
ایرانی  -حرم بقیع با رویکرد معاصر و اسالمی عربی طراحی  

 

 أ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دانشکده معماری و شهرسازی

 ایرانی  -عربی اسالمی و معاصر رویکرد با بقیع حرم طراحی

 
 پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

 آموزشی فرهنگیگرایش  –در رشته مهندسی معماری 

 

 

 دانشجو:نام 

 محمدرضا مالیی

 

 

 اساتید راهنما:

 حمزه نژادمهدی دکتر 

 

 

 

 9311 ماه آبان

 

 

 

 

 

 

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 



ایرانی  -حرم بقیع با رویکرد معاصر و اسالمی عربی طراحی  

 

 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 



ایرانی  -حرم بقیع با رویکرد معاصر و اسالمی عربی طراحی  

 

 ج
 

 

 

 

 

 ََیْنَهُمْ أَْْرَُُمْ فَاالووا اَْنووا عَلَیْهِمْ وَکَذلِکَ أَعْثَرْنا عَلَیْهِمْ لِیَعْلَمُوا أَنََّ وَعْدَ اللََّهِ حَق َّ وَ أَنََّ السََّاعَةَ ال رَیْبَ فِیها إِذْ یَتَنازَعُونَ"

 ( 12 -) کهف" نَتََّخِذَنََّ عَلَیْهِمْ َْسْجِداً أَْْرُِِمْ لَ  َُنْیاناً رَََُّهُمْ أَعْلَمُ َِهِمْ قالَ الََّذِینَ غَلَبُوا عَلى

ن و قیام قیاْت شکى نیست، و این چنین ْردم را ْتوجه حال آنها کردیم تا َدانند وعده )رستاخیز( خداوند حق است و در پایان جها)) 

گفتند َنائى َر آن َسازید )تا َراى ُمیشه از نظر پنهان شوند و از آنها  کردند: گروُى ْى در آن ُنگام که ْیان خود در این َاره نزاع ْى

رستاخیز دیدند( گفتند سخن نگوئید که( پروردگارشان از وضع آنها آگاُتر است )ولى آنها که از رازشان آگاُى یافتند و آن را دلیلى َر 

((.تا خاطره آنها فراْوش نشود سازیم دى در کنار )ْدفن( آنها ْىْا ْسج
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 نامه/رساله ی دفاع از پایان ی هیأت داوران جلسه تأییدیه
 

 معماری و شهرسازی نام دانشکده:

 محمدرضا مالیی نام دانشجو:

 ایرانی -بقیع با رویکرد معاصر و اسالمی عربی حرمطراحی  نامه یا رساله: عنوان پایان

 

 تاریخ دفاع:

 رشته: مهندسی معماری

 فرهنگی -آموزشیگرایش: 
 

 امضا دانشگاه یا مؤسسه مرتبه دانشگاهی نام و نام خانوادگی سمت ردیف

  علم و صنعت ایران یاراستاد مهدی حمزه نژاد استاد راهنما 1

 - - - - استاد راهنما 2

 - - - - مشاوراستاد  3

 - - - - استاد مشاور 4

     استاد مدعو خارجی 5

 - - - - استاد مدعو خارجی 6

     استاد مدعو داخلی 7

 - - - - استاد مدعو داخلی 8
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 ی صحت و اصالت نتایج تأییدیه
 

 باسمه تعالی 

 

معماری مقطع تحصیلی کارشناسی  دانشجوی رشته مهندسی 96757699 به شماره دانشجویی محمدرضامالییاینجانب 

نامه/رساله حاصل کار اینجانب و بدون هرگونه دخل و تصرف است و موارد  ی نتایج این پایان نمایم که کلیه ارشد تأیید می

ام. درصورت اثبات خالف مندرجات فوق، به  شده از آثار دیگران را با ذکر کامل مشخصات منبع ذکر کرده برداری نسخه

اه مطابق با ضوابط و مقررات حاکم )قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و قانون ترجمه و تکثیر کتب تشخیص دانشگ

و نشریات و آثار صوتی، ضوابط و مقررات آموزشی، پژوهشی و انضباطی ...( با اینجانب رفتار خواهد شد و حق هرگونه 

نمایم. در ضمن،  ازات را از خویش سلب میاعتراض درخصوص احقاق حقوق مکتسب و تشخیص و تعیین تخلف و مج

ی  صالح )اعم از اداری و قضایی( به عهده مسؤولیت هرگونه پاسخگویی به اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و مراجع ذی

 گونه مسؤولیتی در این خصوص نخواهد داشت. اینجانب خواهد بود و دانشگاه هیچ

 

 

ی: محمدرضا مالیخانوادگینام و نام                                   
 

امضا و تاریخ:                                              
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 نامه برداری از پایان مجوز بهره
 

نامه در چهارچوب مقررات کتابخانه و با توجه به محدودیتی که توسط استاد راهنما به شرح زیر  برداری از این پایان بهره

 شود، بالمانع است: تعیین می

 نامه/ رساله برای همگان بالمانع است. برداری از این پایان بهره 

 نامه/ رساله با اخذ مجوز از استاد راهنما، بالمانع است. برداری از این پایان بهره 

 نامه/ رساله تا تاریخ .................................... ممنوع است. برداری از این پایان بهره 

 

 

 

نام استاد یا اساتید راهنما:                                       
 

تاریخ:                                                  
 

امضا:                                                  
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 سپاسگزاری :
روشن، تابان است و انوار حکمت او در دل شب تار، سپاس و ستایش خدای را جل و جالله که آثار قدرت او بر چهره روز 

درفشان . آفریدگاری که خویشتن را به ما شناساند و درهای علم را بر ما گشود و عمری و فرصتی عطا فرمود تا بدان ، بنده 

 ضعیف خویش را در طریق علم و معرفت بیازماید.

که با سعه ی صدر همواره اینجانب را مورد  دی حمزه نژادمهگرانقدرم جناب آقای دکتر  تاددانم از اس بر خود واجب می

 لطف و محبت خود قرار داده اند ،کمال تقدیر و تشکر را به عمل آورم.

 .زرگواران که بسیار یاری ام کردندهمچنین سپاسگزارم از تمامی این ب
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 تقدیم به :
زندگی شامل حال اینجانب کرده اند. ساحت مقدس ائمه بقیع )ع( و حضرت زهرا )س( که دعای خیر خود را در تمام مراحل 

ام انجام داده اند و های محبت آمیزی که در دوران مختلف زندگیبه خاطر همه ی تالش خانواده گرانقدرممحضر ارزشمند 

 .اندبا مهربانی چگونه زیستن را به من آموخته

 و به آنان که در راه کسب دانش راهنمایم بودند.
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 چکیده
کریم و سیرۀ مستمر مسلمانان، از صدر اسالم تاکنون، مشروعیت، بلکه رجحان بنای بارگاه و ضریح بر قبور صالحان و حرم خواندن آن  در قرآن

سنت به زیارت قبور پیامبر اسالم)صلی اهلل علیه  بسیاری از صحابه، تابعان و عالمان اهلها تأیید شده است؛  ها و نماز و عبادت در آن مکان بارگاه

جسته و در کنار مراقد آنان به عبادت و استغاثه به درگاه خداوند  رفته و به آنان توسل می وآله( و امامان شیعه)علیهم السالم( و بزرگان دین 

اند. آنان همواره به عنوان  ای قائل بوده ون، نسبت به قبور پیامبر اسالم و بزرگان دین، احترام ویژهمسلمانان از صدر اسالم تاکن .اند پرداخته می

یافته و با احترام به آن قبور و توسل به صاحبان آن قبرها به خداوند متعال تقرب  ها حضور  رفتاری مشروع و اسالمی، بارها در آن حرم

ب شیعه، قبرستان بقیع به عنوان یکی از مهمترین و متبرک ترین مکان های جهان خاکی شمرده در جهان اسالم مخصوصا مذه اند. جسته می

اند، ماجرای یک دوره حکومتی  ستم و ظلم هایی که وهابیون بر مسلمانان روا داشتهمی شود و دارای قداست خاصی در بین مسلمانان است. 

در این سایت، چهار امام از  ک خراب کردن آرامگاه و بناهای مذهبی قلمداد کرد.خاص نیست، همچنین تخریب قبور بقیع را نمی توان تنها ی

امامان معصومین مذهب شیعه مدفون شده اند که این زمین را برای پیشوایان این مذهب دارای اهمیت و ارزش واالیی کرده است. ائمه 

تا آن زمان بر روی مزارهای پیشوایان و دیگر بزرگان اسالم که در و هجری قمری دارای بارگاه و مقبره ای بودند  1226معصومین بقیع تا سال 

ه تا پاسخی به تبلور هویت در این طرح با ایجاد وحدتی میان معماری عربی  ایرانی، تالش شد مدفون بودند گنبدها و بناهایی قرار داشت. مدینه

فرقه منحوس وهابیت با هدف تخریب چهره ائمه معصومین )ع( در جهان اسالم و از سایت در جهت حفظ ارزش آن صورت گیرد. با وجود آنکه 

ن طرح این بین بردن نام و نشان ائمه و مخدوش کردن چهره ی اسالم در بین جهانیان دست به تخریب قبور بقیع زده اند، یکی از هدف ای

به است که با ساخت مجدد حرم در بقیع، عالوه بر ایجاد التیام در دل ائمه اطهار، معرفی و گسترش مبانی دین اسالم و نمایش چهره واقعی آن 

ایجاد مردم جهان میسر خواهد شد و همچنین، ایجاد فضایی کارآمد با بازخوردی جهانی، جهت گسترش و معرفی دین مبین اسالم به جهانیان و 

شالوده نظری این در روش انجام پژوهش ، مکانی برای نمایش وحدت و اتحاد یکپارچه بین مسلمانان جهان جز اهداف اصلی طرح می باشد. 

پژوهش، مبتنی بر منظومه حکمت اسالمی است تا با استناد به این شالوده، نتایج تحقیق، شایستگی الزم جهت کاربست در معماری اسالمی را 

باشد. یافته های این تحقیق حاوی راهبردهایی نظری برای رمزپردازی در معماری اسالمی است که با اتخاذ آنها می توان هویت اسالمی داشته 

الزم است ضمن شناسایی اجمالی مدینه و  طراحی و مطالعات مرتبطدر راستای این  .در آثار معاصر معماری را به نحو مطلوب تری تبلور بخشید

پرداخته شود. همچنین جهت  …خی و سابقه یثرب ، و در ادامه به شناسایی مدینه از دیدگاه مورخان، جغرافیا، اجتماعی و کالبدی و اوضاع تاری

شناخت بهتر اقلیم عربستان می بایست مطالعاتی در جهت شناسایی شرایط محیطی و کنترل آن صورت گیرد. . از طرفی با بررسی تطبیقی 

ر طرح توسعه فضاهای زیارتگاهی و مقایسه آن ها با یکدیگر، به روش ها و حاالت مختلف طرح توسعه پرداخته تا سیاست گذاری های معاص

در این رساله سعی بر این بتوان با کمک گیری از آن و بررسی کمی و کیفی طرح های توسعه، به یک طرح جامع و بین المللی دست یافت. 

مقبره ای برای پیشوایان مذهب تشیع و سایر بزرگان این مذهب که در بقیع دفن هستند، اندکی از  است تا با طراحی سایت بقیع و بارگاه و

از آنجاییکه قبرستان بقیع مظلومیت و غربت ائمه ی مدفون در بقیع و مذهب شیعه کاسته شود و به ارج و قرب این مکان متبرکه افزون گردد و 

سیار طوالنی و شناخته شده در جهان اسالم، می تواند به عنوان مکانی جهت تبلیغ دین اسالم و به عنوان یک فضای متبرک با پیشینه تاریخی ب

 فضایی در راستای اتحاد و یکپارچگی مسلمانان در جهان معرفی گردد.

 

 یرانیا  -یعرب یاسالم ، رویکردمعاصر  کردیرو ، عیحرم بق  اژگان :کلیدو
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1۶ ................................................................................................................................................ )ع( نیحرم ْطهر اْام حس یخیعکس تار -21-۳شکل 
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1۶ ............................................................... )ع( و حضرت اَوالفضل العباس)ع( نیو حرم ْطهر اْام حس نیالحرْ نیَ ییعکس ُوا -21-۳شکل 

۶1 ........................................................................................................................................................................... ْنوره نهیاز ْد یمیناشه قد -2-1شکل 

۶1 ............................................................................................................................................... ْنوره نهیْد تیناشه کشور عرَستان و ْوقع-1-1شکل 

۷1 .................................................................................................................................................................... عیو َا یْسجدالنب ییعکس ُوا -۳-1شکل 

۷1 ................................................................................................................................................................................................. در گذشته عیَا - 1-1شکل 

۷۶ .................................................................................................................................................................................................. در گذشته عیَا -1-1شکل 

۷۶ .......................................................................................................................................................................................... در حال حاضر عیَا - ۶-1شکل 

۷5 ................................................................................................................................................................... عی)ص( و قبرستان َااْبریحرم پ -۷-1شکل 

1۶ ......................................................................................................................................................................................... عیدفن شدگان در َا -1-1شکل 

1۷ ............................................................................................................................................................................... عیقبور آراْگاه َا یناشه  -5-1شکل 

15 ...................................................................................................................................................................... عیقبرستان َا یسنج تیْوقع-24-1شکل 

54 ................................................................................................................................................................................. طرح یاجزا یاَی یْکان -22-1شکل 

52 ............................................................................................................................................................................. عیقبرستان َا یجداره ُا -21-1شکل 

51 ............................................................................................................................................................................. عیقبرستان َا یجداره ُا -2۳-1شکل 

51 ............................................................................................................................................................................. عیقبرستان َا یجداره ُا -21-1شکل 

51 ............................................................................................................................................................................. کرَال -)ع(نیحرم اْام حس -2-1شکل 

5۶ ................................................................................................................................................................................... نهیْد -)ص(اْبریحرم پ -1-1شکل 

5۶ ................................................................................................................................................................................................ زدیْسجد جاْع  -۳-1شکل 

5۷ ........................................................................................................................................................................................... ْسجد اْام اصفهان -1-1شکل 

5۷ ................................................................................................................................... ْابره -)س(نیقسمت حرم ْعصوْ ییفضا اگرامید -1-1شکل 

55 .................................................................................................................................................................................................................. 2رواق  -۶-1شکل 

244 ............................................................................................................................................................................................................... 1رواق  -۷-1شکل 

244 ............................................................................................................................................................................................................... ۳رواق  -1-1شکل 

242 ............................................................................................................................................................................................................... 1رواق  -5-1شکل 

242 ........................................................................................................................................................ یفرُاد احمد یان آقایپروژه فرشچ -24-1شکل 

241 ........................................................................................................................................................ یفرُاد احمد یان آقایپروژه فرشچ -22-1شکل 

241 ........................................................................................................................................................ یفرُاد احمد یان آقایپروژه فرشچ -21-1شکل 

24۳ ......................................................................................................................................................................................... حرم یُا بانیسا -2۳-1شکل 

241 ......................................................................................................................................................................................... حرم یُا بانیسا -21-1شکل 

241 ......................................................................................................................................................................................... حرم یُا بانیسا -21-1شکل 

241 ......................................................................................................................................................................................... حرم یُا بانیسا -2۶-1شکل 

241 ......................................................................................................................................................................................... حرم یُا بانیسا -2۷-1شکل 

24۶ ............................................................................................................................................................................. ُا بانیسا یا مهیفرم خ -21-1شکل 

24۶ ............................................................................................................................................................................. ُا بانیسا یا مهیفرم خ -25-1شکل 

24۶ ........................................................................................................................................................................... ُا بانیسا یاسب نیفرم ز -14-1شکل 

24۷ ........................................................................................................................................................................... ُا بانیسا یاسب نیفرم ز -12-1شکل 

24۷ ................................................................................ یکیدرولیُ ستونیپ توسط ْتحرک یُا لهیْ دوران و حرکت نحوه اتییجز -11-1شکل 

241 ............................................................................................................................................................. شونده قفل ستمیس و چرخ ریْس -1۳-1شکل 

241 ............................................................................................................................................................. شونده قفل ستمیس و چرخ ریْس -11-1شکل 

224 ............................................................................................................................................................... انسان در حال نماز یآنتروپوْتر -11-1شکل 
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222 ........................................................................................................................................ از ْبحث صحن ُا و شبستان ُا یجدول کل -1۶-1شکل 

22۳ ..................................................................................................................... ْخت عملکردُای َرای آشپزخانه ُر ازین ْورد فضاُای -1۷-1شکل 

22۶ ..................................................................................................................................................................................... اداری فضای یْعرف -11-1شکل 

212 ............................................................................................................................................................................. یشینما یفضاُا یْعرف -15-1شکل 

211 ................................................................................................................................................................................................. یحرکت اگرامید-2-۶ل شک

211 ......................................................................................................................................................................... صحن ُا نیَ یکیزیارتباط ف-1-۶شکل 

21۶ .................................................................................................................................................................................................... 2:144پالن   -۳-۶شکل 

21۷ ....................................................................................................................................................................................................... پالن تیسا -1-۶شکل 

211 ...................................................................................................................................................................................................پرسپکتو اولیه -۶-۶شکل 

211 .................................................................................................................................................................................................. پرسپکتو اولیه -۷-۶شکل 

215 .................................................................................................................................................................................................. پرسپکتو اولیه -1-۶شکل 

215 .................................................................................................................................................................................................. رسپکتو اولیهپ -5-۶شکل 

2۳4 ................................................................................................................................................................................................... یشرق ینما -22-۶شکل 

2۳4 .................................................................................................................................................................................................. یشمال یانم -21-۶شکل 

2۳4 .................................................................................................................................................................................................. یشمال ینما -2۳-۶شکل 

2۳2 ................................................................................................................................................... پنجره فوالد -صحن حضرت زُرا )س( -21-۶شکل 

2۳1 ..................................................................................................................................................................................................صحن السالم -2۶-۶شکل 

2۳1 ........................................................................................................................................................... داخل رواق صحن فاطمه َنت اسد -2۷-۶شکل 

2۳۳ ...................................................................................................................................... ح اْاْان ْعصومیضر -صحن قاسم َن الحسن -21-۶شکل 

2۳۳ .............................................................................................................................................................................................. داخل شبستان -25-۶شکل 

2۳1 ...................................................................................................................................... ن و سااخانهیْرقد حضرت ام البن -صحن ساا -12-۶شکل 
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 مقدمه :  1 –1

در جهان اسالم مخصوصا مذهب شیعه، قبرستان بقیع به عنوان یکی از مهمترین و متبرک ترین مکان های جهان خاکی شمرده می شود و 

اند، ماجرای یک دوره حکومتی خاص نیست،  ستم و ظلم هایی که وهابیون بر مسلمانان روا داشتهدارای قداست خاصی در بین مسلمانان است. 

و دیگری  1226همچنین تخریب قبور بقیع را نمی توان تنها یک خراب کردن آرامگاه و بناهای مذهبی قلمداد کرد. وهابیون دوبار یکی در سال 

های بقیع پرداختند.با تخریب بقیع اعتراضات شدیدی از  زیارت، به تخریب اماکن و بقعه قمری با بدعت شمردن بنای بر قبور و 1344در سال 

این روز « یوم الهدم»مسلمانان از جمله مردم ایران را به دنبال داشت و به همین منظور بسیاری از شیعیان هر ساله در هشتم شوال به عنوان 

ترین قبرستان مسلمانان در مدینه و  بقیع، نخستین و قدیمی .بقیع تخریب بقیع می پردازندگرامی می دارند و به مرثیه خوانی و یادآوری حادثه 

با ظهور وهابیت در حجاز، که برگرفته  .ها در تخریب بقیع به دست وهابیان از بین رفت محل دفن چهار تن از ائمه اطهار )ع( است،که این بقعه

هجری  1226ند قبور و زیارتگاه را که با توحید ناسازگار است را تخریب کردند. مدینه در سال است، هرگونه بنایی مان« ابن تیمیه»از اعتقادات 

قمری توسط وهابیون محاصره شد که پس از تسلیم شدن شهر، سعود بن عبدالعیزز همراه توقیف و تصرف اموال در خزانه حرم نبوی، 

بقیع در شهرهای طائف، جده، کربال و ... ویرانی به جا گذاشتند و  قبور تخریب رب افزون وهابیون البته. کرد صاد را بقیع گنبد تخریب  دستور

ها، بقیع  بقیع در لغت به زمین گسترده و بزرگى گویند که داراى درخت باشد که یکى از آن .کوشیدن در تعریف و تمجید سران خود کوشا باشند

رچه بعدها آن درختان را کندند ولى اسم آن باقى ماند و این زمین، معروف به غرقد است. غرقد، نام درختى است که در آن محیط بوده است، گ

  .بقیع الغرقد شد

 

 و بیان مسئله تعریف موضوع :  ۲ –9
ولی در کتب تاریخی به روشنی قدمت تاریخی  ،رسد می اسالمز ا قبل دوران به تاریخی آن پیشینه قبرستان بقیع در کشور عربستان واقع شده و 

را برای پیشوایان این مذهب  زمیندر این سایت، چهار امام از امامان معصومین مذهب شیعه مدفون شده اند که این  .است آن مشخص نشده

تا آن زمان بر روی هجری قمری دارای بارگاه و مقبره ای بودند و  1226دارای اهمیت و ارزش واالیی کرده است. ائمه معصومین بقیع تا سال 

در این رساله سعی بر این است تا با طراحی  مدفون بودند گنبدها و بناهایی قرار داشت. مدینهمزارهای پیشوایان و دیگر بزرگان اسالم که در 

مه سایت بقیع و بارگاه و مقبره ای برای پیشوایان مذهب تشیع و سایر بزرگان این مذهب که در بقیع دفن هستند، اندکی از مظلومیت و غربت ائ

در این طرح با ایجاد وحدتی میان معماری عربی   ع و مذهب شیعه کاسته شود و به ارج و قرب این مکان متبرکه افزون گردد.ی مدفون در بقی

در حوزه معماری ماندگار نیز، وحدت جز و کل حاکم ایرانی، تالش شده تا پاسخی به تبلور هویت سایت در جهت حفظ ارزش آن صورت گیرد. 

، همزمان و یکجا مطرح می شوند، به عبارتی، آثار معماری در عین کل بودن، خود نیز همزمان نقش جز را در مقابل است، به گونه ای که با هم

باز می گردد. به زعم او، سه جزء موضع شناسی و نقش وحدت در آن  "زبان معماری"نوربرگ شولتز بار دیگر به بحث  .کل های باالدست دارد

سعی بر آن است تا با هویت بخشی به معماری بومی  .وژی( و گونه شناسی برسازنده ی زبان معماری اند)توپولوژی(، ریخت شناسی )مورفول

منطقه و ایجاد وحدتی میان هویت معماری ایرانی و عربی به مسئله طراحی سایت مورد نظر پاسخ داده شود. در این طرح سعی در بکارگیری 

جود دارد، شده و یک نوع وحدت کالمی در طراحی ایجاد گردد. از طرف دیگر تالش شده تا با نمادهای اسالمی که در معماری ایرانی و عربی و

 استفاده از فناوری مدرن و جدید در طراحی و مهندسی مجموعه، یک فضای به روز و سازگار با محیط و عصر زمانی و مکانی خود به وجود آورده

 .شود

 

 اهمیت و ضرورت موضوع :  3 –9
السالم و سایر مؤمنان، شهیدان و نیکان، داراى  علیهم امامانعلیه و آله و دفن چهار تن از  اهلل  صلى  رسول خدابقیع به خاطر قدوم مبارک 

بار مامور شد تا به بقیع رود و برای اموات بقیع طلب آمرزش کند. در دو خداوند پیامبر در واپسین سال زندگانی خود از سویت. رافت زیادى اسش

اموات را با عباراتی خطاب  و رفت بقیع به صحابه از گروهی و عباس بن فضل با حضرت علی)ع( ودومین حضور، در حالی که مریض بود، همراه 
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%87
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%AE%D8%AF%D8%A7
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D8%A6%D9%85%D9%87_%D8%A7%D8%B7%D9%87%D8%A7%D8%B1
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دیده گریان به بقیع  با روز هر بزرگوارش پدر رحلت از پس پیامبر گرامی دخت فاطمه حضرت نمود و از وفات خود خبر داد.بر پایه برخی منابع،

از  سیوطى .است بوده مشخص بقیع در مسجدی در زهرا حضرت خواندن نماز محل پرداخت. می او برای سوگواری به االحزان بیت رفت و در می

مسلمانان از دیرباز، اقدام به  .در بقیع نازل شد ( 6-5، سوره شرح) "ن َّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْراًف إِ*  إِن َّ مَعَ الْعُسْرِ یسْراً "کند که دو آیه  روایت مى انس

د، وجود دارن ...بازسازى و ساختن گنبد براى شخصیت هاى بزرگ اسالمى کردند که گنبد سبز پیامبر و گنبدهایى که در عراق، ایران، سوریه و

از آنجاییکه قبرستان بقیع به عنوان یک فضای  .اند فهمى، با این کار مخالفت کرده  شاهد این مطلب هستند و تنها وهابیان، به خاطر تحجر و کج

تای متبرک با پیشینه تاریخی بسیار طوالنی و شناخته شده در جهان اسالم، می تواند به عنوان مکانی جهت تبلیغ دین اسالم و فضایی در راس

 اتحاد و یکپارچگی مسلمانان در جهان معرفی گردد. 

 

 اهداف تحقیق   :۴ –9
از آنجایی که فرقه ضاله وهابیت با هدف تخریب چهره ائمه معصومین )ع( در جهان اسالم و از بین بردن نام و نشان ائمه و مخدوش کردن 

ساخت مجدد حرم در بقیع، عالوه بر ایجاد التیام در دل ائمه اطهار، معرفی  چهره ی اسالم در بین جهانیان دست به تخریب قبور بقیع زده اند، با

 و گسترش مبانی دین اسالم و نمایش چهره واقعی آن به مردم جهان میسر خواهد شد. اهدافی دیگر در راستای این تحقیق عبارتند از:

 کان متبرکهمی احترام به این سعی در کاستن مظلومیت و غربت ائمه مدفون در بقیع و ادا -

 نقدی بر تفکرات ظالمانه وهابیت در عربستان -

دی جهانی، جهت گسترش و معرفی دین مبین اسالم به جهانیان و ایجاد مکانی برای نمایش وحدت و اتحاد ایجاد فضایی کارآمد با بازخور -

 یکپارچه بین مسلمانان جهان

 

 سواالت تحقیق :  ۵ –9
 حرم برای ائمه )ع(، تحولی در ترویج و معرفی دین اسالم در بین جهانیان صورت خواهد گرفت؟با طراحی قبرستان بقیع و ساخت آیا  -

 آیا در طراحی حرم بقیع می بایست از معماری بومی استفاده کرد یا معماری اسالمی را الگو قرار داد؟ -

 آیا ساخت حرم بقیع نیاز به تحوالت سیاسی در کشور مربوطه دارد؟ -

 تبدیل حرم بقیع به یک فضایی با رویکرد وحدت و شناخته شده در جهان اسالم وجود دارد؟چه راهکارهایی برای  -

 روش تحقیق :  ۶ –9
الزم است ضمن شناسایی اجمالی مدینه و اوضاع تاریخی و سابقه یثرب و در ادامه به شناسایی مدینه  طراحی و مطالعات مرتبطدر راستای این 

پرداخته شود. همچنین جهت شناخت بهتر اقلیم عربستان می بایست مطالعاتی در جهت  …عی و کالبدی و از دیدگاه مورخان، جغرافیا، اجتما

شناسایی شرایط محیطی و کنترل آن صورت گیرد. از طرفی نیاز به بررسی معماری ایرانی و عربی و گونه هایی که به ساخت فضاهای مذهبی 

ن معماری دو شیوه ی ذکر شده به طرحی جامع  بین المللی برسیم. در روش انجام پژوهش پرداخته است، می باشد تا با شکل گیری وحدتی میا

شالوده نظری این پژوهش، مبتنی بر منظومه حکمت اسالمی است تا با استناد به این شالوده، نتایج تحقیق، شایستگی الزم جهت کاربست در ، 

راهبردهایی نظری برای رمزپردازی در معماری اسالمی است که با اتخاذ آنها می  معماری اسالمی را داشته باشد. یافته های این تحقیق حاوی

به موضوع اصلی خود که عبارت است از مداقه و در ادامه  .توان هویت اسالمی در آثار معاصر معماری را به نحو مطلوب تری تبلور بخشید

بررسی پیرامون قبرستان بقیع در طول تاریخ اسالم و قبل از آن، ارتباط آن با مسلمین صدر اسالم، همچنین به تفحص درباره وضعیت کالبدی 

ی، شامل روش های توصیفی، کتابخانه روش های استفاده شده در این مسیر تحقیقگماشته خواهد شد. بقیع و اطراف آن در گذشته و حال همت 

شناخت احکام و بررسی آیات و روایات در راستای بهبود شرایط طراحی ای، مطالعه موردی، تاریخی، تحلیل محتوایی و روش کیفی می باشد.

ه فضاهای زیارتگاهی و از طرفی با بررسی تطبیقی سیاست گذاری های معاصر طرح توسعموضوع از الزامات بوده که به آن پرداخته شده است. 

مقایسه آن ها با یکدیگر، به روش ها و حاالت مختلف طرح توسعه پرداخته تا بتوان با کمک گیری از آن و بررسی کمی و کیفی طرح های 

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 

http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B3%DB%8C%D9%88%D8%B7%DB%8C
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B3%DB%8C%D9%88%D8%B7%DB%8C
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D9%86%D8%B3_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%A7%D9%86%D8%B3_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9
http://wiki.ahlolbait.com/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AD
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خته شده تکنولوژی مرتبط با ساخت حرم ها پردا بررسی عناصر معماری معاصر همچنین به  توسعه، به یک طرح جامع و بین المللی دست یافت.

  است.

 

 ساختار پایان نامه   :۷ –9
فصل دوم شامل ادبیات  مقدمه و کلیات تحقیق اشاره دارد، فصل ارائه گردیده است . پس از فصل حاضر که به  6مباحث پایان نامه در قالب 

حرم، آداب زیارت و سیری در سبک است که به مطالعه ی مباحث نظری و تحقیقات صورت گرفته درزمینه ی  و مبانی نظری موضوع پژوهش

 همراه با نمونه موردی می پردازد.ائمه  های سیاست گذاری طرح توسعه حرمبه بررسی فصل سوم های مقبره سازی می باشد. 

های  در حوزه ی مدینه شناسی، مشخصات زمینه ای شهر مدینه، آشنایی با بقیع و زمینهمطالعه زمینه اجتماعی و کالبدی  به چهارمفصل در 

پرداخته شده است. در فصل آخر در قالب فصل طراحی، به بیان برنامه فیزیکی و توضیحات ریزفضاها و ارائه طرح  سایتفرهنگی و اجتماعی 

 پیشنهادی می پردازیم.
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 فـــــــصل دوم

ادبیات موضوع ی بر مرور  
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