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بررسی نقش زیباییشناسی معماری در خانههای ایرانی،
*
نمونه موردی :خانههای تاریخی شهر مشهد
ساراصادقی
دانشآموخته کارشناسی ارشد معماری ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه علم و صنعت ایران
**
احمد اخالصی
*

دکتری معماری ،استادیار دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه علم و صنعت ایران (نویسنده مسئول)
***
حامد کاملنیا
دکتری معماری ،دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه فردوسی مشهد
تاریخ دریافت مقاله96/11/17 :

تاریخ پذیرش نهایی97/09/27 :

چکیــــده:

انسان از زمانی که به معماری مبادرت ورزیده ،به نیازهای روحی ،باطنی و حس زیبایی شناسی نیز توجه داشته است.
امروزه در معماری ،زیباییشناسی به دلیل عدم تبیین قاعدهمند و کاربردی ،صرف ًا به عوامل جزئی صوری محدوده
شده است؛ در حالی که این مفهوم دارای تعریفی فراتر بوده و با ساختار ،جزئیات بنا ،مخاطب و محیط ارتباط تنگاتنگ
دارد .معماری ایرانی که متبلور زیباییشناسی در طول سالیان متمادی بوده؛ میتواند منبعی غنی جهت اقتباس اصول
زیباییشناسی در معماری باشد .مبانی کمی و کیفی در معماری سنتی ،که مربوط به مقولهی زیباشناختی و اصول بصری
حاکم بر ساختار و تناسبات هستند؛ منجر به بروز زیباشناختی میشود .این پژوهش سعی دارد با پاسخ به پرسش چگونگی
تحقق اصول زیباییشناسی در معماری ایرانی ،راهکارهایی را جهت کاربست آن در معماری معاصر ارائه دهد.
تحلیل خانههای مشهد ،به دلیل داشتن پیشینهی تاریخی آن شهر -که منبعی غنی از آثار معماری است -انجام پذیرفت.
در این پژوهش با استفاده از روش تحقیق کیفی یافتههای موجود در مکاتب مختلف و دیدگاههای اندیشمندان پیرامون
زیباییشناسی جمعآوری و با تکنیک تحلیل محتوا ،آنالیز و تفسیر شدند که معیارهای تحلیل را شکل دادند .سپس با
استفاده از مستندات 10 ،تیپ از خانههای تاریخی مشهد که تمامی آنها متعلق به دورهی قاجار بودند؛ با معیارهای
زیباییشناسی تحلیل گردیدند .در این تحلیل ،باتوجه به تحوالت معماری که متأثر از تاریخ زمان خود (دورهی قاجار)
بود؛ اصول فضایی و ساختاری خانههای دورهی اول و شروع دورهی دوم با معیارهای زیباییشناسی مطابقت داشتند؛
اما خانههای متعلق به دورهی دوم قاجار با عناصری چون سقفهای شیبدار و ، ...مفاهیمی از قبیل کاربرد کمتر تقارن
و تناسب در پالن ،نما و برونگرایی بیشتر ،در آنها متجلی بود که اقتباسی از معماری غرب بوده و با فرهنگ و اقلیم
منطقه چندان متناسب نبود.

***kamelnia@um.ac.ir

**ekhlassi@iust.ac.ir

*sadeghi.sara.22@gmail.com

* این پژوهش مستخرج از پایاننامهی نویسندهی اول با عنوان« :طراحی فرهنگسرا با رویکرد واکاوی اصول زیباییشناسی سازه در معماری،
نمونه موردی :مشهد» در دانشگاه علم و صنعت تحت راهنمایی آقای دکتر احمد اخالصی و مشاوره آقای دکتر حامد کاملنیا انجام و در اسفندماه
 95دفاع گردید.
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واژه های کلیدی :زیباییشناسی معماری ،معماری ایرانی ،دورهی قاجار ،خانههای تاریخی مشهد.
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 .1مقدمه و بیان مسأله

 .2رابطهی زیبایی و معماری

انسان از زمانی که به معماری مبادرت ورزیده؛ به نیازهای روحی
و باطنی و حس زیباییشناسی نیز توجه داشته است .نخستین
نمونههای سکونتی ،برقراری چنین نسبتی را نشان میدهد و
نیز در تحلیل اثر معماری بدیعی که در زمرهی آثار ارزشمند قرار
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یک بعد از ابعاد معنوي انسان عالقه به جمال و زیبایی است.
انسان زیبایی را در همه شئون زندگی دخالت میدهد .او دوست
دارد قیافهاش زیبا باشد؛ نامش زیبا باشد؛ خیابان و شهرش زیبا
باشد ،و خالصه میخواهد هالهاي از زیبایی تمام زندگیش را
فرا گیرد (جعفری.)30 ،1394
لغت زیباشناختی (استتیک) در اصل یونانی است و به معنی
ادراک است .علم زیباشناختی به معنی وسیع کلمه به بررسی و
روشهای احساس محیط و موقعیت فرد در داخل آن میپردازد
(گروتر .)94 ،1388
مباحثی چون زیباییشناسی از دیرباز تاکنون مطرح بوده و
در هر دوره تأویل و تفسیر گشته است .در اینجا به تلخیص
به بررسی آن پرداخته شده است« .آیس ته سیس» در زبان
یونانی به معنای ادراک حسی و معنای ثانویه آن زیبایی شناسی
است .زیبایی در عهد باستان یعنی تناسب و آنچه که بر اساس
یافتههای هندسی فیثاغورسیان شکل میگیرد .معماری یونان
به عنوان یک معماری متناسب ،زیباست .از قرن هجدهم
زیبایی بیشتر جنبهی روانشناسانه به خود گرفت .زیبایی در
ارتباط با ادراک دیده میشود و بیننده جزئی از این مجموعه به
حساب آمد( .پرتوی .)119 ،1352
هدف از شناخت زیباییشناسی درک چگونگي محيط اطراف
و جايگاه شخص در محيط به معناي واقعي است (جعفری
.)46 ،1394
 به نظر فروید یک راه نجات و تسکینیابی این است کهبشر وابستگی خود را را از دنیا از بین ببرد و ارضای خویش را
در فرآیندهای درون روانی بجوید .لذت بردن از هنر به عنوان
محمل ارزشهای زیباشناختی را یکی از امکانات این ارضای
رویایی میداند .و به این ترتیب به طور غیرمستقیم زیبایی را
نوعی تسکیندهنده میداند (گروتر .)97 ،1388
ضرورت مطالعهی زیباییشناسی و به طور خاص زیباییشناسی
در معماری را از چند دیدگاه میتوان بررسی کرد- :کشش و
جذبهی انسان به زیبایی ،به خاطر سنخیتی است که او با ذات
زیبایی دارد .زیرا خود از جنس زیبایی است (آیوازیان 1381
.)66،
 -برخي از حكيمان بزرگ مغربزمين همچون هگل و هايدگر

بحثهاي نظري را مربوط به عصر زوال هنر و پايان تمدن
ميدانند كه بشر به شكلي حضوري و دروني نميتواند زيبايي
را تشخيص دهد و ناچار به چنين علومي روي ميآورد (الصدیق
.)245 ،1383
 مبنای استدالل لزوم زیبایی از دیدگاه نظریهی اطالعات،تشکیل طرحواره است .حد خاص ،مقداری از اطالعات است
که گیرنده را وادار به تشکیل طرحواره میکند و از این طریق
سطح ادراکش به یک سطح باالتر از سطوح ادراکی ارتقا
مییابد و به عکس نیز میتوان گفت که یک چیز زیبا ادراکی
غنی را برای ما ممکن میسازد و این زیبایی باعث رضایت ما
میشود (گروتر .)96 ،1388
این پژوهش سعی دارد ضمن تحلیل اصول زیباییشناسی
معماری به مسائل زیر پاسخ دهد:
 زیباییشناسی معماری در خانههای ایرانی ،چه معیار و اصولیداشت؟
 تجلی و بروز زیباییشناسی در معماری سنتی چگونه تحققمییافت؟
 چه راهکارهایی جهت کاربست زیباییشناسی در معماریمعاصر مبتنی برمعماری سنتی وجود دارد؟
روش تحقیق این پژوهش ،چون درصدد یافتن پاسخ به
پرسشهای اساسی همچون واکاوی زیباییشناسی در
خانههای سنتی است؛ از روش تحلیل کیفی و تفسیری -که
برای رسیدن به یافتهها به کار می رود -استفاده شد .در این
شیوه «پژوهشگر در پی آن است که فارغ از باورها و تصورها،
اجازه دهد؛ نظریهای از میان دادهها به تکوین برسد» (گروت و
وانگ .)180 ،1392
در مرحلهی مصداقپژوهی که مطالعه و تحلیل خانههای
تاریخی شهر مشهد بود؛ از پژوهش تفسیری تاریخی بهره
گرفته شد؛ که بنا به تعریف «مطالعهی پدیدههای تاریخی
مانند ساختمانها و مردم و رویدادهاست» (همان.)138 ،
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گرفته است؛ بیگمان مفهوم و موجودیتی به نام زیبایی نیز در
کل و جز پیکرهی آن وجود دارد (آیوازیان .)65 ،1381
بر کسی پوشیده نیست که مطالعهی وقایع گذشته ،قدرت
رویارویی انسان را با رویدادهای جاری و آینده افزایش میدهد.
همان طور که گیدئون در کتاب فضا ،زمان و معماری خود
بیان کرده است :الهام از گذشته در معماری تقلید اشکال این
یا آن دوره نیست؛ معنایش درک و فهم کارهای هنری گذشته
و ادامهی راهی است که هنرمندان گذشته رفتهاند .و فقط در
چنین صورتی گنجینه هنر گذشته میتواند به غنای هنر امروز
بیفزاید (میرمرادی .)1 ،1390
از دیدگاه برخی فالسفه و نظریهپردازان ،از جمله بشالر،
هر آن چه که دارای روابط ریاضیاتی است یا به عبارتی به
گونهای خواص نظم ارقامی در آن نهفته شده باشد؛ زیباست
(میرخلیلی.)58 ،1393
در فضای معماری سنتی ،یکی از اصول پایدار در فهم ،تحلیل
و شناخت زیبایی آن ،تناسبات است و آن چه در خور قضاوت
و استدالل روشنگرانه تناسبات هندسی در فضای سنتی
است؛ نتیجهای از ارتباط دوسویه رفتار کالبدی انسان با فضا و
ارزشمندی اصول استفاده و لذت بردن از پیرامون انسان ساخت
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است (میرخلیلی .)60 ،1393
حال نحوهی تأثیر رفتار انسان بر این تناسبات و پایدارسازی این
اصول از طریق تجسم آنها در ساختار بنا خود مبحث مهمی
در مورد تأثیر رفتار بر ریاضیات انسان ساخت .این مهم از نظر
تجربهی خوشایند بصری و ادراکی که به طور جدی مربوط
به اعداد ویژه و تناسبات آنها در سازهی معماری است؛ قابل
اثبات است (همان).
نمونههایی از تناسبات نامآور که هم در معماري ایران و هم در
معماري اروپا بکار رفتهاند؛ عبارتند از:
 تناسب طالیی که با عدد  1 / 618نشان داده میشود ونامآورترین تناسبات در معماري جهان است (نقرهکار ،1389
.)195
تناسب طالیی ایرانی که استاد پیرنیا میان درازا و پهناي یکمستطیل درون ششضلعی منتظم تعریف نمود و برابر با 1/ 73
میباشد (پوراحمدي .)70 ،1390
 .3تعاریف مفهوم زیبایی در طول زمان

واحدهای تحلیلی در این پژوهش برمبنای نظرات اندیشمندان
است که مبادرت به تببین دیدگاههای زیباییشناسی معماری
کردهاند.

جدول  .1تعریف زیباییشناسی از منظر اندیشمندان

اندیشمند

افالطون
( 347-427ق.م)

ویتروویوس
(قرن اول ق.م)

پلوتین
(270-205ب.م)

لئون باستا آلبرتی
()1427-1404

آندره آ پاالدیو
()1508-1580

کانت
()1724-1803

معتقد به دو نوع زیبایی طبیعی و هندسی بود :هماهنگی ،تقارن ،نظم.

یورگ گروتر،
99-102، 1388

تجربهی معنوی و سرچشمه آن روح آن است.

یورگ گروتر،
99-102، 1388

نمایی مطبوع و خوشایند ،تقارن اجزا ،تناسب بین اجزا ،ظرافت ظاهری یورگ گروتر،
99-102، 1388
بین اجزا ،تناسب مدوله بین اجزا و کل.
تجهیز ساختمان متناسب با نوع آن ،تناسب هزینه با عملکرد و مصالح

زیبایی= فرمهایی که زاییدهی اعداد است؛ مشابه با نظریهی زیبایی یورگ گروتر،
99-102، 1388
هندسه افالطون.

هماهنگی و همخوانی بین اجزاست که به وحدتی منجر شود بر اساس یورگ گروتر،
99-102 ، 1388
عدد و نسبت و نظمی خاص.

سرچشمهی زیبایی ،وجود فرمهای قشنگی است که در هماهنگی با فرم یورگ گروتر،
99-102 ، 1388
کلی قرار دارند.
زیبا به طور کلی آن چیزی است که محسوسات ما را در جمع به
صورتی هماهنگ دربیاورد.

یورگ گروتر،
99-102 ، 1388
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آگوستینس
(430-354ب.م)

تعریف زیباییشناسی

منبع
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هگل

قائل به دونوع زیبایی شد :زیبایی طبیعی و زیبایی هنری .دومی را برتر
از اولی میدانست.

یورگ گروتر،
99-102 ، 1388

از فرمهایی که محصول صنایع مهندسی مدرن هستند؛ استفاده
میکنند.

یورگ گروتر،
99-102 ، 1388

فرانک لوید رایت

مفهوم زیبایی را در معماری ارگانیک از طبیعت میگیرد .قانون و نظم
مبنای ظرافت و زیبایی تکامل یافتهاند .زیبایی بلکه قانونمندی نظم،
تعادل و وحدت مستتر در طبیعت است.

پیتر آیزنمن

زیبایی در تقابل با امر متعالی ،ظهوری مجدد مییابد= ایدهی امر زشت،
از ریخت افتاده و به ظاهر غیرطبیعی.

کیت نسبیت،
42 ،1386

انتخاب ابعاد متناسب با نیازها ،بپیمون یا مدولی ،تناسبات هندسی.
هماهنگی جزئیات تسهیالت و مبلمان و سازه .زیبایی از دو منظر
تظاهرات فرمی که شامل نظم و تناسبات است و نیز از منظر ادراک
ذهنی و تأثیر آن بر مخاطب

مهدیزاده سراج
17 ، 1393

لوکوربوزیه

معماری ایرانی

معماری اسالمی

توازن و تعادل اعضای متناسب بنا و به کار گرفتن تزئینهایی که از تن
مایه میگیرد.
هر آن چه دارای روابط رياضیاتی است يا به عبارتی به گونهای خواص
نظم ارقامی در آن نهفته شده باشد؛ زيباست.

 .4تبیین معیارهای تحلیلی

بزرگمهری
 8 ، 1371؛
میرخلیلی
60، 1393

سالیان متمادی بوده؛ میتواند منبعی غنی جهت اقتباس
اصول زیباییشناسی در معماری باشد.
 .5تحلیل خانههای تاریخی شهر مشهد

یعقوبی در کتاب «البلدان» که یکی از قدیمیترین متون
اسالمی است؛ به نوغان ،هستهی نخست شهر مشهد و
یکی از چهار شهر بزرگ والیت توس که سابقهی تاریخی
و باستانی آن به قبل از اسالم باز میگردد؛ اشاره کرده است
(نجیب کازرکار ،علیزاده و صارمی .)14 ،1394
در دورهی تیموری عناصر اصلی شهر ،همچون مرکز
حکومتی ،مرکز مذهبی (حرم و مسجد جامع گوهرشاد)،
بازار و بارو در مشهد نمود کالبدی یافته و هویت واقعی یک
شهر به این مجموعه زیستی تزریق میگردد .به طوریکه
این شهر در زمان شاهرخ و فرزندان او ،پس از هرات،
تبدیل به مهمترین شهر قلمرو تیموریان میگردد (بختیاری
.)325 ،1381
امروزه چون بیشتر خانههای قدیمی به جای مانده در مشهد
مربوط به دورهی قاجار است،؛ به همین جهت آثار این دوره
به صورت متمرکز مورد مطالعه و تحلیل قرار گرفتند.
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اصلیترین معیارها و زیرمعیارهای زیباییشناسی معماری
به ترتیب ذیل میباشد:
 .1عامل فرم با زیرمعیارظاهری فرم (فرم هندسی ،مقیاس،
تناسب ،نظم ،وحدت در کثرت ،تعادل ،سلسلهمراتب،
قرینگی ،نسبت اجزا) و درونی فرم (روابط فضایی ،ظرافت
ظاهری ،سادگی ،سودمندی ،حظ بصری).
 .2عامل عرفانی با زیرمعیارهای (باالترین کمال ،تجربهی
معنوی)
 .3عامل ساختاری با زیرمعیار سازه (پایداری و استحکام) و
مصالح و اقتصاد (مرغوبیت و دوام ،تناسب هزینه با عملکرد)
 .4عامل طبیعت با زیرمعیار (یگانگی فرم با طبیعت ،اصول
ارگانیک ،یگانگی نمادین) (صادقی .)31 ،1395
از آنجایی که معماران و هنرمندان ایرانی در گذشته ،هنر
را نوعی آفرینش و سازندگی میدانستند و تعالی آن را
در هرچه نزدیک شدن به صفات الهی از جمله زیبایی
میپنداشتند؛ لذا هنر سنتی هیچگاه عاری از زیبایی نبوده
است .معماری ایرانی که متبلور زیباییشناسی در طول

یورگ گروتر،
99-102 ، 1388
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 .6ساختار در شاکله خانههای قاجار

جدول  .1تعریف زیباییشناسی از منظر اندیشمندان
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بطور کلی معماری دورهی قاجاریه را میتوان به دو
دورهی کلی تقسیم کرد:
 .۱دورهی اول ،از آغاز سلطنت آغا محمد خان تا پایان
سلطنت محمد شاه :در این دوره نگاه حاکم بر معماری
همچنان نگاهی درونزا و بر مبنای سبک اصفهان و به
کمال رساندن آن میباشد.
 .۲دورهی دوم ،از آغاز سلطنت ناصرالدین شاه تا پایان
حکومت سلسلهی قاجار :در این دوره بر اثر مسافرتهای
ناصرالدین شاه و اخالف او و همچنین اعزام عدهای از
محصلین ایرانی به اروپا ،سبکی در معماری آغاز میگردد
که التقاطی از معماری بومی و معماری غربی میباشد
(میرمیران .)101 ،1379
خانههای دورهی قاجار شامل اتاق مرکزی ،ایوان با دو
ستون در برابر آن ،اتاقهای کوچک واقع در اطراف اتاق
مرکزی به صورت ساده و مفصل ،پالنها کشیده در
امتداد بنا ،ایجاد چشمانداز وسیع توسط پنجرهها ،تعبیهی
حوضخانه ،ایجاد پلکان دوطرفه در محور اصلی بنا،
تبدیل سهدری به دودری و وارد شدن نور مستقیم به
داخل بنا ،تنوع و سبکی و گشایش فضاها بیشتر سقف
شیبدار و شیروانی ،آمیزهای از معماری ایرانی و اروپایی
بودند (صارمی.)3 ،1376
جهت مصداقپژوهی ،پس از مطالعهی پیشینه تاریخی
خانهها و اسناد و مدارک سازمان میراث فرهنگی10 ،
الگوی خانه با شیوهی ساختاری و فضایی متفاوت که
بیشترین فراوانی را داشتند؛ با معیارهای زیباییشناختی
تحلیل شد که  5نمونهی آن در این نوشتار به دلیل عدم
اطناب به عنوان گواه ،ذکر شد.
قدمت خانههای اکبرزاده ،صداقتی ،مقبلالسلطنه و
عباسیان حسینی برطبق کتیبهها متعلق به دورهی اول
قاجار و خانههای داودی ،سبزواریها ،داروغه ،عطاریان،
وطنچی و سبزواری زاده متعلق به دورهی دوم قاجار
هستند.

8
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 .6-1تحلیل خانهی اکبرزاده
جدول  .2تحلیل خانهی قدیمی اکبرزاده (مأخذ :نگارندگان ،اسناد میراث فرهنگی)
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 .6-2تحلیل خانهی صداقتی
جدول  .3تحلیل خانهی قدیمی صداقتی (مأخذ :نگارندگان ،اسناد میراث فرهنگی)
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 .6-3تحلیل خانهی مقبلالسلطنه
جدول  .4تحلیل خانهی قدیمی مقبلالسلطنه (مأخذ :نگارندگان ،اسناد میراث فرهنگی)
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 .6-4تحلیل خانهی داوودی
جدول  .5تحلیل خانهی قدیمی داوودی (مأخذ :نگارندگان ،اسناد میراث فرهنگی)
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 .6-5تحلیل خانهی سبزواریها
جدول  .6تحلیل خانهی قدیمی سبزواریها (مأخذ :نگارندگان ،اسناد میراث فرهنگی)
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 .7جدول جمعبندی
جدول  .7جدول جمعبندی (مأخذ :نگارندگان)
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 .8یافتههای پژوهش و نتیجهگیری

چنانکه پیشتر بیان شد؛ بهطور کلی معماری دورهی قاجاریه
را میتوان به دو دوره ی کلی تقسیم کرد که این خط سیر را
میتوان در نمونههای تحلیل شده دید .خانههای اکبرزاده،
صداقتی و مقبلالسلطنه که در اواخر دورهی اول قاجار و
شروع دورهی دوم بودند؛ کمابیش با الگوهای ساختاری
و فضایی ،کاربرد تقارن و تناسب طالیی ،و سادهسازی
بیشتر منطبق بودند .اما خانههای داوودی و سبزواریها
که به دورهی دوم قاجار تعلق داشتند؛ با عناصری چون
سقفهای شیبدار ،کاربرد کمتر تقارن و تناسب در پالن،
نما و برونگرایی بیشتر که برداشتی از معماری غرب بوده
و با فرهنگ و اقلیم منطقه چندان تناسب نداشته؛ مواجهند.
این تحوالت در تزئینات داخلی با ایجاد پلکانهای وسیع
میانی دوطرفه نیز مشاهده میشود .ارتباط با حیاط از سه یا
چهار جبهه به دو یا یک جبهه تقلیل یافت و به نوعی توده
و فضا به صورت خطی منفک مرتبط شدند .در تحلیل سایر
خانهها نیز چنین نتایج مشابهی حاصل شد که به منظور
عدم اطناب ،از ذکر مجدد آنها پرهیز میشود.
به صورت کلی مباحث مربوط به روابط فضایی ،جانمایی
فضاها ،کاربرد هشتی ،وجود سلسلهمراتب جهت اتصال
فضاهای باز و بسته و نیز مفاصل در اتصال فضاهای
خصوصی و عمومی همگی با معیارهای زیباییشناختی
مطابقت داشته و گویا ادامهرو سیر تاریخی خانههای
ایرانی است .اما در موارد کاربرد مدول قطعی ،تناسبات
خصوص ًا تناسبات طالیی چه در پالن و چه در نما ،وجود
تزئیتاتی که ساختاری نیستند و جنبهی صرف ًا زینت دارند؛
مؤید معیارهای زیباییشناسی نبوده و تابع ارزشهای زمانه
شدند.

نتایج فوق مؤید دیدگاههای تحلیلی مرحوم میرمیران
میباشد که به این نکته اشاره دارند« :لیکن کار اساسی
در این زمینه ،یعنی گشایش فضایی حیاط ،در دورهی
قاجار صورت میگیرد و راه حلهای متعددی برای آن ارائه
میشود» (میرمیران .)102 ،1379
از نگاه «زاویه فضایی» میرمیران ،معماری قاجاری اصول،
مبانی و الگوهای قدیم معماری ایران را ارتقا بخشید و با
جسارتی تحسینبرانگیز نوآوریهایی از نظر فضا بهوجود
آورد .اوج تکامل گشایش فضایی در دورهی قاجار دیده
میشود.
اما از منظر دیگر (نگاه غیرفضایی) ایشان اشاره دارند که
وقتی به معماری از زوایای دیگری مانند اندازهها ،تناسبات،
شکلها و تزئینات نگاه شود؛ معماری دورهی قاجار وضع
نازلتری را نسبت به دورههای گذشته خود و به خصوص
دورهی صفوی نشان میدهد.
همان طور که مالحظه شد؛ شکلها استواری و صالبت
قبلی را ندارند و شکلهای جدیدی وارد معماری شده که
سطحی و تفننی بودند .اندازهها دقت الزم را نداشتند و
تناسبات در مرتبهی پایینتری نسبت به تناسبات موزون و
اندیشیده شده دورههای قبلی قرار گرفت .امروزه میتوان با
تکیه بر دانش و دستاوردهای معماری گذشته ،زیباییشناسی
را با راهکارهای تسلسل انتظام فضایی ،برنامهدهی کالبدی
مبتنی بر هندسه ،تناسبات و مدوالسیون ،همسازی ساختار
با کالبد و پیوند بیشتر فرم با طبیعت (اهمیت نسبت توده به
فضا) در معماری تحقق بخشید که میتواند گامی اساسی
در جهت تبلور زیباییشناسی در معماری باشد.
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Since man has been engaged in architecture, he has paid attention to the spiritual , inner needs and
aesthetics sense too. Today, in architecture, aesthetics is limited to formal secondary factors due to
lack of the systematic and applied explanation, while this concept has a more definition and is closely
related to structure, details of construction, audience and environment. Iranian architecture that has
manifested aesthetics over many years age, has been a rich source for adapting the principles of
aesthetics in architecture. Quantitative and qualitative foundations in traditional architecture, which
are related to the aesthetics and visual principles set on structure and proportions, lead to aesthetics
appearance. Accordingly This research tries to answer the question: how are aesthetics principles
engaged in Iranian architecture in order to utilizing them in contemporary architecture.
The analysis of the houses was carried out in Mashhad because of its historical background, which
was a rich source of architectural works. In this research, current findings of different schools and
philosophers viewpoints about aesthetics were collected next analyzed and Interpreted with content
analysis method which they formed the criteria of analysis. Using the documentations, 10 types of
Mashhad historical houses were analyzed with aesthetics factors, all of them were belonged to Qajar
period. In this analysis, according to architectural changes affected from historical conditions (Qajar
period), the spatial & structural principles of the houses belonged to the first period and the beginning
of the second period were conformed with aesthetics criteria. While the houses belonged to second
Qajar period, they included elements as sloping roofs, and issues like: having less application of the
symmetry and proportionality in the plan & façade, and more extravagance, which is a conception of
Western architecture and doesn’t fit to regional culture and climate.
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