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 چكيده

-گاهترین جلوهتوان ازاصلیها را میزادهامام ها و بناهای مذهبی دوره اسالمی هستند.های معماری ایران آرامگاهازجلوه

هزاربقعه متبرکه  7درحال حاضرحدود  معماری اسالمی درایران و عامل هویت بخش شهرها قلمداد کرد.های هنر

زادگان مرقد و آرامگاه امام آیند.ند میراث تمدنی ایران به حساب میار دارند که ازآثارگرانقدرو ارزشمدرکشورمان قر

های مذهبی و کسب آرامش با دعا و نیایش بود ازگذشته محل رجوع زائرین و حضور و اجتماع مردم دربه پاداشتن آیین

گاه این اماکن و بهره مندی افراد جامعه اجراء طرح و بنا به تحوالت جوامع و تغییر ساختارشهرها درجهت حفظ جای

 توسعه در این اماکن ضروری است.

زاده زین العابدین شهرستان ساری ازجمله اماکنی هستند که ازگذشته دورمورد توجه و احترام زاده یحیی و امامبقعه امام

با تحوالت شهری و جمعیتی این توجه کم  متناسب مردم منطقه بودند.اما به تدریج در طول زمان به جهت عدم توسعه و

زاده ضمن حفظ هویت مذهبی و لحاظ کردن پاسخگویی به نیازهای لذا با هدف ساماندهی و توسعه امام رونق شد.

ساختار و هویت شهر، طرح توسعه این مکان مقدس بر اساس  مخاطبان اعم از زائرین و گردشگران و اثرگذاری در

براساس مبانی نظری حاصل ازجستجوی ارزشها ی اسالمی و الهی درمورد  ی مد نظر قرار گرفت.الگوی باغ مزارهای ایران

های به های آن و باغ بهشتی مد نظرمعارف قرآنی و همچنین اصول و چهارچوبزیارت و حکمت طبیعت، انسان کامل،

عه مزاری معاصر با درنظرگرفتن های توسصرو طرحهای معایخی باغ مزارها در گذشته و نمونهدست آمده ازبررسی تار

 زاده یحیی ساری پیشنهاد گردید.های اقلیمی و نیازهای محدوده، طرح توسعه امامویژگی

 باغ، مزار، طرح توسعه، طبیعت، زیارت كليدواژه:
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 471 ..................................................................................................................... مازندران در زادگانامام حضور. 5-1

 471 ........................................................................................... (مقبره برج یکنون تیوضع) ییحی زاده امام. 5-1-4

600..................................................................................................................یچوب در. 5-1-4-4

606...................................................................................................................حهایضر. 5-1-4-2
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 481 ................................................................................................................ یسار -نیالعابد نیز امامزاده. 5-1-2

 481 ..................................................................................................................... مطالعه مورد منطقه یکارکردها. 5-5

 482 ................................................................................................................................. یطراح محدوده یمعرف. 5-6

 431 ................................................................................................................................ شنهاداتیپ و جینتا ششم فصل

 434 ........................................................................................................................... قاتیتحق جینتا: یینها بخش 6-4

 434 ......................................................................................... یسامانده طرح کی در ازین مورد یهایکاربر 6-4-4

 432 ........................................................................................................................ هایکاربر در استانداردها. 6-4-2

 432 .................................................................تهایمحدود و امکانات امامزاده، اطراف در موجود یهایکاربر. 6-4-9

 432 ................................................................................................................... یطراح زیآنال و شنهاداتیپ بخش. 6-2

 432 .................................................................................. مجموعه ازین مورد یفضاها و هایکاربر ینیبب شیپ. 6-2-4

642...............................................................................................................باز یفضاها. 6-2-4-4

642...........................................................................................................سبز یفضاها. 6-2-4-4-4

642.............................................................................................................بسته یفضاها.  6-2-4-2

642.......................................................................................................یمذهب یفضاها. 6-2-4-2-4

642.....................................................................................................یفرهنگ یفضاها. 6-2-4-2-2

642......................................................................................................یتجار یفضاها.  6-2-4-2-9

642.....................................................................................................یخدمات یفضاها. 6-2-4-2-1

642....................................................................زاتیتجه و خاص یخدمات و یادار یفضاها. 6-2-4-2-5

 435 .......................................................................................................... طرح ینظر یمبان بر حاکم یدگاههاید. 6-9

 435 .................................................................................................................................... یطراح یدهااستاندار. 6-1

 435 ................................................................................................................................................. پارکها. 6-1-4

 436 .............................................................................................................................................. تئاتریآمف. 6-1-2

 437 ............................................................................................................................................... نهکتابخا. 6-1-9

 437 .................................................................................................................................................. یادار. 6-1-1

 437 .............................................................................................................................................. یآموزش. 6-1-5

 438 ............................................................................................................................................. نگیپارک. 6-1-6

 438 ............................................................................................................................................. ساتیتاس. 6-1-7

 438 ................................................................................................................................ شینما سالن بیش. 6-1-8

 438 ............................................................................................................................... تماشاگران یصندل. 6-1-3

 433 ....................................................................................................(یطراح روند)  هیاول یازاتودها ییها نمونه. 6-5

 214 ..................................................................................................................................................................... منابع
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 فهرست تصاوير

 کوروش مقبره بودند معتقد یونانی مورخان. شد ساخته م.ق 591 حدود که پاسارگاد در کوروش آرامگاه-4-9ریتصو

 او آرامگاه درختان، و زارها چمن و آب یها کانال و داشت قرار یبهشت یباغ وسط در یسلطنت کاخ محل جنوب در واقع

22.....................................................................................................گوگل: مأخذ.گرفتند یم بر در را

 سلسله کامالً گونه به را مزار به یدسترس ریمس باغ مجموعه  نقشه ،یصفو دوره شابور،ین قدمگاه مزار باغ 2-9ریتصو

22................................................................نگارنده: مأخذ. دهد یم نشان عتیطب با ملکا ارتباط در و یمراتب

 مزار به دنیرس یبرا را یمراتب سلسله متعدد، یها اطیح با مجموعه نقشه ،یصفو ،دورهیول اهلل نعمت شاه باغ 9-9ریتصو

22.....................................نگارنده: مأخذ. خورد یم چشم به ها اطیح یتمام در متقارن هندسه. است نموده فراهم

 یلیمستط منظم یها یبند کرت شامل و. است متقارن کامالً مزار مجموعه نقشه قاجار، دوره ن،یینا یمصل باغ 1-9ریتصو

: مأخذ. است شده واقع مجموعه یانیم آکس در و رددا متقارن و گوش هشت یپالن زین( مزار)کوشک یبنا. است

21....................................................................................................................................نگارنده

11....گوگل: مأخذ. دارد یرانیا یمعمار یالگو که هند در واقع اسالم جهان آرامگاه نیتر نینماد محل، تاج 5-9ریتصو

: مأخذ. است مشاهده قابل وضوح به...و چهارباغ و ییچهارتا نینماد یها طرح: محل تاج مجموعه پالن تیسا 6-9ریتصو

kokh،2116.............................................................................................................................11

: مأخذ. گرددیم باز اسالم از شیپ دوران به آن منشاء که یخیتار و مقدس یمکان شابور،ین قدمگاه مزار باغ 7-9ریتصو

06.....................................................................................................................................گوگل

00................نگارنده: مأخذ. است( ع)رضا امام حضرت یپا یجا یتیروا به که پا دو نقش با یاهیس سنگ 8-9ریتصو

 جلوه کم و ساده طبیعت اصل به مراجعه یعنی زدا شباهت گرایی برطبیعت ای ویژه تاکید نیینا یمصال باغ در 3-9ریتصو

 شده آشکار شهر از خارج و زمین روی و سقف بدون و آسمان زیر نماز بر ویژه تاکید در مسئله این. است شده جذاب و

01.....................................................................................................................گوگل: مأخذ. است

01..گوگل: مأخذ. باغ یانیم آکس در واقع یضلع هشت فرم با نیینا یمصل باغ یگرا برون و یانیم کوشک 41-9ریتصو

 در یا مقبره که یچهارباغ رینظ است، هند قاره  شبه در شده ساخته یرانیا باغ نیاول ونیهما آرامگاه باغ 44-9ریتصو

66............................................................................................گوگل: مأخذ. است گرفته قرار آن مرکز

66......گوگل: مأخذ. مجموعه طول در روان و بایز یآب ریمس با ونیهما مقبره اطراف باشکوه  و یپلکان باغ 42-9ریتصو

60.............گوگل: مأخذ. کندیم مشخص را مجموعه نیا یاصل محور که یانیم نهر با باغ ماریشال مجموعه49-9ریتصو

 ارتفاع سه در سبز یاهیگ پوشش و درختان و آب ینهرها وجود با باغ ماریشال  عمارت و باشکوه مجموعه 41-9ریتصو

62..............................................................................................گوگل :مأخذ. است گرفته قرار متفاوت

 واقع آن انیم در یکوشک مانند مقبره، یناب که است هکتار شش حدود یفردوس آرامگاه باغ محوطه وسعت 4-1ریتصو

61.............................................................................................................(گوگل: مأخذ. )است شده

 مجموعه یانیم آکس در ادیز ارتفاع با مقبره. است ریپذ امکان میمستق کامال بصورت صحن در مقبره به دید 2-1ریتصو

61....................................................................................................(گارندهن: مأخذ) .است گرفته قرار
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 ییباال  تنوع از مزار در موجود سبز یفضاها و درختان یفردوس آرامگاه باغ  محوطه یباال وسعت به توجه با 9-1ریتصو

60.......................................(نگارنده: مأخذ) .است شده مزار یفضا بخش ییبایز درختان نیا وجود. برخوردارند

 مجموعه نیا در سبز یفضا تیاهم. هستند غالب کامال بسته یفضاها به نسبت مزار در موجود باز یفضاها 1-1ریتصو

60........................................................................................................(نگارنده: مأخذ). باالست اریبس

 ازجمله منظر عناصر وجود. ستین برخوردار یخاص  تجمل و نییتز از ییبایز نیع در یفردوس مزار محوطه 5-1ریتصو

66.................................(نگارنده: مأخذ). مزارند صحن بخش نتیز بایز ییها مجسمه با آبنما و حوض و ها باغچه

 ییبایز فضا به زین محوطه یها سنگفرش. اند منطقه خود یسنگها از تماما مزار یبنا در شده استفاده مصالح 6-1ریتصو

66.................................................................................................(نگارنده: مأخذ). اند دهیبخش یخاص

 زین درختان و مزار محوطه نیهمچن. نماست شباهت و شده بنا شتریب جلوه موجب شب در مزار ینورپرداز 7-1ریتصو

64.................................................................................................(نگارنده: مأخذ) .اند شده ینورپرداز

 .اند شده کیتفک هم از لیطو یوانیا توسط که یا گونه به است بزرگ صحن دو شامل حافظ آرامگاه باغ 8-1ریتصو

42.........................................................................................................................(ندهنگار: مأخذ)

 فضا نیا در یوانیا وجود. ستین سریم کامل و واضح بصورت آرامگاه یورود صحن در مقبره یبنا به دید 3-1ریتصو

42...................................................(نگارنده: مأخذ) .سازدیم آماده مقبره و یاصل صحن به دنیرس یبرا را افراد

 رانیا در مزارها باغ شاخص یها نمونه جزو سبز یفضاها و درختان ها، گل تنوع نظر از حافظ آرامگاه باغ 41 -1ریتصو

 یضاف بخش ییبایز رنگارنگ یوگلها اهانیگ همراه به..و نارنج نخل، سرو، کاج، جمله از یمختلف درختان وجود. است

46.................................................................................................................(گوگل: مأخذ) .اند باغ

 مجموعه بزرگ وانیا و مقبره خود یحت است غالب کامالً حافظ آرامگاه باغ در بسته به باز یفضاها نسبت 44-1ریتصو

46..................................................................................(گوگل: مأخذ) .شدند یطراح باز مهین صورت به

 ساخته.. و یکاش مس، سنگ، چون یفاخر مصالح از یهمگ باغ محوطه و مزار یبنا حافظ آرامگاه باغ در 42-1ریتصو

 از یناتییتز با آجر از یهمگ مزار اطراف دهیسرپوش یها ساختمان البته. است دهیبخش فضا به یخاص ییبایز که اند شده

46...................................................................................................(نگارنده: مأخذ) .اند شده بنا یاشک

 مزار محوطه در. نماست شباهت صورت به و گرفته صورت شاعرانه کامال یا گونه به حافظ مزار ینورپرداز 49-1ریتصو

(نگارنده: مأخذ) .دارند یخاص جلوه شب در که میهست آن یابیز وانیا و ها جداره و درختان یبایز ینورپرداز شاهد زین
.............................................................................................................................................42

 با کپارچهی یباغ صورت به و ستین جداگانه یها صحن یدارا ادیز وسعت وجود با یسعد آرامگاه باغ 41-1ریتصو

42......................................................................................(گوگل: مأخذ) .است منظم یهندس ماتیتقس

 به دید آن، تشخص و مقبره ارتفاع به توجه با و شده واقع مجموعه یورود یانیم آکس در یسعد مقبره 45-1ریتصو

41............................(نگارنده: مأخذ) .شود یم فراهم زین باغ یفضاها یتمام در و است میمستق کامال بصورت گنبد

 یسرزندگ و ییبایز. دارد قرار ییباال اریبس سطح در اهانیگ و درختان تنوع لحاظ از یسعد آرامگاه باغ 46-1ریتصو

41.................................................................(نگارنده: مأخذ) .است یرانیا لیاص یها باغ ادآوری مزار یفضا
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 در. است شده نییتز مزار با سبز یفضاها قیتلف و آبنما و ها باغچه توسط ییبایز به یسعد آرامگاه محوطه 47-1ریتصو

 در رفته بکار سینف یسنگها و یکاش ناتییتز با مقبره یبنا ییبایز اما. است شده زیپره یاضاف نییتز و تجمل از محوطه

40................................................................(نگارنده: مأخذ) .است شده صحن یفضا شتریب هجلو موجب آن

 یکاریکاش نیهمچن. باشند یم سینف و متیگرانق یسنگها شامل یسعد آرامگاه در رفته کار به مصالح 48-1ریتصو

46..................................................(نگارنده: مأخذ) .دارد آن مصالح تفاخر از نشان زین مزار وانیا و گنبد یبایز

 نیهمچن. است یافته راه داخلی فضاهای به نور گرفته صورت فضاها گشایش و ایوان بر که تاکیدی با 43-1ریتصو

 مزار محوطه باز یفضا و درختان یبایز یزنورپردا. است شده مزار یبنا جلوه موجب زین شب در مزار  یبایز ینورپرداز

 .است آرامگاه شاعرانه یهوا و حال با متناسب مزار یفضا ینورپرداز مجموع در. ندیافزا یم فضا تیجذاب بر شب در

46..........................................................................................................................(گوگل: مأخذ)

 درختان وجود. دارد قرار میمستق دید در باغ یانیم آکس در گرفتن قرار و  خود دبلن ارتفاع با امیخ آرامگاه 21-1ریتصو

622...................(نگارنده: مأخذ) .اند گرفته را مقبره به کامل دید یجلو یقاب مانند مزار به حرکت ریمس در بلندقامت

 و مزار اطراف در موجود کاج و سرو چنار، دهیکش فلک به سر و بایز درختان  وجود امیخ گاهآرام باغ در 24-1ریتصو

: مأخذ) .دارد مزار اهانیگ و درختان یباال تنوع از نشان شود یم دهید نیرنگ یگلها و درختان آنها در که ها یبند کرت

626..................................................................................................................................(گوگل

 و یسنگ یها سنگفرش. شود ینم مشاهده مجموعه صحن در یخاص تجمالت و نییتز امیخ آرامگاه باغ در 22-1ریتصو

  رامونشیپ در بایز یآبنماها و ینییتز نقوش با مزار یبنا اما. اند صحن یفضا بخش نتیز محوطه یها باغچه و ها جداره

620.....................................................................................(نگارنده: مأخذ) .درخشد یم باغ مجموعه در

 شده استفاده...و شفاف و محکم یها سنگ و معرق یها یکاش چون یفاخر مصالح از امیخ آرامگاه باغ در 29-1ریتصو

622................................................................................................................(نگارنده: مأخذ) .است

 در نیهمچن. شود یم شب هنگام در شاعرانه ییفضا جادیا موجب که است یا گونه به مقبره ینورپرداز 21-1ریصوت

622(نگارنده: مأخذ) .میهست اند، رفته بکار آنجا در که ییچراغها توسط اهانیگ و درختان ینورپرداز شاهد مزار محوطه

 نیز و خورده تراش الماس ی قطعه به شبیه نیز و عرفا کاله و باال نمای از کاله شب تجسم امیخ آرامگاه یبنا 25-1ریتصو

 رنگ و است شده طراحی نیشابوری حکیم رباعیات از یکی اساس بر بنا، مانندشدن گونه جام که است وارونه جام

622.................................................................................(گوگل: مأخذ) .است نیشابور نماد بنا، ای فیروزه

 قرار است یاصل صحن کیبا کپارچهی یا مجموعه بصورت که عیوس یباغ در عطار و الملک کمال مقبره 26-1ریتصو

622...............................................................................................................(نگارنده: مأخذ) .دارند

 در آن یریقرارگ نحوه به توجه با و شده واقع آن یانیم آکس در و مجموعه یاصل محوطه در عطار مقبره 27-1ریتصو

 بر ما است مشاهده قابل مزار یاصل اطیح در یراحت به زین الملک کمال مقبره نیهمچن. دارد قرار میمستق دید در  تیسا

622.....................................................(گوگل: مأخذ) .است نشده ییجانما یانیم آکس در عطار مقبره خالف

 ینظم با که شود یم مشاهده  الملک کمال و عطار آرامگاه باغ در یمتنوع اریبس اهانیگ و گلها درختان، 28-1ریتصو

621...(نگارنده: مأخذ) .اند شده مجموعه ییبایز و یسرزندگ موجب و دارند وجود  مزار محوطه و ها باغچه در یهندس

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 ع


 اریبس الملک کمال و عطار آرامگاه باغ در سبز یفضا و ها یساز محوطه به فضا اختصاص و توجه زانیم 23-1ریتصو

: مأخذ) .است کشانده خود درون به را  اطراف عتیطب و باز یفضا کامال الملک کمال مقبره. است بسته یفضا از شتریب

620.................................................................................................................................(نگارنده

 شده نییتز... و دیسف ،یالجورد یها رنگ به معرق یکاش پوشش با الملک کمال مقبره نوآورانه طرح 91 -1ریتصو

 شده استفاده مصالح اما. است دهیبخش فضا به خاص یا جلوه بایز و رنگ یا روزهیف ییها یکاش با زین عطار مقبره. است

626...................................................................................(گوگل: مأخذ) .اند ساده اریبس مزار محوطه در

 و باغ یفضا ینورپرداز نیهمچن. دارند یصخا جلوه و بایز ینورپرداز  شب در الملک کمال و عطار مقبره 94-1ریتصو

626...................................................(نگارنده: مأخذ) .ردیگیم صورت محوطه در ییچراغها لهیبوس زین درختان

 شده دهید اریبس رانیا یسنت یمعمار در که را« چهاربخش یها تاق»متقاطع یقوسها الملک کمال آرامگاه در 92-1ریتصو

 و یا روزهیف رنگ. است رانیا گذشته یمعمار از ینماد زین عطار مقبره یبنا یمعمار فرم و گنبد.کنند یم یتداع را اند

624.........................................................................(نگارنده: مأخذ) .است نینماد کامال زین آن یکاریکاش

 حافظ، آرامگاه سپس و نیشتریب یفردوس آرامگاه راست از بیترت به ریتصاو در: ها صحن وسعت و دادتع 99-1ریتصو

662.........(گوگل: مأخذ) .هستند دارا را صحن وسعت نیکمتر الملک کمال و عطار آرامگاه تینها در و یسعد ام،یخ

 یاصل یبنا و گنبد یریگ قرار مزارها باغ از شده یمعرف یها نمونه همه در: ها صحن در یاصل گنبد به دید 91-1ریتصو

 آن یریگ قرار نحوه و مقبره تشخص و ارتفاع گرفتن نظر در با اما. است سریم آن به میمستق دید و  مزار یانیم آکس در

 به واضح دید نیکمتر تا نیشتریب  حافظ تینها در و الملک کمال و عطار ، امیخ ،یسعد ،یفردوس مزار بیترت به مزار در

662...............................................................................................(نگارنده: مأخذ) .دارند را مقبره یبنا

 و درختان ییبایز به شتریب توجه و تنوع نیشتریب داشتن با یسعد مزار: اهانیگ و درختان یشناس ییبایز و تنوع 95-1ریتصو

 به ریدرتصاو. اند پرداخته اهانیگ و گلها تنوع و ییبایز به کمتر ها نهیگز هیبق به نسبت امیخ مزار و  اول درجه در اهانیگ

: مأخذ) .است شده کم   اهانیگ و درختان ییبایز و تجمل تنوع، زانیم از نییپا به باال از و چپ به راست از بیترت

666.................................................................................................................................(نگارنده

 ستندین تجمل و نییتز در افراط یدارا ها نمونه از کی چیه که نکته نیا بر دیتاک با: ها صحن تجمل و نییتز 96-1ریتصو

 .داد نسبت امیخ مزار به را نیکمتر و یفردوس مزار باغ صحن به را تجمل و نییتز نیشتریب هم با آنها سهیمقا در توان یم

660.......................................................................................................................(نگارنده: مأخذ)

 به  سبز یفضا و محوطه و مقبره یفضا ینورپرداز مزارها باغ از شده یمعرف یها نمونه تمام در: ینورپرداز 97-1ریتصو

 و باتریز آن اطراف باغ و یسعد مزار یپرداز نور شود یم مشاهده ریتصاو به توجه با اما. است گرفته صورت ییبایز

 در. دارند یتر ساده  ینورپرداز ها نمونه هیبق نسبت زین الملک کمال و عطار آرامگاه باغ. است گرفته صورت تر بادقت

662.(نگارنده: مأخذ) .دان شده تر تجمل کم و تر ساده ها ینورپرداز نییپا به باال از و چپ به راست از بیترت به ریتصاو

 ام،یخ مزار آن از پس و نیشتریب  یسعد  و  الملک کمال و عطار مزار بیترت به ریتصاو در: الگوها و نمادها 98-1ریتصو

662...........(نگارنده: مأخذ) .باشند یم یاسالم -یرانیا لیاص یالگوها و نینماد عناصر یدارا یهمگ حافظ و یفردوس

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 مشهور( س) فاطمه حضرت صحن به که دارد باال وسعت با یاصل صحن کی( ع) یعل امام مزار مجموعه 93-1ریتصو

661.................................................................................................................(گوگل: مأخذ) .است

 یارتفاع شاخص یدارا و بلندتر اطراف یها ساختمان به نسبت آن منار و طال گنبد و( ع) یعل امام حرم یبنا 11-1ریتصو

660.(گوگل: مأخذ) .است ریپذ امکان یسادگ به و میمستق بصورت مجموعه صحن در یاصل گنبد به دید نیبنابرا است،

 چشم به یفیرد بصورت و نظم با( نخل) یبوم درختان یشماریب تعداد وجود( ع) یعل امام حرم مجموعه در 14-1ریتصو

660..........................................................................................................(نگارنده: مأخذ) .خورد یم

 مناسب یسازمانده در آن تاثر و بسته و باز یفضاها مناسب قیتلف شاهد( ع) یعل امام رمح مجموعه در 12-1ریتصو

666...................................................................................................(نگارنده: مأخذ) .میهست مجموعه

666.......(نگارنده: ذمأخ) .خورد یم چشم به یمشخص کامالً بصورت مزار یاصل صحن در تجمل و نییتز 19-1ریتصو

 مشاهده یعلو حرم یاصل صحن در شکوه با ناتییتز و ها یکاریکاش و طال چون یفاخر مصالح از استفاده 11-1ریتصو

664............................................................................................................(نگارنده: مأخذ) .شود یم

  یبایز و دیسف ینورها انیم در رنگ ییطال  ینورپرداز با آن منار و گنبد( ع) یعل امام حرم مجموعه در 15-1ریتصو

664..............................................................................................(نگارنده: مأخذ) .درخشدیم  مجموعه

 انقالب دوران در معاصر یها توسعه و قبل دوران یها یگیمساه ، معصومه حضرت حرم تیموقع 16-1ریتصو

602..............................................................................................................(نگارنده: مأخذ)یاسالم

 امام شبستان. باالست مسجد وجود لیبدل االئمه جواد صحن و ینیخم امام دانیم ییمایس تشخص زانیم 17-1ریتصو

606........................................(نگارنده: مأخذ) .کمتردارند اریبس و ینسب یتشخص الزمان احبص صحن و ینیخم

 توسعه با سهیمقا در یجنوب توسعه در نما شباهت ییگرا عتیطب چپ به راست از بیترت به ریتصاو به توجه با 18-1ریتصو

600................................................................................(نگارنده: مأخذ) .ستا کمتر اریبس یشمال و یغرب

600..(نگارنده: مأخذ) .شودیم مشاهده یروشن به مزار مجموعه یسامانده در آنها نقش و باز یفضاها وجود 13-1ریتصو

 به ورود آستانه -الزمان صاحب صحن یها یپرداز هیآرا و ناتییتز چپ به راست از بیترت به ریتصاو در 51-1ریوتص

602..........................(نگارنده: مأخذ) .شود یم مشاهده االئمه جواد صحن و ینیخم امام دانیم ،ینیخم امام شبستان

 شکوه با و نغز و پرکار تزیینات و نقره و طال همچون فاخری مصالح از( س) معصومه حضرت مطهر حرم در 54-1ریتصو

602................................................................................................(نگارنده: مأخذ) .است شده استفاده

 ینورپرداز با ینیخم امام دانیم و االئمه جواد صحن ، ینیخم امام صحن راست از بیترت به ریتصاو در 52-1ریتصو

 صحن و ها توسعه هیبق با سهیمقا در ینیخم امام دانیم ینورپرداز. شوند یم مشاهده نما شباهت-یکارکرد و انهیمعناگرا

602..........................................................................(نگارنده: مأخذ) .است گرفته قرار توجه مورد شتریب ها

 حضرت حرم به نسبت کمتر یساز هیشب و تشخص یدارا ینیخم امام شبستان راست از بیترت به ریتصاو در 59-1ریتصو

 در یعسگر حسن امام مسجد( ینیخم امام دانیم)یشمال توسعه در اما. است نمادگونه حال نیع در یول است معصومه

 الزمان صاحب صحن یجنوب توسعه در. اند رفته بکار نینماد دانیم یها یفضاساز و. است شاخص یا نشانه دانیم شمال

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 از قسمت نیا خود یها یفضاساز و اند شده نشانه حرم و اعظم مسجد یها مناره و گنبد( االئمه جواد صحن) یغرب و

602.................................................(نگارنده: مأخذ) .است آن بودن نمادگون و نشانه از یحاک ییتنها به توسعه

 صحن یها نام به که دارد مربع متر هزار 421 مساحت به غرب و شرق صحن دو ینیخم امام مطهر حرم 51-1ریتصو

602.............................................................................(نگارنده: مأخذ) .هستند مشهور یمصطف آقا و شهدا

 ها صحن یانیم آکس در یریقرارگ و آن یباال ارتفاع به توجه با ینیخم امام مطهر حرم یاصل گنبد به دید 55-1ریتصو

601........................................................................(نگارنده: مأخذ) .دارد وجود مشخص کامالً یا گونه به

 یفضا ییبایز و دنیبخش اتیح موجب سبز یفضاها و درختان وجود ینیخم امام مطهر حرم مجموعه در 56-1ریتصو

601.........................................(نگارنده: مأخذ) .است شده زیپره حد از شیب نییتز و تجمل از اما است شده مزار

 یفضاها به نسبت حرم یها صحن و اطراف در عیوس باز یفضاها وجود ینیخم امام مطهر حرم مجموعه در 57-1ریتصو

600...........................................................................................(نگارنده: مأخذ) .است غالب کامالً بسته

 نیع در یسنت و مدرن یها طرح از یبیترک و تفاخر بدون  ناتییتز داشتن با ینیخم امام مطهر حرم مجموعه 58-1ریصوت

600................................................(نگارنده: مأخذ) .است رو انهیم یمزارها جزو اتییجز حداقل با و ساده حال

 ریتصاو در  ینیخم امام مطهر حرم مجموعه یرونیب یفضا و یداخل یفضا شبستان، در ینورپرداز بیترت به 53-1ریتصو

606................................(نگارنده: مأخذ. )است مجموعه ینما شباهت ینورپرداز دهنده ننشا که شود یم مشاهده

 کامالً متقارن و منظم هندسه و یاسالم و یرانیا لیاص یالگوها از استفاده ینیخم امام حرم مجموعه در 61-1ریتصو

. است یعیش یمعمار و مهیخ نماد و ارانشانی و الشهدا دیس حضرت ییعاشورا نقالبا نماد حرم یمعمار. است مشهود

 مجموعه نینماد عناصر گرید از زین ها گنبد یا روزهیف رنگ و خاصند نماد با یاعداد مجموعه یمعمار در یانتخاب اعداد

604................................................................................................................(نگارنده: مأخذ) .است

 که است ورودى سردر شش با شکوه با و گسترده صحن کی یدارا( ع) الکاظم موسى بن حسین آرامگاه 64-1ریتصو

622......................................................................................(نگارنده: مأخذ) .اند شده سازى قرینه کامالً

 و یانیم آکس در مزار یریقرارگ لیبدل( ع) الکاظم موسى بن حسین مگاهآرا صحن در یاصل گنبد به دید 62-1ریتصو

622.........(نگارنده: مأخذ) .است سریم میمستق کامال بصورت و یبراحت آن یباال یارتفاع تشخص و مجموعه مرکز در

 یریچشمگ ییبایز متنوع یاهیگ یپوششها و گلها درختان، وجود( ع) الکاظم ىموس بن حسین آرامگاه در 69-1ریتصو

626..................(نگارنده: مأخذ) .باشند یم منطقه یبوم که نخلند نوع از اغلب مجموعه درختان. است دهیبخش فضا به

  مختلف یفضاها و یانیم قسمت در و اطراف در باز یفضاها وجود( ع) الکاظم وسىم بن حسین آرامگاه در 61-1ریتصو

 باز یفضا به مجموعه مساحت نیشتریب مجموع در. است گشته مجموعه مناسب ییفضا یسازمانده موجب مجموعه

626....................................................................................................(نگارنده: مأخذ) .دارد اختصاص

 یها سنگ همچون یفاخر مصالح از استفاده با و ییبایز به( ع) الکاظم موسى بن حسین آرامگاه صحن 65-1ریتصو

 فضا یزیانگ یشاد موجب گرا عتیطب عناصر وجود و رنگی غنای فاخر، یها هیساختما. است شده نیییتز مرمر و سینف

620............................................................................................................(نگارنده: مأخذ) .اند شده
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 ییبایز بصورت آن گنبد و مزار یبنا که است یا گونه به( ع) الکاظم موسى بن حسین آرامگاه ینورپرداز 66-1ریتصو

 .آورد یم بوجود را یمعنو و زیانگ الیخ ییفضا زین صحن و محوطه ینورپرداز مجموع در و درخشند یم شب در

620.......................................................................................................................(نگارنده: مأخذ)

 برگرفته بنا یکل یالگو و است یهندس و منظم کامال یپالن یالگو در( ع) الکاظم موسى بن حسین آرامگاه 67-1ریتصو

 عناصر از یهمگ دگنب در رفته بکار یا روزهیف رنگ و ها قوس وارها،ید سردرها،. است یرانیا یمعمار یالگوها از

622..........................................................................................(نگارنده: مأخذ) .اند مجموعه نیا نینماد

 صحن نیا از کدام هر که است بسته صحن شش شامل اصفهان محمد و عباس یعل آقا زاده امام توسعه طرح 68-1ریتصو

622..............................(نگارنده: مأخذ) .است افتهی صیتخص آن ارائه و انخو هم خدمات از نوع چند ای کی به ها

 قرار و بقعه ادیز ارتفاع به توجه با ها صحن در اصفهان محمد و عباس یعل آقا زاده امام مزار گنبد به دید 63-1ریتصو

621.......................................................(نگارنده: مأخذ) .است ریپذ انامک یبراحت بستر تیمرکز در آن یریگ

 و یزیانگ خاطره موجب اصفهان محمد و عباس یعل آقا زاده امام محوطه در اهانیگ و درختان وجود 71-1ریتصو

621..............................................................(نگارنده: مأخذ) .است شده نیریزا یبرا زاده امام نیا یسرزندگ

 حد در اصفهان محمد و عباس یعل آقا زاده امام مزار مجموعه یها صحن در تجمالت و ناتییتز زانیم 74-1ریتصو

(نگارنده: مأخذ) .است شده آن تفاخر شیافزا و مزار بر شتریب دیتاک موجب نماها وآب سبز یفضاها وجود.است متعادل
...........................................................................................................................................620

620.(نگارنده: مأخذ) .خوردیم چشم به آن شکوه با یبنا در تر شاخص و متمرکز بصورت مزار ینورپرداز 72 -1ریتصو

 امامزاده که است یباغ مانند و است شده واقع عیوس یامحوطه درون در کاشمر حمزه دیس امامزاده موعهمج 79-1ریتصو

624......................................................................(نگارنده: مأخذ) .دارد قرار جا آن در  یکوشک صورت به

  یانیم آکس در آن یریگ قرار و بقعه یارتفاع تشخص به توجه با کاشمر دحمزهیس امامزاده مجموعه در 71-1ریتصو

624.....................................................(نگارنده: مأخذ) . شود یم سریم یبراحت مزار اطیح در گنبد به دید بستر

 یباغ مانند متنوع اهانیگ و درختان ودوج و محوطه ادیز وسعت لیبدل کاشمر دحمزهیس امامزاده مجموعه 75-1ریتصو

622..............................................(نگارنده: مأخذ) .زدیانگ یبرم نیریزا در را یسرزندگ حس که زاست بهجت

 یگوهاال با یها یساز محوطه ، عیوس سبز یفضاها وجود کاشمر حمزه دیس امامزاده مجموعه در 76-1ریتصو

(نگارنده: مأخذ) .دارد مجموعه نیا در بسته به باز یفضا نسبت و تیاهم از نشان یهمگ عیوس حوض و بایز و یچهاربخش
...........................................................................................................................................622

 یرهایمس و یساز محوطه در رفته کار به ناتییتز و تجمالت زانیم کاشمر دحمزهیس امامزاده مجموعه در 77-1ریتصو

626...............(نگارنده: مأخذ) .دارد مزار نیریزا به نهادن تیاهم از نشان و شده فضا شتریب تفاخر موجب بقعه به ورود

 ،یکاش جمله از بادوام و فاخر مصالح از رکاشم حمزه دیس امامزاده مزار باغ مجموعه در رفته بکار مصالح 78-1ریتصو

(نگارنده: مأخذ) .است تر ساده اریبس مصالح هیبق نسبت به که است آجر از مزار یاصل یبنا مصالح البته. هستند.. و سنگ
...........................................................................................................................................626

 ینورپرداز کاشمر حمزه دیس امامزاده مزار باغ در. نماست شباهت و زیانگ الیخ بصورت مزار ینورپرداز 73-1ریتصو

620............................................نگارنده: مأخذ. )دیآ چشم به شتریب گنبد نور تا بوده دیسف رنگ به شتریب محوطه
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  رفته بکار یبخش چهار یالگو و  یهندس منظم و متقارن یالگوها کاشمر حمزه دیس امامزاده مجموعه در 81-1ریتصو

 یرانیا یها باغ از یینمادها یهمگ آن گسترده سبز یفضاها و درختان و آب پر یها حوض و یآب یها ریمس. است

: مأخذ) .اند مجموعه نینماد عناصر گرید از زین وانیا و گنبد یها یکار یکاش در رفته بکار  یا روزهیف رنگ.است

620.................................................................................................................................(دهنگارن

 به تینها در که دارد وجود مزار به دنیرس  یبرا یمراتب سلسله کاشمر یمرتض دیس امامزاده مجموعه در 84-1ریتصو

622......................................................................................(نگارنده: مأخذ) .رسدیم یاصل صحن یفضا

 در یریگ قرار نحوه و محل به توجه با  کاشمر یمرتض دیس امامزاده مزار صحن در یاصل گنبد به دید 82-1ریتصو

622.......................................................(نگارنده: مأخذ) .است سریم یراحت به آن یارتفاع تشخص و مجموعه

  کاشمر یمرتض دیس امامزاده مزار مجموعه محوطه و اطراف در متنوع درختان از یشمار یب تعداد وجود 89-1ریتصو

622...................................(نگارنده: مأخذ) .است شده نیریزا یبرا آن یفضا یزیانگ خاطره و یسرزندگ موجب

 مزار در باز یفضا اصالت زانیم از نشان بقعه به دنیرس ریمس در ها یساز محوطه و سبز یفضاها وجود 81-1ریتصو

622..............................................................................(نگارنده: مأخذ) .دارد کاشمر یمرتض دیس امامزاده

 سبز یفضاها وجود ،یساز محوطه در تنها کاشمر یمرتض دیس امامزاده صحن در ناتییتز و تجمالت 85-1ریتصو

622.(نگارنده: مأخذ) .دارد مزار به نیریزا ورود مراتب سلسله به نهادن تیاهم از نشان و دارد وجود.. و آبنماها گسترده،

 شده استفاده..و سینف یهایکاش سنگ، چون یفاخر مصالح از رکاشم یمرتض دیس امامزاده مزار مجموعه در 86-1ریتصو

621.....................(نگارنده: مأخذ) .است شده زیپره یکل به.. و نقره طال، چون یمتیگرانق مصالح کاربرد از اما. است

620.............................نگارنده: مأخذ. است محدود وسعت اب صحن کی یدارا یسار عباس زاده امام 87-1ریتصو

 یراحت به  مجموعه مرکز در یریگ قرار و ادیز ارتفاع لیدل به یسار عباس زاده امام مزار یبنا گنبد به دید 88-1ریتصو

626............................................................................................................نگارنده: مأخذ. است سریم

. خوردیم چشم به یمتنوع اهانیگ و درختان محدود، وسعت وجود با یسار عباس امامزاده مزار محوطه در 83-1ریتصو

626.............نگارنده: مأخذ. شدهاند فضا یسرزندگ و یزیانگ خاطره موجب مجموعه در بایز و یمیقد درختان وجود

 شده گرفته بکار( شبستان)بسته یفضا شیافزا جهت و شده کاسته باز یفضا وسعت از دیجد توسعه طرح در 31-1ریتصو

 استراحت جهت..  و درختان هیسا از استفاده و نیریزا مراجعه لیبدل آن تیاهم و مزار اطراف در باز یفضاها وجود. است

624.............................................................................................گوگل: مأخذ. فراغت اوقات ذرانگ و

 سبز یفضاها و درختان. است ساده اریبس و تجمل و نییتز نوع هر از دور به یسار عباس امامزاده صحن 34-1ریتصو

624............................................................................نگارنده: مأخذ. محوطهاند نتیز تنها مزار در موجود

 .است شده واقع آن یانیم آکس یانتها در مزار یبنا که است گسترده صحن کی شامل آمل عبداهلل امامزاده 32-1ریتصو

626.......................................................................................................................(نگارنده: مأخذ)

(نگارنده: مأخذ) .است دسترس در میمستق کامال صورت به مزار یبنا تشخص به توجه با  یاصل گنبد به دید 39-1ریتصو
...........................................................................................................................................626
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 خاطره موجب عبداهلل زاده امام محوطه و مزار به دنیررسیمس در دهیکش فلک به سر و یمیقد درختان وجود 31-1ریتصو

620...............................................................(نگارنده: مأخذ) .شدهاند فضا شتریب چه هر یسرزندگ و یزیانگ

622..............(نگارنده: مأخذ) .است نییتز و تجمل نوع هر از دور به آمل عبداهلل امامزاده مجموعه صحن 35-1ریتصو

 در زرد نور و ها شبستان در دیسف نور بصورت و بوده معناگرایانه بیشتر عبداهلل امامزاده مزار ینورپرداز 36-1ریتصو

622..........................................................................................(نگارنده: مأخذ) .است شده ظاهر محوطه

622....(نگارنده: مأخذ) .است مشهود کامال مزار یبنا و مجموعه در لیاص یالگوها و نینماد عناصر وجود 37-1ریتصو

 وحرم ینیخم امام حرم  آن از پس و وسعت نیشتریب صحن چهار داشتن با معصومه حضرت حرم بیترت به 38-1ریتصو

622................................................................(نگارنده: مأخذ) .هستند یکمتر یها صحن تعداد یدارا یعلو

 دید با ینیخم امام حرم و یعلو حرم معصومه، حضرت حرم یبنا سه هر راست از بیترت به ریتصاو در 33-1ریتصو

622...........................................................(نگارنده: مأخذ) .اند مشاهده قابل ها صحن از حرم گنبد به میمستق

 و دارد را اهانیگ تنوع و ییگرا عتیطب به توجه نیشتریب ینیخم امام حرم راست از بیترت به ریتصاو در 411-1ریتصو

 حضرت حرم یبنا. است محدودتر اریبس اهانیگ تنوع لحاظ از منطقه یبوم نخل درختان وجود با یعلو حرم آن از پس

622..........................(نگارنده: مأخذ) .داراست را ییگرا عتیطب به توجه زانیم نیانتظار،کمتر خالف بر زین معصومه

 با ینیخم امام حرم اما. شود یم مشاهده وعهمجم در باز و بسته یفضاها مناسب قیتلف  نمونه سه هر در 414 -1ریتصو

 دو از یباالتر بسته به باز یفضاها نسبت مجموعه یها صحن و اطراف در باز یفضا و سبز یفضا مساحت نیشتریب داشتن

621..................................................................................................(نگارنده: مأخذ) .دارد گرید نمونه

 صحن در یشتریب تجمل و نییتز از معصومه حضرت حرم و یعلو حرم راست از بیترت به ریتصاو در 412-1ریتصو

 تجمل و تفاخر از آن منار و گنبد مصالح و دارد یتر ساده نسبت به ناتییتز ینیخم امام حرم اما  برخوردارند یاصل

621..........................................................................................(نگارنده: مأخذ) .است برخوردار یکمتر

 راست از بیترت به. است شده استفاده یهیتشب صورت به چراغ نور از مزار سه هر  ینورپرداز در 419-1ریتصو

: مأخذ) .دارند را جلوه نیکمتر تا نیشتریب از ینیخم امام حرم تینها در و معصومه حضرت حرم ،یعلو حرم ینورپرداز

620.................................................................................................................................(نگارنده

 نیشتریب صحن شش داشتن با اصفهان محمد و عباس یعل آقا امامزاده توسعه طرح بیترت به ها نمونه در 411-1ریتصو

 به نیشتریب از بیترت به ها صحن وسعت که باشندیم یاصل صحن کی یدارا یهمگ هیبق و. داراست را صحن تعداد

626.........................................................................................(نگارنده: مأخذ) .مشاهدهاند قابل نیکمتر

 اریبس ارتفاع با گنبدها ها نمونه همه در. است سریم یبراحت صحنها در یاصل گنبد به دید نمونهها همه در 415-1ریتصو

624..........................................(نگارنده: مأخذ) .هستند یارتفاع شاخص یدارا اطراف یساختمانها به نسبت بلند

 نیشتریب وجود با حمزه دیس امامزاده. دهاندیبخش یسرزندگ فضا به اهانیگ و درختان وجود نمونهها همه در 416-1ریتصو

 گلها ییبایز و تنوع از بعد مرتبه در زین( ع)یموس بن نیحس حرم .دارد شباهت عیوس اریبس یباغ به اهانیگ و درختان تنوع

624.........................................................................................(نگارنده: مأخذ) .است برخوردار اهانیوگ

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 ت


 و. اردد اختصاص( ع)یموس بن نیحس مزار به صحن  تجمل و نییتز زانیم نیشتریب  نمونهها نیب در 417-1ریتصو

612...........................................(نگارنده: مأخذ) .است( ع)عباس امامزاده مزار به مربوط زین تجمل زانیم نیکمتر

 یموس بن نیحس مزار در. است شده استفاده یهیتشب صورت به چراغ نور از مزارها همه ینورپرداز در 418-1ریتصو

616.....................(نگارنده: مأخذ) .نمونههاست ریسا از باتریز اریبس مزار محوطه و حرم یبنا و منار گنبد، ینورپرداز

602.............(گوگل: مأخذ)یسار نیالعابد نیز امامزاده و ییحی امامزاده یخیتار مجموعه از ییهوا عکس 4-5ریتصو

602.......(نگارنده: مأخذ)یسار نیالعابد نیز امامزاده و ییحی امامزاده مزار مجموعه یکنون محوطه از یینما 2-5ریتصو

: مأخذ) .است شده الحاق شرق سمت از که نوساز مسجد و یسار ییحی زاده ماما یآرامگاه برج یآجر یبنا 9-5ریتصو

601.................................................................................................................................(نگارنده

600.......................................(نگارنده: مأخذ)یسار ییحی امامزاده محله یمیقد بافت و بازار از یینما 1-5ریتصو

: مأخذ) .است سرزنده اریبس یمحل یبازارها با مجاورت علت به یسار ییحی امامزاده یمیقد  و پرتردد محله 5-5ریتصو

600.................................................................................................................................(نگارنده

604....................................................(نگارنده: مأخذ)یارس نیالعابد نیز امامزاده یآجر برج یبنا 6-5ریتصو

662...............(نگارنده: مأخذ)4931 یعاشورا ،یسار ییحی امامزاده یمحوطه در عاشورا ظهر نماز ییبرپا 7-5ریتصو

666..........................(نگارنده: مأخذ)4934 ریغد دیع  ،ییحی امامزاده محوطه در تیوال جشن یاربرگز 8-5ریتصو

666....(نگارنده: مأخذ)4934 یتاسوعا ،یسار ییحی امامزاده یمحوطه در محرم اول ی دهه یعزادار مراسم3-5ریتصو
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 فهرست اشکال 




 نژاد، حمزه:مأخذ. باغ به نسبت کاخ ییبرونگرا و ییدرونگرا منظر از یساسان دوران یساز باغ یکل یالگو  4-9 شکل

4939......................................................................................................................................20

 حمزه: مأخذ. باغ به نسبت کوشک ییبرونگرا و ییدرونگرا منظر از یاسالم دوران یساز باغ یکل یالگو 2-9 شکل

20................................................................................................................................4939 نژاد،

26.............4939 نژاد، حمزه:مأخذ. یاسالم یباغها مجموعه اطراف و باغ کوشک، انیم روابط یکل یالگو 9-9شکل

. شناسی باستان یحفاریها به باتوجه پاسارگاد باغ پالن در دوبخشی تقسیمات چهارباغ، از یشواهد حضور عدم 1-9شکل

10..................................................................................................................4973 استروناخ،:مأخذ

 نژاد، وحمزه زاده بیلب: مأخذ. است گرفته قرار نیزم یجا نینترییپا در آب،کوشک حرکت ریمس سبراسا 5-9شکل

4931......................................................................................................................................12

kokh،2116.......10: مأخذ. مشخص یها محور و ها یبند کرت با محل تاج مجموعه یهندس و متقارن پالن 6-9شکل

kokh،2116.......16: مأخذ. محل تاج مجموعه در بازار چهارسو و جلوخانه باغ، مزار، گانه چهار یها عرصه 7-9شکل

 در مجموعه یبایز یهندس تقارن و مزار به دنیرس یبرا مراتب سلسله یط: شابورین قدمگاه مجموعه پالن 8-9شکل

02.........................................................................4939ر،یش قره و نژاد حمزه: مأخذ. شودیم مشاهده ریتصو

 منظم یالگوها از و است یرانیا یها باغ کننده یتداع یفردوس مزار مجموعه پالن در رفته بکار یالگوها 4-1شکل

64.................................................(نگارنده: مأخذ) .است شده استفاده آن در  یلیمستط و مربع بصورت یهندس

 زرگب اریبس یباغ مثابه به را آن توان یم که است یاگونه به یسعد آرامگاه در بسته به باز یفضاها نسبت 2-1شکل

40.................................................(نگارنده: مأخذ) .دارد قرار آن دل در یکوشک مانند به مقبره یبنا که دانست

 شده میتقس کوچکتر سبز یفضاها و ها باغچه به یلیمستط یها یبند میتقس با امیخ آرامگاه باغ عیوس یفضا 9-1شکل

44...................................................(نگارنده: مأخذ) .است گسترده یفضا کی مجموع در باغ همحوط اما. است

. هستند غالب کامال مجموعه در باز یفضاها که شود یم مشاهده امیخ آرامگاه مجموعه پالن تیسا ریتصو در 1-1شکل

 و اهانیگ از انبوه یباغ مانند پالن تیسا ریتصو به نگاه کی در که است زیناچ آنقدر نجایا در باز به بسته یفضا نسبت

626..........................................................................................(نگارنده: مأخذ) .رسد یم نظر به درختان

 شتریب اریبس الملک کمال و عطار آرامگاه باغ در سبز یفضا و ها یساز محوطه به فضا اختصاص و توجه زانیم 5-1شکل

: مأخذ) .است کشانده خود درون به را  اطراف عتیطب و باز یفضا کامال الملک کمال مقبره. است بسته یفضا از

620.................................................................................................................................(نگارنده

 مزارها باغ در باز یفضا اختصاص و توجه زانیم  استیگو ریتصاو در که همانطور: بسته به باز یفضاها نسبت 6-1شکل

 و عطار مزار به نیکمتر و یفردوس مزار به باز یفضاها زانیم نیشتریب مزار مجموعه مساحت به توجه با. باالست اریبس

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 .زندبا یفضا نیشتریب یدارا یفردوس مقبره از بعد کسانی یمساحت با حافظ و امیخ مزار  باغ. دارد تعلق الملک کمال

660.......................................................................................................................(نگارنده: مأخذ)

 یبنا و گنبد در آجر از استفاده. است نشده استفاده پرتجمل و فاخر مصالح از یسار عباس امامزاده مزار در 7-1شکل

 ویآرش: مأخذ. دارد آن مصالح یسادگ از نشان اند کرده جادیا ییبایز ینما که محوطه یوارهاید نیهمچن و مزار یاصل

622.............................................................................................................عباس امامزاده یفن بخش

616...................................(4932،یعبدالملک پناه زدانی: مأخذ)یسار شهر یمیقد بافت و محالت نقشه 4-5شکل

600....................................................................................(نگارنده: مأخذ)یسار شهر گلباد( 2-5)شکل

602..........................................................(نگارنده: مأخذ)یسار شهر یخیتار بافت یمیاقل لیتحل( 9-5)شکل

601(نگارنده: مأخذ) .آن به یالحاق  نوساز  یلیمستط بخش  و یسار ییحی زاده امام یآرامگاه برج  یبنا نپال  1-5شکل

 زمانسا: مأخذ)آن به یاصل یابانهایخ از یدسترس یرهایمس و یسار ییحی امامزاده یخیتار تیسا تیموقع 5-5شکل

660.....................................................................................................(مازندران استان یفرهنگ راثیم

662..............................................یسار ییحی امامزاده یخیتار تیسا محدوده از گوگل ییهوا نقشه  6-5شکل

 مسجد یخیتار محدوده از یفرع یدسترس با  ییحی امامزاده یخیتار تیسا محدوده از گوگل ییهوا نقشه 7-5شکل

662.......................................................................................................................یسار شهر جامع

662...................آن به یدسترس نحوه و یسار ییحی امامزاده یخیتار تیسا محدوده از گوگل ییهوا نقشه 8-5شکل

662......................................................(نگارنده: مأخذ)باد نور میاقل(: لیتحل و شناخت) زیآنال تیسا 3-5شکل

662........................(گارندهن: مأخذ)یسار ییحی امامزاده یخیتار محدوده زیآنال تیسا و یهندس لیتحل 41-5شکل

661........................(نگارنده: مأخذ)یسار ییحی امامزاده یخیتار محدوده به یفرع و یاصل یهایدسترس 44 -5شکل

660............(نگارنده: مأخذ)یسار ییحی امامزاده یخیتار محدوده یصوت یآلودگ و ها دید زیآنال و لیتحل 42-5شکل

666.........................(نگارنده: مأخذ)ییحی امامزاده یخیتار تیسا مشاهده نیاول از پس هیاول توجهات 41 -5ریتصو

664......................................(نگارنده: مأخذ)ییحی امامزاده یخیتار تیسا در هایکاربر محدوده نییتع 49-5شکل

664..........................(یسار یشهردار ویآرش: مأخذ)ییحی امامزاده یخیتار بافت در موجود یهایکاربر 41-5شکل

644....................................................(نگارنده: مأخذ)عملکردها ییفضا روابط از هیاول یها اگرامید 4-6شکل

644................................(نگارنده: مأخذ)مجموعه در گردش و ورود یاصل یرهایمس و یحرکت یالگو 2-6 شکل

022..................................................(نگارنده: مأخذ)مکث یفضا به دادن اصالت با محدوده یطراح 9-6شکل

022...................................................(نگارنده: مأخذ)مقبره یفضا به دادن اصالت با مجموعه یطراح 1-6شکل

022....................(نگارنده: مأخذ)حیتفر و ارتیز عبادت، کانون سه هر به دادن اصالت با محدوده یطراح 5-6شکل

022.....................(نگارنده: مأخذ)پالن ییفضا روابط در منظم یهندس یالگوها اساس بر مجموعه یطراح 6-6شکل
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 فهرست نمودار

02..................................................................(نگارنده)عتیطب با انسان رابطه در دگاهید دو یتجل 4-2نمودار

00.....................................................................(4981 زاده ینق) وجود عالم با مومن انسان رابطه 2-2دارنمو

06..............................................................................(نگارنده) ارتیز حکمت و زائر نمودار  9-2 نمودار

24........................................................................................انسان یوجود یساحتها اگرامید 4-9نمودار

  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 فهرست جداول

26......................................................................یخیتار مختلف یدورهها در مزارها یهایژگیو: 4-9جدول

20..........................................................(نگارنده)عتیطب با مزارها مختلف یگروهها ارتباط نحوه: 2-9جدول

22............................................خشیتزا – بهجتزا و خشیتزا  بهجتزا، مزارهای در فضایی مراتب سلسله: 9-9جدول

662..............................................(نگارنده: مأخذ)معاصر یمزار یها توسعه طرح یها نمونه یمعرف: 4-1جدول

610.........(نگارنده: مأخذ)مزار درون و رونیب رابطه یالگو جهت از  مزارها یتوسعها یطرحها یبند گونه: 2-1جدول

612...................(نگارنده: مأخذ)مزارها یا توسعه یها طرح  در ییگرا عتیطب یها شاخصه تحقق زانیم: 9-1دولج

642..................................................................(نگارنده: مأخذ)فضاها مساحت  و یکیزیف برنامه: 4-6جدول
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 مقدمه -1-1

 زاده، بنا یا مجموعه بناهایی است که بر مدفن فرزندان یا فرزندگان ائمه اطهار و بزرگان سادات در طول دورهمراد از امام

اسالمی بنا گردیده است. درایران، شمار زیادی از اینگونه بناها موجود است که بخش قابل توجهی از آنها دارای آثار 

هزار بقعه متبرکه در کشور قرار گرفته  7(. در حال حاضر 4932ی و هنری ارزشمند هستند)شکاری نیری، قلی پور،تاریخ

آیند. زیارت بقاع متبرکه از دیر زمان جزء های ارزشمند میراث تاریخی، مذهبی تمدن دیرینه ایران به شمار میکه گنجینه

قادی که به خدا و پیامبر)صل اهلل علیه و آله( و ائمه اطهار)علیهم السالم( فرهنگ ما بوده است. مردم همواره با ایمان و اعت

گشایند)رجب زاده، روند و سفره دل به رویشان میدارند، جهت صفای روح خود به زیارت ائمه و نوادگان آنان می

4989 .) 

باشد و نه رد لطف و عنایت مردم میبا گذشت زمان این نوع فرهنگ برخورد با ابنیه مذهبی تغییر نکرده است و همواره مو

ای گردد. این مراکز به گونههای فرهنگی و آموزشی نیز در آن تعبیه میتنها جنبه زیارتی و تفریحی دارد، بلکه جنبه

در ایران دوران  (.4932)ستاری ساربانقلی، عبداللهیان،جویندهستند که همه افراد از هرطبقه و در هر سنی از آنها بهره می

شود که سهمی ای یافت میای برخوردار بوده است، به طوری که کمتر منطقهالمی، معماری آرامگاهی از اهمیت ویژهاس

-از این بناها نداشته باشد. بعد از مسجد، بدون شک بناهای آرامگاهی بیشترین حجم معماری را به خود اختصاص داده

همواره گردشگران و  ه یحیی و تاریخی بودن بنا و بافت منطقه،زاد(. جنبه مذهبی بودن بقعه امام4984،6اند)کاووسی،

زادگان ما محل تجمع و به نوعی سایر امام کشاند. با توجه به اینکه در گذشته این مکان ومردم منطقه را به طرف خود می

های الزم جذابیت شدند، اما امروزه با توجه به تراکم جمعیت و عدم وجود فضای کافی وپاتوق مردم منطقه محسوب می

برای مراجعه کنندگان به خصوص جوانان میزان مراجعه به آن و تجمع افراد در طول سال دراین مکان نسبت به گذشته 

کند. برای آنکه این بافت هایی از جمله عاشورا حال و هوایی پرشور پیدا میشده و بیشتر در ایام خاص ومناسبتکمتر 

ای با آن برخورد شود که بایست به گونهرت زنده و فعال به حیات خود ادامه دهد، میتاریخی و ارزشمند بتواند به صو

های کالبدی آن حفظ گردد و هم بافت کالبدی قدیم آن با ضروریات زندگی امروز و های ساختاری و ویژگیهم ارزش

ن و مردم منطقه بوده تا بتوانند عالوه فردا انطباق یابد. هدف از انجام این رساله در واقع پاسخگویی به خواسته های زائری

برانجام مراسم های مذهبی از بافت تاریخی و امکانات فرهنگی و تفریحی آن استفاده کنند. در زنده سازی و حیات 

زاده و حوزه اطراف آن مورد توجه است. زاده رسیدن افراد به حس تعلق خاطر به مکان امامبخشیدن به بافت تاریخی امام

یی که دین و آیین و فرهنگ یک ملت در معنی و جوهر و بخش نمود باطنی معماری آنان می تواند متجلی از آن جا

ها گردد، در نظر گرفتن شاخصه های اسالمی ایرانی در طرح توسعه امام زاده یحیی ساری مدنظر است. اصوال ارزش

توانند تعیین های اسالمی هستند که میزشهایی تعیین کننده روح معماری هستند و در معماری اسالمی نیز ارشاخص

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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های اسالمی که در معماری اسالمی ایرانی مطرح هستند عبارتند از: بومی بودن معماری، برخی ارزش کننده باشند.

جویی در خودکفا بودن معماری، مقیاس در معماری، مفید و با عملکرد بودن معماری، مردم وار بودن معماری، صرفه

زاده یحیی شهر ساری برگرفته از الگوی ته شده برای طرح توسعه بقعه امامالگوی طراحی منظر در نظر گرف معماری و.....

 باغ مزار و عجین با مفهوم باغ بهشت است که در متون اسالمی مانند قرآن و کالم بزرگان بارها  به آن اشاره شده است.

نوع عناصر  انتظام فضایی، طرح بندی، انی تطابق کامل دارد.در قرآن باغ بهشتی یا فردوس با مفهوم باغ فرح بخش ایر

منظر و چگونگی ارتباط آنها با هم در چهارچوبی معنایی و کالبدی هم زمان تصویر گشته است؛ به این معنا که تمام 

حکمت ازلی  عناصر هم دارای معنا و هم صورتی هستند که این دو در تناظر با هم باغ را به محیطی سرشار از علم الهی و

های ایرانی باغ مزارها گروهی از باغ (.4987ورد)وثیق، پورجعفر،تواند وسیله سعادت بشری را فراهم آتبدیل کرده که می

مزارها در واقع باغ ای از باغ پیرامون یک مزار و یا آرامگاه و یا یک بنای یادمان را آراسته است.هستند که در آنها گونه

 شوند.  گی ایران محسوب میهای فرهنیکی از ارزش

 ادبيات و مباني نظري پژوهش  -1-2

ها و مشاهد مشرفه به طور عام از آن دسته عناصر و اماکن مذهبی هستند که با توجه به جایگاه و مقام شخص زیارتگاه

های ی و آرامگاهاند. بناهای مذهبنمودهمدفون در آن، از قدیم االیام جمعیت متفاوتی را برای زیارت به خود جلب می

های هنر گاهترین جلوهترین عامل هویت بخش شهری و یکی از شاخصها، اصلیزادهی اسالمی ایران، به ویژه امامدوره

یابی یا ها عدم امکان تکرار و در نتیجه عدم امکان مکانروند. نکته بسیار مهم درباره زیارتگاه معماری ایران به شمار می

(. مشخصه شهراسالمی با ویژگی مذهب تشیع در معماری بناها و بقاع متبرکه تجسم 4932زاده،)نقیتغییر مکان آن است

ترین هویت عینی یافته است. به طوری که در جهان اسالم شهر نجف، کربال و سامرا و شهرهای قم، کاشان و...اصلی

اند)شکاری نیری، قلی پور، سب کردهاسالمی شیعی خود را در سایه وجود اماکن مقدسی چون مقابر امامان شیعه ک

آید نقش بسیار مهمی در حفظ های مهم فرهنگی به حساب می(. بقاع و اماکن متبرکه که خود جزئی از ریشه4932

فرهنگ جامعه از هرگونه تهاجم و تعرض فرهنگی نیز دارد، زیرا با حضور مستمر مردم در این اماکن و تقویت ارتباط 

ا به فرهنگ بیگانه کمتر خواهد شد. طبیعی است که الگوهای جدید برای جذب زوار، آسایش معنوی آنان گرایش آنه

های ها و امکانات فرهنگی مناسب و احداث پارکهای متنوع، گسترش کتابخانهآنها، برقراری تورهای زیارتی با برنامه

فرهنگ ملی خواهد شد. با توجه به اهمیتی بازی برای کودکان، موجب ارتباط بیشتر شیفتگان این اماکن متبرکه و تقویت 

شود، در بسیاری موارد الزم است ضمن حفظ اصالت و مرکزیت این اماکن در که به حفظ این اماکن متبرک داده می

ای که بنای امامزاده، محور اصلی طرح بوده و همه چیز به آن ای اجراء شود. به گونهاطراف آنها طرح های توسعه

این صورت هویت بنا و اصالت آن محفوظ مانده و هیچ گونه تزاحمی در طرح بوجود نخواهد آمد. با معطوف باشد. در 
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توجه به نیاز جامعه اسالمی به وجود چنین فضاهایی جهت حفظ هویت و انجام اعمال مذهبی و آیینی و همچنین وجود 

زاده یحیی، برآن شدیم تا با ایت تاریخی امامهای مذهبی فرهنگی و اجتماعی در سزمینه الزم جهت توسعه و احیاء فعالیت

طراحی چنین مرکزی اهداف مورد نظر را برآورده سازیم. همچنین در نظر گرفتن اصول معماری ایرانی اسالمی در این 

های طراحی است. برای ایجاد هویت اسالمی ایرانی در معماری و شهرسازی نیاز است که طرح توسعه از جمله دغدغه

(آیات قرآن و روایات 4یی که پدیدآورنده این هویت هستند، بررسی شود که برخی ازآنها عبارتند از: هاسرچشمه

ها ها درباره فضای زندگی اشاره دارند و سفارشها و شایستگیای مستقیم یا غیر مستقیم به بایستگیمعصومین که به گونه

اند. عصومان)ع( ساخته شده یا مورد پذیرش آنها بوده(آثاری که توسط م2هایی که در این باره شده است. و توصیه

ای ها به گونهاند. این برداشتها داشتهها و تفسیرهایی که دانشمندان و هنرمندان در جامعه اسالمی از این آموزه(برداشت9

فته است)نقره های وابسته نمود یاهای حکمت در برگیرنده فقه، کالم، عرفان و ادبیات و حوزهگسترده در همه حوزه

راز و رمز معماری اسالمی در همان معنویت و حقیقت عرفانی درونی آن است که به شهود و بروز رسیده، "(. 4987کار،

(. 441،ص.4986معماری که نگارش و بیان آن حکایت از هستی و زندگی، و هدف از آن رسیدن به کمال است)نصر، 

ها و امثالهم به عنوان مجموعه ها، ایوانها، رواقها، صحنلو خانفضاهای مختلف مجموعه یک زیارتگاه، از قبیل ج

رسند. این مجموعه فضاهای ای که درعین کثرت، واجد وحدتی هستند به منصه ظهور میفضاهای شهری به هم پیوسته

ل اجتماعات ها و تشکیهای انسانی گوناگون و به منظور برپایی آیینشهری، در روزها و ساعات مختلف و برای گروه

توان متفاوت، قابل استفاده و فضای حضور هستند و این ویژگی را در کمتر مجموعه شهری غیر زیارتی یا غیر مذهبی می

یابند، زیارتگاه)شخص یافت. توجه کنیم که عامل پیوند دهنده تمام کسانی که در این فضاها به هر منظوری حضور می

باشد که به عنوان عاملی پایدار در پیوند با مردم ایفای های دینی میاصول و ارزش مدفون درآن( و آرا و عقاید، باورها و

کند)نقی کنند و جامعه یا اجتماع متشکله را به صورت جامعه یا اجتماع حقیقی و نه قرار دادی ظاهر مینقش می

 (.4932زاده،

 طرح مسأله پژوهش -1-3

ها و.. ها، امامزادهتوانیم مراکز مذهبی از جمله مساجد، حسینیهکنیم، میاگر شهر اسالمی را به عنوان موجودی زنده تلقی 

ترین عوامل سرزندگی و تحرک ها که یکی از مهمزادهرا به عنوان قلب تپنده این شهر در نظر بگیریم. امروزه نقش امام

کشور ما نسبت به گذشته در شوند، در شهرهای اسالمی هستند و در واقع بستری جهت ارتقاء فرهنگ جامعه محسوب می

زمان جزء فرهنگ ما بوده است. این بناها همواره دارای رونق بوده است و در  حال افول است. زیارت بقاع متبرکه از دیر

اند و از آنجا که بخشی از زندگی ها تجدید، مرمت و یا توسعه یافتهها و حکومتطول زمان و ادوار مختلف توسط گروه

کتابخانه و  ی گیرند، درآنها امکانات مختلف از قبیل مراکز تفریحی، مراکز آموزشی چون حوزه علمیه ومردم را در بر م

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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)رجب گرفته استگرفتند و مورد استفاده عموم قرار میدرمانی مانند دارالشفاء در جوار آنها شکل می -مراکز بهداشتی

های گوناگونی در شهر و روستا ته محل تجمع و فعالیتهای مذهبی در گذشها و مکانزادهاماممساجد،  (.4989 زاده،

های فرهنگی بوده است. امروزه با افزایش فعالیت های آیینی، مذهبی واند. در واقع محلی جهت برپایی مراسمبوده

ها را جمعیت و تغییر نیازهای افراد به خصوص نسل جوان، این گونه فضاها ظرفیت پذیرش و انجام این گونه فعالیت

گیرد. این در حالی است که اگر این فضاها اماکنی نداشته و به همین دلیل نسبت به گذشته کمتر مورد استقبال قرار می

ای ها وتفریحات سالم فرهنگی به گونهمطلوب و جذاب را فراهم سازند و با تدابیر مناسب طراحی و توسعه یابند و فعالیت

در آنها میسر گردد، حضور فعال مردم منطقه،گردشگران مذهبی و به تبع آن  های جامعهسازمان یافته و مطابق با ارزش

ارتقاء سطح فرهنگی جامعه را خواهیم داشت. با افزایش حضور فعال مردم به خصوص جوانان در جوار این فضاهای با 

وجود بقاع متبرکه  توان بخشی ازهویت فراموش شده شهر اسالمی را دوباره زنده کرد. اصوالارزش شهرهای اسالمی می

تاثیر به سزایی در ایجاد و تداوم نزدیکی انسان با خداوند دارد. در این پژوهش در پی آنیم که با ایجاد هویت اسالمی 

ه این بقعه و بافت تاریخی ببخشیم زاده یحیی ساری، ارزش و اعتبار بیشتری بطرح توسعه زیارتگاه تاریخی امام ایرانی در

را به آن بازگردانیم و با کشاندن بیشتر افراد به خصوص جوانان به این مجموعه حال و هوای و همان هویت گذشته 

یافتن هویت اسالمی ایرانی و ایجاد حس تعلق در افراد  با قرارگیری در این مجموعه موجب جذابیت  پرشورتری ببخشیم.

یرانی در طرح توسعه مدنظر قرار داد از جمله یافتن اصولی که باید جهت ایجاد هویت اسالمی ا گردد.بیشتر این فضا می

های توسعه اجرایی در کشور بدون توجه به این اصول و به متأسفانه بسیاری از طرح های اصلی این پژوهش است.دغدغه

ها و نحوه طراحی آنها و بررسی این که کدام بررسی چند نمونه از این طرح اند.ای به اجرا در آمدهصورت کامال سلیقه

دانند یک بیشتر از بقیه به اصول اسالمی ایرانی پای بند است از دیگر مسائل مطرح در این پژوهش است. اینکه مردم می

هر چند به صورت نمادین( و برخی حاجات خود را از )تواند آنها را به خداوند نزدیک نمایدمکانی وجود دارد که می

گاه مردم بوده و آنجا که این اماکن، مامن و پناه بت خواهد داشت. ازاین طریق طلب نمایند، در روحیات آنها تاثیر مث

شوند و از سوی دیگر با زندگی آنها گره خورده و هویت فرهنگ خود را جدا از این باعث ایجاد تقویت ایمان آنان می

 گیرد. یملذا در حفاظت و مرمت اماکن مذهبی و بقاع متبرکه تالش زیادی صورت  دانند،ستارگان زمینی نمی

 اهميت و ضرورت پژوهش -1-4

کشور ما به عنوان کشوری اسالمی که یکی از اهداف اصلی آن ارتقاء سطح فرهنگ و مذهب جامعه است نیازمند بستر و 

هایی جهت رسیدن به این اهداف است. گردشگری مذهبی درکشور ما یکی از امور فرهنگی مورد توجه است و با قطب

پاسخگوی نیازها و حجم زیاد جمعیت مراجعه کننده نخواهند بود،  زاده ها(های مذهبی)امامنه مکانتوجه به اینکه اینگو

برنامه ریزی درست جهت طراحی و توسعه این گونه فضاها با توجه به اهمیت تاریخی و مذهبی آنها از جمله اقدامات 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ی و اجتماعی هستندکه در تداوم تاریخی خود های مذهبها، همان کانونزیارتگاه .شودضروری در کشور ما محسوب می

-برای مثال در بسیاری از شهرهای ایران فضای امام .اندر ایرانی دوره اسالمی را رقم زدههای شهترین مشخصهیکی ازمهم

های اسالمی زاده، نقطه اصلی درک مردم از منظر شهر شده است. با وجود اهمیت فراوان نحوه توسعه مزارها، شاخصه

کنند. استخراج برخی ای عمل میانی طرح توسعه مزارها هنوز به خوبی مشخص نیست و اغلب به صورت سلیقهایر

ها در شهرهای شود. زیارتگاههای جامعه محسوب میها و اصول مشترک در طرح توسعه مزارها از ضرورتشاخصه

نچه نقش منظرین آنها در قوام بخشیدن به مفهوم ای در تقویت و تداوم هویت شهر دارند، چناهای ناشناختهایران، ظرفیت

های ساماندهی و توسعه شهری، عالوه شهر شناخته شود، بی تردید قدرت آن را دارند تا با محور قرارگرفتن در برنامه

های معنوی میان شهروندان، مدد برایفای نقش خود در سیمای شهر، به تقویت پیوندهای اجتماعی از طریق حامل

های فرهنگی و اجتماعی که در گذشته در جوار این مناطق بسیار (. با توجه به اینکه از طرفی فعالیت4983 زین،)فررساند

ای جدید، پدیده ای پیامدی شود. همچنین گردشگری و گذران اوقات فراغت به شیوهپر رونق بوده اکنون کمتر دیده می

در این میان  (.45،ص.4981م در باز تولید آن است)مومنی،و همزمان جزو جدایی ناپذیر جامعه صنعتی و حلقه ای مه

ها به عنوان زادههای گذشته و در حال حاضر جهان است. امامترین گردشگریگردشگری مذهبی یکی از قدیمی

توانند تاثیر بسزایی در ارتقاء سطح فرهنگ و مذهب جامعه و های مهم فرهنگی با طراحی و توسعه حساب شده می قطب

اجتماعی و  وص جوانان داشته باشند و همچنین با افزایش جذب گردشگران مذهبی در جهت توسعه اقتصادی،به خص

فرهنگی این منطقه و شهر موثر واقع شوند. با توجه به اهمیت این مسئله ضرورت شناخت عوامل موثر بر افزایش جذب 

مراکز بر ارتقاء سطح فرهنگ و مذهب جامعه مشخص  جوانان به این فضاها و طراحی و توسعه آنها و همین طور تاثیر این

-و توجه به تحوالت و دگرگونی ها و مراجعات مکرر مردم به آنهاگردد. همچنین با عنایت به جایگاه ثابت زیارتگاهمی

ریزی و طراحی برای بهبود ها و برنامههای جدید، شناخت زیارتگاههای شیوه زیست و توسعه عملکردها و کاربری

 ها و عناصر پیرامونی و مکمل آنها واجد اهمیت درخور توجهی است.یت آنها و بافتکیف

 سوابق و پيشينه پژوهش -1-5

« امامزاده ها ومقابر»توان بههای آرامگاهی میها و مجموعهاز کتب تالیف شده در زمینه تاریخ معماری مقابر و آرامگاه

معماری »ر سیزدهم،)بخش سوم( اثرکامبیز حاجی قاسمی،کتاب گنج نامه فرهنگ آثار معماری اسالمی ایران، دفت

آشنایی با بناهای »اثراحمد آقا شریف، کتاب « هازادهامام»،کتاب « امامزادگان قم درقرن هشتم اثرعمار کاووسی

رشد نیز در این انامه کارشناسیاثر محمدرضا مجمع اشاره نمود. همچنین تعدادی مقاله، پروژه پایان« هازادهآرامگاهی امام

 پردازیم:راستا وجود دارد که به توضیح مختصری در مورد برخی از آنها می

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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زاده ابراهیم و طراحی زائر سرا ارشد تحت عنوان ساماندهی بافت امامنامه کارشناسی( در پایان4983پورعسکری پرست) 

مذهبی از طبیعت اطراف لذت ببرند.از دیگر  سعی در پاسخگویی به زائرین نموده تا بتوانند عالوه بر انجام مراسمات

هایی که در این اهداف پروژه سعی بر بومی بودن عناصر مورد استفاده در معماری و محوطه سازی آن بوده است. طراحی

مجموعه انجام گرفته است مشتمل بر ساماندهی و نظام بخشی به حرم و اطراف آن، طراحی زائرسراها جهت اتاق های 

به اغلب در تابستان، رستوران، استخرهای کوچک آب سرد، الیه روبی رودخانه و اطراف آن، ایجاد ارتباط یک یا چندش

 های متعدد در مجموعه و...می باشد.های باالی رودخانه و بستر آن، محوطه سازی و نشیمن گاهقسمت

ی)رویش( به مفهوم حقیقی رویش مذهب -ارشد تحت عنوان مجموعه فرهنگینامه کارشناسی( درپایان4989رجب زاده) 

و پیوند آن با فرهنگ، در جهت تقویت و پرورش حس زیبا دوستی و زیبا شناختی مردم پرداخته است. در واقع این مرکز 

های مذهبی آرامش حرکت رشد و رسیدن به کمال حقیقی و هم صدا شدن با طبیعت و بهره جستن با هدف حفظ ارزش

کلی با تکیه بر مطالعات و اهداف و با توجه به برنامه فیزیکی تحقیق و طراحی بر اساس  از آن شکل گرفته است. نتیجه

اصول اولیه طرح در جهت عینیت بخشیدن به فضاهای روحی انسان تالش گردید به منظور ایجاد فضا و بستری آرام در 

 اهم شده است.ها فرای برای رشد معنویتهای نورانی)امامزاده صالح( زمینهکنار یکی از شعاع

زاده حمزه کاشمر)باغ مذهبی امام -نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان طراحی مجموعه فرهنگی( در پایان4982محدثی) 

مزار( سعی در تولید و تلفیق فضایی دارد که از یک سو در معرفی تداوم موضوع فرهنگ و آموزش طی قرون متمادی در 

د که بیانگرارزشمندی این حوزه در عرصه مبانی نظری و اندیشه انسان ایرانی های متناسب با هر دوره داراشکال و روش

است. باالخص زمانی که این حوزه در مجموعه باغ ریشه در مفهوم عرفان و طریقت و سلسله مراتب دارد و از سوی دیگر 

ر که زمینه تاریخی را نیز که با توجه به فقر فضای فرهنگی در شهر کاشمر پروژه سعی دارد در ساختار و شالوده اصلی شه

های فرهنگی اجتماعی ذهنیت شهر به آن اتصال دارد فضایی در برگیرنده کارکردها و عملکردهای مختلف در عرصه

 ارائه دهد.  

ارشد تحت عنوان طرح احیاء و ساماندهی امامزاده حسین قزوین به احیاء و نامه کارشناسی( در پایان4981حاجی سلیم)

تاریخی شهر و ارتباط  -ریزی و طراحی مجموعه به عنوان بخشی از محور فرهنگیین مجموعه با هدف برنامهساماندهی ا

زاده از نظر عملکردی در ساختاری و فضائی قوی و مؤثر بین مجموعه و سایر فضاها و نقاط شهری، تعیین جایگاه امام

انجام زیارت و فرائض مذهبی شهروندان و مراجعین  شهر و ایجاد محیط مطلوب و مناسب برای گذراندن اوقات فراغت و

 به امامزاده پرداخته است.

  ی ده ان ام س  وردی م  و طرح  ان زادگ ام ام  ی ده ان ام س  ای ه ارشد تحت عنوان طرحنامه کارشناسی( در پایان4973امدادی) 

  ه ر چ ه  ی ده ان ام و س  ات دم خ  وه ح ن  ردن ک  ه ن ی ه ب  ت ه ج  ب اس ن م  اری ک هرا  ه ب  دن ی در پی رس  روان ی ا ش رض  زه م د ح ی س  زاده ام ام

ورد  م  ث ح ب م  ی خ اری ت  ه ن ی ش ی دا پ ت در اب  ه د ک ش  ر آن ب  ه الص طور خ ه ذا ب د. ل اش ب ی ا م رده ک ل م ود ع ب ه ب  ت ه در ج  ه رک ب ت م  اع ق ر ب ت ش ی ب

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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  ای ه ل ئ س و م  ده ش  ه ت س ری گ ن  ی ل رام د ف از دی  ه ل ئ س د م ع ب  ه ل رح در م  ردم م  ی وم م ار ع ک وذ در آراء و اف ف ن  ل رار دهد و دالی ق  ی با ارزی

  و آن  ده ش  ه ت رداخ ور پ ام  ن ی ول ت م  ه ب  دی ع ب  ه ل رح در م  ت اس  ده ش  ی ررس ب  ل در ک  ان ار آن ادگ ی  ای اه ن و ب  ی ب ذه م  ات ق ی ق ح ت  ون چ

  ه ت رداخ پ  ل ائ س م  ه ب  د از آن ع ب  ه گردد کمی  ی ده ان ام شود و سمی  اداره  ان ارگ  دام ظر ک رن ا زی ور م ش در ک  ی ات ی ل م ع  ن ی ن چ  ه ک

ا  ا ب شود تی م  ه ت رداخ پ  ران در ای  ه رک ب ت م  اع ق ب  ه ی اول  ای ه ه ون م ن  ه ب  دی ع ب  دم در ق و ...  ارت ، زی ف وق  ون چ  ه رک ب ت م  اع ق در ب  ده ش

 ود. م ن  اده ف ت اس  د و از آن ی رس  واه خ دل  ری ی گ ه ج ی ت ن  ه ب  وان ت ب  ان ورد آن در م  ث ح ب

  ی ع ران س ی م (، ش )ع م اس ق  زادهام ر ام طه م  رم ح  ازی س ه ب  ع ام ج  طرح ارشد تحت عنواننامه کارشناسیدر پایان (4978همتی) 

  م ، ه وده ب  ات ب ح ت س و م  ی ن دی  ض رای ف  ام ج ا ان ب  ب اس ن م  م ه  ه ک  ی ت س وری ، ت ی ح ری ف ، ت ی گ ن ره ، ف ی ب ذه م  ه وع م ج م  ک اد ی ج رای ب

های مرتبط در این زمینه اوقات فراغت و انجام تفریحات سالم باشد، نموده است. از دیگر رساله  دن ی ذران گاز  ی ن  وی گ واب ج

د، مجموعه  ن ژوم ا پ س ری ( تالیف پ ح ال ص  زاده ام ام  ی ش ای ی ن  ی گ ن ره ف  ه وع م ج ا)م هدس ق ت  اطره ا خ ت  اطره خ  دس ق توان رساله از تمی

  امزاده ام  ی ده ان ام س  وردی م  و طرح  ان زادگ ام ام  ی ده ان ام س  ای ه  هنگی امام خمینی)ره( تالیف رضا شجاعی، طرحمذهبی، فر

، مجموعه فرهنگی و مذهبی امام حسین)ع( سجاس با تأکید بر مرکزیت  ی الت ق  ان ی ان ب ع د ش عی ورد تالیف س ن ج ب  اس ب دع ی س

توان به طرح سجاسی را نام برد. از جمله مقاالت مرتبط با موضوع پژوهش می پور قاسماهلل یتتاریخی شهر تالیف ب

به نگارش:  "زاده سید محمد کججانی تبریزنمونه موردی امام"زاده ها(ساماندهی و توسعه معماری اماکن مقدس)امام

رهای اسالمی در ایران، بر اساس مفاهیم قدسی شناسی مزامقاله گونه (،4932نجف)ستاری ساربانقلی، حسن؛ عبداللهیان، 

اماکن مذهبی به  مقاله شهر و (،4934صبا) خراسانی مقدم، مهدی؛ جالل به نگارش: حمزه نژاد، تشبیه، تنزیه، جمال و

و....  اشاره کرد. در کشور ما نیز تعدادی طرح توسعه اجرا شده که برخی از آنها در سطح  (4932نقی زاده)نگارش محمد 

توان طرح های گسترده میاند. از جمله طرحهای کوچکتری اجرا شدهاند و برخی نیز در محدودهالن و بسیار گستردهک

حرم درآستان مقدس حضرت شاهچراغ، طرح عظیم  توسعه آستان مقدّس حضرت امام رضا)علیه السالم(، طرح حرم تا

« زاده سید حمزه)ع(ساماندهی امام»ه السالم(، طرح ملّى و مذهبی توسعه آستان مقدّس حضرت عبدالعظیم حسنی)علی

آستانه سیدعالالدین حسینی شیراز، »کاشمر، طرح جامع « علیه السالم -زاده سید مرتضیساماندهی امام»کاشمر، طرح 

زاده امام»شیراز، طرح توسعه « شمال و شرق آستان مقدس احمدی و محمدی علیهم السالم»طرح توسعه 

زنجان، طرح « زاده سید ابراهیم)علیهالسالم(امام»ارومیه، طرح توسعه « زاده ابراهیم)علیهالسالم(( واماممحمد)علیهالسالم

 زاده اسماعیل)علیهالسالم( فسا و....نام برد.امام»شیراز و طرح جامع « زاده سید تاج الدین غریبامام»جامع 

ری بنا شده و در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است. زاده یحیی ساری در قرن هشتم و نهم هجبنای برجی شکل امام 

 4991ساخته شده که در اثر آتش سوزی از بین رفته و دوباره در سال  4439بخش الحاقی آن در زمان قاجار در سال 

ده زاآرامگاهی و وجود امامساخت بنای جدید الحاقی در جای قبلی انجام گرفت. اما با توجه به اهمیت تاریخی این برج 

ه است. در العابدین در جوار آن و پتانسیل باالی این سایت جهت توسعه تا کنون اقدام خاصی صورت نگرفت سید زین
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ای نوشته شده است. مقاله 4932زاده یحیی در هویت بخشیدن به شهر ساری دو مقاله در سال زمینه ارزش و نقش امام

ی ر اولین کنفرانس معماری و فضاهای شهری پایدار توسط هدزاده یحیی در هویت شهر ساری دتحت عنوان نقش امام

سرزندگی شهر  ارائه شده که در رابطه با ارزش این بافت تاریخی درحفظ هویت و دیان سورکی و هما دیان سورکی

یت بخشیدن به های تاریخی در هوکند. مقاله بعدی تحت عنوان نقش بهسازی و نوسازی بافتساری مطالبی را عنوان می

)مطالعه موردی بافت تاریخی محله سیزده پیچ ساری( در اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار به شهرها

دهد در بافت تالیف اسفندیار مهری تاالرپشتی، سیما خرمی طرقبه و رزا حبیبیان ارائه شده است. این مقاله نیز نشان می

پیچ شهر ساری ساخت و سازهای نامتجانس شرایطی را فراهم آورده که زاده یحیی و محله سیزده تاریخی محور امام

ها نهادینه شده بودند تغییر شکل داده و در نتیجه های فرهنگی که به نوعی در ساختار این محدودهای از ارزشبخش عمده

ان با راهکارهای اند. و این در حالی است که می توطی فرایند گذشت زمان آن را به سمت بی هویت شدن سوق داده

گیری و روند تکامل آن، به عنوان یک هویت و یک پتانسیل مهم برای حفظ بافت تاریخی، از آن، با توجه به تاریخ شکل

 معماری و شهرسازی در بهسازی و نوسازی هویت شهر استفاده کرد.

 پژوهش هايهدف  -1-6

 . هدف اصلي1-6-1

 زاده به طوری که ضمن پاسخگویی به نیازهای مخاطبان،توسعه امام حفظ هویت مذهبی در حین ساماندهی و.4-6-4-4

 آرامش و قداست فضا را تحت شعاع قرار ندهد.

توسعه تعامل مردم با این  های فرهنگی و گردشگری و به منظورزاده در قالب تجمع. استفاده از بنای امام4-6-4-2

 .مذهبی -های تاریخیمجموعه

 زیارتی و حفظ آرامش و قداست فضا. ی گذران اوقات فراغت توامان با موقعیت مذهبی وایجاد محیطی برا. 4-6-4-9

    زاده و محوطه اطراف.زندگی و پویایی بنای تاریخی امامارتقاء کیفیت سر. 4-6-4-1

 .های اسالمی ایرانی.  تالش در جهت طراحی بر اساس شاخصه4-6-4-5

 هاي خرد. هدف1-6-2

 .های مذهبی و تجربه های معنوی  مردم به ویژه کودکان و نوجوانانتقویت باور . 4-6-2-4

 های فرهنگی.بدیل کردن اماکن زیارتی به مجتمعت .4-6-2-2

   .رونق گردشگری مذهبی با اهداف فرهنگی و اقتصادی. 4-6-2-9

 .ها با بافت های پیرامونی و نقش آنها در احراز هویت شهر. توجه به رابطه زیارتگاه4-6-2-1
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 پژوهش هايسوال -1-7

    .  سوال اصلي1-7-1

ای  برای ایجاد هویت اسالمی ایرانی چه اصولی را باید مدنظر قرار های منطقههای توسعه زیارتگاه. در طرح4-7-4-4

 ؟ددا

 فرعي هايسوال . 1-7-2

 داشته و دارد؟                                                            گرایی و استفاده از باغ تفرجی  چه جایگاهی در معمار ی مزارهای شیعی. طبیعت4-7-2-4

-اند و در میان آنها طبیعتهایی شکل گرفتهها و حساسیتهای معاصر با چه الگوهای توسعه زیارتگاه. طرح4-7-2-2

 گرایی و رعایت الگوی باغ مزار چه جایگاهی دارد؟ 

 هاي پژوهش فرضيه -1-8

اد هویت اسالمی ایرانی جمله مهمترین اصول در معماری دوران اسالمی که در طرح توسعه زیارتگاه برای ایج از .4-8-4

در های معنایی ، ضرورت تمثیالت و شبیه سازیمدنظر است ضرورت الگوی باغ مزار، ضرورت تجمل و شکوه در مزار

 گرایی در مزار است.ارد الگوی باغ مزار و طبیعت، کهن الگو گرایی و.... در این میان یکی از مهمترین این مومزار

. مزارهای درون شهری که سعی دارند با صر سه کالن الگو قابل مشاهده استدر طرح های توسعه مزارهای معا .4-8-2

ا های تفرجی و معنوی حاشیه شهری که ابعاد معنوی تفریحی را تی اجتماع پذیری فرهنگی پیش بروند. باغ مزارالگوها

و کنند و مزارهای کانون شهری که نقش مسجد جامع شهری و کانون شهری را به عهده دارند و به نوعی دمیمین 

تحقق یابد و نقشی کلیدی در  های مختلف بایداند.  طبیعت در این الگوها  با شکلرویکرد فوق را در خود جمع کرده

 های شیعی داشته و دارد.مزار

 و بيان داليل انتخاب معرفي محدود و قلمرو پژوهش -1-9

زاده یحیى است که در شهر سارى واقع شده و بنایی محدوده انتخابی جهت طراحی در اطراف ساختمان برج آجرى امام

عنوان یکی از آثار ملی  به 244با شماره ثبت  49تیر  94باشد. این بنا در تاریخ متعلق به قرن هشتم و نهم هجری قمری می

است. بخش  متر 47 ضلعی به ارتفاع حدود42ای باگنبد هرمیزاده، برجی استوانهت. بنای اماماسایران به ثبت رسیده 

ساخت  4991ساخته شده که در اثر آتش سوزی از بین رفته و دوباره در سال  4439 الحاقی آن در زمان قاجار در سال

توان به اهمیت تاریخی این محدوده می بنای جدید الحاقی در جای قبلی انجام گرفت. از جمله مهمترین دالیل انتخاب
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مذهبی این بنا و پتانسیل این سایت تاریخی جهت ایجاد فضایی برای گردآمدن افراد و گذران فراغت همراه با توجه به 

وجه مذهبی آن اشاره نمود. به دلیل تغییرات در امکانات و فن آوری و افزایش تعداد زائران و تلفیق موضوع زیارت با 

 توان برخی تمایزات را میان گذشته و حال این اماکن مطرح نمود.و نوعی نگرش اقتصادی به آن می گردشگری

 شناسي پژوهشروش -1-11

 . روش پژوهش از نظر هدف و نوع1-11-1

ای شکل . مبانی از طریق روش استداللی و تحلیلی و با رویکرد میان رشتهژو هش در مراحل مختلف متفاوت استروش پ

ای است و به صورت گیرد. نوع پژوهش توسعهشناسانه با روش مصداق پژوهی صورت میرسی الگوو بر گیردمی

ای و مشاهدات میدانی ت بدست آمده از مطالعات کتابخانهها و اطالعاتحلیلی که ابتدا به توصیف داده-مطالعات توصیفی

یرد و با استفاده از نتایج بدست آمده پروسه طراحی گو سپس این مطالعات مورد تجزیه و تحلیل قرار می پرداخته می شود

 گیرد.صورت می

 . روش و فرآيند جمع آوري اطالعات1-11-2

های معتبر علمی و استفاده ها و سایتبط، انجام مطالعات اسنادی، مقالهآوری در این راستا با استفاده از منابع مرتجمع

 و شهرسازی صورت گرفته است. نظران در عرصه معماریازدیدگاه بسیاری از صاحب

 هاي تحليل اطالعات. ابزار و تكنيک1-11-3

های توسعه در کشور و شناخت و بررسی مبانی ها از طریق نقد و بررسی نمونه های اجرا شده طرحتحلیل اطالعات و یافته

 گیرد.یینه صورت منظران متخصص در این زمهای معماری اسالمی ایرانی از طریق مطالعه دیدگاه صاحبو ویژگی
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 انسان كامل. 2-1

رسول خدا)ص(،  هویت و ارزش اماکن زیارتی به جز کعبه معظمه به مزوری است که درآن مکان آرام گرفته است.

این مزوران بنا به  صلحا و علما و حکما هستند. علما و امامزادگان که خود ازشهدا و حکما، صلحا، شهدا، )س(،معصومین

نها هستند. اما سیمای انسان کامل در منظر قرآن و عرفان چیست؟ این سالکان و پیروان آ تفکر شیعی انسان کامل و

موضوع مباحث مفصلی را درعرفان و فلسفه و کالم و تفسیر درپی داشته است. در اینجا به طور اختصاربه این مطلب می 

 پردازیم.

علیها )فطرت خدائی که مردم  فطرت الهی خلق شده)فطره اهلل التی فطر الناس ازدیدگاه قرآن انسان موجودی است که بر

بعد صعودی  در بعد مثبت یا منفی سیر صعودی یا نزولی داشته باشد. دو تواند درو می (91روم،( )را بر اساس آن آفرید

نفس  کند ورا به خیر و نیکی هدایت می اش اونفس لوامه ترین درجه سقوط کند.منفی به پست بعد به باالترین مرتبه و در

یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی به سوی خدا به نفس مطمئنه برسد) تواند در سیرمیکند، ساد و شر دعوت میاماره به ف

ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی. ای نفس ملکوتی به سوی پروردگارت باز گرد که هم تو از او 

 (.91-27)فجر ن شوشو و وارد بهشت مخشنود باشی و هم او  از تو. داخل در زمره بندگان خاص من 

های انسانی در او رشد کنند و هیچ کدام بی رشد نمانند و همه هماهنگ با ارزش نسان کامل آن انسانی است که همها  

شود انسان کامل، انسانی که قرآن از ها به حد اعلی برسد. این انسان مییکدیگر رشد کنند و رشد هر کدام از این ارزش

 (.91_99 ص.،4971کند)مطهری،می« امام»به  او تعبیر

آیاتی نظیر:  شود.در قرآن تعبیر انسان کامل نیامده است. اما آیاتی وجود دارد که از آن بن مایه انسان کامل استفاده می

که بر اساس آن انسان از روح خدا آفریده شده است. کمال انسان، یعنی رشد و  729 -و ص 32 -، السجده423 -الحجر

گیرد. در دیدگاه قرآن عبودیت، مقصد نهایی هم احوال و رفتار او را در بر میستکمال نفسانی، هم جنبه ی نظری دارد و ا

مشخص 1الذاریات 56 انسان است؛ مقصدی که کانون اصلی و هدف غایی در تربیت اسالمی است و به خوبی در آیه

ای قرار گرفته های رشد یافته و هدایت شدهدر جرگه انسان )عبودیت( دست یافت،انسان وقتی به این مقصد نهایی است.

یابیم که به نحوی با مفهوم عبودیت های دیگری را نیز میهای دیگر باشد. در قرآن، ما واژهتواند الگوی انسانکه می

                                                           
6
.فَإِذَا سَوَّیْتُهُ وَنَفَخْتُ فِیهِ مِن رُّوحِی فَقَعُواْ لَهُ سَاجِدِینَ

0
.ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِیهِ مِن رُّوحِهِ وَجَعَلَ لَکُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِیلًا مَّا تَشْکُرُونَ

 .وحِی فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِینَ رُّ فَإِذَا سَوَّیْتُهُ وَنَفَخْتُ فِیهِ مِن2

 وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِیَعْبُدُونِ 1
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ا عبودیت، در واقع کلمات بهم پوشانی این «...رضوان»، «طیبه حیات»، «تقوی»، «قرب»، «هدایت»، «رشد»متناظرند؛ مانند: 

حیات »مفهومی  به شئون و حیثیات مختلف آن ناظراست. اگر از لحاظ وجودشناسی، عبودیت را در نظر بگیریم، به زوج

رسد. ات طیبه یا تقوا به منصه ظهور میرسیم. به عبارتی، تجلی عبودیت در وجود انسان در قالب حیمی« تقوا»و « طیبه

باشند؛ بلکه عین یکدیگرند؛ اما از حیثیات مختلف ت طبیه و تقوا، متمایز از هم نمیحیاسان، باید گفت عبودیت، بدین

م، همان نیل به رشد رابطه عبودیت با رشد و قرب نیز به همین صورت است. اگر عبودیت را به عنوان مقصد در نظر بگیری

ی عبودیت یا مقصودی هم دارد. ما رابطه وبی)یعنی راهیابی و راه یافتگی(. از سوی دیگر این مقصد، محبو هدایت است

توان چنین استنباط کرد که نیل به معرفت الهی که به نحوی نهیم. مید را نیل به قرب یا رضوان نام میبا محبوب یا مقصو

 کَدْحًا بِّکَ رَى أَیُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّکَ کَادِحٌ إِلَ یَا »کریمه فته و مالقات خدا در آیه بازتاب یا 4سوره طالق 42در آیه 

شود. مصداق نامیده می« ربق»( که معرفتی حضوری و شهودی و وجدانی است، در فرهنگ قرآنی، 6االنشقاق،«)فَمُلَاقِیهِ

 .2(41)الواقعه،اندنام بردار شده« سابقون »با وصف  اند. در قرآن این گروهی راه یافته به این مقام، مقربینهابارز انسان

تب نظری و معرفتی و عملی حاصل به قله رفیع عبودیت یا رشد و استکمال نفسانی که با رعایت جمیع مرابنابراین صعود 

اساس گردد، غایت کمال آدمی در دیدگاه قرآن است. هدف از بعثت انبیاء نیز در همین چارچوب قابل تبیین است. بر می

ها را تا اوج مرتبه با تعلیم و تفسیر کتاب)قرآن( آن )ص( آمده است تا ضمن تالوت آیات،پیامبر 9«جمعه»آیه دوم سوره 

 تزکیه هدایت نماید.

 انسان كامل درعرفان. 2-2

تعبیر انسان کامل اولین بار توسط محیی الدین ابن عربی پدر عرفان اسالم درقرن هفتم هجری مطرح شد. او درمورد 

-به حکم اولیت و باطنیت مشاهده میعال خود راخلقت انسان براین اعتقاد است که حق تعالی به ذات خود صفات و اف

 انسان راخلق کرد، اما چون که خواست ذات و صفات و افعال خود را به حکم آخریت و ظاهریت مشاهده کند، کرد.

عبیر به ت (.229ص. ،4969)نصری،تابه وسیله سر حق به حق ظاهرگرددوجودی آن را داشت  که انسان استعداد چرا

مرآت کامله  همه عالم مظهر و جلوه گاه حضرت حق هستند،"گاه حضرت حق است.هر و جلوهدیگرانسان کامل مظ

کاملی الزم است تا  موجود لذا هر مظهری مانع ازانعکاس جامع وکلی اسماءالهی است، چراکه قیود و حدود نیستند،

 )قیصری، "ان کامل استتنها انس آن، نمایش دهنده جامع و کلی اسماءالهی باشد و بتواند باهویت جمعی اثر،

                                                           
 وَأَنَّ اللَّـهَ قَدْ أَحَاطَ بِکُلِّ شَیْءٍ عِلْمًا  یرٌکُلِّ شَیْءٍ قَدِ ٰ  بَیْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّـهَ عَلَى  ضِ مِثْلَهُنَّ یَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ اللَّـهُ الَّذِی خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَر6ْ

 بِّکُمَا تُکَذِّبَانِ فَبِأَیِّ آلَاءِ ر0َ
 نُوا مِن قَبْلُ لَفِی ضَلَالٍ مُّبِینٍسُولًا مِّنْهُمْ یَتْلُو عَلَیْهِمْ آیَاتِهِ وَیُزَکِّیهِمْ وَیُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَإِن کَا هُوَ الَّذِی بَعَثَ فِی الْأُمِّیِّینَ ر2َ



در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



65 


 خوردن و آشامیدن زیاد، اجتناب از جوع به منظور ازنظر ابن عربی انسان باسیر و سلوک و اعمال طریقت: (.64ص.،4969

کناره  صمت به منظور دوری از سخنان بیهوده و عزلت درجهت دل و جان است، سهرکه مقصود ازآن بیداری جسم و

هدف وصال حق است که به تدریج براثر عشق الهی و به  وجب دلبستگی می شود.چه که مگرفتن ازصفات ناپسند و آن

بعد از ابن عربی درآثاربزرگانی چون  (.225-221ص.،4969)نصری،شودبستن آداب شرعی و روحانی میسر میکار

تفصیل پرداخته  سید حیدر آملی  به موضوع انسان کامل به عبدالکریم جیلی، عزیزالدین نسفی، موالنا، صدرالدین قونوی،

 شد. 

پردازد تا به تحقق مجدد اوصاف در بهشت عدن توفیق یابد. به نظر حسین نگاهی سالک صوفی به تزکیه نفس میبا چنین 

غایت تصوف جامعیت بخشیدن دو باره به اوصاف بشری)در نظر و عمل( و تحقق مجدد اوصاف در بهشت عدن "نصر

همه استعدادهایی که در  که انسان را در عمق ذات و هستیش و نیز درهدف تصوف این است  است. به عبارت دیگر،

اسماء و "انسان به عنوان خلیفه خدا برروی زمین و مجالء  تکامل و جامعیت دهد. گنجانده شد، "انسان کامل"ذات

به نوبه خود  تواند به سعادت نائل گردد و این مسئلهطریق اخالص می و از تنها با ایمان به این ذات،"صفات خداوند

اما معتقدند که جهان  همان جهان است،"خداوند"کهاهل طریقت  ( .75_71ص.،4983)نصر،مستلزم تکامل آدمی است

عالم،کامال مستقل و خدایی متکی به خود  زیرا درآن صورت، باشد. غیرخدا تواند کامالنمی تا حدی که واقعی است،

 (.78ص.،)همان فروخواهد ریخت ویژگی اوست،و اطالق و وحدانیت خداوند،که فقط  خواهد بود،

 مصداق انسان كامل. 2-2-1

به باور شیعیان بعد از رحلت رسول اکرم)ص( به عنوان انسان کامل و هدایتگر تشریعی و باطنی مردم ائمه هدی)س( 

های برد، انسانینک زنده و درغیبت ظاهری به سر مازعلی )ع( امام اول شیعیان تا منجی خاتم امام مهدی)عج( که هم ای

و  کاملی هستند که هریک پس از دیگری هدایت امت مسلمان را به عهده داشته و دارند. به واسطه حضور اینها عالم برپا

رسد. در عالم اسالم تصوف و عرفان بیشترین قرابت را با تفکر شیعه عثنی عشری فیض و برکات خدا به آدمیان می

دانند. یر و سلوک را ابتر میمراد و حضور انسان کامل هدایت وس و معتقد و بدون پیر داراست. آنها نیز به سلسله اقطاب

امام مهدی)عج(  دانند و به حجت زنده خداع( و سایر ائمه هدی)س( پیوسته میآنها سلسله خود را به پیامبر)ص( و علی)

تا اینکه درنهایت  گردد....مدی باز میهر و باطن به حقیقت محجمیع مراتب و مقامات نبوت و رسالت در ظا"باوردارند.

کمال جلوه آن حقیقت در سلسله انبیاء در بدن عنصری خاتم االنبیاء ظهور یافته و درسلسله اولیاء نیز در بدن عنصری 

خاتم الولیاء حضرت مهدی که والیتش با والیت باطنی و ظاهری رسول اکرم)ص( متحد است متجلی شده است و 

و اساسا معارف  (.62ص. ،4111)ابن عربی،کننداز مشکاتاین ولی خاتم استرزاق میو مذاهب دیگر  اولیاءالهی ازادیان

اند و بنا به آن چه بزرگانی چون سید حیدرآملی معتقدند که خود را از قرآن و پیامبر)ص( و ائمه هدی)س( اخذ کرده
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ولی به هرحال به متفکرانی چون شهید مطهری  (.43 ص. ،4984آملی،تصوف و تشیع یکی هستند اما به دو بیان متفاوت ) 

فراموش کردن  گیرند: عدم توجه به کرامت نفس،رد که از تفکر ناب شیعی فاصله میدر تفکراهل عرفان نکاتی وجود دا

 .(461_461ص. ،4971)مطهری،بعد اجتماعی و تحقیر عقل

و  دن به کمال انسانی مد نظر قرآن جز با پیرویشود که رسیباره انسان کامل بیان شد روشن میباتوجه توضیحاتی که در

یَا أَیُّهَا ) باشدچه ظاهر و چه باطن مقدور نمی های کامل چه در شریعت و چه طریقت،قرارگرفتن در مسیر سلوک انسان

تُمْ فِی شَیْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن کُنتُمْ تُؤْمِنُونَ الَّذِینَ آمَنُواْ أَطِیعُواْ اللّهَ وَأَطِیعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِی األَمْرِ مِنکُمْ فَإِن تَنَازَعْ

ای کسانی که ایمان آوردید ازخدا و رسول و صاحبان امر پیروی  (53نساء،)( بِاللّهِ وَالْیَوْمِ اآلخِرِ ذَلِکَ خَیْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِیلًا

توان از پراکندگی و آنها و عشق به آنها می ع( هستند. تنها به واسطه وجودکنید. مراد از اولی االمردر این آیه ائمه معصوم)

لذا مقام آنها و یاران و منسوبین به آنها در نزد  پریشانی نجات یافت و به تمرکز رسید و به مرکزمطلق هستی نزدیک شد.

ها و بنای آرامگاه ت ظاهری نباشند.منزلت باالو واالیی برخوردارند. چه در حیات باشند و چه در حیا شیعیان مقدس و از

ای از این عشق و ارادت است.گرچه اکثریت شیعیان ازسلوک ن بزرگواران و محل دفن آنها جلوهها درمشهد ایزیارتگاه

ظاهر مناسکند ولی شعله عشقی که روشن است بارقه امیدی  اسیر عملی درطریق آنها به ویژه در دنیای امروز بازمانده اند و

ها برای کمال مطابق با حکمت اسالمی، همه انسان دهد.که وصال به حقیقت را نوید می روزگار دنیا زده امروز است در

-خود در هر لحظه باید در ارتباط با انسان کامل باشند. چرا که:انسان کامل به همه هستی نظارت دارد و زندگی همه انسان

به طور حقیقی همه هستی را پر کرده است، این به خاطر خالفت  ها در هر لحظه تحت مشاهده اوست. به همین جهت او

الهی توسط اوست. انسان مسلمان نیاز دارد که در محیط خود به شکلی نمادین، همیشه حضور انسان کامل را یادآور شود 

الگوی کاملی  کند. انسان کامل،ی این وظیفه را به خوبی دنبال میو به آن توجه نماید و به همین جهت معماری اسالم

یر تکامل را با هدایت او طی مس ها باید همیشه با تسلیم و سالم به او،هاست. به همین جهت همه انسانبرای تکامل انسان 

                                                                                       (.13ص. ،4931کار،)نقرهکنند

 ملنقش انسان كا. 2-2-2

 ها و صفات انسان كامل ازنظر عرفاويژگي. 2-2-2-1

کند. خداوند به خاطر او عالم  و آدم تعالی به واسطه وی به خلق نظر مینظر ابن عربی انسان کامل موجودیست که حق  از

. معتقد کندبه واسطه اوست که عالم را حفظ میرسد. و که فیض وجود ازخدا به انسانها میرا آفرید. و به واسطه اوست 

انسان کامل روح عالم است و عالم جسد او و  بیند.است که حق تعالی خود را درآن می ایاست انسان کامل چون آینه

تواند در عالم تصرف کرده و آن را اداره کند. انسان کامل سماء الهی رابه وی آموخته است میازآن جا که خداوند ا

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



60 


توانند به چنین سانها با عبودیت و سیر و سلوک میانسان و آدمیست و ان اینها و صف مقام .اسم اعظم خداست مظهر

 .مقامی برسند

اخالق نیک و دانش به  گفتار نیک،کردارنیک، داند که ازعزیزالدین نسفی در کتاب انسان کامل انسان کامل را کسی می

 شریعت را گفتار انبیاء، ر حقیقت.چنین انسانی هم در شریعت و طریقت کامل است و هم د حد کمال برخوردار باشد.

 معرفت آخرت، داند. معارف نیز چهار دسته است: معرفت دنیا،و حقیقت را دید و بینش انبیاء میطریقت را کردار انبیاء 

 نشیند تامعرفت خود و معرفت خدا. انسان کامل در عالم یکی است و هرگاه هم که از دنیا برود دیگری به جای وی می

 (.291-226ص. ،4969)نصری،، چرا که انسان کامل دل عالم استنباشد عالم بی دل

سایر عرفا در همین سبک  و سیاق به تبیین جایگاه انسان کامل چگونگی سیر و سلوک برای وصال به حق پرداختند. استاد 

 :کندشهید مرتضی مطهری سیمای اندیشه عرفا را چنین توصیف می

ها در هر لحظه تحت مشاهده اوست. به همین جهت او به دارد و زندگی همه انسان تی نظارتانسان کامل به همه هس"  

طور حقیقی همه هستی را پر کرده است، این به خاطر خالفت الهی توسط اوست. انسان مسلمان نیاز دارد که در محیط 

ی همین جهت معماری اسالمخود به شکلی نمادین، همیشه حضور انسان کامل را یادآور شود و به آن توجه نماید و به 

ها باید هاست. به همین جهت همه انسانل، الگوی کاملی برای تکامل انسانکند. انسان کاماین وظیفه را به خوبی دنبال می

  (.18ص. ،4931کار،)نقرهتکامل را با هدایت او طی کنند مسیر همیشه با تسلیم و سالم به او،

 طبيعت. 2-3

 قوانین از پیروی و طبیعت به درست نگریستن با سه این و.است دین و اخالق دانش، عنصر سه گرو در آدمی شکوه همه

 شود.می حاصل آن

 زندگی یک و جان یک حیوان، تا انسان از درخت، تا سنگ از هست، طبیعت در آنچه که آموزدمی ما به معنوی حکمت

 به آنست، در که حیاتی جریان ریختن بهم و تطبیع این کردن ویران .است یکسان آنها همه حیات یعنی.ندارند بیش

طبیعت،  در جان بی و جانور و گیاه و آدمی میان وحدت به نسبت انسان محبت و رعایت اما.انجامدمی انسان شدن متالشی

 بخشد.می را الزم روحی ابعاد همه و واقعی حیاتی فضای هاانسان به

 .اند الوهیت مسئول نماینده یک هر آدمیان . و«است زمین روی در اخد خلیفه» انسان که آموخت ما به اسالم آور پیام

است،  زمین و آسمان در آنچه هر نیز و است. واجب انسان بر آسمان و زمین احترام پس .«است زمین و آسمانها خدا، نور»

 انهدام نه آنست پرورش و طبیعت این دامان در زندگی خداوند جانب از انسان ماموریت .انسان به نه دارد، تعلق خداوند به

 آن.
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 از و است اعتدال قدره ب آن هاینعمت از استفاده و هاسرچشمه نگاهداری فساد، و و تباهی از طبیعت  انسان، حفظ وظیفه

 و آموزد می نکته و دهدمی درس ما به طبیعت آیات با خداوند که است و بیانی زبان دریافت و شناخت مهمتر همه

 اعجاز کننده بیان قرآن آیات مانند طبیعت . آیات(شناخت طبیعت خالل در و طبیعت راه از باید را اخد)کند می رازگویی

 است. انسان مسئولیت و خداوند حکمت و خلقت

 تقابل دو ديدگاه درباره طبيعت و آثارو نتايج آن. 2-3-1

ت نگاهی مبتنی بر احترام ،تقدس و راز و در تفکر سنتی درشرق و غرب عالم از ادیان بدوی تا ادیان آسمانی نگاه به طبیع

شتن عالم قدس و اصالت سود و اومانیستی و سکوالر معاصرکه بر مبنای کنار گذا رمز معنوی و عالم باالست. اما در تفکر

عناصر، مواد و اشیایی  طبیعت متشکل از های طبیعت استوار گشته،اکثر به واسطه مداخله در منابع و انرژیمندی حدبهره

تواند مورد حمله و تسلط آدمی با استفاده از تکنولوژی منتج ازعلوم تجربی واقع گردد.گرچه این تهاجم بعد ست که میا

از چند قرن تجاوزگری امروزه به چالش کشیده شده است اما هنوزراه برون رفت از فاجعه مکتوم و چه بسابه سرگردانی 

ولوژی جدید که بر علوم جدید بنا شده در پی تعرض و تسخیرطبیعت به اعتقاد هایدگرمتفکر آلمانی تکن گرفتار است.

 است:

 که دهدمی قرار بیجا انتظار این برابر در را طبیعت که تعرضی است، تعرض نوعی جدید تکنولوژی در حاکم انکشاف» 

 قبالً ...کرد ذخیره و استخراج طبیعت دل از است، انرژی که حیث آن از را انرژی بتوان تا باشد انرژی یکننده تامین

 گرفتار هم زراعی زمین کشت حتی اکنون اما بود؛ نگهداری و مراقبت معنای به هنوز آوردن در نظم به و کردن کشت

 به خود که افتادنی در. درافتادن طبیعت با مفهوم به آوردن در نظم به: است شده آوردن در نظم به از دیگری کامالً مفهوم

 قرار تعرض مورد زمین کند، عرضه را خود نیترون تا گیردمی قرار  تعرض مورد هوا اکنون .تاس طبیعت به تعرض معنای

 و شودمی واقع تعرض مورد اورانیوم منبع عنوان به مثال، برای هم معدنی مواد کند، عرضه را خود معدنی مواد تا گیردمی

 برداری بهره آن از آمیز مسالمت مصارف یا انهدام ایبر است ممکن که انرژی همان اتمی، انرژی منبع بعنوان هم اورانیوم

 روند، این حاصل و شودمی حبس و اکتشاف طبیعت در نهفته انرژی که پیونددمی وقوع به صورت این به تعرض. شود

 توزیع چه آن و شودمی توزیع نو از است شده انبار چه آن و شودمی انبار یافته شکل تغییر امر این و یابدمی شکل تغییر

 صرفاً امری گاه هیچ انکشاف این اما هستند؛ انکشاف انحاء[ ها این. ]یابدمی جریان دیگر مدار به مداری از است، شده

 هر و شود مهیا بالفاصله تا است باش آماده حال در چیز همه جا همه نیست نامعین امری هم عاقبتش ولی. نیست یافته پایان

 ای شبکه عنوان به را طبیعت که -جهان به جدید علوم منظر از نگرش نتیجه .«شود داده سفارش نو از باشد الزم که زمان

 که است این است کشف قابل یا و شده کشف هستی ابعاد همه که -کندمی محصور و دنبال پذیر محاسبه نیروهای از

-نمی را خویش ماهیت یعنی را، خود کجا هیچ امروز بشر» .زند تکیه خداوندی سلطنت کرسی بر متکبرانه تواندمی انسان
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 و معنوی تفکر پایه بر است ماهیت و اصل به رجوع -است نهفته خطر خود در که -نجات راه هایدگر، نظر به.« بیند

 که است صورت این در تنها.» طبیعت عناصر با -ابزاری غیر-اصیل و آزاد ایرابطه برقراری یعنی اشیاء؛ دیدن شاعرانه

 به رسدمی و.« شودمی منکشف برایش تکنیک مستور آمیز لطف باطن و یافته رهایی اشیاء تکنیکی انگاری چیز از آدمی

 واالی آزادی و اختیار مدد به آدمی و هاستناشناخته از سرشار طبیعت. «راز فتوح»  و «اشیاء سوی به وارستگی» مقام

 شود،می نوا هم آن با و کندمی کشف را جهان آهنگ و رازها سازد، می را خود ماهیت آرام آرام گونه همان انسانی،

 وجود از قبل ماهیتش –اگزیستانسیالیستی نگاه در -عالم همه چه اگر. نیست بینیپیش قابل کامالً شبکه یک طبیعت پس

 که نامکشوف رازهای از است سرشار و نشده هویدا یکباره انسان بر طبیعت ماهیت ثابت شکل همین اما گرفته شکل آن

  (.483-486ص. )همان،شود متجلی یا انکشاف شاعرانه یستبا می

ای سامان یافته که برای ادامه به دخل و تصرف زیست انسان به گونه به دلیل سیطره تفکر سودجویانه در دنیای معاصر

تفکرین طبیعت نیازدارد. دراین تفکر ظرفیت عظیم ادیان و آیینهای اخالقی و معنوی کنارگذاشته شد. م در هرچه بیشتر

ست هماهنگ انسان و طبیعت آگاه به حقایق و مصیبتی که در انتظار نوع بشر است برای برون رفت از این وضعیت و زی

گذاران فلسفه محیط زیست که معتقد است طبیعت متعلق به همه کنند. افرادی همچون آرن ناس نروژی از بنیانتالش می

ر متفکر ست و انسان نه مالک بلکه تنها جزیی از طبیعت است. سید حسین نصساکنانش اعم از انسان، حیوان یا گیاه و...ا

مورد های اخالقی و اخالقی ادیان آسمانی و سایر آیینکند تا با بازخوانی ظرفیت معنوی و معاصر ایرانی که تالش می

کار به اصل نشان دهد. سید ها در نگاه قدسی و با احترام به طبیعت راهی در دگرگونی افتوجه قرار دادن اشتراکات آن

ای خدا محوری است و به یک محوری ادیان سنتی در نهایت گونه جهان -حسین نصر معتقد است که دیدگاه انسان

ای از دیدگاه پرومتهگرایی مدرن انسان و عالم فاقد مرکز است. این و در مقابل در دیدگاه انسان مرکز مطلق باور دارند.

برای خودش تصاحب کرد. و لذا بی قید و شرط در ویرانی طبیعت حد  و هم حقوق طبیعت را انسان نوین هم حقوق خدا

 این "کند.ا در وضعیت کنونی چنین تو صیف میوی پیامدهای این معرفت ناسوتی از انسان و طبیعت ر و مرزی نشناخت.

-بی ویرانی بود، مجهز طبیعت نظم بر رتقد بر مبتنی و ناسوتی ماهیتی با فاوست معرفت نوع از معرفتی به که نوین انسان

 بر سیطره برای وی حقوق بر مرزی و حد معنوی قانون هیچ نه اینک زیرا کرد، ایجاد ارض یکره سطح در ایسابقه

 نیز دیگر فاتحان جهان،. دادمی قرار عالم به اشناسوتی معرفت برای مرزی و حد برتری معرفت هیچ نه و نهادمی طبیعت

 برای مرزی و حد که فناوری نوع این به سلطه، بر مبتنی علم نوع این به نه هاآن از یک هیچ ولی است، هدید خود به

 و حال با هماهنگ موجود تصور از همه این که خویش از تصوری به نه و بودند مجهز شناسد،نمی ویرانگرش نیروهای

 عالم ضد بر هم و سنت ضد بر هم ایپرومته انسان یویرانگرانه اعمال سال پانصد. باشد گرفته فاصله کیهانی، هوای

 انگیز غم پیامدهایی از اگر نیست اغراق بنابراین،. کرد انکارشان بتوان که آن از آشکارتر است داشته پیامدهایی طبیعت،

 که معنا آن به گرایی انسان بلکه انسان، از کلی درک نوعی معنای به نه گرایی انسان آوریم،می میان به سخن گراییانسان
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 به نهایت در و انسان بیشتر چه هر کردن دنیوی به حتی ضرورتاً و نهدمی موجودات ینقشه مرکز در را زمینی انسان

 بودن انسان صرف به اگر. رفت فراتر انسان از باید بودن راستین انسان برای زیرا. شودمی منجر انسان دون[ ی مرتبه]

 (.298-297ص.،4983) نصر،کرد خواهیم سقوط انسان دون یمرتبه به نهایت در دهیم، رضایت

 

 

 

 

 

 تجلي دو ديدگاه در رابطه انسان با طبيعت)نگارنده( 1-2نمودار

 معرفت قرآني طبيعت. 2-3-2

 .است الهي تجلي طبيعت اسالم، در. 2-3-2-1

 ﴾59فصلت،﴿شَهِیدٌ شَیْءٍ کُلِّ عَلَى أَنَّهُ بِرَبِّکَ یَکْفِ أَوَلَمْ الْحَقُّ أَنَّهُ مْلَهُ یَتَبَیَّنَ حَتَّى أَنفُسِهِمْ وَفِی الْآفَاقِ فِی آیَاتِنَا سَنُرِیهِمْ

 خود او که گردد روشن برایشان تا نمود خواهیم بدیشان دلهایشان در و[ گوناگون ى]افقها در را خود هاى نشانه زودى به

  است. چیزى هر شاهد خود پروردگارت که نیست کافى آیا است حق

 عالم همه آیینه و حق جلوه گر است       یا ذات حق آیینه و عالم صور است 

 )جامی(در نزد محقق که حدید البصر است       هر یک زین دو آیینه آن دگراست 

 هاینام از یکی که است جالب. گیردنمی خود به را الوهیت تقدس هرگز اما است، خداوند گاهجلوه طبیعت اسالم در

 در چه آن و هاآسمان در چه آن» که شده بیان نساء یسوره در طبیعت توصیف با همراه نام این و است «طمحی» الهی

 ایالعاده فوق اهمیت از تناظر . این(426نساء،)4است محیط چیز همه بر خداوند و است خداوند آن از است، زمین

 جدید انسان استنکاف معلول زیست محیط بحران و است ورغوطه الهی محیط در همواره مسلمان انسان است، برخوردار

                                                           
 .ضِ وَکَانَ اللَّـهُ بِکُلِّ شَیْءٍ مُّحِیطًا وَلِلَّـهِ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الْأَر6ْ

 

 خدا مرکزی

 انسان مرکزی

)معناگرایی، وحی الهی، 

 آسمانی، عارفانه(

 -اومانیسم -هوای نفس

 توجه به زمین

 عاقالنه

 عادالنه

 احترام متقابل

 سوداگرانه

 ظالمانه

آبادانی )در 

خدمت انسان و 

 طبیعت(

 

 تخریب

 رابطه انسان با طبیعت

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 خداوند به انسان که جایی آن از .اوست حیات مقوم و کرده احاطه را او که است واقعی محیط یمنزله به خدا دیدن از

 الهی وجه همان نوعی به و خداوند با مواجهه راه طبیعت پس کرده، احاطه را آدمی جهت همه از اتصال این و دارد اتصال

 بین تناظری ترتیب این به. کنندمی الهی تکوینی کتاب به تعبیر آن از عرفان اهل برخی که است جهت همین به است،

 را آیه لفظ دقیقا قرآن. است طبیعت به ایآیه نگاه تناظر این ینتیجه. شودمی برقرار اسالمی نگرش در طبیعت و قرآن

 نیست، شناسی هستی یمرحله آخرین هرگز اسالمی گراییطبیعت که ستا آن نشان این و بردمی کار به هم طبیعت برای

 نزدیک تعالی باری ذات با ترمانوس و هستی باالتر مراتب به را ما تا دارد نمادین و اینشانه ایجنبه هم آن بلکه

 .(247-246ص.،4973نصر،)نماید

تسبیح  طبیعت وقتی به عنوان آیات خدا و دارای شعور و .بود آشنا آن زبان باراز و رمز باید فهم عمق و باطن طبیعت برای

وجودی نیست جزاینکه هفت آسمان و زمین و هر چه در آن است به ستایش خدا مشغولند و م :11ا)اسراء،گوی خد

ا و هماهنگ ب (4و آمرزنده گناه خلق است بردبار همانا او بسیار فهمید،وید ولیکن شما تسبیح آنها را نمیگتسبیح خدا می

شود و آدمی به حقیقت نظام هستی خداوند و تحت سیطره و مالکیت او فهمیده شود به نزدیکی و قرب انسان به خدا می

کند و در غیر این صورت در ساحت ناسوتی طبیعت اسیر خور و خواب و خشم و خود یعنی خلیفه اللهی تجلی می

 درخت جهنم در هم و بهشت در هم قرآنی لسان در"شود که بازتاب جهنمی دارد.شهوت و اسراف و فساد مشغول می

 جهنمی درخت که آن حال و یافته قرآن در وسیعی توصیفات دارد رحمانی منشاء که بهشتی طبیعت اما دارد؛ وجود هایی

 را گوناگون تجلیات و وسیع توصیف آن هرگز روید،می جهنم میان در و دارد شیطانی ثمره و ریشه که

-می کلی نگاه یک در. است آن حقیقت درک عدم و طبیعت به ناروا نگاه تجلی جهنمی درخت این(. 61صافات،)2ندارد

 معرفی مطلق، وحدت پرتو در کثرت دادن نشان یعنی دینی مهم پیام همان در را طبیعت نمادهای معنوی مهم پیام توان

 .(217ص.همان،)کرد

 طبيعت و ماوراء طبيعت. 2-3-2-2

اند. چهره ملکی طبیعت همان چیزهایی است که با زمین و آسمان دارای چهره ملکی و ملکوتیهای قرآنی براساس آموزه

سازد اما نظر به بعد ملکوتی به حقیقت و باطن اسیاءو در شود که خواص فیزیکی اشیاء را آشکار میحواس دریافت می

و زمین و آنچه خدا آفریده است، نظر  هاشود)آیا در ملکوت آسماننهایت به خدا و عالم معنا و معنویت رهنمون می

  (485اعراف،) 9نیفکندند؟

                                                           
ا غَفُورًافِیهِنَّ وَإِن مِّن شَیْءٍ إِالَّ یُسَبِّحُ بِحَمْدَهِ وَلَکِن الَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِیحَهُمْ إِنَّهُ کَانَ حَلِیمً 4

 جُ فِی أَصْلِ الْجَحِیمِ ةٌ تَخْرُ إِنَّهَا شَجَرَ 2

2
فَبِأَیِّ حَدِیثٍ بَعْدَهُ یُؤْمِنُون  أَجَلُهُمْ بَ اقْتَرَ قَدِ یَکُونَ أَنضِ وَمَا خَلَقَ اللَّـهُ مِن شَیْءٍ وَأَنْ عَسَى  وا فِی مَلَکُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْ َوَلَمْ یَنظُرُ

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 باید طبیعت ماوراء  چه آن حقیقت در ندارد، وجود طبیعت ماوراء و طبیعت انسان، بین قاطعی مرز اسالمی نصوص در

 .(246ص.،4973 نصر،)است گرفته قرار آن عمق در باشد،

 زمين مسجد مسلمانان .2-3-2-3

 است دلیل همین به. است داده قرار مسجد مسلمانان برای را زمین خداوند احادیث، یا( ص)اسالم یامبرپ هایگفته طبق بر

 به و بگذارد نماز نباشد، آلوده نماز آئین لحاظ به که آن شرط به بکر طبیعت از جایی هر در تواندمی مسلمان یک که

 در اند،گرفته فاصله طبیعت با قبل از که فضاهایی است، شده بنا شهری فضاهای در که مسجد مکان که است دلیل همین

 آن خداوند که است زمین با مرتبط سخت( صاله)یومیه نمازهای آئین بنابراین، .است بکر طبیعت مکان امتداد نوعی واقع

 گفت باید نماز اوقات مورد در. آورد جای به آن روی بر را دین آئین ترینمقدس توانمی که است داده قرار ایزمینه را

 را آدمی بدن و نفس فقط نه نمازها، این. اندمنطبق کیهانی اوقات با و شده تعیین شناختی ستاره لحاظ به اوقات این که

 را طبیعی هماهنگی و دهندمی قرار تاکید مورد را طبیعت هایآهنگ با بشری زندگی هماهنگی بلکه بخشندمی نشاط

 که است فاتحه یا قرآن آغازین یسوره قرائت یومیه، نمازهای اصلی بخش که تاس مهم بسیار کنند.می تکمیل و تقویت

 نمازهای برای مخصوصاً که زمین، روی بر واسطه هیچ بدون زنان و مردان. است مفرد و جمع فعل با آیاتی حاوی

 «المستقیم الصراط اهدنا» و «نستعین ایاک» ،«نعبد ایاک» چون وآیاتی ایستندمی خدا برابر در است، یافته تبرک مسلمانان

 در سطح، ترین عمیق در انسان،. کنندمی دعا خلقت همه برای بلکه خویش برای فقط نه آنها بنابراین. آورندمی زبان بر را

 که طبیعی نظم همان کل طرف از بلکه بشر، نوع طرف از فقط نه خداوند، جانشین یا اهلل خلیفه عنوان به یومیه نمازهای

 فضای با نماز از ایجنبه قطعاً. کندمی دعا است، داده قرار زمین روی بر خویش جانشین را او همان، اطرخ به خداوند

 )نصر، کندمی ملموس احساس نحوی به را فضا این نماز برگزاری حین در آدمی و یابدمی ارتباط انسان پیرامون طبیعی

 (.965-961ص. ،4983

 و است عالم رکن زمینی تقاطع محل که شهری اسالمی، عالم مرکز مکه، حج یا تزیار آئین در را کیهانی یرابطه همین

 .دید توانمی گیرند،می الگو( العرش) الهی عرش گرد بر فرشتگان طواف از کعبه گرد بر کنندگان طواف

 هم سرايي ستايش خداوند . 2-3-2-4

موجودی نیست  و ،ه ستایش و تنزیه خدامشغولندهمه ب درآنهاست هرچه و زمین و آسمان هفت»، اسرا 11 بر اساس آیه 

کنید همانا او بسیار آمرزنده ولیکن شما تسبیح آنها را فهم نمیآنکه ذکرش تسبیح و ستایش حضرت اوست  در عالم جز

 عبادی اعمال نیز و است خداوند ستایش مراسم واقع در که انسان، نمازهای که معناست بدان این (.11اسراء،)4«است

                                                           
 .هِنَّ وَإِن مِّن شَیْءٍ إِالَّ یُسَبِّحُ بِحَمْدَهِ وَلَکِن الَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِیحَهُمْ إِنَّهُ کَانَ حَلِیمًا غَفُورًافِی 4

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 نوعی و خلقت یهمه توسط خداوند ستایش سرایی هم از هاییبخش است، خداوند ذکر آنها نهایی غایت که دیگر،

 موجودات یهمه گوهر همان سطح ترینژرف در که تسبیحی است؛ خداوند تسبیح برای «نداها» هماهنگی در ملودی

 .شنوندمی را طبیعت ذکر صدای کنند، روی که طرف هر به اولیا. است

شدن و سرپیچی از هماهنگ شدن با جهان هستی یعنی توجه به نفس ،یعنی غلطیدن به دامن شرک و بت پرستی و دور 

ت پروی از خطوا هوا پرستی و قرار گرفتن در عدم تعادل روحانی و جسمانی و یعنی شکوفایی آدمی در مسیر منفی،

 بلکه بماند،« باطل و عاطل» دینی منظر از فقط نه آدمی که معناست بدین غایت این از سرپیچیشیاطین و سیر درظلمات. 

 (.967)همان،سازد تباه را آن و کند فساد زمین در فرماید،می قرآن که همانطور که شود مفسدی

 تسخيرطبيعت. 2-3-2-5

آیا ندید "مثل این آیه کند.جود درآن را مسخر انسان معرفی میهای موآن طبیعت و پدیدهخداوند درآیات متعدد قر

او آن خدایی است که زمین را برای "و یا  "(21)لقمان/4مسخرشماکرده است ها و زمین است،داوند آن چه درآسمانخ

 (.45ملک/)2ید و روزی او خورید و شکرش گوییدپست و بلندی آن حرکت کن در شما نرم و هموارگردانید پس شما

رابطه انسان با طبیعت رابطه تسخیری "کنند که بیان می ست در اسالم دراین زمینه جواد آملی درکتاب محیط زیآیت اهلل

تسخیر درجایی است که فعل مالیم با طبع فاعل  و شتاب تحمیلی ازبیرون است. قسر و قهر فشار است نه رابطه قهرو قسر.

 ه ازکه مقتضای طبیعت اوست خردمندان است و فاعل مفروض برای انجام آن کارخلق شده است و فاعل بیرون آن چه را

های وجودی خود کنند که انسان با حفظ ارزشایشان درهمین زمینه اشاره می (.4988،465جوادی آملی،)کنداو طلب می

تواند چرخ نیلوفری را به زیرآورد و ابرو باد و او می"خیری داشته باشد یعنیتواند با طبیعت رابطه تسامین خدا میبه عنوان 

ولی اگر این انسان خیانت کند همه آن را به بیراهه مصرف نکند  انی به کف آورده،انسان ن مه و خورشید در کارند تا

ها فقط در برابر اراده الهی زیرا همه آن دهد.کند و از خود عکس العمل نشان میهای نظام هستی با اوبرخورد میدهپدی

 "و ازتبهکار انتقام خواهند گرفت دگیرنپرهیزکار حریم می کنند و به فرمان او ازمی اوکار اند و به دستورخاضع

 (.468)همان،

                                                           
اطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن یُجَادِلُ فِی اللَّهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا  وَبَأَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَکُم مَّا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَیْکُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً 4

 .کِتَابٍ مُّنِیرٍ
 .هُوَ الَّذِی جَعَلَ لَکُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِی مَنَاکِبِهَا وَکُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَیْهِ النُّشُورُ 2

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 طبيعت هدف دارى و انسجام و نظم بيان. 2-3-2-6 

 شعرا /78- هدی ثم خلقه شئ کل اعطی ربناالذی.)شدند صادروهدایت مطلق وجود ازیک عالم همه قران نگاه در

 یعنی".(نمود هدایت را یشانا سپس. کرد اعطا را خلقت موهبت موجودات همه به چون که است ماکسی پروردگار

 بستر در را او گاه آن .کرد تامین او هدفمندی و ظرفیت استحقاق، استعداد، برابر را مخلوق هر ختارسا ما پروردگار

  (.22همان،)نمود رهبری درآنجاست مقصود که مقصدی به مستقیم

 ندارد؛ وجود زمینى و آسمانى طبیعى رعناص بین جنگى و مبارزه گونه هیچ -جاهلى تصور خالف بر -قرآنى دیدگاه در

 است. ساخته مرتبط یکدیگر به را آنها که دارد وجود طبیعى قواى بین در دقیقى بسیار هماهنگى و انسجام عکس، بر بلکه

 پدیده و عناصر دقیق هماهنگی و نظم جهت به عالم استواری بشری دانش توسط شده اثبات و مشاهده قابل واقعیت در

 ازمرکز بریده انسان و .است متصل مطلق مرکز یک به که دقیقی هماهنگی و نظم. است بخش حیات و ارپاید آن های

 اقدام طبیعت درنظم فساد و تخریب به هماهنگی و نظم این به توجه بدون طبیعت از برداری بهره دانش به مجهز و هستی

 به و پریشانی فساد جِعُون ا کَسَبَتْ أَیْدِی النَّاسِ لِیُذِیقَهُم بَعْضَ الَّذِی عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ یَرْبِمَ  وَالْبَحْرِ  الْفَسَادُ فِی الْبَرِّ  ظَهَرَ. )نماید می

 خویش هاازگن)که بچشانیم آنها به را اعمالشان پدید آمد تا ما هم کیفر بعضی بر و بحر زمین در همه مردم خود کرده

 .(14/بازگردند)روم (خدا درگاه و به شده پشیمان

 خلقت در ؛(ملک 9)"فُطُورٍ مِنى  هَلْ تَرَ  جِعِ الْبَصَرَ فَارْ تَفَاوُتٍ مِن حْمَـنِ الرَّ خَلْقِ فِیى  مَّا تَرَ  الَّذِی خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا

 7)"الْمِیزَانَ ا وَوَضَعَ وَالسَّمَاء رَفَعَهَ بینى؟ مى آن در خللى آیا بنگر باز پس ، یافت نخواهى نقصان و نظمى بى رحمان خداى

.نهاد عالم در را(  نظم و عدل)میزان و برافراشت را آسمان و ؛(رحمن  

 طبيعت حقوق. 2-3-2-7

 به و دهدمی مقام ارتقاء 4الهی خلیفه مقام به را او و .دهدمی نمو و رشد و آفریده خاک از را انسان خداوند نآقر منظر در

 و وهمنوعان خدا و خود با ارتباط در را بدش و نیک اعمال .دهدمی مسئولیت و یاراخت به و کرده مجهز تعقل و تفکر

 به امر و بجوید بهره زمینی و آسمانی قوای از و طبیعت مواهب از دارد حق انسان این .دهدمی قرار محاسبه مورد طبیعت

 او حقوق .نماید تجاوز تعادل و ازمیزان و زدبپردا ظلم و واسراف فساد به ندارد حق . اما(94/)بقره 2گرددمی زمین آبادانی

 باید .نماید تجاوز موجودات سایر حقوق به خود هوای از پیروی به ندارد حق او .است مشروط و مقید و دارد چهارچوب

 باشد. مطیع گردید وضع رسولش و خدا طرف از که شریعت قوانین در آنچه به

                                                           
6
بِّحُ بِحَمْدِکَ وَنُقَدِّسُ لَکَ قَالَ إِنِّی ئِکَةِ إِنِّی جَاعِلٌ فِی األَرْضِ خَلِیفَةً قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِیهَا مَن یُفْسِدُ فِیهَا وَیَسْفِکُ الدِّمَاء وَنَحْنُ نُسَوَإِذْ قَالَ رَبُّکَ لِلْمَالَ

 .(91/بقره) أَعْلَمُ مَا الَ تَعْلَمُونَ

 .عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَالَئِکَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِی بِأَسْمَاء هَؤُالء إِن کُنتُمْ صَادِقِینَ وَعَلَّمَ آدَمَ األَسْمَاء کُلَّهَا ثُمَّ 2
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 طبيعت نمادين هايجنبه. 2-3-2-8

 حقیقت و مطلق مرکز  یک از اینشانه کثرت عالم. است خداوند افعال و صفات نشانه و نماد عالم آنیقر معرفت در

 طبیعت عالم در چه هر. »است خداوند جالل و جمال تجلی باشدمی محسوس عالم از بخشی که طبیعت .است توحید

 در چه آن هر و دارد وجود مثال عالم در که است چیزهایی نماد نماید،می روی که رویدادی هر یا پیداست و محسوس

 ،4985)توشیهیکو،«دهدمی بازتاب خود در را باالتر عالم ازامور حالتی که است صورتی است، مثال عالم

 (.92-111111194ص.

 از و خلق به امر از ناسوت، عالم در نمودش و ملکوت عالم از اجزایش و ابعاد یهمه با هستی معمارحقیقی که خداوند

 چه ایستاده، عالم این کجای در که دهدمی آموزش قرآن لسان در اوست خلیفه که انسان به باشدمی شهادت هب غیب

 شود. آگاه هستی حقایق به بتواند تا دریابد را خود حقیقت. بپیماید باید کمالش سیر در را مسیری

 رسیدن برای انسان است که درخدمت ...و هوا و خاک و باد ازآب، طبیعت اجزاء همه خدا کالم یعنی قرآن نگاه در لذا

 نماید.  مجاهده و تالش  معنا عالم و حقایق آن با هماهنگ زندگیش دادن سامان و ها آن حقیقت کشف با باید کمال به

 و شناخت منابع تریناساسی از یکی عنوان به باالتر آن از و الهی علم و قدرت آیات عنوان به را طبیعت اسالمی تعالیم"

 تعالی و تبارک خداوند حمد و تنزیه و تسبیح به نیز کریم قرآن از مکرری آیات.نمایدمی معرفی الهی وحدانیت تاثبا

 واقع در. دارد اشاره الهی اقدس ذات برابر در موجودات سجده همچنین و درآنهاست آنچه هر و زمین و هاآسمان توسط

 هایخالقیت همچون مقوالتی در ویژه به انسان برای الهام عالی و غنی منبع عنوان به توانندمی طبیعی عناصر و طبیعت

 و تفکر که نمادینی معانی طریق از را خاصی معنوی هایارزش و نموده نقش ایفای هاسازندگی و ابداعات و هنری

 آن، از لهاما و یادگیری و طبیعت تفکردر بر عالوه. نماید دریافت است قائل طبیعی عناصر و طبیعت برای اسالمی فرهنگ

 بهره کیفیت در تفکر آن پی در و طبیعی عناصر و طبیعت توسط حق حضرت تنزیه و نمایش. تسبیح چگونگی در مداقه

 با آن مناسب تلفیق و( مصنوع محیط جمله از و)انسان مصنوعات در هاارزش این ساختن متجلی در هاروش این از گیری

  .(478ص. ،4981زاده،نقی)باشد می مطرح طبیعت و سانان رابطه در که است تکالیفی از یکی طبیعت

 نگاه سايراديان . 2-3-3

رسد که همه های اخالقی و ادیان ابراهیمی به این نتیجه میسید حسین نصر با بررسی و پژوهش در ادیان بدوی و آیین

 ورای اهمیتی طبیعت واقعیت که رندپذیمی سنتی ادیان"آنها فارغ از اختالفات به مبادی روحانی نظم طبیعت باور دارند. 

 داشته مختلف دینی عوالم در آن صوری تجلیات و «قدسی» اصطالح از که فهمی هر رغم به و دارد، خود ظهور و نمود

 دارای هاانسان برای غایت این و دارد غایتی و قصد طبیعت نظم ثانیاً،. است موجود طبیعت در «قدسی» کیفیتی باشیم،

 به اند،شده تنیده هم در ثنویت در وحدت نوعی قالب در بشری و طبیعی هاینظم ثالثاً. است اخالقی و روحانی مفادی
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 هم به شود،می مربوط آخرت عالم به که غایی یمرتبه همان در بلکه دنیا دار این در فقط نه آنها سرنوشت که قسمی

 و است مرتبط هم به سخت این بر عالوه بلکه نیست هم از متمایز کلی به طبیعت قوانین و انسان قوانین رابعاً. است پیوسته

 عین شودمی دیده سنت و شریعت ، 1دیک ،9درمه ،2رته ،4دائو مانند اساسی مفاهیمی در که طور همان ها، سنت برخی در

 است. هم

 شناسیجهان هب آن از توانمی که است چیزی معنا یک به که طبیعت، نظم یدرباره دینی دیدگاه جهانی میراث این"

 از هم که طبیعت ی درباره دیگری دیدگاه و شده واقع چالش مورد متجدد علم و فلسفه سوی از تعبیرکرد، 5جاویدان

 کمون و رشد یدوره چند هر که، دیدگاهی است؛ گشته آن جانشین است، منفک الهی مبدا از هم و بشر نهایی غایت

 سابقهبی ابعادی با بحرانی به و یافته گسترش ارض کره اعظم بخش در اینک است، گذاشته سر پشت غرب در را خویش

 (.412ص. ،4983)نصر،است شده منجر طبیعی، زیست محیط برای هم و بشر حیات برای هم

 معنا این و شوندمی طرح مطلق مرکز یک دارای عالمی در انسان یدرباره سنتی های دیدگاه یهمه که گفت توانمی" 

 حال عین در ولی آورند،نمی میان به سخن آفرینش از که چند هر ادیان این چه شود،می شامل نیز را نیچی و شمنی ادیان

 ایگونه فقط نهایت در آنها، نظر مورد محوری جهان -انسان که طوری به دارند، قرار الهی مرکز یک یسیطره تحت

 زیرا است، مرکز فاقد نهایت در که دارد مدنظر در را عالمی و انسان گرایانه، انسان دیدگاه مقابل، در. است محوری خدا

 آن از قرارتر بی ناپایدارترو 6انسان سرشت مرکزاست، نوعی واقعیت انکار معنای به موجودات مرکز در انسان دادن قرار

 ما این م،کهدهی قرار مدنظر در اشگونه خدا سرشت لحاظ به را انسان که این مگر کند، ایفا را مرکز نقش بتواند که است

 مرکزالهی یک واجد عالمی بارزش وصف که بشری جماعت آن بنابراین. گرداندمی باز انسان درباره سنتی دیدگاه به را

 و انگاشتمی موجودات مرکز را خود انسان نوین گونه این قرارگرفت، معارضه مورد انسان نوین گونه ازسوی اینک بود،

 طبیعت نظم برای و بشر نوع مابقی برای ویرانگر خودپیامدهایی این دادکهمی تنزل مرکز بدون ایدایره رابه خویش عالم

 (.296،297ص. )همان،ریزدمی فرو آن محیط برود، ازمیان دایره مرکز وقتی که دانیممی نیک زیرا داشت،
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 (1384 رابطه انسان مومن با عالم وجود) نقي زاده 2-2نمودار

 زيارت متحك و زائر. 2-4

 و حضور در( حق به واصل و صالح)کامل انسان کنار در تا. رودمی مزار سمت به.... الی قربت قصد به که است کسی زائر

 کندمی سفر زائر. شود معنویت سروش نیوشای جانش و دل او معنوی دستگیری و مراد رحمانی نفس یمن به مزارش یا

 دگرگون قربت سمت به حالش شود نصیب رب توفیق اگر و کند سیر معنی معال به ناسوت عالم از ملکوت به ملک از تا

 شود.

 خود اعلم و مطاع به است مطیع عالقه ابراز مراد، به است مرید صادقانه وفاداری اعلم زیارت: »گفت توانمی بنابراین

 .جانان به نسبت است مخلص کف بر جان فراموشی

 در نیز سرانجام و کندمی عبور دل راه از شود،می آغاز دل سرای از که است هعاشقان و آگاهانه مشتاقانه، سفری زیارت،

 (.47،ص.4983)جوادی آملی،نهدمی زمین بر بار و رسدمی مقصود و مقصد به دل منزل

 دیدار برای دیگر، ینقطه به اینقطه از فردی که رودمی کار به موردی در و. است آهنگ و قصد معنی به لغت در زیارت

 «زور» ریشه از زیارت همچنین. باشد مکان آن یا فرد آن تکریم و تعظیم کار این از هدفش و برود مکانی یا خصیش

-می تو زیارت به وقتی که گویندمی زائر جهت آن از را زائر. است چیزی از عدول و میل معنای به واژه این اصل. است

 گرداند.روبرمی و کند می  عدول تو غیر از آید

محیط 

 مصنوع

 طبیعت

 نسانا

 اجتماع خویش

 

 اهلل
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 رو وی به او با گرفتن انس و کسی بزرگداشت یانگیزه با انسان که است آن عرف در زیارت،: گویدمی ادامه در قیومی

 (.29ص.آورد)همان،می

 

 

 

 

 

 

 

 زيارت) نگارنده( حكمت و نمودار زائر  3-2 نمودار

 زيارت فلسفه. 2-4-1

 نگه زنده و اجتماعی و هنری و فرهنگی و علمی مختلف هایعرصه در شایستگان و نیکان تکریم و تعظیم در ملتی هر

 و نیکی به هاانسان ارادت و عشق این و دارد آدابی و آیین مرگشان از پس چه و حیات در چه آنها خاطره و یاد داشتن

 باشد. تکریمی و تعظیم چنین برنامه تواندمی نیز زیارت و. دارد آدمی فطرت در ریشه نیکان

 تربیتی زیادی مترتب است ازجمله:همچنین برامر زیارت آثار

 معرفت با زيارت. 2-4-2

 شناخت و معرفت گردد،می زیارت کمال یمایه چه آن که است آن باشد معرفت با زائر زیارت اندکرده توجه که این

 ار،دیو و در یا ضریح آگاهانه نا و صرف بوسیدن همانند غفلت، با همراه و روح بی اعمالی نه است، موقعیت و مقام

 بیشتری شباهت سیاحت به کارها این... ها وستون شمارش هنری، آثار تماشای ضریح، اطراف در کورکورانه گردش

 (.11-19ص.)همان،باشد معرفت با اگر کندمی برابری حج هزار با( ع) ائمه قبور زیارت« زیارت تا دارد

 

 

 

 زائر

 مزور )امام، امامزاده..(

فضای معماری) مقبره، 

 منظر، آرایه ها و..(
 نیایش

 زیارت

 تفکر

 عبادت

 ه به خداتوج

 عالم معنوی

 آرامش

 تمرکز

نماد جمال و جالل 

 نماد بهشت  -الهی

شخصیت علمی، 

معنوی واخالقی 

مزور                       

 ) انسان کامل(
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 زيارت و توريسم. 2-4-3

 امکانات بتوانند که یافتند توسعه ایگونه به جمعیت رشد و آنها نیاز و زائرین استقبال به بنا زمان درطول هازیارتگاه گرچه

 تماشا زائر قصد ولی. آورند فراهم تفریح و خرید سرگرمی، نظافت، آمد، و رفت فراغت، زمان برای را مناسبی و مساعد

 توریست نیست، زائر دیگر او باشد ینهاا هدفش وقتی چه. رودنمی مجلل و تاریخی آثار دیدن قصد به. نیست تفریح و

-می را او و است زنده رفته دنیا از گرچه او نزد در مزور. رودمی زیارت به زائر. است مدرن دوره پدیده توریست. است

 و تاریخ از شناسانهباستان و ایموزه توریست. بیندمی موزه را زیارتگاه و مزور توریست اما. دهدمی گوش او به و بیند

 نمودار چونان معبد محور، سنت جهان در. است محور سنت جهان نظم مظهر زائر. دارند تعلق گذشته به آنها. »دارد سنت

 «.است بودن معبد در مثابه به بودن جهان در باور سنت انسان برای. شودمی پا بر قدسی و کیهانی نظم

 و عجیب چیزهای دیدن با خواهدمی که وریستت عکس بر. برسد معنوی نشاط به خواهدمی مقدس امر در زائرغرق

 آورد. بدست روانی و بصری حظ جدید

 طبيعت و زيارت. 2-4-4

-می حضور آن در معنویت و قدسی عالم به قرب قصد به که زائری زائر، معنوی حضور برای است فضایی زیارتگاه وقتی

 و تفکر حاصل که فضایی بوسیله بنابراین برسد رکزتم به پراکندگی از. کند رو وحدت به کثرت عالم از خواهدمی. یابد

 طبیعت از یافته بازتاب عرفانی و معنوی نمادهای با که فضایی. گرددمی هدایت شودمی طراحی موحد سالک معمار تخیل

 به اهرظ از سیر و طبیعت و عالم در خداوند جالل و جمال تجلی به اعتقاد با واندتمی مسلمان خالق معمار. شودمی متجلی

 دارد وا تفکر به طبیعت در را او. دهد سیر زیارت به طبیعت از را زائر که کند اقدام فضایی خلق به انفس و آفاق در باطن،

 معماری ترتیب بدین. نماید هدایت عرفانی سرور و معنوی مقصد به مادیش کالبد نیاز مورد سرور و نشاط ایجاد با و

 را قرآنی معارف اساس بر طبیعت با دوستی و طبیعت با معماری هماهنگی طبیعت، اب زیستن هماهنگ تواندمی زیارتگاه

 بگذارد. نمایش به نیز

 اشاره طبیعت و زیارت رابطه به توانمی هم اسالمی شناسی انسان در انفسی و آفاقی بعد دو در انسان نیازهای جهت از

 و درونی هایجنبه به انفسی بعد در و باشدمی انسان طلب تنوع و متکثر مادی، طبیعی، وجه به توجه آفاقی بعد در. کرد

 باشد. توجه مورد باید زیارتی فضای و زائرین زیارتگاه، بنای در بعد دو این به توجه. گیردمی قرار مدنظر مادی غیر

 فضای طراحی در بهشتی هایباغ همچون قرآن از برگرفته های تمثیل و نمادها از استفاده با طبیعت با معماری تلفیق به

 و سرزنده عناصر از سرشار است، آمده قرآن در بهشت فضای از که هاییتمثیل. »نمود توجه توانمی مزار باغ و زیارتگاه

 و قدسی و اعتقادی مفاهیم کنار در را زمینی بهشتی دارد سعی ازآنها، الهام با موحد معمار و است طبیعی بخش حیات
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 تعالی و رشد و اهلل الی سلوک و سیر از طبیعت مواهب از برخورداری ضمن هاانسان هک دهد سامان ایگونه به مذهبی

 (.959ص.،4931،کار نقره)نمانند باز غیر معنوی و روحی

طبیعت تشبیهی دارای مظاهری جمالی و  .توان طبیعت را از دو بعد تشبیهی و تنزیهی مورد بررسی قرار داددر مزارها می

در مقابل آن، طبیعت تنزیهی  س سرزندگی و تحرک در مخاطب، یادآور زیبایی بهشت است.جذاب است و با ایجاد ح

هایی آن دسته از مزار جنبه کالبدی و مادی کمتری دارد و در واقع مظهری برای ابعاد نامحسوس و تنزیهی هستی است.

 طبیعت"از منظور. آیندمی شمار به نما های شباهتند، جزو مزاراگرفته قرار "نما شباهت طبیعت"که در ارتباط با 

 از زداشباهت های مزار در که آنچه همچنین .باشد داشته کالبدی نمود که است طبیعتی مزارها، این در "نماشباهت

بدی و مادی بیابد و کال نمود که هرچه بنابراین و شده حق ذات به آنها، در که است ایویژه توجه است، برخوردار اهمیت

 پروردگار بکاهد، حذف شده است. از توجه به ذات

ی مزارهای گردد. در این مزارها نه به اندازهای دیگر متجلی میتنزیهی، رابطه با طبیعت به گونه -در مزارهای تشبیهی

این  تشبیهی، طبیعت جزو اصلی عناصر مزار است و نه مانند مزارهای تنزیهی، عاری از عناصر طبیعی)درخت( می باشند.

ی فضای ه بسیار کمی با درخت و طبیعت سبز دارند و این طبیعت تشبیهی، جزو عناصر اصلی سازمان دهندهمزارها رابط

 (.4934،آید)حمزه نژادحساب نمیمقبره به 

 نگرش تغییر در مزارها باغ جمله از مذهبی فضاهای نقش و تاثیر به توانمی را طبیعت و زیارت رابطه فراتر ایمرتبه در

 باطنی، توجه به طبیعت جمله از خلقت جهان درباره اندیشی ظاهر نگری، مادی اندیشی، خرافه گری،ن سطحی از مردم

 اللهی خلیفه مقام به رسیدن و کامل انسان مسیر در معرفتی به شود حقیقی زائر اگر زائر. داد قرار مدنظر... و گراییمعنویت

 و بود خواهد احترام و تکریم مورد و هم رزیست هم مسخ محیط و طبیعت صورت آن در که کرد خواهد سلوک

 شد.                                                                                                          نخواهد غضب انسان نفسانی مطامع جهت در حقوقش

 هاي دينيباغ با ايده. 2-5

مادی و معنوی آنها نقش  ها و جوامع در نحوه زندگی و آثارو معنوی انسان تجارب مادی و طرزتفکر بدون تردید باورها،

در حد  شود.آورد و اندیشه الهی به رفتارو آثار رحمانی متجلی میمی شیطانی رفتارو آثارشیطانی به بار افکار بدیلی دارد.

 حالل و حرام بطور مسجد و کاباره، حسین و یزید، علی و معاویه، مومن و منافق، شیطان و فرشته، و ظلمت، نهایی نور

توان ترکیب اشیائی دانست که براساس معماری را نیز نمی گیرند. به همین ترتیب آثارآشکاری درمقابل هم قرار می

درمعماری مسجد و کلیسا اشتراکاتی بیابیم اما به  گرا محیط پا به عرصه وجود نهاده باشند. نیازهای ابتدایی و جبر

تمدنی به تمدن دیگر و  دانش و تجربه بشری از های صریحی دارند.حافظ و گوته تفاوت ونه متفاوتند.دو گ طورآشکار

و سازمان  تفسیر تفکری جهت، تعبیر، هر اما در شود.ای به جامعه دیگر به صورت عرضی و طولی به هم منتقل میازجامعه
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عبه به جای بت خداعبادت محمدی در ک با افکار تفکر.شود برای آن ای میاین دانش و تجربه ماده یابد.خودش را می

 . و...دهد آتشکده به مسجد تغییرهویت می شود.می

های دوران خودشان معارف و اندیشههنرمندان ایرانی هستند که قبل و بعد از اسالم تحت تاثیر  های ایرانی ازجمله آثارباغ

ته مورد استفاده قرارگرفت اما تحت تاثیر معارف قرآنی و در دوران پس از اسالم گرچه تجارب گذش تجلی یافتند.

ها رنگ و بوی خاص خود را پیدا کرد. حضور های انتشار یافته ازعلما و عرفا معماری جدید ازجمله باغها و تئوریتجربه

ی را تمثیل و های دوره اسالماین که باغ (.4931نژاد،بنا)حمزهیاهی متفاوت و تغییر در نحوه پررنگ ترآب و پوشش گ

 نمادی از بهشت قرآنی بدانیم به جا با نا بجا باشد اختالف نظر وجود دارد اما بدون تردید فکر و ذکر قرآنی آگاهانه یا

های ایران اسالمی کامال بررسی باغ گرفتن ازتوصیفات بهشت قرآنی در ایده شود.ناآگاهانه در این آثار متجلی می

ارگرفته در معماری و نگارگری و در دوست داشتنهای مردم عادی به همین ترتیب های به کچه رنگچنان هویداست.

نگرند باغ بازتاب که به بهشت به عنوان الگوی آرمانی خود می های معناگرادرفرهنگ"توانیم بگوییم این میبنابر است.

-های گوناگون آیینه اندیشهزجنبههای مهم و بزرگ اهای دینی نحوه پرداخت باغبراین درفرهنگبنا و بهشت خواهد بود.

بر اساس اعتقادات دین است. باغ ایرانی در هر دوره بازتاب بهشت  زندگی آرمانی در از دوره هاو باورهای مردمان هر

 )همان،...(."های شکل دهنده و وجوه مثلی آن استاندیشه

 باغ مزار و تمثيل بهشت. 2-5-1

 آرامش و سکوت دراین باغ مزارها موجب تمرکز وجود یابد.اختصاص می آن به مزار باغ مزارباغی است که بخشی از

و  حضور طبیعت سبز (.4934،حمزه نژاداست)تمرکزی که الزمه زیارت و عبادت حقیقی  شود.زائر می چه بیشتر هر

تمثیل باغ بهشت قرآن  پرندگان نمودی از های روان و گل و گیاه و حضورجوی آب، عناصرآن همچون درخت،

 پهنه بهشت برین در از را ای ادراک و تجسم ذهنی خودایرانی تالش داشته است تا به گونه باشد که هنرمند معمار یم

هایی است که به باغ بهشتی قرآن که سرچشمه الهام هنرمندان بوده است دارای ویژگی خاک به تصویر و تجسم کشاند.

 شود.شرح زیر بیان می

 نهرها از زير آنها جاري است. هاي بهشتي كه غرفه .2-5-1-1

سوق داده شوند تا چون بدان   اند گروه گروه به سوى بهشت و کسانى که از پروردگارشان پروا داشته)نهرهای چهارگانه

رسند و درهاى آن ]به رویشان[ گشوده گردد و نگهبانان آن به ایشان گویند سالم بر شما خوش آمدید در آن درآیید ]و[ 

سازی ایرانی به کارگرفته شده است. اشجار و گیاهان و باغ بهشتی که درباغ وصفی است از (.79)زمر، [دجاودانه ]بمانی

 زیتون، درختانی همچون انجیر، توجه قرارگرفتند. سازی ایرانی موردبهشتی هستند که درباغ زیباترین تعابیر از سایه آنها
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ت نمایش رحمت الهی است که نه در شرق است و نه در ها شدند. در فرهنگ اسالمی درخزینت بخش باغ سدروخرما

 سازد.است، نوراهلل که زمین را منور میغرب، چنان چه در مرکز قرار دارد و مظهر رحمت روحانی و تنویر 

در قرآن کریم نیز به عنوان کالم الهی والهام بخش اندیشمندان و هنرمندان، بارها و بارها از واژه درخت و انواع مختلف 

ادین به  طوبی، خرما، زیتون، انار، انجیر و...نام برده شده است و معانی بسیار عمیق و با ارزش را به صورت نم مانند آن

 (.85،ص.4988)محمودی نژاد و صادقی،کمک آن بازگو نموده است

 محصوريت باغ بهشتي .2-5-2-2

شود که در هنگام ورود نیکوکاران درهای ه اشاره میهای بهشتی به این نکتبا ذکر باغ 79ی ی شریفهی الزمر آیهدر سوره

 «.داخل بهشت شوید و جاودان بمانید ... سالم بر شما» گویند:شود و نگهبانان به آنها میبهشت گشوده می

ت محصوریت سازی ایرانی به صورباشند که در باغای بهشتی دارای درهای گوناگون میهاین امر اشاره دارد که باغ

 آید.ه نمایش در میکالبدی ب

یان از هر به داخل شدن بهشت 29ی رعد آیه در سورهپردازد که یم در چهار آیه به درهای بهشت میعالوه بر این قرآن کر

کند که هر یک از تفسیر می« هشت بهشت»یب البیان، هشت درب بهشت را به چنین تفسیر اطدرب اشاره شده است. هم

باغ »شوند. عالوه بر این در طرح ایمان و پرهیزگاری از یکی از آنها وارد می و درجات بهشتیان بر اساس مرتبت روحانی

بینی جهان الگویی از باغ ایرانی منبعث از ( که4985زاده،شهری)نقینی برای طراحی یک فضای الگویی ایرا« هستی

های اول و دوم باغ درونی و محدودهسیمات داخل قلمرو ی تقهای گوناگون در عرصهکند به درباسالمی را پیشنهاد می

 هستی، پرداخته شده است.

 محرميت در باغ هاي بهشتي .2-5-2-3

های بهشتی نیز شاهد دیوارهای بلندی هستیم که شکل دهنده فضای محرم درون هستند و در دل درساخت و طراحی باغ

اند، چرا که حصار بیرونی حریم امن ای بارزتر شکل گرفتهها به گونهفضای درونی است که عمارات و کوشکاین 

 درونی را فراهم آورده است.

های ایرانی است، چرا که در معماری گیری محرمیت در باغیران نیز یکی دیگر از اصول شکلدرونگرایی در معماری ا

حقیقتی  جازی است که ازایرانی ارزش واقعی به جوهر و هسته باطنی داده شده است و پوسته ظاهری صرفاً پوششی م

ی راستین بنا است که قابل قیاس با وجوهات بسته آن تعیین کننده جوهر و هستهکند و فضای درونی و سرمحافظت می

 (.35-31ص.،4985ت)محمودی نژاد و صادقی،فضای بیرونی نیس
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 هاي بهشتيامنيت در باغ .2-5-2-4

یکی از اهداف  4ی نورسوره 55چه در آیه شریفه  در قرآن کریم این مفهوم مورد اشارات بسیار قرار گرفته است، چنان

استقرار حاکمیت الهی و استخالف صالحان و طرح کلی امامت تحقق امنیت دانسته شده است. عالوه بر این در قرآن 

 .2(442شهری که از نعمت امنیت برخوردار باشد، سرزمینی آرمانی معرفی شده است)نحل،

ی خداست که بدین سبب بوده است که بهشت خانه اند،ر بهشت را دارالسالم خواندهکه اگی قابل تامل در این است نکته

نامش سالم است، ولی برگشت هر دو وجه در حقیقت به یک معنا است. اگر چه خدای متعال هم سالم نامیده شده است 

طلق دار که به طور م بدین سبب که از هر شر و سویی مبراست، پس دارالسالم به طور مطلق دارالسالم است و جایی

د این مفهوم به صورت حصار و دیوارهای گرداگر (.249ص.،4962)طباطبایی،تواند باشدسالمت باشد، جز بهشت نمی

 شود.های ایرانی دیده میکرات در باغ گذارد، چنان چه بهباغ ایرانی خود را به نمایش می

تی ی خاک و هسی از جاودانگی جهان ابدی در پهنهاجلوه همواره، تالش داشته است تا اسالمی هنرباغ سازی ایرانی و

 های بهشتی باشد. زمینی و تمثیلی از بهشت و باغ

ی صرف توجه به منابع طبیعی و نحوه شود کهر هستی،این امر به ذهن متبادر میاز سویی دیگر با توجه به وحدت حاکم ب

نگر و گرا و کلی کمالی توسعهی انسانی بایستی در حیطههاتباشد، بلکه تمامی فعالیبهره برداری از آن کارساز نمی

ی هنر باغ سازی و ی مجدد قرار گیرند که یکی از مهمترین آنها مقولهریزبرنامهوحدت بخش مورد تجدید نظر و 

بهره گیری  یهادلیل تاکید تعالیم اسالمی بر روشمعماری است. عالوه بر این حفظ و ارتقای ارتباط انسان با طبیعت، به 

چنین به دلیل تاکید تعالیم اسالمی به تماس با طبیعت به جهت معنای نمادین طبیعت و عناصر طبیعی از منابع طبیعی، و هم

دی بر چگونگی تعامل با محیط نمایند، اهمیت دارد که تاکینسان و ارتقاء کیفی محیط ایفا میو نقشی که در تذکردهی ا

 ها است.ی طراحی و سازماندهی آنوهزیست)باغ و منظر طبیعی( و نح

ای که بهشتی و ابعاد آن و بر طبق رویه هایتوجه به روند توصیفات باغ بایستی باهم بر این نکته تاکید دارد که میاین م

در گذشته و ساختار فرهنگی پیشینیان ما حاکم بوده است به طراحی و ساماندهی هنر باغ سازی این سرزمین پرداخت تا 

 (.38-36ص.همان،)ر باغ و پردیس ایرانی متجلی باشدز پیش مفهوم بهشت و بهشتی بودن دبیش ا

 
                                                           

 لَهُمْتَضَى  ضِ کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِینَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَیُمَکِّنَنَّ لَهُمْ دِینَهُمُ الَّذِی ارْ فِی الْأَرْ وَعَدَ اللَّـهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنکُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُم6ْ

 الْفَاسِقُونَ هُمُ فَأُولَـئِکَ لِکَبَعْدَ ذَ  وَمَن کَفَرَ  کُونَ بِی شَیْئًا یَعْبُدُونَنِی لَا یُشْرِ  وَلَیُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا
تْ بِأَنْعُمِ اللَّـهِ فَأَذَاقَهَا اللَّـهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا کَانُوا  غَدًا مِّن کُلِّ مَکَانٍ فَکَفَرَ زْقُهَا رَ یَةً کَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً یَأْتِیهَا رِ بَ اللَّـهُ مَثَلًا قَرْ وَضَر0َ

 یَصْنَعُونَ
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 باغ و طبيعت در نگاه  عارفان. 2-5-3

حیوانات و افالک و ستارگان  های آن از خلقت انسان، نور و رنگ، گیاهان،های عالم طبیعت و جلوهنگاه قرآنی به پدیده

ها در مقابل خدای سبحان ر نهایت به فقر و کرنش کل آفریدهدهد و داسرار توجه می اطن و عالم معنا وکه از ظاهر به ب

لوه رخ نمودند و در عشق معشوق گوهر ناب عرفان اسالمی است که از این مایه و سرمایه به هزاران ج کنداشارت می

کند. ت ندای قرآن است که جلوه مینی استابی نمودند. در نگاه این عاشقان دلباخته که سرشار از برهان کشفی و عرفابی

 ای برپاست.آنها غلغلهمظاهر طبیعت همه در تسبیح واجب الوجودند و از راز و نیاز 

 غلغله افکنده اندر آسمان     ی نهان                         اشیاذکر و تسبیحات 

 ه حقیقت را دریابد. خواهد کتی خویش شناورند. چشم حق بینی میعناصر طبیعت، پویا و زنده در هس

 اندخامش این جا و آن طرف گوینده            اند         مرده زین سویند، زان سو زنده

 گویند روزان و شبانبا تو می                       جمله ذرات  عالم در نهان         

 ا ناخوشیمبا شما نامحرمان م           ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم               

 پنداری دریافت کنی.آنچه را که بی زبان و بی حال می توانی ندایوش دل با عالم طبیعت مواجه شوی میوقتی با گ

 گوش را بربند و آنگه گوش دار          هوش را بگذار آنگه هوش دار             

 ان که: قم، تعالاز زبانی بی زب          دم مزن تا بشنوی اسرار حال                  

 آن چه نامد در کتاب و در خطاب            دم مزن تا بشنوی زان آفتاب              

پس وقتی زبان سر بسته و زبان دل باز شود آنگاه زبان حال همه عناصر هستی را در خواهی یافت که جز عشق چیزی 

 دیگر نیست.

 محسوس حواس اهل دل هست            آب و نطق خاک و نطق گل         نطق

 گوید به دامن کسی که چنین نگاهی دارد بیاویز که در وی خبری هست.و اینگونه است که حافظ می

 آن کس که پریشان شود از نغمه بلبل                       در دامنش آویز که در وی خبری هست
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نازل طبیعت برای انسانی که حقیقتش به عالم  از نگاه عارف عاشق ماندن در ظاهر طبیعت اسارت است. اسارت در مرتبه

 باالتری تعلق دارد.

 )مولوی(چند روزی قفسی ساخته اند از بدنم       مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک                  

 تو کز سرای طبیعت نمی روی بیرون                   کجا به کوی حقیقت گذر توانی کرد  )حافظ(

)باغ بهشت( توان باغ موصوف در قرآنبا توجه به معارف قرآنی نمی ثیلی از وجه باطنی خلقت در نظر عارفباغ ایرانی تم

رضایت خداوند  اند کهارف این کتاب مقدس بهشتیان کسانیرا صرفاً با وصف و تاویل جسمانی مدنظر قرار داد. بنا به مع

است در پی جسم و شهوت نیستند چه رسد به عالم باال. هاست. آنها در این دنیا که عالم خاکی باالترین خواست آن

            .عارفان مسلمان به جنبه روحانی بهشت توجه و در عین حال بازتاب و آثار آن را روی زمین

اند و از این منظر به فرشتگان خداوند و نمازگزاردن بر او کرده بنابراین دیدگاه در باغ تمامی گیاهان خود را وقف ذکر»

 (.443ص.،4931شاهچراغی،)«قط و فقط حمد مدام پروردگار استمانند که کارشان فمی

بی شک زبان آورترین استاد حیطه تاویل عارفانه حقیقی از طبیعت موالنا رومی است. برای او باغ پرمعناترین نماد و »

 «.داردهان میرا هم آشکار می کند و هم ناستعاره حس الهی است که باغبان ازلی و جمال الیزال او 

 گوید:ل اصیل ادراک عرفانی است، نیک میاو که جما

 آن برون آثار آثار است و بس                           گفت آثارش دل است ای بوالهوس

 بر برون عکسش چو در آب روان                                     ها در عین جانها و سبزهباغ

 که کند از لطف آب آن اضطراب                                      بآن خیال باغ باشد اندر آ

 عکس لطف آن بر این آب و گل است                                   ها و میوه ها اندر دل استباغ

ه به سجده نفشاند و بند و پرندگان آواز مناجات سردادهگوید: درختان در حال نمازگزاردن ادر جایی دیگر موالنا می

گوید قیام گل را ببین و رکوع بنفشه را، و برگ را که به سجده رفته، به واقع درختان به شکل تمنا و سرخم کرده و نیز می

گشایند و از آن جا که برگ چنار همواره به دست ه، دستان خود را به سوی آسمان میاستعانتی که در سوره فاتحه آمد

هایشان را از اند و در پاییز که درختان برگنماز گیاهان نمازگزار باغ دانستهمعموالً پیشانسان تشبیه شده، این درخت را 
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یعنی بدون تعلقات « برگ بی برگی»مانند که در حال رسند، به عارف کاملی میدهند و به حالت بی برگی میدست می

 قر مطلق در برابر خداوند ایستاده است.بیرونی و دنیوی و در نتیجه بی غم و اندیشه و در حالت دعا و تضرع و با ف

های جنبه های مختلف خلقت ری برخوردار بودند، به کشف شباهتعارفان که به طور کلی از ذهنی شاعرانه و درکی هن»

عالقه بسیار داشتند. از این رو جای شگفتی نیست که خیلی زود شروع به تفحص در پیوند انسان و طبیعت کردند و 

طبیعت بسیار به  های انسان وبنابراین شباهت .تار انسان و حالت باغ نایل آمدندشباهتی بنیادی بین رف بالفاصله به کشف

 (.421ص.همان،)«کار عارفان آمد

به صور گوناگون  "انسان در درون خود باغی بهشت است"چنین با این نگاه عارفانه شعرای ایران این مضمون را که هم

 ."شرط الزم برداشت خوب مراقبت دقیق از این باغ است"کردند کهبیان می صویر کشیدند. همانطور کهبه ت

 زيارتگاه و نيازهاي جديد. 2-6

 منظر معنوي .2-6-1

احترام به ساحت مزورمی باشد درفرهنگ واالی تشیع نمودی ازاحساس درونی  سفرهای زیارتی که ازعشق ملکوتی و       

لذا  امی)ص( و خاندان پاک اهل بیت)س( و یاران و اوالد خلف آنهاست.رسول گر و محبت به پیشگاه خداوند بزرگ،

هم به همت واالی مادی و معنویشان به احداث بنای  های دورازگذشته هستند.و پیشتاز شیعیان به ویژه ایرانیان دراین زمینه

جان و مالزیارت  دادن تدس از مشکالت فراوان و خطر ناسب و درخورشان و مقام مزارها اقدام نمودند و هم باوجود

ظمین و انجف و ک دراین راه بنابه روایت تاریخ درمسیرزیارت مکه،کربال، و نکردند. رها را زیارت صاحبان این مزارها

پیامبراکرم)ص( پیش بینی  چنان چه در روایتی از برگزیدند. آفرین تسلیم نمودند و راه شهادت راها به جانجان سامرا

سرزمین عراق کشته و دفن خواهی شد. علی)ع( پرسید کسی که  در خبرداد که تو علی)ع( ص( بهپیامبراکر)"شده بود.

 !ای ابالحسن قبر ما را زیارت و تعمیرکند و تعهد خویش را با آن حفظ کند چه اجری دار؟ پیامبر اکرم)ص( فرمود:

 ای آن قرارداده است. قلب جوانمردانی ازههای بهشت و زمینی از زمینای از بقعهبقعه را خداوند قبرتو و فرزندان تو

تحمل کنند و  شما راه در راداده به گونه ای که ذلت و اذیت  قرار مخلوقات خود و برگزیدگانش را مشتاق به سوی شما

شتابند)جوادی سازند و باانگیزه تقرب به خدا و دوستی رسول او فراوان به زیارت قبور شما میرا آباد می قبرهای شما

  (.91،ص.4983،آملی

مکان آنها باید  تغییر یابی و یاامکان مکان و درنظرگرفتن عدم تکرار ها ونظر به استقبال روزافزون زائران زیارتگاه

بگیرد. چنان چه در طول زمان هم  مدنظر های پیرامونی آنهامت و نگهداری و توسعه بنا و بافتمر بازسازی، نوسازی،
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سرعت تحوالت زمان حاضر درنحوه زیست و قرارگرفتن سفر به عنوان گذران اوقات  با توجه به اینگونه شده است.

چنین به دلیل فراهم شدن دارد و هم را فرهنگی و اجتماعی خاص خود فراغت تحت عنوان گردشگری که ابعاد اقتصادی،

خواهی دینی هویت و رشد فرهنگی( بهبود وضعیت اقتصادی و عوامل موثردر تسهیل سفرهای زیارتی)امکانات دسترسی،

 مکه و قم( و نجف،کربال، همراه با رشد جمعیت مشتاقان به حضور در اماکن زیارتی درسطح عالی)مشهد،

زائرین اعم  محلی)امامزادگان و تکایا در شهره و روستاها( درحال افزایشند. لذا توجه به این اماکن درجهت رفع نیاز

هنرمندان و  علما، طرف مسئولین حکومتی، توجهی درخور از ارگیرد.ازمادی ومعنوی به طور جدی باید مد نظر قر

دراین  های فرهنگی و دینی و اجتماعی تبدیل شوند.ای که این اماکن به قطبهای مردمی.به گونهمعماران و گروه

های ء و طرحو نه اثرپذیری ازآرا معماری سنتی ایرانی اسالمی باشد. و موضوع مرجع باید معارف قرآنی و اهل بیت)س(

آن چیزی  قرآن کریم، ترین موضوع قابل ذکر در مورد مقابر متبرکه ازشاخص"و اماکن زیارتی مشابه آنها.بیگانگان 

 ]اصحاب کهف]گففتند: روی جایگاه آنانکه درمورد مزاراصحاب کهف ذکر شده است. قالوا ... بعضی میاست 

که درامر و عقیده غالب شدند گفتند: ما بر روی جایگاه آنان  ساختمانی کنید،که معرف آنها باشد، پس از آن آنان

ه عنوان عباتگاه و نگرش به مشاهد مشرفه را ب توجه به این آیه شریفه، (.24)کهف،4سازیممسجدی)سجده گاهی( می

 قرار گیرد.  زیارتی و زیارتگاهی این اماکن نباید مورد غفلت عبادی، بنابراین وجه (.4932زاده،د)نقیکنمسجد هدایت می

 هاهاي زيارتگاهويژگي. 2-6-2

 هویت بخشی به شهر و اهالی شهر به عنوان شهر و انسان مذهبی. -توان برشمرد:ها چند ویژگی مهم میبرای زیارتگاه 

های پردازند وجه دیگری از این هویت بخشی است و همچنین ویژگیجنبه معنوی می به بیان و توضیح رواج هنرهایی که

قرار گرفتن به  –های معنویت در فضای شهر و متذکر شدن به مردم درصور مختلف. ارتقاء و جلوه –ری زائران رفتا

و همچنین مرکزی رایگان و شبانه روزی مردم درآن امکان پذیر است.  عنوان یکی ازعناصر اصلی شهر که امکان حضور

مرکزی برای پیوند مردم و جامعه به طور حقیقی و نه  –ها و تعامالت اجتماعی و مراودات مردم. برای برپایی آیین

به محیط معنوی در شهر  توجهزائران )همان(.  قراردادی و همچنین تقویت همبستگی و وحدت اهالی شهر با یکدیگر و

 باتگوی نیازهای زائران خود نیستند. بلکه با انبوهی از مطالمقدس در دنیای امروز، تنها پاسخ اماکن یک ضرورت است.

ی روزانه به عنوان های سنتی به آنها پاسخ گفت. گریز از زندگتوان با شیوهاند که نمیو کارکردهای جدید، مواجه شده

های زیارت، موضوع گردشگری معنوی را مطرح کرده است. تدارک برای زیارت، فعل سفر و رسیدن به یکی از انگیزه

این منظرها در تفسیر مردم مقدس هستند و  .کندجمعی منتقل می هوی شهری به خلوتیمکانی معنوی، گردشگر را از هیا

                                                           
ونَ بَیْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَیْهِم بُنْیَانًا رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِینَ کَذَلِکَ أَعْثَرْنَا عَلَیْهِمْ لِیَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَیْبَ فِیهَا إِذْ یَتَنَازَعُوَ 4

 .مْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَیْهِم مَّسْجِدًاغَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِ
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ها به این مکان (.4932)عاشوری،آیدمیه فردی یا جمعی دارند به وجود انگیزه بازدید از آنها به خاطر پیوندی که با گذشت

برای خود قایلند و  دمهای کوچکتر مرهایی هستند که هر ملت یا گروهه خاطرات جمعی، نماد هویت و ارزشعنوان ذخیر

  .(2117)لنگ،ای دارنداهمیت ویژه
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 ها. آرامگاه3-1

 هاي ابتدايي از آرامگاه در ايرانگونه. 3-1-1

ی برجی و شود این دو گونه شامل مقبرهبناهای آرامگاهی ایران مشاهده میتقریباً دو گونه اصلی در تاریخ معماری 

کردن فرم هشت ضلعی گنبد ایجاد چهارگوش گنبدی است در اولین برخورد یک مشکل اساسی با مطرح  یمقبره

 ی کامالً مرسوم است. که در واقع یک گونه گردد می

-انواع بناهای چهارگوش گنبدی طبقهاگر چه ممکن است که متناقض به نظر بیاید ولی این گونه باید به عنوان یکی از 

دهد که این دو ت گو اینکه تحقیقات دقیق نشان میبنای چهار گوش گنبدی تباری دو جانبه داشته اس بندی گردد. ظاهراً

 گردد.گاه به یک منشاء باز میجای

ی نفوذ ر ممکن است این بناها نشان دهندهشاید یک رکن آن آتشکده رایج ساسانیان یا چهارطاق باشد از سوی دیگ

های گوناگون که شامل ظروف های باستانی یا شاخهی باشد. همان آرامگاهگنبدی اسالمالگوی بناهای چهار گوش 

شد. در اینجا انتقال و حرکت از بناهای دوره ی پیش از اسالم به ی پیش از اسالم میورهنگهداری استخوان مردگان در د

اشتقاق ارائه شده از که  ظهور اسالم از نظر معماری به شکل یکدست با تداوم عملکرد عرضه گردیده است. درحالی

 ن تغییری ناگهانی و مهم در این زمینه است.های زرتشتی متضمچهارطاق

با گذشت زمان وروند طبیعی توسعه و پیشرفت طرح متمرکز گسترده و جایگاه مطلوب خود را در خاک ایران در فرم 

معموالً با قرارگیری یک  -کزی توانست نیازهای کانون مرفت. این بنای هشت ضلعی بود که میهشت ضلعی گنبدی یا

با استفاده از ایجاد حداکثر فضا برای نگه داشتن به دور آن )طواف( و حداکثر اهداف فضایی  و -تابوت سنگی در مرکز

ها با خود داشت و گوش مقداری فضای زائد را در گوشهو دیگر تعابیر معماری را تلفیق کند. در عوض شکل بنایی چهار

کرد. اینکه جایگزینی تدریجی آن گونه بناها یا هشت ضلعی گنبدی با تی بیش از شکل و قالب کمک مییینابه تدابیر تز

قیقات بیشتری را در آینده ها به مکان زیارت و پرستش شدت یافت موضوعی است که تحد رو به رشد تبدیل آرامگاهرون

ی اولیه این نوع ه به شکل بسیار ساده بیشتر نمونههای ایران برج مقبره است با توجی دیگر آرامگاهکند. گونهطلب می

شش، هشت، عبارت بود از یک استوانه مرتفع یا یک بام گنبدی یا مخروطی سپس این استوانه ساده جای خود را به مقابر 

 ای داد.های متنوع دیگر با نماهای ستارهده و دوازده گوش و گونه

ری تدفینی دوره ی قرون میانی نوعی سیر نزولی با خود داشت. مقابر های صفویه و بعد از آن پس از معماآرامگاه

سیع بود و شامل بناهای هایی اغلب ویسان داد. مکان واقعی چنین مقبرهغیرمذهبی کم کم میدان را بی چون و چرا به قد

 شد.های گسترده میهای مجاور هم باغفرعی حیاط
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ی نهایی خود به شکلی هبی مهم ایرانی هستیم که به جلوههای مذآرامگاهشود در این دوره شاهد همان گونه که دیده می

ی صفویه و ی دورهها کمک عمده. در واقع گسترش و احیاء آرامگاهبیش دارا هستند دست یافتند که امروزه کم و

 های بعدی به معماری تدفینی ایران است.دوره

فراوانی در این زمینه هستند. چه بسا به دستور نادرشاه نیز که زیارتگاه های جام نیز تنها دو نمونه از نمونه ماهان وتربت

مشهد را در مقیاس بزرگ بنا نهاده بتوان اشاره کرد و یا سلسله ی قاجار که در اصل بانی شکل فعلی آرامگاه حضرت 

کرد که  ن باید اعترافی ساختمانی به ویژه از سوی صفویابا این همه به رغم فعالیت گستردهمعصومه)س( در قم بود. 

 (.4985)خزاعی،ی نخستین سرزمین ایران بوده استنتیجه نهایی بسیار مختصرتر از دستاورد دوره

 هاي مختلف تاريخيهاي مزارها در دورهويژگي: 1-3جدول

 

 دوره

 

 

 ويژگي

 

سبک هاي خراساني و 

 رازي

 س ساختمان های اطراف دارند.مزارها در میان بافت پنهانند و مرزهایی کامالً بی قاعده براسا 

 در اکثر موارد ورودی در محور اصلی تقارن نیست و به شکلی نه چندان با شکوه و در مقیاس 

 مردمی طراحی شده است و حجم کلی تشخص ویژه ای ندارد.

 در بعد پالنی تشخص بیشتری دیده می شود و مسیر ها و میدانگاهها به شکلی ارگانیک در مقابل 

 ته اند.آنها شکل گرف

 از نمونه ها و الگوهای مهم و ریشه دار تاریخی در این مورد قرار گرفتن حرم ، درون بازار و 

 مشغول کردن زایرین به خود قبل از تشرف به حرم است. مزاحمت های بازار

 دوره آذري

 

 اوج تشخص مزار مربوط به دوره آذری است که مهمترین نشانه های شهری را مزارها تشکیل دادند 

 .گنبد های رک و ایوانهای مرتفع و پر آرایه تبدیل به نشانه های شهری شدند 

 .در پالن و سازماندهی فضایی نیز مزارها نقش بارزی در شهر پیدا کردند 

 دوره صفويه

 

 ادامه افزایش تشخص در این دوره 

 شکل گیری باغراههای مسیر زیارتی مثل چهار باغ مشهد 

 نشانه ای مثل گنبد منار و ایوان رفیع آرایه بندی فاخر و عناصر خاص 

 ترکیب مناره دوم طالیی در طرف دیگر صحن عتیق و قرار دادن صحن عتیق در مسیر باغ راه 

 اوج میزان اهمیت و ارزش پادشاهان به مزارها به ویژه زیارتگاه ها بوده است 

 

 هاي مذهبي و نمادين آرامگاه و بقاع متبركهجنبه .3-1-2

ها ها زاویههای این مورد عبارتند از رباطتواند برخی وظایف دیگر به جز نقش تدفینی را ایفا نماید. نمونهیک آرامگاه می

دهد ها را به وضوح نشان میو مدارس تدفینی و حتی برخی از مساجد تدفین همانند مسجدی واقع در تربت جام این نمونه

داده است چنین نهادهای عمومی ایران را در قرون میانی تشکیل میکه چگونه معماری تدفینی بخشی از تار و پود جامعه 
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های بنای مقبره ی جامعه کرده و آن را برای گسترش کاربریتوانست آرامگاه را وارد چرخهیا چندمنظوره به خوبی می

ی به عمل به شکلی بیش از مراسم تدفین آماده سازد.این مطلب از اینکه آرامگاه دچار سیری نزولی شود جلوگیر

 آورد. می

توانست تقدیس و تکریم را از محیط اطراف کسب کرده و در زمان مناسب تبدیل به با تغییری معمولی آرامگاه می

افتاد که هویت اصلی شخص مدفون در آرامگاه فراموش شده باشد و با جایگاهی برای عبادت گردد. معموالً نیز اتفاق می

گذشت  در تاکستان اشاره کرد.« پیر» توان به آرامگاه معروف به ر این باره میگشت. دتر میجایگزین فردی معروف

های افراد روحانی شیوخ و امامان بهتر از افراد سرشناس سیاسی کنار آمده است و از این رو پیوندهای زمان با آرامگاه

د. پس از آن که ارتباط نزدیک بین دهها نسبت به نیروی غیر مذهبی بدست میمذهبی ضمانت بیشتری برای بقای آرامگاه

 (.4981)عرفانی،دهدمذهب و معماری تدفینی در قلمرو ایران مجدداً خود را نشان می

های در گذشته نیک و شریف دارد برخی از این ای به انتظار بهشت موعود برای انسانها به طور ضمنی اشارهآرامگاه

مومی داشت مثالً به کارگیری گنبد برای بیان آسمان در نهایت بهشت نمادها در جامعه مسیحیت قرون وسطی نیز رواج ع

ای به زندگی ابدی در همچنین استفاده از درختان همیشه سبز که در ایران عبارت بود از درخت سرو و سرو کوهی، اشاره

یکسان نبود  ی مشابهی از همین نوع است گو اینکه مفهوم آن در اسالم و مسیحیتخود داشت.  طاووس نیز نشانه

به کند. بطور کلی های رو در رو ایستاده در پهلوی درخت نمادین زندگی دیوارهای برج خرقان را تزیین میطاووس

های نور دقیقاً به های مسجد و آیات قرآنی از سورهغشود سنگ قبرهای تزیین شده با چراقبرها با زبانی عالی اشاره می

ها شد بنابراین آنرتباط اغلب با قرار دادن چنین سنگ قبرهایی به سوی قبله عیان میشد. این اها ساخته میروش محراب

شود. باید یادآور شد که این در واقع حکم محراب را دارند. بقیه جای سنگ نوشته نیز به آیات قرآن اختصاص داده می

جا مراسم گرامی داشت متوفی هر چند که ای با مضامین مرگ قیامت یا بهشت ندارد. یا در اینآیات قرآن معموالً رابطه

ها بدین یافت. این فرضیه محتمل است که آرامگاهوی ذاتاً هم کژ آیین بوده باشد وابستگی نزدیکی با آیین مذهبی می

 (.4985)خزاعی،هایی باشند که در انتظار برگزیدگان دفن شده در آنجاستاند تا یادآور موهبتمنظور ساخته شده

 هاي آرامگاهي و تغيير و تحوالت آنها. بنا3-1-3

شوند. تقسیم بندی دیگر بناهای بناهای آرامگاهی به طور کلی به دو گروه بناهای مذهبی و غیر مذهبی تقسیم می

باشد که از این نظر به دو گروه بناهای برجی شکل و غیربرجی تقسیم شناسی میآرامگاهی از لحاظ فرم و ریخت

 .(4984)کاووسی، شوند می

دوران آرامش و ثبات پس از حمله مغول( آغاز تحوالت عمده را در تاملی در بناهای بازمانده از قرن هشتم هجری قمری)

یابد؛ اما در کنار این الگوهای ای ادامه میدهد. در این دوره احداث مقابر برجی و گنبدخانهها نشان میطرح آرامگاه
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، با اهمیت یافتن فضاهای داخلی، باز شدن سطوح، دعوت شدن به درون بنا و از شود که در آنهاقدیمی، بناهایی ظاهر می

 مدرسه و خانقاه و حتی بناهای خدماتی،مواجهیم. چون مسجد وایل به ترکیب با بناهای دیگر، همتر تمهمه مهم

)البته جزء مهم ی از آنهاکه بنای مقبره تنها جزئترکیب مقابر با بناهای دیگر مجموعه های معتبر شهری پدید آورده است 

شوند. این ترکیب تحول جدی در معماری مقابر پدید آورد سبب گردد و دیگر به تنهایی ادراک نمیآن محسوب می

مطالعات،  نامید. بر اساس متون و« ایمقبره مجموعه» یا « مجموعه آرامگاهی» توان آنها راهایی شد که میایجاد مجموعه

ی بایزید بسطامی، آستان حضرت عبدالعظیم، و بسیاری از رضا)ع(، تربت شیخ جام، مجموعهی حرم حضرت امام توسعه

قرون بعد، گسترش حرم حضرت های دیگر در قرن هشتم آغاز شده و بعضی تا امروز هم ادامه یافته است. در مجموعه

بر همین مبنا بوده  ...ی شیخ صفی الدین اردبیلی و هارون والیت اصفهان وگیری مجموعه)س( و شکلمعصومه

 (.991ص.،4984)حاجی قاسمی،است

مندتر به جای انواع مشوق نوعی راه و رسم مذهبی نظام شاهان صفوی با اعالم آیین شیعه به عنوان مذهب رسمی کشور

رهنگی ی فضای فی شیخ صفی دید که آیینهتوان در رشد مقبرهعوامانه دینداری بودند. این تغییر را به بهترین شکل می

 شود.ایران در اوایل عهد صفوی محسوب می

ای را باید تالشی در جهت ایجاد مراتب فضایی بیشتر در بنا دانست که از تفکر عرفانی نسبت به ایجاد مزارهای مجموعه

مد آدر مقبره ی شیخ صفی به نمایش در گیرد. این تفکر که ابتداسلسله مراتب مورد نیاز برای رسیدن به کمال نشئت می

 (.4932) فاضل نسب،مطهر امام رضا)ع( نیز بروز یافت بعدها در زمان شاه عباس در ترتیب فضایی حرم

اها، که های دیگری هم پدید آمد که بیشتر متعلق به قرن نهم هجری قمری است. این بنها، آرامگاهدر کنار این مجموعه

ها و ها و ایوانگنبدخانه اند با فضاهایی متنوع و متعدد، مانندیعهایی وسای شباهت دارند، آرامگاهبه نوعی به مقابر مجموعه

اند. به این ترتیب بنای آرامگاه از حالت تک گنبدخانه اصلی مقبره قرار گرفته .. که همه به دور. ها وها و صحنرواق

« مقابر گسترده»ده است. این بناها را ر تبدیل شفضایی و منفرد مقابر اولیه به بنایی با فضاهای مختلف با قابلیت استفاده بسیا

ی میربزرگ آمل، مزار موالنا شیخ زین الدین در توان به مقبرهها در ایران امروزی میایم. از مصادیق این آرامگاهیدهنام

ت ا.. ی شاه نعمشیخ شهاب الدین در اهر، و مقبره تایباد، امام زاده محمد محروق در نیشابور، میرعلی بن حمزه در شیراز،

 اند.فته و به شکل امروزی خود در آمدهولی در ماهان کرمان اشاره کرد. بعضی از این بناها به تدریج گسترش یا

های آرامگاهی و مقابر گسترده نوعی آرامگاه زیارتی را در مقابل بناهای یادمانی قرون اولیه پدید شکل گیری مجموعه

هشتم و ها و عرفا و متصوفه است و البته گاهی نیز مدفن حکام و امیران از قرن دهع بناها که بیشتر مزار امام زاآورد. این نو

 .اندها بودهرح یا گسترش و تغییر شکل آرامگاهترین الگوی طنهم هجری قمری به بعد مهم

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



44 


متعلق به های این نوع است. اولین نمونه« کوشکی»ات معماری متفاوتی دارد، مقابر نوع مهم دیگری از مقابر، که خصوصی

)مانند مقبره ابونصر پارسا در بلخ(؛ اما دوران رواج آن را باید قرن یازدهم هجری قرن نهم هجری قمری است ی دومنیمه

-ده و بنای مقبره را، که گنبدخانهقمری و بعد از آن دانست. این بار معماران برای صاحب مزار بنایی بهشتی در زمین آفری

اند. چهار ایوان اشراف کامل بنا و فضای ای باز یا باغی نشاندهیان محوطهچهارسو دارد، در م ای در میانه و چهار ایوان به

زند. در واقع، در اینجا را به محیط بیرونی بنا پیوند می کند و فضای داخلین را به محوطه باز اطراف میسر میداخلی آ

یابد؛ و این درست در تقابل کامل با ز اطراف ادامه میبلکه در فضای باپذیرد؛ ری آرامگاه به بنای آن خاتمه نمیمعما

ی مالحسن ترین این مقابر مقبرها با محیط بیرونی داشتند. از مهممعماری مقابر منفرد اولیه است که کمترین ارتباط ر

حسین ی حاج قزوین، هفده تن گلپایگان، مقبره زاده حسینرامگاه خواجه ربیع در مشهد، امامکاشی در سلطانیه، آ

 (.994،ص.4984)حاجی قاسمی،خوانساری در تخت فوالد اصفهان است

های ورودی به بنا قابل درک است. ها در قسمتمزارها افزوده شدن ایوان -ی روند تکاملی الگوی کوشکبا مطالعه

ست. تعداد سوق پیدا کرده ا همچنین الگوی کلی این مزارها از حالت درون گرا به مرور به سمت برون گرایی بیشتر

ها از قالب ه است. همچنین گشایش فضایی ورودیها بیشتر شده و از یکی به چهار در چهار جانب بنا افزایش یافتورودی

یک درب و یک اتصال به یک فضا تغییر یافته است. فضایی که عالوه بر افزایش مراتب فضا به برون گرا شدن آن 

یی افزایش پیدا کرده است و هم سلسله مراتب بنا افزایش یافته است تا هم گشایش فضا به تعبیر دیگر کمک کرده است.

از ایجاد فضای بدون مرز جلوگیری کند و همچنین زائر را با ایجاد توقف و سکون به وسیله ایوان، به داخل بنا دعوت 

تغییر یافته ضای واسط و برون بیرون به سه فضای درون، ف نماید. از طرف دیگر فضا از دو فضای صرف درون و

 (.4932)فاضل نسب،است

 بناهاي قدسي در آنها تجلي نحوه و تنزيه و تشبيه .3-1-4

 انسان» که داردمی بیان تشبیه. گیردمی صورت گوناگون طرق به آنها تجلی که اند عرفانی مهم مفاهیم از تنزیه و تشبیه

 بیابد؛ سنخیتی آن و خود میان اینکه یا و دهد قرار آن یبرا اینشانه یعنی کند، نمادینه را آن باید یا چیزی هر درک برای

 و فهمیدن برای است شده مجبور نیز بشر «دریابد را آن تا کند ایجاد همجنسی مُدرَک، و مُدرِک میان دیگر، عبارت به

)حمزه نژاد، خراسانی  کند درک بهتر را وی وسیله بدین تا دهد قرار خویشتن جنس از را او معبودش، درک

 (.4934دم،مق

 ایرابطه ایجاد موجب و کندمی ترآسان انسان برای را خداوند درک که است نمودهایی از استفاده معنای به تشبیه»

 که شده استفاده عناصری از تشبیهی، بناهای در جهت بدین .(51ص.،4931نژاد،حمزه)«گرددمی وی با تر صمیمانه
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 انسانها درک منزلة تا را حقیقت درک که است ساخته متجلی را اتیصف و شده تشبیه میزان رسیدن حداکثر به موجب

 و است حق ذات از تشبیهی و جسمانی هایویژگی نمودن عاری دنبال به تنزیهی بنای آن، مقابل در. کندمی آسان و ساده

 نمودها این از استفاده با پروردگار ذات توصیف و کالبدی نمودهای رساندن حداقل به در سعی تشبیهی، بنای برخالف

 .پروردگار ذات از هاستانسان ادراک درجه حقیقت، در تنزیه و تشبیه که نمود اظهار توانمی کلی، طور به .دارد

شوند و صفاتی را ن میزان شباهت نمایی در آنها مینمایی، عناصر کالبدی موجب به حداکثر رسیددر بناهای شباهت

نایی مخاطب را به ماندن در نماید. چنین بها ساده و آسان میزله درک انساندرک حقیقت را تا منسازند که متجلی می

 کند.آنجا دعوت می

 تعريف شباهت نمايي .3-1-4-1

-جلوه دیگر تزیینات و نور، از استفاده مساجد در هازیبایی این کالبدی نمود. است صورت به صورت اشاره نمایی شباهت

 مفاهیم تجلیات مظاهر و درک برای مناسب هایشیوه و هاروش ارائه. است یقدس مفاهیم بیان برای درک قابل های

 شکلی الهام غیب، و مقدسات، مفاهیم عالم از وی کهطوری به. است معمار عهده بر معماری، قالب در و زیبایی حسن

 و انگیز خیال فضایی آفرینش در ( سعیطبیعتخاکی) زمین روی بر الهی قدرت نمایان هایجلوه تجسیم با و گیردمی

 .ایستد نماز به و نشاند بردل دیده هانشانه این دیدن با نمازگزار تا دارد معقول هایزیبایی از مملو

 . شباهت زدايي3-1-4-2

 تکامل فرآیند در افراد. دارد همراه به را خلوص و معرفتی پاالیش نوعی و است سازی مادی از پرهیز زدایی، شباهت

 مظاهر برخی از عرفانی تعابیر در .شودمی بیشتر برایشان زداییشباهت به نیاز و رسندمی رشد معرفت به تدریج به معرفتی

 کنند، لذامی هم محدود را آن گشاید،می مفهوم به ایدریچه آنکه با که همزمان شودمی تعبیر نورانی حجاب به قدسی

 .شودمی ثابت معرفتی باالی سطوح در زداشباهت نگاهی وجود ضرورت

 شباهت به او نیاز نماید رشد فرد معرفت مرتبه هرچه و دارد مخاطبان معرفتی سطح در ریشه زداییشباهت و نماییشباهت

 .گرددمی کمتر نمایی 

 گرايي در مزارهاطبيعت .3-1-4-3

تر و شدهحسابشود. هر چه طبیعت، به شکل چشمگیرتر و زایی تلقی میهای شباهتگرایی نیز، یکی از جنبهطبیعت

 تر خواهد بود.نما، در واقع توجّه بیشتری به طبیعت نموده که در نهایت، شباهتدر بستر طرح قرار گرفته باشدوارتر  سلسله

در گذشته آیین نیایش و مراسم » گردد.ها به دوره پیش از اسالم باز می توجه و اهمیت نهادن به طبیعت در برخی مزار
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چون آب، گیاه، خاک و همراه  گرفته است. فضاهای بازی که با عناصر طبیعیباز صورت میهبی بیشتر در فضاهای مذ

 (.4981اینانلو،«)ها می افزوده استاند و نیایش در چنین فضاهایی بر روحانیت و تقدس آنبوده

ی مظاهری جمالی و توان طبیعت را از دو بعد تشبیهی و تنزیهی مورد بررسی قرار داد. طبیعت تشبیهی دارادر مزارها می

در مقابل آن، طبیعت تنزیهی  جذاب است و با ایجاد حس سرزندگی و تحرک در مخاطب، یادآور زیبایی بهشت است.

هایی آن دسته از مزار جنبه کالبدی و مادی کمتری دارد و در واقع مظهری برای ابعاد نامحسوس و تنزیهی هستی است.

طبیعت "آیند. منظور از نما به شمار می های شباهتاند، جزو مزارر گرفتهقرا "نما طبیعت شباهت"که در ارتباط با 

ز اهمیت زدا اهای شباهتهمچنین آنچه که در مزار ها، طبیعتی است که نمود کالبدی داشته باشد.در این مزار "نماشباهت

د کالبدی و مادی بیابد و از این هرچه که نموای است که در آنها، به ذات حق شده و بنابربرخوردار است، توجه ویژه

ای دیگر متجلی تنزیهی، رابطه با طبیعت به گونه -توجه به ذات پروردگار بکاهد، حذف شده است. در مزارهای تشبیهی

ی، ی مزارهای تشبیهی، طبیعت جزو اصلی عناصر مزار است و نه مانند مزارهای تنزیهردد. در این مزارها نه به اندازهگمی

این مزارها رابطه بسیار کمی با درخت و طبیعت سبز دارند و این طبیعت  باشند.طبیعی)درخت( می عاری از عناصر

 (.4934 )حمزه نژاد و خراسانی مقدم،آیددهنده ی فضای مقبره به حساب نمی تشبیهی، جزو عناصر اصلی سازمان

هایی آرام و ساکت است که ه مکانگردد، دستیابی بنما در مزارها حاصل می عاملی که در رابطه با طبیعت شباهت

میق است در نتیجه، این گونه جا که تمرکز الزمه عبادت و زیارت حقیقی و عچه بیشتر زائر شده و از آن موجب تمرکز هر

آورد احساس تعلق و آمده و حسی که در زائر بوجود می ها برای زیارت به حسابترین مکانمزارها به یکی از مناسب

 ان است.ماندن در آن مک
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 )نگارنده(هاي مختلف مزارها با طبيعتهنحوه ارتباط گرو :2-3جدول

 نمونه موردي ويژگي در ارتباط با طبيعت ي مزارگونه

 

 

 

 

 

 

 

 

مزارهاي 

 نما شباهت

سردر ورودی: سردر اصلی این مزار ها نیز در تباین 

فضاهای اصلی از طریق پیشگاه و ایوان، با فضاهای 

 چون صحن و ارتباط آنها با طبیعت می باشد. واسطی

در واقع این فضای واسط از طریق ایجاد ارتباط با طبیعت  

نماید تا فرد با ورود به مزار از حال نما کمک می شباهت

و هوای بیرون آزاد شده، آن را از یاد ببرد و در درون 

قرار گیرد. این گسستن از بیرون و پیوستن به درون از 

باط با طبیعت شرایط مناسب برای زیارت را طریق ارت

ها آورد. فضای حد واسط ذکر شده در باغ مزارفراهم می

 کند.جلوه نمایی می _واسط دو عالم _به شکل یک باغ 

نما در ایجاد فضای  در مزارهای شباهت فضای مصنوع : 

مصنوع )مقبره( کمال احترام و احتیاط در نحوه برخورد 

و از تخریب و صدمه به آن احتراز  با طبیعت بکار برده

نماید. فضای مصنوع خود را به آرامی در کنار طبیعت می

نشاند و با ایجاد فضاهای باز داخلی تالش در بازسازی می

و بازآفرینی طبیعت سبز در داخل و در کنار فضای 

 مصنوع، مقبره و فضاهای اطراف آن، دارد.

میت بیشتری نسبت در این مزارها دید از محوطه به بنا، اه

 به دید از بنا به محوطه پیرامون آن دارد.

 

 

 

 

 

پالن باغ مزار قدمگاه در نیشابور در ارتباط با طبیعت 

دوره تیموری. این باغ مزار به علت ارتباط  -تشبیهی

مستقیمی که با طبیعت تشبیهی)درخت( دارد جزو مزارهای 

طبیعی آید. چنین ارتباطی با عناصر تشبیهی به حساب می

 خورد. در دو گروه دیگر مزارها به چشم نمی

 

 

 

 

 

دوره -باز سازی ساختار باغ مزار قدمگاه در نیشابور 

تیموری. ارتباط با فضای سبز و درختان و تأثیر آن ها در 

ساماندهی فضا های باز مشهود است. همانطور که در 

کارشیو مشخص است طبیعت سبز بنای مقبره را احاطه 

 و در صحن به خوبی رخ می نماید. نموده است

 

 

 مزارهاي

 -نما شباهت

 زدا شباهت

 

 مزارهای اندازه به نه مزارها این در طبیعت با رابطه

 مانند نه و است مزار عناصر اصلی جزو طبیعت نما شباهت

( درخت) طبیعی عناصر از عاری زداشباهت مزارهایی

 . باشندمی

 است حداقلی رابطه خوردمی چشم به مزارها این در آنچه

 .است شده برقرار آنها در سبز طبیعت و درخت با که

 

مقبره چلبی اوغلو در ارتباط با طبیعت تشبیهی. دوره 

-تیموری. این مقبره دارای حداقل ارتباط با طبیعت سبز می

زدا این ارتباط حذف باشد اما برخالف مزارهای شباهت

ی را به نشده و در سازماندهی صحن نقشی هر چند جزئ

عهده گرفته است. نقش طبیعت تشبیهی در ساماندهی 

-فضای باز کمرنگ بوده اما  همچنان در ارتباط با مزار می

 باشد.
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مزارهاي 

 زدا شباهت

زدا این است که حیاط  از ویژگی های مزار های شباهت

زدا به دنبال عاری نمودن  سبز ندارند. مزار های شباهت

 ادی از خویش هستند.ویژگی های کالبدی و م

 و حق ذات از است نما طبیعت سبز که نمودی شباهت 

 .یابد نمی بروز ها مزار نوع این در زیباست که آنچه هر

زدا از اهمیت برخوردار  آنچه که در مزار های شباهت

است، توجه ویژه ای است که در آن ها، به ذات حق شده 

بد و از توجه و بنابر این هرچه که نمود کالبدی و مادی بیا

 به ذات پروردگار بکاهد، حذف شده است.

 

 

 

 

مقبره 

 تصویر در که همانگونه. تیموری دوره -تایبادی ابوبکر

 چون طبیعی عناصر زداشباهت مزارهای در است مشخص

 مقبره فضای گیریشکل و سازماندهی بر تأثیری درخت،

 درختی طریق از سبز طبیعت با رابطه مزار این در. ندارد

 . است گشته برقرار است، روییده مقبره فراز بر که ایپسته
 

 تعريف سلسله مراتب .3-1-5

در جهان بینی  طی مراتب برای رسیدن به کمال همواره در فرهنگ اعتقادی و عرفانی مسلمانان مورد توجه بوده است.

ه سوی کمال غایی تصویر کرده است. ای از گذار بسان شده است و این جهان را مرحلهگرا به انتوحیدی نگاهی کمال

طی منازل هفت گانه در منطق الطیر عطار در سفر به سوی سیمرغ، مراتب چهارگانه در اسفار اربعه مالصدرا و ویژگی 

سازد، به این نکته اذعان دارد که همواره تعدد در تعیین مراتب را آشکار میسلسله مراتبی خلقت در پنج حضرت گرچه 

یش از وصول و طی مسیر در قالب منازل مورد توجه بوده است. طریقت نیز که هم به لحاظ نظری و هم ایجاد آمادگی پ

رای رسیدن به حضور به لحاظ عملی، ریشه در قرآن و سنت دارد. ساحت درونی و باطنی اسالم است که به طی مراتب ب

دالمرکز مبتنی است. این دیدگاه گرچه هم در ورزد و بر الگوی معراج پیامبر و گذار او از افالک متحالهی تاکید می

جهان تشیع و هم در جهان تسنن موجود است، اما به دلیل تفسیر باطنی تر تشیع از وحی اسالمی بیشتر در این زمینه بروز 

ی اسالمی باز زنده سازی شد مراتب به صورت (. در حکمت ایرانی نیز که به وسیله سهروردی در دوره4981ت)نصر،یاف

 فاضل)کندی تشکیک نور را بر مبنای مرتبه قرب هر جزء با مبداء هستی تصویر مییابند و سهروردی نظریهتجلی می نور

 (.4932نسب،

در مطالعاتی که برای بازشناسی و احیاء معماری و شهر اسالمی صورت گرفته، حیات انسان به سه ساحت جسمانی، 

ی نیازهای مادی)مثل مسکن(، نیازهای نفسانی)مثل سان نیز در سه مقولهنفسانی و روحانی تفکیک شده است و نیازهای ان

(. مازلو، روانشناس انسان گرا 4984زاده،اند)نقیحب ذات( و نیازهای روحانی)مثل ارتباط با مبداء هستی( دسته بندی شده

ه شناختن و زیبایی( تقسیم کرده و هم نیازهای انسان را به نیازهای پست )نیازهای فیزیولوژیک( و نیازهای متعالی )نیاز ب

 (.36،ص.2141،را قرار داده است )لنگ،  "خودشکوفایی"و  "عزت نفس"،"تعلق داشتن"بین این دو، مرتبه نیاز به 
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 وجود     موجود                                                                                             

                              

 تامین آسایش فیزیکی    رسیدن به آرامش روانی      تجربه ی سلوک روحانی                                             

 هاي وجودي انساندياگرام ساحت 1-3نمودار

 سلسله مراتب در معماري . 3-1-5-1

حاکم بر جهان هستی است. این اصل در زمینه هنرهای سنتی بسیار مورد توجه و حائز سلسله مراتب یکی از اصول بنیادین 

سلسله مراتب  (.4932نسب، فاضلاهمیت است و این توجه و اهمیت نشان از جایگاه این اصل در شاکله تفکر سنتی دارد)

جهان هستی به عنوان یک کل هایی است که یا به طور طبیعی در ها و اجزاء پدیدهاز اصول اساسی حاکم بر مجموعه

تواند در تعریف نظم شوند. این اصل یکی از معیارهایی است که میوجود دارند و یا توسط انسان طراحی و ایجاد می

ها و هم چنین ارتباط هر یک از اجزاء با کل مجموعه و همچنین تعریف ها و ارتباط بین اجزاء آنحاکم بر مجموعه

 (.4978زاده،)نقیبنیادین را عهده دار باشدمختصات هر جزء ایفای نقشی 

سلسله مراتب در معماری نمودی از تالش برای بیان مفهوم گذار و جنبه تدریجی فرآیند ادراک است که برای تداعی 

حله مفهوم گذار از دنیای خاکی به ماوراء گاه به زبان تذکار و گاه در یک فرآیند ادراکی، شخص را به گذار از یک مر

اند. این اصل به عنوان یکی از اصول بنیادی در هنرهای سنتی شناخته شده است و با سلسله له ای دیگر فرا خواندهبه مرح

 (.241ص.،4981)نصر،رار دارد نیز منطبق و هماهنگ استمراتب وجودی که باالتر از مرتبه مادی مربوط به آن ق

 يدن به مقبره در مزارهانقش سلسله مراتب فضايي و تنوع فضاها در نحوه رس .3-1-5-2

 مهمی بسیار نقش مراتب سلسله اصل است، شده تعریف مراتبی سلسله تابع کائنات، در موجودات هستی اینکه به توجه با

مزارهای  در فضایی مراتب سلسله وجود. بخشدمی هویت نوعی آنها به و نموده ایفا مجموعه یک کل و اجزاء تعریف در

 را فرد احساسی و کالبدی نظر از فضا، هر و نداگرفته قرار هم ادامه و امتداد در که است هاییفضا وجود معنای به جمالی،

 (.4934مقدم، نژاد و خراسانی )حمزهسازدمی تر نزدیک است، کامل انسان زیارت که نظر مورد هدف به قدم یک

 

 بعد روحانی بعد نفسانی بعد جسمانی
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 زاسلسله مراتب در مزارهاي بهجت .3-1-5-3

ایند تجربه تغییرات فضایی تا رسیدن به هدف اصلی و قرار گرفتن در محدوده کشف تناوب مرحله به مرحله و فر •

 .مشخص مقبره

  .های حسی در فضامحرک مردود شمردن یکنواختی و فقدان •

آسودن ها، شوق رسیدن و ات زائران شده و عبور از این فضازا، باعث تحریک احساس های بهجتاین ویژگی در مزار •

 بخشد. در کنار مقبره را فزونی می

ا به مرکز اصلی های موجود در مسیر حرکت، هدایت فرد رفضایی بسیاری برخوردار است و فضاسلسله مراتب از تنوع  •

 گیری مقبره است، بر عهده دارند.که همان محل قرار

و زائر در عبور از سلسله مراتب فضایی، در مراتبی از زنجیره حس آگاهی و آشنایی و تعلق خاطر، دلبستگی، تعهد  •

 دهد.های رفتاری مناسب نشان میشگیرد و متناسب با آن  واکنهایت توسل به انسان کامل قرار میوفاداری و در ن

نیازهایی چون نیاز به خلوت و تنهایی، نیاز به امنیت و آرامش و نیاز به مالقات با محبوب در سازماندهی فضایی کالبدی  •

شود که به راحتی به تجربه و ا، قابل تصور و به یاد ماندنی میایی خوانهزا، تأمین شده و باعث ایجاد فضامزار بهجت

 آید.ک در میادرا

 زاخشيت –زا زا و بهجتزا،  خشيتسلسله مراتب فضايي در مزارهاي بهجت :3-3جدول

 

 نوع مزار
 نوع

سلسله 

 مراتب

 نمونه موردي توضيح

 
 

 

مزار 

 زا بهجت

 

 

 

وجود سلسله 

 مراتب فضایی

 

ن فضاهای متنوع جهت مهیا کرد

آمادگی ذهنی و روحی زائر، در 

بر گرفتن زائر توسط فضاهای 

متنوع و عطوفت و مهربانی با وی، 

نزدیک شدن مرحله به مرحله به 

محبوب و انسان کامل، توجه و در 

اصل قرار دادن انسان کامل، القای 

 .حس مالقات با شخصی مهم

 

 

 

 

 

 از پس زائر، مزار این در. کرمان مشتاقیه پالن در فضایی مراتب سلسله

 ایجاد باعث ها فضا آن از عبور. رسد می مقبره به متنوع های فضا از عبور

 دیدار به که کند می القا او به و شده وی در روحی  و ذهنی آمادگی

 .رود می مهمی شخص

 
 

 

 

مزار 

 

عدم وجود 

سلسله مراتب 

 فضایی

 

فضایی جهت آرامش روحی و 

زائر مهیا نشده، عدم روانی 

عطوفت و مهربانی و القای حس 

زا و هیبت در زائر، عدم  خشیت
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 زا خشیت

 

توجه چندان به انسان کامل و در 

اصل قرار دادن خدا و عبور از 

انسان کامل، قرار گرفتن مقبره در 

 صحن و القای حس عبور از مزار

ور از در بقعه ی هفده تن رسیدن به مقبره به صورت مستقیم و بدون عب

فضای خاصی صورت می گیرد، یعنی به هنگام نزدیک شدن به مقبره، 

جدایی تدریجی از محیط بیرون در اینجا . هیچ نشانه ای وجود ندارد

مفهومی ندارد و فرد به صورت کامال خودآگاه حضور خود را در 

لذا بنای فوق از لحاظ سلسله مراتب . فضایی جدید حس می کند.

 .شبهت زدا خشیت زا قرار می گیرد دستیابی جزو مزارهای

 

 

مزار 

 _زا بهجت

 زا خشیت

 

 

 

وجود سلسله 

مراتب با 

حداقل تنوع 

 فضایی

 

 

القای سلسله مراتب توسط عبور از 

صحن و ورود به فضای مقبره، 

مکان مقبره از لحظه  مشخص بودن

مهربانی در عین ورود، عطوفت و 

شکوه و هیبت،  محدودیت در 

عدم ایجاد  ایجاد حس صمیمیت و

 شوق در دیدار انسان کامل.

 

در مقبره امام زاده شازده حسین 

قزوین زائر پس از عبور از 

صحن وارد مزار می شود و 

آمادگی حضور در پیشگاه 

انسان کامل را مانند مزارهای 

بهجت زا نمی یابد. در واقع در اینجا سلسله مراتب رسیدن به فضای مقبره 

است وزائر در بدو ورود مکان مقبره را مشاهده از حداقل تنوع برخوردار 

می کند.با توجه به محل قرارگیری بنای مزار در صحن،آکس ورودی، 

  درون گرایی بنا وعدم توجه به جهت قبله این بنا تشبیهی است.

 

 مزار _باغ . 3-2

یش باغ ت. درباره علل و فلسفه پیدایافشی از عرصه آن به مزار اختصاص میمزار نوعی باغ است که غالبا تمام یا بخ -باغ 

توان ه است. براساس شاهنامه فردوسی میگیری آن در ایران مطالعات کافی صورت نگرفتمزار و همچنین روند شکل -

شد، احتماال که دفن اجساد ناپسند دانسته نمی هاییکشور در دوران باستان و در دوره حدس زد که در برخی از مناطق

ترین اسناد در دوران پس از اسالم مربوط به دفن سلطان محمود غزنوی وجود داشته است. یکی از قدیمیار مز_نوعی باغ 

ه.ق است. گویا باغ پیروزی باغی حکومتی و تشریفاتی بود که برای  124در باغی به نام باغ پیروزی در غزنین در سال 

کردند. احتمال دارد که باغ مزبور تفاده میین گذران فراغت از آن اسانجام برخی از تشریفات حکومتی و همچن

 کارکردی سکونتگاهی نیز داشته است.

براساس اسناد  مزار سلطان سنجر سلجوقی در مرو نیز بر اساس برخی از منابع در میان باغی با طرح چهار باغ قرار داشت.

رسد توجه قرار گرفت. البته به نظر مید مزار بیش از گذشته مور -موجود از دوره ایلخانان به بعد ساختن مزار و نیز باغ

گرفتند دی یک مزار مورد استفاده قرار میمزارهایی که در ایران وجود دارند ابتدا به شکل یک باغ و در موار _بیشتر باغ 

ن گونه توان از ایائین یا قدمگاه در نیشابور را میمزار تبدیل شدند، مزار مصلی در ن -و سپس تغییر شکل یافتند و به باغ

مزار بزرگ و با شکوهی وجود ندارد که از ابتدا به همین منظور طراحی و  -مزارها به شمار آورد. در ایران هیچ باغ -باغ
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ی حضرت معصومه در قم که هلل ولی در ماهان کرمان یا مقبرهی شاه نعمت امقبره (.17ص.،4983)نصر،ساخته شده باشد 

آیند. بر اساس اسناد موجود از دوره ایلخانان به بعد جمله باغ مزارها به حساب میاز چهار حیاط تشکیل شده بود نیز از 

 .(26-25ص.،4985نعیما،)یش از گذشته مورد توجه قرار گرفتساختن مزار و نیز باغ مزار ب

تند. از آن شدند که به باغ مزار شهرت یافها در درون باغ طراحی و ساخته میای از مزاردر دوره اسالمی به تدریج گونه

ها و اعداد نمادین در ساخت و طراحی این نوع مزار منجر به کاربرد طرح -دوره به بعد، ساخت مزارها به صورت باغ

ترین و ارباغ با طرح هشت بهشت که نمادینهای معماری ایران یعنی چهترین طرحفضاها شد، چنان که یکی از نمادین

مزارها به  -ترین باغآید، با هم در بعضی از عالیدر دوران گذشته به شمار میاسالم ترین طرح معماری در جهان پیچیده

 کار رفتند.

ار عرصه است که در هر توان در تاج محل مشاهده کرد که ترکیبی از چهمزارها را می -اوج نمادپردازی در طراحی باغ

 .(4982)سلطان زاده،چهار چند مرتبه استفاده شده است ها از عددکدام از آن

 

 .  باغ مزار، الگويي از بهشت 3-2-1

از جمله مهمترین اصول در معماری دوران اسالمی که در طرح توسعه زیارتگاه برای ایجاد هویت اسالمی ایرانی مدنظر 

 و قرآن مانند یاسالم متون در که است بهشت باغ مفهوم با نیعج مزار باغ یالگو است  ضرورت الگوی باغ مزار است.

 .دارد کامل تطابق یرانیا بخش فرح باغ مفهوم با فردوس ای یبهشت باغ قرآن در .است شده اشاره آن به بارها نبزرگا کالم

 زمان هم یکالبد و ییمعنا یچهارچوب در هم با آنها ارتباط یچگونگ و منظر عناصر نوع ،ییفضا انتظام ،یبند طرح

 به را باغ هم با تناظر در دو نیا که هستند یصورت هم و نامع یدارا هم عناصر تمام که معنا نیا به است؛ گشته ریتصو

 ق،یوث)آورد فراهم را یبشر سعادت لهیوس تواندیم که کرده لیتبد یازل حکمت و یاله علم از سرشار یطیمح

 و امگاهآر ای و مزار کی رامونیپ باغ از یاگونه آنها در که هستند یرانیا یهاباغ از یگروه مزارها باغ(. 4987پورجعفر،

     .شوندیم محسوب رانیا یفرهنگ یهاارزش از یکی مزارها باغ واقع در .است آراسته را ادمانی یبنا کی ای

یا کشوری بود که به های معمول برای بزرگداشت بزرگان مذهبی یا رجال و افراد مهم اجتماعی ساختن مزار یکی از شیوه

توان در برخی ی گورکانیان که آنان را میته مورد توجه قرار گرفت. در دورهشی ایلخانی به بعد بیشتر از گذویژه از دوره

ها وارث تیموریان دانست، به ساختن مزار برای بزرگان مذهبی یا کشوری به صورت بارزی توجه شد و شماری از زمینه

ای طراحی و از این مزارها به گونهآید. برخی ر ساخته شد که تاج محل یکی از آنها به شمار میمزار نیز برای بانوان دربا

های مردم پدید آید و امکانات الزم را نیز برای این منظور مناسب برای بازدید و زیارت گروه شدند که فضاییساخته می

 فراهم می کردند. 
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ت و های کافی صورت نگرفته اسی در نحوه شکل گیری مزارها بررسیدرباره تاثیر عوامل فرهنگی، تاریخی و اعتقاد

توان اظهار داشت که نیست. براساس شاهنامه فردوسی می مزارها اطالعات کافی در دسترس -درباره پیشینه ساختن باغ

نیز حداقل از دوره رسد. پس از دوران اسالمی تماال به پیش از دوران اسالمی میمزار در ایران اح -پیشینه ساختن باغ

گیری آن، هنوز اطالعات و اسناد کافی مورد اما درباره علل و نحوه شکل است، هایی از آن وجود داشتهغزنویان نمونه

به هر صورت شاید بتوان اظهار داشت که توجه به بهشت و توصیفی که از آن شده است در  بررسی قرار نگرفته است.

رفتن به بهشت ه افراد برای توان آن را بازتاب خواستموثر بوده است و به این ترتیب میپیدایش این نوع مزار 

 (.89-82ص.،4978،)سلطان زادهدانست

-نمایند. همچنین باغمقدس را در پیرامون خود توجیه میمعبدها لزوم ساختار فضاهای سبز  -های بسیار دور باغدر گذشته

ده مزار کوروش حاکی از نقش مذهب در ایجاد فضای سبز پیرامون مقبره داشته است. ارا -مزارهای مذهبی همچون باغ

ثر زیبایی های بهشتی، بدون عشق، دقت و نظارت دقیق کوروش، داریوش بر ایجاد حداکمذهبی هخامنشیان در ایجاد باغ

های دستور کار دارند اما فراوانی باغهای مذهبی را در عدها شاهان ساسانی گرچه ساخت باغآمدند. ببه وجود نمی

-دوره بعد از اسالم باز هم اندیشهکند. در دو دیدگاه حکایت میا التقاط این تفریحی و شکار، از کمرنگ شدن نقش و ی

مزارهای مقدس این دوران  -ها و باغمدرسه -یابند. باغهای ایران اسالمی تداوم میمذهبی و غیر مذهبی در ایجاد باغ های

 .(4983)متدین،حاکی از اهمیت نقش مذهب در ایجاد این فضاهای سبز خواهند بود

 مزارها-ساخت باغ. پيشينه 3-2-2

رسد ساختن مزارهای با شکوه و بزرگ در ایران از اواخر قرن سوم و به ویژه از قرن چهارم هجری به بعد رایج به نظر می

های چهارم تا هفتم هجری در ایران ساخته شدند به صورت یک بنای منفرد یا یک د. بسیاری از مزارهایی که در قرنش

ج شد. برخی از این مزارها مزارهای بزرگ از اواخر قرن هفتم هجری به بعد رای مجموعه کوچک بودند اما ساختن

خانه، مسجد، خانقاه و شماری دیگر از فضاهای مذهبی و خدماتی را در بر داشتند. انای متشکل از مقبره، مهممجموعه

 .این سنت را ادامه و گسترش دادند ایلخانان و تیموریان

به نحوی  به پیروی از آن باغ مزارها عموما عمارت کوشک یا مزار در قسمتی از فضای باغ،های ایرانی و در طراحی باغ

گرفت، زیرا در این حالت بهترین و بیشترین منظر ممکن برای عمارت ه پیرامون آن را فضای سبز فرا میشد کساخته می

توانست جایی موقعیت عمارت کوشک می جا بهای بود که اگر محیط جغرافیایی باغ به گونه شد، اماکوشک  فراهم می

گرفت. برای نمونه، در مواردی جا به جایی عمارت مزبور صورت می موجب شود که منظر بهتری برای آن فراهم شود،

ر باالی تپه قرار دهند و دادند که عمارت کوشک را دشد، غالباً ترجیح میدر روی یک تپه طراحی و ساخته می که باغی

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



54 


گرفت، برای ساکنان کوشک ای در پایین آن را در بر میکه بهترین منظر که سطح تپه وعرصهرا بسازند ای آن به گونه

)سلطان آیندهای اولین نوع باغ به شمار میر و باغ قاجار در تهران از نمونهفراهم شود. باغ تخت در شیراز و قص

 .(87-85ص.،4978زاده،

 رایج مبنی هایاندیشه برخالف. است داشته مقدسی جایگاه ایرانیان باورهای یانم در همواره بهشت، از تمثالی مثابة به باغ

 متغیّر بوده بسیار گوناگون ادوار در سازی باغ اصلی هایشاخصه تاریخ، طول در ایرانی باغ یکسان ساختار و هویت بر

 دهند، نمودمی ارائه آرمانی هشتب از متفاوتی تعاریف که دینی هایآیین تغییر با تفاوتها این رسدمی نظر به. است

 .است دقیقتر تأملی مستلزم و یافته بارزتری

 هایویژگی و دارد دینی هایصبغ و مبنایی فرهنگی سازی،باغ با مرتبط نمادین مفاهیم و صفات دهدیم نشان هابررسی

 و ساختارها به که تهاس تفاوت همین گیرد ومی جوامع بر حاکم آیین و مذهب آرمانی بهشت صفات از را خود

 مزدیسنا میترایی، هایآیین گسترش و رواج در دورة ایران تمدن. انجامدمی زمان از برهه هر در متفاوت کالبدی الگوهای

 را آن تقدیس جای طبیعت به احترام اسالم، دین ورود اما با پرداخت؛می آن تقدیس به طبیعت از ویژه تفسیر با زرتشتی و

 قرارگیری، موقعیت محوربندی، گرایی، درون  -گرایی  منظر برون از چشمگیری کالبدی تغییرات آن، تبع به و گرفت

 (.4939حمزه نژاد، سعادت جو و انصاری،آمد) به وجود ایرانی هایباغ در... و کوشک طبقات تعداد

شمرده اند. سایت پاسارگاد مردم ایران، دردوران هخامنشی نیز به شدت طبیعت گرا بوده اند و عناصر طبیعی را مقدس می 

که توسط کوروش ساخته شده، با تپه هایی احاطه شده و خود مجموعه نیز بر روی بلندی واقع است. الزم به ذکر است 

اند که از مجموعه مذکور قسمت بسیار اندکی باقی که بعد از مرگ کوروش وی را در همین محل)پاسارگاد( دفن کرده

 ود هیچ اثری بر جای نیست.مانده است و از باغ های موج

 

مورخان يوناني معتقد بودند مقبره كوروش واقع در جنوب محل ق.م ساخته شد.  531آرامگاه كوروش در پاسارگاد كه حدود -1-3تصوير

 وگلكاخ سلطنتي در وسط باغي بهشتي قرار داشت و كانال هاي آب و چمن زارها و درختان، آرامگاه او را در بر مي گرفتند.مأخذ: گ
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نویسد که باغ به سبک ایرانی، مورد تقلید سایر ملل نیز قرار گرفته و هم در نت در تاریخ تمدن) عصر ایمان( میویل دورا

زمان بین مسلمین و اعراب و هم در هندوستان رواج یافته است و در قرون وسطی موجب الهام اروپائیان گردیده است. هم

ها ه پناهگاهی برای آسایش ساکنان آنی باغ های سرسبز و انبوی ایران در محاصرهبا قرون وسطی در اروپا، بیشتر شهرها

ر زیبایی و بوده و شهرهایی چون اصفهان و شیراز و چندین سده پیش از آن نیشابور و بلخ و هرات و سمرقند و بخارا از نظ

 د.انبالیدهنظیر در دنیای آن روز به خود می های بزرگ و بیطراوت و داشتن باغ

ز شاهان مغولی حاکم بر هند، ی باغ سازی در کشورهای شرقی نیز از باغ های ایران بهره گرفته است. بابر شاه اشیوه

ها تا ل هند احداث کرد که معدودی از آنهایی در آگرا واقع در شمارانی را به سرزمین هند برد و باغی باغ آرایی ایشیوه

کرد که امروزه از مشهورترین  ی از جانشینان او در باغ هایی در کشمیر ایجادبه امروز موجود است و سپس جهانگیر یک

 (.48ص.،4983)نصر،روندهای خاور زمین به شمار میباغ

 ترين باغ مزارهاي تاريخي ايران. مهم3-2-2-1

 

نه كامالً سلسله مراتبي باغ مزار قدمگاه نيشابور، دوره صفوي، نقشه  مجموعه باغ مسير دسترسي به مزار را به گو 2-3تصوير

 مأخذ: نگارنده .و در ارتباط كامل با طبيعت نشان مي دهد



باغ شاه نعمت اهلل ولي،دوره صفوي، نقشه مجموعه با حياط هاي متعدد، سلسله مراتبي را براي رسيدن به مزار  3-3تصوير

 گارندهفراهم نموده است. هندسه متقارن در تمامي حياط ها به چشم مي خورد. مأخذ: ن
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باغ مصلي نايين، دوره قاجار، نقشه مجموعه مزار كامالً متقارن است. و شامل كرت بندي هاي منظم مستطيلي  4-3تصوير

 مأخذ: نگارندهاست. بناي كوشک)مزار( نيز پالني هشت گوش و متقارن دارد و در آكس مياني مجموعه واقع شده است. 

 ي صفويهمي تا قبل از دورهي اسال. باغ سازي ايران در دوره3-2-2-2

سازی ایرانی در اقصی نقاط بینی اسالمی از عمق بیشتری برخوردار و باعث ترویج باغگرویدن ایرانیان به اسالم، جهان با

 عالم اسالمی گردید. 

ی نیز الگوی انی پارتی و ساسهای دورهپیدا کرد، طوری که در طراحی باغ های بعد هم ادامهسازی در دورهاین شیوه باغ

چنین چندین باغ در تیسفون در حوالی باغ طاق بستان در کرمانشاه و هم های این دوراناز باغ خورد.چهارباغ به چشم می

وزه نیز ایوان مداین جایز اهمیت هستند از این بین باغ طاق بستان بعد از پشت سر گذاشتن تحوالت و تغییرات زیادی امر

ساختند که که در اطراف آثار معماری، باغ میی متعددی در سراسر ایران احداث شد طوری هاوجود دارد. به تدریج باغ

های مسکونی هم وجود داشته است. باید توجه ین در خانهچنهای بزرگ و هماین اسلوب در اماکن مقدس، در کاخ

سازی ی باغلمرو اسالم شیوهم شد. با گسترش قسازی جهان اسالوق دردوران اسالمی مبنای کلی باغداشت که دیدگاه ف

هم ایرانی در نزد مردم نقاط مختلف که پذیرای دین اسالم شده بودند رسوخ کرد. به عبارتی کشورهای مجاور ایران 

ه یافته بود، این مسئله ی ایران به آن راص در کشورهایی که اسالم به واسطهسازی ایرانی قرار گرفتند. باالختحت تاثیر باغ

 ای الحمراء در اسپانیا اشاره کرد.های بابری کشمیر و باغ زیبتوان به باغی داشته است. به طور نمونه میترنمود بیش

ر مجاورت شهرها های زیادی دسازی بود دستور داد تا باغباغ ین با توجه به این که تیمور شیفتهدر دوران تیموریا

تی بر دیوارهای یمور عبارتند از: وسعت زیاد، ایجاد تزییناهای ساخته شده توسط تهای اصلی باغاحداث شود. شاخصه

ر ها را دعینا کپی برداری کرد و مشابه آن های ایرانی رای از باغهای بزرگ و.. البته تیمور تعداد زیادپیرامون باغ، حوض

اغ جهان نما، باغ تخت های معروف شهر سمرقند عبارت بودند از: باغ ارم، باغ شمال، بسمرقند ساخت. در این دوران باغ

ی بزرگی هادوره ی تیمور باغ ها درباغ نقش جهان. عالوه بر این باغ قراچه، باغ دراز، باغ دلگشا، باغ چنار، باغ بهشت و

 ها همان نام شهرهای بزرگ و معروف آن زمانه بوده است مثل سلطانیه، بغداد، دمشق و..احداث شده است که نام آن

 (.94-4983،99)نصر،
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 اساسی در کالبدی هایتفاوت وجود از حاکی اسالمی، هایکوشک و ساسانی معابد -باغ و هاغبا - کاخ تطبیقی رسیبر

 نظری و مبانی در توانمی را کالبدی تفاوت این ریشة. است گراییبرون و گراییدرون منظر از دوره، دو این آثار

 حالی این در برسد، خدا شناخت به تواندمی تعمق و تفکر با نانسا زرتشت، دین در. کرد جست وجو دین دو این اعتقادی

 طبیعت اسالم، دین می کند. در معرفی خدا شناخت بسترهای و زمینه ها بهترین از یکی عنوان به را طبیعت اسالم که است

. دارد وجود علم طریق از خداشناسی بسیاری درخصوص آیات کریم، قرآن در و است خداشناسی برای مناسب بستری

. داندمی خود  الیزال وجود از اینشانه و آیه را یک هر و کندمی اشاره طبیعت اجزای به به تکرار، خداوند آیات، دراین

 در تفکّر و تعقّل که کسانی برای داندمی توجهی را دالیل  قابل همه و همه  ذره، ریزترین تا کائنات جزء بزرگترین از

 اندرزها( شنوا و پند گوششان)به یا یابد هوش و بینش هایشان تا دل کنندنمی سیر زمین یرو در آیا: کنندمی الهی آیات

 (16،)حج4گردد...

 و نشانه بسیار چه: فرماید می و کندمی شماتت بی توجه اند، او نشانه های و آیات به پرسشی نسبت و امری عباراتی با و

 (.415)یوسف،2کنندمی پشت آن به )بی توجه( و گذرندمی آن از ن ها( )انسا دارد، زمین وجود و آسمان ها در که آیه

 

 
 4939باغ. مأخذ:حمزه نژاد،  به کاخ نسبت گراییبرون و گراییدرون ساسانی از منظر دوران سازی باغ کلی الگوی  4-9شکل 

 4939باغ. مأخذ: حمزه نژاد،  به نسبت کوشک گراییبرون و گراییدرون از منظر اسالمی دوران سازی باغ کلی الگوی 2-9شکل 

 در... و بزرگ و متعدد هایگشودگی فراخ، هاییایوان تعبیه به واسطة که طبیعت به این برون گرایی و شفافیت نسبت

 الهی آیات و طبیعت در تفکّر و تعمّق بسترسازی برای معماری سوی از است تالشی است، محقق  شده معماری کوشک

 نیز منظر این از اطراف، طبیعت به نسبت کوشک گراییبرون و گراییخداوند. درون بیشتر و هرچه بهتر شناخت برای

 دیدگاه این. دارد را آن از برترآمدن امکان و است طبیعت از یافته نشئت اسالم انسان دین در که است بررسی قابل

 به اسالم دین دارد، اعتقاد تطبیع و انسان حریم تفکیک بر و شمرده را مقدس طبیعت که زرتشتی دیدگاه برخالف

 قدرت با آشنایی و طبیعت در انسان بیشتر هرچه حضور منظور به مرزها بردن از میان به و نگردمی احترام دیدة به طبیعت
                                                           

 . الصُّدُورِ فِی الَّتِی الْقُلُوبُ تَعْمَى کِنوَلَـ  فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ  أَوْ آذَانٌ یَسْمَعُونَ بِهَاضِ فَتَکُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ یَعْقِلُونَ بِهَا  وا فِی الْأَرْ أَفَلَمْ یَسِیرُ 4
 

 ضُونَ عَنْهَا مُعْرِ ونَ عَلَیْهَا وَهُمْ ضِ یَمُرُّ نْ آیَةٍ فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْوَکَأَیِّن مِّ 2
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 واسطة به اسالمی، دوران هایکوشک معماری در امر این. کندمی تأکید بهتر آفریدگارش چه هر شناخت منظور به الهی

-می ادامه انسان )کوشک( حضور فضای در نوعی به طبیعت و شده محقق... و های متعددگشودگی اخ،فر هاین ایوا

 (.4939،نژاد و همکاران حمزه)یابد

اسالمی  هایباغ ساخت و طراحی در مهم اصول از یکی محرمیت و گراییدرون ساسانی، دوران در رایج الگوی برخالف

بار  هر و است شده تأمین مشبّک دیوارهای با حتی گاه و کوتاه ایچینه با گاه ا،ه قلعه و بلند دیوارهای با گاه که است

سردرها  و پیرامونی دیوارهای. است کرده تغییر ساخت زمان و امنیت میزان و محل اقلیم به بسته استفاده مورد های روش

آشکار  گسستی هاحریم این .(4987ورانی،)ناندبوده اسالمی دوران هایباغ حریم تعریف برای کاررفته به عناصر مهمترین

 است. کرده گرا درون کامالً اطرافش به نسبت را آن و آورده وجود به آن اطراف محوطه و باغ  میان

 

 

 

 

 

 اطراف و کوشک، باغ میان روابط کلی الگوی 9-9شکل

 4939اسالمی. مأخذ:حمزه نژاد،  هایباغ مجموعه

 طبیعت پیرامونی به نسبت تریقوی درونگرای بعد اسالمی، به نسبت ساسانی هایکوشک که است آن از حاکی هابررسی

 از گذر با. یابدمفهوم می و معنی اسالمی دورة آغاز با باغ، برای مشخص حریمی تعریف و مرزبندی حال، این با اند؛داشته

 بر و متحول الگوی چهارباغ به وتایید تقسیمات از هاغ با پالن کلی تقسیمات و محوربندی اسالمی، به ساسانی دوران

 .شد افزوده نیز هاکوشک طبقات تعداد

ارتباط  فراخ، هایگشودگی واسطة به هاکوشک اسالمی دوران در ساسانی، دوران معابد -باغ و هاخ کا-باغ علی رغم

ایجاد  و تفکیک دوران، این در. دهندمی راه خود درون به را محیط و کرده برقرار پیرامونی طبیعت با تنگاتنگی بسیار

 به باغ، رو فراخ و متعدد هایگشودگی و نداشته مفهومی پیرامونی دیوارهای توسط برون و درون فضای میان گسست

 است؛ متغیر اسالمی دوران هایغ با در طبیعت و ارتباطی کوشک اند. الگویآورده فراهم را کوشک و باغ امتزاج زمینة

 وجود قجر قصر به نسبت شیراز قصر سازیغ با در طبیعت، تر بان همسا و ترارگانیک طراحی از که بهره گیری به طوری

 قجر قصر باغ اما است؛ طبیعت با الگوی دارای طبیعت، و باغ ارتباطی میان الگوهای طبق تخت باغ که ایدارد، به گونه

 (.4934اعتمادی پور و بهرامیان،)است شده الگوی برطبیعت نزدیک به ایرانی هایغ با از برخالف بسیاری
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 دسترسی، تأمین بر عالوه متعدد هاین ایوا اسالمی های دورانکوشک در -اسالمی دوران هایکوشک در ایوان موقعیت

 آورند.می فراهم نیز را باغ به رو زیبا منظری و بوده مطرح اصلی هایاز اندام یکی عنوان به

ت آدم و حوا در بهشت، قبل از هبوط آنان به زمین از یک سو، و اعتقاد به رفتن در دوران پس از اسالم اعتقاد به سکون

های آن به بهشت، چنان که د که باغ به سبب بعضی از همانندینیکوکاران به بهشت در آخرت از سوی دیگر سبب گردی

و مانند آن( باعث شد  برخی از خصوصیات آن در قرآن کریم بیان شده است، )مانند آیه جنات تجری من تحت االنهار

که باغ از لحاظ آیینی و فرهنگی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد و نمادی از بهشت دانسته شود طوری که در بسیاری 

 (.4982زاده،)سلطان ن نیز به این نکته اشاره شده استاز متون که

ای شد در دوره اسالمی به تدریج گونهتوان گفت که اهمیت آیینی و مفهوم نمادین آن از علل مهمی بود که موجب می

 شدند، شکل گیرد.که در درون باغ طراحی و ساخته میاز مزارها 

 . باغ در دوران شاخص اسالمي3-2-2-3

کوه بیرون شهرها دراین های بزرگ و با شیرانیان بوده است و عالوه بر باغی اسالمی نیز مورد توجه اباغ سازی در دوره

ی در درون و پیرامون شهرها خاص این سرزمین بوده است. از طرفی به دلیل اختالف آب و هوایی سازباغ یسده پدیده

 کند.ای پیدا میدر مناطق گرمسیری باغ اهمیت ویژهمناطق مختلف ایران به خصوص 

اربعه را چهار که عناصر از سمبلیک بودن عدد » گوید:میدرباره اهمیت مذهبی فرم چهار باغ ایرانی خانم وان زویلن)

شود که برای آبیاری این ی بهشتی عدن صحبت مینیز بحث شده و در آن از رودخانه گرداند در کتاب توراتمتصور می

  .«شودها به چهار شعبه تقسیم میباغ چشمه

ها یم به آناست که البته در قرآن کرتوان استنتاج کرد که تعابیر مختلف بهشت در ادیان الهی نیز وجود داشته در نتیجه می

 (.4978)متدین،تقدس بیشتری بخشیده شده است

 هاي دوره تيموري. باغ3-2-2-4

. گرفتندها در وسط آن به طور کناری قرار میشدند و ساختمانوری با وسعت بسیار زیاد ساخته میی تیمها در دورهباغ

 های وحشی مانند تمشکاین دوره از درختچهرفته است. در گر اطراف باغ قرار میهای محصوهمچنین تزیینات بر دیواره

لند و فراوان از های بهای بزرگ با فوارهشده است. همچنین حوضها استفاده زیادی میدار در اطراف خندقو گیاهان تیغ

نیز در این دوره  هااده از آب شرهها و استف. احداث سکوبندی و سنگفرش خیابانهای این دوره استدیگر مشخصات باغ

 (.4983)حجتی نجف آبادی،واج داشته استر
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 . باغ سازي دوران صفويه3-2-2-5

ی تیموریان مرتبط است و منحصراً تغییرات کوچکی یافته ی صفویه بسیار با دورهسیر تحول تاریخ طراحی باغ دوره

باشد. ورودی یهای بلند از مشخصات آن موارهاست. در این دوره ایجاد آب نمای زیبا و محصور شدن باغ توسط دی

-گرفتند. جویهای آن قرار میهای موازی در کنارهشده است و خیابانعنوان فضای تجمع در نظر گرفته میمجموعه به 

 اند.ها در وسط باغ جریان داشتههای نامنظم پلهدار با فاصلههای شیب

شده است. ختان تنومند احاطه میکه توسط در گرفته است. و حوض در وسط باغکوشک در قسمت انتهای باغ قرار می

فواره در  کردند. همچنین آب نماهایی باتند و در برخی حوض خانه ایجاد میفضای داخل و خارج با یکدیگر ارتباط داش

تاثر از تیموریان ها و میادین و معابر عمومی به نوعی ماند. سبک صفوی در طراحی خیابانکردهداخل ساختمان ایجاد می

ارها)چهارباغ اصفهان( ردیف در بلو 8تا  1ها از طرحی منظم و قرینه برخوردار است. از درختان بصورت ناست و خیابا

اشیده و شکل داده شده استفاده های ترهای متفاوت در کف نهرها از سنگکردند. همچنین از نهربا عرضاستفاده می

اند. از چنار شدهها کاشته میهای داخلی خیاباندر قسمتغیره نیز  شده و درختان تزیینی مانند انواع گل سرخ، یاس ومی

 (.4989بین،)حقیقتکردندحل عبور عابرین استفاده میتبریزی و نارون به منظور ایجاد سایه در م

 هاي شاه عباسي. باغ3-2-2-6

ست مانند باغ جهان های شاه عباسی معروف ای شاه عباس ساخته شده و به باغهایی است که در دورهی بعدی باغدوره

 ها متفاوت است.ح تزیینات بیرونی آن با دیگر طرحنما و فرح آباد که طر

. پل نمودندای ایجاد میهای دریاچه مانند شبه جزیرهکردند و برکههای پوشیده از گل استفاده میدر این دوره از آالچیق

های ایرانی و چینی های نقاشی شده با طرحیا کاشی های آبی رنگ واز کاشیکردند. ها احداث میمتحرک بر روی برکه

ها نیز ی، به عنوان تفنن در برخی از باغوحش شده است. در این دوره انواع پرندگان اهلی وترکیب هر دو استفاده مییا 

جتی )حکردندینی ایجاد میهای چچک برای پرندگان با تاثیر از طرحهای کوها و قفسشده است. النهنگه داری می

 (.4983نجف آبادی،

 سازي دوران زنديه. باغ3-2-2-7  

دوران زندیه ایجاد  هاین زند روی داده است. خصوصیات باغتحوالت بعدی باغ سازی در ایران در دوره کریمخا

ها ط مابین خیابانای غرس درختان مخلوریض مرکزی با دو پیاده روی حاشیهفرنگی، استخر، خیابان نسبتا عساختمان کاله

  (.4984)حسینی،
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بدی باقی مانده ترین نمونه باغ ایرانی پیش از اسالم است که از آن شواهد باستان شناسی و کالباغ ایرانی پاسارگاد کهن

 ترین باغ دوره هخامنشی است.است. این باغ مهم

 فضاي باغ ايرانياصول طراحي . 3-2-3

انواع فضاهای معماری ایرانی بوده است. اصل سلسله مراتب را در های سنتی ایران کمابیش همانند سایر اصول طراحی باغ

ها کرد. اصل محور در طراحی همه باغ توان مالحظهبه بخش سردر، کوشک و اندرونی می عرصه بندی فضاهای باغ

که  ها حداقل دارای یک محور اصلی بودندی باغبه این صورت بود که تقریباً همه شد و تجلی آنکمابیش رعایت می

های متعدد و جوی اصلی شکل اخت و خیابان اصلی باغ را با حوضسسردر را به عمارت کوشک مرتبط می غالباً عمارت

دادند که شد، میسر بود، ترجیح میی که باغ در آن طراحی و ساخته میداد. در صورتی که شرایط و امکانات محیطمی

 جنوبی باشد. -این محور شمالی

شد. چه در طراحی فضاهای سبز رعایت میهای طراحی شده چه در طراحی ساختمان و ی از باغدر بسیاراصل تقارن 

چنین انواع فضاهای ساخته رکرد اصلی و کارکردهای جنبی و همرعایت کامل این اصل به خصوصیات محیطی باغ، کا

گرفتند که بیشترین نظر می گرا درونشده در باغ بستگی داشت. در طراحی ساختمان کوشک غالباً آن را به صورت بر

گرا یا در برخی موارد با نی را به طور معمول به صورت درونمنظر باغ در پیرامون آن باشد، در حالی که ساختمان اندرو

کردند. گرا بود، طراحی میگرا و بخش دیگری به صورت برونکیبی که بخشی از آن به صورت درونطرحی تر

نیز بستگی  شده در هر باغ افزون بر نوع کارکرد اصلی باغ، به شرایط محیطی آنچگونگی استقرار فضاهای ساخته 

ترین و بهترین ندسی شطرنجی شکل را که در آرمانیتوان وجود یک شبکه ههای فوق، میداشت. افزون بر ویژگی

بع شکل تقسیم بخش مرحالت به صورت طرح یک چهارباغ با پالن مربع شکل یا سطحی مستطیل شکل که به دو یا چند 

 (.412-414ص.،4982)سلطان زاده،های ایرانی دانستبسیار مهم باغ یافته، از خصوصیاتشده، تجلی می

 آن نظري مباني و پاسارگاد باغ كالبدي هاي. شاخصه3-2-3-1

 و زار چمن دشتی و گوناگون درختان از انبوه و باغ بزرگ میان در کورش هایکاخ اند گفته قدیم مورخین که همچنان

 را سرسبز محوطه این. است شدهسیراب می آوردند،می پلوار رود از که متعددی آبگذرهای توسط بوده که واقع خرم

 باز جانب چهار از که دهدنشان می را  هاییساختمان تک پاسارگاد بناهای طرح. اندنامیده) سلطنتی باغ( پاسارگاد بوستان

 نقشه و هاطرح کاخ میان روی، ازهمین. باشد خرم و چشمگیر بایستمی یدشانمحوطه د بنابراین و اندبوده گشاده و

 دهدمی نشان که دارد وجود شواهدی ما گمان به .است شده دقیقی مشخص وابستگی آن هایخیابان و بوستان آبنماهای
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 متمایز اسالم از پس رانیای هایغ از با ویژه به را آن که دارد وجود باغ این طراحی پس در نشده فراوانی کشف مبانی

  .است نشده کشف هنوز معناگرا باغ عنوان یک به باغ این و سازدمی

 برجای شواهد براساس کند،می معرفی ایرانی نمونه چهارباغ اولین عنوان به را پاسارگاد باغ که رایج هاینظریه برخالف

 است. شده تشکیل اصلی کاخ بخشی روبروی دو باغی زا و بوده برخوردار پالن در قسمتی دو تقسیمات باغ از این مانده،

 سامرا در شده یافته سفالی کاسه بوده چهارباغ الگوی ایرانی و باغ هندسه درباره هانظریه پردازی از بسیاری ریشه که بیانی

 شده یمترس متقاطعی هایجوی باشد، از میالد قبل سال 2111 به مربوط رودمی تصور که سفالی کاسه روی این. است

 (.4983حیدرنتاج، و )منصوریاست پرنده یک و درخت یک قطعه هر در و دهدمی نشان را قطعه باغ چهار که است

 پاسارگاد باغ برای شکل چهارباغ تصور برای مبنایی بتواند نمونه این رسدنمی نظر به با توجه به بقایای باستان شناسی باغ

 میانه در آبراهه یک توسط که است داشته دوبخشی تقسیماتی پاسارگاد باغ درسنظر می به موجود شواهد براساس. باشد

 (.4931محمدی،زاده و خانحمزه نژاد، لبیب)است شدهمی ایجاد باغ

 

 

 

 باغ پالن در دوبخشی تقسیمات چهارباغ، از شواهدی حضور عدم 1-9شکل

 4973 باستان شناسی. مأخذ:استروناخ، هایحفاری به باتوجه پاسارگاد

 

 زمینه در را دیگری نظریه ایشان توسط «ارشادالزراعه» و بازخوانی« مهوش عالمی»تحقیقات  معاصر، پژوهشگران بین در

این . آن بودن محوری دو نه و دارد تأکید چهارباغ طرح و باغ محوری بودن تک بر که کندمی مطرح چهارباغ الگوی

 پاسارگاد باغ بقایای با جهان )که بودن دوقسمتی مبنی بر تشتیانزر اعتقادات در دوتایی مفاهیم بر تأکید ضمن محقق

 آنچه شکل افتادم فکر به خواندم، را وقتی ارشادالزراعه:  گویدمی و کندمی مطرح را نظریه این دارد( هماهنگی بیشتری

 نظرم به. گردیدم اغچهارب از تصور ها درتفاوت برخی متوجه آن شکل ترسیم از بعد. نمایم ترسیم شده است توصیف را

 چهار بتوانند تا قطع کنند را همدیگر که باشد داشته وجود محور دوتا حتماً چهارباغ که در ندارد لزومی اصالً آمدمی

 به این صورت به اما شوند،می مطرح نمادینش مفاهیم صورت به اینها است که درست. کنند تداعی را بهشت رودخانه

. کندمی اشاره شاهجوی یک به ارشادالزراعه در« هروی»نزدیک باشند.  واقعی شکل این به نماد این که رسدنمی نظر
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 حاصل باید چهارباغ که دید این. دارد اشاره یک شاهجوی به بلکه شاهجوی دو گویدنمی او. اصلی جوی یعنی شاهجوی

 باغ یعنی چهارباغ. کندمی بیان ساده را خیلی چهارباغ مفهوم ارشادالزراعه اما شده، گفته بسیار باشد دو خیابان تقاطع

 11 و 1. باشد عدد همان که حتماً ندارد لزومی. است ستون چهل در چهل عدد مثل باغ چهار چهار در عدد مسئله بزرگ؛

  (.4985 )عالمی،می دهد بزرگ و زیاد معنی دو هر

 

 4931مأخذ: لبیب زاده وحمزه نژاد،  .تاس گرفته قرار زمین جای ترینپایین در آب،کوشک حرکت مسیر براساس 5-9شکل

 نمود ایرانی بهشت در و داشته قداست آب. است بهشت بوده واالی جایگاه عنوان به کوشک از باالتر باغ پاسارگاد در

 بین واسطه است، پادشاه جایگاه که کوشک .است آمده عمل به ممانعت آن آلودگی از هاجوی کم عرض با شده و داده

 جانشین و کامل انسان به عنوان پادشاه وجود به اعتقاد در ریشه تواندمی موضوع این و بهشت است غبا و آب مردم،

 به نسبت شاه تواضع نوعی بر به که است باغ این منحصربفرد هایویژگی از نیز این شاخصه. باشد زمین روی بر اهورامزدا

 الگوهای بعدی در کمتر که اینمونه دارد، داللت دندی طبیعت بهشت تر ازیین پا را خود و الهی غیب عالم و بهشت

 شود.می مشاهده

 . الگوي چهارباغ3-2-3-2

های هیچ معادل عربی ندارد. در نوشته ای فارسی است و عمالًواژه«( باغ چهاربخشی»)یا « چهارباغ»واژه بسیار مصطلح 

شناسی )از لحاظ ریشهگیردقرآن سرچشمه میاز « باغ چهاربخشی»ه درستی ادعا شده است که عبارت مربوط به باغ ب

توان پذیرفت که این توصیف مبهم باغ ذکری به میان آمده است. نمی از دو قطعه ی دو 55ی چنین نیست( زیرا در سوره

های واقعی و هم مالحظات عملی عواملی باشد. به احتمال زیاد، هم نمونه چهار باغ یگانه مبنا برای باغ با محور صلیبی

که در هند دوران گورکانی نیز « چهارباغ»سلطنتی مشهور ایرانی، موسوم به های ه به یک اندازه اهمیت دارند. باغتند کهس

ایی به بیش از چهار بخش ها و آبگذرهندسی دقیقی دارند، غالباً با راهبه همان نحو ساخته شده اند، اگرچه همیشه طرح ه

هندسی دقیق به کار برده شده  در نهایت فقط برای بیان مفهوم یک طرح« چهار»ی وند. بنابراین، در واقع واژهشتقسیم می

 (.132ص.،4931)هاتشتاین و دیلیس،است
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 این اند. درشده بندی تقسیم فرعی( و اصلی هم)محورهای بر عمود محورهای با اسالم، از پس ایرانی هایباغ از بسیاری

 به آب مسیرهای اصلی توسط موجود هاینقشه طبق باغ اولیه الگوی .است داشته ایویژه اهمیت تقارن حفظ دوران،

از الگوی  دوره، این تقسیمات در ساماندهی. هستند قرینه یکدیگر با پایین و باال بخش دو و است شده تقسیم بخش چهار

  اند.شده طراحی قوی آنها در حرکتی محورهای و کندمی تبعیت چهارباغ

 توصیف کلی، یک در. است شده معرفی جزئیات ترین دقیق با حتی کلی توصیفات بر الوهع کریم، قرآن در بهشت باغ

 تعداد کلی. دارند قرار کوچکتر باغ دو هاغ با این از هریک در که شودمی یادآور را هم با موازی بزرگ باغ دو بهشت

 است. بهشت کوچک تر هایباغچه در آن مدوله شدن و باغ چهار طرح یادآور ترکوچک هایباغ چهارگانه و هایباغ

 کریم، معرفی شده است. همچنین در قرآن« باغ دو درون باغ دو»ویژه  شکل به باغ چهار صورت به الرحمن سورة در

 مسیر و چگونگی معماری و باغ چهار به صورت ایرانی باغ هندسة اساس که اندشده وصف بهشتی چهارگانه نهرهای

 (.4931،همکاران و )حمزه نژاداست آن در آب حرکت

 نقش و آب قداست بر داللت همگی که دارد مختلفی وجود هاینظریه ایرانی باغ در آب ایاسطوره جنبه درخصوص

 . است داشته ایرانیان در اعتقادات آن برجسته

ن های مهم و مقدس در فرهنگ طراحی معماری و شهری در ایراهای کامل و به ویژه یکی از شکلمربع یکی از شکل

های طرح چهار باغ به دو صورت در باغ ترین الگوهای طراحی باغ ایرانی است.است. طرح چهارباغ نیز یکی از مهم

ای را که می خواستند با کاشتن ان یا معبر بزرگ مهم و طراحی شدهایرانی مورد توجه قرار داشت. در یک حالت، خیاب

رای عبور عابران پیاده و گذران اوقات فراغت آماده سازند، غالبا با طرح دار، تزئینی یا مثمر بختان و گیاهان سایهانواع در

را  هاکردند. بسیاری از این خیابانه طور معمول به چهاربخش تقسیم میساختند. در این حال عرض معبر را بچهار باغ می

 نامیدند.در گذشته چهار باغ می

)یا به شکل ای مربع شکلعرصه آمده است،اغ به شمار میرین شکل طرح چهار بتدوم که بهترین و کاملدر حالت 

-د متقاطع( به چهار قسمت مربع شکل)یا به شکل مستطیل( تقسیم میمستطیل( توسط چهار معبر یا خیابان)یا دو معبر ممت

مکن این روند تا جای م شد وچهار قسمت تقسیم میشد. هر یک از چهار عرصه مربع شکل به دست آمده نیز دوباره به 

 (.32ص.،4978)سلطان زاده،  یافتادامه می

 آن در مذهبی اثر نشانگر خود این که است شده طراحی چهارباغ احتماالً و سبز فضای درون در هم کوروش باغ مقبره

 از خصوص به و زمان این در اما گرددمی باز هخامنشی ماقبل دوران به بخشی چهار هایفرم گرچه تقدس. بود خواهد

 آتش چهارطاقی چون بخشی چهار عناصر شود. وجودمی طراحی چهارباغ به صورت ایرانی باغ نقشه سانیانسا زمان

 آن بهشتی نهر چهار و زرتشتیان مقدس عنصر چهار و جهت اربعه چهار اهمیت به که باغ چهار عنصر و "آتشکده"

 قرآنی نگاه و یافته تداوم نقشه این نیز اسالمی دوران در. دهدمی قرار تأکید مورد را هاباغ این مذهبی نقش دارد حکایت
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 این تا است آن بر بشرمسلمان. است داده وعده نیکوکار مردم به قرآن در خداوند که بوده زمین در بهشت تصویر آن

 دهدهن اجزای تشکیل رو این از. بگذارد نمایش به خواه سعادت بندگان برای واالتر و ترشبیه چه هر ایگونه به را بهشت

 .یابدمی ایاستعاره جنبه آنها نمایش و کندمی پیدا مقدس مفهوم هابهشت این

ای بوده است، چنان چه تاکیدی ویژه در کتب و یان مختلف همواره مورد توجه ویژهدانیم بهشت در ادهمانطور که می

یفات آن توجهی خاص مبذول در دین اسالم نیز به مفهوم بهشت و توص نصوص ادیان به این مفهوم صورت گرفته است.

تواند نشانگر اهمیت بازیابی ارتباط و تبیین نوع شده است که خود را در هنر و فرهنگ ایرانی نشان داده است. این مهم می

، و سازی هر فرهنگی به طور اعمسازی و پردیسهای اخروی با مفهوم باغفهوم بهشت در ادیان و عناصر بهشترابطه م

 ی ایرانی به طور اخص باشد.بینفرهنگ و جهان

شده  مطرح آن بودن چهارباغ فرضیه بر که نقدهایی نیز براساس و موجود شواهد براساس پاسارگاد باغ دوبخشی تقسیمات

 دوران به را چهارباغ الگوی تواننمی بنابراین و تفاوت داشته اسالم از پس ایرانی هایباغ چهاربخشی الگوی با است،

 بر تکیه با و اسالم ورود از پس که رسدمی نظر چنین به واقع در. داد نسبت پاسارگاد باغ و اسالم از در قبل هخامنشی

 جمله از و اسالم از قبل دوران در است و کرده پیدا ظهور ایرانی هایغ با پالن در چهاربخشی قرآنی تقسیمات مفاهیم

 رسدمی نظر چنین به واقع در .است بوده سرزمین این نمردما زمینی بهشت خالق رایج، های دینیاندیشه هخامنشی دوران

 است و کرده پیدا ظهور ایرانی هایغ با پالن در چهاربخشی قرآنی تقسیمات مفاهیم بر تکیه با و اسالم ورود از پس که

 بوده مینسرز این مردمان زمینی بهشت خالق رایج، های دینیاندیشه هخامنشی دوران جمله از و اسالم از قبل دوران در

 .است

 باغ در هخامنشی)حداقل دوره از باقیمانده هایغ در با آنچه با کامالً تزیینی آب کاربرد اسالمی دوره در همچنین

 در ایرانی هایباغ. است متفاوت دارد اسالم( وجود از پیش باقیمانده ایرانی باغ رینتقدیمی و مهمترین به عنوان پاسارگاد

 را باغ زیبایی که است و آبشارهایی هافواره و هاحوض نهرها، ها،چشمه قالب در آب ربردکا مشحون از اسالمی دوره

 هایآبراهه در آب نمادین پاسارگاد باغ در دیدیم چنانچه اما. است قرآن بهشت از الهام گرفته که کندمی صدچندان

 (.4931،همکاران و )حمزه نژاددارد انزم آن در ایرانیان خاص در اعتقادات ریشه احتماالً که داشته وجود باریکی

 ،آرامگاهي باالگوهاي معماري ايراني. تاج محل3-2-3-3

 مهم مقصدهای از معاصر یدوره در که است اسالم جهان در موجود هایآرامگاه مشهورترین از یکی محل تاج

. است معماری طراحی جنبه از سالما جهان در مانده باقی آرامگاه تریننمادین محل تاج. آیدمی شمار به نیز گردشگری

 .دانست مجموعه این در نهفته هنری هایارزش از بخشی نمایانگر توانمی را اعتبار و شهرت این
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 استوار ایرانی معماری طراحی الگوهای براساس آن طراحی الگوی که دارد اهمیت جهت ازاین ایرانیان برای مجموعه این

 آنجا در تیموری معماری درتداوم گورکانیان دوره در که است هند سرزمین در ایران معماری فرهنگ بازتاب و است

 الدین غیاث میرزا نوه و خان آصف دختر و جهان شاه همسر بانو، مزارارجمند محل تاج. یافت توسعه و گرفت شکل

.(4931زاده،  سلطان)باشدمى شیرازى



 

 

 

 

م واقع در تاج محل، نمادین ترین آرامگاه جهان اسال 5-9تصویر

 هند که الگوی معماری ایرانی دارد. مأخذ: گوگل

 مانند چهارتایی نمادین هایطرح قالب در که است شده گرفته بهره نمادهایی و مفاهیم از مجموعه این طراحی در

 .است آمده در نمایش به  صفه چهار منار، چهار ایوانی، چهار چهارسو، چهارباغ،

 دادن قرار. دانست مجموعه این کالبدی هدف مهمترین و نخستین توانمی را آنها رکیبت و باغ یک با مزار همجواری

 ممکن شکوه و اهمیت بیشترین از بصری لحاظ از و باشد مشاهده قابل شکل بهترین به که مجموعه از محلی در مزار

 در مزار دادن قرار دالیل از کیی. آورد شمار به مجموعه این طراحی کالبدی اهداف دیگر از توانمی را باشد برخوردار

 مزار اهمیت بر تاکید باغ، سطح و سکوها سایر از ترمرتفع سکویی روی در آن استقرار و مجموعه اصلی محور انتهای

 .است شده واقع منظر لحاظ از مکان بهترین در مزار حالت این در زیرا است،

 

 

 

 

ین سایت پالن مجموعه تاج محل: طرح های نماد 6-9تصویر

چهارتایی و چهارباغ و...به وضوح قابل مشاهده است. مأخذ: 

kokh،2116 
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 هایعرصه سبب همین به شد، وساخته طراحی مردم بازدید برای و مزار - باغ یک عنوان به کارکردی لحاظ از محل تاج

 شدند، می وارد بازار چهارسو به ابتدا زائران و بازدیدکنندگان. بود هماهنگ کارکردی چنین با آن کالبدی گوناگون

-مشاهده با آنجا در. رفتندمی گرفت،می قرار استفاده مورد خدماتی و ارتباطی فضای عنوان به که جلوخان میدان به سپس

 عمارت به اندازیچشم فضا این در. شدندمی وارد باغ به و کردندمی حرکت آن سمت به مزار باغ ورودی یدروازه ی

 .رسیدندمی مزار کرسی یا سکو به باغ فضای طی از پس راداف و شدمی پدیدار مزار

 

 

 

 

پالن متقارن و هندسی مجموعه تاج محل با کرت بندی  6-9شکل

 kokh،2116ها و محور های مشخص. مأخذ: 

 

 جلوخان، سراها، کاروان و بازار چهارسو -مجموعه این در واقع یعرصه چهار موقعیت سازماندهی و طراحی چگونگی

 و بازار چهارسو خاص؛ تعبیر یک در بتوان شاید. است آشکار کمابیش محیطی و کارکردی لحاظ از -مزار سکوی و باغ

 محل ضمناً و فروش و خرید و قال و قیل محل که دانست -دنیا این -مادی جهان از نمادی را آن اطراف سراهای کاروان

 چه حالت این در. دانست باغ محیط به ورود برای گونه خبرز و مقدماتی واسط، فضایی را جلوخان میدان و است، عبور

 .دانست آنجا در انسان حضور نماد را مزار عمارت و موعود، بهشت از ساده اینشانه و نماد نیز را باغ فضای بتوان بسا

 و بازار رسوچها فضای که داشت اظهار توانمی باغ کالبدی فضای ساماندهی ی نحوه از تفسیر ترینعینی و ترینساده در

 کردند،می تهیه سیاحتی و زیارتی سفر یک طی معمول طور به سیاحان و زائران که کاالهایی تامین برای سراها کاروان

 به زیارت برای توجهی قابل یعده که مهم و بزرگ مزارهای از بسیاری کنار در را فضایی چنین. شد ساخته و طراحی

 مزار یک نزدیکی در تجارتی یعرصه یک احداث و طراحی دیگر، عبارت هب. کرد مشاهده توانمی روند، می آنجا

 . بود پذیرفته صورت گذشته در معمول الگوهای اساس بر بزرگ

 آماده مزار باغ به ورود برای شوندمی خارج بازار محیط از که را افرادی یا فرد که است مناسبی فضای جلوخان میدان

 .شودمی القاء سیاحان و زائران به مستقیم غیر صورتی به مزار و اغب فضای اهمیت ترتیب این به و کند

 بهشت یاد توانستمی که فضایی. بود روزمره زندگی هیاهوی از دور و آرام ایعرصه در حضور باغ، فضای به ورود

 .کند زنده انسان یخاطره در را موعود
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 با باغ اصلی محور از عبور از پس سیاحان و زائران و شده واقع باغ به شوندگان وارد جلوی در واقع انداز چشم در مزار

 ایصفه روی بر مزار عمارت زیرا آید،نمی شمار به ساده دسترسی نوعی مزار ساختمان با یمواجهه. شوندمی مواجه آن

 و عظمت آن، رتفاعا و ابعاد به توجه با رسند،می بنا نزدیکی به افراد که وقتی نتیجه در و دارد قرار باغ سطح از بلندتر

 .(85 -81 ص.،4978سلطان زاده، )کنندمی درک و احساس خوبی به را آن شکوه

 

 

 

 

عرصه های چهار گانه مزار، باغ، جلوخانه و چهارسو  7-9شکل

 kokh،2116بازار در مجموعه تاج محل. مأخذ: 

 مجموعه اجزاء و عناصر ها،عرصه انواع. 3-2-3-3-1  

 توان می حالت تریندرساده که است شده تشکیل متعددی عناصر و هاعرصه از مزار مجموعه یک عنوان به محل تاج

 چهار صورت به آگاهانه طور به مجموعه این رسدمی نظر به. کرد بندیطبقه و تقسیم بخش چهار به را آن هایعرصه

 .شد ساخته و طراحی هم به پیوسته اما متمایز عرصه

 رمزا: اول . عرصه3-2-3-3-1-1

 .گیردمی بر در را شکل مستطیل سطحی مزار یعرصه

 ساخته مربع شکل به دیگر کرسی یک کرسی این وسط در. دارند قرار مزار این اول کرسی روی مزار عرصه عناصر همه

 این به و گیرد قرار اول سطح از باالتر سطحی در مزار اصلی عمارت که بود سبب این به دوم کرسی ایجاد. است شده

 دوجو باز ایعرصه آن پیرامون و گرفته قرار دوم کرسی مرکز در مزار عمارت. شود افزوده آن شکوه و عظمت بر بترتی

 طراحی "بهشت هشت" طرح با مزار ساختمان. کنند حرکت بنا پیرامون و آن روی در توانندمی بازدیدکنندگان که دارد

 .است شده ساخته و

 یک بنا ینقشه  وسط در معمول طور به آن اساس بر که است معماری طرح نوعی نام "جنه هشت" یا "بهشت هشت "

 به متقاطع تقارن محور دو. کند می عبور تقارن محور چهار آن مرکز از که دارد وجود شکل گنبدی غالباً مرکزی فضای

 محور دو. دارند قرار زرگب پیشطاق یا ایوان چهار بنا بیرونی های لبه در و ها آن امتداد در غالباً که)+(  بعالوه شکل
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 لبهی در و آنها امتداد در نیز کوچکتر ایوان چهار غالباً که گذرندمی بنا مرکز از نیز)×(  ضربدر شکل به متقاطع تقارن

 .شدمی ساخته بنا بیرونی

 باغ: دوم ي. عرصه3-2-3-3-1-2

 از یکی مربع. است شده ساخته مربع شکل به عرصه این. دارد هاعرصه سایر از متمایز و مشخص کامالً ایعرصه باغ

 یعرصه. است ایران در شهری و معماری طراحی فرهنگ در مقدس و مهم ایشکله از یکی ویژه به و کامل هایشکل

 محل تاج باغ یعرصه. است شده ساخته است، ایرانی باغ طراحی الگوهای ترینمهم از یکی که چهارباغ طرح با نیز باغ

. بودند پوشانده متنوع هایگل و درختان با را سطح هر فضای و است شده تقسیم کوچکتر هایمربع هب مرحله چهار در

 هم بر عمود محورهای بخش سه انتهای در دروازه سه. دارد قرار آن وسط در حوض یک و عرصه این وسط در نهر چهار

 .است مانده گشوده هآرامگا ساختمان سوی به  چهارم بخش و شده ساخته

 جلوخانه: سوم ي. عرصه3-2-3-3-1-3

 جلوی در غالباً که بود فضایی یا عرصه( جلوخان میدان)جلوخانه چوک زمان، آن در رایج اصطالح به یا جلوخانه

 به شهری فضای نوعی مزبور فضای. شدمی ساخته عمومی و بزرگ بناهای ویژه به معماری فضاهای از بسیاری ورودی

 مورد میدان یا معبر بازار، مانند شهری فضای یک و معماری فضای یک میان رابط فضایی عنوان به غالباً که آیدمی شمار

 و ورودی فضای ساختن باشکوه برای مواردی در همچنین و معماری فضای به دسترسی تسهیل برای و داشت قرار توجه

 بر افزون ایران در. گرفتمی قرار استفاده مورد مناسب هایفعالیت سایر یا تشریفاتی هایفعالیت از برخی انجام برای نیز

-می ساخته جلوخان عنوان با کوچکی فضای نیز بزرگ و متوسط هایخانه از بسیاری جلوی در عمومی، و بزرگ بناهای

 ینشانه کالبدی و کارکردی خصوصیات لحاظ از چه و نام لحاظ از چه جلوخانه یعرصه وجود صورت هر به. شد

 .است ایرانی معماری هایسنت از محل تاج رپذیریتاثی از حاکی دیگری

 باغ به متصل یجبهه وسط در مزار و باغ ورودی باشکوه یدروازه که است شکل مستطیل ای عرصه محل تاج جلوخانه

 .دارد قرار

 بازار چهارسو: چهارم . عرصه3-2-3-3-1-4

 طول اما بود باغ ضلع مساوی آن عرض اندازه که داشت وجود شکل مستطیل فضایی جلوخانه میدان جنوبی یجبهه در

 بازار راسته دو از شد، اشاره چهارسوبازار عنوان با آن به که عرصه این. بود آن عرض از بیشتر اندکی آن

 از یک هر امتداد در ورودی یدروازه چهار عرصه این. است شده تشکیل( سرا کاروان)چهارسرا و( چهارسو)متقاطع

 .است شتهدا بازار راسته چهار
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 نظر به سازگار امروز تا گذشته ایام از سیاحتی و زیارتی فضاهای از بسیاری در رایج الگوهای با ایعرصه چنین وجود

 برخی ارائه برای تجارتی ایمجموعه یا فضا سیاحتی، و زیارتی بزرگ و مهم هایمجموعه و مراکز بیشتر در زیرا رسد،می

 .گرفتندمی نظر در سیاحان و زائران وجهت مورد کاالهای و اشیاء انواع از

 نمادين عددهاي كاربرد . چگونگي3-2-3-3-2

 شدهمی استفاده عددی پردازی نماد خصوص به و پردازی نماد انواع برخی از آیینی فضاهای و هامجموعه طراحی در

 جنبه از اسالم درجهان مانده باقی آرامگاهی هایمجموعه همه بین در محل تاج که کرد بیان بتوان شاید. است

 همه کمابیش که کرد بیان توانمی. است نظیربی لحاظ این از و دارد ویژه ایجنبه آن، طراحی در عددی نمادپردازی

 .(4931سلطان زاده، )است گرفته قرار استفاده مورد آن طراحی در مهم چهارتایی هایطرح

  مراتب سلسله . اصل3-2-3-3-3

. است شهرسازی و معماری هایمجموعه از بسیاری ترکیب یا طراحی در مهم بسیار اصول از یکی مراتب سلسله اصل  

 یا معنوی کارکردی، ارزش و اهمیت با متناسب مجموعه یا بنا یک اجزای و عناصر انواع مراتب، سلسله اصل اساس بر

 فضا از کنندگاناستفاده که گیرندمی قرار هم کنار در ایگونه به طرح اهداف ویژه به عوامل سایر یا آن ی شناسانه زیبایی

 آشنا و مواجه طراحی اهداف یا هدف با ناخودآگاه یا آگاهانه صورت به کنند،می مشاهده را بنا نحوی به که کسانی یا

 .شوند

 تجاری یعرصه. عرصه چهار نخست یوهله در. است شده استفاده خوبی به اصل این از محل تاج طراحی در

 و نهایی یعرصه و( باغ)گونه بهشت و آرمانی یعرصه ،(جلوخان میدان)رابط و انتقالی یعرصه ،(ارچهارسوباز)

 اهمیت با عرصه هر به افراد ورود ترتیب که اندشده ساخته و طراحی یکدیگر به نسبت ایگونه به( مزار عمارت)غایی

 ترین اخروی به و شروع( بازار)نماد ترینیدنیو از کندمی طی شخص که مسیری .است متناسب فضا نمادین و معنوی

 از خروج و دنیا به آنان ورود مراتب و افراد زندگی راه و مسیر به توانمی را مسیر این. شودمی منتهی( مزار) مجموعه نماد

 گرفته قرار مزار سپس و باغ آرمانی فضای و بازار فضای بین مراتب سلسله این در را جلوخان میدان. کرد تشبیه نیز آن

 .(4978،38سلطان زاده، )دانست( آخرت و دنیا نماد)مزار و بازار بین گونه برزخ و رابط فضایی را آن بتوان شاید و است

 باغ مزار عصر صفوي _. باغ قدمگاه نيشابور3-2-3-4

و رو به دشت ای که از پیوستن دو تپه به وجود آمده در میان کاسه "بینالود"کوهستان  باغ قدمگاه در دامنه جنوبی

 نیشابوراست، قرار دارد.
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باغ مزار قدمگاه نیشابور، مکانی مقدس و تاریخی که  7-9تصویر

 گردد. مأخذ: گوگلمنشاء آن به دوران پیش از اسالم باز می

 

یشابور حدود یابد. این باغ از نمشهد اتصال می-جنوبی به جاده نیشابور -باغ قدمگاه از سمت جنوب توسط خیابانی شمالی

این مکان به عنوان جایگاهی مقدس از سابقه تاریخی طوالنی  کیلومتر فاصله دارد. 411کیلومتر و از مشهد حدود  21

گردد. اگرچه عملکرد آغازین این مکان هنوز روشن نشده پیش از اسالم باز میبرخوردار است و منشاء آن به دوران 

-سپس منسوب به حضرت رضا)ع( دانستهکسری و زمانی حضرت علی)ع(، و  است، این باغ را زمانی منسوب به شاهپور

، با توجه به وجود سنگی سیاه است که جای دو پا بر آن نقش بسته است و زمانی با نام قدمگاه اند. وجه تسمیه قدمگاه

 حضرت علی)ع( سپس به نام قدمگاه حضرت رضا)ع( معروف گردیده است.

اند، در این محل توقف کرده و چون خواستند با ا)ع( که از مدینه عازم مرو بودهضه.ق حضرت ر 211گویند سال می

این وقایع یا روایات، عامل مهمی در تقدس یافتن مکان فوق، و به دنبال آن  خاک تیمم کنند، آبی جاری پدید آمد.

ر جوار این محل مقدس ای حدود دو هزاره گردیده است. ساکنان به زندگی ددوام سکونت در دوره ایجاد امنیت و

چنان که در این دوره طوالنی، همواره قدمگاه محلی برای جذب گیرند. همده و بسیاری نام خود را از آن میمباهات کر

ی و رونق این محل را ها بسیاری از سالطین و منتفدان، اسباب آبادانیان راهی بوده است که در میان آنمسافران م ران وئزا

  اند.فراهم آورده

ی تاریخی ابریشم و در مسیر شهر مشهد تبدیل ی  جادها به منزلی ایمن و مقدس در کنارهمجموعه این عوامل، قدمگاه ر

ران و مسافران ئهایی جهت اطراق زااهی شامل کاروانسرا، حمام و مکانای میان ررده است که در طول تاریخ، مجموعهک

محل با قدومی  ر این مکان به جریان افتاده است یا از زمانی که اینرا فراهم آورده است. از هنگامی که آبی جاری د

توان انتظار داشت که باغی نیز در جهت تاکید بر تبرک این مکان و ایجاد آسایش زایران، در مبارک شده است، می
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یخ به صورتی اطراف آن شکل گرفته باشد. باغی که خود با روایات منسوب به این مکان مقدس عجین شده و در طول تار

 بسط و تکامل یافته است. که امروز شاهد آن هستیم.

های بعدی در زمان شاه آید و در دورهه دستور شاه عباس اول به وجود میشکل اصلی باغ کنونی از دوران صفوی و ب

احداث  در جهت احیا، مرمت وهای اساسی به باغ مذکور ان ناصر الدین شاه قاجار، رسیدگیسلیمان صفوی و در دور

 4951های این مجموعه، پس از دورانی وقفه از سال ها و بازپیراییدر آن صورت می پذیرد. آخرین مرمتی جدید ابنیه

  به وسیله سازمان ملی حفاظت آثار آغاز شده و تا به امروز ادامه یافته است.

ح مختلف و منطبق با شیب کوهپایه مجموعه باغ و ابنیه قدمگاه در سه بخش و در طول یک محور اصلی میانی، در سطو

به وجود آمده است. باغ به شکل مربعی محصور، باالترین بخش این مجموعه را تشکیل داده است. بخش میانی، « بینالود»

سردر ورودی باغ است که خود به شکل ساختمانی زیبا، دارای حیاطی کوچک است. این بخش، اتصال باغ محصور را 

  اغی نیمه محصور که بخش سوم این مجموعه را که رو به دشت نیشابور دارد، فراهم آورده است.با فضای سبز شهری یا ب

قدیمی در موقعیت مرکزی آن،  باغ قدمگاه، به عنوان بخش اول این مجموعه، با مساحتی برابر یک هکتار و با دوساختمان

دستور شاه عباس اول و شود، به زه  مشاهده میموعه است. باغ به شکل نهایی و آنگونه که امروترین عنصر این مجاصلی

ای  به شکل کوشکی هشت ضلعی قرار گرفته است که در احداث شده است. در میان باغ بقعههای صفوی به سبک باغ

 اند.ست، برای زائران به نمایش گذاردهداخل آن سنگ سیاهی را با نقش دو پا که به روایتی جای پای حضرت)ع( ا

 

 

 

سنگ سیاهی با نقش دو پا که به روایتی جای پای  8-9تصویر

 حضرت امام رضا)ع( است. مأخذ: نگارنده

ی غربی باغ توسط اداره فلسفه وجودی این مکان، در کناره به استثنای ساختمان بسیار ناموزونی که بدون توجه و درک

های انجام شده هر چه ت علی رغم هزینهم اساوقاف احداث شده است، که به هیچ وجه در شان و جایگاه آن نیست و الز

ای طراحی شده است که ذهن را به مرکز و از آن جا به عالمی دیگر خریب قرار گیرد، این باغ با ایدهتر مورد تسریع

چنان که اکنون و با تظاهر بسیار اتفاق افتاده ها، آنگذاری در اطراف یا در حاشیهبنابراین هرگونه جرم هدایت کند و

 کند.یری این مکان را به شدت تضعیف میگنقش باغ و ایده شکلاست، 

ها و سطوح شیبدار آبشارگونه، ضمن آن که زیبایی و حوضچه هاشبکه آبیاری محوطه، به همراه حوضدر مجموع 

همچنین صدایی دل نشین و گوش نواز را در  خاصی به فضای باغ بخشیده است، به تلطیف هوا نیز کمک کرده است و

 باغ می پراکند. سطح
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سردر، فضایی از باغ را اشغال  های دیگر کهردر است. علی رغم  بسیاری از باغبخش دوم این مجموعه، ساختمان س

متر نسبت به  5/4کند؛ این ساختمان بدون ورود به حریم باغ احداث شده است. این بنا با اختالف سطحی حدود  می

ان سردر، در یک سمت توسط حیاط کوچکی و در مقیاس بسیار زیبا از طریق ساختم باالترین سطح باغ قرار گرفته است.

یابد. این ساختمان از سمت دیگر توسط ایوانی کشیده، رو به سوی محور مرکزی باغ  به آن اتصال می پلکانی در موقعیت

خش مرکزی این ساختمان، متر باالتر قرار گرفته است. ب 9فضای شهری مجموعه و مسیر ورود به باغ و با ارتفاعی حدود 

که به عنوان فضایی چک شمالی این ساختمان نیز ضمن آنشامل داالن ورودی و چندین اطاق خدماتی است. حیاط کو

، با توجه به آن دهدو پیش فضای ورودی باغ را شکل می گیردخدماتی مورد استفاده قرار میمرتبط با عملکرد فضاهای 

 کند.از هر گونه عامل عملکردی حفظ می باغ را به دور قرار دارد. تری نسبت به آنکه در سطح پایین

رسد، ب جاری محور مرکزی به سطح باغ میبدین ترتیب، زمانی که از این حیاط کوچک و از طریق پلکان دو سمت، آ

ه  وارد ک کند، همانند آن استصدایی دل نواز را ایجاد می و در این مکان به صورتی آبشارگونه در جریان است و

 شویم و ارتباط با عالم خاکی قطع شده است.پردیس می

ی محور مرکزی باغ ایجاد شده صور است که در دو سطح و در ادامهبخش سوم شامل فضای سبز شهری یا باغی نیمه مح

 است ورو به دشت نیشابور دارد.

 
 .شودر و تقارن هندسی زیبای مجموعه در تصویر مشاهده میپالن مجموعه قدمگاه نیشابور: طی سلسله مراتب برای رسیدن به مزا 8-9شکل

 4939مأخذ: حمزه نژاد و قره شیر،

ی سبز شهری با ای مناسب میان فضار، فاصلهتر از ایوان ساختمان سردمتر پایین 9دلیل قرارگیری حدود  سطح اول به

تر از سطح اول قرار متر پایین 2اع حدود اختالف ارتف تر باغ ایجاد کرده است. سطح دوم نیز باحریم آرام و خصوصی

ی هر دو سطح بدنه آورند.برای ورود به مجموعه  به وجود میدارد که مجموع این دو سطح، پیش فضای سبز مناسبی را 

از شرق و غرب، توسط دیوارهایی محصور شده است که ضمن آن که از نفوذ بادهای نامناسب زمستانی و گرد و غبار 

جنوبی امکان پذیر  کند، ایمنی ورود به مجموعه را که صرفا از طریق مدخلداخل این فضاها جلوگیری مینی به تابستا
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آورند، فضایی معمارانه را در زیبایی که آنها را به وجود میهای وه بر آن دیوارهای جانبی با طاقکند. عالاست، تامین می

 اند.ی این مجموعه بزرگ به وجود آوردهپیش ورود

کنند، از ابتدا به عنوان فضایی عمومی رانی که فضایی خصوصی را تعریف میهای ایقدمگاه، برخالف بسیاری از باغاغ ب

ارای فضای شاخصی با عنوان های مذهبی که دسیاری از مکانحول مکانی مقدس پدید آمد. از سوی دیگر بر خالف ب

ی ایرانی، محصور هاوجه اشتراک این الگو با دیگر باغلبته باشند، این عنصر مقدس  با باغی احاطه گشته است. اصحن می

ر چنان که محصور بودن آن به عنوان مکانی مقدس نیز وجه مشترکی اصلی با فضای صحن محصوبودن آن است. هم

 ها و.. دارد.ها، تکیههای مذهبی، نظیر مساجد، زیارتگاهعمده مکان

گیری این های اصلی را در ساختار شکله به آن، یکی از تفاوتموعه پیوستتفاوت عمومی بودن باغ قدمگاه و مج

 آورد. اند، به وجود میای خصوصی داشتههای ایرانی که جنبهمجموعه با دیگر باغ

ها در داخل اند، یا حتی اگر این باغدر خارج از شهرها یا در حاشیه آنها قرار داشتههای خصوصی ایرانی که عمدتا باغ

اند، همگی از یک وجه مشترک اصلی برخوردارند که آن تفاوت ن با مقیاسی کوچک تر نیز بودهلیکفضای شهری 

گذارد. فضای غیر سبز، گرم، آفتابی و بیننده می فاحش فضای درونی با فضای بیرونی باغ است که تاثیر بسیار مهمی را بر

، مقیاس وسیع باغ و ن و استخرها و فوارهدار و مرطوب با آب روااغ در مقابل فضای سبز، خنک، سایهخشک خارج ب

شود ورود به باغ، همواره شگفت زده میهای دیگر، از چنان تضاد باالیی برخوردار است که انسان در بدو بسیاری ویژگی

بیند. لیکن باغ قدمگاه، و ارج تجربه کرده است، رو در رو میو فضایی پردیس گونه را در مقایسه با آن چه در محیط خ

تر های نیمه محصور عمومیدهد. محوطههای ایرانی ارائه میگی کامال متفاوتی را با عمده باغوعه پیوسته با آن، ویژمجم

تر از سطح اصلی باغ و رو به سوی دشت زیبای نیشابور دارد، در حقیقت فضاهای عمومی که در دو سطح متفاوت و پایین

ند که تنها تفاوت آن کآن، فضایی مشابه باغ را ایجاد میه موجود در کامال مشجری هستند که آب جاری و استخر و فوار

مسافرانی که قصد ورود به باغ قدمگاه  ها، عدم محصور بودن کامل آن است. بنابراین، در این حالت زائران وبا دیگر باغ

این حالت در گذار از باغی عمومی کنند. در های باغ عبور میاز فضای سبز با بسیاری از ویژگی را دارند، قبل از ورود نیز

و نیمه محصور که در آن جریان یک زندگی زمینی جاری است، به تدریج و از طریق طی سطوحی با اختالف ارتفاع 

رسیم که در آن سکوتی آسمانی حکمفرماست. یکی از کدیگر، به باغی عمومی و محصور میقابل مالحظه نسبت به ی

کند، عملکرد منزلگاهی و باغ اصلی در این مجموعه توجیه میحصور را قبل از ورود به عوامل مهمی که وجود باغ نیمه م

 زیارتی بودن این مجموعه است.

ی ایرانی است. های ورود به باغمذهبی یا زیارتی، متفاوت از نحوههمچنین، در معماری ایرانی نحوه ی ورود به فضاهای 

کند که آمادگی الزم را برای حضور ت تدریجی از پیش فضاهایی عبور میهای زیارتی، زایر به صوربرای ورود به مکان
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های ایرانی، اگر پیش فضایی واسط وجود داشته باشد، به هیچ وجه به به دست آورد. در حالی که در باغ در آن مکان

نند آن که در باغ قصد ایجاد آمادگی ذهنی نیست و بیش از هر چه، صرفا عاملی برای تشدید تاثیر فضای باغ است. هما

که از روشنایی کامل فضای رسد. برای دیدار کننده تاریک و صدای آب در آن به گوش میطبس، پیش ورودی نسبتا 

ی ناگهانی فضایی تاریک و هم زمان احساس ناگهانی جریان آبی قوی است که دفعتا پس از عبور آید، تجربهخارج می

ن آب را به همراه دارد که ی احساس خوشایند جریاسبز باغ، ادامه شدید فضای روشن واز فضای ورودی، تاثیر 

 افتد.  ای کوتاه اتفاق میرات، در فاصلهی این تغییمجموعه

ر متفاوت و با مقیاسی بسیار ، ویژگی نحوه ورود به فضاهای مذهبی و زیارتی را به نحوی بسیالیکن مجموعه قدمگاه

کند. این ای، آمادگی رسیدن به فضای مقدس را پیدا میذهن زائر به صورت مرحلهتر در بر دارد. در این مجموعه، وسیع

های خصوصی ایرانی وجود نداشته است و به ندرت در عاملی است که به هیچ وجه در باغ ،4اینوع درک فضایی مرحله

ه در این ارتباط، اشاره ای به تر آن هستیم. شاید مناسب باشد کفضاهای زیارتی و مذهبی ایران شاهد اشکال تکامل یافته

بسیار  ی آنها به لحاظ برخورداری از خصوصیات فضاییفضاهای مذهبی مصری، شامل مقابر و معابد شود که عمده

و در منتها الیه مسیری که  ای فضای معابد مصریی مرحلههمچنین جالب است که انسان در انتهای تجربه معروف هستند.

ترین ز کوچکترین آن است به عنوان مقدسن قسمت مجموعه که عموما به لحاظ مقیاس نیتریکند، به تاریکطی می

ضا ترین فترین، سبزترین و وسیعقدمگاه، انسان در انتها به روشن رسد. در حالی که در باغ و مجموعهبخش مجموعه می

 ای حیاتی در حال جوشش است.می رسد که در مرکزیت آن، چشمه

ای های ایرانی است؛ لیکن وجود چشمهی جریان آب، مشابه دیگر باغبه اهمیت حضور و نحوه اه با توجهباغ قدمگ

شود تا در قطه نیز جریان آن از چشم مخفی مین جوشیده است و در همان نی مرکزی آقهمتبرک در باغ که در منط

ای مقدس داده است وآن را ین باغ جنبهد، عاملی است که به اپیوندی اصلی آب جاری در باغ میای ناپیدا به شبکهنقطه

 از دیگر باغ ها متمایز می سازد. 

ریزد و با با صدایی دل نشین به داخل آن می با توجه به فضای سبز و حوض نسبتا بزرگ و آبی که از فضای باالدست

دهد. باغ را افزایش می د به فضای مقدسکاهد و آمادگی برای وروتر بر ذهن میها از تاثیر فضاهای عمومیوجود فواره

کاری و ی درختهدر این محوطه، مسیرهای عمومی در حاشیه و در مجاورت دیوارها، آب در محور میانی و محوط

گرفته است. لیکن برای رسیدن به محوطه سردر باغ، باید از پلکانی در دو ز، بخش اعظم فضای میانی را در بر فضای سب

ای به شکل مستطیل کشیده و کامال سنگ فرش شده و متر باال رفت تا به محوطه 9حدود سمت این محوطه به ارتفاعی 

 بدون فضای سبز رسید.

                                                           
6
 processional
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شوند، می بایست برای داخل شدن به قسمت جانبی، هنگامی که وارد ایوان می ی دیواره هایهای کنارههزائران از پل

ی آن ان سردر و داالنی تاریک در ادامهورودی ساختممیانی بیایند و زمانی را در این مسیر سنگ فرش بگذرانند تا به 

ی فضای سنگ فرش و داالن تجربه گردد.حوری باز میبرسند. از این لحظه مجددا مسیر از حاشیه به فضای میانی و م

 .دهدرا افزایش میتاریک در ذهن زائرانی که قصد ورود به باغ را دارند، تاثیر فضای سبز و روشن باغ 

 غ مصالي نايين. با3-2-3-5

 (4891_4733؛ دوره قاجاریه؛ فتحعلی شاه)4841نائین؛

 مردم تفرجگاه آن مشجر و وسیع باغ پیش سال چند تا که است مصال ساختمان نایین توجه قابل و جالب آثارجمله  از

 امامزاده گنبد روی به رو مصلی زیبای گنبد رفت می بشمار ها نایینی زیارتگاه نیز آن داخل بقعه و است بوده تعطیل درایام

مصلی نایین باغ مقبره ای است بزرگ که مقبره در  .دهد می ارتباط بهم محل دو این خیابانی و شده واقع علی سید سلطان

 951کوشک میانی آن قرار گرفته است. پالن کوشک مرکزی و مقبره میانی، در مجموع و با تمام حواشی و زوایای آن 

    .شودکامل و بدون شکستگی قبله باز می سمت 1ی میانی و باز، که زاویه های بنا به حوطهمترمساحت دارد، و دارای م

 

 

 

 گرایی برطبیعت ای ویژه تاکید در باغ مصالی نایین 3-9تصویر

 و جلوه کم و ساده طبیعت اصل به مراجعه یعنی زدا شباهت

 و آسمان زیر نماز بر ویژه تاکید در مسئله این. است شده جذاب

 .شده است آشکار شهر از خارج و زمین روی و سقف بدون

 مأخذ: گوگل

 

 

 

 

 

کوشک میانی و برون گرای باغ مصلی نایین با فرم  41-9تصویر

 هشت ضلعی واقع در آکس میانی باغ. مأخذ: گوگل
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و باعث اتصال بندی کرده محور اصلی باغ در قسمت طولی با دو نهر آب و درختان پسته مشخص شده که باغ را تقسیم

 شوند که در سمت شمال و جنوب باغ قرار دارند.دو ورودی اصلی به یکدیگر می

ساختمان اصلی این باغ، عمارت کاله فرنگی است که در مرکز یکی از تقاطع های محور عرضی قرار گرفته است. این 

ت ضلعی با یک گنبد فیروزه ای رنگ های موجود در باغ های پارسی دارای فرم هشمارت نیز همانند بسیاری از عمارتع

گذرند، از میان چمن زارها و گلزارها می و همین طور استخری مستطیلی شکل است. تمام فضاهای باغ با معابری که

 کوزه محمدحسن و عبدالوهاب میر گنبد زیر های عظیم الجثه قرار دارند.وند؛ معابری که همه زیر سایه کاجشتقسیم می

 قاجار عهد به مربوط بقعه ساختمان. پیرنیاست خاندان اعالی جد و شهیر عارف عبدالوهاب. اند شده ردهسپ خاک به کنانی

 .است

ی ساختمان آن عبارتست از باغی مشتمل بر هجده سال قبل بنا گردیده است. مجموعه مصالی جدید حدود دویست

از آجر ساخته شده و چهار برج در چهار  جریب اراضی محصور به صورت یک قلعه ی مستحکم که دیوارهای آن تماما

ها محل این مصال سال .ی به شکل هشت ضلعی ساخته شده استاقرار گرفته است. در وسط باغ بقعهطرف آن 

 نمازگزاری و عبادت بسیاری از عرفا و زهاد بوده است. در این مکان حاج عبدالوهاب نایینی مدفون است که به قول

 و صاحب کرامات عظیم بوده است.« درویشی حقیقت اندیش»ندگان بسیاری از مورخین و نویس

ی حدود از سطح زمین بلندتر است به فاصلهبقعه به صورت یک بنای هشت گوش روی سکویی که در حدود یک متر 

 متر از درب ورودی اصلی ساخته شده است که در هر طرف دارای درهای مشبک مشرف به باغ است. 91

ز هر سو به باغ اطراف ضای سه دری ترکیب شده و فضای صلیبی شکلی را به وجود آورده است که اگنبدخانه با چهار ف

های طبقه دوم این جهات مختلف امکان پذیر است. اتاقشود. ورود به این فضا از طریق هشت راهرو از خود باز می

هشت قرار  بنا چهار اتاق به شکل نیمهای این ای گنبدخانه مشرف هستند. در گوشهراهروها به صورت گوشواره به فض

گراست که در ی مزبور یک بنای کامال برونبه باغ مشرفند. به طور کلی بقعه های ارسی بزرگدارد که از طریق پنجره

  (.487_485، 4985نعیما،  )فضای مرکزی سرپوشیده نیز می باشدعین حال دارای یک 

 هاي اسالمي. باغ ايراني با ويژگي3-2-4

های زیر سلطه منزله نماد قدرت در تمام سرزمین ( باغ به4516-4971( تا دوره تیموریان)4198-4431وره سلجوقیان)از د

ها و ی که اهمیت شکل چهار بخشی در باغها شد، تا جایهای آن سبب رشد آنعالقه به فرهنگ اسالمی و باغ آنها بود.

انی، در قصرهای مجلل های ایرزم است که مشخص شود چگونه باغال کاربرد این طرح کامال قابل درک شد. به این دلیل

اغ شیراز، تبریز و در کرانه دریای مازندران شکل و سبک ب های ساسانیان و بعد از آن صفویه در اصفهان،کوروش و باغ

در تمام دنیای اسالم  اند. شکل چهار بخشی باغ ایرانی که به نام چهار باغ شناخته شده است،را تا دوران قاجاریه پیش برده
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رواج دارد؛ در بغداد، سامرا و حتی مصر، مراکش، اسپانیا و سیسیل.کشورگشایی تیموری به نوبه خود چهار باغ را  در 

 آسیای مرکزی رواج داد: سمرقند، هرات، بخارا و کابل و حتی باغ های تیموری هندوستان را نیز تحت الشعاع قرار داد. 

ی هایاز اولین سرزمین -شدی که شامل ترکستان و عراق نیز میقط سرزمین فعلی ایران، بلکه سرزمینو نه ف -سرزمین ایران 

کرد و مردم آن به پرستش عناصر ها با دین زرتشتی زندگی میاست که اسالم را پذیرفت. از آنجایی که این سرزمین قرن

گرایی آنها به جای خود باقی ری از آداب و رسوم طبیعتشد، بسیاها ارائه دین اسالم به آنطبیعی خو گرفته بودند، وقتی 

ها را حفظ کردند و با پذیرش اسالم، باغ را تبدیل به مکانی مقدس عشق و عالقه خود به گیاهان و باغها ماند. پارس

وان باغی پر و بهشت به عنهای اسالمی آمیخته شد کردند که نمادی از بهشت ابدی بود. به این طریق باغ ایرانی با ویژگی

 های گوناگون است. ر آن جریان دارند و مملو از میوههای الهی به شمار آمد؛ مکانی که جویبارها و نهرها داز نعمت

شناسی باغ در ایران داشتند. بسیاری از محققان جوانبی از عرفانی نیز تاثیرات مهمی در گونهی هاصوفی گری و دلبستگی

به دیگر  اند و ایرانیان آن رادر طرح چهارباغ نقش کلیدی داشته اصلی آن را که به نظرهای آن را نشان دادند و شاخص

کنند، ردیف درختان دس، نهرهایی که یکدیگر را قطع میهای مقاند: جنگل، مشخص کردهاندبردهسرزمین های اسالمی 

ور عموال با دیوارهای بلند محصیی که مهاها و گیاهان گرانبها، شکارگاهگل به شکل موزون و هم محور، درختان معطر،

های سبز مانند استخر و دریاچه، عمارتها و مسیرهای آب رسانی، مناظر بزرگ آب و فضای ها، گذرگاهشدند، فوارهمی

شناسی خی است که امتداد گونهها در گذر تاریهای بزرگ پرندگان؛ اینها برخی از عناصر ثابت باغکاله فرنگی و قفس

 ایرانی از آغاز تا به امروز را در خود دارد. های باغ

ها از آب است. اسالم طریقه استفاده مرکزی و جنوبی، طریقه استفاده آنهای آسیای های ایرانی و باغوجه مشترک باغ

نمادین آب را از ساختاری باستانی و اولیه گرفت که جوابگوی خط مشی این ایمان جدید نیز بود. این مدل همان 

های تازه مسلمان مورد قبول قرار گرفت. اسالم با ایجاد تغییرات کوچکی د که در اغلب موارد ازسوی سرزمینغ بوچهاربا

های ایرانی از گر اسناد موجود، چهارچوب کلی باغهمان طرح ایرانی را به کار گرفت. با استناد به مدارک ادبی و دی

)قرن پنجم ق.م.( نیز دیده شده است. بعدها ته و در زمان هخامنشیانوجود داش همان دوران قبل از اسالم )نیمه قرن هفتم(

هایی که دارای شت به اوج خود رسیده بود، در باغهمان مدل در دوره ساسانیان)قرن سوم وچهارم( زمانی که مسلک زرت

توان از کاخ ره میهای این دوخورد. بین اولین باغچشم می به -شدندهمان عناصری که پرستش می -بودند عناصر طبیعی

های کاخ ه یک قرن پس از آن بود و نیز باغاردشیر دوم در قرن پنجم ق.م. و کاخ کوروش در پاسارگاد که متعلق ب

دهنده ه و نشانهای ایرانی هستند که به وضوح کنایه از بهشت بودهایی از باغدر قرن ششم نام برد. اینها نمونهخسرو دوم 

 (.4934،969ت)زانگری،ظهور اسالم در سرزمین ایران اس وجود این نوع باغ قبل از
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 . افغانستان3-2-4-1

 (4591_4518کابل، هرات)باغ بابر(؛ نیمه اول قرن شانزدهم؛تیموریان هند؛ بابر)

باغ بابر، مکان مقدسی است که عالوه بر آرامگاه بابر اولین امپراتور تیموری، مقبره چندین نوه و نتیجه او نیز هست. بین 

 عداد زیادی باغ که بابر در کابل احداث کرد، باغ بابر، باغی است که آن را به مکان استراحت ابدی خود اختصاص داد.ت

گذرد و در جهت مقابل آن، است که رودخانه کابل از آنجا می دهر دامنه کوه درواره در جلگه چهارموقعیت این باغ د

از سکوت، آرامش و صلح است. این باغ اهمیت زیادی دارد؛ به این های یغمان قرار دارند. آن جا مکانی سرشار کوه

-اند و باغتر ساخته شدهی تیمور در سمرقند که یک قرن پیشهااز لحاظ زمانی بین زمان ساخت باغدلیل که احداث آن 

 اند، قرار دارد.ایران که یک قرن بعد احداث گشته های شاه عباس اول در

فرمان داد،  4617اند. جهانگیر حدود سال فراوانی است که در این باغ داده حاکی از تغییرات های بابرسرگذشت بازمانده

و نیز یادبود نیاکان خود مسجد  4615حصار آن را به شکل باغ های ایرانی بسازند. شاه جهان به یادبود فتح بلخ در سال 

 کوچکی از سنگ مرمر سفید در آن ساخت.

اند، که به شدهرهایی بود که از کانالی تغذیه میی ساخته شده و دارای نهرها و آبشاهای مرکزباغ از یک سری حوض

گفته شخص بابر شبیه نهری است که در زمان عمویش الغ بیگ میرزا ساخته شده بود. نهر در زیر کاخ ملکه جریان می 

گرفته شده  4361که در سال  یافت و از سیزدهمین صفه در مجاورت مسجد بیرون می آمد. بر اساس یک تصویر هوایی

از وسط به دو قسمت اصلی شویم که این نهر باغ را ی منظر پارپالیولو شفرد متوجه میاست و نیز بر مبنای پروژه معمار

بندی الیولو تقسیمبندی ازنظر پارپدهند. این تقسیمها تشکیل دو چهارباغ را مین بخشکند که هر یک ازایتقسیم می

 کنند.به نهری در مجاورت مسجد اشاره می 4811های های سالزیرا دربسیاری از نوشتهاصلی باغ نیست، 

بهشت »ت. روی سنگ قبر بابر نوشته است:شده اسو گیاهان معطر در این باغ کشت میهمچنین انواع متعددی از درختان 

 (.963-967.صهمان،«)پرستیدن است که اوآن را میو جایگاه ابدی و باغ بابر که بهشت روی زمی

 تجلي هنر معماري و باغ سازي ايران درهند. 3-2-4-2

4ظهارات محققان ایرانی و خارجی چون حسین سلطان زاده، مجتبی انصاری، تیتوس بورکهارت، جیرا بهویا
  2اس هاندا ،

9جی.سی. هارل
1ابا کوخ ،

5ب.ب. گارگ ،
به طور نیز  9، بیراج بوس2، م. هاالید، ارنست کونل4آر. جی. ایروینگ ،

 کند.سازی ایرانی به عصر گورکانیان را بیان میمستقیم و غیر مستقیم اقتباس از طراحی معماری و باغ
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ی تیموری و همزمان با دوره ی صفوی امرای گورکانی حاکم بر هند )بابر، از تجدید حیات باغ سازی در دوره پس»

سازی ایرانی را با سبک دب و معماری ایرانی سنت باغنگ، اهمایون، اکبرشاه، جهانگیر و شاه جهان( با ترویج فره

خاصی توسط هنرمندان ایرانی بنیان نهادند. طرح باغ ایرانی، بر اساس توجه خاصی به هندسه و کاربرد پالن مربع یا 

مستطیل شکل و تقسیم آن به چهار قسمت )چهارباغ( خیابان های عمود بر هم کامالً در طراحی مجموع ی تاج محل 

 باس گردیده است.اقت

ی از دیرباز در ایران گونه طراحمقبره هستند. از این -های آرامگاه همایون در دهلی و تاج محل در اگرا نوعی باغمجموعه

ی مشهود آن است. از این الگو پس از ورود اسالم نیز ی کوروش در پاسارگاد نمونهمقبرهشده است، که استفاده می

این الگوها به  )مقبره شاه نعمت اهلل ولی(.ای برخوردار استها از اهمیت ویژهاین باغ تفاده می شد. گردش آب دراس

 ای در هندوستان نیز به کار می رفت.صورت توسعه یافته

رکز کشمیر، هایی است که بر اساس طرح چهارباغ ایرانی در سرینگر، مچشمه شاهی و نشاط از جمله باغ های شالیمار،باغ

 (.4982پورجعفر، ه است)طراحی و اجرا شد

 هند .3-2-4-3

 آگرا، دهلی، سیکاندرا، سریناگار، آرامگاه همایون

 (4615_4556؛ تیموریان هند؛ اکبرشاه)4561دهلی؛ 

 همایون آرامگاه. آید می حساب به هند پایتخت گردشگری های جاذبه از و است میالدی شانزدهم قرن به مربوط بنا این

 .است هند قاره  شبه در دهش ساخته ایرانی باغ اولین

های بزرگی بوده که در هند و معماری دوره تیموری، متاثر از آداب و یون اولین مقبره از مجموعه مقبرهآرامگاه هما

به همت بیوه او حاجی  4579در دهلی ساخته شد و در سال  4561رسوم هندو، ساخته شده اند. مقبره همایون حدود سال 

 42اخت آن را معمار ایرانی، میرک میرزا غیاث به عهده گرفت. این مقبره روی زمینی به وسعت بیگم به اتمام رسید. س

شد. مقبره بابر بعدها به همایون و بابر میهکتار ساخته شد. این مجموعه که در سه جهت دیوارکشی شده بود شامل مقبره 

 کابل انتقال داده شد.
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 در شده ساخته ایرانی اغب اولین همایون آرامگاهباغ  44-9تصویر

است، نظیر چهارباغی که مقبره ای در مرکز آن قرار  هند قاره  شبه

 گرفته است. مأخذ: گوگل

 

در خارج از این بناها، مقبره دیگری قرار داشت به نام مقبره عیسی خان که دارای یک باغ قدیمی به نام بوحلیمه نیز بود. 

می شد که رو به روی ورودی غربی مقبره همایون قرارداشت. با وجود این که برای ورود به این باغ از دری استفاده 

تاریخ ساخت این باغ مشخص نیست اما بخشی از آن و دری که صحبت از آن شد، قبل از ساختن مقبره همایون نیز وجود 

اغ آرامگاه را تشکیل داشته که بر امتداد محوری مشخص از باغ بوحلیمه ساخته شده بود.به صورتی که حیاط اندرونی ب

 می دهد.

باغ اطراف مقبره همایون بر اساس یک پالن مربع شکل است که از طریق نهرهای آب به چهار قسمت تقسیم شده است؛  

نظیر چهارباغ که مقبره ای در مرکز آن قرار گرفته است. این چهار بخش، توسط معابر کوچک تر تقسیم شده اند که 

-جموعه توسط کانال های آب، حوضموعه ترکیبی و پیچیده هندسی را می دهند و این مروی هم رفته تشکیل یک مج

تر شده است. ساختمان مقبره نیز همانند طرح باغ، به ب مربعی شکل و تزییناتی که در آنها به کار رفته، مشخصهای آ

ایران است. با وجود حضور این های مرسوم بازگشت به طرحهای هشت ضلعی، ضور ایوان و استفاده از طرح پالندلیل ح

عناصر ایرانی، از معماری تیموری با عناصری هندو مانند چتری و چاجا نیز استفاده شده، که در این بنا دور گنبد مرکزی 

 (.978،ص.4934)زانگری،به کار رفته است 

 

 

 

باغ پلکانی و  باشکوه اطراف مقبره همایون با مسیر  42-9تصویر

 طول مجموعه. مأخذ: گوگل آبی زیبا و روان در
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 شاليمار باغ .3-2-4-4

 (4627_4563؛ تیموریان هند، سلطان نشین کشمیر؛ جهانگیر )4643سرینگار؛ 

. تاریخ احداث آن به ی دال قرار گرفته استسمت شمال شرقی دریاچه شود، درغ به نام مکان عشق نیز خوانده میاین با

ده که امپراتور جهانگیر به آن عالقه خاصی داشته است. طرح آن به شکل سطوح هایی بورسد ویکی از باغمی 4643سال 

هکتار وسعت دارد و عالمت شاخص آن، همان سه  41اند. شالیمار باغ در سه ارتفاع متفاوت قرار گرفته نامنظم است که

 6راف آن توسط نهری به پهنای طبقه چاباترا است که هر کدام عملکرد متفاوتی دارند. آب مورد نیاز باغ از کوه های اط

 شد.از سنگ پوشیده شده بود، تامین میمتر که کف آن 

 

 

 

نهر میانی که محور اصلی این مجموعه شالیمار باغ با 49-9تصویر

 کند. مأخذ: گوگلمجموعه را مشخص می

 

شد طبقه قرار داشته شروع میین کند که از آبیاری باغ زنانه که در باالترمحور اصلی این مجموعه را مشخص میاین نهر  

شدن در دریاچه دال ادامه کرد و با سرازیر های دربار و عمومی در آنها واقع بودند، گذر میو از طبقات دوم وسوم که باغ

به اتمام  4691ها را شاه جهان در سال دو چهار باغ موجود است. این باغ کرد. در طبقه اول که پالن مربع دارد،پیدا می

نیز وجود داشته، شکلی مستطیلی دارد و  4643تر از همه قرار دارد و در سال در صورتی که سومین طبقه که پایینند، رسا

ر آن در جریان بوده چنین دارای یک تاالر بار عام بود، که آب نهر از زیده عام، دیوان عام، بوده است. همجهت استفا

-مالی بوده، قرار داشته است. حمامک عمارت کاله فرنگی در قسمت شی دوم، باغ امپراتور که دارای یاست. در طبقه

اهای نیمه )فضو نزدیکان دربار، شامل دیوان خاصهای عمومی در این عمارت واقع بودند. این فضا جهت استفاده شاه 

ه و حرمسرای ترین طبقه این باغ است، مختص زنان بودوم یعنی همان باغ زنانه که مرتفعی سعمومی( بوده است. طبقه

                                      شاه، آشیانه عشق، که به صورت یک عمارت باشکوه از مرمر سیاه ساخته شده بود، در آن قرار داشته است.                                

ها مستقل از داشتند. آناین سه طبقه که هر یک به منزله ی یک باغ محسوب می شدند، در مجموعه شالیمار باغ قرار 

ها، شامل درختان میوه ها برخالف طرح امروزه آنشدند. این باغبا اختالف سطح از یکدیگر جدا می یکدیگر بودند و فقط

 (. 986-985ص.بودند؛ درختانی که با یک طرح کامال هندسی کاشته شده بودند)همان،
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 وجود نهرهای آب و درختان و پوشش گیاهی سبز در سه ارتفاع متفاوت قرار گرفتهبا مجموعه باشکوه و عمارت  شالیمار باغ  41-9تصویر

 گوگل است. مأخذ:

 مزارها_هاي باغ ترين ويژگيمهم. 3-2-5

  ها دانستمجموعه این کالبدی هدف مهمترین و نخستین توانمی را آنها ترکیب و باغ یک با مزار همجواری. 

  بیشترین از بصری لحاظ از و باشد ارتباط در سبز طبیعت با شکل بهترین به که موعهمج از محلی در مزار دادن قرار 

 .آیدمی شمار به ها مزا باغ در اصلی اهداف از باشد برخوردار ممکن شکوه و اهمیت

  اصلی مرکز به را فرد هدایت حرکت، مسیر در موجود فضاهای و است برخوردار بسیاری فضایی تنوع از مراتب سلسله 

 .دارند عهده بر است، مقبره قرارگیری محل همان که

 آسودن و رسیدن شوق فضاها، این از عبور و شده زائران احساسات تحریک باعث زا، بهجت مزارهای در سلسله مراتب 

 . بخشدمی فزونی را مقبره کنار در

  ه موجب تمرکز هرچه بیشتر زائر می شود.هایی آرام و ساکت است کدستیابی به مکان 

 ها و اعداد نمادین در ساخت و طراحی این نوع فضاها اربرد طرحک 
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 . بخش اول4-1

 . باغ مزارهاي معاصر4-1-1

 رابطه و یابد می اختصاص مزار به آن عرصه از بخشی یا تمام غالباً که است باغ نوعی مزار همانطور که قبال ذکر شد، باغ

 که است طبیعتی ها، مزار این در "نما شباهت طبیعت" از منظور .رسد می خود اوج به ها مزار باغ در نما شباهت عتباطبی

باشد.در معماری معاصر ایران نیز در آثار متعددی حضور مجدد باغ ایرانی و الگوی باغ مزار دیده می  داشته کالبدی نمود

ین مفهوم در ذهن انسان معاصرایرانی) به ویژه طراحان ( دارد. همچنین شود. حضور این الگو نشان از اهمیت و حضور  ا

مروری بر آثار شاخص معماری معاصر ایران در دهه های اخیر نشان می دهد، بازنمایی باغ ایرانی در مقیاس های متنوع 

 رخ داده است.

 . آرامگاه فردوسي4-1-1-1

 مشهد عمومی راه از منشعب مسیری در مشهد، شهر شرقی شمال کیلومتری 21 در فردوسی آرامگاه باغ فرهنگی مجموعه

 امروزه که فردوسی زادگاه پاژ روستای. دارد قرار هارونیه تاریخی بقعه و طابران تاریخی شهر به نزدیک نادری، کالت به

 پهلوی زمان در یکی مرحله؛ 2 در فردوسی آرامگاه .دارد قرار فردوسی آرامگاه شرق کیلومتری 28 در شود می نامیده فاز

 شمال در توس در است یادمانی این آرامگاه، .است شده ساخته امروزی شکل به دوم پهلوی زمان در بعد مرحله و اول

 کمی با لرزاده حسین توسط آن پیشین طرح پایه بر سیحون هوشنگ توسط که فردوسی ابوالقاسم جای خاک در مشهد

 را پاسارگاد در بزرگ کوروش آرامگاه بنا کلی هیأت .شد بازسازی و حیطرا تزئینات، و اندازه و ابعاد در تغییرات

 .کند می تداعی

 4949 سال در فردوسی هزاره جشن برای و رسید پایان به ماه 48 مدت در و آغاز 4944 سال در آرامگاه ساختمان قبلی

 مقاومت محاسبه عدم سبب به بویژه بود، نیامده عمل به الزم دقیق فنی محاسبات بنا طراحی در که آنجا از اما .شد آماده

 و تعمیرات. کرد نشست و رطوبت جذب به شروع نخست های سال همان از آرامگاه ساختمان پی، مصالح و خاک

 سال در ملی آثار انجمن دستور به. شد مطرح آرامگاه بنای تجدید لزوم ناچار و نیفتاد، کارگر هم ساله سی های مراقبت

 . رسید انجام به 4917 سال در سیحون هوشنگ مهندس نظارت با بنا بازسازی 4919

 شیفته و زائر میلیون یک از بیش ساالنه دارد، کتابخانه و موزه یک و مساحت، هکتار شش حدود که آرامگاه باغ اینک

 سال رد بعدها ولی بود بازدیدکنندگان استراحت برای مکانی و سنتی چایخانه گذشته، در موزه. پذیرد می را فردوسی

 مبدل موزه به مختلف افراد توسط تاریخی اشیای اهدای همچنین و توس قدیم شهر در باستانی آثار کشف با 4964

 گشت.
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 اقدام دست در حکیم آرامگاه بهسازی و گسترش برای هایی طرح گردشگری و فرهنگی میراث سازمان حاضر حال در

 ساز و ساخت هرگونه و آیند می در سازمان این تملک به آرامگاه اطراف های ساختمان و ها زمین زمینه همین در که دارد

 .باشد می ممنوع کالً آرامگاه حریم در تازه

  ها      . تعداد و وسعت صحن4-1-1-1-1

همانطور که در تصاویر مشاهده می شود آرامگاه فردوسی در یک فضای گسترده قرار دارد که مانند باغ های ایرانی 

  یی مشخص است اما در نهایت مانند کوشکی در دل باغی وسیع  قرار دارد.شامل کرت بندی ها

 

 

 

 

وسعت محوطه باغ آرامگاه فردوسی حدود شش  4-1تصویر

هکتار است که بنای مقبره، مانند کوشکی در میان آن واقع شده 

 است. )مأخذ: گوگل(

 ها. ديد به گنبد اصلي در صحن4-1-1-1-2

صلی مجموعه و در آکس میانی آن واقع شده و با توجه به ارتفاع مقبره و قرارگیری آن بر مقبره فردوسی در محوطه ا

 روی سکویی با ارتفاع زیاد، دید به آن بصورت کامال مستقیم و بدون محدودیت در تمامی فضاهای باغ فراهم می شود.

 

 

 

 

دید به مقبره در صحن بصورت کامال مستقیم امکان  2-1تصویر

قبره با ارتفاع زیاد در آکس میانی مجموعه قرار پذیر است. م

 مأخذ: نگارنده() گرفته است.

  شناسي درختان و گياهان. تنوع و زيبايي4-1-1-1-3

زا پدید آید. طبیعت  استفاده بسیار زیاد از گیاهان و درختان در باغ اطراف آرامگاه سبب شده است مکانی بسیار بهجت

کل سایت و احاطه نمودن ساختمان مزار توسط گیاهان و کرت بندی ها که در آنها درختان گرایی با تاکید بر گیاهان در 
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و گلهای رنگین دیده می شود، پررنگ ترشده است. درختان موجود در باغ از تنوع خوبی برخوردارند و با آرایش 

 هندسی منظمی در سایت جانمایی شده اند.

 

 

 

 

ه  باغ آرامگاه فردوسی با توجه به وسعت باالی محوط 9-1تصویر

درختان و فضاهای سبز موجود در مزار از تنوع  باالیی 

برخوردارند. وجود این درختان زیبایی بخش فضای مزار شده 

 مأخذ: نگارنده() است.

 

 نسبت فضاهاي باز به بسته.  4-1-1-1-4

سبز در این مجموعه بسیار بیشتر از  همانطور که مشاهده می شود میزان توجه و اختصاص فضا به محوطه سازی ها و فضای

 فضای بسته است و فضاهای بسته تنها شامل بنای مزار و موزه و کتابخانه است. 

 

 

 

 

 

 

فضاهای باز موجود در مزار نسبت به فضاهای بسته  1-1تصویر

کامال غالب هستند. اهمیت فضای سبز در این مجموعه بسیار 

 مأخذ: نگارنده()باالست. 
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 هاتزيين و تجمل صحن  .4-1-1-1-5

از لحاظ تزیین و تجمل محوطه جلوی مزار این مجموعه در سطح متعادلی قرار دارد. که در عین زیبایی از تجمالت 

خاصی برخوردار نیست. سنگفرش های محوطه با نقشهایی در کناره ها و ترکیب با باغچه ها زیبایی خاصی به فضا می 

  م فردوسی و شخصیت های موجود در شاهنامه در میان محوطه به چشم می خورد.بخشند. همچنین مجسمه هایی از حکی

 

 

 

 

محوطه مزار فردوسی در عین زیبایی از تزیین و تجمل   5-1تصویر

خاصی برخوردار نیست. وجود عناصر منظر ازجمله باغچه ها و 

حوض و آبنما با مجسمه هایی زیبا زینت بخش صحن مزارند. 

 مأخذ: نگارنده()

 فاخريت مصالح. 4-1-1-1-6

 تهی میان بار این بود توپر اولیه اجرای در که بنا، فوقانی بخش. است کاشی و سنگ و بتون از شده ساخته کنونی بنای

 روکاری فردوسی عصر و دوره هخامنشی تزیینی عناصر از متأثر و معرق کاری کاشی با هم آن داخلی سقف. شد ساخته

بادوام و زیبا  سنگفرش های محوطه نیز از مصالح. شد نماسازی توس منطقه از سنگهایی با تماماً هم آن دیوارهای. شد

 انتخاب شده اند.

 

 

 

مصالح استفاده شده در بنای مزار تماما از سنگهای  6-1تصویر

خود منطقه اند. سنگفرش های محوطه نیز به فضا زیبایی خاصی 

 مأخذ: نگارنده()بخشیده اند. 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 ورپردازي ن. 4-1-1-1-7

نورپردازی این مجموعه بصورت متمرکز بر روی ساختمان مقبره و در محوطه نیز با چراغهایی صورت گرفته است. این 

 نوع نورپردازی کامال شباهت نماست و موجب جلوه بیشتر مقبره در شب می شود.

 

 

 

 

نورپردازی مزار در شب موجب جلوه بیشتر بنا شده و  7-1تصویر

همچنین محوطه مزار و درختان نیز نورپردازی  شباهت نماست.

 مأخذ: نگارنده() شده اند.

 نمادها و الگوها. 4-1-1-1-8

طرفه به مقبره، کرت بندی ها ، قرارگیـری بـر روی مصـطبه، جمـع شـدگی بـاالی مکعـب، همچنـین          1فرم مربع، پله های 

سـمت قبلـه را اشـاره دارد. بنـای مقبـره و       کشیدگی به سمت مقبره با حوض نوعی کانون و جهت گیری کل مجموعـه بـه  

 شکوه و صالبت آن تداعی کننده مقبره کوروش است.

 

 

 

 

الگوهای بکار رفته در پالن مجموعه مزار فردوسی  4-1شکل

تداعی کننده باغ های ایرانی است و از الگوهای منظم هندسی 

مأخذ: ) بصورت مربع و مستطیلی  در آن استفاده شده است.

 نگارنده(

 

 مزار( -باغ) . حافظيه4-1-1-2

 شمسی هجری 4947:قدمت -شیراز: موقعیت

 21111 بر بالغ است که مساحتی آن منضمات و هاساختمان آرامگاه، باغ ورودی، باغ مجموعه مزار شامل محوطه،

 آن درون که رهمقب سقف. باشدمی یکپارچه سنگی ستون هشت با سکویی صورت به نیز آرامگاه اصلی بنای .دارد مترمربع

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 به مس که شده انتخاب مسی جهت این از و است درویشان کاله چون شده کاری کاشی معرق، و رنگی هایکاشی با

 نصب کاشی از ایزمینه بر و کالهک لبه دور بر حافظ از اشعاری. یابدمی زیبایی رنگ  و شودمی اکسیده ایام مرور

 .(446-4983،445،نصر.  )است گردیده

 ها      .  تعداد و وسعت صحن4-1-1-2-1

قسمت شده است.  شود آرامگاه حافظ در یک باغی قرار دارد که با ایوانی طویل به دوهمانطور که در تصاویر مشاهده می

به گونه ای که حیاط ورودی از حیاط مزار جدا شده اما دید به مزار از آنجا امکان پذیر است. محوطه باغ مانند باغ های 

  امل کرت بندی هایی مشخص است اما در نهایت مزار مانند کوشکی در دل باغی وسیع  قرار دارد.ایرانی ش

 

 

 

 

 

باغ آرامگاه حافظ شامل دو صحن بزرگ است به  8-1تصویر

مأخذ: ) گونه ای که توسط ایوانی طویل از هم تفکیک شده اند.

 نگارنده(

 ديد به گنبد اصلي در صحن ها.  4-1-1-2-2

نای مقبره در صحن ورودی بصورت واضح و براحتی میسر نیست. علی رغم ارتفاع زیاد آن، وجود ایوان طویل و دید به ب

مرتفع مانند حائلی جلوی دید مستقیم را می گیرد. اما در صحن اصلی، دید به مقبره  بصورت کامال مستقیم و بدون 

 محدودیت در تمامی فضاهای باغ فراهم می شود.

 

 

 

ید به بنای مقبره در صحن ورودی آرامگاه بصورت د 3-1تصویر

واضح و کامل میسر نیست. وجود ایوانی در این فضا افراد را برای 

 مأخذ: نگارنده() سازد.رسیدن به صحن اصلی و مقبره آماده می

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 تنوع و زيبايي شناسي درختان و گياهان.  4-1-1-2-3

 دو دارای آرامگاه جنوبی قسمت. است مستطیل مربع حوض دو و نارنج های درخت دارای حافظ آرامگاه شمالی قسمت

 است. در بزرگ مستطیل مربع حوض دو ها آن وسط و است کاری چمن و کاری گل ها آن دور که زیباست ی باغچه

 های باغچه. دارد قرار متر 22 عرض با ورودی خیابان ها آن بین که باشد می نارنجستان نیز آن شرقی و غربی های قسمت

است. در مجموع تنوع درختان و گیاهان در این باغ زیبا بسیار باالست.  ورودی خیابان بخش زینت نیز کاری لگ

 درختانی از جمله کاج، سرو، نخل و.. به همراه گل های بسیار متنوع و زیبا دراین باغ وجود دارند.  

 

 

 

باغ آرامگاه حافظ از نظر تنوع گل ها، درختان و  41 -1تصویر

ای سبز جزو نمونه های شاخص باغ مزارها در ایران است. فضاه

وجود درختان مختلفی از جمله کاج، سرو، نخل، نارنج و..به 

 همراه گیاهان وگلهای رنگارنگ زیبایی بخش فضای باغ اند.

 مأخذ: گوگل()

 نسبت فضاهاي باز به بسته.   4-1-1-2-4

ضای باز و وسعت آن  در این مجموعه است. ارتباط فضای مقبره و تصاویر تهیه شده از این باغ زیبا گویای توجه به ف

ایوان آن با طبیعت اطراف به گونه ای است که کامال درختان و منظر زیبای اطرف را به داخل فضا کشانده است.و در 

 ت. واقع فضاهای سرپوشیده و نیم بازی را بوجود آورده است.اصالت  فضاهای باز در این مجموعه بسیار باالس

 

 

 

 

 

 

نسبت فضاهای باز به بسته در باغ آرامگاه حافظ  44-1تصویر

کامالً غالب است حتی خود مقبره و ایوان بزرگ مجموعه به 

مأخذ: گوگل() صورت نیمه باز طراحی شدند.

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 هاتزيين و تجمل صحن  .4-1-1-2-5

هر چیزی به آن زینت بخشیده است. در مجموعه وجود باغچه ها، درختان و محوطه سازی  زیبا در مجموعه مزار بیشتر از 

تزیینات و تجمالت خاصی به کار برده نشده است. خود بنای آرامگاه و ایوان بزرگ آن که با ستونهایی زیبا و تزیناتی بر 

جداره و سقف در آنجا قرار گرفته اند موجب تزیین صحن شده اند. کفسازی محوطه مزار بسیار ساده است و از مدول 

بزرگ مستطیلی استفاده شده است. همچنین جداره های صحن نیز در برخی قسمت ها که فضاهایی وجود دارند به  های

 صورت نماهایی با معماری سنتی و بازشوهای مشبک زینت یافته اند.

 فاخريت مصالح.  4-1-1-2-6

 کاشی با آن درون که مقبره سقف. باشد می یکپارچه سنگی ستون هشت با سکویی صورت به نیز آرامگاه اصلی بنای

 ایام مرور به مس که شده انتخاب مسی جهت این واز است درویشان کاله چون شده کاری کاشی معرق، و رنگی های

 گردیده نصب کاشی از ای زمینه بر و کالهک لبه دور بر حافظ از اشعاری. یابد می زیبایی رنگ و شود می اکسیده

 ایوان .شود می دیده محوطه در سنگی های فواره با خانی کریم هایحوض سبک به شکل مستطیل هاییحوض .است

 اصیل سبک به کاری کاشی و بری گچ و نقاشی تزئینات با ستونهای سنگی و متر 56 طول به کنونی ستونی بیست بزرگ

  شد. ایجاد شیراز

 

 

 

در باغ آرامگاه حافظ بنای مزار و محوطه باغ همگی  42-1تصویر

ری چون سنگ، مس، کاشی و.. ساخته شده اند که از مصالح فاخ

زیبایی خاصی به فضا بخشیده است. البته ساختمان های سرپوشیده 

 اطراف مزار همگی از آجر با تزییناتی از کاشی بنا شده اند.

 مأخذ: نگارنده()

 نورپردازي.  4-1-1-2-7

همچنین جهت  .است یافته راه داخلی فضاهای به نور فضاها گشایش و ایوان توجه به باز بودن فضای مقبره و با  

ختان و فضای سبز که بر نورپردازی مزار در شب نیز اقداماتی صورت گرفته از جمله نورپردازی جداره ها، محوطه، در

اندکه با روشن زار نیز به زیبایی نورپردازی شدهایوان موجود و نیز گنبد و ستون های بنای م افزایند.زیبایی آنها می

 باشد.می مزار(تشبیهی)نما شباهت عامل نور اینجا نشان در شب فضای شاعرانه و زیبایی خلق می کنند.  ودرشد

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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نورپردازی مزار حافظ به گونه ای کامال شاعرانه  49-1تصویر

صورت گرفته و به صورت شباهت نماست. در محوطه مزار نیز 

یبای آن شاهد نورپردازی زیبای درختان و جداره ها و ایوان ز

 مأخذ: نگارنده() هستیم که در شب جلوه خاصی دارند.

 نمادها و الگوها.  4-1-1-2-8

در محوطه سازی اطراف مقبره شاهد باغچه ها و مدول های هندسی مستطیلی شکل هسـتیم. کـه ایـن الگوهـا یـادآور فـرم       

جود در مجموعه، فرم هشت ضلعی مقبـره،  های مورد استفاده در باغ های ایرانی است. باغچه های گلکاری شده، ایوان مو

قرارگیری مقبره بر روی  بر روی مصطبه، فرم سقف مقبره که شباهت به کاله درویشـان دارد و کاشـیکاری هـای موجـود     

 در مقبره همگی از عناصر نمادین موجود در این مجموعه محسوب می شوند.  

 مزار( _باغ). سعديه 4-1-1-3

 شمسی هجری 4994:قدمت -شیراز: موقعیت

 ابتدا در مکان این ،است گوی پارسی ی برجسته شاعر سعدی، دفن و زندگی محل سعدیه به معروف سعدی آرامگاه

 قرن در بار اولین برای. است شده دفن همانجا در سپس و گذرانده می آنجا در را عمرش اواخر وی که بوده سعدی خانقاه

 کریستوفرشد.  ساخته سعدی قبر فراز بر ای مقبره اباقاخان، معروف وزیر دیوانی صاحب محمد الدین شمس توسط هفتم

 که بوده بخش هشت دارای آن اولیه طرح که کند می یاد نظیر بی اسالمی باغ یک عنوان به سعدی مقبره باغ از تاکر

 است، آمده تدس به گونه بدین که فضاهایی و شده تقسیم قسمت 8 به نهرها وسیله به باغ هندسه. است بهشت از نمادی

 معتقدند ایعدهاست. گرفته قرار درختان ردیف نیز باغ محیطی خطوط در و بوده گل از مملو بود، مرسوم که چنان آن

 می اصفهان ستون چهل کاخ از اقتباسی را آن دیگر ای عده و است خانی کریم ابنیه از برگرفته جدید ساختمان طرح

 264 زیربنا هایقسمت که بوده مربع متر 8111 از بیش افتتاح زمان در آرامگاه این ی محوطه تمامی مساحت. دانند

 دهد. می تشکیل آرامگاه باغ را بقیه و بوده مترمربع

 کاشی گنبد و است گشته واقع بقعه جلوی در کاری کاشی تزئینات با بلند، چهارضلعی های ستون با ایوانی بنا، این در

 حاوی هایی کتیبه بر مشتمل کاری کاشی های بدنه هم بقعه درون. دارد صیمخصو ی جلوه بقعه، فراز بر فام فیروزه

 دیواره بخش زینت سازد، می معلوم را ساختمان ی تاریخچه که ای لوحه و بوستان و گلستان از منتخباتی

 .(448همان،)است

 نویسد:می چنین آن درباره کرده دیدن آرامگاه این از هجری 725 سال به که مراکشی معروف سیاح بطوطه ابن

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 زبان در که است سعدی به معروف الدین مصلح شیخ آرامگاه یکی شده واقع شیراز شهر بیرون در که مشاهدی از»

 زاویه سعدی ی مقبره. است سروده عربی شعر خویش سخنان بین در نیز گاهی و بوده خود زمان شاعران سرآمد فارسی

 رکن»  معروف نهر سرچشمه نزدیک آن محل و کرده بنا خود حیات انزم در خود او که نمکین باغی با نیکو دارد ای

 شیخ زیارت به شهر از مردمان. باشد می لباس شستن برای که برآورده مرمر از هایی حوضچه جا آن در شیخ و است «آباد

  (.495همان،)«کردم چنین خود نیز من و کنند می مراجعت ها لباس شستن و شیخ خانه سفره در غذا خوردن از پس آمده

 ها     تعداد و وسعت صحن .4-1-1-3-1

بوده  مربع متر 8111 از بیش افتتاح زمان در آرامگاه این ی محوطه تمامی مقبره سعدی در باغی وسیع قرار دارد. مساحت

غم است. فضای وسیع این باغ با تقسیم بندی های هندسی منظم به باغچه ها و فضاهای سبز اختصاص داده شده و علیر

  وسعت زیاد آن بصورت یکپارچه است. و فاقد حیاطهای جداست.

 

 

 

باغ آرامگاه سعدی با وجود وسعت زیاد دارای  41-1تصویر

صحن های جداگانه نیست و به صورت باغی یکپارچه با تقسیمات 

 مأخذ: گوگل() هندسی منظم است.

 ديد به گنبد اصلي در صحن ها .4-1-1-3-2

یانی ورودی مجموعه واقع شده و با توجه به ارتفاع مقبره و تشخص آن، دید به گنبد اصلی در مقبره سعدی در آکس م

 سلسله از عبور حیاط و محوطه اصلی مزاربصورت کامال مستقیم و در تمامی فضاهای باغ نیز فراهم می شود. در واقع با

خاطر و دلبستگی به فضای مزار تداعی  علقت و آشنایی فضایی و دید به گنبد اصلی و حال و هوای محوطه مزار، مراتب

  می شود.

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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مقبره سعدی در آکس میانی ورودی مجموعه واقع  45-1تصویر

شده و با توجه به ارتفاع مقبره و تشخص آن، دید به گنبد بصورت 

 کامال مستقیم است و در تمامی فضاهای باغ نیز فراهم می شود.

 مأخذ: نگارنده()

 يبايي شناسي درختان و گياهانتنوع و ز .4-1-1-3-3

در باغ مزار سعدی شاهد تنوع بیشمار انواع درختان و گیاهان و گلها هستیم، که موجب سرزندگی و زیبایی هر چه بیشتر 

فضای مزار شده اند. گیاهان و درختان موجود ازحضور و اهمیتی نمادین نیز برخوردارند. بیشترین اهمیت این باغ مزار نیز 

درختان و محوطه سازی زیبای آن با گلها و گیاهان متنوع و زیباست. ترکیب گلهای رنگارنگ آن که به  بدلیل وجود

  زیبایی در اطراف حوض نشسته اند یادآور زیبایی باغ های بهشتی است.

 

 

 

باغ آرامگاه سعدی از لحاظ تنوع درختان و گیاهان  46-1تصویر

سرزندگی فضای مزار  در سطح بسیار باالیی قرار دارد. زیبایی و

 مأخذ: نگارنده() یادآور باغ های اصیل ایرانی است.

 نسبت فضاهاي باز به بسته. 4-1-1-3-4

تصاویر تهیه شده از سایت مجموعه مزار نشان از توجه طراح به فضاهای باز مجموعه دارد. لکه های سبز موجود در 

سه با فضای سرپوشیده و بسته بسیار باالست. در اینجا نیز مانند محوطه مزار کامال به چشم می آیند و نسبت آنها در مقای

    شود.ه درون فضای مزار کامال احساس میمزار حافظ ورود درختان و طبیعت اطراف ب

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ای  نسبت فضاهای باز به بسته در آرامگاه سعدی به گونه 2-1شکل

نای است که می توان آن را به مثابه باغی بسیار بزرگ دانست که ب

 مأخذ: نگارنده() .مقبره به مانند کوشکی در دل آن قرار دارد

 ها. تزيين و تجمل صحن4-1-1-3-5

 قرار ضلعی هشت عمارتی وسط در قبر سنگ. است شده ساخته رنگ ای فیروزه های کاشی از گنبدی آرامگاه روی بر

محوطه مزار از سنگ فرش هایی جهت جلوه است. در کفسازی  شده تزیین رنگ ای فیروزه های کاشی با آن سقف و دارد

بخشیدن بیشتر به فضا استفاده شده است. همچنین مهمترین عناصری که موجب تزیین و تجمل محوطه مزار شده اند 

 و نمادها مزارها این در تزیینات رنگارنگ در آن هستند. هایهای مملو ازگلها و گلدانحوض و آبنمای موجود و باغچه

 دهند می قرار ها انسان درک سطح در را متعالی مفاهیم و معانی و کرده تداعی را قدسی های خاطره که ندهست هایینشانه

 باشد.می نماشباهت مزارهای جزء و. 

 

 

 

محوطه آرامگاه سعدی به زیبایی توسط باغچه ها و  47-1تصویر

آبنما و تلفیق فضاهای سبز با مزار تزیین شده است. در محوطه از 

تزیین اضافی پرهیز شده است. اما زیبایی بنای مقبره با  تجمل و

تزیینات کاشی و سنگهای نفیس بکار رفته در آن موجب جلوه 

 مأخذ: نگارنده() بیشتر فضای صحن شده است.

 فاخريت مصالح .4-1-1-3-6

 گنبدی و مرمر جنس از دیوارهایی با باشد می ضلعی هشت داخل در اما است مکعبی شکل به بیرون از آرامگاه بنای  

 است رنگ سیاه بنا، های پایه های سنگ. است شده ساخته رنگ ای فیروزه های کاشی از گنبدی آرامگاه روی بر الجوردی

 بقعه جلوی در کاری کاشی تزئینات است که با شده ساخته مخصوصی قرمز گرانتیت سنگ از ایوان وجلوی ها ستون و

 مرمر سنگ از آن داخلی نمای و تراورتن سنگ از آرامگاه خارجی نمای .ددار مخصوصی ی است و جلوه گشته واقع

  .دهد می قرار زا بهجت مزارهای زمره در را مزار ، این فاخر مصالح این از استفاده. است

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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مصالح به کار رفته در آرامگاه سعدی شامل سنگهای  48-1تصویر

گنبد و گرانقیمت و نفیس می باشند. همچنین کاشیکاری زیبای 

 مأخذ: نگارنده() ایوان مزار نیز نشان از تفاخر مصالح آن دارد.

 نورپردازي .4-1-1-3-7

 های مقبره زمینه در درون .است یافته راه داخلی فضاهای به نور گرفته فضاها صورت گشایش و ایوان بر که تاکیدی با  

همچنین جهت نورپردازی مزار در  .است گشته مهیا بیشتر اقاشر فلسفه ترویج با ویژه به نور به اشراقی و معناگرایانه توجه

شب نیز اقداماتی صورت گرفته از جمله نورپردازی گنبد و بنای مزار و  قرار دادن چراغهایی در بین درختان و در فضای 

 باهتش عامل نور اینجا در و زیبایی و جذابیت فضا می افزایند.باز محوطه مزار که با روشن شدنشان در شب بر 

 باشد. می مزار(تشبیهی)نما

 

 فضاها صورت گشایش و ایوان بر که تاکیدی با 43-1تصویر

همچنین نورپردازی  .است یافته راه داخلی فضاهای به نور گرفته

زیبای  مزار در شب نیز موجب جلوه بنای مزار شده است. 

نورپردازی زیبای درختان و فضای باز محوطه مزار در شب بر 

ا می افزایند. در مجموع نورپردازی فضای مزار جذابیت فض

 مأخذ: گوگل() متناسب با حال و هوای شاعرانه آرامگاه است.

 نمادها و الگوها. 4-1-1-3-8

 در را متعالی مفاهیم و معانی و کرده تداعی را قدسی های خاطره که هستند هایی نشانه و نمادها مزارها این در تزیینات

  .دهند می رقرا ها انسان درک سطح

از جمله عناصر  .است برخوردار ای ویژه اهمیت از ، گیاهان و درختان نمادین اهمیت و حضور سبب به مزار سعدی باغ

ای واقع بر باالی مزار اشاره نمود. همچنین کاشیکاری های موجود در نمادین موجود در این مزار می توان به گنبد فیروزه

 شود. دین آن محسوب میاین بنا نیز از دیگر عناصر نما

 . آرامگاه خيام4-1-1-4

. داراست را مهمانخانه و موزه کتابخانه، از ای مجموعه و است معاصر ایران در دیدنی های باغ از که خیام آرامگاه باغ

 بنای طول و مربع متر هزار بیست خیام باغ مساحت. است شده نصب باغ ورودی محوطه در عمرخیام حکیم از تندیسی

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 های ساختمان از خیام یادبود بنای یا آرامگاه.اند کرده احاطه کاج درختان را آن اطراف و است متر 48 آن مشبک بودیاد

 .است گذاشته نمایش به را مدرن و سنتی عناصر از موفق تلفیقی که است ایران در شده طراحی شاخص

 علمی شخصیت با متناسب خیام آرامگاه وجودم بنای وضع که نوشت سیحون مهندس به ملی آثار انجمن 4995 مرداد در

 ی نقشه و طرح شد خواسته سیحون از.  آورد عمل به اقداماتی مورد این در دارد نظر در انجمن و نیست خیام هنری و

 .  کند طراحی خیام شخصیت با متناسب جدیدی

 مبتنی جادویی بنای این. است خود زمان در شده ساخته بناهای ترین مهم از یکی ساخت و معماری لحاظ از خیام مقبره

 آن اصلی بندی استخوان و است متر 22 مقبره است. ارتفاع شده طراحی و محاسبه خیامی، مثلثاتی و ریاضی اصول بر

 به  بنا اضالع .است متر 5 ها پایه فاصله و دارد گانه 41 بندی تقسیم پایین در بنا شکل. است بتنی پوشش در محاط فلزی

 در را گنبدی شبه رسیده هم به شکل مخروطی تقریبا صورت به بعد و کنند می پیدا تورفتگی منظم ندسیه اشکال صورت

 ستاره و علمی شخصیت نماد که است ای ستاره یادآور و خالی تو و مشبک آن عمده قسمت که آورند می وجود به باال

 .شود می تلقی خیام شناسی

 ثبت به ایران ملی آثار فهرست در 4475 شماره با هنر و فرهنگ وزارت توسط 4951 سال در خیام عمر حکیم آرامگاه

 .رسید

 تعداد و وسعت صحن ها     . 4-1-1-4-1

 و است متر 48 آن مشبک یادبود بنای طول و مربع متر هزار بیست باغ مقبره خیام در باغی وسیع قرار دارد. مساحت

این باغ با تقسیم بندی های مستطیلی به باغچه ها و فضاهای سبز  اند. فضای وسیع کرده احاطه کاج درختان را آن اطراف

  کوچکتر تقسیم شده است. اما محوطه باغ در مجموع یک فضای گسترده است.

 

 

 

 

فضای وسیع باغ آرامگاه خیام با تقسیم بندی های  9-1شکل

مستطیلی به باغچه ها و فضاهای سبز کوچکتر تقسیم شده است. 

مأخذ: ) مجموع یک فضای گسترده است.اما محوطه باغ در 

 نگارنده(
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 ها. ديد به گنبد اصلي در صحن4-1-1-4-2

مقبره خیام درامتداد آکس میانی ورودی مجموعه واقع شده و با توجه به ارتفاع مقبره و تشخص آن، دید به مقبره اصلی 

تان بلندقامت در مسیر حرکت به مزار تا در حیاط و محوطه اصلی مزاربصورت کامال مستقیم وجود دارد. اما وجود درخ

حدودی جلوی دید کامل به مقبره را گرفته اند. گویی این درختان مانند قابی که به تدریج کنار می رود با نزدیک شده به 

 چه بیشتر نمایان می سازند.مقبره آن را هر 

 

 

 

 

 

 

آرامگاه خیام با ارتفاع بلند خود  و قرار گرفتن در  21-1تصویر

کس میانی باغ در دید مستقیم قرار دارد. وجود درختان آ

بلندقامت در مسیر حرکت به مزار مانند قابی جلوی دید کامل به 

 مأخذ: نگارنده() مقبره را گرفته اند.

 تنوع و زيبايي شناسي درختان و گياهان. 4-1-1-4-3

مزار توسط گیاهان و کرت بندی ها کـه در آنهـا   طبیعت گرایی با تاکید بر گیاهان در کل سایت و احاطه نمودن ساختمان 

درختان و گلهای رنگین دیده می شود. درختان سر به فلک کشیده چنار، سرو و کاج موجود دراطراف و محوطه مزار آن 

را احاطه کرده اند و قابی را در مسیر ورود به بنای مزار تشکیل داده اند. وجود این درختـان کهـن بـر زیبـایی محوطـه بـاغ       

 فزوده اند.ا
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در باغ آرامگاه خیام وجود  درختان زیبا و سر به  24-1تصویر

فلک کشیده چنار، سرو و کاج موجود در اطراف مزار و کرت 

بندی ها که در آنها درختان و گلهای رنگین دیده می شود نشان 

 مأخذ: گوگل() از تنوع باالی درختان و گیاهان مزار دارد.

 

 اهاي باز به بستهنسبت فض. 4-1-1-4-4

 محروق وامامزاده خیام آرامگاه دارد. طراح برای جلوگیری ازتداخل قرار نیشابور محروق امامزاده باغ در خیام آرامگاه

کند. در  جدا امامزاده از داشت قرار باغ شرقی شمال گوشه در که را آرامگاه تا کرد تعریف عرضی محوری باغ برای

مشاهده می شود که فضاهای باز در مجموعه کامال غالب هستند. نسبت فضای بسته به  تصویر سایت پالن مجموعه مزار

باز در اینجا آنقدر ناچیز است که در یک نگاه به تصویر سایت پالن مانند باغی انبوه از گیاهان و درختان به نظر می رسد. 

 بوده خیام خود خواست که طور همان و شد ساخته اطراف در تنومند درختان با شاعرانه هوای و حال یک در مجموعه

 است. باز کامال

 

 

 

در تصویر سایت پالن مجموعه آرامگاه خیام مشاهده  1-1شکل

می شود که فضاهای باز در مجموعه کامال غالب هستند. نسبت 

فضای بسته به باز در اینجا آنقدر ناچیز است که در یک نگاه به 

یاهان و درختان به نظر می تصویر سایت پالن مانند باغی انبوه از گ

 مأخذ: نگارنده() رسد.

 هاو تجمل صحنتزيين . 4-1-1-4-5

 کاشی با و نستعلیق خط با شکل لوزی ترک  ده خارجی ی جبهه از جمله تزیینات بنا رباعیاتی از حکیم خیام نیشابوری بر

 .است گردیده نقش معرق
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 وار، خیمه و گونه مثلث شکلی در و آن پیرامون در که ست هایی ضچهحو و نماها آب بنا، این در توجه و ذکر قابل نکات از

 گونه مثلث هایی خیمه از که آن های پایه و اثر کل بر دوباره تاکیدی و اند ایستاده نواز چشم و زیبا هم، ی شانه به شانه

 باشد. می اند، شده تشکیل

دودی است و فضاهای سبز و درختان و در مجموع میزان تجمل و تزیین محوطه جلوی مزار در حد بسیار مح

 های سنگی محوطه از جمله این تزیینات هستند.  سنگفرش

 

 

 

در باغ آرامگاه خیام تزیین و تجمالت خاصی در  22-1تصویر

صحن مجموعه مشاهده نمی شود. سنگفرش های سنگی و جداره 

ها و باغچه های محوطه زینت بخش فضای صحن اند. اما بنای 

ش تزیینی و آبنماهای زیبا در پیرامونش  در مجموعه مزار با نقو

 مأخذ: نگارنده() باغ می درخشد.

 . فاخريت مصالح4-1-1-4-6

 اشعار و معرق های کاشی با مقبره خارج و داخل است. سطح بتنی پوشش در محاط فلزی آن اصلی مقبره بندی استخوان

. است شده ساخته شفاف و محکم های سنگ نازک قطعات اب و است سنگی کاری معرق بنا روکار. است شده مزین خیام

 ساخته رنگ ای فیروزه کاشی با آب حوض یک هرکدام زیر در که دارد وجود زیبا بسیار سنگی خیمه 7 آرامگاه کنار در

 سنگ و تراورتن سنگ با آبنماها مجاور دیوار بدنه و گرانیت سنگ با ها پله و کرسی و بتون با بنا سازی زیر .است شده

 بود. خواهد مشهد سیاه سنگ از قبر روی
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در باغ آرامگاه خیام از مصالح فاخری چون کاشی  29-1تصویر

 های معرق و سنگ های محکم و شفاف و...استفاده شده است.

 مأخذ: نگارنده()

 نورپردازي. 4-1-1-4-7

این نورپردازی  به گونه ای است که موجب ایجاد بیشترین تمرکز نورپردازی این باغ آرامگاه بر المان مقبره آن است. 

 که هندسی نقوش به تمامی آن، اطراف های نرده و بنا این اطراف های چراغ فضایی شاعرانه در هنگام شب می شود.

 است. گردیده نصب و تهیه تعبیه، شود، می متذکّر و یادآور را نیشابور حکیم پژوهی ریاضیات

 

 

 

 

قبره به گونه ای است که موجب ایجاد نورپردازی م 21-1تصویر

فضایی شاعرانه در هنگام شب می شود. همچنین در محوطه مزار 

شاهد نورپردازی درختان و گیاهان توسط چراغهایی که در آنجا 

 مأخذ: نگارنده() بکار رفته اند، هستیم.
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 . نمادها و الگوها4-1-1-4-8

همچنین تعریف دو مسیر عمود بر هم با تقاطع مقبره، محور اصلی باغ  شکل مرکزی این مقبره و جمع شدگی بر فراز قبر و

 در جهت قبله و حریم اطراف باغ،  نوعی کانونمندی را تشدید می کند.

 الماس ی قطعه به شبیه نیز و عرفا کاله و باال نمای از کاله شب تجسم» ظاهراً کننده، خیره و شکوهمند بنای این

 شده طراحی نیشابوری حکیم رباعیات از یکی اساس بر بنا، مانندشدن گونه جام که است هوارون جام نیز و خورده تراش

 نیز پایه ده روی بر که متر 48 بلندای به کند می مجسم را ای خیمه نیز است. و نیشابور نماد بنا، ای فیروزه رنگ و .«است

 است. استوار

 از دیگر یکی و کشد می رخ به را نیشابور حکیم ژوهی پ ریاضیات هنری، شکوهمند معماری این پیرامون های لوزی

 الی البه از خورشید تابش اثر بر که ست نوری منشورهای نظیر، کم بنای این زیبای و نواز چشم بسیار بصری های جلوه

 نظیر بی تسلط و احاطه هم باز آرامگاه، پیرامون فضای بر آن انعکاس و شود می ایجاد هندسی مشخص اشکال و نقوش

 یادآور و خالی تو و مشبک آن عمده قسمت که آورند می وجود به باال در را گنبدی شبه .کند می فریاد را حکیم خیام

 شود. می تلقی خیام شناسی ستاره و علمی شخصیت نماد که است ای ستاره

 

 

 

 و باال نمای از کاله شب بنای آرامگاه خیام تجسم 25-1تصویر

 جام نیز و خورده تراش الماس ی عهقط به شبیه نیز و عرفا کاله

 رباعیات از یکی اساس بر بنا، مانندشدن گونه جام که است وارونه

 نماد بنا، ای فیروزه رنگ است و شده طراحی نیشابوری حکیم

 مأخذ: گوگل() است. نیشابور

 

 و فلک 7 مفهوم به پر 7 ادتعد به دهند می نشان را ستاره از قسمتی مجموع در که فیروزه کاشی با ها دیگرحوض طرف از

 است. خیام دیگر دانش نجوم و افالک به اشاره باز تپه 7 و آسمان 7

 الملک و عطار كمال .  آرامگاه4-1-1-5

 عطار آرامگاه نزدیکی در بنا این موقعیت. است الملک کمال مدفن که نیشابور شهر در است بنایی الملک کمال آرامگاه

 فاصله در باغ این. است( نیشابور) عرفان خیابان در کنونی موقعیت و( کهن شهر) نیشابور در شادیاخ محله در نیشابوری

 جدید بنای طرح 4997 سال در سیحون هوشنگ. است  گرفته قرار خیام آرامگاه غرب سمت در کیلومتر یک به نزدیک
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 استخوان نصب آرامگاه، سازی پی و شد آغاز 4998 سال در کار. داد پیشنهاد ملی آثار انجمن به را الملک کمال آرامگاه

 استادابوالحسن کار الملک کمال سنگی تنه نیم برجسته نقش و مزار سنگ نصب و تهیه بنا، کاشیکاری و آهنی بندی

 رسما کشورمان مشهور نقاش این آرامگاه 4912سال در و شد انجام مقبره محوطه در حوض دو احداث و صدیقی

 .یافت گشایش

 و وسعت صحن ها      تعداد . 4-1-1-5-1

است. همانطور که  گرفته قرار  مجموعه قلب در عطار مقبره که اند باغ یک از جزوی هردو عطار و الملک کمال مقبره

در تصاویر مشاهده می شود این دو مزار در یک فضای گسترده قرار دارند که مانند باغ های ایرانی شامل کرت بندی 

  در دل باغی وسیع  قرار دارد.نند کوشکی خص است اما در نهایت ماهایی مش

 

 

 

مقبره کمال الملک و عطار در باغی وسیع که  26-1تصویر

بصورت مجموعه ای یکپارچه بایک صحن اصلی است قرار 

 مأخذ: نگارنده() دارند.

 ها. ديد به گنبد اصلي در صحن4-1-1-5-2

ع شده و با توجه به ارتفاع مقبره و نحوه قرارگیری آن در مقبره عطار در محوطه اصلی مجموعه و در آکس میانی آن واق

سایت  دید به آن بصورت کامال مستقیم و بدون محدودیت در تمامی فضاهای باغ فراهم می شود. همچنین مقبره کمال 

نشده الملک نیز به راحتی در حیاط اصلی مزار قابل مشاهده است. البته بر خالف مقبره عطار در آکس میانی جانمایی 

را متمایل به سمت راست مجموعه است، بنابراین نسبت به مقبره عطارکه در صحن اصلی دید مستقیم دارد کمی دید ناظر 

 نماید.می

 

مقبره عطار در محوطه اصلی مجموعه و در آکس  27-1تصویر

میانی آن واقع شده و با توجه به نحوه قرارگیری آن در سایت  در 

همچنین مقبره کمال الملک نیز به راحتی دید مستقیم قرار دارد. 

در حیاط اصلی مزار قابل مشاهده است ما بر خالف مقبره عطار 

 مأخذ: گوگل() .در آکس میانی جانمایی نشده است
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  شناسي درختان و گياهان. تنوع و زيبايي4-1-1-5-3

زا شده است که موجب  مکانی بسیار بهجتاستفاده بسیار زیاد از گیاهان و درختان در باغ و محوطه مزار سبب پیدایش  

توقف بیشتر مراجعین و لذت بیشتراز حضور در این فضای زیبا شده است. درختان، گلها و گیاهان بسیار متنوعی در کل 

ها ها که در آن، سرو و... را نام برد. و کرت بندیتوان درخت کاج، چناراهده می شود که از جمله آنها میسایت مش

شود، پررنگ ترشده است. باغچه های زینت داده شده با الگوهای هندسی منظم و لهای رنگین دیده میدرختان و گ

  پوشش های گیاهی متنوع و زیبا همگی در سرزندگی فضای باغ موثرند.

 

 

 

درختان، گلها و گیاهان بسیار متنوعی در باغ آرامگاه  28-1تصویر

ظمی هندسی در عطار و کمال الملک  مشاهده می شود که با ن

باغچه ها و محوطه مزار  وجود دارند و موجب سرزندگی و 

 مأخذ: نگارنده() زیبایی مجموعه شده اند.

 

 نسبت فضاهاي باز به بسته. 4-1-1-5-4

همانطور که مشاهده می شود میزان توجه و اختصاص فضا به محوطه سازی ها و فضای سبز در این مجموعه بسیار بیشتر از 

است. در واقع این مجموعه به مانند باغی می ماند که مقبره عطار کوشک میانی آن است و مقبره کمال فضای بسته 

الملک نیز المانی در محوطه آن است. مقبره کمال الملک کامال فضای باز و طبیعت اطراف  را به درون خود کشانده 

 فروش صنایع دستی و..اختصاص دارند.است. چندین فضای بسته در انتهای باغ نیز به کاربری هایی از جمله 
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میزان توجه و اختصاص فضا به محوطه سازی ها و  5-1شکل

فضای سبز در باغ آرامگاه عطار و کمال الملک بسیار بیشتر از 

فضای بسته است. مقبره کمال الملک کامال فضای باز و طبیعت 

 مأخذ: نگارنده() اطراف  را به درون خود کشانده است.

 ها. تزيين و تجمل صحن4-1-1-5-5

وجود عناصر منظر از جمله گلها،گیاهان، درختان و حوض میانی باغ زینت بخش اصلی  محوطه جلوی مزار هستند. 

سنگفرش هایی با الگوی هندسی زیبا نیز در محوطه باغ مشاهده می شود. دیوار محوطه باغ با ارتفاع کوتاه و مصالح ساده 

اند. در مجموع حیاط مزار از تزیین و تجمل زیاد به دور است و در عین سادگی از زیبایی آجری آن را محاط کرده 

 خاصی برخوردار است.

 منحنی سطوح روی بر هنرمندانه بسیار آنها نقوش که است معرق کاشی الملک کمال آرامگاه برای شده استفاده تزیینات

 کاشی طراح، گفته به. شوند می تر کوچک و کوچک نقوش این ها قوس تقارن خط سمت به و اند شده گرفته بکار نما

 ها، کاشی رنگ همچنین و تزیینات و بنا نمای. شود می یادآور را الملک کمال زادگاه محل یعنی کاشان معماری معرق،

 گمان نخست نگاه در کننده بازدید شاید که ای گونه به دارد؛ است، آن کنار در که عطار، آرامگاه با فراوانی هماهنگی

  .هستند هم از بخشی بناها این که کند

 

 

میزان توجه و اختصاص فضا به محوطه سازی ها و  23-1تصویر

فضای سبز در باغ آرامگاه عطار و کمال الملک بسیار بیشتر از 

فضای بسته است. مقبره کمال الملک کامال فضای باز و طبیعت 

 نده(مأخذ: نگار) اطراف  را به درون خود کشانده است.

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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 فاخريت مصالح. 4-1-1-5-6

 شش. است شده ساخته بتنی ای پوسته سازه کارگیری  به با عطار مقبره شمالی ضلع در الملک کمال نوآورانه مقبره طرح

است. مقبره عطار نیز با کاشی هایی  شده تزیین... و سفید الجوردی، های رنگ به معرق کاشی پوشش با مقعر ایوانچه

زیبا جلوه ای خاص به فضا بخشیده است. دیوار های دور محوطه باغ از مصالح آجر هستند و  فیروزه ای رنگ و

 سنگفرش ها و مصالح محوطه نیز بسیار ساده انتخاب شده اند.

 

 

 

 کاشی پوشش با الملک کمال مقبره نوآورانه طرح 91 -1تصویر

است. مقبره  شده تزیین... و سفید الجوردی، های رنگ به معرق

نیز با کاشی هایی فیروزه ای رنگ و زیبا جلوه ای خاص به  عطار

فضا بخشیده است. اما مصالح استفاده شده در محوطه مزار بسیار 

 مأخذ: گوگل() ساده اند.

 نورپردازي. 4-1-1-5-7

غ می نورپردازی محوطه با چراغهایی که در میان فضاهای سبز و درختان قرار گرفته زیبایی خاصی در هنگام شب به با

 عامل نور اینجا ها در بستر شده است. ودرال الملک نیز موجب جلوه بیشتر آنهمچنین نورپردازی مقبره عطار و کم بخشد.

  .باشد می مزار(تشبیهی)نما شباهت

 

 

 

مقبره عطار و کمال الملک در شب  نورپردازی زیبا  94-1تصویر

تان نیز و جلوه خاصی دارند. همچنین نورپردازی فضای باغ و درخ

 مأخذ: نگارنده() گیرد.بوسیله چراغهایی در محوطه صورت می
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 نمادها و الگوها. 4-1-1-5-8

گنبد و فرم معماری بنای مقبره عطار نیز نمادی از معماری گذشته ایران است. رنگ فیروزه ای و کاشیکاری آن نیز کامال 

 نمادین است.

 را 2 بر 4 تناسب با مستطیلی که است شده تشکیل شکل مربعی( پیمون) مدول دو از نقشه بنای مقبره کمال الملک در

 هایی قوس از بنا حجم کنند، می نمایی خود الملک کمال آرامگاه در دایره نیم قوس یک با نما در مربع سازند اضالع می

 معماری در که را «شچهاربخ های تاق» متقاطع، قوسهای این که آمده پدید اند شده زده مربع اقطار روی بر که متقاطع

 از خالقانه گیری بهره با طراح.است بوده نیز طراح الهام منبع احتماالً و کنند می تداعی را اندشده دیده بسیار ایران سنتی

 .است یافته دست پیچیده ای هندسه با متفاوت ظاهراً ای نتیجه به کرده، ایجاد آرامگاه کلی ایده در که پیچشی با و قوس

 اوج بوده، هندسی ابتکاری که اند آورده بوجود را شکلی مخروطی هندسی اشکال باال، در آنها پوشش و قوسها این

 نیز بنا این دهد.در می نشان موزون و جدید ترکیبی در ایران سنتی معماری عناصر از گیری بهره در را معماری خالقیت

است.الگوی  کرده برقرار ایرانی معماری نظام با را بنا این عمیق پیوند و دارد توجه شایان نقشی هندسه خیام آرامگاه همانند

 هندسی پالن مجموعه نیز بر اساس الگوهای معماری ایرانی است  و هندسه ای منظم و متقارن دارد.

 

 

 

 های تاق»متقاطع در آرامگاه کمال الملک قوسهای 92-1تصویر

 را دان شده دیده بسیار ایران سنتی معماری در که را «چهاربخش

گنبد و فرم معماری بنای مقبره عطار نیز نمادی از .کنند می تداعی

معماری گذشته ایران است. رنگ فیروزه ای و کاشیکاری آن نیز 

 مأخذ: نگارنده() کامال نمادین است.

 

 .  مقايسه تطبيقي باغ مزارهاي عرفا و بزرگان4-1-2

 ها      و وسعت صحنتعداد . 4-1-2-1

صاویر مشاهده می شود بیشتر باغ مزارهای بزرگان و عرفا در یک فضای گسترده )باغ( قرار دارند و همانطور که در ت

اغلب فاقد حیاط های جداگانه اند و مانند باغ های ایرانی شامل کرت بندی هایی مشخص هستند. با توجه به بررسی ها 

  ر کمترین مساحت را دارند.عطا مزارباغ هکتار بیشترین و  6مزارفردوسی با مساحت باغ مشخص شد 
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تعداد و وسعت صحن ها: در تصاویر به ترتیب از راست آرامگاه فردوسی بیشترین و سپس آرامگاه حافظ، خیام، سعدی و در  99-1تصویر

 مأخذ: گوگل() نهایت آرامگاه عطار و کمال الملک کمترین وسعت صحن را دارا هستند.

 ها. ديد به گنبد اصلي در صحن4-1-2-2

طبق بررسی های صورت گرفته در این باغ مزارها مشخص شد اکثر آن ها در آکس میانی مزار قرار گرفتند و در دید 

مستقیم افراد در بدو ورود به مجموعه مزار قرار می گیرند. اما در برخی مسیر ورودی تا بنای مقبره کوتاهتر و نحوه 

دید به مقبره بسیار بیشتر و نزدیکتر است. تصاویر زیر به ترتیب محوطه سازی و قرارگیری درختان به گونه ای است که 

 اولویت، دید به مقبره را درمسیر ورود نشان می دهند. 

 

 
دید به گنبد اصلی در صحن ها: در همه نمونه های معرفی شده از باغ مزارها قرار گیری گنبد و بنای اصلی در آکس میانی مزار  و  91-1تصویر

ن میسر است. اما با در نظر گرفتن ارتفاع و تشخص مقبره و نحوه قرار گیری آن در مزار به ترتیب مزار فردوسی، سعدی، خیام ، دید مستقیم به آ

 مأخذ: نگارنده() .عطار و کمال الملک و در نهایت حافظ  بیشترین تا کمترین دید واضح به بنای مقبره را دارند
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  گياهان تنوع و زيبايي شناسي درختان و. 4-1-2-3

استفاده از گیاهان و درختان متنوع و زیبا در باغ مزارهای فوق به خوبی قابل مشاهده است. اما در برخی از باغ مزارها مانند 

سعدی و حافظ شاهد بیشترین میزان تنوع و زیبایی نسبت به بقیه نمونه ها هستیم. در تمامی نمونه های منتخب تاکید بر 

طه نمودن ساختمان مزار توسط درختان و گیاهان و کرت بندی ها که در آنها گیاهان  و گیاهان در کل سایت و احا

گلهای رنگین دیده می شود، مشاهده می شود. در مقایسه بین نمونه ها سعی شده به ترتیب به بیشترین تا کمترین تنوع و 

 ها اشاره شود.درختان در آنزیبایی گیاهان و 

 
اسی درختان و گیاهان: مزار سعدی با داشتن بیشترین تنوع و توجه بیشتر به زیبایی درختان و گیاهان در درجه اول  تنوع و زیبایی شن 95-1تصویر

به پایین از و مزار خیام نسبت به بقیه گزینه ها کمتر به زیبایی و تنوع گلها و گیاهان پرداخته اند. درتصاویر به ترتیب از راست به چپ و از باال 

 مأخذ: نگارنده() مل و زیبایی درختان و گیاهان   کم شده است.میزان تنوع، تج

 نسبت فضاهاي باز به بسته. 4-1-2-4

همانطور که بررسی شد میزان توجه و اختصاص فضای باز به باغ مزارها بسیار باالست به گونه ای که در تمامی نمونه ها 

ت کوشک در آنجا قرار دارد. در مقایسه تطبیقی نمونه ها شاهد فضاهای وسیع و باغ هایی هستیم که بنای مزار مانند عمار

نسبت داده شده  باغ آرامگاه عطار و کمال الملک  و کمترین آن بهباغ مزار فردوسی بیشترین نسبت فضای باز به بسته به 

 است. 
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باز در باغ مزارها بسیار باالست. با توجه نسبت فضاهای باز به بسته: همانطور که در تصاویر گویاست  میزان توجه و اختصاص فضای  6-1شکل

افظ به مساحت مجموعه مزار بیشترین میزان فضاهای باز به مزار فردوسی و کمترین به مزار عطار و کمال الملک تعلق دارد. باغ  مزار خیام و ح

 مأخذ: نگارنده() با مساحتی یکسان بعد از مقبره فردوسی دارای بیشترین فضای بازند.

 تزيين و تجمل صحن ها. 4-1-2-5

ها افراط در تزیین و از لحاظ تزیین و تجمل محوطه جلوی مزار این باغ مزارها متفاوت هستند. البته در هیچ یک از نمونه

قی بیشترین تا کمترین میزان تجمل به ترتیب به صحن مزار فردوسی، سعدی، شود. در مقایسه تطبیتجمل  مشاهده نمی

 اص داده شده است.حافظ، عطار و خیام اختص

 

تزیین و تجمل صحن ها: با تاکید بر این نکته که هیچ یک از نمونه ها دارای افراط در تزیین و تجمل نیستند می توان در مقایسه  96-1تصویر

 مأخذ: نگارنده() آنها با هم بیشترین تزیین و تجمل را به صحن باغ مزار فردوسی و کمترین را به مزار خیام نسبت داد.

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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 فاخريت مصالح. 4-1-2-6

های باغ مزارهای بررسی شده با توجه به اقلیم، شخصیت و روحیات صاحب مزار و فرم و استفاده از مصالح در نمونه

محوطه و بنای مجموعه، سادگی مصالح استفاده شده در زیبایی در عین شمایل بنا متفاوت است. در مجموع می توان به 

 سعدی، فردوسی و حافظ نسبت به دو نمونه دیگرمصالح مورد استفاده در بنای مزار کف سازی مزارها اشاره نمود. 

 ازتفاخر بیشتری برخوردارند.

 نورپردازي . 4-1-2-7

ها بصورت شباهت نما و به دو صورت یکی نورپردازی بنای مزار و دیگری نورپردازی محوطه نورپردازی در اکثر نمونه

 شود.موجب جلوه بیشتر مقبره در شب می نوع نورپردازی ها کامال شباهت نماست وو فضاهای سبز ظاهر شده است. این 

 

نورپردازی: در تمام نمونه های معرفی شده از باغ مزارها نورپردازی فضای مقبره و محوطه و فضای سبز  به زیبایی صورت گرفته  97-1تصویر

سعدی و باغ اطراف آن زیباتر و بادقت تر صورت گرفته است. باغ آرامگاه عطار  است. اما با توجه به تصاویر مشاهده می شود نور پردازی مزار

ها ساده و کمال الملک نیز نسبت بقیه نمونه ها نورپردازی  ساده تری دارند. در تصاویر به ترتیب از راست به چپ و از باال به پایین نورپردازی 

 مأخذ: نگارنده() تر و کم تجمل تر شده اند.

 مادها و الگوهان. 4-1-2-8

در بیشتر نمونه های باغ مزارها از الگوها و نمادهای معماری ایرانی و اسالمی استفاده شده است. هچنین وجود برخی 

نمادها از جمله فرم  بنای مقبره یا رنگ گنبد و کاشی های آن در نمونه ها متفاوت اند. در مقایسه تطبیقی صورت گرفته 

 دارای همگی حافظ و فردوسی خیام، مزار آن از پس و بیشترین  سعدی  و  الملک کمال و عطار مزارمشخص شد، 

 .باشند می اسالمی -ایرانی اصیل الگوهای و نمادین عناصر
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نمادها و الگوها: در تصاویر به ترتیب مزار عطار و کمال الملک  و  سعدی  بیشترین و پس از آن مزار خیام، فردوسی و حافظ  98-1تصویر

 مأخذ: نگارنده() اسالمی می باشند. -ارای عناصر نمادین و الگوهای اصیل ایرانیهمگی د

 بخش دوم. 4-2

 زادگانهاي توسعه امامنگاهي به طرح. 4-2-1

زادگان باید به قطب فرهنگی تبدیل شوند سازمان اوقاف در امامزادگان برنامه بر اساس منویات مقام معظم رهبری که امام

رهنگی از قبیل طرح بصیرت عاشورایی ، نشاط معنوی ، سوگواره یاس نبوی ، ضیافت الهی ، والیت های بسیار زیبای ف

علوی اکمال دین نبوی و همچنین طرح آرامش بهاری را دراین ایام فرخنده نوروزی در امامزادگان و بقاع متبرکه اجرا 

گیرد بدین ترتیب که ان طرح توسعه صورت میهای فوق در امام زادگان اقداماتی تحت عنوجهت انجام برنامه .می کند

ها و مراسم های مذهبی و فرهنگی و ایجاد جذابیت بیشتر با در نظر گرفتن و طراحی فضاهایی جهت اجرا و انجام برنامه

کنند. درواقع این فضاها به خصوص برای نسل جوان در جهت هر چه بهتر شدن فضای مذهبی امام زادگان تالش می

 طریق از دینی گردشگران و زائرین رسانی به خدمات کردن بهینه جهت در راهکارهایی به توسعه رسیدناز طرح  هدف

 .می باشد حرم مجموعه بهتر هرچه ساماندهی

هایی  معرفی نمونه به در رساله حاضر جهت  رسیدن به طرحی دقیق تر و بهتر برای توسعه بقعه تاریخی امامزاده یحیی ابتدا

 و کرده استفاده آنها اصول از و شود می ایران پرداخته در متبرکه بقاع طرح های توسعه امامزادگان و از رده های مختلف

در ادامه به بررسی برخی از طرح های  .گردد می استخراج امامزاده ها  ساماندهی و طراحی در مهم تأثیرگذار نکات

 ین طرح ها پرداخته می شود. توسعه از جنبه طبیعت گرایی و میزان توجه به فاکتورهای آن در ا

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



665 


 فراغت اوقات گذران برای و اند ایران داشته مردم برای گردشگری جاذبه دیرباز از قبرستانها و از آنجایی که امامزاده ها

 برتقویت عالوه این اماکن منظر معماری توسعه و لذا حفاظت. است میشده استفاده آنها وزیارتی مذهبی موقعیت با توامان

 از مذهبی هویت حفظ و طرح بستر به توجه .گیرد دربر باید را گردشگران و زوار به مناسب خدمات ارائه هبیمذ سیمای

 پاسخگویی به نیازهای مخاطبان، ضمن در بطوریکه باشد، می مقدس اماکن منظر و طراحی ساماندهی در اصلی نکات

 نگیرد. قرار دیگر مسائل شعاع تحت فضا قداست و آرامش

ای و محلی تقسیم توان به چهار رده جهانی، کشوری، منطقهطرح های توسعه مزارها را می 4-1 جدولمطابق در مجموع  

 نمود:

 مأخذ: نگارنده(): معرفی نمونه های طرح توسعه های مزاری معاصر4-1جدول

 طرح توسعه های مزاری معاصر

 های اجرا شدهنمونه                                                            رده )مقیاس نفوذ(

طرح توسعه حرم امام علی )ع(، طرح توسعه حرم امام حسین )ع(، طرح توسعه حرم امام رضا )ع(، طرح توسعه حرم  جهانی

 حضرت زینب )س( و..

عظیم، طرح طرح توسعه حرم حضرت معصومه )س(، طرح توسعه حرم امام خمینی )ره(، طرح توسعه حرم حضرت عبدال کشوری / ملی

 توسعه حرم شاهچراغ،.....

اصفهان، طرح توسعه امامزاده سید حمزه کاشمر، طرح توسعه امامزاده سید  محمد و عباس علی آقا زاده امام توسعه طرح ایمنطقه

آستانه سید عالالدین شیراز، طرح توسعه امامزاده  جامع مرتضی کاشمر، طرح توسعه حرم حسین بن موسی الکاظم، طرح

 اهلل آمل و....عبد

 

 امامزاده عباس بن موسی بن جعفر بجنورد، امامزاده داوود کن، امامزاده حسن تهران، امامزاده قاسم بابل و... محلی

 طرح توسعه مزار در مقياس جهاني. 4-2-1-1

از بقیه رده هاست  به طرح توسعه ای گفته می شود که در آن تعداد زائرین مراجعه کننده در تمامی ایام سال بسیار بیشتر 

و به همین ترتیب نحوه خدمات رسانی و میزان توجه به نیازهای زائرین و تنوع فضاها به مراتب بسیار باالتر است. همینطور 

ها و فضاسازی های خارجی اغلب میزان تزیینات و تجمالت به کار رفته چه در فضاهای داخلی و چه در محوطه سازی

توان به حرم حضرت علی )ع(، حرم امام حسین )ع(، حرم امام رضا )ع(  و... ها میهم این طرحبیشتر است. از نمونه های م

 اشاره نمود.

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



666 


 حاضر عصر در علوي حرم. 4-2-1-1-1

 و حرم کاری آیینه و آستانه تعمیرات آخرین. است گرفته صورت در حرم تزیینات و تعمیرات آخرین حاضر عصر در

 مزار میانش، در و دارد بزرگ صحنی حرم حاضر حال در. پذیرفت انجام( خورشیدی 4992)قمری 4971 سال تا ها رواق

 .کشد می طول 4937 سال حدود تا و دارد جریان اکنون نیز حرم توسعه. دارد قرار پیغمبر آدم و نوح و علی امام

 :حرم وصف و طالب ابی ابن علی مدح در شیرازی عرفی فارسی قصیده

 مماس را تو حضیض سطح عرش اوج کای        هراس بی ندگوی که کیست بارگاه این

 ها      . تعداد و وسعت صحن4-2-1-1-1-1

 از گذشتن با نهایت در. است مشهود کامال مزار به رسیدن مراتب سلسله شد، آورده جدول در که پرسپکتیوی به توجه با

( س)فاطمه حضرت صحن به که آن اصلی صحن به رمزا مجموعه در موجود باز فضاهای و کتابخانه موزه، مانند فضاهایی

 طرح این شدن طراحی تشبیهی.است برخوردار باالیی   وسعت از گویاست تصویر در که همانطور صحن این. میرسیم

 مزار بنای سمت به شده ایجاد قوی محورهای و اصلی ورودی مزار، گنبدخانه فضای مرکزگرایی. است مشهود کامال

 و میانی محور توسط مقبره اصلی فضای سوی به کشش ایجاد و بسته و باز فضاهای مناسب تلفیق  .است ادعا این شاهد

 .خورد می چشم به طرح این در شده ایجاد سبز محورهای

 

 

 

 

 

 

با  اصلی صحن مزار امام علی )ع( یک مجموعه 93-1تصویر

 مشهور است.( س) فاطمه حضرت صحن به وسعت باال دارد که

 مأخذ: گوگل()
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 ديد به گنبد اصلي در صحن ها. 4-2-1-1-1-2

در شرایط کنونی بنای حرم و گنبد طال و منار آن نسبت به ساختمان های اطراف بلندتر و دارای شاخص ارتفاعی است. و 

دید به گنبد اصلی در صحن بصورت مستقیم و به سادگی امکان پذیر است. در طرح توسعه اول با باز کردن یک محور و 

 شود. تشبیهی بیشتر چه هر بنا کند می کمک گری با دو محور شاخصه های ارتفاعی حرم بیشتر پیداست ایندر دی

 

 

 

 

بنای حرم امام علی )ع( و گنبد طال و منار آن نسبت  11-1تصویر

به ساختمان های اطراف بلندتر و دارای شاخص ارتفاعی است، 

مستقیم و  بنابراین دید به گنبد اصلی در صحن مجموعه بصورت

 مأخذ: گوگل() به سادگی امکان پذیر است.

  تنوع و زيبايي شناسي درختان و گياهان. 4-2-1-1-1-3

  جلوه خاصی بخشیده و بر تفاخرآن افزوده است.ه خاص آن به محوطه حرم و فضای آن وجود درختان با نظم و هندس

 

 

 

 

ماری در مجموعه حرم امام علی )ع( وجود تعداد بیش 14-1تصویر

 درختان بومی )نخل( با نظم و بصورت ردیفی به چشم می خورد.

 مأخذ: نگارنده()

 نسبت فضاهاي باز به بسته. 4-2-1-1-1-4

در طرح توسعه حرم مطهر شاهد استفاده از طبیعت به 

عنوان یک عنصر تشبیهی و بهجت زا هستیم که 

محوری قوی در جهت حرم مطهر امیرالمؤمنین ایجاد 

در مجموع تلفیق مناسب فضاهای باز و بسته کرده است. 

در نحوه سازماندهی فضاهای مجموعه موثر واقع شده 

 است.
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در مجموعه حرم امام علی )ع( شاهد تلفیق مناسب  12-1تصویر

فضاهای باز و بسته و تاثر آن در سازماندهی مناسب مجموعه 

مأخذ: نگارنده() هستیم.

 

 ن هاتزيين و تجمل صح. 4-2-1-1-1-5

 نهایت آن با مصالح فاخر منار و همچنین گنبد ایوان، و کاشیکاری از است مملو آن فضای صحن حرم، تصویر به توجه با

 اندک مقدار به تزئینات و است آجر آن مصالح اکثر بینیم می توسعه در که طور همان اما را نشان می هد. بودن تشبیهی

 دانست. تنزیهی -تشبیهی را دجدی های قسمت توان می و است شده استفاده

 

 

 

 

 

 

تزیین و تجمل در صحن اصلی مزار بصورت کامالً  19-1تصویر

 مأخذ: نگارنده() مشخصی به چشم می خورد.

 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 فاخريت مصالح. 4-2-1-1-1-6

آجر در با توجه به تصاویر، استفاده از مصالح فاخر و پرتجمل در فضای صحن اصلی  و مصالح ساده تر و کم تجمل مانند 

  قسمت های جدید طرح توسعه حرم علوی مشاهده می شود.

 

 

 

 

کاری ها استفاده از مصالح فاخری چون طال و کاشی 11-1تصویر

 و تزیینات با شکوه در صحن اصلی حرم علوی مشاهده می شود.

 مأخذ: نگارنده()

 

 نورپردازي.  4-2-1-1-1-7

 .است شده استفاده تشبیهی صورت به چراغ از آن نورپردازی برای و نشده استفاده نورگیر از که حرم گنبدخانه فضای در

 جهت اقدامی توسعه طرح در نورپردازی زیبای گنبد و منار حرم و محوطه مزار بر معنویت فضایی آن افزوده است.

 تشبیهی باعث که اند گرفنه بهره هورنو از( س) فاطمه حضرت شبستان طراحی در و نشده بیان گنبدخانه داخل نورگیری

 است. شده شبستان فضای شدن

 

 

 

در مجموعه حرم امام علی )ع( گنبد و منار آن با  15-1تصویر

نورپردازی  طالیی رنگ در میان نورهای سفید و زیبای  مجموعه  

 مأخذ: نگارنده() درخشد.می

 نمادها و الگوها. 4-2-1-1-1-8

 بیشتر توسعه طرح در الحاقی فضاهای و هستند امیرالمؤمنین مطهر حرم در ای نشانه عناصر ضریح و طال منار گنبد،

الگوی طرح توسعه مزار بر اساس الگوی مزارها و باغ مزارهای اسالمی است و دارای هندسه منظم و .هستند نمادگون

  متقارن می باشد و بصورت سلسله مراتبی است.

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 . طرح توسعه حرم حضرت معصومه)س(4-2-1-1-2

ز مهمترین مراکز علمی مذهب شیعه در جهان اسالم میباشد به همین سبب این شهر محل تحصیل و تدریس شهر قم یکی ا

علمای بزرگ شیعه و طالب و عالقمندان ایشان از سراسر جهان اسالم بوده و هست، عالوه بر آن مرقد مطهر حضرت 

 توان می را حرم . این)س( شده است معصومه)س( در شهر قم موجب حضور گسترده و پیوسته زائرین مشتاق آن حضرت

 می خودنمایی قم شهر مرکز در نظیر بی ای موزه مانند امروز که دانست اسالمی و ایرانی اصیل هنرهای از زیبا ای مجموعه

مرکزیت قم بعنوان ناشر فرهنگ اسالم شیعه در کنار سایر عوامل جغرافیایی ، سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی موجب  .کند

وز افزون این شهر در ابعاد مختلف گردیده است در همین راستا و با توجه خاص مسئولین محترم جمهوری گسترش ر

در شورای عالی  41/4/4974اسالمی ایران طرحی با نام ))توسعه اطراف حرم مطهر حضرت معصومه)س( (( در تاریخ 

قانون  81ایجاد تمرکز در آن ، بر اساس ماده شهرسازی و معماری ایران تصویب و به منظور تسریع در کارهای اجرایی و 

شهرداری ، سازمان زیباسازی ، بهسازی و نوسازی اطراف حرم مطهر حضرت معصومه)س( زیر نظر شهرداری قم تشکیل 

 نقشه هوایی از این طرح توسعه را نشان می دهد. 16-1تصویر  گردید.

 
 مأخذ: نگارنده()اسالمی ن قبل و توسعه های معاصر در دوران انقالبموقعیت حرم حضرت معصومه ، همسایگی های دورا 16-1تصویر

 

 تعداد و وسعت صحن ها      . 4-2-1-1-2-1

 در مربع متر هزار 55 معادل زیربنایی با و شد آغاز 4984 سال اوایل ، قم شهر در( س) معصومه حضرت حرم توسعه طرح

ر صحن است که صحن بزرگ فاطمی در توسعه شرقی آن هنوز مجموعه حرم شامل چها .رسید برداری بهره به 4981 تیر

 تکمیل نشده است. صحن های مجموعه حرم عبارتند از:

 حرم( مجموعه شمالی ورودی بستر-خمینی امام میدان)شمالی توسعه

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 (س) معصومه حضرت حرم مجموعه غربی ورودی بستر – االئمه جواد صحن منظر

 (جنوبی توسعه... )و الزمان صاحب صحن و خمینی امام شبستان

 (شرقی توسعه در حرم تا حرم طرح...) و آستان موزه و کتابخانه و فاطمی بزرگ صحن

 ديد به گنبد اصلي در صحن ها. 4-2-1-1-2-2

 ولی است وارد نقد خمینی امام میدان مثل ورودی بسترهای به نسبت معصومه، حضرت حرم الزم تشخص به توجه با

در مجموع با  .اند پیداکرده حرم بارگاه و گنبد از کمتر تشخصی دارای درستی به خمینی امام شبستان همچون فضاهایی

 توجه به ارتفاع گنبد و بارگاه حرم دید به آن در اکثر صحن های مجموعه میسر است.

 
ام خمینی و صحن صاحب میزان تشخص سیمایی میدان امام خمینی و صحن جواد االئمه بدلیل وجود مسجد باالست. شبستان ام 17-1تصویر

مأخذ: نگارنده() الزمان تشخصی نسبی و بسیار کمتردارند.  

  تنوع و زيبايي شناسي درختان و گياهان. 4-2-1-1-2-3

در مزارها به خوبی می توان از طبیعت شباهت نما استفاده کرد. ولی در حرم حضرت معصومه )س( به این نکته کمتر 

مزار محدودند و با تجمل و زینت خاصی آراسته نشدند. در واقع به نوعی می توان توجه  شده است. درختان موجود در 

وجود این عناصر طبیعی از جمله درختان، گیاهان و.. را در ایجاد فرح بخشی و سرزندگی به  فضای زیارتگاه موثر 

حدی به زیبایی و تنوع و میدان امام خمینی)توسعه شمالی حرم( تا  در صحن جواد االئمه)توسعه غربی حرم( دانست.

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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پوشش گیاهی و فضای سبز توجه شده است. طبیعت گرایی شباهت نما در این دو صحن بیشتر از بقیه صحن ها به چشم 

 می خورد.

 

ر با توجه به تصاویر به ترتیب از راست به چپ طبیعت گرایی شباهت نما در توسعه جنوبی در مقایسه با توسعه غربی و شمالی بسیا 18-1تصویر

 مأخذ: نگارنده() کمتر است.

 نسبت فضاهاي باز به بسته. 4-2-1-1-2-4

در تصاویر مختلف از جبهه های متفاوت  طرح توسعه حرم مشاهده می شود فضاهای منفی کامال در میان فضاهای مثبت 

  غالب هستند و وجود این فضاهای باز موجب سامان دهی بهتر چنین مجموعه عظیمی شده است.

 

 

 

وجود فضاهای باز و نقش آنها در ساماندهی  13-1یرتصو

 مأخذ: نگارنده() شود.مجموعه مزار به روشنی مشاهده می

 تزيين و تجمل صحن ها. 4-2-1-1-2-5

از هر نوع تزیین و مصالح فاخری همچون طال و نقره و تزیینات پرکار و نغز و با شکوه در حرم مطهر حضرت معصومه 

لذا برای تشخص ویژه حرم الزم است تزئینات و آرایه های بخش های توسعه یافته آن در عین )س( استفاده شده است. 

جمال و شکوه و فاخر بودن، دارای شباهت نمایی باال ولی کمتر از حرم مطهر باشند.که به این مسئله در همگی و باالخص 

اری های باشکوه و استفاده از رنگ سفید و آرایه پردازی و گچ کشبستان امام خمینی به زیبایی پاسخ داده شده است. 

خشیت زاست. همانطور که در –سادگی در عین تفاخر شبستان امام خمینی نشانی از جمال و شباهت نمایی بهجت زا 

مشاهده می شود، تزئین در میدان امام خمینی به غیر از نمای مسجد امام حسن عسگری در عین شباهت نمایی  6تصویر 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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و از المان هایی همچون سازه های چادری، پرچم ها، کف سازی های با نقش هندسی، عالوه بر آرایه  کامال مدرن بوده

های ساده نما در مجموعه تجاری و هتل و...استفاده شده است. آرایه پردازی و تزئینات گچ کاری، آجرکاری و کاشی 

ن قسمت از توسعه است که بر خالف کاری در قسمت های مختلف صحن صاحب الزمان حاکی از شباهت نمایی در ای

میدان امام خمینی و تا حدودی صحن صاحب الزمان؛ به شباهت نمایی های مسجد اعظم و حرم مطهر نزدیک شده است. 

در حالی که در صحن جواد االئمه آرایه پردازی در نمای مسجد اعظم و مدرسه فیضیه و کتابخانه شباهت نمایی معنایی 

 سازی ها و المان ها و مبلمان شهری روی پل کامال مدرن و بدون آرایه اجرا شده اند. گذشته را دارد ولی کف

 

آستانه ورود به شبستان امام خمینی،  -در تصاویر به ترتیب از راست به چپ تزیینات و آرایه پردازی های صحن صاحب الزمان 51-1تصویر

 ذ: نگارنده(مأخ) میدان امام خمینی و صحن جواد االئمه مشاهده می شود.

 فاخريت مصالح. 4-2-1-1-2-6

 شده استفاده شکوه با و نغز و پرکار تزیینات و نقره و طال همچون فاخری مصالحاز ( س)معصومه حضرت مطهر حرم در

 .دارند مطهر حرم شکوه، تفاخر کمتری نسبت به و جمال عین در آن یافته توسعه های بخش مصالح . است

 

 

 

 از مصالح( س) معصومه حضرت هرمط حرم در 54-1تصویر

 شکوه با و نغز و پرکار تزیینات و نقره و طال همچون فاخری

 مأخذ: نگارنده() است. شده استفاده

 نورپردازي.  4-2-1-1-2-7

 به نمایی شباهت و بوده گرا معنا کارکردی، بر عالوه خمینی امام شبستان  ویژه به و  حرم جنوبی توسعه پردازی نور

 االئمه جواد صحن و خمینی امام میدان در که همانطور. است رفته بکار نور از استفاده با شبستان فضای داخل در زیبایی

 تا بوده سفید رنگ به شود می نمایان شب در که(میدان و صحن)منفی فضاهای نورپردازی کلی حالت در .شود می دیده

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 و معناگرا طبیعی نور بر عالوه نیز  مثبت فضاهای داخل در. باشد گرایانه معنا و تر جمالی همچنان حرم گنبد طالیی نور

  .شود می دیده شب در جمالی و معناگرایانه زرد و سفید نور از ترکیبی روز، در کارکردی

 
-ارکردیدر تصاویر به ترتیب از راست صحن امام خمینی ، صحن جواد االئمه و میدان امام خمینی با نورپردازی معناگرایانه و ک 52-1تصویر

 مأخذ: نگارنده() شباهت نما مشاهده می شوند. نورپردازی میدان امام خمینی در مقایسه با بقیه توسعه ها و صحن ها بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.

 نمادها و الگوها. 4-2-1-1-2-8

 فضاها، کثرت و تنوع بنا، در نهاز و نخیر نیارش، در تنوع نما، شباهت انگیز خیال یافتگی، تکامل سازی، شبیه حداکثر

 تنوع عین در همسانی نیارش، دارای خمینی امام شبستان .است مشهود( س) معصومه حضرت حرم در دقیق بسیار تناسبات

 حرم و اعظم مسجد های مناره و گنبد االئمه جواد صحن است. در نمادگونه ولذا بوده تناسبات و هندسه فضاها، کثرت و

 الزمان صاحب صحن همانند نیز( االئمه جواد صحن) غربی توسعه گون در آیه آنها بدون صحن ولی اند شده نشانه مطهر

 نشانه از حاکی تنهایی به توسعه از قسمت این خود های فضاسازی و اند شده نشانه حرم و اعظم مسجد های مناره و گنبد

 حسن امام مسجد و اند شده نشانه دور از حرم مجموعه( خمینی امام میدان)شمالی توسعه در اما .است آن بودن نمادگون و

 .اند رفته بکار نمادین دور تا دور و مرکز در میدان های فضاسازی و. است شاخص ای نشانه میدان شمال در عسگری

 

ولی در در تصاویر به ترتیب از راست شبستان امام خمینی دارای تشخص و شبیه سازی کمتر نسبت به حرم حضرت معصومه است  59-1تصویر

عین حال نمادگونه است. اما در توسعه شمالی)میدان امام خمینی( مسجد امام حسن عسگری در شمال میدان نشانه ای شاخص است. و 

فضاسازی های میدان نمادین بکار رفته اند. در توسعه جنوبی صحن صاحب الزمان و غربی )صحن جواد االئمه( گنبد و مناره های مسجد اعظم 

 مأخذ: نگارنده() شده اند و فضاسازی های خود این قسمت از توسعه به تنهایی حاکی از نشانه و نمادگون بودن آن است.و حرم نشانه 
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این طرح توسعه نسبت به نمونه های جهانی معموال از وسعت  :. طرح توسعه مزار در مقياس كشوري4-2-1-2

نی کمتر است. اما با توجه به اینکه مردم کشور ما بسیار محدودتری برخوردارند و میزان زائرین در مقایسه با رده جها

معتقد به حضور در چنین فضاهایی هستند ) به خصوص در ایام خاص و مناسبت ها( نحوه خدمات رسانی و توسعه این 

طرح  زیارتگاه ها که در سطح کشوری کار می کنند تقریبا با نمونه های جهانی آن ها برابری می کند. از نمونه های مهم

حرم امام توسعه کشوری می توان به حرم حضرت معصومه )س(، حرم حضرت عبدالعظیم، حرم حضرت شاهچراغ و 

 ( اشاره نمود. خمینی)ره

 . حرم مطهر امام خميني 4-2-1-2-1

 های همجموع اکنون هم. دارد قرار تهران زهرای بهشت در که است بنایی امام مرقد به مشهور خمینی اهلل روح سید آرامگاه

 و آرامگاه این ساخت کار. است شده ساخته آن همراه نیز آفتاب شهر و موزه دانشگاه، شامل دیگری گسترده

 ازجمعیت) نفر میلیون ده از بیش حضور با گینس رکوردهای کتاب در که وی دفن از پس آن، مجاور های مجموعه

 سپاه و سازندگی جهاد محوریت با و است شده ثبت تاریخ جنازه تشییع ترین پرجمعیت بعنوان( ایران وقت میلیونی11

 .است مقبره اصلی های بخش معمار( تهرانی محمد) مویدعهد پرویز. دارد ادامه همچنان و گردید آغاز پاسداران

 تعداد و وسعت صحن ها       .4-2-1-2-1-1

  به که را صحن دو این. شد زده آن اجرای کلنگ و طراحی زیربنا مربع متر هزار 421 مساحت به غرب و شرق های صحن

 ابعاد به فضایی مطهر حرم مرکز .کنند می تکمیل بزرگ حیاط دو هستند، مشهور مصطفی آقا و شهدا هایصحن

 در مطهر ضریح و دارد عظیم ورودی چهار و خیمه چهار و متر 12×12 به شده تقسیم و مربع شکل به کامالً  426×426

 . دارد قرار وسط مربع مرکزیت

 

 

 

 به غرب و حرم مطهر امام خمینی دو صحن شرق 51-1تصویر

که به نام های صحن شهدا و آقا  مربع دارد متر هزار 421 مساحت

 مأخذ: نگارنده() مصطفی مشهور هستند.
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 ديد به گنبد اصلي در صحن ها. 4-2-1-2-1-2

 در قرارگیری و اصلی گنبد مرکزیت و ها، مناره و  مرتفع گنبد 5 وجود و خمینی امام حرم باالی تشخص به توجه با

  .است توجه قابل و مشخص کامال ای گونه به ها صحن در گنبد به دید ها صحن میانی آکس

 

 

 

 

دید به گنبد اصلی حرم مطهر امام خمینی با توجه به  55-1تصویر

ارتفاع باالی آن و قرارگیری در آکس میانی صحن ها به گونه ای 

 مأخذ: نگارنده() دارد.کامالً مشخص وجود 

  تنوع و زيبايي شناسي درختان و گياهان. 4-2-1-2-1-3

 رفته کار به تجمل میزان اما. است مشهود کامال آن به بخشیدن زیبایی و مزار مجموعه به بخشیدن حیات در درختان نقش

 .دارد قرار متعادلی سطح در.. و درختان و گیاهان در

 

 

 

م مطهر امام خمینی وجود درختان و در مجموعه حر 56-1تصویر

فضاهای سبز موجب حیات بخشیدن و زیبایی فضای مزار شده 

مأخذ: ) است اما از تجمل و تزیین بیش از حد پرهیز شده است.

 نگارنده(

 نسبت فضاهاي باز به بسته. 4-2-1-2-1-4

حرم امام خمینی با داشتن بیشترین وجود فضاهای باز در اطراف و صحن های حرم در سایت پالن آن مشاهده می شود. 

 می باشد.مساحت فضای سبز وبهره مندی از آب دارای بیشترین میزان شباهت نمایی 
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در مجموعه حرم مطهر امام خمینی وجود فضاهای  57-1تصویر

باز وسیع در اطراف و صحن های حرم نسبت به فضاهای بسته 

 مأخذ: نگارنده() کامالً غالب است.

 تزيين و تجمل صحن ها .4-2-1-2-1-5

 مجموعه در نحوی به و است شده حرم بنای بیشتر تفاخر موجب تزیینات از متعادلی میزان با گرایی طبیعت عناصر وجود

 مجموعه حرم مطهر امام  .میخورد چشم به کامال آب و گیاهان و درختان جمله از طبیعت موثر حضور که اند گرفته قرار

ون تفاخر و ترکیبی از طرح های مدرن و سنتی در عین حال ساده و با حداقل جزییات جزو مزارهای تزیینات  بد با داشتن

  میانه رو است.

 

 

تزیینات   مجموعه حرم مطهر امام خمینی با داشتن 58-1صویرت

بدون تفاخر و ترکیبی از طرح های مدرن و سنتی در عین حال 

مأخذ: ) رو است.ساده و با حداقل جزییات جزو مزارهای میانه 

 نگارنده(

 

 فاخريت مصالح. 4-2-1-2-1-6

 نرفته کار به قیمتی مصالح یا نقره و جواهر و طال هیچ مزارها از بسیاری خالف بر( ره) خمینی امام حرم بنای در

 یفضاها در استفاده مورد مصالح جمله مصالح استفاده شده در محوطه وبنای مزار همگی ساده و کم تجملند. از.است

 و جلوه. برد نام را داخلی کاری خاتم تزیینات و کاری آیینه و ها گنبد در استفاده مورد رنگی های کاشی میتوان داخلی

 .است شده ایجاد شد رایج مزارها در صفویه دوره از که گچ روی نقاشی طریق از بیشتر هم داخلی زیبایی
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 نورپردازي . 4-2-1-2-1-7

 با آن فضای داخل در زیبایی به نمایی شباهت و بوده گرا معنا کارکردی، بر عالوه  حرم داخلی فضای پردازی نور

 زیر در بازشوهایی وجود همچنین و حرم در مرقد گرایی مرکز خاصیت دلیل به. است رفته بکار پردازی نور از استفاده

  .گیرد می قرار نما شباهت نورهای دسته در طبیعی نور از مندی بهره  و گنبد

 

 

به ترتیب نورپردازی در شبستان، فضای داخلی و فضای بیرونی مجموعه حرم مطهر امام خمینی  در تصاویر مشاهده می شود که  53-1ویرتص

 نشان دهنده نورپردازی شباهت نمای مجموعه است. )مأخذ: نگارنده(

 نمادها و الگوها. 4-2-1-2-1-8

 هر که ساخته مجموعه حرم امام خمینی نمادی از مدرن و صخا هندسه و مصالح از استفاده با اسالمی معماری سبک 

کند. استفاده از الگوهای اصیل ایرانی و اسالمی در آن کامالً مشهود است. الگوی هندسی  می خود مجذوب را زائری

به پیشنهاد  حرم، کلی شکل و پالن مجموعه از راست گوشه های منظم  و بصورت متقارن تشکیل شده است. معماری

 و خیمه نماد و یارانشان و الشهدا سید حضرت عاشورایی انقالب ره( نماد) خمینی احمد سید حاج ند امام مرحومفرز

 در انتخابی اعداد اصوالً. دادند قرار سرلوحه العمل دستور بعنوان طراحان را سیاق و سبک این و است شیعی معماری

 زیر های ستون. است عبا آل تن پنج نشان گنبد 5 تعداد. اند شده انتخاب خاص نماد با اعدادی حرم مجموعه معماری

 8 های شمسه نیز در روی تزئینات همچنین ؛ دارد جایگاه ما آئین در و هشتم امام از برگرفته که است 8 عدد اول گنبد

  رنگ فیروزه ای گنبد ها نیز از دیگر عناصر نمادین مجموعه است. .هستند تایی
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رم امام خمینی استفاده از الگوهای در مجموعه ح 61-1تصویر

اصیل ایرانی و اسالمی و هندسه منظم و متقارن کامالً مشهود 

 و الشهدا سید حضرت عاشورایی انقالب است. معماری حرم نماد

است. اعداد انتخابی در  شیعی معماری و خیمه نماد و یارانشان

 رنگ فیروزه ای گنبدخاصند و  نماد با معماری مجموعه اعدادی

 مأخذ: نگارنده() ها نیز از دیگر عناصر نمادین مجموعه است.

 

در طرح های توسعه منطقه ای همانطور که از نامش پیداست  :. طرح توسعه مزار در مقياس منطقه اي4-2-1-3

رده های  بیشتر زائرین از منطقه و استانی که امامزاده در آن جا واقع شده هستند و تعداد زائرین محدودتر از نمونه های

باالست. اغلب  میزان شکوه و جمال این مزارها در مقایسه با رده های قبلی کمتر است. و استفاده از مصالح گرانقیمتی 

چون طال و نقره و تزیینات به کار رفته در نمونه های جهانی و کشوری  در این مزارها مرسوم نیست. اما همچنان توجه به 

طرح مونه ها به چشم می خورد. از نمونه های طرح های توسعه منطقه ای می توان  جنبه های طبیعت گرایی در این ن

آستان مطهر امامزاده یحیی )ع( تهران، طرح توسعه امامزاده  (، طرح توسعه)عحسین بن موسى الکاظمتوسعه آرامگاه 

کاشمر، طرح توسعه  امامزاده عبداهلل آمل، طرح ساماندهی امامزاده سید مرتضی کاشمر، طرح توسعه امامزاده سید حمزه 

 آقا علی عباس و محمد اصفهان و.... را نام برد.

 ع() الكاظم موسى بن حسين آرامگاه توسعه . طرح4-2-1-3-1  

 سال زلزله در حرم این بنای. است واقع طبس شهرستان در( السالم علیه)الکاظم موسی بن حسین حضرت مطهر حرم

 با.  گرفت عهده به را آن بازسازی رضوی قدس آستان ، ایران اسالمی انقالب یپیروز از پس و شد تخریب طبس 4957

 و کتابخانه و فرهنگسرا ایجاد که گرفت قرار توجه مورد پیش از بیش آستانه  این توسعه ،کار اجرایی هیأت یک تشکیل

 زائران مدت کوتاه اقامت منظور به الزم امکانات ساختن فراهم همچنین و بارگاه و بقعه وضعیت سازی به ، مشابه فضاهای

 شده، گرفته نظر در اقامتى و مذهبى فرهنگى اماکنِ ایجاد و توسعه طرح، این اساسِ است. بر جمله آن از طبس در

 گردیده ایجاد فرهنگى و مذهبى هدفهاى دیگر و زائران رفاهِ براى زیادى تأسیساتِ و ها حجره و ها ایوان بقعه، گرداگرد

 .است شده داده اختصاص بقعه اطرافِ در سبز فضاى به زیادى مساحتِ و
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 تعداد و وسعت صحن ها      . 4-2-1-3-1-1

 داراى صحن این. دارد مساحت مربّع متر 11922 پیرامون، بزرگ سردرهاى و ها غرفه با نیز مزار باشکوه و گسترده صحن

 شده برافراشته زیبا و بلند گلدسته چهار صحن، هرضلع باالى در.اند شده سازى قرینه کامالً که است ورودى سردر شش

 .است

 

 

 

 

ع( دارای یک ) الکاظم موسى بن حسین آرامگاه 64-1تصویر

 کامالً که است ورودى سردرصحن گسترده و با شکوه با شش 

مأخذ: نگارنده() .اند شده سازى قرینه

 

 ديد به گنبد اصلي در صحن ها .4-2-1-3-1-2

 در مزار وجود. اند شده قرارداده گنبد سمت به همه بصری کریدورهای و حرکت مسیرهای( ع)موسی بن حسین مزار در

 منارهای چون هم شاخص عناصر و مجموعه مرکز در مزار بنای قرارگیری است. گشته آفرینی تمرکز باعث پالن مرکز

 در اصلی گنبد به دید که یا گونه به است شده مزار تشخص موجب نیز  آن در استفاده مورد رفیع سردرهای و بلند

 و به راحتی میسر است. مستقیم کامال صحن

 

 

 

 

 بن حسین دید به گنبد اصلی در صحن آرامگاه 62-1تصویر

ع( بدلیل قرارگیری مزار در آکس میانی و در ) الکاظم موسى

مرکز مجموعه و تشخص ارتفاعی باالی آن براحتی و بصورت 

 ارنده(مأخذ: نگ) کامال مستقیم میسر است.
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  تنوع و زيبايي شناسي درختان و گياهان .4-2-1-3-1-3

 فضا در بهجت افزایش جهت سبز فضای و بومی درختان از مجموعه های صحن در و( ع)موسی بن حسین مزار سایت در

 اما. است مشهود کامال آن به بخشیدن زیبایی و مزار مجموعه به بخشیدن حیات در درختان نقش. است شده گرفته بهره

  .دارد قرار متعادلی سطح در.. و درختان و گیاهان در رفته کار به تجمل میزان

 

 

 



 

ع( وجود ) الکاظم موسى بن حسین در آرامگاه 69-1تصویر

درختان، گلها و پوششهای گیاهی متنوع زیبایی چشمگیری به فضا 

بخشیده است. درختان مجموعه اغلب از نوع نخلند که بومی 

 مأخذ: نگارنده() شند.منطقه می با

 نسبت فضاهاي باز به بسته. 4-2-1-3-1-4

 و میانی قسمت در و اطراف در باز فضاهای وجود شود می مشاهده مطهر حرم مجموعه پرنده دید تصویر در که همانطور

 یلهوس به بنا در درونگرایی همچنین. است گشته مجموعه مناسب فضایی سازماندهی موجب مجموعه  مختلف فضاهای

  . است گشته آفرینی تمرکز باعث پالن مرکز در مزار وجود و گردیده تامین آمده بوجود آن اطراف در که حریمی

 

 

 



 

 وجودع( ) الکاظم موسى بن حسین در آرامگاه 61-1تصویر

  مختلف فضاهای و میانی قسمت در و اطراف در باز فضاهای

است.  تهگش مجموعه مناسب فضایی سازماندهی موجب مجموعه

 در مجموع بیشترین مساحت مجموعه به فضای باز اختصاص دارد.

 مأخذ: نگارنده()
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 تزيين و تجمل صحن ها .4-2-1-3-1-5

کاری و ظرافت و ...  نغز شادی انگیزی، حداکثر تزیینات، غنای رنگی، ،عظمت و شکوه در سیما ساختمایه های فاخر،

را غلبه شکل بر معنا دانسته و به عنوان سمبل و نشانه معماری دینی به شوند که مزار حسین بن موسی)ع(همه موجب می

 حساب آوریم. وجود عناصر طبیعت گرا به شکلی آراسته و منظم در این مجموعه بر تفاخر آن افزوده است. 

 

 

به ع( ) الکاظم موسى بن حسین صحن آرامگاه 65-1تصویر

گ های نفیس و زیبایی و با استفاده از مصالح فاخری همچون سن

مرمر تزییین شده است. ساختمایه های فاخر، غنای رنگی و وجود 

مأخذ: ) عناصر طبیعت گرا موجب شادی انگیزی فضا شده اند.

 نگارنده(

 

 

 فاخريت مصالح .4-2-1-3-1-6

، سنگ های همگی زیبا و فاخر هستند. کاشیکاری بنای مزار (ع) الکاظم موسى بن حسین مصالح استفاده شده در آرامگاه

بکار رفته در کفسازی و عناصر تزیینی و بکار رفته در محوطه سازی و...همگی از ساختمایه های فاخر بنا شدند. در این 

 .است آورده وجود به آن در را نمایی شباهت که شده استفاده ها کاری وکاشی طالکاری تزیینات، نهایت مجموعه از

 نورپردازي. 4-2-1-3-1-7

نورپردازی زیبای  .است داده شکل را نمایی شباهت انگیزی خیال و بوده معناگرایانه بیشتر نور از ستفادها طبس مزار در

 مزار در شب بر معنویت فضا افزوده و موجب جلوه بیشترآن شده است.

 

 

 

ع( به ) الکاظم موسى بن حسین نورپردازی آرامگاه 66-1تصویر

ت زیبایی در شب گونه ای است که بنای مزار و گنبد آن بصور

می درخشند و در مجموع نورپردازی محوطه و صحن نیز فضایی 

 مأخذ: نگارنده() خیال انگیز و معنوی را بوجود می آورد.
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 نمادها و الگوها. 4-2-1-3-1-8

 در نقشه مجموعه حرم از فرم های مربع و مستطیل و الگوهای منظم هندسی استفاده شده است. همچنین استفاده از عناصر

  معماری ایرانی و اسالمی مانند قوس ها و سردرها و رنگها و عناصر نمادین دیگر در مجموعه حرم قابل مشاهده است.

 

 

ع( در الگوی ) الکاظم موسى بن حسین آرامگاه 67-1تصویر

پالنی کامال منظم و هندسی است و الگوی کلی بنا برگرفته از 

رها، قوس ها و رنگ الگوهای معماری ایرانی است. سردرها، دیوا

فیروزه ای بکار رفته در گنبد همگی از عناصر نمادین این 

 مأخذ: نگارنده() مجموعه اند.

گر از طرح های توسعه منطقه ای در چند اقلیم مختلف پرداخته شده است و جنبه های در ادامه به بررسی نمونه هایی دی

 مختلف طبیعت گرایی آن ها مورد بررسی قرار گرفت:

 .  طرح توسعه امام زاده آقا علي عباس و محمد اصفهان4-2-1-3-2

وجود مرقد مطهر این مقدسین نیز در این منطقه بستر و زمینه مناسبی برای رونق و توسعه شهرستان نطنز به عنوان یک  

نقاط  زیارتی فراهم می آورد و با توجه به استعدادهای طبیعی منطقه به خصوص تنوع آب و هوایی -منطقه سیاحتی

مختلف آن از کویری گرم گرفته تا کوهستانی سرد و مرطوب )مانند روستاهای ابیانه، افرسته و..( و جاذبه های تاریخی، 

 می تواند موجب جذب زائران و بازدیدکنندگان فراوان از تمام نقاط کشور و حتی از سراسر جهان گردد.

این محل به جهات زیر محصور و  ادگان آقا علی عباس و محمدمشخصات جغرافیایی با درون و محل استقرار مرقد امام ز

 محدود می گردد:

متر و از  2288متر و دشت کویر و از شمال شرقی به کوه بخاب با ارتفاع  2412از جهت شمال به کوه لطیف با ارتفاع 

به ارتفاعات اصلی کرکس  متر و از سمت غرب 4647متر و کوه مالهادی با ارتفاع  2143سمت شرق به کوه دم با ارتفاع 

کیلومتری جنوب غربی و شهر اردستان در  98کیلومتری شمال غربی و شهر نطنز در فاصله  71شهر کاشان در فاصله 

متر از سطح دریا و  4111کیلومتری جنوب شرقی آن قرار گرفته است. ارتفاع کلی این منطقه در حدود  61فاصله 

 میلی متر است. 37ی گراد و میانگین بارندگی ساالنه حدود درجه سانت 45میانگین درجه حرارت آن 

مجموعه شامل شش صحن بسته است که هر کدام از این صحن ها به یک یا  ضابطه مندی در تعیین فضاهای مجموعه

 چند نوع از خدمات هم خوان و ارائه آن تخصیص یافته است. این شش صحن عبارتند از:
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 ی های فرهنگی شامل مسجد، تاالر برگزاری مراسم، موزه و کتابخانهصحن شمالی، مشتمل بر کلیه کاربر -4

صحن جنوبی، مشتمل بر کلیه خدمات مربوط به آب که با توجه به کمبود این ماده حیاتی و لزوم صرفه جویی آن در  -2

ریزگاه این صحن متمرکز شده است؛ سفره خانه سنتی، چایخانه و شربت خانه، وضوخانه و آب خوری ها، دوش ها و آب

 ها از آن جمله اند.

صحن شرقی، جهت اجرای نمایش های مذهبی و آیینی )تعزیه و شبیه خوانی( به صورت آبرومندانه و صحیح توسط  -9

گروه های هنری متخصص در نظر گرفته شده است. این نمایش ها به مناسبت های مختلف در تمام طول سال اجرا می 

به عمل می آید. همچنین اتاق ها و حجره های اطراف این صحن نیز جهت  گردد و بر حضور تماشاچیان نظارت الزم

 مقابر خانوادگی و مقابر بزرگان دین و دانش پیش بینی شده است.

صحن غربی، به عنوان مرکز خرید و فروش مجموعه در نظر گرفته شده و شامل دو بخش است: بخش اول به صورت  -1

قف دور صحن پیش بینی شده، و بخش دوم واحدهای تجاری موقت واحدهای تجاری ثابت که در یک بازارچه مس

هستند که به صورت سکوهایی در وسط این صحن جهت اجاره موقت پیله وران و رائه متاع و کاالی آنان در روزهای 

 خاص در نظر گرفته شده است.

ر اصلی ورودی می باشد که صحن های جنوب غربی)قبلی( و شمال شرقی )مقابله قبله(، شامل دو ساختمان سرد -6و 5

 در طبقه فوقانی این سردرها، دو تاالر جهت پذیرایی از مهمانان خاص در نظر گرفته شده و اطراف صحن ها در دو طبقه،

 های متنوع پیش بینی گردیده است.زائرسراهایی با اندازه ها و ظرفیت

ء و....در طبقه همکف ساختمان های سردرها مدیریت مجموعه و خدمات جنبی آن هم چون بانک، انتظامات، دارالشفا

مستقر است. البته به جز زائرسراهای داخلی، تعداد سیصد دهانه سکوی مسقف دور بنا نیز جهت استراحت و استفاده زوار 

 قابل استفاده می باشد.

پیش بینی گردش آب در کل مجموعه، نقش اساسی دارای کمبود رطوبت هوای مجموعه را جبران می نماید. همچنین 

فضای سبز شهری و زمین های بازی کودکان در خارج از ساختمان صحن ها، چشم انداز مطلوب و سایه مناسبی ایجاد و 

هوای منطقه را تلطیف می کند. تمامی این مجموعه، توسط یک خیابان کمربندی محدود می گردد که خارج از محدوه 

است. یک توقفگاه اتومبیل به گنجایش پانصد خودرو شمال  این کمربندی به فضای سبز کویری اختصاص داده شده

شرقی مجموعه پیش بینی شده، و توقفگاه دیگری که گنجایش دست کم یک هزار خودرو را داراست در کنار محور 

 ورودی مجموعه در نظر گرفته شده است.

ست، که از این میزان حدود مترمربع ا 11111در پایان، شایان ذکر است جمع کل زیربنای مجموعه طرح در حدود 

مترمربع زیربنای آن، تنها با تغییرات کمی مطابق با طرح احداث شده و بقیه ساختمان آن نیز به تدریج و متناسب  49111

 اعتبارات تخصیصی احداث خواهد گردید.
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 تعداد و وسعت صحن ها. 4-2-1-3-2-1

 

 

       

 

 
 
 

و محمد اصفهان شامل شش صحن بسته است که هر کدام از این صحن ها به یک یا چند نوع  طرح توسعه امام زاده آقا علی عباس 68-1تصویر

 مأخذ: نگارنده() از خدمات هم خوان و ارائه آن تخصیص یافته است.

 

 که: است بسته صحن شش شامل مجموعه کلی ترکیب

 کتابخانه و موزه سم،مرا برگزاری تاالر مسجد، شامل فرهنگی های کاربری کلیه بر مشتمل شمالی، صحن -4

 در آن جویی صرفه لزوم و حیاتی ماده این کمبود به توجه با که آب به مربوط خدمات کلیه بر مشتمل جنوبی، صحن -2

 آبریزگاه و ها دوش ها، خوری آب و وضوخانه خانه، شربت و چایخانه سنتی، خانه سفره است؛ شده متمرکز صحن این

 .اند جمله آن از ها

 توسط صحیح و آبرومندانه صورت به( خوانی شبیه و تعزیه) آیینی و مذهبی های نمایش اجرای جهت شرقی، صحن -9

 می اجرا سال طول تمام در مختلف های مناسبت به ها نمایش این. است شده گرفته نظر در متخصص هنری های گروه

 جهت نیز صحن این اطراف های رهحج و ها اتاق همچنین. آید می عمل به الزم نظارت تماشاچیان حضور بر و گردد

 .است شده بینی پیش دانش و دین بزرگان مقابر و خانوادگی مقابر

 صورت به اول بخش: است بخش دو شامل و شده گرفته نظر در مجموعه فروش و خرید مرکز عنوان به غربی، صحن -1

 موقت تجاری واحدهای ومد بخش و شده، بینی پیش صحن دور مسقف بازارچه یک در که ثابت تجاری واحدهای

 روزهای در آنان کاالی و متاع رائه و وران پیله موقت اجاره جهت صحن این وسط در سکوهایی صورت به که هستند

 .است شده گرفته نظر در خاص

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 که باشد می ورودی اصلی سردر ساختمان دو شامل ،(قبله مقابله) شرقی شمال و( قبلی)غربی جنوب های صحن -6و 5

 دو در ها صحن اطراف و شده گرفته نظر در خاص مهمانان از پذیرایی جهت تاالر دو سردرها، این فوقانی طبقه در

 .است گردیده بینی پیش متنوع های ظرفیت و ها اندازه با طبقه،زائرسراهایی

 هاديد به گنبد اصلي در صحن. 4-2-1-3-2-2

ستر دید به گنبد در حیاط مزار و حتی از بیرون مجموعه براحتی با توجه به ارتفاع زیاد بقعه و قرار گیری آن در مرکزیت ب

 میسر می شود.   

 

 

 

 

دید به گنبد مزار امام زاده آقا علی عباس و محمد  63-1تصویر

اصفهان در صحن ها با توجه به ارتفاع زیاد بقعه و قرار گیری آن 

 مأخذ: نگارنده() در مرکزیت بستر براحتی امکان پذیر است.

 

  تنوع و زيبايي شناسي درختان و گياهان. 4-2-1-3-2-3

وجود تعداد انبوهی از درختان در محوطه امام زاده موجب خاطره انگیزی و سرزندگی این امام زاده برای زایرین شده 

 است. 

ود درختان اما میزان تجمل به کار رفته در نحوه قرارگیری درختان و نوع آن ها بسیار محدود است. در واقع می توان وج

  را حیات بخش فضای مجموعه مزار دانست.

 

 

 

وجود درختان و گیاهان در محوطه امام زاده آقا علی  71-1تصویر

عباس و محمد اصفهان موجب خاطره انگیزی و سرزندگی این 

 مأخذ: نگارنده() امام زاده برای زایرین شده است.

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 نسبت فضاهاي باز به بسته. 4-2-1-3-2-4

 مجموعه این در باز فضای اصالت میزان از نشان بقعه در صحن ها و اطراف سازی محوطه و گسترده سبز یفضاها وجود

 ای گونه به مزار اطراف در صحن 6 وجود و مجموعه باالی مساحت به توجه با منفی و مثبت فضاهای تلفیق دارد. نحوه

 در مقدس مکان این به زایرین مراجعه میزان هب توجه با است. همچنین گشته مجموعه به بخشیدن حیات موجب که است

 انداز چشم ها، صحن ساختمان از خارج در کودکان بازی های زمین و شهری سبز فضای بینی پیش مزار این محوطه

 .کنند می استفاده فراغت اوقات گذران و استراحت جهت آن از که کرده ایجاد مناسبی سایه و مطلوب

 حن هاتزيين و تجمل ص. 4-2-1-3-2-5

وجود فضاهای سبز وآب نماها موجب تاکید بیشتر بر مزار و افزایش تفاخر آن شده است. میزان نزیینات آن در حد 

متعادل و به دور از تجمالت و تزیینات اضافی است. همچنین محوطه مزار با وجود حیاطهای متنوع و فضاهای مکث 

 ایی را باعناصر طبیعت گرا در این مجموعه نمایان ساخته است.طراحی شده و تلفیق آن ها با فضاهای سبز تزیینات زیب

 

 

 

میزان تزیینات و تجمالت در صحن های مجموعه  74-1تصویر

مزار امام زاده آقا علی عباس و محمد اصفهان در حد متعادل 

است.وجود فضاهای سبز وآب نماها موجب تاکید بیشتر بر مزار و 

 نگارنده( مأخذ:) افزایش تفاخر آن شده است.

 فاخريت مصالح. 4-2-1-3-2-6

گنبد و بنای اصلی مزار با کاشی های زیبا و مزین به نقوش پوشش داده شده اند. در محوطه سازی مزار از مصالح ساده و 

  کم تجمل استفاده شده است.

 نورپردازي. 4-2-1-3-2-7

 .است داده شکل را نمایی اهتشب انگیزی خیال و بوده معناگرایانه بیشتر نور از استفاده مزار در

 

 

 

نورپردازی مزار بصورت متمرکز و شاخص تر در  72 -1تصویر

 مأخذ: نگارنده() خورد.بنای با شکوه آن به چشم می

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 نمادها و الگوها. 4-2-1-3-2-8

رکزی  در  صحن در نقشه  طرح توسعه این مزار از الگوهای اصیل ایرانی و اسالمی استفاده شده برای مثال حیاط های م

ها  یادآور الگوی  حیاط مرکزی در معماری ایرانی است. همچنین هندسه های  به کار رفته در پالن مجموعه و نیز 

محوطه سازی  های آن ها  همگی  الگوهایی منظم و آشنا دارند. همچنین الگوی چهار بخشی که در باغ ها و  باغ 

و محوطه مجموعه بکار گرفته شده است. این الگوی توسعه پالن متفاوت مزارهای اسالمی استفاده می شده در صحن ها 

 های نمونه از ایوان، و خانه گنبد های کاری و کاشی نقوش و از الگوهای هندسی رایج در نمونه های مشابه است.تزئینات

 هستند. زاده امام این در پردازی نماد

 

 . طرح توسعه امام زاده سيد حمزه كاشمر4-2-1-3-3

 کارفرما: اداره اوقاف کاشمر -شهر کاشمر  :پروژه قعیتمو

 مذهبی -کاربری: فرهنگی - 4974طرح: تهیه تاریخ

 مشاور: شرکت مهندسین  مشاور زیست کاوش –مترمربع  67444مساحت: 

 بنای زیر با که بارگاهی و بقعه ساله، صد چند سرو درختان هکتار با 8بنای امام زاده سید حمزه کاشمر به مساحت تقریبی

در درون بافت مرکزی شهرستان کاشمر می باشد که در .... و ها رواق ها، گلدسته خانه، گنبد بر مشتمل مربع متر هزار دو

اصطالح به عنوان باغ مزار شهرستان کاشمر خوانده می شود وجود این باغ مزار در درون شهر باعث آن شده تا بسیاری از 

ر اطراف و محوطه این امامزاده شکل بگیرد لذا به همین خاطر و به دلیل گسترش شهر و فعالیتهای فرهنگی و مذهبی و...د

افزایش جمعیت آن میزان مراجعین و زوار به امام زاده سید حمزه رو به فزونی گذاشته و این امر باعث آن شده است که 

امور خیریه استان خراسان با همکاری اداره کمبودهایی در موقعیت و سایت امام زاده رخ بنمایاند. لذا اداره کل اوقاف و 

اوقاف و امور خیریه شهرستان شیروان بنا را بر آن گذاشتند تا طرحی جهت ساماندهی و تهیه طرح جامع سایت مورد نظر 

تهیه شود تا من بعد کلیه توسعه ها و پیشرفت ها و با کلیه مستحدثات مورد نیاز در سایت امامزاده تحت آن برنامه مدرن 

شکل گیرد که این طرح ساماندهی دارای بخش های متفاوتی نظیر بخش مذهبی، بخش فرهنگی، بخش تفریحی و 

تفرجگاهی و خدماتی و اداری می باشد که بسیار مورد نیاز منطقه می باشد به گونه ای که با توجه به مطالعات انجام شده 

 عه و شهرستان کاشمر می باشد.طرح ساماندهی به نظر می رسد کامال مطابق با نیازهای مجمو

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 تعداد و وسعت صحن ها      . 4-2-1-3-3-1   

 متر هزار دو بنای زیر با که بارگاهی و بقعه ساله، صد چند سرو درختان هکتار با 8بنای این امام زاده به مساحت تقریبی 

تان کاشمر می باشد که در اصطالح به در درون بافت مرکزی شهرس.... و ها رواق ها، گلدسته خانه، گنبد بر مشتمل مربع

عنوان باغ مزار شهرستان کاشمر خوانده می شود و همانطور که در سایت پالن مجموعه مشاهده می شود برخالف نمونه 

  است. های مشابه بیشتربه باغی می ماند که کوشکی در وسط آن واقع شده

 
 

 

 

 

 مجموعه امامزاده سید حمزه کاشمر در درون 79-1تصویر

ای وسیع واقع شده است و مانند باغی است که امامزاده به  محوطه

 مأخذ: نگارنده() صورت کوشکی  در آن جا قرار دارد.

 

 ديد به گنبد اصلي در صحن ها. 4-2-1-3-3-2

تشخص بنای مزار با توجه به محل قرارگیری بقعه و محوطه سازی اطراف آن باالست. همچنین بدلیل ارتفاع زیاد بقعه و 

 رار گیری آن در آکس میانی  بستر دید به گنبد در حیاط مزار براحتی میسر می شود.   ق

 

 

 

در مجموعه امامزاده سیدحمزه کاشمر با توجه به  71-1تصویر

تشخص ارتفاعی بقعه و قرار گیری آن در آکس میانی  بستر دید 

 مأخذ: نگارنده() به گنبد در حیاط مزار براحتی میسر می شود .

 

 

  تنوع و زيبايي شناسي درختان و گياهان. 4-2-1-3-3-3

وجود تعداد بیشماری از درختان متنوع در محوطه مجموعه مزار امام زاده موجب سرزندگی و خاطره انگیزی محوطه این 

نمونه  امام زاده برای زایرین شده است. همانطور که در تصاویر قابل مشاهده است تعداد این درختان بسیار بیشتر از تمامی

 های مشابه است و رنگ و بویی متفاوت به این فضا بخشیده اند وموجب بهجت زایی هر چه بیشتر آن شده اند.  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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مجموعه امامزاده سیدحمزه کاشمر بدلیل وسعت  75-1تصویر

زیاد محوطه و وجود درختان و گیاهان متنوع مانند باغی بهجت 

مأخذ: ) گیزد.زاست که حس سرزندگی را در زایرین برمی ان

 نگارنده(

 نسبت فضاهاي باز به بسته. 4-2-1-3-3-4

تصویر پالن طرح توسعه مزار نشان از اهمیت و نقش فضای باز در این مجموعه دارد. وجود فضاهای سبز و محوطه سازی 

دارد. لکه های  با الگوهای چهاربخشی در اطراف و مسیر رسیدن به بقعه نشان از میزان اصالت فضای باز در این مجموعه

  سبز موجود در نقشه سایت گویای اهمیت فضای سبز در مجموعه است.

 

 

 

در مجموعه امامزاده سید حمزه کاشمر وجود  76-1تصویر

فضاهای سبز وسیع ، محوطه سازی های با الگوهای چهاربخشی و 

زیبا و حوض وسیع همگی نشان از اهمیت و نسبت فضای باز به 

 مأخذ: نگارنده() دارد. بسته در این مجموعه

 تزيين و تجمل صحن ها. 4-2-1-3-3-5

وجود فضاهای سبز گسترده، آبنما و مسیرهای آبی و محوطه سازی در اطراف بقعه موجب ایجاد فضایی دلنشین تر و 

بقعه جذاب تر برای زائرین گردیده است. میزان تجمالت و تزیینات به کار رفته در محوطه سازی و مسیرهای ورود به 

موجب تفاخر بیشتر فضا شده و نشان از اهمیت نهادن به زایرین مزار دارد. میزان تزیینات آن در حد متعادل و به دور از 

 تشریفات اضافی است.

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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در مجموعه امامزاده سیدحمزه کاشمر میزان  77-1تصویر

تجمالت و تزیینات به کار رفته در محوطه سازی و مسیرهای 

نهادن  تفاخر بیشتر فضا شده و نشان از اهمیت ورود به بقعه موجب

 مأخذ: نگارنده() به زایرین مزار دارد.

 فاخريت مصالح. 4-2-1-3-3-6

مصالح  بنای اصلی مزار از آجر است اما تزییناتی از کاشی های فیروزه ای رنگ بر زمینه آجری جذابیت خاصی به بنا 

یس و زیبا جلوه بخش فضای مزار هستند. در محوطه سازی نیز مصالح بخشیده است. ایوان و گنبد خانه با کاشیکاری نف

 فاخری چون سنگفرش های زیبا، حوض های سنگی و.. به چشم می خورند.

 

 

مصالح بکار رفته در مجموعه باغ مزار امامزاده سید  78-1تصویر

حمزه کاشمر از مصالح فاخر و بادوام از جمله کاشی، سنگ و 

ح بنای اصلی مزار از آجر است که به نسبت ..هستند. البته مصال

 مأخذ: نگارنده() بقیه مصالح بسیار ساده تر است.

 نورپردازي. 4-2-1-3-3-7

 طالیی نور تا بوده سفید رنگ به شود می نمایان شب در منفی که فضاهای نورپردازی کلی حالت بیشتر در نور از استفاده

باشد. در نورپردازی محوطه حرم با توجه به وسعت باالی آن از چراغهای  گرایانه معنا تر و جمالی همچنان حرم گنبد

 بیشماری استفاده شده است.

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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نورپردازی مزار بصورت خیال انگیز و شباهت  73-1تصویر

نماست. در باغ مزار امامزاده سید حمزه کاشمر نورپردازی محوطه 

. )مأخذ: بیشتر به رنگ سفید بوده تا نور گنبد بیشتر به چشم آید

 (نگارنده

 

 

 نمادها و الگوها. 4-2-1-3-3-8

در طرح توسعه این مزار الگوهای متقارن و منظم هندسی  و الگوی چهار بخشی بکار رفته  است. مسیر های آبی و حوض 

ر بکار رفته د های پر آب و درختان و فضاهای سبز گسترده آن همگی نمادهایی از باغ های ایرانی است.رنگ فیروزه ای 

 هستند. زاده امام این در پردازی نماد های نمونه از دیگر  ایوان، های گنبد و کاری کاشی

 

 

 

در مجموعه امامزاده سید حمزه کاشمر الگوهای  81-1تصویر

متقارن و منظم هندسی  و الگوی چهار بخشی بکار رفته  است. 

مسیر های آبی و حوض های پر آب و درختان و فضاهای سبز 

همگی نمادهایی از باغ های ایرانی است.رنگ فیروزه  گسترده آن

ایوان نیز از دیگر  های گنبد و کاری بکار رفته در کاشی ای 

 مأخذ: نگارنده() عناصر نمادین مجموعه اند.

 

 

 . امامزاده سيد مرتضي كاشمر4-2-1-3-4

 کارفرما: اداره اوقاف کاشمر -شهر کاشمر  :پروژه موقعیت

 مذهبی -کاربری: فرهنگی - 4975طرح: تهیه تاریخ

 مشاور: شرکت مهندسین  مشاور زیست کاوش –هکتار  5/4مساحت: 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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مردم باشد که بسیار مورد نظر ادگان موجود در شهرستان کاشمر میززاده سید مرتضی کاشمر یکی دیگر از امامامام

زاده به این شهرستان سفر مت به این امامای که سالیانه زوار بسیاری جهت عزیباشد به گونهمنطقه و آن محدوده استان می

هکتار واقع شده  6زاده سید مرتضی کاشمر در حاشیه شمالی شهر و در زمینی نسبتاً ناهموار به مساحت امامکنند. بنای می

 .است

        جعه کننده را ای است که بیشتر نیازهای تفریحی و تفرجگاهی زوار مرارارگیری این مزار متبرکه به گونهمحل ق 

کند لذا شد و گسترش مجموعه بسیار جلوه میسازد. با توجه به افزایش جمعیت زوار مراجعه کننده به نیاز به ربرآورده می

با توجه به جذب سرمایه قابل قبول در مورد مزار فوق الذکر تصمیم بر آن گرفته شد که طرحی جهت برنامه ریزی 

که در آن کلیه امکانات مورد نیاز لحاظ شده باشد، لذا به همین خاطر طرح ساماندهی مزار فوق الذکر شکل گیری شود 

 مورد نظر تهیه و ارائه گردید که در آن سعی شده است حداکثر نیازها مرتفع شود.

 ها      . تعداد و وسعت صحن4-2-1-3-4-1  

 رسد.نهایت به فضایی صحن مانند میدر  مجموعه مزار از سلسله مراتبی برای رسیدن به بارگاه اصلی برخوردار است که

 اما وسعت این صحن در برابر فضاهای دیگر محدود است.

 

 

 

 

زاده سید مرتضی کاشمر سلسله در مجموعه امام 84-1تصویر

مراتبی برای  رسیدن به مزار وجود دارد که در نهایت به فضای 

 مأخذ: نگارنده() رسد.صحن اصلی می

 هااصلي در صحن. ديد به گنبد 4-2-1-3-4-2

تشخص بنای مزار با توجه به محل قرارگیری بقعه و نحوه رسیدن به آن در بستر از میزان باالیی بر خوردار است. وجود 

فضاهای باز در اطراف مزار بر تشخص آن افزوده است. دید به گنبد اصلی با توجه به ارتفاع آن و قرارگیری در آکس 

 یر است.میانی در صحن به راحتی امکان پذ

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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زاده سید دید به گنبد اصلی در صحن مزار امام 82-1تصویر

مرتضی کاشمر  با توجه به محل و نحوه قرار گیری در مجموعه و 

 مأخذ: نگارنده() تشخص ارتفاعی آن به راحتی میسر است.

 

  تنوع و زيبايي شناسي درختان و گياهان. 4-2-1-3-4-3

 محوطه این بهجت زاییزاده موجب سرزندگی و راف و محوطه مجموعه مزار اماماط در و انبوه درختان متنوعوجود 

هر چه موجب زیبایی درختان های تنوع گونهمانطور که در تصاویر قابل مشاهده است زاده برای زایرین شده است. هامام

 است.شده  زادهفضای امامبیشتر 

 

 

 

 

در اطراف  وجود تعداد بی شماری از درختان متنوع 89-1تصویر

زاده سید مرتضی کاشمر  موجب و محوطه مجموعه مزار امام

 سرزندگی و خاطره انگیزی فضای آن برای زایرین شده است.

 مأخذ: نگارنده()

 

 نسبت فضاهاي باز به بسته. 4-2-1-3-4-4

اهای سبز و محوطه تصویر سه بعدی از طرح توسعه مزار نشان از اهمیت و نقش فضای باز در این مجموعه دارد. وجود فض

توان گفت در این مجموعه دارد. در مجموع میسازی اطراف و مسیر رسیدن به بقعه نشان از میزان اصالت فضای باز 

 فضای باز در این مجموعه اهمیت دو چتدانی دارد ونسبت به فضای بسته کامال غالب است.

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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وجود فضاهای سبز و محوطه سازی ها در مسیر  81-1تصویر

دن به بقعه نشان از میزان اصالت فضای باز در مزار امامزاده رسی

 مأخذ: نگارنده() سید مرتضی کاشمر دارد.

 تزيين و تجمل صحن ها. 4-2-1-3-4-5

در مجموعه مزار در عین زیبایی و سرزندگی فضای آن از تزیین و تجمل بیش از حد پرهیز شده و وجود فضاهای سبز 

ازی در اطراف بقعه موجب کشش بیشتر زایرین به سمت مزار شده است. تجمالت و نماها و محوطه سگسترده، آب

تزیینات در محوطه سازی و مسیر رسیدن به بقعه موجب تفاخر آن شده و نشان از اهمیت نهادن به سلسله مراتب ورود 

  زایرین به مزار  دارد.

 

 

 

تجمالت و تزیینات در صحن امامزاده سید مرتضی  85-1تصویر

-مر تنها در محوطه سازی، وجود فضاهای سبز گسترده، آبکاش

نماها و ..وجود دارد و نشان از اهمیت نهادن به سلسله مراتب ورود 

 مأخذ: نگارنده() زایرین به مزار دارد.

 

 فاخريت مصالح. 4-2-1-3-4-6

کاری نفیس و زیبا پوشش مصالح استفاده شده در کفسازی محوطه مزار از سنگ است. گنبد و بنای اصلی مزار با کاشی

و تزیینات اضافی برخوردار داده شده اند. در مجموع مصالح مجموعه به نسبت مصالح زیبا و فاخری هستند. اما از تجمل 

 نیستند.

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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در مجموعه مزار امامزاده سید مرتضی کاشمر از  86-1تصویر

های نفیس و..استفاده شده مصالح فاخری چون سنگ، کاشی

کاربرد مصالح گرانقیمتی چون طال، نقره و.. به کلی  است. اما از

 مأخذ: نگارنده() پرهیز شده است.

 . نورپردازي4-2-1-3-4-7

 نورپردازی مجموعه شامل محوطه، فضای سبز و بنای مزاراست.که بصورت کامال شباهت نماست.

 نمادها و الگوها. 1-2-4-9-1-8

باغ ها و باغ مزارهای اصیل استفاده شده است که از نظم هندسی و   در طرح توسعه این مزار از الگوی هندسی  پالن

نمای با سازی مانند تشریفات ورودی ، حوض و آبر است. همچنین وجود جزئیات محوطهسلسله مراتبی خاص برخوردا

 این در تشبیه گنبد امامزاده از دیگر عناصر نمادین این مجموعه اند. ایفیروزه الگوی هندسی اسالمی و ایرانی و رنگ

 . است گرفته صورت کالبدی عناصر وسیله به پردازی نماد از استفاده با مزار

 ساري شهر -عباس زادهامام توسعه . طرح4-2-1-3-5

 زیارتگاه این که دارد قرار شکوه با زیارتگاهی( آزادگله منطقه( )ع)رضا امام بلوار در تجن پل از بعد ساری شهر شرق در

 امامزاده اصلی شخصیت که میباشند مدفون نفر چهار بارگاه این در.  باشد می( ع)عباس مامزادها حضرت به متعلق

 امامزاده این شجره. هستند عبداهلل ، حسن ، محمد های نام به حضرت آن فرزندان دیگر تن سه و میباشد( ع)عباس

 االمام بن حمزه بن قاسم بن العرابیا محمد بن عباس: »رسدمی( ع)کاظم موسی امام حضرت به واسطه سه با بزرگوار

 در و آمده دنیا به( ع)هادی امام حضرت زمان در بود قرآن مفسر و حدیث راوی( ع) عباس زادهامام( ع)الکاظم موسی

 .است رسیده شهادت به هاسال همان در احتماال و یافته نمو و نشو( عج)زمان امام حضرت صغری غیبت عصر

 سال رمضان مبارک ماه اول شنبه پنج در حسینی الدین شرف بن امیر سیّد حکومت زمان در ودموج های کتیبه به توجه با

 این که گردید نصب چوبی صندوق قبور این روی بر ق. ه 837 سال در و آشکارگردیده( ع)عباس امامزاده قبر  ق.ه 827

 پس سال چهل یعنی  ق.ه 397 سالدر و شد ساخته ساروی نجار احمد الدین شمس توسط موجود کتیبه اساس بر صندوق

 دستگاه در بودند خاندانی که روزافزون رستم فرزند روزافزون به ملقب آقامحمد زمان در زادهامام صندوق استقرار از

 و مسجد کنارآن در و ساخته را آجری گنبد این االنام کهف آقاحسین بنام شخصی کردندمی خدمت مرعشیان حکومت

 تمام برداشتن از پس روزافزون رستم. نیست اثری عمارت و حوض و مسجد از اکنون که بود ساخته هم عمارت و حوض

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 تبرستان مطلق حاکم و یافت دست ق.ه 391 سال در مازندران تمام به مرعشیان شده ضعیف حکومت بردن بین از و موانع

 که خود شبیه مزارات به نسبت که کرد ابن را( ع)عبّاس زادهامام بقعه ق.ه 397 سال در روزافزون آقامحمد فرزندش و شد

 .باشد می بلندتر و تر شکوه با همه از بنا این است، اطراف و ساری در بنا 3 حدود

 عرض درجه 96 و دقیقه 91در که است سلجوقی سبک به معروف هجری نهم قرن معماری شاهکارهای از یکی بنا این

 بنا اصلی بدنه. است گرفته قرار دریا سطح متری 48 ارتفاع به و جغرافیایی طول درجه 52و دقیقه 58 در و جغرافیایی

 شکل هرمی گنبد آن باالی و ضلعی هشت کمربندی آن باالی و کفتری سینه هایقرنیس اضالع، باالی بر و ضلعی هشت

  .میباشد متر 91 بنا این ارتفاع و شده واقع شده طالکاری قندیل یک بنا این برنوک و ضلعی هشت

 مورد تا دهدمی انجام را خود وتالش سعی و هست موفق امامزادگان جزء فرهنگی هایبرنامه اجرای در زادهامام این

 و رفاهی امکانات کلیه با مهمانسرا و زائرسرا 51 دارای آستانه زائرین رفاه بحث در اما. گیرد قرار زائرین رضایت

 برای جا ضیق آستانه مشکالت از یکی البته .شد دیده تدارک زائرین رفاه و اسکان برای اختصاصی، پارکینگ

 مشکل این حل برای که باشد می حرم به زنان و مردان ورودی جداسازی عدم معضل همچنین و زائرین و نمازگزاران

 ساخته بقعه این پیرامون شبستان مربع متر 2111 طرح این در که هست حرم توسعه جامع طرح اجرای حال در اوقاف اداره

 این به آسیبی گونه هیچ طرح این البته  .شده هزینه تومان میلیارد یک بر بالغ داشته کار پیشرفت%  11 تاکنون که شودمی

 اجرای با و بیاد چشم به بیشتر بقعه این زیبایی تا کردند تنظیم را طرح این طوری بلکه زد نخواهد تاریخی و ارزشمند بقعه

 .درخشید خواهد انشبست این وسط در نگینی چون بقعه طرح این

 تعداد و وسعت صحن ها      . 4-2-1-3-5-1

مجموعه مزار شامل یک صحن است به گونه ای که بنای مقبره در میان یک فضای باز قرار گرفته است. وسعت محوطه 

 مزار نسبت به نمونه های دیگر محدود است.

 

 

 

 امام زاده عباس ساری دارای یک صحن با وسعت 87-1تصویر

 است. مأخذ: نگارنده محدود
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 هاديد به گنبد اصلي در صحن. 4-2-1-3-5-2

دید به گنبد اصلی در صحن مزار به راحتی و بصورت مستقیم امکان پذیر است. تشخص بنای مزار با توجه به ارتفاع زیاد 

این قعه آجری در محوطه توان گفت باالیی بر خوردار است. در واقع میبقعه و قرار گیری آن در مرکزیت بستر از میزان ب

 درخشد.مجموعه مانند نگینی می

 

 

 

 

دید به گنبد بنای مزار امام زاده عباس ساری به دلیل  88-1تصویر

ارتفاع زیاد و قرار گیری در مرکز مجموعه  به راحتی میسر است. 

 مأخذ: نگارنده

 

  تنوع و زيبايي شناسي درختان و گياهان. 4-2-1-3-5-3

 برای زاده امام این محوطه انگیزی خاطره موجب زاده امام محوطه در کشیده فلک به سر و قدیمی تدرخ چندین وجود

 فضا سرزندگی و انگیزی شادی تقویت و سبز فضای توسعه جهت همچنین. است شده شهر اهالی خصوص وبه زایرین

 سازی محوطه در که هایی باغچه در که. دارد وجود زاده امام این محوطه در کاج و زینتی های درخت زیادی تعداد

  .برخوردارند خوبی تنوع از مزار گیاهان و درختان فضا محدود وسعت وجود با مجموع در. اند گرفته قرار شده طراحی

 

 

زاده عباس ساری با وجود در محوطه مزار امام 83-1تصویر

خورد. وسعت محدود، درختان و گیاهان متنوعی به چشم می

ی و زیبا در مجموعه موجب خاطره انگیزی و وجود درختان قدیم

 اند. مأخذ: نگارندهسرزندگی فضا شده

 نسبت فضاهاي باز به بسته. 4-2-1-3-5-4

 میزان به توجه با .دارد مجموعه این در باز فضای اصالت میزان از نشان بقعه اطراف سازی محوطه و سبز فضاهای وجود

 آن محوطه در کوتاه توقف و درختان سایه از استفاده و مزار این محوطه در نشستن و مقدس مکان این به زایرین مراجعه

.است شده چندان دو باز فضاهای این اهمیت فراغت اوقات گذران و استراحت جهت
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در طرح توسعه جدید از وسعت فضای باز کاسته  31-1تصویر

شده و جهت افزایش فضای بسته)شبستان( بکار گرفته شده است. 

ضاهای باز در اطراف مزار و اهمیت آن بدلیل مراجعه وجود ف

زایرین و استفاده از سایه درختان و .. جهت استراحت و گذران 

اوقات فراغت. مأخذ: گوگل

 

 ها. تزيين و تجمل صحن4-2-1-3-5-5

وجود  ت.محوطه مزار به دور از تجمالت است. وجود فضاهای سبز و درختان تنها زینت این محدوده مزار اسصحن و 

 حصار آجری مشبک در اطراف امامزاده از نمونه های تزیینات ساده بکار رفته در مجموعه است.

 

 

 

زاده عباس ساری به دور از هر نوع تزیین صحن امام 34-1تصویر

و تجمل و بسیار ساده است. درختان و فضاهای سبز موجود در 

 اند. مأخذ: نگارندهمزار تنها زینت محوطه

 فاخريت مصالح. 4-2-1-3-5-6

افت مصالح گنبد و بنای اصلی مزار از آجر است.محوطه مزار با دیوار آجری  مشبک و کم ارتفاع حریم خود را از ب

های گذشته حصاری در اطراف خود دارد. در مجموع در این مزار از مصالح فاخر و پر اطراف جدا نموده و مانند باغ

 تجمل استفاده نشده است.
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در مزار امامزاده عباس ساری از مصالح فاخر و پرتجمل استفاده نشده است. استفاده از آجر در گنبد و بنای اصلی مزار و همچنین  7-1شکل

 دیوارهای محوطه که نمای زیبایی ایجاد کرده اند نشان از سادگی مصالح آن دارد. مأخذ: آرشیو بخش فنی امامزاده عباس

 . نورپردازي4-2-1-3-5-7

 .است داده شکل را نمایی شباهت انگیزی خیال و بوده معناگرایانه بیشتر نور از استفاده زاده عباسامام مزار در

 نمادها و الگوها. 4-2-1-3-5-8

در طرح توسعه این مزار و اجرای شبستان جدید از الگویی نزدیک  به پالن مقبره استفاده شده است. این الگوی توسعه 

  ندسی رایج در نمونه های مشابه است.پالن متفاوت از الگوهای ه

 زاده عبداهلل آمل. طرح توسعه امام4-2-1-3-6   

 و آغاز تهران بلوار در شهر خروجی از نیز آن به مسیردسترسی دارد قرار شمالی البرز سبز سر های دامنه در زیارتگاه این

 هراز رود و جاده غرب جانب در که میرسد عبداهلل هزادامام راهی دو به هراز جاده ابتدای در کیلومتر 1 مسافت طی از پس

 فلک به سر هایدرخت خورد می چشم به که چیزی نخستین بقعه  به مسیررسیدن در. یابدمی ادامه زادهامام طرف به

 در طبیعت زیبایی .کنند می هدایت بقعه سوی به را زائر و ایستاده یکدیگر کنار در دست یک و منظم که هستند کشیده

 بقعه دور تا دور. کندنمی احساس را بقعه به رسیدن مسیر در زمان گذر زائر که است آورشگفت چنان آمل از منطقه ینا

 یکی ها مغازه تمامی اجناس تقریبا. اند فراگرفته هستند زیارتی مراکز بازارهای تمامی شبیه که سوغاتی فروش های مغازه را

 معماری با زادهامام اصلی ساختمان .بخشد می زادهامام این زائر به شائبهبی لذتی بازار در زدن گشت حال این با اما است

 ،169 طول به نقره و طال از ضریحی مقبره روی بر و حرم داخل در. گردید بنا خاص عظمتی با 4919سال در زیبا بسیار

 آستانه، قدیمی آثار از. است شده ساخته اصفهان هنرمندان بوسیله که دارد ر قرا متر سانتی 275 ارتفاع و 975عرض
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 پذیرایی واحدهای و بازار پارک، اقامتی، اماکن نیز زائرین برای. باشد می سقاخانه و فاطمه بی بی مرقد و شفا حوض

 بوده است. کشور سراسر میهمانان از نفر هزاران میزبان ساله هر مشهور زیارتگاه این.  است گردیده ایجاد

 ها      سعت صحن. تعداد و و4-2-1-3-6-1

انتهای این صحن و در آکس میانی ای که بنای مقبره در اصلی با وسعت باالست به گونه مجموعه مزار شامل یک صحن

 قرار گرفته است. آن 

 

 

 

امامزاده عبداهلل آمل شامل یک صحن گسترده است  32-1تصویر

مأخذ: ) که بنای مزار در انتهای آکس میانی آن واقع شده است.

 گارنده(ن

 

 

 ها. ديد به گنبد اصلي در صحن4-2-1-3-6-2

 قرارگیری. نداشده قرارداده گنبد سمت به همه بصریبا قرارگیری در صحن اصلی دیدهای ( ع)امامزاده عبداهلل مزار در

 یزن  آن در استفاده مورد رفیع سردرهای و بلند منارهای چون هم شاخص عناصر و مجموعهآکس میانی  در مزار بنای

  مستقیم و به راحتی میسر است. کامال صحن در اصلی گنبد به دید که ای گونه به است شده مزار تشخص موجب

 

 

دید به گنبد اصلی  با توجه به تشخص بنای مزار به  39-1تصویر

 مأخذ: نگارنده() صورت کامال مستقیم در دسترس است.
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  نتنوع و زيبايي شناسي درختان و گياها. 4-2-1-3-6-3

 وجوداند.  ایستاده یکدیگر کنار در دست یک و منظم که هستند ای کشیده فلک به سر درختهای بقعه  به مسیررسیدن در

درختان . است شده زاده امام این محوطه انگیزی خاطره موجب زاده امام محوطه در کشیده فلک به سر و قدیمی اندرخت

 ند و موجب سرزندگی هر چه بیشتر فضا شده اند.و گیاهان مجموعه مزار از تنوع باالیی برخوردار

 

 

 

 

 

در  کشیده فلک به سر و قدیمی درختان وجود 31-1تصویر

زاده عبداهلل موجب خاطره  امام محوطه مسیررسیدن به مزار و

 مأخذ: نگارنده() .اندانگیزی و سرزندگی هر چه بیشتر فضا شده

 

 نسبت فضاهاي باز به بسته. 4-2-1-3-6-4

 درو نقش آن  باز فضایاهمیت  از نشانو بین فضاهای مختلف مجموعه  اطراف سازی محوطه و سبز فضاهای وجود

 نسبت فضاهای باز به بسته در این مجموعه بیشتر است. .دارد مجموعه اینتلفیق فضاهای 

 ها. تزيين و تجمل صحن4-2-1-3-6-5

وجود گیاهان و درختان متنوع مزین شده است. سادگی صحن مجموعه مزار با  محوطه مزار به دور از تجمالت است. 

 صحن مجموعه در تصاویر کامال مشهود است.
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زاده عبداهلل آمل به دور از هر نوع صحن مجموعه امام 35-1تصویر

 مأخذ: نگارنده() تجمل و تزیین است.

 فاخريت مصالح. 4-2-1-3-6-6

-کاری هایی که بر گنبد و سردرهای بنای مزار پوشش داده میبا کاشیاما  مصالح گنبد و بنای اصلی مزار از آجر است.

 در مجموع در این مزار از مصالح فاخر و پر تجمل استفاده نشده است. شود مزین خواهد شد.

 نورپردازي. 4-2-1-3-6-7

. استفاده از است داده شکل را نمایی شباهت انگیزی خیال و بوده معناگرایانه بیشتر نور از استفاده زاده عبداهللمزار امام در

 خورد.نور سفید در شبستان ها و نور زرد در نورپردازی محوطه مجموعه مزار به چشم می

 

 

معناگرایانه  بیشتر زاده عبداهللنورپردازی مزار امام 36-1تصویر

بوده و بصورت نور سفید در شبستان ها و نور زرد در محوطه 

 مأخذ: نگارنده() ظاهر شده است.

 

 

 نمادها و الگوها. 4-2-1-3-6-8

. رنگ فیروزه ای گنبد و منارها، استفاده شده است ار و اجرای شبستان جدید از الگوهای اصیل در طرح توسعه این مز

 .هستند زاده امام این در پردازی نماد های نمونه سردرهای رفیع ، قوس و طاق ها از

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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اصیل در مجموعه و وجود عناصر نمادین و الگوهای  37-1تصویر

 مأخذ: نگارنده() بنای مزار کامال مشهود است.

طرح های توسعه محلی اغلب زائرین از همان محدوده هستند و در :. طرح توسعه مزار در مقياس محلي4-2-1-4

عموال با بسیار کمتر از بقیه رده هاست. تنوع فضاها بسیار محدود است و نحوه دسترسی به بنای مزار بسیار ساده تر و م

سلسله مراتب کمتری همراه است. در این طرح ها معموال نحوه خدمات رسانی و تکمیل طرح بر اساس تخصیص بودجه 

 کمتر بسیار ساده تر از بقیه رده هاست.

 . مقايسه تطبيقي نمونه هاي جهاني و ملي4-2-2

 تعداد و وسعت صحن ها. 4-2-2-1

ه حرم علوی با وجود سلسله مراتب زیاد برای رسیدن به مزار شامل یک همانطور که در بررسی ها گفته شد طرح توسع

صحن اصلی با وسعت باالست. اما طرح توسعه حرم حضرت معصومه با داشتن چهار صحن از وسعت بیشتری برخوردار 

 است. همچنین حرم مطهر امام خمینی با داشتن دو صحن در جانب شرقی و غربی از وسعت باالیی برخوردار است.

 

به ترتیب حرم حضرت معصومه با داشتن چهار صحن بیشترین وسعت و پس از آن  حرم امام خمینی وحرم علوی دارای تعداد  38-1تصویر

 مأخذ: نگارنده() صحن های کمتری هستند.
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 ديد به گنبد اصلي در صحن ها. 4-2-2-2

آن نسبت به ساختمان های اطراف بلندتر و دارای  در بررسی ها مشخص شد که  در هر سه نمونه بنای حرم و گنبد و منار

تنها در طرح  شاخص ارتفاعی است. و دید به گنبد اصلی در صحن ها بصورت مستقیم و به سادگی امکان پذیر است.

 توسعه حرم حضرت معصومه نسبت به یکی از صحن ها با توجه به میزان تشخص حرم مطهر در آن نقد وارد است.

 

اویر به ترتیب از راست هر سه بنای حرم حضرت معصومه، حرم علوی و حرم امام خمینی با دید مستقیم به گنبد حرم از در تص 33-1تصویر

 مأخذ: نگارنده() صحن ها قابل مشاهده اند.

  تنوع و زيبايي شناسي درختان و گياهان. 4-2-2-3

ظم و هندسه خاص آن به مجموعه حرم علوی همانطور که تصاویر گویاست وجود درختان نخل که بومی منطقه اند،  با ن

و فضای آن جلوه خاصی بخشیده است. اما در طرح توسعه حرم حضرت معصومه توجه به طبیعت گرایی بسیار محدود 

است و با توجه به وسعت باالی مجموعه انتظار بیشتری در این زمینه وجود داشت. در طرح توسعه حرم مطهر امام خمینی 

  دیگر توجه به طبیعت گرایی و وجود درختان وگیاهان متنوع بارزتر است. نسبت به دو نمونه

 

 

در تصاویر به ترتیب از راست حرم امام خمینی بیشترین توجه به طبیعت گرایی و تنوع گیاهان را دارد و پس از آن حرم علوی با  411-1تصویر

است. بنای حرم حضرت معصومه نیز بر خالف انتظار،کمترین میزان توجه  وجود درختان نخل بومی منطقه از لحاظ تنوع گیاهان بسیار محدودتر

 مأخذ: نگارنده() به طبیعت گرایی را داراست.
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 نسبت فضاهاي باز به بسته. 4-2-2-4

مناسب و سلسله مراتبی فضاهای  سازماندهی مناسب فضاهای باز و بسته و در نتیجه تلفیقدر طرح توسعه حرم علوی شاهد 

یم. همچنین در طرح توسعه حرم حضرت معصومه نیز وجود فضاهای باز در میان فضاهای بسته کامالً غالب مجموعه هست

و فضای باز در اطراف و صحن های مجموعه نسبت  حرم امام خمینی با داشتن بیشترین مساحت فضای سبزاست و 

 فضاهای باز به بسته باالتری از دو نمونه دیگر دارد.

 

سه نمونه  تلفیق مناسب فضاهای بسته و باز در مجموعه مشاهده می شود. اما حرم امام خمینی با داشتن بیشترین مساحت  در هر 414 -1تصویر

 مأخذ: نگارنده() فضای سبز و فضای باز در اطراف و صحن های مجموعه نسبت فضاهای باز به بسته باالتری از دو نمونه دیگر دارد.

 تزيين و تجمل صحن ها. 4-2-2-5

آن با مصالح فاخر  منار و همچنین گنبد و زیبا کاشیکاری ر تصاویر مشاهده می شود که صحن اصلی حرم علوی باد 

 شده استفاده اندک مقدار به تزئینات و است آجر آن مصالح اکثر بینیم می توسعه در که طور همان اما تزیین شده اند.

یادی در حرم و صحن اصلی بکار رفته است اما در صحن . در طرح توسعه حرم حضرت معصومه تزیینات و تجمل زاست

های دیگر تجمل و تزیین خاصی مشاهده نمی شود و تزیینات ساده و زیبایی در آن ها بکار رفته است. در طرح توسعه 

 با داشتن حرم مطهر امام خمینی تزیینات زیبایی در فضای داخلی در سالهای اخیر بکار رفته اما نمای بیرونی مجموعه

 است.عین حال ساده و با حداقل جزییات  تزیینات  بدون تفاخر و ترکیبی از طرح های مدرن و سنتی در

  

 

در تصاویر به ترتیب از راست حرم علوی و حرم حضرت معصومه از تزیین و تجمل بیشتری در صحن اصلی برخوردارند  اما  412-1تصویر

 مأخذ: نگارنده() و مصالح گنبد و منار آن از تفاخر و تجمل کمتری برخوردار است. حرم امام خمینی تزیینات به نسبت ساده تری دارد
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 فاخريت مصالح .4-2-2-6

و مصالح ساده تر و کم تجمل در قسمت فاخر و پرتجمل در فضای صحن اصلی توجه به تصاویر، استفاده از مصالح با 

 همچون فاخری مصالحنیز از ( س) معصومه ضرتح مطهر حرم در های جدید طرح توسعه حرم علوی مشاهده می شود.

 تفاخر کمتری نسبت به آن یافته توسعه های بخش مصالح . است شده استفاده شکوه با و نغز و پرکار تزیینات و نقره و طال

 مصالح ساده تری در فضای بیرونی دارد. مصالح. حرم مطهر امام خمینی در مقایسه با دو نمونه دیگر دارند مطهر حرم

 حرم از زیبایی خاصی برخوردارند. داخلی فضاهای در استفاده وردم

 نورپردازي. 4-2-2-7

نورپردازی زیبای گنبد و منار  در حرم علوی .است شده استفاده تشبیهی صورت به چراغ نور ازهر سه مزار  نورپردازیدر 

 در که همانطورت معصومه )س(، در مجموعه حرم مطهر حضر حرم و محوطه مزار بر معنویت فضایی آن افزوده است.

 رنگ به شود می نمایان شب در که(میدان و صحن)منفی فضاهای نورپردازی کلی حالت در شود می تصاویر مشاهده

 .باشد گرایانه معنا و ترجمالی همچنان حرم گنبد طالیی نور تا بوده سفید

 

 

 

به ترتيب از راست  .است شده استفاده يهيتشب صورت به چراغ هر سه مزار از نور  در نورپردازي 113-4تصوير

 نورپردازي حرم علوي، حرم حضرت معصومه و در نهايت حرم امام خميني از بيشترين تا كمترين جلوه را دارند.

 مأخذ: نگارنده()

 نمادها و الگوها. 4-2-2-8

ی و نماد گونه اند. و با توجه به بررسی های صورت گرفته مشخص شد که هر سه مجموعه فوق دارای عناصر نشانه ا

  الگوهای اصیل و ارزشمند اسالمی در آن ها بکار رفته است.
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 ايهاي منطقه. مقايسه تطبيقي نمونه4-2-3

 ها. تعداد و وسعت صحن4-2-3-1

داشتن شش صحن حرم علوی با  اصفهان محمد و عباس علی آقا زادهامامها گفته شد طرح توسعه همانطور که در بررسی

وسعت صحن در طرح توسعه  .ها همگی دارای یک صحن اصلی هستندتعداد صحن را داراست و بقیه نمونهبیشترین 

-زاده سید حمزه و پس از آن حرم حسین بن موسی الکاظم بسیار باالست. و در درجه بعد از آنها به ترتیب صحن امامامام

 متری برخوردارند. زاده عباس از وسعت کزاده عبداهلل و امامزاده سید مرتضی، امام

 

با داشتن شش صحن بیشترین تعداد صحن را داراست.  اصفهان محمد و عباس علی آقا زادهدر نمونه ها به ترتیب طرح توسعه امام 411-1تصویر

 نده(مأخذ: نگار) .اندباشند که وسعت صحن ها به ترتیب از بیشترین به کمترین قابل مشاهدهو بقیه همگی دارای یک صحن اصلی می

 ها. ديد به گنبد اصلي در صحن4-2-3-2

ها براحتی میسر است. در همه های منتخب دید به گنبد اصلی در صحنهمه نمونهها مشخص شد که  در در بررسی

  .و دارای شاخص ارتفاعی است های اطرافها گنبدها با ارتفاع بسیار بلند نسبت به ساختمان نمونه
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-ها براحتی میسر است. در همه نمونه ها گنبدها با ارتفاع بسیار بلند نسبت به ساختمانها دید به گنبد اصلی در صحنهدر همه نمون 415-1تصویر

 مأخذ: نگارنده() های اطراف دارای شاخص ارتفاعی هستند.

  شناسي درختان و گياهان. تنوع و زيبايي4-2-3-3

وع در محوطه مزارها موجب زیبایی و سرزندگی فضای و گیاهان متن همانطور که تصاویر گویاست وجود درختان

گرایی و وجود درختان های دیگر توجه به طبیعتبه نمونه زاده سید حمزه نسبتامامدر طرح توسعه مجموعه شده است. 

انگیزد. در طرح رزندگی را در زایرین برمیاین مجموعه مانند باغی بهجت زاست که حس س وگیاهان متنوع بارزتر است.

 توسعه حرم حسین بن موسی)ع( نیز استفاده از درختان بومی)نخل( و توجه به فضای سبز کامال مشهود است.

 

 

زاده سید حمزه با وجود بیشترین تنوع درختان و اند. امامها وجود درختان و گیاهان به فضا سرزندگی بخشیدهدر همه نمونه 416-1تصویر

مأخذ: ) ها وگیاهان برخوردار است.د. حرم حسین بن موسی)ع( نیز در مرتبه بعد از تنوع و زیبایی گلگیاهان به باغی بسیار وسیع شباهت دار

 نگارنده(
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 نسبت فضاهاي باز به بسته. 4-2-3-4

زاده سید حمزه اختصاص دارد. در حرم حسین ها مشخص شد که بیشترین نسبت فضای باز به بسته به امامدر بررسی نمونه

 فضایی سازماندهی موجب مجموعه  مختلف فضاهای و میانی قسمت در و اطراف در باز فضاهای ودوج بن موسی نیز

زاده سید مرتضی نیز نسبت فضای باز به بسته قابل توجهی دارد. در مجموع . طرح توسعه اماماست گشته مجموعه مناسب

 ها، بیشتر است.نسبت فضای باز در مقایسه با فضای بسته در همه نمونه

 ها. تزيين و تجمل صحن4-2-3-5

عظمت و های فاخر،ای دیگر ازساختمایههای منطقهها مشخص شد مزار حسین بن موسی)ع( در مقایسه با نمونهدر بررسی

بیشتری برخوردار است. اما در درجه   نغز کاری و ظرافت شادی انگیزی، حداکثر تزیینات، غنای رنگی، ،شکوه در سیما

زاده آقا علی عباس زاده سید حمزه  و پس از آن طرح توسعه امامزاده سید مرتضی و امامامام صحن بعد میزان تزیینات در

-زاده عبداهلل و اماماماممزار وصحن  محوطه حد متعادل و به دور از تجمالت و تزیینات اضافی است. در و محمد اصفهان

  ینت این محدوده مزار است.سبز و درختان تنها ز وجود فضاهای تجمالت است.هرگونه به دور از زاده عباس ساده و 

زاده عباس ساری های تزیینات ساده بکار رفته در مجموعه امامزاده از نمونهوجود حصار آجری مشبک در اطراف امام

 است.

 
 

و کمترین میزان تجمل نیز ها  بیشترین میزان تزیین و تجمل  صحن به مزار حسین بن موسی)ع( اختصاص دارد. در بین نمونه 417-1تصویر

 مأخذ: نگارنده() زاده عباس)ع( است.مربوط به مزار امام

 فاخريت مصالح. 4-2-3-6

، کاری بناکاشیمصالح زیبا و فاخر از جمله  (ع)الکاظم موسى بن حسین در آرامگاهها مشخص شد با مقایسه نمونه

. در این مجموعه خوردبه چشم می سازی و...در محوطه اصر تزیینی و بکار رفتهسازی و عنهای بکار رفته در کفسنگ
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زاده زاده سید مرتضی، سید حمزه و اماماست. در مزارهای امام شده استفاده هاکاری وکاشی طالکاری تزیینات، نهایت از

اده و کم کاری های بسیار زیبا در کنار مصالح سنیز مصالحی نفیس و زیبا همچون کاشی آقا علی عباس و محمد اصفهان

-تر و به دور از هر نوع تجمل بکار رفتهزاده عبداهلل نیز مصالح سادهزاده عباس و امامدر دو مزار امام اند.تر بکار رفتهتجمل

 اند.

 نورپردازي. 4-2-3-7

 ، بدگن نورپردازیدر مزار حسین بن موسی  .است شده استفاده تشبیهی صورت به چراغ نور ازهمه مزارها   نورپردازیدر 

و  زاده آقا علی عباس و محمد اصفهانپس از آن مزار امام ست.هابسیار زیباتر از سایر نمونهحرم و محوطه مزار و بنای منار

 ها دارند. تری نسبت به بقیه نمونهزاده سید مرتضی به نسبت نورپردازی قابل قبولامام

 

 

در مزار حسین بن موسی نورپردازی گنبد، منار و  .است شده استفاده تشبیهی رتصو به چراغ در نورپردازی همه مزارها از نور 418-1تصویر

 مأخذ: نگارنده() هاست.بنای حرم و محوطه مزار بسیار زیباتر از سایر نمونه

 نمادها و الگوها. 4-2-3-7

می و ایرانی  های صورت گرفته مشخص شد که در تمامی مزارهای فوق نمادها و الگوهای اصیل اسالبا توجه به بررسی

-اند. الگوهای هندسی و عناصر بکار رفته در این طرحای و نماد گونهبکار گرفته شده است و اغلب دارای عناصر نشانه

 هاینمونه ها ازای گنبد و منارها، سردرهای رفیع، قوس و طاقرنگ فیروزه های توسعه همگی گویای این اصالت است.

 .هستند هازادهامامین های توسعه ادر طرح پردازی نماد

توان به یک گونه بندی چهارگانه از جهت  الگوی رابطه ای مزارها میهای توسعههای صورت گرفته در طرحبا بررسی

 بیرون و درون مزار رسید:
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 مأخذ: نگارنده()مزار درون و بیرون رابطه الگوی جهت از ای مزارها های توسعهبندی طرحگونه: 2-1جدول

 الگوي جهت ازنام گونه 

 مزار درون و بيرون رابطه

 نمونه موردي بيينت

 

 مزار صحن

این الگو شامل گونه هایی می شود که دارای صحن های متعدد، 

وسعت فضایی باال و اغلب دارای سلسله مراتب شاخص تری 

هستند.میزان مراجعه زوار به این گونه ها در مقایسه با گونه های 

این گونه ها برخالف انتظار، به ندرت  به  دیگر بسیار بیشتر است. در

 طبیعت گرایی پرداخته شده است.

حرم امام رضا )ع(، حرم   حضرت      

 معصومه، حرم علوی  و....

 

 

 برونگرا مزار باغ

 

در گونه برونگرا حداکثر ارتباط بین درون و بیرون مزار وجود دارد. 

گونه ها هستیم. در واقع شاهد گشایش فضایی بیشتری نسبت به بقیه 

گویی بنای مزار مانند کوشکی است که در میان فضای آزاد باغ 

 قرار دارد. 

 

حرم امام خمینی )ره(، امامزاده سید حمزه 

امامزاده سید مرتضی کاشمر،     کاشمر،

طرح توسعه امام زاده عبداهلل آمل، امامزاده 

 عباس ساری

باغ مزارهای عرفا و بزرگان شامل:)مزار 

آرامگاه خیام، آرامگاه عطار و فردوسی، 

 کمال الملک، سعدیه و حافظیه(

درگونه درونگرا ارتباط بین فضای بیرون ودرون مزار محدودتر  درونگرا مزار باغ

است. در واقع این گونه ها هندسه منظمی دارند و فضای باز در آن 

 ها بصورت  حیاط هایی درونگرا ظاهر شده است.

طرح طبس،  حرم حسین بن موسی )ع( در

توسعه امام زاده آقا علی عباس و محمد 

 اصفهان

این گونه ها شامل فضاهای سرپوشیده ای هستند که در دل بافت  بافت درون مزار

های فشرده شهری ویا روستایی واقع شدند. ارتباطی بین فضای 

بیرون و درون مزار وجود ندارد و این گونه ها فاقد فضاهای باز و 

تند.میزان مراجعه زوار به این گونه ها بسیار صحن های وسیع هس

 کمتر است.

اغلب نمونه های طرح های توسعه در مقیاس 

 محلی را شامل می شوند.
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 مأخذ: نگارنده()طرح هاي توسعه اي مزارها : ميزان تحقق شاخصه هاي طبيعت گرايي در 3-4جدول

شاخصه های 

تعیین میزان توجه 

 به طبیعت گرایی

 مزار درون و بیرون رابطه الگوی جهت از گونه نام

 بافت درون مزار درونگرا مزار باغ برونگرا مزار باغ مزار صحن

تعداد و وسعت 

 صحن ها

 

 معموالًدارای صحن های متعدد

 وسعت فضایی باال 

 شاخص  اغلب دارای سلسله مراتب

 وسیع عموما شامل محوطه

گشایش فضایی بیشتر نسبت به بقیه گونه 

 د حیاط های جداگانهو فاق ها

 تعدد صحن ها 

وسعت محدودتر صحن ها 

درمقایسه با دوگونه صحن مزار و 

 باغ مزار برونگرا 

 عدم وجود صحن 

وسعت محدود نسبت به 

 گونه های دیگر

 

 

دید به گنبد اصلی 

 در صحن ها

 

مستقیم به گنبد اصلی و مرتفع  دید

  حرم  در اکثر صحن های مجموعه

بنای اصلی در آکس قرار گیری گنبد و 

  میانی مزار  و دید مستقیم به آن

دید مستقیم به گنبد اصلی در 

صحن ها با توجه به تشخص 

 ارتفاعی گنبد 

دید آسان  به گنبد بنای 

مزار با توجه به وسعت 

 محدود فضا

تنوع و زیبایی 

شناسی درختان و 

 گیاهان

کم توجهی به استفاده از طبیعت 

عت شباهت نما با توجه به وس

 فضایی بسیار باال

 وگیاهان متنوع  عدم وجود درختان

تنوع بیشمار انواع درختان و گیاهان و 

 گلها 

سرزندگی و زیبایی هر چه بیشتر فضای 

 مزار 

تنوع وزیبایی کمتر درختان و 

 گیاهان در مقایسه با گونه برونگرا

عدم بهره گیری و ارتباط  

 با طبیعت 

نسبت فضاهای باز 

 به بسته

 

 د فضاهای باز غالب وجو

تلفیق مناسب فضاهای باز و بسته و 

 تاثیر آن در سازماندهی مجموعه

 کامال غالب بودن فضای باز

در اغلب نمونه ها فضای بسته شامل بنای 

 مزار است.

نسبت فضای باز به بسته کمتر در 

 مقایسه با گونه برونگرا 

غالب بودن فضای بسته و 

عدم بهره گیری از فضای 

 باز

 زیین و تجملت

 صحن ها

 

عموماً شامل تزیین و تجمل بسیار  

در صحن اصلی مزار و تزیینات و 

 تجمل کمتر در صحن های دیگر

تزیین و تجمل به میزان متعادل و به دور از 

 عناصر تفاخر بیشتر مزار با وجود_افراط 

  طبیعت گرایی

میزان تزیینات در حد متعادل و به 

 دور از افراط

 و تجمالت فاقد تزیینات

 همچون فاخری به کار رفتن مصالح فاخریت مصالح

 و نغز و پرکار تزیینات و نقره و طال

در صحن اصلی و مصالح  شکوه با

ساده تر و کم تجمل تر در صحن 

 های دیگر

زیبایی در عین سادگی مصالح  به کار 

 رفته در بنا، محوطه و کف سازی مزارها 

عدم به کارگیری مصالح گران قیمت 

 همچون طال و نقره 

زیبایی در عین سادگی مصالح  به 

 کار رفته در بنا ومحوطه مزارها

عدم به کارگیری مصالح گران 

 قیمت چون طال و نقره

اغلب  شامل مصالح ساده 

 تر نسبت به بقیه گونه ها

 نورپردازی

 

استفاده از نور چراغ به صورت 

 تشبیهی

نورپردازی فاخر و زیبا با تاکید بر 

حرم مطهر و افزودن برمعنویت بنای 

 فضایی حرم بوسیله نورپردازی 

 نور پردازی شباهت نما

نورپردازی تاکیدی بنای مزار و جلوه 

 بیشتر در شب

 نورپردازی محوطه و فضاهای سبز

نورپردازی شباهت نما در مجموعه 

 مزار

 مزار بنای تاکیدی  نورپردازی

نورپردازی شباهت نما و 

بت اغلب ساده تر مزار نس

 به گونه های دیگر 

وجود عناصر نشانه ای و نمادگونه  الگوها و نمادها

 )شامل منارها، گنبد و..(

بکارگیری الگوهای اصیل و 

 ارزشمند اسالمی در مجموعه مزار

کاربرد الگوها و نمادهای معماری ایرانی 

 و اسالمی

 معموالً شامل عناصر نمادین و نشانه ها

پالن و  به کار رفتن هندسه منظم در

 محوطه مجموعه

فضای باز بصورت  حیاط هایی  

 درونگرا ظاهر شده است.

کاربرد الگوها و نشانه 

های معماری اسالمی و 

 ایرانی در اکثر نمونه ها
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 فصل پنجم

 معرفي و آناليز سايت
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 . مقدمه5-1

وص اقلیمی کرانه جنوبی دریای خزر، استان های تاریخی، اجتماعی و بخصاین فصل به بررسی و شناخت ویژگی در

  شود.پرداخته میمازندران، شهرستان ساری و در نهایت به تحلیل و بررسی سایت طراحی 

 . تاريخچه5-2

 . وجه تسميه5-2-1

بن دابویه  دهند که در قرن اول هجری به دست فرخادبه توس پسر نوذر نسبت می استان مازندران را بنای ساری مرکز

ریشه نام ساری نامشخص است. چند گمانه زنی غیر علمی در این مورد وجود دارد که عبارت است  شده است. د بناتجدی

کنند، اشپیگل شرق شناس و نئونازیست آلمانی ا، پایتخت تمدن هیرکانیا، ذکر میاز: یونانیان باستان آن را زادراکارت

بوده که پیش از هجوم اقوام آریایی به ایران در شهر باستانی اسرم،  آورده که نام ساری کنونی برگرفته از نام قوم سائورو

کیلومتری ساری است، زندگی می کرده اند. ادوارد پوالک گمان دارد که نام ساری  41که هم اکنون نام دهی در 

رتا از نام دگرگونی واژگانی سادراکارتا می باشد، دکتر اسالمی نیز در کتاب خویش نوشته که احتمال آنکه زادراکا

در کتاب تاریخ باستان نام سارو به معنی شهر زرد برای ساری به کار می رود؛ که دلیل آن را  نیز است. ،زردگرد باشد

وجود درختان متعدد مرکبات خصوصا نارنج و لیمو می داند. همچنین ذکر می کند که احتماال زادراکارتا و سارو یکی 

به روایت نوشته است که فرخان بزرگ « تاریخ طبرستان و رویان و مازندران »  هستند. ظهیرالدین مرعشی نیز در کتاب

 .شهر ساری را به نام فرزندش، سارویه ساخته است

 .  پيدايش و سير گسترش منطقه5-2-2

به طور دقیق تاریخ به وجود آمدن ساری را نمی توان تشخیص داد زیرا در کهن ترین آثار مربوط به ماقبل تاریخ نوین 

سال می رسد. بر  2511هان نیز نام آن بوده است ولی قدر مسلم آنکه بدون هیچ تردیدی نظام شهری آن به بیش از ج

)منوچهر، ایرج، دلیل به جا گذاردن یادگار پدرانشاساس شاهنامه فردوسی توسعه بنای آن را به اسپهبد طوس پور نوذر به 

یا و به نام یسان یونانی در زمان هخامنشیان پایتخت تمدن هیرکانفریدون( نسبت می دهند، و بر اساس روایت تاریخ نو

هر در آتش با خاکستر (. پس از حمله اسکندر مقدونی آن شاندبع ایرانی در جنگ ها از بین رفته) منازادراکارتا بوده است

دهد( و طبق سیاست یشهر را م )این اقدام اسکندر به واضح نشان از وجود تمدن پیشرفته آن زمان در آنیکسان گردید

)سیرینکس( که نام یکی از سرداران ن ساخته گشت و نام آن را تمبراکسهای اسکندر مقدونی شهری جدید در کنار آ

کیلومتر با بنای شهر کنونی ساری فاصله داشت و در  42سپاه اسکندر بود نهادند. شایان ذکر است که بنای آن شهر حدود 
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ه گشته بود. بر اساس تحقیقات باستان شناسان در زمان ساسانیان تمدنی بزرگ در این نزدیکی روستای اسرم کنونی ساخت

های مربوط آن زمان  ها و سفالهن و حفاری های مربوط به آن کوزهناحیه بوده است. چنانکه در زمان احداث خط راه آ

 .بدست آمد

برای مدت زمان طوالنی مورد توجه واقع ه.ق. ساری را که  56براساس برخی مستندات تاریخی فرخان بزرگ در سال 

دهند. مدتی پسر فرخان حتی بنای ساری را به وی نسبت می نگردیده بود را به کلی مرمت و بازسازی کرد بطوری که

حاکم ساری بود و پس از آن بدلیل تهاجمات دشمنان فرخان بزرگ، وی این دیار مرکز حکومت خویش نهاد. تا قرن 

ها سپاه خلیفه عباسی توانست به ساری حمله کرده و بدین جهت آن زرتشتی بود و در آن سال ردماندوم هجری دین م

مردم را مسلمان نمایند ولی پس از رفتن آنها بدلیل ظلم و ستم خلیفه مردم باری دیگر به دین زرتشت پناه بردند تا آن جا 

د با ایجاد گرمی و محبت در بین مردم آنان را به که نمایندگان و مبلغان دین اسالم از طرف امام جعفر صادق توانستن

ه.ق.  496اسالم و مذهب شیعه بگروایند و بدین دلیل مذهب مردم مسلمان ساری از همان ابتدا شیعه بوده و است؛ در سال 

مالمجدالدین از طرف امام صادق به ساری آمد و پس از آن حضرت یحیی پور یحیی و حضرت سجاد و حضرت عباس 

 .دان امام موسی کاظم به ساری آمدند و در بین مردمان زندگی کردند و در این دیار درگذشتنداز فرزن

 پس از اسالم.  5-2-2-1

)اعراب( به ایران توسط ایشان فتح ی هستند، که در زمان حمله تازیانگیالن و مازندران تنها سرزمینهایی در آسیای غرب

ها بسیار سخت بوده است.  ف محفوظ هستند و راه های ورودی به این خطهنشده است، زیرا گیالن و مازندران از همه طر

ها های البرز باعث شده که سپاه اعراب نتواند وارد گیالن و مازندران شوند و این باعث شد که این سرزمینکوهستان

هریارکوه به کسانی که از گاه با زور و ظلم فتح نگشتند. ولی در دوران عباسیان رسم بر این بود که شاهان ساری و شهیچ

داد و بر همین اساس بسیاری از بسیار و پناهگاهی برای معیشت می آوردند، اموالخلفای عباسی به مازندران پناه میترس 

کردند. این سادات به مرور ف بودند، به ساری یا آمل فرار میشیعیان و سیدان علوی، که با جور خلفای عباسیان مخال

انی را که هنوز به زرتشت ایمان داشتند به دین اسالم آشنا کردند و طی مدتی سراسر مازندران به زمان مردم مازندر

های مختلف به مذهب تشیع روی آوردند. نخستین مسجد جامع ساری پس از ذاهب مختلف تشیع گرویدند و سلسلهم

سلمانان و به امر ابوالخطیب هجری شمسی، توسط م411مرگ اسپهبد خورشید دابویی و سقوط حکومت وی در مهرماه 

 .بنیان نهاده شد
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 معاصر. 5-2-2-2

 4464گذاری اش را در نوروز  ا محمد خان قاجار مراسم تاجقبی تردید رشد و ترقی ساری پس از قاجاریان بوده است. آ

نده است و نظام شهری نوین ساری از آن زمان باقی ما میالدی در ساری برگزار کرد. 4782مارس  24خورشیدی برابر 

و پس از رضاشاه و در هنگام  ساری یکمین شهر ایران بوده است که ساخت راه آهن سراسری ایران از آنجا آغاز گشت

-ودگاه دشت ناز ساخته گردید و طرحآمد و پس از جنگ جهانی نیز فرنی دوم به تصرف نیروهای شوروی درجنگ جها

 .های اطراف شهر توسعه داده شدادهب نیز، جهای توسعه به سمت خاور به وجود آمد و پس از انقال

ترین مرکز فعالیتی در این محدوده است. بافت تاریخی این شهر ترین شهر استان مازندران و مهمشهر ساری به عنوان مهم

گون های شهرنشینی گونااز قبل اسالم تا کنون است و شیوهشکل کالبد یافته از وقایع و رویدادها حادث شده در این شهر 

یری گظ داشتن تمامی این نکات باعث شکلگیری بافت بر این اساس و ملحوگذارد. شکلن شهر را به نمایش میدر ای

ای که این گوناگون قابل بررسی است به گونه های نهفته در این بافت از نقطه نظراتبافتی با ارزش شده است. ارزش

یچ شهر ساری نیز زاده یحیی و محله سیزده پور اماماریخی محداری و حفاظت نموده است. بخش تبافت را واجد نگه

فعالیت  در این پهنه ها های تاریخی از فرآیند فرسایش در امان نمانده است. این مسئله باعث رکود همچون دیگر بافت

 و اقعیو توسعه گردونه از ساری تاریخی محدودة امروز ها را از چرخه فعال حیات شهری دور کرده است.شده و آن

 پیکره با جدید سازهای و ساخت میان ناهنجاری. باشدمی مواجه نیز ها ویرانگری خطر با و مانده خارج شهر متناسب

 به زا اشتغال و امروزی مهم همگانی هایفعالیت و خدمات از شهر توسعه عدم یا و شدن تهی تاریخی، مرکز ارزشمند

 از ساری کهن بافت که حالی در .باشدمی تدریجی دگردیسی حال در کهن بافت اولیه سکنه تدریجی ترک آن دنبال

 شهر همگانی زندگی شکل واالترین و ترینجامع جوابگوی تواندمی ساختاری هایتوان و تاریخی یهای نظرارزشمند

 .کند کمک محلی هویت و مدنی فرهنگ پرورش به شهر ثقل مرکز مثابه به و بوده

واقع شده و مشتمل باشد که تقریباً در بخش مرکزی شهر هکتار می 491ساحت ای به مبافت تاریخی شهر ساری محدوده 

جنوب( هکتار در حد فاصل خیابان های جمهوری) 28/22زاده یحیی با مساحتی حدود ی امامباشد. محلهبر پنج محله می

نفر در  467فر با تراکم ناخالص ن 9721)غرب( قرار گرفته و جمعیتی معادل مدرس )شرق( امیر مازندرانی)شمال( و رازی

  .(4932،یزدان پناه)هکتار را در خود جای داده است
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 (4932مأخذ: یزدان پناه عبدالملکی،)نقشه محالت و بافت قدیمی شهر ساری 4-5شکل

 . شناخت كرانه جنوبي درياي خزر و استان مازندران 5-3

 هاي جغرافيايي. ويژگي5-3-1

سازمان برنامه و شود)درصد مساحت کل کشور را شامل می 16/4یلومتر مربع مساحت تقریباً ک 1/29756استان مازندران 

دقیقه طول شرقی و  41درجه و  51دقیقه تا  91درجه و  51(. حدود جغرافیایی آن 4987بودجه، آمارنامه استان مازندران، 

از شمال به دریای خزر، از شرق به استان دقیقه عرض شمالی است. این استان  95درجه و  96دقیقه تا  17درجه و  95

 گلستان، از جنوب به استان های سمنان، تهران و قزوین و از غرب به استان گیالن محدود شده است.

مکان شهری است)  96بخش و  98دهستان، 411شهرستان،45، استان شامل 4977براساس آخرین تقسیمات سیاسی در سال

  (.4987اری، مهندسین مشاور امکو ایران، ناحیه س طرح توسعه و عمران)جامع(

 . موقعيت و محدوده شهرستان ساري5-3-2

 95درصد کل استان مازندران است. این شهرستان بین  67/49کیلومتر مربع و معادل  2/9685وسعت شهرستان ساری 

ه ی شرقی از نصف النهار دقیق 53درجه و  59دقیقه تا  56درجه و  52دقیقه ی عرض شمالی از استوا و بین  58درجه و 

 (.4939،29)انوری و همکاران،گرینویچ واقع شده است

 . موقعيت عمومي و خصوصي و رياضي شهر ساري 5-3-3

( زیارتی) و تجاری،گردشگری ، ارتباطی راه سر بر شهر این. است ساری شهرستان و مازندران استان مرکز ساری شهر

 راه طریق از ساری شهر. دارد قرار( مشهد شهر ویژه به)خراسان استان و ندرانماز استان شرقی هایبخش  با ایران  مرکز

 جاده)آسفالته راه طریق از تهران تا ساری فاصله. یابد می ارتباط استانها سایر و مرکز با آسفالته راه و سرتاسری آهن

 با شهر قائم شهرهای ساری به ستانا شهرهای نزدیکترین. است کیلومتر 951 آهن راه طریق از و کیلومتر 251( فیروزکوه

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 سواحل از ساری فاصله. است ساری شرق در کیلومتر21فاصله با نکا شهر و ساری غرب در کیلومتر 21 از کمتر فاصله

 .است کیلومتر 27 حدود در خزر دریای

 هاها و باورداشت. آيين5-3-4

ها و آرزوهای آن ملت ها، آرمانم نمای ذهنیتیک ملت آیینه ی تما هایها و خصلتها و خویها، آیینباورداشت

های اند، باید آرزوها و آرمانباترین مکان این مملکت جای گرفتهاست. مردمی که در سرسبزترین جای کشور و در زی

 شان، همچون محیط طبیعی شان زیبا و سرسبز باشد. 

« سقاخانه» ها و « آب انبار»مین دارد. وجود شهر ساری با نام اسطوره ایش حکایت از حضور باورهای کهن در این سرز

ی اهمیت دادن مردم به آب و حفظ آن برای استفاده ی عموم است که ن دهندههایی که از قدیم در آن باقی مانده، نشا

 (.4939،299)انوری و همکاران،هنوز تقدس خویش را نگاه داشته است

 هاي طبيعي و توپوگرافي. ويژگي5-3-5

ترین و سرسبزترین مناطق اقلیمی ایران است و در تمامی فصول سال بارندگی دارد. با وجود ان از پرباراناقلیم شمال ایر

 عرض نسبتاً کم، این کرانه از نظر تفاوت در ارتفاع و شیب، از دو ناحیه مجزا تشکیل شده است. 

تزارهای وسیع و هم چنین شهرهای ای که به صورت نوار باریکی در امتداد دریا گسترش یافته است و کشناحیه جلگه

هایی مانند سفیدرود، هراز، تجن و در منطقه شرقی دریای هبزرگ در ناحیه هستند. عرض این جلگه در مجاور رودخان

 خزر بیشتر است. 

ناحیه کوهستانی شمال سلسله جبال البرز که پوشیده از درختان جنگلی است. در بیشتر مناطق خصوصاً در  مناطق مرکزی 

 کند.ا دریا از چند کیلومتر تجاوز نمیشمال غربی، فاصله این رشته کوه ت و

ی های انسانی است، به طوری که اکثر شهرها و روستاهاانون اقتصادی و محل تمرکز فعالیتترین کنواحی جلگه ای مهم

 رح قابل تقسیم است:ای استان به دو قسمت غربی و شرقی بدین شاند. بخش جلگهاستان بر روی آن استقرار یافته

کیلومترمربع  521سازد، حدود یالن مرتبط میجلگه ساحل غربی که به صورت نوار باریک، استان مازندران را به گ-

وسعت دارد. این جلگه به دلیل فاصله نزدیک آن به ارتفاعات کوهستانی و فقدان رودخانه های بزرگ با حوزه آبگیر 

ای را گری و جهانگردی، عملکرد فرامنطقههای گردشد جاده معروف کناره و پتانسیلوجووسیع، وسعت نیافته است اما با 

 برای این بخش سبب شده است.

کیلومتر مربع از نور تا کردکوی را در بر گرفته و از رودهای هراز،  1977جلگه مرکزی شرق استان با مساحتی بالغ بر 

مکان در این ناحیه تقریباً در سطح حداکثر ظرفیت، مورد بهره گردد. فضا و رود، تاالر و تجن و نکا مشروب میبابل

 (.4978گیرد)سازمان برنامه و بودجه، آمارنامه استان مازندران، برداری قرار می 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



602 


 هاي اقليمي. ويژگي5-3-6

است.  ای است. در مناطق کم ارتفاع استان، معتدل و در ارتفاعات، سرد و مرطوبو هوای استان مازندران مدیترانه آب

ازندران به نواحی مرکزی های البرز مانند سدی در جنوب مازندران کشیده شده و مانع ورود رطوبت دریای مرشته کوه

شود. در همین اراضی های زیادی میهای شمالی البرز باعث ریزش بارانردد. توقف اجباری رطوبت در دامنهگایران می

های انبوه و مراتع سرسبز و خرم است که در تلطیف هوای استان جنگل های آن پوشیده ازنواحی جنوبی استان و کوه

تأثیر بسیار دارد. به طور کلی آب و هوای نواحی کوهستانی قسمت غرب استان سرد و مرطوب و نواحی کوهستانی 

 (.4987مرطوب است)سازمان برنامه و بودجه، آمارنامه استان مازندران، قسمت شرق، سرد و نیمه 

 لی آب و هوایی این ناحیه به صورت زیر است:خصوصیات ک

 ،الف( بارندگی زیاد در تمام فصول سال، خصوصاً در فصول پاییز و زمستان

 ،ب( رطوبت نسبتاً زیاد در تمام فصول سال

 ،ج( اختالف کم درجه حرارت بین شب و روز

 .د( پوشش وسیع نباتی

 های اقلیمی ناحیه به قرار زیر است: دیگر ویژگی

هاست و هر چه از سمت نوب غربی دریای خزر، یعنی استان گیالن، دارای بارندگی بیشتری نسبت به سایر قسمتسمت ج

 شود.رویم، از مقدار بارندگی کاسته میغرب به سمت شرق این کناره پیش می

یش انسان است. رسد که بیش از حد آسا% می81د است و در برخی مناطق به درصد رطوبت نسبی نیز در منطقه بسیار زیا

 های شرقی کمتر است.میزان رطوبت در کنار دریا بیشتر و در ارتفاعات و قسمت

به دلیل وجود دریای خزر و هم چنین رطوبت بسیار زیاد هوا، نوسان درجه حرارت در طی شبانه روز بسیار اندک است و 

 کند.ز چند درجه سانتی گراد تجاوز نمیا

باعث رشد سریع و انبوه گیاهان در تمامی نقاط این منطقه گردیده که این خود تأثیر به وجود بارندگی و شرایط مساعد، 

 های شرقی است.سرایی در انواع مصالح ابنیه سنتی داشته است. تراکم گیاهان و جنگل در غرب این کناره بیشتر از قسمت

-یط را برای آسایش انسان فراهم میشراجهت آسایش انسان، در طی این فصول، وجود جریان هوا و ایجاد سایه بهترین 

نماید. در فصول سرد باید جلوی باد سرد و نیز باد توام با باران را سد نمود. همچنین در کلیه فصول، ساختمان را باید در 

 مقابل بارش باران های سیل آسا و رطوبت حاصل از آن محافظت نمود.

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 . بارش5-3-6-1

بارش از غرب به سمت شرق و از شمال به سمت جنوب استان است. به طوری بررسی پدیده بارش نشان دهنده کاهش 

میلیمتر، تیرتاش  5/747میلیمتر، قراخیل قائم شهر  6/321میلیمتر، بابلسر  1/4418های رامسر  که میانگین بارش در ایستگاه

یگر اختالف دارد. مقایسه میزان میلیمتر و .... است. از سویی توزیع فصلی بارش نیز در کوهستان و جلگه با یکد 9/583

فصل بهار در نواحی کوهستانی  بارش فصلی حاکی از وقوع حداکثر بارش فصلی در پاییز در نواحی جلگه ای و در

(. نتایج 4977)طرح جامع مطالعات توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مازندران، گزارش جغرافیایی طبیعی شهر،است

سال  7تا  5ای بارش است. به طوری که در هر کی از نوسان شدید و بی نظمی دورهحاصل از بررسی این پدیده حا

سال احتمال وقوع  7تا  5ای بارش است. به طوری که در هر الی نسبتاً شدید و بی نظمی دورهاحتمال وقوع خشکس

 (.4978استان مازندران، دارد)سازمان برنامه و بودجه، آمارنامه ساله وجود  2تا  4خشکسالی نسبتاً شدید و بادوام 

 . دما5-3-6-2

های ری عامل، متنوع است. مجموع بررسیرژیم حرارتی استان مازندران به دلیل شرایط توپوگرافی و سیستم های اتمسف

 انجام شده نشان دهنده وجود سه ناحیه حرارتی در سطح استان مازندران به شرح زیر است:

  درجه عمدتاً منطبق بر جلگه ساحلی و هموار، 5/47و  45پهنه واقع بین دو خط هم دمای 

  متر، 4511درجه بیشتر در قلمرو کوهستانی زیر  45و 5/47پهنه واقع بین دو خط هم دمای 

  شود.درجه که بیشتر در مناطق کوهستانی مرتفع و سردسیر دیده می 5/7پهنه واقع در زیر خط هم دمای 

ناحیه خزری کم ارتفاع، بیشتر در ماههای ژانویه، فوریه، مارس و دسامبر ها حاکی از آن است که در ایستگاههای بررسی

-روز تا بیشتر، از غرب به شرق به طور تدریجی و از شمال به جنوب شدیداً بر تعداد روزهای یخبندان افزوده می 44از 

 شود. الگوی تغییرات درجه حرارت و توزیع سهمی آن در طول سال حاکی از چهار ویژگی است: 

 ،نوسانات کم درجه حرارت از شرق به غرب استان 

 ،کاهش دما از شرق به غرب استان 

 افتد،یکسانی فصلی گرمای شرق و غرب منطقه، که هر دو در فصل تابستان)مردادماه( اتفاق می 

  )یکسانی فصل سرما که در هر دو منطقه، در زمستان) بهمن ماه( اتفاق می افتد)طرح توسعه و عمران )جامع

 (.4987ه ساری، مهندسین مشاور امکو ایران، ناحی
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 . باد و فشار 5-3-6-3

بطور کلی جریان باد در شهرستان ساری تا آنجا که تحت تأثیر هجوم جریانات برونی قرار نگرفته است از یک نظم و 

ال است.در در طول ساعات قبل از ظهر جریان هوا ازکوهستان به دریا یا از جنوب به شم هماهنگی برخوردار است.

توان گفت که در فصل بهار جهت و سرعت باد بیشتر از می ساعات بعد از ظهر جریان هوا از طرف دریا به خشکی است.

سمت شمال ، شمال شرقی و شمال غربی به سمت جنوب ،جنوب شرقی و جنوب غربی می باشد. در حالیکه در فصل 

شرقی و جنوب بوده و در فصول پائیز و زمستان جهت وزش  تابستان بیشتر از سمت شمال غربی و شمال به سمت جنوب

حداکثر سرعت باد در ماه های اسفند . بیشترین بادها از سمت شرق و شمال غربی به سمت غرب و جنوب غربی بوده است

 .باشددر آذر ماه می 1/68وسط حداقل آن و مت 4/42و خرداد 

نایب غایب در شهر ساری به ترتیب شمال غربی و شرق بوده و در های انجام گرفته ، جهت باد غالب و بر اساس بررسی

 :اد شهر ساری استتصویر زیر گلب .درصد هوای آرام مشاهده شده 91.13مجموع 

 

 

 مأخذ: نگارنده()( گلباد شهر ساری2-5شکل)
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 مأخذ: نگارنده()( تحلیل اقلیمی بافت تاریخی شهر ساری9-5شکل)

 .  طبيعت ساري5-3-7

 .است خزری آن هوای و آب و گرفته قرار کشور شمال در ساری شهر ایران؛ هوایی و بآ ی نقشه

درجه  59باشد در طول جغرافیایی دارای دو بخش کوهستانی و دشت می های رشته کوه البرزشهر ساری واقع در کوهپایه

کیلومتر به بهشهر  15نکا و به فاصله کیلومتر به  25دقیقه از شمال خاوری به فاصله حدود  1درجه و  96دقیقه و عرض  5و 

کیلومتر به دریای مازندران و از شمال باختری  95کیلومتر به مشهد و از شمال به فاصله  631کیلومتر به گرگان و  491و 

و  91 کیلومتر به قائمشهر و از باختر به بابل به فاصله تقریبی 22به فرح آباد و جویبار و الریم و از جنوب باختری به فاصله 

)سلیمان تنگه( و دهکده آرامش و کیلومتر به سد شهید رجایی 91صله کیلومتر و از جنوب به فا 61آمل به فاصله تقریبی 

ان های دامغان و مهدیشهر کیلومتر به دیباج و از آنجا به شهرست 81بوسیله آزادراه در حال ساخت کیاسر به فاصله تقریبی 

کیلومتر از تهران واقع گردیده و توسط  451ود است. همچنین ساری به فاصله کمتر از کیلومتر( محد 421)تقریباً و سمنان

کیلومتر با تهران فاصله  951کیلومتر و به وسیله راه آهن شمال  251کیلومتر و توسط جاده هراز  265جاده فیروزکوه 

 .دارد
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 زادگان در مازندران. حضور امام5-4

هادت گاه شهیدان راه آزادی، عدالت و انسانیت به صورت زیارتگاه هایی درآمد در فرهنگ معنوی ایرانیان مسلمان، ش

که مورد احترام مردم قرار گرفتند. در همه ادوار تاریخ این سرزمین، چه در هنگامه پریشانی و چه روزگار نیک بختی و 

نسانی، و از سوی دیگر حقیقت بهروزی، این اماکن مذهبی از دو جهت مورد احترام و گرایش آنان به عدالت و فضایل ا

رخورد با اند. اینان در بی و ستم زمانه ی خویش، جان باختهوجودی خود این صاحبان مزار که غالباً در ستیز با بی عدالت

ای که فرصت یافتند، به تکاپو ، در هر گوشههای حاصل از نظام سیاسی و اجتماعی موجودنظام خالفت و بی عدالتی

ها، بقاعی ها و پهنه ی دشتها، اعماق درهند، بر گرد پیکرشان، بر فراز کوهکه جان بر این راه گذاشت پرداختند و آنگاه

 پدید آمد که نام و نشان آنان را در حافظه تاریخ ماندگار ساخت.

ادگان از زروند، اغلب این امامهای معنوی اسالم به شمار میمله کانونزادگان در سراسر ایران زمین، از جمزار امام

ه خالفت، برای تحقق سادات شیعه علوی بودند که در پی اقتدار خالفت اموی تا پایان خالفت عباسی در نبرد با دستگا

 )ع( به شهادت رسیدند.عدالت آل علی

وند رها و اماکن متبرکه میاوقات فراغت خود به این زیارتگاهامروزه، هزاران زن و مرد مسلمان در لحظات بیم و امید، در 

جویند. مقابر علویان در ایران به رغم اصرار برخی خود یا بستگان، به آنها توسل میو به امید گره گشایی از مشکالت 

ها، در سراسر این سرزمین بر جای مانده است و در این میان در استان مازندران بالغ بر مبنی بر حذف و محو آنحکام 

 (.91-23 ،4985فقیه بحرالعلوم، ) باشدبقعه می 251ی از آن حدود تان ساربقعه وجود دارد که سهم شهرس 4211

 . امام زاده يحيي )وضعيت كنوني برج مقبره(5-4-1

زاده یحیی که امروزه از محالت مرکزی و پرجمعیت شهر ساری است و از طرف شمال به خیابان امیرمازندرانی، از امام

مغرب به محله ی میرمشهد منتهی به محله ی بهرام اتر و از طرف  طرف جنوب به خیابان جمهوری اسالمی، از طرف شرق

. برج سلطان زین العابدین به این محله فضایی فرهنگی بخشیده است وجود آثار تاریخی چون امام زاده یحیی و شود.می

ر، بسیاری ر قلب شههجری قمری است .با توجه به قرار گرفتن این بقعه د 3و8متعلق به قرن  زاده یحییی تاریخی امامبنا

 .روندبرای زیارت به آنجا می

زاده یحیی در مجاورت امیر زین العابدین و در خیابان جمهوری واقع شده است که با میدان مرکزی برج آرامگاهی امام

از سمت زاده و مسجد نوساز که می آجری امامای اندک دارد. بنای فعلی برج قدیشهر ساری، یعنی میدان ساعت فاصله

ای ساخته شده است و بر باالی آن مدور و به شکل استوانهگیرد. بنای آجری برج، با نقشه شرق الحاق شده را در برمی

 گنبدی رک، هشت ضلعی و دو پوسته قرار دارد.
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 مأخذ: گوگل()عکس هوایی از مجموعه تاریخی امامزاده یحیی و امامزاده زین العابدین ساری 4-5تصویر

شود و مصالح بدنه مدور برج، آجر است. ساقه گنبد می ای به گنبدی هرمی شکل و هشت ضلعی منتهیاین برج استوانه

 دار بوده، متصل است.های کتیبههایی که احتماالً تزیینات کاشیبه مخروط هشت ضلعی گنبد تورفتگی قبل از پیوستن

 

 

 

 

 نمایی از محوطه کنونی مجموعه مزار امامزاده یحیی و 2-5تصویر

 مأخذ: نگارنده()امامزاده زین العابدین ساری
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هایی با یشود که در بدنه ی آن تورفتگای به گنبد متصل میحور دوار بدنه با چرخش هشت مرحلههای گنبد بر مساقه

شده که متاسفانه به علت شرایط نامساعد جوی از میان های آبی رنگ مزین میهای قوسی آجری با کاشیردیف طاس

ی، در جنوب شرقی بنا، که با است. انتهای گنبد مخروطی نیز میل برنجی با چند گوی قرار دارد. همچنین نورگیر رفته

 .(564انوری و همکاران، )کردنور آن را تامین میها و تورهای فلزی پوشش داده شده بود، میله

 

 

 

 

بنای آجری برج آرامگاهی امام زاده یحیی ساری و  9-5تصویر

مأخذ: ) از که از سمت شرق الحاق شده است.مسجد نوس

 نگارنده(

در حال حاضر از این بخش مستطیلی، برای برگزاری مراسم مذهبی استفاده می شود. فضای روبه رو و اطراف برج، بازار 

محلی دست فروشان و مسیر عبور و مرور وسایل نقلیه می باشد. گنبد بیرونی رک و آجری و فضای داخلی، بیضی شکل 

اده شده و در گچ کاری شده است که تزئینات مقرنس دارد. نمای بیرونی مسجد با آجر پنج سانتی متری پوشش د و

ها و آیات قرآن و روایاتی از پیامبر)ص( و ائمه معصوم)ع( به خط نستعلیق و ثلث نگاشته شده بر فضاهای مختلف، سوره

ینات کاشی و سنگ است که در سال های اخیر انجام شده روی کاشی دیده می شود. فضای زیبای درون مسجد شامل تزئ

 سانتی متری سنگ و ادامه ی آن به وسیله ی گچ پوشش داده شده است. 471است. بخش پایینی دیوارها تا ارتفاع 

 

 

 

پالن بنای  برج آرامگاهی امام زاده یحیی ساری و    1-5شکل

 (مأخذ: نگارنده) بخش مستطیلی  نوساز  الحاقی به آن.

زاده یحیی تا پیش از پهلوی اول محله نبود، بلکه بخش انتهایی محله میرمشهد و گورستان داخلی شهر ساری بود که تا امام

اواسط حکومت پهلوی اول نیز مردگان را در آن مکان دفن می نمودند. به عبارتی، بخش زیادی از این محله گورستان 

بر یحیی پسر نهم میر قوام الدین مرعشی و تبدیل آن به زیارتگاه و سکونت محله ی بزرگ میرمشهد بود. بعدها به علت ق
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 مردم در اطراف آن قبر که به صورت بقعه و آرامگاه در آمده بود، تقریبا از اواخر حکومت قاجار و از زمان مشروطه به

 ن نام شهرت دارد.زاده یحیی تغییر نام یافت و تا به امروز نیز به همیبعد ضمن تبدیل به محله، به امام

 

 مأخذ: نگارنده()زاده یحیی سارینمایی از بازار و بافت قدیمی محله امام 1-5تصویر

ی امام زاده یحیی به علت قرار گرفتن در مرکز شهر، وجود بازارهای محلی، مدرسه شریف العلماء در امروزه محله

ی فرزند سید کمال الدین مرعشی متخلص به عادلی از اطراف آن و نیز همجواری آن با آرامگاه سید زین العابدین مرعش

والیان ساری و آرامگاه یکی از علمای طراز اول این دیار یعنی حضرت آیت اهلل حاج مصطفی صدوقی که زیارتگاه 

  .آیدو شلوغ شهر ساری به حساب میمومنین و مومنات است، از محالت پرتردد 

    

 مأخذ: نگارنده() ده یحیی ساری به علت مجاورت با بازارهای محلی بسیار سرزنده است.محله پرتردد و  قدیمی امامزا 5-5تصویر

 . در چوبي5-4-1-1

کند. دری بسیار زیبا، پرکار و از شاهکارهای قرن نهم اده دسترسی به انبار را فراهم میدر سمت شمال پیشخوان، دری س

ا الگوی اولیه یکی توان آن رخت این در و مشابهت موجود میساهجری بین این بخش و برج قرار دارد. با توجه به تاریخ 
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)پاسار( تشکیل شده ای است و هر لنگه آن از سه لوحزاده یحیی دو لنگهزاده عباس دانست. در برج اماماز درهای امام

با  اییهک در پایین. هر لوح به وسیله قاباست؛ یک لوح کوچک در باال، یک لوح بزرگ در وسط و یک لوح کوچ

به وسیله  هایی به شکل پیچ های زیر و رو احاطه شده است و گرد تمام این تزئینات، قاب اصلی در قرار دارد کهاسلیمی

های داخلی تزئین شده است. این در روی بدنه ی برج نصب شده است و حایل های مشابه بخشدو ردیف اسلیمی با پیچ

 بینن مسجد و برج آرامگاهی است.

 هاح. ضري5-4-1-2

به بنا  4959تشکیل شده است. ضریح بیرونی سال « صندوق درونی» و « ضریح بیرونی»زاده یحیی از دو بخشیارتگاه امامز

کند. صندوق داخل که چهار نقش متفاوت را ارائه می اضافه شد. مشبک کاری با نقوش تزئینی آلت چینی کار شده

خواجه حسن ابن المرحوم »های آن به سفارش ساس کتیبهبر ا ضریح از شاهکارهای هنرهای چوبی مازندران است که

فخرالدین مطهر بن » ه. ق ساخته شده است. کتیبه های این اثر به وسیله  813جمادی االولی سال  41در « پیرعلی رومی

 حکاکی شده است.« علی الداعی الحسنی االملی

کاری شده ارائه های منبتباشد که روی لوحدسی میو هننقوشی که روی پایه صندوق به کار رفته شامل تزیینات گیاهی 

 9های های زیبایی از گلها نقش ترنج با ختاییها، زمینه فلسی شکل ایجاد گردیده و در میان آناند. بر روی این لوحگشته

 برگی نقش گردیده است.

ای ی کار شده است. نورگیر سادهاههای سادی شده و در پایه گنبد برج، مقرنسفضای درونی برج بوسیله گچ سفیدکار

کند. از جمله دیگر آثار ارزشمند این بقعه، چلچراغ شنایی اندکی را به داخل هدایت میدر زیر گنبد قرار دارد که رو

 (.4988،986)کالنتر،متعلق به دوره قاجار است که از مرکز آن آویخته شده است

های ممتاز ر با شکوه مازندران است که شاخصهان ساری، یکی از آثازاده یحیی در شهرستبرج آرامگاهی معروف به امام

 اشخاص مدفون در این برج باشکوه عبارتند از: در معماری و هنرهای چوبی دارد.

  ،یحیی بن میرقوام الدین مرعشی از سادات حسینی و نوادگان علی بن حسین زین العابدین (4

بن الحسین بن محمد بن هارون بن محمد بن القاسم بن الحسن  موید باهلل ابوالحسن احمد بن الحسین بن هارون (2

 ،بن زید بن الحسن بن علی بن ابی طالب)ع(

 ،ابوطالب یحیی بن ابی الحسین احمد بن ابی القاسم الحسن الموید باهلل (9

سادات  خواهر یکی از این دو بزرگوار به نام سکینه. با توجه به تاریخ ساخت برج به احتمال این بنا به وسیله ی (1

 مرعشی با دو هدف ساخته شده است:
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ای دور در سده های پنجم وششم هجری در سه تن از سادات حسنی که در گذشتهاول حفاظت و بزرگداشت مدفن  

وم زنده نگه داشتن و پاسداشت نام یحیی، د حکومت زیدیه پرچمدار گسترش مذهب تشیع در تبرستان بزرگ بوده اند.

 عشی، موسس سلسله مرعشیان.فرزند میرقوام الدین مر

از آن های طبیعی و انسانی در امان باشد و ی مازندران سبب شد در برابر آسیبقرار گرفتن این برج در مرکز حکومت

زاده یحیی با پالنی برج امامکند انجام شود. سازه که همواره این آثار را تهدید می هاییمحافظت خوبی در برابر آسیب

مخروطی، با آجر ومالت بومی ساخته شده است و در فضای مسکونی شهری ساری، در مجاورت  ای  و گنبدیدایره

میدان اصلی این شهر قرار دارد. این موقعیت سبب پیوند خوردن روابط اجتماعی وفرهنگی ساکنان این شهر با هویت 

ان جسد متوفی خود را قبل مذهبی برج شده است. به طوری که در میان ساکنان اصیل شهر مرسوم است در صورت امک

 از تدفین اندک زمانی در حسینیه مقابل برج قرار می دهند تا از عنایات امام زادگان مورد احترام ایشان بهره مند شوند.

 

 

 

 

 

 

مأخذ: )بنای برج آجری امامزاده زین العابدین ساری 6-5تصویر

 نگارنده(

د دارد. تزئینات چوبی این بارگاه شامل یک در منبت کاری شده شاهکارهایی از هنر چوبی مازندران در این بقعه وجو

-. خطوط ثلث به کار رفته در کتیبهباشکوه، یک نورگیر چوبی مشبک، یک ضریح مشبک و یک صندوق باارزش است

های های هندسی زیبا در کنار منبتوازی دارند. انواع متنوعی از گرهندر، نورگیر و صندوق، زیبایی چشم های روی

رچه تر کرده است. گشکوه ها به کار رفته است که فضای معنوی داخل برج را باگیاهی صورت گرفته روی صندوق

ما با انجام تغییرات مناسب و های قرار گرفته روی صندوق چندان راحت نیست، امشاهده این آثار به سبب پوشش

 معماری و هنر چوب مازندران تلقی شود. تواند موزه کوچکی ازتر این بارگاه مینگهداری و ارائه شایسته
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 ساري -زاده زين العابدين. امام5-4-2

زاده یحیی و در کنار خیابان جمهوری شهرستان ساری واقع شده ده زین العابدین، در مجاورت امامزارامگاهی امامبرج آ

هجری قمری ذکر گردیده  813سال تاریخ ساخت این بنا در کتاب فهرست بناهای تاریخی و اماکن باستانی ایران،  است.

ایجاد  ضلعی رک بنا 8هایی، پایه الزم جهت ساخت گنبد شیلپوضلعی است و در بخش باالیی بوسیله ف 1است. پالن بنا 

های آبی رنگی به ها، بقایای کاشیهای باالیی، در بعضی قسمتیوارهای برج آجری هستند و در بخشگردیده است. د

خورد. یبخش تزیینات آجری به چشم م 9اند. در دیوار بیرونی، در ثر مرور زمان دچار آسیب شدهدر ا خورد کهچشم می

 ها، قبل از پایه گنبد و دیگری در زیر گنبد.یکی در زیر فیلپوش

درب، به فضای مربعی برج وارد  باشد. با عبور از اینو دارای نقوش قاب و آلت ساده می درب ورودی بنا چوبی است

و در هر کند. دیوارهای داخلی تماماً گچ کاری شده است زیبا و آسیب دیده موجود حفاظت میم که از صندوق شویمی

ضلعی پیدا  8اربست گوشواره فرم کاری جهت تزیین استفاده گردیده است. زیر گنبد با کچهار ضلع، از حاشیه کاشی

-ر زیر گنبد، برای تزیین از مقرنسگردد. دراهم میپوسته برج بر روی آن ف 2 کند و فضای الزم جهت نشستن گنبدمی

 کنند. است که به سمت مرکز عمق پیدا می های ساده دیگر استفاده شدههای ساده سینه کفتری و فرم

 . كاركردهاي منطقه مورد مطالعه5-5

 

 ارنده(مأخذ: نگ)4931 ی امامزاده یحیی ساری، عاشورایبرپایی نماز ظهر عاشورا در محوطه 7-5تصویر
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 مأخذ: نگارنده()4934برگزاری جشن والیت در محوطه امامزاده یحیی،  عید غدیر  8-5تصویر

 

 مأخذ: نگارنده()4934ی امامزاده یحیی ساری، تاسوعای ی اول محرم در محوطهمراسم عزاداری دهه 3-5تصویر
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 . معرفي محدوده طراحي5-6

 های دسترسی شریان

های شهری از طریق محورهای  ش مرکزی شهر واقع شده و ارتباط آن با سایر محدودهبافت کهن شهر ساری در بخ

چهار  بلوار امیرمازندرانی، خیابان مالمجدالدین، خیابان فرهنگ، خیابان شیخ طبرسی و خیابان رازی و پیرامونی شامل:

 گردد. میمناطق شهری برقرار دی با سایر 48و  خیابان اصلی درون بافت شامل: خیابان های انقالب، مدرس، جمهوری

 هاي اصليمحدوده سايت با دسترسي

 
 

مأخذ: سازمان میراث فرهنگی استان )های اصلی به آنموقعیت سایت تاریخی امامزاده یحیی ساری و مسیرهای دسترسی از خیابان 5-5شکل

 مازندران(
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 یی ساریزاده یحنقشه هوایی گوگل از محدوده سایت تاریخی امام  6-5شکل

 هاي فرعيمحدوده سايت مورد نظر با دسترسي

 

 گوگل از محدوده سایت تاریخی امامزاده یحیی  با دسترسی فرعی از محدوده تاریخی مسجد جامع شهر ساری نقشه هوایی 7-5شکل

 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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 نقشه هوایی گوگل از محدوده سایت تاریخی امامزاده یحیی ساری و نحوه دسترسی به آن 8-5شکل

 

  

 مأخذ: نگارنده()باد نور اقلیم(: تحلیل و شناخت) آنالیز سایت 3-5کلش

 

 قسمت این در شکن باد به نیاز:غرب شمال نامطلوب باد

 ی ها ساختمان قرارگیری بتهال سبز همیشه درختان سایت

 .دارد بادشکن تقش نوعی خود قسمت دراین بلند

استفاده مطلوب از نسیم 

معنوی و روح بخش 

 گیاهان از استفاده شرقی:

 کوتاه
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 مستحدثات -جهت شيب -سايت آناليز، هندسه و تناسبات

 



 مأخذ: نگارنده()تحلیل هندسی و سایت آنالیز محدوده تاریخی امامزاده یحیی ساری 41-5شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 الحاقی به بخش حسینیه مجموعه امامزاده یحیی)

( و همچنین بخش الحاقی به امامزاده  برج مقبره

برقراری  مدوران معاصر :عد در زین العابدین

 بنا به لحاظ بصری. با مناسب ارتباط

ساختمان بقعه امامزاده یحیی و 

امامزاده زین العابدین و یادمان ساخته 

شده برای شهدای گمنام بناهای 

 اصلی موجود در سایت هستند.

اگر سایت را بطور تقریبی یک 

مستطیل کشیده در نظر بگیریم بنای 

ر قرا 1/9امامزاده در نقطه طالیی 

 دارد.

کشیدگی سایت با زاویه کمی از 

جنوب، در جهت جنوب شرقی می 

 باشد.

جهت شیب 

 زمین
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 زادههاي اصلي و فرعي به سايت تاريخي امامدسترسي

 

 

 مأخذ: نگارنده()زاده یحیی ساریهای اصلی و فرعی به محدوده تاریخی امامدسترسی 44 -5شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جداره اصلی: ورودی اصلی به سایت 

 از سواره به پیاده و از پیاده به پیاده

ورودی سواره  و پیاده به سایت از 

کوچه میر مشهد )تداخل مسیر پیاده 

 و سواره، نیازمند تفکیک مسیر(

 اده به سایت از کوچه سیزده پیچورودی پی
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 تحليل محدوده سايت به لحاظ بصري و صوتي 

 

 

 

 

 

 

 مأخذ: نگارنده()زاده یحیی ساریتحلیل و آنالیز دید ها و آلودگی صوتی محدوده تاریخی امام 42-5شکل

 

 

دید مطلوب از بیرون به درون سایت: وجود بقعه تاریخی امامزاده 

یحیی در آکس میانی و دید مستقیم به آن به خوبی میسر است 

زاده زین العابدین نیز در درجه بعدی قابل مشاهده همچنین بقعه امام

زاده ز بقعه اماماست اما در آکس میانی قرار ندارد و با کمی فاصله ا

توان توجه یحیی در سایت واقع شده است. با تقویت این محور می

 بیشتری را به بنای مزار و مجموعه بخشید.

دید از درون به بیرون سایت: با توجه وجود واحدهای 

تجاری که از لحاظ ارزش بنایی قابل توجه نیستند و با 

ی سایت و بنای مقبره و بافت مجموعه هماهنگی خاص

ندارند، با قرار دادن سردر و تشریفات ورودی دید بصری 

 در این قسمت از سایت محدود شد.

در نظرگرفتن فضای نیمه پر و تشریفات ورودی 

برای ایجاد یک فیلتر صوتی بصری در برابر سر و 

صدای ناشی از مسیر پرتردد جلوی محور ورودی 

سایت و تفکیک فضای داخلی از فضای بیرونی 

 )شهری(
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 وليه پس از مشاهده سايت(ها)توجهات ايافته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

مأخذ: نگارنده()زاده یحییتوجهات اولیه پس از اولین مشاهده سایت تاریخی امام 41 -5تصویر  

 

 

 

 

 

 

-توجه خاص به ساختمان بنای امام

زاده با قدمت باالی تاریخی و سبک 

 معماری آن

های سنی مختلف عدم توجه به گروه

زائران و مراجعه کنندگان و در نظر 

ها و فضاهای متنوع و گرفتن کاربری

 جذاب

در نظر نگرفتن فضاهایی برای تجمع دسته 

های آیینی و مذهبی جمعی و اجرای مراسم

 م نیاز ضروری مجموعه به چنین فضاییعلیرغ

عدم استفاده مناسب از محوطه 

زاده و تخصیص و تفکیک امام

 های مورد نیاز و فضاهاکاربری

توجه به آکس مهم میانی در 

محور اصلی ورود به مجموعه 

 طراحی

عدم در نظر گرفتن فضایی برای 

پارکینگ  و بی توجهی به اهمیت 

د ماشین فضای تاریخی مجموعه و ورو

 به داخل آن.
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 ها در سايتمحدوده هاي كلي كاربري



 مأخذ: نگارنده()زاده يحييتعيين محدوده كاربريها در سايت تاريخي امام 13-5شكل

 

 

 

 مأخذ: آرشیو شهرداری ساری()زاده یحییهای موجود در بافت تاریخی اماماربریک 41-5شکل

  

 

های اصلی )مذهبی(: کاربری

زادگان، المان شامل بناهای امام

و مقبره شهدای گمنام، حسینیه  

 و صحن مجموعه

های جانبی: شامل کاربری

های فرهنگی، تجاری، کاربری

 خدماتی و اداری.
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 فصل ششم

 نتايج و پيشنهادات
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 بخش نهايي: نتايج تحقيقات 6-1

زادگان، باغ مزارها، طرح های توسعه و ارتباط با طبیعت مطالعاتی که قبالً ارائه گردید و در رابطه با بررسی مسائل امام

ن نحو ممکن استفاده نمود و توان از مطالعات یاد شده به بهتریا به فکر وا می دارد که چگونه می..بود در نهایت ما رو

توان به چند ه و باید از آنها استفاده کرد میگیری اصلح را انتخاب کرد. از جمله نتایجی که در موارد فوق مستتر بودنتیجه

 مورد ذیل اشاره نمود.

 اي مورد نياز در يک طرح ساماندهيهيكاربر 6-1-1

-مختلف در سطح یک طرح ساماندهی میهای هی همانا وجود و قرارگیری کاربریترین گزینه در یک طرح ساماندمهم

 شوند:ماندهی به رئوس کلی ذیل تقسیم میهای ارائه شده و قابل قرارگیری در یک طرح ساباشد بطورکلی کاربری

 ،ایای و فرامنطقهلی با دامنه منطقههسته اص کاربری مذهبی: به عنوان -4

م باشد که ههای ساماندهی میاع متبرکه و طرحای در بقهای حاشیهفرهنگی: به عنوان یکی از کاربری کاربری -2

 ی دارد،اای و هم فرامنطقهکاربری منطقه

 باشد،رد خدماتی در یک طرح ساماندهی میکاربری خدماتی: که شامل کلیه موا -9

ی تفریحی و تفرجگاهی: به عنوان یکی از کاربری های مهم در هر طرح ساماندهی می باشد که به عنوان محلی کاربر -1

 آید.گذراندن اوقات فراغت به حساب می جهت

گردد و به عنوان مثال کاربری هایی های فوق الذکر با توجه به نیاز منطقه ساماندهی میالزم به ذکراست که کلیه کاربری

های دیگر رخ ک است قرار دارد بیشتر از کاربریای که در شهر یا به شهر نزدیرهنگی یا تفریحی در بقعهثل بخش فم

 تاباند.می

ها دارد به تاکید بر روی هر یک از کاربریهای یک طرح ساماندهی بستگی محض ها: روابط در کاربریروابط کاربری

ربری مذهبی و یا به عبارتی بهتر خود بقعه متبرکه را به عنوان مرکز الذکر کاهای فوقتوان در کاربریبدین معنی که می

 ها را بر گرد آن یا در حال نشانه رفتن به آن نمایان سازیم.اماندهی قرار دهیم و کلیه کاربریاصلی طرح س

و رجوع کننده به بقعه ها، آن است که استفاده کننده از فضا ها و نظام فضایی ما بین آنکی از موارد بسیار مهم در کاربریی

متبرکه آن سلسله مراتبی که در معماری اصیل ایرانی اسالمی وجود داشته است با تمام وجود لمس کرده و با آن درگیر 

 شده باشد.
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 ها. استانداردها در كاربري6-1-2

را تحت تاثیرخود قرار  اماندهیها در یک طرح سه عبارتی بهتر، سرانه های کاربریآنچه دراین مورد استانداردها و یا ب

ای که استفاده کننده یا باشد به گونهآمار و ارقام موجود در منطقه می کند همانادهد و ارتباط مستقیم برقرار میمی

ختلف های مها و استانداردها در کاربریل تاثیرگذار در بدست آوردن سرانهترین عاممراجعین به منطقه به عنوان مهم

 .باشدماندهی میموجود دریک طرح سا

 هازاده، امكانات و محدوديتهاي موجود در اطراف امام. كاربري6-1-3

دهد وجود بازار و ار میزاده زین العابدین را تحت تاثیر قرزاده یحیی و امامآنچه در وضع موجود و در حال حاضر امام

زاده هماهنگ و تلفیق شده و بصورت عه امامباشد که الزم است تا حد زیادی با مجموزاده میهای مجاور اماممغازه

 واحدی مجزا از مجموعه نباشند.

های غالب فضای پر رفت آمد شهری، که کاربریبا توجه به قرارگیری مجموعه مذهبی در قلب شهر و بافت قدیمی و 

 توان در توسعه مجموعه از وجود این امکانات استفاده الزم را نمود.نطقه تجاری هستند میم

های طراحی می توان به وسعت محدود منطقه جهت ایجاد باغ مزار و اجرای طرح پیشنهادی اشاره جمله محدودیتاز 

نمود. با توجه به بافت تاریخی و متراکم محدوده که در بافت تجاری و مسکونی واقع شده ایجاد طرحی با الگوی باغ 

های موجود به ناچار با تخریب همین دلیل و محدودیت رسد. و بهو ایرانی اندکی دشوار به نظر می مزارهای اسالمی

تری قرار ه لحاظ ارزش گذاری در درجه پایینتعدادی از فضاهای تجاری و مسکونی موجود در محدوده طرح، که ب

 داشتند بر وسعت فضایی محدوده افزودیم.

 . بخش پيشنهادات و آناليز طراحي6-2

 د نياز مجموعهها و فضاهاي موربيني كاربري. پيش6-2-1

با توجه به حضور مراجعین و زائرین قابل توجه مجموعه مذهبی فوق به خصوص به دلیل موقعیت مناسب مجموعه جهت 

های مختلف سال و مواقع زمانی ر فصلها و برگزاری نمازهای خاص و.. دم مراسم خاص مذهبی و اعیاد و جشنانجا

ها وضوخانه وسایر فضاهای خدماتی و و مسافرین، چایخانه، سرویسائرین گوناگون ایجاد فضایی جهت پذیرایی از ز

های بازی ی و فضاهای سبز و فراغتی و محوطههای صنایع دستخانه، مسجد یا حسینیه و نمایشگاهفرهنگی همچون کتاب

 رسد.ها و فضای تجاری ضروری به نظر میکودکان در مجاورت بازار

 به صورت زیر تقسیم بندی نمود: را توان فضاهای مجموعهبه طور کلی می
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 . فضاهاي باز6-2-1-1

که شامل فضاهای سبز و معابر)سواره و پیاده( و خدماتی که دارای فضای باز می باشند مانند فضاهای بازی کودکان و  

 نشستن زوار.

 . فضاهاي سبز 6-2-1-1-1

ی سبز حفظ و توسعه یابند. به خصوص در چنین با توجه به اینکه در تمامی سطوح از پروژه ها و در تمامی مناطق فضاها

ر مجموعه در نظر بایست این فضا ددر کشور می باشد. و با توجه به سرانه موجودایی که کمبود آن کامالً محسوس میفض

کاری، گلکاری و چمن کاری و نیز الگوهایی از باغ مزار اسالمی در نظر توان به صورت درختگرفته شود که می

 گرفت.

 فضاهاي بسته  .6-2-1-2

 که شامل فضاهای کاربری های مختلف از قبیل خدماتی، مذهبی، تجاری و...می باشد. 

 . فضاهاي مذهبي  6-2-1-2-1

مانند شبیه زاده، حسینیه و یا مسجد که برای مراسم های مذهبی در طی سال این گروه عملکردها شامل خود بقعه امام

 شود.و مراسم خاص فضاهایی را شامل می گیرد. همچنین برای برگزاری نمازهاقرار می ها مورد استفادهخوانی و عزاداری

 . فضاهاي فرهنگي6-2-1-2-2

بیل صنایع دستی و هنری های مختلف از قفضاهای نمایشگاهی برای نمایشگاه این گروه عملکردها را که شامل کتابخانه،

 در سطح شهر در نظر گرفت.توان  با توجه به کمبود فضاهای فرهنگی و..است می

 .  فضاهاي تجاري6-2-1-2-3

توان بازارچه هایی و واحدهای تجاری تفاده از مجموعه از نظر زمانی میبا توجه به نیازهای مراجعین به مجموعه و نوع اس

-د که میی زائرین را در بر داردر مجموعه در نظر گرفت که هم قسمتی از درآمد مجموعه است و همچنین تامین نیازها

 توانند حتی محصوالت فرهنگی و بومی منطقه را در آن معرفی کنند.

 . فضاهاي خدماتي6-2-1-2-4

چنین فضاهای ضروری از جمله های پذیرایی و چایخانه، آشپزخانه و هماین فضاها شامل فضاهایی از جمله محل

 ها و وضوخانه و..برای رفاه حال مراجعه کنندگان و زائرین است.سرویس
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 . فضاهاي اداري و خدماتي خاص و تجهيزات6-2-1-2-5

های مختلف آن با هم و ایجاد روابط عمومی با یاز مدیریت مجموعه و هماهنگی بخشفضاهای اداری با توجه به ن

باشند که نیاز ب رسانی، برق رسانی و تعمیرات میمراجعین عملکرد دارند و خدمات خاص و دیگر تجهیزات نظیر آ

 سازند.تفع میمرمجموعه را 

 مأخذ: نگارنده(): برنامه فیزیکی و  مساحت فضاها4-6جدول

سطح زیربنا به  ریز فضاها نوع کاربری
 مترمربع

درصد نسبت به  جمع کل زیربنا
 کل مجموعه

 مذهبی
 

 4561 صحن
 
691 

2431 93% 

 
 باغ شهدا

تاسیسات 
شهری و 
 خدماتی

 261 سفره خانه سنتی
 
461 

411 

269 

829 6/41% 

 وضوخانه

 سرویس بهداشتی

 پارکینگ

 921 مغازه ها تجاری

 
471 

131 7/8% 
 البی

 244 کتابخانه فرهنگی
 

271 
 
481 
 
471 

894 6/41% 
و   کالسها
 آموزشی کارگاههای 

 سالن همایش

 
 البی )مشترک(

 2111 فضای سبز تفریحی
 
861 

2861  
 6/98%  

 
 

 ای اسکان زواررواقه
 27 مدیریت     اداری

21 

 

242 

 
7/9% 

 
 دفتر هیات امنا 

دفتر سرپرستی 
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 23 نذورات

27 
21 
91 

 
25 

26 

 اتاق جلسات
 حسابداری و دبیرخانه

 دفتر فنی
 آبدارخانه

 سرویس بهداشتی
  7116   جمع

 

 طرح  هاي حاكم بر مباني نظري. ديدگاه6-3

 طراحی مجموعه با الهام از الگوی هندسی باغ مزارهای گذشته، -4

 استفاده ازنماد و نشانه های معماری اسالمی و ایرانی در مجموعه، -2

 ،توجه به قرارگیری مجموعه در محله امامزاده یحیی و پاسخ به نیازهای محله و زائرین بطور همزمان -9

ز لحاظ معماری و بصری، جزئی از ساختار واحد حاکم بر پروژه ایجاد مجموعه بصورت فضاهای مرتبط با هم که ا -1

 باشند و فضای شهری زیبایی را ایجاد کنند،

 حفظ موقعیت و شان بنای مزار، -5

 توجه به محور قبله با توجه به جهت گیری حسینیه الحاقی بنای مزار و اهمیت آن در مجموعه، -6

ودن ورودی اصلی و محور مهم مرکزی مجموعه که در تنظیم سازمان فضایی و کالبدی پروژه در جهت شاخص نم -7

 شود،ترین قسمت مجموعه که بنای مزار است منتهی مینهایت به مهم

 های قدیمی شهر، تالش در پیوند بین بخشهای جدید و توسعه یافته به شالوده -8

 ،بنا داخل به طبیعت دادن راه جهت تاالرها اطراف در سرتاسری های رواق از استفاده -3

 .هاکرت و ها باغچه هندسی و منظم حیطرا -41

 . استانداردهاي طراحي6-4

 ها. پارک6-4-1

درصد سطح کل  41حداکثر تراکم ساختمانی مراکز فرهنگی، آموزشی، پذیرایی و غرفه های تجاری مجاز در پارک ها 

 باشد.زمین در دو طبقه می
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 تئاتر. آمفي6-4-2

 بدان مستقیماً یا و ورودی اصلی سالن به نزدیک باشد، بازدیدکنندگان عادی رمسی از جدا تئاتر آمفی که داشت توجه باید

 بقیه از صدا و سر و گرما نظر از برق، مستقل سیستم اضافی، درهای).باشد ایمنی وسایل به مجهز کامال. باشد داشته راه

 ....( و باشد جدا ساختمان های بخش

 .است سالن این نیازهای از...  و اسالید م،فیل نمایش های دستگاه جهت مناسب فضای طراحی -

 .شوند طراحی آنها حرکت مسیر طول و افراد تعداد با مطابق و شده باز بیرون طرف به باید ها خروجی -

 .باشد کمتر سانتیمتر 221 از نباید درها ارتفاع -

 .باشد ایدب نفر 251 تا برای میلیمتر 4611 نفر، 411 تا برای میلیمتر 4411 کریدورها عرض -

 .باشد باید نفر 251 تا برای میلیمتر 4611 نفر، 411 تا برای میلیمتر 4411 عرض با پلکان -

 .شود گرفته نظر در باید سانتیمتر 48 حداکثر و سانتیمتر 41 ها پله ارتفاع حداقل -

 .شدبامی مترمکعب 5/7/ 41 صندلی هر ازای به محوطه حجم صوت، انعکاس زمان کردن کوتاه برای -

 .شود خودداری مقعر شکل به دیوارهایی و سهمی و قوسی دیوارهای طرح از -

 .باشدمی نفر هر برای مربع متر 4/4 صحنه فضای احتساب بدون نمایش سالن سرانه -

 هر ازا به شود، گرفته نظر در متر 4 عرض به جانبی خروجی در یک راهرو 9-1 هر برای اگر -

 .است مجاز صندلی 25 راهرو

 .باشد جلو ردیف تماشاچی چشم از باالتر سانتیمتر 42 بایستی تماشاچی هر دید خط -

 .باشدمی متر 21 صحنه جلوی خط از ردیف آخرین فاصله حداکثر -

 باید یعنی دید خوبی به و وضوح به سالن جای هر از را صحنه بتوان که شود طراحی ای گونه به بایستمی همچنین -

 .باشد موجود آن عرض و عمق بین تطابقی

 فوقانی قسمت از باالتر متر 4 از کمتر صحنه سقف ترمربع، 411از کمتر مساحت گسترش و بسط بدون هایصحنه -

 .است صحنه جلوی

 .باشد 4: 6 باید عرض، به صحنه جلوی ارتفاع نسبت-

 تاشو هایصندلی برای و مترسانتی 61 حداقل ثابت هایصندلی برای جلویی صندلی پشتی تا صندلی هر نشیمن لبه فاصله -

 .باشد باید سانتیمتر 11 حداقل

 نشیمن عمق حداقل و باشد کمتر سانتیمتر 51 از نباید صندلی ی دسته محور تا محور از هاصندلی عرض حداقل -

 .باشد کمتر سانتیمتر 11 از نباید هاصندلی
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 . كتابخانه6-4-3

 است آن مطبوع محیط و سکوت و آرامش گیرد، قرار توجه مورد باید کتابخانه ی اولیه طراحی در که اینکته مهمترین

 .شودمی مربوط آن در رفته کار به مصالح به هم و مجموعه در آن استقرار محل به هم که

 شمالی جبهه طریق از کتابخانه نور شود سعی المقدور حتی لذا. است نامطلوب کتابخانه از خورشید نور مستقیم تابش -

 .شود تامین

 آتش از بیش کتاب برای آن آسیب زیرا کنید دوری پاشیدن آب روش از شود، استفاد دود و گرما آشکارسازهای از -

 .است

 .شودمی داده اختصاص مربع متر 41 مساحت کتاب جلد 4111 هر برای مرجع کتب بخش در -

 .شودمی داده اختصاص( مربع متر 411 حداقل) کتاب جلد 4111 بر مربع متر 45 باز؛ دسترسی فضای در -

 اختصاص مطالعه برای فضا مربع متر 25/2 نفر هر ازا به و است مربع میلیمتر 311×611 کتاب خواننده برای مطالعه میز -

 .شودمی داده

 .باشند داشته عرض متر 9/4- 1/4 حداقل باید ها قفسه میان فضای -

 .ندباش داشته طول متر 9 از بیش نباید ها قفسه میان راهرو -

 .دارند نیاز( مربع متر 5) بندی قفسه به مجهز کتاب انباری و( مربع متر 41)کوچک کار اتاق یک به ها کتابخانه ی همه -

 . اداري6-4-4

 آن اطالعات اداره یک نیروی منبع. کنندمی کار هم با آن اجزاء تمام که است ماشین مانند اداره یک در کار جریان

 جهت. یابد جریان قسمت هر در مورد بی هایوقفه بدون اطالعات که باشد طوری باید یم ریزی طرح سبب بدین. است

. شود گرفته نظر در مناسبی محل در بایدمی یک هر عملکردهای به توجه با اداری اصلی هایبخش هدف، این به دستیابی

 می مدیریت قسمت یا. نمایندمی جمع جا یک در معموال دارند، قرار مدیریت قسمت رأس در که افرادی مثال طور به

 با زیاد تماسی دارای که...  و دبیرخانه مالی، و اداری امور های قسمت و باشد دور به اداری عمومی تردد محل از تواند

 .شود گرفته نظر در آن با مستقیم ارتباط در است بهتر هستند قسمت این کارمندان و مسئولین

 مستقل و مجزا ورودی گرفتن نظر در لیکن باشد، عموم دسترس در ورودی صلیا سالن طریق از است بهتر اداری بخش

 .است مناسب بسیار ویژه افراد و کارکنان دستیابی منظور به

 . آموزشي6-4-5

 .است اهمیت حائز همیشه نور ی مسئله آموزشی فضاهای در
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 ضمناً. باشد متر 5/2 تا 2 آن ارتفاع و متر 21/4 باید پنجره عرض حداقل باشد بیشتر متر 5/6 از کالس عمق که صورتی در

 .گیرد صورت چپ سمت از باید نور تابش

 . پاركينگ6-4-6

 سایه حداقل یا و سرپوشیده فضایی االمکان حتی و گردد مجزا عمومی پارکینگ از کارمندان پارکینگ است الزم -

 نیز و آفتاب تابش از تا گرفته نظر در( گردد می پارک زیادی مدت ماشین که کارمندان پارکینگ برای خصوصا) افکن

 .باشد محفوظ آسمانی نزوالت ریزش

 استفاده ورودی به دستیابی برای شونده کند الین از یا باشد، داشته فاصله خیابان تقاطع از متر 451 حداقل سواره ورودی -

 .شود

 . تاسيسات6-4-7

 .باشد مسیر آن به پیاده و سواره دسترسی امکان که شود طراحی ای گونه به باید تاسیسات ساختمان محل

 نمايش سالن . شيب6-4-8

 حرکت و نیست روئیت قابل بازیگران صورت احساسی ،حالتهای متری 42 ی فاصله از معموال زنده تئاتری نمایشات در

 جایگاه کف تا است زمال تماشاگران بهتر دید تامین برای. شود نمی دیده خوبی به نیز متر 21 از بیشتر ی فاصله از نیز آنها

 امنیت حفظ برای جایگاه همکف ی طبقه در شیب میزان.شود طراحی ای پله صورت به یا و باشد داشته مالیمی شیب

 هایشیب و. است% 41 کنند،حداکثر می حرکت دار چرخ صندلی با که معلول افراد آمد و رفت سهولت و تماشاگران

 .است% 95 آن حداکثر که شوند طراحی باید ایپله صورت به بیشتر

 تماشاگران . صندلي6-4-9

 هاصندلی پشت تا پشت ی فاصله و باشد داشته باید را سانتیمتر 15 عرض حداقل استانداردها طبق تماشاگران صندلی ابعاد

 بیشتر متر 45 از نباید خروجی در از صندلی هر ی فاصله حداکثر. باشد تواندمی نیز متر 4/4 تا و باشد سانتیمتر 31 حداقل

 هر ازای به ردیف هر در هاصندلی مجاز تعداد و باشد سانتیمتر 151 جانبی راهرو از صندلی هر ی فاصله حداکثر و باشد

 راهرو به(مرکز)دید نقاط بهترین ندادن اختصاص و قوسی صورت به هاصندلی چیدمان بهترین .باشدمی صندلی 7 راهرو

 .باشدمی
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 اي اوليه ) روند طراحي(. نمونه هايي ازاتوده6-5



 مأخذ: نگارنده()دیاگرام های اولیه از روابط فضایی عملکردها 4-6شکل

 

 مأخذ: نگارنده()الگوی حرکتی و مسیرهای اصلی ورود و گردش در مجموعه 2-6شکل 
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 مأخذ: نگارنده()طراحی محدوده با اصالت دادن به فضای مکث 9-6شکل

 مأخذ: نگارنده()دادن به فضای مقبرهطراحی مجموعه با اصالت  1-6شکل

 

 مأخذ: نگارنده()طراحی محدوده با اصالت دادن به هر سه کانون عبادت، زیارت و تفریح 5-6شکل

 مأخذ: نگارنده()طراحی مجموعه بر اساس الگوهای هندسی منظم در روابط فضایی پالن 6-6شکل

  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 نابعم

 ت: دارالکتاب العربی.بیرو فصوص الحکم. (.4111)بن علی.ابن عربی، محمد

 ترجمه بهناز امین زاده و سید حسین بحرینی(. تهران: دانشگاه تهران.)زبان منظر(. 4981)اسپیرن،آن وینستون.

دو فصلنامه  (. مقایسه تطبیقی باغ های تخت شیراز و قصر قجر تهران.4934)رمین.اعتمادی پور، مرضیه؛ بهرامیان، آ

 .36_85(، 4)4، مطالعات معماری ایران

 . تهران: نشر چشمه.ساری، کهن شهر مازندران(. 4939انوری وهمکاران.)

 افق آینده. -مجموعه مقاالت دومین همایش بین المللی معماری مسجد(. طبیعت در معماری مسجد، 4981اینانلو، شبنم.)

 ( تهران: دانشگاه هنر.18-14مقاله منتشر شده در کنفرانس بین المللی معماری مسجد)صص

)ترجمه سید یوسف ابراهیمیان آملی(. تهران :  جلوه دلدار) جامع االسرار و منبع االنوار((. 4984)، سید حیدر.آملی

 رسانش.

 .67-56، 49، فصلنامه فرهنگستان هنررمز، بنا و آئین. (.4981بری، تامس.)

العه تاج محل(. هنر ومعماری: (. تجلی هنر معماری اسالمی ایران در شبه قاره هند )مورد مط4982پورجعفر، محمدرضا. )

 ، از 4931اردیبهشت  45. بازیابی شده در 91 -47، (9)4مدرس هنر، 

http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/371679 

 ترجمه حسین مدیری(. کرمانشاه: دانشگاه رازی.)بن عربی مفاتیح الفصوص محی الدین ا(. 4985)توشیهیکو، ایزوتسو.

ها( نمونه طرح ساماندهی و توسعه معماری اماکن مقدس)امامزاده(. 4932ستاری ساربانقلی،حسن؛ عبداللهیان، نجف.)

دار کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایامامزاده سید محمد کججانی تبریز، مقاله منتشر شده در  موردی

 ، تبریز. شهری

 تهران: اسراء. .اسالم و محیط زیست(. 4988)جوادی آملی، عبداهلل.

       . تهران: اسراء.4ادب فنای مقربان جلد(. 4983جوادی آملی، عبداهلل. )

 انتشارات موزه هنرهای معاصر تهران.تهران:  .باغ ایرانی: حکمت کهن، منظر جدید(. 4989)جواهریان، فریار.

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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: تهران .مقابر و هازاده امام :سیزدهم دفتر. ایران اسالمی معماری آثار فرهنگ نامه گنج(. 4984.)کامبیز می،قاس حاجی

  .   بهشتی شهید دانشگاه انتشارات

پایان نامه منتشر نشده . باغ ادیان )نگرشی بر عناصر معماری منظر در ادیان الهی((. 4983) حجتی نجف آبادی، اسماء.

 دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده هنر ومعماری، گروه معماری.   کارشناسی ارشد.

پایان نامه منتشر نشده کارشناسی ارشد. دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین، باغ آیینه. (. 4984حسینی، روناک. )

 دانشکده هنر ومعماری، گروه معماری.  

 . طالعه موردی طراحی حاشیه مادی نیاسرم اصفهانطراحی پایدار در فضای سبز شهری؛ م(. 4989حقیقت بین، مهدی.)

 پایان نامه منتشر نشده کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده هنر ومعماری، گروه معماری.

 تشبیه، قدسی مفاهیم اساس بر ایران، در اسالمی مزارهای شناسی گونه(. 4934.)صبا مقدم، خراسانی مهدی؛ نژاد، حمزه

 .428 -413 (،2،)ایرانی معماری دوفصلنامه. جالل و جمال تنزیه،

(. بررسی تطبیقی باغ سازی ایران در دوران ساسانی و 4939حمزه نژاد، مهدی؛ سعادت جو، پریا؛ انصاری، مجتبی.)

 .57(،5)9، مطالعات معماری ایراناسالمی بر اساس توصیف های بهشتی. 

(. بررسی تطبیقی تاثیر ایده های معنوی در شکل 4931حمد علی.)حمزه نژاد، مهدی؛ لبیب زاده، راضیه؛ خان محمدی، م

-9، صص. 43، شماره  8مطالعه موردی باغ پاسارگاد از دوره هخامنشی و باغ فین از دوره اسالمی. باغ نظر، دوره  _باغ

 ، از 4931فروردین  26. بازیابی شده در 46

http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/988494 

پایان نامه منتشر نشده کارشناسی ارشد، مجموعه زیارتی گردشگری مزار شاه سلیمان علی )ع(. (. 4985اعی، مریم.)خز

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد، دانشکده هنر ومعماری، گروه معماری.  

رشد. دانشگاه آزاد . پایان نامه منتشر نشده کارشناسی ا مذهبی )رویش( -مجموعه فرهنگی (. 4989زاده، بهاره.) رجب

                  اسالمی واحد تهران مرکزی، دانشکده هنر ومعماری، گروه معماری.                                                                   

ید راسخ و فرهاد ترجمه مج)اسالمی _باغ های ایرانی (. 4934زانگری، لوئیجی؛ لورنتسی، برونال؛ رحمتی، نازیکا ماندانا.)

 تهرانی(. تهران: دفتر پژوهشهای فرهنگی.

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 نمونه ها امامزاده -مقدس اماکن معماری توسعه و ساماندهی (. طرح4932)نجف. عبداللهیان، حسن؛ ساربانقلی، ستاری

. شهری رپایدا توسعه و معماری عمران، المللی بین مجموعه مقاالت کنفرانسکججانی تبریز.  محمد سید امامزاده موردی

شهری، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز )صص.  پایدار توسعه و معماری عمران، المللی بین مقاله منتشر شده درکنفرانس

 (. تبریز: دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز. 52-63

های ن: دفتر پژوهشتهرا تداوم طراحی باغ ایرانی در تاج محل )آرامگاه بانوی ایرانی تبار(.(. 4978سلطان زاده، حسین.)

 فرهنگی.

 18_97(، 3)5. هویت شهر، نمادگرایی درتاج محل(. 4931سلطان زاده، حسین.)

 26. بازیابی شده در 449_34، صص . 1، شماره 4، دورهانسان شناسی(. از باغ تا پارک. 4982سلطان زاده، حسین.)

                        ، از                                             4931فروردین 

http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage  

 . تهران: جهاد دانشگاهی.پارادایم های پردیس(. 4931)شاهچراغی، آزاده.

 موردی نمونه)اسالمی شهر تجلی در ها امامزاده و متبرکه بقاع معماری نقش (.4932)پور، لیال. قلی جواد؛ نیری، شکاری

خمینی قزوین  امام المللی بین زمان، دانشگاه گذر در معماری و شهرسازی ملی همایش منتشر شده دراولین. مقاله (کاشان

 (. قزوین: دانشگاه بین المللی امام خمینی.421_441)صص.

)ترجمه سید محمدباقر موسوی همدانی(. تهران:کانون انتشارات تفسیر المیزان(. 4962)طباطبایی، سید محمدحسین.

 محمدی.

 .93-96(، 21)توسعه مکان های مذهبی در شهرهای ایران(. منظر، )منظر معنوی شهر(. 4932وری، علی. )عاش

 .34_72(، 5)46، فصلنامه گلستان هنرها و الگوها. های دوره صفویه: گونه(. باغ4985عالمی، مهوش.)

پایان نامه منتشر نشده  .نیهساماندهی مجموعه مذهبی، فرهنگی، توریستی مزار بی بی حس(. 4981عرفانی، مریم.)

 کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد، دانشکده هنر ومعماری، گروه معماری.

عوامل و موانع بروز سلسله مراتب فضایی در خالل پیشرفت فناوری معماری )با بررسی  (. 4932فاضل نسب، فهیمه.)

سی ارشد. دانشگاه بین المللی امام رضا )ع(، دانشکده هنر و معماری پایان نامه منتشر نشده کارشنا .مصداقی دوره صفویه(

 اسالمی، گروه معماری.

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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       . 27(، 44،)منظر ها در ساخت منظر شهر ایرانی.تاملی بر نقش زیارتگاه  -(. منظر زیارتی تهران4983فرزین، احمدعلی.)

  . قم: انتشارات وثوق. ان ساریتاریخ تشیع ومزارت شهرست(. 4985فقیه بحرالعلوم، محمد مهدی.)

 بیدار. . قم:شرح القیصری علی فصوص الحکم(. 4969قیصری، داوودبن محمد.)

 . قم: انتشارات زایر.           ق9معماری امام زادگان قم در قرن (. 4984کاووسی، عمار.)

، فرهنگی و ساختمانی بناهای کنکاشی زیبایی شناسانه و تحلیلی در یادگارهای تاریخی(. 4988کالنتر، علی اصغر.)

 )با هدف مستندسازی کامل آثار موجود(. ساری: اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ساری. مذهبی شهرستان ساری

. تهران: ()ترجمه علیرضا عینی فرآفرینش نظریه معماری )نقش علوم رفتاری در طراحی محیط( (. 4939لنگ، جان.)

 موسسه انتشارات دانشگاه تهران.

 ) ترجمه حسین بحرینی(. تهران: دانشگاه تهران. طراحی شهری: گونه شناسی رویه ها و طرح ها(. 4986لنگ، جان.)

 .62_54(، 45، )باغ نظر(. علل پیدایش باغ های تاریخی ایران. 4983متدین، حشمت اهلل.)  

 تاریخ معماری و شهرسازی ایران، دومین کنگره(. ریشه های مذهبی تحول باغ های ایرانی. 4978متدین، حشمت اهلل.)

        ارگ بم؛ جلد پنجم.

 . تهران: هله: طحان.        باغ ایرانی از منظر بهشت قرآنی(. 4988محمودی نژاد، هادی؛ صادقی، علی رضا.)

 تهران: صدرا.  انسان کامل.(. 4971مطهری، مرتضی. )

فصلنامه باغ ه الگوی چهارباغ در شکل گیری باغ ایرانی. (. نقدی بر فرضی4983منصوری، سید امیر؛ حیدرنتاج، وحید.)

 .91_47(، 42)6، نظر

. تهران: سازمان نیروهای توسعه شهرنشینی و صنعت گردشگری در ایران ) از مفهوم تا راهکار((. 4986مومنی، محمد.)

 مسلح. 

 نشر و پژوهش فرزان روز.                       )ترجمه فرزاد حاجی میرزایی(. تهران:  معرفت و امر قدسی(. 4981نصر، سید حسین.)

 )ترجمه انشااهلل رحمتی(. تهران: جامی.های اسالمها و واقعیتآرمان(. 4981نصر، سید حسین.)

 ) ترجمه: احمد قاسمیان(. تهران: رویال.هنر و معنویت اسالمی(. 4986نصر، سید حسین.)

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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محمد هادی امینی (تهران: قصیده -)ترجمه حسین حیدریز تا امروزآموزه های صوفیان از دیرو(.4983نصر، سید حسین.)

 سرا.چاپ پنجم،  

 . شیراز:رخشید.تجلی حکمت در باغ ایرانی(. 4983نصر، طاهره.)

 . تهران: جهاد دانشگاهی دانشگاه عالمه طباطبایی.سیمای انسان کامل از دیدگاه مکاتب(. 4969نصری، عبداهلل.)

 . تهران: کتاب فکر نو. برداشتی از حکمت اسالمی در هنر معماری(. 4931نقره کار، عبدالحمید.)  

 ) ترجمه انشااهلل رحمتی(. تهران: نشر نی. دین و نظم طبیعت(. 4983نصر، سید حسین. )

) ترجمه عبدالرحیم گواهی(. تهران: دفتر نشر  انسان و طبیعت )بحران  معنوی انسان متجدد((. 4973نصر، سید حسین.)

 سالمی.فرهنگ ا

 . تهران: پیام.باغ های ایران(. 4985نعیما، غالمرضا.)

. تهران: وزارت مسکن و شهرسازی، درآمدی بر هویت اسالمی در معماری و شهرسازی(. 4987نقره کار،عبدالحمید.)

 دفتر معماری و طراحی شهری: شرکت طرح و نشر پیام سیما.  

 .         19، 481، هنرماه (. شهر و اماکن مذهبی. 4932نقی زاده،محمد.)

 .61(، 44)44،هنرهای زیباهای فرهنگی. (. تاثیر معماری و شهر بر ارزش4984نقی زاده، محمد.)

. تهران: انتشارات واحد علوم و جایگاه طبیعت و محیط زیست در فرهنگ و شهرهای ایرانی(. 4981نقی زاده، محمد.)

 تحقیقات.

. 76 -69(، 11،)محیط شناسییی ایرانی، برای طراحی یک فضای شهری. (. باغ هستی الگو4985نقی زاده، محمد.)

 ، از 4931اردیبهشت  42بازیابی شده در 

http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/791281        

مجموعه مقاالت دومین کنگره تاریخ معماری (. حکمت سلسله مراتب در معماری و شهرسازی. 4978نقی زاده، محمد.)
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Abstract 

 

Mausoleums and religious buildings of Islamic period are among the manifestations of Iranian 

architecture. The shrines of Imams' descendants can be considered as the main manifestation 

of Islamic architecture in Iran and the identity factor of the cities. Currently, about 7 thousand 

holy shrines exist in Iran, which are considered as the precious and valuable works of Iranian 

cultural heritage. The mausoleums and shrines of Imams' descendants, since past have been 

the visiting place of pilgrims and the place of presence and community participation of people 

in holding religious rituals and gaining peace through prayer and worship, and according to 

the community developments and Restructuring of urban areas, in order to maintain the status 

of these places and for the benefit of people, implementing the community development 

projects in these areas is essential. 

The shrines of Imamzadeh (offspring of an Imam) Yahya and Imamzadeh Zein el abedin in 

Sari city are among the places that from the distant past have been received people's attention 

and respect.  But gradually, over time, due to the lack of progress and according to the urban 

development and population growth, the amount of this attention was decreased. Hence, for 

the purpose of organizing and developing the shrines of Imams' descendants,  While 

preserving the religious identity and considering meeting the needs of the audience, including 

pilgrims and tourists and effectiveness in the structure and identity of the city, the 

development plan of this sacred place, was considered based on the patterns of Iranian garden 

Shrines. Based on the theoretical foundations of Islamic values resulting from the search for 

Islamic and divine values about the perfect man, nature, pilgrimage and Its wisdom and the 

paradise gardens according to Qur'anic wisdom as well as the principles and frameworks 

derived from historical review of garden Shrines in past and climatic characteristics and the 

needs of the area, the development project of Imamzade yahya shrine of Sari was proposed.   

Key Word: garden, Shrines, development project, nature, pilgrimage 
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