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چکیده
موضوع تشخِص عناصر مذهبی در شهرهای ایران از اهمیت بسیاری برخوردار است و در شهرمزارها )شهرهایی که دارای 
مزارهای مهم در ابعاد فرامنطقه ای هستند( به ویژه در دوره های زیباگرایی شهری )شیوه آذری به بعد(، الگوهای مختلفی 
برای آن وجود داشته است. امروزه با توسعه زیارتگاه های شهری، پیروی از الگوهای مختلف در بُعد تشخص، تفاوت هایی 
را در شهرمزارها آشکار نموده است. روش ایجاد تشخص در دو بخش کلِی پالن شهری و سیمای شهری )حجم، نما، 
ارتفاع و تزئینات بنا( قابل بررسی است. تفاوت ها در اولویت دادن به تشخِص بناها بیشتر ریشه در ایدئولوژی و تفکِر مردم، 
حاکمان و سازندگان دارد. هدف این پژوهش ریشه شناسی این تفاوت ها در سّنت تاریخی و یافتن نسبت آن ها با فرهنگ 
امروز ایران به منظور الگوگیری از آن ها در طرح های جدید توسعه مجموعه های مذهبی است. برای این منظور از روش 
پدیدارشناسی تاریخی و مطالعات اسنادی استفاده شده است و با انتخاب مهم ترین شهر مزارهای ایران، وضعیت تشخص 
در سیما و سازماندهی فضایی مورد بررسی قرار گرفت. بدین گونه، براساس یافته های به دست آمده، از دوره آذری به بعد 
دو الگوی اصلی در شهرمزارها به رقابت پرداختند. گونه مزارگرا یا خانقاه گرا همچون بسطام و نطنز که مزار، شاخِص کل 
شهر شده و مسجد و سایر بناها با حالتی کاماًل خفته و پنهان در کنار آن قرار می گیرند؛ و به عکس در گونه مسجدگرا 
)گونه دوم( در کنار مزار، مسجد یا مصالی مهمی با تشخِص بیشتر نسبت به زیارتگاه ایجاد می شود تا بُعد توحیدی و الهی 

مجموعه را تأکید کند. نمونه های مشهد و قم از مصادیق مهم این الگو هستند.

واژگان کلیدی: شهرمزار، تشخص، خانقاه، مسجد، زیبایی گرایی.
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مقدمه
پیرنیا چهار شیوه  مرحوم  است.  بوده  روبه رو  و شهرسازی  معماری  در  متفاوتی  با شیوه های  اسالم  ورود  از  ایران، پس 
خراسانی، رازی، آذری و اصفهانی را تفکیک و تشریح نموده است )Pirnia, 2008a, p. 24(. این شیوه ها عالوه بر آن که از 
لحاظ معماری نظیر تزئینات، هندسه، فرم و بسیاری موارد دیگر تفاوت داشتند )Ibid, pp. 26-36(، در بُعد شهرِی بناها 
همچون میزاِن تشخص بناها نیز دارای تفاوت های قابل توجهی بودند. چگونگی و میزان این تشخص در عناصر ارسن 
 Bodvan, 2000,( شهری به موارد بسیاری از جمله رشد فرهنگی، تفکر و ایدئولوژی حاکمان و نگرش دولت ها و دولتمردان
p. 193( و همچنین به توان اقتصادی و فناوری سازندگان بنا مربوط می شده است. در شیوه آذری تشخص در سیمای 

شهری اهمیت ویژه یافت. در این دوره تشخص عناصر بیشتر مربوط به مساجد و مزارها )یا خانقاه ها( می شده است.
از معماری و شهرسازِی گذشته، باعث به وجود آمدن بناهایی بی معنی و بی مایه می شود. یکی  باید توجه داشت تقلید 
از چالش های طراحی امروز، مطالعه تاریخ به منظور درک درس های آن برای معماری معاصر است که این امر از طریق 
دارد که تشخص در  پژوهش تالش  این  بدین منظور   .)Pirani, 2002, p. 32( است  مطالعات عمیِق علمی صورت پذیر 
شهرمزارها را گونه شناسی نموده و رقابت و دوام هرگونه را تا عصر حاضر بررسی نماید، تا با تحلیل آن ها بتواند الگویی 

برای طرح های توسعه جدید بیابد.
برای تحقق این هدف، ارسِن شهرِی پنج شهرمزار مهم کشور انتخاب و میزان تشخص عناصر مهم مذهبی و زیباگرایی 
آن ها به روش پدیدارشناسی به شیوه ای که نوربرگ شولتز بیان کرده )سیماشناسی و موضع شناسی آثار و اسناد( بررسی 
شده اند. اسناد مربوط به این شهرها بر پایه مطالعات کتابخانه ای و برداشت های میدانی به دست آمده است. محدودیت های 
از  بسیاری  بازسازی  و  تخریب  تغییر،  و همچنین  تاریخی  و صحیح  اصیل  اسناد  به  نیز دست یابی  پژوهش  این  موجود 

قسمت های ارسن شهرهای مورد مطالعه است.
امروزه هویت از موضوعات و مفاهیمی بنیادی است که مراتب و جلوه های آن برای همه افراد، نیاز و مورد توجه است. در 
 ،)Danesh, 2010, p. 15( این میان شهرها از بارزترین و ملموس ترین جلوه های فرهنگ بشری و نمایشگر هویت هستند
 ،)Naghi-Zadeh, 2010b, p. 108( و به دلیل نمایش هویت شهرهای ایران به وسیله بناها و عملکردهای معنوی و عمومی
بررسی این موضوع از اهمیت ویژه ای برخوردار است. همچنین از آنجا که خطِر بی مایگی، چهره بیشتر قسمت های جدید، 
شهرهای ما را تهدید می کند، بنابراین طراحی بر مبنای اصول فکری صحیح ضروری می نماید )Bor, 1996, p. 28(. این 

گونه شناسی تشخِص عناصر می تواند راهگشای طراحی شهری و معماری معاصر باشد.

1. تشخص و زیبایی شناسی

2-1- تشخص در ارسن شهری
برای مطالعه تشخص عناصر در این پژوهش از سیماشناسی و موضع شناسی استفاده شده است که در این جا به بررسی 

مختصر آن ها پرداخته خواهد شد:

1-2-1- سیماشناسی و زیبایی شناسی سیمای شهر
سیماشناسی یا مورفولوژی به »چگونگی« بناها مربوط است. ارتباط بنا با زمین و آسمان و گشودگی ها در سیماشناسی 
اهمیت دارد )Norberg-Schulz, 2008a, p.40(. در این پژوهش با بررسی های عکس های هوایی، پرهیب1 شهری، ترکیب 
حجم های موجود و همچنین منظر شهری، به تشخص سیمای ارسن شهری پرداخته می شود. در حقیقت برای مطالعه 
این بخش؛ چهره، سیما و پیکر شهر )Mozayyeni, 2010, p. 50( مورد بررسی قرار می گیرند. سیمای شهری عالوه بر بُعد 

منطقی، ابعاِد مهم زیباشناسی و هویتی دارد.
سانتایانا  تقسیم بندی  میان،  این  از  است.  شده  مطرح  زیبایی شناسی  از  متفاوتی  و  مختلف  تقسیم بندی های  تاکنون 
البته   .)Lang, 2007, p. 206( است  معتبر  هنوز  نمادین  و  فرمی  زیبایی شناسی حسی،  عنوان  تحت  زیبایی شناسی  از 
 Naghi-Zadeh, 2010a,( دسته بندی های دیگر تحت عناوینی چون زیبایِی مادی، معقول، معنوی و غیره نیز وجود دارد

p. 74( که در مطالعه تشخِص کالبدی بناها استفاده شده اند.
 Lang, 2007,( در مورد زیبایی شناسی حسی دانش کمی وجود دارد و تحلیل های موجود نیز به شدت ذهنی و درونی اند
p. 206(. به عبارتی دیگر برانگیختن حواس )دیدن، شنیدن و غیره( به وسیله رنگ، بو، صدا، بافت و مواردی از این دست 
هستند شهرها  زیبایی  درک  عوامل  مهم ترین  از  کیفیت های حسی  گفت  بتوان  شاید   .)Lang, 1992, p. 11(  می باشد 

.)Berleant, 2007, p. 81(
موضوع زیبایی شناسی فرمی ارزش های اشکال و سازه های محیط است. در معماری موضوعات اصلی زیبایی شناسی فرمی 
و  و طبیعی  روشن محیط ساخته شده  و  سایه  رنگ،  پیچیدگی،  مقیاس،  ریتم،  تناسبات،  اشکال،  تأثیر  و  نقش  بیشتر 
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.)Porteous, 1996, p. 22( همچنین صحنه های پیاپِی قابل مشاهده در محیط هستند
روی  بر  معانی  این  درک  می پردازد.  مردم  برای  شده  ساخته  محیط  از  نمادین  بالقوه  معانی  به  نمادین  زیبایی شناسی 
احساسات مردم مؤثر است و باعث احساس خوشایندی در آن ها می شود )Porteous, 1996, p. 22(. همچنین هویت یافتن 
 Lang,( با معانی نمادین محیط ساخته شده احساس تعلق مردم را به یک گروه اجتماعی یا یک مکان افزایش می دهد

.)2008, p. 230

2-2-1- موضع شناسی و کارکرد
بناها عالوه   .)Norberg-Schulz, 2008a, p. 42( قرار می دهد  بررسی  مورد  را  فضایی  نظام  توپولوژی،  یا  موضع شناسی 
به  را  جدیدی  معنای  و  می کنند  عمل  مجموعه  صورت  به  هم  کنار  در  دارند،  خاص  معنای  خودشان  برای  این که  بر 
و هندسه سامان می یابد با موضع شناختی  کاربرد معموالً  لحظه های  تناظر فضایی   .)Parisarad, 2008(  خود می گیرند 

)Norberg-Schulz, 2008b, p. 207(. در این پژوهش برای بررسی این مورد بیشتر از پالن ها کمک گرفته شده تا بتوان 
آرایش فضایی را در آن ها یافت. مهم ترین عامل تأثیرگذار در موضع شناسی کارکرد اجزاء و روابط آن ها است. بعد منطقی 

این مطالعات بیشتر از سیماشناسی است.

2. گونه شناسی ادواری تشخص در ارسن شهری و جایگاه دوره های مورد پژوهش
برخی پژوهش ها سیر تشخص در عناصر ارسن شهرِی ایران را در چهار دوره شهرسازی از یکدیگر تفکیک کرده اند که در 
 .)Hamzehnejad & Zarringhalam, in press( هر دوره شاخصه های متفاوتی برای تشخص بخشی دنبال می شده است

مهم ترین ویژگی های هر دوره به طور خالصه چنین است:

جدول 1: گونه شناسی تشخص عناصر شهری در سبک های شهر سازی ایران دوران اسالمی

بناهای دارای بیشترین چگونگی تشخص عناصرشیوهدوره
نمونه )ها(تشخص

خراسانی
)قرن 1، 2 و 3(

ضرورت گرا / کارکردگرا 
)شهر خفته(

تشخص در پالن و 
براساس ضرورت

پرمراجعه و ضروری 
نائین)مسجد(

رازی
آغاز زیبایی گرایی در زیبایی گرای کارکردی)قرن 4، 5 و 6(

سیمای شهری
مسجد

مسجد-مدرسه
اصفهان )دوره رازی(

اردستان، زواره

آذری
)قرن 7، 8 و 9(

زیبایی گرای خیال گرا
مزارمحور

اوج زیباگرایی در سیمای 
نطنز، بسطام، ری، مزار / خانقاهشهری

تربت جام

زیبایی گرای خیال گرا
مسجدمحور

اوج زیباگرایی در سیمای 
مشهد، قممسجدشهری

اصفهانی
)قرن 10، 11 و 12(

همه جانبگی
همه موارد به صورت تعادل گراییتعادل محور

سلسله مراتبی
اصفهان )شهر صفوی(
مشهد )شهر صفوی(

)Hamzehnejad & Zarringhalam, in press(

دوره اول و دوم: در دوره اول تشخص بیشتر در پالن شهر مشاهده می شود و مربوط به بناهای پرکاربرد و براساس 
ضرورت ایجاد شده است. در سیمای شهری این دوره تقریباً هیچ گونه زیبایی گرایی دیده نمی شود. در دوره دوم )همزمان 
با شیوه رازی( زیبایی گرایی در سیمای شهری شروع می شود؛ زیبایی گرایی حداقلی که بیشتر مربوط به مساجد است. 

مسجد جامع اصفهان نمونه ای از این الگو است.
دوره سـوم: زیبایی گرای��ی در س��یمای ش��هرهای ای��ن دوره ب��ه اوج خود می رس��د. عوام��ل مختلفی از جمل��ه تکامل 
 انس��ان و همچنین پیش��رفت های فنی مانن��د تولید آجرهایی با رنگ های جدید و اس��تفاده آن ها در نم��ای بیرونی بناها

)Petersen, 1996, p.121( در ای��ن زیبایی گرای��ی نق��ش داش��تند. زیبایی گرایی این دوره در دو الگ��وی کلِی مزارمحور و 
مس��جدمحور نمایان اس��ت. هر دوی این الگوها تا دوره های بعد پیگیری ش��ده اند. این دو الگو دارای نوعی تضاد با یکدیگر 

هستند.
دوره چهارم: تشخص در سیما و پالن به تعادل رسیده و اهمیت و ضرورت، هر دو در ایجاد تشخِص بناها نقش دارند. 

شاخص ترین نمونه های این دوره را در عصر صفوی شاهد هستیم.
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زیبایی دو دوره ابتدایی را می توان در حوزه زیبایی معقول و دو دوره آخر را زیبایی معنوی، برشمرد. در میان این دوره ها، 
دوره سوم و چهارم برای ما اهمیت ویژه دارد، چرا که از یک سو به تدریج تفکر و اندیشه شیعی در کشور حاکم می شود 

و از سوی دیگر تفکر زیبایی گرایی در سیمای شهری اهمیت می یابد.

3. شهرهای زیبایی گرای خیال گرا
در معماری و شهرسازِی اسالمی عنصر معنویت و مفاهیم معنوی در بیشتر مواقع مؤثر واقع می شدند و انکار آن ها در طول 
تاریخ شهرسازی دوران اسالمی ممکن نیست )Arkoun, 2002, p. 8(. مبانی نظری مختلفی در قرن 6 و 7 هجری، ظهور 
عنصر خیال در سیمای مذهبی شهرها را بارزتر کرد. عرصه شهری نیز کالبدی تشبیهی از سلطه و اقتدار معنوی بر شهر 

.)Zargar & Mortazavi, 2007, p. 60( و در عین حال نمایشی از مهربانی و عطوفت صاحب مزار را شکل داد
ثمره این تحوالت، ظهور نمادپردازی های مفهومی در عرصه سیمای شهر و معماری بناهای مذهبی است که در قالب 
هندسه، رنگ، تزئینات، ارتفاع، حجم و غیره ظاهر شد. با این همه، ارسن شهرِی شهرهای این شیوه در دوره آذری در 
دو الگوی مزارمحور و مسجدمحور قابل تفکیک هستند. در حقیقت معماری و مذهب ارتباط دو سویه با یکدیگر دارند. 
در همان حال که مذهب بر روی شهر و معماری تأثیر گذاشته، با نگاه به معماری، می توان به گذشته مذهب نیز پی برد 

 .)Amadalass, 2007, p. 67(
در ادامه نمونه هایی از الگوی مزارمحور و مسجدمحور بررسی می شوند.

1-3- الگوهای زیبایی گرایی مزاری
در این جا به ترتیب سیر تاریخی به بررسی ارسن شهرهایی پرداخته می شود که الگوی زیبایی گرایِی مزاری را در پیش 

گرفته اند.

نمونه اول: ارسن شهری بسطام
مسجد جامع و مجموعه مزار و خانقاه بایزید، دو عنصر مهم در ارسن شهری بسطام هستند. مسجد جامع شهر، ورودی 
بسیار ساده ای دارد و در مقیاس پیکر شهر در بافت نمایان نیست. این مسجد نمای شاخصی ندارد و هیچ محوری اصلی به 
آن نمی رسد. می توان گفت مسجد جامع در بافت حالتی خفته دارد. تنها عامل دارای تشخِص مجموعه، برج کاشانه است 
که این بنا آرامگاِه فرزنِد سلطان محمد الجایتو )شاه ایلخانی( می باشد )Beller, 2004, p. 153( و نمی توان آن را از لحاظ 

بصری و تشخص متعلق به مسجد دانست.

تصویر 1: برتری تشخص مجموعه مزار و خانقاه بایزید در پیکر ارسن شهر

پرهیب ارسن شهر بسطام، آ. مجموعه مزار و خانقاه بایزید ب. مسجدجامع و برج کاشانه )مسجدجامع در پیکرشهر نمایان نیست و 
تنها برج کاشانه که یک آرامگاه است تشخص دارد و نمی توان تشخص آن را مربوط به مسجد دانست(.

مجموعه مزار و خانقاه بایزید بسطامی از لحاظ تشخص در برابر مسجدجامع قرار دارد. مجموعه ای که با ساخت گنبدها و 
ایوان ها در حدود سال های 700 قمری )Pirnia, 2008a, p. 229( دارای تشخص زیادی شد. تشخِص سیما کاماًل در ارسن 
شهر نمایان است و همچنین در بُعد پالنی، مجموعه مزار و خانقاه در کناره محوِر اصلی و تقاطع چندین راه قرار گرفته 

است. در صورتی که ورودی مسجد جامع در انتهای یک محور فرعی در داخل بافت قرار دارد.
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تصویر 2: تشخص در سیما و پالن مجموعه مزار و خانقاه بایزید بسطامی

در پالن، مجموعه مزار در کنار محور اصلی و تقاطع راه های اصلی قرار گرفته )محور الف( در حالی که ورودی مسجدجامع در محور 
خیابانی فرعی قرار دارد )محور ب(. بسطام، 1.خانقاه و مزار بایزید بسطامی 2. مسجد جامع. 

همچنین نمای این مجموعه نسبت به مسجد جامع، تزئینات و جزئیات بسیار بیشتری دارد.

تصویر 3: برتری تشخص در سیمای شهری

برتری تشخص در سیمای شهرِی مجموعه مزار و خانقاه بایزید بسطامی )تصویر سمت چپ( با وجود گنبدها، تزئینات بیشتر و 
ایوان های مرتفع در مقایسه با مسجدجامع )تصویر سمت راست( با ورودی خفته و تزئینات بسیار کم، بسطام ]مقیاس دو تصویر با 

یکدیگر متفاوت است[. 

از بناهای دوره غازان خان )ایلخانی( هستند که بین سال های 700 تا 706 هجری  مسجد جامع و برج کاشانه بسطام 
ساخته شده اند. برخی بناهای مجموعه آرامگاه بایزید بسطامی )مانند آرامگاه، منار و خانقاه بایزید( در شیوه رازی ولی 
.)Pirnia, 2008a, p. 229( گنبد غازان خان و چند قسمت دیگر در شیوه آذری و در حدود سال 700 قمری ساخته شده اند

نمونه دوم: ارسن شهری نطنز
مسجدجامع و خانقاه شیخ عبدالصمد نطنز، از مهم ترین عناصر ارسن شهری نطنز هستند که بخش های مختلف آن ها 
در دوره ایلخانان پایان یافته است و از بناهای شیوه آذری محسوب می شوند )Pirnia, 2008a, p. 257(. در این ارسن، 
مجموعه مزار و خانقاه از پرتشخص ترین عناصر هستند و تشخص مسجد جامع و دیگر بناها، در درجات بعدی قرار دارند. 
منار و گنبِد مزار در دورنمای شهر کاماًل مشخص است ولی گنبِد مسجدجامع به دلیل خفتگی و تزئینات بسیار کم، 

این گونه نیست.
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تصویر 4: برتری تشخص مزار و خانقاه شیخ عبدالصمد نطنزی نسبت به مسجد جامع در پیکر شهر

پرهیب ارسن شهری نطنز، آ. مناره و گنبد مزار و خانقاه شیخ عبدالصمد ب. گنبد مسجد جامع

مسجد تشکیل شده از یک شبستان هشت ضلعی گنبددار بسیار ساده و خفته به طوری که مسجد با آن که مسجد جامع 
است به هیچ وجه دارای تشخص شهری نیست. ورودی اصلی مسجد در قسمت جنوبی و به میدانچه مقابل مزار نزدیک 
است ولی در محور اصلی میدانچه قرار ندارد. دو ورودی دیگر مجموعه در قسمت شمالی و در کوچه های باریکی قرار 

گرفته اند.

تصویر 5: تشخص مزار و خانقاه در سیمای شهر

تشخص ایجاد شده توسط گنبد، مناره بلند و ورودی با عظمت در خانقاه، بسیار بیشتر از مسجد جامع است. نطنز، 1.مزار و خانقاه 
شیخ عبالصمد نطنزی 2. مسجد جامع 3. میدانچه جلوی مزار

بنای مسجد و بنای خانقاه به یکدیگر متصل است. بر روی بقعه گنبدی هرمی شکل، کنار آن منار و در جلوی آن سردر 
کم نظیر و زیبای خانقاه )ورودی اصلی( قرار گرفته است )Azam Vaghefi, 1995, p. 54(. ورودی خانقاه شیخ عبدالصمد 
بسیار بزرگ تر از ورودی مسجد است و تزئینات بیشتری دارد. این ورودی دقیقاً در محور اصلی میدانچه و مقابل درخت 
چنار تاریخی و با عظمت قرار دارد. درخت چنار رکن مهم بسیاری از مزارها و خانقاه ها است که در بیشتر مساجد وجود 

ندارد.
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 تصویر 6: ایجاد تشخص بیشتر در ورودی خانقاه به وسیله تزئینات و ارتفاع بیشتر
سمت راست سردر مسجدجامع، سمت چپ سردر خانقاه، نطنز

)Azam Vaghefi, 1995(

به طور کلی مکتب شهری شیراز را می توان یکی از بهترین نمونه های این الگو دانست که در همان دوره ایلخانی و تیموری 
و همزمان با ساخت مجموعه نطنز از مهم ترین مکاتب تمدن اسالمی بوده است.

 تصویر 7: تشخص در مجموعه خانقاه و مزار شیخ عبدالصمد
قرار گرفتن چنار در مقابل سردر خانقاه و اهمیت دادن بیشتر به مزار، نطنز

)http://www.panoramio.com(

نمونه سوم: ارسن شهری ری
مجموعه حرم حضرت عبدالعظیم و مسجدجامع ری از عناصر اصلی شهر ری هستند که در کنار یکدیگر قرار گرفته اند. 
بناهای مجموعه حرم از گذشته تا کنون تغییراتی را شامل شده است )همچون ایجاد دو گنبد غیر از گنبد حرم حضرت 
 .)Mehrazan Consulting Engineers, 2007, p. 67( )عبدالعظیم و همچنین چند مناره که در دوره قاجار احداث شده اند
بنای اصلی و نخستین حرم حضرت عبدالعظیم در نیمه قرن سوم هجری تعمیر اساسی شد و درگاه اصلی ورودی آن که در 
http://www.abdulazim.( شمال مجموعه قرار دارد، نخست در زمان آل بویه و سپس در دوره قاجار تکمیل و تزئین شد

com(. مسجدجامع ری نیز که در دوره قاجاریه ساخته شده است، در قسمت شمالی حرم قرار دارد. این مسجد جامع 
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نسبت به حرم حالتی پنهان دارد، به گونه ای که در نگاه نخست نمایان نیست. مسجد، فاقد گنبد و مناره و تزئینات آن 
نسبت به حرم بسیار اندک است. ورودی مسجد نیز حالتی خفته دارد.

 تصویر 8: تشخص حرم حضرت عبدالعظیم در ارسِن مجموعه وحالت خفته مسجد جامع
آ. حرم حضرت عبدالعظیم ب. مسجد جامع پ. امام زاده طاهر ت. مصلی، عکس از ماکت مجموعه حرم حضرت عبدالعظیم

)http://www.abdulazim.com(

مصالی جدید خالف الگوی گذشته )مزارمحوری( میان مسجدجامع و حرم حضرت عبدالعظیم، با تشخص نسبتاً زیادی 
در سیما و پالن خودنمایی می کند. در سیما با ایجاد گنبدی بزرگ و در پالن با قرار دادن مصلی در انتهای محور اصلی 
و وسیع و همچنین ایجاد صحن های بزرگ، تشخص ایجاد شده است. این امر اهمیت هرچه بیشتر این گونه شناسی و 
ضرورت آن را به دلیل توسعه روز افزون چنین مجموعه هایی، مشخص می کند تا بتوان طرح های جدید را براساس پایه های 

استوار گذشته بنیان نهاد و هدف دار نمود.
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 تصویر 9: برتری تشخص حرم در سیمای ارسن زیارتِی مجموعه حرم حضرت عبدالعظیم
تشخص در سیما و پالن مصلی که در دوره معاصر احداث شده است از الگوی مسجد محور پیروی می کند. 1.حرم حضرت 

عبدالعظیم 2. مسجدجامع 3. امام زاده طاهر 4. امام زاده حمزه 5. مصالی جدید

)http://www.abdulazim.com(

از آن جا که دو مسجد جامع در شهر ساخته نمی شده است )Pirnia, 2008b, p. 294( و مهم ترین مسجد جامع ری که از 
سده نخست اسالمی بوده، همین مسجد است، و ارتفاع آن از ساختمان مزار آل بویه )که قسمتی از آن باقی مانده است( 
هم کمتر است، می توان وجود این الگو را در این مجموعه به سال های دوره رازی نیز بازگرداند. این خود سبب ریشه یابی 

و اصالت بیشتر این الگو نسبت به الگوهای دیگر می گردد.

 تصویر 10: تشخص در مجموعه شهر ری
سادگی در سیمای مسجد جامع و باز بودن سمت قبله با پنج دری به دلیل دید به مزار حضرت عبدالعظیم، مسجد جامع

)http://www.abdulazim.com(
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2-3- الگوهای زیبایی گرای مسجد
توجه به مساجد از آغاز ظهور دین اسالم وجود داشته است و حضرت محّمد )ص( خودشان در اولین گام تشکیل حکومت 
 .)Taghvayi & Maroofi, 2010, p. 224( اقدام به ساخت مسجد نمودند، هرچند که این مساجد در اوج سادگی بودند
به تدریج با گذر زمان و برآورده شدن برخی نیازها، نیازهای زیبایی شناختی انسان )که سطح باالتری داشتند(، ظهور 
پیدا کرد )Maslow, 1995, p. 12-17( و به تدریج مسلمانان تالش کردند این حس را در کالبد عناصر مذهبی به تصویر 
کشند. به نظر می رسد مسلمین در این دوره ابتدا با یک تحول فرهنگی، نوآوری ها و تحوالت هنری و معماری خود را در 
بناهایی غیر از مسجد همچون مزار و خانقاه تجربه کردند. هنگامی که کمی از شدت و بداعت آن کاسته شد در تحول 
دوم، مساجد را در رقابت با مزارها و برتر از آن ها قرار دادند. ظهور چنین رقابت هایی در دوره ایلخانی و تیموری سبب 
شد که پس از دوره اولیه، شکوه مندی مزارها برخی به سمت شکوه بخشی بیشتر به مساجد جهت گیری کردند. ایدئولوژی 
و اندیشه مذهبی حاکمان و سازندگان وقت در این تحول نقشی اساسی داشت. در ادامه تحول الگوی تشخص به سوی 

مسجد، مورد بحث قرار می گیرد.

نمونه اول: ارسن زیارتی شهر مشهد
ارسن زیارتی شهر مشهد دارای بناهای مختلفی است که حرم حضرت رضا )ع( و مسجد گوهرشاد دو عنصر مهم مجموعه 
هستند. مجموعه حرم امام رضا )ع( در دوره های زمانی مختلفی شکل گرفته است. ولی بیشتر توسعه ها و تغییرات مربوط 
به دوره های تیموری، صفوی و قاجار هستند )Rezvani & Ayati, 2005, p. 275(. بقعه اولیه ای که مأمون برپا کرد با 
نمایی گلین و کم تزئین، تشخص کمی دارد. سلطان مسعود غزنوی بقعه را با آجر بازسازی و مناره ای هم به آن اضافه کرد 
که تشخص سیمایی باالتری یافت. سلطان سنجر و سلطان محمد خدابنده هر یک در افزودن به ارتفاع و تزئین بیشتر 

.)Ghezeli & Eskandari, 2006, p.14-16( گنبد حرم تالش نمودند
 Ghezeli & Eskandari,( مسجد گوهرشاد که اولین مسجدجامع شهر بود در دوره تیموری و در زمان شاهرخ ساخته
p. 17 ,2006( و به رکن اصلی منظر شهری تبدیل شد. احتماالً تا پیش از این به دلیل وجود بارگاه امام رضا )ع( نیاز به 
وجود مسجدجامع احساس نمی شده است. مسجد باالی سر ایلخانی بسیار کوچک و معطوف به حرم است، در حالی که 
مسجد گوهرشاد با گنبد و مناره هایش دارای تشخص باالیی است، طوری که در ارسن مجموعه باالترین تشخص در نما را 
داراست. همچنین در آن زمان صحن مسجد گوهرشاد بزرگ ترین صحن بوده است. البته تشخص حرم در آن موقع بسیار 
کم جلوه تر از امروز بوده و تشخص با طالکاری گنبد و توسعه ورودی ها و غیره در نما و پالن توسط صفویان انجام گرفت 

.)Ghezeli & Eskandari, 2006, p. 18(

تصویر 11: تشخص مسجد گوهرشاد نسبت به حرم

تشخص در سیمای ارسن شهری به وسیله ارتفاع و عظمت بیشتر گنبد آن و تشخص پالنی با ابعاد بزرگ تر و قرار گرفتن مسجد 
)در جهت قبله( در جلوی حرم، 1.گنبد و حرم امام رضا )ع( 2. مسجد گوهرشاد، مشهد

این مسجد در قسمت جنوبی حرم احداث می شود، طوری که رو به قبله و پشت به بارگاه است. مسجد گوهرشاد به هیچ 
وجه حالت خفته ندارد و کاماًل نمایان است. این موضوع نشان می دهد که استاد قوام الدین شیرازی قصدی آگاهانه داشته 
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تا سنت تشخص مزاری شیراز را تغییر دهد و مسجد گوهرشاد را در نما و پالن دارای تشخص بیشتر نماید. شاید دلیل 
بستر اعتقادی حاکم بر شرق کشور به ویژه ازبکان )که متعصبان اهل سنت بودند( عاملی بوده که سبب شده تالش شود 

تشخص مسجد از مزار بیشتر شود.

تصویر 12: تشخص مسجد گوهرشاد نسبت به حرم در ارسن مجموعه

ایجاد تشخص به وسیله گنبد مرتفع و بزرگ، مناره ها و ایوان رفیع. مشهد، حرم امام رضا )ع( در سمت چپ تصویر و مسجد 
)Kiani, 2008, p. 472( گوهرشاد در سمت راست مشاهده می شود، تصویر مربوط به دهه 50 است

دو الگوی مزار/ خانقاه محور و مسجدمحور اگرچه از لحاظ زیباگرایی هر دو به دنبال تشخص هستند ولی از لحاظ معنایی 
در مقابل یکدیگر قرار دارند.

تصویر 13: مقایسه تشخص پالنی در دو الگوی 1.مسجد محور و 2. مزارمحور

در الگوی مسجد محور مسجد نسبت به قبله در موقعیتی جلوتر از مزار قرار می گیرد، ولی در الگوی مزار محور، مزار نسبت به قبله 
جلوتر از مسجد است، طوری که انجام مراسم عبادی در مسجد رو به مزار دارد

مسجدمزارمسجدمزار

12
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تصویر 14: مقایسه تشخص در پیکر ارسِن مجموعه حرم امام رضا )ع( )الگوی مسجد محور( و حرم حضرت 
عبدالعظیم )الگوی مزارمحور(

در الگوی مسجدمحور تشخص به مسجد تعلق دارد که به وسیله ارتفاع گنبد و بزرگی آن، مناره ها و ایوان های رفیع ایجاد شده 
است و الگوی مزارمحور درست عکس آن می باشد. 1. پرهیب مجموعه حرم امام رضا )ع( 2. پرهیب مجموعه حرم حضرت 

عبدالعظیم. 

نمونه دوم: ارسن زیارتی شهر قم
مزار حضرت معصومه )س( در کنار سه بنای مسجد باالسر، مسجد اعظم و مصالی امام خمینی در کنار یکدیگر سه نمونه 
با الگوهای متفاوت از حالت تعدیل شده این الگو را به نمایش گذاشته اند. مسجد اعظم که در سال 1340 شمسی ساخته 
شد )Bagherli, 2007, p. 81( دارای گنبد، گلدسته ها و سه ایوان رفیع است. تشخص مسجد در ارسن مجموعه بسیار زیاد 
است و تمام مجموعه را تحت تأثیر قرار می دهد )Al-e Ahmad, 1994, p. 1208(. میزان تشخص این مسجد بسیار بیشتر 
از حرم حضرت معصومه )س( است و آشکارا تداوم الگوی تشخص مسجد )همچون مسجد گوهرشاد( در آن دیده می شود.

تصویر 15: تشخص در مجموعه حرم حضرت معصومه )س(

تشخص مسجد اعظم )آ(، نسبت به حرم حضرت معصومه )س( )پ( و همچنین مسجد باالسر که بدون تشخص در پشت گنبد 
اصلی گم شده و مصالی اعظم جدید )ب( که به شکلی کامال خفته تالش کرده تا اصالت تشخص مزار را حفظ نماید، اگرچه 

مکان یابی قرار گیری در پیش رو و به سمت قبله قابل توجه است. دید از شمال شرقی

مسجد باالسر )که دقیق تر باید آن را مسجد پیش رو دانست( متصل به حرم و فاقد تشخص است و در ارسن مجموعه 
نمایان نیست. این مسجد که مربوط به عصر صفوی و شاه عباسی است، اگرچه نسبت به حجم مزار تشخص ندارد ولی در 
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موقعیتی جلوتر نسبت به قبله قرار گرفته است، به طوری که در پالن آن را می توان تداوم مسجدگوهرشاد دانست ولی روش 
تشخص سیمایی آن را رعایت نکرده است. شاید در این جلو قرار گرفتن مسجد، دفن شدن یک بانو )حکم جلوتر بودن 

مردان بر زنان در نماز( نقش داشته باشد.
طرح توسعه حرم حضرت معصومه )س( و مصالی جدید در دهه گذشته تالش داشته تا تشخص زیباشناسانه مزارگرا 

)تشخص مزار و خفته بودن مصلی( را در سیمای ارسن شهری به نمایش گذارد.

تصویر 16: برتری تشخص مسجد اعظم نسبت به حرم حضرت معصومه )س(

برتری تشخص در سیمای شهری و حالت خفته مصلی و مسجد باالسر، قم، آ. مصلی ب. مسجد اعظم پ. مسجد باالسر ت. حرم 
)http://haram.masoumeh.com( دید از سمت شمال غربی ،)حضرت معصومه )س

4. نتیجه گیری
دو الگو در چگونگی تشخِص عناصر مذهبی در شهرمزارهای ایران براساس مطالعه نمونه های آن قابل تفکیک است: الگوی 
به منظور  به نظر می رسد  و  به طور آشکار ریشه های فکری متفاوت دارند  الگو  این دو  الگوی مسجدمحور.  و  مزارمحور 
راه حل هایی معمارانه و شهرسازانه برای حل بحران ها در عصر تحول مذهبی ایران - یعنی قرن 7 و 8- )که به شدت درگیر 
تحول مذهبی از سّنی به شیعه بوده( مطرح می شده اند. الگوی مزارمحور به نقش خاص زیارت و انسان کامل در هدایت 
معنوی تأکید دارد و الگوی مسجدمحور بر اصل توحید و حذف واسطه های عبادی حساسیت نشان می دهد. این بحران ها 
اگرچه به تدریج با بحث های نظری اندیشمندان اسالمی و سیر طبیعی تکامل اندیشه در ایران پاسخ خود را یافت ولی هر 
دو الگوی کالبدی در دوره های بعد نیز به شکلی مبهم تداوم یافتند. به ویژه اهمیت و موقعیت مزار امام رضا )ع( سبب 
تأثیرگذاری الگوی آن در توسعه بسیاری از مزارهای بعدی بوده است، در حالی که این الگو تنها الگو و الزاماً بهترین الگو 

نیست و بر اساس مبانی شیعی الگوی مزارگرا برتری هایی دارد.
تشخص معموالً در سیما و پالن شهر ظهور می یابد. در این دو الگو تشخص در سیما با روش هایی چون ایجاد گنبد و 
ایوان های بزرگ و رفیع، مناره های بلند و تزئینات نما، و تشخص در پالن با قرار دادن عناصر در امتداد محورها، قرار دادن 
در موقعیتی جلوتر نسبت به قبله، قرار دادن در محور میدان ها و میدانچه ها و قرارگیری در تقاطع راه های اصلی؛ ایجاد 

شده است. خصوصیات این دو الگو در جدول زیر به طور خالصه آمده است.
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جدول 2: خصوصیات دو الگوِی مزارمحور و مسجد محور در تشخص عناصر مذهبی در شهرمزارها

الگوی مسجدمحورالگوی مزار و خانقاه محورنام الگو

مشهد، قم، مصالی جدیِد رینطنز، بسطام، ری، تربت جام، مصالی جدیِد قمنمونه ها

زیبایی گرای خیال گرازیبایی گرای خیال گراشیوه

تیموریانایلخانیانشروع دوره

تفکر مبتنی بر اندیشه تسنن و برخی گرایشات فقهی تفکر مبتنی بر تصوف یا یرخی گرایشات عرفانی تشیعمبانی نظری
تشیع

ویژگی های کالبدی
تشخص در عناصری چون مزار یا خانقاه، تزئینات، رنگ 

نمادین و خیال انگیز، مصالح فاخر
)مسجد به صورت خفته(

تشخِص مسجد، تزئینات، رنگ و شکوه نمادین و خیال 
انگیز، مصالح نیمه فاخر
)مزار به صورت خفته(

چگونگی 
تشخص

در پالن
قرار دادن مزار جلوتر از مسجد نسبت به قبله، قرار دادن 

مزار در محور اصلی و یا در مقابل میدانچه اصلی، استفاده 
از مسیرهای باغ راه و چارباغ و یا تک درخت های کهن سال

قرار دادن مسجد جلوتر از مزار یا موازی با آن در پالن 
نسبت به قبله، قرار دادن مسجد در راستای محور اصلی، 

استفاده حداقلی از درخت

در سیما

سلطه مزار بر شهر، ایجاد گنبدهای شاخص طالیی، 
نقره ای و پرتزئین، معموالً تک مناره بلند )و گاه مناره ها(، 

تزئینات زیاد و نقاشی های دیواری معنادار و استفاده از 
کاشی کاری ها، آینه کاری ها و غیره، استفاده از درخت و 

باغ

سلطه مسجد بر شهر، ایجاد گنبد بزرگ و مرتفع کاشی 
ولی پر تزیین، مناره های بلند، تزئینات و کاربرد رنگ های 

متنوع، تزئینات تجریدی، طبیعت تنزیه و کم تنوع 
همچون آب و نور

ویژگی های یاد شده و مبانی آن ها در این دو الگو باید هنگام طرح های جدید در شهرمزارها مورد توجه قرار گیرند، چرا 
که بنابر آن می توان شاهد دو نتیجه متفاوت از لحاظ نحوه ایجاد تشخص بود.
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پی نوشت
1. واژه پرهیب برای مفهوم نیمرخ شهری یا سیلوئت )Silhouette( استفاده شده است. 

2. با توجه به سابقه بسیار کهن ری، مسجد جامع از قرن اول در آن احداث شده است ولی چه بسا حضرت عبدالعظیم در محله شیعیان دفن 
گردیده اند و این مسجد، مسجدجامع اولیه نباشد. 

3. نمونه هایی از این گونه تشخص دادن به مسجد در دوره تیموریان مانند مسجد بی بی خانم سمرقند دیده می شود که حتی دارای تشخصی بیش تر 
.)Pirnia, 2008b, 284( از مسجد گوهرشاد نیز بوده است
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