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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 


