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 چکیده

و فرهنگ گذشتگان  خیها، تاردار ارزشراثیم ،شهر یبافت سنت

. تحوالت در آمده است شیبه منا یاست که در قالب کالبد شهر 

شهرها موجب گسست  یسنت در بافت یهای نوساز از طرح یناش

 یهانهیدر زم ،رواز این .معارص با گذشته شده است یمعامر  نیب

اند دهش یکالبد راتییغدچار ت ریاخ یهاکه در سال یارزشمند

گذشته با  یبرخورد آثار شاخص معامر  یچگونگ لیبا تحل توانیم

 یو کالبد یفرهنگ ،یخیتار یهامتناسب با ارزش ییبه راهکارها نهیزم

 نهیزم تیمتوجه اهم سویکپژوهش، از  نی. رضورت اافتیدست 

بافت  ینوساز  یهاشهر مشهد است که در خالل طرح یبافت مرکز 

است و از  داده خود را از دست تیهو ویرض حرم مطهر رامونیپ

 یآثار شاخص دوره پهلو  یمعطوف به ابعاد پنهان معامر  گرید یسو 

هدف  ،نیبنابرا ،است نهیشهر مشهد در ارتباط با زم یدوم بافت مرکز 

 یدر آثار شاخص معامر  نهیبرخورد با زم نیی، تبحارض پژوهش یاصل

 تیجهت تداوم هو طراحی یرهادوم و ارائه راهکا یدوره پهلو 

و مطالعه  یفیک کردیرو یپژوهش دارااین مذکور است.  نهیزم یمعامر 

 یبرا یلیتحل-یفیاست که از روش توص یمورد یهامنونه یبر رو 

جهت  یقیتطب سهیو از روش مقا ینظر  یمبان یهامؤلفه یبنددسته

 دهدینشان م هاافتهیشده است.  استفاده یمورد یهامنونه یبررس

 ییگرانهیزم زانیم نیشرتیبازار رضا ب ،موردمطالعه یهامنونه نیب که در

 ییگرامنطقه زانیم نیشرتیآهن براه ستگاهیرا دارد و مقربه نادرشاه و ا

در حوزه مصالح و  ییگرابه منطقه شیگرا ،را دارند و در هر سه بنا

 یبص  نهیتوجه به زم نیهمچن .منطقه وجود دارد یبوم یمعامر 

 ،شده است. درنهایت تیاست که در آثار مذکور رعا یعامل ترینمهم

 .شودیارائه م نهیزم یجهت تداوم معامر  ییراهکارها

بافت مرکزی، شهر گرایی، گرایی، منطقهزمینه، زمینهواژگان كليدي:  

 مشهد

 

Abstract 

The traditional texture of the city is the heritage of past 

values, history, and culture displayed in the urban body. 

Renovation project development in the traditional context 

of cities has caused a rift between past and contemporary 

architecture. Thus, in valuable fields that have undergone 

physical changes in recent years, to achieve appropriate 

solutions for the context's historical, cultural, and physical 

values by analyzing how the past architectural significant 

works deal with the field. This research is necessary to 

realize the importance of Mashhad's central texture, which 

has lost its identity during the renovation projects of the 

texture close to the holy shrine. On the other hand, 

focusing on the hidden dimensions of architecture, the 

significant works of the second Pahlavi period, and the 

central texture of Mashhad is related to the context. This 

study aims to explain dealing with the field in the 

architectural significant works at the second Pahlavi period 

and provide solutions for continuing the architectural 

identity of its field. The present study has a qualitative 

approach and case survey samples; the descriptive-

analytical and comparative comparison methods are used 

to classify the components of theoretical foundations and 

examine case samples, respectively. According to the 

results, the architecture of the Reza Bazaar building has the 

highest level of contextualism; both Nader Shah's tomb and 

railway station have a high level of regionalism; in all three 

buildings, there is a tendency towards regionalism in local 

materials and architecture. Also, the visual context is the 

most important background factor observed in the 

mentioned works. Finally, we proposed solutions to 

continue the architecture of the central context of 

Mashhad. 

Keywords: context, contextualism, regionalism, central 

context of Mashhad 
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 مقدمه

معامری سنتی ایران بهرت از بسیاری از معامری سنتی 

های بسرت توجه ارزشو کشورهای دیگر به خصوصیات مکانی 

امروزه با ، اما استخود پرداخته و به تعامل با زمینه  داشته

 با وجودو  وجود گذشت چند دهه از انقالب اسالمی ایران

رسازی معارص را برخی توفیقات نسبی، معامری و شه

تا جایی که  ،منتسب منود اصیل بسرتهای توان به ارزشمنی

از بروز بحران هویت در این معامری  نظرانصاحببسیاری از 

؛ 5 :1387کار، آورند )نقرهو شهرسازی سخن به میان می

بعد از رواج معامری مدرن و  . درواقع،(45 :1387بهزادفر، 

های شهری، گسستی بین های نوسازی در بافتاجرای طرح

تبع معامری گذشته با معامری معارص صورت گرفت که به

هایی های فرهنگی، کالبدی و تاریخی، زمینه را با چالشارزش

مواجه کرد. این تغییرات در اغلب شهرها گسرتش یافت، اما 

سنتی شهرهای ایران بیشرتین تغییرات در بافت  در بین بافت

های توسعه و نوسازی امه طرحمرکزی شهر مشهد و در اد

بااینکه صورت پذیرفت.  )ع(بافت پیرامون حرم مطهر امام رضا

عنوان پایتخت معنوی ایران نقش به ،شهر مشهد

اغلب  ،در میان شهرهای دیگر ایران دارد سازیهویت

از  کورکورانه یتقلید آن یساخت و سازهای امروز 

تجزیه احجام  های نئوکالسیک و یامدرن اروپایی، طرحپست

هویتی در آسا است که سبب بیهای غولو منایش سازه

با توجه به اهمیت مرکز  معامری امروز این شهر شده است.

گسرته  ،)ع(شهر به دلیل استقرار مرقد مطهر حرضت رضا

بافت قدیمی، وسعت زیاد و مترکز زائران، از گذشته شاهد 

در  یانهجواقدامات مداخله. مداخالت متعددی بوده است

های نوسازی در داخل محدوده مرکزی و قالب اجرای طرح

، منجر به تخریب صدها بنای بعدبه  ش1300خارج از آن از 

توان جرئت میبهو  با ارزش شهری در شهر مشهد شده است

، هویت کنونی و توسعه خود را مرهون استقرار این شهرگفت 

های طی دورهآرامگاه امام هشتم شیعیان و توجه ویژه به آن 

پیامدهای گسرتده  با وجودحال، بااین مختلف تاریخی است.

این دوران در در  هم بناهایی مداخالت شهرسازی و معامری،

هویتی شهر  شهر مشهد ساخته شدند که امروزه از ارکان

تقدس مکانی حریم حرم امام . درواقع، آیندحساب میبه

صت احداث فر ، های حرمو توانایی مالی تولیت )ع(رضا

بناهای باشکوه را در شهر مشهد و خصوصاً پیرامون حرم 

تغییرات  (.88 :1393)پورجعفر و همکاران،  فراهم آورد مطهر

های نوسازی بافت مرکزی و پیامدهای منفی ناشی از طرح

شهر مشهد این رضورت را به وجود آورد که برای احیای هویت 

وران رواج آن، بناهای شاخص بافت مرکزی شهر که در د

 (ش1357-1320معامری نوین ایرانی )دوره پهلوی دوم: 

رو، پژوهش حارض از این .شوند یبررس، اندشدهساخته

بازخوانی و بررسی معامری این بناها و است تا با  درصدد

و  احیایی جهت ها و راهربدهاها با زمینه، به ویژگیرابطه آن

 تداوم هویت منطقه دست یابد.

ابتدای ظهورش با  معامری گذشته نیز ازتداوم ضوع مو 

گاه به شکل یک هیچ و گرفتهشکلهای مختلف دیدگاه

بخشی از جهان رواج نیافت  ای یک کشور و رایج در ۀاندیش

(. رخداد بین زمینه و معامری ازجمله 62: 1393، معامریان)

مقوالت مهم در عرصه معامری و طراحی شهری معارص 

ریزان و مدیران شهری تبدیل رنامهکه به دغدغه اصلی ب است

 عمدتاً  گراییگرایی و منطقهزمینهدو رویکرد  .استشده 

ای که طرح در آن شکل به زمینه های مستقیمواکنشعنوان به

. در (Jormakka, 2017: 60-62) شوند، مطرح میگیردمی

به )منطقه ثامن(  مرکزی شهر مشهدبافت  ،این پژوهش

اهمیت هر رضوی در این محدوده و قرارگیری حرم مطسبب 

 عنوانبه ابنیه،آن بر روی معامری  تأثیرشهر و  گیریآن در شکل

از دالیل دیگر  .شده استانتخاب  موردمطالعهمحدوده 

بخشی از بناهای این  همزمانی ساخت  انتخاب این محدوده، 

. به همین سبب، از است پهلوی دوم همحدوده با دور 

واسطه نقش میانجیگری آن بین ی بهگرایهای منطقهمؤلفه

( و از 167-168: 1399سنت و مدرنیسم )دیبا و همکاران، 

و تداوم درک گرایی به جهت نقش آن در های زمینهمؤلفه

 برای( 154: 1399زارع و همکاران، )شاهی های زمينهارزش

 دوره پهلوی دوم آثار شاخصتبیین تأثیرپذیری از زمینه در 

راهربدهای طراحی ارائه  و همچنین مشهدبافت مرکزی شهر 

پژوهش  .شده استاستفاده برای تداوم هویت زمینه مذکور

 )رویکرد( برخوردپیرشو درصدد پاسخ به این سؤال است که 

ی شاخص دوره پهلوی دوم بافت مرکزی شهر مشهد هابنا

گرایی و های منطقهؤلفهبر اساس م ،نسبت به زمینه

تداوم معامری زمینۀ با ارزشی  و گرایی چگونه است؟زمینه
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مانند بافت پیرامون حرم مطهر با چه راهکارهایی قابل 

 نخستهدف از این پژوهش در وهله  کاربست است؟

های و ویژگی گراییگرایی، منطقهزمینه، زمینهمطالعه بر روی 

تا در مراحل بعدی بتوان به  استمحدوده مکانی موردنظر 

تأثیرپذیری آثار مذکور از تبیین هایی جهت ارزیابی و مؤلفه

 یافت.دست ارائه راهربدهای طراحی در این زمینه زمینه و

 پیشینه پژوهش

با توجه به موضوع اصلی پژوهش، توجه به پیشینه مطالعاتی 

، «رویکردهای برخورد با زمینه»که شامل موضوعاتی نظیر 

« معامری معارص مشهد»و « بافت مرکزی شهر مشهد»

هایی در در چند دهه اخیر پژوهش یابد.می، رضورت است

ای از خالصه 1گرایی صورت گرفته که در جدول راستای زمینه

ها به است. در اکرث این پژوهش آورده شدهها این پژوهش

های یرانسانی زمینه همچون ویژگیغهای بررسی جنبه

های انسانی همچون و کمرت به جنبه شده پرداختهکالبدی 

های کالبدی توجه شده گی و ارتباط آن با ویژگیابعاد فرهن

بداعت و نوآوری این پژوهش در این است  رو،است. از این

های فرهنگ زمینه، یعنی فرهنگ شاخصهای به توجه ویژهکه 

اسالمی و ارتباط آن با مناسازی بناهای مذکور دارد، زیرا منای 

معامری و رابط بین  عنوانبهگرایی ساختامن در رویکرد زمینه

کند و در شهری مانند شهرسازی نقش اساسی ایفا می

پایتخت معنوی ایران(، برخورداری از منظر  عنوانبهمشهد )

های فرهنگ اسالمی، اهمیت مطابق با ویژگیشهری 

شده درباره بافت پیرامون های انجامازجمله پژوهش .یابدمی

سنجش  نوانای با عتوان به مقالهحرم مطهر یا منطقه ثامن می

اثرات همگرایی نیروهای مذهب و اقتصاد در شکل و فرم 

از محمدرضا  منطقه ثامن شهر مشهد در دوره معارص

توجه نقش دو نیروی قابلاشاره کرد که با بررسی  پورجعفر

های اقتصادی بر شکل و فرم های مذهبی و ارزشارزش

ل بافت پیرامون حرم )منطقه ثامن( در دوره معارص، به دنبا

های مادی های معنوی )مذهب( و ارزششناخت ارزش

)اقتصادی( و ارزیابی اثرات همگرایی و تعامل این دو نیرو بر 

طراحی دیگری با عنوان  . مقالهاستشکل و فرم نهایی منطقه 

 به ایران )ع(رضا گرا در مسیر سفر امامزمینه ایشهری و منطقه

ايس محور حرکت امام بازشناز موالئی و پیربابائی که به بررسی 

ريزي و طراحي شهرها و منظور توسعه برنامهدر ايران به )ع(رضا

هاي رضوي ها و ارزشمناطق در اين مسري، برمدار زمينه

ايجاد محور فرهنگي رضوي کند که بیان میپردازد و یم

 هايصورت يکپارچه نيازمند تقويت و ايجاد زيرساختبه

 .هد بودموردنياز در ابعاد مختلف خوا

گرایی آثار شاخص معامری معارص شهر در باب منطقه 

بازخوانی رویکردهای ای با عنوان توان به مقالهمشهد می

از داراب  مشهد شهر معارصگرایی در بناهای شاخص منطقه

گرایی های منطقهمرور ویژگیدیبا و همکاران اشاره کرد که به

اثر از بناهای  27 گرایی را درپردازد و رویکردهای منطقهمی

 دارددرنهایت بیان میو  کندمی بررسی شاخص شهر مشهد

گرایی در مشهد با نیازهای دوره معارص اصول منطقه که

ساز زمینه ذکرشدهدرواقع، متامی مطالعات  .ستسازگار نی

 تنهاکه نه دهندینشان مبسرت پژوهش پیرشو هستند و 

نه و تأثیرپذیری از آن نحوه برخورد با زمی دربارهجامعی  پژوهش

در رابطه با معامری دوره پهلوی دوم بافت مرکزی شهر مشهد 

)منطقه ثامن( انجام نشده است، بلکه تاکنون پژوهشی در 

راستا بررسی ابعاد پنهان معامری بناهای مذکور همچون 

های پیشینه تاریخی، ارتباط با فرهنگ اسالمی و ویژگی

رو، نیاز ام نشده است. از اینها انجکالبدی محیط پیرامون آن

آثار شاخص دوره گرایی در به تحقیق و مطالعه در حوزه زمینه

شود.پهلوی دوم بافت مرکزی شهر مشهد، احساس می
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 های پیشین )مآخذ: نگارندگان(: خالصه پژوهش1جدول 

 توضیحات عنوان پژوهشگران

های ساختامن سازگاری-همعامری در زمین نبرنتسی برولی

 با قدیم جدید

 وپردازد می گرا، با تأکید بر رویکرد کالبدی آنری زمینهامتوضیح معبه 

ا اروپا و آمریک موردی از هایمنونهبر روی مطالعه  شالوده اصلی کار او

 است.

 Contextual Compatibility in لیندا گروت

architecture 
سه دسته سازماندهی سایت، توده  راهربدهای طراحی ذکرشده را به

که بر اساس آن،  و نظامی ایجاد کردمنود گذاری و طراحی منا، تقسیم 

بندی مقادیرشان در مقیاسی ها و هارمونی با محیط اطراف، با رتبهمنونه

شدند. بیشرتین هفت است، ارزیابی می که حداقل آن یک و حداکرث آن

و تضاد  کمرتین میزان، تقابل کهیحالمقدار، نشانگر تکرار و تقلید بود، در 

 .دادینشان م را

 کالبدی گراییمینه. ز 1 «:گرایی در شهرسازیزمینه»بندی رویکردهای دسته گرایی در شهرسازیزمینه نوین توالئی

)متعهد به  گرایی تاریخیزمینه. 2 .شکل کل از قبل موجود( )متعهد به

-گرایی اجتامعیزمینه. 3 .ان(شهر در طول زم رابطه اجزای میزان و نظم

 (.اهداف مشرتکو ها ارزش معانی، )متعهد به فرهنگی

و  رسوش گودرزی

 همکاران

گرا در کالبد بررسی شناخت عوامل زمینه

ها و بافت کهن سنندج با نگاهی به خانه

 امللکهای عامرت وکیلویژگی

د و نپرداز میسنتی سنندج  یهاگرا در خانهبه بررسی و تحلیل عوامل زمینه

ترین خصوصیت ساختارهای کالبدی قاجار در شهر سنندج را مهم

احیا معامری  جهتو در انتها پژوهش راهکارهایی در  دندانمی ییگرازمینه

 کنند.سنندج ارائه می

حمیدرضا شایان و 

 همکاران

مفاهیم طراحی در زمینه بیگانه )تحلیل 

 در یربومیگرایی در آثار معامران غمنطقه

 (فارسیجی خلکشورهای مسلامن حوزه

مثل حوزه با زمینه فرهنگی  یربومیغان معامر آثار به تحلیل چگونگی مواجه 

ای از ترین رویکرد این معامران را استعارهمهم پردازد ومیفارس یجخل

 کند.بیان می های بومی در قالب فناوری مدرنفرم

زند و مهدی خاک

 سعید بابایی

ر آثار معامران غیر ایرانی در گرایی دزمینه

 دوره پهلوی اول )مدرسه الربز و ایرانشهر(

و مقایسه به بررسی پردازد و پس از آن گرایی میبه تبیین معیارهای زمینه

در دو بنا مدرسه الربز و ایرانشهر گرایی میزان ارتباط طرح با معیارهای زمینه

 پردازد.می

و  بذرافکنکاوه 

 همکاران

 گرایی وهای طراحی زمینهتبیین روش

گرایی در معامری ایران )منونه منطقه

های اثرهایی شاخص با دوره مطالعاتی:

 معامری شهر تهران( زمانی متفاوت از

به بررسی میزان پردازد و پس از آن می« یگرایزمینه»بندی معیارهای دستهبه 

گرایی بین زمینه های موردی از زمینه گذشته و اثبات متایزتأثیرپذیری منونه

گرایی را در مقیاس پردازد و محدوده عملکرد زمینهگرایی میو منطقه

تر و در حد ملی بزرگ یگرایی را در مقیاسهمسایگی و محله و منطقه

 .داندمی

کاوه بذرافکن و 

 همکاران

بازشناسی نگرش به زمینه در بناهای 

 هدر دور  ساخته شدة میدان مشق تهران

 لپهلوی او 

پهلوی اول با  تبیین نسبت مشابهت یا متایز معامری بناهای دورة به

پردازد و همچنین با مقایسه تطبیقی در بین می املللبین بناهای سبک

های موردی نسبت به های موردی میزان تأثیرپذیری هرکدام از منونهمنونه

 کند.زمینه را مشخص می

هدیه گلشن و مهدی 

 آبادیکاملمحمودی

گرا در خیابان معامری زمینهمالحظات 

 چهارباغ عباسی اصفهان

گرایی از مطالعات، به تحلیل بناهای های زمینهپس از استخراج مؤلفه

گرایی شاخص موجود در خیابان چهارباغ عباسی مطابق با فاکتورهای زمینه

پردازد تا چگونگی تبعیت بناها از یکدیگر و میزان توجه هرکدام نسبت می

 ان شود.به زمینه بی

قادر بایزیدی و 

 همکاران

های جستاری بر تبیین دیدگاه

ها در معامری گرایی و سیر تحول آنمنطقه

 معارص

دهد و در این راستا گرایی را ارائه میهای منطقهمدلی برای تحلیل دیدگاه

منظور تدوین مبانی نظری تحقیق نظران بهبه بررسی دیدگاه صاحب
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گرایی و مصادیق مربوط به آن را بررسی دهای منطقهپردازد و انواع رویکر می

 کند.می

یلدا شاه تیموری و 

 حامد مظاهریان

ساختارهای  رهنمودهای طراحی برای

 تاریخی جدید در زمینه

 

بایست در طراحی ساختارهای جدید ارائه دیاگرامی از عواملی که می

. موقعیت 2ری. . کارب1اند از: موردتوجه قرار گیرند که این عوامل عبارت

 . مصالح و جزئیات.5. شکل. 4. مقیاس. 3قرارگیری. 

 روش پژوهش

 صورتاز نظر ماهیت کلی به ،روش تحقیق پژوهش حارض

ی وجو جستپژوهش موردی ». است یکیفی و مطالعه مورد

ای معارص را در منت زندگی واقعی تجربی است که پدیده

مرز میان پدیده و  یژه زمانی کهوبهدهد، ی قرار میموردبررس

(. گروت و Yin, 1994: 13« )واضح نباشد کامالًزمینه آن 

های وانگ برای کاربردی کردن تعریف ین در حوزه تحقیق

های موردی دهند که پژوهشمعامری تعریف زیر را ارائه می

وجوی تجربی است که یک پدیده یا مکانی معین را جست»

هدف ( 346: 1398)گروت و وانگ، « موردتحقیق قرار دهد

« مورد»كلی در هر مطالعه موردی، مشاهده تفضیلی ابعاد 

 گرا است. ازها از دیدگاه كلتحت مطالعه و تفسیر مشاهده

مطالعه موردی بیشرت به روش كیفی و با تأكید بر  ،رواین

و  شود )رسمدها انجام میفرآیندها و درک و تفسیر آن

را بر اساس اهداف (. مطالعه موردی 89 :1376 ،همکاران

توان به سه دسته توضیحی، توصیفی و اكتشافی تقسیم می

حارض از نوع مطالعه موردی  . پژوهش(Yin, 1994: 13)كرد 

در بخش نظری با  روش گردآوری اطالعات .است بیینیت

و بررسی اسناد و مدارک  ایکتابخانهمطالعات  استفاده از

بخش مطالعه در  است. مکتوب به همراه مشاهده میدانی

در مطالعات  آمدهدستبههای موردی بر اساس مؤلفه

ای و با مقایسه-های موردی به روش تطبیقینظری، منونه

ی و ارزیابی موردبررسحضور نگارندگان در محدوده موردنظر، 

اند عبارتپژوهش این مراحل انجام ی طورکلبه گیرند.قرار می

گرایی و تبیین ی و منطقهگرایزمینه، زمینه مفاهیمبیان . 1 :از

های با توجه به تعاریف و پژوهش هاآنها و معیارهای مؤلفه

استفاده های موردی با منونه و شناخت توصیف .2 .پیشین

 مدارک، اسناد ،میدانی ، مشاهداتایمطالعات کتابخانه از

های منونه تعیین میزان تأثیرپذیری. 3 .و تصاویر قدیمی

استفاده از روش  زمینه با ها باه برخورد آناز زمینه و نحو  موردی

گرایی گرایی و منطقهتحلیل تطبیقی و جداولی که میزان زمینه

)بررسی آثار مذکور از دو جنبه زمینه بصی  کندرا مشخص می

شود و زمینه محیطی با توجه به و زمینه انسانی انجام می

گسرتدگی موضوعات اقلیمی و طبیعی در چهارچوب این 

 صورتبهطلبد ولی گنجد و مجال دیگری مییق منیتحق

گرایی بررسی مخترص سازگاری با اقلیم در معیارهای منطقه

و ارائه راهکارهای  گیرینتیجه، هاتحلیل داده. 4 شود(.می

گیری از طراحی برای تداوم معامری زمینه مذکور. روش نتیجه

ها و ها، الگو طریق مقایسه تطبیقی است و در بررسی داده

های موردی برگرفته از ساختارهای حاکم بر معامری منونه

عنوان ها بهشوند و سپس نقاط اشرتاک آنزمینه مشخص می

 راهکارهای طراحی تبیین خواهند شد.

 های موردیانتخاب منونه و محدوده مطالعاتینگاهی به 

مرکز استان خراسان رضوی  ،پژوهش پیرشو در شهر مشهد

امام هشتم  )ع(حرضت رضاوجود بارگاه  ،تاسانجام پذیرفته

است و این شیعیان جهان، اعتبار این شهر را دوچندان منوده

است )رکنی و شهر مقدس مشهدالرضا نامیده شده

بر اساس ها انتخاب منونه موردی (.46: 1396احمدی، 

ها در محدوده پیرامونی حرم مطهر )منطقه ثامن آن یریقرارگ

چراکه در شهر مذهبی مانند  ،تکنونی( انجام شده اس

مشهد، هسته مرکزی شهر حرم مطهر است و گسرتش و 

شده و به حصارهای توسعه محدوده شهر از حرم مطهر رشوع

این منطقه (. 96: 1376است )خیرآبادی،  شدهیشهر ختم م

شهر مذهبی شهرداری ترین مناطق از قدیمی (منطقه ثامن)

قرار گرفته  )ع(رضاامام مجاورت حرم مطهر ر دکه  مشهد است

را  آنکه حرم امام رضا، بخشی از مساحت طوریبه ،است

(. محدوده پیرامونی 109 :1384)رضوانی،  دهدتشکیل می

حرم مطهر )منطقه ثامن( به دلیل ماهیت معنوی و مذهبی، 

درواقع نقطه عطف شهر  ،بافت قدیمی و پیشینه تاریخی

خی گسرتش شهر بررسی روند تاریشود. مشهد محسوب می
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دهد که این شهر دارای ش نشان می 1335مشهد تا 

ساختاری سنتی و همراه با گسرتش تدریجی پیرامون حرم 

 (.72: 1400است )فرهادی  و توانگر، بوده )ع(حرضت رضا

بافت کالبدی پیرامون حرم در اوایل رشوع پهلوی اول و پیش 

کل صورت ارگانیک شمداخله جدی در بافت شهری، به از

(. در دوره پهلوی، 94 :1393)پورجعفر و همکاران،  بود یافته

و تشکیالت بافت قدیمی و مرکزی شهر  شالوده مدنی

آن در قالب  متحول و تغییر شکل در نقش ظاهری و درونی

تبع آن، رو به گسرتش و مظاهر مدرنیته منود پیداکرده و به

. (55: 1378زاده دهاقانی، )مشهدی نوسازی نهاد

ر دوران د شدهانجاماقدامات  ترینمهمتوان طورکلی میبه

. نوسازی در مقیاس 1پهلوی دوم به دو مورد مهم اشاره کرد: 

بزرگ برای توسعه مجموعه حرم با تخریب مراکز تجاری اطراف 

حرم همچون تخریب و تسطیح بازار قدیم و انتقال بازاریان به 

واسطه ه. تلفیق معامری سنتی و مدرن ب2بازار رضا. 

تکنولوژی و حامیت مالی دولت. نتیجه این اقدامات باعث 

آهن ساخت بناهای شاخصی مانند بازار رضا، ایستگاه راه

شناسایی بر اساس مقاله و غیره شد.  مشهد و باغ نادری

باغ نادری و بازار رضا  یدو بنا نقاط با ارزش شهری در مشهد

ر مشهد جزء ده نقطه با ارزش شه هایبنا بر نظرسنج

و بازار رضا در میان ( 183 :1388)رهنام، اند شناسایی شده

 4/58اماکن مورد بازدید شهر مشهد بعد از حرم مطهر با 

درصد بیشرتین میزان توزیع جمعیت بازدیدکنندگان را دارد 

 .(10 :1387)رشکت خدمات آماری و پژوهشی طوس، 

ترین آهن مشهد جزء شاخصایستگاه راههمچنین 

های معامری معارص شهر های متعلق به جریاننساختام

هر از لحاظ بازه زمانی  .(70 :1381مشهد است )خبازی، 

سه بنا متعلق به دوران پهلوی دوم هستند، دورانی که با توجه 

به تغییر حاکمیت و خواست دولت جدید برای 

های مدرنیزاسیون، بناهای بسیاری خصوصاً ساختامن

های مختلف دوره اجرا شد. سبکعمومی متعددی در این 

معامری غرب در این دوره بر معامری ایران تأثیر بیشرتی 

معامری ایران از  و (138 :1395. )قبادیان، گذاشتند

معامری سنتی و گذشته خود فاصله گرفت و جای خود را به 

به  .(172 :1397زند و بابایی، معامری نوین ایرانی داد )خاک

اسالمی در -شاخص مدرن ایرانیتحلیل آثار  همین سبب

تواند راهگشا شهری مانند مشهد با محوریت مذهبی می

اکرث مشکالت بناهای امروز معامری پیرامون حرم مطهر 

باشد.

 (219-266: 1395: بناهای دوره پهلوی دوم بافت پیرامون حرم مطهر )منطقه ثامن( )قبادیان، 2جدول 

 ال ساختس سبک نام بنا

 ش1353 گراییسنت )ع(بازار رضا

 ش1338-1346 تلفیقی آهن مشهدراه ایستگاه

 ش1338 نوگرای ایرانی باغ نادری

عمده تغییرات شهرسازی و معامری  در دوران پهلوی دوم،

شد و مرکز شهر یعنی مجموعه حرم می شهر مشهد مربوط به

مچنان های فرعی هارگانیک داخل محالت و دسرتسی بافت

)پورجعفر و  بودند ماندهیدر شکل و فرم موجود باق

های موقعیت منونه 1در نقشه  (.94-97: 1393همکاران،

های های قدیمی و راسته)با رنگ قرمز(، دروازه موردی

در ادامه برای تحلیل بهرت  .مشخص شده است تاریخی

و  شهر مشهد ایزمینههای برخی از ویژگیهای موردی منونه

 شوند.می در زیر بیان گراییها با زمینهاط آنارتب
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شده های موردی با رنگ قرمز نشان دادهها و محالت قدیمی )در این نقشه موقعیت منونههای تاریخی، دروازه: موقعیت قرارگیری راسته1نقشه 

(18: 1396مهرازان، است( )

ای از مجموعه» کهاست  در تعریف فرهنگ آمدهفرهنگ: 

هایی است ها، معارف و آداب و رسوم و ارزشباورها، دانش

ای بر اساس اعتقادات خود آن را تکامل بخشیده و که جامعه

تزل، (. و 102: 1389زاده، )نقی« کندمیآن زندگی  بر اساس

یکی از  شهرسازی، و شهری ریزیته برنامهاز اساتید برجس

های را توجه به ارزشعامری و زمینه مبین  ارتباط دالیل بنیادی

ها در قالب کند که این ارزشفرهنگی و اجتامعی بیان می

زند و کنند )خاکصورت فرمال بروز میعنارص کالبدی و به

-گرایان فرهنگی(. از طرفی دیگر زمینه175: 1397بابایی، 

ها و شهر را به منت آن اجتامعی، اجزای شکل شهر را به واژه

و ساختار زبان را با ساختار شهر تطبیق  انددهکر تشبیه 

این دیدگاه برای دریافت معنا، باید به فرهنگ  دهند؛ درمی

با توجه  (.34-43: 1380زمینه موردنظر مراجعه کرد )توالئی، 

ترین شهر مذهبی مشهد که بزرگبه زمینه موردنظر یعنی کالن

 شهر مذهبینشین آسیای غربی، دومین کالنشهر شیعه

 ترین مرکز جذب توریسم مذهبی در شاملجهان و بزرگ

دین  (112 :1383، ور)پوراحمد و پیله رشقی ایران است

و یکی  دهداسالم اساس نظام فرهنگی این شهر را تشکیل می

باید در  که استاز عنارص اصلی سازنده هویت این شهر 

رو، برای از اینی شهرسازی و معامری آن ظهور یابد. هاعرصه

های فرهنگ بررسی کالبدی آثار مذکور باید به شاخصه

اسالمی در مطالعات پیشین رجوع کرد. در این راستا، -ایرانی

های زاده و همکارانش طی تحقیقی فهرستی از شاخصهنقی

های شهری را در دهی به منامؤثر در شکلفرهنگ اسالمی 

زندگی اجتامعی و  هایارزشاعتقادی،  هایسه دسته ارزش

 :1389زاده و همکاران، )نقیاند ارائه دادهبومی  هایزشار 

های که در پژوهش حارض برای بررسی کالبدی منونه (74-61

-های فرهنگی)ارزش انسانیبر اساس زمینه  موردی

(.2 شود )جدولها استفاده میاجتامعی( از این شاخصه

 
(71: 1389زاده و همکاران، ؛ نقی102: 1398المی )طالیی و همکاران، های فرهنگ اس: شاخصه1منودار 



 

 48شماره   1401پاییز 

 46 

 

نه
می

ا ز
د ب

ور
رخ

ن ب
بیی

ت
... 

های فرهنگ با توجه به شاخصهسبک معامری بومی: 

بخشی از فرهنگ یک شهر را معامری بومی آن اسالمی 

دهد. با توجه به قرارگیری مجموعه حرم مطهر در تشکیل می

می عنوان معامری بو ، معامری اسالمی بهمحدوده مطالعاتی

 توان به سایرتر میآید و در مقیاس وسیعحساب میمنطقه به

های معامری ایرانی مانند پارسی، پارتی، خراسانی و شیوه

 غیره اشاره کرد.

 مطالعه درباره سازگاری اقلیم یک بنا دارای گسرتدگی اقلیم:

این پژوهش  چهارچوبکه بررسی آن در  و ابعاد بسیاری است

هش منظور از بررسی سازگاری با اقلیم گنجد؛ در این پژو منی

خاص بنا یا استفاده از  گیریشکلگرایی، در مبحث منطقه

 ،عنارص معامری بومی برای آسایش اقلیمی در آن بنا است

های طراحی بناهای مذکور زیرا هدف مقاله بررسی رویکرد

رو فقط به چند عامل کلی نسبت به زمینه است؛ از این

. جهت باد 1از:  اندعبارتشود که می اقلیمی منطقه اشاره

غالب در فصول رسد سال از جهت شامل غربی و جهت 

ترین جهت دریافت انرژی . مناسب2. استرشق -غرب

. اقلیم این شهر از 3. رشید به سمت جنوب رشقی استخو

گرم و خشک است و حداکرث  نیمه تاکنونسال گذشته  40

گراد و حداقل نتیدرجه سا 5/43دمای ساالنه در تیرماه 

رسد گراد میدرجه سانتی -15ماه به دمای ساالنه در دی

 (.124-126: 1393)اشجعی و همکاران، 

 پژوهش نظری مبانی

هایی از یک گفتار است که بخش»در لغت به معنای  :زمینه

آید و معنا یا قبل یا بعد از یک کلمه، عبارت یا جمله می

کند معنی دهد، یا کمک میمضمون آن را تحت تأثیر قرار می

مطابق  (.70 :1398 )نقوی و مظاهریان،« آن درک شود

زمینه در معامری هامن بسرت و محیطی ، منظور از ریفاتع

گرفته و شکل و محتوا را باهم است که معامری در آن شکل

ی قیاسی، اگونهبهدر بسرت شهر (. 70 هامن،) گیرددر بر می

نشینی میان بناها خواند )مرزبان متوان زمینه را اتصال و همی

ستیون هال معامری توجه (. بنا به نظر ا78: 1389و معروف، 

ای از تواند مجموعهزیرا زمینه می ،روی زمینه را داردای ویژه

عنوان مفاهیمی برای طراحی مناسب را به هاییشنهادپ

. زمینه تنها بسرت ساختامنی نیست بلکه معامری فراهم آورد

زند و بابایی، )خاک شودطراحی را نیز شامل می مفاهیم

عنوان گرایی عمدتاً بهگرایی و زمینه(. منطقه174 :1395

شوند و این های مستقیم نسبت به زمینه مطرح میواکنش

 در دوران پسامدرن معامری ،طراحی معامری رهیافتدو 

معامری گذشته و با و بر اساس رویکردهای  مند شدندنظریه

 گذشتة هر ده از منابع، الگوها و دستاوردهای معامریاستفا

 (.6الف: 1396)بذرافکن و همکاران،  رسزمین شکل گرفتند

صورت دیدگاه آن به زمینه بهروشی که  عنوانبه گراییمنطقه

عنوان عاملی واسط گرایی بهزمینهو  ای و ملی استمنطقه

ن و )بذرافک شوندمطرح میعمدتاً و زمینه،  بین معامری

 (.329ب: 1396همکاران، 

در زبان التین از فعل کانتکسچر، گرفته شده  گرایی:زمینه

 ,Huffordاست  )« ترکیب شدن»است که به معنای 

(و به اتصال، اتصال یافنت و اتصاالت بین 528-549 :1995

، هاساختامناجزا داخلی و نوعی شباهت در اتصال اجزای 

گرایی زمینه  (.154: 1399ن، زارع و همکارااشاره دارد )شاهی

شهری است كه به  یزیریکی از رویكردهای كلی در برنامه

رویكرد، اجزا و فرم یك  دنبال رویدادهای تاریخی است. با این

شده شوند، بلكه با محیط ساختهارزیابی منی ییتنهاشهر به

گرایی مانند شود. بنابراین زمینهپیرامونی شناخته می

كند بین معامری و شهر در یك بسرت عمل می یبنداستخوان

و زمینه مكانی است كه ارتباط بین معامری و شهر در آن اتفاق 

به نقل از میرمقتدایی . (35-36: 1380ی، ئافتد )توال می

منظور ارتقای هویت کالبدی گرایی سعی دارد بهرویکرد زمینه

 :1383حل کاربردی ارائه دهد )میرمقتدایی، ای، راهمنطقه

گرایی دیدگاهی است كه به زمينه در حقيقت (.35

ها در طراحی آن یریکارگمکان و به هاي خاص یکویژگی

ضمنی  یاگونهكه به حالینرو، درعاز این .، توجه داردرصمعا

هاي رصاحت، تداوم ارزشمکانی نظر دارد، به به متایز

 ،حالمکان با زمينه موجود را خواستار است. بااین كالبدي

 كند، از سويهای جدید )تحول( را نفی منیایجاد ارزش

فضا نظر -زمينه یا توده-دیگر، ازآنجاکه به ارتباط ميان شکل

طور ضمنی به داند،داشته و كل حاصل از این را ارزشمند می

رویکرد اصلی ارد. كرثت نيز اشاره د-به اصل وحدت

آینده  ها درتداوم آن های زمينه وگرایی، درک ارزشزمينه

(. هارت به طور 154: 1399زارع و همکاران، )شاهی است

تالشی برای  گراییزمینه» کند کهخالصه اینگونه بیان می



 

 48شماره   1401پاییز 

47 

نه
می

ا ز
د ب

ور
رخ

ن ب
بیی

ت
... 

برگرفته از بسرت طراحی است،  رسیدن به معامری و شهرسازی

 و فرهنگی فرم معنا دو بعد مصنوع هر بهزمینه  جایی که در آن

 (. 331، ب1396بذرافکن و همکاران، )« بخشدمی

شهر زیر پوشش نیروها و  گرایان معتقدند، اجزایمینهز 

بلکه به محیط و مجموعة  باشند،های درونی خود منیویژگی

(. Stokols, 1987: 253-295) پیرامون آن وابسته هستند

داشت، اما در  نظر در گرایی ابتدا رصفاً ابعاد کالبدی رازمینه

را نیز دربرگرفت، نگاه  ههای انسانگرایانسیر تکاملی خود زمینه

اجتامعی را -فرهنگی گرایانه به زمینه، ابعاد تاریخی وانسان

به نقل از بونتا (. 8: 1399و همکاران، بحریه ) زندپیوند می

های مجاور در طول ها نباید رصفاً با ساختامنساختامن»

 اي داشته باشند، بلکه باید شاملخيابان خود ارتباط زمينه

تري به لحاظ بصي و فرهنگی باشند. اي گسرتدههارتباط زمين

گرا زمينه ايها باید در مقياس گسرتدهدیگر ساختامنعبارتبه

زمینه  ،درواقع(. 154: 1399زارع و همکاران، )شاهی «باشند

دهندة شکل و کالبد، عوامل معنوی تشکیل بر سیام، عالوه

طبیعت، قبیل: دین، فرهنگ، جامعه،  زمینة عمومی شهر )از

ای هستند، نیز زمینه تنهاییبهرا که خود  (غیره محیط، تاریخ و

 ،رواز این(. 435: 1386 زاده،)نقی دهدقرار می موردتوجه

)توالئی،  کندرا جایگزین می واژه فضا، مفهوم مکان جایبه

كرد كه بنابراین معامری به انسان كمك می(. 42-41: 1380

او حسی از تعلق و ایمنی  ند و بهخود را با روح مكان یكی بدا

 (.175: 1397زند و بابایی، )خاکداد می

بندی دسته در تبیین مقوالت معامری، از موضوع زمینه کپن

تنظیم کرد:  بخش سهصورت به را آنتوان کند که میارائه می

در  یرشهریتوجه به تصاویر و مناظر شهري و غکه زمینة فرمی 

شامل دارد و  اف ساختامنرابطه با محل و محيط اطر 

هاي های وابسته به فاكتورهاي فيزیکی ساختامن، دادهداده

هاي محلی و خصوصيات ویژگی محيطی،اقليمی و زیست

هاي بصي كه عموماً بر داده؛ زمینه بصی که توپوگرافی است

بر هامهنگی، هارمونی و وحدت فضایی توجه دارد، شامل 

و  یبندقياس، ریتم، توده، رنگاندازه، مهاي وابسته بهداده

سنن و زمینه انسانی که شامل  نوع مصالح مصفی تأكيد دارد

ينات و دكوراسيون، ئفرهنگی از قبيل اطالعات درباره تز 

بازسازي حس نوستالژي و انتزاع فضا  مؤثر در اجتامع و عوامل

(. همچنین capon, 1999: 186) در موضوع انسانی است

گرایی کالبدی را به چهار دسته زمینهتوالئی زمینه گرایی 

ارزیابی اجزا شهر در محیط وسیع یا ارتباط اثر معامری با )

ارتباط یک جامعه ) گرایی تاریخیشهری(، زمینه تربزرگنظام 

 فرهنگی-گرایی اجتامعی(، زمینهتاریخ و گذشته خود با

 هاي مناديبينی و نظامها، باورها، جهانمجموعه ارزش)

آگاهی گرایی طبیعی )( و زمینهبه محيطنا دهنده معمشرتک 

و سازگاری با اقلیم( تقسیم  محیطیامکانات زیست به

هر بنایی »به گفته ونچوری (. 35-41: 1380کند )توالئی، می

باید بر اساس زمینه فرهنگی، اجتامعی، تاریخی، کالبدی و 

: 1385)قبادیان، « رشایط خاص آن، طراحی و اجرا شود

زمینه را به سه توان میطورکلی به ،تعاریفمطالعه  اب (.48

دسته زمینه انسانی، زمینه بصی و زمینه محیطی )زمینه 

هایی ( که هریک دارای مؤلفه2 فرمی( تقسیم منود )منودار

شود.به آن پرداخته می 2است که در جدول 

 
(نبندی زمینه گرایی بر اساس تعاریف )مأخذ: نگارندگادسته: 2منودار 

های برای تعیین زیر مؤلفه یرانسانی )زمینه بصی(:غزمینه 

معامری برولین در کتاب توان به مطالعات زمینه برصی می

 اشاره کرد. های جدید با قدیمزمینه گرا: سازگاری ساختامن

های بالقوه و مهم در تناسبات برای او فهرستی از ویژگی

ارتقای سازگاری  بررسی علل ناسازگاری و سازگاری و یا نحوه

ارائه داد؛ فهرست ارزیابی او به دو بخش تقسیم  با زمینه طرح

ینی، نشعقبهای عمومی مانند: . ویژگی1شود: می

موقعیت و فاصله ساختامن نسبت به پیرامونش، ارتفاع 



 

 48شماره   1401پاییز 

 48 

 

نه
می

ا ز
د ب

ور
رخ

ن ب
بیی

ت
... 

گیری منا، مصالح و رنگ، مقیاس، )خط آسامن(، جهت

. 2ه(. تناسبات، حالت و جزئیات منا )در و پنجره و غیر 

های سبک تاریخی و غیرتاریخی: بررسی عنارص خرد ویژگی

شوند به لحاظ ها تعریف میها با آنمقیاس که همه سبک

شباهت و تفاوت با زمینه. همچنین او معتقد است که یک 

ساختامن برای تناسب با زمینه و تقویت وحدت بصی زمینه، 

ور ندارد، مجا هایساختامننیازی به تقلید دقیق شکل و فرم 

های مشرتک و اساسی و معینی بایستی ویژگیبلکه می

همچنین بنتلی و (. 148-153: 1383)برولین،  داشته باشد

ای ها که هامن عنارص جدارههمکارانش فهرستی از شاخص

مجاور ارائه  هایساختامنهستند را در رابطه با ارتباط بین 

نی را موجب های ساختامها در جدارهاند و تکرار آنداده

های اند از: وزندانند این عنارص عبارتخوانایی در فرم می

)ریتم( عمودی و افقی، خط آسامن، جزئیات )مصالح، رنگ، 

الگو و در، پنجره و غیره(، اجزای عنارص همکف. )بنتلی و 

(. آنتونی تاگنات، نوآوری در زمینه را با 88: 1382همکاران، 

داند که این عنارص پذیر میامکان قواعد و عنارصیرعایت 

(. 2. سازگاری مقیاس عنارص با زمینه. 1اند از: عبارت

. ارتفاع 3منظور ایجاد رابطه میان بناها. پیوستگی منا به

. 6. ردیفی شدن بارشوها. 5. انسجام تک بناها. 4طبقات. 

. نسج 8. سیامی بام. 7انتخابی کاربردی و ترکیبی از مصالح. 

)گلشن  . آب و هوا و گیاهان10تنوع محلی. . 9و رنگ بناها. 

 (.37: 1398آبادی، و محمودی کامل

های تاریخی در گرایی تاریخی، ویژگیدر رابطه با بررسی زمینه

شود و عالوه بر توجه به مکان و جوهره تاریخی نظر گرفته می

-43: 1380شود. )توالئی، آن به سنت احرتام گذاشته می

داند و تاریخی زمینه را مؤثر میپاتریک گدس جنبه  (.34

تبعیت از  منوط به گیری مناسب کالبدی راشکل

زمینه (. Benn, 1949: 66) داندهای تاریخی میبرداشت

گیری از اصول معامری تاریخی شامل مواردی مانند بهره

فرد و های منحصبهگذشته متناسب با منطقه، ویژگی

: 1399، زارع و همکارانخاطرات جمعی است )شاهی

ها موجود ارزش دنیای از قبلدلیل به « زمینه تاریخی»(. 158

قادر است در « خاطره بصی». یابدمیها اهمیت و خاطره

 .(38: 1380، )توالئی پیوندهایی ایجاد کند طول فضا و زمان

-برای بررسی زمینه انسانی به لحاظ فرهنگی زمینه انسانی:

 راپاپورت ت رجوع کردتوان به نظریات راپاپور اجتامعی می

سازماندهی محيط مصنوع، سازماندهی معتقد است که 

هاي كالبدي نظري مصالح، كه در آن ویژگی معنی نيز هست

د. ناندازه و مقياس، خاصيت منادین دار  رنگ، بلندي،

دارند و این معانی  یكالبدي در محيط معناي متفاوت عنارص

 برای اینکه .رندارتباط دافرهنگ  اای بیافتهطور نظامبه

ها، با ارزش محیطی از نظر معنایی مناسب باشد الزم است

ها به محیط های منادی مشرتک مردم که با آنباورها و نظام

. دریافت این معنی هامهنگ باشد دهند،خود معنی می

پذیر است؛ این مشرتک تنها با رجوع به فرهنگ امکان

ف به فرهنگ گرایان آن را معطو دیدگاهی است که زمینه

در ادامه معیارهای  (.Rapaport, 1977: 9) دانندمی

شوند. این ارائه می 4اجتامعی زمینه در جدول -فرهنگی

-های اعتقادیها و شاخصهترین ارزشمعیارها برگرفته از مهم

باشند.اسالمی می-اجتامعی فرهنگ ایرانی

 )مأخذ: نگارندگان( گراییینههای زمبندی مؤلفهدسته :3جدول 

 توضیحات یارهامع 

 

 زمینه بصی

 یرانسانی(غ)

 یهاجنبه

 کالبدی

)بذرافکن و همکاران،  هاثابت بین خط آسامن ساختامنارتفاع ارتفاع )خط آسامن(

 .(335 ب:1396

 (.148-153: 1383ی )برولین، ساختامنچگونگی ترکیب احجام  حجمتوده و 

محل قرارگیری ساختامن نسبت به سایت آن و ارتباط آن با  ها(ری)همجوا موقعیت

)بذرافکن و همکاران،  های دیگر، فضاها و ساختامنهایابانخ

های مجاور . فاصله مناسب از ساختامن(335 ب:1396

 (.148-153: 1383)برولین، 

سمت ورودی نسبت به در نظر گرفنت احرتام در قرار دادن ق گیریجهت

 .(335، ب1396)بذرافکن و همکاران،  های اطرافساختامن
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ارتباط با 

پیرامون 

 )بصی(

سازماندهی و اندازه عنارصی از ساختامن که معموالً در منا تکرار  )انسجام تک بناها( ریتم

های . وزن(335 ب:1396)بذرافکن و همکاران،  شوندمی

 (.88: 1382)ریتم( عمودی و افقی )بنتلی و همکاران، 

برای منایش  هایییانیهعنوان بها بهها و رنگساختامیه رنگمصالح و 

 بومی یهاسنت

 .(335، ب1396)بذرافکن و همکاران،  روندساختامن به کار می

)گلشن و محمودی انتخاب کاربردی و ترکیبی از مصالح 

 (.37: 1398آبادی، کامل

 اطراف آن یهااندازه و تناسب ساختامن نسبت به سوژه  مقیاس

. سازگاری مقیاس عنارص (335، ب1396)بذرافکن و همکاران، 

 (.37: 1398آبادی، با زمینه )گلشن و محمودی کامل

)بذرافکن و همکاران،  بنا از خیابان برای احرتام ینینشعقب ینینشعقب

 (335 ب:1396

 (capon, 1999: 186زیبایی نیاز به هامهنگی با محیط ) منا جزئیاتحالت و 

های پاالیش جزئیات و تزئینات برای ایجاد ارتباط بین ساختامن.

. (148-153: 1383)برولین،  یسبکجدید و قدیم به لحاظ 

)گلشن و محمودی بناها منظور ایجاد رابطه میان پیوستگی منا به

 (.37: 1398آبادی، کامل

 (.148-153: 1383اندازه و تناسبات اجزای منا )برولین،  تناسبات

زند و )خاک الگوها در قالب فرمکهنها و ارزش جاری بودن تاریخی

 (.176-177: 1397همکاران، 

 -فرهنگی زمینه انسانی

 اجتامعی

های ارزش

-اعتقادی 

 اجتامعی

تضادهای اجتامعی،  عدم استفاده از مناسازی برای نشان دادن تواضععدل و 

 .(71 :1389زاده و همکاران، )نقی اییتفاخر و خودمن

در مناها و استفاده از آن  رهاشدهپرهیز از ایجاد سطوح صاف و  تعامل و تعاون

 یاجتامعدر جهت ایجاد فضایی برای برقراری تعامالت 

 .(هامن)

ذکر، آموزش معنوی، 

عبودیت، توحید و 

 هدایت

، خط، تزیینات هندسی و نقوش اسالمی در هایبهاستفاده از کت

 .(هامن) آموزش معنوی انسان

پرهیز از ارساف و 

 فساد

ها در جهت کاربرد مصالح بومی و رعایت ابعاد و اندازه پنجره

 .(هامن)کاهش مرصف انرژی 

حفظ هویت جمعی 

 با حفظ حقوق فردی

بردن  رنگ تعلق ساکنان از طریق به کار هاینشانه به کار رفنت

های ارزش بردن مصالح، استفاده از در به کار های متنوعبافت

 .(هامن)ن رنگی یکسا

حساس عدل در ا

سایه وحدت در کرثت 

 برابر درعبودیت  و

 حق

وحدت شکلی باوجود هامهنگی در میان مناهای شهری و تنوع 

 خاصی در منا و توفق بناهای مذهبی در خط آسامن شهر

 .(هامن)

احرتام به انسان: 

رعایت مقیاس 

د جلوخان یا میدانچه در جلو بناهای مرتفع برای عدم ایجا

احساس حقارت انسان، تناسب اجزا و تزئینات بنا با فاصله 

 .(هامنانسان نسبت به آن )
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انسانی و امنیت 

 حضور انسان

احرتام به حقوق 

 همسایگی

جلوگیری از ورود به حریم دیگران از طریق بصی و کالبدی 

 .(هامن)

احرتام به سنت 

 نوازیمهامن

ن در ورودی بناها برای نشسنت و اسرتاحت ایجاد جلوخا

 .(هامن)

گرایی به زبان ساده این است که مفهوم منطقه :گراییمنطقه

ای در هر عامرت و ساختامنی کدام خصوصیات منطقه

گرایی منطقه .(57 :1376الدین، )رساج کاررفته است.به

م توسط مامفورد به کار رفت، اما 1925اولین بار در اوایل 

ای پیرامون این لفظ و معانی آن چیز تازه کاررفتهبهریات نظ

نیست. به عنوان مثال واگرن نزدیک به پایان قرن نوزدهم 

ها را با تنوع معامران در کشورهای مختلف فرم»نوشت: 

حس مکان به کار بردند. از عنارص ملّی و بومی  زیادی در بیان

الفات متأثر از طبیعی بهره گرفتند. این اخت در هرن در روندی

وری کنونی ناتوانیم ف]بومی[اند و ما می های اقلیمی وویژگی

گیری معامری گذشته که مطابق شکل ، روندییفزاییمرا به آن ب

گرایی وظیفه منطقه(. Capon,1999: 230« )است

درباره معامری، با توجه به مفهوم منطقه است.  یدنظرتجد

در عین سود بردن از گرايي، حفظ تنوع و تفاوت هدف منطقه

گرایی به ( منطقهTzonis, 2003: 20) مزايای جهاين است

فناوری احرتام به فرهنگ محلی، آب و هوا و در حقیقت 

گرایی به دنبال معنی منطقه(. Ozkan, 1985: 8گذارد )می

 دادن و محتوا بخشیدن تحت رشایط خاص محلی است

(Ibd: 12در بطن این جنبش، روش .)ینی محلهای ساختام 

تولید انواع بیشرت فرم، فهم و ادراک بهرت،  متعارف با هدف و

و برقراری تأثیر حسی قوی استفاده  تر به سنّتبازگشت دقیق

جنبش،  یندر ا (.228: 1386، شده است )المپونیانی

با اهدافی نظیر تولید انواع فرم،  های ساختامنی محلیروش

 بازگشت و ر حسی قوی، برقراری تأثییطفهم و ادراک بهرت مح

، تنها از جنبة گراییمنطقهدر . به سنت استفاده شده است

ساخت محلی توجه  هایتکنیک و مصالحشناسی به زیبایی

سنت محلی، اغلب مبتنی بر  که به این دلیل بلکه شود،منی

 تواند بسیار موردتوجهاست می و خطا حل تجربه و آزمونراه

گرایی (. ویلیام کرتیس منطقه116: 1391یورماکا، قرار بگیرد )

بندی گرایی اصیل و غیر اصیل دستهرا در دو نوع منطقه

گرایی اصیل را در توجه به مکان، فناوری، کند، او منطقهمی

به دنبال  داند کهمحلی میهای مدرن با سنت ترکیب آموزه

ها و ها، فرهنگدر مکان فردمنحصبههای یافنت پاسخ

گرایی اصیل، است. از نظر کرتیس منطقههای خاص اقلیم

های محلی( آوری حالت )صفات یا ویژگییک حرکت جمع

کند و به دنبال املللی را رد میهای بیناست که تکثیر فرمول

گرایی غیر اصیل منطقه های محلی است وتداوم سنت

های ملی و الحاقاتی تاریخی روی )جعلی(، تقلید از جنبه

گرایی، در منطقه(. Curtis, 1985: 73) پوسته مدرن است

هایی که تابعی از کند که تا خود را با ویژگیمعامر تالش می

شده محیط اطراف ای یا ملی استخراجهای منطقهویژگی

 الف: 1396، بذرافکن و همکاران) پروژه است، منطبق کند

گرایی نگرشی نسبت به طراحی است منطقه، درمجموع .(7

های مناسب تحول آوریز طریق معرفی فنکند اکه تالش می

که  آمیزییتهای طراحی موفقاسرتاتژی و مثبت ایجاد کند

اند را پایدار و از لحاظ فرهنگی در یک منطقه جاسازی شده

ها، آداب و رسوم و نیازهای با ارزش کهیطور چشمگیر سازد به

(Heath, 2009: 14) ساکنانش سخن بگوید

 گان(نگارند  خذ:أ م) ییگرامعیارهای منطقه یبنددسته: 4جدول 

 توضیحات هامؤلفه

گیرد، بر مفاهیم های فنی و محیطی صورت میاستفاده از مصالح بومی، عالوه بر آنکه در چارچوب ویژگی مصالح

 .(53: 1388 کند. )شایان و همکاران،ای نظیر هویت مکانی و تعلق بنا به زمینه اشاره میخاص منطقه

مانند تکنولوژی  تکنولوژی ساخت بناهای گذشته ایران که بر اساس مصالح موجود به وجود آمده است ساخت بومی

از نظر فرامپتون توجه به فن ساخت روشی  .(335، ب1396)بذرافکن و همکاران، غیره  اق وتساخت گنبد، 
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های (. ویژگی1392:13زیدی و همکاران، سازی محیط مصنوع است )بایمهم برای مقاومت درباره همسان

ی است: یکی برداشت از الگوهای ساخت و ساز کهن و توجه بررسقابلبیانگر تکنولوژی معامری از دو منظر 

ی تکنولوژی مدرن در قالبی سنتی )شایان و همکاران، سازی و دیگری اشاعههای بومی ساختامنبه فناوری

1388 :52.) 

. (335، ب1396)بذرافکن و همکاران،  فرمی بنا بر اساس رشایط خاص اقلیمی هر منطقه گیریشکل سازگاری با اقلیم

 (.52: 1388های امروزی )شایان و همکاران، گیری از فناوریهامهنگی با رشایط اقلیمی با بهره

(. 14، 1382)شولتز،های مکانی و بخشیدن حال و هوا به معامری و تقویت حس مکان توجه به ویژگی  های مکانیویژگی

(. )با توجه Lefaivre,2003:39های بارز مکانی دارد )کالبدی به ویژگیتوجه  زگرايي، معنايي فراتر امنطقه

 (.استترین ویژگی مکانی منطقه، حضور حرم مطهر رضوی و ماهیت مذهبی شهر مشهد به تعاریف مهم

ری که بر اساس رشایط اقلیمی و تکنولوژی ساخت در گذشته معامری ایران الگوهای معاماستفاده از کهن ی معامریالگوهاکهنفرم و 

گرایی مدرن، به استفاده از عنارص انتزاعی (. رویکرد منطقه335، ب1396بذرافکن و همکاران، اند )تکرار شده

تاری( تفسیری از اصول ساخ و غیره و مانند توده و فضا، تناسبات، حس فضا، استفاده از نورمعامری گذشته )

 (.Ozkan, 1985:13کند )ید میتأک یابی به فرم ساختامنمنظور دستبه

 هایافته

 بازار رضا

در حدفاصل دو مجموعه بازار رضا در زمان پهلوی دوم  

برای جربان کمبود  مرت 800مرت و طول  30خیابان به عرض 

های اطراف حرم رضوی که در طرح گسرتش و توسعه مغازه

بازار رضا با فاصله کم . احداث شد، ودندشده بحرم تخریب 

در جنوب رشقی اماکن متربکه و از ضلع رشقی میدان 

است تا میدان هفده شهریور کشیده شده  املقدسیتب

ساخت بازار رضا نتیجه  .(105 :1389)قصابیان، 

که از دوره پهلوی اول آغاز  است شهرسازی هایفعالیت

اب بیشرتی نسبت به با شتپهلوی دوم در دوره و شده بود 

های بزرگ شهری که در ازجمله پروژه .قبل تداوم یافت

دوره صورت گرفت، طرح  راستای تخریب بافت سنتی در این

 :1395 )قبادیان، توسعه حریم حرضت رضا در مشهد بود

بسیاری از آثار با ارزش مذهبی  ،با تخریب اطراف حرم. (220

، شهر مشهد بخشی یجهو تاریخی این شهر از بین رفت. درنت

ازجمله بناهای مهم که بخش  .از هویت خود از دست داد

توان به بازار قدیم شهر اشاره کرد که اعظم آن تخریب شد می

 یباً جز راسته کوتاه رسشور و چند راسته معابر دیگر، تقربه

( 221 :چیزی از بازار قدیم شهر بر جای منانده است )هامن

ن و مالکینی که ادار وض به مغازهمنظور واگذاری زمین معبهو 

، طراحی و ش1353در  ،ها در طرح قرار داشتزمین آن

توسط آرشیتکت معروف مهندس داریوش  رضا ساخت بازار

بوربور آغاز شد.

   
موقعیت بازار رضا در بافت (. 163: 1356نام، ی)بچپ: موقعیت بازار رضا نسبت به حرم )بعد از طرح نوسازی( به ترتیب از راست به  :1تصویر 

( URL 1مآخذ:) ش1398موقعیت بازار رضا نسبت به حرم مطهر در  (.14: 1396)کیوانی و رفیعی نیشابوری،  ش1357شهری 

با دو داالن  بازارراستهساختامن بازار رضا متشکل از شش 

موازی و هفت چهارسوق )هشتی ورودی هر بازار( است. 

بازار رضا، بازار مدرنی است که با الهام از بازارهای  مجموعه

شده است؛ فرم برونگرا بازار و استفاده از وید قدیمی ساخته

هایی است که این های بازار از ویژگیدر فضای داخلی راسته

دهد اما از نظر مجموعه را در چارچوب بناهای مدرن قرار می

ا الگوهای تاریخی شود این بنا مطابق بدیده می آنچهشکل و 

طراحی شده است. پالن و منای مجموعه کامالً متقارن 

، بدنه ساختامن استای و دارای هندسه و طرح ساده است

نقوش  ،هارواقجناغی، های اقمتاماً آجری است و با ت
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آجرکاری و فخرمدین پوشیده شده است منای ورودی اصلی 

و از  ترکیب شده است دارلعابهای ساختامن با کاشی

ای، آبی و زرد الجوردی، رسمه چینی با ترکیب رنگنقوش گره

های شده است؛ متام ویژگیبرای طرح روی کاشی استفاده

ذکرشده ازجمله منادهای )شیوه اصفهانی( معامری 

که با تغییرات جزئی تحت تأثیر معامری  استاسالمی 

ضا عنوان معامری زمینه در بازار ر مجموعه حرم مطهر رضوی به

استفاده شده است.

  
 

های منای اصلی )مأخذ: کارییکاشش )مأخذ: آرشیو داریوش بوربور(. 1355منای ورودی اصلی بازار رضا در از راست به چپ:  :2 ریتصو

در آن مشخص شده است )مسیرهای حرکتی با رنگ  بازارراستهها و نگارندگان(. پالن قسمتی از طبقه همکف مجموعه بازار رضا که فضای چهارسوق

 اند( )مأخذ: آرشیو داریوش بوربور(شدهقرمز منایش داده

   

های بازار سعی شده تا تصویری ها و راستهش )با استفاده از وید در فضای داخلی چهارسوق1355: از راست به چپ: منایی از چهارسوق در 3 ریتصو

. منایی آرشیو داریوش بوربور(ش )مآخذ: 1355بازار در  طبقه اول راسته . منایی ازآرشیو داریوش بوربور( مدرن از بازارهای سنتی ارائه شود( )مآخذ:

آرشیو داریوش بوربور(.ش )مآخذ: 1355ی بازار در هاجدارهاز 

تواند های مختلف معامری میگرایی، توجه به سبكدر زمینه

بی آگاهانه و دقیق عالئم بصی زمینه و سازگاری و با ارزیا

زند و بابایی، به عوامل محیطی صورت گیرد )خاک یدهپاسخ

. با توجه به بررسی عنارص و عالئم بصی بازار (180 :1397

 بازار فرم مجموعه ، درذکرشدههای رضا عالوه بر ویژگی

 خراسانی وجود شیوه اشاراتی به معامری بومی منطقه یعنی

ها بازار و گنبدهای کلنبو چهارسوقراستهای اق گهوارهتدارد؛ 

مسجد )خراسانی  شیوهمساجد و گنبدهای  اقتبرداشتی از 

همچنین استفاده از مصالح بومی  .است (دامغان تاریخانه

 هایی است که این بنا را در چارچوبمانند آجر از ویژگی

دهد.معامری بومی منطقه قرار می

 
)تشابه عنارص معامری بازار رضا با  استبه تصویر مصالح بومی منطقه آجر  با توجه: از راست به چپ: عکس هوایی از ورودی بازار رضا، 4تصویر 

 : نگارندگان(.مأخذ(. مسجد تاریخانه دامغان )10: 1396مسجد تاریخانه( )کیوانی و رفیعی نیشابوری، 

گیری معامری بازار رضا نقش در شکل از دیگر عواملی که

، در گذشته 1. با توجه به نقشه است، پیشینه سایت داشته

عیدگاه در محل  بازارراستههای شهر و ترین دروازهیکی از مهم

شهریور کنونی قرار  17قرارگیری ورودی اصلی بازار در میدان 



 

 48شماره   1401پاییز 

53 

نه
می

ا ز
د ب

ور
رخ

ن ب
بیی

ت
... 

ه عیدگاه جزء شش دروازه اصلی و قدیمی ز درواداشته است؛ 

کازرکار و همکاران، )نجیب است آمدهیحساب مبه شهر

(. به همین دلیل فرم خطی بازار رضا مطابق با 17: 1394

املقدس شهریور تا میدان بیت 17نقشه قدیم از میدان 

)محل راسته تاریخی عیدگاه( کشیده شده است. همچنین 

هایی به معامری ایرانی اصلی بازار شباهتورودی منای 

علت آن به تاریخچه مکان  های شهری دارد کهدروازه

و ارتفاع  ها، تعدد ورودیکانیمنای متقارن و پل. گرددبرمی

.استشهری های بلند رسدر آن، بیانی انتزاعی از فرم دروازه

 
دروازه قرآن داریوش بوربور(. آرشیو : مأخذش )1355در یور منای ورودی بازار رضا سمت میدان هفده شهر: به ترتیب از راست به چپ: 5تصویر 

(228: 1395)قبادیان،  ش(1327 شیراز )ساخت

با عالوه بر هامهنگی  ،های معامری بومیاستفاده از ویژگی

واقع مؤثر  اقلیمی کاربران آسایش در جهتتواند بسرت می

معامر بازار نیز باشد.  محیط معامری بخشیتهو شود و

از  تی که از اقلیم و معامری بومی منطقه داشتهرضا با شناخ

عنارص معامری بومی در جهت آسایش اقلیمی کاربران 

اق ترضا با استفاده از  های بازارراسته .کرده استاستفاده 

 .کننداز تابش آفتاب جلوگیری می و اندآجری مسقف شده

به  اندشدهاول تعبیه هطبقی هااقتکه در زیر هایی فخرمدین

استفاده از وید و ارتفاع ؛ کنندکمک میبازار أمین نور و تهويه ت

ها . رواقشودباعث تشدید کوران هوا می بازار زياد سقف

برای مقابله با باد  یعنوان عایقبه اندازیعالوه بر نقش سایه

؛ همچنین کنندبی عمل میوب رشقی و غرنجبهه جغالب 

ها مساحت پنجره شود ازهرچه به ارتفاع ساختامن اضافه می

از حوض  برای تعدیل هوا هادر چهارسوق ،شودکاسته می

استفاده شده است تا بدین ترتیب ها آب و روشندان در گنبد

ذکر این نکته همچنین منایند. به تهویه هوای بازار کمک 

ظاهر سنتی و  برخالفرضوری است که در این مجموعه 

سیون و سازه و عنارص سنتی، فوندا هافرماستفاده از 

های نوین اجرا شده )اسکلت فوالدی( مجموعه با روش

است.

 
 ( URL 2مآخذ:))مأخذ: نگارندگان(. بازار رضا در حال ساخت  آهن مشهدایستگاه راه: به ترتیب از راست به چپ: مقطع 6تصویر 

 آهن مشهدایستگاه راه

ی، فضاهایی با عملکردهای با ظهور مدرنیته در دوران پهلو 

ساخته  غیره آهن ومدرن مانند فرودگاه، هتل، ایستگاه راه

های آهن مشهد متأثر از جریانشدند. ساختامن ایستگاه راه

 توسط معامر ایرانیمعامری دوره پهلوی دوم است. این بنا 

و یک معامر فرانسوی بنام فرناند پویون طراحی حیدر غیایی 

شامل پوسته بتنی محدب  ساختامن فرم کلی .شده است

(. ترکیب حجمی ساختامن 242 :1395)قبادیان،  است

در  و در طرفین است تاقاق معلق بتنی و دو نیم تشامل یک 

شده بنا از مصالح مدرنی مانند شیشه و بنت نیز استفاده

، استصورت برونگرا و کامالً مدرن پالن ساختامن به است.

ای اصلی )فضای انتظار دارای یک رسرس طبقه همکف 

مسافران( و فضاهای اداری دورتا دور رسرسا است که در 

ترین و شاخص اند.های مختلف به آن اضافه شدهدوره

زیباترین قسمت این ساختامن، منای جنوب غربی )منای 

شامل یک ردیف ستون رستارسی  که استورودی اصلی( 
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باشد. یم کالسیکنئو که در نگاه اول یادآور بناهای  است

دارای حداقل تزئینات است و این ویژگی  اگرچهبدنه این منا 

طور دهد، اما در منا بهآن را در چارچوب بناهای مدرن قرار می

ای اشاراتی به معامری بومی منطقه وجود دارد.ههوشمندان

 
ان(: نگارندگ)مأخذ مشهد آهنایستگاه راه اصلیمنای : 7تصویر 

شهر، نقش  عنوان یکی از مبادی ورودیبهآهن ایستگاه راه

گیری در شکل مهمی در معرفی فرهنگ و هویت شهر دارد.

عنوان یک موضوع عالوه بر عملکرد و موضوع پروژه بهاین پروژه 

جدید و مدرن؛ مفاهیمی مانند ماهیت مذهبی شهر مشهد 

امل یک شبنا منای اصلی که یطور بهتأثیر داشته است، 

 ،های سنگیردیف ستون رستارسی است که توالی ستون

کند )به حرکت قطار اشاره حس حرکت را به فرد القا می

 ییهارواقیقت در حق هاستونکه این در حالی است  .دارد(

های ساسانی و بناهای صدر اقتدار هستند که از مازه قتابا 

انه یا مساجد شیوه خراسانی مانند مسجد تاریخاسالم )

منادی  ینوعبهاند و شده( الهام گرفتهمسجد جامع فهرج

از سویی دیگر، هستند. به یک شهر مذهبی برای ورود 

سنگی مرتفع و کشیده منای  هایستونتقسیامت عمودی و 

)شیوه پارسی(  شکوه و هیبت معامری باستانیساختامن، 

پهلوی  هدور در گرایی های ملیکه به جریان کندرا یادآوری می

های مهم در این ساختامن ویژگیدیگر از  .گردداول بازمی

بنا در جهت قبله  مناسبگیری و کشیدگی جهتتوان به می

.اشاره کردهای اطراف با خیابان هامهنگی ساختامن و

 

   
مسجد تاریخانه  هایرواق: نگارندگان(. مأخذ) آهن مشهدایستگاه راهمقطع ؛ گیری بنا نسبت به قبله: جهتبه چپ راستبه ترتیب از  :8تصویر 

 : نگارندگان(مأخذمسجد تاریخانه دامغان در تصاویر مشهود است( ) هایرواقآهن و های منای ورودی ایستگاه راهدامغان )شباهت رواق

 
دار بناهای صدر اسالم )مسجد جامع فهرج( )مأخذ: های مازهقآهن به تاایستگاه راه هایرواقدر  شدهاستفادهی هااقشباهت ت: 9 ریتصو

(باشند )مأخذ: نگارندگانها که کامالً مدرن میکاری رواقیکاششده در  کاربردهبهنگارندگان(. نقوش 

معامری در هامهنگی  توجه به سایت با سه نگرش   ،کلیطور به

 با سایت، معامری در تقابل با سایت و معامری یادمانگرا

معامری  .(52 :1388گیرد )شایان و همکاران، صورت می

 اقی شکلتسقف طراحی آهن مشهد با ساختامن ایستگاه راه

به یک  و ارتباط آن با پالزای مقابلش جداره مناسب شهریو 

آهن با شده است. بنای ایستگاه راه معامری یادمانی تبدیل

انی الهام از اصول جهانی و در ارتباط با معامری ایر 

استفاده از عنارص و جزئیات سنتی مانند و  شدهیطراح

سبب  با ترکیب رنگ کرمی و آبی جبهه ورودی بنا هایرواق

انعکاس معامری گذشته )سنتی( در معامری مدرن شده 
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آن اشاعه دهنده  سقف بتنی پوستهو همچنین  است

که ریشه  استتاقی شکل( ) قالبی سنتی تکنولوژی مدرن در

. واضح های معامری بومی داردای و سنتمنطقه در فرهنگ

مدرنیسم و استفاده از تکنولوژی بارزترین مشخصه است که 

پوسته بتنی( ) نوین ایسیستم سازه این بنا استفاده از در روز

که در منای اصلی یطور به ،استآن  اقلیمی ویژه و متهیدات

صفحات  ،ورودی های منایاین بنا در فاصله بین رواق

 و تهویه هوااندازی قرار دارند که به سایه متحرکی لومینیومیآ 

 کنند.کمک می

 
: نگارندگان(. صفحات آلومینیومی متحرک در بخشی از منای اصلی )عالوه بر مأخذآهن ): عکس هوایی از منای ورودی بنای ایستگاه راه10تصویر 

 : نگارندگان(مأخذد حریم و حجاب برای عملکردهای داخل بنا دارند( )کاربرد اقلیمی نقش مهمی در ایجا

 

 
( URL 2مآخذ:)آهن مشهد در حال ساخت ایستگاه راهعکس قدیمی از  :11تصویر 

 مقربه نادرشاه

انجمن »گرایی در دوران پهلوی دوم، ملیبه دنبال تداوم نگاه 

در جهت بنای آرامگاه مشاهیر  های خود راتالش« آثار ملی

(. 43 :1395زاده، سلطانو  پورکند )حسنایران آغاز می

های انجمن ساخت آرامگاه نادرشاه در چهارچوب فعالیت

توسط هوشنگ  ش1338ملی انجام شد. این آرامگاه در 

غربی چهارراه سیحون طراحی شده است که در ضلع شامل

ترین موضع مهم )ع(ضاشهدا قرار دارد و پس از حرم حرضت ر 

زاده و شود )خانیتاریخی شهر مشهد تلقی می-توریستی

(. آرامگاه و بنای یادبود شامل سکویی 168 :1394همکاران، 

با دوازده پله، مقربه، پوشش خیمه مانند بر روی مقربه و 

، برج مرتفع برای برپا کردن سکوی مرتفعی در مجاورت آن

ر اسب و قزلباش همراه ی نادرشاه سوار بمجموعه مجسمه

های او، یک غرفه فروش کتاب و دو تاالر برای موزه اسلحه

(.171 :)هامن جنگی است

 

 
(180 )هامن:. چپ: منای ورودی مقربه (177 :1394زاده و همکاران، خانی)راست: سایت پالن مجموعه : 12تصویر 

بنای کنونی مقربه قبل از  احتامالً با توجه به مدارک و اسناد

یک ایوان در  شامل عامرتی با ،ساختامن آرامگاه، نادرشاه

بوده است و به نظر  جلو و دو اتاق کوچک و راهرو در طرفین

پیشین  هایانتزاعی از فرم مقربه ،فرم آرامگاه کنونی رسدمی
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. منای ورودی مقربه از ایوان مقابر قبلی الهام است

های سنتی ایوان و تاق شدهسادهی فرم اهگونبهشده و گرفته

، اما عدم تقارن در منا و پالن، مصالح و تقسیامت است

های مثلث و مربع منا این ساختامن را در اجزای بنا و مدول

دهد. چارچوب سبک مدرن )گرایش بروتالیسم( قرار می

سنت و نوگرایی همرتاز  بادیان این نوع معامری که در آنق

ا معامری ر  است ح کالبدی بنا لحاظ شدهدر طر  یکدیگر

 (.46: 1395، نامد )قبادیاننوگرای ایرانی می

گیری آرامگاه نادرشاه نقش طورکلی چهار عامل در شکلبه

آن در محدوده  یریپیشینه سایت و قرارگ .1 .اندداشته

: 1391)حسینی،  بوده است قدیم مشهد عامرات چهارباغ

قرارگیری مقربه در میانه باغ  محوطه باغ و، هاکه حوض (81

 است موضوع پروژه .2 .های ایرانی نیستشباهت به باغبی

های شخصیتی نادرشاه مانند که در طراحی آن از ویژگی

صورت بنایی استوار شده و بهگرفتهالهام پیرایگی اقتدار و بی

همچنین فرم و  خورده ساخته شده استهای تراشاز سنگ

الی مقربه به شکل چادر عشایر است پوشش خیمه مانند با

زاده و همکاران، که به محل تولد نادرشاه اشاره دارد )خانی

است که به معامری بومی منطقه خراسان . 3. (168 :1394

لحاظ ساختاری قسمت اصلی مقربه )محل دفن نادرشاه( 

. خراسانی است شیوهدار مساجد شبستان ستونمشابه 

های معدن سنگ سنگه )همچنین از مصالح بومی منطق

 :شده است )هامناستفاده در ساخت آن (کوهسنگی

گیری جهت اب که در بافت استبنا موقعیت . 4. (168

و هامهنگی با خیابان و  به سمت حرم مطهر و قبلهمناسب 

کند.تعامل مناسبی برقرار  توانسته با زمینه بافت اطرافش

 
: شبستان مسجد تاریخانه چپ. (: نگارندگانمأخذ)شده از شبستان مساجد خراسانی( ت: فضای داخلی مقربه )الهام گرفتهراس :13تصویر 

 (نگارندگان مآخذ:)دامغان 

 
گیری بنا نسبت به حرم مطهر و قبله و بافت پیرامون جهت؛ URL 1از راست به چپ: عکس هوایی از مقربه نادرشاه، مآخذ:  :14تصویر 

 ( URL 1ذ:مآخ)

 
: نگارندگان(مأخذ) . منای ورودی مقربه(171 :1394زاده و همکاران، خانی)از راست به چپ: آرامگاه پیشین نادرشاه افشار  به ترتیب :15تصویر 

 

ای و مصالح بارزترین جلوه مدرنیسم در این بنا سیستم سازه

سقف ی است که اگونهبهای مقربه سیستم سازه آن است؛

شده و متام مثلثی شکل مقربه نادرشاه از بنت آرمه ساخته

 همکاران، زاده وپوشش بنا از بنت مسلح منایان است )خانی

توان به ساخت می ی این بناهااز دیگر نوآوری (.171: 1394

پوشش بین دو ستون مقربه نادرشاه اشاره کرد که تکنیک 

اق به سنگ تومی است. کلید های ر اقتشده مدرن و ساده

سنگ در طرفین خالصه مثلثی وسط و بقیه به دو قطعه

گردد اق مستقیم و تراز میتاق قوسی تبدیل به تشود و می

(. در فضای داخلی، سقف مقربه چگونه 172هامن: )
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ها قرار دارد، به وضوح ای که در کنجایستادنش را بر چهار پایه

داست که چگونه در محل دهد. از خطوط سقف پینشان می

است )باغانی و بندی شده و با بنت درجا ساخته شدهقالب

(. الزم به ذکر است که متهیدات اقلیمی 55: 1400همکاران، 

در این بنا به روش تهویه طبیعی )مانند استفاده از  کاررفتهبه

گیاهان و آب برای تعدیل هوا و مصالح با ظرفیت حرارتی باال 

گیرد.یو غیره( صورت م

 
 ش1335-1340. ساخت آرامگاه نادر (مآخذ: نگارندگان)های مقربه نادرشاه اقتاق رومی و تاز راست به چپ: مقایسه قطعات  :16تصویر 

(46 :1394زاده و همکاران، خانی)

 ها )بررسی و نتایج(یافته

های شاخص یرپذیری از زمینه در معامری بناتأثبررسی نحوه 

تواند به شناخت عوامل تداوم هویت برصی مکان کمک می

عوامل  تأثیرهای معامری تحت شایانی مناید. متام پروژه

های های فیزیکی و برصی )جنبهای مانند ویژگیزمینه

اجتامعی و -های انسانی )فرهنگیو بصی( و ویژگیکالبدی 

شود که به ای یافت منیاند و هیچ پروژهتاریخی( شکل گرفته

کننده این عوامل تعریف چراکهتفاوت باشد؛ این عوامل بی

محصول معامری و معیاری برای سنجش کیفیت معامری 

یی و گراگرایی، زمینهبا بررسی تعاریف منطقه. استها نیز آن

 موردنظرهای بسرت جداولی برای تحلیل بناهای ویژگی

نگارندگان  8 و 7و  6و  5؛ در این جداول آمده استدستبه

پردازند.می گرایی هر بناگرایی و منطقهبه بررسی میزان زمینه

 (: نگارندگانمأخذ) گرایی: تحلیل آثار شاخص پهلوی دوم بافت مرکزی مشهد بر اساس معیارهای منطقه5جدول 

 مقربه نادرشاه آهن مشهدایستگاه راه بازار رضا هامؤلفه

    میبو  مصالح

   − مدرن

  −  روش ساخت سنتی های ساختروش

   − نوین ساخت یهاروش

 −  − ی نوینهاروش سازگاری با اقلیم

  −  های بومیروش

 −   شهر مذهبی(( های مکانیویژگی

    الگوها معامری ایرانرم و کهنف

 75 75 62.5 گرایی به درصدمعیارهای منطقه

 (: نگارندگانمأخذ) گراییزمینه : تحلیل بنای بازار رضا از منظر6ول جد

 توضیحات بازار رضا معیارها 

های جنبه زمینه بصی

 کالبدی

خط لبه بام صاف  ؛هاارتفاع و خط آسامن متناسب با همسایگی  ارتفاع )خط آسامن(

ها به همراه قو خط آسامن متشکل از گنبدهای چهارسو  است

 .استبازار روشندان آن و محور صاف سقف تاقی شکل راسته

های گذشته ساختار حجمی مشابه ساختامن با توجه به عکس  حجمتوده و 

 .استپیرامون خصوصاً معامری حرم مطهر 

ی است که به علت طول زیاد بنا دید و اگونهبهموقعیت بنا  − موقعیت

 بافت اطراف وجود ندارد.انداز مناسبی به چشم
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ارتباط با 

 پیرامون

گیری و ارتباط مناسبی نسبت به در دو ورودی اصلی جهت  گیریجهت

گیری مناسبی نسبت به حرم جهت مچنینهمیادین وجود دارد. 

های بازار خوانایی و وضوح مطهر وجود دارد و ریتم عنارص جداره

 کند.می اهمفر یابی به سمت حرم مطهر را جهتکافی برای 

ها و آجرکاری هاها، تاقریتم مناسب عنارصی مانند فخرمدین  )انسجام تک بناها( ریتم

مرتبط و با بافت پیرامون  شده استباعث انسجام مناهای بنا 

 است.

و عالوه  شدهاستفادهدر بنا از دو رنگ کرم )آجر( و آبی )کاشی(   رنگمصالح و 

دارد ترکیب رنگ معامری  ون همخوانیبر اینکه با بافت پیرام

 .است اسالمی

به لحاظ ارتفاعی و اندازه، جزئیات بنا با بافت پیرامون تا حدی  − مقیاس

ی خوانهممتناسب است، اما طول بسیار زیاد بنا با بافت پیرامون 

 ندارد.

 نشینی مناسبی دارد.های اصلی نسبت به میادین عقبیورود  ینینشعقب

کاری یکاشی جناغی و نقوش هندسی هااقی آجری، تبندقاب  منا جزئیاتالت و ح

 است و از این لحاظ با معامری حرم مطهر توجهقابلدر مناهای بنا 

 هامهنگ است.)معامری اسالمی( 

ارتباط بصی مناسبی بین تناسبات این ساختامن با بافت اطراف   تناسبات

بصی بین اجزای منا با کل بنا وجود دارد؛ همچنین به لحاظ 

های ورودی عالوه بر که ارتفاع تاقیطور بههامهنگی وجود دارد 

کند با کاهش اینکه تصویر مناسبی در مقیاس شهری ارائه می

 آید.ارتفاع تدریجی هامهنگی الزم بین کل و جز در بنا به وجود می

 می )با توجه بههای شهری بازارهای قدیشباهت به فرم دروازه  تاریخی

بازار تاریخی در گذشته در محل سایت بازار رضا، راسته 1نقشه 

عیدگاه و دروازه عیدگاه قرار داشته است( و استفاده از 

 الگوهای معامری اسالمی.کهن

زمینه 

 انسانی

 -فرهنگی

 اجتامعی

های ارزش

-اعتقادی 

 اجتامعی

تفاده از مصالح بومی ها و اسسادگی فرم، وحدت شکلی جداره  تواضععدل و 

 .شودمنا آن می توجهجلبو  منطقه مانع تفاخر

کنند و ر شهری عمل میذعنوان یک گهای پیرامون بازار بهرواق  تعامل و تعاون

 .کنندفضایی برای تعامل ایجاد می

ذکر، آموزش 

 معنوی،...

بندی کاری منای ورودی، قابیکاشاستفاده از نقوش هندسی  

حس  القاکننده ها و عنارص معامری اسالمیقوش آجرکاریو ن

 .روحانی به محیط هستند

پرهیز از ارساف و 

 فساد

داشنت نقش  مانندمصالح بومی و داشنت اجزا چند عملکردی؛  

ها همچون فخرمدین و آن تزئینی اجزا همراه با نقش اقلیمی در

 وید.

حفظ هویت 

جمعی با حفظ 

 حقوق فردی

های بومی مانند تاق، گنبد، نقوش اده از رنگ و نشانهاستف 

 کاری.یکاشآجرکاری و 
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حساس عدل در ا

سایه وحدت در 

 غیره کرثت و

استفاده از تزیینات و عنارص معامری اسالمی در بنا، عالوه بر  

ایجاد وحدت در مناهای بنا باعث هامهنگی آن با منا سایر 

 شده است.طهر بناهای مجاور باألخص منای حرم م

اجزا جداره  ها و توجه به ارتفاع عنارص وایجاد جلوخان در ورودی  مقیاس انسانی

ناظر از بنا و توجه به مقیاس فاصله  نظر گرفنتکه نشان از در 

 انسانی است.

احرتام به حقوق 

 همسایگی

احرتام به محور بصی منتهی به حرم، با رعایت ارتفاع و خط آسامن  

 ین رعایت حریم بناهای مجاور به لحاظ اقلیمی.همچنو 

احرتام به سنت 

 نوازیمهامن

کنندگی و اسرتاحت تعبیه جلوخان و پیش ورودی بنا برای دعوت 

 مخاطبین

 %90 گرایی به درصدمیزان زمینه

 (: نگارندگانمأخذ) ییگرانهیاز منظر زمآهن مشهد ی ایستگاه راهبنا لیتحل: 7جدول 

ایستگاه  معیارها 

آهن راه

 مشهد

 توضیحات

های جنبه زمینه بصی

 کالبدی

خوانی ندارد و خط ها همیگیهمساارتفاع زیاد ساختامن با  − ارتفاع )خط آسامن(

آسامن بنا در منای طولی خط صاف است و در منای عرضی 

 .استمتشکل از یک تاق و دونیم تاق 

 ساختار حجم بنا با زمینه و بافت اطراف متفاوت است. − حجمتوده و 

اطراف  ای است که دید مناسبی از محیطگونهقرارگیری بنا به − ها(یجوار هم) موقعیت

 کند.منی فراهم

ارتباط با 

 پیرامون

های اطراف( و هم گیری مناسبی هم در بافت )خیابانجهت  گیریجهت

 در جهت قبله وجود دارد.

کشیدگی بنا در طول خیابان و ریتم مناسب در حجم و منا با   )انسجام تک بنا( ریتم

ها موجب انسجام بنا شده ها و رواقاستفاده از تکرار ستون

 است.

بااینکه در مصالح منا از ترکیب رنگ کرمی )سنگ( و آبی  − رنگمصالح و 

)کاشی( استفاده شده است و با بافت اطراف  رنگکم

گی دارد، اما استفاده از رنگ تیره در زیر سقف بتنی بنا هامهن

 کند.می توجهجلب

 مقیاس بنا با اطراف سازگاری ندارد. − مقیاس

 های مجاور دارد.ینی مناسبی نسبت به خیاباننشعقب  ینینشعقب

های سنگی منا، هم جزئیات موجود در منا مانند ریتم ستون  منا جزئیاتحالت و 

گرایانه دارد و گو در معامری باستانی دارد و هم نگاهی غربال

های منا ورودی برگرفته از عنارص معامری از جهتی رواق

اسالمی است همچنین استفاده وسیع از شیشه، بنا را در 

 دهد.چارچوب سبک معامری مدرن قرار می

طراف ارتباط بصی مناسبی بین تناسبات این بنا با بناهای ا − تناسبات

 3به  2ها )نسبت وجود ندارد؛ اما تقسیامت منا، ارتفاع رواق

 با ارتفاع سقف دارد( با کل بنا متناسب است.
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اسناد و مدارکی از پیشینه سایت در دسرتس نیست، اما   تاریخی

رواقی به شیوه مساجد خراسانی روی بدنه مدرن آن الحاق 

 شده است.

 -فرهنگی زمینه انسانی

 اجتامعی

های زشار 

-اعتقادی

 اجتامعی

 − − تواضععدل و 

طراحی رواق در جبهه ورودی بنا فضایی برای مکث و گفتگو   تعامل و تعاون

 کند.فراهم می

ذکر، آموزش، 

 معنوی و غیره

− − 

پرهیز از ارساف و 

 فساد

− − 

حفظ هویت 

جمعی با حفظ 

 حقوق فردی

ها رنگ در تزئین آنیآباشی گیری از کاستفاده از تاق و بهره 

ریشه در معامری اسالمی و بومی دارد )الزم به ذکر است که 

 ها کامالً مدرن است(.نقوش روی کاشی

حساس عدل در ا

سایه وحدت در 

 کرثت

− − 

 − − مقیاس انسانی

احرتام به حقوق 

 همسایگی

− − 

احرتام به سنت 

 نوازیمهامن

 طراحی پالزای شهری مقابل بنا. نشینی مناسب وعقب 

 %40 گرایی به درصدمیزان زمینه

 (: نگارندگانمأخذ) ییگرانهیاز منظر زم باغ مقربه نادرشاه یبنا لیتحل: 8جدول 

مقربه  معیارها 

 نادرشاه

 توضیحات

های جنبه زمینه بصی

 کالبدی

خط آسامن بنا با بافت ، هاا همسایگیارتفاع نامتناسب ب − ارتفاع )خط آسامن(

پیرامون آن متفاوت است و متشکل از پوشش خیمه مانند مقربه 

 .استو برج مجسمه آن 

 ساختار حجمی متفاوت با زمینه. − حجمتوده و 

 .قرارگیری بنا در وسط باغ مانع دید بافت اطراف نشده است  موقعیت

ارتباط با 

 پیرامون

گیری متناسب با بافت اطراف، جهت قبله و حرم مطهر جهت  گیریجهت

 .است

های منا در حجم پیوستگی به وجود ریتم مناسب در نقش سنگ  )انسجام تک بنا( ریتم

نیز  هاپنجرههای منا در ریتم آورده است. ضمن اینکه ریتم سنگ

 اند و موجب انسجام کلی بنا شده است.تکرار شده

نا ترکیبی از مصالح مدرن و بومی )سنگ و بنت( دیده در ب  مصالح و رنگ

در ترکیب مصالح منا  شدهاستفادههای خنثی شود و رنگمی

 توجهجلبباعث هامهنگی بنا با بافت اطراف شده است و 

 کند.منی
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مقیاس بنا با بناهای گذشته و حال  14با توجه به تصویر  − مقیاس

 همخوانی ندارد.

نشینی کافی نسبت به ای است که عقبگونهرگیری بنا بهقرا  نشینیعقب

 های مجاور در همه جهات وجود دارد.ساختامن

در منا )مثلث و مستطیل(  شدهاستفادههای جزئیات و مدول − منا جزئیاتحالت و 

تنها  ،استکامالً متفاوت با زمینه است و به لحاظ سبکی مدرن 

 .استهای سطح آن جستگیو بر  هاسنگتزئین بنا شامل تراش 

عالوه بر اینکه بنا با محیط اطراف تناسبات ندارد، اجزای منا  − تناسبات

های سقف با دیگر اجزای منا متناسب مانند اندازه مدول

 نیست.

و  های پیشین نادرشاهگیری فرمی با توجه به فرم مقربهشکل  تاریخی

ر محدوده همچنین توجه به پیشینه سایت که در گذشته د

سایت مقربه، چهارباغ قدیم مشهد واقع بوده است و در 

 تأثیر نبوده است.نادری بیمقربه گیری باغ شکل

 -فرهنگی زمینه انسانی

 اجتامعی

های ارزش

-اعتقادی

 اجتامعی

 شود.توجه میارتفاع سکو و مجسمه نادرشاه باعث جلب − تواضععدل و 

رارگیری بنا روی سکو، باعث به وجود آمدن ایوان ورودی و ق  تعامل و تعاون

فضایی برای بازدیدکنندگان جهت برقراری تعامالت اجتامعی 

 شده است.

ذکر، آموزش 

 معنوی و غیره

− − 

پرهیز از ارساف و 

 فساد

 استفاده از مصالح بومی )سنگ( 

حفظ هویت 

جمعی با حفظ 

 حقوق فردی

− − 

حساس عدل در ا

ر سایه وحدت د

 کرثت

های منا باعث ایجاد وحدت در مناهای بنا شده ریتم مدول −

مناهای شهری و منای این بنا ، اما هامهنگی الزم میان است

 وجود ندارد.

زیاد است اما با طراحی پیش  نسبتاً به اینکه ارتفاع بنا  با توجه  مقیاس انسانی

یر سقف ها )منظور ارتفاع کف تا زورودی و ارتفاع مناسب تاق

( سعی شده تا بنا به لحاظ ارتفاعی با مقیاس انسانی است

 تناسب داشته باشد.

احرتام به حقوق 

 همسایگی

− − 

احرتام به سنت 

 نوازیمهامن

 فضای پیش ورودی مقربه 

 %50 گرایی به درصدمیزان زمینه

در بین بناهای  شود،هامنطور که در جداول فوق مشاهده می

نسبت به زمینه،  شدهمطرحبر اساس دو واکنش  شدهیبررس

گرایی را دارد و بنای درصد بیشرتین میزان زمینه 95بازار رضا با 

 40و  50آهن به ترتیب دارای مقربه نادرشاه و ایستگاه راه
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 گراییگرایی هستند. بر اساس معیارهای منطقهدرصد زمینه

یشرتین میزان آهن مشهد و مقربه نادرشاه دارای بایستگاه راه

درصد است و بازار رضا مشهد دارای  75گرایی یعنی منطقه

گرایی در دو میزان منطقه؛ گرایی استدرصد منطقه 5/62

تأثیرپذیری از  واسطهبهآهن و مقربه نادرشاه بنای ایستگاه راه

، با این استهای مدرنیسم نسبت به بازار رضا باالتر یانجر

ه نادرشاه از نوع اصیل و یی مقرب گرامنطقهتفاوت که 

 .استآهن از نوع غیر اصیل گرایی ایستگاه راهمنطقه

دهد که در طراحی بناهای مذکور نوعی ها نشان میبررسی

الگوها وجود و کهن گرا در حوزه استفاده از مصالحنگاه منطقه

ها از مصالح بومی مانند آجر که در معامری آنیطور بهدارد، 

با وجود اختالف ؛ همچنین است شدهو سنگ استفاده

در هر سه بنا اشاراتی به معامری سبکی در بناهای مذکور، 

دیده  استشیوه خراسانی که معامری بومی این خطه 

که عنارص معامری بومی نباید شود؛ این بدان معناست می

توانند کاماًل طور عینی استفاده شوند بلکه میرضورتاٌ به

یت بصی خود را حفظ کنند. مدرن باشند به رشطی که هو

های اصیل مانند معامری بازار رضا که فرم و کالبدش به منونه

معامری خراسانی شباهت دارد و یا فضای اصلی مقربه 

نادرشاه که نگاهی مدرن به شبستان مساجد شیوه خراسانی 

ی نوعبهآهن است. این نگاه بومی در معامری ایستگاه راه

آهن رواقی به شیوه معامری ایستگاه راهیابد. در دیگر منود می

مساجد شیوه خراسانی روی بدنه مدرن آن الحاق شده 

گرایی که در . درست است که این شیوه از منطقهاست

آهن بکار رفته به عقیده ویلیام کرتیس معامری ایستگاه راه

(Curtis, 1985: 73بدترین نوع منطقه ) اما استگرایی ،

آهن با شباهت منای ی ایستگاه راهگرایی در معامر منطقه

های سنگی مرتفع( آن به معامری اصلی )ریتم ستون

ای فراتر رفته و جنبه ملی پیدا باستانی، از مقیاس منطقه

از  تأثیرپذیری بر اساسکند. اگر بناهای مذکور را می

ها بندی کنیم به ترتیب میزان ارتباط آنهای زمینه دستهسبک

های اطراف )معامری حرم مطهر( تا سبک با زمینه از بناهای

همچنین از رود. ای )شیوه خراسانی( و ملی پیش میمنطقه

سازی و مدرنیسم در معامری های جهانییانجریرات تأث

های نوین سیستمتوان به استفاده از ی موردی میهامنونه

و مصالح مدرن )مانند بنت و فوالد( اشاره کرد.  ایسازه

های سازه بناهای مذکور برگرفته از ویژگیی فرم طورکلبه

 .استسنتی(  معنایی مکان )تاق

( زمینه گرایی در 1منودار های صورت گرفته )یلتحلبر اساس 

 کهیطور به، استآثار مذکور بیشرت متوجه زمینه بصی 

هریک از بناها دارای حداقل نیمی از معیارهای زمینه برصی 

ای عامل زمینه ترینمهمین درصد( هستند. بنابرا 50)حداقل 

های کالبدی و توجه به ویژگی که در آثار مذکور رعایت شده

های مشرتک کالبدی بصی است. در بین این سه اثر، ویژگی

گیری بنا به سمت قبله و اند از: جهتوجود دارد که عبارت

 هایساختامنمناسب با خیابان و  نشینیعقبحرم مطهر، 

متناسب با بافت پیرامون  صالح با رنگاستفاده از م مجاور،

صورت های موردی )بهو وحدت و پیوستگی در منای منونه

ها یله ریتم موجود در عنارص و اجزا منای آنوسبهتک بنا( که 

های صورت گرفته بازار . با توجه به بررسیحاصل شده است

رضا به لحاظ زمینه بصی به اکرث معیارهای فیزیکی منطقه 

و دارای بیشرتین همخوانی و سازگاری به لحاظ  شتهتوجه دا

آهن و مقربه نادرشاه ، اما دو بنای ایستگاه راهاستکالبدی 

به دلیل ارتفاع زیاد، ترکیب حجمی متفاوت و عدم رعایت 

اند های اطراف نتوانستهتناسبات بصی با ساختامن

درصد( به لحاظ بصی  50سازگاری کافی با زمینه )باالی 

ه باشند.داشت
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گرایی در زمینه کنندهیینتعتواند تنها توجه به زمینه بصی منی 

های گرایی شامل عوامل مهمی مانند زمینهبنا باشد زیرا زمینه

. دو استاجتامعی( -های فرهنگیانسانی )تاریخچه و ویژگی

آهن و مقربه نادرشاه به علت تفاوت سبکی بنای ایستگاه راه

امللل کمرت به زمینه فرهنگی توجه بک بینیرپذیری از ستأثو 

های فرهنگی این سه بنا اند و تنها وجه مشرتک ویژگیداشته

 -منوط به دو ویژگی حاصل از تحقق معیارهای فرهنگی

یجاد فضای پیش ا .1اند از: شود که عبارتاجتامعی می

های . طراحی جداره2ورودی یا جلوخان در ورودی هر سه بنا. 

ای که فضایی برای ارتباط اجتامعی مخاطبین هگونمنا به

در معامری ایستگاه  توجهقابلفراهم کند. از جهتی نکته 

آهن و بازار رضا استفاده از عنارص معامری اسالمی راه

ها است که عالوه بر احیا فرهنگ ها( در منای آن)رواق

اسالمی در منظر شهری موجب حفظ هویت جمعی -ایرانی

 شده است.منطقه 

گرایی در هر و منطقه میزان زمینه گراییو  2با توجه به نقشه 

بافت پیرامون در محدوده چنین نتیجه گرفت که توان بنا می

با در آثار مذکور  گراییحرم مطهر )منطقه ثامن( میزان زمینه

دارد هر چه فاصله از حرم  عکسفاصله از حرم مطهر رابطه 

. یابدمی افزایش هار بناباشد میزان زمینه گرایی د کمرتمطهر 

رویکرد برخورد با زمینه با توجه به موقعیت  ایناستفاده از 

تواند به داشنت منظر شهری قرارگیری بنا از حرم مطهر می

.مناسب در پیرامون حرم مطهر کمک شایانی مناید

 
(50: 1396مهرازان، هر )های موردی نسبت به حرم مط: موقعیت قرارگیری منونه2نقشه 

 

 گیرییجهنت

عنوان پایتخت معنوی ایران، نقش شهر مشهد به

یابی اما اولویت ،سازی در بین شهرهای ایران داردهویت

توجهی به شهری و بی های توسعهدر طرح نوگرایی هایجنبه

منجر به تنزل  ،های بسرت در طراحی بناهای امروزیویژگی

ازی و از بین رفنت معامری بومی معامری و شهرسهای ارزش

بدین سبب در پژوهش حارض پس از تبیین  .شده است

به بازخوانی معامری  گرایی،گرایی و زمینههای منطقهمؤلفه

و  دوره پهلوی دوم بافت مرکزی شهر مشهدبناهای شاخص 

ها و شد تا بتوان به ویژگی ها با زمینه پرداختهبررسی رابطه آن

. با فتیادستهت احیا هویت منطقه راهربدهایی در ج
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بازار رضا ایستگاه راه آهن مقبره نادرشاه

تفکیک میزان زمینه گرایی در آثار شاخص بافت پیرامون حرم مطهر: 3نمودار 

(غیر انسانی)زمینه بصری  زمینه انسانی
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هایی های صورت گرفته بر روی منونهیلتحلتوجه به بررسی و 

از معامری دوره پهلوی دوم بافت مرکزی شهر مشهد از جهت 

های ها از زمینه بر اساس مؤلفهچگونگی تأثیرپذیری آن

راهکارهای زیر را در  توانگرایی میگرایی و زمینهمنطقه

ها . توجه به فرم1عامری این زمینه ارائه داد: خصوص تداوم م

در الگوهای معامری بومی منطقه )شیوه خراسانی( و کهن

پرهیز از خودمنایی در برابر . 2ارتقا هویت تاریخی.  جهت

رضوی و ایجاد حس سادگی و آرامش معامری حرم مطهر 

مصالح بومی با استفاده از و ساده  هایارائه فرمبا معنوی 

 عنوان مصالح بومیرنگ آجر بههمچون )ی یا خنثی رنگ خاک

. 3و یا مصالح با رنگ خنثی و متناسب با بافت پیرامون(. 

. ارتقای 4های معنایی محیط. تناسب فرم سازه با ویژگی

وحدت معنوی و حفظ هویت جمعی مکان با استفاده از 

در صورت انتزاعی معامری اسالمی به و عنارص تزئینات

پیرامون حرم مطهر رضوی خصوصاً در مناهای بافت 

ها و غیره که های با کاربری عمومی مانند بازار، پایانهمحیط

. توجه 5شوند. محسوب میمنادی از فرهنگ و هویت شهر 

کشیدگی  همچونقبله و حرم مطهر در طراحی بنا  به جهت

در جهت  مناویژه  طراحیمطهر،  بنا به سمت قبله و یا حرم

 ای باشد که بناگونههر، چنانچه موقعیت بنا بهقبله یا حرم مط

ها و در مناها از نشانه قرار دارد مطهر منتهی به حرممسیر در 

. 6استفاده شود.  یابی و خوانایی مسیربرای جهتیی منادها

معامری در تعامل با فرهنگ شهر زیارتی، همچون تعبیه پیش 

جه به ی، تو نواز مهامنورودی )جلوخان( برای ترویج سنت 

جهت و محور بصی منتهی به حرم مطهر برای ادای احرتام، 

ی برای ایجاد تعامالت اجتامعی با توجه به یهاجدارهطراحی 

توان بیان داشت که یر بودن شهر مشهد. درنهایت میزائرپذ

های و توجه به مؤلفه شدهارائهبا در نظر گرفنت راهکارهای 

توان گام مؤثری بنا، میگرایی در طراحی گرایی و زمینهمنطقه

احیا هویت منطقه و منایش اصالت فرهنگی و در راستا 

های تحقیقاتی که برای ادامه و ز افقا ارزشی شهر برداشت.

توان به تبیین نحوه برخورد می ،وجود دارد پژوهشتوسعه این 

رضوی با زمینه در بناهای بعد از انقالب در پیرامون حرم مطهر 

 .شاره کردهای موردی این پژوهش اهپیرامون منونو یا 
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. تهران: مؤسسه علم معامر گیری آنهای شکلمفاهیم ریشه

 رویال.

(. 1396نیشابوری. )کیوانی، مهدی؛ و آنیتا رفیعی .36

-ایرانیبررسی نقش و جایگاه بازارهای سنتی در شهرهای »

کنفرانس . «اسالمی؛ مطالعه موردی: بازار رضا مشهد

، تهران .و شهرسازی ایران معارص یعمران، معامر  املللیینب

1-16. 

های (. روش1398گروت، لیندا؛ و دیوید وانگ. ) .37

فر. تهران: دانشگاه . ترجمه علیرضا عینیتحقیق در معامری

 تهران.

(. 1398آبادی. )گلشن، هدیه؛ مهدی محمودی کامل .38

گرا در خیابان چهارباغ عباسی مالحظات معامری زمینه»

 .33-52 (،18. )شامره مرمت و معامری ایران. «اصفهان

بررسی »(، 1395) ؛ و همکاران.گودرزی رسوش .39

ها و بافت کهن گرا در کالبد خانهشناخت عوامل زمینه

. «امللکهای عامرت وکیلسنندج با نگاهی به ویژگی

 .69-55، (26شامره ) .اسالمی-رانیمطالعات شهر ای

معامری و (. 1386مانیاگو المپونیانی، ویتوریو. ) .40

. ترجمه الدن اعتضادی. تهران: شهرسازی در قرن بیستم

 دانشگاه شهید بهشتی.

فرهنگ  .(1389) .حبیب معروف ؛ ومرزبان، پرویز .41

 .یادواره اسدی . تهران:مصور هرنهای تجسمی

سیری در مبانی نظری . (1393معامریان، غالمحسین. ) .42

 . تهران: مؤلف.معامری

(. 1395موالئی، اصغر؛ و محمدتقی پیربابایی. ) .43

 گرا در مسیر سفر امامزمینه ایطراحی شهری و منطقه»

 .102-142(، 16. )شامره فرهنگ رضوی. «به ایران )ع(رضا

برنامه راهربدي  .(1396) .مهندسین مشاور مهرازان .44

عه پريامون حرم مطهر حرضت بهسازي و هدايت موزون توس

 وزارت راه و شهرسازی. .)ع(رضا

معیارهای شناخت و » .(1383) .میرمقتدایی، مهتا .45

، (19شامره ) .هرنهای زیبا .«ارزیابی هویت كالبدی شهرها

29-38. 

(. 1394کازرکار، نرسین؛ و همکاران. )نجیب .46

گرفته در بافت های کالبدی صورت شناسی مداخلهآسیب»

های صفوی، پهلوی و معارص د )باتاکید بر دورهقدیم مشه

-43، 2شامره فقه و تاریخ متدن. «. )پس از انقالب اسالمی(

11. 

درآمدی بر هویت  (.1387. )کار، عبدالحمیدنقره .47

 .پیام سیام: تهران .اسالمی در معامری و شهرسازی

تحلیل » .(1398) .حامد مظاهریان؛ و نقوی، پویان .48

باغ . «هه با زمینه در طراحی معامرینظریات معارص در مواج

 .80-69(، 74شامره ) .نظر

مالحظات » .(1389) ؛ و همکاران.زاده، محمدنقی .49

ساختار  بریهبه مناهای شهری با تک یدهفرهنگی در شکل

. هویت شهر. «مناهای شهری ایرانی در دوران اسالمی

 .74-61، (7شامره )

هویت شهر  ادراک زیبایی و(. 1386زاده، محمد. )نقی .50

تفریحی -. اصفهان: سازمان فرهنگیدر پرتو تفکر اسالمی

 شهرداری.

 یسو روح مكان: به .(1382) .نوربرگ شولتز، كریستین .51

تهران:  .ترجمه محمدرضا شیرازی .پدیدارشناسی معامری

 رخداد نو.

های طراحی مقدماتی بر روش(. 1391یورماکا، کاری. ) .52

 ن: دانشگاه آزاد.. ترجمه کاوه بذرافکن. تهرامعامری

53. Capon, David Smith  . (1999). Architectural 

Theory: Le Corbusier? Legacy: Principles of 

Twentieth-century. England: John Wiley and 

Sons. 

54. Curtis, William. (1985). Regionalism in 

Architecture. Singapura: Concept Media. 

55. Benn, Ernest. (1949). Cities in Evolution: 

An Introduction to the Town Planning 

Movement and to the Study of Civics. London: 

Ernest Benn. 

56. Heath, Kingston. (2009). Vernacular 

architecture and regional design. London: 

Routledge. 

57. Hufford, Mary. (1995). "Context". The 

Journal of American Folklore. (vol 108), 528-

549. 



 

 48شماره   1401پاییز 

67 

نه
می

ا ز
د ب

ور
رخ

ن ب
بیی

ت
... 

58. Jormakka, Kari. (2017). Basics design 

methods. In Basics Design Methods. 

Birkhäuser. 

59. Lefaivre, L. M., & Tzonis, A. 

(2007). Critical regionalism: architecture and 

identity in a globalized world. Prestel 

publishing. 

60. Özkan, Suha. (1985). "Regionalism within 

Modernism. Regionalism in Architecture". 

In Proceedings of the Regional Seminar in the 

series Exploring Architecture in Islamic 

Cultures, Aga Khan Award for Architecture, 

Bangladesh University of Engineering and 

Technology and Institute of Architects. 

Bangladesh, 8-16. 

61. Rapoport, Amos. (2016). Human aspects 

of urban form: towards a man—environment 

approach to urban form and design. Elsevier. 

62. Stokols, Daniel. (1978). Environmental 

psychology. Annual review of psychology. 

(vol 29), 253-295. 

63. Tzonis, Alexander. (2003). "Introducing an 

architecture of the present. Critical 

regionalism and the design of 

identity". Critical Regionalism: Architecture 

and Identity in a Changing World, 10-21. 

64. Yin, R. K. (1994). Case study research: 

Design and methods. Thousand Oaks, CA: 

Sage. 

65. Url 1: www.google.com/map. 2019-12-19 

66. Url 2: www.fa.wikipedia.org.2020-05-17 



 

 

 

 


