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دريافت1مقاله:1396/06/251
پذيرش1مقاله:11397/03/271

چكيده  
نگاه1به1تركيب بندی1ظاهری1خيابان های1يك1شهر،1اولين1برداشت1بصری1هر1فرد1از آن1شهر1است.1خيابان1چهارباغ1عباسی1
اصفهان،1محوری1باارزش1در1شهر1تاريخی1اصفهان1است1كه1با1گذشت1زمان،1به1دليل1فرسودگی1بدنه1و1بناها1و1بازسازی1و1نوسازی های1
بدون1برنامه1در1برخی1قسمت ها،1تغييرات1اثرگذاری1در1سيمای1كالبدی1محور1به1وجود1آمده1اند.1با1اين1وجود،1چگونگی1هم1نشينی1
برخی1بناهای1ماندگار1باقی1مانده1از1گذشته1با1كاربری های1متفاوت1در1حوزه های1خاصی1از1محور1كه1طبق1برنامه1مشخصی1
ضمن1حفظ1استقالل1سبکی1و1نوآوری1نسبت1به1بناهای1مجاور1در1هم زيستی1مسالمت آميز1با1محيط1كالبدی1پيرامون1خود1قرار1
گرفته اند،1قابل1تأمل1است.1از1اين1رو،1اهميت1بررسی1خيابان1چهارباغ1عباسی1از1منظر1زمينه گرايی،1از1آن1جهت1است1كه1می توان1
روند1ميزان1وحدت1بصری1را1در1طی1دوره های1مختلف1ارزيابی1كرد.1توجه1به1زمينه1و1رعايت1مالحظات1زمينه گرايی1در1بين1برخی1
بناهای1به جا1مانده1از1دوره های1گذشته،1سبب1ايجاد1تداوم1بصری1در1بخشی1از1خيابان1چهارباغ1عباسی1شده1است.1در1مالحظات1
معماری1زمينه گرا،1بايد1به1مبحث1عقب نشينی1از1خيابان،1فاصله1از1ساختمان های1مجاور،1چگونگی1تركيب1احجام1ساختمانی،1
ارتفاع1تقريبی،1تناسبات1و1جهت گيری1نما،1شکل1و1منظر1دوردست،1حالت1در1و1پنجره،1اندازه ها1و1تناسبات1در1و1پنجره،1مصالح،1
رنگ1و1مقياس1بنا1و1هم چنين1عناصر1خاص1خردمقياس1توجه1كرد.1تا1كنون1پژوهشگران،1اين1خيابان1را1از1ديدگاه های1توصيفی،1
تاريخی1و1فرهنگی1بررسی1كرده اند،1ولی1به صورت1مشخص،1كمتر1به1اصول1زمينه گرايی1در1اين1محور1پرداخته1شده1است.1هدف1
از1نگارش1اين1مقاله،1معرفی1مالحظات1معماری1زمينه گرا1و1تحليل بناهای1شاخص1موجود1در1خيابان1چهارباغ1عباسی1مطابق1
فاكتورهای1زمينه1گرايی1است.1اين1روند1سبب1می شود1تا1چگونگی1تبعيت1بناها1از1يکديگر1و1ميزان1توجه1هر1كدام1نسبت1به1
زمينه1بيان1شود.1روش1پژوهش،1توصيفی-1تحليلی1و1روش1گردآوری1داده ها،1به1صورت1مشاهده1ميدانی1است.1با1شناخت1معماری1
زمينه گرا1و1اصول1زمينه گرايی،1به1بررسی1بدنه1چهارباغ1از1طريق1مؤلفه های1زمينه گرايی1پرداخته1می شود1و1از1اين1رو،1روند1توجه1

به1مالحظات1زمينه1گرايی1در1طی1دوره های1مختلف1بررسی1خواهد1شد.1

كليدواژه ها:1زمينه گرايی،1مؤلفه های1زمينه گرايی،1عناصر1كالبدی1نما،1نمای1خيابان،1چهارباغ1عباسی1اصفهان

*1دانشجوی1كارشناسی1ارشد1معماری،1دانشکده1هنر1و1معماری،1دانشگاه1آزاد1اسالمی1واحد1شهركرد1)نويسنده1مسئول(

   hadyeh_golshani@yahoo.com111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
m.mahmoudi@aui.ac.ir11111111111111111111111111111111111111111 استاديار1استاد1مدعو،1دانشکده1هنر1و1معماري،1دانشگاه1آزاد1اسالمي1واحد1شهركرد**

 مالحظات معماری زمینه گرا در خیابان چهارباغ عباسی اصفهان

هديه گلشن* مهدی محمودی كامل آبادی**
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مقدمه

1بهاءالدين1عاملی1)شيخ1بهايی(1به1دستور1شاه1عباس،1طرحی1
نو1برای1اصفهان1پيشنهاد1كرد1كه1در1تباين1با1سازمان1شهر1
كهن1بود.1شهر1اصفهان1برای1اين1كه1بيانگر1ويژگی های1دوران1
خود1شود،1در1سطوح1مختلف1مورد1طراحی1و1ساخت1قرار1
گرفت؛1بافت1كهن1نوسازی1شد1و1به1ويژه1پيرامون1بازار1و1در1
محل1بناهای1قديمی،1عناصر1شهری1جديد1شکل1گرفتند.1بافت1
جديد،1در1اطراف1مركز1ثقل1جديد1شهر1)ميدان1نقش1 جهان(1
شکل1گرفت1و1پيدايی1مفهوم1خيابان1)چهارباغ(،1اين1بافت1را1تا1
آن1سوی1ديگر1زاينده رود1امتداد1بخشيد1)اهری،481:13801(.
محور1يگانه1چهارباغ1اگر1چه1ويژگی های1فضايی1خود1را1
طی14001سال1از1دست1داده،1ليکن1نقش1ساختاری1خود1در1
كالن1شهر1را1حفظ1كرده1است.1تحوالت1دوره های1تاريخی1
بدين1ترتيب1بوده1اند؛1چهارباغ1در1اصفهان1دوره1صفوی،1محور1
تشريفاتی1و1سبزی1با1فضاهای1متشکل1از1باغات1بوده1است،1
در1دوره1قاجاريه،1محور1سبز1داشت1اما1به1از1هم1گسيختگی1
و1تخريب1فضايی1بسيار1دچار1شد.1چهارباغ1در1نيمه1اول1سده1
چهارم،1تبديل1به1يك1بلوار1شهری1و1هم1چنين1ساخت1وساز1
تجاری1و1ظهور1نمای1شهری1در1بخش های1ميانی1)چهارباغ1
عباسی(1و1شمالی1)چهارباغ1پايين(1همراه1با1احداث1كارخانه1
در1بخش1جنوبی1)چهارباغ1باال(1شد1)سهراب،1-191:13921(.
خيابان1چهارباغ1عباسی1كه1از1نظر1تاريخی،1بصری1و1كالبدی1
بسيار1باارزش1بوده،1در1دهه های1اخير1دچار1تراكم1فعاليت های1
تجاری1و1متأسفانه1تخريب1نمای1شهری1شده؛1اين1امر،1به1دليل1
عدم1توجه1به1نحوه1طراحی1و1باز1زنده سازی1در1زمينه1تاريخی1
است.1نمونه هايی1از1اين1اغتشاش،1توسط1پژوهشگران1در1شکل1

11نشان1داده1شده1اند.
از1اين1رو،1با1مطالعه1معماری1زمينه گرا1و1بررسی1و1توجه1
به1مؤلفه1های1زمينه گرايی1در1ساختمان های1دارای1ارزش1در1
محور،1ابتدا1ويژگی های1ساختاری1هر1بنا1و1سپس،1چگونگی1

حفظ1انسجام1كالبدی1و1وحدت1بصری1حاصل1می شود.
توجه1به1معيارهای1زمينه گرايی،1ضمن1حفاظت1از1بافت1

در1برابر1آفات1ناشی1از1ساخت1وسازهای1جديد،1زمينه1را1برای1
تداوم1جريان1طبيعی1حيات1در1آن،1از1منظر1ساخت1وساز1جديد1
و1برآوردن1نيازها1و1ارتقای1كيفيت های1كالبدی،1فضايی1و1
ادراكی1بافت1فراهم1می آورد.1لذا1ساخت1وسازهايی1كه1انطباق1
و1هم سويی1الزم1با1مؤلفه های1زمينه گرايی1را1نداشته1باشند،1
موجوديت1و1ارزش1های1ويژه1تاريخی1را1در1معرض1تهديد1قرار1

داده1و1به1تدريج1بافت1را1به1سمت1فروپاشی1سوق1می دهند.
با1بررسی1بناهای1ارزشمند1 اين1پژوهش1تالش1دارد1تا1

موجود1در1محور،1به1اين1پرسش ها1پاسخ1دهد:
1 گوناگون،1طی1- كاربری های1 با1 بناها1 هم1نشينی1 چگونه1

دوره های1مختلف،1سبب1ايجاد1وحدت1بصری1در1يك1
محور1شده اند؟

1 بين1- در1 بصری1 وحدت1 حفظ1 سبب1 مؤلفه هايی،1 چه1
ساختمان های1دارای1ارزش1در1محور1شده1اند؟1

پيشينه پژوهش

مطرح1شدن1باغ1و1چهارباغ1به عنوان1فضايی1كالبدی،1موضوعی1
نيست1كه1از1زمان1صفويه1آغاز1شده1باشد؛1شايد1قدمت1آن،1به1
پاسارگاد1در1زمان1كوروش1برسد.1شهر1اصفهان1به1دليل1وجود1
محور1تاريخی1و1طبيعی1زاينده رود1و1شرايط1خاص1اقليمی،1از1
قديم1به1داشتن1باغ های1گسترده1معروف1بوده1است.1حتی1از1
دوره1ديالمه،1باغ های1بسيار1معروفی1را1در1اصفهان1می شناسيم1
كه1بعدها1طی1شهرسازی1سلجوقی1و1صفوی،1به1بافت1شهری1
تبديل1شدند.1چهار1باغ1معروف1از1دوره1سلجوقی،1به1نام های1
باغ1بکر،1باغ1كاران،1باغ1احمد1سياه1و1باغ1فالسان1در1اصفهان1

مشهور1بودند1)پورقديری،21-251:13821(.
تاريخی1آل بويه-1ديلمی،1سلجوقی1و1 از1سه1دوره1 پس1
باالخره1صفوی،1در1اصفهان1باغ های1معروفی1وجود1داشته1كه1
گاهی1مشخصا1ًچهارباغ1ناميده1می شده اند،1اما1چهارباغ1اصفهان1
به1شکلی1كه1امروزه1در1خاطره1تاريخی1اصفهان1باقی1مانده1و1هنوز1
كم1وبيش1با1همان1تركيب1به1عنوان1محور1تاريخی-1فرهنگی1
در1اصفهان1مطرح1شده،1در1دوره1شاه1عباس1اول1احداث1شده1

است1)همان(.

شکل1.11نمونه1هايي1از1اغتشاش1بصری1در1وضع1موجود1خيابان1)نگارندگان(
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شاه1عباس،1"باغ1شهر1هرات"1را1به عنوان1الگويی1در1ذهن1
داشته1و1به1هنگام1استقرار1در1اصفهان،1با1راهنمايی1علمای1
شيعی1باألخص1"شيخ بهايی"،1به1گسترش1شهر1بر1اساس1
الگوی1باغ1ايرانی1كه1نوعی1باغ شهر1محسوب1می شد،1فرمان1
داد1)انصاری،541:13801(.1آن چه1در1اين1دوران1به1مفاهيم1
شهرسازی1مکتب1اصفهان1اضافه1شد،1پيدايش1مفهوم1خيابان1
در1مقابل1بيابان1است1كه1يا1راه1به1ميدان1اصلی1شهر1برده1و1يا1
آن1كه1به1موازات1آن1كشيده1می شود1)حبيبی،481:13961(.1
مسير1چهارباغ1كه1در1واقع1تجلی1كالبدی1همان1مفهوم1خيابان1
دوره1صفوی1است،1تقريبا1ًبه1موازات1ميدان1نقش 1جهان1قرار1
گرفته1و1به1عنوان1ستون1فقرات1استخوان بندی1شهر1محسوب1
می شود. اين1محور،1به1عنوان1لواليی1خطی1بين1سازمان1فضايی1
كهن1و1نو1با1عبور1از1محور1زاينده رود1)به1عنوان1محور1طبيعی1و1
نمادين(،1عماًل1تركيبی1از1طبيعی1و1مصنوعی1و1نظم1و1بی نظمی1

را1عرضه1می دارد1)هنرفر،2-141:13741(.1
چهارباغ1تنها1به1مفهوم1خيابانی1با1چهار1رديف1درخت1نيست،1
بلکه1محوری1به1طول1حدود1يك1فرسنگ1بوده1كه1از1دروازه 1
دولت1آغاز1می  شده،1از1ميان1چهارباغ1اصلی1و1يازده1باغ1از1هر1
طرف1در1بخش1جنوبی1می گذشته1و1انتهای1آن،1باغ1سلطنتی1
هزار1جريب1قرار1داشته1است1)آيت1اهلل11زاده1شيرازی،1:13861
150-148(.1درباره1چگونگی1شکل1و1كالبد1خيابان1چهارباغ،1
ر1دوره1صفوی،1اطالعاتی1در1سفرنامه ها1آمده111اند.1به1گفته1 د
سياحان،1باغ های1بزرگی1در1حاشيه1چهارباغ1وجود1داشتند1
كه1دارای1ديوار1مستقيم1و1صاف1در1جداره1خيابان1بود1و1اغلب1
آنها1به1شکل1مشبك1و1مانند1رديف1خشت هايی1بوده1كه1جهت1
خشکاندن1چيده1شده1باشند؛1از1اين1رو،1عابرين1پياده1می توانستند1
كوشك ها1و1فضاهای1مشجر1درونی1باغ ها1را1ببينند1)شاردن،1
1181:1379-114(.1هر1يك1از1باغ های1اطراف1خيابان،1دارای1
دو1عمارت1كاله فرنگی1بود1كه1يکی،1بزرگ1تر1و1در1ميان1باغی1

بود1كه1كوشك1مركزی1ناميده1می شد1و1مشتمل1بر1تاالری1بود1
كه1از1هر1طرف1باز1و1در1گوشه های1آن1اتاق ها1و1صندوق خانه ها1
قرار1داشتند1و1ديگری،1بر1روی1سر1در1باغ1بنا1شده1و1آن1نيز1از1
هر1طرف1باز1بوده1است1تا1بتوان1رفت1وآمد1مردم1را1در1خيابان1
ديد.1وسعت1بنای1اين1كاله فرنگی ها1يکسان،1ولی1ساختمان1
هر1يك1متفاوت1بود.1مدخل1باغ ها1شامل1درگاه،1ساباط1رفيع،1
ايوان،1باالخانه1و1منظره1مناسب1بود1و1با1نقاشی های1زيبا1و1طال1
و1الجورد1آذين1شده1بودند1)تركمان،15441:13821و5451(.1
هم چنين،1قرينه سازی1در1دو1سمت1خيابان1با1قرارگيری1سر1
درها1رعايت1شده1بود.1در1مقابل1باغ ها1و1در1دو1جبهه1خيابان،1
دو1پياده1و1سواره روی1سنگ1فرش1عريضی1بوده1و1در1كنار1آنها1
دو1باغچه1با1درختان1چنار1و1گل كاری1وجود1داشتند.1در1وسط1
خيابان1و1بين1دو1باغچه1مذكور،1در1فواصل1معين،1روبه روی1
ورودی1باغ ها،1حوض های1بزرگی1با1اشکال1مختلف1هندسی1
طراحی1شده1بود1كه1با1نهری1سنگی1به1هم1متصل1می شدند.1
در1دو1طرف1نهر1سنگی،1دو1مسير1پياده رو1و1سنگ1فرش1قرار1
داشتند؛1البته1معبر1اصلی،1همان1پياده رو1و1سواره1روی1سنگ1فرش1
كنار1خيابان1بود1و1از1سنگ1فرش1كنار1نهر1ميانی1برای1تفريح1

استفاده1می شد1)ُدالواله،39-421:13481(.1
بنابراين1با1توجه1به1توصيف هايی1كه1سياحان1و1محققان1
ختلف1از1چهارباغ1ارائه1داده اند،1می توان1گفت1كه1مقطع1 م
عرضی1خيابان1به1شکل1متقارن1بوده1است1)شکل21(1)انصاری،1

1.)671:1382
دقيق ترين1نقشه ها1و1ترسيم ها1كه1از1وضعيت1اين1محور1از1
دوره1صفوی1در1دسترس1داريم،1نخست1ترسيم های1كمپفر1
است1كه1در1اواخر1دوره1صفويه1تهيه1شده1و1ديگری1كه1با1دقت1
بيشتری1فراهم1ديده1شده،1مربوط1به1سال112671ه.ق. بوده1كه1
توسط1پرسکورياكف1و1پرانورشيکف1جريفك1روسی1مصادف1با1
.(URL:1))31اوايل1حکومت1ناصرالدين1شاه1تهيه1شده1اند1)شکل

شکل1.21تصوير1بازسازی1شده1از1نصف1مقطع1عرضی1خيابان1چهارباغ1عباسی1در1دوره1صفوی1)پورمختار،91-1011:13921(
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با1توجه1به1نقشه های1چهارباغ1صفوی،1مشخصه1اصلی1در1
طراحی1اين1محور،1هماهنگی1و1وحدت1ميان1الگوهای1هندسی1
بوده1كه1اين1هماهنگی،1ناشی1از1تکرار1الگوهای1هندسی1است1
 (Ardalan,1كه1سبب1به وجود1آمدن1هارمونی1و1نظم1می شود
(87 :1.2002محور1چهارباغ،1از1فرم های1مدول واری1از1مربع ها1
1در1نظام1شبکه ای1در1ارتباط1با1يکديگر1قرار1گرفته1اند،1 كه
تشکيل1شده1است.1در1واقع،1تقاطع1خطوط1و1مجموعه1مربع ها1
بـا1فـواصـل1منظم،1الـگـوی1هندسی1چهارباغ1را1معرفی1كرده1
كه1متشکل1از1نقاط1و1فواصل1منظم1و1حوزه هايی1با1اشکال1
منظم1است1كه1برخورد1آنها،1نقاط1ثابت1مهم1مانند1ورودی هــا،1
تقسيمات1گونه های1گياهی1و1محل1آب1نماها1را1مشخص1می كنند1

1.1(Mayhew, 2007: 34)1)41شکل(

روش پژوهش 

روش1اين1پژوهش،1توصيفی-1تحليلی1و1گردآوری1اطالعات1
به صورت1مطالعات1كتابخانه ای1و1مشاهده1ميدانی1است؛1بدين1
ترتيب1كه1ابتدا1بخش1عمده ای1از1مطالعه1متون1مربوطه،1به1
شناخت1و1تحليل1معماری1زمينه گرا1پرداخته1و1به دنبال1آن،1
مؤلفه ها1و1اصول1زمينه گرايی1از1مطالعات1استخراج1شدند.1
هم چنين1بنا1به1ضرورت1شناخت1تاريخی1و1هويت1فرهنگی،1
منابع1تاريخی1موجود1در1خصوص1پيدايش1خيابان1چهارباغ1

عباسی1و1مکتب1فکری1تأثيرگذار1در1پيدايش1آن،1مورد1بررسی1
قرار1گرفتند.1پس1از1آن،1به1بررسی1وضع1موجود1محور1چهارباغ1
پرداخته1شد1و1به1صورت1موردی،1تحليل1بدنه1موجود1بر1اساس1

اصول1يافته1شده1در1زمينه گرايی1انجام1گرفت.1

مبانی نظری

context 1در1لغت،1اشاره1به1ارتباط1ميان1كلمات1و1انسجام1
ميان1آنها1دارد. بنابراين1context1در1اصل،1به1هم1بافتن1و1مرتبط1
ساختن1كلمات1و1جمالت1به1منظور1ساختن1يك1سخن1يا1گفته1
است.1از1اين1رو،context1 1اشاره1به1ارتباط،1اتصال،1هم نشينی1
و1هم بافی1ميان1اجزا1دارد.1در1بستر1شهر1به1گونه1ای1قياسی،1
می توان زمينه1را1اتصال1و1هم نشينی1ميان1بناها1خواند1)مرزبان1

و1معروف،781:13891(.1
زمينه گرايی،1ديدگاهی1است1كه1به1ويژگی های1خاص1يك1
مکان1و1به كارگيری1آنها1در1طراحی1معاصر1توجه1دارد.1هر1بنايی1
كه1ساخته1می شود،1خود1به1عنوان1بخشی1از1زمينه1برای1بنای1
بعد1از1خود1زمينه سازی1می كند.1زمينه گرايی،1سازگاری1با1زمينه1
كالبدی،1تاريخی1و1اجتماعی-1فرهنگی1است1كه1بر1طبق1آن،1
ايده ها1و1اشکال1گذشته1در1شکل1دادن1به1كالبد1معماری1معاصر1
حضور1دارند.1معمار1زمينه گرا1بايد1قادر1باشد1ويژگی های1يك1
مکان1را1دريافته1و1آن1را1بخشی1از1فرآيند1طراحی1خود1قرار1دهد.1
در1زمينه گرايی1كالبدی،1طراح1نه1تنها1خود1شیء1بلکه1رابطه1
متقابل1آن1را1با1ساير1اشيای1موجود1در1زمينه1ملحوظ1می دارد؛1
زيرا1معتقد1است1كه1شکل1بناها1بر1اشکال1مجاور1و1نزديك1آن1
تأثير1می گذارد.1زمينه گرايی،1با1تاريخ1و1فرهنگ1و1اجتماع1پيوند1
دارد؛1از1اين1رو،1مفهوم1مکان1را1جايگزين1فضا1می كند.1مکان،1
كل های1انسان1محيطی1هستند1كه1از1نظر1زمانی1ماندگار1بوده1
و1روح1جامعه1را1در1ويژگی1تاريخی-1جغرافيايی1سيمای1شهر1
عينيت1می بخشند.1زمينه گرايی1تاريخی،1ويژگی های1تاريخی1
را1در1نظر1می گيرد1و1به1مکان1و1جوهره1تاريخی1آن1توجه1دارد؛1
از1اين1رو،1سنت1را1محترم1می شمارد.1اما1برای1آن1كه1گذشته1

شکل1.31محل1قرارگيری1چهارباغ1و1باغ های1واقع1در1آن،1ترسيم های1كمپفر1
)11007ه.ق.(1و1پرسکورياكف1و1پرانورشيکف1جريفك1روسی1)11267

 (URL: 1)).ه.ق

(URL: 1)1شکل1.41محل1قرارگيری1و1ترتيب1حوض های1چهارباغ1بر1اساس1نقشه1پاسکال1كست
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برای1حال1قابل1استفاده1باشد،1به1سنت1زنده1رجوع1می كند.1
زمينه گرايان1اجتماعی-1فرهنگی،1به1زبان شناسی1و1معناشناسی1
روی1آوردند؛1به1اين1ترتيب1كه1اجزای1شکل1شهر1را1به1واژه1ها1
تشبيه1كرده  اند.1گر1چه1هر1يك1از1واژه ها1به1تنهايی1واجد1معنا1
است،1اما1زمينه؛1يعنی1كلمات1قبل1و1بعد1از1آن،1نقش1مهمی1
در1درك1معنی1آن1دارد.1در1اين1ديدگاه1برای1دريافت1معنا،1به1
فرهنگ1مراجعه1می كنند1كه1به1نوبه1خود1ميان1مردم1مشترك1

است1)تواليی،34-431:13801(.
معماری1زمينه گرا،1بر1زمين مداری1و1پيوند1محيط1با1فضا1
تأكيد1داشته و1با1درك1پيام1بستر1خود1شکل1گرفته1و1در1واقع1
پيامی1را1به1عينيت1می رساند1و1طراحی1می كند1كه1بستر1
معماری1به1او1داده1است؛1در1نتيجه،1ساختمان1جزئی1از1طبيعت1
پيرامون1خواهد1بود1)مهدوی نژاد1و1همکاران،21-341:13831(.1
البته1توجه1به1اين1نکته1ضروری1بوده1كه1معماری1زمينه گرا،1نه1
تأكيد1بر1تقليد1دارد1و1نه1مانع1نوآوری1و1خالقيت1است.1پيام1آن،1
ضرورت1توجه1به1محيط1كالبدی1پيرامون1اثر1معماری1است1و1
نشان1می دهد1كه1اين1توجه1می تواند1هم1برای1خود1اثر1و1هم1
برای1زمينه،1عاملی1مثبت1و1تقويت1كننده1باشد.1يك1ساختمان1
برای1تناسب1با1زمينه1و1تقويت1وحدت1بصری1منطقه،1نيازی1به1
تقليد1دقيق1شکل1و1فرم1ساختمان های1مجاور1ندارد،1بلکه1بايد1
ويژگی های1مشترك1و1اساسی1معينی1داشته1باشد.1طراحی1
در1درون1زمينه،1لزوما1ًبه1معنی1يکنواختی1نيست.1بايد1ميان1
تنوع1بصری1كه1اغتشاش1ايجاد1می كند1و1تنوعی1كه1در1آن1

توان1ديده1می شود،1فرق1گذاشت.1
هماهنگی1ميان1ساختمان های1هم1جوار1را1هر1يك1از1صاحبان1
انديشه1به1گونه1ای1و1با1استفاده1از1واژگانی1متفاوت1مطرح1كرده اند.
آنتونی1تاگنات،1نوآوری1در1زمينه1را1با1در1نظر1گرفتن1قواعد1

زير1مجاز1می1شمارد:
1(1سازگاری1مقياس1عناصر1با1زمينه،21(1پيوستگی1نما1
به1منظور1ايجاد1رابطه1ميان1بناها،31(1ارتفاع1طبقات1و1سلسله1
مراتب1بلندی1بناها،41(1انسجام1تك1بناها،51(1رديفی1شدن1
بازشوها،61(1انتخابی1كاربردی1و1تركيبی1از1مصالح،71(1سيمای1
بام1خانه1ها،81(1نسج1و1رنگ1بناها،91(1تنوع1محلی،101(1آب1وهوا1

و1گياهان
موفقيت1همه1اين1موارد،1به1جايگزينی1متناسب1آنها1با1

زمينه1بستگی1دارد1(1987).
ريچارد1هدمن1و1يازوسکی1نيز1از1پيشگامان1طراحی1شهری1
زمينه1گرا،1111عامل1را1در1وحدت1و1يکپارچگی1مجموعه های1
ساختمانی1مطرح1می1كنند:1خط1افق1ساختمان ها،1فاصله1بين1
ساختمان ها،1تناسب1پنجره ها،1برجستگی ها1و1فرورفتگی1های1
نما،1درها1و1ساير1عناصر،1فرم1و1شکل1كلی1بنا،1محل1و1نحوه1

حل1مدخل1ورودی،1جنس1مصالح،1بافت1نما،1الگوی1سايه1
حاصل1از1حجم1و1عناصر1تزئينی،1مقياس1بنا،1سبك1معماری1

و1محوطه1سازی1در1صورت1وجود1)53-581:1387(.
بنتلی1و1همکاران1او1در1ارتباط1با1چگونگی1مجاورت1و1
پيوستگی1بدنه1خيابان،1لزوم1وجود1يك1شباهت1خانوادگی1با1
ساختمان های1اطراف1را1مطرح1كرده1و1آن1را1با1خوانايی1در1فرم1
معرفی1نموده1و1خوانايی1مذكور1را1در1گرو1استفاده1از1شاخص هايی1
كه1رابط1بين1ساختمان1مجاور1يکديگر1هستند،1می دانند.1آنها1
فهرستی1از1شاخص های1مذكور1را1كه1همان1عناصر1جداره ای1
هستند،1فراهم1آورده1و1تکرار1آنها1در1جداره های1ساختمانی1را1
موجب1خوانايی1در1فرم1می دانند؛1اين1عناصر1عبارت1هستند1از:1
وزن های1)ريتم های(1عمودی،1وزن های1)ريتم1های(1افقی،1خط1
آسمان،1جزئيات1ديوار1)مصالح،1رنگ،1الگو1و1غيره(،1پنجره ها،1

درها1و1اجزای1عناصر1همکف1)881:1382(.
به1زعم1برولين،1در1ارزيابی1رابطه1يك1ساختمان1و1زمينه1
آن1بايد1در1نظر1داشت1كه1موفقيت1در1ايجاد1وحدت1و1انسجام1
بصری،1تنها1متأثر1از1رعايت1قوانين1زمينه گرايی1و1انعطاف پذيری1
نيست.1با1اين1همه،1استفاده1از1فهرست1ويژگی های1بالقوه1و1مهم1
در1تناسبات1می تواند1در1بحث1و1بررسی1علل1ناسازگاری1و1يا1
نحوه1ارتقای1سازگاری1طرح1با1زمينه1مفيد1باشد.1يك1فهرست1
ارزيابی1می تواند1به1دو1بخش1تقسيم1شود:11(1ويژگی های1

عمومی،21(1ويژگی1های1سبك1تاريخی1و1غير1تاريخی.
1 با1- طرح1 انطباق1 صورت1 در1 اغلب1 عمومی:  ويژگی های1

حاصل1 زمينه1 با1 موفق1 ارتباطی1 عمومی،1 ويژگی های1
می شود؛1اما1اين1امکان1وجود1دارد1كه1طراح،1هيچ1يك1
هم1 باز1 و1 نکرده1 رعايت1 را1 فهرست1 اين1 معيارهای1 از1
اين1 به1هر1حال،1 ساختمان های1سازگاری1احداث1كند.1
قوانين1در1ايجاد1رابطه1می توانند1مفيد1بوده1و1عالوه1بر1
روشن1شدن1داليل1 برای1 فهرست1 به1صورت1يك1 اين،1
ناسازگاری1يك1ساختمان1با1زمينه1خود1استفاده1شوند.1

اين1ويژگی ها1عبارت1هستند1از:
1(1عقب نشينی1از1خيابان،21(1فاصله1از1ساختمان های1مجاور،1
3(1توده،1چگونگی1تركيب1احجام1ساختمانی،41(1ارتفاع1تقريبی،1
5(1تناسبات1و1جهت گيری1نما،61(1شکل1و1منظر1دوردست،1
7(1حالت1در1و1پنجره،81(1اندازه ها1و1تناسبات1در1و1پنجره،91(1

مصالح،101(1رنگ،111(1مقياس.
1 ويژگی های1سبك1تاريخی1و1غير1تاريخی:1پس1از1بررسی1-

ويژگی های1عمومی،1بايد1مشخص1كرد1كه1ساختمان1از1
نظر1عناصر1خردمقياس1كه1همه1سبك ها1با1آن1تعريف1
می شوند،1با1زمينه1خود1دارای1شباهت1يا1تفاوت1است.1
پااليش1جزئيات1و1تزئينات،1از1مطمئن1ترين1و1آسان ترين1
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روش های1ايجاد1ارتباط1خوب1بين1ساختمان های1جديد1
و1قديم1است.1به كارگيری1تزئينات1خردمقياس1)آرايه ها(،1
اغلب1می تواند1جايگزين1بی توجهی1كلی1به1ويژگی های1
عمومی1شده1و1در1خلق1يك1ويژگی1بصری1مطلوب1و1ايجاد1
حس1محيط1اوليه1و1قديمی،1مؤثر1باشد.1طرح1فهرستی1
از1سؤاالت1پيرامون1آرايه ها1و1جزئيات1ساختمان،1سبب1
می شود1تا1ميزان1اثرپذيری1آن1از1زمينه1از1نظر1ويژگی1

و1نوع1آرايه ها1به1خوبی1بررسی1شود.
اين1سؤاالت1عبارت1هستند1از:

11 آرايه ها1در1كجا1واقع1شده1اند؟1بخش1بااليی1يا1پايينی1.
بنا؟1پيرامون1درها1يا1پنجره ها؟1متمركز1در1نقاط1كانونی1

يا1پراكنده1به1صورت1الگو1و1بافت1كلی؟
21 آيا1حس1آشفتگی1يا1آرامش1ايجاد1می كنند؟.
31 بدون1هماهنگی1. يا1 ايجاد1می كنند؟1 منظمی1 ريتم1 آيا1

خاصی1است؟
41 آيا1رنگ1يك1عنصر1تزئينی1مهم1است؟1در1اين1صورت1.

چگونه1استفاده1می شود؟
51 آيا1آرايه ها1حس1غالب1ساختمان،1اعم1از1انسجام1سنگين1.

يا1حس1نازكی1و1ظرافت1را1تقويت1می كنند؟
61 آيا1آرايه ها1شکسته1و1مورب 1هستند1يا1قوس دار1و1منحنی؟.
71 نمود1آرايه ها1روان1است1يا1صلب؟.
81 آيا1به1لحاظ1بصری،1سنگين1است1يا1سبك؟.
91 )برولين،1. يا1ساده؟1 به1نظر1می آيد1 و1شلوغ1 پرتکلف1 آيا1

.)148-1531:1383
به1عقيده1توسلی1و1بنيادی،1احترام1به1زمينه1در1يك1نمای1
واحد،1مستلزم1هماهنگی1ميان1اجزای1آن1نما1از1نظر1فرم1و1
تناسبات1است1)1386(.1منظور1از1ايجاد1يك1كل1هماهنگ1
در1ارتباط1و1مجاورت1دو1يا1چند1بنای1مجاور1هم1در1خيابان،1
توجه1 قواعد1 و1 اصول1 اين1 به1 كه1طراح1حداقل1 است1 اين1
كرده1باشد:11(1خطوط1و1سطوح1نمای1جديد1تقريبا1ًدر1تراز1
)هم1سطح1بودن(1و1رديف1نمای1موجود1)درصورتی1كه1واجد1
ارزش1شکلی1باشد(1قرار1گيرد،21(1ميان1اجزای1دو1نما1از1نظر1
نسبت1و1تناسب1ارتباط1برقرار1باشد،31(1ميان1رنگ1و1بافت1
مصالح1دو1نما1هماهنگی1باشد.1هم1چنين،1وی1در1بررسی1
شکل شناختی1نماهای1شهری،1به1دو1جنبه1اساسی1اركان1و1
اجزا1اشاره1می1كند؛1اركان1عبارت1هستند1از:11(1ريتم های1
افقی،21(1ريتم های1عمودی،31(1خطوط1نما1و1اجزا1عبارت1
در1 نما1 جزئيات1 1)3 پنجره ها،1 1)2 ورودی،1 1)1 از:1 هستند1

طبقات1)توسلی،13761(.
با1بررسی1و1جمع بندی1ديدگاه ها1و1روش هايی1كه1صاحبان1
انديشه1برای1برقراری1ارتباط1بصری1سازگار1و1همگون تر1ميان1

ساختمان ها1ارائه1كرده اند،1می توان1معيارهای1جامعی1را1در1
جهت1ايجاد1تداوم1بصری1بيان1كرد:

11 توده.
21 اركان1نما.
31 اجزای1نما.

توده

توده،1به1معنای1تركيب1احجام1ساختمانی1است.1آن1اصل1
پايه ای1كه1طراح1بايد1در1جريان1طراحی1همواره1به1آن1توجه1
داشته1باشد،1آگاهی1پيدا1كردن1نسبت1به1فضا1است.1برای1اين1
مقصود1بايد1دانست1كه1دو1جزء1يا1دو1عنصر1اساسی1تركيب1
معماری1يا1مجموعه ای1از1شهر،1حجم1يا1توده1ساختمانی1و1فضا1
است.1چقدر1از1سطح1زمين1بايد1به1فضا1اختصاص1يابد1و1چقدر1با1
توده1ساختمانی1پر1شود.1امروزه1طراحان1آن1قدر1كه1به1طراحی1
توده1ساختمانی1بها1داده،1به1طراحی1فضا1اهميت1نمی دهند.
در1طراحی1شهری،1نحوه1تركيب1توده1و1فضای1عمومی1و1
شکلی1كه1اين1دو1می گيرند،1نخستين1مرحله1طراحی1است1و1
تركيب1و1شکل1حجم1توده1و1فضاهای1عمومی1نسبت1به1تناسب1
فضاها،1تباين1و1تقارن1و1تعادل1فضاها1در1همين1مرحله1روشن1

می شوند1)فالحت1و1شهيدي،27-381:13941(.

اركان نما

اركان1تركيب1نماها1كه1خطوط،1سطوح1و1احجام1شاخص1
و1تأثيرگذار1بر1حجم1كلی1ساختمان1بوده،1به1اين1قرار1هستند:

عناصر برجسته عمودی و افقی

عناصری1كه1)تکرار1آنها1در1جداره1ساختمانی1و1شهری(1
ريتم های1عمودی1و1افقی1را1تشکيل1می دهند؛1مانند1جرزها،1
و1 پيش1آمدگی1ها1 و1 ايوان ها1 و1 بالکن1ها1 پله،1 قفسه های1
فرورفتگی های1برجسته1نما1و1...1.1هم1چنين،1اين1عناصر1در1
امتداد1خود،1خطوط1)فرضی(1نما1را1ايجاد1می كنند.1می توان1

عناصر1معرفی1شده1را1در1دو1گروه1دسته1بندی1كرد:
الف(1عناصر1برجسته1عمودی/1افقی1كه1بخش های1شاخص1
عمودی/1افقی1را1مانند1جرزهای1عريض1)ميان1رديف1پنجره های1
عمودی1يا1افقی(،1قفسه های1برآمده1و1يا1تونشسته1پله،1بالکن1های1

كشيده1افقی1و1...1تشکيل1می1دهند.
ب(1امتداد1عمودی/1افقی1عناصر1تکرارشونده1در1طول1جداره1
ساختمانی/1شهری1مانند1بالکن ها،1ايوان ها،1قاب1پنجره ها1و1
يا1مجموعه1عناصر1و1اجزايی1كه1به1صورت1يك1گروه1به1چشم1
آمده1كه1از1تکرار1آنها،1سطوح1يا1احجام1فرضی1افقی1و1عمودی1

تشکيل1می شوند.
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خطوط نما
خطوط1نما،1مهم ترين1عنصر1هندسی1ارتباط1دهنده1نمای1
ساختمان ها1و1پديدآورنده1نظم1به1شمار1رفته1و1در1واقع1ممکن1
است1وجود1نداشته1باشند،1اما1تركيب1خطي1اجزا1و1اركان1افقی1
با1عناصر1متوالی،1اين1احساس1را1در1ناظر1ايجاد1كرده1و1بر1چهار1

نوع1تقسيم1می1شوند:
1 خط1پايه1كه1خط1لبه1پايين1بدنه1خيابان1و1مرز1آن1با1-

پياده رو1است.1
1 برخی1- و1 مغازه ها1 باالی1 كه1 همکف1 طبقه1 باالی1 خط1

ورودی ها1است.1
1 خطوط1طبقات1كه1از1ارتباط1اجزای1طبقات1مانند1پنجره ها1-

پديد1می آيند.
1 خط1لبه1بام1و1جان1پناه1-

خطوط1ذكرشده،1به1نوعی1مرزهای1بخش1های1عمده1نما1را1
تشکيل1می1دهند.1خط1پايه1و1خط1باالی1همکف،1مرز1پايين1
و1باالی1بخش1پايه/1همکف1و1خط1بام1و1خط1بااليی1آخرين1
طبقه،1مرزهای1بخش1تاج1و1بام1و1نيز،1خط1باالی1طبقه1همکف1
و1خط1بااليی1آخرين1طبقه،1حدود1بخش1ميانی1نما1را1مشخص1
می كنند.1خط1بام1كه1هر1چند1خود1به1يك1معنی1خط1نما1
محسوب1شده،1اما1به1علت1اهميت1و1نقش1اصلی1در1شکل1دادن1

به1نماها،1به1صورت1مجزا1مطرح1می1شود1)توسلی،13761(.1
اصطالح1خط1بام1در1مقايسه1با1اصطالح های1خط1آسمان1و1
منظر1بام،1اشاره1به1شرايط1ديده1شدن1خط1باالی1ساختمان ها1
از1فاصله ای1نزديك1)برای1مثال1پياده رو1مقابل(1دارد1و1منظور1
از1آن،1عبارت1است1از1خط1دور1يك1بام1يا1گروهی1از1بام ها1كه1
در1پيش1زمينه1آسمان1ديده1می شود.1خط1بام،1باالترين1قسمت1
بام1و1حد1ساختمان1بوده،1مکان1مشترك1آسمان1و1ساختمان1
و1پايان1يافتن1آن1است.1خط1بام،1بخشی1از1خط1آسمان1است1
كه1از1فضای1درون1شهر1ديده1می شود.1بر1خالف1خط1آسمان1
كه1از1فاصله1دور1قابل1مشاهده1است،1اين1خط1از1فاصله1نسبتا1ً

.(Moughtin, 1999)1نزديك1ديده1می شود

اجزای نما
اجزای1نما1كه1بعد1از1اركان1اصلی1قرار1گرفته،1عمدتا1ًعبارت1

هستند1از:
11 حالت،1. ورودی،1 مدخل1 حل1 نحوه1 و1 )محل1 ورودی ها1

تناسبات(
21 پنجره ها1)حالت،1تناسبات(.
31 سطوح1پر1و1خالی.
41 سبك1ازاره.
51 خط1آسمان.

61 مصالح1نما.
71 جزئيات.

در1ارتباط1با1اجزای1نما،1می توان1بيان1كرد1كه1يا1از1نظر1
عملکردی1الزم11هستند1و1يا1صرفا1ًنقش1برجسته هايی1بوده1كه1
به1نما1روح1می بخشند؛1مانند1اجزای1دور1پنجره1و1نعل1درگاه ها1
از1نمای1مجاور1آن1شکل1بخشيده،1 كه1استقالل1پنجره1را1
ناودان ها،1سايه بان ها،1پيش آمدگی های1سقف1كه1ايجاد1سايه1
می كنند،1قاب های1پنجره1و1پيچك های1ديواری1...؛1اين1اجزا1
كه1ذاتا1ًعناصر1متفاوتی1بوده،1طبعا1ًدر1شکل،1رنگ1و1مصالح1نيز1
اختالف1دارند.1بايد1بتوان1تمام1اين1قسمت ها1را1به1طور1مجزا1
تشخيص1داد،1اگر1چه1زبان1مشترك1پيونددهنده1آنها1نيز1بايد1
قابل1درك1باشد.1با1وجود1اين،1استفاده1از1هر1وسيله1ای1برای1
.(Krier, 1979)1ارتباط1و1پيوند1اين1عناصر1صحيح1نيست

با1مشاهده1بدنه1خيابان1چهارباغ1عباسی،1مشخص1می شود1
كه1تعدادی1از1ساختمان های1دارای1هويت1از1دوره های1صفويه،1
قاجار1و1پهلوی،1هم1چنان1پابرجا1هستند.1مدرسه1چهارباغ،1
بازارچه1بلند1و1كاروانسرای1مادر1شاه1)هتل1عباسی(،1از1نمونه های1
دوره1صفويه1هستند1كه1نسبت1به1ديگر1ساختمان های1واقع1در1
بدنه1محور،1مخصوصا1ًبناهای1دوره1قاجار،1بيشتر1مورد1توجه1
قرار1گرفته؛1به گونه ای1كه1در1طی1سال های1گذشته،1چندين1
مرتبه1مرمت1شده اند.1هتل1جهان1)هتل1آمريك(،1مسافرخانه1
ارديبهشت،1ساختمان1ژاندارمری1سابق1و1رديف1مغازه هايی1
در1طبقه1فوقانی1چهارباغ1كه1به واسطه1بالکن1ستون دار1به1
چهارباغ1ديد1دارند،1از1نمونه های1معماری1دوره1قاجار1در1بدنه1
چهارباغ1بوده1كه1متأسفانه1مورد1بی توجهی1و1دخل1و1تصرف های1
ناآگاهانه1واقع1شده اند.1از1دوره1پهلوی،1هتل1عالی قاپو،1بيمه1
ايران1و1ساختمان1منسوب1به1اداره1تعاون،1از1نمونه های1باارزش1
هستند.1با1مشاهده1نقشه1محور1چهارباغ1)شکل51(،1محل1

قرارگيری1اين1بناها1مشخص1می شود.1
با1بررسی1مالحظات1زمينه گرايی1در1ساختمان ها،1چگونگی1

رعايت1مؤلفه ها1در1هر1دوره1در1اين1محور1بررسی1می شود.

صفويه

در1انتظام1فضايی1بناها1و1چگونگی1تركيب1احجام1در1دوره1
صفويه،1اصل1درون گرايی1رعايت1می شود.1معماری1درون1گرا1
با1قرار1دادن1عناصر1و1اندام های1معماری1در1حول1يك1حياط،1
ارتباط1مستقيم1بنا1را1به1داخل1)حياط(1برقرار1كرده1و1ارتباط1
آن1را1با1بيرون،1با1به كارگيری1ديوارهای1بلند1بنا،1جدا1می سازد1
و1تنها1فضای1ارتباطی1داخل1با1خارج،1به وسيله1هشتی1و1درب1
ورودی1انجام1می شود1)كيانی،13831(.1اين1ويژگی،1يا1به دليل1
وضع1جغرافيايی؛1يعنی1خشکی،1بادهای1مختلف،1شن های1
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روان1و1...1كه1امکان1ساخت1بناهای1برون گرا1نبوده،1وجود1
دارد1)پيرنيا،221:13701-15(1و1يا1اين1كه1به خاطر1امنيت1و1
محرميت،1به عنوان1يك1اصل1انکارناپذير1رعايت1می شود1)رجبی،1
1111:1355(.1در1دوره1صفويه،1طرح ها1با1هندسه1ساده1و1نخير1
و1نهاز1كمتر1و1ساخت1گوشه های1پخ1اجرا1می شوند.1مردم واری1
و1استفاده1از1تناسبات1انسانی،1از1ويژگی های1مهم1اين1دوره1

هستند1)جدول11(.1

قاجار

در1دوران1قاجار،1نظم1هندسی1حاكم1بر1محور1چهارباغ،1
دستخوش1تغييراتی1می شود.1علت1بروز1اين1تغييرات،1رواج1
معماری1غرب1در1ايران1است.1يکــی1از1عواملی1كــه1قبــل1از1
دوره1قاجار1در1ايــران1وجود1نداشته1و1از1اين1دوره1به1بعد1در1
معماری1بناهای1ايران1ديده1می شود،1معماری1خيابانی1است1
)كمالي،541:13891-47(.1به1دليل1شکل گيری1معماری1خيابانی،1
كاربری های1گوناگونی1رو1به1بدنه1خيابان1قرار1می گيرند؛1از1اين1رو1
تداوم1بازار1كه1اصل1معابر1شهری1است،1در1خيابان1چهارباغ1
شکل1می گيرد.1ليکن1بازار1بنا1به1ضرورت1بدون1سقف1اجرا1و1
به1جای1آن1درخت كاری1می شود؛1بدين1صورت،1بدنه1خيابان1
شکل1گرفته1و1خدمات1تجاری1و1عمومی1در1اطراف1آن1قرار1
می گيرند.1در1طبقه1دوم1به1روال1بازارهای1بلند1شهری،1اداره ها1و1
خدمات1عمومی1به1خيابان1بالکن1دارند؛1اين1امر1سبب1می شود1

تا1حدودی،1از1درون گرايی1معماری1صفوی1كم1شود1)جدول1
2(1)خسروی،120-1381:13771(.1

پهلوی

در1آغاز1دوره1پهلوی،1مهم ترين1خصلت1معماری1گذشته1
ايران1به طور1كامل1تغيير1می كند1و1بناها1در1همه1حوزه ها1و1
دسته1بندی1های1ساختمانی،1به1ناگهان1از1درون1به1بيرون1چرخش1
می دهند؛1بنابراين،1تركيب1احجام1به گونه1برون گرا1شکل1می گيرد1
و1اولين1ساختمان های1بزرگ1و1مهم1نظير1شهرداری،1بانك1و1
مراكز1تجاری،1در1راسته1خيابان ها1به1نمايش1فعاليت1می پردازند1
كه1پيش1از1اين1در1درون1انجام1می شد.1نمای1بناهای1اين1دوره،1
بيشترين1استفاده1را1از1نشانه های1خطی-1عمودی1برده1تا1بتوانند1
بر1ايجاد1حس1ابهت1و1شکوه1بنا1بيفزايند.1عالوه1بر1حركت1عمودی،1
كشيدگی1بنا1در1جهت1افقی،1سبب1ايجاد1حس1سنگينی،1استمرار1

و1بقا1می شد1)جدول31(1)كيانی،13831(.1

معاصر

در1دوره1معاصر،1طراحی1در1زمينه1چهارباغ1به1دليل1هم1جواری1
با1آثار1تاريخی1موجود1در1محور،1دارای1اهميت1است.1اين1طراحی1
بايد1در1زمينه1ارتفاعات1و1تقسيم بندی ها1)مدول ها(،1با1آثار1
مجاور1هماهنگ1باشد،1ولی1از1طرف1ديگر1بايد1به گونه ای1انجام1
گرفته1تا1نشانه های1معماری1زمانه1را1به1نحو1گويا1در1بر1داشته1

باشد1)جدول41(1)جبل1عاملی،13-281:13861(.1

شکل1.51نقشه1محور1چهارباغ1)نگارندگان(
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جدول1.11بررسی1مؤلفه1های1زمينه1گرايی1در1ساختمان1های1مربوط1به1دوره1صفويه1مستقر1در1چهارباغ

كد71كد61اركان1نما

-1جرز1پيش آمده1آجری-1جرزهای1پيش آمده1آجریريتم1عمودی
-1تکرار1مدول1عمودی1شامل1ايوانك1و1بالکن1

ريتم11افقی
-1كاشی كاری های1ممتد1باالی1ورودی

-1كاشی1كاری1های1دو1سمت1ورودی1كه1به صورت1
فرضی1در1يك1امتداد1هستند.

-1كاشی كاری های1ممتد1باالی1ورودی
-1كاشی كاری1ممتد1جان پناه

-1تکرار1بالکن های1مشابه1در1طبقه1فوقانی1با1يك1فاصله1معين
-1تکرار1ايوانك های1مشابه1در1همکف

خطوط1
نما

-1ازاره1ممتد1سنگی1كه1با1افزايش1ارتفاع،1مکان های1خط1پايه
ورودی1را1شاخص1جلوه1داده

-1ازاره1ممتد1سنگی1در1طول1خيابان1كه1در1بخش1ورودی1
به1دليل1شاخص1كردن1آن،1افزايش1ارتفاع1و1تغيير1مصالح1داده

خط1باالی1طبقه1
همکف

-1تبعيت1از1فرم1و1نهاز1و1نخير1موجود1در1طبقه1همکف1بنا
-1كاشی1كاری1ممتد1در1داخل1ورودی1محصور1در1

قاب1آجری

-1تبعيت1از1فرم1و1نهاز1و1نخير1موجود1در1طبقه1همکف1بنا
بالکن ها،1 روبه روی1 آجری،1 جرزهای1 محدوده1 در1 1-

جان پناه هايی1كاشی كاری1شد1ه1اند.

-1خطی1صاف1و1از1جنس1آجر1كه1به1تبعيت1از1فرم1خط1لبه1بام
ورودی،1دارای1پيش آمدگی1و1فرورفتگی1و1پخ1است.

-1دارای1رخ1بام1از1جنس1آجر1و1كاشی1و1تابع1فرم1بنا1و1
افزايش1ارتفاع1ورودی1

-1خطی1به1موازات1محور1چهارباغ

كد71كد61اجزا

ورودی

-1در1بدنه1شرقی1محور1چهارباغمحل1ورودی
-1منطبق1بر1محور1مركزی1بازار

-1در1بدنه1شرقی1خيابان1چهارباغ
-1منطبق1بر1محور1مركزی1شرقی-1غربی1

-1مقابل1ايوان1غربی1مدرسه

نحوه1حل1مدخل1
ورودی

-1ايجاد1فضای1ايوان1مانند1)نيم باز(1
-1عقب1نشينی1نسبت1به1جداره1خارجی1خيابان1توسط1
نخير1)پيش آمدگی(1و1نهاز1)پس رفتگی(1و1هم1چنين1

ساخت1گوشه های1پخ
-1افزايش1ارتفاع1بدنه1ورودی1در1بدنه1خارجی
-1پايين تر1بردن1تراز1ورودی1از1سطح1خيابان

-1ورودی1مردم وار1منطبق1بر1محور1مركزی1بازار
-1ايجاد1صفه1در1دو1طرف1دهانه1ورودی1

-1ايجاد1فضای1ايوان1مانند1)نيم باز(1
-1عقب نشينی1نسبت1به1جداره1خارجی1ساختمان

-1افزايش1ارتفاع1بدنه1ورودی1در1بدنه1خارجی
-1تغيير1مصالح1و1استفاده1يك1دست1از1كاشی1تراش1

-1اجرای1كتيبه ای1با1خط1ثلث1در1باالی1سر1در1ورودی
-1ايجاد1صفه1در1دو1طرف1دهانه1ورودی

-1پايين تر1بردن1تراز1ورودی1از1سطح1خيابان
_ تغيير1جنس1مصالح1سنگ1ازاره

-1دو1گلدان1از1جنس1سنگ1مرمر1در1دو1سمت1ورودی

تناسبات
-1نسبت1ارتفاع1به1عرض1سر1در=11

-1نسبت1ارتفاع1به1عرض1پيش طاق=1.71
-1نسبت1ارتفاع1به1عرض1ورودی=1.61

-1نسبت1ارتفاع1به1عرض1سر1در=11
-1نسبت1ارتفاع1به1عرض1پيش طاق=1.71

-1نسبت1ارتفاع1به1عرض1ورودی=1.71
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ادامه1جدول1.11بررسی1مؤلفه1های1زمينه1گرايی1در1ساختمان1های1مربوط1به1دوره1صفويه1مستقر1در1چهارباغ

پنجره

پنجره1چوبی1 گره چينی1شده1با1قوس1جناغی1محاط1شکل1قاب
در1قاب1مستطيل1شکل

پنجره1چوبی1 گره چينی1شده1با1قوس1جناغی1محاط1در1
قاب1مستطيل1شکل

بخش بندی1قاب

11

-1نسبت1ارتفاع1به1عرض1=1.21-1نسبت1ارتفاع1به1عرض1=1.51تناسبات

-1نسبت1فضای1باز1به1كل1بدنه1=0.031سطوح1پر1و1خالی
-1نسبت1فضای1نيمه1باز1به1كل1بدنه1=0.31

-1نسبت1فضای1باز1به1كل1بدنه1=0.051
-1نسبت1فضای1نيمه1باز1به1كل1بدنه1=0.31

-1ازاره1سنگی1به1ارتفاع111متر1كه1در1ورودی1به علت1سبك1ازاره
شاخص1كردن1فضا،1ارتفاع1آن121برابر1شده

-1ازاره1سنگی1به1ارتفاع111متر1در1امتداد1خيابان1كه1در1
ورودی1به علت1شاخص1كردن1فضا،1ارتفاع1آن121برابر1شده

خط1آسمان

آجر،1سنگ،1كاشی،1فلز،1گچآجر،1سنگ،1كاشی،1فلز،1گچمصالح1نما

تزئينات1
و1محل1
قرارگيری

تکنيك

كاشی كاری1
-1استفاده1از1كاشی1معرق1در1سر1در1ورودی1و1هم1چنين1

در1كاربندی ها،1قطاربندی ها1و1مقرنس ها
-1استفاده1از1كاشی1فتيله1در1اطراف1سر1در

-1استفاده1از1كاشی1هفت رنگ1در1باالی1مناره1و1بخشی1
از1استوانه1گنبد1به1عنوان1كتيبه

-1استفاده1از1كاشی1معرق1در1سر1در1ورودی،1گنبد1و1مناره1
و1هم1چنين1در1كاربندی ها،1قطاربندی ها1و1مقرنس ها

-1استفاده1از1كاشی1فتيله1در1اطراف1سر1در

-1پنجره های1چوبی1گره چينی1)مشبك(چوبی
-1كتيبه های1منقوش1بر1غرفه1های1فوقانی1مدخل1مدرسه1با1منبت1چوب1اجرا1شده

-1ازاره1سنگیسنگی
-1ستون های1گلدانی1شکل1از1جنس1مرمر1در1ورودی

-1استفاده1از1گچ1در1مقرنس ها1و1رسمی بندی هاگچ1بری
-1نقاشی1روی1گچ1در1مقرنس ها1و1گره سازی1ايوان1حجره ها

-1تزئينات1فلزی1در1دو1لنگه1مدرسهفلزی
-1مليله1كاری1روی1در1اصلی
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ادامه1جدول1.11بررسی1مؤلفه1های1زمينه1گرايی1در1ساختمان1های1مربوط1به1دوره1صفويه1مستقر1در1چهارباغ

تزئينات1
و1محل1
قرارگيری

محتوا1

نقوش1
هندسی1
)گره1ها(

-1نقوش1غالب1هندسی
-1تزئين1ديوار1با1نقوش1هندسی1گره1شامل1نقش مايه های1

ستاره،1ترنج،1طبل،1پيلی1)به1صورت1حاشيه(

-1نقوش1غالب1هندسی1و1دايره المعارف1مصوری1از1اشکال1
و1فرم های1تجريدی1با1تنوع1زياد

-1تزئين1ديوار1با1نقوش1هندسی1گره1شامل1نقش مايه های1
ستاره،1ترنج،1طبل،1پيلی1)به صورت1حاشيه(1كه1در1وسط1

آن،1پنجره1مشبکی1با1نقوش1شش1ضلعی1قرار1دارد.
-1تزئين1ديوارهای1اطراف1جرزهای1سر1در1با1نقوش1هندسی1

گره1)شاه1گره(

نقوش1
گياهی

-1سر1در1مدرسه1با1كاشی1معرق1و1نقوش1گياهی1اسليمی1و1ختايی1تزئين1شده1و1شامل1عناصری1چون؛1شاخه اسليمی،1
نيم1اسليمی،1سراسليمی،1اسليمی ماری،1گل1شاه عباسی،1غنچه1و1برگ1است.1

-1ديوارهای1شمالی1و1جنوبی1ورودی،1باالی1سکو،1برخی1لچکی های1ايوان،1گنبد1با1كاشی1معرق1و1نقوش1گياهی1
اسليمی1)تاك1و1انگور(1و1ختايی1تزئين1شده.

كتيبه11ها
-1استفاده1از1خطوط1كوفی1بنايی1و1تأكيد1بر1نقش مايه های1هندسی1لوزی1و1مربع،1هم1به عنوان1كادر1و1هم1به عنوان1

تك1نقش1هندسی1در1تركيب بندی1)با1رنگ1يا1زرد(
-1استفاده1از1خط1ثلث1در1باالی1سر1در1ورودی1)دارای1كشيدگی1و1ارتفاع1زياد(

)نگارندگان(

جدول1.21بررسی1مؤلفه1های1زمينه1گرايی1در1ساختمان1های1مربوط1به1دوره1قاجار1مستقر1در1چهارباغ

كد91كد41كد31كد21اركان1نما

ريتم1عمودی

- عقب نشينی1حجم1ساختمان1
ايوان1 توسط1 خيابان1 لبه1 از1
سرتاسری1و1ايجاد1ستون هايی 
ممتد1به1يك1فاصله1در1طبقات
-1پنجره های1كشيده ای1كه1در1
طبقات1در1يك1امتداد1هستند.

-1عقب نشينی1ساختمان1از1لبه1
خيابان1توسط1ايوان1كه1سبب1
سبك1شدن1حجم1بنا1در1طول1

خيابان1می شود.
-1استفاده1از1ستون هايی1در1
يك1محور1در1امتداد1خيابان

-1پنجره های1كشيده 

-1عقب نشينی1ساختمان1از1
لبه1خيابان1توسط1ايوان1كه1
سبب1سبك1شدن1حجم1بنا1
در1طول1خيابان1می شود.

-1استفاده1از1ستون هايی1در1
يك1محور1در1امتداد1خيابان

-1عقب نشينی1ساختمان1از1
لبه1خيابان1توسط1ايوان1كه1
سبب1سبك1شدن1حجم1بنا1
در1طول1خيابان1می شود.

-1استفاده1از1ستون هايی1در1
يك1محور1در1امتداد1خيابان

-1پنجره های1كشيده 

ريتم1افقی

-1ايوان1كشيده1سرتاسری1در1
هر1طبقه

-1نرده های1فلزی1سرتاسری1
در1هر1طبقه

-1رخ بام1در1طول1نما
-1نمايش1ضخامت1سقف1در1

طول1بنا

-1ايوان1كشيده1سرتاسری1و1
پيش آمده

-1نرده های1فلزی1در1طول1بنا1
-1رخ بام1در1طول1نما

سقف1 ضخامت1 نمايش1 1-
به1صورت1ممتد1در1طول1بنا

-1ايوان1كشيده1سرتاسری1
در1طول1خيابان1

-1تکرار1متوالی1پنجره های1
مشابه1در1يك1امتداد

-1نرده های1فلزی1در1طول1بنا

-1ايوان1كشيده1سرتاسری1
در1طول1خيابان

نما
ط1

طو
خ

خط1پايه
-1باالتر1قرار1گرفتن1بنا1از1سطح1

خيابان
-1استفاده1از1ازاره1سنگی

-1استفاده1از1ازاره1سنگی1بر1
روی1جرز1مابين1دو1مغازه

-1استفاده1از1ازاره1سنگی1بر1
روی1جرز1مابين1دو1مغازه

-1استفاده1از1ازاره1سنگی1بر1
روی1جرز1مابين1دو1مغازه

خط1باالی1طبقه1
همکف

سقف1 ضخامت1 نمايش1 1-
بدون1 خيابان1 به1موازات1
فرورفتگی1 و1 پيش1آمدگی1

در1فرم بنا1
-1دارای1تزئيناتی1شبيه1رخ بام

-1به1موازات1خيابان1و1پيش1آمده1
جهت1ايجاد1بالکن1برای1طبقه1
فوقانی1و1سايه بان1برای1همکف1
و1دارای1پخ1در1ابتدا1و1انتهای1بنا

-1خطی1به1موازات1خيابان1
دارای1لبه1بسيار1نازك1در1
محل1قرار گيری1پايه1ستون1و1

نرده1های1طبقه1بعدی

-1خطی1به1موازات1خيابان1
دارای1لبه1بسيار1نازك1در1
محل1قرار گيری1پايه1ستون1

و1نرده های1طبقه1بعدی خطوط1طبقات

-1دارای1سنتوری1مثلثی1شکل1خط1لبه1بام
در1محور1تقارن1بنا1و1رخ بام

-1به1موازات1خط1باالی1طبقه1
همکف1و1خيابان1چهارباغ1و1
دارای1پخ1در1دو1سمت1و1رخ1بام1

در1طول1بنا

محور1 به1موازات1 خطی1 1-
چهارباغ1و1دارای1سنتوری1

مثلثی1شکل1و1رخ بام

-1تابع1فرم1بنا1دارای11افزايش1
ارتفاع11به1فرم1مستطيل1در1
محور1مركزی1و1دارای1رخ بام1

در1طول1بنا
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ادامه1جدول1.21بررسی1مؤلفه1های1زمينه1گرايی1در1ساختمان1های1مربوط1به1دوره1قاجار1مستقر1در1چهارباغ

كد91كد41كد31كد21اجزای1نما

دی
ورو

-1در1مركز1محور1تقارن1بنا،1محل1ورودی
-1ورودی1كوچك1خارج1از1-1در1گوشه1بنازير1سنتوری1

محور1تقارن
-1در1زير1يکی1از1دو1سمت1

بخش1انتهايی1بنا

نحوه1حل1مدخل1
ورودی

تراز1 گرفتن1 قرار1 باالتر1 1-
ورودی1از1سطح1خيابان

-1حذف1يك1ستون1از1ريتم1
ستون ها1در1همکف1و1اجرای1
دو1ستون1اضافه1در1دو1سمت1

ورودی
و1 سرتاسری1 رواق1 وجود1 1-
از1 ساختمان1 عقب1نشينی1
بدنه1چهارباغ1مطابق1طبقات1

بااليی1در1همکف1

-1باالتر1قرار1گرفتن1تراز1ورودی1
از1سطح1خيابان

-1گشودگی1كوچك1در1قسمت1
انتهايی1ساختمان1كه1توسط1
پله هايی،1يکسره1به1طبقه1دوم1

متصل1می شود2

تراز1 گرفتن1 قرار1 باالتر1 1-
ورودی1از1سطح1خيابان

-1گشودگی1كوچکی1كه1با1
پله،1يکسره1به1طبقه1دوم1

متصل1می شود.

-1باالتر1قرار1گرفتن1تراز1
ورودی1از1سطح1خيابان

در1 كوچك1 گشودگی1 1-
قسمت1انتهايی1ساختمان1
كه1توسط1پله هايی،1يکسره1
متصل1 دوم1 طبقه1 به1

می1شود.

جره
پن

تناسبات
عرض1 به1 ارتفاع1 نسبت1 1-

ورودی1=2.51
عرض1 به1 ارتفاع1 نسبت1 1-

ورودی1=1.71
عرض1 به1 ارتفاع1 نسبت1 1-

ورودی1=1.71
-1نسبت1ارتفاع1به1عرض1

ورودی1=2.51

شکل1قاب
-1پنجره1چوبی1گره چينی1با1
قوس1نيم دايره1محاط1در1قاب1

مستطيل1شکل
چوبی1-1پنجره1چوبی1مستطيل1شکل13 پنجره1 1-

مستطيل1شکل
چوبی1 پنجره1 1-

مستطيل1شکل

1111111111111111111111بخش بندی1قاب كد1

كد2

11111111111111111111 كد1

كد2

111111111111111111 كد1

كد2

1111111111111111 كد1

1 كد12

كد13

تناسبات

-1نسبت1ارتفاع1به1عرض1كد1
2.41=11

-1نسبت1ارتفاع1به1عرض1كد1
21=12

-1نسبت1ارتفاع1به1عرض1كد1
2.11=11

-1نسبت1ارتفاع1به1عرض1كد1
21=12

عرض1 به1 ارتفاع1 نسبت1 1-
كد11=21

-1نسبت1ارتفاع1به1عرض1كد1
1.61=12

-1نسبت1ارتفاع1به1عرض1
كد11=2.11

-1نسبت1ارتفاع1به1عرض1
كد121=0.71

-1نسبت1ارتفاع1به1عرض1
كد31=2.51

سطوح1پر1و1خالی

-1نسبت1فضای1باز1به1كل1بدنه1
0.351=

-1نسبت1فضای1نيمه1باز1به1كل1
بدنه1=0.751

كل1 به1 باز1 فضای1 نسبت1 1-
بدنه1=0.41

-1نسبت1فضای1نيمه1باز1به1كل1
بدنه1=11

-1نسبت1فضای1باز1به1كل1
بدنه1=0.251

-1نسبت1فضای1نيمه1باز1به1
كل1بدنه1=0.81

-1نسبت1فضای1باز1به1كل1
بدنه1=110.21

-1نسبت1فضای1نيمه1باز1به1
كل1بدنه1=0.61

-1ازاره1سنگی1حکاكی1شده1در1جرز1مابين1مغازه هاسبك1ازاره

خط1آسمان
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-1آجر،1گچ،1فلز،1چوب،1سنگمصالح1نما

ات
ئين

تز

تکنيك

گچ بری

-1سرستون1 به1روش1كرنتی
-1شيار1بر1روی1بدنه1ستون

-1تزئينات1گچی1بر1روی1نوار1
لبه1بام1و1رخ بام1

-1سرستون1 به1روش1كرنتی
-1ايجاد1لبه1پخ11در1لبه1سقف1
ايوان1توسط1گچ1و1بعد1دادن1

دورتادور1لمبه كوبی1چوبی

-1سرستون1 به1روش1كرنتی
-1شيار1بر1روی1بدنه1ستون
-1تزئينات1پركار1گچ بری1بر1
روی1پيشانی1رفيع1و1وسيع1
لبه1فوقانی1ايوان1سرتاسری

-1سرستون1 به1روش1كرنتی
-1ايجاد1لبه1پخ1در1لبه1سقف1

ايوان1توسط1گچ

فلزی
-1نرده های1محافظ1ايوان1ها

-1گل ها1و1تزئينات1و1لبه1كنگره1
فلزی1رخ بام

-1نرده های1محافظ1ايوان1
-1كنگره1فلزی1جهت1اجرای1

رخ بام1در1طول1بنا

-1جان پناه1ايوان
-1گل1و1برگ1فلزی1در1رخ1بام

-1نرده های1محافظ1ايوان
-1كنگره1فلزی1جهت1اجرای1

رخ بام1در1طول1بنا

چوبی
ايوان1 چوبی1 سقف1های1 1-

طبقات
-1تزئينات1قاب1پنجره ها

لمبه كوبی1چوبی1-1سقف1لمبه كوبی1چوبی1ايوان -1سقف1
ايوان

-1تزئينات1چوبی1نوار1لبه1
بام1در1طول1بنا1به عنوان1پايه1

كنگره1فلزی1رخ بام
-1سقف1لمبه كوبی1چوبی1

ايوان4

ازاره1-1حکاكی1بر1روی1ازاره1سنگی-1حکاكی1بر1روی1ازاره1سنگیسنگی روی1 بر1 حکاكی1 1-
سنگی

ازاره1 روی1 بر1 حکاكی1 1-
سنگی

محتوا

-1نوعی1تجمل گرايی1و1اشرافيت1پنهان1و1كنش مند1و1گاه1آشکار
-1عدم1تعهد1به1قيود1هندسی1و1به1تعبيری1غير1هندسی1اجرا1كردن1اغلب1نقوش1و1تزئينات

-1تأثير1از1فضاهای1معماری1و1تزئينات1اشرافی1و1غربی1هم1چون؛1آثار1دوره1روكوكو1)قاسمي1سيچاني1و1معماريان،1:13891
)87-94

-1استفاده1از1آرايه های1تخت1)استفاده1كمتر1از1تزئينات1حجمی(1
-1وارد1كردن1عناصر1طبيعی1هم1چون؛1پرندگان1و1حيوانات1ديگر1طبيعی1و1افسانه ای،1ميوه ها1و1گل ها1و1كوشش1برای1

پرداختن1واقع گرايانه1آنها
-1بهره گيری1از1برخی1حركت ها1و1زيرساخت های1تصويری1سنتی1به1صورت1سطحی1و1جايگزين1كردن1اشکال1و1عناصر1

طبيعی1به1جای1آنها
)نگارندگان(

ادامه1جدول1.21بررسی1مؤلفه1های1زمينه1گرايی1در1ساختمان1های1مربوط1به1دوره1قاجار1مستقر1در1چهارباغ

كد101كد81كد11اركان1نما

ريتم1عمودی
- ايجاد1فضای1فرضی1عمودی1به1صورت1
مدول وار1 تکرار1 به دليل1 متوالی1

بالکن های1پيش آمده1در1زير1هم

- ستون های1يکپارچه1كشيده1شده1از1كف1
تا1سقف1آخرين1طبقه

- نوارهای1سرتاسری1عمودی1كه1شبيه1
ستون1عمل1می كنند.1

- قرارگيری1پنجره های1كشيده11عمودی1
در1زير1هم1

ريتم1افقی

- تکرار1بالکن های1مشابه1در1يك1امتداد،1
در1همه1طبقات1و1به1موازات1خيابان11
به عنوان1 ممتد1 سفيد1 سطح1 1-

جداكننده1طبقات1

- كشيدگی1بنا1در1طول1بدنه1خيابان
- ساختمان1از1بر1خيابان1به1طور1كامل1
توسط1يك1ايوان1سرتاسری1عقب1نشسته1
و1اين1ايوان1سرتاسری1در1پخ1و1بر1ديگر1

بنا1ادامه1دارد.
-1پنجره های1رديفی1هر1طبقه1در1يك1

امتداد

- كشيدگی1بنا1در1طول1بدنه1خيابان
- ازاره1سرتاسری1سنگی1در1طول1بدنه1

ساختمان
- حفظ1سقف1طبقه1اول1در1بخش1ورودی1
كه1سبب1القای1حس1تداوم1افقی1طبقات1

در1نما1می شود.1

جدول1.31بررسی1مؤلفه1های1زمينه1گرايی1در1ساختمان1های1مربوط1به1دوره1پهلوی1مستقر1در1چهارباغ
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نما
ط1

طو
خ

خط1پايه
لبه1 با1 موازی1 ازاره1ممتد1سنگی1 1-
در1 ارتفاع1 افزايش1 دارای1 و1 خيابان1

قسمت1ورودی

-1باالتر1قرار1گرفتن1ساختمان1از1سطح1
زمين1توسط1سکوی1سنگی

-1اجرای1قرنيز1سنگی1دور1تا1دور1بنا

-1ازاره1ممتد1سنگی1كه1به1دليل1قرارگيری1
پله ها1در1بخش1ورودی،1به1دو1قسمت1
ستون1نماها1 بخش1 در1 و1 شده1 تقسيم1

همانند1پايه1ستون1است.

خط1باالی1طبقه1
همکف

از1 كه1 سنگی1 ممتد1 باريك1 نوار1 1-
-1نما1به1صورت1كاماًل1يك1دست1در1طبقات1پيش1آمدگی های1نما1تبعيت1كرده

-1نما1به1صورت1يك1دست1و1نوارهای1سنگی1
عمودی1كه1شبيه1به1ستون1عمل1كرده،1

نقش1تقسيم كنندگی1بنا1را1دارند.1

خط1لبه1بام1

ضخامتی1 با1 سنگی1 ممتد1 نوار1 1-
بيشتر1از1نوار1سنگی1طبقات1و1دارای1
مشابه1 ريتميك1 پيش1آمدگی1هايی1

پيش1آمدگی1بالکن ها

-1نواری1از1جنس1ستون ها1در1محل1اتصال1
ستون1به1سقف1

حجم1 از1 كنسول1 به صورت1 بام1 لبه1 1-
ساختمان1بيرون1زده

- خطی1صاف1به1موازات1خيابان1و1تابع1از1
پيش آمدگی های1نما1)ستون1نما(1و1دارای1

لبه1بسيار1نازك1سنگی

كد101كد81كد11اجزای1نما

دی
ورو

-1نبش1سه راه1و1منطبق1بر1محور1-1منطبق1بر1محور1تقارن1بنامحل1ورودی
- منطبق1بر1محور1تقارن1نماتقارن1بنا1و1در1پخ1

نحوه1حل1مدخل1
ورودی

-1عقب نشينی1نسبت1به1جداره1خيابان
-1باالتر1قرار1گرفتن1سطح1تراز1ورودی1

توسط131پله
-1كاشی كاری1در1قسمت1سر1در1و1دو1

طرف1ورودی

-1دو1ستون1سرتاسری1در1دو1سمت1پخ1
كه1هر1يك1در1امتداد1رديف1ستون های1

سرتاسری1هر1ضلع1هستند.
-1اجرای1دو1ستون1در1داخل1بنا1و1دو1
12.5 تقريبا1ً ارتفاعی1 با1 ورودی1 سمت1

برابر1در1ورودی
-1كاشی كاری1در1قسمت1سر1در1

-1جدا1شدن1ورودی1از1محوطه1ايوان1
سرتاسری1از1طريق1يك1پله

-1باالتر1قرار1گرفتن1ساختمان1از1سطح1
زمين1و1نمايش1آشکار1آن1در1وسط1و1

محل1ورودی1توسط1سه1پله
-1قرار1گرفتن1دو1ستون نما1در1دو1طرف1

ورودی1
-1دارای1عقب نشينی1مدور1در1كل1ارتفاع1

ساختمان1نسبت1به1بدنه1بنا
-1عدم1حذف1سقف1طبقه1اول1در1بخش1

ورودی1

تناسبات
-1نسبت1ارتفاع1به1عرض1سر1در=0.91
-1نسبت1ارتفاع1به1عرض1ورودی=0.61

-1نسبت1ارتفاع1به1عرض1پخ=3.51
-1نسبت1ارتفاع1به1عرض1پيش طاق=2.31
-1نسبت1ارتفاع1به1عرض1ورودی=11.51

-1نسبت1ارتفاع1به1عرض1سر1در=1.31
-1نسبت1ارتفاع1به1عرض1پيش طاق=0.651
-1نسبت1ارتفاع1به1عرض1ورودی=1.31

جره
پن

-1مستطيل1شکل-1مستطيل1شکل-1مستطيل1شکلشکل1قاب

بخش بندی1قاب
12111

1413 1

11111 111111

-1نسبت1ارتفاع1به1عرض=1.81تناسبات

-1نسبت1ارتفاع1به1عرض1كد1=1.31
-1نسبت1ارتفاع1به1عرض1كد21=10.71
-1نسبت1ارتفاع1به1عرض1كد31=0.51
نسبت1ارتفاع1به1عرض1كد41=0.41

-1نسبت1ارتفاع1به1عرض1پنجره های1
كوچك=1.31

ادامه1جدول1.31بررسی1مؤلفه1های1زمينه1گرايی1در1ساختمان1های1مربوط1به1دوره1پهلوی1مستقر1در1چهارباغ
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-1نسبت1فضای1باز1به1كل1بدنه=1سطوح1پر1و1خالی
0.35

-1نسبت1فضای1باز1به1كل1بدنه=10.851
-1نسبت1فضای1نيمه1باز1به1كل1بدنه=11

-1نسبت1فضای1باز1به1كل1بدنه=0.231
-1نسبت1فضای1نيمه1باز1به1كل1بدنه=0.31

سبك1ازاره
-1ازاره1سنگی1در1امتداد1خيابان1

كه1در1گشودگی ها1به علت1شاخص1
كردن1فضا،1ارتفاع1آن121برابر1شده

ازاره1سنگی1به1ارتفاع1201سانتی متر

ازاره1سنگی1با1حجاری1بر1روی1آن11در1
طول1كل1بنا1و1تا1ارتفاع1نزديك1به1قد1
بزرگ1 بناهای1 يادآوری1 انسان،1جهت1
گذشته1در1دوره1باستان1)كياني،13831(

خط1آسمان

 

 

 

 

 

   

 

 

   

سنگ،1آجر،1چوب،1شيشه1سنگ،1آجر،1كاشی،1شيشه،1چوبآجر،1سنگ،1كاشی،1شيشه1مصالح1نما

ات
ئين

تز

ك
کني

ت

كاشی كاری

-1استفاده1از1كاشی1به صورت1شبکه1
در1جان پناه1بالکن ها،1سر1در1ورودی،1
اطراف1ورودی1و1گشودگی های1طبقه1

همکف
---------1111111111111111

111111111چوبی
-------111111111111

111111111111111
--------111111111111111111

و1 منبت1 با1 ساختمان1 ورودی1 در1 1-
گره1چينی115

-1قاب1و1بخش بندی1پنجره ها

سنگی
-1نوار1باريك1ممتد1جداكننده1طبقات1

و1جان پناه1بام1
-1ازاره1سنگی

-1پوشش1كل1نمای1ساختمان
-1پوشش1ستون های1سرتاسری1و1هم1چنين1
نوار1اتصال1دهنده1ستون ها1به1سقف1و1

ستون نمای1دو1سمت1ورودی
-1اجرای1نقوشی1از1جنس1سنگ1در1كف1

ايوان1سرتاسری

ستون نماهای1 و1 نما1 كل1 پوشش1 1-
ساختمان

-1ازاره1سنگی1كنده1كاری1شده
-1ايجاد1بعد1در1نما1توسط1پيش آمدگی1

ستون نماها

فلزی
-1قاب1و1حفاظ1پنجره1و1در6

111111111111111111--------1111-1قاب1پنجره1-1استفاده1از1فلز1در1جان پناه1بالکن

11111111111111111---------111111111111111--------1سر1در1ورودیآينه كاری

محتوا

-1سايه روشن های1متنوع1بر1ديوارهای1صاف1و1ساده1به واسطه1پس1و1پيش آمدگی های1سطح1نما1
-1نگاه1به1گذشته1در1تزئينات،1هر1چند1ساده1و1مختصر1و1متحول1شده1)كياني،13831(

-1استفاده1از1تزئينات1كه1گاه1الگو1در1معماری1باستانی1دارد1و1گاه1نگاه1غرب گرايانه1و1يا1مدرن1و1نيز1بعضا1ًمبتنی1بر1تزئينات1
دوره1اسالمی1در1سر1در1ورودی ها،1نبش ها،1پخ ها،1لبه ها1و1انتهای1فوقانی1بناها1و1حاشيه1و1باالی1پنجره ها1)همان(

-1نمايش1اقتدار1و1عظمت1دوره1توسط1ستون1نماها1و1ستون1های1بلند1در1نما
-1استفاده1از1نقوش1و1شبکه های1هندسی

)نگارندگان(

ادامه1جدول1.31بررسی1مؤلفه1های1زمينه1گرايی1در1ساختمان1های1مربوط1به1دوره1پهلوی1مستقر1در1چهارباغ
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جدول1.41بررسی1مؤلفه1های1زمينه1گرايی1در1ساختمان1های1مربوط1به1دوره1معاصر1مستقر1در1چهارباغ

كد51اركان1نما

ريتم1عمودی
-1ستون های1رواق1به1يك1فاصله1از1يکديگر1و1در1يك1امتداد

-1ستون های1به كار1برده1شده1در1بنا1كه1كاماًل1بر1روی1هم1قرار1دارند.1

ريتم1افقی

-1عقب نشينی1ساختمان1از1لبه1چهارباغ1و1ايجاد1رواق1سرتاسری1در1طول1بنا1كه1در1
محل1سر1در1باغ های1هشت بهشت1و1خرگاه1قطع1می شود.

-1اجرای1جان پناه1سرتاسری1در1لبه1بام1در1طول1بنا
-1اجرای1نوار1مشبك1آجری1هم1تراز1با1ستون های1رواق1به1موازات1محور1چهارباغ

-1تکرار1مدول وار1گشودگی های1بنا1در1يك1امتداد1با1رعايت1ريتم1و1مدول1نمای1مدرسه1
چهارباغ1بدون1نياز1به1مشابه1سازی

-1نوار1بتنی1جداكننده1دو1طبقه1و1نوار1بتنی1قرار1گرفته1 شده1باالی1سرستون های1
رواق1در1طول1كل1بنا

خطوط1نما

-1ستون های1رواق1دارای1قرنيز1و1پايه1ستون1خط1پايه
-1حجم1عقب نشسته1بنا1دارای1قرنيز1سنگی1و1تابع1پيش آمدگی1و1فرورفتگی های1بنا

-1نوار1بتنی1جداكننده1دو1طبقه1در1طول1كل1بناخط1باالی1طبقه1همکف

خط1لبه1بام

-1نوار1بتنی1قرار1گرفته1 شده1باالی1سرستون های1رواق1در1طول1بنا
-1لبه1آجری1بيرون1نشسته1در1حکم1رخ بام1

-1جان پناه1مشبك1آجری1مزين1به1فرورفتگی1و1پيش آمدگی1هم1تراز1با1ستون های1
رواق1به1موازات1محور1چهارباغ

كد51اجزای1نما

ورودی

ورودی1باغ1هشت1بهشت

محل1
-1روبه روی1عمارت1هشت بهشت11ورودی

نحوه1حل1
مدخل1
ورودی

-1ايجاد1گشودگی1جهت1اجرای1ورودی1به1طول1حدود131برابر1فاصله1بين1دو1ستون 1رواق
-1دارای121مرحله1عقب نشينی1نسبت1به1ساختمان1و1محور1چهارباغ1جهت1دعوت كنندگی1

و1شاخص1بودن
-1كاهش1ارتفاع1ورودی1به اندازه1يك1طبقه1و1ايجاد1مسير1حركت1بر1روی1بام1جهت1

ارتباط1دو1بخش1بنا1در1دو1سمت1ورودی1)ايجاد1پل1معلق(
-1پر1شدن1حجم1رواق1توسط1حجم1بنا1جهت1تأكيد1بر1ورودی1پيش1از1عقب نشينی های1

12مرحله ای

-1نسبت1ارتفاع1به1عرض1سر1در=0.251تناسبات

ورودی1های1بدنه

محل1
در1طول1بدنهورودی

نحوه1حل1
مدخل1
ورودی

-1كم1شدن1ارتفاع1در1بخش1ورودی1حاصل1از1پيش آمدگی1طبقه1دوم1در1كل1عرض1رواق
-1دو1ستون1رواق1در1دو1سمت1ورودی1به جهت1شاخص1كردن1گشودگی

-1پر1كردن1سطح1پيش آمدگی1طبقه1دوم1توسط1ديوارهای1متخلخل1آجری1كه1مشابه1
ديوار1آجری1دو1سمت1گشودگی1اصلی1مجموعه1است.

-1نسبت1ارتفاع1به1عرض1سر1در=11تناسبات
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پنجره

-1مستطيل1شکلشکل1قاب

بخش بندی1قاب

11111

-1نسبت1ارتفاع1به1عرض=0.81تناسبات

-1نسبت1فضای1باز1به1كل1بدنه=0.51سطوح1پر1و1خالی
-1نسبت1فضای1نيمه1باز1به1كل1بدنه1=0.851

قرنيز1سنگی1تابع1فرورفتگی1ها1و1پيش آمدگی های1بناسبك1ازاره

خط1مستقيم1به1موازات1محور1چهارباغخط1آسمان

آجر،1بتن،1شيشه،1چوب،1فلز،1گچمصالح1نما

تزئينات

كيفيت11

بتن

-1بدنه1و1سرستون1ستون های1در1طول1رواق1كه1دارای1فرورفتگی1و1بيرون آمدگی1و1
پخ1جهت1تزئين1است.

-1بدنه1و1سرستون های1ستون های1روی1هم1قرار1گرفته1درون1نمای1بنا1
-1نوار1ممتد1در1طول1كل1بنا1باالی1سرستون های1رواق1و1هم1چنين1به عنوان1خط1

جداكننده1بين1دو1طبقه
-1به عنوان1قاب1دور1تا1دور1ديوارهای1مشبك1تزئينی1آجری1در1رواق1سرتاسری

آجر

-1استفاده1از1آجر1به1عنوان1بدنه1اصلی1و1زمينه1قرار گيری1بقيه1بخش های1بنا1به گونه1
خفته1رسته1

-1استفاده1از1ديوار1مشبك1آجری1به1همراه1پيش آمدگی هايی1جهت1قاب بندی1ديوار1
مشبك1در1جان پناه

-1چينش1سنتی1در1رواق1ساختمان
-1استفاده1از1آجر1اخرايی1به عنوان1رخ بام1در1لبه1بام1به1صورت1دو1رديف1پله1پله

-1قاب1پنجره1هاچوب
-1تزئينات1گره1چينی1استفاده1شده1در1پنجره ها

گچ
-1سقف1رواق1سرتاسری1با1گچ بری1نقوش1هندسی1جهت1نورپردازی1شبانه

-1استفاده1از1مهرهای1گچی1به1سبکی1كه1در1مسجد1جامع1اصفهان1استفاده11شده1در1
كنار1هم1و1به عنوان1بخشی1در1ديوارهای1آجری

محتوا
-1توجه1به1سابقه1متخلخل1بدنه1چهارباغ1در1دوران1صفويه

-1تداعی1كننده1نظم1هندسی1در1تقسيم بندی1بدنه1بناهای1مجاور
-1ايجاد1حداكثر1سادگی1و1متانت1در1تعيين1نوع1مصالح1و1عناصر1و1فضاهای1معماری1

)نگارندگان(

ادامه1جدول1.41بررسی1مؤلفه1های1زمينه1گرايی1در1ساختمان1های1مربوط1به1دوره1معاصر1مستقر1در1چهارباغ



ی 
اس

عب
اغ 

ارب
چه

ن 
یابا

خ
در 

را 
ه گ

مین
 ز

ری
عما

 م
ات

حظ
مال

 
ان

فه
اص

50

معاصرپهلویقاجارصفويه

اركان1نما
رعايت1ريتم1عمودی1و1افقی1از1
طريق1تکرار1ريتميك1مدول1های1

يکسان

استفاده1از1ستون 1در1ايوان1های1
تركيب1 حفظ1 و1 سرتاسری1

عمودی1و1افقی

استفاده1از1عناصر1عمودی1در1
دادن1 نشان1 جهت1 نما،1 طول1

صالبت1بنا

تکرار1مدول1های1يکسان1و1ستون1
در1طول1نما

اجزای1نما

ورودی،1 دادن1 نشان1 شاخص1
نسبت1كم1سطح1فضای1باز1به1
كل1سطح1بدنه1به1علت1درون1گرا1
بودن1حجم1بناها،1استفاده1از1آجر1
و1كاشی1به1عنوان1مصالح1غالب

از1 قبل،1 دوره1 به1نسبت1
درون1گرايی1بناها1كاسته1و1نتيجه1
آن،1افزايش1نسبت1سطح1فضای1

باز1و1نيمه1باز1به1فضای1بسته

ورودی،1 دادن1 نشان1 شاخص1
فضای1 سطح1 نسبت1 افزايش1
باز1به1سطح1كل1بدنه1به1دليل1
برون1گرايی1بيشتر1بناها،1نمايش1
اقتدار1و1عظمت1در1جزئيات1نما

ورودی،1 دادن1 نشان1 شاخص1
استفاده1از1آجر1و1بتن1به1عنوان1
مصالح1غالب1در1نما،1رعايت1نظم1
هندسی1موجود1در1گذشته1محور

تزئينات
استفاده1از1كاشی1كاری1معرق1و1
هفت1رنگ،1تزئينات1چوبی،1گچی،1
فلزی1و1نقوش1هندسی1و1گياهی

اجرای1سرستون های1گچی1و1
تزئينات1سنگی،1چوبی1و1فلزی،1
استفاده1از1تزئينات1اشرافی1و1
غرب1و1وارد1كردن1عناصر1طبيعی1

تزئينات؛1 در1 گذشته1 به1 نگاه1
و1 مختصر1 و1 ساده1 چند1 هر1
متحول1شده.1استفاده1از1تزئينات1
غرب گرايانه،1 باستانی،1 نگاه1 با1

مدرن1و1بعضا1ًاسالمی

استفاده1از1تزئينات1چوبی،1گچی،1
تداعی1كننده1 آجری.1 و1 بتنی1
سابقه1تخلخل1بدنه1چهارباغ.1

)نگارندگان(

جدول1.51بررسی1فاكتورهای1مشترك1رعايت1شده1در1بناهای1دوره1های1مختلف1در1محور

نتيجه گيری 
بر1پايه1بررسی1های1به1عمل1آمده1در1چگونگی1رعايت1اصول1و1معيارهای1زمينه1گرايی1در1ساختمان1های1دارای1هويت1
از1دوره1های1صفويه،1قاجار1و1پهلوی1كه1هم1چنان1در1محور1چهارباغ1عباسی1پابرجا1هستند،1می1توان1به1فاكتورهای1

مشترك1رعايت1شده1مابين1بناها1كه1در1جدول151جمع1بندی1شده1اند،1اشاره1كرد.
در1محور1چهارباغ،1ساختمان1های1باارزشی1از1دوره1های1مختلف1قرار1داشته1كه1با1وجود1اختالف1سبك1در1معماری1و1
تزئينات،1هم1چنان1تداوم1بصری1را1به1بيننده1القا1می1كنند.1در1ساختمان1های1به1جا1مانده1از1صفويه،1اصل1درون1گرايی1رعايت1
شده،1ولی1با1تغيير1نگرش1از1درون1گرايی1به1برون1گرايی1در1دوره1های1بعدی،1تغييراتی1از1جمله؛1افزايش1سطوح1گشودگی1
در1نما1و1ايجاد1تراس1هايی1رو1به1بدنه1خيابان،1به1وجود1آمده11اند.1با1وجود1آن1كه1خط1آسمان1در1ساختمان1های1دوره1قاجار1
به1علت1ورود1سنتوری1ها1و1پيشانی1های1بلند1با1ديگر1دوره1ها1تفاوت1دارد،1اما1ساختمان1های1دوره1قاجار1و1پهلوی1در1زمينه1
ارتفاع،1از1بلندای1مدرسه1چهارباغ1تبعيت1كرده1اند.1هم1چنين،1تلفيق1ريتميك1عناصر1خطی1افقی1و1عمودی1و1ايجاد1نوعی1
ريتم1مدول1وار1در1كل1نما،1در1همه1بناهای1ادوار1مختلف1به1چشم1می1خورد.1اين1تركيب1خطوط،1گاه1به1صورت1پيش1آمدگی1

و1فرورفتگی1در1بدنه1و1گاه1با1افزودن1عناصری1هم1چون1ستون1يا1نرده1به1وجود1آمده1است.
ضرورت1حفظ1و1رعايت1آرايه1ها1و1جزئيات،1همواره1مورد1توجه1معماران1در1همه1ادوار1بوده1است.1رعايت1و1اجرای1
آرايه1ها1و1تزئينات1در1جهت1ايجاد1پيوند1و1سازگاری1بنا1با1زمينه،1به1معنای1تقليد1صرف1از1جزئيات1دوره1های1ماقبل1
نيست.1در1مدرسه1چهارباغ1و1بازارچه1بلند،1استفاده1از1انواع1كاشی1با1مضامين1اسليمی1و1ختايی1رايج1بوده1است،1اما1در1
ساختمان1های1دوره1قاجار،1تزئينات1به1شکل1غربی1در1حوزه1عناصر1صوری1و1ظاهری1نمايان1شده1و1گچ1بری1با1مضامين1
گل1و1پرنده1رايج1می1شود.1در1تزئينات1معماری1پهلوی،1توجه1به1هندسه1در1آرايه1ها1و1نگاه1به1مفاهيم1باستانی،1نقش1به1
سزايی1داشته1است؛1از1اين1رو،1می1توان1بيان1كرد1كه1آرايه1ها1نبايد1ضرورتا1ًالتقاطی1باشند،1بلکه1می1توانند1كاماًل1مدرن1و1
اصيل1بوده؛1به1شرط1آن1كه1روحيه1بصری1اوليه1را1حفظ1كنند.1لذا1اختالف1در1سبك،1مسبب1حذف1عناصر1خرد1مقياس1
نشده1است؛1زيرا1هر1چه1ساختمانی1از1ساختمان1مجاور1خود1به1لحاظ1مصالح،1مقياس،1تناسبات،1ارتفاع1و1موارد1مشابه1
ديگر1تقليد1بيشتری1كند،1حذف1آرايه1ها1در1ساختمان1جديد1كاری1نابه1جا1بوده،1به1طوری1كه1ساختمان1جديد1عريان1

به1نظر1می1رسد.
در1ادامه1اين1پژوهش،1می1توان1زمينه1گرايی1را1از1وجوه1متفاوت1اجتماعی،1فرهنگی1و1تاريخی1در1اين1محور1بررسی1كرد.1
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پی نوشت 
11 طبقه1همکف1ساختمان،1تغيير1كاربری1پيدا1كرده1و1چيزی1از1ورودی1و1بدنه1طبقه1همکف1باقی1نمانده1است.1اطالعات1حاضر،1از1.

نمونه1عکس1هايی1كه1در1حدود1سال113201توسط1تونی1جهانس1گرفته1شده،1به1دست11آمده1اند.1
21 نمای1ورودی1به1دليل1دخل1و1تصرف1هايی1كه1در1بدنه1چهارباغ1شده،1تغيير1كرده1است1و1اطالع1دقيقی1راجع1به1چگونگی1بدنه1در1.

دو1سمت1ورودی1وجود1ندارد.1
31 مردمان1قديم،1ساختمان1های1خود1را1با1معماری1روز1دگرگون1می1كردند؛1به1گونه1ای1كه1به1طور1مثال،1پنجره1های1با1قوس1نيم1دايره1.

را1كه1در1دوره1قاجار1رايج1بود،1در1دوره1پهلوی1تغيير1می1دادند؛1از1اين1رو،1اطالع1دقيقی1راجع1به1قاب1پنجره1ها1در1زمان1قاجار1در1اين1
ساختمان1نيست،1ولی1در1توصيفات1و1عکس1های1ساختمان1های1محور1چهارباغ1آمده1كه1قــوس ها1به1صورت1طاق نما1در1ســرتاســر1

طول1خيابان1وجود1داشتند1و1قوس1نيم دايره1رايج1بوده1است.1
41 خطوط1موجود1در1سقف1ايوان،1گواه1وجود1لمبه1كوبی1چوبی1سقف1در1گذشته1بوده1كه1هم1اكنون1به1دليل1بی1توجهی1صاحبان1ملك1.

از1بين1رفته1اند.1
51 پنجره،1شيشه1و1در1به1جهت1مرمت1ساختمان،1مسائل1امنيتی1و1حفاظت1انرژی،1در1دوره1معاصر1تغيير1كرده1و1احتماال1ًبا1توجه1.

به1ساختمان1های1هم1دوره1بنا1در1محور1چهارباغ1و1استفاده1از1چوب1در1قاب1پنجره،1كليه1قاب1های1پنجره1از1جنس1چوب1هستند.1
61 اين1در1به1جهت1مرمت1ساختمان1در1دوره1معاصر1گذاشته1شده1و1اطالع1دقيقی1از1در1بنا1در1دوره1پهلوی1به1دست1نيامده1است.1.

منابع و مآخذ 

1 آيت1اهلل1زاده1شيرازی،1باقر1)1386(.1شهرسازی1ظريف1و1بی نظير1عهد1صفويه.1مجله1نما،1سال1شانزدهم1)148-150(،11.191-
1 انصاری،1مجتبی1)1380(.1باغ شهر-1چهارباغ1اصفهان،1الگوی1توسعه1شهر1بر1اساس1باغ1ايرانی.1مجموعه مقاالت همايش -

اصفهان و صفويه.1اصفهان:1دانشگاه1اصفهان.1.6-71
____________1)1382(.1فعاليت1های1تجاری-1صنعتی1عصر1شاه1عباس1اول1در1اصفهان.1مجموعه مقاالت همايش اصفهان  -

و صفويه.1اصفهان:1دانشگاه1اصفهان.36-501.
1 اهری،1زهرا1)1380(.1مكتب اصفهان در شهرسازی )زبان شناسی عناصر و فضاهای شهری، واژگان و قواعد دستوری(.1-

چاپ1اول،1تهران:1دانشگاه1هنر1معاونت1پژوهشی.
1 برولين،1برنت1سی1)1383(.1معماری زمينه گرا سازگاری ساختمان های جديد با قديم.1ترجمه1راضيه1رضازاده،1چاپ1-

اول،1تهران:1خاك.11
1 بنتلی،1ای1ين1و1همکاران1)1382(.1كتاب راهنمای طراحان.1ترجمه1مصطفی1بهزادفر،1چاپ1اول،1تهران:1دانشگاه1علم1و1-

صنعت1ايران.1
1 پورقديری،1عباس1)1382(.1جهان1نمای1صفوی1و1چهارباغ1اصفهان.1مجله1دانش1نما،131)148-150(،1.21-251-
1 پورمختار،1احمد1)1392(.1بررسی1ميزان1پياده مداری1در1خيابان1چهارباغ1عباسی1اصفهان1و1تأثير1آن1بر1تعامل1اجتماعی1-

شهروندان.1فصلنامه1مطالعات1شهر1ايرانی1اسالمی،1)11(،1.91-1011
1 پيرنيا،1محمد1كريم1)1370(.1درباره1شهرسازی1و1معماری1سنتی1ايران.1مجله1آبادی،1سال1اول1)1(،1.15-221-
1 تركمان،1اسکندر1بيك1)1382(.1تاريخ عالم آرای عباسی.1جلد1اول،1تهران:1اميركبير.1-
1 توسلی،1محمود1)1376(.1قواعد و معيارهای طراحی فضای شهری.1تهران:1مركز1مطالعات1و1تحقيقات1شهرسازی1و1-

معماری1ايران.1
1 توسلی،1محمود1و1بنيادی،1ناصر1)1386(.1طراحی فضای شهری.1چاپ1اول،1تهران:1شهيدی.-
1 تواليی،1نوين1)1380(.1زمينه گرايی1در1شهرسازی.1نشريه1هنرهای1زيبا،1)10(،1.34-431-
1 جبل عاملی،1عبداهلل1)1386(.1بدنه1سازی1شرق1چهارباغ.1مجله1نما،1)1153و1541(،11.13-281-
1 حبيبی،1محسن1)1396(.1از شار تا شهر.1چاپ1شانزدهم،1تهران:1دانشگاه1تهران.-
1 خسروی،1محمدباقر1)1377(.1معماری1ايران1در1دوره1قاجار.1فصلنامه1هنر،1)36(،1.120-1381-
1 ُدالواله،1پی1يترو1)1348(.1سفرنامه پی يترو ُدالواله.1ترجمه1شجاع الدين1شفا،1تهران:1علمی1و1فرهنگی.111-
1 رجبی،1پرويز1)1355(.1معماری ايران در عصر پهلوی.1تهران:1مركز1تحقيقات1ايران1شناسی1دانشگاه1ملی1ايران.1-
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1 سهراب،1سحر1)1392(.1بررسی1محور1چهارباغ1عباسی1از1منظر1زيبايی1شناسی.1همايش ملی جغرافيا شهرسازی و توسعه -
پايدار.1.1-191

1 شاردن،1ژان1)1379(.1سياحت نامه شاردن.1ترجمه1حسين1عريضی،1جلد1هفتم،1اصفهان:1نگاه.1-
1 فالحت،1محمدصادق1و1شهيدي،1صمد1))1394(.1نقش1مفهوم1توده-1فضا1در1تبيين1مکان1معماري.1نشريه1باغ1نظر،1سال1-

دوازدهم1)53(،72-831.
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Abstract

The view at the apparent composition of the streets of a city is the first visual perception 
of each person from that city. Chahar-bagh Abbasi Street is a valuable centerpiece in 
identity of Isfahan as a historical city. Over time, due to the fatigue of structures, erosion 
and unplanned renovations, some significant changes have been made in the physical 
form of this axis, and the identity aspects of the Chaharbagh axis have been undermined. 
By investigating Chahar-bagh Abbasi Street, from the perspective of context, one can 
determine the degree of visual unity. It will also be possible to put buildings in different 
applications according to a specific plan, while maintaining the independence of style 
and innovation in relation to the adjacent monuments, in peaceful coexistence with the 
physical environment around them. In context-oriented architectural considerations, 
the focus should be on the issue of retreat from the street, the distance from adjacent 
buildings, how to combine the construction volumes, the approximate height, proportions 
and orientation of the facade, the shape and distant landscape, the door and window 
mode, the materials, the color and the scale of the building as well as particular attention 
was paid to the elements of mini-scale. So far, researchers have studied this street in 
descriptive, historical and cultural view, but less focused on the basics of context in this 
axis. The purpose of this article is to introduce the context of the architecture and to analyze 
the featured structures of Chahar-bagh Abbasi Street in accordance with the factors of 
context. The research method is descriptive-analytical and data collection method is done 
through field observation. By recognizing the context-oriented architecture and studying 
the principles of context-oriented, Chaharbagh's texture is examined through context-
oriented components.

Keywords: Context-oriented, Context-oriented components, Street façade, Structural 
elements of the façade, Chahar-Bagh Abbasi in Isfahan.

Context-Oriented Architectural Considerations in 
Chahar-Bagh Abbasi Street in Isfahan

Hediyeh Golashani* Mehdi Mahmoodi Kamelabadi**


