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چکیده
بیــان مســئله: در ایــران امــروز باتوجه بــه عــدم هماهنگــی جداره هــا، مســئله نماهــای شــهری و 
نقــش آنهــا در راســتای هویت بخشــی بــه کالبــد شــهر بســیار پررنــگ شــده اســت. ازآنجایی کــه 
ایــن نماهــا نقشــی اساســی در انتقــال فرهنــگ مــردم شــهر و تقویــت ســیمای شــهری ایفــا 
می کننــد، بررســی ویژگی هــای آنهــا و تدویــن اصــول طراحــی بــر مبنــای آن امــری مهــم می نمایــد. 
از  کــه بخشــی جدایی ناپذیــر  دراین بیــن بررســی و شــناخت جداره هــای تاریخــی در هــر دوره 
، فرهنــگ و هویــت آن می باشــند و واکاوی مؤلفه هــای مؤثــر بــر طراحــی آنهــا مــا را  حافظــۀ شــهر

هــر چــه بیشــتر در تحقــق ایــن امــر یــاری می رســاند.
هــدف مقالــه: تحقیــق حاضــر بــا فــرض وجــود شــاخص های کالبــدی مشــترک میــان جداره هــای 
دو خیابــان بــا بیشــینه اهمیــت تاریخــی از دوره هــای تاریخــی قاجــار و پهلــوی، بــه دنبــال یافتــن 
اصــول طراحــی مشــترک میــان آنهــا بــوده، تــا بدین وســیله بتوانــد راهگشــای تدویــن الگوهایــی 
هماهنــگ بــرای حفــظ تــداوم هویــت تاریخــی جداره هــای شــهری بــرای ساخت وســازهای آینــده 

باشــد.
روش تحقیــق: بدیــن منظــور بــا اســتفاده از روش تحقیــق تحلیلی-توصیفــی، اکتشــافی و بــا 
روش مقایســه ای و نیــز بــر اســاس مطالعــات میدانــی به صــورت مشــاهده مســتقیم و حضــور 
نگارنــدگان در بــاال و پاییــن خیابــان مشــهد و نیــز تربیــت تبریــز بــه همــراه مطالعــات کتابخانــه ای 
بــه بررســی تطبیقــی جداره هــای تاریخــی مذکــور کــه بــه ترتیــب متعلــق بــه اواخــر دورۀ قاجــار 
)اوایــل پهلــوی( و پهلــوی اول می باشــند، پرداختــه، وجــوه افتــراق و اشــتراک آنهــا را شــناخته و 

ویژگی هــای کالبــدی آنهــا را تبییــن می نمایــد. 
نتیجه گیــری: چنیــن نتیجــه می شــود کــه نماهــای ایــن دو جــداره از منظــر خــط زمیــن، شــکل 
و زمینــه، عــرض قطعــات، کنســول، روزنه هــا، تقســیمات افقــی و عمــودی، الحاقــات، عالئــم 
و تابلوهــا شــباهت های بســیاری بــا یکدیگــر داشــته امــا تفــاوت کلــی آنهــا در خــط آســمان، 

ارتفــاع ســاختمان ها و باالخــص تزئیناتشــان می باشــد.   مصالــح، تفــاوت در 
ــان تربیــت،  ــان، خیاب ــاال و پاییــن خیاب ــد واژگان: جداره هــای شــهری، ویژگی هــای کالبــدی، ب کلی

هویــت منظــر شــهری. 
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Abstract
Statement of the problem:Statement of the problem: Nowadays, In Iran, due to the lack of coordination between 
the walls, the issue of urban facades and their role in identifying the body of the city 
has become very critical. Since these views play a key role in transmitting the culture of 
the people and strengthening the urban image, examining their features and developing 
design principles based on it is important. In the meantime, examining and recognizing 
the historical walls in each period, which are an integral part of the city›s memory, culture, 
and identity, and the analysis of the components affecting their design are some of the 
things that help us achieve this objective as much as possible. What is considered as an 
important and influential factor in the city and its appearance are urban walls, and this 
is what is happening today, especially in contemporary Iran, due to the visual disturbance 
of the appearance of cities and the lack of unity and coordination in them. It is regarded 
as a critical challenge to be addressed. Urban Landscape was first proposed by Thomas 
Sharp in 1948 in his Oxford study. But the visual encounter with the urban landscape in 
John Nash›s work at the beginning of the 19th century was seen in the Olive work at the 
end of the 19th century. The philosophy of modern urban theory is entirely dependent on 
Gordon Cologne›s theory. Gordon Cullen believes that the urban landscape can not only 
be understood technically but also requires aesthetic sensitivity. Although attention to the 
urban landscape is mainly a visual phenomenon, at the same time it evokes memories, 
reminds experiences, and creates emotional reactions.
Urban walls can be a factor in the unity and identity of the city and affect the perception 
of the audience. Urban facades can express the culture of the city and be the link between 
man, his culture, and the urban body, so examining and recognizing the historical walls 
of the city, which are an integral part of the historical memory of cities, is very important 
in preserving values. Culture is also the restoration of the identity of contemporary cities. In 
this regard, the present study examines the physical characteristics of the walls of the two 
historical periods in Iran to recognize the commonalities and differences between them 
and understand the design characteristics of urban walls of that time. 
Aim:Aim: Understanding the indicators  and  characteristics  used  in  the  design  of  historic 
streets leads us to formulate the principles of  designing the current urban walls  ,which 
is a continuation of the historical identity of our cities .In this study ,the Bala and Paein 
Khiaban  streets  of  Mashhad  ,which  was  formed  during  the  Safavid  period  and  at  the 
end  of  the  Qajar  period)  early  Pahlavi  ,(the  facade  of  this  wall  has  become  registered 
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as  cultural  heritage  ,as  well  as  the  Tarbiat  St. 
in  Tabri  ,belongs  to  the  first  Pahlavi  era  ,have 
been  studied  .The  purpose  of  reviewing  and 
comparing  these  two  historical  walls  is  to  gain 
an understanding of  the  differences  between the 
two  periods  in  the  construction  of  urban  walls 
and  also  to  achieve  the  commonalities  of  these 
walls to find a model for building and designing 
contemporary  urban  walls  .Having  a  model 
and  recognizing  the  characteristics  of  valuable 
historical buildings ,especially urban walls ,which 
are the first layers of people’s encounter with the 
city and understanding its identity ,can sometimes 
be considered important to identify contemporary 
constructions.
According  to  the  studies  conducted  so  far  ,no 
comparative comparison has been made between 
the urban walls of the Qajar and Pahlavi periods, 
but there are research projects that have compiled 
information  ,document  the  urban  walls  and 
analyzed them .It is assumed that between these two 
streets  with  the  necessary  historical  background 
in  the  two  historical  periods  ,some  common 
principles and indicators can be evaluated in the 
continuity  of  the  identity  of  the  current  cities.
Research Methods:Research Methods: To achieve this goal, the 
present study uses the physical characteristics of 
the facade, which includes sky and earth lines, 
background and shape, divisions and dominant 
lines, the width of parts, height, console, openings, 
color, the texture of materials and decorations. 
It is also an appendix and marks, evaluates the 
mentioned walls, and thus explains the physical 
characteristics of each by mentioning the common 
features and their differences. For this purpose, 
using analytical-descriptive, exploratory research 
method and also based on field studies in the form 
of direct observation and the presence of authors at 
the top and bottom of Mashhad Street and Tarbiat 
in Tabriz along with library studies, comparative 
study of the mentioned historical walls, this paper 
deals with the late Qajar period (Ayah Pahlavi) 
and the first Pahlavi period, recognizes the 
aspects of their differentiation and commonality, 
and explains their physical characteristics.
Conclusion:Conclusion: It is concluded that the views of 
these two walls from the perspective of the 
ground line, shape and background, width of 
parts, consoles, openings, horizontal and vertical 
divisions, extensions, signs, and panels have 

many similarities with each other, but their 
general difference is in the skyline, the materials 
differences in the height of the buildings and 
especially their decorations.
Key words:Key words: Urban walls, Physical characteristics, 
Bala and Paein Khiaban, Tarbiat Street, Identity of 
urban landscape
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مقدمه و بیان مسئله
در  شــهرها  ســریع  گســترش  و  شهرنشــینی  روبه رشــد  رونــد 
کــه شــهر و  را قــوت بخشــیده  چنــد دهــۀ اخیــر ایــن اندیشــه 
آن جــزء الینفــک زندگــی بشــر امــروزی  مؤلفه هــای مربــوط بــه 
ابعــادی  چنــان  در  جهــان  در  شهرنشــینی  گســترش  اســت. 
ــترش  ــع گس ــم مان ــم نمی توانی ــم ه ــر بخواهی ــی اگ ــه حت ــت ک اس
 )Kreimer & et al, باشــیم  زیســتن  ســبک  ایــن  نفــی  یــا 
)2003:103. آنچــه کــه دراین بیــن از عوامــل مهــم و تأثیرگــذار 
ــهری  ــای ش ــود جداره ه ــوب می ش ــیمای آن محس ــهر و س در ش
اســت و ایــن همــان چیــزی اســت کــه امــروزه باالخــص در ایــران 
نبــود  و  شــهرها  نمــای  بصــری  اغتشــاش  دلیــل  بــه  معاصــر 
محســوب  حیاتــی  مســائل  از  آن هــا  در  هماهنگــی  و  وحــدت 
می شــود. منظــر شــهری بــرای بــار اول توســط تومــاس شــارپ 
برخــورد  شــد. امــا  مطــرح  او  کســفورد  آ مطالعــات  در   1948 در 
بصــری بــا منظــر شــهری در کار جــان نــاش در ابتــدای قــرن 19 در 
کار زیتــه در انتهــای قــرن 19 دیــده شــد. فلســفه تئــوری مــدرن 
منظــر شــهری کامــاًل بــا نظریــه گــوردون کالــن وابســته اســت. 
نمی توانــد  شــهری  منظــر  کــه  اســت  معتقــد  کالــن  گــوردون 
تنهــا بــه شــیوه ای تکنیکــی درک شــود، بلکــه نیازمنــد وجــود 
ــر  ــه منظ ــه ب  توج

ً
ــا ــه عمدت ــت. گرچ ــناختی اس ــیتی زیباش حساس

را  خاطــرات  درعین حــال  امــا  اســت،  بصــری  پدیــده ای  شــهری 
واکنش هایــی  و  می کنــد  یــادآوری  را  تجــارب  برمی انگیزانــد، 
تیســدل،  تیــم،  )کارمونــا،  مــی آورد  وجــود  بــه  را  احساســی 
و  وحــدت  عامــل  می تواننــد  شــهری  جداره هــای   .)1388
مخاطبیــن  ادراک  و  شــده  محســوب  شــهر  بــه  هویت بخــش 
را تحــت تأثیــر قــرار دهنــد. نماهــای شــهری می تواننــد بیانگــر 
فرهنــگ شــهر بــوده و رابــط میــان انســان، فرهنــگ او و کالبــد 
تاریخــی  جداره هــای  شــناخت  و  بررســی  لــذا  باشــند،  شــهری 

شــهرها  تاریخــی  حافظــه  از  جدایی ناپذیــر  بخشــی  کــه  شــهر 
ارزش هــا،  حفــظ  راســتای  در  مهــم  بســیار  مــوارد  از  می باشــند 
محســوب  معاصــر  شــهرهای  هویــت  بازیابــی  نیــز  و  فرهنــگ 
ــای  ــی ویژگی ه ــه بررس ــر ب ــق حاض ــتا تحقی ــن راس ــود. در ای می ش
دارای  زمانــی  لحــاظ  )بــه  تاریخــی  دورۀ  دو  جداره هــای  کالبــدی 
ــوه اشــتراک و  ــا بدین وســیله وج ــردازد ت ــران می پ اشــتراک( در ای
ــهری  ــای ش ــی جداره ه ــخصۀ طراح ــا را شــناخته و مش ــراق آنه افت
در  به کاررفتــه  شــاخص های  درک  نماینــد.  درک  را  دوران  آن 
طراحــی  اصــول  تدویــن  بــه  را  مــا  تاریخــی  خیابان هــای  طراحــی 
تاریخــی  هویــت  تداوم بخــش  کــه  کنونــی  شــهری  جداره هــای 
پژوهــش،  ایــن  در  می ســازد.  رهنمــون  اســت  مــا  شــهرهای 
صفــوی  زمــان  در  کــه  مشــهد  خیابــان  پاییــن  و  بــاال  راســته 
نمــای  پهلــوی(  )اوایــل  قاجــار  دورۀ  اواخــر  در  و  شــکل گرفته 
ثبــت  هم اکنــون  و  درآمــده  کنونــی  به صــورت  جــداره  ایــن 
ــز  ــت تبری ــان تربی ــته خیاب ــز راس ــد، و نی ــی گردیده ان میراث فرهنگ
کــه مربــوط بــه دورۀ پهلــوی اول می باشــد، مــورد بررســی قــرار 
گرفته انــد. جــدارۀ ایــن دو خیابــان از نظــر زمانــی در دوره هــای 
و  بررســی  از  هــدف  شــکل گرفته اند.  یکدیگــر  بــه  نزدیــک 
دو  ایــن  افتــراق  وجــوه  فهــم  تاریخــی  جــدارۀ  دو  ایــن  مقایســۀ 
دســتیابی  همچنیــن  و  شــهری  جداره هــای  ســاخت  در  دوره، 
الگویــی  یافتــن  به منظــور  جداره هــا  ایــن  اشــتراک  وجــوه  بــه 
بــرای ســاخت و طراحــی جداره هــای شــهری معاصــر می باشــد. 
داشــتن الگــو و شــناخت ویژگی هــای بناهــای ارزشــمند تاریخــی 
برخــورد  الیه هــای  اولیــن  کــه  شــهری  جداره هــای  به خصــوص 
گامــی  می توانــد  می باشــند،  آن  هویــت  درک  و  شــهر  بــا  مــردم 
مهــم در راســتای هویت بخشــی بــه ساخت وســازهای معاصــر 
حاضــر  تحقیــق  هــدف،  ایــن  تحقــق  به منظــور  شــود.  تلقــی 
خــط  شــامل  کــه  نمــا  کالبــدی  شــاخصه های  از  بهره گیــری  بــا 
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آســمان و زمیــن، زمینــه و شــکل، تقســیمات و خطــوط غالــب 
نمــا، عــرض قطعــات، ارتفــاع، کنســول، روزنه هــا، رنــگ، بافــت 
مصالــح و تزئینــات و نیــز الحاقــات و عالئــم می باشــد، بــه ارزیابــی 
جداره هــای مذکــور پرداختــه و بدیــن ترتیــب بــا ذکــر ویژگی هــای 
مشــترک و نیــز تفــاوت آنهــا، شــاخصه های کالبــدی هــر یــک را 

می نمایــد. تبییــن 

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش
مقایســه ای  کنــون  تــا  به عمل آمــده  بررســی های  باتوجه بــه   
تطبیقــی میــان جداره هــای شــهری دورۀ قاجــار و پهلــوی صــورت 
دارنــد  وجــود  پژوهشــی ای  طرح هــای  ولیکــن  اســت،  نگرفتــه 
آنهــا  بررســی  و  جداره هــا  برداشــت  اطالعــات،  تدویــن  بــه  کــه 
پرداخته انــد. فــرض بــر ایــن اســت کــه میــان ایــن دو خیابــان بــا 
پیشــینۀ تاریخــی الزم در دو دورۀ تاریخــی، اصــول و شــاخص های 
منظــر  هویــت  تــداوم  در  می توانــد  کــه  دارد  وجــود  مشــترکی 
شــهرهای کنونــی مــورد ارزیابــی قــرار گیــرد. از میــان تحقیقــات 
صورت گرفتــه در زمینــۀ جداره هــای تاریخــی می تــوان بــه طــرح 
پژوهشــی "بدنه ســازی محــور تاریخــی ـ فرهنگــی خیابــان تربیــت" 
اســالمی  هنــر  دانشــگاه  پژوهــش  و  تحقیقــات  مرکــز  در  کــه 
تبریــز )زمانــی و همــکاران، 1387( بــه انجــام رســیده و نیــز طــرح 
ــهر  ــی ش ــای تاریخ ــته ها و جداره ه ــی پوس ــام "بررس ــا ن ــی ب پژوهش
ســاخت  تکنیک هــای  و  مصالــح  تزئینــات،  منظــر  از  مشــهد 
آنهــا" کــه بــا همــکاری ســازمان میراث فرهنگــی خراســان رضــوی 
ــن  ــرد )عفیفــی و طالیــی،1393(. ای ــاره ک ــت اش ــه اس انجام گرفت
دو طــرح محــک اصلــی ایــن پژوهــش می باشــند. درعین حــال 
کتاب هــا و مقــاالت زیــادی نیــز وجــود دارنــد کــه از ابعــاد متفــاوت 
تاریــخ، معمــاری و شهرســازی دورۀ قاجــار و نیــز تاریــخ شهرســازی 
دراین بیــن  داده انــد.  قــرار  مداقــه  مــورد  ایــران  در  را  خیابــان  و 
می توانــد برخــی از ایــن مــوارد را برشــمرد؛ معمــاری دارالخالفــۀ 
ناصــری از دکتــر قبادیــان )1383(، در ایــن کتــاب عواملــی کــه 
معمــاری تهــران در دورۀ ســلطنت ناصرالدین شــاه متأثــر از آنهــا 
بــوده اســت مــورد بررســی و تجزیه وتحلیــل قــرار گرفتــه و مســئلة 
گــذر از ســنت بــه مدرنیتــه در آن دوران تبییــن گشــته اســت. 
دکتــر  قلــم  بــه  ایــران  در  شهرنشــینی  و  شــهر  مختصــر  تاریــخ 
و  طبقه بنــدی  بــه  تاریخــی،  نگاهــی  بــا  کــه   )1390( ســلطان زاده 
ارائــه تعریــف جامعــی از فضاهــای شــهری در بافت هــای تاریخــی 
ایــران پرداختــه و رونــد تحــوالت شــهر و شهرنشــینی را در ایــران 

و  نــوآوری  بررســی  مقاله هــای  اســت.  داده  قــرار  موردمطالعــه 
تحــوالت تزئینــات و نقــوش کاشــی کاری مســجد -مدرســه های 
دوره قاجــار و بررســی تطبیقــی نقــوش کاشــی کاری دو مســجد 
مدرســه چهاربــاغ و ســید اصفهــان از دکتــر بمانیــان و همــکاران 
آنهــا  ویژگــی  و  قاجــار  دورۀ  تزئینــات  بررســی  بــه  کــه   )1390(
نیــز  و  پرداخته انــد  دوره  آن  کاشــی کاری های  محوریــت  بــا 
توانســته  کــه   )1388( گــودرزی  مرتضــی  از  خیــال،  آینــۀ  کتــاب 
را مــورد مداقــه  ویژگی هــای معمــاری و تزئینــات دوره قاجاریــه 
قــرار داده و بــا بررســی نمونه هــای مــوردی بــه طبقه بنــدی آنهــا 
بپــردازد. دراین بیــن شــهرهای دیگــری نیــز کــه در ایــن دوران 
خیابان هــای  شــکل گیری  و  شهرنشــینی  گســترش  شــاهد 
اللــه زار  یــزد،  خمینــی  امــام  خیابــان  ماننــد  بوده انــد،  شــهری 
تهــران، خیابــان بــاب همایــون در تهــران و... نیــز بســیار حائــز 
نیــز  آنهــا  بــه  آتــی  طرح هــای  در  کــه  اســت  امیــد  و  اهمیت انــد 

پرداختــه شــود.

روش تحقیق
تحلیلــی  تحقیــق  روش  از  اســتفاده  بــا  ابتــدا  حاضــر  پژوهــش 
- توصیفــی، اکتشــافی و نیــز بــا روش مقایســه ای و بــر اســاس 
حضــور  و  مســتقیم  مشــاهده  به صــورت  میدانــی  مطالعــات 
تربیــت  نیــز  و  مشــهد  خیابــان  پاییــن  و  بــاال  در  نگارنــدگان 
تبریــز کــه به عنــوان خیابان هــای شــاخص در دو دورۀ تاریخــی 
ــوند  ــوب می ش ــی محس ــاظ زمان ــم از لح ــه ه ــاوت و نزدیــک ب متف
همــراه  بــه  می باشــد،  میراث فرهنگــی  ثبــت  آنهــا  بناهــای  و 
مطالعــات کتابخانــه ای صورت گرفتــه اســت. ازایــن رو در ابتــدا 
در  ثبت شــده  جداره هــای  از  دســت  در  مســتندات  باتوجه بــه 
نیــز  و  مشــهد  خیابــان  پاییــن  و  بــاال  راســتۀ  از  میراث فرهنگــی 
راســتۀ تربیــت تبریــز تــالش شــد تــا ابعــاد مختلــف ویژگی هــا 
کالبــدی آنهــا در طــی مقایســه ای تطبیقی مورد بررســی قــرار گیرد. 
ــی  ــن تحقیق ــرای چنی ــداره ب ــود دو ج ــت موج ــه وضعی ــد ک هرچن
بســتر مناســبی را به دلیلی وجود آشــفتگی و اغتشــاش موجود 
ــه ها و  ــت ها، نقش ــر برداش ــال باتکیه ب ــی آورد، بااین ح ــم نم فراه
مســتندات ایــن جداره هــا کــه در ســازمان میراث فرهنگــی دو 
ــکاری  ــا هم ــرقی و ب ــان ش ــز آذربایج ــوی و نی ــان رض ــتان خراس اس
موجــود  تبریــز  اســالمی  هنــر  دانشــگاه  پژوهش هــای  دفتــر 
ــی  ــیو قدیم ــز آرش ــه ای و نی ــع کتابخان ــه مناب ــوع ب ــا رج ــز ب ــود و نی ب

، اهــداف موردنظــر ایــن پژوهــش تأمیــن گردیــد.  تصاویــر
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تبیین شاخص های جداره های شهری
بــه گفتــۀ جــان لنــگ، کیفیتــی کــه از شــهر برداشــت می شــود، 
بیــش از هــر چیــزی بســتگی بــه کیفیــت خیابان هــای آن دارد 
از  شــهری  جداره هــای  نمــای  دراین بیــن   .)1386:13 )لنــگ 
اهمیــت ویــژه ای برخوردارنــد، چراکــه عالوه بــرآن کــه بــه بازنمایــی 
فرهنــگ مــردم شــهر می شــوند )نقــی زاده و دیگــران، 1389( 
درعین حــال چهــار وظیفــه عمــده را بــه عهــده دارد کــه عبارت انــد 

؛ وظیفــه حفاظتــی در برابــر تهدیدهــای بیرونــی، رابــط درون و  از
بــرون، بیــان کــردن عملکــرد ســاختمان و هویــت صاحــب آن و 

نیــز به عنــوان جزئــی از کل شــهری )پاکــزاد، 1382(.
عمــودی  ســطوح  آنهــا  کــه  گفــت  بایــد  جــداره  تعریــف  در 
تعریف کننــده یــک معبرنــد. جــداره یــا بدنــۀ فضــا، بخــش اصلــی 
کالبــدی یــک فضــا را تشــکیل می دهــد در حقیقــت ایــن عنصــر 
آن  بــه  و  می کنــد  مشــخص  را  وابســته  فضــای  یــک  کیفیــت 

نمودار 1، شاخص های اهداف عملکردی و فعالیتی ادراک محیطی و کالبدی، منبع: نگارندگان با استناد به طباطبایی، 1390
Figure 1, Indicators of functional and activity objectives of environmental and physical perception, Source: Authors according to 

Tabatabai, 2011
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مفهــوم محیطــی می بخشــد. جــداره، همــواره یــک ســطح بســته 
یــا وجهــی از یــک بنــا نیســت جــداره ممکــن اســت: یــک ســطح 
عمــودی  ســطح  یــک  باشــد.  بازشــو  بــدون  پیوســته  عمــودی 
ــودی  ــر عم ــری عناص ــا یــک س ــا تنه ــد و ی ــو باش ــدادی بازش ــا تع ب
)ســتون یــا درخــت( بــا تعــدادی، یعنــی ســطح شــفاف بــا امــکان 
چــه  باشــد،  امکان پذیــر  فضایــی  ارتبــاط  )چــه  بصــری  ارتبــاط 
فصــل  نمــا  دراین بیــن   .)1:1390 )طباطبایــی،  باشــد  نباشــد( 
عمومــی  فضــای  بــا  ســاختمان  جداره هــای  بیــن  مشــترک 
فــرم  بــا  متناســب  بلکــه  نیســت،  ســطح   

ً
صرفــا کــه  می باشــد 

ســاختمان می توانــد عناصــر حجمــی کم وبیــش برجســته ای را 
شــامل شــود )افشــار نــادری،5:1387(. نمــا به عنــوان عنصــر 
مســتقل معمــاری زمانــی مطرح شــد کــه تأکیــد بــر جهــت خــاص 
فضایــی  روابــط  و  تناســبات  تغییــر  طریــق  از  بنــا  در  حرکــت  و 
مطالعــۀ  در   .)Deilmann el al, 1987: 23( یافــت  اهمیــت 
جداره هــای شــهری می تــوان آنهــا را در چنــد جنبــه، مــورد بررســی 
قــرار داد: الــف؛ از نظــر اجــزاء جــداره و ســازماندهی ایــن اجــزاء 
دررابطه بــا اهــداف کلــی و ادراک محیطــی ب؛ از نظــر همخوانــی 
و  شــهروندان  رفتارهــای  و  فعالیت هــا  نیازهــای،  بــا  جــداره 
نگهــداری  و  ســاخت  بــه  مربــوط  قانونمندی هــای  نظــر  از  ج؛ 
و  فرهنگــی  تــداوم  حفــظ  اهــداف  دررابطه بــا  شــهری  جــدارۀ 
ــداف  ــن اه ــدام از ای ــرداری )طباطبایــی، 1390(. هرک ــواع بهره ب ان
اهــداف  عوامــل  کــه  می شــوند  تقســیم  مختلفــی  عوامــل  بــه 
عملکــردی و فعالیتــی ادراک محیطــی و کالبــدی در نمــودار 1 

اســت.   قابل مشــاهده 

 معماری و طراحی شهری در دوره پهلوی و قاجار
، ســیر تدریجــی گــذر از ســنت بــه مــدرن  در اواخــر دورۀ قاجــار
کــه  کســانی  نخســت  مرحلــۀ  در  گرفــت.  بیشــتری  ســرعت 
درمــان  و  اروپــا  برابــر  در  عقب ماندگــی  علــل  یافتــن  صــدد  در 
بودنــد،  خارجــه  امــور  وزارت  اعضــای  برآمدنــد  ضعف هــا  ایــن 
کســانی کــه بــه خــارج ســفر کــرده و یــا در خــارج از مملکــت بــه 
ســر می بردنــد و نیــز بازرگانانــی کــه بــه تجــارت خارجــی مشــغول 
بودنــد بــه گســترش افــکار جدیــد پیوســتند )کیانــی، 1383(. 
ــکل  ــی ش ــازی و نوگرای ــه نوس ــاز ب ــد نی ــه های جدی ــی اندیش در پ
گرفــت و نمادهــای اروپایــی و باالخــص شــیوۀ شهرنشــینی و 
بالطبــع آن، طراحــی شــهری و معمــاری اروپایــی بــدون بررســی 
شــد.  ایــران  وارد  مرزوبــوم  ایــن  فرهنگــی  زمینه هــای  و  بســتر 

آغــاز تقابــل ســنت و مدرنیتــه  اهمیــت دورۀ قاجــار بــه دلیــل 
کلیــه  در  اساســی  تحــوالت  دوره  ایــن  در  اســت.  ایــران  در 
در  کــه  داد  روی  معمــاری  بالطبــع  و  ایرانیــان  زندگــی  شــئون 
در  جدیــد  علــوم  بــه  توجــه  عــدم  تاریخــی،  منابــع  میــان  ایــن 
ابتــدای دورۀ قاجــار و ارتبــاط فزاینــدۀ ایــران و غــرب را به عنــوان 
)بمانیــان  می دهنــد  قــرار  موردتوجــه  تحــول  ایــن  ریشــه های 
تحــوالت  رابطــۀ  اثــر  در   .)Scarce :1979( و  دیگــران،1390(  و 
فرهنگــی و دانش هــای جدیــد بــا هنــر و معمــاری قاجــار در اثــر 
ایــن روابــط، تحــوالت فرهنگــی و دانش هــای جدیــدی در ایــران 
بــر هنــر و معمــاری دورۀ  کــه تأثیــر مســتقیمی  گرفــت  شــکل 
آن هــا می تــوان بــه اختــراع و  قاجــار گذاشــت کــه از مهم تریــن 
کاربــرد فــراوان تمبــر در مراســالت  ورود فــن عکاســی، ورود و 
پســتی، ورود کارت پســتال های اروپایــی بــه ایــران اشــاره نمــود( 
بمانیــان، مؤمنــی، ســلطان زاده، 1390: 39 و 40( دراین بیــن در 
گرفــت؛  نیــز تحــوالت عظیمــی شــکل  حیطــۀ طراحــی شــهری 
بــه  شمســی(   1252( میــالدی   183 ســال  در  ناصرالدین شــاه 
بــه  سپهســاالر  حســین خان  میــرزا  خــود  صدراعظــم  تشــویق 
ــایانی از  ــتقبال ش ــس اس ــژه در پاری ــا به وی ــی رود، در آنج ــگ م فرن
وی می شــود و بــا مراســم بــا شــکوهی در شــانزه لیزه، ورود او را 
گرامــی می دارنــد )امانــت، 556:1383(. ایــن مراســم چنــان در 
وی اثــر نهــاد کــه در بازگشــت در صــدد »تشــکیل شــانزه لیزه ای 
ترتیــب  بدیــن  و   )276:1383 )شــهری،  آمــد«  بــر  پایتخــت  در 
خیابانــی  معمــاری  و  آمــده  وجــود  بــه  تهــران  اللــه زار  خیابــان 
بــا  ایــران وجــود نداشــت در دورۀ قاجاریــه  کــه پیش ازایــن در 
الهــام از ســبک معمــاری اروپایــی و به ویــژه فرانســوی شــکل 
آن ورود اتومبیــل بــه ایــران  کــه از مهم تریــن دالیــل  می گیــرد 
جنبــۀ  دوره  ایــن  در  کــه  خیابان هایــی  اســت.  دوره  ایــن  در 
عملکــردی داشــته اند عبارت انــد از بدنه هایــی بــه ارتفــاع دو تــا 
ســه طبقــه کــه روی کــرده بــه ســمت خیابــان، ردیــف مغازه هــا 
در طبقــۀ همکــف و ســاختمان های مســکونی در طبقــات بــاال، 
حضــور ویتریــن مغازه هــا و تابلــوی تبلیغاتــی آنهــا، بالکن هــا و 
ــا در  ــورت طاق نم ــه به ص ــی ک ــده، قوس های ــای پیش آم پنجره ه
سرتاســر طــول خیابــان دیــده می شــوند، پیاده روهــا، جوی هــای 
ــا و  ــیۀ خیابان ه ــه در حاش ــت و باغچ ــف درخ ــک ردی ــک و ی کوچ
در آخــر حضــور بعضــی از عملکردهــای عمده تــر در جــدارۀ آنهــا بــا 

   .)  1377:134 خســروی،  جلوآمدگــی(  و  عقب نشــینی 
 ، تبریــز ماننــد  نیــز  ایــران  دیگــر  شــهرهای  در  دراین بیــن 
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انجــام  ازاین دســت  اقداماتــی  شــهرها  ســایر  و  یــزد  و  مشــهد 
شــد و حضــور خیابــان از ویژگی هــای شــاخص شــهری گردیــد. 
، در دورۀ پهلــوی خیابــان، مهم تریــن نمــاد  بعــد از دورۀ قاجــار
و واقعیــت عمــدۀ شهرســازی رضاشــاهی محســوب می شــود 
و ایــن چیــزی نیســت مگــر یــک تمهیــد نظامــی بــرای دســتیابی 
بــه بیشــترین نظــم و قــدرت در مراســم ســان و رژه، الزم اســت 

ــک  ــا در ی ــد و ی ــل کنن ــیع عم ــدان وس ــک می ــربازان در ی ــا س ــه ی ک
نظامــی  رژه  منحرف نشــدۀ  خــط  مســتقیم  و  طوالنــی  خیابــان 
بــه نمایــش قــدرت کمــک زیــادی می کــرد و هنگــی کــه بــا ایــن 
می توانــد  کــه  می نمایانــد  چنیــن  باشــد،  حرکــت  در  صالبــت 
ــزد؛ و  ــرو ری ــزی ف ــت دادن چی ــدون ازدس ــخت را ب ــوار س ــی دی حت
 همــان اعتقــادی بــود کــه رضاشــاه بــه طــور جــد مایــل 

ً
ایــن دقیقــا

ــن  ــعود، 1391(. بدی ــی مس ــد )بان ــاء کن ــردم الق ــودۀ م ــه ت ــود ب ب
ــا 1316  ــد و ت ــاز ش ــران آغ ــاروی ته ــب ب ــال 1311 تخری ــکل در س ش
باروهــا و دروازه هــای دارالخالفــۀ ناصــری کامــاًل از میــان برداشــته 
شــد. دهه هــای پایانــی 1300 نقطــه تحــول عظیمــی در شهرســازی 
ایــران اســت و در ســال 1340 اولیــن طــرح جامــع کشــور بــرای 

شــهر تهــران تصویــب می شــود. 
تجــارب  تمامــی  رد  در  و  نــو  شــهری  جســت و جوی  در 
ــی  ــهرهای اروپای ــد از ش ــه تقلی ــدرن را ب ــهر م ــر ش ــین مظاه پیش
دوره  آن  شهرســازی  تحــوالت  در  کــه  آنچــه  می شــود.  ترســیم 
ــار  ــگاه در آغ ــن ن ــت، از ای ــد" اس ــت واژۀ "تجدی ــت اس ــز اهمی حائ
 134۵ جامــع  طــرح  در  امــا  بودنــد  تجدیــد  مظهــر  خیابان هــا 
کشــیدند  دوش  بــه  را  بــار  ایــن  بزرگراه هــا  پهلــوی،  دورۀ  در 

.)1373 دهاقانــی،  زاده  )مشــهدی 

تربیت در تبریز
چهــارده  ســده  آغــاز  در  پهلــوی  حکومــت  آمــدن  کار  روی  بــا 
 ، ــور ــم کش ــهرهای مه ــر ش ــا دیگ ــد ب ــز همانن ــز نی ــری، در تبری هج
از یــک شــهر  آن  کالبــدی  اقداماتــی در جهــت تغییــر ســیمای 
اقــدام  نخســتین  از  گشــت.  واقــع  امــروزی  شــهری  بــه  ســنتی 
عریــض  خیابان هــای  احــداث  زمینــه،  ایــن  در  صورت گرفتــه 

و  تجــدد  مظهــر  به عنــوان  کــه  بــود  اتومبیــل رو  مســتقیم  و 
نخســتین  می گرفــت.  قــرار  مــردم  اســتقبال  مــورد  پیشــرفت، 
کــه  بــود  پهلــوی  خیابــان   ، تبریــز در  احداث شــده  خیابــان 
عبداهلل خــان  دســتور  بــه   1300-130۵ ســال های  فاصلــۀ  در 
ایــن  احداث گشــت.  آذربایجــان  لشــکر  فرمانــده  طهماســبی 
خیابــان کــه پــس از انقــالب بــه نــام خیابــان امــام خمینــی )ره( 
نام گــذاری شــد، به عنــوان مســیر ارتباطــی میــان جــاده تهــران 
- تبریــز و تبریــز - مراغــه، از حوالــی چهــارراه منصــور تــا میــدان 
گونگانباشــی کشــیده شــد )صفامنــش و دیگــران، 1376(. 
جملــه  از  متعــددی  خیابان هــای  پهلــوی  خیابــان  از  بعــد 

1 و 2(. )تصویــر  گرفتنــد  شــکل  نیــز  تربیــت  و  فردوســی 
خیابــان تربیــت محــور پیــاده تربیــت در قلــب شــهر و درون 
خیابــان  از  را  شــهر  مرکــزی  هســتۀ  و  دارد  قــرار  تاریخــی  بافــت 
ــد  ــز پیون ــازار تبری ــه ب ( ب ــهر ــی ش ــان اصل ــی )ره( )خیاب ــام خمین ام
می دهــد. مهم تریــن مراکــز پیرامــون ایــن محــور میــدان ســاعت 
و  اســت(  واقــع  آن  در  تبریــز  شــهرداری  قدیمــی  عمــارت  )کــه 
بخشــی  تربیــت  خیابــان   .)1389 )فرخــی،  اســت  تبریــز  بــازار 
می گذشــته  تبریــز  از  کــه  بــوده  ابریشــم  تجــاری  راه  مســیر  از 
و  قدیمــی  بناهــای  خیابــان،  ایــن  ســمت  دو  بناهــای  اســت. 

تصویر1. خیابان فردوسی در مورخة 7/ 2/ 1308. مأخذ: آرشیو تصاویر سازمان 
مرکز اسناد ملی ایران

Picture No. 1. Ferdowsi Street, 1929. Source: Image Archieve of 
National libarary and Arcieves of I.R. Iran.

تصویر 2. پیاده گذر تربیت در زمان احداث. مأخذ: جدیداالسالم، 6۵:1391
Figure 2: Tarbiat pedestrian at the time of construction. Source: 

Jadid al-Islam, 2012: 65. 
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دارای معمــاری خاصــی هســتند کــه بــه ســیمای خیابــان حالتــی 
)عبــاس زاده، 1391: 95-105(،  می بخشــند  بــاارزش  و  ســنتی 
چگونگــی شــکل گیری ایــن خیابــان و عوامــل تأثیرگــذار بــر ســیر 
برشــمرد  زیــر  مراحــل  قالــب  در  می تــوان  را  آن  تاریخــی  تحــول 
)صفامنــش و دیگــران، 1376( و )زمانــی و دیگــران، 1387(:
فاصلــۀ  در  تربیــت:  خیابــان  شــکل گیری  نخســت،  دورۀ   -1

محمدعلــی  جانــب  از  برنامــه ای  طبــق   1310-1307 ســال های 
گــذر   ، تبریــز وقــت  شــهردار  تربیــت  خیابــان  نــام  بــه  تربیــت 
حدفاصــل دروازه نوبــر و دیــگ باشــی )تصاویــر 3 و 4( تعریــض 
گشــت و خیابانــی جدیــد ایجــاد شــد کــه حتــی بدنه هــای مشــرف 
بــه آن نیــز مطابــق بــا اصــول آن زمــان ســاختمان دوطبقــه در 
برگیرنــدۀ واحدهــای تجــاری در همکــف و واحدهــای دفتــری- 

خدماتــی در طبقــۀ بــاال، نماســازی شــدند بــود. 
انفصــال  و  فردوســی  خیابــان  شــکل گیری  دّوم،  دورۀ   -2
خیابــان تربیــت )شــکل گیری تربیــت بــزرگ و کوچــک(؛ پــس 
از احــداث نخســتین خیابــان در تبریــز بــا نــام خیابــان پهلــوی 
در فاصلــۀ ســال های 130۵- 1300، اقدامــات وســیعی در زمینــۀ 
ســال های  بیــن  در  و  گرفــت  شــکل  تبریــز  در  خیابان کشــی 
 ، ــت[ و بــازار

ّ
1307-1310، گــذر حدفاصــل ارگ علی شــاه ]بــاغ مل

میــان  از  و  گشــت  احــداث  فردوســی  خیابــان  عنــوان  تحــت 
بــود  شــکل گرفته  آن  بــا  هم زمــان   

ً
تقریبــا کــه  تربیــت  خیابــان 

. شــت می گذ
)بــزرگ  تربیــت  محــور  تحــوالت  و  تغییــر  ســیر  ســّوم،  دورۀ   -3
بــا  مقــارن   1326 ســال  در  انقــالب؛  از  قبــل  تــا  کوچــک(  و 

خود مختــار  حکومــت  -رئیــس  پیشــه وری  حکومــت  دورۀ 
- همچــون کثیــری از  آذربایجــان- عملیــات آســفالت ایــن معبــر
- انجــام شــد. تــا قبــل از ایــن دوره، یعنــی ســال 132۵  معابــر تبریــز
ــود. ــی ب ــیر خاک ــورت مس ــت، به ص ــوری تربی ــور عبـ ــی، مح شمس
و  انقــالب  از  پــس  صورت گرفتــه  اقدامــات  چهــارم،  دورۀ   -4
کاربــری  بــه  ســواره  کاربــری  تبدیــل   ، ســاختاری محور تغییــرات 

پیــاده کــه مهم تریــن اقدامــات در زمینــۀ زیباســازی در ایــن برهــه 
راســته  ایــن   1383 ســال  در  امــا   )1374 )ســال  گرفــت  شــکل 
 باعــث تخریــب 

ً
دســتخوش تغییــرات اساســی گردیــد کــه بعضــا

تابلوهــای  نصــب  ماننــد  گردیــد  آن  تاریخــی  شــهری  منظــر 
ــد در  ــح جدی ــری مصال ــا، به کارگی ــتن نیمکت ه ــی، برداش تبلیغات

... و  تاریخــی  بدنه هــای 

باال و پایین خیابان مشهد 
و  آمد  خراسان  به  فتوحاتش  ادامۀ  در  صفوی  اسماعیل  شاه 
پس از تسلط بر هرات و مشهد فرزند یک ساله اش ”تهماسب 
مشهد  و  هرات  مرکزیت  به  خراسان  حاکمیت  به  را  میرزا“ 
سلطنت  تا  مشهد  کالبدی  واقعۀ  مهم ترین  کرد.  منصوب 
که  شاه عباس، احداث باروی شهر توسط شاه طهماسب بود 
دستور  وی،  حکومت  زمان  در  ازبک ها  مکرر  حمالت  دلیل  به 
بارو  این  و  نمود  صادر  قمری   93۵ سال  حدود  در  را  آن  احداث 
چهار دروازه داشت به نام های نوغان، سراب، عیدگاه و میرعلی 
در  محالتی  تفکیک  و  تحریف  باعث  بارو  این  مسافت  و  آمویه 
)رضوانی، 1384(. در زمان شاه عباس  درون و بیرون بارو شد 
این  از  که  گرفت  صورت  شهر  این  در  مهمی  اقدامات  صفوی 

 تصویر 3. موقعیت معبر قدیمی حدفاصل دروازة نوبر و دیگ باشی،
مأخذ: زمانی و دیگران، 1387

Figure: 3 Location of the old passage between Nobar and Dig Bashi 
gates, Source :Zamani et al.2008, .

 تصویر 4. گذر قدیمی حدفاصل دروازة نوبر و دیگ باشی،
مأخذ: زمانی و دیگران، 1387

Figure:  4  The  old  passage  between  Nobar  Gate  and  Dig  Bashi.  
Source: Zamani et al2008,.
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و  خواجه ربیع  مقبره  بازسازی  عتیق،  صحن  گسترش  قرارند؛ 
احداث خیابان )پایین خیابان و باال خیابان( مشهد بوده است. 
قزوین،  و  هرات  خیابان های  از  پس  مشهد  خیابان  احداث 
قمری   1016 سال  در  بود.  ایران  در  خیابان سازی  تجربۀ  سومین 
آن  احداث  قمری   1023 سال  تا  و  شد  صادر  آن  ساخت  دستور 
جنوب  به  غربی  شمال  خیابان  این  جهت  انجامید.  طول  به 
طرف  دو  در  هم  باال خیابان  و  پایین خیابان  دروازۀ  و  بود  شرقی 
این  خیابان«  نادری«باال  خیابان  )همان(.  گردید  احداث  آن 
خیابان را نیز به همراه پایین خیابان شاه عباس صفوی احداث 
آن قرار دارد  کرده است و چون مقبرۀ نادرشاه افشار در انتهای 
به نام وی خوانده می شود. مدارس نواب و باقریه که از مدارس 
معمواًل قدیمی هستند در قسمت راست این خیابان قرار گرفته 
است. در سمت چپ کاروان سرای بزرگ تجاری ملک است که 
از  پس  چهارباغ  محلۀ  و  جالب  بسیار  ساختمان  سبک  نظر  از 
می رسد  چهارراهی  به  خیابان  انتهای  است.  ملک  کاروان سرای 
آن باغ توین واقع  به نام چهارراه نادری که مقبرۀ نادر و روبه روی 
پایین  »بست  و  خیابان«  باال  »بست  گرفتن  شکل  است. 
خیابان« با عناصر متشکله ای که از نظر ارتباط با محورهای اصلی 
اطراف،  منطقه  بافت  با  پیوند  و  شهر  قدیمی  هسته  به  ورودی 

اهمیت فوق العاده ای داشت. نمای ظاهری بست ها که در آغاز 
کاشی کاری  به  مزین  قاجار  احمدشاه  عهد  اواخر  در  بود،  آجری 
شد. نکتۀ جالب توجه این بود که ورود مأمورین دولتی با لباس 
رسمی و سالح و ورود غیر مسلمانان به این مناطق ممنوع بوده. 
این دو محوطه مکان هایی برای بست نشینی بودند )سیدی، 
1378: 340(. اگرچه شهر مشهد در زمان قاجار تحول و توسعۀ 
وضعیت  از  جامعی  اطالعات  لیکن  نداشته،  قابل توجهی 
اجتماعی - کالبدی این ایام در دست است. این اطالعات از منابع 
سیاحان،  یا  ایرانی  مسافران  و  دولتمردان  توسط  که  مکتوبی 
جاسوسان و مستشاران انگلیسی، در سفر به مناطقی از ایران 
آن دوران را از  و شهر مشهد تنظیم شده است و نه تنها شرایط 
دیدگاه آنها معرفی می کند، بلکه اطالعات با ارزشی از سال های 
قبل نیز در اختیار می گذارد. در چهل سال اخیر حکومت قاجار 
در ایران، شاهد حوادث سیاسی و اجتماعی متعددی چون زلزله 
سال 1311 قمری، ترور ناصرالدین شاه در سال 1313 قمری، وقوع 
انقالب مشروطه در سال 1324 قمری )12۵8م( و به توپ بستن 
که  هستیم  قمری   1330 سال  در  روس ها  توسط  مطهر  حرم 
زمینه ساز حکومت پهلوی و شروع دوران نوسازی و مدرنیته در 
ایران و مشهد است. در ارتباط با خیابان مشهد در سفرنامه بارنز 

، 1366. راسته باال و پایین خیابان در تصویر به وسیله خط نقطه چین مشخص شده است که این راسته در باال به دروازه  تصویر ۵: نقشه مشهد. مأخذ: مک گره گور
باال خیابان و در پایین به دروازه پایین خیابان می رسد.  

Figure :5 Mashhad map .Source :McGregor .1987 ,The axis of Bala and Paein Khiaban Streets is indicated by a dotted line reaching the gate 
of Bala khiaban and that of Paein Khaiban.
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آمده است: »خیابانی که در آن قدم گذاشتیم عریض و زیبا بود و 
از وسط آن نهر آبی می گذشت که دو طرف در زیر سایه درختان 
گنبد باشکوه و مناره طالپوش حرم امام رضا )ع(  قرار داشت و 
چشم انداز انتهایی این خیابان را تشکیل می داد« )بارنز،1366 

.)57:
احداث خیابان مدور و عریض به دور ساختمان های حرم در 
دو مرحله، خیابان فلکه شمالی در سال 1308 شمسی و خیابان 
تسهیالت  ایجاد  دلیل  به  شمسی،   1309 سال  در  جنوبی  فلکه 
الزم ارتباطی وسایل نقلیه در باال خیابان و پایین خیابان احداث 
گردید. این اقدام عالوه بر اینکه مشکل ارتباط را حل کرد، منجر 
فلکه  این  محیط  در  زیبایی  دوطبقه  ساختمان های  ایجاد  به 
شد )مدرس رضوی و دیگران،1386: 28(. محورهای ارتباطی 
»خیابان طبرسی« و »خیابان تهران« )خیابان امام رضا فعلی( نیز 
در سال های 1309 و 1311 شمسی به این خیابان - فلکه مرتبط 
کردند.  برقرار  شهر  جهت  چهار  با  را  مطهر  حرم  پیوند  و  شدند 
محلۀ نوغان از محالت پرجمعیت شهر بود و تا این زمان دارای 
معبری نبود که آن را با محالت دیگر شهر مرتبط سازد و راه عبور 
خیابان  احداث  با  که  کند  فراهم  به آسانی  را  حمل ونقل  وسایل 
طبرسی -نام آن به دلیل قرارگیری »مقبرۀ شیخ طبرسی« در جنب 
این خیابان انتخاب شده بود- مرتفع گردید. به این ترتیب محله 

نوغان به دو بخش شرقی و غربی تقسیم شد )همان: 29(.

مشهد،  خیابان  پایین  و  باال  راستۀ  در  حاضر  حال  در 
هفت جداره در باال خیابان 7 و 8 جداره در پایین خیابان به ثبت 
میراث فرهنگی رسیده اند. بنا به گفتۀ مسئولین میراث فرهنگی 
این  ثبت  اصلی  دالیل  از  یکی  رضوی  خراسان  گردشگری  و 
جداره ها جلوگیری از تخریب آنها و نیز عدم امکان تعریض این دو 
خیابان تاریخی می باشد، ازاین رو در شهر مشهد بناهای ارزشمند 
رفته اند.  بین  از  آنها  از  بسیاری  امروزه  که  داشته  وجود  بسیاری 
این بناها اغلب با نام مالک کنونی شان به ثبت رسیده اند، چراکه 
آنها اطالعات درستی در دسترس نیست. در  از مالکین سابق 
اطالعات  گذشته  در  بناها  این  از  یک  هر  کاربری  نوع  خصوص 
دقیق ثبتی موجود نمی باشد، ولیکن در حال حاضر غالب این 
بناها در طبقۀ همکف به کاربری تجاری تبدیل شده و در طبقۀ باال 
دارای کاربری مسکونی و یا تجاری و یا گاه فاقد کاربری می باشد. 

نام و تصویر جداره در تصویر 6 قابل مشاهده است.

بحث و نتیجه گیری
بحث

ــن  ــان و پایی ــاال خیاب ــتۀ ب ــث، راس ــای موردبح ــی جداره ه ــا معرف ب
، اکنــون بــه بررســی  خیابــان مشــهد و نیــز راســتۀ تربیــت تبریــز
طراحــی  شــاخصه های  محوریــت  بــا  جداره هــا  ایــن  از  هریــک 
در  حاصلــه  نتایــج  تصویــری  مقایســۀ  کــه  می پردازیــم  کالبــدی 

اســت. قابل مشــاهده   2 جــدول 

تصویر 6 : نام بنا و تصویر هر یک از بناهای به ثبت رسیده از باال و پایین خیابان مشهد. مأخذ: عفیفی و طالیی، 1393 
Figure 6: The name and image of each registered buildings located in Bala and Paein Khiaban. Source: Afifi and Talaei, 2014

فصلنامــه علمــی مؤسســه آمــوزش عالــی فــردوس 
Ferdows-honor-Journa l of A r t s
Ferdows Institute of higher Education 

77

شماره چهارم
بـــهـــــــــــــــار  1400



 نمایانگــر 
ً
تصویــر 7: خــط آســمان، بخشــی از جداره هــای بــاال و پاییــن خیابــان مشــهد )بــاال(، خطــوط ترســیم شــده نشــان دهنده خــط آســمان جــداره می باشــند کــه مشــخصا

خــط آســمانی صــاف هســتند. خــط آســمان غیریکنواخــت جــداره راســته تربیــت تبریــز )پاییــن(. خطــوط ترســیم شــده نشــان دهنده خــط آســمان جــداره مذکــور هســتند کــه 
بیانگــر خــط آســمانی ناصــاف می باشــند. منبــع: نگارنــدگان بــا اســتناد بــه زمانــی و همــکاران، 1387 ، عفیفــی و طالیــی، 1393.

Figure 7: Skyline, parts of Bala Khiaban’s and Paein Khiaban’s urban wall (above), the drawn lines represent the skyline of the urban wall, 
which clearly represents the smooth skyline. Uneven skyline of Tarbiat street, Tabriz (bottom). The drawn lines represent the skyline of the 

urban wall, which indicate a rough skyline. Source: Authors according to Zamani et al., 2008, Afifi and Talaei, 2014.

تصویر 8: خط زمین در باال و پایین خیابان مشهد )باال( و راسته تربیت تبریز )پایین( صاف می باشد. منبع: نگارندگان با استناد به زمانی و همکاران، 1387 ، عفیفی و 
طالیی، 1393.

Figure 8: The groundline of Bala and Paein Khiaban, Mashhad (top) and Tarbiat, Tabriz (bottom) are even. Source: Authors according to 
Zamani et al., 2008, Afifi and Talaei, 2014.

تصویر 9: )باال: تربیت( و )پایین: باال و پایین خیابان(: تحلیل شکل و زمینه جداره های دو راسته باال و پایین خیابان و تربیت، شکل های نما در حالت متعادل با در هر 
دو جداره می باشند و احساسی مابین عدم محصوریت و محصوریت را به مخاطب القاء می کنند. منبع: منبع: نگارندگان با استناد به زمانی و همکاران، 1387، عفیفی و 

طالیی، 1393.
Figure 9: (Above: Tarbiat) and (below: Bala and Paein Khiaban street): Analysis of the shape and background of the Bala and Paein Khiaban’s 
urban wall and that of Tarbiat, the shapes of facade are in a balanced position in both urban walls. They induce feelings of enclosed and none-

enclosed space to the audiences. Source: Source: Authors according to Zamani et al., 2008, Afifi and Talaei, 2014.
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1- خط آسمان: جایی که جداره به لحاظ بصری به آسمان می رسد 
عناصر  از  که  می شود  نامیده  بام  خط  یا  آسمان  برخورد  لبه  را 
راستۀ  دو  هر  می رود.  شمار  به  خیابان  سیمای  در  مهم  بسیار 
مذکور ارتفاع ساختمان ها دو طبقه می باشند، ولیکن تفاوتی در 
عین تساوی تعداد طبقات، در خط آسمان آنها مشهود است. 
تخریب شده  خیابان  دو  ساختمان های  غالب  ازآنجایی که 
میراث فرهنگی  ثبت  حاضر  حال  در  معدودی  جداره های  و 
در  آنها  آسمان  خط  چگونگی  دقیق  تبیین  لذا  می باشند، 
آنچه که از سیمای ظاهری امروز باال  گذشته امر دشواری است 
خط  می شود  مشاهده  تبریز  تربت  و  مشهد  خیابان  پایین  و 
آنچه از شواهد حال حاضر بر  آسمانی ناصاف است. بااین حال 
هر  تاریخی  بناهای  بام  خط  که  است  این  نشان دهندۀ  می آید 
 
ً
گاها تربیت  آسمان  خط  در  ولیکن  می باشد  صاف  جداره  دو 

بنایی با ایجاد رخ بامی بلندتر از سایر بناها حضور خود را در خط 
آسمان پررنگ تر می نماید. حضور مسجد در این راسته با ارتفاع 
می شود.  بام  خط  شدن  شکسته  باعث  بناها  سایر  از  کوتاه تر 
این در حالی است که تعداد طبقات نماهای باال و پایین خیابان 

مشهد که به ثبت میراث فرهنگی رسیده و مربوط به دورۀ مورد 
کاربری، یکسان و دوطبقه بوده و علی رغم  با هر  بررسی است، 
خط  دارای  مجموع  در  دیگری  با  هریک  ارتفاع  در  جزئی  اختالف 

آسمانی صاف می باشد )تصویر 7(. 
محــل  زمیــن  خــط  جــداره:  ســاختمان  خــط  و  زمیــن  خــط   -2
بــه  ســاختمان  خــط  و  اســت  زمیــن  بــا  شــهری  نمــای  برخــورد 
کــه  می باشــد  جــداره  از  عقب نشــینی  یــا  پیش آمدگــی  میــزان 
 بــرای ایجــاد تنــوع، تأکیــد و یــا بــر حســب کاربــری ســاختمان 

ً
گاهــا

مقالــه،  در  بررســی  مــورد  جــداره  دو  هــر  در  می شــود.  تعریــف 
ــای  ــط زمین ه ــامل خ ــر 8( و ش ــوده )تصوی ــاف ب ــن ص ــط زمی خ
ســاختمان  خــط  بــا  ارتبــاط  در  نمی باشــد.  پلکانــی  و  شــیب دار 
بایــد ذکــر شــود کــه در هــر دو جــدارۀ مذکــور خــط ســاختمان 
آن   صــاف بــوده و پیش آمدگــی و یــا عقب رفتگــی ای در 

ً
غالبــا

دیــده نمی شــود. تنهــا در خیابــان تربیــت عقب رفتگــی کوچکــی 
در ســر در ورود بــه بــازار و ورودی کوچــه وجــود دارد. ســایر مــوارد 
شــامل برجســتگی ســتون ها در جــداره اســت کــه در بخــش 
بحــث  ایــن  زیرمجموعــه  و  می شــوند  بررســی  نمــا  تقســیمات 

تصویــر 10. تقســیم بندی نمــا در جــداره بــاال و پاییــن خیابــان و تربیــت )بــاال، بــاال و پاییــن خیابــان( و )پاییــن، تربیــت(. ایــن تصاویــر نشــان می دهنــد کــه تقســیمات 
جداره هــای مذکــور در جهــت عمــودی به صــورت دهانه هــای عمــودی متعــدد صورت گرفتــه کــه هــر بخــش توســط ســتون های بیــرون زده در ســطح نمــا از دیگــری متمایــز 
 متســاوی هســتند بــه جــز در برخــی مــوارد کــه بخش هایــی بزرگ تــر یــا کوچک تــر از ســایر بخش هــا ظاهــر می شــوند. در جهــت افقــی نیــز ایــن 

ً
اســت. ایــن تقســیمات عمدتــا

ــی، 1393. ــی و طالی ــکاران، 1387 ، عفیف ــی و هم ــه زمان ــا اســتناد ب ــع: نگارنــدگان ب ــوند. منب ــش تقســیم می ش ــه دو بخ ــا ب جداره ه
Figure 10. Division of the facade in Bala and Paein Khiaban and Tarbiat (Above: Bala and Paein Khiaban street) and (below, Tarbiat). These 
images show that the divisions of the mentioned urban walls are in the vertical direction in the form of multiple vertical openings, each part 
of which is different from the other by the protruding columns on the facade surface. These divisions are mostly equal, except in some cases 
where some parts appear larger or smaller than other parts. In the horizontal direction, these urban walls are divided into two parts. Source: 

Authors according to Zamani et al., 2008, Afifi and Talaei, 2014.
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 . شــند نمی با

عمومــی  جنبه هــای  بــه  جــداره  در  زمینــه  شــکل:  و  زمینــه   -3
اطــالق  کالبــدی  عناصــر  و  اجــزاء  تکــرار  و  رنــگ  معمــاری، 
می شــود. زمینــه عامــل وحــدت و هویت بخــش بــه معمــاری 
می شــود. زمینــه در حقیقــت محیطــی اســت کــه اشــیاء در آن 
ــی  ــغال گر بخش ــواًل اش ــکل معم ــن ش ــوند دراین بی ــر می ش ظاه
تصــور  آن  از  بعــد  حــدوث،  زمــان  جهــت  از  و  بــوده  زمینــه  از 
ــت  ــهد و تربی ــان مش ــن خیاب ــاال و پایی ــداره ب ــر دو ج ــود. ه می ش

ایــن  دو  هــر  در  اســت.  روزنــه  دارای  خــود  دوطبقــه  در  تبریــز 

ــود  ــادل خ ــت متع ــکل در حال ــه و ش ــه زمین ــا ازآنجایی ک جداره ه
و نــه غالــب بــودن یکــی بــر دیگــری می باشــد، رابطــۀ بیــن درون 
و بــرون بنــا بیــن بســته بــودن و عــدم پوشــیدگی و محرمیــت 

 .)9 )تصویــر  می باشــد 
و  باال  جداره های  دو  هر  نما:  غالب  خطوط  و  تقسیمات   -4
پایین خیابان و تربیت دوطبقه بوده )به استثناء مسجدی که 
در خیابان تربیت وجود دارد( و هر بنا در خط افق به دو بخش 

تصویــر 11. تفکیــک ســطح و عــرض قطعــات در راســته بــاال و پاییــن خیابــان مشــهد. همان طــور کــه در تصویــر مشــاهده می گــردد، عــرض نمــا در جــداره اندازه هــای مختلفــی 
را شــامل می شــود، به عنوان مثــال نمــا بــا تقســیمات عمــودی یک بخشــی، دوبخشــی و حتــی شش بخشــی. منبــع: نگارنــدگان بــا اســتناد بــه عفیفــی و طالیــی، 1393.

Figure :11 Separation of surface and width of façade sections in Bala ’and Paein Khiaban ’urban walls .As it can be seen in the picture ,the 
width of the facade through the urban wall includes different dimentions ,for example ,one building facade is devided into two ,three or even 

six sections .Source :Authors according to Afifi and Talaei2014 ,

ــیم  ــی تقس ــای متفاوت ــه عرض ه ــداره ب ــول ج ــا در ط ــردد، نم ــاهده می گ ــر مش ــه در تصوی ــور ک . همان ط ــز ــت تبری ــته تربی ــات در راس ــرض قطع ــطح و ع ــر 12: تفکیــک س تصوی
شــده کــه هــر نمــا نیــز خــود شــامل تقســیماتی بــا تناســبات متفــاوت می باشــد. منبــع: نگارنــدگان بــا اســتناد بــه زمانــی و همــکاران، 1387. 

Figure 12: Separation of surface and width of façade sections in Tarbiat street, Tabriz. As it can be seen, the facade is divided into different 
widths along the urban wall, and each facade itself includes divisions with different proportions. Source: Authors according to Zamani et al., 

2008.

تصویر 13: بازشوهای بخشی از جداره راسته باال و پایین خیابان. فرم کلی پنجره ها، مستطیلی بوده و به طور متقارن در نما به کاررفته است، اگرچه برخی نماها متقارن 
نبوده و بالتبع قرارگیری پنجره ها نیز متقارن نمی باشد. طبقه همکف نیز در جداره به کاربری تجاری اختصاص داده شده است و دارای بازشو با ابعاد و تناسبات مختلف 

می باشد. منبع: نگارندگان با استناد به عفیفی و طالیی، 1393.
Figure 13: Parts of Bala and Paein Khiaban’s fenestrations. The general shape of the windows is rectangular and is appllied symmetrically on 
the facade, although some facades are not symmetrical and consequently the placement of the windows is not symmetrical. The ground floor 
is also dedicated to commercial use and has fenestrations with different dimensions and proportions. Source: Authors according to Afifi and 

Talaei, 2014.

ــردوس  ــی ف ــوزش عال ــه آم ــی مؤسس ــه علم فصلنام
Ferdows-honor-Journa l of A r t s
Ferdows Institute of higher Education 

80

شماره چهارم
بـــهـــــــــــــــار  1400



افقی  خطوط  پیوستگی  که  می شوند  تقسیم  پایینی  و  باالیی 
ازآنجایی که  می بخشد.  بصری  تحرک  آن  به  نام  تقسیم کننده 
وجود  تجاری  کاربری  مذکور  جداره  دو  هر  در  پایینی  بخش  در 
حضور  به  نسبت  و  کرده  برقرار  مخاطب  با  قوی  ارتباطی  دارد 
در  است.  کرده  رعایت  را  انسانی  مقیاس  و  نبوده  بی تفاوت 
باالیی  بخش  در  تزئینات  کاربرد  با  خیابان  پایین  و  باال  راسته 
هر  عمودی  تقسیمات  است.  شده  شاخص تر  تمایز  این 
شده  شاخص  برجسته نما  ستون های  توسط  جداره ها  از  یک 
 در باال و پایین خیابان این ستون ها دارای سر 

ً
که بعضا است 

ستون های برجسته و کاشی کاری می باشد )تصویر 10(.
عرضی  اندازه  با  قطعات  جداره  دو  هر  در  قطعات:  عرض   -۵
تقسیمات  و  نما  ستون های  که  هرچند  دارد.  وجود  متفاوتی 
 
ً
عرضی در هر تک نمای ساختمان های جداره تقسیمات نسبتا
جداره ها  کلیت  در  ولیکن  می آورند،  پدید  آنها  در  مساوی 
نیستیم.  قطعات  عرض  در  یکنواخت  تقسیمات  شاهد  ما 
به عنوان مثال در راستۀ باال خیابان مشهد جدارۀ خانۀ حسینی 
شش  به  نما  سطح  برجستۀ  ستون های  با  که  بوده  دوطبقه 
دارای  غفاریان  خانۀ  درحالی که  است  شده  تقسیم  بخش 

دوطبقه و یک بخش در طول نما می باشد )تصاویر 11 و 12(.
بررسی  مورد  جداره های  از  هیچ یک  در  توده:  حجم  و  ارتفاع   -6

عقب نشینی بر مبنای ضوابط و یا ایجاد ارتفاعی پلکانی وجود 
 یک طبقه اند )مسجد 

ً
ندارد و تمامی جداره ها دوطبقه و یا بعضا

خیابان تربیت( هستند. حجم ساختمان نیز مطابق شکل در 
هر دو جداره، مستطیلی بوده و دارای برجستگی یا فرورفتگی 

شاخص نمی باشد. 
7- کنسول در جداره: در هر دو جداره به جزء در نقاطی که دارای 

تراس کوچکی در نما می باشد، کنسولی جود ندارد.
8- روزنه ها: در جداره های مذکور بازشو پنجره ها در طبقۀ باالیی 
و درب مغازه ها و ورود به ساختمان در بخش پایینی نما وجود 
دارد. در نمای هر ساختمان ازآنجایی که با ستون های برجسته 
با صورت عمودی تقسیم بندی شده است، پنجره ای در باال و 
 هیچ 

ً
بازشویی در پایین برای بخش تجاری وجود دارد و تقریبا

بخشی از نما نیست که دارای بازشو نباشد. نکتۀ حائز اهمیت 
در حضور بازشوها در جداره ها، ایجاد قرینگی در غالب نماها و 
به تبع آن ایجاد تعادل در نما و آرامش بصری است. دراین بین 
این  که  می باشد  مستطیلی   

ً
غالبا روزنه ها  هندسی  کلی  شکل 

مسئله به هماهنگی نما می افزاید )تصویر 13 و 14(.
پایین  و  باال  جداره  دو  هر  تزئینات:  و  مصالح  بافت  رنگ،   -9
هماهنگی  دارای  مصالح  یکنواختی  دلیل  به  تربیت  و  خیابان 
رنگ  که  است  آجر  غالب  مصالح  جداره  دو  هر  در  می باشند 

تصویر 14: بازشوهای بخشی از جداره راسته تربیت. فرم کلی بازشوها در این جداره مستطیلی بوده و در تقسیمات نما به طور متقارن به کاررفته است. طبقه همکف 
جداره تربیت نیز به کاربری تجاری اختصاص داده شده است و دارای بازشو با ابعاد و تناسبات مختلف می باشد. منبع: نگارندگان با استناد به زمانی و همکاران، 1387.

Figure 14: Parts of Tarbiat streets’ fenestrations. The general form of the fenestrations in this urban wall is rectangular and is used symmetrically 
in the facade. The ground floor of the Tarbiat is also dedicated to commercial use and has a fenestration with different dimensions and 

proportions. Source: Authors according to Zamani et al., 2008.

تصویر 1۵: بخشی از جداره باال خیابان که در آن هماهنگی در تقسیم بندی سطوح، مقیاس، جنس و رنگ مصالح و تزیینات نما مشاهده می شود. منبع: نگارندگان با 
استناد به عفیفی و طالیی، 1393.

Figure 15: Part of Bala Khiaban street where coordination is observed in the divisions of surfaces, scale, material, their color and facade 
ornamentations. Source: Authors according to Afifi and Talaei, 2014.
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دو  این  نماهای  میان  هماهنگی  بر  دیگری  دلیل  خود  نیز  آجر 
جداره است و ازآنجایی که مصالح و رنگ نقش اساسی در ایجاد 
نقش  این  لذا  دارد  جداره  مختلف  بخش های  بین  وحدت 
اما  است.  شکل گرفته  خیابان  دو  این  نماهای  در  به خوبی 
است  تزئیناتی  در  بررسی  مورد  جداره های  بین  اساسی  تفاوت 
که در آنها به کاررفته است. در جدارۀ باال و پایین خیابان عمده 
که بخش  تزئینات در بخش باالیی نما به کاررفته و همان طور 
نخست ذکر گردید کاشی کاری ها در دورۀ قاجار به بدنه اضافه 
کاشی کاری  نوع  گره چینی،  نوع  لحاظ  به  تزئینات  نوع  شده اند. 
تقسیمات  از  استفاده  با  بااین حال  است،  متفاوت  رنگ  و 
آمده  وجود  به  بخش ها  این  بین  الزم  یکپارچگی  عمودی 
است و در مجموع علی رغم تفاوت هایی که گاه در بخش های 
متفاوت نما وجود دارد، هر بخش دارای تقارن محوری است. 
و  )معقلی(  کاشی  و  آجر  تلفیق  جداره ها  سطح  تزئینات  نوع 
معرق بوده و نوع تزئینات کتیبه پنجره ها نیز کاشی کاری معرق 
است که گاه شکل کلی کتیبه ها در یک جداره در هر قسمت 
با دیگری متفاوت است که این عدم هماهنگی در جداره های 
قاجار  تاریخی  دورۀ  معماری  ویژگی های  از  نشان  نما  یک 
و  فیروزه ای  آبی  زرد،  جداره ها  کاشی کاری  غالب  رنگ  می باشد. 
مشکی  و  قهوه ای  رنگ  آنها  کنار  در  که  می باشد  الجوردی  آبی 
که دراین بین استفاده زیاد از رنگ زرد  و صورتی دیده می شود 
نوع  تعدد  و  صورتی  مانند  نامأنوسی  رنگ های  به کاربردن  و 
کنار  در  نما  یک  جداره  در  هندسی  طرح  و  رنگ  نظر  از  تزئینات 
یکدیگر نشان از سبک و سیاق تزئینات معماری قاجار است. 
فیروزه ای  کاشی  پنجره ها  و  نما  سطح  تزئینات  حمیل بندی 
تزئینات  فاقد  نما  سطح  در  برجسته  ستون های  و  است 
در  کاشی  که  ستون ها  سر  قسمت  در  مگر  است  کاشی کاری 
آجر استفاده شده است. از سویی دیگر در جدارۀ تربیت  کنار 
و  می خورد  چشم  به  نما  سطح  در  به ندرت  کاشی کاری  تبریز 
پنجره ها  کتیبه  از  کوچکی  بخش  یا  و  در  سر  باالی  در  اغلب 

آجرکاری  به  آن  تزئینات  عمدۀ  بلکه  است،  شده  گرفته  کار  به 
محدود می شود )تصویر 15 و 16(. 

که در حال حاضر  آنچه  10- الحاقات، عالئم و تابلوها در جداره: 
اغتشاش  می خورد  چشم  به  موردبحث  تاریخی  جداره های  از 
الحاقات  و  عالئم  تابلوها،  نصب  اثر  بر  که  است  شدید  بصری 
این  شناخت   

ً
بعضا که  جایی  تا  است  آمده  وجود  به  آنها  به 

حقیقت  در  می نماید.  دشوار  را  تاریخی  باارزش  بدنه های 
باالخص  گذشته  در  عالئم  و  تابلوها  نصب  از  دقیق  اطالعاتی 
در دورۀ قاجاریه مشهد در دست نیست، زیرا که اولین تصاویر 
آن مربوط به دورۀ  منتشر شده از این شهر و محله های قدیم 
پهلوی اول می باشد، اما در مجموع باتوجه به تصاویر موجود از 
زمان پهلوی اول می توان مشاهده کرد که در این جداره ها آنها 
سایه بان مغازه ها از عمده الحاقات به جداره های شهری است 

و تابلوها بر خالف سیمای امروزی شهر خودنمایی نمی کنند. 
که  سطوحی  ازآنجایی که  جداره:  در  پیچ  و  سطح  تفکیک   -11
تمرکز  باعث  که  سطوحی  یا  و  دارند  وجود  تقاطع  یک  مقابل 
نحوه  برخوردارند،  زیادی  اهمیت  از  می شوند  خود  به  مخاطب 
در  باشد.  همراه  سطوح  روی  تاکید  با  باید  نیز  آنها  با  مواجهه 
صورت گرفته  تخریب های  دلیل  به   

ً
بعضا مذکور  خیابان های 

ساختمان های جدید جایگزین ساختمان های قدیم شده اند، 
سطوح  تفکیک  و  پیچ ها  سر  در  ساختمان ها  باقی  از  ولیکن 
ساختمان ها  سرپیچ  در   

ً
گاها که  گرفت  نتیجه  چنین  می توان 

پخ خورده اند ولیکن تغییری برای تأکید به لحاظ رنگ و تغییر 
آنها  آسمان در  ، تغییر در خط  مصالح و یا تأکید با ارتفاع بیشتر
صورت نگرفته، این مسئله شامل هر دو خیابان مورد بررسی 

می باشد.   

نتیجه گیری
نمــای جداره هــای شــهری از مهم تریــن عوامــل در ایجــاد ســیمای 
ادراک  در  مؤثــری  نقــش  و  می باشــند  شــهر  بــرای  مطلــوب 
از ابعــاد حائــز اهمیــت جداره هــای  شــهروندان از شــهر دارنــد. 

تصویر 16: بخشی از جداره محور تربیت، هماهنگی در جنس و رنگ مصالح، تناسبات، ارتفاع و تعداد طبقات. منبع: نگارندگان با استناد به زمانی و همکاران، 1387.
Figure 16: Part of Tarbiat street, coordination in material and their colors, proportions, height and number of floors. Source: Authors according 

to Zamani et al., 2008.
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شــهری هویت بخشــی بــه منظــر شــهر می باشــد ایــن مهم بــه این 
ــورد  ــای برخ ــن الیه ه ــهری از اولی ــای ش ــه جداره ه ــت ک ــل اس دلی
مــردم بــا شــهر هســتند؛ لــذا بررســی و ارزیابــی ویژگــی جداره هــای 
ــی  ــاخص های طراح ــرای درک ش ــت ب ــی اس ــی، مجال ــهری تاریخ ش
. در ایــن مقالــه  آنهــا و تــداوم آن شــاخص ها در جداره هــای معاصــر
مقایســه ای تطبیقــی میــان جداره هــای شــهری در دو دوره تاریخی 
اســت.  صورت گرفتــه  تبریــز  و  مشــهد  شــهر  دو  در  و  ایــران  در 
انتخــاب ایــن دو محــور شــهری بــه دلیــل اهمیــت بیشــینه هــر 
یــک در دوره تاریخــی خــود و حــال حاضــر شــهرهای مذکــور اســت. 
جداره هــای بــاال و پاییــن خیابــان مشــهد کــه ســتون فقــرات ایــن 
خیابــان  نیــز  و  داشــته  پهلــوی  اوایــل  و  قاجــار  دورۀ  در  را  شــهر 
تربیــت تبریــز کــه از محورهــای مهــم دورۀ پهلــوی اول محســوب 
می شــوند. هرچنــد کــه امــروزه بســیاری از ســاختمان های تاریخــی 
ایــن دو راســته خیابــان تخریــب شــده اند و آنچــه کــه بــه چشــم 
کــه در دهه هــای  می آیــد در بســیاری نقــاط جداره هایــی اســت 
اخیــر بــه ایــن خیابان هــا افــزوده شــده و متأســفانه منظــر شــهری 
را بــه دلیــل عــدم رعایــت اصــول یکســان و هماهنگــی میــان 
جداره هــا مغشــوش کــرده اســت. محــک ایــن پژوهش بــر مبنای 
بــه دوره هــای تاریخــی قاجــار و  کــه متعلــق  جداره هایــی اســت 
پهلــوی می باشــد. هــر دو جــداره مذکــور بــر مبنــای اصــول طراحــی 
ــه  ــن نتیج ــه و چنی ــرار گرفت ــی ق ــورد بررس ــا م ــدی نم ــی کالب و ارزیاب
می شــود کــه هــر دو آنهــا علی رغــم شــباهت هایی کــه در ظاهــر 
بــا هــم از نظــر دارنــد، تفاوت هایــی را نیــز در خــود می پروراننــد. 
کــه   دوطبقه انــد هرچنــد 

ً
ســاختمان های هــر دو خیابــان غالبــا

ــتیم  ــات هس ــداد طبق ــاوت در تع ــاهد تف ــا ش ــت م ــتۀ تربی در راس
ــه  ــا دوطبق ــه و ی ــک طبق ــاختمان های ی  س

ً
ــا ــه بعض ــث ک ازاین حی

بــا ارتفــاع کوتاه تــر از ســایر نماهــا در آنهــا مشــاهده می شــود. ایــن 
کــه در خیابان هــای اصلــی مشــهد مــا شــاهد  در حالــی اســت 
ــر  ــه ه ــتیم و درحالی ک ــاختمان هس ــات س ــاع طبق ــی ارتف یکنواخت
ــاف  ــورد ص ــه برخ ــاف و لب ــام ص ــط ب ــای دارای خ ــن خیابان ه دو ای
ــه  ــا ب ــت بن ــداره تربی ــمان ج ــط آس ــن خ ــتند ولیک ــمان هس ــا آس ب
دالیــل ذکــر شــده ناصــاف بــوده و در طــول خــود شــامل تغییــرات 
متعــدد می باشــد. در هــر دو جــدارۀ مــورد بررســی در ایــن مجــال، 
تــودۀ ســاختمان مســتطیلی بــوده و خــط ســاختمان بــه جــز در 
شــده  ایجــاد  باالیــی  طبقــۀ  در  کوچکــی  کنســول  کــه  مــواردی 
اســت در ســطح نمــا صــاف می باشــد همچنیــن جلوآمدگــی و 
عقب رفتگــی محسوســی در هیچ یــک از ایــن دو جــداره مشــاهده 

 عقب رفتگــی کوچکــی کــه به عنوان مثــال 
ً
نمی گــردد، مگــر بعضــا

مشــاهده  تربیــت  خیابــان  در  قدیمــی  بــازار  راســته  بــه  ورود  در 
پاییــن  و  بــاال  جداره هــای  مشــترک  نقــاط  از  یکــی  می شــود. 
خیابــان و تربیــت تبریــز تقســیم بندی آنهــا توســط ســتون های 
بیــرون زده ای اســت کــه در ســطح نمایشــان وجــود دارد و آن را بــه 
ــیم بندی  ــودی تقس ــتای عم ــاوی در راس  مس

ً
ــا ــای تقریب بخش ه

می کنــد و ایــن در عیــن تقســیم بندی افقــی نــام بــه دو بخــش 
در  عمــودی  تقســیم بندی  هــر  در  می باشــد.  پایینــی  و  باالیــی 
کنــار  بخــش باالیــی پنجره هــای تعبیه شــده )گاهــی دو پنجــره 
هــم در تربیــت( و در بخــش پایینــی آن بازشــویی بــرای کاربــری 
 مســتطیلی بــوده و 

ً
تجــاری وجــود دارد. شــکل پنجره هــا غالبــا

در ارتبــاط متعادلــی بــا زمینــۀ نمــا قــرار می گیرنــد کــه احساســی 
مابیــن محصوریــت و عــدم محصوریــت بــرای مخاطــب بــه وجــود 
می آورنــد. از عمــده تفاوت هایــی کــه در ایــن دو خیابــان وجــود 
کــه در جداره هــا به کاررفتــه اســت.  دارد وجــود تزئیناتــی اســت 
راســتۀ بــاال و پاییــن خیابــان مشــهد در بخــش باالیــی خــود دارای 
رنگ هــای  و  می باشــند  معلقــی  و  معــرق  کاشــی کاری  تزئینــات 
ــت  ــیده اس ــود را بخش ــاص خ ــت خ ــا هوی ــه آنه ــی ب ــف کاش مختل
درحالی کــه در راســتۀ تربیــت عمــدۀ تزئینــات بــه کار گرفتــه شــده 
آجــرکاری اســت کــه بــر خــالف جداره هــای مشــهد نقــش پررنگــی 
در ایجــاد هویــت نمــا بــازی نمی کننــد و بعضــی از ســاختمان ها 
ــون  ــات قان ــرض قطع ــا ع ــاط ب ــند. در ارتب ــن می باش ــد تزئی ــز فاق نی
خاصــی در هــر دو جــداره مشــاهده نشــد و هــر بنــا بــر حســب 
ــری  ــی از دیگ ــرض متفاوت ــری دارای ع ــود و کارب ــار خ ــن در اختی زمی
می باشــد و از یــک تقســیم بندی در نمــا در راســتای عمــودی تــا 
گاهــی 8 خــط تقســیم در جداره هــا مشــاهده می شــود. در زمینــۀ 
عالئــم و الحاقــات نمی تــوان به درســتی راجــع بــه آنهــا اظهارنظــر 
کــرد، چراکــه باالخــص از دوره قاجاریــۀ مشــهد تصاویــر دقیقــی در 
ــای  ــود از دوره ه ــر موج ــه تصاوی ــن باتوجه ب ــت ولیک ــت نیس دس
بعــد می تــوان گمــان بــرد کــه احتمــااًل مهم تریــن الحاقــات در نمــا 
ســایه بان مغازه هــا بــوده و تابلوهــا هماننــد ســیمای امروزیــن 

ایــن جداره هــا خودنمایــی نمی کننــد )جــدول 2(. 
آتــی می تواننــد باتکیه بــر اطالعــات  دراین بیــن، تحقیقــات 
مشــترک  ابعــاد  شــناخت  بــه  پژوهــش  ایــن  از  به دســت آمده 
ویژگی هــای  و  شــهری  جداره هــای  ســاخت  در  گذشــته  ادوار 
را  مذکــور  نتایــج  و  کــرده  پیــدا  دســت  آنهــا  کالبــدی  شــاخص 
طراحــی  در  کاربــرد  جهــت  نوینــی  الگوهــای  ارائــۀ  دســت مایۀ 
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تــداوم  حفــظ  بــا  شــکل  بدیــن  نماینــد.  معاصــر  جداره هــای 
تاریــخ  طــول  در  شــهری  جداره هــای  کالبــدی  ویژگی هــای 
، می تــوان درک مخاطــب  به عنــوان بخشــی از هویــت منظــر شــهر
را از پیشــینه و ســبقۀ تاریخــی خــود ارتقــاء داده و هویت بخشــی 

گردانیــد. زنــده  شــهری  منظــر  قالــب  در  را  او  ازدســت رفتة 

تقدیر و تشکر
از ســرکار خانــم دکتــر مریــم مجتبــوی بابــت انجــام اصالحــات 
بابــت  رضایــی  ســمیه  مهنــدس  همچنیــن  و  مقالــه  نهایــی 
همــکاری در ترســیم برخــی تصاویــر نهایــت سپاســگزاری را داریــم.

، مأخذ: نگارندگان جدول 2. بررسی شاخصه های کالبدی راسته باال و پایین خیابان مشهد و تربیت تبریز
Table 1: Investigation of physical characteristics of Bala Khiaban and Paein Khiaban street, Mashhad and Tarbiat street, Tabriz, Source: 
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