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د

سخن سردبیر
ً
آیا بازیابی ّ
ســـنت راه نجات انســـان از ش ـ ّـر مدرنیته غربی اس ــت؟ آیا اصوال مدرنیته غربی ش ـ ّـر
است؟
اینها ســـواالتی اســـت که ذهن متخصصین عرص ــه معماری را بهنوعی درگیر کرده اس ــت.
اگـــر برگردیـــم و تعاریـــف ّ
ســـنت و مدرنیته را م ــرور کنیم ش ــاید به ای ــن نتیجه برس ــیم که اگر
ســـبقه فرهنگـــی را نادیـــده بگیریم ،آنگاه مدرنیته نه س ــم اس ــت ،نه بد اس ــت و ن ــه  ...بلکه
متناســـب بـــا نیازهـــای اجتماعـــی و معیاره ــای زیباییشناس ــی روز مردم اس ــت و اهمیت
ویژگیهـــای ســـنتگرایی تنهـــا در ن ــگاه متخصصین م ــورد توجه میباش ــد .س ــنت از نگاه
متخصصـــان بـــه مثابـــه حقیقتی ازل ــی و فراگیر مافوق بش ــر اس ــت که ب ــه نظر میرس ــد همه
ابعـــاد زندگـــی انســـانی از دیـــن ،تفک ــر تا صنای ــع ،هنر و ام ــور روزم ــره را در بر میگیرد ،س ـ ّـنت
ســـاخته و تکاملیافتـــه تجربـــه بشـــری نیس ــت بلک ــه به ق ــول نص ــر از منبع ــی میآی ــد که هر
چیـــزی از آن نشـــأت میگیـــرد و هـــر چی ــزی به آن ب ــر میگردد.
امـــا چطـــور میتـــوان این دوگانگـــی رویکرد و برداش ــت را به ه ــم نزدیک کرد .به نظر میرس ــد
بـــا توجـــه به وســـعت و ســـرعت نفـــوذ مدرنیت ــه در همه زمینهه ــای نظ ــری و عملی ،ن ــه تنها
پژوهـــش ،بلکـــه باید از اقدامـــات عمل ــی جهتمند نیز به ــره برد.
مـــا در این نشـــریه تصمیم داریـــم در جهت کمک به انتش ــار فعالیته ــا و نظریههای کارآمد
پژوهشـــی در انجـــام بخـــش کوچکـــی از وظیف ــه خود ایف ــای نقش نمایی ــم .از ایـ ـنرو از کلیه
عالقهمندانـــی کـــه با نـــگاه انتقـــادی و ترویجی ب ــه این دو ح ــوزه ،پژوهش میکنن ــد ،دعوت
مینماییـــم در بـــه اشـــتراک گذاشـــتن نتایج پژوهشهایش ــان ،ما را س ــهیم کنند.
بدینوســـیله ضمن انتشـــار مقاالت تخصصی حاضر ،از کلیه اندیش ــمندان و متخصصان
عزیـــز در حرکـــت رو به رشـــد و تعالی نش ــریه کمک میطلبد .امید اس ــت با اقب ــال اهل علم
به محتویات علمی مندرج در این نش ــریه ،ش ــاهد رش ــد کمی و کیفی روزافزون آن باش ــیم.
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نـــور طبیعـــی به عنوان یکی از اساســـی تریـــن عناصر تعریف فضاهـــا و تعیین عملکردهای
معماری ایرانی  -اســـامی بوده اســـت .نور فارغ از نقشـــی که در روشـــنایی بخشـــی فضاهای
درونـــی بناها را داشـــته ،در گزینش نوع و کیفیت نیارش و آمـــود در بناهای عبادی و مذهبی
معمـــاری دوره اســـامی ایـــران نیـــز حائـــز اهمیت فـــراوان بـــوده اســـت .تجلی نـــور طبیعی در
فضاهـــای عبادی دگرگونی شـــگرفی در مـــکان ایجاد کرده و موجب افزایـــش کیفیت معنوی
ایـــن فضاهـــا شـــده اســـت .از مهم ترین مشـــخصه هـــای نـــور طبیعی ،توالـــی آن بـــا دگرگونی
کیفـــی در طول ســـاعات روز اســـت .کـــه موجب خلق کیفیت هـــای بازتابش ســـطوح و تأثیر
مختلف روانشناســـی محیطـــی اش در دوره هـــای متناوب مختلف روز می گردد .مس ــاجد
به عنوان عناصر شـــهری شـــاخص در معماری اســـامی ،واجد تعاریـــف حکمت مداری در
بهـــره منـــدی از خصوصیـــات نور طبیعـــی می باشـــند .جریان و نفـــوذ نور بـــه درون فضاهای
عبـــادی از طریق بازشـــوها ،پنجره ها و روزن هـــای تحتانی گنبد ها امکان پذیر بوده اس ــت.
در مســـاجد تاریخـــی اصفهـــان نیـــز می تـــوان نمونـــه هـــای متنوعی از ایـــن تجلی ش ــگرف را
یافـــت .در نـــگارش ایـــن نوشـــتار ،ســـعی شـــده تا ضمـــن مطالعـــه و تحلیـــل چگونگ ــی بهره
گیـــری از نـــور طبیعـــی در فضاهـــای عبادی مســـاجد شـــاخص اصفهـــان ،نقش نـــور طبیعی
در تعریـــف ایـــن فضاها مورد بررســـی قـــرار گیرد .روش تحقیـــق مقاله ،توصیفـــی تحلیلی می
باشـــد کـــه با گـــردآوری اطالعـــات از طریق بررســـی و مطالعـــه منابع مکتـــوب و رایان ــه ای در
کتابخانـــه هـــای تخصصی و عمومی ،نشـــریه های مرتبط و وبســـایت های علمی پژوهش ــی
مرتبـــط با موضوع انجام شـــده اســـت.
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-1مقدمه
ً
نخســـتین پدیـــده رمزآلـــود در جهـــان ک ــه نمایش بص ــری دائما متغی ــری را خلق م ــی کند نور
خورشـــید اســـت .نور خورشـــید نور بدون رنگ ،ن ــور خالصی که مظهر وحدت مطلق اس ــت
پیـــش از تفـــرد ،پیـــش از آنکـــه رنگ های ن ــور از هم متف ــرق گردند .ن ــور همواره رم ــز حقیقت
بـــوده اســـت .بعـــد از ورود اســـام بـــه ای ــران و بینش اس ــامی نور منزلت ــی خاص در بن ــا پیدا
نمـــوده چـــرا کـــه بینـــش اســـامی با ن ــور طبیع ــی نقش ب ــه ه ــم پیوس ــته ای داش ــت ،که می
توانســـت معمـــاری را از دل زمیـــن کن ــده و به عالم ب ــاال و معن ــوی نزدیک نمای ــد .در دیدگاه
هنر اســـامی نور یکی از حیاتی ترین عناصر در معماری اس ــت و با عبور از س ــطوح ش ــفاف
تأثیـــر زیادی در حس فضایی می گذارد(.کش ــمیری ،و هم ــکاران .)2،1392،نور در معماری
ســـنتی و در فرهنـــگ اســـامی نمـــادی از خداون ــد و وح ــدت الهی اس ــت .به همی ــن خاطر
جایگاهـــی خاص در معمـــاری فضاها به خص ــوص فضاهای مذهبی مانند مس ــاجد دارد.
نـــور منبعـــی اســـت که نه تنهـــا جهت انتش ــار نور و روش ــنایی بلک ــه مقوله ای اله ــام بخش و
مفهومـــی اســـت نیـــز می باشـــد .نور خورش ــید و حرارتش باعث ش ــده اس ــت تا انس ــان نقش
قدســـی و ملکوتـــی بـــرای نـــور قائـــل باش ــد و آن را واس ــطه ای بی ــن عالم م ــاده و معن ــا بداند.
(خدادوســـت و همکاران.)1،1393،
نـــور واســـطه ای جهانـــی اســـت کـــه نه تنه ــا به جه ــان ما روش ــنایی می بخش ــد ،بلک ــه هنر،
علـــم ،مذهـــب و فلســـفه را فراســـوی مرزه ــای زمانی و مکان ــی به هم پیون ــد می زن ــد .پرده را
از هـــر جایـــی از دایـــره های تمدن ه ــای مختلف کن ــار بزنید اث ــری از نور دیده می ش ــود .نور
کلیدی اســـت در راســـتای حل نمودن رمزه ــای عالمی که در آن زندگ ــی می کنیم .حقیقت
عالـــم معنـــی خود را به زبـــان رمز و تمثیل بر س ــاکنان عال ــم خاکی متجلی می س ــازد و به هر
ملـــت بـــا زبانی مناســـب با احـــوال و روحیات آنان س ــخن م ــی گو ی ــد .در اغلب ادی ــان ،نور
عقـــل الهـــی و منشـــا تمـــام پاکی هـــا و نیکی هاس ــت و خارج ش ــدن انس ــان از تاریکی جهل
و تابیـــده شـــدن نور معرفـــت در وجودش هم ــواره یک هدف نهای ــی می باشـــد .در معماری
ســـنتی نحـــوه نـــگاه به نـــور تحت تاثی ــر تفکر اس ــامی به عال ــی تری ــن درجه خود می رس ــد و
مظهـــر تقـــدس و عالم معنوی شـــناخته می ش ــود .معم ــاری ایرانی یک معم ــاری حقیقیت
جوســـت کـــه حقیقـــت در آن کمال می باش ــد و کم ــال از آن باری تعالی اس ــت .ب ــه عبارتی
می توان گفت که روشـــنایی کالبدی اس ــت م ــادی برای بزرگترین نیرویی که حواس انس ــان
تـــوان دریافـــت آن را دارد و مـــی تـــوان امی ــدوار ب ــود که نی ــروی رمز آلود خ ــود را تا ب ــه افق های
آینده حفـــظ کند(.منصوری ،احمـــدی)2،1394،
مســـجد ،محـــل تجلـــی مجموعـــه ای از هنرهای ــی اس ــت ک ــه مصداق مس ــلم هنر ش ــهودی
اســـت .بـــه عبـــارت دیگر ،در مســـاجد نه تنها دی ــن با هنر مالق ــات می کند بلک ــه مهم ترین
نمودهـــای هنـــر اســـامی ،معمـــاری مس ــاجد و ویژگی های ب ــارز آن اس ــت .مجموع ــه ای از
جلـــوه های هنری را می توان در مســـاجد مش ــاهده نمود که از آن باید به هنر پرس ــتش گاهی
یا هنر قدســـی اشـــاره کـــرد .در طول دوره های مختل ــف تاریخی ،حضور ن ــور در آثار گوناگون
معمـــاری ،عالوه بـــر ٔ
جنبه عملکـــردی؛ به عنوان عاملی برای روش ــنایی و حیات بخش ــی به
فعالیـــت های روزانـــه؛ از جنبه معنـــوی و در مباحث اعتق ــادی ادیان نیز هم ــواره مورد توجه
و اســـتفاده فراوان بوده اســـت( .صادقین)2،1395،
-2سؤال تحقیق
نـــور طبیعـــی ،در تعریـــف فضاهـــای عب ــادی مس ــاجد تاریخی اصفه ــان چه تأثیری داش ــته
است؟

 -3پیشینه تحقیق
بررســـی و مطالعه در خصوص این نوشـــتار ،ســـوابق پژوهشـــی ای را در رابطه با موضوع نور در
معماری مســـاجد نشـــان مـــی دهد ،از نمونـــه پژوهش هایی کـــه در پی یافتـــن مفاهیم نهفته
در باطـــن معمـــاری بـــوده می توان بـــه موارد«( ،بررســـی نقش نـــور در معماری اســـامی ایران،
بررســـی نور در مســـاجد» اثر :مســـعود صادقین( ، )1395،منصوری ،رضا ،احمدی ،س ــمیه،
« ،1394تأثیـــر نـــور بـــر معمـــاری مذهبی نمونه موردی مســـجد شـــیخ لطـــف اهلل اصفهان») ،
(«الگـــوی نورپردازی طبیعی در گنبدخانه های مســـاجد تاریخی اصفهـــان» ،اثر :هومانی راد
مرضیـــه ،طاهباز منصـــوره ،پورمند حســـنعلی«( ، )1396 ،اهمیت و نور در میزان ش ــفافیت
در مســـاجد اســـامی» ،اثر :اســـکویی ،آزیتا ،فرهادی اســـکویی ( ،)1396،ابوئی و همکاران،
ٔ
مقالـــه( «کندوکاوی در
»،1396تحلیلـــی بر تجلیـــات نور در معماری مســـاجد») و همچنین
نســـبت ارگونومی و معنویت بخشـــی نور روز در معماری مســـاجد» ،اثـــر :هومانی راد مرضیه،
شـــرفی نفر اشـــکبوس ،)1393 ،اشاره کرد.
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 -4جایگاه نور در تمدن ایران دوره باستان و اسالمی
نـــور یکـــی از مهمتریـــن عناصـــر بصری اســـت .تنـــوع در فضـــا و زمـــان از ویژگی های ب ــازر نور
طبیعـــی اســـت ).Tregenza.Wilson 2011.4(.نـــور یک ابـــزار بیان معماری اســـت که عالوه
بـــر آن بـــر ســـایر ابزارهـــای معمارانـــه نیـــز تأثیـــر گـــذار اســـت .ســـناریویی کـــه معمار ب ــرای نور
مطلـــوب ســـاختمان خـــود در روز و شـــب در نظـــر می گیـــرد در پیدایـــش حال و هـــوای کلی
حاکـــم در بنـــا نقـــش دارد و همـــان اهداف کلی کـــه گام اول در بدســـت آمـــدن کالبد روحی
بناســـت را شـــکل مـــی دهد(.مارکوس هاتشـــتاین ،)1386،عالوه بر جنبه هـــای کمی ،نور بر
کیفیـــت فضای معماری نیز بســـیار تأثیرگذار اســـت .تعبیر و تفســـیرهایی از نـــور در میان اند
کـــه آن را از محـــدوده کمی خـــارج می کنند و بـــه آن هویتی می دهند کـــه ،همزمان و یکجا،
کمـــی و کیفـــی یا چنـــدی  -چونی اســـت(.فالمکی .)312 ،1386 ،نور ،اولین شـــرط برای هر
نـــوع ادراک بینایی اســـت .در تاریکـــی مطلق  ،ما نه فضا را می توانیـــم ببینیم و نه فرم و رنگ
را .امـــا نـــور تنهـــا یک ضـــرورت فیزیکی نیســـت .البته بدیهی اســـت که نور در فیزیک قس ــم
خاصـــی از امـــواج الکتـــرو مغناطیس قابل مشـــاهده می باشـــد کـــه ماهیتی دوگانـــه ذره ای و
موجـــی دارد ،کـــه ما تنها بخشـــی از آن کـــه در محدوده مرئی اســـت می توانیـــم ببینیم .بلکه
از بعـــد فلســـفی و روانشـــناختی آن یکـــی از مهمتریـــن عوامل زندگی انســـانی در هم ــة زمینه
هاســـت .نور همیشـــه عـــاوه بـــر اســـتفادة کاربـــردی دارای ارزش نمادین نیز بوده اس ــت .نور
جزیـــی از ذات زندگـــی بوده و در بســـیاری از فرهنگ ها نور ،یا خورشـــید به عنـــوان منبع نور،
عنصـــری خدایی محســـوب می شـــده و آن را ارج مـــی نهاده اند(.جراحـــی)3،1394،
در هنر به خصوص هنر مشـــرق زمین مرســـوم اســـت که گاه به جای کاربرد مســـتقیم عناصر
و مفاهیـــم اصلـــی دخیـــل در آن هنـــر ،ترفندهـــای مجـــازی بـــه نمایندگـــی از آن عناص ــر و یا
مفاهیـــم اصلی چارچوب ظاهری اثر را شـــکل میبخشـــد .این مجازها به منزله نور و طلس ــم
هایـــی هســـتند که راه بردن به باطن و دســـت یافتن به راز و حقیقت مکتـــوم اثر ،جز از طریق
گشـــودن آنها میســـر نیســـت .که نور یکی از مظاهر اســـتعاری در هنر معماری می باش ــد که
در میـــان ایرانیـــان آتش و نور جایگاهی مقدس و واال داشـــت .معمار ایرانـــی برای پیوند زدن
هنـــرش به عالـــم ملکـــوت از غیرمادیتریـــن عنصر(نور) ،در طراحی اســـتفاده نموده اس ــت؛
تـــا بـــه هنـــرش جنبه مقـــدس داده و نشـــان دهـــد که هم قالـــب و هـــم محتوای اثـــرش از یک
سرچشـــمه نشـــأت میگیرد .او از نـــور به عنـــوان موجودیتی دوگانـــه که یک بعـــد آن کالبدی
و بعـــد دیگـــر آن معنایـــی اســـت ،هنرمندانه اســـتفاده نمـــوده و بدین وســـیله نه تنه ــا خود از

بازشناســـی تحلیلـــی نقـــش نـــور طبیعـــی در
تعریـــف فضاهای عبـــادی مســـاجد تاریخی
اصفهـــان ،نمونـــه مـــوردی :مســـجد جمعـــه،
مســـجد شـــیخ لطـــف اهلل ،مســـجد ســـید
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بازشناس ــی تحلیل ــی نق ــش ن ــور طبیع ــی در
تعری ــف فضاهای عب ــادی مس ــاجد تاریخی
اصفه ــان ،نمون ــه م ــوردی :مس ــجد جمع ــه،
مس ــجد ش ــیخ لط ــف اهلل ،مس ــجد س ــید

طریق آفرینش به کمال معنوی رســـیده ،بلکه س ــعی در نش ــان دادن ریش ــه آس ــمانی هنرش
نیـــز داشـــته اســـت .توجه بـــه مباحث نمادی ــن آن نی ــز در عرفان ،نق ــش مهمی را ایف ــا کرده و
تمثیلـــی از تجلـــی و حضور الهی به ش ــمار می آید(.دیب ــاج )1384،48 ،
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حضـــور نـــور در آثـــار معماری ،در ط ــول دوره ه ــای مختلف تار ی ــخ) پیش از اس ــام و پس از
ورود آن بـــه ایـــران (چـــه از جنبـــه عملکردی ن ــور که عاملی برای روش ــنایی و حیات بخش ــی
در فعالیـــت های روزانه بوده اســـت و چ ــه از جهت اهمیت آن در مباح ــث اعتقادی ادیان،
همـــواره مـــورد توجه و اســـتفاده فـــراوان بوده اس ــت .قرن ها اس ــت که عارفان در س ــتایش نور
در مقـــام جوهری معنوی ســـرودها خوانده و ش ــعرها س ــروده اند .نور در ادی ــان و مذاهب مورد
احتـــرام و تقـــدس بوده اســـت .در دین زرتش ــت ،تفس ــیر هس ــتی ،فرش ــته شناس ــی و تقدس
آتـــش بـــر مبنای نور اســـت .در اســـام نی ــز ب ــر معنویت ن ــور تأ کید ش ــده اس ــت .در معماری
گذشـــته ایـــران بنـــا و نـــور را در نقـــش جس ــم و روح م ــی توان دی ــد که به ه ــم وابس ــته اند یکی
بـــرای حضور مـــادی و دیگری برای حض ــور معنوی ،حالت ها و احس ــاس هـــای متفاوت به
مخاطـــب جلـــوه دهد.کیفیـــت نور ب ــر فضای روانش ــناختی و اجتماع ــی فرد در زندگ ــی تأثیر
می گذارد( .افســـری)2،1396،

نمودار  :1ابعاد معنوی نور
(مأخذ :آرام و همکاران)3،1391،
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در اســـام بـــر معنویت نور تأ کید شـــده اســـت ،و حتی قرآن ســـوره ای بـــه نام نـــور داریم« .اهلل
ُ
َ
نوره کمشـــکوه فیهـــا مصبـــاح المصباحفی زجاجـــه الزجاجة
نـــور الســـموات و
االرض مثـــل ِ
َِ
ُ َ
ُ
کانهـــا کوکـــب دری یوقـــد مـــن شـــجره مبارکـــه زیتون ِه الشـــرقیه و الغربیـــه یکاد زیتهـــا یضئ و
َ َ َ
للناس و اهلل
نـــور یهدی اهلل بنوره من یشـــاء و یضـــرب اهلل االمثـــال
لولـــم تمسســـه نـــار نور علی ٍ
ِ
علیـــم» (خداوند نور آســـمان ها و زمین اســـت َمثل نـــور او چون چراغدانی اس ــت
بکل شـــی
ٍ
ِ
کـــه در آن چراغـــی باشـــد ،آن چـــراغ در آبگینـــه ای ،آن آبگینه گویی ســـتارة تابانی اس ــت که
از روغـــن درخـــت پر برکـــت زیتونی که بـــا آن نه خـــاوری و نه باختری اســـت ،فروزان اس ــت.
روغنش گر چه آتشـــی به آن نرســـیده نزدیک اســـت روشـــنی بخش جهان اســـت ،روش ــنی بر
روشـــنی اســـت خدای هر کـــه را خواهـــد به نور خـــود هدایت کنـــد و خدای برای مـــردم مثل
هـــا می زند و خدای بـــه همه چیز داناســـت) (قرآن کریم،ســـوره نور،آیه .)35اشـــتراک مفهوم
نـــور در آیـــات قرآنی بـــا آیین های باســـتانی ایـــران به ویژه حکمـــت خســـروانی و اثبات وجوه
مشـــترک توســـط فالســـفه بزرگی چون ســـهروردی ،نجم رازی و مالصدرا و ...باعث ش ــده که
حضـــور نـــور به شـــکلی پایـــدار در اعتقادات ،فرهنـــگ و در نتیجـــه در هنر زنده نگاه داش ــته
شـــود .در رابطـــه بـــا تأثیـــر تفکر حکمـــت نور بـــر اجزای معمـــاری اســـامی مقرنس اس ــت که
نمایـــان گـــر نزول نور آســـمانی بر گســـترة عالم خاکـــی اســـتمقرنس تمثیلی از فیضیـــان نور در
عالـــم مخلوق خداوند(.بلخـــاری)1386،10 ،
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نمودار :2ابعاد مختلف نور،
(مأخذ :هومانی راد ،طاهباز)8،1392،
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نـــور جـــدا از نقشـــی که در جهات روشـــنایی بخشـــیدن بـــه داخل ســـاختمان به عه ــده دارد
در ارتبـــاط بـــا تزئینـــات معماری اســـامی نیز حائـــز اهمیت اســـت .چون تزئیـــن در معماری
ایـــران در تمام ادوار صرف نظر از دقت و ظرافت آن ،نمودار روشـــنی و شـــادی نیز می باش ــد.
هنرمند اســـامی در تزئینات بنا از عناصری اســـتفاده می کند تا بتوانـــد به هدف نورپردازی
خـــود جامعـــه عمـــل بپوشـــاند ،از جمله اســـتفاده از مقرنس کـــه گونه ای جالـــب و پخش نور
بـــه درجـــات دقیـــق و باریک اســـت .حتی اســـتفاده از رنـــگ های ویـــژه در امر روش ــنایی بنا
مؤثـــر اســـت و بـــا تـــوازن و هماهنگی رنگ هاســـت که بـــه نقش و جایـــگاه آن در روش ــنایی و
شـــفافیت بنـــا پی می بریم .بعضی از نویســـندگان با بررســـی منشـــاء و نقش نـــور در معماری
اســـامی ،نـــور را نمادی عرفانـــی می دانند و معتقدند معماری مســـلمان می کوشـــد هر ماده
ای را بـــه کار مـــی گیـــرد و شـــکل می دهد ،لـــرزش و ارتعـــاش نـــور در آن اثر بگـــذارد .به عالوه
نـــور دیگـــر عوامـــل تزئینـــی را نیـــز بهتـــر می نمایانـــد و به طـــرح ها حیـــات و جان می بخش ــد.
فاکتورهـــای معمـــاری در بناهـــای اســـامی شـــکل یافتـــه و با بـــازی نـــور و ســـایه ،انعکاس و
انکســـار در آن هـــا بـــه وجـــود می آیـــد .از جملـــه اســـتفاده از کـــف و دیوارهای صیقل ــی برای
جـــذب و بازتاب نور ،اســـتفاده از مقرنس برای گرفتن ،شکســـتن و پخـــش نور،گنبدهایی که
بر حســـب ســـاعات مختلف روز و شـــدت و ضعف نورچرخان به نظر می آیند ،ســـردرهایی
کـــه نـــور خورشـــید از تزئینـــات گچـــی آن ها می گـــذرد و به آن ها شـــکل می دهـــد ،حتی آینه
ها و کاشـــی های درخشـــان و بـــراق ،چوب های منبـــت و مرمرهای صیقلـــی که همگی می
درخشند(.اسکندری)1394:10 ،
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 -5مساجد ،معماری شاخص دوره اسالمی ایران
در تمدن اســـامی مســـاجد عـــاوه بر این که عامل اصلی تش ــکیل ش ــهرها بوده ان ــد ،تعیین
کننده الگوی کلی و هویت مشـــترک ش ــهرهای اس ــامی به ش ــمار می رفته اس ــت مسجد در
میان اندام های درون شـــهری هر شـــهر و روس ــتا و نیایشگاه همیش ــه جای ویژه خود را داشته
و دارد و از انـــدام هـــای دیگـــر نمایان تر و چش ــم گیرتر اس ــت و از این روس ــت ک ــه همه جا در
آبـــادی جا گرفته اســـت( .پیرنیا ،)1387،اولین پدیده معماری اس ــامی که با ظهور اس ــام
ظهـــور یافتنـــد ،مســـاجد بودنـــد .بـــرای ادای فریضه واج ــب نماز ک ــه انجام آن بط ــور گروهی
و اجتماعـــی توصیه شـــده اســـت .نخس ــتین مس ــجدی که ب ــه دس ــت پیامب ــر بزرگوارمان با
همکاری یاران گرامی اش در مدینه س ــاخته ش ــد ،همیش ــه الگوی مس ــجد های بی ش ــمار
و گونا گونـــی بوده اســـت که بدســـت هنرمندان ما در سراس ــر ایران زمین بنیاد ش ــده اس ــت.
(مهابـــادی )41،1390،هنرمنـــدان و طراحان مس ــاجد ،چون دیگر معماری های اس ــامی به
تضـــاد میـــان داخل و خـــارج توجه کرده اند ،بررس ــی معماری مس ــاجد ب ــدون در نظر گرفتن
تزئینـــات آن در هـــر شـــکلی و بـــا هـــر م ــوادی کامل نیس ــت .اه ــداف چنی ــن تزئینات ــی ،بیان
واقعیـــات غیر ملموس اســـت .نقوش اس ــلیمی ،هندس ــی و کتیب ــه ها منحصر ب ــه معماری
اســـامی اســـت .ویژگی نقوش اســـلیمی ،تحرک ،پیچ وتاب ،رش ــد و نمو آن اس ــت .این نوع
تزئینـــات ،عالوه بر زیباســـازی صـــوری فضا در باال ب ــردن کیفیت فض ــای روحانی عبادت،
نقـــش موثـــری ایفـــا مـــی نماینـــد .در معم ــاری اس ــامی ،عناصری همچ ــون ش ــکل ،تقارن،
جهـــت بنـــدی بنا ،رنگ ،نـــور طبیعی ،خ ــط ،توجه به نوع مصال ــح ،محراب ،گنب ــد و مناره
باعـــث شـــیدایی انســـان هـــا در هنگام ورود به مس ــجد می ش ــود .مس ــجد را از آن حیث می
تـــوان جایگاه تجلی هنر و معماری اس ــامی قلم ــداد کرد که هنرهای گونا گ ــون ،بر روی هم،
فضـــا و مـــکان خاصـــی را پدید می آورن ــد ،فض ــا و مکانی که ب ــرای ایجاد رابطه می ــان خدا و
خلـــق او مناســـب باشـــد و در عین ش ــکوه و ج ــال ،آراس ــتگی و تزئین آن ،ذهن انس ــان را به
جـــای توجـــه به خداوند ســـبحان به خود مش ــغول نس ــازد(.جان نثاری و هم ــکاران)1395،
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 -1-5خصوصیات کالبدی مساجد تیموری
در دوران تیموریـــان بســـیاری از عقای ــدی ک ــه در ق ــرون پیش ــین نم ــودی نمی یافتن ــد ،مورد
اســـتفاده قـــرار گرفتنـــد .در عیـــن حال که بعضی از مس ــاجد به س ــبک س ــنتی س ــاخته می
شـــدند ،مانند مســـجد گوهرشـــاد مش ــهد که از نوع چهار ایوانی است(س ــاخته شده به سال
 821هجـــری قمری1418/م) (هیلن براند )146،1377،معم ــاری تیموری حاصل دوره دوم
ٔ
شـــیوه آذری اســـت که معماران بزرگی همچون قوام الدین ش ــیرازی و پس ــرش غیاث الدین
و زین العابدین در خراســـان بزرگ گمارده ش ــدند و س ـ ٔ
ـازنده س ــاختمان های بزرگی در آنجا
ٔ
شـــیوه آذری ،نخســـت س ــاختمان با خش ــت یا آجر وس ــنگ الشـــه ی ــا کلنگی ،با
بودنـــد .در
ٔ
شـــتاب و به گونه زبره(بدن نما) ســـفت کاری می ش ــد .س ــپس در دوره دوم این ش ــیوه بهره
ٔ
استفاده
گیری از کاشـــی «هفت رنگ» و «کاش ــی خشتی» در برخی س ــاختمان ها باب شد.
وســـیع از انواع تزیینات در بنا و به ویژه بهره مندی از انواع کاش ــیکاری از جمله ویژگی های
عهـــدی تیموری بود .ســـطح ســـترگ و عظی ــم و با روکش هایی از کاش ــی ه ــای لعابی معرق
بـــوده که بر انـــدام آثار معمـــاری خود نمایی می کند(.ش ــیرکوهی و هم ــکاران)2،1395،
ٔ
محـــدوده مســـجد جامـــع اصفهـــان در بخش قدیمی ش ــهر ق ــرار داش ــته و از اهمیت خاصی
برخوردار بوده اســـت .مســـجد جامع اصفهان با نقش ــه چه ــار ایوانی بنا ش ــده و بنای کنونی
آن شـــامل بخش های زیر اســـت:
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ابوئی و همکاران)7،1396،
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 -2-5ویژگی های کالبدی مساجد صفوی
مســـجد شیخ لطف اهلل ســـاخته شـــده در 1602-1619میالدی یکی از مســـجدهای تاریخی
و شـــناخته شـــده شـــهر اصفهـــان اســـت،که در دوران صفویـــه بنا شـــده اســـت این مس ــجد
در ضلـــع شـــرقی میـــدان نقش جهـــان و مقابل عمـــارت عالی قاپو و در همســـایگی مس ــجد
امام واقع شـــده اســـت و شـــاهکاری از معمـــاری و کاشـــی کاری قرن یازدهم هجری اس ــت.
تزئینـــات کاشـــی کاری آن در داخـــل از ازاره هـــا به بـــاال همه از کاشـــی های ّ
معرق پوش ــیده
شـــده اســـت .ســـر در معـــرق آن تـــا پایـــان ســـال 1011هجری قمـــری ســـاخته و پرداخته ش ــده
اســـت و ســـاختمان و تزئینـــات آن در ســـال  1028هجـــری قمـــری بـــه اتمام رســـیده اس ــت.
معمـــار و بنای مســـجد اســـتاد محمدرضا اصفهانی بوده اســـت که نـــام او در داخل محراب
زیبای مســـجد ذکرشـــده اســـت .خطوط و کتیبه های داخل مســـجد کار علیرضا عباس ــی
خطـــاط بســـیار مشـــهور زمـــان شـــاه عباس و باقـــر بنا خوشـــنویس گمنـــام آن دوره اس ــت که
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•شبســـتان مســـجد که بر ســـتون های مدور اســـتوار اســـت و با گچبری های بسیار زیبا
تزئیین شـــده اســـت .این بخش متعلق به دوره دیلمیان اســـت.
•گنبـــد و چهل ســـتون اطراف آن ـ معـــروف به خواجه نظام الملک ـ کـــه در ایوان جنوبی
مســـجد واقع شـــده و در فاصله ســـال های  485-465هجری بنا شده است.
•گنبـــد معـــروف بـــه گنبد خاکـــی در بخش شـــمالی حیـــاط کـــه در ســـال  481هجری
ســـاخته شـــده اســـت .از نظـــر زیبایی ،گنبـــد شـــمالی نیز روی ســـه کنج های ــی که از
تبدیـــل چهـــار گوش بـــه دایـــره ایجاد شـــده اند.
•ایـــوان معـــروف بـــه صفه شـــاگرد کـــه در عصر ســـلجوقی بنا شـــده ،و به ترتیـــب در قرن
هشـــتم و یازدهـــم هجری یعنـــی زمـــان ایلخانیان و صفوی قســـمتهای تزئینـــی را به آن
افـــزوده اند.
•صفـــه معـــروف به صاحـــب ،متعلق به دوره ســـلجوقی کـــه تزئینات و منار هـــای آن در
دوره قراقویونلـــو و صفوی به آن افزوده شـــده اســـت.
•ایـــوان غربـــی معـــروف به صفه اســـتاد نیـــز در عصر ســـلجوقی بنا شـــده ،ولـــی در دوره
صفـــوی آن را بـــا کاشـــیکاری تزئین کـــرده اند.
مســـجد جامـــع اصفهـــان دارای ورودی هـــای متعدد اســـت و تاریخ ســـردر قدیمـــی آن 515
هجری اســـت .در تمامی قســـمت های این مســـجد تزئیناتی با آجر ،گچ و کاشـــی به چش ــم
مـــی خورد کـــه هریـــک از آن ها در نوع خـــود بی نظیر اســـت( .کیانـــی.)59-58 ،1382
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نمونـــه خـــط ثلـــث او بـــا خـــط علیرض ــا عباس ــی برابری م ــی کن ــد .داخ ــل و خ ــارج گنبد از
کاشـــی های ّ
معرق نفیس پوشـــیده ش ــده است .کاش ــی کاری پوش ــش داخلی گنبد از ابتدا
ً
تـــا انتهـــا تقریبا به یک اندازه اســـت و تزئین گنبد را تش ــکیل می دهد .س ــاقه گنبد با کاش ــی
هایـــی آبـــی رنـــگ و نقـــوش گل و بوت ــه و کتیب ــه ای از کاش ــی های معرق ش ــامل چند س ــوره
کوتـــاه از قـــرآن ،تزیین شـــده اســـت .گنبد این مس ــجد از طرفی ب ــه خاطر عظم ــت و از طرف
دیگـــر بواســـطه تزئیناتـــی بـــا نقـــش و نگارهایی به رنگ آبی س ــیر ب ــر روی زمینه کرم ــی نظر هر
بیننـــده ای را بـــه خود جلب مـــی کند(.صادقی ــان)5،1395،

تصویر :3نمای بیرونی و گنبد مسجد شیخ
لطف اهلل
(مأخذ:نایینی)9،1393،

تزئینـــات ســـطح داخلـــی گنبد عبارت اس ــت از س ــتاره های بس ــیار بزرگ مکرر ب ــه رنگ زرد
طالیـــی کـــه با طـــرح درهمـــی از پیچک های به هم پیچیده پوش ــیده ش ــده اس ــت .کاش ــی
کاری بقیه گنبد از طاق رومی هایی تش ــکیل ش ــده اس ــت که هر یک ش ــامل گل و بوته های
زیبایـــی می باشـــد ایـــن گل بوته ها در پارچ ــه بافی هم به کار رفته اس ــت و ه ــم اکنون نمونه
هایـــی از آن وجـــود دارد .در اطراف گنبد به فواصل منظم س ــوراخ های ــی در قطر گنبد تعبیه
شـــده کـــه به وســـیله پنجـــره های گچ ب ــری از داخل و خارج مس ــدود می ش ــود ای ــن گچ بری
هـــا عبارتنـــد از طرح های منظمی که به نس ــبت مس ــاوی فض ــای خالی در می ــان آنها وجود
دارد .نور درون مســـجد از پنجره های مش ــبکی که در جوانب گوناگون س ــاقه گنبد س ــاخته
شـــده انـــد تأمین می شـــود .مجموع نورهایی ک ــه از این پنجره ه ــا به داخل م ــی تابد زیبایی
آســـمانی و خیـــال پـــروری بـــه تزئینـــات کل ــی صحن می بخش ــد .یک ــی از ش ــاهکارهای بی
نظیـــر معمـــاری را در محراب مســـجد می توان مش ــاهده ک ــرد ،محراب به خاط ــر رنگ تمیز و
صافـــش ،همچنیـــن ترکیبـــات و خطوط هماهنگش بس ــیار گیراس ــت .محـــراب از یک تاق
دندانـــه دار تشـــکیل شـــده کـــه بر فـــراز آن نق ــوش ظریف اس ــلیمی نقش بس ــته اس ــت معرق
ایـــن تـــاق کنگـــره دار از داخـــل دارای مقرن ــس های صدفی ش ــکل اس ــت کـــه در انتهای آن
بـــه نقـــوش گیاهی زیبایی آراســـته ش ــده اس ــت و در کتیبه های اط ــراف مح ــراب روایاتی از
پیامبـــر اکرم(ص) و امام ششـــم شـــیعیان امام جعفر صادق(ع) نقل ش ــده اس ــت ،اش ــعاری
ً
نیـــز بـــر کتیبه هـــای ضلع های شـــرقی و غربی به چش ــم می خورد ک ــه احتماال س ــراینده آنها
شـــیخ بهایی ،عارف دانشـــمند و ش ــاعر بزرگ دوره صفوی اس ــت(.ضامنی)2015 ،
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امید بروایه ،سید هادی موسوی شاکر ،احمدرضا
ستایش زاده ،محمد علی کاظم زاده رائف ،صبا
میردریکوندی
صص 17-1

تصویر :4داالن مسجد شیخ لطف اهلل
(مأخذ:نایینی)9،1393،
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-3-5خصوصیات کالبدی مساجد قاجار
مســـجد ســـید اصفهـــان ،که در ضلـــع جنوبـــی خیابان مســـجد ســـید ،کـــه در فاصله کمی
از خیابـــان چهـــار باغ واقع اســـت،یکی از مســـاجدی اســـت کـــه ســـاختمان آن در اواخر قرن
دوازدهـــم هجری قمری آغاز شـــد و در اواســـط قرن ســـیزدهم ،زیرنظر مرحوم حجت االس ــام
ســـید محمد باقر شـــفتی ،معروف به سید رشـــتی ،به اتمام رسید .لیکن بخشـــی از تزئینات
آن ناتمـــام ماند.این مســـجد از حیث مطالعه معماری و هنر کاشـــی کاری(گره کشـــی ،خط
بنایـــی و کاشـــی هفت رنـــگ) در ردیـــف بهترین آثار قرن 13هجری اســـت .مســـجد س ــید،
ماننـــد دیگـــر مســـاجد اصفهـــان ،بـــا ایوان ها و شبســـتان های بزرگ بنا شـــد ســـه محل ـ ٔـه بید
آبـــاد ،کـــوی بـــاغ کلـــم و حمام دوقلـــی(دو قلو) و کوچه شـــیخ ها را بـــه هم مرتبط می س ــازد.
مســـجد ســـید دارای چهار در ورودی اســـت که به شـــرح زیر اســـت :در زنجیر ،که در ش ــمال
ٔ
مقبره آقا ســـید محمد باقر شـــفتی به راهروی
بنا واقع شـــده اســـت ،در شـــمال شـــرقی ،که از
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کوچـــک تریـــن نقطـــه ضعفی در ایـــن بنا دیده نمی شـــود ،اندازه ها بســـیار مناســـب ،نقش ــه
طـــرح بســـیار قـــوی و زیبا و به طور خالصه توافقی اســـت بیـــن یک دنیا شـــور و هیجان و یک
ســـکوت و آرامش باشـــکوه که نماینده ذوق سرشار زیباشناســـی بوده و منبعی جز دیوارهای
جانبـــی صحن مســـجد بـــا گل و بوته هـــای متصل به هـــم به رنـــگ ».ایمان مذهبـــی و الهام
آســـمانی نمـــی تواند داشـــته باشـــد آبـــی در یک متـــن کرمـــی رنگ تزئین شـــده اســـت .زاویه
هـــای فوقانـــی دیوارهـــای جانبـــی از گل و بوتـــه هایی که طرح آن با ســـایر قســـمت ها تفاوت
کلـــی دارد پوشـــیده شـــده و تنـــوع خاصی به تزییـــن کلی صحن بخشـــیده اســـت و در اولین
نـــگاه نظـــر بیننـــده را جلب مـــی کنـــد .در ســـاختمان و تزئین از درهـــای ســـردر و جلوخان و
همچنین ســـکوهای طرفین ســـردر ،مرمرهای بســـیار خوب به کار رفته و بقیه قســـمت های
جلوخـــان و ســـر در با کاشـــی های خشـــتی الوان و معـــرق زینت یافتـــه اند ،در ایـــن تزئینات
نقـــوش هندســـی ،گل و بوتـــه ،طـــاووس و همچنیـــن کتیبـــه هایـــی بـــه چشـــم می خ ــورد که
بـــه خط خوش نســـخ و نســـتعلیق نوشـــته شـــده انـــد و اطـــراف جناغ تـــاق نیز با کاش ــی پیچ
فیروزهـــای زینت یافته اســـت .مقرنس کاری بی نظیری از کاشـــیکاری معـــرق زیر جناغ تاق
وجود دارد که زیر آن ها در وســـط ســـردرپنجرهای مشـــبک از کاشـــی ســـاخته شـــده اس ــت.
(صادقیان)6،1395،
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شـــمالی مســـجد باز می شـــود ،در جنوب ش ــرقی ،که س ــردری رفیع دارد و از طریق راه رویی
سرپوشـــیده (داالن) بـــه صحـــن مســـجد راه می ده ــد ،و در جن ــوب غربی معروف ب ــه در مال
علـــی میـــرزا( مؤذن خوش صدا و مورد اعتماد س ــید) که به محله باغ کلم گش ــوده می ش ــود.
(ماهرالنقش ،)29-28 ،1386 ،مســـجد س ــید اصفهان چهار ایوانی اس ــت .ایوان شمالی با
کاشـــی ها خشـــت هفت رنـــگ گل و بوته و اس ــلیمی و کتیبه هایی در داخ ــل و خارج تزئین
شـــده ،و ایـــوان جنوبـــی در جلوی شبس ــتان زیر گنبد واقع ش ــده اس ــت ،ایوان ه ــای طرفین
شـــرق و غـــرب ،در جلوی دو شبســـتان زمس ــتانی ق ــرار دارند .عم ــق این دو ای ــوان در حدود
دو متـــر اســـت و هـــر دو از تزئینـــات گ ــره کاری خاص ــی برخوردارن ــد .دو شبس ــتان ب ــزرگ در
طرفیـــن شـــرق و غرب که از کف مس ــجد گودتر اند ،س ــاخته ش ــده ،با پله های ــی از دو طاق
نمـــای شـــمال شـــرقی و غربی ،صحن مس ــجد را به این شبس ــتان ها متصل م ــی کنند .این
شبســـتان هـــا چون یـــک و نیم متر تـــا دو متر از کف صحن مس ــجد گودترند در زمس ــتان گرم
و در تابســـتان خنک می باشـــند .نور این شبس ــتان ها به وس ـ ٔ
ـیله طاق نماها و ش ــبکه های
آجری بســـیار زیبا تامین شـــده اســـت .این طاق نماها از آجر س ــاخته ش ــده اند و پشت بغل
قوس هایشـــان با کاشـــی گره ســـازی ش ــده اس ــت .و اطراف کاش ــی کاری را با هره آجری به
عرض پنج ســـانتی متر قاب ســـازی ک ــرده اند(.ماهرالنق ــش)32 ،1386 ،
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تصویر :5ایوان شمالی مسجد
سید ،دو راهروی و جایگاه  ،موذن
(مأخذ:ماهرالنقش)28،1386،
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-1-6نور در مسجد جامع(جمعه)
داالن ورودی برخـــاف ســـایر ورودی ه ــای ی ــک س ــره تار ی ــک نیس ــت و در نخس ــتین گام
گشـــودگی بام روشـــنایی الزم برای انتخاب مس ــیر را فراه ــم می آورد ،که می توان به مس ــجد،
ٔ
صفـــه حکیـــم یا مدرســـه مظفـــر رفت .س ــمت چ ــپ ورودی کتابخان ــه اس ــت؛ فضایی دنج
کـــه تنهـــا ازطریـــق چهارتاقـــی هـــای ب ــام و تاق ــی بازنزدی ــک ورودی روش ــن م ــی ش ــود .پس از
آن ،درهمیـــن داالن تاریـــک و روشـــن ،دو کتیب ــه س ــنگی دی ــده م ــی ش ــود ،کم کم چش ــم با
نورمحیـــط ،داخلـــی خو گرفته که به صحن می رس ــیم .س ــیالبی از نور می ب ــارد که بی تردید
هـــر بیننـــده ای را در جای خـــود میخکوب می کن ــد وحدتی بی مانند ،تمام اجزای مس ــجد
را دربرگرفتـــه اســـت .هندســـه ،ســـاختار ،فض ــا و ن ــور ،همگی ب ــا واژه آجر ب ــه بیان آم ــده اند.
تمامیـــت چنیـــن وحدتـــی را مـــی توان در ز ی ــر گنبدخان ــه تاج المل ــک به کمال دی ــد؛ جایی
کـــه فضـــا ،ماده و جســـم ازهم جدایـــی ناپذیرند ،و نورعاملی اس ــت که خود به مکاش ــفه می

پـــردازد .هیچ فضایی در مســـجد نمی تـــوان یافت که نور نقشـــی عمده در تبلـــور فضایی آن
نداشـــته باشد(.میرشـــاهزاده )1390 ،نـــور از البالی مشـــبک هـــای آجری جداره هـــا به درون
شبســـتان هـــای مجـــاور حیـــاط می آیـــد و ایـــن تابش نـــوری چنـــد مرحلـــه تغییر رو ش ــنایی
فضای شبســـتان را در پی دارد .ارتباط بســـیار نزدیکی با حیاط در فضای پشـــت مشبک ها
بـــه دلیـــل امکان دیدن جـــداره های حیاط ،بهره گیـــری از نور بیرون و گاه آفتاب مس ــتقیمی
کـــه بـــه صورت دانه دانه از پشـــت مشـــبک ها بـــه درون می ریـــزد ،وجود دارد .با دور ش ــدن از
مشـــبک هـــا فرد حاضـــر در شبســـتان از نـــور کمتر و دیـــد کمتری نســـبت به حیـــاط بهره می
برد و در منتهاالیه شبســـتان احســـاس ارتباط با حیاط بســـیار ضعیف اســـت .در شبس ــتان
بیـــت الشـــتاء کـــه روزن های محـــدودی به بیـــرون دارد فضـــا بدون وجـــود تأسیســـات برقی
ٌ
کامـــا تاریـــک اســـت و تنهـــا نورگیرهای ســـقف نـــور مالیـــم و اندکی را از پشـــت ســـنگ های
مرمـــری کـــه در آن ها کار شـــده به درون مـــی آورند (.شـــاهمرادی ،صالحی نیـــا)1394،4 ،

بازشناســـی تحلیلـــی نقـــش نـــور طبیعـــی در
تعریـــف فضاهای عبـــادی مســـاجد تاریخی
اصفهـــان ،نمونـــه مـــوردی :مســـجد جمعـــه،
مســـجد شـــیخ لطـــف اهلل ،مســـجد ســـید
امید بروایه ،سید هادی موسوی شاکر ،احمدرضا
ستایش زاده ،محمد علی کاظم زاده رائف ،صبا
میردریکوندی
صص 17-1
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تصویر :6تحلیل شدت نور در مسجد جمعه
(مأخذ :شاهمرادی ،صالحی نیا) 1394،

شبســـتان بیت الشتاء در قســـمت غربی مسجد جامع اصفهان واقع اســـت و با وجود اینکه
شبســـتان دارای تاق و ســـتون می باشـــد .و متعلق به دوره ملکشـــاه ســـلجوقی اســـت .و در
قســـمت هـــای مختلف از نور طبیعی بهره مند می شـــود ،حال آنکه شبســـتان بیت الش ــتاء
روزن و پنجـــره هـــای معدودی به بیـــرون دارد و می تـــوان گفت بهره ای از نـــور طبیعی ندارد.
شبســـتان بیت الشـــتاء که در نقشه شـــماره ،1مشخص شـــده اســـت متعلق به دوره صفوی
اســـت ،نور پردازی مالیم در شبســـتان بیت الشـــتاء که به واســـطه ســـطوح یکدســـت گچی
پدید آمده اســـت و اســـتفاده از خطوط منحنی در شبســـتان بیت الشـــتاء احساس آرامش را
در ایـــن شبســـتان برای عبادت کنندگان مهیا می کند .طبق بررســـی رفتـــاری صورت گرفته
بیـــن دو شبســـتان بیت الشـــتاء و عباســـی مســـجد جمعـــه نتایـــج حاصل از مشـــاهده های
انجـــام شـــده در ســـه روز از برگـــزاری نماز جماعـــت در هریـــک از این شبســـتان ها مالحضه
می شـــود که تعداد افرادی که تمایل به نشســـتن و نماز خواندن در شبســـتان بیت الش ــتاء،
بیش از دوبرابر شبســـتان عباســـی می باشد(.صالحی نیا ،شـــاهمرادی)1394 ،
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بازشناس ــی تحلیل ــی نق ــش ن ــور طبیع ــی در
تعری ــف فضاهای عب ــادی مس ــاجد تاریخی
اصفه ــان ،نمون ــه م ــوردی :مس ــجد جمع ــه،
مس ــجد ش ــیخ لط ــف اهلل ،مس ــجد س ــید
امید بروایه ،سید هادی موسوی شاکر ،احمدرضا
ستایش زاده ،محمد علی کاظم زاده رائف ،صبا
میردریکوندی
صص 17-1

تصویر :9شبستان بیت الشتاء
(مأخذ :شاهمرادی ،صالحی نیا) 1394،
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-2-6نور در مسجد شیخ لطف اهلل
نور از خصوصیات شـــایان توجه در مس ــجد ش ــیخ لطف اهلل است ،که عالوه بر روشن نمودن
فضـــای درون ایـــن بنـــا ،همتایی(براب ــری) ،درخش ــانی ،ج ــال ،عظمت و پا ک ــی و رهایی از
بند ظلمت و پیوســـتن به روشـــنی را القا می کند(.حس ــین آبادی ،رحیم ــی صادق،1396 ،
 )9بطـــور کلـــی مـــی توان گفـــت که س ــه منبع ن ــور در ای ــن گنبدخانه دی ــده می ش ــود :یکی،
ٔ
دهانه بزرگ شـــمال شـــرقی بر دی ــواره های جنوب غربی شبس ــتان که محراب در
نـــوری که از
آن قرار گرفته می تابد و ســـطح کاشـــی کاری آن را به طور زیبایی روش ــن می کند ،دوم نوری
ً
اســـت که از شـــبکه چوبی تعبیه شـــده در دیوار شرقی گنبدخانه وارد ش ــده ،که تقریبا وسط
صحـــن گنبد خانه را روشـــن می نماید و س ــوم همان ش ــبکه های زیر گنب ــد که محل اتصال
دیوارهـــا بـــه گنبد هســـتند و فضـــای زیرگنبد را ب ــه همراه دی ــواره های گنبدخانه روش ــن می
کننـــد ،وقتی به گنبد این مســـجد خیره ش ــویم به اش ــکال هندس ــی گرد و لوزی گس ــترده در
ســـطح گنبد اســـتفاده شـــده اســـت ،پی خواهی ــم برد ک ــه بطور ناخ ــودآ گاه ح ــس دیدن دم
طـــاووس را در ذهـــن تداعـــی می کند که پرهای این طاووس به وس ــیله نور وارد ش ــده از طاق
باالی در ورودی مســـجد تکمیل می ش ــود(.نوری ،فتاح ــی ،نوری)6 ،1396 ،
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تصویر : 10چگونگی ورود پرتوها و تأ کید بر
محراب در مساجد تاریخی و خالف آن در
مسجد شیخ لطف اهلل
(مأخذ:پورمند و همکاران)86،1396،
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بازشناســـی تحلیلـــی نقـــش نـــور طبیعـــی در
تعریـــف فضاهای عبـــادی مســـاجد تاریخی
اصفهـــان ،نمونـــه مـــوردی :مســـجد جمعـــه،
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میردریکوندی
صص 17-1

تصویر :11تحلیل شدت نور در مسجد
شیخ لطف اهلل
(مأخذ :نوری و همکاران)1396،
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گنبـــد خانه مســـجد ،بـــا اســـتفاده از گنبد کـــه تجلی مفهوم آســـمان اســـت ،آســـمان به طور
ســـمبلیک به فضای مســـقف مســـاجد متصل می گردد .در مســـجد شـــیخ لطف اهلل وجود
 1۶پنجـــره در گرداگـــرد ســـاقه گنبد با فواصـــل منظم موجب وارد شـــدن قســـمتی از تابش در
تمام طول روز می شـــود .این پنجره ها دارای یک شـــبکه داخلی و یک شـــبکه خارجی بوده
و هر یک نقوش اســـلیمی برجســـته های دارند که موجب شکســـت نور شـــده و بدین س ــان
نـــور تلطیف و تصفیه می شـــود .به عبارت دیگر ،در این مســـجد به دلیـــل نورپردازی خاص
ً
آن تقریبـــا ســـایه ای از ناظـــر ایجـــاد نمی شـــود ،می توان گفت بـــه نوعی من مـــادی از بین می
رود و فـــرد غـــرق در فضـــای روحانی می شـــود ،خـــود را فراموش کـــرده و متوجه امـــری واال می
شـــود کـــه در بیـــرون از ایـــن بنا بـــه این کیفیت دســـت نمـــی یابـــد(.آرام و همـــکاران)1396،
تحلیـــل شـــدت نـــور در این مســـجد در شـــکل روبرو نشـــان مـــی دهـــد ،نمازگزار بـــا حرکت از
فضای روشـــن بیرون به هشـــتی نیمه تاریک وارد می شـــود و ســـپس راهرو با شـــدت نور کم،
ســـپس بـــه ایوان با شـــدت نـــور متوســـط و در نهایـــت به زیـــر گنبد با شـــدت نور زیـــاد مواجه
می شـــود .نور در این مســـجد به گونه ای متفاوت از ســـایر بناها به کار گرفته شـــده اس ــت و
بـــا بـــه کارگیـــری خاص ایـــن پدیده ،فضـــا را قدســـی ،ملکوتـــی و عرفانی جلوه مـــی دهد .نور
در اینجـــا ،در عیـــن تسلســـل و تـــداوم ،دارای نقاط عطف اســـت ،در واقع نـــور نقش اتصال،
انتقـــال و وصـــول را ایفا می کند (.شـــریفی و همـــکاران )5 ،1394
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جدول :1مشخصات گنبد خانه و نحوه توزیع نور
(مأخذ :هومانی راد و همکاران)69 ،1396 ،
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-3-6نور در مسجد سید

ٔ
گنبدخانه جنوبی متعلق به س ــال ه ــای 1288،1259و  1298می باش ــد،
طبـــق کتیبه هـــا،
اضـــاع گنبدخانـــه 10.5متـــر و ارتفـــاع از ک ــف ت ــا ز ی ــر رأس گنب ــد داخل ــی 13.30مت ــر م ــی
باشـــد .گنبدخانـــه دارای چهـــار نورگذر ب ــا ابع ــاد  1.2در  1.7متر در گریو گنبد اس ــت .نورگذر
ورود بـــه گنبدخانـــه نیـــز  4.5در  6.8مت ــر م ــی باش ــد .باتوجه به مقایس ــه پنج مس ــجد ش ــهر
اصفهان(مســـجد شـــیخ لطف اهلل ،مس ــجد امام ،مس ــجد حکیم ،مس ــجد س ــید ،مس ــجد
رحیـــم خـــان) الگـــوی توزیع نـــور طبیع ــی ،چگونگ ــی پراکندگ ــی ،جه ــت و ٔ
زاویه ن ــور دارای
شـــباهت هایـــی اســـت .بـــا وجـــودی ک ــه پنج مس ــجد مذک ــور از لح ــاظ ابعـــاد و تناس ــبات
فضایـــی ،محـــل و ارتفـــاع قرارگیـــری نورگذره ــا ،هندس ــه و ابع ــاد روزنه ه ــای ورود ن ــور با هم
تفـــاوت دارنـــد ولـــی ویژگی هـــای الگ ــوی نور پ ــردازی آنها به ه ــم ش ــباهت دارد .ا گ ــر ناظر در
گنبدخانـــه ســـاعت هـــا در موقعیت ثابتی بنش ــیند؛ از طر ی ــق حرکت نور (از طل ــوع تا غروب
آفتاب) در فضا ،متوجه گذر زمان و زمان تقریبی روز می ش ــود .در مس ــجد س ــید  ،اگر فردی
طلـــوع آفتـــاب در گنبدخانـــه به انتظار بنش ــیند؛ اولین لکه ه ــای نور بر مح ــراب و یا نزدیکی
آن توجـــه او را جلـــب می کند.
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تصویر  :12چگونگی ورود پرتوها و تأ کید بر
محراب در مساجد تاریخی و خالف آن در
مسجد شیخ لطف اهلل
(مأخذ:پورمند و همکاران)86،1396،
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بـــا گـــذر زمان ،لکه ها از ســـمت دیوار غر ب ــی محراب کم کم به زمین رس ــیده و در س ــاعات
پیـــش از ظهر با رســـیدن خورشـــید به عم ــودی ترین حالت خ ــود محو می ش ــوند .پس از آن،
در بعـــد از ظهـــر کم کم لکه های نور در جبه های ش ــرقی آش ــکار ش ــده و ت ــا آخرین لحظات
پیـــش از غـــروب بـــا حرکـــت از کف به س ــمت دیوار مح ــو می ش ــوند .حرکت ن ــور در هر پنج
مســـجد بـــا وجود تفاوت فضایی ،یکس ــانی اس ــت .در ن ــگاه رو به محراب ،محراب نس ــبت
بـــه کل فضـــا در کل روز روشـــن تـــر بـــه نظ ــر می رس ــد .ه ــر چندپ ــان های شـــبیه س ــازی نرم
افـــزاری شـــدت نـــور را در آغاز ورودی از صحن بیش ــتر نش ــان می دهد؛ اما از دی ــدگاه بصری،
محراب روشـــن تر اســـت(.هومانی راد ،طاهباز ،پورمن ــد)78 ،1396 ،

جدول :2مشخصات گنبد خانه و نحوه
توزیع نور
(مأخذ :هومانی راد و همکاران)69 ،1396 ،
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 -7جمع بندی و نتیجه گیری
نـــور غیر عـــادی ترین عنصر محســـوس طبیعت همـــواره در معمـــاری ایرانی وجـــود دارد و در
واقـــع نشـــانه عالـــم واال و فضای معنوی اســـت ،نـــور همواره نمـــاد زندگی ،ســـعادت و به طور
کلـــی نمـــاد کمال بوده اســـت ،در معمـــاری ایرانی نیـــز با برداشـــت از فرهنگ اصیـــل ایرانی
از تعابیـــر متعـــدد و متنـــوع مفهوم نور در زندگی بشـــر و در طراحی بنا اســـتفاده شـــده اس ــت.
نکتـــه مهم اســـتفاده از نـــور در آثار معماری ،به هر شـــکلی که صـــورت گرفته باشـــد ،همواره
نشـــانگر حضـــور کمال بـــاری تعالی در کالبـــد معماری بوده و بـــه عنوان عاملی بـــرای القای
حـــس معنویـــت ،تأ کید بر وحـــدت فضا ،تعیین مســـیر ،تنوع و تداوم فضایـــی صورت گرفته
اســـت .در معمـــاری ایرانی همواره شـــدت حضور نـــور در فضا بیانگر اهمیت آن بوده اس ــت
و در دسترســـی بـــه هـــر فضایی سلســـله مراتب نـــور و تاریکی کامال ً رعایت شـــده اس ــت .در
معمـــاری اســـامی نحـــوه نـــگاه به نـــور تحت تأثیـــر تفکر اســـامی به عالـــی تریـــن درجه خود
مـــی رســـد و مظهـــر تقدس و عالـــم معنوی شـــناخته می شـــود  ،از مهم ترین مســـائل مرتبط با
معماری مســـاجد ،چگونگـــی طراحی فضاهای معنـــوی و نورگیری آنهـــا از جمله گنبدخانه
مـــی باشـــد .شـــفافیت گنبدها در مســـاجد بـــا تأ کید بـــر عملکرد روشـــنایی ،می توان ــد مورد
بررســـی قـــرار گیـــرد .به دلیـــل اینکه نـــور طبیعی عامـــل شـــفافیت معنوی هر فضـــای عبادی
اســـت ،تبعـــات حاصـــل از روشـــنایی در مســـاجد کـــه در واقـــع حاصـــل مفهوم شـــفافیت و
معنویـــت در فضـــا می باشـــد ،مبتنی بر ضرایب و شـــاخص های مختلف نفـــوذ نور ،تعریف
مـــی گردد که از جمله شـــاخصه های تأثیرگذار بر میزان روشـــنایی و شـــفافیت مســـاجد می
تـــوان بـــه ابعاد کلی گنبدخانه و نورگیرها ،نســـبت بخش های پر و توخالـــی ،ابعاد روزنه های
ٔ
هندســـه شـــکل نورگیـــر و حفره هـــای نورگیـــر ،عمق حفره ها ،ســـازمان هندس ــی،
نورگیرهـــا،
ٔ
زاویـــه تابش نور ،شکســـت نـــور ،تضاد نور ،ســـایه ،فضاهای مجـــاور و تأثیر رنگ ،اش ــاره کرد.

بازشناســـی تحلیلـــی نقـــش نـــور طبیعـــی در
تعریـــف فضاهای عبـــادی مســـاجد تاریخی
اصفهـــان ،نمونـــه مـــوردی :مســـجد جمعـــه،
مســـجد شـــیخ لطـــف اهلل ،مســـجد ســـید

ٔ
کننده روشـــنایی فضاهای تاریخی بوده اســـت و معماران س ــنتی
نـــور روز تنهـــا منبـــع تأمین
ٔ
شـــیوه هنرمندانـــه ای از آن بـــه عنوان ابزاری بـــرای افزایـــش کیفیت بصری فضـــا و انتقال
بـــه
مفاهیـــم اســـتفاده کـــرده اند .با اســـتفاده نـــور طبیعی در معمـــاری فضای هـــای عبادی می
تـــوان ،بیـــن فضای داخلی بنـــا با محیط بیـــرون ،ارتباطی بصـــری ایجاد کرد ،بدین وس ــیله،
مـــی تـــوان جلـــوه هایـــی از خالق هســـتی و بعد معنـــوی را در مســـاجد پدیـــد مـــی آورد .از نور
طبیعـــی در فضاهـــای عبـــادی مـــی توان بـــه عنـــوان نمـــادی از تجلـــی و امکان تقـــرب الهی
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نمودار :3قابلیت های نور فیزیکی در انتقال پیام و
ادرا ک فضا (مأخذ :نگارندگان)1399،
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نمودار :4دسته بندی مدخل های نور
طبیعی در فضاهای عبادی مساجد تاریخی
اصفهان
(مأخذ :نگارندگان)1399،
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بهـــره منـــد گردیـــد چراکـــه درون یک مس ــجد انباش ــته از ن ــور گردی ــده و القای ح ــس معنوی
در هـــر مخاطبـــی حاصل خواهد شـــد .نف ــوذ نور طبیعی به داخل مس ــاجد از ط ــرق مختلفی
انجـــام مـــی پذیرد ،که می تـــوان انواع آن را در مس ــاجد تاریخی ش ــاخص اصفه ــان از جمله
مســـجد جمعـــه ،مســـجد شـــیخ لط ــف اهلل و مس ــجد س ــید ،به خوب ــی مشـــاهده نم ــود .نور
طبیعـــی در تعریـــف فضاهـــای عبـــادی مس ــاجد تاریخ ــی اصفه ــان بس ــیار مؤثر می باش ــد.
چرا که مکانیســـم روشـــنایی و نورپـــردازی طبیعی این مس ــاجد عالوه بر اینکه واجد س ــمبل
هـــای عرفانـــی و معنـــوی اند ،بخش مهم ــی از تزئینات مس ــجد نیز به ش ــمار می رون ــد .بهره
گیـــری از ایـــن نـــور فضاهـــای معنـــوی مس ــاجد تاریخ ــی اصفه ــان را در معماری احی ــا کرده
اســـت ،فضایـــی کـــه تجلی معنویـــت و ش ــفافیت در معم ــاری ایرانی م ــی باش ــد .معماران
ایـــن ابنیـــه هـــا ماهیت نـــور را به خوب ــی درک کرده ان ــد ،بدین جهت م ــی توان با اس ــتفاده از
خصوصیـــات نـــور طبیعی ،تعریـــف فضاهای عبادی مس ــاجد تاریخی اصفه ــان را از جنبه
معنـــوی و عرفانـــی آن تکمیـــل نمـــوده و جل ــوه های ــی متفاوت از فض ــای داخلی مس ــاجد به
لحـــاظ ادراک و روانشناســـی محیطی ،ایج ــاد نمود.
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نجف آباد« ،پیشـــینه نـــور و رنگ در نگارگـــری معماری ایرانی و هنر اســـامی»
9 .بلخـــاری ،حســـن « )1384( ،تجلی نور و رنگ در هنر های ایرانی اســـامی» ،تهران :انتشـــارات ســـورة
مهر ،
	10.بلخاری ،حسن « )1384( ،مبانی عرفان ،هنر و معماری اسالمی» ،تهران :انتشارات سورة مهر،
	11.هومانـــی راد ،مرضیه ،طاهبـــاز ،منصوره« ،)1392( ،بررســـی نقش نـــور روز در ایجاد فضـــای معنوی در
مســـاجد معاصر» ،ویژه نامـــه منتخب مقـــاالت اولین همایش روشـــنایی و نورپـــردازی ایران
	12.پیرنیا ،محمد کریم« ،)1387( ،ســـبک شناســـی معماری ایرانـــی» ،تدوین دکتر غالم حســـین معماریان،
تهران ،نشر ســـروش دانش
	13.جـــان نثاری ،اعظـــم ،باغبانی ،حمید ،گشـــول ،هـــادی ،فرخوند ،محمـــود »،)1395(،بررســـی نورگیری
و اســـتفاده از رنگ در مســـاجد ( ،نمونه موردی مســـجد شـــیخ لطـــف اهلل)» ،دومین همایـــش بینالمللی
معمـــاری ،عمران ،شهرســـازی ،در آغاز هزاره ســـوم ،تهـــران ،تیرماه
14.هیلن براند ،پروفســـور رابرت« ،)1377( ،معماری اســـامی :فـــرم  ،عملکرد و معنـــی» ،ترجمه دکتر ایرج
اعتصام ،تهران ،شـــرکت پردازش و برنامه ریزی شـــهری
	15.کش ــمیری ،هادی .نوش ــادی .زهره .عباس ــی .منی ــژه»،)1392( .بررس ــی فیزیک و مفاهیم معنـــوی نور در
معم ــاری س ــنتی ایران ب ــا نگاهی به .مس ــاجد و خانه ه ــا» ،همایش معماری پایدار و توس ــعه شـــهری،
	16.کیانـــی ،محمد یوســـف « ،)1382( ،تاریخ هنر معماری ایران در دورهٔ اســـامی» ،تهران ،ســـازمان مطالعه
و تدوین کتب علوم انســـانی دانشگاه
	17.ضامنی ،مرتضـــی »،)2015( ،مطالعه تطبیقی تزئینات مســـاجد ایرانی و اســـپانیایی نمونه موردی مســـجد
شـــیخ لطف اهلل اصفهان و مســـجد قرطبه اســـپانیا» اولین کنفرانـــس بین المللی معماری ،شهرســـازی و
مهندســـی عمران ،تبریز ،ایران
	18.ماهرالنقش ،محمود»،)1386(،مسجد سید اصفهان» ،تهران محمود ماهرالنقش
	19.نـــوری مهدی ،نـــوری هادی ،فتاحی شـــمش اله»)1396( ،بررســـی نقش نور در معمـــاری مذهبی ایران و
ژاپن نمونه موردی :مســـجد شـــیخ لطف اهلل اصفهان و کلیســـای نور اوزاکا»،
	20.ارام الهام،کرمـــی بجـــد رایانه ،کریمـــی فردی لیـــا« )1396(،تأثیر نـــور و رنگ در فضاســـازی معنوی
مســـاجد(نمونه موردی :مســـجد شـــیخ لطف اهلل و مســـجد امام اصفهان)»،
	21.حیدری محمد مهدی ،شـــریفی نجمه ،زارعی ســـمیرا« )1394(،تفـــاوت معنایی کارکرد نـــور در دو فضای
مقدس مســـجد و کلیســـا (نمونه موردی سه مسجد و ســـه کلیســـا دراصفهان دوره صفویه»،
	22.هومانـــی راد مرضیه ،طاهباز منصـــوره ،پورمند حســـنعلی« )1396(،الگوی نورپردازی طبیعـــی در گنبدخانه
های مســـاجد تاریخی اصفهان»،
	23.صادقین ،مسعود»)1395( ،بررسی نقش نور در معماری اسالمی ایران(بررسی نور در مساجد)»،
	 24.شاهمرادی ،فاطمه ،صالحی نیا مجید»)1394( ،تحلیلی بر معماری مسجد جامع(عتیق)اصفهان»،
25.میرشاهزاد شروین»)1390( ،مسجد جامع اصفهان،پویش محوری فضا در اعجازی از نور» (.)3
	26.افســـری ،امیر« ،)1396( ،نـــور در معماری ایرانی  -اســـامی؛ تجلیگر کمال باری تعالـــی در کالبد معماری»،
اولین کنفرانـــس ملی پژوهش هـــای کاربردی در علوم و مهندســـی
27. Tregenza P., Wilson M. (2011). Daylighting: Architecture and Lighting Design, London:
Routledge

بازشناســـی تحلیلـــی نقـــش نـــور طبیعـــی در
تعریـــف فضاهای عبـــادی مســـاجد تاریخی
اصفهـــان ،نمونـــه مـــوردی :مســـجد جمعـــه،
مســـجد شـــیخ لطـــف اهلل ،مســـجد ســـید
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 -1استاد دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان
 -2دانشجو دکتری رشته معماری دانشگاه ازاد اسالمی واحد زنجان

چکـیده
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در عصـــر حاضـــر فضاهای ســـنتی م ــورد توجه بس ــیاری از م ــردم ق ــرار گرفته اس ــت .بنابرین
شـــناخت متغیـــر هـــای طراحـــی در معم ــاری س ــنتی و ارتب ــاط آن با معم ــاری معاص ــر حائز
اهمیـــت مـــی باشـــد .در این تحقیق ب ــا توجه به این موض ــوع که طراحی س ــنتی دوران قاجار
بـــا اســـتفاده از ایجاد فضاهـــای مطلوب ،ب ــر روی تعامالت اجتماعی حال حاض ــر تاثیر گذار
اســـت ،به بررســـی ســـه متغیر تعامالت اجتماعی ،معماری معاصر و طراحی بناهای س ــنتی
پرداختـــه شـــده اســـت .پـــس از واکاوی و مطالع ــات اولی ــه مربوط به س ــه متغی ــر پژوهش ،با
اســـتفاده از تکنیک نظرســـنجی و خبرنگاری از جامعه آماری و افراد حاضر در فضای نمونه
مـــوردی ،داده هـــا جمـــع آوری شـــده و ب ــا بهرهگی ــری از ن ــرم افزار ه ــای تحلیلی مانن ــد spss
مـــورد بررســـی قـــرار گرفتـــه اســـت .در گام آخر ب ــا اعتنا ب ــه انتخاب ن ــوع آزمون آم ــاری انجام
شـــده(پارامتریک و ناپارامتریـــک) ،ابت ــدا آلف ــای کرونباخ متغیرهای اصلی محاس ــبه ش ــده
و ســـپس بـــا مالحضـــه بـــه این آزمـــون ،برای اثب ــات وج ــود رابط ــه و نتیجه گی ــری ،از ضریب
همبســـتگی پیرســـون اســـتفاده شـــده اس ــت .نتایج نش ــان م ــی دهند ک ــه با گذش ــت زمان
بناهـــای ســـنتی هنوز هم مـــی توانند با تغیر کاربری مناس ــب تاثیر مثبتی ب ــر کنش اجتماعی
و ارتقـــای تعامـــات اجتماعی و زندگی انس ــان ام ــروزی بگذارند.
واژ گـ ــان کلـ ــیدی :تعامالت اجتماع ــی ،معماری معاص ــر ،اجتماع پذیری ،فضای س ــنتی،
عم ــارت ذوالفقاری.
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 -2پیشینه تحقیق
در نظریـــه هـــای طراحی فضـــا و محیط تبیین های بســـیاری در مورد چگونگـــی تاثیر طراحی
بـــر تعامـــات اجتماعـــی مـــردم بیـــان شـــده اســـت .هماننـــد «فضـــای آزاد را طراحـــی کردیم
کـــه مدیـــران و کارکنـــان ضمـــن کار یکدیگـــر را ببیننـــد» .همینطور خواســـته های انس ــان به
اجتمـــاع پذیـــری و حس مکان خـــوب برای برقـــراری روابـــط اجتماعی نیاز اســـت که انجام
فعالیـــت های اجتماعی و مشـــاهده فعالیـــت های تعاملی دیگران باعـــث افزایش تعامالت
اجتماعی و همینطور پیشـــرفت فرهنگی می شـــود( .کریســـتوفر الکســـاندر) نیز مالقات های
غیر رســـمی و گاه به گاه را زمینه ســـاز توســـعه های دوســـتی ها و روابط روزمره مردم می داند

مجید شهبازی ،آرش عابدینی
صص 31-18

سال سوم ،شماره هشتم ،پاییز 1399

 -1مقدمه
ُ
نـــوان تعامالت ِ اجتماعی تعبیر می شـــود ،ریشـــه در هنجارها
امـــروزه وضعیتـــی که از آن به ع ِ
ّ
ـــت و توانایی های
هـــای جامعـــه و افـــراد آن دارد در واقع
ِ
تعامـــات اجتماعی ،قابلی ِ
و ارزش ِ
مـــردم بـــرای همکاری تـــک نفره و یـــا گروهی با بخشـــی از جامعه ،بـــرای کارهایی اس ــت که
ٔ
ّ
شـــخصیت و ســـطح آ گاهی و دا ِنش
دهنده
رفتارهای افراد نشـــان
نفعی مشـــترک دربردارد.
ِ
ِ
تعهـــد آنها نســـبت به دیگران اســـت به همان ســـیاق بر اجتمـــاع و مردم نیز تأثیـــر میگذارد.
و
ِ
بـــه عبـــارت دیگر محیط های ِ اجتمـــاع پذیر ،مانند یک فضای یکپارچه و هماهنگ اس ــت
برآیند ّ
توســـط افراد آن اســـت .انگیزه اصلی
رفتارهای انجام شـــده
فعالیت ها و
کـــه حاصـــل
ِ
ِ
ِ
مطالعـــه بـــر بروی تعامالت اجتماعی در فضاهای ســـنتی در این تحقیق به این دلیل اس ــت
که ارزیابی و اندازه گیری مناســـبی از فضا های شـــهری به صورت جامع و شناســـایی متغیر
هـــا و ویژگـــی آن ها که کدام متغیر مثبت اســـت که آن را تقویت و گســـترش دهیم و یا اینکه
کـــدام متغیـــر منفـــی اســـت و بایـــد آن را بـــه حداقل برســـانیم تـــا محیط هـــای زنـــده و مردمی
تـــری داشـــته باشـــیم .با پیشـــرفت فضاهـــا و ایجـــاد شـــهرهای مدرن باعث شـــلوغ تر ش ــدن
خیابـــان هـــا و محیـــط هـــای کاری و زندگـــی و همینطور کمبود نیـــاز های انســـان در محیط
هـــای اطـــراف و آلودگـــی صوتی و هوا ،ازدحـــام جمعیت و ...عواملی هســـتند که فش ــارهای
روانـــی در افـــراد را بیشـــتر می کنند و باعـــث عملکرد نامناسســـب آنها در اجتماع می ش ــود.
معمـــاران دریافتـــه اند که طراحی برای ســـاخت محیطی مناســـب با خواســـته ها انس ــان در
جوامع و شـــهرها ی بزرگ ،مســـتلزم همگامی با دانش هایی اســـت که آنها را در رفع کاس ــتی
ها یاری ســـازد(تبریزی ،مدیریت شـــهری).
از مهـــم تریـــن نیازهـــای انســـان ،ارتبـــاط و تعامـــات بـــه ویـــژه در ســـطح اجتماعی اس ــت.
بســـیاری از روانشناســـان و جامعـــه شناســـان همچون «آلفرد آدلـــر ،اریک بـــرن ،آبراهام مازلو»
در مـــورد اهمیـــت تعامـــات و روابط اجتماعـــی و تاثیر آن بـــر زندگی فـــرد و اطرافیانش بحث
هـــای گســـتردهای انجـــام داده انـــد و هرکـــدام از جنبـــه ای خاص بـــه این موضـــوع پرداخته
انـــد .در دنیـــای مدرن امروز به ویژه در شـــهرهای پـــر جمعیت به دالیـــل مختلف ،تعامالت
اجتماعی کاهش یافت اســـت در این راســـتا هدف از مطالعه حاضر پاســـخ به این س ــواالت
است که:
 -1چـــه رابطـــه ای میـــان ســـه متغیر تعامـــات اجتماعـــی ،طراحی فضای س ــنتی و
معمـــاری معاصر وجـــود دارد؟
 -2ویژگیهـــای کالبـــدی فضاهای ســـنتی چـــه تاثیری بـــر تعامـــات اجتماعی بین
افـــراد حاضـــر در عمارت ذوالفقـــاری دارد؟
 -3آیـــا ایـــن ویژگی ها مـــی توانند افراد را بـــه تعامالت اجتماعـــی و کنش اجتماعی
در فضاهای ســـنتی دعوت کنند؟
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و روابـــط اجتماعـــی را مـــورد نزدیـــک تر ش ــدن نگرش ه ــای متفاوت اف ــراد مختلف دانس ــته
اســـت .فضاهـــای عمومـــی شـــهری یا فضاهای جمعی ش ــهری بس ــتر ش ــکل گی ــری حیات
مدنـــی در شـــهر بوده که مناســـبات چه ــره به چهره ،تظاهرات سیاس ــی ،جش ــن ه ــا و اعیاد
در آن برگـــزار مـــی شـــود و از ایـــن پـــس ای ــن تعامالت ،بخش ــی از می ــراث تاریخ ــی و فرهنگی
جامعه و انتقال ارزش ها مشـــترک ش ــکل می گیرد .فضاهای جمعی بس ــتر مش ــترکی اس ــت
کـــه مـــردم فعالیـــت هـــای کارکـــردی و مراس ــمی را که پیون ــد دهن ــده اعضای جامعه اس ــت
در آن انجـــام مـــی دهنـــد ،چـــه روز مرگی های معمولی باش ــد و چه جش ــنواره ه ــای دوره ای
()madanipour, 2000, p.2015
دو مفهـــوم فـــرم (کالبـــد) و عملکرد محتوا مهمترین عوامل ش ــکل دهنده ب ــه فضای عمومی
بـــوده کـــه نـــوع ترکیـــب ایـــن دو مفهـــوم به ش ــکل گی ــری ماهی ــت متفاوت ــی ازفض ــا منجر می
شـــود .یکـــی از ایده آل های متصـــور بر فضاهای عموم ــی ارتقاء کیفیت آنها تا س ــطح مکان
اســـت .عوامـــل موثـــری در گـــذر فض ــا به م ــکان دخیل هس ــتند که یک ــی از مهمتری ــن آن ها
خاطـــره انگیزی مکان اســـت .رویداد ها و تعامالت انس ــان اس ــت که فض ــا را خاطرها انگیز
کـــرده و هـــم پیوند با تجارب پیشـــین و آتی او ق ــرار می گیرد و در این حالت اس ــت که پدیده
ای بـــه نـــام خاطـــره جمعی شـــکل می گی ــرد ک ــه در گذر زم ــان در ذه ــن ش ــهروندان مانده و
جزئـــی از هویت مشـــترک جامعه خواهد شد(اس ــمع یلیان،آرمان ش ــهر).
 -3عوامل تاثیر گذار بر تعامالت اجتماعی
بـــرای تامیـــن نیاز های انســـان به دوس ــت داش ــتن و درکنار هم جم ــع بودن الزم ــه وجود یک
فضـــای کالبدی مطلوب اســـت کـــه فضاهای عمومی ش ــهری بیش ــترین ظرفی ــت را در این
زمینـــه دارند ،شـــرایط آرام ،وجـــود عوامل طبیعی ،حریم فض ــا و کنترل وس ــایل نقلیه ،تامین
کننـــده نیاز انســـان به اســـترحت داش ــتن می باش ــد و موثر ترین نیاز انس ــان تماس مس ــتقیم
بـــا محیـــط و بیانگـــر تجربه مســـتقیم فضا و م ــردم فعالی ــت ه ــای اجتماعی چ ــون تعامل با
دوســـتان و آشـــنایان در گردهمایـــی و قدم زدن ،ب ــازی و تفریح و فعالی ــت هایی این چنینی
مـــی باشـــد که در ایجـــاد تصویر ذهن ــی مطلوب تاثر بس ــیاری دارد.
افـــراد بر اســـاس منافـــع خـــود ارتباطات را تش ــکیل می دهن ــد بنابر ی ــن طریقه حض ــور فرد در
مـــکان بـــه همراه ســـایر انســـان ها عام ــل موثر در تصمیم ش ــخص ب ــرای مان ــدن در آن فضا را
دارد در این راســـتا ممکن اســـت افراد جس ــتجو م ــکان هایی که در آن اف ــراد با خصوصیات
مشـــابه آنهـــا به لحاظ مذهـــب ،اقتصاد ،تحصیالت ...،بشناس ــند ولی با این که انس ــان ها
مشـــوق تعامـــل با مـــکان هایـــی فیزیکی و اجتماع ــی هس ــتند در نتیجه ارتقای همبس ــتگی
بـــه آن فضـــا اســـت .همینطـــور فضاهای اجتماع ــی نامطل ــوب نیز فرصتی اس ــت تا اف ــراد با
هـــم بـــودن و درکنـــار هم بـــودن در راس ــتای تعام ــات اجتماع ــی را تجرب ــه کنن ــد .فضاهای
عمومـــی بـــا داشـــتن ظرفیـــت هـــای ق ــوی در مرحل ــه نخس ــت این فرص ــت را جه ــت کنش
اجتماعـــی در اختیـــار کلیـــه شـــهروندان ق ــرار می دهن ــد .در مرحله بع ــد پس از ایج ــاد اولیه
تعامـــل اجتماعـــی ،تفـــاوت های موجود در س ــطوح اجتماع ــی ،فرهنگی و اقتص ــادی که به
وجـــود آورنـــده هنجـــار های رفتـــاری مختلفی اس ــت خ ــود مقدمه س ــاز ایجاد ارتب ــاط پایدار
و تعامـــات اجتماعـــی خواهـــد شـــد(قنبران-جعفری  .)57 :1393مس ــعودی فضای ــی را
عمومـــی می داند که در آن شـــخص ب ــه بیان خویش در ارتب ــاط با دیگری بپـــردازد .او ویژگی
ایـــن حـــوزه را تجمـــع انســـان هـــا و بح ــث در مورد عالی ــق عموم ــی می دان ــد زیرا ای ــن اتفاق
اجتماعی باید در دســـترس تمام شـــهروندان باشد(مس ــعودی  .)12 : 1380دو عامل کالبد و
پیـــش بینـــی را از عوامـــل تاثیرگذار در حضور و تعامل اجتماعی افراد اس ــت ک ــه در باال بردن

 -5ایجاد فضایی سنتی و تجاری اجتماع پذیر
بـــرای طراحی و ایجـــاد یک فضای تجاری که در اختیار عموم قرار می گیرد که پاســـخگویی
تمام نیاز های گرو های مختلفی از مردم باشـــد باید ویژگی های زیر را داشـــته باشـــد :
 -1تامیـــن و ایجـــاد امنیت ،تـــداوم ،قابل پیش بینی بودن فضاهـــا و دیاگرام حرکتی
در داخل محیـــط و قلمرو کلی
 -2وجـــود امکانـــات مناســـب و کامـــل در فضـــا ،پاســـخگویی بـــه تمـــام نی ــاز های
ســـنین مخلتـــف و راحتـــی و آســـایش فکـــر وذهنـــی در داخـــل محیط
 -3شـــور هیجـــان ،اتفـــاق هـــای فرهنگی و هنـــری که مـــی تواند با ایجـــاد فضاهای
آموزشـــی ،اجرایـــی ،نمایشـــگاهی و ...ایـــن نیاز هـــا را برطرف کرد.
 -6کالبد و محیط در کنش اجتماعی
کیفیـــت فضـــای طراحـــی شـــده وابســـته بـــه عواملی همچـــون دسترســـتی هـــای مخلتف،
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 -4اجتماع پذیری و حیات جمعی
حیـــات جمعـــی فرصتـــی جهـــت رها شـــدن از تنـــش های روزمـــره ،گـــذران اوقـــات فراغت،
تعامـــات اجتماعـــی و گردهمایی افراد و گروه های مختلف و بســـتری بـــرای حضور ،آزادی
بیـــان و ابراز آنها در فضاســـت .حیات جمعـــی در فضاهای عمومی در گـــرو ترویج تعامالت
اجتماعــ�ی( )sennette, 1974: 215بـــه طـــور کلی دربـــاره خلق یک فضای عمومـــی موفق که
بتوانـــد پذیرای افراد و گـــروه های مختلف باشـــد ،دیدگاه های مختلفی وجـــود دارد ازجمله
دیـــدگاه یـــان گل ،آلـــن جا کوبس و  ...اشـــاره کرد .درکل دیـــدگاه های فوق در یـــک نظر کلی
عواملـــی چون اختـــاط کاربری ،زیبایی بســـری ،راحتـــی کالبدی ،تنـــوع و هماهنگی فضا،
امنیـــت ،اســـتراحت و توفـــق کـــردن ،حـــس ســـرزندگی و دسترســـی مناســـب را از مهمتری ــن
عوامـــل تاثیـــر گذار بر حضـــور پذیری و تعامـــات اجتماعی دانســـته اند.
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حس همســـبتگی به مـــکان نیز تاثیـــر گـــذار است(دانشـــپور چرخچیـــان  .)1386:19کپالن
کیفیـــت کالبـــدی یـــک مکان و فضـــای عمومی را وابســـته به وجـــود عناصر طبیعی دانس ــته
که منجر به افزایش هیجان و ســـرزندگی و محیط ،امکان اســـتراحت و ســـامت بیش ــتر برای
افراد می شـــود .وایـــت عوامل موثر در ایجاد و پیشـــرفت کالبدی فضاهـــای عمومی را پله ها،
آب نماهـــا و ســـایر عوامل عمومی در تشـــویق افراد بـــه حضور در تعامـــل اجتماعی می داند و
کیفیـــت یک پارپگی فضا ،انعطاف پذیری ،تناســـبات ،هندســـه ،مصالح ،بدنـــه ها و ابعاد
و ...پیوســـتگی کالبـــدی و فضایـــی را بـــر ضمیر ادراک انســـان ها تاثیر گذار مـــی داند .مکان
هـــا کنتـــرل دسترســـی وســـایل نقلیـــه و امنیت پیـــاده ارتبـــاط مســـتقیم حمل و نقل ش ــهری
و پیـــش بینـــی فعالیـــت های جـــذاب را عوامـــل موثر بـــر پاســـخگویی فضاهایـــی عمومی به
نحـــوه مطلوب دانســـته اســـت .از دیگـــر نیاز هـــای ایجاد امکان مشـــاهده و نظـــارت دیگران
و اتفاقـــات و رویـــداد هـــای اطراف که یکـــی از عوامل موثر در میزان پاســـخگویی فضا اس ــت
همینطـــور نیـــاز مـــردم برای کشـــف فضا می تواند توســـط ایجـــاد فضا ها مختلـــف ،فعالیت
هـــای گونا گون بـــا هدف تامین متنوع ،جاذبـــه و تجارت گوناگون و ایجـــاد جهت و کنش در
انســـان هـــای حاضر در مکان می شـــود .از نظر دانشـــپور و چرخچیان با اســـتفاده از اش ــکال
مختلـــف مکانیکـــی و طبیعی می توان نیاز هایـــی عواملی چون رویت پذیـــری فضا ،امکان
امنیـــت و ایجاد تصوی ذهنی از مکان های با ارزش و زیباشناســـانه را تامین کرد(دانش ــپور-
چرخچیان .)1386:19
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آســـایش فیزیولوژیکـــی ،امنیـــت و نـــکات مه ــم در رعای ــت قوانی ــن طراح ــی در اقلی ــم ه ــای
متفـــاوت بـــرای فضـــا اســـت .ایجـــاد م ــکان های ــی ب ــرای افزای ــش س ــرزندگی و دع ــوت افراد
بـــه یـــک موضوع مشـــترک اهمیـــت بس ــیاری دارد و همینطور س ــعی ب ــرای خلق ی ــک اتفاق
هیجـــان انگیـــز و جالب بـــرای ایجاد حس دع ــوت کنندگ ــی از عابرین و م ــردم در حال گذر
از خیابـــان ها بســـیار مهم اســـت .مـــی توان با ایج ــاد عناص ــر طبیعی زن ــده و مصنوعی برای
افزایـــش حـــس جریان زندگـــی و زنده بودن فضاها اس ــتفاده ک ــرد .طراحی م ــکان هایی برای
اســـتراحت و مکـــث بـــرای ســـامتی و راحت ــی افراد بس ــیار حائز اهمیت اس ــت .م ــی توان از
عناصـــری چـــون یادمان هـــا ،آب نما ها و س ــایر عوامل موثر در تش ــویق انس ــان ه ــا به حضور
و تعامـــل در فضـــا ،در زمـــره عوامل تاثیر گ ــذار در ارتقا جنبه های کالب ــدی فضاهای عمومی
محســ�وب مــ�ی شــ�وند{ .}whyte,1980کیفی ــات طراحان ــه ای چ ــون :تعی ــن و یکپارچگ ــی
فضـــا ،ابعـــاد ،تناســـبات ،انعطاف پذیری ،ف ــرم ،هندس ــه ،مصالح ،محصور ی ــت ،بدنه ها،
پیوســـتگی کابلـــدی و فضائـــی نیز می توانن ــد در ادراک فضا ب ــه عن ــوان کل و در نتیجه تاثیر
مطلـــوب بـــر ادراک انســـان موثـــر باش ــند{پاکزاد .}1384 ،ب ــه ط ــور کلی م ــی توان ب ــا توجه به
نـــکات زیـــر بـــه ایجاد حـــس تعلق ب ــه م ــکان و اجتم ــاع پذیری ب ــه نح ــو مطلوبی پاش ــخگو
باشیم:
 -1پیش بینی فعالیت های جاذب{}pps,2000
 -2طراحی عناصر زیبا شناسی و عملکرد زیبا گرایانه
 -3دیاگـــرام ارتباطی مناســـب در فضاهای مختلف ،راهنمای ــی و هدایت مردم به
کمک وضـــوح مکان ها
 -4کنتـــرل دسترســـی ها مختلف و همینط ــور ایجاد امنیت برای کلی ــه افراد پیاده
و وسایل نقلیه
 -5کمک گرفتن از سیستم حمل و نقل شهری و توجه به ارتباط مکان با آن
-6ایجاد فضاهایی تامل و مکث
 -7فضاهایی جهت تجمع افراد برای یک موضوع مشترک
 -8ورودی های دعوت کننده از لحاظ بصری
 -7خصوصیات های فعالیتی در فضا
بـــا توجه به پیشـــینه تحقیق متوجه می ش ــویم که ب ــرای طراحی اجتماع پذیـــر در مکان های
ســـنتی تنها عوامـــل بصری و زیبا شناس ــانه کافی نیس ــت و همینطور فعالی ــت های فضاها
مـــی توانـــد بر کیفیـــت و عملکـــرد جذب م ــردم در م ــکان تاثی ــر گذار باش ــد .ای ــن موضوع را
مـــی تـــوان کفت کـــه ارتباطی بیـــن فعالیت ه ــای پیرامون ــی و فعالی ــت های عموم ــی وجو د
دارد .جیـــن جیکوبـــز در مقاله اش پیرامون لندم ــارک هاه با عنوان" مرگ و زندگی ش ــهر های
بـــزرگ آمریکایـــی" مطـــرح نمود کـــه ترکیب شهرنش ــینی ب ــا عملکردهای تجاری و مس ــکونی
در مقیـــاس محلـــه ای و همســـایگی یکی از مهمترین عوامل ارتقا زندگی ش ــهری می باش ــد.
مطالعـــات نشـــان مـــی دهنـــد فضاهای عموم ــی که م ــردم در آن ق ــادر به اشـــتغال به محیط
بـــا نگاه کردن به ســـایرین ،نشســـتن ،غ ــذا خ ــوردن ،فعالیت های خ ــرده فروش ــی ،فعالیت
هــ�ای ورزشــ�ی{ ،}carr & francis . 1992اتفاق ــات دن ــج ،تب ــادل آزاد اطالع ــات در قال ــب
نمایـــش و آموزش مهارت ها ،کســـب تج ــارت محیطی ،ام ــکان بیان خالق اف ــراد و گروه ها
حمایـــت نماینـــد که این امر خـــود منجر به افزایش حس همبس ــتگی اجتماع ــی و در نتیجه
رضایتمندی بیشـــتری می گـــردد .می توان فعالیت های فضاهای عمومی س ــنتی را به س ــه
دســـته تقســـیم کـــرد  :فعالیت های اجتماع ــی  :فعالیت هایی ک ــه با آمدن م ــردم به مکان و

فضاهـــای طراحی شـــده انجـــام صورت می گیـــرد .فعالیت هـــای انتخابـــی  :فعالیت هایی
کـــه مربـــوط به میزان عملکرد و کیفیت فضای طراحی شـــده بســـتگی دارد و مردم به صورت
اختیـــاری برای انجـــام آن فعالیت هـــا تصمیم گیـــری می کنند.
فعالیـــت هـــای اجبـــاری  :فعالیت هایـــی که خـــارج از عملکـــرد و کیفیت فضـــای طراحی
شـــده اســـت ماننـــد عبور از فضـــا و رفـــت و آمد هـــای روزمره...

توجـــه بـــه فضاهـــای اجتمـــاع پذیـــر و تعامل
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 -9بررسی و تحلیل نمونه موردی
بـــا توجـــه تقســـیم بنـــدی خیابان هـــای اســـتان زنجـــان ،در مرکـــز بافـــت قدیکی این اس ــتان
مجموعـــه تاریخی ذوالفقاری قرار گرفته اســـت و شـــامل ســـاختمان های اندرونـــی و بیرونی
می باشـــد کـــه در حال حاضـــر تنها عمـــارت اندورنـــی باقی مانـــده و اقدامات شـــهرداری در
ایـــن ســـال ها باعـــث جدایی عمـــارت بیرونی توســـط خیابان زینبیه شـــده و باغ بن ــا تبدیل
به پارک عمومی شـــده اســـت .این عمارت ســـنتی در دو طبقه و یک ســـردابه ســـاخته ش ــده
اســـت .نقشـــه خانه ایرانی اســـامی می باشـــد .ســـردر عمارت بیرونی شـــامل یـــک ورودی با
قـــوس جناغـــی بوده و دو طـــاق نما با قوس های نیم دایره در طرفین اجرا شـــده اســـت .طاق
نمای ســـردر غربی به هنگام تعویض توســـط خیابان طالقانی از بین رفته اســـت .نمای س ــر
در از آجـــر هایـــی بـــا نقوش تزیین شـــده اســـت .در طبقه همکـــف ورودی بنا که یک س ــقف
ســـر پوشـــیده با دو ســـتون دارد به هشـــتی منتهی می شـــود .در این طبقه قســـمت اداری قرار
گرفته و ســـمت شـــرقی بنا گلخانه قرار گرفته اســـت .در طبقه دوم که دارای دو را پله اس ــت
تـــاالر هـــای پذیرایـــی ،اتاق هـــای خواب هـــا و اتاق نشـــیمن و ســـرویس های بهداش ــتی قرار
دارنـــد .چهارطاقـــی ها با چوب تزیین شـــده اند و کل مجموعه با پوشـــش خارجی ش ــیروانی
اســـت .در مرکـــز بـــاالی ســـاختمان نورگیـــر تبعیه شـــده و بـــه کاله فرنگی معروف اس ــت .این
نورگیـــر با پالن هشـــت ضلعی بـــا روش گره ســـازی به فرم گنبد تبدیل شـــده اســـت .تزینات
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 -8روش تحقیق
پژوهـــش حاضـــر به صورت کمی انجام گرفته اســـت و ســـعی در فهم هرچه دقیـــق تر مفاهیم
اشـــاره شـــده دارد و درصدد توســـعه دانش طراحی و برنامه ریزی در فضاهای ســـنتی جهت
ایجـــاد و ارتفـــای تعامـــات اجتماعـــی اســـت .همچنیـــن بـــا شـــیوه اســـتداللی ،بـــه منابع و
متـــون معتبـــر کتابخانـــه ای و شـــبکه جهانی اینترنت نیز ارجاع شـــده اســـت .حـــوزه مطالعه
پژوهـــش ،عمـــارت ذوالفقـــاری زنجان اســـت .جامعه آماری نیـــز تمامی کاربـــران ،کارمندان
و مـــردم داخل این مجتمع هســـتند .تحقیق حاضر با اســـتفاده از روش تحقیق همبس ــتگی
و بـــا تکنیـــک پرسشـــنامه هـــای منظـــم و از پیـــش تدویـــن شـــده انجـــام پذیرفته اس ــت و به
تحلیل تطبیقی و تفســـیری مولفـــه های مورد مطالعه از طریق مشـــاهدات منظم و مطالعات
میدانـــی در عمـــارت ذوالفقـــاری زنجـــان پرداخته اســـت .برای تعییـــن حجم نمونـــه از میان
افـــراد داخـــل عمـــارت از روش هـــای علمی معتبر پرسشـــنامه پخـــش و تکمیل شـــد .جنس
ســـواالت پرسشـــنامه بـــر پایه ســـه متغیر اصلـــی پژوهش یعنـــی ،تعامالت اجتماعی ،س ــبک
معمـــاری معاصر و طراحی فضای ســـنتی می باشـــد .بـــرای هر متغیر بطـــور میانگین  12عدد
ســـوال طراحی شـــده ،کـــه در مـــورد تجربه کاربـــران و افـــراد در مورد دسترســـی هـــا ،فضاهای
داخلی ،امکانات مختلف و ...ســـوال شـــده اســـت .در مرحله اســـتخراج ،تنظیم و تجزیه و
تحلیل داده ها نیز از نرم افزار آماری  spssو ..اســـتفاده شـــده اســـت که ابتـــدا آلفای کرونباخ
متغیرهـــا محاســـبه و ســـپس بـــا توجه بـــه نوع آزمـــون آماری و بـــرای اثبـــات وجود رابط ــه نیز از
ضریب همبســـتگی پیرســـون اســـتفاده شده است.
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داخـــل عمـــارت در طبقـــه همکـــف از کاش ــیکاری س ــبک قاجار اس ــت که س ــبک معروف
نیلوفر ابی اســـتفاده شـــده اســـت .دسترس ــی به پلکان و س ــرویس ها مناس ــب اس ــت .یکی
از مشـــکالت عمـــده در داخـــل مجموع ــه نب ــود مبلمان برای نشس ــتن و اس ــتراحت اس ــت.
کیفیـــت فضاهـــای داخلـــی مناســـب هس ــتند .فض ــای حرکت ــی در داخ ــل مجموعه س ــاده
اســـت و باعـــث ســـردرگمی حرکتی نمی ش ــود .ب ــا اس ــتفاده از نور گی ــری ز یـــاد و فضاهای با
وضـــوح بـــاال و قابل پیـــش بینی ،امنیت فکری مناس ــبی ایجاد ش ــده اس ــت.
 -10بررسی متغیرهای جامعه شناختی در نمونه موردی
نفـــرات شـــرکت کننـــده در ایـــن پژوهش ش ــامل صد نفر می باش ــد ک ــه به ص ــورت تصادفی
انتخاب شـــدند و در چهـــار بخش متغیرهای جامعه ش ــناختی ،متغیره ــای مربوط به نحوه
ســـبک ســـنتی ،طراحی معمـــای معاصر و طراح ــی با در نظ ــر گرفتن تعام ــات اجتماعی به
ســـواالت پرسشـــنامه پاســـخ دادنـــد .چهار متغیر س ــن ،جنیس ــت ،تحصی ــات و وضعیت
تاهـــل جـــزء متغیرهای جامعـــه شـــناختی پژوهش می باش ــندکه فراوان ــی آنه ــا در ادامه مورد
بررســـی قرار گرفته اســـت.
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جدول .1وضعیت توزیع آماری متغیر سن
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بر اســـاس جدول و نمودار فوق بیشـــتر نفرات ش ــرکت کننده در پژوهش میانس ــال می باشند
و میانگین سنی شـــرکت کنندگان  39.29سال است.
 -2-10جنسیت
جدول .2وضعیت توزیع آماری متغیر
جنسیت
مأخذ :نگارنده
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انحراف استاندارد

واریانس

جنسیت

*
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07

0.25

توجـــه بـــه فضاهـــای اجتمـــاع پذیـــر و تعامل
محـــور در طراحـــی بناهـــای ســـنتی معاصـــر
(نمونه موردی :عمارت ذوالفقاری زنجان)
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نمودار .2وضعیت توزیع آماری متغیر
جنسیت
مأخذ :نگارنده

بـــر اســـاس نتایج بدســـت آمـــده از توزیـــع فراونی جنیســـت می تـــوان گفت که بیشـــتر نفرات
شـــرکت کننـــده در پژوهـــش (حـــدود  )%59خانم و حـــدود  %45از شـــرکت کننـــدگان نیز آقا
بـــوده اند.
 -3-10تحصیالت

تحصیالت

فوق دیپلم به باال

دیپلم

1.42

2.88
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متغیر  -آماره

میانگین

بیشترین تکرار

انحراف استاندارد
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جدول .3وضعیت توزیع آماری متغیر
تحصیالت
مأخذ :نگارنده
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 -4-10وضعیت تاهل
متغیر  -آماره
وضعیت تاهل

میانگین
ً
اکثرا متاهل

بیشترین تکرار

انحراف استاندارد

واریانس

تاهل

0.7

0.27

جدول .4وضعیت توزیع آماری متغیر تاهل
مأخذ :نگارنده
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طبـــق جـــدول و نمـــودار بـــاال نفـــرات شـــرکت کننـــده در پژوهش از نظـــر تحصیـــات در پنج
گـــروه دیپلم ،فـــوق دیپلم ،کارشناســـی ،کارشناســـی ارشـــد ودکتری دســـته بندی ش ــده اند
که بیشـــترین نفرات شـــرکت کننـــده مربوط به گروه دیپلـــم و کمترین نفرات شـــرکت کننده
مربـــوط به گـــروه دکتری می باشـــند.

25

توج ــه ب ــه فضاه ــای اجتم ــاع پذی ــر و تعامل
مح ــور در طراح ــی بناه ــای س ــنتی معاص ــر
(نمونه موردی :عمارت ذوالفقاری زنجان)
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بـــر اســـاس نتایج بدســـت آمـــده از متغیر تاهل ،م ــی توان گفت که بیش ــترین نفرات ش ــرکت
کننـــده در پژوهـــش متاهـــل بوده اند هر چند اخت ــاف با نفرات مجرد زیاد نیس ــت و می توان
ً
گفـــت تقریبا نیمی از شـــرکت کننـــدگان متاهل و نیم دیگر مج ــرد بوده اند.
 -11متغیر طراحی سنتی

جدول  .5متغیر طراحی سنتی مأخذ :نگارنده
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بـــرای متغیـــر طراحـــی ســـنتی  13ســـوال فرع ــی در نظ ــر گرفت ــه ش ــد ک ــه در تحلیل ه ــا با کد
ً
 … ,t2,t1ســـواالت مشـــخص شدند و بر اس ــاس پاسخ های بدس ــت آمده تقریبا نیمی از این
متغیرها (شـــش ســـوال) امتیاز طراحی متوس ــط به ب ــاال دریافت کرده اند هر چند س ــه متغیر
نیـــز امتیاز طراحـــی ضعیف و بســـیار ضعیف دریافت نم ــوده اند.
 -12متغیر طراحی معماری معاصر

جدول  .6متغیر طراحی معماری معاصر مأخذ :نگارنده
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بـــرای متغیـــر طراحـــی معمـــاری معاص ــر  10س ــوال فرعی در نظ ــر گرفته ش ــد که از نظر پاس ــخ
ً
دهنـــدگان می توان مشـــاهده کـــرد که تقریب ــا تمامی مولفه های مطرح ش ــده ب ــرای معماری
معاصـــر امتیـــاز خوب و خیلی خوب کس ــب کرده ان ــد .هر چند یکی از مولفـــه ها بین خوب
و متوســـط قـــرار می گیرد ولـــی در کل معیار طراحی معماری معاص ــر در طراحی مورد مطالعه
از نظر پاســـخ دهندگان به خوبی رعایت ش ــده اس ــت.
 -13متغیر تعامالت اجتماعی

جدول  .7متغیر تعامالت اجتماعی مأخذ :نگارنده
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بـــه منظـــور ســـنجش معیـــار تعامـــات اجتماع ــی  15متغی ــر فرعی تعریف ش ــد و بر اس ــاس
نتایـــج بدســـت آمـــده از جـــدول فـــوق مش ــاهده می ش ــود ک ــه تنه ــا  %30از معیاره ــای مورد
مطالعـــه (تقریبـــا یک ســـوم) معیـــار تعام ــات اجتماع ــی را به خوب ــی رعایت ک ــرده اند و در
کل عمـــارت مـــورد مطالعه از نظـــر دخیل ک ــردن تعام ــات اجتماعی در طراح ــی ،وضعیت
مناســـبی ندارد.

 -14تحلیل های استنباطی پژوهش
بـــه منظور بررســـی وجود رابطه بین نوع طراحی معاری ســـنتی و نوع طراحـــی معماری معاصر
بـــا تعامـــات اجتماعـــی از پرسشـــنامه تخصصـــی که دارای ســـه متغیـــر اصلی ذکر ش ــده در
فـــوق بود اســـتفاده شـــد .به منظـــور انتخاب نـــوع آزمـــون آمـــاری (پارامتریـــک و ناپارامتریک)
ابتـــدا آلفـــای کرونبـــاخ متغیرها محاســـبه و ســـپس در مورد نـــوع آزمون آمـــاری تصمیم گیری
خواهـــد شـــد و برای اثبـــات وجود رابطه نیز از ضریب همبســـتگی پیرســـون اســـتفاده خواهد
شد .

توجـــه بـــه فضاهـــای اجتمـــاع پذیـــر و تعامل
محـــور در طراحـــی بناهـــای ســـنتی معاصـــر
(نمونه موردی :عمارت ذوالفقاری زنجان)
مجید شهبازی ،آرش عابدینی
صص 31-18
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بر اســـاس نتایج بدســـت آمـــده از تحلیل آلفا می توان گفـــت با توجه به اینکـــه کلیه متغیرها
دارای آلفـــای باالتر از  0.7هســـتند در نتیجه نرمالیته متغیرها تاییـــد و می توان از آزمون های
آمـــاری پارامتریـــک نظیر همبســـتگی پیرســـون برای بدســـت آوردن نـــوع رابطه بیـــن متغیرها
استفاده کرد.

جدول  .8ضریب آلفای کرونباخ سه متغیر
اصلی مأخذ :نگارنده
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متغیر اصلی

متغیرهای فرعی

آلفای محاسبه شده

میزان مورد قبول
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 -15بررسی نرمالیه متغیرهای اصلی
ضریـــب آلفـــا کرونبـــاخ بـــرای ســـنجش میـــزان هماهنگی درونـــی نگرش هـــا ،قضـــاوت ها و
معیارهـــا در یـــک پرسشـــنامه بـــه کار مـــیرود .ایـــن روش یکـــی از روشـــهای محاســـبه پایایی
پرسشـــنامه مـــی باشـــد .نتیجه این آزمون شـــرط اساســـی برای تایید پرسشـــنامه می باش ــد.
ایـــن آزمـــون که حاصل آن یـــک ضریب به نام آلفای کروبناخ میباشـــد ،بـــرای آزمون قابلیت
اعتمـــاد یـــا پایایی ( )Reliabilityپرسشـــنامه ای که بـــه صورت طیف لیکرت طراحی ش ــده
و جوابهـــای آن چنـــد گزینـــه ای میباشـــند ،بـــه کار میرود .توجه شـــود که هر دســـته س ــؤال
که دارای گزینه های همســـان و مســـاوی داشـــته باشـــند ،باید به طور جداگانه آزمون ش ــوند.
مثـــا ســـواالت  5جوابـــه با هم و ســـه جوابه بـــا هم .ترتیـــب گویه هـــا (از نظر امتیاز س ــواالت)
بـــرای ضریـــب کرونباخ مهم نیســـت ،چـــون این ضریـــب بر اســـاس واریانس ،محاس ــبات را
انجـــام میدهد.
ضریـــب قابلیـــت اعتماد کرونباخ یک پرسشـــنامه تحـــت تاثیر عوامل مختلفی قـــرار دارد که
عبارت است از:
1.طـــول پرسشـــنامه :قاعدتـــا پرسشـــنامه هـــای طوالنـــی تـــر از قابلیـــت اعتمـــاد باال ت ــری
در مقایســـه بـــا پرسشـــنامه هـــای کوتاه برخـــوردار هســـتند .بـــرای مثال ضریـــب آلفای
کرونبـــاخ یـــک آزمـــون  60ســـوالی مـــی تواند بیشـــتر از یـــک آزمون  40ســـوالی باش ــد.
2.ســـوال هـــای مشـــابه از نظـــر محتـــوا و بـــا ســـطح دشـــواری متوســـط ،قابلیـــت اعتم ــاد
پرسشـــنامه را افزایـــش مـــی دهـــد.
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توج ــه ب ــه فضاه ــای اجتم ــاع پذی ــر و تعامل
مح ــور در طراح ــی بناه ــای س ــنتی معاص ــر
(نمونه موردی :عمارت ذوالفقاری زنجان)
مجید شهبازی ،آرش عابدینی
صص 31-18

 -16رابطه بین تعامالت اجتماعی با طراحی سنتی و طراحی معماری معاصر
بـــه منظـــور بررســـی ایـــن روابـــط با توج ــه ب ــه نرمال ب ــودن متغیره ــای م ــورد بررس ــی از ضریب
همبســـتگی پیرســـون اســـتفاده شـــده اس ــت .این ش ــاخص با نماد علمی  rدر محاس ــبات
آمـــاری نشـــان داده می شـــود و مقایری بین  +1ت ــا  -1می گیرد .اگر مقدار ش ــاخص بین  +1تا
صفـــر باشـــد ،نتیجه به این صورت تفس ــیر می ش ــود ک ــه بین دو متغی ــر رابطه مثب ــت و معنا
داری وجـــود دارد یعنـــی متغیرها روی هم تاثیر مثبتی دارند و رش ــدیکی باعث رش ــد دیگری
خواهـــد شـــد اما اگر این مقـــدار بین صفر و  -1ق ــرار بگیرد یعن ــی متغیر ها با ه ــم رابطه منفی
و معکـــوس دارند و روی یکدیگر تاثیر منفی دارند و با رش ــد یکی ممکن اس ــت رش ــد دیگری
کنـــد یا رشـــد در جهت عکس صـــورت بگیرد.
 -17رابطه بین طراحی سنتی و تعامالت اجتماعی
بـــه منظور بررســـی رابطـــه بین تعامـــات اجتماعی و طراحی س ــنتی ب ــا توجه به نرم ــال بودن
توزیـــع هـــر دو متغیر از ضریب همبس ــتگی پیرس ــون اس ــتفاده ش ــد که نتایج بدس ــت آمده از
این آزمـــون در جدول زیر گزارش شـــده اس ــت.
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جدول  .9رابطه بین دو متغیر طراحی
سنتی و تعامالت اجتماعی با استفاده از
ضریب همسبتگی پیرسون
مأخذ :نگارنده
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بـــر اســـاس نتایج بدســـت آمده رابط ــه بین متغی ــر  t1و تعام ــات اجتماع ــی در کل معکوس
ارزیابـــی مـــی شـــود .هر چنـــد این رابطه بس ــیار ضعیف اس ــت.
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 -18رابطه بین معماری معاصر و تعامالت اجتماعی
بـــه منظور بررســـی رابطه بین تعامـــات اجتماعی و طراحـــی معماری با توجه بـــه نرمال بودن
توزیـــع هـــر دو متغیر از ضریب همبســـتگی پیرســـون اســـتفاده شـــد که نتایج بدســـت آمده از
ایـــن آزمون در جدول زیر گزارش شـــده اســـت.

توجـــه بـــه فضاهـــای اجتمـــاع پذیـــر و تعامل
محـــور در طراحـــی بناهـــای ســـنتی معاصـــر
(نمونه موردی :عمارت ذوالفقاری زنجان)
مجید شهبازی ،آرش عابدینی
صص 31-18

جدول  .10رابطه بین دو متغیر معماری
مدرن و تعامالت اجتماعی با استفاده از
ضریب همسبتگی پیرسون
مأخذ :نگارنده
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بـــر اســـاس نتایج بدســـت آمـــده رابطه بیـــن متغیر  a1بـــا تعامـــات اجتماعی مثبـــت ارزیابی
می شـــود.
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 -19نتیجه گیری
کنـــش اجتماعی و تعامـــات اجتماعی ،از موضوع های حائز اهمی ــت در طراحی فضاهای
عمومـــی ماننـــد مـــوزه هـــا و عمـــارت های س ــنتی م ــی باش ــد .در عاص ــر حاضر طراح ــان به
مولفعـــه هـــای جامعـــه شناســـی و روان شناس ــی محیط ــی توجه بس ــیاری دارن ــد .مطلوبیت
محیـــط و کیفیـــت کابلد فضـــا باعث تجربی ــات و ایجاد خاط ــرات ذهنی در انس ــان ها می
شـــود و هرچـــه عوامل ایـــن خاطرات قوی تر باش ــد نتیج ــه آن در میان م ــردم و ارتباطات آنها
بیشـــتر می شـــود .محیط های ســـنتی م ــی توانند ب ــه عنوان یک فض ــای عمومی زمینه س ــاز
ایجـــاد تعامالت اجتماعی باشـــند .ع ــدم توجه به نیاز ه ــای افراد باع ــث نارضایتی مراجعه
کننـــدگان از محیـــط مـــی گـــردد و درنتیج ــه حض ــور اف ــراد کمت ــر و در حقیق ــت م ــوزه های و
عمـــارت های ســـنتی فقـــط به احج ــام و فضای خال ــی تبدیل می ش ــود .در ای ــن پژوهش با
توجـــه به بررســـی فضـــای عمارت ذوالفق ــاری زنجان می ت ــوان بیان کرد که این بنای س ــنتی
در پیشـــرفت تدریجـــی و مـــداوم اجتم ــاع پذیری ب ــا اس ــتفاده از مراحل زیر توانس ــته فضایی
تقریبا مناســـب بـــرای ارتقای تعامـــات اجتماع ــی ایجاد کند:
 -1تامین آسایش روانی و فیزیکی با استفاده از ایجاد امنیت و حضور فعال مردم
 -2ایجاد فضاهایی مختلف برای افراد و گروه های اجتماعی متفاوت
 -3ایجاد کابلد مناسب و اختالط کاربری های مختلف با استفاده از تلفیق
فضاها
بـــرای طراحـــی محیـــط هـــای ســـنتی ،ع ــاوه ب ــر اس ــتفاده از فضاهای ــی متناس ــب ب ــا نیاز و
خواســـت اجتمـــاع و مردم بایـــد به مبلمان اس ــتراحت و فضای مکث در کل فضا و یا مس ــیر
رســـیدن به محیط هـــای مختلف نی ــز توجه کرد تا مخاطب برای رس ــیدن و اس ــتفاده کردن
از فضاها خســـته نشـــود و مســـیر را ادامه دهد و یا قرارگرفتن در هر طبقه و هر نقطه در محیط
خســـته کننده نباشـــد تا فـــرد بتواند س ــاعت ها در فض ــا قرار بگی ــرد و از امکان ــات مختلف
اســـتفاده کنـــد .با بهره گیـــری از تلفیق کار ب ــری های مختل ــف و نیازمندی ه ــای متفاوت،
طراحـــی فضاهـــای مـــوزه یا ســـنتی می توان ــد تعامالت اجتماعی را گس ــترش ده ــد و فضای
طراحـــی شـــده را برای انســـان ها به محیط زنده ،ش ــاد و هم ــراه با تعام ــل در روابط اجتماعی
تبدیـــل کند کـــه منجر به پیشـــرفت و ارتق ــای کیفیت زندگی در تمام س ــنین می ش ــود.
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رعایـــت حریـــم به عنوان یکی از مهـــم ترین معیاره ــای طراحی و احداث خانه ه ــای ایرانی،
جهـــت تأمیـــن آســـایش و آرامـــش س ــاکنین قلم ــداد م ــی ش ــود .دزف ــول از دیرباز ،ش ــهری با
مردمـــی مذهبـــی و پایبنـــد بـــه اصول اس ــامی بوده اس ــت .که اص ــول و مبان ــی محرمیت ،از
خصوصیـــات مهـــم خانـــه هـــای این ش ــهر اس ــت .معم ــاران در خانه ه ــای س ــنتی دزفول با
ایجـــاد سلســـله مراتب حرکتی ،ایجـــاد فضاهایی برای عدم دسترس ــی مس ــتقیم به فضاها و
ســـاخت اتاق هـــا با رعایت قلمرو محرم بودن ،س ــعی در ایجاد محرمیت داش ــتند .مس ــکن
ً
معاصـــر ایرانـــی غالبـــا بـــا عنایـــت بـــه تأثیرپذی ــری از الگوه ــای ص ــوری معماری غ ــرب ،در
مقایســـه بـــا خانه ســـنتی ،دچار نوعی ب ــی هویتی ش ــده و محرمی ــت معماری س ــنتی در آن
مورد غفلت واقع شـــده اســـت .بـــا احیاء ،کاربرد و به روزرس ــانی الگوه ــای کالبدی معماری
ســـنتی از ملـــه تفکیک عرصه هـــای عمومی و خصوصی ،کنترل اش ــراف ب ــه فضای ورودی
و فضـــای خصوصـــی خانـــه با ایجـــاد فضای واس ــطه ،جدا س ــازی کار ب ــری بمنظ ــور کنترل
اصـــوات مزاحـــم و تجمیـــع فضاهای س ــاکت در یک س ــو و فضاه ــای دیگر در س ــوی دیگر،
می توان بســـیاری از کیفیات محیط زندگی را در مس ــکن معاصر ارتق ــاء داد .در این پژوهش
ســـعی شـــده است ضمن بازشناســـی اصول کالبدی معماری خانه س ــنتی و مسکن معاصر
در ایران ،خصوصیات معماری خانه های س ــنتی با تأ کید بر اصل محرمیت بررس ــی ش ــده
و قابلیـــت الگودهی آن بـــرای باز تعریف حریم در معماری مس ــکن معاصر م ــورد تحلیل قرار
گیـــرد .در ایـــن مقالـــه از روش تحقیق ــی توصیفی تحلیلی بهره گرفته ش ــده که ب ــا جمع آوری
اطالعـــات از طریـــق بررســـی کتابخان ــه ه ــای تخصص ــی و عمومی و نش ــریه ه ــای مرتبط با
موضوع انجام شـــده اســـت.
واژ گـ ــان کلـ ــیدی :خان ــه ه ــای س ــنتی دزف ــول ،حری ــم س ــمعی ،حری ــم بص ــری ،معماری
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سؤاالت تحقیق:
 ۱ـ حریم در معماری خانه های سنتی دزفول چگونه تعریف شده است؟
 ۲ـ چگونـــه مـــی تـــوان از اصـــول و مبانی حریـــم در معمـــاری خانه ســـنتی دزفول بـــرای ایجاد
الگوهایـــی بمنظـــور کاهـــش آلودگـــی صوتـــی و اشـــرافیت بصـــری در واحـــد های مس ــکونی
معاصـــر ایـــران بهره منـــد گردید؟

فــاطــمــه جــمــشــیــدی ن ــظ ــر ،ع ـبــدالــه جــاس ـمــی،
محمدعلی کاظم زاده رائف ،صبا میردریکوندی
صص 48-32
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 -1مقدمه
مســـکن بـــه عنوان شـــاخص ترین مـــکان در زندگی هر فرد شـــناخته می شـــود .شـــکل گیری
آن در دوران مختلـــف تاریـــخ  -از زمانـــی کـــه انســـان در جنـــگل مـــی زیســـته تا غارنش ــینی و
ابزارســـازی  -بـــر اســـاس نیازهـــای او چه فیزیکی و چه احساســـی اســـتوار بوده اســـت .بیش
تریـــن حضـــور انســـان در خانـــه اســـت ،و خانـــه بایـــد پاســـخگوی نیاز انســـان باشـــد .با یک
ارزیابـــی ســـاده می تـــوان دریافت کـــه در فرهنگ معمـــاری ایرانـــی ،ارزش واقعی بـــه جوهر و
ً
هســـته باطنی آن ،داده شـــده اســـت و پوســـته ظاهری ،صرفا پوششـــی مجازی اس ــت که از
حقیقتـــی محافظـــت می کند و فضـــای درونی و سربســـته آن ،تعیین کننده جوهر و هس ــتی
راســـتین بنا اســـت که قابل قیاس بـــا وجوهات فضای بیرونی نیســـت .محققـــان معتقدند،
خانـــه بیـــش از آنکـــه ســـاختاری کالبـــدی باشـــد ،نهادی اســـت بـــا عملکردی چن ــد بعدی
متأثـــر از اجتماع ،فرهنـــگ ،آیین مذهبی ،اقتصـــاد و اوضاع محیطی؛ و از آنجا که س ــاخت
خانـــه خـــود امری فرهنگی اســـت ،شـــکل و ســـازمان آن نیز متأثـــر از فرهنگی اســـت که خانه
محصـــول آن اســـت .رفتـــار اجتماعی بـــه طور مســـتقیم با رفتـــار محیطـــی و فرهنگ محیط
بســـتگی دارد .رفتـــار انســـان می توانـــد میزان محرمیـــت مورد نیـــاز در زندگی روزانـــه را تعیین
کنـــد .مـــراد از محرمیـــت در فضـــای معمـــاری و شهرســـازی ،کالبـــد دادن به فضا ،ب ــه گونه
ای اســـت کـــه دارای حریـــم از دو جنبـــه کالبـــدی و معنایـــی باشـــد .حریم داشـــتن در حوزه
کالبـــد فضایی ،بیـــش تر متمرکز بر اصولی اســـت که امنیت فضا را شـــکل خواهنـــد داد و در
حیطـــه معنایـــی ،ویژگی هایـــی دارد که حرمـــت و ارزش را بـــرای فضای معمـــاری به ارمغان
مـــی آورد ،بـــه گونـــه ای کـــه فـــرد در آن به آرامـــش برســـد .در واقع ،فضایـــی را می تـــوان محرم
دانســـت کـــه از نظر کالبـــدی برای اســـتفاده کننده دارای حریـــم ،مصونیـــت و امنیت بوده و
کیفیـــات فضایـــی آن به گونه ای باشـــد که آرامش و آســـایش فرد را تأمین نمایـــد .در طراحی
کـــردن فضـــای داخلـــی خانه ،نیازهـــای روانشناســـانه و نگرانی هـــای ســـا کنین اهمیت پیدا
مـــی کنـــد .محرمیت بصـــری ،محرمیـــت صوتی و معیارهـــای زیباشناســـانه مـــورد توجه قرار
مـــی گیرند(.مؤمنی و همکاران80 :1396،و )81یکی از اصـــول معماری ایرانی "درونگرایی”
اســـت .معمـــاری ســـنتی بـــا آ گاهـــی از تمامی نقطـــه نظرات اســـام دربـــاره خانـــه تالش می
کـــرد تـــا آن را بـــه عنـــوان مکانـــی امن ،حریـــم و حـــرم کنـــد و آســـایش را در آن ســـکون نماید.
(عبدالحســـینی )6 :1397،امـــروز با شـــروع انقالب دیجیتالی موج عظیمـــی از تحول جریان
یافتـــه اســـت که در مســـیر خود خانه و مســـکن انســـان هـــا را نیز دچـــار تغییـــر و دگرگونی می
کند(.علـــی الحســـابی،کرانی )1 :1391،مســـکن معاصر ایرانی در مقایســـه با مســـکن س ــنتی
بـــه لحاظ نـــوع و تعـــداد ریزفضاها تنـــوع چندانی ندارد .امـــا باوجود افت کمـــی ریزفضاهای
مســـکن معاصـــر ایرانـــی ،مکان یابـــی بســـیاری از همین ریز فضاهـــای معدود نیز به درس ــتی
ً
انجـــام نمـــی شـــود .و غالبـــا بـــه لحـــاظ عملکـــردی ،تعارضاتی میـــان آن هـــا بروز م ــی یابد.
(منـــان رئیســـی )123 :1395،با احیاء و اســـتفاده از رویکردهای معماری گذشـــته ،می توان
بســـیاری از کیفیـــات محیـــط زندگی را در مســـا کن امـــروزی ترقـــی داد .از این رو ،بـــا توجه به
همخوانـــی رویه های تأثیرگذار و کیفیات فضایی -که به ســـبب توجـــه به محرمیت و درون
گرایـــی ایجـــاد می شـــده اســـت -الگوهایی به دســـت می آیـــد( .مؤمنی و همـــکاران:1396،
)89

امکانســـنجی بهرهمندی از تجارب خانههای
ســـنتی دزفـــول بـــرای رعایـــت حریـــم ســـمعی
بصـــری در واحدهـــای مســـکونی معاصر
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 -1-1پیشینه پژوهش
ً
طبـــق بررســـی نگارنـــدگان ،تاکنـــون پژوه ــش مش ــابهی ک ــه دقیق ــا متمرک ــز ب ــر مس ــأله ای ــن
پژوهش(بهـــره منـــدی از تجارب خانه های س ــنتی دزفول برای رعایت حریم س ــمعی بصری
در واحـــد هـــای مســـکونی معاصر) باش ــد انج ــام نش ــده اس ــت .در مقاالتی مانند :نگرش ــی
بـــه نمـــود حریـــم خصوصی عناصـــر معم ــاری در خانه ه ــای س ــنتی ایران(کاظ ــم زاده رائف
و میردریکونـــدی ،)1399 ،محرمیـــت در معماری خانه ه ــای دزفول(مؤمنی،عطاریان،دیده
بـــان ،وصـــال ،)1396،معمـــاری از دی ــدگاه محرمیت در مس ــکن معاصر ایران(ریش س ــفید
نـــوش آبادی ،ســـجاد و هاشـــم پور ،پریس ــا ،)1394 ،رعای ــت اصل حریم در طراحی مس ــکن
معاصر(ملکی ،قدس نبوی ،ســـروری )1397 ،و مقایس ــه حریم خصوصی در مس ــکن سنتی
و معاصـــر ایران(دری ،صارمی ،جبـــاران ،)1393 ،مطالبی از چگونگ ــی حریم در خانه های
ســـنتی ایران منجمله شـــهر دزفول و مس ــکن معاصر مورد بررس ــی و تحلیل قرار گرفته است.
 -2از خانه سنتی تا مسکن معاصر در ایران
ّ
در گـــذر از معماری ســـنتی بـــه معماری معاصر بایس ــتی ببینیم که میراث معماری س ــنتی،
چـــه ارزش هایـــی را از دســـت داده و چ ــه نیروه ــای دیگری به غی ــر از دانش بوم ــی ،طبیعت
گرایـــی و صرفـــه جویـــی در انـــرژی ،بر ش ــکل گیری خان ــه های معاصر ،تأثیر داش ــته اس ــت.
عوامـــل معیـــن کننـــده ســـازمان فضای ــی خانه ب ــه عوامل پای ــدار و عوام ــل متغیر تقس ــیم می
گردنـــد .ســـاختمان های مســـکونی مطابق س ـ ّـنت و عرف ،ح ــول فضای داخلی ش ــکل و یا
ً
ً
اصطالحـــا درونگـــرا هســـتند .بـــه نظر می رس ــد .که ای ــن حالت اساس ــا حاصل تأثی ــر اقلیم،
موقعیـــت و منطقه نمی باشـــد ،بلکـــه حاصل عوام ــل اجتماعی و فرهنگی اس ــت که هم در
شـــهر و هم در روســـتا می تـــوان به چنین نمون ــه هایی برخورد کرد .ش ــناخت معم ــاری خانه
های تاریخی و آ گاهی از فرآیند شـــکل گیری ،بخش ــی از چارچ ــوب ّ
طراحی را برای معماران
فراهـــم مـــی کنـــد ،ایـــن شـــناخت زمین ــه ارزیاب ــی س ــاخت و س ــازها و ّ
طراح ــی واحده ــای
مســـکونی معاصـــر را فراهم سازد(.عبدالحس ــینی )1 :1396 ،بررس ــی معم ــاری معاصر ایران
نشـــان دهنده آن اســـت که با وجود تن ــوع آثار خلق ش ــده ،اصول کلی و الگوه ــا تنوع زیادی
ندارنـــد و تکامـــل معمـــاری ایـــران تنها ب ــا ارتقاء عوامل یاد ش ــده و ن ــه تغیی ــر و جایگزینی آن
بلکـــه بـــا نوآوری صورت مـــی پذیرد(.ش ــایان و معمار دزفول ــی)15 :1393،
 -1-2معماری خانه های سنتی ایران
اصـــول معنـــوی حا کم بـــر معماری س ــنتی ایران ،ریش ــه های عمیق ــی در فرهنگ و اندیش ــه
هـــای ایـــن مرز و بـــوم دارند .که در این میان اص ــول و جهان بینی اس ــامی ،تأثیرات غیرقابل
کتمانی در هویت و شـــکل دهی به آن داش ــته است(.پوس ــته گر و هم ــکاران )52 :1396،در
دوره ســـنتی ،خانـــه محل ســـکونت خانواده اس ــت ک ــه همان گون ــه که روابط خویش ــاوندی
اســـتوار و اســـاس امور اجتماعی اســـت .خانه ه ــا ضمن پاس ــخگویی به نیازه ــای اقلیمی،
فرهنگـــی ،مذهبـــی ،اصـــول زیبایـــی در آن نهفت ــه و تش ــکیل پالن خان ــه مس ــکونی ،ترکیب
فضاهـــای جـــز ،مصالـــح بـــکار رفته رنگ ه ــا و تزیین ــات از جزء ب ــه کل در ارتباط س ــنجیده
ای مـــورد اســـتفاده قرار مـــی گیرد ،ظراف ــت ،حضور طبیع ــت ،اعتقادات و اندیش ــه صریح و
ابـــداع و خالقیـــت همـــراه بوده که نش ــان از انس ــانی کردن فض ــا و طراحی بناهای مس ــکونی
دارد(.زندی محب )3 :1397 ،خانه های س ــنتی مهم ترین مکان برای نش ــان دادن س ــبک
زندگی در گذشـــته هســـتند .عدم ش ــناخت و درک به تدریج س ــاختار خانه ها را به س ــمت
جایگزینـــی این ســـاختمان ها با ســـاختمان های معاص ــر هدایت می کند(.طاهری س ــرمد
و همکاران)1 :1398،

 -1-1-2رعایت حریم در خانه های سنتی
از نظـــر واژگانی کلمه محرمیت از ریشـــة حریم حرمت اســـت .خانه شـــخص و اطـــراف آنرا از
ّ
محرمیـــت را در فضای معماری می تـــوان چنین توصیف
تعـــرض دیگران حفظ مـــی نماید.
کـــرد :کالبـــد دادن بـــه فضا به گونـــه ای کـــه دارای حریم کالبـــدی و معنایی باشـــد ،حریم در
ٔ
حـــوزه کالبـــد فضایی بیشـــتر متمرکز بر اصولی کـــه ّ
امنیت فضا را شـــکل و در حیطه معنایی
ویژگـــی کـــه حرمت را بـــرای فضای معمـــاری به ارمغـــان آورد که فـــرد در آن به آرامش برس ــد.
فضایـــی را مـــی توان فضای محرم دانســـت کـــه از نظر کالبدی برای اســـتفاده کننـــده دارای
حریـــم و امنیـــت بـــوده و کیفیـــت فضایـــی آن به گونـــه ای که آرامش و آســـایش فـــرد را تأمین
نماید(.عبدالحسینی)6 :1397،

دالیل ایجاد حریم در خانه سنتی
آرامش

امکانســـنجی بهرهمندی از تجارب خانههای
ســـنتی دزفـــول بـــرای رعایـــت حریـــم ســـمعی
بصـــری در واحدهـــای مســـکونی معاصر
فــاطــمــه جــمــشــیــدی ن ــظ ــر ،ع ـبــدالــه جــاس ـمــی،
محمدعلی کاظم زاده رائف ،صبا میردریکوندی
صص 48-32

نمودار شماره ( )1دالیل ایجاد حریم
(منبع :عبدالحسینی)6 :1397،
گردآوری :نگارندگان

آسایش
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مســـکن بـــه عنوان محـــل امن و آرامـــش خانواده بایســـتی به گونه ای مناســـب از مش ــرف قرار
گرفتـــن در امـــان بمانـــد .مـــورد دیگـــری که در ایـــن رابطـــه مطرح اســـت .ارتباطـــات صحیح
ً
فضاهـــای داخلـــی به گونه ای اســـت کـــه اوال غریبـــه ها بر فضاهای داخلی تســـلط نداش ــته
ً
باشـــند و ثانیـــا قلمـــرو اعضـــای خانـــواده نیز بـــه طریـــق مناســـب از یکدیگر تفکیک ش ــوند.
(شـــمیرانی و همکاران)47 :1395،

حریم در کالبد خانه سنتی ایرانی
حریم خصوصی

حریم عمومی

حریم صوتی(سمعی)

حریم خصوصی
حریم صوتی(سمعی)

حریم بصری
سایت خانه
در
ورودی

پنجره ها

پالن خانه
عرصه

ایوان و

عرصه

بالکن

عمومی خصوصی

سایت خانه
دیوارها سقف ها طبقات

پالن خانه
منطقه

منطقه

منطقه

مردان

زنان

خدمات

جدول شماره( )1حریم خصوصی در کالبد
خانه های سنتی ایران منبع :برگرفته از
منابع(:ضرغامی و سادات _1395شمیرانی
و همکاران( )1395تحلیل :کاظم زاده رائف
و میردریکوندی)5 :1399،
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حریم بصری

نمودار شماره( )2حریم در کالبد خانه
سنتی ایرانی (منبع :کاظم زاده رائف و
میردریکوندی)4 :1399،
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امکا نس ــنجی بهرهمندی از تجارب خانههای
س ــنتی دزف ــول ب ــرای رعای ــت حری ــم س ــمعی
بص ــری در واحده ــای مس ــکونی معاصر

 -1-1-1-2نهی از اشراف و ایجاد مرکزیت
مصون بودن فضاهای داخلی خانه از اش ــراف و دید بیگانگان موضوعی اس ــت که آس ــایش
خانواده بســـیار به آن وابســـته اســـت .اگر خانه ای از دید دیگران مصون نباش ــد ،دیگر محل
آســـایش و آرامش نیســـت .ایـــن موضوع ه ــم در قالب اس ــتفاده از الگوی چیدمان مناس ــب
فضـــا بـــرای جلوگیری از مشـــرفیت نمود می یابد و ه ــم در پرهیز از س ــاخت بناهایی با ارتفاع
زیـــاد کـــه موجب دید به ســـاختمان های اطراف می ش ــود ،قابل حصول اس ــت .با س ــاخت
حیـــاط خانـــه (مرکـــزی) و انتخاب هندس ــه چهارگ ــوش و منظم ب ــرای آن به عن ــوان تمثیلی
از زمیـــن و اســـتقرار تـــوده در اطـــراف آن جل ــوه ای از س ــیر ظاه ــر به باط ــن است(.پوس ــتهگر و
همکاران)55 :1396 ،

فــاطــمــه جــمــشــیــدی ن ــظ ــر ،عــبــدالــه جــاســمــی،
محمدعلی کاظم زاده رائف ،صبا میردریکوندی
صص 48-32

تصویر( )1نهی از اشرافیت با مسدود
کردن دید مستقیم به بنا
تصویر( )2ایجاد مرکزیت با استقرار در
مرکز خانه
(منبع :پوسته گر و همکاران57 :1396 ،
و )58
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 -2-1-1-2سلسه مراتب فضایی
اصـــل درون گرایـــی یکی از اصول معماری اس ــامی اس ــت که در س ــامان ده ــی اندام های
مختلـــف بنـــا به ویژه در خانه های س ــنتی ،بس ــیار م ــورد توجه ب ــوده اس ــت(.پیرنیا:1383،
 )35وجـــود سلســـه مراتـــب فضایـــی از جمله اصولی اس ــت که بی ــش ترین تأثیر را در ش ــکل
گیـــری محرمیـــت فضایـــی در ســـاختار معم ــاری و شهرس ــازی س ــنتی ای ــران دارد(.وثی ــق و
همـــکاران )56 :1388،در خانـــه س ــنتی ایران ــی تفکی ــک فضاه ــا به عموم ــی و خصوصی،
تجلـــی کالبـــدی روابـــط بین عرصه ه ــای خصوصی و عمومی جامعه اس ــت .ش ــکل ارتباط
بیـــن بخـــش عمومی و خصوصـــی خان ــه و مفاهیمی چون حر ی ــم خصوصی و کنت ــرل فضا،
بـــه الگوهـــای رفتـــاری و فرهنگـــی و خان ــواده در آن دارد .صیان ــت از حریم(ب ــه و ی ــژه حر ی ــم
خصوصـــی زنـــان) ،حفـــظ سلســـه مرات ــب خصوصی اس ــت ک ــه خان ــه در آن عنص ــر مرکزی
محســـوب می شـــود .در خانه ایرانی فضای جلو خانه که عمومی ترین فضای آن محس ــوب
مـــی شـــود از طریـــق درب ورودی اصلی ،هش ــتی و داالن ب ــه بخش های نیمـــه عمومی خانه
مرتبـــط می شـــود(.بمانیان و همـــکاران2 :1391،و7و)8

تصویر شماره( )3سلسه مراتب مجموعه
ورودی خانه های سنتی ایران (منبع:
نصراصفهانی ،12 :1395،تحلیل
نگارندگان)

تصویر شماره( )3سلسه مراتب مجموعه ورودی خانه های سنتی ایران (منبع :نصراصفهانی ،51 :5331،تحلیل
نگارندگان)
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 -2-1-2اعتدال در تزئینات معماری خانه های سنتی

تزئینات در هنر و معماری ایران به عنوان ابزاری جهت انتقال مفاهیم و برقراری ارتباطات انسانی از دیرباز جایگاهی ویژه
داشت(.سرگزی )2 :2931،استفاده از انواع تزئینات آجرکاری ،گچبری ،کاشیکاری ،حجاری ،آینه کاری و نقاشی در تمام ادوار
اسالمی رواج داشته و در هر دوره ای با امکانات آن روزگاران پیشرفت کرده است .استفاده از تزئینات در خانه های ایرانی عالوه بر
جنبه تزئینی و زیبایی ،از حیث مسائل حفاظتی و عایق حراراتی و برودتی مورد استفاده بوده است .و همچنین مسائل حفاظتی ،وجود
تزئینات در خانه های ایرانی که محلی برای کسب آرامش جسم و جان بوده ،نقش کاتالیزور است(.ابراهیمی )1 :2933،تزئینات هیچ
گونه معنای ذهنی و بعد فرهنگی ندارند و صرفاً برای آراستن و حفظ بصری اند .چگونگی تعامالت آثار فوق با عوامل و کیفیات

 -2-1-2اعتدال در تزئینات معماری خانه های سنتی
تزئینـــات در هنر و معماری ایران به عنوان ابزاری جهـــت انتقال مفاهیم و برقراری ارتباطات
انســـانی از دیربـــاز جایگاهـــی ویـــژه داشت(.ســـرگزی )1 :1392،اســـتفاده از انـــواع تزئین ــات
آجـــرکاری ،گچبـــری ،کاشـــیکاری ،حجـــاری ،آینـــه کاری و نقاشـــی در تمام ادوار اس ــامی
رواج داشـــته و در هـــر دوره ای بـــا امکانـــات آن روزگاران پیشـــرفت کـــرده اســـت .اس ــتفاده از
تزئینـــات در خانه هـــای ایرانی عالوه بـــر جنبه تزئینـــی و زیبایی ،از حیث مســـائل حفاظتی
و عایـــق حراراتـــی و برودتـــی مورد اســـتفاده بوده اســـت .و همچنین مســـائل حفاظتی ،وجود
تزئینـــات در خانـــه هـــای ایرانـــی کـــه محلی بـــرای کســـب آرامش جســـم و جان بـــوده ،نقش
کاتالیـــزور اســـت(.ابراهیمی )2 :1389،تزئینـــات هیـــچ گونـــه معنای ذهنی و بعـــد فرهنگی
ً
ندارنـــد و صرفـــا بـــرای آراســـتن و حفظ بصـــری اند .چگونگـــی تعامـــات آثار فوق ب ــا عوامل
و کیفیـــات بصـــری محیـــط ،معمـــاری و مخاطب ،مـــورد توجـــه است(.کفشـــچیان مقدم و
همـــکاران)59 :1392،

امکانســـنجی بهرهمندی از تجارب خانههای
ســـنتی دزفـــول بـــرای رعایـــت حریـــم ســـمعی
بصـــری در واحدهـــای مســـکونی معاصر
فــاطــمــه جــمــشــیــدی ن ــظ ــر ،ع ـبــدالــه جــاس ـمــی،
محمدعلی کاظم زاده رائف ،صبا میردریکوندی
صص 48-32

تصاویر از راست به چپ:
شماره ( )4گره چینی ،شماره ( )5آجرکاری،
شماره ()6گچبری طاق مقرنس
منبع( :جاسمی و کاظم زاده رائف و
میردریکوندی14 :1399،و15و)16
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 -2-2معماری مسکن معاصر در ایران
تاریـــخ معاصـــر ایران و به تبـــع آن ،معمـــاری معاصر ایران را مـــی توان از زمـــان های مختلف
شـــروع کـــرد کـــه با شـــکل گیـــری دوره قاجار کـــه مصادف بـــا نوگرایـــی اروپایی اســـت(.بانی
مســـعود )228 :1390،از اواســـط عصـــر قاجاریه ،تحولـــی بنیادین در معمـــاری ایران صورت
گرفـــت؛ بدیـــن نحو کـــه منبع الهام ،ســـاختار ایـــده های طراحی و شـــکل معمـــاری و در پی
ٔ
شـــیوه اجرای ســـاختمان به ســـمت جهـــان غرب گرایش پیدا کـــرد و معماری
آن ،مصالح و
چنـــد هزار ســـاله ایران به عقـــب رانـــده شـــد(.قبادیان )123 :1392،در ایـــن دوران به ترتیب
ٔ
عمده
شـــیوه های اصفهانـــی و تهرانی جای خود را به شـــیوه های مدرن و نئوکالســـیک داد.
ٔ
دغدغـــه نســـل اول معماران معاصـــر ایران گرایش به معماری مدرنیســـم اروپایـــی و ترویج آن
در ایـــران دوره پهلـــوی بوده(.شـــایان و معمـــار دزفولـــی )10 :1393،در ٔ
دوره معمـــاری پهلوی
اول بـــر اثـــر تحـــوالت سیاســـی و اجتماعـــی و اقتصـــادی اصـــول معمـــاری طراحـــی تغییرکرد
معماری پهلوی اول به ســـه ســـبک طبقه بندی می شـــود :اول معماری ســـنتی ،دوم س ــبک
بیـــن المللی ،ســـوم گرایش المان(اکسپرسیونیســـم آرمانگـــرا)( .جلیلی و اکبـــری)5 :1394،
ً
برای ســـاختمان ســـازی مســـکونی ،معماری ســـنتی نزدیک به دوره قاجاریه و بعـــدا در مایه
طـــرح هـــای ترکی ســـازی با طـــرح پیش ایـــران و با اختالف ســـطح از ســـطح زمین اس ــتفاده
از گـــچ بـــری و نقاشـــی های چشـــم نـــواز در طـــرح های ســـه اتاقه ،پنـــج اتاقه معمـــول گردید.
(پوراعتصامـــی )58 :1399،در دوران پهلـــوی دوم غـــرب گرایـــی مســـئوالن تـــراز اول کش ــور
و گرایـــش آن هـــا بـــه زندگـــی و افـــکار غربـــی و نیز ســـوق دادن افـــکار مـــردم به ســـمت آن ،به
همـــراه داشت(.زمرشـــیدی )6 :1390،ایـــن غـــرب گرایـــی بر بناهای مســـکونی ،اثر مس ــتقیم
گـــذارد تـــا جایی که اصل طراحـــی و محرمیت های فضاهـــای بیرونی و اندرونـــی ،طرح های
ترکی ســـازی ،و طـــرح های اتاق ســـازی در اطراف حیاط دســـتخوش فراموشـــی و جایگزین
آن مـــا ک های غرب پســـندانه شـــد و ســـرانجام طراحـــی فضاهای مســـکونی ،به س ــوی بی
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توجهـــی بـــه خواســـته هـــا و دیـــدگاه ه ــای باطن ــی م ــردم و به ط ــور کلی به س ــوی ب ــی هویتی
کشـــیده شـــد(.پوراعتصامی )59 :1399،در ای ــن دوران معماران برجس ــته ایران ــی از جمله،
هوشـــنگ ســـیحون ،علی ســـردار افخمی ،ن ــادر اردالن ،کام ــران دیبا و حس ــین امانت گونه
ای نویـــن از معمـــاری مـــدرن ایرانـــی را بن ــا می نهن ــد .قبادیان این ن ــوع معمـــاری را معماری
نوگـــرای ایرانی مـــی نامد(.قبادیـــان)265-267 :1392 ،
در بناهـــای مســـکونی امـــروزه ،تنـــوع در عملک ــرد فضاه ــا بس ــیار ک ــم ،ح ــس قلم ــرو ورود به
یـــک فضـــای خصوصـــی متمایـــز از فض ــای عمومی وج ــود ن ــدارد .نب ــود فضاهای نیم ــه باز
و بـــاز امـــکان تهویـــه طبیعـــی و حض ــور ن ــور و ب ــاد را با کیفی ــت گذش ــته به حداق ــل کاهش
داده .اغلـــب خانـــه هـــای معاصـــر و ام ــروزی از سیس ــتم خن ــک کننده ب ــرای تعدی ــل گرما و
از سیســـتم حـــرارت مرکـــزی بـــرای گ ــرم کردن اس ــتفاده م ــی کنند و کمت ــر این مس ــئولیت بر
عهـــده ســـازمان فضایـــی خانه قـــرار دارد .امکانات زندگ ــی آپارتمانی رابطه س ــاکنین با گل و
گیـــاه و طبیعـــت را نیز به حداقل رس ــانده اس ــت .ع ــاوه بر ای ــن در خانه های ام ــروزی رفتار
ً
بـــا فضـــا عمومـــا در دو زمینـــه مطـــرح اس ــت .رفت ــار با فض ــای ب ــاز خصوصی و آنچ ــه حیاط
نـــام گرفتـــه و رفتـــار بـــا فضای بســـته خصوصی که قس ــمت س ــاخته ش ــده بنا را ش ــامل می
شـــود(.نصراصفهانی )13 :1395،ش ــکل مس ــکنی که از دیرباز مردم ترجیح می دادند خانه
تـــک خانـــواری اســـت .در قـــرن نوزدهم این ش ــکل به طور غالب ،مس ــکن ی ــک طبقه حیاط
دار بـــود .بـــا تـــداوم فشـــار بر فضای ش ــهری در اث ــر افزایش جمعی ــت ورود انواع مس ــکن غربی
از جملـــه خانـــه هـــای دو طبقه تـــراس دار و آپارتم ــان های چن ــد طبقه ،ب ــه پیدایش ریخت
ً
شناســـی جدیدی از مســـکن منجر ش ــده اس ــت .واحدهای مس ــکونی عموما کوچک ترند و
فرهنگ آپارتمان نشـــینی گســـترش یافته اس ــت(.مرادی و رس ــتم پ ــور5 :1395،و4و )2اصل
محرمیـــت و درونگرایـــی ،در طـــول تار ی ــخ معماری ایران ،همیش ــه جایگاهی خ ــاص و ویژه
داشـــته اســـت .درونگرایی در معماری ،س ــبب ش ــده بود تا معم ــاران تزیین ــات داخلی را به
تزیینـــات بیرونـــی ترجیـــح بدهند و کمتر ب ــه بیرون بنا توجهی می ش ــد و در نهایت س ــادگی
معماری بیرونی ،ســـاخته می شـــد .برونگرای ــی از جمله ویژگی های معم ــاری دوران پهلوی
اســـت و همیـــن امـــر ،معمـــاری دوران پهل ــوی را ب ــا دوران قبل خود ک ــه قاجار ب ــود ،متفاوت
مـــی ســـاخت(.پوراعتصامی )60 :1399،پ ــان ه ــای معاص ــر ،دو واح ــدی م ــی باش ــد .در
نمونـــه هـــای معاصر ،بـــه دلیل حـــذف فضاهای باز از مرکز هندس ــی مس ــکن ،الگ ــوی خانه
از درونگـــرا بـــه الگـــوی برونگـــرا تغییر یافت ــه اس ــت .در نمونه ه ــای معاصر ،ن ــکات متعددی
در تعـــارض با ســـبک زندگی اســـامی قابل مش ــاهده اس ــت؛ نظیر م ــکان یابی آش ــپزخانه در
مشـــرف بودن پذیرایی به آش ــپزخانه و غیره .موقعیت آش ــپزخانه بایس ــتی
مجاورت ورودی،
ِ
رو بـــه بـــاد غالـــب منطقـــه نباشـــد در ای ــن ص ــورت ب ــوی غذا با ش ــدت بیش ــتری به س ــمت
واحدهـــای همســـایه منتشـــر می شـــود .در مس ــکن معاص ــر ایرانی(ب ــه دلیل برونگرا ش ــدن)،
التـــزام به روایت فوق بســـیار دشـــوار اس ــت .ام ــا با توجه ب ــه تأ کید ز ی ــادی که در آم ــوزه های
اســـامی بـــر حفظ حریم خصوصی اهل خانه ش ــده اس ــت(به ویژه حریم بان ــوان و دختران)،
فضـــای پذیرایـــی از مهمـــان نبایـــد در بطن مس ــکن م ــکان یابی و بایس ــتی موقعی ــت مکانی
ً
آن کامـــا از موقعیـــت مکانی فضاه ــای خصوصی تر (نظی ــر اتاق های خواب یا آش ــپزخانه)
جدا باشـــد .امروزه در بســـیاری از خانه ه ــای معاصر ایرانی(به و ی ــژه در آپارتمان) پذیرایی در
ارتبـــاط مســـتقیم بـــا آشـــپزخانه طراحی می ش ــود .که این امر س ــبب می ش ــود .حر ی ــم بانوی
خانه مســـتحیل شـــود و تحت الشـــعاع پذیرایی قرار گیرد .مالحظه می ش ــود که مکان یابی
ســـرویس بهداشـــتی در داخـــل خانه ب ــه طور تلویحی مذمت ش ــده اس ــت اما در بس ــیاری از
ً
الگوهـــای مســـکن معاصـــر ایرانی(آپارتمان ــی) این ام ــر به موضوع ــی کامال رایج تبدیل ش ــده

برونگرایی از جمله ویژگی های معماری دوران پهلوی است و همین امر ،معماری دوران پهلوی را با دوران قبل خود که قاجار بود،
متفاوت می ساخت(.پوراعتصامی )66 :9911،پالن های معاصر ،دو واحدی می باشد .در نمونه های معاصر ،به دلیل حذف فضاهای
باز از مرکز هندسی مسکن ،الگوی خانه از درونگرا به الگوی برونگرا تغییر یافته است .در نمونه های معاصر ،نکات متعددی در
تعارض با سبک زندگی اسالمی قابل مشاهده است؛ نظیر مکان یابی آشپزخانه در مجاورت ورودی ،مشرِف بودن پذیرایی به
آشپزخانه و غیره .موقعیت آشپزخانه بایستی رو به باد غالب منطقه نباشد در این صورت بوی غذا با شدت بیشتری به سمت
واحدهای همسایه منتشر می شود .در مسکن معاصر ایرانی(به دلیل برونگرا شدن) ،التزام به روایت فوق بسیار دشوار است .اما با
توجه به تأکید زیادی که در آموزه های اسالمی بر حفظ حریم خصوصی اهل خانه شده است(به ویژه حریم بانوان و دختران)،
فضای پذیرایی از مهمان نباید در بطن مسکن مکان یابی و بایستی موقعیت مکانی آن کامالً از موقعیت مکانی فضاهای خصوصی
تر (نظیر اتاق های خواب یا آشپزخانه)جدا باشد .امروزه در بسیاری از خانه های معاصر ایرانی(به ویژه در آپارتمان) پذیرایی در ارتباط
کـــه دلیـــل اصلـــی آن ،عـــدم وجود فضـــای بـــاز اســـت .در بســـیاری از گونه مســـکن معاصر،
مستقیم با آشپزخانه طراحی می شود .که این امر سبب می شود .حریم بانوی خانه مستحیل شود و تحت الشعاع پذیرایی قرار ًگیرد.
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مسکن معاصر ایرانی(آپارتمانی) این امر به موضوعی کامالً رایج تبدیل شده که دلیل اصلی آن ،عدم ً
است .در
باز
ی
ا
فض
وجود
در معـــرض دیـــد دیگـــران است(.رئیســـی126 :1395،و127و128و )130ذیـــا در تصاو ی ــر ب ــه
بسیاری از گونه مسکن معاصر ،سرویس در مکان هایی نظیر موقعیت های مجاور ورودی یا پذیرایی قرار دارد که کامالً در معرض
عـــدم رعایت حریم خانه مســـکونی معاصر اشـــاره شـــده اســـت:
ال در تصاویر به عدم رعایت حریم خانه مسکونی معاصر اشاره شده است:
دید دیگران است(.رئیسی916 :9919،و912و911و )996ذی ً
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حریم ورودی مسکن
برگرفته از منبع( :رئیسی:1395،
خصوصیات ،همس ـ
ـبک،
521وس ـ
کید بر
دزفولی،با تأ
برگرفتهس ـازـنتی
 -3معم ــاری خان ــه
نگارندگان)ـازی ب ــا اقلیم و 126و127و128و ،130تحلیل نگارندگان)
528و ،591تحلیل
527و
:5991
منبع( :رئیس
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 -1-3عناصر معماری خانه های سنتی دزفول با تأ کید بر ویژگی های اقلیمی
فضاهـــا در خانه هـــای دزفول را در چهار گروه فضاهای زیســـتی ،واســـطه ای ،خدماتی و باز
دســـته بنـــدی کرد .زیســـتی :فضاهایی که در شـــیوة زندگی ســـنتی ،عملکـــردی چندگانه را
پذیراســـت .فضاهایی چون نشـــیمن ،پذیرایی ،اتاق خواب ،شبســـتان و شـــوادان .بسته به
موقعیت قرارگیری فضا در واحد مســـکونی ،تناســـبات و ابعاد آن ،در زمان خاصی از ش ــبانه
ً
روز مـــورد اســـتفاده بودنـــد .فضاهـــای واســـطه ای :فضاهایـــی که یا کامـــا ارتباطی هس ــتند
و یـــا عـــاوه بـــر ارتباطـــی بـــودن ،گاهی فضای زیســـتی هم محســـوب مـــی شـــدند .خدماتی:
فضاهایـــی کـــه عملکـــرد خدماتی دارنـــد ،خواه خدمات بهداشـــتی یـــا نگهداری وس ــایل یا
آشـــپزی وغیـــره .آشـــپزخانه ،انبار و طویلـــه در این گروه قـــرار دارند .فضاهای بـــاز :این فضاها
ارتبـــاط دهنـــدة فضاهای واحد مســـکونی به هـــم بوده در عین حـــال عملکرد زیســـتی و گاه
خدماتـــی دارنـــد .حیـــاط و بام در ایـــن گـــروه فضاها قـــرار مـــی گیرند(.مهدوی نـــژاد:1392،
62و )63در مســـکن ســـنتی دزفـــول اقلیمی ،اتـــاق ها خانه بســـته به موقعیت زمیـــن و نحوه
ورود بـــه خانـــه در هـــر جبهـــه ای مـــی توانند قـــرار بگیرند ،منتها بســـته بـــه جبهه قـــرار گیری،
تمهیـــدات فضـــا برای مقابله با شـــرایط اقلیمی تفاوت مـــی کند .در حالی کـــه امکان ایجاد
فضاهای تابســـتان و زمســـتان نشـــین از فضاهای رو به جبهه شـــمالی در تابســـتان اس ــتفاده
مـــی کردنـــد و تعداد بازشـــوها را به حداقل می رســـاندند تا میـــزان نفوذ گرمـــا در کمترین حد
باشـــد(.اصالح چی و میردریکونـــدی)7 :1392،

سال سوم ،شماره هشتم ،پاییز 1399

رعایت حریم
معمـــاری ســـنتی دزفـــول در حـــد معنـــادار منطبق با شـــرایط محیطـــی ،اقلیمـــی و فرهنگی
شـــکل گرفتـــه و دارای هویـــت خـــاص منطقـــه خـــود اســـت .معماری بومـــی در ســـازگاری با
اقلیم ســـخت آن منطقه به راهکارهای بســـیار مناسبی رسیده اســـت(.مصطفی زاده و صابر
نـــژاد )2 :1396 ،از جلـــوه هـــای معمـــاری دزفـــول چگونگـــی حرکت انســـان و گردش چش ــم
بیننـــده اســـت .این گـــردش عامل زمان را پیـــش می آورد .بـــرای جلوگیری از گرمـــا و حرارت
در معمـــاری دزفـــول از کوچـــه هـــای باریک و ســـاباط ها برای ایجاد ســـایه بهره گرفته ش ــده.
اســـتفاده از رنـــگ روشـــن کاهـــگل نیز به منظـــور بازتاب نور خورشـــید مـــورد اســـتفاده بوده .و
بـــه دلیـــل ضریب انقباض و انبســـاط بـــاالی آجر در برابر حرارت ،به شـــکل هـــای مختلف از
آجـــرکاری در معماری دزفول اســـتفاده شـــده اســـت(.مؤمنی و همـــکاران )4 :1396 ،
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امکا نس ــنجی بهرهمندی از تجارب خانههای
س ــنتی دزف ــول ب ــرای رعای ــت حری ــم س ــمعی
بص ــری در واحده ــای مس ــکونی معاصر
فــاطــمــه جــمــشــیــدی ن ــظ ــر ،عــبــدالــه جــاســمــی،
محمدعلی کاظم زاده رائف ،صبا میردریکوندی
صص 48-32

نمودار شماره-3اجزای خانه در دزفول
(منبع :ستاری ساربانقلی )3 :1392،

سال سوم ،شماره هشتم ،پاییز 1399

 -1-1-3عناصر سایه انداز خانه های سنتی دزفول با معیار اقلیمی
یکـــی از راه هـــای کنترل درجه حرارت فضاهای زیس ــتی ،ایجاد س ــایه روی جداره هاس ــت،
عناصـــر ســـایه انداز که هرکدام نقش به س ــزایی در بهبود ش ــرایط س ــکونتی در باف ــت دارند.
عنصـــر فضایـــی ایوان(تصویـــر )10در خان ــه های س ــنتی دزفول با توج ــه به اقلیم گ ــرم و نیمه
مرطـــوب این شـــهر ،در جهت ایجاد س ــایه و جلوگیری از تابش مس ــتقیم آفتـــاب به کارگرفته
شـــده اســـت .رواق با ســـتون هـــای متنوع در جل ــو و ارتفاعی برابر س ــقف و عرض ــی کم دارد.
رواق نیز از ســـه ســـو بســـته و از یک س ــو ب ــاز و انس ــان را از تماس با ب ــارش و تابش ن ــور آفتاب
مصـــون مـــی دارد.خانه هـــای دزفـــول از رواق(تصویر)11ب ــه عنوان پی ــش فضایی ب ــرای اتاق
هـــای جبهه شـــرقی و غربی و در معـــدودی از خانه ها به صورت فض ــای ارتباطی در طبقات
میان فضاهای جنوبی و شـــمالی اس ــتفاده شده اس ــت(.تابان و همکاران27 :1396 ،و)32
تصویر ( 10راست) :ایوان (منبع:اصالح چی
و میردریکوندی)7 :1392،
تصویر ( 11وسط):جانمایی پالن
(منبع:اصالح چی میردریکوندی)10 :1392،
تصویر ( 12چپ):رواق(منبع:تابان و
همکاران)43 :1392 ،
(تحلیل :جاسمی ،کاظم زاده رائف و
میردریکوندی)8 :1399،

تصویر :01ایوان (منبع:اصالح چی و
میردریکوندی)7 :0931،

تصویر : 01رواق(منبع:تابان

تصویر :00جانمایی پالن (منبع:اصالح چی

و همکاران)39 :0931 ،

میردریکوندی)01 :0931،
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:0933بام)8اس ــت .ارتفاع دس ــت
ـتی،انداز
ـبک د
آجریزادهمش ـ
ریـــه یا جـــان پنـــاه
س ـکوند
ردری
رائف و می
دیواره کاظم
)8جاسمی،
(تصویـــریل:
(تحل
ریه یا جان پناه(تصویر )8د ً
حیاطیبه
ارتفاعی است
ی
دارا
ا
ً
اکثر
بام
مشبک
انداز
دست
ارتفاع
است.
بام
انداز
دست
مشبک
ی
آجر
واره
ی
انـــداز مشـــبک بام اکثرا دارای ارتفاعی اس ــت به بلن ــدای یک قد و بام را ب ــه صورت
بلندای یک قد و بام را به صورت حیاطی خصوصی و حجاب دار تبدیل می نماید .از طرفی مشبک بودن دیوارهای آجری عبور
آجری
دیواره ـ
زندگـیـودن
ـبک ب
طرفیی مش
نماید .از
تبدیـــل
خصوصـــی و
عبوردر
خدماتی
ـایفضایی
عنوان
کردن و به
خوابیـدن،
ش بام برا
میاز بام و پی
دزفول
دارخانه های
حجـــاب در
ممکن می سازد.
جریان هوا را
تصویر : 01رواق(منبع:تابان
تصویر :00جانمایی پالن (منبع:اصالح چی
تصویر :01ایوان (منبع:اصالح چی و
خوابیدن،در
جلوگیری کرده و
آفتاب به
مستقیم
ـایها از
پنجره
در بر روی
ســـازد.یبان
است .ایجاد سا
استفاده می
جریـــانماه ها
برخی از
پنجرهـرای
سطحـام ب ـ
پیش ب ـ
ـام و
تابش از ب ـ
دزفول
خانه ه ـ
شدهمـــی
ممکـــن
هـــوا را
و همکاران)39 :0931 ،
میردریکوندی)01 :0931،
میردریکوندی)7 :0931،
نتیجه حرارت ایجاد شده ناشی از تابش آفتاب در فضای پشت آن کاهش می یابد .سایبان ها(تصویر )01ممکن است اثرات
ـتفاده می ش ــده اس ــت.
ماهی،ها اس
برخی
خدمات ـزادهـی در
فضایی
زندگـــی کـــردن و بـــه
0933ـ)8 :
ردریازکوند
رائف و می
ی ،کاظم
عنـــوانیل :جاسم
(تحل
گوناگونی از قبیل کنترل تابش مستقیم آفتاب به داخل ،کنترل نور و تهویه طبیعی داشته باشند(.تابان و همکاران93 :0931 ،و)93
است وبه
ی
ارتفاع
ی
دارا
ا
ً
اکثر
بام
مشبک
انداز
دست
ارتفاع
است.
بام
انداز
دست
مشبک
ی
آجر
واره
ی
)د
8
ایجـــاد یا جان
ریه
پناه(تصویرروی پنجره ها از تابش مس ــتقیم آفتاب به س ــطح پنج ــره جلوگیری کرده
ســـایبان بر
بلندای یک قد و بام را به صورت حیاطی خصوصی و حجاب دار تبدیل می نماید .از طرفی مشبک بودن دیوارهای آجری عبور
ـت وآنبه کاه ـ
فضای
آفتابیدر
تابش
شـــدهیناشــ
تصویر ( 13راست) :ریه (منبع:تابان در
یابد.در
میخدماتی
ـشیی
عنوان فضا
زندگپیش ـکردن
خوابیدن،
ش بام برا
ـیازازبام و پی
دزفول
ایجاد خانه ها
حرارت سازد .در
نتیجـــه ممکن می
جریان هوا را
آفتابدر
ی کرده و
س ـجلوگیر
پنجره
کنترل سطح
قبیل آفتاب به
تابشاز مستقیم
اثرات پنجره ها
بان بر روی
)10ممکنجاد سای
ها(تصویـــر شده است .ای
ماه ها استفاده می
وهمکاران )44 :1396 ،برخی از
ـتقیم
تابش م
گوناگونازــی
اســـت
ســـایبان
نتیجه حرارت ایجاد شده ناشی از تابش آفتاب در فضای پشت آن کاهش می یابد .سایبان ها(تصویر )01ممکن است اثرات
تصویر ( 14وسط):جانمایی بـــه داخل ،کنتـــرل نور و تهویه طبیعی داش ــته باش ــند(.تابان و هم ــکاران34 :1396 ،و)35
پالن(منبع:اصالح چی و
میردریکوندی)9 :1392

تصویر ( 15چپ):سایبان منبع :تابان و
همکاران )43 :1392
(تحلیل :جاسمی ،کاظم زاده رائف و
میردریکوندی)8 :1399،
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گوناگونی از قبیل کنترل تابش مستقیم آفتاب به داخل ،کنترل نور و تهویه طبیعی داشته باشند(.تابان و همکاران93 :0931 ،و)93
تصویر  :09ریه (منبع:تابان و همکاران،
وهمکاران)33 :0931

تصویر :03جانمایی پالن(منبع:اصالح چی
و میردریکوندی، )3 :0931

تصویر :01سایبان منبع :تابان

(تحلیل :جاسمی ،کاظم زاده رائف و میردریکوندی)8 :0933،

همکاران )39 :0931

 -2-3تزئینات خانه های سنتی دزفول

تزئینات معماری که به شکل های مختلف خود را در نما ،ورودی ها ،فضاهای داخلی و در عناصر و اجزای معماری بیان می
کند ،هویت و ارزش خود را همانند خود معماری ،در مسیر تحول زیبایی شناسانه اش می نمایاند .یکی از قدیم ترین مصالح
تصویر  :09ریه (منبع:تابان و همکاران ،تصویر :03جانمایی پالن(منبع:اصالح چی تصویر :01سایبان منبع :تابان
ساختمانی که هم در سازه و ساختار و هم در تزیین ساختمان ها از آن استفاده می شود ،آجر است .از آجر می توان در فضاها و
همکاران )39 :0931
و میردریکوندی، )3 :0931
وهمکاران)33 :0931
اجزای معماری مانند دیوار ،سقف،کف و درون بناها ،پوشش گنبد ،میل ،منار ،و...استفاده کرد(.مؤمنی و همکاران)023 :0933،
(تحلیل :جاسمی ،کاظم زاده رائف و میردریکوندی)8 :0933،

 -2-3تزئینات خانه های سنتی دزفول

تزئینات معماری که به شکل های مختلف خود را در نما ،ورودی ها ،فضاهای داخلی و در عناصر و اجزای معماری بیان می
کند ،هویت و ارزش خود را همانند خود معماری ،در مسیر تحول زیبایی شناسانه اش می نمایاند .یکی از قدیم ترین مصالح
ساختمانی که هم در سازه و ساختار و هم در تزیین ساختمان ها از آن استفاده می شود ،آجر است .از آجر می توان در فضاها و
اجزای معماری مانند دیوار ،سقف،کف و درون بناها ،پوشش گنبد ،میل ،منار ،و...استفاده کرد(.مؤمنی و همکاران)023 :0933،
تصویر شماره  :01تزئینات آجری در خانه های سنتی دزفول(منبع :مومنی و همکاران099 :0931،و)093

گوناگونی از قبیل کنترل تابش مستقیم آفتاب به داخل ،کنترل نور و تهویه طبیعی داشته باشند(.تابان و همکاران93 :0931 ،و)93

امکانســـنجی بهرهمندی از تجارب خانههای
 -2-3تزئینات خانه های سنتی دزفول
تصویر  :09ریه (منبع:تابان و همکاران ،تصویر :03جانمایی پالن(منبع:اصالح چی تصویر :01سایبان منبع :تابان ســـنتی دزفـــول بـــرای رعایـــت حریـــم ســـمعی
تزئینـــات معمـــاری کـــه بـــه شـــکل هـــای مختلـــف خـــود را در نمـــا ،ورودی هـــا ،فضاه ــای
بصـــری در واحدهـــای مســـکونی معاصر
همکاران )39 :0931
و میردریکوندی، )3 :0931
وهمکاران)33 :0931
خـــود را همانند خود
هویت
کنـــد،
اجزای
داخلـــی و در عناصـــر
فــاطــمــه جــمــشــیــدی ن ــظ ــر ،ع ـبــدالــه جــاس ـمــی،
ارزش )8
ی،و:0933
ردریکوند
می و می
بیانرائف
معمـــاریزاده
جاسمی ،کاظم
(تحلویل:

زیبایی شناســـانه اش مـــی نمایاند .یکـــی از قدیـــم ترین مصالح
معمـــاری ،در
تحـــولدزفول
مســـیرسنتی
خانه های
 -2-3تزئینات
اســـتفاده
هـــا از
تزیین
نما،هـــم
ســـاختار و
هـــمهادریســـازه
میی بیان می
معمار
آن و اجزای
عناصر
ســـاختمان در
فضاهای داخلی و
در ها،
ورودی
مختلفو خود را در
کـــهشکل
ســـاختمانی به
تزئینات معماری که
ســـقف،کفتروین مصالح
دیوار ،یکی از قدیم
مانند نمایاند.
معمـــاریاش می
یی شناسانه
با
ی
ز
تحول
ر
ی
مس
در
،
ی
معمار
خود
همانند
را
خود
ارزش
کند ،هویت و
آجر اســـت .از آجـــر می توان در فضاهـــا و اجزای
شـــود،
)124در فضاها و
همـــکاران:1395،توان
شود،و آجر است .از آجر می
و...اســـتفادهاستفاده می
ساختمان ها از آن
گنبد ،در تز
ساختار و هم
سازه و
درونهم در
ساختمانی که
کرد(.مؤمنی
میل،یینمنار،
پوشـــش
بناها،

محمدعلی کاظم زاده رائف ،صبا میردریکوندی
صص 48-32

اجزای معماری مانند دیوار ،سقف،کف و درون بناها ،پوشش گنبد ،میل ،منار ،و...استفاده کرد(.مؤمنی و همکاران)023 :0933،

تصویر شماره  :16تزئینات آجری در
خانه های سنتی دزفول (منبع :مومنی و
همکاران133 :1395،و)134
تصویر شماره  :01تزئینات آجری در خانه های سنتی دزفول(منبع :مومنی و همکاران099 :0931،و)093

تصویر شماره :71رعایت حریم در سلسه مراتب فضایی خانه های سنتی دزفول(منبع:اصالح چی و

معماری
کوندحریی،ــم در
تعریف
زاده ــرای
دزفول ب
خانه س ـ
الگوده ــی
ردریـت
قابلی ـ
)4 :7933
ـازیردری
رائف ب ـو م
ـنتیکاظم
جاسمی،
ـارییل:
مع3م ـ ،تحل
:7931
کوندی،
 -4می

مس ــکن معاصر

بیرونیمسکن
معماری
حریم
باز وتعری
ـی وبرای
دزفول
ـایی
خانهه ـسنت
معمارـهی
درـی و
اندرون ـ
فــای
فضاه
عمومی
خصوص ـ
فعالیت
ی عرص ـ
دهــم
الگوحری
 -4قابلیت-1-4
معاصر خان ــه های س ــنتی دزفول
انجـــام فعالیـــت هـــای خانواده ،هیـــچ فضایی به یـــک فعالیـــت اختصاص نمی یاب ــد از هر
 -1-4حریم عرصه فعالیت های خصوصی و عمومی و فضاهای اندرونی و بیرونی خانه های سنتی

دزفول

انجام فعالیت های خانواده ،هیچ فضایی به یک فعالیت اختصاص نمی یابد از هر فضایی استفاده های متعددی در ساعات
مختلف روز می شود .اندرونی ،به فضایی گفته می شود که پشت فضای دیگر قرار و مخصوص زن و فرزند و خدمت گذاران و در
کنار آن ،بیرونی ،به فضایی گفته می شود که در کنار اندرونی قرار میگیرد و مخصوص مهمانان مرد است .پالن خانه های سنتی
دزفول ،به دو بخش اندرونی و بیرونی قابل تفکیک و تقسیم هستند .بیرونی که در یک سطح قرار گرفته اند ،از طریق ورودی و گاه
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تصویر شماره :17رعایت حریم در سلسه
مراتب فضایی خانه های سنتی دزفول
(منبع:اصالح چی و میردریکوندی:1392،
 ، 9تحلیل :جاسمی ،کاظم زاده رائف و
میردریکوندی)4 :1399،
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 -3-3حریم در فضاهای خانه های سنتی دزفول
درون گرایـــی را در شـــخص و خانه هـــا ایجاد می
نیـــاز بـــه
دزفـــول،
مذهـــب
دزفول
سنتی
شـــهرهای
فرهنـــگخانه
دروفضاهای
 -3-3حریم
خانهرو،هـــای
محرمیـــت از
شهر رو،
فرهنگایـــن
کننـــد؛ از
دزفولجمله مهم
محرمیت از
گیریاز این
شـــکل کنند؛
دریجاد می
عواملها ا
تریـــن و خانه
مهمشخص
جملـــهرا در
درون گرایی
دزفول ،نیاز به
مذهب و
نحوهن و نحوه
موقعویت زمی
به
بسته
خانه،
ی
ها
اتاق
دزفول،
ی
سنت
ن
ک
مس
در
است.
بوده
دزفول
ی
ها
خانه
ی
ر
ی
گ
ل
ک
ش
در
ترین عوامل
بوده اســـت .در مســـکن ســـنتی دزفـــول ،اتاق هـــای خانه ،بســـته بـــه موقعیت زمیـــن
ً
جانب مشترک
غالبـــا ودرهرکدام یک
ایـــوانی گیرند
اتاق وهم قرار م
مجاورت
قـــرارغالباً در
توانندیوان
مـــیاتاق و ا
اییرند؛
قرار بگ
خانـــهیدرمیهـــرتوانند
بـــه جبهه ا
وروددر هر
ورود به خانه
مجاورت هم
بگیرند؛
جبهه
با حیاط دارند(.مؤمنی و همکاران )82 :0931،معیارهای شکل دهی فضا در خانه ایرانی بر اساس رعایت حریم استوار است .حریم
قـــرار مـــی گیرند و هرکـــدام یک جانب مشـــترک با حیـــاط دارند(.مؤمنی و همـــکاران:1396،
که خود انعکاس فضایی حرمت است ،روابط فرد و جامعه را تنظیم می کند .حریم در حد فاصل خصوصی ترین خلوت ساکن در
دهندهـت.
اســـتوار اس ـ
رعایت
ایرانی بر
خانـــه
فضـــا در
دهـــی
)82
مراتب فضایی
حریمار شکل
متوالی معی
اســـاسی و
فضاهای بینابین
صورت
خانه به
شاوندان در
شـــکلخوی
معیارهـــایاهالی و
ی ترین تجمع
خانه تا عموم
حریـــم که خـــود انعـــکاس فضایـــی حرمت اســـت ،روابط فـــرد و جامعـــه را تنظیم م ــی کند.
حریـــم در حـــد فاصل خصوصـــی ترین خلوت ســـا کن در خانه تا عمومی تریـــن تجمع اهالی
و خویشـــاوندان در خانه به صـــورت فضاهای بینابینی و متوالی معیار شـــکل دهنده مراتب
فضایـــی خانـــه اســـت(.حائری مازندرانـــی )118 :1388،سلســـه مراتـــب فضایـــی در خان ــه
ً
ســـنتی درجـــات تغییر فضـــا از یک عرصه به عرصه دیگر می باشـــد .از عرصـــه کامال عمومی
ً
عرصهـد.بهاین
می باش ـ
ی میان
تفاوت
مفهـــوم
خصوصی،
کامال
بـــهیعرصـــه
عرصه دیگر می
بیرون یک
درونرو فضا از
درجات تغیی
متضمنانه سنت
فضایی در خ
سلسهاینمراتب
)881 :8811
مازندرانی،
خانه است(.حائر
بیرونی
هشـــتی،
درگاه،اندر،
شـــکل
اغلب به
ورود به
دسترســـی
ن سلسه مراتب
حیاطباشد .ای
رون می
درون و بی
تفاوت می
متضمن
اندرون ،مفهوم
خصوصی ،این
کامالً
مراتببه عرصه
سلســـهعمومی
باشد .از عرصه کامالً
رونی و ...می باشند(.ارمغان و ثروت جو)7 :8838،
ی
ب
اط
ی
ح
،
ی
هشت
در،
درگاه،
شکل
به
اغلب
اندرون،
دسترسی ورود به
و ...مـــی باشـــند( .ارمغان و ثروت جـــو)7 :1391،

41

تصویر شماره :71رعایت حریم در سلسه مراتب فضایی خانه های سنتی دزفول(منبع:اصالح چی و
میردریکوندی ، 3 :7931،تحلیل :جاسمی ،کاظم زاده رائف و میردریکوندی)4 :7933،

امکا نس ــنجی بهرهمندی از تجارب خانههای
س ــنتی دزف ــول ب ــرای رعای ــت حری ــم س ــمعی
بص ــری در واحده ــای مس ــکونی معاصر

فضایی
فضایـــی اســـتفاده هـــای متعددی در س ــاعات مختلف روز می ش ــود .اندرون ــی ،به
 -4قابلیت الگودهی معماری خانه سنتی دزفول برای باز تعریف حریم در معماری مسکن
گفتـــه می شـــود که پشـــت فضای دیگر ق ــرار و مخص ــوص زن و فرزند و خدمت گ ــذاران و در
معاصر
کنـــار آن ،بیرونـــی ،بـــه فضایی گفته می ش ــود که در کن ــار اندرونی قرار میگیـــرد و مخصوص
 -1-4حریم عرصه فعالیت های خصوصی و عمومی و فضاهای اندرونی و بیرونی خانه های سنتی
مهمانـــان مـــرد اســـت .پـــان خانه های س ــنتی دزفول ،ب ــه دو بخ ــش اندرون ــی و بیرونی قابل
دزفول
ورودیی ودرگاه از
اند،
یک س ـ
یک در
بیرونی که
ساعات
طریقی متعدد
یی ازاستفاده ها
گرفتهفضا
قرارابد از هر
ـطحی ی
اختصاص نم
فعالیت
هســـتند.فضایی به
تقســـیمخانواده ،هیچ
تفکیک وفعالیت های
انجام
دارند(.مؤمنیدر
ـاط و خدمت گذاران و
همزنارتوب ـفرزند
مخصوص
ـرو)یودیگر
پشته ـفضا
شود که
اندرونی ،به فضایی گفته
یکی شود.
طریـــقروز م
مختلف
قرار وآن ،به
مانند
باز ،را
واســـط(فضایمینیمه
فضای
کنار آن ،بیرونی ،به فضایی گفته می شود که در کنار اندرونی قرار میگیرد و مخصوص مهمانان مرد است .پالن خانه های سنتی
)84رونی قابل تفکیک و تقسیم هستند .بیرونی که در یک سطح قرار گرفته اند ،از طریق ورودی و گاه
همکاران:1396،ی و بی
ودزفول ،به دو بخش اندرون

فــاطــمــه جــمــشــیــدی ن ــظ ــر ،عــبــدالــه جــاســمــی،
محمدعلی کاظم زاده رائف ،صبا میردریکوندی
صص 48-32

تصویر ( 18راست) :حریم عرصه فضاهای
خانه های دزفول

از طریق یک فضای واسط(فضای نیمه باز ،راهرو) و مانند آن ،به هم ارتباط دارند(.مؤمنی و همکاران)18 :8831،

تصویر ( 19چپ) :حریم اجتماعی اندرونی و
بیرونی خانه های دزفول
(منبع:اصالح چی ،میردریکوندی9 :1392 ،
تحلیل نگارندگان)
تصویر  :71حریم عرصه فضاهای خانه های دزفول

تصویر  :73حریم اجتماعی اندرونی و بیرونی خانه های دزفول

(منبع:اصالح چی ،میردریکوندی 3 :7931 ،تحلیل نگارندگان)

 -2-4رعایت حریم خصوصی در عناصر خانه های سنتی دزفول
خانه های سنتی دزفول
خصوصی در عناصر
حریم
رعایت
-2-4
صوتی(سمعی)
بصری و
حریم
-1-2-4
 -1-2-4حریم بصری و صوتی(سمعی)

محرمیـــت بصـــری :محدود کـــردن دی ــد دیگران به ش ــخص را گوین ــد .یکی از مش ــخصات

سال سوم ،شماره هشتم ،پاییز 1399

محرمیت بصری :محدود کردن دید دیگران به شخص را گویند .یکی از مشخصات ذاتی رفتار هر انسان آن که از شرایطی که
مبل ،ـ دیـد.
دمان کنن
ـاهده
ـد اوتواندرا مش
اجتنابـهمیدی کگ ـ
ـرایطی ک ـ
انســـان
بدونبه
وار حائل
توسطـ چی
بتوانین ـمی
ـران بصر
ند .دید
شــ بفهمد
کهایازن که
نند.آنبدون
هـــرمشاهده ک
رفتـــاراو را
ذاتـــی بتوانند
دیگران
مبلمان،
سقف،
ی
ل
داخ
اندود
رد:
ی
گ
ی
م
صورت
ی
اد
ی
ز
عوامل
توسط
ها
بخش
ی
اربر
ک
نوع
به
توجه
با
:
ی
ت
صو
ت
ی
محرم
د.
ی
ا
ی
وجود
ایـــن بکـــه بفهمـــد اجتنـــاب مـــی کند .دی ــد بص ــری می توان ــد توس ــط چیدمـــان مب ــل ،دیوار
تجهیزات و زمین(.مؤمنی و همکاران )18 :8831،حریم شنیداری تنها شامل شنیده شدن نمی شود ،بلکه بخش عمده ای از آن
حائـــل بـــه وجـــود بیاید .محرمیـــت صوتی :ب ــا توجه به ن ــوع کار ب ــری بخش ها توس ــط عوامل
مسأله سر و صدا که تنها به زمان بیداری و هوشیاری مربوط نمی شود و در هنگام خواب نیز بسیار نامطلوب است(.نوش آبادی و
پور)5 :8838،
هاشم
صـــورت مـــی گیـــرد :انـــدود داخل ــی س ــقف ،مبلم ــان ،تجهی ــزات و زمین(.مؤمنی و
زیـــادی

همـــکاران )81 :1396،حریم شـــنیداری تنها ش ــامل ش ــنیده ش ــدن نمی شـــود ،بلکه بخش
عمـــده ای از آن مســـأله ســـر و صدا ک ــه تنها به زمان بیداری و هوش ــیاری مربوط نمی ش ــود و
در هنـــگام خـــواب نیـــز بســـیار نامطلوب اس ــت(.نوش آبادی و هاش ــم پ ــور)5 :1394،
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 -1-1-2-4جلو خان ،ورودی ،هشتی ،داالن
یکـــی از عناصر مهمی که در بناهای س ــنتی و مس ــکونی ش ــهر دزفول جلوخان اس ــت .علی
رغـــم مقیـــاس کوچـــک آن در خانه ه ــای دزفول ،نق ــش های متنوع ــی در رواب ــط اجتماعی،
تبییـــن حریـــم ،تعریـــف ارتبـــاط بیـــن درون و ب ــرون و همچنی ــن احت ــرام ب ــه نق ــش و جایگاه
ً
مخاطـــب بر عهده دارد .در دو ســـوی جلوخان ،غالبا س ــکوهای پیرنش ــین برای اس ــتراحت
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از آنجا که محرمیت داخل خانه به نوعی با چیدمان فضاها در داخل خانه در ارتباط است طراحی پالن خانه های سنتی ایران به
گونه ای است که موضوع محرمیت در دو عرصه عمومی و عرصه خصوصی رعایت می شود(.ضرغامی و سادات)661 :6938 ،
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امکانســـنجی بهرهمندی از تجارب خانههای
ســـنتی دزفـــول بـــرای رعایـــت حریـــم ســـمعی
بصـــری در واحدهـــای مســـکونی معاصر
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تصویر شماره:02حیاط حد فاصل حریم دو عرصه عمومی و خصوصی خانه های سنتی دزفول(منبع:اصالح چی،

تصویر شماره:20حیاط حد فاصل حریم دو
عرصه عمومی و خصوصی خانه های سنتی
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صوت(نفوذ سمعی) در حیاط و از حیاط
اندرون به اتاق های خانه های سنتی دزفول
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شده برای زیرزمین ،عالوه بر تأمین نور محیط و تهویه هوا ،محرمیت فضا را نیز حفظ می کنند(.مؤمنی و همکاران)61 :6931،
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خانه از عرصه عمومی با تعیین حریم و اضافه نمودن فضای میانی به خوبی به انجام می رساند .ایوان و پیش فضای ورود
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محمدعلی کاظم زاده رائف ،صبا میردریکوندی
صص 48-32

محرمیت در داخل خانه با سازماندهی و نحوه چیدمان فضاها در ارتباط است .در حوزه عمومی ،وجود فضایی برای پذیرش و
پذیرایی از مهمان ضروری است و هرگونه دسترسی سمعی و بصری میان فضای مهمان خانه و اتاق های اصلی خصوصی
نظـــر گرفته می شـــود -مانع از این می ش ــود که ش ــخص با ق ــرار گرفتن در این مح ــل ،به تمام
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تصاویر شماره25و26و : 27ایوان و سلسه
مراتب فضایی ،پیش ورودی و میزان
27و :ایوان و سلسه مراتب فضایی ،پیش ورودی و میزان دید(خطوط مشکی) و
21و
25و
شماره
تصاویر
شنودها
میزان
مشکی) و
دید(خطوط
صوت(خطوط زرد) که از ورودی بیشتر می
6331و)67 :
همکاران،
منیدی و
(منبع :مؤ
باشد.
بیشتر
ورودی
که25واز
زرد)
(خطوط
باشد(.منبع :مؤمنی و صوت
همکاران:1396،
میزان شنودها
(خطوط مشکی) و
میزان د
ش ورودی و
میفضایی ،پی
مراتب
وان و سلسه
21و : 27ای
شماره
تصاویر
)87
صوت(خطوط زرد) که از ورودی بیشتر می باشد(.منبع :مؤمنی و همکاران)67 :6331،

سال سوم ،شماره هشتم ،پاییز 1399
Journal of Iranian and Islamic Architecture and Restoration Research

44

میزان شنو

تصویر شماره :28دید(نفوذ بصری)
و صوت(نفوذ سمعی) در اتاق های
خانه های سنتی دزفول (منبع:اصالح
چی ،میردریکوندی ، 9 :1392 ،تحلیل
 -3-4بهره مندی از تجارب خانه سنتی دزفول برای رعایت حریم سمعی بصری در معماری مسکن
نگارندگان)
معاصر
تصویر شماره :26دید(نفوذ بصری) و صوت(نفوذ سمعی) در اتاق های خانه های سنتی دزفول (منبع:اصالح چی،
میردریکوندی ، 3 :6332 ،تحلیل نگارندگان)
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اصـــل محرمیت به عنـــوان یک اصل حاکم بر تمامی ش ــئون زندگی ،ب ــه زیبایی در معماری
ســـنتی ایران کالبـــد یافته و آثـــار و نتایج عمیقی در س ــازماندهی فضایی و نح ــوه قرار گیری
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ها و ضوابط جدید به فراموشی سپرده شده است .اما به فراموشی سپردن و ٔدر نظر نگرفتن آن به معنی نیازمند نبودن به آ
این راســـتا به منظور کشـــف اهمیت ای ــن عامل در جامع ــه کنونی ،تعاریف ،نق ــش و متغیر
های آن بررســـی شـــده و در مناســـبت با معماری مس ــاکن گذش ــته و تطبیق مس ــاکن جدید
قـــرار مـــی گیرد(.نوش آبادی و هاشـــم پ ــور )2 :1394،اتاق ه ــا به صورت مســـتقیم به فضای
دیگـــر متصـــل نشـــوند و همراه بـــا فضایی واس ــطه و میان ــی ارتباط حف ــظ شـــود .2 .پنجره در
مکانـــی قـــرار گیـــرد کـــه حداقل دیـــد به داخ ــل را داش ــته باش ــد .در ص ــورت نیاز می ت ــوان با
مشـــبک کـــردن پنجره از دید آن کم ک ــرد .3 .ورودی ها به گونه ای طراحی شـــود که با فاصله
از فضاهـــای خصوصـــی قرار گیـــرد و سلس ــله مراتب ورود ب ــه فضاها حفظ ش ــود .4 .ورودی
اتـــاق هـــا به گونـــه ای طراحی شـــود که کم تری ــن میزان دی ــد به داخل را داشـــته باش ــد .5 .با
ایجـــاد مانـــع در زاویـــه دید بیننـــده ،ایجاد فاصل ــه بین فضاه ــا ،و پیچیدگ ــی روابط فضایی
مـــی تـــوان محرمیـــت ایجـــاد کرد(.مؤمن ــی و هم ــکاران )90 :1396،ب ــه کمک نص ــب کرکره
و ســـایه اندازها(ماننـــد ســـایه انـــداز ه ــای خان ــه های س ــنتی دزف ــول) در پنجره ها م ــی توان
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خانه :4935:و421
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مکانی آن کامالً از موقعیت مکانی فضاهای خصوصی تر(نظیر اتاق های خواب یا آشپزخانه) جدا باشد .این مهم در مسکن سنتی
ایرانی با جدا سازی اندرونی از بیرونی به خوبی رعایت می شده است .فضای پذیرایی بایستی ضمن آنکه در مجاورت ورودی منزل
مکان یابی شود ،مشرِف به آشپزخانه نباشد که این مهم در بسیاری از پالن های مسکونی معاصر رعایت نمی شود(.منان
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تصویر شماره : 29بهره مندی از تجارب
سلسله مراتب ورود به فضاها خانه های
سنتی دزفول در مسکن معاصر
برگرفته از منبع(:منان رئیسی:1395،
126و ،127تحلیل:نگارندگان)
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خانـــه هـــای گذشـــته بـــر ٔ
پایـــه ایجـــاد حداکثـــر محرمیـــت در فضاهـــا شـــکل مـــی گرفتن ــد و
مفاهیمـــی مانند سلســـله مراتـــب و درون گرایی بـــر معماری خانه های ســـنتی حا کم بودند.
در خانـــه های ســـنتی منجملـــه خانه های ســـنتی دزفول ،محرمیت برای ســـا کنین ،بس ــیار
بـــا اهمیـــت به شـــمار می رفته اســـت و به ایـــن منظور عناصرکالبـــدی متعددی بـــرای تأمین
محرمیـــت در آن هـــا پیش بینی شـــده اســـت .تأ کید اســـام بر محرمیـــت و حجاب موجب
شـــده که این مشـــخصه بر کلیه ابعاد اجتماعی و فرهنگی مســـلمانان کـــه یکی از نمودهای
آن معمـــاری اســـت اثر گـــذارد .و نه تنها ضوابطـــی را به غیر از ضوابط عمومی بر خانه س ــنتی
اعمـــال کنـــد ،بلکـــه بـــه عنوان یکـــی از مهـــم تریـــن معیارهای طراحـــی و احـــداث فضاهای

برگرفته از منبع(:منان رئیسی:1395،
126و ،127تحلیل:نگارندگان)
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تصویر( 32راست):عدم اختالط عرصه
خصوصی و عمومی
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جمع بندی و نتیجه گیری

امکا نس ــنجی بهرهمندی از تجارب خانههای
س ــنتی دزف ــول ب ــرای رعای ــت حری ــم س ــمعی
بص ــری در واحده ــای مس ــکونی معاصر
فــاطــمــه جــمــشــیــدی ن ــظ ــر ،عــبــدالــه جــاســمــی،
محمدعلی کاظم زاده رائف ،صبا میردریکوندی
صص 48-32

نمودار شماره( )5حریم در معماری
خانههای سنتی دزفول

خانه های گذشته بر پایهٔ ایجاد حداکثر محرمیت در فضاها شکل می گرفتند و مفاهیمی مانند سلسله مراتب و درون گرایی
بر معماری خانه های سنتی حاکم بودند .در خانه های سنتی منجمله خانه های سنتی دزفول ،محرمیت برای ساکنین ،بسیار با
اهمیت به شمار می رفته است و به این منظور عناصرکالبدی متعددی برای تأمین محرمیت در آن ها پیش بینی شده است .تأکید
اسالم بر محرمیت و حجاب موجب شده که این مشخصه بر کلیه ابعاد اجتماعی و فرهنگی مسلمانان که یکی از نمودهای آن
ســـکونتی بـــه شـــمار بیایـــد.در ایـــن مقاله ب ــا بررس ــی حر ی ــم در معم ــاری خانه های س ــنتی
معماری است اثر گذارد .و نه تنها ضوابطی را به غیر از ضوابط عمومی بر خانه سنتی اعمال کند ،بلکه به عنوان یکی از مهم ترین
خانهـی
معماریبررس ـ
فضاهاییمآندرمورد
ـاختارای ک
حریمبهدر س
محرمیت
دزفـــول،
گرفت.تأثیر
ـراری دزفول،
ها قیـ سنت
ـی با بررسی حر
نل ـمقاله
شمار ـ بیاید.در
فضاهایوسکونتی
تأثیـــراحداث
طراحی و
معیارهای
محرمیت و حریم در ساختار کلی فضاهای آن مورد بررسی قرار گرفت.
نمودار شماره( )5حریم در معماری خانه های سنتی دزفول
تفکیک و
تقسیم فضاها
در خانه های
سنتی دزفول
ایجاد فضای رابط و
عدم دسترسی
مستقیم

ایجاد سلسله
مراتب حرکتی

فضاهای اندرونی و
بیرونی ،عرصه
خصوصی و عمومی

اندیشه
محرمیت
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گردد.
ه ـوـرآسیب
ناهنجاری
منطقه،س ـموجب ا
معماری سنتی
مبانی و مفاهیم
غافـــل شدن از
غافل
فرهنگجی ـدرـبآنایمیج ــاد
منطقهاـیـه ،مو
جادــاص
ـنتیی خ
خاصم ـهرـاری
مفاهیـــم مع
مبانـــی و
شـــدن از
با احیاء ،استفاده از رویکردها و به روزرسانی الگوهای کالبدی معماری خانه های سنتی ،می توان بسیاری از کیفیات فرهنگی -
ناهنجـــاری و آســـیب هـــای فرهنگـــی در آن می گ ــردد .با احی ــاء ،اس ــتفاده از رویکردها و به
اجتماعی محیط زندگی را در مساکن امروزی ارتقاء داد .از این رو ،با توجه به همخوانی رویه های تأثیرگذار و کیفیات فضایی -که
کیفیات
مییت ـد.ـوان ب
کالبـــدیی مع
های
ـیاریدرازپی زمینه
س ـحاضر،
پژوهش
ـنتی ،می آ
هایییس ـبه دست
خانه الگوها
ـاری است-
جادمم ـی شده
الگوهـــایدرون گرایی ا
روزرســـانیبه محرمیت و
به سبب توجه
بصربهی
ی
سمع
م
ی
حر
ت
ی
رعا
ی
برا
دزفول
ی
سنت
ی
ها
خانه
تجارب
از
ی
ناش
مناسب،
روزرسانی
به
قابل
کالبدی
راهکارهای
دستیابی به
فرهنگـــی  -اجتماعـــی محیط زندگی را در مس ــاکن ام ــروزی ارتقاء داد .از ایـــن رو ،با توجه
در واحد های مسکونی معاصر بوده است تا با بهره گیری از آن ها ،واحدهای مسکونی نوین پایبند به اصول و مبانی فرهنگی
همخوانـــی رویه های تأثیرگذار و کیفیات فضایی -که به س ــبب توج ــه به محرمیت و درون
معماری سنتی حاصل آید .یافته های حاصل از اطالعات گردآوری شده ،نشان می دهد در کنار شرایط اقلیمی شهر دزفول که
پژوهش
ارهایمی آی ـ
الگوهاییمذهببهیدوس ـمعیـت
اســـت-
ایجادییمی
گرایی
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دردر ش
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فرهنگی
است ،باورهای
شـــدهسبب شده
خانه ها را
درون گرا
الگوی
محرمیت در خانه های سنتی مورد مطالعه بوده است.

های دســـتیابی به راهکارهای کالبدی قابل به روزرس ــانی مناس ــب ،ناش ــی از تجارب خانه
کاربردمعاصر
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رعایت حر ی ـ
دزفـــول بـــرای
ســـنتی
هـــای
حریم
تجربه قابل
بصری
راهکار حریم
ه ــا ،واحدهای مس ـسمعی
معاصر
بوده خانه
معاصرـول و مبانی
ـکونی نوی ــن پایبند به اص ـ
سنتیتـــا با بهره گیـــری از آن
اســـت
سنتی
خانه
فرهنگـــی معمـــاری ســـنتی حاصـــل آید .یافت ــه های حاص ــل از اطالع ــات گردآوری ش ــده،
-1تجمیع فضاهای ساکت در یک سو
تفکیک فضاها بر
ها را
استفادهـهدر الروزگ ــوی درون گرایی خان ــه
اساسـول ک ـ
عمومش ـی،ـهر دزف ـ
اقلیمی
نشـــان مـــی دهـــد در کنـــار شـــرایط
و فضاهای دیگر در سوی دیگر -2
حفظ محرمیت و تفکیک -1تفکیک نشیمن خصوصی و
شـــدههای
اساس عرصه
بر
ـم ووعموم
خصوصی
ک نشیمن
ـییاز تفکی
گ ـصوت
کنترل
و
ـیمیوهمان
زبان و
فضایی می
اســـت-2،تفکیک
مؤثری،در
اصول مه ـ
جمله
معیارهایشب،فرهن
مذهب ـ
باورهای
ســـبب
عمومی تا خصوصی
جهت جلوگیری از شنودها.
و ایجاد آسایش برای
شـــکل گیـــری محرمیـــت در خانه های س ــنتی م ــورد مطالعه بوده اس ــت.

جدول( )2بهره مندی از تجارب خانه های سنتی دزفول برای رعایت حریم سمعی بصری در واحد های مسکونی معاصر

جدول( )2بهره مندی از تجارب خانه های
سنتی دزفول برای رعایت حریم سمعی
بصری در واحد های مسکونی معاصر

راهکار حریم بصری
فضای
اشراف به
سنتی
کنترل خانه
ورودی خانه

-1وجود فضایی در مقابل ورودی جهت

تجربه قابل کاربرد

معاصرهشتی ،داالن،
کنترل دید -2استفاده از
رختکن  -3استفاده از دیوار کوتاه با
مشبک مقابل در ورودی.

-1تفکیک نشیمن خصوصی و
فضایی والدین
-2تفکیکشده اتاق
عمومی،یی تفکیک
تفکیک بر  -1جانما
محرمیتانو فضای
حفظ اشراف می
عدم
میزبان
اساس عرصه های عمومی
میهماناتاق خواب ها
مستقیم بین
د
ی
د
عدم
2
خانه
خصوصی
و
تا خصوصی
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 -3عدم همراستا شدن خواب با فضا

-1وجود فضایی در مقابل ورودی
جهت کنترل دید -2استفاده از
هشتی ،داالن ،رختکن  -3استفاده
از دیوار کوتاه با مشبک مقابل در
ورودی.

خواب

راهکار حریم سمعی
فضاها بر
تفکیک
سنتی
خانه

 -1عایق بندی صوتی در دیواره های

اساس کاربری

تجربه قابل کاربرد

معاصرجدا سازی
کتابخانه و اتاق کار -2

کاربری ها جهت جلوگیری صدای

فضاهای ساکت در
-1تجمیعمزاحم
تفکیک فضاها بر اساس
یک سو و فضاهای دیگر در
استفاده در روز و شب،
تفکیککمد در
 -2فضایی
دیگریهٔ
استفاده از ال
نشیمن
عدم اشراف میان اتاق  -1سوی
صوتیدرو ایجاد
کنترل خواب
های
ها
خواب
ن
ی
ب
خصوصی و عمومی ،جهت
آسایش برای خواب
شنودها.
یک خانه
خواب ها
جلوگیرییازمیان
-2عایق بندی صوت
تفکیک فضاها بر
اساس کاربری

 -1عایق بندی صوتی در
دیواره های کتابخانه و اتاق
کار -2جدا سازی کاربری ها
جهت جلوگیری صدای مزاحم

عدم اشراف میان فضای
خصوصی خانه

 -1جانمایی تفکیک شده اتاق
والدین -2عدم دید مستقیم بین
اتاق خواب ها  -3عدم همراستا
شدن خواب با فضا عمومی

عدم اشراف میان اتاق های
خواب در
یک خانه

 -1استفاده از الیهٔ فضایی
کمد در بین خواب ها
-2عایق بندی صوتی میان
خواب ها

عدم اشراف به فضاهای
آشپزخانه و خدماتی

-1عدم ورورد و خروج مستقیم به
سرویس و کنترل بو و دید  -2ایجاد
پرده کرکه در مقابل اپن آَشپزخانه

وجود فضایی میان
ورودی سرویس ها و
فضاهای دیگر

-1عدم مجاورت سرویس با
پذیرایی
-2بسته بودن دیواره های
آشپزخانه

کنترل اشراف به فضای
ورودی خانه
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پیدایش

باورهای
مذهبی و
معیارهای
فرهنگی

31
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 1 .پیرنیا ،محمد کریم( ،)1383سبک شناسی معماری ایرانی ،انتشارات سروش دانش ،تهران.
2 .قبادیان ،وحید( ،)1392سبک شناسی و مبانی نظری در معماری معاصر ایران ،تهران  ،علم معمار.
3 .بانی مسعود ،امیر( ،)1390معماری معاصر ایران ،انتشارات هنر معماری قرن ،تهران.
4 .مفیدی ش ــمیرانی ،س ــید مجیدو همکاران.)1396(.مس ــکن اجتماعی:تبلور هویت،فرهنگ وپایداری.
انتش ــارات علم و معمار .تهران
5 .حائ ــری مازندران ــی ،محمدرضا( .)1388خانه ،فرهنگ ،طبیعت :بررس ــی معم ــاری خانه های تاریخی
و معاص ــر ،ته ــران :مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرس ــازی و معماری.
6 .جاس ــمی ،عبدال ــه و کاظم زاده رائ ــف ،محمدعل ــی و میردریکوندی ،صب ــا ،)1399(،بازشناســـی نقش
اقلی ــم در س ــازماندهی فضاه ــای معماری خانه های س ــنتی دزفول ب ــا تأ کید بر س ــطوح زیرزمینی ،نمونه
م ــوردی :خانه س ــوزنگر .معماری س ــبز ،دوماهنام ــه علمی تخصصی پژوه ــش در هنر و عل ــوم تخصصی.
7 .جاس ــمی ،عبدال ــه و کاظ ــم زاده رائ ــف ،محمدعل ــی و میردریکون ــدی ،صب ــا ،)1399(،امکان ســـنجی
الگوپذی ــری از معم ــاری زیرزمین ــی خان ــه های س ــنتی دزف ــول در معماری مس ــکونی معاص ــر جغرافیای
کوهپای ــه ای خوزس ــتان ،پژوه ــش در هن ــر و علوم انس ــانی ،دوماهنام ــه علمی تخصصی پژوهـــش در هنر
و عل ــوم تخصصی.
8 .جاس ــمی ،عبدال ــه وکاظ ــم زاده رائف،محمدعل ــی ومیردریکوندی،صب ــا ،)1399(،مقایس ــه تطبیقـــی
تحلیل ــی جای ــگاه تزئین ــات درمعم ــاری س ــنتی خانه درای ــران وژاپ ــن ،چهارمی ــن کنفرانس بیـــن المللی
مطالع ــات مهن ــدس عمران،معماری،شهرس ــازی ومحی ــط زیس ــتدرقرن .21
9 .کاظ ــم زاده رائف ،محمدعلی و میردریکوندی ،صبا ( « )1399نگرش ــی به نم ــود حریم خصوصی عناصر
معم ــاری در خانه های س ــنتی ای ــران نمونه موردی :خانه رس ــولیان یزد» نخس ــتین همایش ملی مســـکن
پایدار.
	10.ضرغام ــی اس ــماعیل واش ــرف سادات(،)1396ش ــاخصه ه ــا معم ــاری ایران ــی اس ــامی درمجموعـــه
مس ــکونی دانش ــگاه تربی ــت دبیررجای ــی .ته ــران.
	11.رئیس ــی ،محمد من ــان ،)1395( ،تحلیل مکان یابی ریزفضاهای مس ــکن معاصر ایرانی مبتنی بر ســـبک
زندگی اس ــامی ،نش ــریه علمی  -پژوهش ــی انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران.
	12.پوراعتصام ــی ،زه ــره )1399(،مقدم ــه ای ب ــر تحلی ــل تأثی ــر نف ــوذ فرهنگ ــی غ ــرب ب ــر معماری مســـکونی
معاص ــر ای ــران در دوران قاج ــار و پهل ــوی ،پژوه ــش در هنر و علوم انس ــانی ،دوماهنام ــه علمی تخصصی
پژوه ــش در هن ــر و عل ــوم تخصصی ش ــماره (3پیاپ ــی)62 :
	13.زمرش ــیدی ،حس ــین ،)1390( ،آموزه های معماری ایرانی و س ــاختمان س ــازی مس ــکونی از دوره قاجاریه
تا امروز ،فصلنامه ش ــهر ایرانی اس ــامی ،علمی پژوهش ــی ش ــماره سوم.
	14.وثی ــق ،به ــزاد ( ،)1388پش ــوتنی زاده ،آزاده و بمانی ــان ،محمدرض ــا ( ،)1388م ــکان و مس ــکن در منظر
اس ــام ،پژوه ــش ه ــای میان رش ــته ای قرآن کریم ،س ــال ،1ش ــماره.3
	15.نصراصفهان ــی ،نفیس ــه  ،)1395(،کنکاش ــی ب ــر جای ــگاه فضاه ــای بینابین ــی در معم ــاری مســـکونی
بررس ــی تطبیق ــی فضاه ــای بینابینی در مس ــکن تاریخ ــی و معاصر ایران،س ــومین کنفرانس بیـــن اللملی
پژوهش ــهای نوی ــن در برلین-آلم ــان ،عم ــران ،معم ــاری و شهرس ــازی
	16.مرادی ،رس ــا و کاوه رس ــتم پ ــور ،)1395( ،تأثیر تغییر الگوی زندگی بر خانه های مس ــکونی در شـــهر اهواز،
چهرمی ــن همایش ملی الگوی معماری و شهرس ــازی اس ــامی واحد نطنز.
	17.عبدالحس ــینی ،جواد ،)1397( ،بررس ــی الگوی س ــنتی ٔ
خانه ایرانی و روش های همگون سازی مسکن،
کنفران ــس عمران ،معماری و شهرس ــازی کش ــورهای جهان اس ــام ،ای ــران – تبریز ،پایتخت گردشـــگری
کشورهای اسالمی.
	18.عبدالحس ــینی ،ج ــواد ،)1396(،بررس ــی الگ ــوی خان ــه ه ــای تاریخ ــی و محی ــط پیرام ــون آن بـــرای بـــه
کارگی ــری ،در ّ
طراح ــی مجتم ــع ه ــا و خان ــه ه ــای معاص ــر ،ش ــهید بهش ــتی ته ــران ،ای ــران.
	19.طاه ــری س ــرمد ،فائ ــزه و علیرضاعین ــی ف ــر ،آزاده شاهچراغی،)1398(،مقایس ـ ٔـه تطبیقی گونه شناســـی
س ــازمان فضای ــی وعناصر کالبدی دوره های قاجار و پهلوی خانه های س ــنتی ش ــهر کرمانشـــاه،پژوهش
های باس ــتان شناس ــی ایران،ش ــماره  ،23دوره نهم،
	20.بمانی ــان ،محمدرض ــا و فهیم ــه ی ــاری وصهی ــب دهقان ــی و س ــمانه بن ــی هاش ــمی،)1391(،خانه،
مس ــکن والگوه ــای س ــنتی در ای ــران عرصه عموم ــی وخصوص ــی در الگوی س ــنتی معم ــاری خانه های
ایرانی،همای ــش مل ــی صدس ــال معم ــاری وشهرس ــازیمعاصر ای ــران.
	21.پیوس ــته گر ،یعقوب و علی اکبر حیدری و مطهره اس ــامی ،)1396(،بازشناس ــی اصول پنج گانه اســـتاد
پیرنی ــا در معم ــاری خان ــه های س ــنتی ای ــران و تحلیل آن با اس ــتناد به مناب ــع اعتقادی اس ــامی مطالعه
م ــوردی :خان ــه های ش ــهر یزد ،فصلنامه مطالعات ش ــهر ایرانی اس ــامی ،س ــال هفتم ،ش ــماره بیســـت و
هفتم .
	22.س ــرگزی ،محمدعل ــی ،)1392(،نش ــانه شناس ــی نق ــوش و تزئین ــات معماری اس ــامی ای ــران ،فصلنامه
علم ــی -پژوه ــش هنره ــای تجس ــمی نق ــش پایه ،س ــال پنجم ،ش ــماره .16
	23.ابراهیمی،المیرا،)1389(،تزیین ــات معم ــاری در خان ــه ایران ــی نمون ــه م ــوردی خان ــه ه ــای ســـنتی
زنجان،همای ــش منطق ــه ای خان ــه ایران ــی.
	24.جلیل ــی ،ت ــورج و س ــروش اکب ــری ،)1394( ،برس ــی تحوالت پالنه ــای مس ــکونی از دوره قاجار تـــا پهلوی
دوم ،اولی ــن کنفران ــس س ــاالنه پژوهش ه ــای معماری ،شهرس ــازی و مدیریت ش ــهری.
	25.عل ــی الحس ــابی ،مه ــران وکران ــی ،نعیمه،)1391(،عوام ــل تأثیرگ ــذار تح ــول مس ــکن ازگذش ــته تـــا آینده،
نش ــریه مس ــکن ومحیط روس ــتا ،ش ــماره141
	26.مؤمن ــی ،ک ــورش و عطاریان ،کورش و دیده بان ،محم ــد و وصال ،مر ی ــم ،)1396(،محرمیت در معماری

امکانســـنجی بهرهمندی از تجارب خانههای
ســـنتی دزفـــول بـــرای رعایـــت حریـــم ســـمعی
بصـــری در واحدهـــای مســـکونی معاصر
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امکا نس ــنجی بهرهمندی از تجارب خانههای
س ــنتی دزف ــول ب ــرای رعای ــت حری ــم س ــمعی
بص ــری در واحده ــای مس ــکونی معاصر
فــاطــمــه جــمــشــیــدی ن ــظ ــر ،عــبــدالــه جــاســمــی،
محمدعلی کاظم زاده رائف ،صبا میردریکوندی
صص 48-32
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چکـیده
بناهای مذهبی یکی اساســـی ترین عناصر شـــهرها از قدیم بوده و هســـتند .یکی از مهمترین
ایـــن بناهـــا مســـاجد می باشـــند که بـــه نوعی نمـــود و مفهومـــی از فضـــای مقـــدس و معنوی
جامعـــه به حســـاب می آینـــد و همواره معماران ســـعی نموده اند به روش هـــای مختلف این
مفهـــوم را از طریـــق معمـــاری به مخاطب منتقـــل نمایند .بـــه همین دلیل معمـــاری مذهبی
یکـــی از مهمتریـــن عناصر جذب گردشـــگران به این اما کن می باشـــد .مســـجد وکیل ش ــیراز
یکـــی از مهمتریـــن مســـاجد ایـــن شـــهر و در عین حـــال یکـــی از زیباتریـــن آن ها به حس ــاب
مـــی آیـــد و معمـــاری مذهبی منحصر به فـــردی را در دل خود جای داده اســـت .با ش ــناخت
معمـــاری ایـــن مســـجد مـــی تـــوان بهتـــر از قبـــل ،آن را بـــرای گردشـــگران داخلـــی و خارج ــی
شناســـاند و هر چه بیشـــتر آن هـــا را به این بنای مذهبـــی دعوت نمود .در این مقاله س ــعی بر
آن شـــده تـــا معمـــاری این بنای زندی و بـــه خصوص کتیبه های آن مورد بررســـی قـــرار گیرد.
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 -1مقدمه
معمـــاری یکـــی از هنر های اســـامی اس ــت که خصوصی ــات هویتی اس ــام را در خود جای
َ
داده و تقریبـــا تمـــام خصوصیـــات هن ــر دین ــی را ب ــا خ ــود ب ــه هم ــراه دارد .در س ــرزمینهای
اســـامی خانههـــا را طوری بنـــا میکردند که برای زندگی کوتاه انس ــان مناس ــب باش ــد .برای
معمـــاری بنـــای خانـــه ها بیشـــتر بـــه کارکرد ه ــای منطق ــی بنا ت ــا مس ــأله جاودان ــی آن توجه
میشـــد و شـــاید بـــه همیـــن دلیل باش ــد ک ــه من ــازل و خانه ه ــای ادوار گذش ــته کمت ــر باقی
ماندهانـــد ،مگـــر تعدادی معـــدودی که آن ها ه ــم از لحاظ جنبة معنوی محافظت ش ــدهاند
امـــا خانـــه هـــای خـــدا امری جـــدا از این مس ــاله ب ــوده ان ــد .خداوند خ ــود جاوید اس ــت پس
بایـــد محـــل عبـــادت او نیز جاودان باش ــد .ب ــه همین دلی ــل در اس ــام به معماری مس ــاجد
بســـیار اهمیـــت داده شـــده و بنای معماری مس ــاجد را ب ــه زیباترین هنر ها میآراس ــتند و در
واقع مســـاجد جلوهای از هنرهای اس ــامی هس ــتند .مس ــجد در طول تاریخ هنر اس ــامی به
عنـــوان بنـــای مذهبی و مکان عبـــادت همواره عالی تری ــن نمونه های معم ــاری و تزئین را با
خـــود داشـــته و همواره فضایـــی بوده که مومن ــان آن را از فضای دنی ــوی پیرامونش متمایز می
دانســـته انـــد و معتقد بوده اند کـــه این مکان مقدس م ــی تواند بر معنای ح ــرکات و کلمات
انســـان بیافزایـــد .فضـــای بـــاز معماری اس ــامی ،ب ــا هماهنگی و نظ ــم نقش ه ــا ،کتیبه ها و
رنـــگ هـــا ،محیطی بـــا عظمت همـــراه با خل ــوص معنوی پدی ــد می آورد .انس ــان ب ــا ورود به
ایـــن اما کـــن ،خـــود را در میـــان دنیـــای معنوی م ــی یابد ک ــه همانا یادآور بهش ــتی اس ــت که
قـــرآن از آن ســـخن بـــه میـــان می آورد .معماری و مکتب ش ــهر ش ــیراز همیشـــه زبان ــزد ایران و
جهـــان بـــوده و بســـیاری از جهانگـــردان در دوره ه ــای مختل ــف از معم ــاری و هنر این ش ــهر
ســـتایش کرده و از معماری این بناها س ــخن به میان آورده اند .مس ــجد وکیل ش ــیراز یکی از
ایـــن بناهاســـت و معماری آن از دوره زندیه تا به امروز را ش ــامل می ش ــود و بـــا اینکه تخریب
هـــای زیـــادی در دوره قاجار در آن ایجاد ش ــده اما هنوز در این ش ــهر خودنمایی می کند .در
خصـــوص مســـجد وکیـــل مطالب ز ی ــادی در مناب ــع قدیم و جدید ذکر ش ــده ام ــا کتیبه های
این مســـجد در بســـیاری از این منابع به دس ــت فراموش ــی س ــپرده ش ــده اس ــت .می توان به
کتاب مســـجد جامع وکیلـــی اثر علینقی بهروزی اش ــاره کرد که به بعضی از کتیبه ها اش ــاره
نموده اســـت .متاســـفانه در قســـمت هایی از بنا بس ــیاری از کاشی ها به اش ــتباه مرمت و به
همیـــن دلیل در قســـمت هـــای مختلف ــی از کتیبه ها خوانش آن ها مش ــکل ب ــوده و مجهول
باقـــی مانـــده کـــه در مقالـــه های دیگ ــری ک ــه در آینده در مورد این مس ــجد نوش ــته می ش ــود
بایـــد تصحیـــح گردد .نگارنـــدگان در خص ــوص کتیبه های این مس ــجد از بس ــیاری از افراد
مرتبـــط با آن یاری جســـته که بســـیاری از اس ــاتید ق ــادر به خوان ــش این کتیبه ها نب ــوده اند.
-2جایگاه مسجد
در اصطـــاح ،مســـجد بـــه محلـــی اطالق می ش ــود که جایگاه عب ــادت و خض ــوع در برابر
حـــق تعالی اســـت .کاربرد واژه مســـجد یک ــی در مورد چه ــار دیواری خاصی اس ــت که برای
عبـــادت ســـاخته مـــی شـــود و دیگـــر اینک ــه ب ــر اس ــاس روایت رس ــول خ ــدا(ص) مس ــجد به
سراســـر زمیـــن اطالق می گـــردد چرا که همه س ــطح کره خاکی می تواند س ــجده گاه انس ــان
و مســـلمان باشـــد(مهری و ابراهیمـــی دهک ــردیّ .)6:1396،
اهمی ــت مس ــجد در ش ــهرهای
کهـــن اســـامی تـــا آن جا بوده که واژه ش ــهر تنه ــا به جایی اطالق می ش ــده که در آن مس ــجد
جامع ســـاخته شـــده باشـــد .این مس ــاجد جامع بنا بر تفکر اس ــامی در هســـته مرکزی ش ــهر
ســـاخته مـــی شـــدند ،جایی کـــه نه تنه ــا مرک ــز مب ــادالت فرهنگ ــی ،اجتماع ــی و اقتصادی
جامعـــه بودنـــد بلکـــه معماری و ســـاخت و س ــازمان فضای ــی آن نیز به صورت چش ــمگیری

بـــا فضاهـــای دیگر شـــهر متفاوت بـــود هر چند که در ســـایر نقاط شـــهر نیز مســـاجدی به ویژه
در محـــات ســـاخته مـــی شـــد .در شـــهرها و محالت ایران ،مســـاجد بـــه همـــراه زیارتگاه ها
و تکایـــا چنـــان در چشـــم اندازهـــای فرهنگـــی موثر واقع می شـــوند کـــه در غالـــب آن ها تنها
ســـاختمان مرتفع شـــهری ،ایـــن اما کن هســـتند .همچنیـــن در بافت شـــهری و محله ،نقش
مســـجد آن قـــدر تعیین کننده و حســـاس اســـت که گاهی مســـیر اصلی خیابـــان را از ادامه و
تعویض باز مـــی دارد(شـــکوئی.)73:1392،
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-4مسجد وکیل
مســـجد وکیـــل در بین مجموعه زندیه و در محله درب شـــاهزاده قـــرار دارد .در خصوص این
مســـجد میرزا حســـن حسینی فســـایی می نویســـد :از بناهای پادشـــاه ارجمند کریمخان زند
اســـت کـــه خـــود را وکیل دولـــت علیه ایـــران می گفـــت و در ســـال  1180و اند این مس ــجد را
بنـــا فرمـــود ،گفتـــه اند شـــالوده و بنیان آن را به آب رســـانید و از ســـنگ و خـــا ک و آهک آن را
انباشـــته ،دیوار و طـــاق ها را با آجر و گچ بساخت(حســـینی فســـائی .)287:1367،کرامت
اله افســـر در کتاب خود می نویســـد :شـــاید در زمان صفویه به جای مسجد قدیمی در همین
حوالی که تذکره نویســـان آن را مســـجد جنازه نوشـــته اند ،مســـجدی بزرگ تر بنا نهاده اند که
کریمخـــان زنـــد همزمان احداث بازار و میدان ،این مســـجد را احیاء کرده اســـت و از آن پس
به نام مســـجد وکیل خوانده شـــده اســـت .ســـند بر این مدعا کتیبه ای اســـت در شبس ــتان
مســـجد که حکایت از ســـاختمان آن در زمان صفویه می کند(افســـر .)212:1353،مس ــجد
ّ
وکیـــل در دوره هـــای بعـــد بـــه علـــت صدماتی کـــه در اثر زلزله و گذشـــت زمان حادث ش ــده
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 -3معماری در زمان کریمخان زند
کریمخـــان زنـــد در ســـال  1180هجـــری قمـــری شـــیراز را بـــه دالیلـــی چـــون اعتـــدال ه ــوا،
اســـتحکامات طبیعـــی ،موقعیـــت شـــیراز بر ســـر راه کهن خلیج فـــارس ،دژ نظامـــی فهندژ و
باروی شـــهر بـــه پایتختـــی برگزید(ســـامانیان .)844:1389،کریمخان به مانند شـــاه عباس
کبیـــر یک پادشـــاه رعیـــت نواز و علم پرور و با ســـلیقه ای بـــود که با احداث ســـاختمان های
محکـــم و زیبایـــی مـــی خواســـت شـــیراز را به همان درجه برســـاند که شـــاه عبـــاس اصفهان
را رســـانید .بنابرایـــن در خـــارج از شـــهر آن روز ،طـــرح بناهـــای مفصـــل و عظیمـــی بـــرای ارگ
ســـلطنتی و منضمات آن و میـــدان ،خیابان ،باغ ،بازار ،مســـجد ،آب انبار و حمام ریخت و
بـــا یک معماری و اســـلوب بدیعی با حجاری ها و کاشـــی کاری های ظریـــف و زیبا و به کار
ّ
بـــردن دقـــت و توجه خاص ســـاختمان هـــای مورد نظر را از روی کمال اســـتحکام و وس ــعت
نظـــر شـــروع و بـــه اتمـــام رسانید(ســـامی .)34:1337،محمدهاشـــم آصـــف در کتاب ــش می
نویســـد(( :مهندســـی و وقوف و حســـن ســـلیقه)) در طرح و اجـــرای این حوزه جدید ش ــهری
بـــه چشـــم می خورد که نشـــان مـــی دهد اندیشـــه ای جامـــع ،منظم و فنـــی آن را شـــکل داده
است(رســـتم الحکما .)213:1348،مولف تاریخ گیتی گشـــا در این خصوص می نویس ــد:
((کریمخـــان زنـــد از اینکه در ســـرای گذشـــتگان منزل بگیرد عار داشـــت از این رو بر آن ش ــد
تـــا بناهـــای رفیعـــی که در خور شـــان حکومتش باشـــد احـــداث نمایـــد و از تمام حج ــاران و
نقاشـــان و معمـــاران کـــه در هر جای کشـــور بودند کمـــک گرفت و متجـــاوز از  12ه ــزار کارگر
در روز مشـــغول کار بودند))(موســـوی اصفهانی .)348:1363،معماری بناهای کریمخانی
از صالبـــت و پختگـــی فرهنـــگ معمـــاری ایران برخـــوردار بـــود و در طراحی شـــهری این دوره
بـــه جنبه هـــای کارکـــردی بیش از جنبـــه های زیبایـــی شناســـی ّ
اهمیت داده شد(حس ــین
پور.)832:1389،

گذری بر ناگفتههای مسجد وکیل شیراز
محمدرضا احمدی ،فاطمه هوایی
صص 64-49

51

گذری بر ناگفتههای مسجد وکیل شیراز
محمدرضا احمدی ،فاطمه هوایی
صص 64-49

سال سوم ،شماره هشتم ،پاییز 1399
Journal of Iranian and Islamic Architecture and Restoration Research

52

بـــود ،تعمیـــر و ّ
مرمت و تجدید تزئینـــات گردید به طوری که عمده تزئینات کاش ــی کاری آن
در حال حاضر مربوط به دوره فتحعلیش ــاه و ناصرالدین ش ــاه قاجار می باشـــد .پرویز رجبی
در خصـــوص کاشـــیکاری این بنا در کتابش می نویس ــد(( :دیوارهای صحن با کاش ــیکاری
بســـیار جالبـــی تزئین شـــده اســـت ک ــه از نظ ــر رنگ آمی ــزی و ش ــکل کامال مش ــخص از دوره
هـــای گذشـــته اســـت و نماینده یـــک نوع رن ــگ آمیزی و طراحی اس ــت که مخص ــوص دوره
زندیـــه مـــی باشـــد(رجبی .)153:1383،در تایید س ــخن پرویز رجب ــی می توان به س ــفرنامه
مـــادام دیوالفوآ اشـــاره کـــرد که در مورد کاش ــیکاری مدرس ــه وکی ــل صحبت کرده اس ــت .او
می نویســـد(( :هر یک از این کاشـــی ها اگر از بنا برداش ــته ش ــود به تنهایی یک تابلو قش ــنگ
جداگانـــه ایســـت و شایســـتگی آن را دارد ک ــه در کن ــار ش ــاهکارهای غر ب ــی ج ــای بگیرد))
(دیوالفـــوآ .)412:1361،در کتـــاب آثار عجم در خصوص مس ــجد آمده(( :مس ــجدی اس ــت
وســـیع ،جـــدارش رفیع ،بنایش معظ ــم ،بنیان ــش محکم))(فرصت الدول ــه .)442:1362،در
دوره اخیـــر نیـــز تعمیراتـــی ضروری در مس ــجد انجام ش ــده و هنوز ه ــم این روند ادام ــه دارد.
بنـــای مســـجد در مســـاحتی حدود  11هزار متر مربه س ــاخته ش ــده و مش ــتمل ب ــر بخش های
زیر اســـت :ســـردر مجلل ،صحن ،ایوان های ش ــمالی و جنوبی ،شبس ــتان جنوبی و شرقی،
رواق هـــای شـــرقی و غربـــی و حیـــاط کوچ ــک کناری(نص ــر .)50:1387،در م ــورد معم ــار
ایـــن بنـــای عظیـــم و مهم در منابع اش ــاره زیادی نش ــده اس ــت .برخ ــی معتقدن ــد محمدباقر
اصفهانـــی کـــه خود نیـــز در کنـــار مجموع ــه زندیه ،ی ــک مجموعه کوچ ــک نیز س ــاخته بوده
و امـــروزه فقـــط مســـجدش باقـــی مان ــده ،معم ــار بناهای زن ــدی بوده اس ــت اما نمی ت ــوان به
ایـــن باور رســـید که تنهـــا یک نفر تم ــام معماری ی ــک مجموعه را انج ــام داده باش ــد و قطعا
محمدباقـــر اصفهانـــی رئیـــس تمـــام معم ــاران آن زم ــان ب ــوده اس ــت .اما بای ــد به می ــرزا نصیر
جهرمی اشـــاره کـــرد که معمـــاری این بنا را بر عهده داش ــته باش ــد.

شکل-1مسجد
وکیل(ماخذ:نویسندگان)1399،

 -5معماری مسجد وکیل
مســـجد وکیـــل جـــزو زیباتریـــن مســـاجد ای ــران و ش ــهر ش ــیراز محس ــوب می ش ــود .ای ــن بنا
همچـــون نگینـــی در دل مجموعـــه زندیه این ش ــهر ق ــرار گرفت ــه و زیبایی خاصی ب ــه آن داده
اســـت .معمـــاری ایـــن بنـــا هـــر چنـــد در دوره قاج ــار بس ــیار م ــورد مرمت واقع ش ــد ام ــا هنوز
عظمـــت و زیبایـــی خـــود را حفـــظ نم ــوده اس ــت .در ز ی ــر ب ــه معم ــاری مس ــجد از ورودی تا
انتهـــای آن پرداختـــه خواهد شـــد.
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-1-5ورودی مسجد
بیشـــتر تزئینات ورودی مســـجد از کاشـــی معرق و هفـــت رنگ می باشـــد .در دو جرز ورودی
بنـــا ،قاب های کاشـــیکاری شـــده معرق قـــرار دارد که به برخـــی از آن ها قاب هـــای محرابی
مـــی گوینـــد .در قاب اول و ســـوم ،هر کـــدام از جرزها با کاشـــی هفت رنگ تزئین شـــده که بر
روی آن ها نقش درخت زندگی نقاشـــی شـــده اســـت .در قاب های دوم و چهارم که کوچک
تـــر و مربعـــی شـــکل هســـتند نیز کاشـــی هفت رنگ کار شـــده کـــه در قاب بـــاال طرحی وجود
دارد کـــه به طرح((شـــاه عباســـی)) معروف می باشـــد و ایـــن طرح در قســـمت های مختلف
مســـجد دیده می شـــود .طاق ورودی مســـجد دارای یـــک معماری فتیله ای اســـت که البته
بـــا کاشـــی تزئین شـــده و در پایین هر دو طـــرف نام نقاش کاشـــی ها ((محمود نقاش ــزاده)) و
کارخانه کاشـــی پز ((کارخانه فغفوری)) بر روی کاشـــی آمده و نقش کاشـــی هـــای این فتیله
گل و مرغ می باشـــد .در دو طرف ورودی مســـجد دو ســـنگ و در اصطالح ((پیرنشـــین)) قرار
دارد کـــه بـــر روی آن هـــا نقش ترنج کار شـــده کـــه یکی از ویژگـــی های معمـــاری دوره زند می
باشـــد .در بـــاالی هر دو پیرنشـــین دیـــواری قـــرار دارد که هر کدام یـــک قاب دارد و با کاش ــی
هفـــت رنـــگ تزئیـــن و نقـــش آن هـــا درخت زندگـــی و گل و مـــرغ و بـــا خطوط اســـلیمی تزئین
شـــده و در پاییـــن قاب چـــپ باری دیگر نام ((محمود نقاشـــزاده)) نوشـــته شـــده اس ــت .در
بـــاالی هـــر کـــدام از ایـــن دیوارهـــا دو قـــاب وجـــود دارد کـــه کتیبـــه ای در آن نوشـــته که قاب
ایـــن کتیبه ها نیز به صورت ترنجی طراحی شـــده و در ســـمت راســـت عبـــارت ((الحمد اهلل
الـــذی مســـاجد عمر ســـاحه القلـــوب و جعلها و یصلی جـــال محمد و علـــی اهلل المصطفی
وجـــه مطهر و جمال ســـلم علـــی الوعلی)) و روبـــروی این کتیبـــه یک کتیبه دیگـــر با عبارت
((النعم ــه الن ــوره انتظ ــان الموید الجلیل آق ــا باباخان امیرالام ــرا فی الخصال محمود س ــنه الف
و مئت ــان و ثلاث ــه و اربع ــون)) و در آخـــر کتیبـــه نیز نـــام کاتـــب(( :محمد حس ــین حبیب اهلل))
آمـــده و تاریـــخ  1243ذکر شـــده و اطراف آن ها با نقوش گل تزئین شـــده اســـت .در باالی این
کتیبـــه ها ،قاب های کاشـــیکاری شـــده ای به تعداد  24عدد وجـــود دارد که نقش آن ها گل
و مـــرغ می باشـــد که در بـــاالی ورودی یک قاب با کاشـــی هفت رنگ و با خـــط ثلث طالیی
عبـــارت ((اولاد و اطه ــاء اظ ــلال ل ــذی قد فی هـ ـذا البیت بع ــد لمراد عم ــر التمثال فتحعلی ش ــاه
الملک س ــلطان بن س ــلطان مجد بن خاقان حس ــینعلی میر زا قاجار)) نوشـــته شـــده اس ــت .در
دیـــواره های کنـــاری ورودی مســـجد نیز قاب هایی به صـــورت ترنجی با طرح کاشـــی هفت
رنگ تزئین شـــده اســـت .باالی ورودی نیز مقرنس کاری بســـیار زیبایی با کاشـــی کار ش ــده
کـــه زیبایـــی ورودی بنا را دو چنـــدان کرده و در باالی طاق ورودی آیات  18تا  20ســـوره توبه با
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((إنم ــا یعم ُر مس ـ ِ
ِ
َ
َ َ ْ َ ُ ُ َ ُْ َْ َ َ َ ُْ ْ َ َ َ ْ َ ّ َ َ ََ ْ
َّ َ َ
ْ َ
َ
َ
َ
ْ
َیخش ِإلا الله فعس ــی أول ِئک أن یکونوا ِمن المهت ِدین /أجعلتم ِس ــقایة الح ِاج و ِعمارة المس ـ ِـج ِد
ْ
َ
َ
َ
ک َم ْن َآم َن با َّلله َو ْال َی ْوم الآخر َو َج َاه َد فی َس ــبیل ا َّلله لا َی ْس ـ َـت ُو َ
ون ِع ْن َد ا ّلل ـ ِـه َوا ّلل ُه لا َی ْه ِدی
ال َح ـ َـر ِام
ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
َ
َ
َ
َ
َ
ً
َ
َ
َْ ْ َ ّ
ُْ
َ ّ َ َُ َ َ َُ َ َ َُ
َ
یل ا ّلل ِه ِبأ ْم َو ِال ِه ْم َوأنف ِس ـ ِـه ْم أ ْعظ ُم َد َر َجة
الق ــوم َالظ ِ ُال ِم َین /ال ِذی ــن ْآمنوا وهاجر وا وجاهدوا فِی س ـ ِـب ِ
ع ْن ـ َـد ا ّلل ــه َوأولئ ـ َ
ـک ُه ُم ال َفائ ُز َ
ون)) و با خط ثلث بر زمینه الجورد کار شـــده و در آخر نیز س ــال
ِ
ِ
ِ
ِ
 1306نوشـــته شـــده کـــه ســـال مرمـــت بنا را نشـــان می دهـــد .در لچکـــی های بـــاالی ورودی
تزئینـــات اســـلیمی و ُدم اژدری بر روی کاشـــی های آبی با گل های صورتی رنگ کار ش ــده و
ســـه قاب گل بر زمینه زرد دیده می شـــود .ورودی مســـجد از ســـنگ می باشـــد که دور آن به
صـــورت فتیلـــه ای و مارپیچ حجاری شـــده و دو پایـــه گلدان در هر طرف در دیده می ش ــود.
در باالی در ،ســـنگی به شـــکل مثلث کار گذاشـــته شـــده کـــه در آن نقش گل وجـــود دارد که
قســـمتی از آن شکســـته و دو طرف آن به صورت مارپیج حجاری شـــده است .در خصوص
شکســـته شـــدن این ســـنگ در کتاب فـــارس در عصـــر قاجار آمـــده(( :روزی مـــردی توپچی
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در میـــدان ارگ بـــه زنـــی متلک گفـــت و کار را از ش ــوخی گذرانید .زن به فریاد درآمد .کس ــبه
بـــازار وکیـــل به پشـــتیبانی آن زن برخاس ــتند و توپچیان و فراش ــان آذربایجان نی ــز به حمایت
آن توپچـــی شـــتافتند .کـــم کـــم مردم جم ــع ش ــدند و ع ــزل احمدخ ــان را از ط ــرف فرمانفرما
خواســـتند امـــا ایـــن درخواســـت اجابت نش ــد و م ــردم در مس ــاجد و تکای ــا گرد ه ــم آمدند و
علمـــا و بـــزرگان را حاضـــر کردنـــد و علی ــه حکوم ــت و می ــرزا احمدخان قی ــام نمودن ــد .میرزا
جعفرخـــان ســـوادکوهی هم کـــه دل خومی از می ــرزا احمدخان داش ــت ،نهانی م ــردم را علیه
او مـــی شـــورانید .فرمانفرمـــا چـــون متوج ــه وخامت کار ش ــد ،دس ــتور داد ت ــا بر فراز ب ــام های
عمارت های دولتی ســـنگر بســـتند و س ــربازان در پش ــت س ــنگر نشس ــتند و دو ارابه توپ در
میـــدان نقـــاره خانـــه در برابر مســـجد وکیل گذاش ــتند .مردم نیز در مس ــجد نو ب ــا حضور تمام
علمـــا و رجال گرد آمده ،آشـــکارا علی ــه فریدون میرزای دوم ش ــعار می دادند .محمدحس ــن
کدخـــدای محلـــه ســـنگ ســـیاه را که م ــردی ش ــجاع و س ــخاوتمند بود ،ب ــه ریاس ــت اهالی
پنـــج محلـــه نعمتـــی خانـــه برگزیدند و م ــردم پنج محل ــه حیدری خانه ،ریاس ــت خ ــود را به
احمـــد ســـلطان پســـر حاجـــی عبدالحس ــین یاور ف ــوج س ــرباز ش ــیراز دادند و س ــپس هر یک
از ایـــن دو رئیـــس ،افـــراد جنـــگاور را تقس ــیم کردن ــد و بر ف ــراز طاق ه ــای بلند مس ــجد وکیل
و بـــر پشـــت بام مدرســـه خان و ســـردر مس ــجد وکی ــل ق ــرار گرفتند .نه نف ــر ش ــمخالچی نیز بر
فـــراز دو منـــاره مدرســـه خـــان کـــه بلندت ــر از همه عمارات ش ــهر ب ــود ق ــرار گرفتن ــد و چند روز
از دو جانـــب تیرانـــدازی شـــد و عـــده ای مقت ــول و مج ــروح گردیدن ــد و چن ــد گلول ــه توپ به
ســـردر مســـجد وکیل شـــلیک شـــد که جای جای آن را س ــوراخ کرد و س ــنگ یکپارچه س ــردر
مســـجد کـــه ســـه ذرع درازا و دو ذرع پهنا و بلندی و نیم متر کلفتی داش ــت ،شکس ــته ش ــد.
ّ
(امـــداد .)180:1387 ،در پاییـــن این س ــنگ آیه  18س ــوره توبه َّ َ ْ ُ ُ َ َ
ـاج َد ا َلل ِه َم ْن
((إنم ــا یع ُمر مس ـ ِ
ِ
َ
َ
ْ
ْ
َّ
َ َ َ َ َّ َ َ َ َ َّ َ َ َ ْ ْ َ َّ َّ َ َ
ُ
ْ
َ
َ
آخ ِر وأقام الص ــلاة وآتی ال ــزکاة ولم یخش ِإلا الله فعس ــی أول ِئ ــک أن یکونوا
َآم ـ َـن ِبالل ـ ِـه َوالی ـ ْـو ِم ال ِ
َ
ّ
َّ َ َ ُ
ْ
َ
الصلاة ِل ُدلوک الش ـ ْـم ِس
ِم ـ َـن ال ُم ْه َت ِدی ـ َـن)) و در ادامه آن آیه  78س ــوره اس ــراء با مضم ــون ((أ ِق ِم
ّ
َ
ّ ُ
ُ
َْ
َْ
َ
کان َم ْش ـ ُـه ً
َ َ َ
ودا)) حجاری و در آخر س ــال 1267
یل َوق ـ ْـر َآن الف ْج ِر ِإ َن ق ـ ْـر َآن الف ْج ِر
ِإل ــی غس ـ ِـق الل ِ
ذکر شـــده اســـت .در مســـجد چوبـــی و احتماال مربوط ب ــه دوره قاجار می باش ــد.
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شکل-3کتیبه ورودی مسجد(ماخذ:
نویسندگان)1398،

کتیبه کوچک به خط نستعلیق و از جنس گندمک:
بسم اهلل العلی اال کبر
الحم ــد اهلل ال ــذی بنه ــی الفحش ــاء و ع ــن المنک ــر و الصل ــوه عل ــی صف ــوه نبی ــه البش ــر و بعد بر
ارب ــاب خرد و اصحاب رش ــد پوش ــیده نیس ــت ک ــه انتظام ام ــور دولت و دین موق ــوف بکمال
عقل اوس ــت ،چون ش ــرب خمر موجب ز وال عقل میش ــود و مایه هر ش ــر و فس ــاد و بعد از طریق
ص ــلاح و سـ ـداد اس ــت و دری ــن بلد ک ــه دارالعل ــم و از اعظم بلادس ــت بعضی طالبی ــن زخارف
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کتیبه بزرگ به خط نسخ و جنس مرمر:
باع ــث تس ــطیر ای ــن وثیقه ک ــه نقش ف ــی الحجر گردی ــده این اس ــت که نواب مس ــتطاب
عالمی ــان مآب باس ــط بس ــاط امن و ام ــان ،ناصب رآیات عدل و احس ــان ،منظ ــور انظار حضرت
آفری ــدگار ،ش ــاهزاده فلک قدر خورش ــید اش ــتهار حس ــینعلی می ــر زا قاجار فرمانفرم ــای مملکت
ف ــارس ،بنابر حص ــول دعای دوام و اجابت مس ــئول عالیجناب قدس ــی انتس ــاب ،مخزن معارف
قدس ــیه مع ــدن الطاف س ــنیه ،راف ــع رایات ّمل ــه بیضا ،جام ــع آیات ش ــریعت ّ
غرا قبل ــه فضلای
ای ــام ق ــدووه علم ــای اس ــلام ش ــیخ ابوت ــراب ام ــام جمع ــه و جماع ــت دارالعل ــم ش ــیراز در س ــنه
تنکوزئی ــل بع ــد و ماه ــا ابـ ـدا مالی ــات و متوجهات و رس ــوم محتس ــبی و جمیع ص ــوادر و عوارض
ّ
جماع ــت ّ
خب ــاز و ع ــلاف دارالعلم ش ــیراز را از قرار یکطغرا رقم مرحمت ش ــمول موق ــوف فرمودند
ک ــه ه ــر کس طال ــب این کس ــب بوده باش ــد مش ــغول گردی ــده در کم ــال خواط ــر جمعی
ن ــان طبخ نم ــوده آورده در ب ــازار بمصرف فر وش رس ــانیده که عجزه ملهوفی ــن از فزانی نعمت
و ار زان ــی خوش ــوقتی حاصل و ثواب آن بر وزگار ن ــواب اقدس فرمانفرما واصل ش ــود تغییر دهنده
از ح ــال ال ــی ظه ــور قائ ــم آل محم ــد صل ــی اهلل علی ــه آل ــه مس ــتوجب لعن اق ــدس الهی و س ــخط
حضرت رس ــالت پناه ــی باد ب ــه النبی و ال ــه الامجاد
ّ
در پاییـــن کتیبـــه نـــام کاتـــب آن اینچنیـــن نوشـــته شـــده اســـت :ح ــر ره الداع ــی ال ــدوام الدوله
القاه ــره الباه ــره العب ــد المذن ــب الاثم اس ــمعیل الموس ــوی الش ــیرازی فیش ــهر رمض ــان .1243
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-2-5هشتی یا دهلیز مسجد
بعـــد از ورودی مســـجد بـــه هشـــتی یـــا دهلیز مـــی رســـیم .در این قســـمت دو کتیبه س ــنگی
روبـــروی در ورودی بـــر روی دیـــوار نصب شـــده اســـت .ابعاد ایـــن کتیبه ها متفـــاوت و هر دو
مربـــوط بـــه دوره قاجار می باشـــد.
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دنیوی ــه که س ــابقا دری ــن دیار ارب ــاب اختیار ب ــوده ان ــد مبلغی خطیر بش ــیره خان ــه اینجا جمع
بس ــته بودند و به این س ــبب آش ــکارا بیع ش ــر وی می نمودند تا در این س ــال( )1281فرخنده فال
زم ــان حکمرانی و اقتدار نواب مس ــتطاب اش ــرف ارف ــع و والا یمین الدول ــه فرمانفرمای مملکت
ف ــارس ک ــه تفض ــلات ربانی ش ــامل ح ــال اخیار بلک ــه مصلح ح ــال اش ــرار این بلد شاهنش ــاه
آس ــمان درگاه ظ ــل اهلل ناصرالدی ــن ش ــاه قاج ــار ای ــد اهلل ُملک ــه و س ــلطانه جن ــاب جلالت مآب
معتمدالس ــلطان ق ــوام الدول ــه العلی ــه را به وزارت و پیش ــکاری ای ــن مملکت انتخ ــاب فرمودند
جن ــاب معظ ــم الی ــه در ب ــدو ور ود بتقاض ــای فط ــرت پ ــاک ضمن ــا و المرض ــات و تحصیل اهلل
دعاگوی ــی دوام دول ــت قاه ــره از مناف ــع و خ ــراج ش ــیره خانه که مبلغ ــی خطیر ب ــود و غمض و
عی ــن ص ــرف نظر نموده و منع ش ــرب و بیع و ش ــرای ش ــراب فرمودن ــد و خواص و ع ــوام را از این
فع ــل ح ــرام باز داش ــتند و این لوح را نگاش ــتند که آیندگان ق ــرار این را بر ه ــم نزنند-رحم اهلل
م ــن اتقیه ــا و لع ــن اهلل م ــن اوهنها والس ــلام علی من اتب ــع الهدی.
از ســـمت چپ و راســـت این دهلیز وارد حیاط مسجد می ش ــویم که احتماال یکی از ورودی
هـــا مربـــوط به خانم هـــا و ورودی دیگر مر ب ــوط به آقایان بوده اما در س ــمت چ ــپ ورودی یک
راهـــرو وجـــود دارد کـــه مـــا را بـــه قســـمت گاوچاه مس ــجد می رس ــاند ک ــه در قدی ــم اینجا آب
مســـجد تامیـــن می شـــده و به جز س ــقف راه ــرو ،تزئین ــات خاصی ن ــدارد .ب ــاالی دو کتیبه
ســـنگی و بـــر روی کاشـــی و زمینه الجورد حدیث ــی از پیامبر(ص) ب ــا متن ((أن ــا مدینة العلم
و عل ــی بابه ــا)) نوشـــته شـــده و اطـــراف این قاب ،کاش ــی ه ــای معقلی کار ش ــده که اس ــامی
((محم ــد)) و ((عل ــی)) بـــا خط کوفـــی در آن ها دیده می ش ــود که در قس ــمت ه ــای مختلف
دهلیـــز و به خصوص ســـقف از این نوع معماری پوش ــیده ش ــده که با هن ــر کاربندی ترکیب
شده است.

شکل-4کتیبه سنگی هشتی
(ماخذ :نویسندگان)1398،
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متن کتیبه:
الحم ــد اهلل اس ــس لذی آتینا الاس ــلام و الایمان عم ــاره و بحجاره معرفه الحکم ــه والصین و اما
الیقی ــن و رف ــع الصلوه عل ــی الدی ــن و قواعد کان المس ــلمین مس ــند محمد الاحم ــد المحمود و
اله ــادی الامی ــن و الئی ــلام و علی العزه المطهرین ل ــه اعم احد ؟؟ التقوی ُع ّمه عل ــی العالی المعلی
و ان ــزع البطی ــن و لق ــد اس ــس عل ــی التقوی اس ــاس هـ ـذا البیت لم ــراد لتمث ــال الس ــلطان ملک
المل ــوک مظفر س ــلطان ب ــن س ــلطان فتحعلی ش ــاه العزی ــز المال ــک الممالک الع ــرب و العجم
مج ــد الس ــلطان الاک ــرم و مج ــد الخی ــر و الک ــرم و الج ــود و له ــم مل ــک الملیک حس ــینعلی
می ــر زا معظ ــم اهلل و خل ــد و حفظ ــه ُملک ــه النقض عر وینی ــن بنظاره ج ــاودان المومن المس ــعود
و المحم ــود منب ــع الع ــز و الش ــوکت و الجلال و الاحس ــان آقا باباخ ــان امیرالامرا العظام فی ش ــهر
ذی القع ــده 1243
در آخر کتیبه نام کاتب اینچنین آمده(( :کتبه میر زا حسین به محمد شریف حکا ک)).
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بعـــد از دهلیـــز به صحن مســـجد می رســـیم .ایوان شـــمالی در وســـط ضلع قـــرار گرفته که به
دلیـــل کاشـــی کاری بســـیار زیبای آن به طـــاق مروارید معروف شـــده و  12متر عـــرض 4 ،متر
عمـــق و  20متـــر ارتفـــاع که باالی این ایوان دو گلدســـته وجـــود دارد(نصـــر ،)51:1387،که با
کاشـــی معرق تزئین شـــده اســـت .در هاللی طـــاق این ایوان ســـوره ای با خط ثلث س ــفید بر
َ َ َ َُْ ُ َ َ ُ
ون قالوا
((إذا ج ــاءک المن ِافق
زمینه الجورد نوشـــته شـــده که ســـوره
((منافقون)) اســـت و با آیه ْ ِ
َ َ
َ ْ ُ َّ
َ َ ُ ُ َّ َ َّ ُ ْ َ ُ َّ َ َ ُ ُ ُ َ َّ ُ ْ َ ُ َّ
َ
َ
ُ
ُ
کاذبون)) ش ــروع
نش ـ َـهد ِإن ــک لرس ــول الل ِه والله یعل ــم ِإنک لرس ــوله والله یش ــهد ِإن المن ِاف ِقین ل ِ
مـــی شـــود و در آخـــر کتیبـــه ســـال  1244هجـــری قمری ذکر شـــده و قســـمت هـــای مختلفی
از ایـــن کتیبـــه مرمـــت و کاشـــی های جدیـــد در آن کار شـــده اســـت .همچنیـــن در آخر این
کتیبـــه عبـــارت ((الحم ــد اهلل الذی ش ــرفنی بکتاب ــه نواقص من کتبه هـ ـذا البی ــت الجامع انا
المذنب عبدالعلی یزدی اش ــرف محمودی)) نوشـــته شـــده و تاریخ آن  1347اســـت .در وس ــط
ایوان و بر روی کاشـــی الجورد عبارتی نوشـــته شـــده کـــه احتمال مرمت این طـــاق را در زمان
فتحعلیشـــاه و پســـرش حســـینعلی میرزا نشـــان می دهد که در آخر نیز اســـم آقـــا باباخان ذکر
شـــده اســـت .آقا باباخان یکـــی از بـــزرگان زمان حســـینعلی میـــرزا فرمانفرما بوده که در ش ــهر
شـــیراز اقدامات بســـیار مهمی از لحاظ ســـاخت و ســـاز شـــهری انجام داده اســـت .از جمله
اقدامـــات او مـــی تـــوان به ســـاخت مســـجد ،مرمت مدرســـه وکیل ،ســـاخت باغ و  ...اش ــاره
نمـــود .در زمـــان قاجار کـــه زلزله ،بناهای این شـــهر را ویـــران و تخریب نمود ،مرمت مس ــجد
وکیـــل بـــه احتمال زیاد بایـــد همزمان با مدرســـه وکیل انجام و آقـــا باباخان بـــر آن نظارت می
کرده است.

گذری بر ناگفتههای مسجد وکیل شیراز
محمدرضا احمدی ،فاطمه هوایی
صص 64-49

57

گذری بر ناگفتههای مسجد وکیل شیراز
محمدرضا احمدی ،فاطمه هوایی
صص 64-49

شکل-5کتیبه طاق شمالی
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ازاره هـــای ایـــن ایـــوان از ســـنگ مرمر ،با ط ــرح گل ی ــا درختچه م ــی باش ــد .در دوره زندیه در
بناهـــای شـــیراز دو نـــوع مرمـــر اســـتفاده می ش ــد ک ــه یک ــی مرم ــر آذربایجان بـــود و دیگ ــری از
اطراف شـــیراز تهیـــه می گردید .در دو طرف ای ــوان دو پایه گلدان قرار دارد که قس ــمت فتیله
ای آن بـــا کاشـــی تزئین و ســـقف این ایوان ب ــه طرز زیبایی کاش ــی کاری و هن ــر کاربندی نیز
در آن اجرا شـــده اســـت .در وســـط س ــقف یک کتیبه با کاش ــی هفت رنگ وجود دارد که در
آن درخـــت زندگـــی نقـــش شـــده و اط ــراف آن و تمام این س ــقف نقش های گل و اس ــلیمی و
ترنجی کار شـــده و باالی ســـقف یک شمس ــه وجود دارد که با نق ــش گل و زمینه زرد طراحی
شـــده و طـــرح های اســـلیمی در آن دیده می ش ــود .داخل ط ــاق  5قاب محراب ــی وجود دارد
و روی لچکـــی هـــای بعضـــی از آن ها کاس ــه ای نقاش ــی ش ــده ک ــه درون آن گل می باش ــد و
همچنیـــن طـــرح بعضـــی از قـــاب ها درخ ــت زندگی اس ــت ک ــه طرح ه ــای اس ــلیمی نیز در
آن هـــا دیـــده می شـــود .در وســـط ط ــاق و پایی ــن یک ــی از قاب ه ــا عب ــارت ّ
((ان آثارن ــا تدل
علین ــا /فانظ ــر وا بعدن ــا ال ــی الآثار)) ک ــه نیم ــی از کاش ــیکاری آن مرمت جدی ــد و در کنار آن
ّ
((حـــرره اشـــرف)) نوش ــته و در لچک ــی ه ــای ای ــن ای ــوان طرح اس ــلیمی و ُدم
ســـال  1347و
اژدری دیـــده می شـــود .در ســـمت راس ــت و چپ ایوان ی ــک ردیف  4تایی قاب ب ــا تزئینات
کاشـــی وجـــود دارد که ســـه قاب بـــه صورت محراب ــی و یک ق ــاب کوچک تر و مربعی ش ــکل
اســـت که نقـــش قاب های محرابـــی ،گل و درخت زندگی می باش ــد .در یک ــی از قاب های
محرابـــی طرح اســـلیمی کار شـــده و عبارت ((بس ــم اهلل الرحم ــن الرحیم)) و ((نص ــر من اهلل و
فتح قریب)) بر روی زمینه ســـفید نوش ــته ش ــده و تار ی ــخ  1242در زیر هر دو عب ــارت دیده می
شـــود .در کتیبـــه پاییـــن و در هر دو س ــمت دو گلدان نقاش ــی ش ــده که وس ــط گل ــدان قاب
راســـت عبـــارت ((تعمیـــرات و ترمیم صانع کاش ــی)) و در ز ی ــر آن حدیث ــی از پیامبر(ص) با
خط ســـفید بر زمینه الجورد با مضمون ((المومن فی المس ــجد کالس ــمک فی الماء)) نوش ــته
شـــده و در وســـط گلدان قاب چپ عبارت ((اس ــتاد می ــر زا عبدالرزاق و ابراهی ــم فغفوری)) و
زیر آن ســـال  1347نوشـــته شـــده و دنباله حدیث پیامبر(ص) زیر آن با مضم ــون ((والمنافق
ف ــی المس ــجد کالطی ــر ف ــی القفص)) آمده اس ــت .ب ــاالی ای ــوان کتیب ــه هایی ترنجی ش ــکل
کار شـــده و درون آن هـــا نقوش گل نقاش ــی ش ــده و در کتیب ــه هایی دیگر عب ــارت ((یا اهلل))
َ
ْ ُُ َ
ام ِآم ِن َ
ین و
بر زمینه ســـفید نوشـــته شـــده اســـت .در وس ــط ایوان نیز عب ــارت ((ادخلوه ــا ِب َس ــل ٍ
ص ــدق اهلل العلی العظیم)) نوشـــته ش ــده که آیه  46س ــوره حجر می باش ــد.

گذری بر ناگفتههای مسجد وکیل شیراز
محمدرضا احمدی ،فاطمه هوایی
صص 64-49

شکل-6یکی از کتیبه های طاق
شمالی(ماخذ :نویسندگان)1389،
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-5-5ایوان جنوبی
ایوان جنوبی هم یکی از زیباترین قســـمت های مســـجد به حســـاب می آیـــد .تزئینات قاب
هـــای کنـــاری به مانند طاق شـــمالی شـــامل یـــک ردیف  4تایی می باشـــد .داخـــل طاق4 ،
قـــاب کـــه  2محرابـــی و  2ترنجـــی کار شـــده کـــه در قاب هـــای ترنجی کاشـــیکاری ب ــا زمینه
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-4-5صحن یا حیاط مسجد
صحن مســـجد دارای یک حوض می باشـــد .در ضلع های راســـت و چـــپ صحن هر کدام
 11دهانـــه طـــاق وجـــود دارد کـــه باعث ایجاد رواق هایی شـــده اســـت .ســـقف ایـــن رواق ها
بـــا آجـــر و کاشـــی معقلـــی کار شـــده و به صـــورت عرقچین مـــی باشـــد .در اضالع ش ــمالی و
جنوبـــی نیـــز هر کـــدام  8دهانه طـــاق وجود دارد که بر پیشـــانی ایـــن اضالع یعنـــی دور تا دور
صحـــن مســـجد عبارت هایـــی وجود دارد کـــه مربوط بـــه دعای جوشـــن کبیر و آیـــات قرآنی
اســـت .حـــدود  46قـــاب دور تـــا دور صحن کار شـــده که طـــرح آن ها ترجی شـــکل و بر روی
آن هـــا قســـمت هایـــی از دعـــای جوشـــن کبیـــر نوشـــته شـــده و ایـــن کتیبـــه ها با خ ــط ثلث
ســـفید بـــر زمینه الجورد می باشـــد و اطـــراف کتیبه ها با گل تزئین شـــده اســـت .در بین این
کتیبـــه هـــا ،کتیبه های کوچک تری با زمینه ســـفید کار شـــده کـــه نام مقدس ((ی ــا اهلل)) در
آن هـــا دیـــده می شـــود .در دو طاق کناری ســـمت راســـت ایـــوان جنوبی و در وســـط لچکی
هـــا عبـــارت ((کارخانـــه حاجی باقر)) نوشـــته و ســـال  1347ذکر شـــده که مربـــوط به مرمت
مســـجد مـــی باشـــد که در قســـمت های دیگـــر بنا نیز دیـــده می شـــود .در لچکی های س ــایر
طـــاق هـــا طرح های اســـلیمی و دم اژدری با کاشـــی هفت رنگ کار شـــده اســـت .در وس ــط
َ َّ
َّ َ َ َ
َ
َّ
ـاس لل ـ ِـذی ِب َبکة
ضلـــع شـــرقی آیه
ـت ُو ِض َع ِللن ـ ِ
((إن أ ّول َبی ـ ٍ
 96ســـوره آل عمـــران بـــا مضمـــون ِ
ُ َ َ َ ُ ً ّْ َ َ
َ
مب ــارکا و ه ــدی ِللعال ِمی ــن)) بـــا خط ثلث ســـفید بر زمینه الجورد نوشـــته شـــده و در آخر س ــال
مرمـــت آن آمـــده که یکی از اعداد آن در کتیبه دیده نمی شـــود و ســـه رقم  127نوشـــته ش ــده
آیات َب َین ـ ٌ
ٌ
ـات َم َق ُ
ام
((فیهِ
و قرینـــه ایـــن کتیبـــه در ضلع غربی آیه  97همین ســـوره با مضمـــون ِ
َ ً َّ َ َّ
َ
الناس ح ُّج ْال َب َ ْ َ َ َ
َ ََُ
اع إ َلیهِ َس ــب ًیلا َو َمنْ
کفرَ
ِإ ْب َر ِاهی ـ َـم َو َم ـ ْـن دخله کان ِآمنا َو ِلل ـ ِـه َعلی ِ ِ
ِ
ِ
یت م ِن اس ــتط ِ
ْ َ
َ ّ ّ َ
ف ـ ِـإ َن ا َلل ـ َـه غ ِن ــی َع ِن ال َعال ِمی ـ َـن)) می باشـــد .ازاره های دور صحـــن از جنس مرمـــر و روی آن ها
درختچـــه یـــا بوتـــه گل حجـــاری شـــده و در کنـــار ایـــن ازاره ها ســـتون های کوچـــک مارپیچ
حجاری شـــده است.
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مشـــکی نیـــز وجود دارد و نقـــش همه آن ها نیز گل می باش ــد .در باالی ورودی شبس ــتان یک
قـــاب با طرح درخت زندگی نقاشـــی ش ــده و اط ــراف آن نیز کاربندی و با کاش ــی های هفت
رنگ تزئین شـــده اســـت .ازاره های داخل ایوان از مرمر س ــبز و به مانند ایوان ش ــمالی است.
در ایـــن ایـــوان نیـــز دو کتیبه دیده می ش ــود ک ــه کتیب ــه هاللی ایوان ب ــه مانند ایوان ش ــمالی
ســـوره ((منافقون)) که در پایان کتیبه س ــال  1244نوش ــته ش ــده اس ــت .باالی ایوان نیز باز به
ماننـــد ایوان شـــمالی  6قاب بـــا طرح ترنجی وجود دارد که نوش ــته های آن ها نی ــز تکرار ایوان
شـــمالی اســـت .در میان طاق به مانند طاق ش ــمالی عبارتی نوش ــته ش ــده است:
بحم ــد اهلل عل ــی لطفه العمیم و فضیله القدیم و نش ــکره علی احس ــانه الجس ــیم وج ــوده الوافز
و یصل ــی عل ــی الیثریب الش ــمس و القمر و البطحاء النج ــم الثاقب و الطاهر الراب ــع و بحر الکرام
و فخ ــر الح ــرم و ش ــفیع الام ــم و س ــیف القاط ــع محم ــد المصطف ــی لم ــا راصخ تس ــلم عل ــی امیر
؟؟؟؟ اللام ــع الباه ــر و لق ــد بتجدید هـ ـذا البیت اس ــاس و ما فی المس ــجد المطهر و م ــا الطاهران
الس ــلطان المل ــک المل ــوک مظف ــر الغال ــب و الظاهر س ــلطان ب ــن س ــلطان فتحعلی ش ــاه قاجار
الع ــادل و الق ــوی القاه ــر والد پیغمب ــر الع ــزز المعزه الفناص ــر و م ــذل کل فاخر.......س ــلطان
الاک ــرم و افخم حس ــینعلی میر زا نعم اهلل انما یعمر المس ــاجد اهلل من آمن ب ــاهلل و الیوم الاخر
بنظ ــاره امیرالام ــرا الاجلال آق ــا باباخان ال ــذی فی ش ــهر ذی القعده 1243
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شکل-7کتیبه ایوان جنوبی
(ماخذ :نویسندگان)1398،

-6-5شبستان جنوبی
پشـــت ایـــوان جنوبی یک شبســـتان قرار دارد و یکی از زیبایی های این مس ــجد به حس ــاب
مـــی آیـــد .بر روی دیوارهای اطراف محراب کاش ــیکاری بس ــیار زیبای معرق کار ش ــده که بر
روی آن ها نام ((علی)) و با رنگ آبی کاش ــیکاری ش ــده اس ــت .س ــتون های این شبس ــتان
در  4ردیـــف  12تایی قرار گرفته و به صورت بس ــیار دقیقی حجاری و صیقل داده ش ــده اند.
ایـــن ســـتون ها به صورت مارپیچ طراحی ش ــده ک ــه دلیل آن انعکاس صدا در شبس ــتان و از
طرفـــی ضـــد زلزله کردن بنا بوده اســـت .در پایین چند س ــتون س ــال اتم ــام را  1189حجاری
کـــرده انـــد .ســـتون هـــا در بـــاال دارای تزئین ــات گیاه ــی و در اصط ــاح ((ب ــرگ کنگ ــری)) یا
(( ))Acanthusمـــی باشـــند و به نوعی از ایران باس ــتان و تخت جمش ــید الهام گرفته اس ــت
زیـــرا کریمخـــان در بناهای خود از معماری س ــنگ بس ــیار اس ــتفاده کرده اس ــت .تایید این
مطلـــب مـــی تواند کف همین شبس ــتان باش ــد که با قطعه س ــنگ های بزرگ مفروش ش ــده
و امضـــاء سنگتراشـــان دوره زنـــد بـــر روی آن ها دیده می ش ــود .س ــقف این شبس ــتان به غیر
از مســـیری کـــه بـــه محراب می رســـد تزئینات ــی ندارد و این مس ــیر نیز ب ــه ((ن ــاو)) معروف می

باشـــد که از کاشـــی های معرق پوشـــیده و روی کاشـــی ها نام ((محمد)) و ((علی)) به خط
کوفی نوشـــته شـــده اســـت .بقیه قســـمت های ســـقف با کاربندی آجر تزئین شـــده و سقف
نیز عرقچین اســـت.
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شکل-8شبستان جنوبی مسجد
(ماخذ :نویسندگان)1398،
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شکل-9ستون شبستان جنوبی
(ماخذ :نویسندگان)1398،
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-1-6-5محراب شبستان
محـــراب این شبســـتان با کاشـــی معـــرق و هفت رنگ تزئین شـــده و کتیبه هایـــی در اطراف
و باالی آن نوشـــته شـــده اســـت .کتیبه دور محراب آیات  18و  19ســـوره توبه می باشد که در
آخـــر آن عبـــارت مافات مضی و ماس ــیئاتیک فاین ،قم فاغتن ــم الفرصه بی ــن العدمین و تاریخ
آن و نام کاشـــی ســـاز نیز اینچنین نوشـــته شـــده(( :فی س ــنه اربع و اربعون الف بعد اللهم غفر
المذن ــب العاص ــی صان ــع کاش ــی علی نق ــی محمود)) کـــه طبق ایـــن تاریخ  1044می ش ــود که
تاریـــخ دوره صفـــوی و مربـــوط به زمان شـــاه عبـــاس دوم می باشـــد .علینقی بهـــروزی معتقد
اســـت تاریخ این کتیبه همان ســـال  1244می باشـــد که در قســـمت های دیگر مس ــجد نیز
وجـــود دارد .طبـــق صحبـــت علینقـــی بهروزی باید بـــه مرمت اشـــتباه این قســـمت از کتیبه
اشـــاره نمـــود .در بـــاالی محـــراب کتیبه ای بـــا خط ثلـــث زرد رنگ کار شـــده کـــه ابتدای آن
بـــا قســـمتی از آیـــه  58ســـوره فرقان بـــا مضمون ((ه ــو ْال َحی َّال ــذی َلا ُیم ُ
وت)) شـــروع می ش ــود
ِ
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و عبـــارت آن :ایـــن مســـجد بهشـــت نش ــان ،بعد از آن ک ــه از زلزله و ی ــران و با خاک یکس ــان
گشـــت ،بحکـــم محکم اشـــرف اقـــدس حس ــینعلی می ــرزا تجدید یاف ــت و زمینه ای ــن کتیبه
بـــا نقـــش گل تزئین شـــده اســـت .همچنین ی ــک مقرنس ب ــا نق ــش گل در زیر ط ــاق محراب
وجـــود دارد و بـــا کاشـــی تزئین شـــده اس ــت .داخل مح ــراب  5کتیب ــه به ص ــورت ترنجی کار
شـــده اســـت .در جرزهای کنار محراب گلدان هایی روی کاش ــی نقاشی ش ــده که درون آن
هـــا نقـــش امامزاده و خانه دیده می ش ــود .در س ــمت چپ ای ــن محراب نیز تزئینات کاش ــی
معـــرق دیده می شـــود کـــه رنگ قالـــب آن زرد رنگ می باش ــد.

شکل-10کتیبه باالی محراب
(ماخذ :نویسندگان)1398،
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2-6-5منبر سنگی
منبر ســـنگی شبســـتان مســـجد وکیل یکی از ش ــاهکارهای حجاری دوره زندیه و کریمخان
بـــه حســـاب مـــی آید .ایـــن منبر 14 ،پل ــه دارد و جن ــس آن یکپارچه از س ــنگ مرمر می باش ــد
و بـــاالی آن را بـــرای جایـــگاه وعظ کنندگان آم ــاده نموده اند .این قطعه س ــنگ ب ــه احتمال
زیـــاد از مراغـــه آذربایجان آورده شـــده اس ــت .ای ــن قطعه س ــنگ در حدود  6/40مت ــر طول و
 1/26متـــر عرض و  55ســـانتیمتر قط ــر دارد .روایت ــی از کریمخان وجود دارد ک ــه در مورد این
قطعـــه ســـنگ گفته اســـت .او گفته اگر در مس ــجد ط ــا کاری ح ــرام نبود ،به میزان س ــنگی
این قطعه ســـنگ ،طال در مســـجد به کار می بردم .این گفته نش ــان می ده ــد که در آن زمان
حمـــل و حجاری این ســـنگ چقدر کار پر مش ــقتی بوده اس ــت.
-7-5شبستان شرقی
در ضلع شـــرقی شبســـتانی قرار دارد که شبس ــتان زمس ــتانه ن ــام دارد ولی در طول س ــال نماز
جماعـــت در همین شبســـتان برگـــزار می گ ــردد .یک در این شبس ــتان به صح ــن و در دیگر
به بـــازار وکیل باز می شـــود.
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نتیجه گیری
مجموعـــه زندیـــه جـــزو مهمتریـــن بناهایی اســـت کـــه از دوره کریمخـــان زند در شـــیراز باقی
مانده اســـت .شـــاید بتوان مســـجد وکیـــل را نگین ایـــن مجموعه خواند که نســـبت به س ــایر
بناهـــا از معمـــاری پیچیده تری برخوردار می باشـــد .معمـــاری این بنا از دوره زنـــد تا به امروز
را شـــامل مـــی گردد که قســـمت هایی از این بنـــا هنوز هم در حال مرمت می باشـــد .هر چند
در منابـــع مختلـــف از دوره زندیـــه تـــا به امـــروز اطالعـــات مهمی در مـــورد این بنا وج ــود دارد
امـــا معمـــاری آن هنـــوز نا گفته و ناشـــناخته باقی مانده اســـت .وجود کتیبـــه هایی از جنس
ســـنگ و کاشـــی جلـــوه خاصی بـــه بنا داده کـــه در نوع خـــود بینظیر می باشـــد و اکث ــرا آن ها
مربـــوط به دوره قاجار و مرمت زمان حســـینعلی میرزا اســـت و به نوعی جزو ناشـــناخته های
ایـــن بنا به شـــمار مـــی رود که دلیل آن نیز پیچیدگی و ســـختی خوانش ،نـــوع خط ،مرمت ها
و تخریـــب هـــا و ذهن معمـــار یا خطاط آن اســـت .دو کتیبه طاق شـــمالی و جنوبـــی این بنا
از اهمیت بســـیار زیادی برخوردار اســـت و در منابع از آن ها چیزی نوشـــته نشـــده و هر چند
در این مقاله نیز در قســـمت هایی پژوهشـــگران با مشـــکل روبرو بودند زیـــرا مرمت های اخیر
ایـــن بنا برخی از کاشـــی ها را از بین برده و شـــاید به اشـــتباه کاشـــی های دیگـــر جایگزین آن
هـــا شـــده و البتـــه نباید از خطـــاط یا معمار آن نیز غافل شـــد کـــه این خطوط را به طرز بس ــیار
زیبـــا و بـــا پیچیدگی خاصی در متـــن و مفهوم آن ایجاد کرده اســـت .در قســـمت های دیگر
ایـــن بنـــا نیز کتیبـــه های کوچـــک و بزرگی وجود داشـــت کـــه در این مقالـــه مورد بررس ــی قرار
گرفته است.
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