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 چکیده

 شکل مختلف یخیتار یهادوره و رانیا بیونش پرفراز خیتار طول در ارزشمندی آثار و یشهر یفضاها شهرها، 
 از یانهیگنج یکنندهانیب یخیتار یشهرها نیا از یاریبس. اندشده حفظ تاکنون هاآن از یبرخ که اندگرفته
 در یشهر یطراح فرهنگ و یخیتار یهابافت به ینگاه با یعبارتبه .باشندیم یشهر یطراح قواعد و اصول
 خاص اصول از گرفته الهام هاآن اتیح و یریگلشک که است مشهود نکته نیا ،یخیارت و کهن یشهرها
و شهرهای تاریخی  یریگشکل اصول به توجه با دیبا یشهر دیجد یهاتوسعه در یطراح .است یطراح
 به یبخشهویت در یجهان یهاشهیاند و گذشته اتیتجرب درست فهم چنینهم. باشد یرانیا شهر یاهافض

 آن در و داشته یمعمار و یشهرساز نمود از یمتعدد یهادوره خراسان. است موثر ی شهری جدیدفضاها
 ارث به گذشته از که هاآن یشهر یطراح در یاریبس یهاآموزه با ییشهرها. استگرفته شکل یمهم یشهرها
 یریگبهره با توانیم خراسان در و طراحی فضاهای شهری جدید یشهر دیجد یهاتوسعه در نیبنابرا. انددهیرس
 با حاضر مقاله .دیبخش خاص تیهو هاآن به یخیتار و کهن یفضاها از شده استخراج یشهر یطراح اصول از

 از یبازآموز و خراسان یخیتار و کهن یشهرهافضاهای شهری در  مطالعه از یطراح اصول استخراج هدف
تحلیلی به بیان تعاریف و ادبیات  -روش توصیفی این مقاله با. استگرفته صورت جدیدی هادر طراحی هاآن

نظران و فضاهای شهری کهن بر اساس دیدگاه صاحب موضوع در زمینه فضاهای شهری، اصول طراحی
. سپس با روش استپرداختهی شهر یهاطیمح تیفیک ءارتقا یبرا دیجد یشهر یفضاها یطراحچنین هم

ترین مهم ( وسبزوارو  شابورین مشهد،هن خراسان رضوی )شهرهای ک ترینبرخی از مهماسنادی،  -تاریخی
 به صورتنتیجه حاصل  .شوند استخراج هریک یشهر یطراح قواعد تا استشده لیتحل هاآنی شهر یفضاها
 اصول عملکردی و ماهیت فرمیباشد. کهن براساس فضاهای مکث و حرکتی می بندی فضاهای شهریگونه

های شهری، تناسبات فضایی و یابی، نشانهکهن خراسان از جمله قواعد مکان از تحلیل فضاهای شهری برگرفته
 است.ارائه شده دیجد یشهر یفضاها یطراح عنوان منبع الهامی برای... به

 ، شهر جدیدخراسان، اصول طراحی، کهنشهر فضای شهری،  کلیدواژه ها:
 

                                                           
 مدرس، تهران، ایران کارشناس ارشد طراحی شهری، دانشگاه تربیت -9
 (pourja_m@modares.ac.ir. نویسنده مسئول )رانیا تهران، مدرس، تیترب دانشگاه ؛یزشهرسا گروه استاد -8

 استادیار گروه شهرسازی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران -9
 یشهرها یطراح اصول از الهام با دیجد یشهرها مرکز در یشهر یفضاها یطراح یراهنما نیتدو»ارشد طراحی شهری، دانشگاه تربیت مدرس با عنواننامه کارشناسیاین مقاله برگرفته از پایان* 

 باشد.می «(گلبهار دیجد شهر: یمورد نمونه) خراسان کهن
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 مقدمه
به  شهرها هتوسع و افتهی گسترش شهرها ت،یجمع شیافزا به توجه با

 در یطراح. گرفت شکل دیجد یشهرها قالب در ای و وستهیپ صورت
 وستهیپ یهاتوسعه ،یمیقد یهابخش از اعم یشهر دیجد یهاتوسعه
 یریگلشک اصول به توجه با دیبا دیجد یشهرها ای و یشهر

 فهم چنینهم و یرانیا شهر یفضاها یهایژگیو ،یخیتار یشهرها
 خود نهیزم اساس بر یجهان یهاشهیاند و گذشته اتیتجرب درست
)توسلی،  ابدیدست خود مناسب تیهو به بتواند تا ردیگ صورت شهرها
 از دنیبر و خیتار انقطاع دنبال به و زمان گذشت با اما(. 92: 9922
 و امروزه یشهرها یریگشکل شد،یم محسوب گذشته راثیم چهآن

 یهادگاهید و هاهینظر از شهرها دیجد یهاتوسعه در یشهر یطراح
 و یطراح به منجر امر نیا. شدبرگرفته یشهرساز نینو
 یشکل ییدهایتقل و شهرها موجود متن با ناهماهنگ ییهایبردارالگو

 و فضاها شدیم حاصل آنچه تینها. شد یشهر نهیزم با نامناسب
 و یبررس لذا. بود محدوده یبوم تیموقع به توجهیب ییساختارها
 که هاآن یطراح زبان لیتحل و یخیتار و کهن یاشهره ییشناسا

 دارد، یشهرساز و یمعمار برجسته آثار و فرهنگ و خیتار در شهیر
 با رانیا مختلف مناطق در اصول نیا است الزم. است مهم یامر
 و لیتحل مجزا به صورت محدوده هر فردهبرمنحص تیهو به توجه
 خیتار طول در نخراسا نیسرزم مثال عنوانبه. شوند ییشناسا
 ینواح شامل انیساسان دوران از و دهید خود به را یمختلف یدادهایرو
 یاعتال از یمتعدد یهادوره خراسان خیتار. استبوده رانیا یشرق

 یمهم یشهرها آن در و داشته یمعمار و یشهرساز نمود و یفرهنگ
 یشهر یطراح در یاریبس یهاآموزه با ییشهرها. استگرفته شکل
هدف اصلی مقاله حاضر تحلیل و . انددهیرس ارث به گذشته از که اهآن

ن فضاهای شهری کهن خراسان و استخراج تریبررسی برخی از مهم
سوال تحقیق بدین صورت است که چه باشد. میاصول طراحی 

اصولی در طراحی فضاهای شهری کهن خراسان وجود دارد که 
و  ای جدید موثر است؟بخشی فضاههویتبازآموزی از این اصول در 

 ی جدید بهره گرفت؟هادر طراحی هاتوان از آنمیچگونه 
رخیی ب و ادبیات موضوع نظریمبانی پس از بیان این مقاله یدر ادامه
ن شییهرهای تییاریخی و کهیین در خراسییان قییدیم یعنییی تییریاز مهم

ن فضیاهای شیهری تریو مهم سبزوار شهرهای مشهد، نیشابور وکهن
در  بنیدیپس از تحلیل فضاهای شیهری، جمع شود.میبررسی  هاآن

 مییفضاهای شهری، اصول عملکیردی و ماهییت فر بندیقالب گونه
 شود.میارائه 

 

 نظریمبانی
قواعد و اصیول طراحیی نظری و ادبیات موضوع ابتدا در بررسی مبانی

نظران در ایین زمنییه بییان فضاهای شهری کهین و دییدگاه صیاحب
عنوان اصیول میوثر بیر های کیفیت محیطی بیههشود. سپس مولفمی

 یطراحی اصیولشود تیا بتیوان طراحی فضاهای شهری جدید ذکر می
ی را با الهام از اصول طراحی فضاهای شیهری کهین و شهر یفضاها
 کار برد.توجه به نیازهای معاصر بهبا 
 

 ی ایرانهاشهرواعد و اصول طراحی فضاها در کهنق
 اعتقیادات باورها، اساس بر که بود یشهر نرایا در یسنت و کهن شهر
 یدارا شیهر. بودگرفته شکل هاانسان یازهاین یاریبس حد تا و یمذهب
 یهاجنبیه یتمیام در مراتیبسلسله که بود شدهفیتعر یمرکز هسته
 دییبا یشهر ماتیتقس. داشت وجود آن یاجتماع و یکالبد ،یعملکرد

. باشید سیریم یراحتی بیه انیآشینا و دوستان دارید که بودیم چنانآن
 و شیهر مرکیز و محلیه نیسیاکن قلمرو محله، مرکز و یاصل یگذرها

 شیهر یاهیال یتمیام قلمیرو ،و عمده فضیاهای شیهری بزرگ نیادیم
عبیارت دیگیر هبی (.82: 9932 بخیش،تاج و ینیبحر) رفتیم شماربه

 و هماهنیگ کلییت از که است شهر ساخت از جزئی شهری فضاهای
 و باشید زیبیایی و نظیم واجید باید فضا این. باشدمی رداربرخو پیوسته
 و قلیب بیا شیهری فضیای. کنید پییدا سازمان شهر هایفعالیت برای
 (.9111 پیور، میدنی) شیود میی میرتبط اجتمیاعی راهبردهای کانون
ایرانیی نظیران جهیانی و فضاهای شهری از دیدگاه صاحب بندیگونه

 یفضیا دو عنیوانبیه دانییم و ابیانیخبر  که همه استصورت گرفته
( با طرح دیاگرامی تحیت 9918پورجعفر ) .اندتاکید کرده یشهرعمده 

دسته فضای شهری، فضای سبز و ( سه9شکل عنوان فضاها در شهر )
 کند.فضاهای باز را معرفی می
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  فضاها در شهر میقست .1شکل 

 (9918) پورجعفرماخذ: 
 

عنیوان یکیی از بیهکند فضیای شیهری ( بیان می9938توسلی )
ارکییان اصییلی سییاخت کالبییدی شییهر، دارای مفهییوم عمییومی و 
اجتماعی است و چون طراحی شهری بیا سیاخت کالبیدی شیهر 

کنید. وی بیا کار دارد، خصلتی عمومی و اجتمیاعی پییدا میوسر
تحلیل شهرهای کهن، مراکز شهری و فضاهای شهری در ایران 

بیان  ضاهای شهریدهنده فاصولی را تحت عنوان اصول سازمان
پیوندی عناصر شهری، محصورکردن ند از: هماکند که عبارتمی

فضا، مقیاس و تناسب، فضاهای متباین، قلمرو، ترکیب و آگیاهی 
بیه تیوان مییاز جمله اصول طراحیی فضیاهای شیهری  از فضا.

، مراتیبلهسلسی اشاره نمیود ازجملیه؛ گرایاندیدگاه جهانی سنت
و مرکزیت، کثرت و وحدت، الگوپیذیری  اکولوژی انسانی، قلمرو،

 (.8شکل ) ...

( در زمینیه فضیاهای شیهری در اییران و 9921اهری ) و حبیبی
دوران صیفویه و شیهر اصیفهان تحقییق  در هااصول طراحی آن

اند، نتایج حاصل در قالب مکتب اصفهان و اصیول و قواعید کرده
دستوری در شهرسازی بود. اصول طراحی شیهری در دو بخیش 

باشد، اصول عام که ناظر بر ابعیاد فلسیفی اسیت و بیر عمده می
مبنای چهار نظم مادی آب، خاک، گیاه و هوا و یک نظم معنایی 

گیرد. اصول خاص دیگیری کیه )آسمانی(، نظم مقدس شکل می
نید از: اسازند کیه عبارتطراحی در معنای مادی آن میزبان  پایه

تمرکز، تباین، تجمیع، ممراتب، وحدت و کثرت، تمرکز، عدسلسله
ی، ترکیب، استقرار، اتصال، تناسب، تداوم، قلمرو، سادگی، پیچیدگ

 زمان. توازن، ایجاز و

 
 گرایان اصول طراحی فضاهای شهری از دیدگاه سنت. 2شکل 

 (9922برگرفته از بحرینی، بلوکی و تقابن ) گانماخذ: نگارند
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 کیفیتاحی فضاهای شهری جدید برای ارتقاء طر

 ی شهریهامحیط
ی کیفی فضاها مورد توجه هادر طراحی فضاهای شهری معاصر مولفه

در تعرییف  9"به کمک طراحیی"کتاب . استنظران قرار گرفتهصاحب

جیذاب و سیرزنده را بیرای  ی کیفی طراحی، فضاهای عمومیهامولفه

 تمیام یبیرا که یاگونه به ،داندکیفیت عرصه عمومی الزم می ءارتقا

 محیط مطلوبیت و کیفیت. باشد استفاده قابل یسن و گروه هر رد مردم

 افیراد محیطیی ادراک اسیاس بر باشد،می محیط قابلیت از بخشی که

 عنیوانبیه را فضیایی بتیوان کیهآن بیرای. گیردمی قرار بررسی مورد

 بشیر ابتدایی نیازهای به فضا که است الزم نمود، تلقی خوب محیطی

. شید متصور رابطه هم نیاز و انگیزه میان وانتمی طرفی از. دهد پاسخ

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

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

 حسیاس هاانسیان مشیترک و عمیومی نیازهیای به تنهانه طراحان تا

 هیایفرهنگ در را استثنایی فرادا خاص نیازهای به توجه بلکه باشند،

 (.39: 9921 زادگان،عباس) دهند قرار موردتوجه مختلف

های کیفی فضیاهای پردازان بسیاری به موضوع کیفیت و مؤلفهنظریه

( در کتیاب میرگ و زنیدگی 9119) جین جیکبزاند. شهری اشاره کرده

 یهیافعالیت داشیتن ملحوظمعیارهایی ازجمله؛ شهرهای آمریکایی به 

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

 و اجتمیاعی اخیتال  ی،نفوذپیذیر، خیابیان عنصیر بیه توجیه ،مختلط

( پینج معییار 9129کند. کوین لینچ )میاشاره  فضاها بودن پذیرانعطاف

 چنیینسرزندگی، معنی، دسترسی، کنترل و نظیارت و سیازگاری و هم

و اسمیت  ،بنتلی، الکک، مورین، گلین کند.یمکارایی و عدالت را ذکر 

  ،نفوذپذیری های طراحی فضاهای شهری راترین کیفیتمهم (9121)

                                                           
1. By Design 

 و غنیای حسیی ،تناسیبات بصیری ،پذیریانعطاف، خوانایی ،گوناگونی

( از 8009) و تییزدل ،، هییث، آککرمونیاد. نیکنبییان می رنگ تعلیق

 منظر ،امنیت و ایمنی ،همگانی فضای، فضانرم و فضاسخت ،دسترسی

 و لذت ،یدگیچیپ شیافزا، بودن شمول همه ،تراکم و اختال ، شهری

بنیابراین د. نیبرمیینیام  فضیا زمانی مدیریت ی وبصر ندیخوشا جادیا

توان چنین بیان نمیود کیه در طراحیی فضیاهای شیهری معاصیر می

جملیه سیرزندگی، اندیشیمندان از تاکیدشیده توسیطهای کیفیی مولفه

توجه  بایستی موردپذیری، گوناگونی و ... ری، خوانایی، انعطافنفوذپذی

 قرار گیرد.

 

کاربرد اصول طراحی فضاهای شهری کهن در شههرهای 

 جدید

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

های گذشیته، بیا رعاییت جای تکرار بدون تفکر صیورتوگو و بهگفت

باشد که در ساخت پیوسته و به تغییرات آگاهانه میها، نیاز کامل ارزش

و  ،، بلیوکیها به کار رفته باشید )بحرینییتدریجی شهر در طول قرن

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

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

بیه طراحی فضاهای شیهری  نیازهای معاصر صورت گیرد و محصول

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

تواند ترکیب آن را در ذهن مجسم سازد و فضیا و مکیان را و ناظر می

بنابراین اصول طراحی فضاهای شهری ترکیبی از خاطر آورد. در آن به

باشد یمی کیفی فضا هااصول نهفته در فضاهای شهری کهن و مولفه

 (. 9شکل )
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 نظران معاصر و با الهام از طراحی فضاهای شهری کهنطراحی فضاهای شهری بر اساس دیدگاه صاحب .3شکل 

 مأخذ: نگارندگان

 پیشینه پژوهش

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

در هیر ها، شناسایی و تحلیل فضاهای شیهری ارزشیمند نهفته در آن

 ییشیهرها در نیهیزم نییا در ییهیاپژوهشمنطقه حائز اهمیت است. 

تیوان هیا میترین آناست که مهمکهن و تاریخی ایران صورت گرفته

طور که پیشیتر هماناشاره نمود که  (9931اهری ) و حبیبیتحقیق به 

زمینه مکتیب اصیفهان در شهرسیازی بیا کمیک تحلییل  درذکر شد 

فهان و آثیار معمیاری و شهرسییازی اصی هیای فکیری مکتیباندیشیه

 زبیان بیه صیورتنتیایج آن  اصفهان صورت گرفیت ومانده در جایبر

 یعناصیر و فضیاها یزبان شناسی و کهن یدر شهرها یشهر یطراح

 ( نییز9912ی بیود. پیژوهش توسیلی )واژگان و قواعد دستور ،یشهر

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

را  و فضیاهای مسیکونیفضیاهای شیهری های طراحی شهری روش

 یهیابافیت در یشیهر یفضیاها( 9921زاده )سلطان است.ارائه کرده

ها نییز بیا سایر پژوهشاست. را بررسی و شناسایی کرده رانیا یخیتار

تحقییق  جملیهازروند مشیابهی در شیهرهای مهیم و تیاریخی اییران 

وره سازمان فضایی در شیهر بررسی دو د»عنوان با ( 9921منصوری )

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

بمانییان  و ،چنیین تحقییق رنجبیر، پیورجعفر، انصیاریو هم «کرمان

 فارس اتابکانه دور شهری یطراح هایتیخالق»عنوان تحت( 9910)

سیاختار و بیه بررسیی  «زرایشی یعموم فضاهای شبکه رییگشکل در

 است.ت شهری اشاره کردهباف

بیشیتر  نیشییپ قیاتیتحق آن برجسیته خیتیار بیه توجه با خراسان در

از  است کهبوده هاآن یشهرها یمعرف و خراسان خیتار انیبمتمرکز بر 

(، علیوی 9913توان بیه پیژوهش هیای خجسیته مبشیری )جمله می

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

( تیاریخ شیهر 9911السیادات )( و رئیس9911کرد. مؤید ثیابتی )رهاشا

شیهر تاریخ  اند.های تاریخی را بررسی و تحلیل نمودهنیشابور در دوره

( صیورت 9929( و علینقیی )9919های بیهقیی )نیز در تحقیق سبزوار

 است.گرفته

شیهرهای کهین  بررسیی سیاختار و بافیتدر زمینه  نیز هاییپژوهش

رحمیانی،  قییتحق بیه تیوانیمیاست. ازجملیه ورت گرفتهخراسان ص

شهر نیشیابور در » عنوان با( 9918)و قربانخانی  ،نوید، مسلسلیوسفی

ترین اشاره نمود که تحول شهر و مهم «گذر زمان، عصر قدیم و جدید

محمیدی و اسیت. در تحقیقیی دیگیر عناصر شیهری را بررسیی کرده

 خراسان یتاریخ تحوالت یبررس»ان عنوبا  ای رامقاله (9919اکبری )

که  «یشناسباستان هاییافتهی و تاریخ آثار اساس بر یساسان عهد در

چنیین خراسیان و هم اقتصیادی و ، فرهنگیییدر آن تحوالت تیاریخ

فییرد، سییطانی اسییت.تییرین شییهرهای کهیین خراسییان ذکییر شدهمهم

تحلییل  ای بیه( در مقالیه9911و پوراحمد ) ،زادگاننژاد، عباسحاتمی

دگرگونی بافت تاریخی شهر سبزوار با استفاده از تئوری چیدمان فضیا 

تیوان با بررسی پیشیینه پیژوهش میاند. ه.ش( پرداخته 9821-9921)
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 یطراحی اصیول اسیتخراج حاضر پژوهش ینوآورچنین بیان نمود که 

 محیدوده خیاص تییهو به توجه با خراسانشهرهای کهن در یشهر

 باشد.می

 

 شناسیروش

بیودن شیهرها و بیودن سیرزمین خراسیان و گسیتردهبا توجه به وسیع

فضاهای شهری تاریخی در این محدوده، قلمرو مطالعیاتی ایین مقالیه 

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

بندی نیشابور، سبزوار واقع در استان خراسان رضوی )با توجه به تقسیم

حلیلیی و ت -تحقییق توصییفیباشید. روشمی یاسی جدید در ایران(س

 بیه صییورت اطالعیات یگییردآور روش باشید.اسینادی می -تیاریخی

ها، نقشیهاسیت. بوده یدانییم دییبازد و یاسناد -یاکتابخانه مطالعات

ترین فضاهای شهری گردآوری و سپس تحلیل مدارک و تصاویر مهم

تحلییل  چنیینهای تیاریخی و همهیای هیوایی و نقشیهتفسیر عکس

 و اسییناد کیهنییا بیه باتوجیهاسیت. فضیاهای شیهری صیورت گرفته

 موجیود بعید بیه 9991 سیال از میذکور یشیهرها یخیتار یهانقشه

 یفضیاها لییتحل جهیت یعطفی نقطیه عنیوانبه سال نیا ،استبوده

شییهر بررسییی و سییپس  خیتیار از یمختصییر ابتییدا. باشییدمی یشیهر

 ه بررسیی عملکیرد وناسایی شیده تیا بیترین فضاهای شهری شمهم

 . (1)شکل  ها پرداخته شودماهیت کالبدی آن

 

 
 فرایند پژوهش. 4شکل

 مأخذ: نگارندگان

 هابحث و یافته

بخشیی  شیود کیه ایین سیرزمینبا بررسی تاریخ خراسان دریافته می

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

 در گذشیته قلمیرو تیاریخی خراسیان .اسیتبوده اییران نواحی شرقی

 ایهییای عمییدهر ایییران کنییونی و بخشد اسییتان خراسییان شییامل

. در دوران حاضیر اسیتان استامروزی بوده ترکمنستان و افغانستان از

 ن استان ایران بود و پس از آن تریشمسی وسیع9929خراسان تا سال 

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

تیاریخی آن  ن شهرهای کهن وتریمقاله استان خراسان رضوی و مهم

توجیه بیه ادامیه بیا در  شود.میبررسی  سبزوار شابور،ین مشهد،شامل 

 منتخیب عمیده مهمتیرین فضیاهای شیهریبیر  دیتاکهدف تحقیق، 

 یطراحی قواعید از یبرخی تیا باشیدمی ویژه در حوزه مرکزی شهرهابه

 یهانقشیه و اسیناد نکیهیا بیه توجیه با .9شوند استخراج های آنشهر

 نییا ،اسیتبوده موجود بعد به 9991 سال از مذکور یشهرها یخیتار

در  .باشیدمی یشهر یفضاها لیتحل جهت یعطف نقطه وانعنهب سال

شناسی فضیاها، ماهییت عملکیردی و تحلیل فضاهای شهری به گونه

 شود.میفرمی فضاها توجه 

 

 مشهد

 مشیهد بخیش نیترمییقید از یقسیمت در یهجیر سوم قرن آغاز در

 یبیاغ وسیط در خراسیان یوالی کاخ ،سناباد نام به یاهیقر در ،یکنون

 د،یالرشیرونها مدفن وجود لیدلبه زمان آن در که بودشده واقع بزرگ

                                                           
 نیمهندسی مطالعاتی تاریخی شهرها، هاپژوهش از برگرفته شدهانیب یهالیتحل .9

 ینداییم مطالعیات چنیینهم و مشهد، نیشابور و سیبزواری شهری هادر طرح مشاور
 .باشدیم انپژوهشگر

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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 کیریپ ق.ه 809 سال در. داشت شهرت هیرونها بقعه به ،یعباس فهیخل

 مکان نیا و شدسپرده خاک به بقعه همان در( ع) رضا امام مطهر

 یآبیادان درجهیت ،یسیامان حکمرانان ندورا در .گرفت نام مشهدالرضا

 حرم زیتجه و توسعه به زین پنجم قرن در آمد، عملبه یاقدامات مشهد

 بیه صیورت الرضیامشهد جیتیدربیه بعید یهاقرن در و شد توجه امام

 امیاکن بیر یگرید یهابخش هیقاجار عهد در. درآمد یمذهب یشهرک

 شد افزوده متبرکه

 

 

 

. شد جادیا مشهد در دیجد یهاابانیخ و اهابن زین یپهلو دوران در و 

 ترینمهم عنوانبه مقدس مشهد شهر ،یاسالم انقالب یروزیپ از پس

 یرفاه ،یفرهنگ امکانات و گرفت قرار توجه مورد کشور یارتیز قطب

و بینش،  9923)سیدی فرخد،  تافی یریچشمگ گسترش یخدمات و

مشاهده  1 شکل ی مختلف درهاتصاویر هوایی شهر در سال. (9913

 شود.می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان حوزه مرکزی بوده و عمده در ساختار شهر مشهد، حرم مطهر به
 و یخیتار مرکزاست. فضاهای شهری در مجاورت آن شکل گرفته

 ،یشهر مختلف عناصر از وستهپیهمبه یامجموعه مشهد شهر یمذهب
 شهر، یمیقد یهابازار و رضا بازار مساجد، ،(ع) رضاامام حرم

عمده فضاهای شهری به  (.1)شکل  است حمام مدرسه، سرا،کاروان
فضاهای شهری باشند. صورت فضاهای حرکتی و فضاهای مکث می

ی منتهی به حرم )شیرازی، امام رضا، طبرسی هاحرکتی شامل خیابان
وجود  عنوان محورهای بصری هستند.به باشد کهو نواب صفوی( می

گیری عناصر تاریخی ارزشمند در دو طرف خیابان منجر به شکل
فضاهای شهری و ایجاد نقا  کانونی شده که مکان مناسبی برای 

 (.3باشند )شکل های مذهبی میبرگزاری مراسم و آیین

 

 

 های مختلفر هوایی مشهد در سالتصاوی .5شکل 
(9922شرق کشور )برداری شمالمأخذ: اداره کل نقشه   
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 عناصر و فضاهای شهری مرکزی مشهد  .6شکل 

 مآخذ: نگارندگان
 

 

بیازار  و سرشیور در محلیه سرشیوربیازار  دیگیر حرکتیمهم فضاهای 
 (2شیکل ) سرشیورباشد. چهارسیوق بیازار میسرپوشیده و سنتی رضا 

باشید. عناصیری ماننید مییبیازار سیرباز  کل مسییر مسقف است ولی
 هاوذپذیری آنمسجد، حسینه در راستای آن وجود دارد. دسترسی و نف

 و صحن هریک به عرصه فضای هااز محور اصلی است و جلوخان آن
 .استشهری مبدل شده

با بررسی تحول بافت تاریخی و موقعیت قرارگیری فضیاهای مهیم در 
ی هاو گشیودگی شود که اکثیر فضیاهامیی مختلف مشخص هازمان

 اخص شیهری ماننید مسیاجد و میدارسفضایی در مجاورت عناصر ش
و مسیجد شیاه حمیام  از جمله؛ فضای شهری مجیاور. اندشکل گرفته

واقع  فضای شهری مقابل مسجد مالهاشم،ی و سروواقع در خیابان خ
 (. 1)شکل  در خیابان شیرازی

 
 

 
سم مذهبی در خیابان شیرازی برگزاری مرا .7شکل 

 مأخذ: نگارندگان مشهد

 
 مشهدچهارسوق بازار سرشور . 8شکل 

 مأخذ: نگارندگان 
 

 

خیابیان  بناهیای تیاریخی ترینمدرسه نواب و مسجد مالهاشم از مهم
 شیاه سیلطنت دوره در یرضیو بوصالحتوسط  ،حرم نزدیک یرازی وش
 راتییتغ از پس که استشده بنا مریق 9028 سال در ،یصفو مانیسل

 بیردن بیاال در همگون مصالح از استفاده. استشده دبنایتجد ،یمعمار
 ایفیا ایوییژه نقیش خیابیان نمیای بصری کیفیت و پیوستگی تداوم،
 تعادل، تقارن و هماهنگی  .کندمی
 
 

 شیامل شود. مدرسه نوابمیدر نمای اصلی مدرسه و مسجد مشاهده 
در طراحی فضاهای باز آن از عنصر آب و . باشدیم حجره31 با طبقه8

مراتبیی از فضیاهای متبیاین از طرییق و سلسله استسبز استفاده شده
گنبید و . اسیتسرپوشیده کردن و اختالف ارتفیاع در آن شیکل گرفته

نیز به دلیل فرم خاص خیود تبیدیل بیه نشیانه  مناره مسجد مالهاشم
 .استشده (90)شکل  شهری
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 نمای مسجد مالهاشم و مدرسه نواب، مرکز شهر مشهد .9شکل 
 (9921مهندسین مشاور فجر توسعه ) مأخذ:

 

مالهاشم و مدرسه نواب،  مسجد .11شکل 

 مشهد
 گانمأخذ: نگارند

 

 

 نیشابور
هیم مختلیف اقوام هجوم و توجه مورد همواره نیشابور در ساکن اقوام
 یهازلزلیه توسط و گرفته قرار و... مغوالن ،هاترکمن غز، ترکان چون
و تحیوالت تیاریخی  اسیتشده جیاجابیه یشهر یخیتار هسته مکرر

 چهیار محلیه چهیار شیهر قاجار حکومت زمان در. استبسیاری داشته
 درب و گلشیین) مدرسییه دو و( پاچنییار و عییراق ارگ، مشییهد،) دروازه
 ،یمسیتوف نیحسی رزاییم) معتبر یسراکاروان سه و قنات سه ،(مسجد
  استداشته( یعباس شاه و رضا حاج

 

 
شهر نیشابور در سال  99شکل  .(9911و موید ثابتی،  9928)طاهری، 
مرکیزی شیهر نیشیابور همیان بافیت  هسیته دهد.میرا نشان  9911

 امیام غربیی -یدر اطراف تقاطع خیابان شیرقو  باشدقدیمی شهر می
پیانزده خیرداد و فردوسیی قیرار  جنوبی -های شمالیخیابان و خمینی
و  استگرفته قرارمرکز شهر  محدوده در شهری عناصر ترینمهمدارد. 

 و انبیارآب ،سیراکاروان جامع، مسجد بازار،از  پیوستههمبه ایمجموعه
 (.98شکل ) باشدمی تجاری و اداری مراکز

 

 
  1345شهر نیشابور در سال  .11شکل 

 (9922) کشور شرقشمال بردارینقشهمأخذ: اداره کل 

 
 عناصر و فضاهای شهری مرکزی نیشابور .12شکل 

 مآخذ: نگارندگان

 

 
فضاهای مکیث  به صورت نیشابور فضاهای شهری واقع در مرکز شهر
ی فعیال تجیاری هاان و لبهبازار، خیاب و حرکت قابل شناسایی هستند.

فضاهای حرکتی و میدان اصلی شهر، صحن عناصر شیاخص  عنوانبه
 مانند مسجدجامع و مدرسه، فضاهای شهری مجاور عناصر شاخص 

 
فضاهای مکیث شیهری در  ترینسرای عباسی شهر مهممانند کاروان

 شوند.میمحدوده محسوب 
 دوره بیه مربیو ) هسرپوشیید بازار ،(99شکل ) شهر بازار ترین قدیمی
ماننید  بیازار سیاختار اصیلی عناصیرتعیداد انیدکی از  و است( صفوی
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انبار ی درون شهری، تیمچه، حمام مرمر، حمام گلشن و آبسراکاروان
و از طریق ایجیاد  8به  9. نسبت ارتفاع به عرض بازار استمانده یباق

 .استرواق، سرپوشیده و سرباز کردن مسیر فضاهای متباین ایجاد شده
 یموریت دوره ارزش با یبناها از یک( ی91شکل جامع نیشابور ) مسجد
خل ورودی و خروجیی . این مسجد چهیارایوانی و دارای سیه میداست

است که مسجد را در این جهیات بیه محیالت قیدیمی شیهر ارتبیا  
 صیحندهد. ورودی اصلی در مجاورت خیابان اصلی شیهر اسیت. می

 جانیب در و آب حیوض یدارا وسیط در متر 11 در 11 ابعاد به مسجد
( 91)شیکل  شبسیتان و رواق گرید جهات در و وانیا، جنوب و شمال
صحن محصور آن مبدل به فضای شهری جهت حضور میردم و  .است

 هییعلم مدرسیه باشید.مییی ملی و مذهبی هابرگزاری مراسم و آیین
 پییالن یدارا و شییده واقییع شییابورین جییامع مسییجد یروهروبیی گلشیین
  (.91)شکل  استگشته احداث یوانیدوا شکل به و شکللیمستط

                                   
 ایزومتریک مسجد جامع نیشابور .14شکل                                بازار سرپوشیده نیشابور .13شکل                                     

 (9922مأخذ: مهندسین مشاور پلشیر )                                                          مأخذ: نگارندگان                                                  
                                                           

                       
 مای ورودی مدرسه گلشن نیشابورن. 16شکل                 نیشابور                  شبستان مسجد جامع  .15شکل                          

 دگانمأخذ: نگارن                                          نگارندگان                                      مأخذ:                                               

 
از نوع چهار اییوانی بیا به دوره صفویه اسی مربو  عبسرای شاهکاروان
. پیالن (93)شیکل  باشیدمییمرکزی و حجراتیی گرداگیرد آن  حیا 
 متر ساخته  1299در  1199مربع و در ابعاد  سراکاروان

شییده و دارای یییک ورودی اسییت کییه از سییطح دیوارهییای طییرفین 
دیوارهیای  تیر ازورودی مرتفیعتر و به لحاظ تاکید بیشتر بر آمدهپیش

 .(92)شکل  استطرفین احداث گشته
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 نیشابورسرای شاه عباسی کاروان .18شکل                                                 سرای نیشابور در بافت قدیم شهرکاروان .17شکل
 مأخذ : نگارندگان                                                                                                        مأخذ: نگارندگان                             

 

 لییاوا از کیه اسیتبوده شیابورین کهن شهر یهامحله از یکی اخیشاد
 آن لرزهنیزم که یهجر 111 سال و دهش یمسکون یهجر سوم سده
 یبخشی .استجایی هسته اصلی شهر شدهه، باعث جابدهینورددرهم را
هیم مکیان نییا. استنهفته محل آن در شابورین کهن شهر یایبقا از
 آرامگیاه زیین اکنیون و بوده یشابورین عطار خیش یزندگ گاهیجا نیچن

ضاهای مذکور تبیدیل بیه ف .دارند قرار جاآن در یشابورین امیخ و یو
فضاهای شهری شده که از طریق جاده قدیم شهر به محیور اصیلی و 

 اند.خیابان فعال شهری به مرکز شهر متصل شده
 

 سبزوار

 در سیبزوارنیام . استداشته قرار شمیابر راه ریمس در گذشته در سبزوار
 مهیم آتشیکده 9 از یکیی مهیرنیآذربیرز آتشیکده بوده، هقیب گذشته

 وندیر یهاکوه یبلندا در بوده کشاورزان مخصوص که باستان انیرانیا
 دوره در شییهر. اسییتسبزوار مردمییان هزارسییالهدچن تمییدن از یگییواه
 دوره در. اسیتبوده یشیماریبی تهاجمیات و حیوادث شیاهد میاسال
 سیبزوار البلیدانمرآت کتاب در اعتمادالسلطنه نوشته اساس بر هیقاجار

 در قیدیم سیبزوار شیهر .اسیتداشته محلیه 90 و تیجمع نفر هزار91
 امنییت حفیظ لحاظبه خندق و دروازه دارای شهرها سایر مانند گذشته
 سیبریز و نیشیابور ارگ، عیراق، هیایمنا به دروازه چهار دارای و بوده
 یهاسیال در شیهر ییهیوا ریتصیاو 91شکل . (9929)علینقی،  است

 .دهدمی نشان را مختلف

 
 های مختلفهوایی شهر سبزوار در سالتصاویر  . 19شکل 

 (9922شرق  کشور )برداری  شمالمأخذ : اداره کل نقشه
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صیدوهفتاد سیال هسته مرکزی شهر سبزوار همان بافت قیدیمی ییک
غربیی بیهیق و خیابیان -پیش است، در اطراف تقاطع خیابیان شیرقی

ه از پیوستهمای بهجنوبی اسرار قرار دارد. مرکز شهر مجموعه -شمالی

جمله مسجد جیامع، بیازار سرپوشییده شیهر، عناصر مختلف شهری از
  (.80شکل باشد )میحمام  و ، مدرسهسراکاروان

 

 

 
 عناصر و فضاهای شهری مرکزی سبزوار  .21 شکل

 : نگارندگانمأخذ 
 

 

فضاهای مکث  به صورت سبزوارفضاهای شهری واقع در مرکز شهر 
شهر، بازار ی اصلی هاابانو حرکت قابل شناسایی هستند. خی

 زمان عمده فضاهای حرکتی هستند.سرپوشیده و بازار حاج
کند و تقریبا در طول بازار میخیابان بیهق از قلب شهر قدیم عبور 

 بازار سبزوار به دو بخش است. م شهر و بر روی آن احداث شدهقدی

 
 
 

در شرق  شود، اول بازاری بوده که از دروازه نیشابورمیعمده تقسیم 
 شده و میه دروازه عراق در غرب ختم شروع و ب

 دوم بازاری بوده که ازمیدان ارگ )حدود باغ ملی امروزی( شروع شده
دیگر شهر بازار . شدمیو از ضلع جنوبی آن به چند شعبه تقسیم 

دو ورودی  است.متعلق به دوره قاجار  (89-88)اشکال  است زمانحاج
. در بازارچه یک استار از خیابان بیهق اصلی دارد، سردر اصلی باز

وجود دارند و در ضلع  هاهشتی قرارگرفته که در اطراف آن مغازه
 شود.میمتصل  سراکاروانشمالی آن توسط پلکانی به حیا  

                                                               
 
 

 زمان، سبزواربازار حاج .22شکل                                                    زمان سبزوارحاج پالن طبقه همکف بازار  .21شکل          
 (9928کاوش )مأخذ: مهندسین مشاور زیست                                                           (9928کاوش )مأخذ: مهندسین مشاور زیست                     
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فضای شهری مرکزی بوده و  نتریاصلی عنوانبهمیدان اصلی شهری 
در آن  سراکاروانتاریخی مسجد جامع، مدرسه فخریه و  عمده بناهای
فضاهای مکث جلوخان و صحن عناصر شاخص شیهری . اندواقع شده
بیا مسیاحتی حیدود ( 89)شیکل مسجد جامع سبزوار  باشد.میمذکور 

 .باشیدمییشبسیتان و  صیحن، هیاربع مشتمل بر ایوانچهارهزار مترم
صیحن آن باشید و میی 8بیه  9نسبت عرض به طول صحن مسیجد 

مسجد ی ملی و مذهبی است. هاگزاری آیینتبدیل به فضایی جهت بر
ای مجاور ایوان با ارتفاع بییش از دلیل وجود مناره( به81پامنار )شکل 

دو مسیجد از  سترسیی هیرد. استتبدیل به نشانه شهری شدهمتر  80
خیابان اصلی است و ورودی آن با اختالف ارتفیاع و تقیارن در جیداره 

 .استشاخص شده
 به امروزه که است شهر یاصل یهاسراکاروان از یکی فرامرزخانربا  
 و جنوبی بخش از ربا  این ورودی استشده لیتبد یشناسمردم موزه
 ربیا  صیحن .گیردد می منتهی جنوبی ایوان به هشتی یک طریق از

 بیر مشیرف نییز ییهاغرفیه اصیلی اییوان چهار بر عالوه و بوده روباز
 (.81شکل ) .استشده ساخته صحن

 
 

 
 

 
 صحن مسجد جامع سبزوار .23شکل 

 (9928) کاوشزیستمأخذ: مهندسین مشاور  
 مسجد  پامنار سبزوار .24شکل 

 مأخذ: نگارندگان

  خان سبزوارفرامرز رباط .25شکل 
 مأخذ: نگارندگان

 

 

 نتیجه گیری. 6
ترین فضاهای شهری مورد توجه اکثیر اصلی عنوانبهخیابان و میدان 

. در مرکز شهرهای کهن خراسیان نکتیه استزان قرار گرفتهپردانظریه

گیری فضاهای شهری در مجاورت عناصر شیاخص حائز اهمیت شکل

فضییاهای  ؛از جملییهتییاریخی، مییذهبی، آموزشییی و فرهنگییی اسییت. 

باشید. می، صحن مساجد سراکاروانگرفته در بازار شهر، جلوخان شکل

سه شیهر تیاریخی خراسیان را فضای شهری در  بندیگونه 81شکل 

 دهد.مینشان 

ای از اصیول و ی گنجینهکنندهبسیاری از این فضاهای شهرهای بیان

حی توان از این اصول برای طراباشند. لذا میقواعد طراحی شهری می

 فضاهای شهری معاصر و با توجه به نیازهای 

 

 

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

ها به این معنیا اصول طراحی مناسب در گذشته و بررسی و معرفی آن

های شیهری بیرای شیهرهای امیروز نیست که طراحی و احداث فضا

شیهری در گذشیته  مطابق با الگوهای سینتی باشید. فضیاهای کامالً

و  انیدمطابق با معیارهیای ارزشیی و نیازهیای آن زمیان شیکل گرفته

 ه،قتضییات امیروزفضاهای شهری امروز باید با توجیه بیه شیرایط و م

طراحی و ساخته شیوند و اصیول مسیتخرج در فضیاهای کهین منبیع 

باشید )نمیودار میهویت برای طراحی فضاهای شهری جدید با الهامی

ل مستخرج از تحلییل فضیاهای شیهری کهین در اصو 9جدول  (.83

 دهد.میها نشان خراسان بر اساس ماهیت عملکردی و کالبدی آن
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فضاهای شهری در شهرهای کهن  بندیگونه .26شکل 

 خراسان
 نگارندگان: مأخذ

معاصر با الهام از اصول طراحی فضاهای شهری  .27شکل 

 کهن شهری فضاهای 
 مأخذ: نگارندگان

 

 اصول طراحی فضاهای شهری کهن در خراسان .1دول ج

 مآخذ: نگارندگان

 
 ب

 
 الف

 هیای اصیلی قرارگیری فضای شهری مرکزی در تقاطع خیابان
 شهر )الف(

 هیای اصیلی شیامل های مهیم در امتیداد خیابانتجمع کاربری
 ها )ب(ها و تکیهمساجد، حسینیه

 مرکز اخصش عنصر نتریمهم عنوانبه جامع مسجد یابیمکان 
 فعال ابانیخ از جامع مسجد یدسترس و شهر یاصل دانیم در

 ی )ج(شهر

 دیید با یبصر یمحورها های شهری به صورتی خیابانراحط 
 ن عنصر شهر، مسجد )د(تریشاخص به

  در صحن عناصر شاخص مانند حیا  مساجد 8به 9نسبت 

 هیای ایجاد فضاهای ایستا و پویا در مسییرهای پییاده و خیابان
 ری )ه(شه

  ترکیب اشکال هندسی ساده )گرایش به فرم مربع(  برای ایجاد
 فضاهای شهری

 های شاخص مرکز شهرتقارن و تعادل در جداره نمای کاربری 

  ایجاد تبیاین فضیایی در فضیاهای شیهری میذهبی از طرییق
 طراحی رواق و اختالف ارتفاع )و(

 های شاخص شهری مانند گنبید مسیجدجامع بیا طراحی نشانه
 می متمایز )ز(فر

 و جیامع مسجد مانند مهم یهایکاربر یورود نمودن خصشا 
 اخیتالف جیادیا و بیزرگ یهیایورود یطراح قیطر از مدرسه
 و نمای متقارن ارتفاع

 و قرارگییری  شیهر مرکیز در شهر قلب عنوانبه بازار یریقرارگ
 عملکردهای متفاوت مذهبی، فرهنگی در طول مسیر آن

 اه و آب در طراحی فضاهای شهری )ح(استفاده تمثیلی از گی 

 نشانهنماد و  عنوانبه شاخص و بلند عناصر از استفاده 

 
 د

 
 ج

 
 و

 
 ه

 ح
 

 
 ز
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 منابع
-18(، 9)90 ،شهری تیریمدی. خیتار یهابافت در شهری فضاهای شبکه دهندهشکل ارهاییمع جستجوی در (.9918، محمدرضا. )پورجعفرسحر. و  ان،یلیاسمع
11. 

 دانشگاه انتشاراتتهران: ی(. دستور قواعد و واژگان ،یشهر یفضاها و عناصر یشناس زبان) یشهرساز در اصفهان مکتب (.9919زهرا. و حبیبی، محسن. ) ،یاهر
 .هنر

 .92-99(، 9)1، رهای زیبانشریه هن(. مفهوم قلمرو در فضاهای شهری و نقش طراحی شهری خودی در تحقق آن. 9932بخش، گلناز. )بحرینی، حسین. و تاج

. تهران: انتشارات میالدی( 80تا دهه هفتم قرن  91تحلیل مبانی نظری طراحی شهری معاصر )اواخر قرن (. 9922بحرینی، حسین.، بلوکی، بهناز. و تقابن، سوده. )
 دانشگاه تهران.

انتشارات دانشگاه  . )ترجمه م. بهزادفر(. تهران:کتاب راهنمای طراحان -سخدههای پامحیط(. 9121بنتلی، ی.، الکک، آ.، مورین، پ.، گلین، س. و اسمیت، گ. )
 علم و صنعت ایران.

 .11-21(، 8)1، نامه آستان قدس. مشهد یخیتار یایجغراف اتیکل(. 9913بینش، تقی. )

 تهران: انتشارات فروغی. تاریخ بیهق.(. 9919. )بیهقی، علی بن زید

 .1 -99(، 3)9، نشریه شهر، زیبایی، زندگی(. گونه شناسی فضا، تاملی بر مفهوم فضاسازی شهری. 9918علی. )پورجعفر، محمدرضا. و پورجعفر، 

 تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران. های طراحی شهری و فضاهای مسکونی در ایران )جلد اول(.اصول و روش(. 9939توسلی، محمود. )

 . تهران: نشر خانه چاپ و طرح.طراحی شهری هنر نوکردن ساختار شهر همراه با چهار نمونه موردی (.9922توسلی، محمود. )

 .آستان قدس رضویمشهد: انتشارات  تاریخ مشهد.. (9913). خجسته مبشری، محمدحسین

 ،پژوهشنامه خراسان بزرگر زمان )عصر قدیم و جدید(. (. شهر نیشابور در گذ9918نوید، مجید.، مسلسل، عبداهلل. و قربانخانی، محسن. )رحمانی، امیر.، یوسفی
1(9 ،)99-89. 

 شبکه رییگشکل در فارس اتابکان هدور شهری یطراح هایتیخالق (.9910محمدرضا. ) ان،یبمانی. و مجتب انصاری، ،.محمدرضااحسان.، پورجعفر،  رنجبر،
 .10-99(، 1)8 ،یاسالم یرانیا شهر مطالعات. رازیش یعموم فضاهای

 .918-911، 93، نشریه جغرافیا، تحقیقات جغرافیایی. تاریخ شهرهای خراسان، نیشابور. (9911)رئیس السادات، سید حسن. 

 های فرهنگی.. تهران: دفتر پژوهشهای تاریخی ایرانفضاهای شهری در بافت(. 9921زاده، حسین. )سلطان

(. تحلیل دگرگونی بافت تاریخی شهر سبزوار با استفاده از تئوری 9911فی. و پوراحمد، احمد. )زادگان، مصطنژاد، حسین.، عباسسلطانی فرد، هادی.، حاتمی
 .919-931(، 1)91، فصلنامه فضای جغرافیاییه.ش(.  9921-9821چیدمان فضا )

 .مشهد یشهردار یحیتفر یسازمان فرهنگرات . مشهد: انتشایشهر مشهد، از آغاز تا انقالب اسالم یخیتار یایو جغراف خیتار هدیگز(. 9923فرخد، مهدی. )سیدی

 .11-91(، 9)1 مجله نشر دانش،(. کتاب تاریخ نیشابور. 9919. )صادقی، علی اشرف

 . نیشابور: نشر شادیاخ.درآمدی بر جغرافیا و تاریخ نیشابور(. 9921طاهری، علی. )

 .11-21(، 9)91، شهرسازی و معماری نامه ویژه، مهندسی معلو. شهری فضاهای روانشناختی–ابعاداجتماعی(. 9921). مصطفی ،زادگانعباس

 مشهد: انتشارات هفت سین. تاریخ طوس یا مشهدالرضوی.(. 9921) ی.علوی سبزواری، محمد مهد

 ی.شناسدایرةالمعارف ایران. تهران: انتشارات تاریخ سبزوار(. 9929علینقی، امین. )

 . تهران: انتشارات دانشگاه تهران.. )ترجمه م. مزینی(سیمای شهر(. 9110لینچ، ک. )
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 .11-10(، 3)1، باغ نظراسالم، با استعانت از شواهد تحوالت شهر کرمان.  (. دو دوره سازمان فضایی در شهر ایرانی: قبل و بعد از9921منصوری، امیر. )
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