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چکیده
شهرها ،فضاهای شهری و آثار ارزشمندی در طول تاریخ پرفراز ونشیب ایران و دورههای تاریخی مختلف شکل
گرفتهاند که برخی از آنها تاکنون حفظ شدهاند .بسیاری از این شهرهای تاریخی بیانکنندهی گنجینهای از
اصول و قواعد طراحی شهری میباشند .بهعبارتی با نگاهی به بافتهای تاریخی و فرهنگ طراحی شهری در
شهرهای کهن و تاریخی ،این نکته مشهود است که شکلگیری و حیات آنها الهام گرفته از اصول خاص
طراحی است .طراحی در توسعههای جدید شهری باید با توجه به اصول شکلگیری شهرهای تاریخی و
فضاهای شهر ایرانی باشد .همچنین فهم درست تجربیات گذشته و اندیشههای جهانی در هویتبخشی به
فضاهای شهری جدید موثر است .خراسان دورههای متعددی از نمود شهرسازی و معماری داشته و در آن
شهرهای مهمی شکل گرفتهاست .شهرهایی با آموزههای بسیاری در طراحی شهری آنها که از گذشته به ارث
رسیدهاند .بنابراین در توسعههای جدید شهری و طراحی فضاهای شهری جدید در خراسان میتوان با بهرهگیری
از اصول طراحی شهری استخراج شده از فضاهای کهن و تاریخی به آنها هویت خاص بخشید .مقاله حاضر با
هدف استخراج اصول طراحی از مطالعه فضاهای شهری در شهرهای کهن و تاریخی خراسان و بازآموزی از
آنها در طراحیهای جدید صورت گرفتهاست .این مقاله با روش توصیفی -تحلیلی به بیان تعاریف و ادبیات
موضوع در زمینه فضاهای شهری ،اصول طراحی فضاهای شهری کهن بر اساس دیدگاه صاحبنظران و
همچنین طراحی فضاهای شهری جدید برای ارتقاء کیفیت محیطهای شهری پرداختهاست .سپس با روش
تاریخی -اسنادی ،برخی از مهمترین شهرهای کهن خراسان رضوی (مشهد ،نیشابور و سبزوار) و مهمترین
فضاهای شهری آنها تحلیل شدهاست تا قواعد طراحی شهری هریک استخراج شوند .نتیجه حاصل به صورت
گونهبندی فضاهای شهری کهن براساس فضاهای مکث و حرکتی میباشد .اصول عملکردی و ماهیت فرمی
برگرفته از تحلیل فضاهای شهری کهن خراسان از جمله قواعد مکانیابی ،نشانههای شهری ،تناسبات فضایی و
 ...بهعنوان منبع الهامی برای طراحی فضاهای شهری جدید ارائه شدهاست.
کلیدواژه ها :فضای شهری ،شهر کهن ،خراسان ،اصول طراحی ،شهر جدید

 -9کارشناس ارشد طراحی شهری ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
 -8استاد گروه شهرسازی؛ دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران .نویسنده مسئول ()pourja_m@modares.ac.ir
 -9استادیار گروه شهرسازی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
* این مقاله برگرفته از پایاننامه کارشناسیارشد طراحی شهری ،دانشگاه تربیت مدرس با عنوان«تدوین راهنمای طراحی فضاهای شهری در مرکز شهرهای جدید با الهام از اصول طراحی شهرهای
کهن خراسان (نمونه موردی :شهر جدید گلبهار)» میباشد.
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مقدمه
با توجه به افزایش جمعیت ،شهرها گسترش یافته و توسعه شهرها به
صورت پیوسته و یا در قالب شهرهای جدید شکل گرفت .طراحی در
توسعههای جدید شهری اعم از بخشهای قدیمی ،توسعههای پیوسته
شهری و یا شهرهای جدید باید با توجه به اصول شکلگیری
شهرهای تاریخی ،ویژگیهای فضاهای شهر ایرانی و همچنین فهم
درست تجربیات گذشته و اندیشههای جهانی بر اساس زمینه خود
شهرها صورت گیرد تا بتواند به هویت مناسب خود دستیابد (توسلی،
 .)92 :9922اما با گذشت زمان و به دنبال انقطاع تاریخ و بریدن از
آنچه میراث گذشته محسوب میشد ،شکلگیری شهرهای امروزه و
طراحی شهری در توسعههای جدید شهرها از نظریهها و دیدگاههای
نوین شهرسازی برگرفتهشد .این امر منجر به طراحی و
الگوبرداریهایی ناهماهنگ با متن موجود شهرها و تقلیدهایی شکلی
نامناسب با زمینه شهری شد .نهایت آنچه حاصل میشد فضاها و
ساختارهایی بیتوجه به موقعیت بومی محدوده بود .لذا بررسی و
شناسایی شهرهای کهن و تاریخی و تحلیل زبان طراحی آنها که
ریشه در تاریخ و فرهنگ و آثار برجسته معماری و شهرسازی دارد،
امری مهم است .الزم است این اصول در مناطق مختلف ایران با
توجه به هویت منحصربهفرد هر محدوده به صورت مجزا تحلیل و
شناسایی شوند .بهعنوان مثال سرزمین خراسان در طول تاریخ
رویدادهای مختلفی را به خود دیده و از دوران ساسانیان شامل نواحی
شرقی ایران بودهاست .تاریخ خراسان دورههای متعددی از اعتالی
فرهنگی و نمود شهرسازی و معماری داشته و در آن شهرهای مهمی
شکل گرفتهاست .شهرهایی با آموزههای بسیاری در طراحی شهری
آنها که از گذشته به ارث رسیدهاند .هدف اصلی مقاله حاضر تحلیل و
بررسی برخی از مهمترین فضاهای شهری کهن خراسان و استخراج
اصول طراحی میباشد .سوال تحقیق بدین صورت است که چه
اصولی در طراحی فضاهای شهری کهن خراسان وجود دارد که
بازآموزی از این اصول در هویتبخشی فضاهای جدید موثر است؟ و
چگونه میتوان از آنها در طراحیهای جدید بهره گرفت؟
در ادامهی این مقاله پس از بیان مبانینظری و ادبیات موضوع برخیی
از مهمتییرین شییهرهای تییاریخی و کهیین در خراسییان قییدیم یعنییی

کهنشهرهای مشهد ،نیشابور و سبزوار و مهمترین فضیاهای شیهری
آنها بررسی میشود .پس از تحلیل فضاهای شیهری ،جمعبنیدی در
قالب گونهبندی فضاهای شهری ،اصول عملکیردی و ماهییت فرمیی
ارائه میشود.
مبانینظری
در بررسی مبانینظری و ادبیات موضوع ابتدا قواعد و اصیول طراحیی
فضاهای شهری کهین و دییدگاه صیاحبنظران در ایین زمنییه بییان
میشود .سپس مولفههای کیفیت محیطی بیهعنوان اصیول میوثر بیر
طراحی فضاهای شهری جدید ذکر میشود تیا بتیوان اصیول طراحیی
فضاهای شهری را با الهام از اصول طراحی فضاهای شیهری کهین و
با توجه به نیازهای معاصر بهکار برد.
قواعد و اصول طراحی فضاها در کهنشهرهای ایران
شهر کهن و سنتی در ایران شهری بود که بر اساس باورها ،اعتقیادات
مذهبی و تا حد بسیاری نیازهای انسانها شکل گرفتهبود .شیهر دارای
هسته مرکزی تعریفشده بود که سلسلهمراتیب در تمیامی جنبیههای
عملکردی ،کالبدی و اجتماعی آن وجود داشت .تقسیمات شهری بایید
آنچنان میبود که دیدار دوستان و آشینایان بیه راحتیی میسیر باشید.
گذرهای اصلی و مرکز محله ،قلمرو سیاکنین محلیه و مرکیز شیهر و
میادین بزرگ و عمده فضیاهای شیهری ،قلمیرو تمیامی اهیالی شیهر
بهشمار میرفت (بحرینی و تاجبخیش .)82 :9932 ،بیهعبیارت دیگیر
فضاهای شهری جزئی از ساخت شهر است که از کلییت هماهنیگ و
پیوسته برخوردار میباشد .این فضا باید واجید نظیم و زیبیایی باشید و
برای فعالیتهای شهر سازمان پییدا کنید .فضیای شیهری بیا قلیب و
کانون راهبردهای اجتمیاعی میرتبط میی شیود (میدنی پیور.)9111 ،
گونهبندی فضاهای شهری از دیدگاه صاحبنظیران جهیانی و ایرانیی
صورت گرفتهاست که همه بر خیابیان و مییدان بیهعنیوان دو فضیای
عمده شهری تاکید کردهاند .پورجعفر ( )9918با طرح دیاگرامی تحیت
عنوان فضاها در شهر (شکل  )9سهدسته فضای شهری ،فضای سبز و
فضاهای باز را معرفی میکند.
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شکل  .1تقسیم فضاها در شهر
ماخذ :پورجعفر ()9918

توسلی ( )9938بیان میکند فضیای شیهری بیهعنیوان یکیی از
ارکییان اصییلی سییاخت کالبییدی شییهر ،دارای مفهییوم عمییومی و
اجتماعی است و چون طراحی شهری بیا سیاخت کالبیدی شیهر
سروکار دارد ،خصلتی عمومی و اجتمیاعی پییدا میکنید .وی بیا
تحلیل شهرهای کهن ،مراکز شهری و فضاهای شهری در ایران
اصولی را تحت عنوان اصول سازماندهنده فضاهای شهری بیان
میکند که عبارتاند از :همپیوندی عناصر شهری ،محصورکردن
فضا ،مقیاس و تناسب ،فضاهای متباین ،قلمرو ،ترکیب و آگیاهی
از فضا .از جمله اصول طراحیی فضیاهای شیهری مییتیوان بیه
دیدگاه جهانی سنتگرایان اشاره نمیود ازجملیه؛ سلسیلهمراتیب،
اکولوژی انسانی ،قلمرو ،مرکزیت ،کثرت و وحدت ،الگوپیذیری و
( ...شکل .)8

حبیبی و اهری ( )9921در زمینیه فضیاهای شیهری در اییران و
اصول طراحی آنها در دوران صیفویه و شیهر اصیفهان تحقییق
کردهاند ،نتایج حاصل در قالب مکتب اصفهان و اصیول و قواعید
دستوری در شهرسازی بود .اصول طراحی شیهری در دو بخیش
عمده میباشد ،اصول عام که ناظر بر ابعیاد فلسیفی اسیت و بیر
مبنای چهار نظم مادی آب ،خاک ،گیاه و هوا و یک نظم معنایی
(آسمانی) ،نظم مقدس شکل میگیرد .اصول خاص دیگیری کیه
پایه زبان طراحی در معنای مادی آن میسازند کیه عبارتانید از:
سلسلهمراتب ،وحدت و کثرت ،تمرکز ،عدمتمرکز ،تباین ،تجمیع،
اتصال ،تناسب ،تداوم ،قلمرو ،سادگی ،پیچیدگی ،ترکیب ،استقرار،
توازن ،ایجاز و زمان.

شکل  .2اصول طراحی فضاهای شهری از دیدگاه سنتگرایان
ماخذ :نگارندگان برگرفته از بحرینی ،بلوکی و تقابن ()9922
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طراحی فضاهای شهری جدید برای ارتقاء کیفیت

گوناگونی ،خوانایی ،انعطافپذیری ،تناسیبات بصیری ،غنیای حسیی و
رنگ تعلیق بییان میکننید .کرمونیا ،هییث ،آک ،و تییزدل ( )8009از

محیطهای شهری
در طراحی فضاهای شهری معاصر مولفههای کیفی فضاها مورد توجه

دسترسی ،سختفضا و نرمفضا ،فضای همگانی ،ایمنی و امنیت ،منظر

صاحبنظران قرار گرفتهاست .کتاب "به کمک طراحیی" 9در تعرییف

شهری ،اختال و تراکم ،همه شمول بودن ،افزایش پیچیدگی ،لذت و

مولفههای کیفی طراحی ،فضاهای عمومی جیذاب و سیرزنده را بیرای

ایجاد خوشایند بصری و مدیریت زمانی فضیا نیام مییبرنید .بنیابراین

ارتقاء کیفیت عرصه عمومی الزم میداند ،به گونهای که بیرای تمیام

میتوان چنین بیان نمیود کیه در طراحیی فضیاهای شیهری معاصیر

مردم در هر گروه و سنی قابل استفاده باشد .کیفیت و مطلوبیت محیط

مولفههای کیفیی تاکیدشیده توسیط اندیشیمندان ازجملیه سیرزندگی،

که بخشی از قابلیت محیط میباشد ،بر اسیاس ادراک محیطیی افیراد

نفوذپذیری ،خوانایی ،انعطافپذیری ،گوناگونی و  ...بایستی مورد توجه

مورد بررسی قرار میگیرد .بیرای آنکیه بتیوان فضیایی را بیهعنیوان

قرار گیرد.

محیطی خوب تلقی نمود ،الزم است که فضا به نیازهای ابتدایی بشیر
پاسخ دهد .از طرفی میتوان میان انگیزه و نیاز هم رابطه متصور شید.

کاربرد اصول طراحی فضاهای شهری کهن در شههرهای

انگیزه راهنمای رفتار است و رفتار در جهت برآوردن نیازهاست ،نظریه

جدید

طراحی محیط باید بر اساس مفاهیم نیازهای انسان باشد .الزم اسیت

جوزف پاگانو معتقد اسیت بیهجای برییدن از گذشیته ،نییاز بیه تیداوم

تا طراحان نهتنها به نیازهیای عمیومی و مشیترک انسیانها حسیاس

گفتوگو و بهجای تکرار بدون تفکر صیورتهای گذشیته ،بیا رعاییت

باشند ،بلکه توجه به نیازهای خاص افراد استثنایی را در فرهنگهیای

کامل ارزشها ،نیاز به تغییرات آگاهانه میباشد که در ساخت پیوسته و

مختلف موردتوجه قرار دهند (عباسزادگان.)39 :9921 ،

تدریجی شهر در طول قرنها به کار رفته باشید (بحرینیی ،بلیوکی ،و

نظریهپردازان بسیاری به موضوع کیفیت و مؤلفههای کیفی فضیاهای

تقابن .)831 :9922 ،بنابراین طراحی فضاهای شیهری الزم اسیت بیا

شهری اشاره کردهاند .جین جیکبز ( )9119در کتیاب میرگ و زنیدگی

الهام از طراحی فضاهای سنتی و کهن تاریخ هر شهری و با توجه بیه

شهرهای آمریکایی به معیارهایی ازجمله؛ ملحوظ داشیتن فعالیتهیای

نیازهای معاصر صورت گیرد و محصول طراحی فضاهای شیهری بیه

مناسب پیش از توجیه بیه نظیم بصیری محییط ،اسیتفاده از کیاربری

صورت یککل و در ارتبا باهم باشد ،کلی که ادراک آن آسان اسیت

مختلط ،توجیه بیه عنصیر خیابیان ،نفوذپیذیری ،اخیتال اجتمیاعی و

و ناظر میتواند ترکیب آن را در ذهن مجسم سازد و فضیا و مکیان را

انعطافپذیر بودن فضاها اشاره میکند .کوین لینچ ( )9129پینج معییار

در آن بهخاطر آورد .بنابراین اصول طراحی فضاهای شهری ترکیبی از

سرزندگی ،معنی ،دسترسی ،کنترل و نظیارت و سیازگاری و همچنیین

اصول نهفته در فضاهای شهری کهن و مولفههای کیفی فضا میباشد

کارایی و عدالت را ذکر میکند .بنتلی ،الکک ،مورین ،گلین ،و اسمیت

(شکل .)9

( )9121مهمترین کیفیتهای طراحی فضاهای شهری را نفوذپذیری،

1. By Design
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شکل  .3طراحی فضاهای شهری بر اساس دیدگاه صاحبنظران معاصر و با الهام از طراحی فضاهای شهری کهن
مأخذ :نگارندگان

پیشینه پژوهش

در شکلگیری شبکه فضاهای عمومی شییراز» بیه بررسیی سیاختار و

با توجه به وجود شهرهای تاریخی در ایران و با اصول طراحی شهری

بافت شهری اشاره کردهاست.

نهفته در آنها ،شناسایی و تحلیل فضاهای شیهری ارزشیمند در هیر

در خراسان با توجه بیه تیاریخ برجسیته آن تحقیقیات پیشیین بیشیتر

منطقه حائز اهمیت است .پژوهشهیایی در ایین زمینیه در شیهرهایی

متمرکز بر بیان تاریخ خراسان و معرفی شهرهای آنها بودهاست که از

کهن و تاریخی ایران صورت گرفتهاست که مهمترین آنهیا میتیوان

جمله میتوان بیه پیژوهش هیای خجسیته مبشیری ( ،)9913علیوی

به تحقیق حبیبی و اهری ( )9931اشاره نمود که همانطور که پیشیتر

سبزواری ( )9921و سیدی فرخد ( )9923در زمینه تاریخ شهر مشیهد

ذکر شد در زمینه مکتیب اصیفهان در شهرسیازی بیا کمیک تحلییل

اشارهکرد .مؤید ثیابتی ( )9911و رئیسالسیادات ( )9911تیاریخ شیهر

اندیشیههیای فکیری مکتیب اصیفهان و آثیار معمیاری و شهرسییازی

نیشابور در دورههای تاریخی را بررسی و تحلیل نمودهاند .تاریخ شیهر

برجایمانده در اصفهان صورت گرفیت و نتیایج آن بیه صیورت زبیان

سبزوار نیز در تحقیقهای بیهقیی ( )9919و علینقیی ( )9929صیورت

طراحی شهری در شهرهای کهن و زبان شناسیی عناصیر و فضیاهای

گرفتهاست.

شهری ،واژگان و قواعد دستوری بیود .پیژوهش توسیلی ( )9912نییز

پژوهشهایی نیز در زمینه بررسیی سیاختار و بافیت شیهرهای کهین

طراحی شهری در بافت قدیم شهر ییزد را تحلییل نمیوده و اصیول و

خراسان صورت گرفتهاست .ازجملیه مییتیوان بیه تحقییق رحمیانی،

روشهای طراحی شهری فضیاهای شیهری و فضیاهای مسیکونی را

یوسفینوید ،مسلسل ،و قربانخانی ( )9918با عنوان «شهر نیشیابور در

ارائه کردهاست .سلطانزاده ( )9921فضیاهای شیهری در بافیتهیای

گذر زمان ،عصر قدیم و جدید» اشاره نمود که تحول شهر و مهمترین

تاریخی ایران را بررسی و شناسایی کردهاست .سایر پژوهشها نییز بیا

عناصر شیهری را بررسیی کردهاسیت .در تحقیقیی دیگیر محمیدی و

روند مشیابهی در شیهرهای مهیم و تیاریخی اییران ازجملیه تحقییق

اکبری ( )9919مقالهای را با عنوان «بررسی تحوالت تاریخی خراسان

منصوری ( )9921با عنوان «بررسی دو دوره سازمان فضایی در شیهر

در عهد ساسانی بر اساس آثار تاریخی و یافتههای باستانشناسی» که

ایرانی :قبل و بعید از اسیالم ،بیا اسیتعانت از شیواهد تحیوالت شیهر

در آن تحوالت تیاریخی ،فرهنگیی و اقتصیادی خراسیان و همچنیین

کرمان» و همچنیین تحقییق رنجبیر ،پیورجعفر ،انصیاری ،و بمانییان

مهمتییرین شییهرهای کهیین خراسییان ذکییر شدهاسییت .سییطانیفییرد،

( )9910تحتعنوان «خالقیتهای طراحی شهری دوره اتابکان فارس

حاتمینژاد ،عباسزادگان ،و پوراحمد ( )9911در مقالیهای بیه تحلییل
دگرگونی بافت تاریخی شهر سبزوار با استفاده از تئوری چیدمان فضیا
( 9921-9821ه.ش) پرداختهاند .با بررسی پیشیینه پیژوهش میتیوان
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چنین بیان نمود که نوآوری پژوهش حاضر اسیتخراج اصیول طراحیی

تیاریخی -اسینادی میباشید .روش گییردآوری اطالعیات بیه صییورت

شهری در کهنشهرهای خراسان با توجه به هوییت خیاص محیدوده

مطالعات کتابخانهای -اسنادی و بازدیید مییدانی بودهاسیت .نقشیهها،

میباشد.

مدارک و تصاویر مهمترین فضاهای شهری گردآوری و سپس تحلیل
تفسیر عکسهیای هیوایی و نقشیههای تیاریخی و همچنیین تحلییل

روششناسی

فضیاهای شیهری صیورت گرفتهاسیت .باتوجیه بیه ایینکیه اسییناد و

با توجه به وسیعبیودن سیرزمین خراسیان و گسیتردهبیودن شیهرها و

نقشههای تاریخی شیهرهای میذکور از سیال  9991بیه بعید موجیود

فضاهای شهری تاریخی در این محدوده ،قلمرو مطالعیاتی ایین مقالیه

بودهاست ،این سال بهعنیوان نقطیه عطفیی جهیت تحلییل فضیاهای

محدود به سه شهر کهن و تاریخی در خراسان قیدیم شیامل مشیهد،

شیهری میباشیید .ابتییدا مختصییری از تیاریخ شییهر بررسییی و سییپس

نیشابور ،سبزوار واقع در استان خراسان رضوی (با توجه به تقسیمبندی

مهمترین فضاهای شهری شناسایی شیده تیا بیه بررسیی عملکیرد و

سیاسی جدید در ایران) میباشید .روشتحقییق توصییفی -تحلیلیی و

ماهیت کالبدی آنها پرداخته شود (شکل .)1

شکل .4فرایند پژوهش
مأخذ :نگارندگان

بحث و یافتهها

شهری آنها استخراج شوند .9با توجیه بیه اینکیه اسیناد و نقشیههای

با بررسی تاریخ خراسان دریافته میشیود کیه ایین سیرزمین بخشیی

تاریخی شهرهای مذکور از سال  9991به بعد موجود بودهاسیت ،ایین

از ایران بزرگ بوده و از دوران ساسانیان نامی کلیی بیرای اشیاره بیه

سال بهعنوان نقطه عطفی جهت تحلیل فضاهای شهری میباشید .در

نواحی شرقی اییران بودهاسیت .قلمیرو تیاریخی خراسیان در گذشیته

تحلیل فضاهای شهری به گونهشناسی فضیاها ،ماهییت عملکیردی و

شییامل اسییتان خراسییان در ایییران کنییونی و بخشهییای عمییدهای

فرمی فضاها توجه میشود.

از افغانستان و ترکمنستان امروزی بودهاست .در دوران حاضیر اسیتان
خراسان تا سال 9929شمسی وسیعترین استان ایران بود و پس از آن

مشهد

به سه بخش خراسان شمالی ،رضوی و جنیوبی تقسییم شید .در ایین

در آغاز قرن سوم هجیری در قسیمتی از قیدیمیترین بخیش مشیهد

مقاله استان خراسان رضوی و مهمترین شهرهای کهن و تیاریخی آن

کنونی ،در قریهای به نام سناباد ،کاخ والیی خراسیان در وسیط بیاغی

شامل مشهد ،نیشابور ،سبزوار بررسی میشود .در ادامیه بیا توجیه بیه

بزرگ واقع شدهبود که در آن زمان بهدلیل وجود مدفن هارونالرشیید،

هدف تحقیق ،تاکید بیر عمیده مهمتیرین فضیاهای شیهری منتخیب
بهویژه در حوزه مرکزی شهرها میباشید تیا برخیی از قواعید طراحیی

 .9تحلیلهای بیانشده برگرفته از پژوهشهای تاریخی شهرها ،مطالعات مهندسیین
مشاور در طرحهای شهری مشهد ،نیشابور و سیبزوار و همچنیین مطالعیات مییدانی
پژوهشگران میباشد.
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خلیفه عباسی ،به بقعه هارونیه شهرت داشت .در سال  809ه.ق پیکیر

و در دوران پهلوی نیز بناها و خیابانهای جدید در مشهد ایجاد شد.

مطهر امام رضا (ع) در همان بقعه به خاک سپردهشد و این مکان

پس از پیروزی انقالب اسالمی ،شهر مشهد مقدس بهعنوان مهمترین

مشهدالرضا نام گرفت .در دوران حکمرانان سیامانی ،درجهیت آبیادانی

قطب زیارتی کشور مورد توجه قرار گرفت و امکانات فرهنگی ،رفاهی

مشهد اقداماتی بهعمل آمد ،در قرن پنجم نیز به توسعه و تجهیز حرم

و خدماتی گسترش چشمگیری یافت (سیدی فرخد 9923 ،و بینش،

امام توجه شد و در قرنهای بعید بیهتیدریج مشهدالرضیا بیه صیورت

 .)9913تصاویر هوایی شهر در سالهای مختلف در شکل  1مشاهده

شهرکی مذهبی درآمد .در عهد قاجاریه بخشهای دیگری بیر امیاکن

میشود.

متبرکه افزوده شد

شکل  .5تصاویر هوایی مشهد در سالهای مختلف
مأخذ :اداره کل نقشهبرداری شمالشرق کشور ()9922

در ساختار شهر مشهد ،حرم مطهر بهعنوان حوزه مرکزی بوده و عمده
فضاهای شهری در مجاورت آن شکل گرفتهاست .مرکز تاریخی و
مذهبی شهر مشهد مجموعهای بههمپیوسته از عناصر مختلف شهری،
حرم امامرضا (ع) ،مساجد ،بازار رضا و بازارهای قدیمی شهر،
کاروانسرا ،مدرسه ،حمام است (شکل  .)1عمده فضاهای شهری به
صورت فضاهای حرکتی و فضاهای مکث میباشند .فضاهای شهری

حرکتی شامل خیابانهای منتهی به حرم (شیرازی ،امام رضا ،طبرسی
و نواب صفوی) میباشد که بهعنوان محورهای بصری هستند .وجود
عناصر تاریخی ارزشمند در دو طرف خیابان منجر به شکلگیری
فضاهای شهری و ایجاد نقا کانونی شده که مکان مناسبی برای
برگزاری مراسم و آیینهای مذهبی میباشند (شکل .)3
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شکل  .6عناصر و فضاهای شهری مرکزی مشهد
مآخذ :نگارندگان

فضاهای مهم حرکتی دیگیر بیازار سرشیور در محلیه سرشیور و بیازار
سرپوشیده و سنتی رضا میباشد .چهارسیوق بیازار سرشیور (شیکل )2
مسقف است ولی کل مسییر بیازار سیرباز مییباشید .عناصیری ماننید
مسجد ،حسینه در راستای آن وجود دارد .دسترسی و نفوذپذیری آنها
از محور اصلی است و جلوخان آنها و صحن هریک به عرصه فضای
شهری مبدل شدهاست.

شکل  .7برگزاری مراسم مذهبی در خیابان شیرازی
مشهد مأخذ :نگارندگان

مدرسه نواب و مسجد مالهاشم از مهمترین بناهیای تیاریخی خیابیان
شیرازی و نزدیک حرم ،توسط بوصالح رضیوی در دوره سیلطنت شیاه
سلیمان صفوی ،در سال  9028قمری بنا شدهاست که پس از تغییرات
معماری ،تجدیدبنا شدهاست .استفاده از مصالح همگون در بیاال بیردن
تداوم ،پیوستگی و کیفیت بصری نمیای خیابیان نقیش وییژهای ایفیا
میکند .تعادل ،تقارن و هماهنگی

با بررسی تحول بافت تاریخی و موقعیت قرارگیری فضیاهای مهیم در
زمانهای مختلف مشخص میشود که اکثیر فضیاها و گشیودگیهای
فضایی در مجاورت عناصر شاخص شیهری ماننید مسیاجد و میدارس
شکل گرفتهاند .از جمله؛ فضای شهری مجیاور حمیام و مسیجد شیاه
واقع در خیابان خسروی و فضای شهری مقابل مسجد مالهاشم ،واقع
در خیابان شیرازی (شکل .)1

شکل  .8چهارسوق بازار سرشور مشهد
مأخذ :نگارندگان

در نمای اصلی مدرسه و مسجد مشاهده میشود .مدرسه نواب شیامل
8طبقه با 31حجره میباشد .در طراحی فضاهای باز آن از عنصر آب و
سبز استفاده شدهاست و سلسلهمراتبیی از فضیاهای متبیاین از طرییق
سرپوشیده کردن و اختالف ارتفیاع در آن شیکل گرفتهاسیت .گنبید و
مناره مسجد مالهاشم نیز به دلیل فرم خاص خیود تبیدیل بیه نشیانه
شهری (شکل  )90شدهاست.

بازآموزی از طراحی فضاهای شهری 91 ...

شکل  .11مسجد مالهاشم و مدرسه نواب،
شکل  .9نمای مسجد مالهاشم و مدرسه نواب ،مرکز شهر مشهد
مأخذ :مهندسین مشاور فجر توسعه ()9921

نیشابور
اقوام ساکن در نیشابور همواره مورد توجه و هجوم اقوام مختلیف هیم
چون ترکان غز ،ترکمنها ،مغوالن و ...قرار گرفته و توسط زلزلیههای
مکرر هسته تاریخی شهری جابیهجیا شدهاسیت و تحیوالت تیاریخی
بسیاری داشتهاست .در زمان حکومت قاجار شیهر چهیار محلیه چهیار
دروازه (مشییهد ،ارگ ،عییراق و پاچنییار) و دو مدرسییه (گلشیین و درب
مسجد) ،سه قنات و سه کاروانسرای معتبر (مییرزا حسیین مسیتوفی،
حاج رضا و شاه عباسی) داشتهاست

شکل  .11شهر نیشابور در سال 1345
مأخذ :اداره کل نقشهبرداری شمالشرق کشور ()9922

فضاهای شهری واقع در مرکز شهر نیشابور به صورت فضاهای مکیث
و حرکت قابل شناسایی هستند .بازار ،خیابان و لبههای فعیال تجیاری
بهعنوان فضاهای حرکتی و میدان اصلی شهر ،صحن عناصر شیاخص
مانند مسجدجامع و مدرسه ،فضاهای شهری مجاور عناصر شاخص

مشهد
مأخذ :نگارندگان

(طاهری 9928 ،و موید ثابتی .)9911 ،شکل  99شهر نیشابور در سال
 9911را نشان میدهد .هسیته مرکیزی شیهر نیشیابور همیان بافیت
قدیمی شهر میباشد و در اطراف تقاطع خیابان شیرقی -غربیی امیام
خمینی و خیابانهای شمالی -جنوبی پیانزده خیرداد و فردوسیی قیرار
دارد .مهمترین عناصر شهری در محدوده مرکز شهر قرار گرفتهاست و
مجموعهای بههمپیوسته از بازار ،مسجد جامع ،کاروانسیرا ،آبانبیار و
مراکز اداری و تجاری میباشد (شکل .)98

شکل  .12عناصر و فضاهای شهری مرکزی نیشابور
مآخذ :نگارندگان

مانند کاروانسرای عباسی شهر مهمترین فضاهای مکیث شیهری در
محدوده محسوب میشوند.
قدیمی ترین بازار شهر (شکل  ،)99بازار سرپوشییده (مربیو بیه دوره
صفوی) است و تعیداد انیدکی از عناصیر اصیلی سیاختار بیازار ماننید
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کاروانسرای درون شهری ،تیمچه ،حمام مرمر ،حمام گلشن و آبانبار
باقی ماندهاست .نسبت ارتفاع به عرض بازار  9به  8و از طریق ایجیاد
رواق ،سرپوشیده و سرباز کردن مسیر فضاهای متباین ایجاد شدهاست.
مسجد جامع نیشابور (شکل  )91یکی از بناهای با ارزش دوره تیموری
است .این مسجد چهیارایوانی و دارای سیه میدخل ورودی و خروجیی
است که مسجد را در این جهیات بیه محیالت قیدیمی شیهر ارتبیا
میدهد .ورودی اصلی در مجاورت خیابان اصلی شیهر اسیت .صیحن

شکل  .13بازار سرپوشیده نیشابور
مأخذ :نگارندگان

شکل  .15شبستان مسجد جامع نیشابور
مأخذ :نگارندگان

کاروانسرای شاهعباسی مربو به دوره صفویه از نوع چهار اییوانی بیا
حیا مرکزی و حجراتیی گرداگیرد آن مییباشید (شیکل  .)93پیالن
کاروانسرا مربع و در ابعاد  1199در  1299متر ساخته

مسجد به ابعاد  11در  11متر در وسیط دارای حیوض آب و در جانیب
شمال و جنوب ،ایوان و در جهات دیگر رواق و شبسیتان (شیکل )91
است .صحن محصور آن مبدل به فضای شهری جهت حضور میردم و
برگزاری مراسم و آیینهای ملی و مذهبی مییباشید .مدرسیه علمییه
گلشیین روبیهروی مسییجد جییامع نیشییابور واقییع شییده و دارای پییالن
مستطیلشکل و به شکل دوایوانی احداث گشتهاست (شکل .)91

شکل  .14ایزومتریک مسجد جامع نیشابور
مأخذ :مهندسین مشاور پلشیر ()9922

شکل  .16نمای ورودی مدرسه گلشن نیشابور
مأخذ :نگارندگان

شییده و دارای یییک ورودی اسییت کییه از سییطح دیوارهییای طییرفین
پیشآمدهتر و به لحاظ تاکید بیشتر بر ورودی مرتفیعتیر از دیوارهیای
طرفین احداث گشتهاست (شکل .)92
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شکل .17کاروانسرای نیشابور در بافت قدیم شهر
مأخذ :نگارندگان

شادیاخ یکی از محلههای شهر کهن نیشیابور بودهاسیت کیه از اواییل
سده سوم هجری مسکونی شده و سال  111هجری که زمینلرزه آن
را درهمنوردیده ،باعث جابهجایی هسته اصلی شهر شدهاست .بخشیی
از بقایای شهر کهن نیشابور در آن محل نهفتهاست .ایین مکیان هیم
چنین جایگاه زندگی شیخ عطار نیشابوری بوده و اکنیون نییز آرامگیاه
وی و خیام نیشابوری در آنجا قرار دارند .فضاهای مذکور تبیدیل بیه
فضاهای شهری شده که از طریق جاده قدیم شهر به محیور اصیلی و
خیابان فعال شهری به مرکز شهر متصل شدهاند.
سبزوار
سبزوار در گذشته در مسیر راه ابریشم قرار داشتهاست .نیام سیبزوار در
گذشته بیهق بوده ،آتشیکده آذربیرزینمهیر یکیی از  9آتشیکده مهیم

شکل  .18کاروانسرای شاه عباسی نیشابور
مأخذ  :نگارندگان

ایرانیان باستان که مخصوص کشاورزان بوده در بلندای کوههای ریوند
گییواهی از تمییدن چندهزارسییاله مردمییان سبزواراسییت .شییهر در دوره
اسالمی شیاهد حیوادث و تهاجمیات بییشیماری بودهاسیت .در دوره
قاجاریه بر اساس نوشته اعتمادالسلطنه در کتاب مرآتالبلیدان سیبزوار
91هزار نفر جمعیت و  90محلیه داشتهاسیت .شیهر سیبزوار قیدیم در
گذشته مانند سایر شهرها دارای دروازه و خندق بهلحاظ حفیظ امنییت
بوده و دارای چهار دروازه به نامهیای عیراق ،ارگ ،نیشیابور و سیبریز
است (علینقی .)9929 ،شکل  91تصیاویر هیوایی شیهر در سیالهای
مختلف را نشان میدهد.

شکل  .19تصاویر هوایی شهر سبزوار در سالهای مختلف
مأخذ  :اداره کل نقشهبرداری شمالشرق کشور ()9922
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هسته مرکزی شهر سبزوار همان بافت قیدیمی ییکصیدوهفتاد سیال
پیش است ،در اطراف تقاطع خیابیان شیرقی-غربیی بیهیق و خیابیان
شمالی -جنوبی اسرار قرار دارد .مرکز شهر مجموعهای بههمپیوسته از

عناصر مختلف شهری ازجمله مسجد جیامع ،بیازار سرپوشییده شیهر،
کاروانسرا ،مدرسه و حمام میباشد (شکل .)80

شکل  .21عناصر و فضاهای شهری مرکزی سبزوار
مأخذ  :نگارندگان

فضاهای شهری واقع در مرکز شهر سبزوار به صورت فضاهای مکث
و حرکت قابل شناسایی هستند .خیابانهای اصلی شهر ،بازار
سرپوشیده و بازار حاجزمان عمده فضاهای حرکتی هستند.
خیابان بیهق از قلب شهر قدیم عبور میکند و تقریبا در طول بازار
قدیم شهر و بر روی آن احداث شدهاست .بازار سبزوار به دو بخش

عمده تقسیم میشود ،اول بازاری بوده که از دروازه نیشابور در شرق
شروع و به دروازه عراق در غرب ختم میشده و
دوم بازاری بوده که ازمیدان ارگ (حدود باغ ملی امروزی) شروع شده
و از ضلع جنوبی آن به چند شعبه تقسیم میشد .بازار دیگر شهر
حاجزمان است (اشکال  )89-88متعلق به دوره قاجار است .دو ورودی
اصلی دارد ،سردر اصلی بازار از خیابان بیهق است .در بازارچه یک
هشتی قرارگرفته که در اطراف آن مغازهها وجود دارند و در ضلع
شمالی آن توسط پلکانی به حیا کاروانسرا متصل میشود.

شکل  .21پالن طبقه همکف بازار حاجزمان سبزوار

شکل  .22بازار حاجزمان ،سبزوار

مأخذ :مهندسین مشاور زیستکاوش ()9928

مأخذ :مهندسین مشاور زیستکاوش ()9928

بازآموزی از طراحی فضاهای شهری 89 ...

میدان اصلی شهری بهعنوان اصلیترین فضای شهری مرکزی بوده و
عمده بناهای تاریخی مسجد جامع ،مدرسه فخریه و کاروانسرا در آن
واقع شدهاند .فضاهای مکث جلوخان و صحن عناصر شاخص شیهری
مذکور میباشد .مسجد جامع سبزوار (شیکل  )89بیا مسیاحتی حیدود
چهارهزار مترمربع مشتمل بر ایوانهیا ،صیحن و شبسیتان مییباشید.
نسبت عرض به طول صحن مسیجد  9بیه  8مییباشید و صیحن آن
تبدیل به فضایی جهت برگزاری آیینهای ملی و مذهبی است .مسجد
پامنار (شکل  )81بهدلیل وجود منارهای مجاور ایوان با ارتفاع بییش از

شکل  .23صحن مسجد جامع سبزوار
مأخذ :مهندسین مشاور زیستکاوش ()9928

 80متر تبدیل به نشانه شهری شدهاست .دسترسیی هیر دو مسیجد از
خیابان اصلی است و ورودی آن با اختالف ارتفیاع و تقیارن در جیداره
شاخص شدهاست.
ربا فرامرزخان یکی از کاروانسراهای اصلی شهر است که امروزه به
موزه مردمشناسی تبدیل شدهاست ورودی این ربا از بخش جنوبی و
از طریق یک هشتی به ایوان جنوبی منتهی می گیردد .صیحن ربیا
روباز بوده و عالوه بر چهار اییوان اصیلی غرفیههایی نییز مشیرف بیر
صحن ساخته شدهاست( .شکل .)81

شکل  .24مسجد پامنار سبزوار
مأخذ :نگارندگان

شکل  .25رباط فرامرزخان سبزوار
مأخذ :نگارندگان

 .6نتیجه گیری
خیابان و میدان بهعنوان اصلیترین فضاهای شهری مورد توجه اکثیر

امروزی بهره جست .اما بایستی به این نکتیه توجیه نمیود کیه وجیود

نظریهپردازان قرار گرفتهاست .در مرکز شهرهای کهن خراسیان نکتیه

اصول طراحی مناسب در گذشته و بررسی و معرفی آنها به این معنیا

حائز اهمیت شکلگیری فضاهای شهری در مجاورت عناصر شیاخص

نیست که طراحی و احداث فضاهای شیهری بیرای شیهرهای امیروز

تییاریخی ،مییذهبی ،آموزشییی و فرهنگییی اسییت .از جملییه؛ فضییاهای

کامالً مطابق با الگوهای سینتی باشید .فضیاهای شیهری در گذشیته

شکلگرفته در بازار شهر ،جلوخان کاروانسرا ،صحن مساجد میباشید.

مطابق با معیارهیای ارزشیی و نیازهیای آن زمیان شیکل گرفتهانید و

شکل  81گونهبندی فضای شهری در سه شیهر تیاریخی خراسیان را

فضاهای شهری امروز باید با توجیه بیه شیرایط و مقتضییات امیروزه،

نشان میدهد.

طراحی و ساخته شیوند و اصیول مسیتخرج در فضیاهای کهین منبیع

بسیاری از این فضاهای شهرهای بیانکنندهی گنجینهای از اصیول و

الهامی برای طراحی فضاهای شهری جدید باهویت میباشید (نمیودار

قواعد طراحی شهری میباشند .لذا میتوان از این اصول برای طراحی

 .)83جدول  9اصول مستخرج از تحلییل فضیاهای شیهری کهین در

فضاهای شهری معاصر و با توجه به نیازهای

خراسان بر اساس ماهیت عملکردی و کالبدی آنها نشان میدهد.
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شکل  .26گونهبندی فضاهای شهری در شهرهای کهن

شکل  .27طراحی فضاهای شهری معاصر با الهام از اصول

خراسان
مأخذ :نگارندگان

فضاهای شهری کهن
مأخذ :نگارندگان

جدول  .1اصول طراحی فضاهای شهری کهن در خراسان
مآخذ :نگارندگان

















قرارگیری فضای شهری مرکزی در تقاطع خیابانهیای اصیلی
شهر (الف)
تجمع کاربریهای مهیم در امتیداد خیابانهیای اصیلی شیامل
مساجد ،حسینیهها و تکیهها (ب)
مکانیابی مسجد جامع بهعنوان مهمترین عنصر شاخص مرکز
در میدان اصلی شهر و دسترسی مسجد جامع از خیابان فعال
شهری (ج)
طراحی خیابانهای شهری به صورت محورهای بصری با دیید
به شاخصترین عنصر شهر ،مسجد (د)
نسبت 9به  8در صحن عناصر شاخص مانند حیا مساجد
ایجاد فضاهای ایستا و پویا در مسییرهای پییاده و خیابانهیای
شهری (ه)
ترکیب اشکال هندسی ساده (گرایش به فرم مربع) برای ایجاد
فضاهای شهری
تقارن و تعادل در جداره نمای کاربریهای شاخص مرکز شهر
ایجاد تبیاین فضیایی در فضیاهای شیهری میذهبی از طرییق
طراحی رواق و اختالف ارتفاع (و)
طراحی نشانههای شاخص شهری مانند گنبید مسیجدجامع بیا
فرمی متمایز (ز)
شاخص نمودن ورودی کاربریهای مهم مانند مسجد جیامع و
مدرسه از طریق طراحی ورودیهیای بیزرگ و ایجیاد اخیتالف
ارتفاع و نمای متقارن
قرارگیری بازار بهعنوان قلب شهر در مرکیز شیهر و قرارگییری
عملکردهای متفاوت مذهبی ،فرهنگی در طول مسیر آن
استفاده تمثیلی از گیاه و آب در طراحی فضاهای شهری (ح)
استفاده از عناصر بلند و شاخص بهعنوان نماد و نشانه

ب

الف

ج

د

ه

و

ح
ز
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