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د

بـــدون تردیـــد ،هنـــر همـــواره مکانی بـــرای تجلی اف ــکار م ــردم و هنرمند ،ب ــا الهـــام از باورها بوده
اســـت .ریختـــن هنـــر در قالبهـــای مختلف ب ــه آن عینی ــت میبخش ــد .در این می ــان معماری
بهعنـــوان یکی از فلســـفیترین انواع هنر ،عینیترین جلوه اندیش ــه انس ــان اس ــت ،ز ی ــرا بیش از
ســـایر هنرها با انســـان آمیخته شـــده است.
معمـــاری چیزی اســـت کـــه در زمینه زندگی بش ــر حضوری قدرتمن ــد دارد و انس ــان بههیچوجه
نمیتوانـــد خـــود را از محیطـــی که در آن زندگ ــی میکند ،جدا کن ــد .برای اینکه همواره ش ــهری
ً
از هـــر نظـــر ایرانی داشـــته باشـــیم ،باید ب ــه ریشـ ـهها و عملکرد ه ــر ی ــک از ارکان آن عمیق ــا فکر
کنیـــم .ایـــن امـــر جز از طریـــق ارزیابـــی همهجانب ــه معم ــاری اصیل و قی ــاس با معم ــاری حاضر
ممکن نیســـت .متأســـفانه ،امـــروزه معم ــاری بینظیر ایران در حال فراموش ــی اس ــت.
مـــا در ایـــن نشـــریه برآنیـــم تـــا بـــا ایج ــاد فرصت نش ــر نتای ــج ارزیاب ــی و نق ــادی ش ــما و تمرکز بر
ویژگیهـــا و ارزشهـــای اصیـــل ،در مس ــیر حفاظ ــت از معم ــاری ایرانی نقش ــی کوچک داش ــته
باشـــیم .ازایـــنرو از کلیـــه عالقهمندانی ک ــه در این حوزه پژوه ــش میکنند ،دع ــوت مینماییم
در بـــه اشـــتراک گذاشـــتن نتایـــج پژوهشهایش ــان ،ما را س ــهیم کنند.
بدینوســـیله ضمـــن انتشـــار مقـــاالت تخصصی حاض ــر ،از کلی ــه اندیش ــمندان و متخصصان
عزیـــز در حرکت رو به رشـــد و تعالی نش ــریه کم ــک میطلبد .امید اس ــت با اقب ــال اهل علم به
محتویـــات علمی مندرج در این نشـــریه ،ش ــاهد رش ــد کم ــی و کیفی روزافزون آن باش ــیم.
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چکیده
توجـــه به نظافت و شستشـــوی بـــه زمان پیروان آیین مهر و زردشـــت بازمیگـــردد که آب مظهر
پا کیزگـــی از قداســـت و اهمیـــت فوقالعاده برخـــوردار بوده تا دوران اســـامی که بـــرای انجام
ً
فرائـــض مذهبـــی میبایســـتی بـــدوا پـــاک و تمیز باشـــند ،چرا کـــه قبولی عبادات بـــه طهارت
جســـم منـــوط شـــده اســـت ،بـــه همیـــن جهـــت بـــه ســـاخت گرمابههـــا از اهمیـــت و ی ــژهای
برخوردار بود .تمام شـــهرها و روســـتاها در کنار مســـاجد ســـاخته میشـــده و مردم در احداث
آنهـــا هـــم چون مســـاجد ســـعی وافر داشـــتهاند ،درایـــن راســـتا عالوه بـــر همت مـــردم عادی،
ّ
خیریـــن و مؤمنیـــن در اهـــداء زمین و ســـاختن و وقـــف کردن آن تـــاش بی امان داش ــتهاند.
پژوهـــش پیـــش رو بـــا اســـتفاده از روش توصیفـــی و کتابخانهای عـــاوه بر بررســـی گرمابهها و
عناصـــر کالبدی ،به بررســـی تزئیناتشـــان نیـــز میپردازد.
واژگان کلیدی :گرمابهها ،عناصر کالبدی ،تزئینات.
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مقدمه
ـت نظاف ــت و طه ــارت در فرهن ــگ اســـامی حم ــام از
در دوران اســـامی بـــا توجـــه بـــا اهمی ـ ِ
جهـــات گونا گـــون مانند بهداشـــت و نظاف ــت و خواص درمانی آن همیش ــه م ــورد توجه بوده
ً
و از ایـــن حیـــث معمـــاری آن از اهمی ــت بس ــزایی در ش ــهرها برخوردار ب ــوده اس ــت و تقریبا
پـــس از مســـجد و مدرســـه مهم تریـــن بنای ش ــهری و یک ــی از ارکان مهم ش ــهرهای اس ــامی
ً
و روســـتایی محســـوب میشـــود ،و عموم ــا ایج ــاد آنه ــا در ی ــک فض ــا ب ــا توجه ب ــه تأمین آب
بهداشـــتی و خـــروج فاضـــاب و غیـــره طراح ــی میش ــده اس ــت .حما مه ــا ابت ــدا ب ــه عنوان
محـــل غســـل کـــردن و وضـــو گرفتن ضمیمه مس ــجد گردی ــد و افزون بر مس ــجد و ب ــازار ،یکی
از شـــاخصهای شـــهرهای اســـامی ش ــد و در بس ــیاری موارد ،محل هه ــای ش ــهرها پیرامون
آن تشـــکیل میگردیـــد (پاپادوپولـــو)195:1374،؛ در نهایت حمامها اغل ــب در گذرگاههای
یش ــد .این بنا که دارای معم ــاری و تزئینات
عمومی ،راســـته بازارها و نزدیک مس ــاجد بنا م 
چشـــمگیر بـــوده در سراســـر ایـــران دیده میش ــود ،ب ــه گونـ ـهای که تأثیر چش ــمگیر بر س ــاختار
معمـــاری و تزئینات ســـایر بناهـــای معماری داش ــته و در ه ــر دوره تاریخی و هر شهرس ــتانی
یک ســـبک معماری را داشـــته اســـت.

 .1وجه تسمیه حمام
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حمـــام واژه عربـــی اســـت و از ریشـــه ح م م ،برگرفت ــه از حمیم ب ــه معنای آب گ ــرم (خلیلبن
احمـــد ،ذیل «حـــم»؛ جوهری ،ذیـــل «حمم») اس ــت .در زبان فارس ــی ،عالوه بر حم ــام ،واژه
گرمابـــه نیـــز رایـــج اســـت کـــه بهقولـــی ،از گ ــرم و آبه (س ــاختمان) تش ــکیل ش ــده و ب ــه قیاس
کلماتـــی نظیر ســـردابه (ســـاختمان س ــرد) و گورابه (قبرس ــتان ی ــا مقبره) بهمعن ــای محل آب
گرم اســـت (پیرنیـــا.)197:1381،

 .2پیشینه استفاده از حمام
در بیـــن اقـــوام مختلـــف از قدیم االیـــام آیین شستش ــو ،تطهیر و غس ــل از اهمیت بخصوصی
برخـــوردار بـــوده اســـت .در ایران از دیرب ــاز اهمیت فوق الع ــادهای برای نظافت روح و جس ــم
خویـــش قائـــل بودهاند و لـــذا اهتمام ویژهای در س ــاخت و راه اندازی گرمابهها از خود نش ــان
دادهانـــد (کیانی.)243:1386،
طبـــق مـــدارک موجـــود ســـابقه مراســـم شستش ــو در ای ــران زمی ــن ب ــه پی ــش از زم ــان زرتش ــت
میرســـد و بـــه نظـــر میآیـــد کـــه مهرپرس ــتان ،ب ــرای انج ــام مراس ــم مذهب ــی میبایس ــتی ب ــه
مدت ســـه روز و ســـه شـــب در فواصل معین غس ــل کنند تا قادر گردن ــد در برنامههای دینی
شـــرکت جوینـــد .اهیمـــت آب در آیین مذکور ب ــه حدی بود که م ــی بایس ــت مهرابهها ،یعی
عبادتگاههایشـــان ،در محلـــی قـــرار گی ــرد ک ــه آب ــی روان از کن ــارش بگ ــذرد یا اینک ــه در کنار
چشـــمه ســـاری قراد داشـــته باشـــد .ب ــه این ترتی ــب یک ــی از اعتق ــادات آیین مهر شستش ــو و
حمـــام رفتـــن به عنـــوان یک فریضـــه مذهبی ب ــوده اس ــت (رض ــی.)88:1359 ،
در آیین زرتشـــت به چگونگی تطهیر اش ــاره ش ــده« :از آن جمله کلیه مؤمن ــان پس از بیداری
از خواب بایســـتی ســـه مرتبه از آرنج تا س ــر دس ــت و س ــپس از پس گوش تا زنخ ،و از میان سر
و نیز پاها تا ســـاغ بشـــویند و آنگاه مراس ــم مذهب ــی به جای آورند (زن ــد و پازند باب .»)74
در آئین مزدیســـنا نیز پاکی جســـم و وروان از اهمیت ویژهای برخوردار بود و از آن به «اش ــویی»
یش ــد .به
یاد شـــده اســـت .براین اســـاس ،پاکیزگی جس ــم و روان از نعمات بزرگ ش ــمرده م 
همیـــن جهـــت بـــرای دور نمـــودن آلودگی و گن ــاه همواره شس ــت وش ــو میکردن ــد و معابدی
بـــرای آناهیتا فرشـــته و پاســـدار آب ،بر پ ــا کرده بودند ک ــه اگرچه از تش ــریفات آن مکان اطالع

سیده سارا محمدی
صص 19-1

سال سوم ،شماره نهم ،زمستان 1399
Journal of Iranian and Islamic Architecture and Restoration Research

کاملـــی نداریـــم ،ولی بـــه احتمال قوی مراســـم تطهیر بـــا آب انجام میگرفته اســـت.
در معبـــد ناهیـــد بیشـــابور حرکـــت آب در معبد نشـــان از رســـمی دیرینـــه دارد که بـــا تعقیب
آن میتـــوان بخشـــی از تشـــریفات تقـــدس آب را بیان کرد .در آئین زرتشـــت نیـــز به چگونگی
تطهیـــر اشـــاره شـــده اســـت؛ از آن جمله مومنـــان پس از بیـــداری از خـــواب باید ســـه مرتبه از
آرنج تا ســـر دســـت و ســـپس از پس گوش تا زنخ ،و از میان ســـر و نیز پاها (تا ســـاق) بش ــویند
و آنـــگاه مراســـم مذهبی به جای آورنـــد (معین .)386:2535 ،در کارنامه اردشـــیر بابکان نیز
تـــن بـــه آبزن کردن بـــه معنای حمام کردن آمده اســـت (فخـــاری تهرانـــی166،ـ.)1366 :168
اما براســـاس افســـانههای ایرانی ،نخستین حمام را جمشید پیشـــدادی با سنگ و گل و گچ
ُ
ســـاخت (طبری ،ج 1،175:1352ابنبلخی .)32:1385،در معبد شوســـین (گیمیلس ــین)
در َتـــل َا ْس َ
ـــمر ،در بینالنهریـــن ،از دوره ســـومریان جدیـــد حمامی آجر فرش ،متعلـــق به هزاره
ِ
ســـوم قبـــل از میالد ،کشـــف شـــده و کاخ مـــاری در بابل قدیم در هـــزاره دوم قبـــل از میالد نیز
حمام داشـــته اســـت (مجیدزاده 90،ـ .)1386 :113
کاوشهای باســـتان شناســـی ســـالهای اخیر مربـــوط به تخت جمشـــید موید آن اس ــت که
در زمـــان هخامنشـــی اســـتفاده از نوعـــی حمـــام معمـــول بوده اســـت .در کاوشهـــای تخت
جمشـــید بقایـــای یکـــی از حمامهـــای خصوصی ایـــن دوره در یکـــی از کاخهای آن کش ــف
گردیده اســـت .این کاخ در برزن جنوبی تخت جمشـــید و در خارج صفه آن ســـاخته ش ــده
بود (تجویـــدی .)173:2535،
حمـــام در دورههـــای اشـــکانی و ساســـانی بیشـــتر در مجـــاورت کاخهـــا و قصرهـــا و حتی در
داخـــل آنهـــا و یـــا درون شـــهرها و محالت ســـاخته میشـــد ،مانند کاخ آشـــور.
ظهـــور اســـام در اوایـــل قرن هفتم میالدی ،سرنوشـــت هنری وسیاســـی بســـیاری از کش ــورها
تغییـــر یافـــت و دیری نپایید که قدرت روز افزون اســـام از شـــرق تا هند و از غرب تا اس ــپانیا
گســـترش یافـــت .بدین ترتیـــب هنرهای مختلـــف به ویژه معماری دســـت خـــوش دگرگونی
گردید .به عنوان مثال از آن جا که اهمیت طهارت و پا کی برای مســـلمانان به جایی رس ــید
کـــه النظافـــه مـــن االیمان شـــعار هر مســـلمان گردید و فضای شســـت و شـــو ،یعنـــی حمامها
از همـــان آغـــاز ،در میان فضاهـــای معماری شـــهری از اهمیت ویژهای برخوردار شـــد .تاکید
اســـام بـــر نظافـــت و پاکیزگـــی تا آن جاســـت کـــه پیامبـــر اکـــرم (ص) فرمودند« :ان االس ــام
نظیـــف فتنظفوا فانه الیدخل الجنه الجنه االنظیف ،همانا اســـام پا کیزه اســـت .پس ش ــما
پاکیـــزه باشـــید؛ زیرا جز فرد پا کیزه وارد بهشـــت نخواد شـــد» (فریدونـــی.)125:1384،
در آغـــاز دوران اســـامی ســـاخت حمامهـــای عمومـــی بـــا مخالفتهایـــی از جانـــب برخی
مســـلمانان متعصـــب مواجه شـــد .آنان حمـــام را تجملـــی بیهوده میدانســـتند کـــه پیامبر و
صحابـــه از آن چشـــم پوشـــیدند و میگفتنـــد حمـــام مکانی اســـت کـــه در آن عورت انس ــان
آشـــکار میشـــود ،صـــدا در آن میپیچـــد و صـــدای قـــرآن در آن شـــنیده نمیشـــود (الحبل ــی
الشـــافعی .)37:1375 ،بـــه زعـــم ایـــن مخالفتهـــا ،حمامهـــای عمومـــی از جانـــب عام ــه
مســـلمانان ،که توان و امکان کافی برای ســـاخت حمام در منزل شـــخصی خود نداش ــتند،
بـــا اســـتقبال مواجه شـــد و به ســـرعت جایگاهی مهـــم در کنار دیگـــر ٔ
ابنیه اســـامی هم چون
مســـاجد ،مقابر و مدارس کســـب کـــرد (پاپادوپلـــو.)107:1368،
بدیـــن ترتیـــب فضای شستشـــو ،یعنی حمامهـــا از همان آغـــاز ،در میان فضاهـــای معماری
شـــهر از اهمیت ویژهای برخـــوردار بود.
در ٔ
دوره عباســـیان ایجاد حمامها در شـــهرهای مختلف رو به گســـترش نهاد و طبق مدارک
تاریخـــی ،در قرن  5و 6هجری در قاهره  1107حمام وجود داشـــت (مظاهری.)258:1348 ،
در ٔ
دوره ســـلجوقی کـــه عصـــر شـــکوفایی معماری اســـامی اســـت تحوالت چشـــمگیری در
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یش ــود .گرچ ــه حمل ـ ٔـه ویرانگ ــر
ایجـــاد بناهـــای عـــام المنفعـــه ماننـــد گرماب هه ــا مش ــاهده م 
مغـــول بســـیاری از شـــهرهای آبـــاد عصر س ــلجوقی را ب ــه ویرانی کش ــاند ،ولی مناب ــع تاریخی
نشـــانگر آن اســـت کـــه در ایـــن دوره ،معم ــاری حمامها به ویژه در ش ــهرهای ب ــزرگ ،اهمیت
فـــوق العـــادهای یافت .حمـــام مکش ــوفه در حفار یهای معبد کن ــگاور که متعل ــق به دوران
ســـلجوقی اســـت ،یکـــی از اســـناد معتب ــر توجه به س ــاخت حم ــام در ادوار اس ــامی اس ــت
(کامبخـــش .)8:1350 ،در ٔ
ته ــای معم ــاری ب ــرای
دوره ایلخان ــی نی ــز همانن ــد دیگ ــر فعالی 
ایجـــاد بناهـــای عام المنفعـــه حمامهای زیادی در ش ــهرها و روس ــتاها به ویژه در ش ــهرهای
مـــورد عالقـــه حکمرانـــان ایلخانـــی مانند تبر ی ــز ،مراغ ــه ،اردبیل و س ــلطانیه اح ــداث گردید
(حـــاج قاســـمی .)169:1383،امـــا عصر ش ــکوفایی حمامه ــا را باید متعلق ب ــه دوره صفویه
دانســـت .در ایـــن دوره احـــداث حم ــام در تمامی ش ــهرهای ای ــران رو به گس ــترش نهاد.
بعـــد از عصـــر صفـــوی احـــداث حمام به ش ـ ٔ
ـیوه گذش ــته ادام ــه یاف ــت و نمون هه ــای زیبایی
(ماننـــد حمـــام وکیل در شـــیراز) ایج ــاد گردید .با ش ــروع قرن حاض ــر و دگرگون ــی در زندگی به
تدریـــج ایجاد و گســـترش حمام به س ــبک س ــابق متوق ــف گردی ــد و اس ــتفاده از حمامهای
خصوصـــی در منازل بیشـــتر مرســـوم و متداول ش ــد» (ح ــاج قاس ــمی.)169:1383 ،
در برخـــی از منابـــع بـــه وجود حمامهای خصوصی اش ــاره ش ــده اس ــت ،مانند مس ــعودی در
مـــروج الذهب نوشـــته :خســـرو پرویـــز به هنگام اس ــتحمام انگش ــتری با نقش آبزن به دس ــت
میکرد (مســـعودی ،273:1344،ج.)1

 .3جایگاه حمام در بافت شهری
بـــا توجـــه به تأ کیـــد ویژه اســـام بـــر پاکی ت ــن و انج ــام دادن غس ــلهای واجب و مس ــتحب،
مســـلمانان بـــه حمـــام ســـازی تشـــویق ش ــدند .حمامها ابت ــدا به عن ــوان محل غس ــل کردن
و وضـــو گرفتـــن ضمیمـــه مســـجد گردی ــد و افزون ب ــر مس ــجد و ب ــازار ،یکی از ش ــاخصهای
شـــهرهای اســـامی شـــد و در بســـیاری م ــوارد ،حم ــام ه ــا اغل ــب در گذرگاهه ــای عمومی،
راســـته بازارهـــا و نزدیـــک مســـاجد تش ــکیل میگردی ــد (پاپادوپول ــو.)195:1374،
ً
حمام از اهمیت بســـزایی در شـــهرها برخوردار بوده اس ــت و تقریبا پس از مس ــجد و مدرس ــه
مهم ترین بنای شـــهری محســـوب میش ــود (کیانی.)248:1386،
در شـــکل گیری فضاها و بخشـــهای حمام عوامل متعددی نقش داش ــتند ک ــه مهم ترین آن
را میتـــوان تنظیـــم دما ،رطوبت ،مس ــیر دسترس ــی ،قرار گی ــری در داخل یک بافت ش ــهری،
آبهـــای روان و ایجـــاد راههای خروجی برای فاضالب دانس ــت (کیان ــی.)248:1386،
ـدن آب» بر منب ــع آن ممکن
حمـــام را معموال پایینتر از ســـطحگذر م 
یس ــاختند تا «س ــوار ش ـ ِ
و فضاهـــای آن گرمتـــر باشـــد ،همچنی ــن رفت و آمد مش ــتریان کمت ــر در معرض دی ــد عابران
قرار گیرد (طوفـــان.)84:1999،
حمـــام قصرالحمـــراء میان حیاطهـــا و تاالرها ،و کامال در زیر س ــطح همک ــف این مجموعه،
ســـاخته شـــده اســـت .در برخی نواحی ،از جمل ــه اصفهان ،بهس ــبب وفور آبهای س ــطحی،
یش ــد (فخار یتهران ــی )20:1384،ب ــا ایج ــاد ش ــبکه
حمـــام در ســـطح زمیـــن ســـاخته م 
لولهکشـــی آب ،بهتدریـــج حمامهـــا را ه مس ــطح معاب ــر بن ــا کردن ــد.
ایجـــاد حمامهـــا در یـــک مـــکان با توج ــه به تأمی ــن آب بهداش ــتی و خروج فاض ــاب و غیره
طراحـــی میشـــده اســـت .بـــرای مثـــال ،میت ــوان قن ــات ش ــهرآباد کرمان را ک ــه ب ــرای تأمین
مجموعـــه بناهـــای گنجعلـــی خان در میدان ش ــهر س ــاخته ش ــده ،ی ــاد نمود.
گاهـــی اوقـــات با وجـــود آنکه آب نهـــر روان در کنار حمامها وجود داش ــت ب ــا زدن چاه زه آب
حمامهـــا را تأمیـــن میکردنـــد .به همی ــن ترتیب برای دف ــع فاضالب مالکین حمامها س ــعی

میکردنـــد به گونهای فاضـــاب را از محل دور نگهدارند (کیانـــی.)250:1386
از طرفـــی در منابـــع تاریخـــی میخوانیـــم کـــه فاضـــاب برخـــی از حمامهـــای بغـــداد ت ــا زمان
مقتـــدی عباســـی بـــه دجلـــه میریخـــت .وی دســـتور داد کـــه مجاور هـــر حمـــام چاهی حفر
شـــود و آبهـــای آلـــوده را در دجله نریزنـــد (فقیهـــی.)739:1357،
همچنین در وقفنامه ربع رشـــیدی تأ کید شـــده اســـت کـــه چرکاب حمامهای ربع رش ــیدی
در نهر آب پاک وارد نشـــود (رشـــید الدین فضل اهلل.)208:1350،
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 .4کارکردهای اجتماعی ـ فرهنگی حمامها

حمامهای عمومی را میتوان به چند گروه طبقه بندی کرد:
نخســـت حمامهایـــی که به صورت متنـــاوب در طـــی روز تبدیل به مردانه و زنانه میش ــدند
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مبادلـــه اطالعـــات :حمـــام کـــه احتیـــاج عمومـــی را از جهـــت نظافـــت و بعضـــی تکالی ــف
مذهبی تامین میکرده ،برای باالبردن ســـطح بهداشـــت و ســـامت عمومی یک عامل بزرگ
بـــه حســـاب میآمده اســـت و از جهتـــی مرکز خبرهـــا و اطالعـــات اجتماعی بوده (باس ــتانی
پاریـــزی.)49:1368 ،
تفریـــح و گذرانـــدن اوقـــات فراغـــت :در گذشـــته که وســـایلی چون ماشـــینی چـــون اتومبیل،
تلویزیـــون ،ســـینما و ...بـــرای مـــردم عـــادی وجود نداشـــت .اگر فرصـــت و فراغتی ب ــرای آنها
پیـــش میآمـــد وقـــت خـــود را بـــه گفتگـــو و دیـــد و بازدیدهـــای دوســـتانه ســـپری میکردن ــد
(راونـــدی .)547:1371،همچنیـــن حمام ،محل وقـــت گذرانی ،تفریح و مالقات دوس ــتانه
ً
بـــوده ،خصوصـــا زنـــان که بیشـــتر اوقات خود را کـــه دور از اجتمـــاع و در چهار دیـــواری خانه
ســـپری میکردنـــد ،رفتن بـــه حمام باالترین وســـیله شـــادی و تفریح به شـــمار میآم ــد و آنها
قـــرار مالقاتهای دوســـتانه خود را در حمام میگذاشـــتند (هانـــری .)169:1378:مذاکرات
خصوصـــی خانمها با یکدیگـــر در حمام صـــورت میگرفت ،تازه ترین رویدادهای ش ــهری را
با یکدیگـــر درمیان میگذاشـــتند (پـــوال ک.)247:1361 ،
گرمابههـــا کاربـــرد مهم دیگری هم داشـــتند کـــه مربوط به مناســـبتها میشـــد .در این گونه
ً
مناســـبتها معمـــوال گرمابـــه از طرف یک عده خاص قـــرق (رزرو) میشـــد .طبقه بندی این
نوع حمامها برحســـب نیاز مشـــتریان بود و شـــامل موارد زیر میشـــد:
حمـــام زایمـــان :ایـــن حمـــام بـــرای نـــوزاد ،مـــادر و همراهانشـــان برگزار میشـــد و با ش ــادمانی
همـــراه بود.
حمـــام عافیـــت :حمامی بود کـــه بیمار پـــس از بهبودی کامل و به شـــکرانه ســـامت و زدودن
کامـــل بـــدن از بیماری برگزار میشـــد.
حمـــام ویـــژه اعیـــاد مذهبی :مخصـــوص اعیاد مذهبی بـــود که حمـــام عید نوروز هـــم در کنار
آنهـــا با مراســـم خـــاص و جالبی انجام میشـــد.
حمـــام تشـــرف :هنـــگام عزیمـــت به ســـفرهای زیارتـــی یا دیـــدار بـــزرگان با نیت خـــاص خود
انجام میشـــد.
حمـــام عروســـی :قبل از مراســـم عروســـی بـــرای عـــروس و داماد و همراهـــان و بســـتگان آنها به
طور جـــدا برگزار میشـــد.
حمـــام آشـــتی و بـــرادری :هنگامـــی کـــه قهـــر میـــان دو نفر تبدیل به آشـــتی میشـــد ب ــه حمام
آشـــتی کنـــان میرفتند تـــا همانگونه کـــه کینههـــا را از روح میزداینـــد ،تن و بدن خ ــود را هم
پاالیش و تطهیـــر کنند.

5

گرمابهها ،عناصر کالبدی و تزئینات
سیده سارا محمدی
صص 19-1

سال سوم ،شماره نهم ،زمستان 1399

یـــا چنـــد روز هفتـــه مختـــص مـــردان و روزه ــای دیگ ــر برای زن ــان بوده اس ــت .گاه ــی اوقات
حمامهایـــی متصـــل به هم بنا میش ــد که یک ــی اختصاص ب ــه مردان و دیگ ــری اختصاص
بـــه زنـــان داشـــت ،مانند حمـــام علی قلی آق ــا در اصفه ــان ،باالخ ــره زمان ــی حمامها متصل
بـــه هـــم احـــداث گردید که یکـــی برای اس ــتفاده مس ــلمین و دیگری ب ــه غیر مس ــلمین تعلق
داشـــت ،مانند حمـــام چهار فصـــل اراک .همچنین طبق مراس ــم آن زمان ،حمام ــی ،با بوق
و شـــیپور مخصـــوص ،دایر بودن حمام را به آ گاهی عموم میرس ــاند (کیان ــی.)249:1386،
حمـــام عمومـــی :حمامهـــای عمومـــی در زم ـ ٔـره مهم تری ــن تأسیس ــات مدنی ب ــرای خدمات
رســـانی همگانـــی در شـــهرهای اســـامی به ش ــمار میرفتن ــد و عم ــده ترین عوام ــل پیدایش
آن عبارت بـــود از:
•عدم تمکن و توان مالی اکثر مردم برای ساخت حمامهای اختصاصی در خانهها
•درآمد و سود قابل توجه حمامهای عمومی
ضـــرورت وجـــود حمـــام عمومـــی در نزدیک ــی اما ک ــن مق ــدس ب ــه و ی ــژه زیارتگاهها .اس ــناد و
مـــدارک و آمارهـــای تاریخـــی مؤید فراوانی حمامها در ش ــهرهای اس ــامی اس ــت .ب ــه عنوان
مثـــال «یعقوبـــی (282ه) ،تعـــداد حمام های ش ــهر بغ ــداد را ده هزار ب ــاب و صائبی (448ه)
رقـــم آن را شـــصت هـــزار بـــاب قیـــد ک ــرده اس ــت .مقایس ـ ٔـه ای ــن دو رق ــم نش ــان میده ــد که
افزایـــش تعـــداد آنها در این فاصله به دلیل رش ــد جمعیت و توس ـ ٔ
ـعه ش ــهر بغداد بوده اس ــت
(مهجـــور.)60:1382،

 .6ساختارشناسی حمام (گرمابه)
حمـــام نیـــز همچون ســـایر بناهای معم ــاری ایرانی ،از الگوی فضایی معینی تش ــکیل ش ــده
اســـت .از آنجایـــی که اســـتحمام ش ــامل مراح ــل مختلفی اس ــت ،ل ــذا حمام های س ــنتی
ایـــران دارای فضاهایـــی بـــا عملکرده ــا و خصوصیات متف ــاوت بودهاند.
در این رابطه فضاهای داخل حمام را میتوان به سه قسمت
 .1نیمه گرم و نیمه مرطوب
  .2گرم و مرطوب
 .3بسیار گرم و بسیار مرطوب تقسیم نمود.
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حمامهـــای قدیمـــی ،چه بزرگ و چـــه کوچک ،دارای هش ــتی ورودی ،س ــربینه ،میانه (میان
در) ،گرمخانـــه ،خزینـــه و فضاهـــای جنب ــی گرمخان ــه بودهان ــد .فضاهای الگوی ــی در قالب
سلســـله مراتـــب معینی در کنـــار هم ق ــرار میگیرند (پارس ــی.)82:1383 ،
عوامـــل متعـــددی در شـــکل گیری فضاه ــا و بخشهای حمام نقش داش ــتند ک ــه مهم ترین
آنهـــا را میتـــوان تنظیم دما ،رطوبت ،مس ــیر دسترس ــی ،قرارگی ــری در داخل بافت ش ــهری،
آبهـــای روان و ایجـــاد راههـــای خروج ــی برای فاض ــاب دانس ــت (کیان ــی.)248:1386 ،
ترتیـــب سلســـله مراتـــب فضایـــی در حم ــام به گونـ ـهای ب ــوده که مش ــتریان پ ــس از دخول به
حمـــام و گـــذر از داالن و هتـــی ورودی وارد ٔ
یش ــدند .این قس ــمت حکم ورودی
بینه حمام م 
حمام را داشـــته و از ســـایر قســـمتها مجلل تر بوده و تزئینات بهتری داش ــته اس ــت .سپس
جهت اســـتحمام کفشـــها را کنده و آنها را در قس ــمت کفش کن که در زیر س ــکوی س ــربینه
بـــود قـــرار میدادنـــد و وارد ســـربینه میش ــدند .ای ــن قس ــمت مانن ــد س ــکویی اط ــراف بینه را
احاطـــه کـــرده و مشـــتریان لباسها را در آنج ــا کنده و در گوشـ ـهای قرار میدادن ــد (قبادیان،
 .)275:1385

 .6-1فضاهای دورنی حمام
ورودی
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در ورودی
نخســـتین عنصـــر درخور بحـــث در معماری حمام ،بهترتیـــب ورود به آن ،ســـردر و ِ
اســـت .کف ورودی از فضای داخل حمـــام باالتر بود .ورودی اغلـــب حمامها دارای تزینات
مختلفـــی از جمله اســـلیمی ،کاشـــی کاری ،آجرکاری بوده اســـت .به دلیـــل درون گرا بودن
حمـــام و ارتبـــاط کـــم آن بـــا فضـــای بیـــرون ورودی نقش بســـیار مهمـــی را در رابطه بـــا فضای
بیرونـــی ایفـــا میکـــرد .مهـــم تریـــن هـــدف در ترکیـــب و طراحـــی فضـــای ورودی حمامه ــا،
جلوگیـــری از تبـــادل حرارتی ناخوشـــایند و غیر قابل کنترل بین فضای بیـــرون و فضای درون
حمام بوده اســـت و وارد شـــوندگان یا خارج شـــوندگان از حمام در معرض تغییر نا گهانی هوا
قـــرار نگیرنـــد و انتقـــال از درون بـــه بیـــرون و حرکت در خـــاف این جهت بـــه تدریج صورت
گیـــرد (ســـلطان زاده .)64:1372 ،ورود بـــه حمامهـــا بـــه دلیل حفـــظ گرمای داخـــل حمام و
تبـــادالت حرارتی دارای سلســـله مراتبی اســـت.
ـت
در برخـــی حمامها ورودی بســـیار خاص بوده اســـت ،مثال ورودی حمام روســـتای کردش ـ ِ
بام بنا بود کـــه با یازده پلـــه به رختکن میرســـید (مخلصـــی.)147:1371،
اهـــر از پشـــت ِ
ً
پیشطـــاق ورودی حمامهـــا غالبـــا بـــا کل بنا متناســـب بـــود ،گاهی پیشطاقهـــای ورودی
حمامهـــا را ،از لحـــاظ ارتفـــاع و حجم ،نســـبت بـــه بناهای مجاور بســـیار شـــاخص طراحی
میکردنـــد (ســـلطانزاده.)65:1372،
از جملـــه شـــاخصه مهـــم ورودیهـــا تزئینـــات زیـــاد و متفـــاوت با ســـایر قســـمتها ،تفاوت
ارتفـــاع نســـبت بـــه فضاهـــای حمـــام و تغییـــر ســـطح نســـبت بـــه فضـــای بیرونی میباش ــد،
همچنیـــن در اکثـــر ورودیهـــا طاق و قـــوس دیده میشـــود .ایـــن خصوصیات بیانگ ــر تفاوت
فضایـــی آن نســـبت بـــه ســـایر بخشهاســـت (تهرانـــی.)65:1392،

صص 19-1

هشتی
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ً
ورودی حمـــام غالبـــا هشـــتی در داری بـــود کـــه بـــرای جلوگیـــری از دیده شـــدن فضـــای آن از
بیـــرون ،در بـــا زاویه به هشـــتی گشـــوده میشـــد .هرچنـــد که در بیشـــتر موارد شـــکل این فضا
نیـــز هشـــت ضلعی اســـت ولی
هشـــتیهای بـــه شـــکل مربـــع،
مســـتطیل یا چنـــد ضلعیهای
دیگـــر نیـــز وجـــود دارد .بنابراین
هشـــتی بـــا عـــدد هشـــت هیـــچ
ارتباطـــی نـــدارد .بـــه تعبیـــری
منظـــور از هشـــت چیزی اســـت
کـــه از بخشهـــای داخلـــی بنـــا
بیـــرون زده باشـــد .هشـــتیها
ً
عمدتـــا تـــا فاقـــد تزئینـــات
ویـــژهای هســـتند .معمـــوال در
تصویر .1ورودی حمام (عکس از
هشـــتی هـــا عناصـــری همچون
نگارنده)
ســـکو ،چراغدان و پلـــکان برای
رفتـــن به بام تعبیه شـــده اســـت
(طبســـی. )22:1390،
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بینـــه در بیـــن ورودی حمـــام و گـــرم خان ــه قرار میگی ــرد و ه ــوای آن را نیم ــه گ ــرم میکردند تا
مراجعـــان یکبـــاره با هوایـــی گرم مواج ــه نش ــوند و همچنین در هن ــگام خروج از گ ــرم خانه،
یکبـــاره در هـــوای متفـــاوت بیرون قـــرار نگیرند .در حمامهای دوره اس ــامی پس از گذش ــتن
یش ــویم .پس
از ورودی بـــه راهرویـــی باریـــک و پیـــچ دار که به دهلیزی ختم میش ــود ،وارد م 
از عبـــور از ایـــن دهلیـــز پا بـــه درون فضای ــی به نام بین ــه میگذار ی ــم .هیچگاه ای ــن گذرها به
صورت مســـتقیم ســـاخته نمیشـــدند ،زیرا در این ص ــورت حرارت بینه بی ــرون میرود (گنج
نامه.)7:1383
بینـــه یـــا ســـربینه یک حیاط سرپوش ــیده بود که وس ــط آن ح ــوض بزرگی قرار داش ــت و جای
ً
آمـــاده شـــدن بـــرای اســـتحمام یـــا خ ــروج از حمام ب ــوده که معم ــوال اط ــراف بینه س ــکوهای
بلنـــدی دیده میشـــد و در آنجا رخـــت میکندند .1در ای ــن هنگام متصدی حم ــام به آنها
دو لنـــگ میـــداده کـــه یکـــی را دور کم ــر و دیگ ــری را روی دوش انداخت ــه و خ ــود را خش ــک
میکردنـــد (قبادیـــان.)275:1385 ،
ً
فضـــای بینه از نظر مســـاحت و تزئینات از س ــایر فضاها مش ــخص تر بوده و عموما به ش ــکل
یش ــده اس ــت .در اط ــراف آن س ــکوهای نش ــیمن و
هشـــت گـــوش و چهـــار گوش ســـاخته م 
رخـــت کـــن و در زیر ســـکوها حفرههای ج ــای کفش تعبیه ش ــده و در باالی س ــقف گنبدی
شـــکل حمامهـــا ،انـــواع نورگیـــر هـــا ق ــرار داش ــته اس ــت .بین ــه هم ــان فضایـــی اس ــت که در
نوشـــتههای نویســـندگان اســـامی چون ابن اخ ــوه ،ابن بط ــان و محمود واصف ــی از آن با نام
خانـــه اول یاد میشـــود که هوای ســـردی در آن حاکم اس ــت (نوری ش ــادمهانی.)23:1385 ،
بـــه دلیـــل اهمیت این فضـــا تزئینات ز ی ــادی با رنگهای زیب ــا و مختلف در آن ب ــه کار رفته
اســـت .بانی حمام تنها در پی کســـب در آمد نبوده بلکه س ــامتی جس ــم و روان مش ــتریان را
نیز مد نظر داشـــته و با کمـــک هنرمندان از تزئیناتی چون کاش ــی کاری (هفت رنگ ،معرق،
معقلـــی) ،آجـــرکاری ،حجاری ،کاربندی ،نقاش ــی ،گچ بری وآهک بری (ســـاروج بری) برای
ایجـــاد آرامـــش روحـــی در فضاهـــای مختل ــف حم ــام و در حین انج ــام اعم ــال مختلف در
ایـــن فضاها اســـتفاده کرده اســـت (رش ــید نجف ــی .)30:1388 ،بیش ــترین ای ــن تزئینات در
قســـمت ســـربینه به کار رفته اســـت .بیش ــترین ش ــکل هندس ــی که در س ــربینه ها مشاهده
میشـــود شـــکل هشـــت ضلعی اســـت .این فرم را میتوان ناشی از ٔ
سازه س ــقف این قسمت
دانســـت .در واقـــع ،به دلیل اینکه از گنبد برای پوش ــش س ــقف اس ــتفاده میش ــده مناس ــب
ترین فرم همان هشـــت ضلعی اســـت.
 .1اســـتاد حمامـــی در کنـــار یکـــی از آن ســـکوها یـــا بـــاالی یکـــی از ســـکوها مینشســـت و جعبه دخـــل را هم بغل دس ــتش می
گذاشت.
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ً
فضـــای بیـــن گرمخانـــه و بینـــه را «میـــان در» میگفتنـــد که معموال ســـرویس های بهداش ــتی
ً
در آنجـــا قرار داشـــتند (گنـــج نامه .)7:1383قســـمت میـــان در معمـــوال از طریق یـــک یا دو
راهـــروی مجزا به مســـتراحها و اطاقهـــای تنظیف ارتباط داشـــت .اتاق تنظیـــف یا نظافت
ً
خانه جهت نظافت بدن ،حنابندی و حجامت اســـتفاده میشـــد .فضـــای میان در معموال
بـــه صـــورت هشـــتی یـــا یـــک داالن باریـــک و دارای ارتباط غیر مســـتقیم بـــا بینـــه ،گرمخانه،
مســـتراح و اطـــاق تنظیـــف بود و عالوه بر مســـیر ارتباطی عملکـــرد آن تنظیم تبـــادل حرارتی و
رطوبتـــی و همچنیـــن ایجـــاد فاصله و حریـــم بصری بین قســـمتهای مختلـــف حمام بوده
اســـت (قبادیـــان .)275:1385 ،میـــان در به دو صورت هشـــت ضلعی یا مربع اجرا میش ــده
و ســـقف آن که کلمبه یا ترکین یا کاربندی بســـیار ســـادهای بود (پارســـی .)54:1383 ،این
فضـــا را میتـــوان اصلی تریـــن فضای ارتباطی دانســـت .میان در در ارتباط با فضای س ــربینه
و گرمخانـــه ترســـیم شـــده و بـــرای نشـــان دادن ارتباط نداشـــتن مســـتقیم ســـربینه و گرمخانه
درهـــای آن جـــدای از هـــم و در ارتبـــاط غیـــر مســـتقیم از هم ترســـیم شـــده اســـت .ای ــن فضا
محلـــی برای عبور اســـت ،نـــه مکث و توقف .تزئینـــات میان در به صورت نقوش هندس ــی و
مقرنـــس و آجـــرکاری و یا فاقد تزئینات اســـت.
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گرمخانه

سیده سارا محمدی

گرمخانـــه محل شستشـــو و تطهیر بدن و یک ــی از بخشهای مهم در حمامهاس ــت که پس از
عبـــور از میان در به آن وارد میشـــوند .گرمخانه افراد به شس ــت و ش ــوی خ ــود میپردازند .در
مجـــاور فضـــای گرمخانه در بعضـــی از حمامها که بزرگ ت ــر و مجلل تر بودهاند اس ــتخری به
نـــام چهار حوض قرار داشـــته اســـت (قبادی ــان .)288:1388 ،دال کها نیز در این قس ــمت
وجـــود دارند و به شســـت وشـــوی افـــراد میپردازن ــد .گرمخانه دارای س ــقفی بلن ــد و فضایی
وســـیع جهت شســـت وشوســـت .بررس ــی حمامهای قدیمی نش ــان میدهد که س ــقف این
بناهـــا بلند بوده و بـــا گنبدهایی (کلمب ــه ،ترکین ،کاربندی و عرقچین) پوش ــانده ش ــدهاند:
گنبـــد ســـربینه ،گنبد اصلـــی گرمخانه و گنبده ــای کوچک ت ــر متعلق به فضاه ــای جانبی
(رشـــیدنجفی )24:1388 ،کـــه در نگارها نیز ترس ــیم ش ــدهاند .گرمخانه به نس ــبت س ــربینه
و ورودی از تزئینـــات کمتـــری برخـــوردار ب ــوده و اغلب ای ــن تزئینات به صورت آهک ترس ــیم
شده اســـت (تهرانی.)67:1392 ،
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تصویر .5گرمخانه حمام (عکس از
نگارنده)

خزینه
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پـــس از عبـــور از گرمخانـــه (صحن حم ــام) ،و باالرفتن از چن ــد پله ،مش ــتریان از یک ورودی
یش ــدند .فضای خزین ــه گرم تری ــن و مرطوب
کوچـــک بـــه صـــورت دوال وارد خزینــ ٔـه حمام م 
ً
تریـــن قســـمت حمـــام اســـت و صـــرف نظ ــر از ورودی کوچ ــک آن کام ــا محص ــور اس ــت
(قبادیـــان .)276:1385 ،آب موجـــود در خزین ــه ب ــا دی ــگ بزرگ ــی ک ــه در آن وج ــود دارد گرم
میشـــد .مشـــتریان حدود چنـــد دقیقه یا گاه ــی تا نیم س ــاعت در خزین ــه میماندند تا بدن
خیس بخـــورد (قبادیـــان .)276:1385 ،
سیســـتم تنظیـــم شـــرایط محیطی در حمام ب ــه گونهای بوده ک ــه حرارت و رطوب ــت به ترتیب
ٔ
(نیمـــه گـــرم و نیم ـ ٔـه مرط ــوب) ب ــه صح ــن حم ــام گرمخان ــه (گرم و
از هشـــتی ورودی و بینـــه
ً
ٔ
خزینه حمام (بســـیار گرم و بس ــیار مرطوب) بیش ــتر میش ــده است .خزینه
مرطوب) و نهایتا
در حمامهـــای کامـــل ســـه عدد بوده که یک ــی برای آب گرم ،یکی برای آب س ــرد و وس ــط آن
ٔ
خزینـــه آب ولـــرم جـــای میگرفت .کس ــی در خزین ـ ٔـه آب س ــرد و آب گرم نمیرفته اس ــت
دو،
(پیرنیـــا .)199:1372 ،ایـــن دو خزینه منبع تأمین آب بوده و از طریق دس ــتکهای دو طرف
خزینـــه میتوانســـتند از آن آب برداش ــت کنن ــد.قس ــمتی از حم ــام ک ــه آب را گ ــرم میکرد و
شـــبیه پاتیـــل بـــزرگ فلزی بود« ،تـــون» یا «تی ــون» نامیده میش ــد و فضایی که در ز ی ــر آن برای
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ً
ســـوخت تعبیه شـــده بـــود« ،گلخن» حمام نامیده میشـــد و معمـــوال محل تـــون در حمامها
بـــه دلیـــل داغـــی و گرم بـــودن بیش از حـــد خلوت بود و کســـی به آنجـــا نمیرفت.
ً
ســـتونهای حمـــام معموال به شـــکل مارپیچ بودنـــد که عالوه بـــر زیبایی موجب میش ــود تا
قطـــرات بخـــار آب پـــس از آنکه بـــه مایع تبدیل شـــد ،چکه نکنـــد و از طریق ایـــن مارپیچ به
پایین ســـرازیر شـــده و موجب ناراحتی اشـــخاص را فراهم نســـازد.

چال حوض
در جنـــب خزینه ،مخزن آب ســـرد وجود داشـــت که عـــاوه بر تأمین آب خزینـــه در بعضی از
حمامهـــا از آن بـــرای آب بازی نیز اســـتفاده میکردنـــد (مهجور .)63:1382 ،فضایی اس ــت
وســـیع و مســـتطیل شـــکل با ارتفـــاع متوســـط ،در یک ســـوی چال حوض ســـکو یـــا چند پله
بـــرای پـــرش و در ســـوی دیگر یـــک فضای نیم هشـــت ،با ســـطح بلند تـــر از ســـطح زمین قرار
دارد که جایگاه تماشـــاچیان بوده اســـت (طبســـی.)21:1390،
Journal of Iranian and Islamic Architecture and Restoration Research
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یش ــده اس ــتٔ .
خانه اس ــتاد
از فضـــای بـــام حمـــام به عنـــوان فضای ــی خدماتی اس ــتفاده م 
حمامـــی و فضـــای چاه و منبـــع نیز در بام حمام س ــاخته میش ــدهاند .بام حم ــام همچنین
محل شســـت وشـــو و آویختن لنگهای حمام جهت خش ــک ش ــدن بوده اس ــت .از جمله
شه ــا و گنبدهای پوش ــش بام
عناصـــر تأسیســـاتی کـــه در بـــام دیده میش ــوند باید ب ــه دودک 
حمام اشـــاره کرد (طبســـی.)123:1386 ،
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تصویر .8بام حمام (عکس از نگارنده)

گاو چاه و گاو ـ رو:
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ً
گاه چـــاه چاهـــی اســـت به شـــکل چند ضلعی ی ــا اس ــتوانه ،که عموم ــا با آجر جداره س ــازی
یک ــرد .آب آن ب ــا نی ــروی گاو و
میشـــد و آب مصرفـــی مـــورد نیـــاز حم ــام را تهی ــه و تولی ــد م 
یش ــد .گاو رو نی ــز فضایی
کنتـــرل آبکـــش به داخـــل حوض ذخی ـ ٔـره آب بر روی ب ــام منتقل م 
ً
معماری با ســـطح شـــیبدار اســـت که عموما مس ــقف ب ــوده و ط ــول آن کمی بیش ــتر از عمق
چـــاه اســـت (فخـــار تهرانـــی .)21:1384 ،بنابرای ــن فضاهایی ب ــه فضای معم ــاری حمامها
اضافه میشـــد :گاو چاه شـــامل یک چاه استوانهای و گاه رو شامل س ــطحی شیب دار برای
حرکـــت آســـان گاو و همچنین طویلـ ـهای برای نگه ــداری گاو (رش ــیدنجفی.)42:1388،

شکل .9پالن اجزا حمام (عکس از نگارنده)
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فضاهای بیرونی
بام حمام

گرمابهها ،عناصر کالبدی و تزئینات

مصالح و تزئینات حمام

سیده سارا محمدی

ایرانیان در ســـاخت حمام ذوق و ســـلیقه خاصی به خرج میدادهاند؛ تزیینات ،نقاشـ ـیها
و گچبریهـــای بـــه جامانده به همراه طـــاق نماهای زیبا و کاشـــیکار یهای متنـــوع و دلربا،
همگـــی گـــواه ایـــن مدعاســـت ،بیشـــترین تزئینـــات حمـــام همیشـــه در بینـــه اســـت (گن ــج
نامه .)7:1383

صص 19-1

انواع تزئینات در حمامها
تزئینـــات در حمامهـــا را میتـــوان بـــر اســـاس کاربـــرد آنها ،بـــه تزینـــات کالبـــدی و تزئینات
الحاقـــی تقســـیم کرد:

•تزئینات کالبدی
ایـــن نـــوع تزئینات همراه بـــا اندام و کالبد بنا جان میگیرد .ســـتونهای ســـنگی یـــا تزئینات
مقرنـــس کاری ،و کاربنـــدی از جمله تزئینات وابســـتهای هســـتند که در حقیقت بخش ــی از
معمـــاری حمامها با آن شـــکل گرفته اســـت.

الف .ستون های سنگی

سال سوم ،شماره نهم ،زمستان 1399

کاربـــرد ســـتونهای ســـنگی در ســـربینه و گرمخانه بـــه عنوان یکـــی از عناصر مهـــم معماری
حمـــام مطرح اســـت کـــه گاه جنبه تزئینـــی نیز پیـــدا میکند.
ســـتون بـــه عنـــوان عنصـــری تزیینـــی رایـــج گردید کـــه بهســـبب اســـتعمال زیـــاد آب و وجود
رطوبـــت و بخـــار در حمامهـــا ،تزیینـــات تـــا حـــدودی بـــا ســـایر بناهـــا متفـــاوت بـــود .مانند
حمامهـــای وکیل در شـــیراز ،عمارت آصف در ســـنندج ،شیخاالســـام در کرمـــان و صفا در
قزویـــن (مخلصـــی.)108 :1382 ،

از نگارنده)

از تصاویـــر بـــه جـــای مانـــده از دوره تیمـــوری چنین بـــر میآید کـــه حمامها فاقد ســـتونهای
ً
ســـنگی بـــوده و گنبد و ســـقف فضاهای فوق ،مســـتقیما بـــر روی طاقهای چهـــار صفه قرار
میگرفته اند .اما از دوره صفویه اســـتفاده از ســـتون ســـنگی در معماری حمام رایج و کاربرد
آن در دوره زندیـــه و قاجاریـــه نیز ادامـــه پیدا کرد.
بدنـــه اصلـــی بعضـــی از ســـتونهای اســـتوانهای شـــکل و از ســـنگ یکپارچـــه اســـت ول ــی
ســـتونهای زیـــادی را نیز میتـــوان یافت که مقطـــع عرضی آن به صورت پنج ضلعی ،ش ــش
ضلعـــی و یا هشـــت ضلعی اســـت .عمـــوم این ســـتونها به خصـــوص در قســـمت گرمخانه
ســـاده و فاقـــد تزئینات میباشـــند.
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تصویر .10ستون سنگی حمام (عکس
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گرمابهها ،عناصر کالبدی و تزئینات
سیده سارا محمدی
صص 19-1

خه ــا ک ــه از تندیسهای
سرســـتونهای بـــار بـــه ســـربینه و گرمخان ــه حما مه ــا ،بر خ ــاف کا 
حیوانـــی ،انســـانی و یـــا هنرهـــای تجس ــمی دیگ ــر برخوردارند ،س ــاده و از چند قطعه س ــنگ
بـــزرگ و کوچک تراشـــدار کـــه از کوچک به بزرگ بر روی هم قرار میگرفت ،تش ــکیل میش ــد.
گاهـــی سرســـتونها و پایـــه ســـتونها ب ــه ص ــورت قرینه ب ــوده و ش ــبیه ب ــه گل نیلوفر باز ش ــده
میباشـــد.
در پـــارهای از حمامهـــا ،تمامـــی تالش هنرمن ــد و حجار مص ــروف هنرنمایی در سرس ــتونها
شـــده اســـت که با حجـــاری مقرنسهای ظر ی ــف بر روی سرس ــتونها بر زیبای ــی آنها افزوده
است.

ب .کاربندی
کاربنـــدی و رســـمی بنـــدی یکـــی از مهم ترین عناص ــر تزئین ــی در معماری حمامه ــا بوده که
جهـــت ایجاد تناســـبات فضاها ،کاربرد فراوان داش ــته اس ــت .کاربندی ،لوزهایی هس ــتند
کـــه از تقاطـــع طاقهـــای مـــورب بـــه دس ــت میآین ــد .اض ــاع زیری ــن ای ــن لوز یه ــا ب ــزرگ و
یش ــوند ،از ابعاد این دو ضلع کاس ــته میش ــود
باریـــک بـــوده و هرچـــه به مرکز گنبد نزدیک م 
و ســـطح مطبـــوع ،متناســـب و زیبای ــی را جه ــت س ــاخت گنب ــد به وج ــود مـ ـیآورد .تعداد
یش ــود ،ب ــه ابعاد فض ــای س ــربینه و یا
اضـــاع شمســـه بزرگـــی کـــه در مرکـــز گنبد تش ــکیل م 
گرمخانه بســـتگی دارد.
سال سوم ،شماره نهم ،زمستان 1399
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شکل  .11کاربندی حمام (عکس از نگارنده)

•تزئینات الحاقی
ایـــن نـــوع تزئینـــات پـــس از اتمـــام س ــاختمان حم ــام ،به بن ــا افزوده ش ــده اس ــت .اه ــم این
تزئینـــات عبارتنـــد از:

کاشی کاری

14

کاشـــی یکـــی از مهـــم ترین مصالـــح تزئینی بوده ک ــه در حمامها ،و در س ــردرها ،س ــربینه ها،
حتـــی گاهـــی گرمخانهها بـــه عنوان ی ــک عنصر تزئین ــی نقش را ایف ــا میکرده اس ــت .تلفیق
کاشـــیهای چنـــد وجهی و یا چلیپای ــی از اهم نگارههای هندس ــی بود ک ــه در ازاره حمامها
به کار میرفته اســـت .بهســـبب جـــذب نکردن رطوبت ،در پوش ــش حما مه ــا کاربرد زیادی
داشـــته اســـت .مانند کاشـــیکار یهای حم ــام چهار فص ــل اراک ،که ن ــام این حم ــام نیز از

گرمابهها ،عناصر کالبدی و تزئینات

تابلوهای کاشـــیکاری در چهار جهت آن گرفته شـــده اســـت (همـــان،ص 362ـ. )363
کاشـــی خشـــت هفت رنـــگ کـــه در دورههای قبـــل معمول بـــود در دوره صفوی مج ــدد احیا
شـــد .بـــر روی این نوع کاشـــی هـــا که به صـــورت مربع اســـت ،نقشها و طرحهـــای رنگارنگ
نفـــش بســـته کـــه از کنـــار هم قـــرار گرفتـــن آنهـــا ،مجموعه زیبایـــی از نقـــش و نگاره ــا پدید
میآیـــد کـــه در حمامهـــا کاربرد فراوانی داشـــته اســـت .کاشـــی هفـــت رنگ بـــه دو جهت در
حمامهـــا بـــه خصـــوص د ازاره و ســـربینهها و گاه تمام دیوارهـــای حمام چهار فصـــل ،به کار
میرفت.
اســـتفاده از کاشـــی معـــرق در حمـــام ها بـــه علت نفـــوذ بخـــار آب و فروپاشـــی زود هنگام آن
قابل اســـتفاده نبود .به عالوه کاشـــی خشـــت هفت رنـــگ ،میدان دید بهتـــری در ارائه مناظر
و تصاویـــر در معـــرض نمایش مـــیداد و کاشـــی کار از محدودیت هایی که جهت اس ــتفاده
از تصاویـــر در کاشـــی معـــرق وجـــود داشـــت رهایـــی مییافـــت .نقوش کاشـــیها  :انس ــانی،
حیوانـــی ،گیاهـــی ،تزئینات هندســـی و معقلی (گنج نامـــه.)12:1383

سیده سارا محمدی
صص 19-1
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شکل .12کاشیکاری حمام (عکس از
نگارنده)

آهک بری
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حمامهـــا بـــه علـــت این کـــه در معرض رطوبـــت و مـــواد خوردنه هم چـــون صابون ،ن ــور ،هوا،
آب گـــرم قرار داشـــته اند ،آســـیب پذیـــر تر از دیگر ابنیه بـــوده اند .به همین علت در س ــاخت
داخـــل حمام از آهک اســـتفاده میشـــد (فخـــار تهرانـــی .)9:1384 ،در مکانی کـــه بخار آب
و گرمـــا هـــر کار هنـــری از هنـــر کاشـــی معـــرق و گچ بـــری و نقاشـــی را دچـــار مخاطره ش ــدید
میســـازد ،هنرمنـــدان ایرانـــی بـــا ذوق و خالقیـــت و بـــه کارگیـــری تکنیـــک و هنـــر و مصالح
مرغـــوب و حوصله فراوان ،بدیـــع ترین نقوش ماندگار را در حمام خلق کردهاند (زمرش ــیدی،
 .)79:1382بهترین نمونه این معماری که در آن آهک بری و نقاشـــی اســـتفاده شـــده حمام
وکیل شـــیراز اســـت که کاری پر حرکت و زیباســـت (پیرنیـــا.)134:1381 ،
رختکـــن حمـــام وکیـــل شـــیراز نقـــش برجســـتههای آهکبری بـــا موضوعـــات متن ــوع چون
معـــراج پیامبـــر صلیاهّللعلیهوآلهوســـلم ،قربانـــی کـــردن حضرت اســـماعیل علیهالس ــام ،و
بـــه چاه انداختن حضرت یوســـف علیهالســـام داشـــته اســـت (بحرالعلومـــی.)48:1374،
هنـــر آهک بری به شـــیوه گچ بری از جمله هنرهای تزئینی ارزشـــمندی کـــه در تزئین حمامها
مـــورد اســـتفاده فـــراوان داشـــته و در میـــان هنرهـــای تزئینـــی و آرایشـــی در معمـــاری حمامها
جایـــگاه واالیـــی به خـــود اختصاص داده اســـت .ایـــن اعتبار نه تنها به ســـبب کار ب ــرد ویژه
آهـــک ،با خواص شـــیمیایی و مکانیکـــی خاص در فضاهـــای مرطوب حمامهـــا ،به عنوان
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گرمابهها ،عناصر کالبدی و تزئینات
سیده سارا محمدی
صص 19-1

مصالـــح ســـاختمانی مهم و مقاوم میباش ــد ،بلکه ش ــکل پذیری آهک همچ ــون گچ امکان
کنـــده کار یها و ریزه کار یهـــای جال ــی را فراهم میکند.
هرچنـــد آهـــک بـــری ظرافـــت خـــاص ط ــرح گ ــچ بریه ــا را ن ــدارد لیکن تنهـــا مصال ــح قابل
اســـتفاده اســـت که در فضـــای مرطوب حمام مق ــاوم و ماندگار اس ــت .آهک ب ــری حمامها
اصـــوال دوالیه اســـت .الیـــه اول آهـــک با خواص س ــاروج اس ــتفاده ش ــده و الیه دوم با ش ــیره
خرمـــا و انگـــور مخلـــوط شـــده تـــا دیرت ــر بگی ــرد و فرصت کاف ــی جهت ب ــرش و کن ــده کاری
تصاویـــر باقـــی باشـــد (مخلصـــی113 :1382 ،ـ.)114

مقرنس کاری
از دیگـــر عناصـــر تزئینـــی حمامها ،مقرن ــس کاری میباش ــد .گاه ر ی ــزه کاری و پ ــرکاری این
تزئینـــات در حمامهـــا نشـــان از پرحوصلگ ــی ،صبر دق ــت و ذوق معمار وگاه ابراز درخش ــش
هنـــر و هنرمنـــد در برابـــر بانی متنفـــذ و ثروتمند بنا بوده اس ــت .به عبارت دیگ ــر دقت و ذوق
هنرمنـــد در نمایـــش مقرنسهـــای پرکار ،به میزان ش ــخصیت بان ــی حمام و س ــرمایه گذاری
وی نیز بســـتگی داشـــت کـــه در برخی از حما مه ــا این نوع تزئین ــات را در ش ــاهکار تزئینات
وابســـته به معمـــاری میتوان تلقی نم ــود (مخلص ــی.)112 :1382 ،
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طوالنـــی بـــودن حضور مشـــتریان در رختکن ،به عن ــوان محل گفتگو و اس ــتراحت ،موجب
توجـــه بیشـــتر بـــه تزییـــن ایـــن فضاه ــا ش ــده اس ــت .در بعض ــی حما مه ــا سراس ــر دیوارهای
رختکن را با نقوش گل و گیاه ،اســـلیمی ،پرندگان ،میوهها ،جامهای ش ــربت و داستانهای
ً
پهلوانـــی و مذهبـــی ،عمدتـــا با ســـاروج ک ــه در فضای حم ــام دوام بیش ــتری داش ــت ،تزیین
میکردنـــد (زمرشـــیدی 78،ـ.)80:1377
•گاه بـــرای تزییـــن رختکـــن س ــنگابهای نفی ــس و زیب ــا میگذاش ــتند ،مانن ــد چهار
ســـنگاب مرمرین مزین به نقوش برجس ــته ش ــیر در حم ــام حاج محمـــد رحیم (صفا)
قزوین و ســـنگاب حمـــام علیقلیخ ــان از دوره صف ــوی در اصفهان
•در دوره تیمـــوری نقـــوش گل و ب ــرگ در ه ــم پیچیده ب ــر زمینه آبی الج ــوردی وگلها به
رنگ ســـفید ،فیروزهای و ســـبز و زرد که بیش ــتر ب ــه صورت معرق ــی مطرح بود.

گرمابههـــا یکـــی از گونههـــای کهن و مهم معمـــاری ایران به شـــمار میروند ،چـــون پاکیزگی و
شســـت و شـــو ،یکـــی از آیینهای گـــذر در زندگی ایرانیان بوده اســـت پس بدیهی اس ــت اگر
چنیـــن پدیده فراگیـــری در تمامی وجـــوه فرهنگی ،هنـــری ،و ادبی مردمان این ســـامان نمود
یافته باشـــد .از آنجا که پیشـــینیان ،تاریخ مکتوب معماری این ســـرزمین را ّ
مدو ن نس ــاخته
انـــد ،لـــذا تمامی منابع و متـــون کهن ،اعـــم از تاریخی ،پزشـــکی ،ادبیّ ،فنی ،و  ...شایس ــته
جســـتجویی ژرف به منظور یافتن پاســـخی برای نادانستههای بســـیار ما هستند .مطالعات
انجام شـــده ،نشـــان از اســـتمرار فرهنگ و معماری گرمابهها در طول تاریخ دارد؛ بدین معنا
کـــه در یـــک فرآینـــد تکمیلی ،ســـاخت گرمابههـــا در هـــر زمانه ای بر تجارب پیشـــین اس ــتوار
بوده اســـت .بـــا توجه به اینکه مباحـــث گونا گون مرتبط بـــا حمامها به طور عـــام در این مورد
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•جـــا کفشـــیها در اغلـــب حمامهـــا از ســـنگ یـــا آجـــر اســـت و بـــرش بـــاالی آن طرح ــی
از قوسهـــای خفتـــه مرســـوم دارد .ازاره حمامهـــا اغلـــب از ســـنگ یا کاشـــی اس ــت و
بعضـــی ازارهها با کاشـــی معرق و هفت رنگ تریین میشـــده اســـت (حمام گنجعلی
خان) .
•ســـردر حمامها ممکن اســـت بســـیار ســـاده و زمانی پر نقـــش و نگار باشـــد .در بعضی
مـــوارد ســـردر بـــا آجـــر وکاشـــی و ســـنگ ،مقرنـــس کاری شـــده و گاهـــی اوقات بس ــیار
ســـاده و فقـــط با انـــدودی از گچ آرایش شـــده اســـت ،ماننـــد حمام حضـــرت در تکیه
پهنـــه ســـمنان .آهکبری به صورت ســـاده و رنگی نیـــز از جمله تزیینـــات داخلی مهم
حمامهـــا شـــمرده میشـــود و بســـیاری از حمامهـــا از ادوار گذشـــته با این شـــیوه آرایش
شـــده اســـت .حمام کردشـــت در آذربایجان شـــرقی نمونه جالبی از این گونه حمامها
اســـت (کیانی.)1386 :251 ،
ً
•کف بینه و غرفههای اطراف آن معموال ســـنگی اســـت و ازارههای آن کاشـــی یا سنگ
و دیوارهایـــش پوشـــیده از گـــچ بـــری وآهـــک بری و نقاشـــی اســـت .زیر گنبـــد میانی و
طاقهـــای غرفههـــا هـــم پوشـــیده از انـــواع کاربندیهـــای ظریـــف بـــا گچ بری ی ــا آهک
بـــری اســـت .نور پـــردازی منظم بینـــه نیز بر جلـــوه و تاثیر ایـــن تزئینـــات میافزاید(گنج
نامه.)7:1383
•فضـــای رختکـــن و گرمخانـــه را بـــا بـــه کارگیـــری پوشـــشهای طاقـــی متنـــوع ،مانن ــد
چهارطاقـــی ،گلودرهـــم ،مقرنـــس و رســـمیبندی تزئیـــن نمـــوده و بـــا آجـــر و م ــاط گل
و آهـــک پوشـــیده و بـــا ســـاروج انـــدود میکردنـــد که عـــاوه بر تزییـــن عایـــق صوتی بود
(زمرشـــیدی ،97:7731،مخلصـــی901:2831،؛ فخـــاری تهرانـــی.)99:9731،
•ســـطح و جدارهـــای بنا با ســـنگ تراشـــیده و مرمر ســـفید وکاشـــی لعابدار تزئی ــن یافته
بـــود .محوطـــه حمـــام با ســـقفهای گنبدی شـــکل پوشـــیده شـــده و در میان س ــقف
نیـــز طاقهـــای کوچکتر و برجســـته با ســـوراخهای متعدد بـــرای نورگیـــری تعبیه نموده
بودنـــد؛ کـــه آنهـــا را جامـــگاه و گل جـــام مینامیدنـــد (نراقـــی .)213:1374جن ــس
ً
ســـنگهای بـــکار رفته در حمـــام به خاطر ســـهولت نظافـــت معموال از مرمـــر انتخاب
میشـــده است .
•کف حمام با انواع ســـنگها و به ویژه ســـنگ مرمر پوشـــیده با اســـتفاده از «گره ش ــش
حصیـــری» کنار یکدیگر چیده میشـــده اند (فخار یتهرانـــی.)1366:171،
•کتیبههـــای حمامهـــا نیـــز عـــاوه بـــر آنکـــه مالـــک حمـــام را معرفـــی میکـــرد ،دعاه ــا و
اشـــعاری دربـــاره پا کیزگـــی و امانـــتداری و غیـــره داشـــت.
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گرمابهها ،عناصر کالبدی و تزئینات
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بحـــث و بررســـی قـــرار گرفـــت ،به نظر میرس ــد ک ــه با عنای ــت به برآین ــد مطالعات پیش ــین و
مطالعـــه حاضر موضوعـــات زیر میتوانند زمین ــه تحقیقات آتی ق ــرار گیرند:
•مطالعات جامع درباره وجوه گوناگون مردم شناسی گرمابههای استان
•بررسی و آسیب شناسی دقیق حمامها
•مرمت و بازسازی این آثار تاریخی
•کاربری دادن و استفاده از این حمامها
•مرمـــت حمامها توســـط اداره می ــراث فرهنگی و تبدی ــل کردن آنها به عنوان بخش ــی
از فضای اداری ســـازمان ،موزه ،رس ــتوان س ــنتی ،گالری.
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طاقهای ســـنگی «خـــاناوی»در تنگ «درکشورک ــش» و حدفاصل 8کیلومتری شهرس ــتان
«جونقـــان» و 48کیلومتری شهرســـتان ش ــهرکرد در اس ــتان چهارمحالوبختیاری واقع ش ــده
اســـت .از ویژگیهای منحصربفرد این بنا ،نحوه س ــاخت آن میباش ــد که به ش ــیوه خش ــکه
چیـــن و بـــا اســـتفاده از روش نخکشـــی و بهصورت طاق گهوارهای س ــاخته ش ــده اس ــت .بنا
بـــه نـــوع معمـــاری قســـمتهای برج ــا مان ــده و همچنی ــن مح ــل قرارگیری ای ــن بن ــا در میان
شـــاهراه دزپارت ،میتـــوان به نقش و کاربرد مه ــم آن طی ادوار مختلف ،به عنوان کاروانس ــرا
و پاســـگاه پیبـــرد .نکتـــه قابل توجه اینکه ب ــا توجه به محیط کوهس ــتانی اطراف کاروانس ــرا،
نحـــوه ســـاخت این بنـــا مطابق محیط پیرامون و درمس ــیر ش ــیب ک ــوه و ب هص ــورت پلکانی،
ســـاخته شـــده اســـت .هدف از انجام این پژوه ــش بازیابی حلق هه ــای مفقـــوده تاریخ ایران
از طریـــق شناســـایی و حفاظـــت از کاروانس ــرای خ ــاناوی میباش ــد .در این رابطه پرس ــش
اصلـــی این پژوهش این اســـت که؛ ش ــیوه س ــاخت این بنا چگون ــه و به ک ــدام دوره از تاریخ
مربوط میشـــود؟
لـــذا این تحقیق مـــوردی برپایه روش تاریخی-تحلیلی س ــامان یافت ــه ،و گردآوردهها از طریق
کتابخانـــهای و میدانی(مشـــاهدهای ،مس ــتندنگاری و نقشـ ـهبرداری) ،حاص ــل ش ــدهاند و
نتایـــج حا کی از آن اســـت که بـــا توجه به قدمت منطقه مورد نظر و س ــبک معم ــاری بنا ،این
کاروانســـرا مربوط به شـــیوه معماری پارتی و دوره ساس ــانیان میباش ــد.
واژگان کلی ــدی :چهارمحالوبختی ــاری ،خ ــاناوی ،کاروانس ــرا ،معم ــاری پارت ــی ،ط ــاق
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پهناوری ســـرزمین ایران از یکســـو و مســـافت زیاد بین شـــهرها و آبادیهای کشـــور از س ــوی
دیگـــر منجربـــه احداث مکانهایی بـــرای اســـتراحت کاروانیان گردیده که هم آسایش ــگاهی
مرفـــه برای مســـافران بـــه ارمغان میآورد و هم امنیتی برای راهها محســـوب میشـــده اس ــت.
ایـــن بناهـــا در اصطالح امـــروزی «کاروانســـرا» نامیده میشـــود .از آنجا که این بناها در مس ــیر
راههای ارتباطی مهم ســـاخته میشـــدهاند؛ لذا مســـیر مـــورد نظر اهمیـــت ویژه دارد.
اســـتان چهارمحالوبختیـــاری از دیربـــاز ،بـــه دلیـــل دارا بـــودن موقعیـــت اســـتراتژیکی ،ب ــه
لحـــاظ حایـــل بودن میـــان فالت مرکـــزی ایـــران و قلمـــرو هخامنشیان(خوزســـتان و فارس)،
توجـــه خاصـــی را به خـــود معطوف نمـــود .دراین راســـتا با احـــداث گذرگاه معـــروف و اصلی
شـــاهان هخامنشـــی از زمان «داریـــوش» به نـــام «راه شـــاهی»«،دزپارت» یا«دژپـــارت» و عبور
آن از چهارمحالوبختیـــاری ،بـــه اهمیـــت منطقـــه افـــزوده شـــد .بـــه همیـــن دلیـــل اح ــداث
کاروانســـراهای بیـــن راهـــی در ایـــن مســـیر نیز امـــری بدیهی میباشـــد.
بقایـــای طاقهـــای ســـنگی «خـــاناوی» بـــا دارا بـــودن خصوصیـــات معمـــاری کاروانس ــرا و
همچنین قرارگیری در مســـیر جاده دزپارت ،گواه قدمت و نوعی اصالت در نحوه س ــاخت،
شـــده اســـت .ضـــرورت و اهمیـــت ایـــن پژوهـــش از آنجایی اســـت که نمونـــه مشـــابه این بنا
وجـــود نـــدارد و همچنیـــن عوامـــل فرسایشـــی نظیـــر ســـیل و زلزله به ســـرعت عامـــل تخریب
اســـت ،لذا شناســـایی و معرفی بنای مورد نظـــر از لحاظ ارزشهای معمـــاری و تکنولوژیکی
میتوانـــد ســـبب فزونی شـــناخت و آ گاهی گـــردد .روش تاریخی-تحلیلی پژوهـــش از طریق
کتابخانـــهای و میدانی(مشـــاهدهای ،مســـتندنگاری و نقشـــهبرداری) ،حاصـــل ش ــدهاند.
نقشـــههای ایـــن کاروانســـرا بوســـیله برنامـــه اتوکـــد دو بعـــدی و ســـه بعـــدی حاصـــل ش ــده و
اندازههـــا و ابعاد ســـاختمان بوســـیله متر لیـــزری و دوربین نقشـــهبرداری تؤلیت گرفته ش ــده
است.

بررسی شیوه معماری کاروانسرای خاناوی
در استان چهارمحالوبختیاری
فاطمه مسیبی ،رضا جعفری ،حوری مسیبی

پرسشهای پژوهش عبارتند از:

 -1تنگ درکشورکش و راه ارتباطی با خوزستان
این مکان و مســـیر باســـتانی که در حدفاصل8کیلومتری شهرســـتان جونقان قرار دارد ،جزء
راههـــای اصلـــی ارتبـــاط خوزســـتان بـــا اصفهـــان و فالت مرکـــزی ایـــران میباشـــد .و قدمت
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معمـــاری کاروانســـرای خـــاناوی به کدام ســـبک تعلـــق دارد و طاقهای آن به چه ش ــیوهای
ساخته شـــده است؟
دالیل ناشناخته ماندن این کاروانسرا به چه سبب است؟
هـــدف از انجـــام این پژوهش ،شـــناخت نحوه ســـاخت در جهت حفاظت از این کاروانس ــرا
و معرفـــی قدمت تاریخی آن ،در راســـتای شناســـایی هویت ملی میباشـــد.
در خصـــوص ایـــن بنـــا در کتابهـــای منتشـــر شـــده میـــراث فرهنگـــی اس ــتان
چهارمحالوبختیـــاری در زمینـــه شـــناخت اســـتان بـــه صورت کلـــی و مختصر اش ــاراتی به
ایـــن کاروانســـرا شـــده کـــه بـــه جزییـــات و ویژگیهـــای آن پرداخته نشـــده اســـت .همچنین
در گزارشـــات دانشـــجویان رشـــته باستانشناســـی دانشـــگاه شـــهرکرد مختصـــر اش ــارهای به
این کاروانســـرا گردیده اســـت .لکن در کتاب «کاروانســـراهای ایران» نوشـــته «محمدیوس ــف
کیانـــی» و «ولفرام کالیس» نشـــر میراث فرهنگـــی که به صورت دایرهالمعارفی از کاروانس ــراها
میباشـــد ایـــن کاروانســـرا از قلم افتاده اســـت و جـــای خالی آن در فهرســـت کاروانس ــراهای
کشـــور بـــه چشـــم میخـــورد بنابرایـــن پژوهش حاضر نخســـتین تالشـــی اســـت کـــه در جهت
معرفـــی و شناســـایی هویـــت ایـــن بنـــا صـــورت میپذیرد.
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آن بـــه دوره عیالمیـــان میرســـد بـــه ط ــوری ک ــه یک ــی از ش ــاهراههای اصل ــی آنها ب ــه گزارش
منابـــع ،جـــاده ایذه-شـــهرکرد فعلـــی ب ــود« .بار ندو ب ــد» دبی ــر و منش ــی س ــفارت روس که در
زمـــان محمدشـــاه قاجـــار بـــه اســـتان چهارمحالوبختیاری س ــفر کرده اس ــت در ب ــاره جاده
مذکـــور چنیـــن میگوید :جاده اتابـــک(راه ش ــاهی) در دوران زمامداری «کدورالعمر»پادش ــاه
عیـــام ســـاخته شـــده و راه ارتباطـــی میان عی ــام و نواحی مرکزی ای ــران از این کوهس ــتانها
میگذشـــته اســـت(.دوبد )258 :1371،ویژگی اصلی ای ــن منطقه ،با موقعیتی کوهس ــتانی
و جـــاده باریـــک و صعبالعبـــور ،در فص ــل زمس ــتان(به عل ــت برفگی ــر ب ــودن) س ــفر را برای
کاروانیـــان ســـخت مینمـــود .بـــه نح ــوی ک ــه در کتاب«تار ی ــخ بختیاری» اش ــاره به س ــفری
دشـــوار از گذرگاههـــای ســـخت تنـــگ درکشورک ــش در فص ــل پاییز ش ــده اس ــت ک ــه ارتفاع
بـــرف بـــه انـــدازه ســـر اســـب و قاطـــر میرسید(.س ــردار اس ــعد )79 :1376 ،این ش ــرایط نیاز
مبـــرم بـــه ایجـــاد راه ارتباطـــی جدیـــد ،از منطقـ ـهای گرمس ــیر را برای عب ــور در فصل زمس ــتان
یگ ــذرد .که مس ــیری طوالنیتر ولی
نمایـــان میکنـــد و این مســـیر جدیدت ــر از منطقه لردگان م 
مرفهتـــری نســـبت به مســـیر تنگ اس ــت(.تصویر)1
در جـــای دیگـــری دوبـــد اشـــاره بـــه راهه ــای دوره هخامنش ــی دارد؛ جاد هه ــای ارتباطی بین
پاییتختهـــای ایـــن سلســـله بـــه اهمیت ای ــن منطقه اف ــزوده اس ــت....در دش ــت مالامیر
دوشـــاخه جاده ســـنگفرش وجـــود دارد که یک ــی از آنها س ــنگفرش بهت ــری دارد و احتماال
جدیدتـــر اســـت(.همان )272،در اینج ــا ش ــاهد معرف ــی دو مس ــیر ذک ــر ش ــده از اس ــتان
چهارمحالوبختیاری هســـتیم .براساس ش ــواهد و توصیف مورخین از لشگرکشی اسکندر،
در مییابیم که ســـپاه اســـکندر از این تنگ به س ــختی گذر کرده اس ــت(.پیرنیا )1410،روند
اهمیت این مســـیر در دوره ساســـانی به اوج میرس ــد و اقدامات الزم در جهت بهبود س ــفر از
این مســـیر انجـــام میگیرد .به نقـــل از اهالی و ب ــزرگان منطقه ،در این تنگ(اط ــراف یا داخل
کاروانســـرا) گنـــج بزرگـــی از زمـــان خس ــروپرویز در این تنگ مدفون اس ــت که م ــکان دقیق آن
مشـــخص نیســـت .به همین ســـبب عبور و مرور افراد در این منطقه توس ــط اهالی و سازمان
میـــراث فرهنگـــی زیرنظر گرفته میش ــود.
بـــا همـــه تفاســـیر مورخین ،وجود مش ــقات مس ــیر و س ــرمای ه ــوا ،که ب ــرای کاروانیان بس ــیار
آزاردهنـــده بـــود ،دلیلی بـــرای عدم عبور اهال ــی منطقه از این مس ــیر نبوده اس ــت و مردم این
منطقـــه چـــه از ســـر ناچـــاری و چـــه به واس ــطه نزدیکی راهش ــان ب ــه مقص ــد ،از ای ــن راه عبور
میکردنـــد .بنابراین ،این کاروانســـرا که کمی مس ــافت تا ج ــاده اصلی دارد ،ب ــرای کاروانیان
ناآشـــنا ،غریب و ناشـــناخته بوده اس ــت .این م ــورد ،از مطالعه کتب تاریخ ــی مربوط به این
قســـمت مشـــخص اســـت که نامی از این کاروانس ــرا توس ــط آنها برده نش ــده اس ــت .آنچه از
مطالـــب فـــوق برمیآید ،کاروانســـرای خ ــاناوی بع ــداز زمان س ــاخت یعنی دوره ساس ــانی،

ســـالها و حتـــی قرنهـــا به صـــورت متروک در ایـــن منطقه مانده بوده اســـت .یکـــی از دالیل
ایـــن موضـــوع ،وقـــوع زلزلـــه یـــا ســـیل و تخریـــب قســـمتهایی از ایـــن بنـــا میباشـــد و دلیل
دیگرســـوزو ســـرمای ایـــن منطقـــه باعـــث عبور ســـریع و عـــدم توقـــف کاروان در این قس ــمت
شـــده اســـت .با این حـــال در ادواری از تاریـــخ ،نظیـــر دوره ایلخانان و اتابکان ،لـــزوم امنیت
جادههـــا و اســـتراحتگاه مســـافران و دامهـــا نمایـــان گردیـــده اســـت کـــه ســـبب مرمت این
منزلـــگاه قدیمـــی و سروســـامان دادن به آن گردیده اســـت.
ابتـــدای تنـــگ اشـــکفتی کـــه قدمـــت آن بـــه دوره پارینـــه ســـنگی(با توجـــه بـــه ابزار س ــنگی
مکشـــوفه درون این غار) بازمیگرددبر ســـر راه این کاروانســـرا قرار گرفته اســـت .گفته میش ــود
در مواقعی که زلزله ســـبب آســـیب دیدگی بنا شـــده و احتمال خطر ریزش ســـقف کاروانسرا
وجـــود داشـــته از ایـــن پناهـــگاه ســـنگی بـــه عنـــوان اســـتراحتگاه بـــرای دام و یـــا کاروانی ــان
اســـتفاده میشده اســـت(.تصویر)2
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بـــرای شـــناخت خـــاناوی و معرفـــی آن بـــه عنـــوان کاروانســـرا در گام نخســـت باید ب ــه بیان
تعریـــف و معرفـــی ویژگیهـــای کاروانســـرا و مطابقـــت ایـــن بنـــا بـــا تعریـــف آن ،پرداخت.
نـــام کاروانســـرا ترکیبـــی اســـت از کاروان(کاربان)بـــه معنـــی جمعـــی مســـافر که گروهی س ــفر
میکننـــد و ســـرای ،به معنـــی خانه و مکان .هـــر دو کلمه مأخوذ از پهلوی ساســـانی اس ــت.
واژههایـــی چون ســـاباط ،ربـــاط ،کاربات ،بریـــد و خان همگی به معنی کاروانســـرا هس ــتند.
از منابـــع تاریخـــی برمیآید که بنیانگذار کاروانســـراها هخامنشـــیان بودند که بـــه چاپارخانه
شـــهرت یافتـــه و111بنـــا شـــیبه کاروانســـرا در طـــول 2500کیلومتـــر فاصلـــه بیـــن پاییتخ ــت
هخامنشـــی و بابـــل ســـاخته شـــده و کاروانیـــان ســـه ماهـــه آنرا طـــی میکردنـــد( .کیان ــی و
ولفـــرام )2 :1373،ایـــن رونـــد در دوره اشـــکانیان نیـــز ادامـــه یافت تـــا اینکه بـــه عصر طالیی
آن یعنـــی دوره ساســـانی رســـید .در معماری و توســـعه کاروانســـراهای پیش از اســـام ،عصر
ساســـانی را بایـــد یکـــی از ادوار مهـــم دانســـت ،زیـــرا در ایـــن دوره به علـــت اقتصاد وس ــیع و
گســـترده اهمیـــت بســـیاری بـــه ایجـــاد راههـــا و همچنین امنیـــت کاروانیـــان میدادن ــد و در
نتیجـــه کاروانســـراهای بســـیار در مســـیر جادههـــا و گذرهای اصلـــی بنا گردیـــد( .همان)3 ،
از ویژگیهـــای مهم کاروانســـراهای مناطق کوهســـتانی این اســـت کـــه پایـــه و دیوارهای این
کاروانســـراها اکثرا سنگی اســـت که از محیط اطراف کاروانســـرا تهیه میشده و مصالح مورد
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اســـتفاده در طاقهای قوســـی بعضی از کاروانس ــراها آجری و س ــنگی میباشد(.تصویر)3
از آنجـــا کـــه طاقهـــا بـــا مصالـــح بنایی س ــاخته میش ــده ،احتی ــاج ب ــه پای هه ــا و دیوارهای
قطـــور جهـــت تحمل بـــار طاقهـــا بـــوده و در نتیجه ج ــرم حرارتی کالب ــد این کاروانس ــرا زیاد
میباشـــد کـــه خود در جهـــت تعدیل دمای داخل س ــاختمان در طی ش ــبانه روز و همچنین
کاهش تبادل هدایتی حرارت بین داخل و خارج س ــاختمان ،بس ــیار مؤثر اس ــت .همچنین
جهـــت حفـــظ حـــرارت در داخل س ــاختمان ،نس ــبت ارتف ــاع به ط ــول و ع ــرض اطاقها کم
میباشد(رســـولی)90 :1391،
 .1-2معرفی خاناوی
در خصـــوص وجه تســـمیه این بنا گفتنی اس ــت که؛ در ز ب ــان تازی «خان» همان کاروانس ــرا
ُ
میباشـــد و «اوی» نیـــز در گویـــش بختیاری ب ــه معنی آب اس ــت و از آنجا که این کاروانس ــرا
ُ
در جـــوار رودخانـــه قرار دارد« ،خـــاناوی» به معنی کاروانس ــرای آبی معروف بوده اس ــت .در
گزارشهایـــی از ســـازمان میـــراث فرهنگی اس ــتان این بن ــا ،عالو هب ــر کاروانس ــرا ،راهدارخانه
و پاســـگاه جـــاده ای مـــورد اســـتفاده ب ــوده اس ــت قدم ــت این بن ــا را از ساســـانی ت ــا ایلخانی
کارشناســـی نمـــوده اند(.آخوندی ،زمانیپ ــور)140 :1385،
ایـــن بنـــا بـــا ابعاد تقریبـــی 25*25مت ــر مرب ــع ،مق ــرر در دل کوهپایه و ه مس ــاز با ش ــیب کوه،
بـــه گونـــهای کـــه با نمایی پلکانی از ش ــمال به جنوب بنا در  5س ــطح پلکانی س ــاخته ش ــده
اســـت .ویژگـــی مهـــم و منحصربفـــرد این بنا اس ــتفاده از س ــنگهای بزرگ و تراش ــیده ش ــده
بـــه صـــورت خشـــکهچینی در همه قس ــمتهای این بن ــا؛ اعم از پ ــی ،دیواره ــا و طاقهای
گهـــوارهای آن ،منجربه یکپارچگی با س ــنگها و صخرههای مجاور کاروانس ــرا ش ــده اس ــت
که با اســـتفاده از روش نخ کشـــی به ش ــکل گهوارهای باز با نمای هاللی س ــاخته شده است.
ســـاخت ایـــن نوع ســـقف بـــه علت س ــنگینی زیاد ب ــه این صورت اس ــت که قس ــمتهایی
کـــه طبق نقشـــه بـــرای طـــاق زدن در نظ ــر گرفته ش ــده را با خ ــاک به ف ــرم قوس پ ــر میکردند،
ســـنگها را از ســـطح زمیـــن بـــه شـــکل مکع ــب چی ــده ت ــا ب ــه ش ــروع ق ــوس ط ــاق برس ــد ،از
آنجـــا فـــرم مکعـــب ســـنگها به حال ــت ذوزنق ــه تغیی ــر مینماید ت ــا با ای ــن حال ــت از طریق
درگیر شـــدن ســـنگها بـــا یکدیگر ،مقاومت س ــقف ب ــاال رود .در پای ــان کار اقدام ب ــه تخلیه
خا کهـــای زیـــر قوس مینمایند .مهندس ــان س ــازنده این بنا ،در س ــاخت آن محاس ــبات و
یش ــود که س ــالهای اخیر،
اندازهگیـــری ظریفـــی را بـــه کار بردهاند ،این امر زمانی مش ــهودتر م 
ســـازمان میراث فرهنگی اقدام به مرمت و بازس ــازی بخشهای ویران ش ــده کرد ،نتوانس ــت
طاقـــی را بـــه صـــورت اول درآورد و بع ــداز س ــاخت مجدد ،ر ی ــزش ک ــرد .ورودی هاللی طاق
گهـــوارهای ایـــن کاروانســـرا بـــا ارتفـــاع 2/25و پهنایی ب ــه ان ــدازه 2/80متر وراهرو ی ــی به طول
6متر منشـــعب شـــده به دو مســـیر مجاور رودخانه و پش ــت بنا ب ــا پلههای کوتاه ،ک ــه کاروان
بـــا احشـــام و چهارپایان به راحتـــی از آنها عبور میکردن ــد .تقریبا 30متر از جاده س ــنگفرش
کنـــار رودخانه به جـــا مانده اســـت(.تصاویر)3-5
بـــا توجـــه به ویژگی کوهســـتانی منطقه در س ــاخت اتاقهای کاروانس ــرا اقتضا نم ــود که از هر
طـــرف بســـته و بـــدون پنجره باشـــد تا بتوان ــد جلوی باده ــای م ــداوم ،برفهای زمس ــتانی و
تگرگهـــای بهـــاری و پاییـــزی را بگیرد تا مس ــافران را از اینگونه آس ــیبها در ام ــان نگهدارد.
گـــذر زمـــان و عوامـــل تخریبگـــر طبیع ــی تقریب ــا  3/4بن ــا را تخر ی ــب نم ــوده اس ــت و آنچه از
یش ــود؛ هیچگون ــه اث ــری از وج ــود در ،برای
قســـمتهای بـــه جـــا مانـــده ایـــن بن ــا حاص ــل م 
طاقهـــا وجـــود نـــدارد .درواقع داخـــل کاروانس ــرا ،از مجموع  15اتاق4 ،طاق س ــالم هس ــتند
کـــه جملگـــی با طاق گهـــوارهای ســـاخته ش ــدهاند .از ای ــن بین 2ط ــاق که تقریبا همس ــطح
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بـــا زمیـــن هســـتند و ورودی تنـــگ و کوتـــاه بـــا ارتفـــاع 1/30متـــر و پهنـــای 1متر دارنـــد ،محل
حفاظـــت احشـــام ،و دو طاق بـــا ارتفاع2/30و پهنایـــی حدود2/75که در ســـطح باالتری از
زمیـــن واقع شـــدهاند محل اســـتراحت مســـافران بوده اســـت .با توجه بـــه ابعـــاد و اندازههای
طاقهـــا و پـــان ســـاختمان میتوان گفـــت از مجمـــوع  15اتـــاق 5اتاق مختص اس ــتراحت
مســـافران و 10اتـــاق مخصـــوص نگهداری احشـــام بوده اســـت(.تصاویر4و 5و )8بـــا توجه به
موقعیـــت منطقـــه ،کـــه مبیـــن اشـــتغال غالب مـــردم به دامـــداری و کشـــاورزی اســـت و این
نقطـــه کانون رفتوشـــد دامـــداران و کوچ عشـــایر بوده اســـت؛ این امـــر گواه عمده مش ــتریان
چوپـــان و گلهدار این کاروانســـرا میباشـــد.
مقابـــل در ورودی بیـــرون از کاروانســـرا و فاصلـــه ســـه متری آن ،آثـــاری به جامانـــده از اتاقی با
ابعـــاد 5/40*3/50متـــر مربع وجود دارد که احتمـــال میرود محل مزبور اتاق پذیرش مس ــافر
یا نگهبانی کاروانســـرا بوده اســـت(.تصاویر4و)5

ســـقف ایـــن ســـازه بـــرای جلوگیـــری از نفـــوذ آب بـــاران و بـــرف و ســـرما بـــه داخـــل اتاقه ــا با
کاهـــگل انـــدود شـــده اســـت .همچنین بـــه نقـــل از اهالی ،بـــه واســـطه همجـــواری اتاقها با
محـــل نگهداری گوســـفندان برای از بین بردن بـــوی بد و جلوگیری از حملـــه کک و جانوران
مـــوذی بـــه داخل اتاقهـــا« ،عـــود» روشـــن میکردند.

تصویر )6نمای کلی کاروانسرای خاناوی
(تصویر سمت راست)
تصویر)7نمایی از اتاقهای کاروانسرای
خاناوی (تصویر سمت چپ)
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تصویر )4سه بعدی کاروانسرا از سمت
ورودی(نگارنده) (تصویر سمت راست)
تصویر  )5سه بعدی اتاقهای
کاروانسرا(نگارنده) (تصویر سمت چپ)
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 )8پالن کلی از کاروانسرا و اصطبل(نگارنده)
 .2-2اصطبل خاناوی
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تصویر )9قسمتهای به جامانده از اصطبل
خاناوی

26

یکـــی از مشـــکالت عمده این کاروانس ــرا مس ــأله گرمایش آن در زمس ــتان ب ــود؛ در این منطقه
کوهســـتانی درخـــت یـــا جنگلی وجود ندارد ت ــا از طریق آتش گرم ش ــود .از طرف ــی همجواری
ایـــن بنـــا با رودخانه همیشـــه رطوبـــت و خنکی خاص ــی به فض ــای اتاقها داده اس ــت .این
امـــر مهمترین دلیل عدم اســـتفاده در فصل زمس ــتان از این کاروانس ــرا میباش ــد.
در فاصلـــه صد متری از این کاروانس ــرا ،س ــنگ آسیابی(دسآس)بس ــیار قدیمی ق ــرار گرفته
بـــود کـــه تقریبـــا تا  50ســـال پیش نیـــز این س ــنگ در این مکان وجود داش ــت ولی متاس ــفانه
اکنـــون اثری از آن نمیباشـــد.

در فاصله 15متری تا کاروانســـرا ،اصطبل آن ساخته شده است .ابعاد آن 33*31/5مترمربع
اســـت که حـــدود 3متر آن راهرویـــی دراز را برای بارگ ــذاری کاروان تش ــکیل داده و باقی فضا
مختـــص چهارپایـــان اســـت .ورودی اصطب ــل نی ــز مانن ــد ورودی کاروانس ــرا در جهت غرب
واقـــع شـــده اســـت .آنچـــه از قســـمتهای ب ــه ج ــا مان ــده ای ــن قس ــمت حاص ــل میش ــود
احتمـــاال فضـــای اصطبـــل بـــه صـــورت رو ب ــاز ب ــوده اس ــت .ده جای ــگاه مخت ــص نگهداری
چهارپایان اســـت که در هـــر دهانه میتوان دو الی چهار اس ــب را نگه ــداری کرد(.تصویر)8
ایـــن قســـمت از کاروانســـرا بصورت کام ــل تخریب گردی ــده و فقط پی س ــنگی آن بجا مانده
اســـت .باتوجه به عناصر بدســـت رس ــیده از این قس ــمت و میزان س ــنگهای ریخته ش ــده
در اطـــراف پـــی ،احتمال میرود ایـــن اصطبل رو ب ــاز بوده اس ــت(.تصویر9و)10
از آنجـــا که بنای مزبور مربوط به پیش از اس ــام و دوره ساس ــانی اس ــت ،بنابراین آش ــنایی با
نوع معماری به کار گرفته شـــده در این کاروانس ــرا الزامی میباش ــد .این ش ــیوه معرف سبک
معماری متـــداول آن زمان یعنی«معماری پارتی» میباش ــد.

بررسی شیوه معماری کاروانسرای خاناوی
در استان چهارمحالوبختیاری
فاطمه مسیبی ،رضا جعفری ،حوری مسیبی
صص 31-20

تصویر )10عکس کلی کاروانسرا و اصطبل از
سمت شمال(نگارنده)

 -3ویژ گیهای معماری پارتی
در کتـــاب «ســـبک شناســـی معمـــاری ایرانی» روشهـــای معماری سلســـلههای اش ــکانی و
ساســـانی در ایـــران تحـــت عنـــوان شـــیوه «معمـــاری پارتـــی» مشـــخص میگـــرد .بهرهگیری از
آســـمانههای خمیـــده تاقـــی و گنبدی (تـــاق آهنگ ،تـــاق و تویزه و نیـــم گنبـــد) بهرهگیری از
چفدهـــای مـــازهدار برای تاقها و گنبدها پیســـازی با ســـنگ الشـــه .گوشهســـازی چوبی،
ســـکنج ،ترمبه و فیلپوش در زیر گنبدها .ســـاختمایههای بوم آورد ،ســـنگ الشـــه ،خشت و
آجـــر ،مالت گیـــر چـــارو از ویژگیهای این ســـبک معماری هســـتند.
با توجه به اینکه کاروانســـرای خان اوی به صورت تاق ســـاخته شـــده اســـت شـــناخت نوع
تاق در شـــیوه معمـــاری آن الزامی میباشـــد .در ادامه نـــوع این طاقها معرفـــی میگردند.
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 .1-3نوع طاقها(تاق)
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ســـادهترین تعریفـــی کـــه میتـــوان بـــرای «تاق» با رعایـــت اصطالحات معماری عن ــوان
کـــرد ایـــن اســـت که تـــاق حرکت یـــک یا چنـــد «چفـــد» در امتـــداد یک محـــور یـــا محورهای
مختلـــف اســـت در ســـطحی محصـــور مابیـــن دو دیـــوار یـــا دســـتکم چهارســـتون بار ب ــر.
قدم���ت طــ�اق ب�هــ دو ه�زــار س���ال پی���ش از می�ل�اد و ب���ه منطقه میانرودان بازمیگـــردد .با این
ُ
همـــه طـــاق در کنار گنبد از ســـالیان بســـیار کهـــن در معماری ایرانی کاربرد داشـــته اس ــت؛
کهنتریـــن آن پرستش���گاه ُچغازنبی���ل در  ۱۳۵۰پیش از می�ل�اد بازمیگ���ردد .همچنین در«تپه
نوشـــیجان »دوران م�اــد « ،س���د درودزن»دوران هخامنشـــی و«طاق کسـ��ری»دوران ساس ــانی
میتـــوان بـــرای نمونه اشـــاره داشـــت .کاربـــرد طـــاق در دوران پیش از اســـام در ایران بیش ــتر
بـ��ه صورت «مازهدار» بـــوده اس���ت هرچنــ�د موارد «تیزهدار» ک�هــ ب���ه آن «جناغی» هـــم گفت ــه
میشـــده جســـته گریختـــه بـــهکار بـــرده میشـــده اســـت .در دوره اشـــکانیان بناهـــای طاقی
از ســـنگ مرســـوم شـــد و در دوران ساســـانیان از وجود ســـنگ ،خشـــت وآجر در ســـاختمان
بناهـــا اســـتفاده میشـــد .همچنیـــن پـــارهای از بناها فقط با مصالح ســـنگی ســـاخته ش ــده
اســـت( .زمرشـــیدی )90 :1377،طـــاق انـــواع و همچنیـــن اجـــزای مختلفـــی دارد از جمل ــه؛
َچفد یا َچفت قوس یا جســـمی اســـت منحنی شـــکل برای ایجاد پوشـــش یکپارچه آس ــمانه
(س���قف) بر روی دهانهه���ا .در معمــ�اری ایرانی از چف���د در گنبدسازی و تاق ســـازی فراوان
بهـــره برده شـــده اســـت .چفدها همـــواره از نگاه ریختشناســـی به دو شـــکل کلی س ــاخته
شـــدهاند :مـــازهدار و تیزهدار .در معماری ایرانی بیشـــتر تاقهایی که پیش از اســـام س ــاخته
شـــدهاند بـــه روش مازهدار و بیشـــتر تاقهایی که در دوره اســـامی ســـاخته شـــدهاند به روش
تیـــزهدار یـــا جناغـــی بودهاند(.همان)
برای شـــناخت نـــوع تاقهای کاروانســـرای خـــاناوی در تقســـیم بنـــدی تاقها ،بنـــا به نحوه
ســـاخت و نوع چینش ســـنگها درمییابیـــم که تاقها از نـــوع «مازهدار ضربی زخـــم» یا «پر»
هســـتند .در ادامه بـــه توضیحات الزم پرداخته میشـــود.

27

بررسی شیوه معماری کاروانسرای خاناوی در
استان چهارمحالوبختیاری
فاطمه مسیبی ،رضا جعفری ،حوری مسیبی
صص 31-20

سال سوم ،شماره نهم ،زمستان 1399
Journal of Iranian and Islamic Architecture and Restoration Research

28

 .2-3طاق ضربی
ایـــن طاق بـــه نـــام طـــاق «گهـــوارهای» نی ــز ش ــناخته میش ــود .از حرک ــت یـــک چف ــد روی
دودیوار هـــم اندازه موازی بـــه دســـت میآید .هنگام ــی که دو دی ــوار به اندازه کاف ــی باال آمد
ً
بـــا انتخـــاب نوع منحنـــی چفد این طاق را که تقریبا ش ــکل نیماس ــتوانه دارد اج ــرا میکنند.
منحنـــی طـــاق بســـته بـــه مـــکان و زمان س ــاخت ب ــه ش ــکلهای متف ــاوت ب ــوده اس ــت .در
بناهای پیش از اســـام تا قرن دوم و س ــوم هجری از منحنی بیضی ش ــکل و از قرن چهارم به
بعـــد ،از چفدهای تیزهدار اســـتفاده میکردن ــد .از این طاق در مکانهای گوناگون اس ــتفاده
شـــده اســـت .بـــرای پوشـــاندن فضاه ــای کش ــیده و دراز مانند آبراهها و راهروها طاق آهنگ
مناســـبترین پوشـــش بـــوده اســـت .همچنی ــن فضاهای ــی ک ــه ب ــه یک ج ــا باز میش ــدند،
ماننـــد ایـــوان که بـــه نوعـــی تداعـــی کننده غارها بودهان ــد و باالخره جای ــی که نیاز به نش ــان
دادن بزرگـــی و ابهـــت بوده اســـت مانن ــد ایوانهای بزرگ کاخه ــا و یا آتش ــکدهها با این طاق
پوشـــیده شـــدهاند .قرار گرفتن ایـــن طاق بر روی ات ــاق چهارگوش یک محور خطی دو س ــویه
ایجـــاد میکنـــد یک ســـوی محور به عمق فضا کش ــیده میش ــود و س ــوی دیگ ــر آن به فضای
بـــاز بیـــرون رو میکنـــد .طـــاق آهنـــگ از حرک ــت ی ــک چف ــد در امت ــداد ی ــک مح ــور افقی به
دســـت میآید کـــه مانند هـــر چفـــدی دارای دو مؤلفه افقی رانش ــی و عمودی وزن میباش ــد
بنابرایـــن ایـــن دو مؤلفـــه در هرجای دو دی ــوار موازی تکی ــه گاه نیروی ز ی ــادی وارد میکنند .
جهـــت مقابلـــه با چنین نیرویی نیاز به کاربرد جرزهایی با س ــتبرای بس ــیار اس ــت که فضای
زیـــادی را به خود اختصـــاص میدهند .روش اج ــرای این طاق در ای ــران را میتوان متفاوت
از نـــوع غربـــی آن دانســـت .همانگون ــه ک ــه بی ــان ش ــد معم ــاران ایرانی ب ــرای اج ــرای جفد از
لنگههای گچی بـــه عنـــوان راهنمـــا اس ــتفاده میکردن ــد .لنگه گچ ــی در اجـــرای طاقها نیز
کاربرد داشـــته اســـت .چنـــد روش اجرا ب ــرای طاق آهن ــگ وج ــود دارد :این روشه ــا با توجه
یش ــوند .همانگونه ک ــه در اج ــرای چفدها بیان ش ــد
بـــه شـــکل قرارگیـــری آجرهـــا تعریـــف م 
چفدهـــا بـــه ســـه روش اجرایی ضربـــی پر (هره)ایالمی و(چپیله)تیغهای س ــاخته میش ــوند.
(پیرنیا)112 :1389،
در روش ضربـــی دیـــوار انتهایـــی تـــا ارتفاع ب ــاالی تیزه طاق س ــاخته می ش ــود و منحنی مورد
نظـــر بـــر روی دیوار کار گذاشـــته میش ــود (لنگه گچی) س ــپس ط ــاق را از انتها آغ ــاز نموده و
ردیـــف ردیـــف بـــه جلو حرکـــت میدهن ــد .ای ــن روش مانند روش اج ــرای ط ــاق ضربیهای
امروزی اســـت که بیـــن دو تیر آهن اجرا میش ــوند .در صورت ــی که در انته ــای طاق دیوار قرار
نگیـــرد یـــک تویزه میســـازند و طاق آهنگ از آنجا ش ــروع میش ــود .در طاق «ه ــره (ایالمی)»
ماننـــد چفـــد هرهچیـــن منحنی چفد به ص ــورت ردیفی ب ــر روی دی ــوار به م ــوازات هم چیده
میشـــود و از دو طـــرف بـــاال میآینـــد در ای ــن حال ــت از دو لنگ ــه گچ ــی راهنم ــا در ابت ــدا و
انتهـــای کار بهـــره میگیرنـــد .طاق آهن ــگ با روش اج ــرای چپیله ب ــرای فضاهایی ب ــا دهانه
یت ــوان ان ــدازه  ۲۰*۲۰س ــانتیمتر یا ۲۵
کـــم ،کاربـــرد داشـــته اســـت .در ایـــن حال ــت از ز ی ــر م 
* ۲۵ســـانتیمتر آجرهـــا را در نمـــا دید و در نیم رخ طاق ان ــدازه  ۲۵* ۵و یا  ۲۰* ۵س ــانتیمتر را
مشـــاهده کرد(.همـــان) (تصویر)7
ایـــن طـــاق کـــه «گهـــوارهای» یا «لولـــهای» نی ــز خوانده میش ــود یک ــی از س ــادهترین و همزمان
پرکاربردتریـــن طاقهـــا در ایـــران اس ــت .روش س ــاخت ط ــاق ب ــا چین ــش یکنواخ ــت آج ــر
یـــا خشـــت در راســـتای دو دیـــوار بار ب ــر و به ش ــکل ظاه ــری نیمه اس ــتوانه به ص ــورت تیزهدار
ً
یـــا مـــازهدار ســـاخته میشـــود .ایـــن ط ــاق معم ــوال ب ــه ص ــورت ضر ب ــی ُ(پ ــر) اجرا میش ــود.
َ
یش ــوند و
(زمرشـــیدی )66 :1367،در این شـــیوه آجر یا خش ــت از کل ــه به حالت نر چیده م 
بـــه اصطـــاح رجها َ
«هج» (عمـــود) میایس ــتند ،اینگونه ک ــه در هر رج کلهه ــای (نازکترین

بخـــش) آجـــر یا خشـــت روی هم ســـوار میشـــوند و رجهـــا از پهلوی آجر یا خشـــت به ش ــکل
عمـــودی بههـــم میچســـبند .این شـــیوه چینـــش یکـــی از نیرومندتریـــن طاقها را به دس ــت
میدهد .طاق ُپر ،پیشـــینهای به دیرینگی  ۳۵۰۰ســـال در ایران دارد و جزو ســـبکهای ویژه
معماـــری ایران���ی استـــ .از کهنترین ساـــزههای به این ش���یوه میت���وان به« ای���وان کرخه» در
دوره ساســ�انی اشـ��اره کـ��رد .س���ازههای دوره اس�ل�امی به این س���بک برـــای نمون���ه ایوانهای
«پیربک���ران» لنج���ان« ،مســ�جد جامــ�ع اش���ترجان» و« مسـ��جد جامـ��ع علیش���اه»تبریزاند.
(پیرنیـــا)56 :1368،

بررسی شیوه معماری کاروانسرای خاناوی
در استان چهارمحالوبختیاری
فاطمه مسیبی ،رضا جعفری ،حوری مسیبی
صص 31-20

 -4شیوه معماری کاروانسرای خاناوی

سال سوم ،شماره نهم ،زمستان 1399
Journal of Iranian and Islamic Architecture and Restoration Research

از بررســـی کاروانســـراهای ایران چنیـــن برمیآید که اســـاس معماری ایران مانند ســـایر بناها،
تابـــع شـــیوه ســـنت و ســـبک رایـــج زمان بوده اســـت .بـــه ایـــن ترتیب میتـــوان پنداش ــت که
کاروانســـراهای پیش از اســـام نیز تابع شـــیوه معماری محل و منطقه ،مصالح ســـاختمانی و
موقعیـــت جغرافیایـــی نقش مؤثـــری در ایجاد اینگونه بناها داشـــته اســـت.
در واقـــع میتـــوان گفـــت ایـــن کاروانســـرا بـــا توجـــه بـــه طبقهبنـــدی انـــواع کاروانس ــرا در
کتاب«کاروانســـراهای ایران»تالیـــف «محمـــد یوســـف کیانـــی و ولفـــرام کالیس»ج ــزء
کاروانســـراهای «پالن متفرقه» محســـوب میشـــود .این مورد از آن ســـبب اســـت که نقشه این
کاروانســـرا بـــه هیچکـــدام از کاروانســـراها بـــا پالنهای مـــدور ،چند ضلعـــی ،دوایوانـــی ،چهار
ایوانـــی و تـــاالر ســـتوندار ،تعلـــق ندارد(.تصویـــر)8
دالیـــل مختلـــف چون ســـلیقه و ذوق معمـــار و شـــرایط و موقعیـــت جغرافیایـــی در احداث
اینگونـــه کاروانســـراها نقش داشـــته اســـت .از دیـــدگاه «اپهام پـــوپ» نیز در هیچ ج ــای دنیا
نمیتـــوان ویژگیهـــای کاروانســـراهای ایران را مشـــاهده کـــرد و از حدود 1000کاروانســـرایی که
تاکنـــون ســـاخته شـــده ،نمیتـــوان دو کاروانســـرای مشـــابه به لحاظ نقشـــه ،یافـــت و هرکدام
از نظـــر ویژگیهـــای معماری باهم متفاوت هســـتند .بناهـــای دارای ویژگی ساســـانی عموما
بـــا الشـــه ســـنگ چخمـــاق یـــا بـــا قطعـــه ســـنگهای چهارگـــوش نشـــانده در مـــاط ضخیم
ســـاخته میشـــد(.پوپ )75 :1388 ،از نظـــر پـــوپ ســـاختن طاقهای عظیم بـــدون قالب
از دســـتاوردهای مهم ساســـانیان در زمینه معماری ،میباشـــد .چنیـــن طاقهایی در بنایی
چـــون طـــاق کســـری ،کاخ سروســـتان و کاخ فیروزآباد مشـــاهده کـــرد .در واقع معمـــاری این
عصـــر شـــیوههای معمـــاری پارتـــی را ادامـــه دادنـــد و دســـتاوردهای با ارزشـــی بـــرآن افزودند.
از بناهـــای بـــه جـــای مانـــده دوره اشـــکانی بـــا شـــیوه پارتـــی میتـــوان بنـــای «رباط س ــفید» را
معرفـــی نمـــود کـــه در آن طاقهای گهوارهای با الشـــه ســـنگ ســـاخته شـــده اســـت(.همان)
از ویژگیهـــای مهـــم دیگـــر معمـــاری پارتـــی اصـــل «جفـــت» و «پدجفت» یـــا به گفت ــه دیگر،
قرینگـــی و ناقرینگـــی اســـت .به نظر میرســـد در ســـاختمانهایی کـــه برای نیایش س ــاخته
شـــدهاند ،ماننـــد مهرابهها(نیایشـــگاههای آیین مهـــری) و کاخهای پذیرایی که میبایس ــت
در آنها دید انســـان بـــه یک نقطه معطوف و متوجه شـــود از جفت یا قرینگی اســـتفاده کردند
ولی برعکس در ســـاختمانهایی با کارکرد مســـکونی مانند خانه و کاخها و کاروانس ــراها که
بایـــد تنـــوع ایجاد کـــرد ،از پدجفت بهـــره بردهاند برای نمونـــه این ویژگی را در کاخ سروس ــتان
میتـــوان یافت(.همان)77 ،
بـــا توجه به محدوده باســـتانی تنـــگ درکشورکش و مواردی نظیر اشـــگفت باســـتانی ،جاده
دزپـــارت و دفینههـــای مکشـــوفه از ایـــن منطقـــه ،دالیلـــی برای قدمـــت زیاد محل ذکر ش ــده
میباشـــند بنابرایـــن توجه ویژه به این مســـیر ،قبل از اســـام امـــری بدیهی میباشـــد .در این
بیـــن بـــا توجه به نـــکات اســـتاندارد ساختمانســـازی دوره ساســـانیان نظیر طـــاق گهوارهای
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و ســـاختمایه بومـــی منطقـــه نظیـــر س ــنگ و تش ــابهات کل ــی و جزی ــی ای ــن اس ــتاندارها ب ــا
کاروانســـرای خـــاناوی میتـــوان گفت تمام ــی ویژگیهای معماری س ــبک پارتی ساس ــانی،
در ایـــن بنـــا به خوبـــی مشـــخص میباش ــد( .تصاویر)3-7
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تنـــگ درکشورکـــش ازطرفـــی بـــا داراب ــودن آب وهوای ــی خن ــک و دلچس ــب تابس ــتانی و
همچنیـــن مناظـــر زیبا درون درهها و از س ــویی عب ــور جاده اصلی و مهم ارتباط خوزس ــتان با
مرکـــز ایـــران ،در طی تاریخ اهمیت ویژه داش ــته اس ــت .لذا ای ــن ویژگیها وج ــود اقامتگاهی
را میطلبیـــد کـــه در طـــول ایـــن مس ــیر صعبالعبور ،اس ــتراحتگاهی برای مس ــافران باش ــد.
بدیـــن ترتیـــب در دوره ساســـانیان در جوار این مس ــیر باس ــتانی اقدام به س ــاخت کاروانس ــرا
تس ــازی» در نم ــا ،بهرهگی ــری از «تاقآهن ــگ» و
نمودهانـــد .ویژگیهایـــی نظیـــر «پادجف 
«چفدمـــازهدار» بـــرای طاقهـــا ،پیس ــازی ب ــا «سنگالش ــه» و س ــاختمایههای ب ــومآورد و
سنگالشـــه که اســـاس معماری ســـبک پارتی را تش ــکیل دادهان ــد ،در این بنا وج ــود دارند و
دالیلـــی بـــرای اثبات تاریـــخ مربوطه میباش ــند .عواملی نظیر س ــوزو س ــرمای غیرقابل تحمل
و بارشهـــای ســـنگین زمســـتانی ،گاه ــا س ــبب کم ش ــدن رفتوآم ــد از این مس ــیر در فصل
ســـرما شـــده بود که ایـــن موضوع ســـبب متروک مان ــدن این کاروانس ــرا گردید ،لک ــن اهمیت
مســـیر در دوران مختلـــف تاریخ ،نظی ــر دوره اتاب ــکان ،ایلخانیان و ...س ــبب مرمت و احیاء
کاروانســـرا و اســـتفادههای دیگـــر نظیر پاس ــگاه بی ــن راهی نی ــز گردید.
همچنیـــن جـــای نگرفتـــن نقشـــه س ــاختمان و پ ــان بن ــا در هی ــچ ی ــک از طبقهبندیه ــای
نه ــای متفرقه قرار داده اس ــت که هیچگونه
پالنکاروانســـراهای ایـــران ،این بنـــا را در زمره پال 
نمونـــه مشـــابهی بـــه لحاظ پالن و س ــازه در ایران ندارد و ای ــن امر نش ــانی از منحصربفرد بودن
ایـــن بنا ،میباشـــد ،لکـــن متأســـفانه عوامل فرسایش ــی ،انس ــانی و مخرب بناه ــای تاریخی
ســـبب وقـــوع صدمـــات جبرانناپذی ــری ب ــه ای ــن بن ــای ب ــا ارزش ش ــده اس ــت که ای ــن مورد
رســـیدگی و مرمـــت اصولی مســـؤالن مربوط ــه را میطلبد.
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 -1به دلیل ش ــیبهای تند به س ــمت ب ــاال و پایین این منطقه ،اف ــراد مجبور بودند زین یا هم ــان جل چهارپایان
بارک ــش را گاه ــی ب ــه جلو(درک ــش) و گاهی ب ــه عقب(ورکش)بکش ــند و دلیل نامگ ــذاری به تن ــگ درکشورکش
ه ــم همین امر بوده اس ــت.
 - -2جاده ایذه -شهرکرد از همین تنگ میگذرد.
 -3ایذه
 -4منظ ــور از جاده قدیم مس ــیری اس ــت ک ــه از تنگ درکشورکش میگ ــذرد و جاده جدیدتر ک ــه در دوره اتابکان
س ــاخته ش ــده از منطقه گرمس ــیر لردگان میگ ــذرد .فهرس ــت منزلگاههای ج ــاده اتابک بین مالامی ــر تااصفهان
عبارتان ــد از :مالامی ــر به قلعهمدرس ــه از آنجا به دهدز ،رواز ،هلوس ــد ،آرم ــن ،لردگان ،فالرد ،س ــمیران ،کاری یا
قمش ــه و از آنج ــا به جاده عموم ــی اصفهان منتهی میش ــود(.دوبد)272 ،
 -5ای ــن اطالع ــات توس ــط مصاحب ــه و تحقی ــق میدان ــی نگارن ــده از چندی ــن نف ــر از بومی ــان منطق ــه جونقـــان و
بهشـ ـتآباد جمعآوری ش ــد .ادعای آن ــان در خصوص گن ــج در منطقه از آنج ــا پررنگتر میگردد که بســـیاری از
اهال ــی ای ــن دو منطقه ،از این تنگ س ــکههای قدیم ــی یافتهاند و در من ــزل نگهداری میکنن ــد .همچنین اخیرا
ب ــه گ ــزارش خب ــر گزاری ایس ــنا در تار ی ــخ چهارش ــنبه 3بهمن  1397س ــارق و حف ــار در محوطه خاناوی توســـط
نیروی انتظامی دس ــتگیر ش ــده است.
 -6گزارش بررس ــی ،شناس ــایی و مستندس ــازی محوطههای باس ــتانی اس ــتان چهارمحالوبختیاری .دانشـــگاه
شـــهرکرد .صدف نوروزی.
 -7ای ــن اث ــر در تار ی ــخ 1378/9/15ب ــه ش ــماره 2537در فهرس ــت آث ــار مل ــی ب ــه ثب ــت رس ــیده اســـت و دارای
مالکی ــت دولت ــی میباش ــد.
(-8پیرنیا)232 :1378،
 -9اتاقه ــای کاروانس ــرا در نداش ــتهاند .در یک کاروان معم ــوال ز نها درون اتاقها ج ــای میگرفتند و پردهای در
براب ــر ایوانچه آویزان میکردند و کارهای آش ــپزی در ایوانچه انجام میش ــد(.پیرنیا)475 : 1389،
 -10ای ــن س ــنگ آس ــیاب متعلق به اج ــداد نگارنده بوده اس ــت که به گفت ــه بازماندگان ،این س ــنگ از زمانهای
خیل ــی گذش ــته برای آنها به ارث رس ــیده ب ــود و قرنها از طری ــق آن امرار مع ــاش نمودهاند ،لک ــن از زمانی نزدیک
به  50س ــال اخیر به س ــرقت رفته است.
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چکیده
درتمـــام طـــول تاریخ ،بشـــر در پـــی یافتن مکانی ب ــرای آس ــایش و امنیت و به یم ــن حضور در
ایـــن مکان ،پیشـــرفت بوده اســـت .همواره نق ــوش تزیین ــی از ارکان تفکیکناپذی ــر معماری
یش ــده و ب ــا اس ــتفاده از الکوهای
ایرانـــی بوده اســـت کـــه از دســـتور کار معم ــاران حذف نم 
مختلـــف و انتظـــارات مـــردم بـــه منص ـ ٔـه ظه ــور در میآم ــده اس ــت .از طرفـــی ح ــس تعل ــق
یش ــود که ب ــه بیان
بـــه مـــکان کیفیتـــی روانـــی و برجســـته در ه ــر بنای معماری محس ــوب م 
یپـــردازد .تزیینات
شـــخصیت و حـــس حا کـــم بـــر آن م ــکان و ارتب ــاط درون ــی افراد ب ــا بن ــا م 
معمـــاری عـــاوه بـــر بیـــان ویژگیهای بص ــری در بن ــا میتوانند ب ــر روی حس تعل ــق به مکان
تاثیـــر به ســـزایی بگذارند .در این نوش ــتار س ــعی بر این ش ــده که نقش تزیین ــات در معماری
را بررســـی کـــرده و حس مـــکان ورنگ تعلق به آن چگونگ ــی تاثیر پذی ــری آن را از تزیینات در
معمـــاری مورد کاوش قـــرار داد.
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 -1مقدمه
بحث معماری اســـامی بـــدون پرداختن به تزیینات آن ناقص میباشـــد زیـــرا تزیینات جزو
الینفـــک معماری اســـامی مـــی باشـــد و بخش عمـــدهای از معماری اســـامی بـــه تزیینات
اختصـــاص یافتـــه و عملکرد وســـیع و ارزشـــمندی در راســـتای اهـــداف معماری اس ــامی و
حتـــی در شـــکلگیری و دوام و بقـــای آن دارد .ایـــن تزیینـــات میتوانـــد شـــامل کوچکتری ــن
اجـــزای معمـــاری بـــا کاربـــرد انـــواع مصالـــح در ســـادهترین صـــورت ممکـــن تـــا کلیتر ی ــن و
عمدهتریـــن بخشهـــای معمـــاری مانند گنبدها ،شبســـتانها و  ...با انواع و اقســـام مصالح
در پیچیدهتریـــن شـــکلهای مختلـــه هندســـی و انتزاعـــی با روشهـــای گونا گون باش ــد .اما
دلیـــل و علـــت اســـتفاده از تزیینـــات بـــرای ما دقیقا روشـــن نمیباشـــد .بـــرای پاســـخ به این
ســـوال ابتـــدا مفهوم تزیین را در بینش هنر اســـامی مطـــرح میکنیم ،چون عـــدهای معتقدند
کـــه معماری اســـامی یـــک معماری تزیینـــی و فاقد ارزشهـــای معماری میباشـــد و تزیینی
بـــودن را بـــه عنـــوان یک نقـــص معرفی میکننـــد و آن را آرایـــهای فریبنـــده میانگارنـــد .اما در
بینـــش هنـــر اســـامی چنین چیـــزی مطرح نیســـت و باید شـــناختی بـــه رمزهـــای تصویری و
مفاهیـــم دینـــی پیدا کنیـــم« .تزیین در هنر اســـامی برای بیان فضای قدســـی اســـت ،اتالق
تزیینی بودن به هنر اســـامی از ســـوی شـــرق شناســـان به دلیل عدم درک رمزهـــای تصویری
اســـت بـــه غلط تزییـــن را به معنای ٔ
آرایـــه فریبنـــده مطرح کردهانـــد ».در واقع هنر اس ــامی با
تاســـی به مبانـــی دینی و اعتقـــادی تالش نمـــوده با کمک ایـــن تزیینات فضـــای آرامبخش،
روحانـــی و معنـــوی ایجاد کند و «زینت که بـــه عنوان یکی از پایههای تصویری هنر اس ــامی
ارزیابـــی شـــده اســـت وســـیله یـــا بیانـــی تصویری اســـت بـــرای شـــرافت بخشـــیدن ب ــه ماده:
ســـطح ،رنگـــش ،خـــط ،آجر ،گل ،گچ ،کاشـــی و ...تـــا به افقهـــای برتر اعتال یابنـــد و رنگ و
هویـــت معنایی نهایتا شـــخصیت فـــوق یابند.
آثـــار موجود در هنرهای ســـنتی ایران نشـــان از آن دارد که ،مردم ســـرزمین ایـــران در تمام ادوار
تاریخـــی ،همواره زندگیشـــان بـــا ذوق و ســـلیقه و ایجاد زیبایـــی همراه بوده اســـت ،و ٔ
کلیه
وســـایل مـــادی زندگی خـــود را ،بـــا تزیینات و زیبایـــی چشـــمگیر ،خلق میکردند .عش ــق به
زیبایـــی در تمـــام دورههـــا ،موضوع اساســـی هنرهای ســـنتی و معمـــاری داخلـــی خانههای
ایرانی بوده اســـت.
از طرفـــی حـــس مـــکان بـــه معنـــای ادراک ذهنـــی مـــردم از محیط و احساســـات کـــم و بیش
آ گاهانـــه آنهـــا از محیـــط خـــود اســـت کـــه شـــخص را در ارتباطـــی درونـــی بـــا محی ــط ق ــرار
مـــی دهـــد ،بـــه طـــوری کـــه فهـــم واحســـاس فـــرد بـــا زمینـــه معنایـــی محیـــط پیوند خ ــورده و
یکپارچـــه مـــی شـــود .ایـــن حـــس عاملـــی اســـت کـــه موجـــب تبدیـــل یک فضـــا بـــه مکانی
بـــا خصوصیـــات حســـی و رفتـــاری ویـــژه بـــرای افـــراد خاص مـــی گـــردد .حس مـــکان عالوه
بـــر ایـــن که موجـــب احســـاس راحتـــی از یـــک محیط مـــی شـــود ،از مفاهیـــم فرهنگ ــی مورد
نظـــر مـــردم ،روابـــط اجتماعـــی و فرهنگـــی جامعـــه در یـــک مکان مشـــخص حمای ــت کرده
و باعـــث یـــاد آوری تجـــارب گذشـــته و دســـت یابـــی بـــه هویـــت بـــرای افـــراد مـــی ش ــود.
بـــا توجه بـــه اهمیـــت این حـــس در ارتقـــای کیفیت فضـــای طراحی شـــده ،ایـــن پژوهش به
بررســـی مفهـــوم حـــس مـــکان و عوامـــل موثر بـــر آن پرداختـــه و تاثیر عوامـــل کالبـــدی و عوامل
شـــناختی و تزیینـــات فضاهـــای معمـــاری بر احســـاس افراد نســـبت بـــه فضا را بررس ــی می
کنـــد .ایـــن مقالـــه در ابتـــدا به بررســـی کلی هنرهـــای تزیینـــی در معمـــاری ایرانی و اس ــامی
پرداختـــه و در ادامـــه ارتبـــاط آن را در جهـــت ارتقـــای حس مـــکان بررســـی میکند.
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 -2روش تحقیق
در ایـــن نوشـــتار روش تحقیـــق بـــه ص ــورت توصیف ــی_ تحلیل ــی و هم ــراه ب ــا برداشـ ـتهای
کتابخانـــهای خواهـــد بـــود.

 -3هدف و ضرورت طرح موضوع
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هنـــر معمـــاری در گذشـــته کمابیش مانند برخ ــی دیگر از هنره ــا و حرفهها بـــه صورتی جامع
شـــامل طراحـــی فضاهای بیرونـــی و ترکیب حجم ــی ،و همچنین طراح ــی فضاهای داخلی
میشـــد و فعالیـــت معماری از هنر معم ــاری چندان متمای ــز نبود و افراد ب ــه صورت عملی،
آمـــوزش میدیدنـــد و تجربـــه کســـب میکردن ــد ،ت ــا زمانی ک ــه به ص ــورت عمل ــی در طراحی
انـــواع فضاهـــا بـــه مراتـــب باالی حرفـ ـهای دس ــت مییافتن ــد .البته ب ــا وجود آنک ــه تخصص
معمـــاری بـــه صورتـــی بارز به رشـــتههای تخصص ــی و متمایز تقس ــیم نش ــده بود ،اما آش ــکار
اســـت کـــه عـــدهای از معمـــاران در بعض ــی از زمین هه ــای خ ــاص مانن ــد طراحی و س ــاخت
مقرنـــس مهـــارت پیـــدا میکردند و بیش ــتر در آن زمین هه ــا فعالی ــت مینمودند.
تزیینـــات در معمـــاری هیـــچگاه از اندیشـ ـههای اعتق ــادی محی ــط اطراف خود ،ج ــدا نبوده
اســـت .در نتیجـــه ،یکـــی از نشـــانههای ورود ب ــه دنی ــای اعتق ــادی و فک ــری غال ــب در یک
جامعـــه ،همانـــا تزییناتی اســـت کـــه معانی و مفاهی ــم خاصی را بی ــان میکنن ــد .از آنجا که
بســـیاری از ارزشهای پایدار در معماری ایران ،با گذش ــت زمان به فراموش ــی س ــپرده ش ــده
اســـت ،باز زنده ســـازی این مفاهیـــم ،میتواند گام ــی در جهت اصالح س ــاختارهای فعلی
باشد.

 -4تعریف هنرهای تزیینی
تزییـــن در زبان فارســـی معادل «آراس ــتن» ب ــه معنی زین ــت دادن یا افزایش (اف ــزودن چیزی بر
چیـــزی) در مقابـــل پیراســـتن ( کم ک ــردن از چی ــزی) آمده اس ــت .البته برای آراس ــتن معانی
بســـیاری از قبیـــل نظـــم دادن ،آباد ک ــردن ،بر پا ک ــردن و  ...آمده اس ــت (معین.)1363،
زینـــت در فرهنـــک جامـــع عربـــی به فارس ــی (احم ــد صب ــاح )598 ،ب ــه معنی «آنچ ــه بدان
ـاده ( ز ی ن ) در مقابل ٔ
آراینـــد ،آرایش» آمده اســـت .در زبان عربی م ـ ٔ
ماده (ش ی ن ) اس ــت
بـــه معنـــای کارهـــا و چیزهایـــی کـــه عی ــب و نق ــص را از بی ــن میبرد( .ش ــین) ب ــه معنای هر
چیزی اســـت که ٔ
مایه رســـوایی ،نقص انس ــان و نفرت افراد از او بوده اس ــت (.طباطبایی ،؟)
بحـــث پیرامون مســـائل زیباشـــناختی تزئین ــات معماری صرف ــا یک بحث فلس ــفی ،تئوری
و مبتنـــی بـــر فرضیههایـــی میباشـــد ک ــه از دی ــدن آثار به ج ــای مانده حاصل ش ــده اس ــت.
بـــه دلیـــل اندک بـــودن مبانی نظـــری و نبودن س ــندهای مکت ــوب در ای ــن زمینه نمیت ــوان به
طـــور متقن به مســـائل زیباشناســـی تزئین ــات اس ــامی پرداخت ،ام ــا آنچه مورد اتف ــاق اکثر
متفکـــران و صاحبنظـــران هنـــری ق ــرار گرفته این اس ــت که تزئینات اس ــامی چی ــزی فراتر
از یـــک پوشـــش و تزئیـــن صرف میباش ــد .چه اینک ــه اگر منظ ــور تزئینات کاشـ ـیکاری صرفا
اســـتحکام بنـــا بود دیگـــر احتیاجـــی به اینهم ــه تنوع رنگه ــا ،تف ــاوت طرحها و گس ــتردگی
نقـــوش بـــا تکنیکهـــای مختلـــف نب ــوده .بنابرای ــن در پش ــت اینهم ــه نقشون ــگار و در
یه ــا و در پی ــچ و خ ــم نق ــوش هندس ــی مفاهی ــم
البـــهالی حـــرکات دوار اســـلیمیها و ختای 
عمیـــق زیباشناســـی مبتنـــی بر مبانـــی دینی نهفته اس ــت .مهمتری ــن اصل در زیباشناس ــی
اســـامی این اســـت که همه چیز در عالم مظه ــری از زیبایی خداوند متعال اس ــت و جهان
جلوهای از ذات اوســـت.
زیباییشناســـی اســـامی به مســـائلی چون :فضای مثبت و منفی،اص ــل قرینگی ،تجریدی

و انتزاعـــی بودن،بیزمانی،غیرمـــادی بودن ،تناســـب و تنـــوع ترکیب ،بافـــت ،توازن،آرامش،
وحـــدت ،نور ،رنـــگ ،ظرافت ،روحانـــی و جاودانگی تزئینات توجـــه خاص دارد.
البتـــه ذکـــر ایـــن نکتـــه ضـــرورت دارد کـــه منظـــور،کل تزئینـــات معماری نیســـت چه بس ــا در
پارهـــای از مواد،تزئینـــات
موفـــق نبوده و حتـــی از ارزش فضای معماری کاســـته و بـــا ایجاد ناهماهنگـــی و ناکارآمدی
مانند وصلهـــی ناجور،بر
فضـــای معمـــاری ســـنگینی نموده اســـت.بنابراین باب سخن،شـــامل آن دســـته از تزئیناتی
اســـت کـــه در جایـــگاه واقعـــی خـــود محملـــی بـــرای ایجـــاد فضـــای قدســـی و مکم ــل و
تلطیفکننـــده ایـــن فضـــا بودهانـــد.

یه ــا پدی ــدار گش ــت ک ــه
در ق ــرن پنج ــم هج ــری قم ــری  ،تغییرات ــی در ظاه ــر گچبر 
محص ــول خالقی ــت و ابت ــکار ب ــود .در ای ــن دوره گچبری از نظ ــر تنوع اج ــراء به مرتبه
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در اوایـــل دوران اســـامی کاربـــرد گـــچ در تزیینـــات معماری از جایـــگاه واالیی برخـــوردار بود
بـــه طوریکه اغلب ســـطوح بناهـــا را با انـــدود و روی آن را بـــا گچبری رنگی تزییـــن میکردند.

صص 43-32

سال سوم ،شماره نهم ،زمستان 1399

 -5پیشینه تاریخی استفاده از تزیینات در معماری سنتی
مصریان باس ــتان هم ــواره توج ــه ویژهای ب ــه آرایهبن ــدی فضاهای داخلی داش ــتهاند
سه ــا ب ــر غنای فض ــای داخلی معاب ــد و مقابر خود
و و ب ــا اس ــتفاده از نقاش ــی و تندی 
میافزودن ــد .از دوران رنس ــانس نی ــز ک ــه معماران هم ــراه و همگام با س ــایر هنرمندان
بـــه دنب ــال تولی ــد فضاه ــای معم ــاری متف ــاوت بودن ــد ،توجه ب ــه فضاه ــای داخلی
اهمیت ــی کمت ــر از کلی ــت بنا نداش ــته اس ــت (پ ــرادا .)1357 ،در ایران نی ــز ،توجه به
فضاه ــای داخلی ج ــدای از نماهای خارجی همواره مورد توجه معماران قرار داش ــته
اس ــت .در مجموع ــه عظی ــم تخت جمش ــید که برای س ــاخت آن تم ــام هنرمندان و
صنعتگ ــران خب ــره دنیا به ای ــران آورده ش ــدند ،حجار یها ،جزی ــی تحکیمکننده در
فضاهای داخلی اس ــت .کاخهای بزرگ هخامنش ــی در پاس ــارگاد ،تخت جمش ــید
و ش ــوش عالوه ب ــر اینکه ش ــاهکار معماری هس ــتند از نظر هنره ــای تزیینی اهمیت
فوقالع ــاده دارن ــد .حج ــاری ای ــن کاخها در کم ــال دق ــت و ظرافت انج ــام گرفته و
کلی ــه جزییات بر روی س ــنگ ،حجاری ش ــده اس ــت .ع ــاوه بر حجاری ،از کاش ــی
مینای ــی نی ــز در تزیی ــن کاخها اس ــتفاده شدهاس ــت .که نمون ــه آنها نقش س ــربازان
جاو ی ــد در ش ــوش اس ــت .س ــتونهای بلن ــد و سرس ــتونهای عظیم هخامنش ــی نیز
ً
کامال جنب ــه تزیینی داش ــتهاند(پوپ.)1366،
کار ب ــرد آج ــر در معم ــاری دوره س ــلجوقی بس ــیار رواج پی ــدا ک ــرد و از ان ــواع طرحهای
هندس ــی در آجر اس ــتفاده میش ــد .هنر آجر تراش ــی و تزیی ــن بنا با آجرهای تراش ــیده،
از ق ــرن پنج ــم قمری در ایران معمول بودهاس ــت .در کنار این تزیینات بس ــیار زیبای
آج ــری ،کتیبهها و خطوط تزیینی ،با اس ــتفاده از آجر تراش ــیده ،یک ــی از ویژگیهای
معماری س ــلجوقیان است.
شیشـ ـههای دوره اس ــامیکه آغ ــاز آن (ق ــرن هفتم و هش ــتم میالدی) ق ــرن اول قمری
اس ــت ،از آمیختگ ــی می ــان تمدنه ــای امپرات ــوری ،روم ش ــرقی )بیزان ــس( و پ ــارت و
ساس ــانی ،در ایران حاصل شدهاس ــت .وجود اش ــیاء متعلق به س ــده پنجم تا اوایل
س ــده هفتم قم ــری حکای ــت از رونق صنعت شیشـ ـهگری در دوره س ــلجوقی میکند
و با کش ــف اش ــیای شیشه در جرجان و نیش ــابور میتوان نواحی خراس ــان و گرگان را
از جمله مراکز س ــاخت اش ــیای شیشـ ـهای دانست.
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حی ــرت انگیزی دس ــت یاف ــت و در اغلب م ــوارد و در نح ــوه اس ــتفاده از گچبری نیز
تغییراتی پیدا ش ــد ب ــه گونهای که کمکم بط ــور موقت ،گچبری جای خود را به رشـــد
عظی ــم آج ــرکاری دوره س ــلجوقی داد .ام ــا این ب ــدان معنا نب ــود که گچبـــری جایگاه
واالی خ ــود را بط ــور کل ــی از دس ــت بدهد ،چ ــرا که وج ــود گچبریهای بســـیار غنی
همچ ــون گنب ــد علویان هم ــدان مو ی ــد این نکتهاس ــت که گچب ــری به مـــوازات آجر
کاری ب ــه پیش ــرفت و تکامل خ ــود ادامه داد.

تصویر -1کاریرد شیشه در معماری داخلی ،خانه
عامریها ،ماخذ:آرشیو نگارنده

در دوره صفـــوی ،تزیینـــات چوبـــی در بناه ــای غیر مذهب ــی دارای نقش اصلی ب ــود و در آنها
میزان بیشـــتری از تذهیبکاری و نقاشـ ـیهای ال کی اس ــتفاده میش ــد .طرحهای آنها با هنر
مینیاتـــور دارای رابطـــه نزدیکـــی بود .کن ــدهکاری و خراطی بهو ی ــژه در درها و س ــقفها،خود
هنـــر خاصی دراین دوره بودهاســـت .هنر کاشـ ـیکاری و همچنین ش ــاهکارهای درخش ــان و
پـــر جاذبـــه هنر گچبـــری پس از اســـام در ایران ک ــه از بناه ــای دوره س ــلجوقیان و ایلخانیان
رواج یافـــت،در دوره صفویـــه به آخرین حد زیبایی و تکامل رس ــید .س ــه قســـم کاشـ ـیکاری
مهـــم در تزییـــن بناهای این دوره چش ــمگیر هس ــتند :کاش ــی یکرنگ ،کاش ــی موزاییک یا
معـــرق و کاشـــی هفترنگ.
بناهـــای دوره صفـــوی که با ایـــن نوع کاش ــیکاری آرایش ش ــدهاند،در هیچ ج ــای دنیا نظیر
ندارنـــد .نکتـــه قابـــل توجه در تزئینـــات داخل ــی و خارجی بناهای س ــنتی ایران این اس ــت،
کـــه تزئینـــات جزئی از بنـــا بوده و هیـ ـچگاه به عن ــوان عنص ــری اضافی نبودهاس ــت،حتی در
دورهای ،ســـفتکاری و تزیینـــات بـــه صورت همزمان اجرا میش ــد .این می ــزان توجه به آرایه
و تزئینـــات ســـبب ارتقـــای کیفیـــت فضاه ــای مورد اس ــتفاده بوده اس ــت .معم ــاری کویری
ایـــران بـــه ویـــژه در خانههـــا ،به علـــت ماهی ــت درونگ ــرای آن ،سرش ــار از نمونهه ــای بدیع و
زیبـــای طراحـــی داخلی اســـت که در آن ایج ــاد فضایی در تض ــاد با محیط کوی ــری و القای
حـــس زندگـــی و سرســـبزی درون بنا از مهمترین اه ــداف معماران س ــنتی در طراحی داخلی
بوده اســـت .اســـتفاده از شیشـــه ،آئین ــه ،گـ ـچکاری و هنرهای ظریف ــه دیگر در تزیی ــن و آرایه
بندی فضا،تمام مالحظات زیبایی شناس ــی ،اقلیمی و حتی ش ــرعی را نیز ش ــامل میش ــده
است.
در معمـــاری دوران قاجاریه بعد از س ــفر ناصرالدین ش ــاه ب ــه فرنگ و ارتباط ب ــا جوامع غربی
تحـــوالت گســـترده ای در جامعـــه چه از لحاظ فرهنگ ــی و چه از نظر جامعه شناس ــی بوجود

آمـــد کـــه بـــه دنبـــال آن تأثیـــر خـــود بـــر معمـــاری و جوانـــب آن گذاشـــت .در ایـــن بـــازه زمانی
موجـــی از غربگرایـــی در معمـــاری ایرانی بودنـــد و برخی دیگر به دنبال وارد ســـاختن س ــبک
غربـــی آن هـــم بـــه شـــکل تقلید صـــرف از عناصـــر غربـــی ،در این بیـــن نوعی باســـتان گرایی
ً
در تزئینـــات و احیـــاء نقـــوش قبـــل از اســـام هـــم کـــه معموال بـــه ســـفارش حکام انج ــام می
گرفـــت رایج گشـــت .البتـــه در برخی از فنون تزئینـــی معماری قاجار مثل گچکاری ،کاش ــی
ً
کاری ،حجـــاری و  ...اصـــوال شـــیوه اجرائی ایرانی اســـت و فـــن جدیدی از غـــرب وارد ایران
نشـــد .امـــا در نقوش شـــاهد تنوع گســـترده ای هســـتیم برخی از نقـــوش ایرانی برخـــی غربی و
تعـــدادی از بناهـــا هـــم نقوش باســـتانی قبـــل از اســـام را در خود دارنـــد .در نقـــش مایه های
قاجـــار انتـــزاع و برداشـــت از عناصـــر طبیعـــی بـــه طـــور گســـترده ای بروز مـــی کنـــد و هنرمند
در پـــی باززنـــده ســـازی طبیعـــت و اشـــکال تزئینـــی اطراف خـــود در آرایـــه بندی بنا اس ــت.
اســـتفاده از نقـــوش به شـــکل گســـترده و متوع تـــا حدودی به شـــلوغی و خســـته کنندگی کار
انجامید(گـــدار.)1358،
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ٔ
تصویر  -2مسجد خانم ،بنای هفتاد ساله
قاجاری واقع در زنجان ،ماخذ :ویکی پدیا

تزیینـــات روی ایـــوان هـــا و مناره ها به ســـبک دوره قاجـــار و بیش تر با اســـتفاده از رنگ های
زرد ،ســـیاه ،فیروزه ای و ســـفید انجام شده است.

تنـــوع محیطها و شـــرایط اقلیمـــی و جغرافیایـــی مناطق گوناگـــون ایران منجر به شـــکلگیری
مفاهیم و ایدههای متعددی ،متناســـب با شـــرایط محیطی و نوع کارکرد بنا شـــد .دو مفهوم
(کانســـپت) برونگرایـــی و درونگرایـــی از ایـــن جمله به شـــمار میآینـــد( .ســـلطانزاده)1386،
چگونگـــی طراحـــی داخلـــی و جایـــگاه آن در نظـــام فضـــای معمـــاری در هریـــک از دو ن ــوع
معمـــاری فـــوق بـــا انواع دیگـــر مفاهیـــم معمـــاری ایرانی متفـــاوت بـــوده اســـت .در فضاهای
درونگـــرا کـــه در نواحـــی مرکـــزی کویـــری و قســـمتهایی از آذربایجـــان میتـــوان نمونـــه های آن
را یافـــت ،معمـــاری داخلـــی اهمیت بســـیار فراوانی داشـــته اســـت؛ زیرا ترکیبهـــای حجمی
خارجی و بیرون بیشـــتر انواع این گونه از بناها به ویژه در بافتهای فشـــرده و پیوســـته ش ــهری
ً
فاقـــد طراحـــی معمارانـــه بـــود ،در حالـــی که ترکیـــب حجمـــی و نماهـــای داخلی آنه ــا غالبا
طراحـــی شـــده و بســـیار مزیـــن بود  .شـــاید بتـــوان معماری داخلـــی اینگونـــه از بناهـــا را به دو
گونـــه طبقهبنـــدی کـــرد :نخســـت گونهـــای از معمـــاری داخلی کـــه طراحی حیـــاط مرکزی و
فضاهـــای پیرامـــون آن را در بـــر میگیرد و ســـپس معمـــاری داخلـــی درون فضاهـــای پیرامون
حیـــاط را کـــه به مفهـــوم معمـــاری داخلـــی در دوره معاصر نزدیک اســـت  .ســـادگی نماهای
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بیرونـــی ایـــن نـــوع از فضاهـــا که هـــم به دلیل فش ــردگی و پیوس ــتگی بافت ش ــهری ب ــود و هم
در بیشـــتر مـــوارد دالیـــل اجتماعـــی و فرهنگی داش ــت ،موجب میش ــد که معم ــاری داخلی
آنهـــا اهمیت بســـیار فراوانی داشـــته باش ــد ،به و ی ــژه آنکه کمابی ــش همه اوقـــات زندگی زنان
و کـــودکان بـــه جز هنگام خریـــد ،مهمانی رفتن ،ز ی ــارت و حمام رفتن در داخل خانه س ــپری
میشد .
اهمیـــت معمـــاری داخلـــی در بناه ــای درونگرا به س ــبب بافت کالبدی ش ــهرها و س ــاختار
اجتماعـــی و فرهنگـــی موجود در آنها بس ــیار بیش ــتر از جای ــگاه معماری داخل ــی در بناهای
برونگـــرا بـــه خصـــوص ســـاختمانهای برونگ ــرای واقع در حاش ــیه دریای خ ــزر بود؛ ز ی ــرا مردم
ســـا کن در حاشـــیه دریـــای خـــزر نس ــبت به کس ــانی ک ــه در نواح ــی مرک ــزی و کویری کش ــور
زندگـــی میکردند ،زمان بســـیار بیشـــتری را در خ ــارج از فض ــای داخلی خان ــه میگذراندند و
بخـــش قابـــل توجهـــی از زمان خـــود را در فضای ب ــاز بیرونی ص ــرف میکردند و از س ــوی دیگر
مصالـــح مورد اســـتفاده در بناهـــای واقع در حاش ــیه دریای خ ــزر و مقدار رطوب ــت موجود در
هـــوای آنجـــا و کـــم دوامی واحدهـــای مس ــکونی در آنجا نس ــبت ب ــه نواحی مرک ــزی و کویری
موجـــب کـــم اهمیـــت شـــدن طراحـــی فضاه ــای داخل ــی و تزیین ــات معمـــاری در حال ــت
عمومـــی میشد(ســـلطانزاده.)1385،
شـــکوه و زیبایـــی معمـــاری ایران بـــه و ی ــژه در دوران اس ــامی به تزیی ــن و آرایش آن بس ــتگی
دارد .اســـتفاده از انـــواع تزیینـــات آجرکاری،گچب ــری ،کاشـ ـیکاری ،حج ــاری ،آینـ ـهکاری و
نقاشـــی در تمام ادوار اســـامی رواج داش ــته و در ه ــر دورهای با امکانات آن روزگار پیش ــرفت
کـــرده اســـت .هنرمنـــدان ایـــن رشـــته ،ب ــا بهرهگی ــری از ان ــواع نق ــوش ب ــر روی ان ــواع مصال ــح
ســـاختمانی بـــه معمـــاری ایران اهمی ــت و ی ــژهای بخش ــیدهاند .در بین گون هه ــای مختلف
معمـــاری ،خانـــه ایرانی که جایگاه نمای ــش هنر مردمی بوده اس ــت ،زیباتریـــن و پرمعناترین
اشـــکال و طرحهـــا را در خـــود جای داده اس ــت.
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امـــروزه انســـانها در خانههایـــی زندگ ــی میکنند ک ــه که بی توجهی ب ــه انســـان و نیازهای او
در طراحـــی و ســـاخت آنهـــا ،مشـــکالتی از قبیل کاهش احس ــاس تعلق و آرام ــش را به همراه
داشـــته اســـت( فروزنده ،مطلبـــی )1389،یکی از معانی مه ــم در ارتقا کیفی ــت محیطهای
انســـانی ،حـــس تعلـــق بـــه مـــکان میباش ــد .ای ــن حس ک ــه عام ــل مهم ــی در ش ــکل گیری
پایههـــای ارتباطی اســـتفادهکنندگان و محیط میباش ــد ،نهایتا منجر ب ــه ایجاد محیطهای
بـــا کیفیـــت نیز خواهـــد گردید .اما نب ــود تعریف دقیق و مش ــخص از این حس س ــبب ایجاد
نوعـــی ســـردرگمی و بالتکلیفـــی در طراح ــان جه ــت ایجاد این س ــطح معنا گردیده اس ــت.
بنابرایـــن حـــس تعلق ترکیبی پیچیـــده از معان ــی ،نمادها و کیفیتهای محیطی اس ــت که
افـــراد به صـــورت خودآ گاه یا ناخـــودآ گاه از یک مکان خ ــاص ادراک میکننـــد .این معنا که
عمدتـــا بـــر ٔ
پایه ارتبـــاط عاطفی فرد ب ــا محیط ق ــرار دارد ،در طراحی به ص ــورت نمود کالبدی
خـــود را نمایان میســـازد(حیدری ،مطلبی و دیگ ــران.)1393،
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محیـــط مصنـــوع ،شـــبکهای پیچیـــده ،از رواب ــط متنوع ــی اس ــت ک ــه ن ــه تنه ــا بین اف ــراد با
همدیگـــر بلکه بیـــن افراد و محیط نیز رخ میده ــد .زمانی که ارتباط انس ــان و محیط مبتنی
بـــر تجربههایـــی برای انســـان باشـــد ،محیط ب ــرای او تبدیل به م ــکان میش ــود( پیلهچیها،

رهبریمنـــش) .فضـــا و مکان ،ممکن اســـت واجد مبانی مشـــابهی به نظر آینـــد ،لیکن نباید
بـــا هـــم اشـــتباه گرفتـــه شـــوند ».در واقـــع فضـــا تبلـــور مـــکان و یکی از مشـــخصههای بس ــیار
مهم آن اســـت .فضـــای معماری وســـیلهای برای تحقق بخشـــیدن به مکان اســـت .تعریف
نوربـــرگ شـــولتز از مکان « :مکان نقـــش و حضور معماری در حقیقت را بـــاز مینماید .مکان
تجلـــی عینی باشـــیدن انســـانی اســـت و هویت او بـــر تعلق وی به مکانها وابســـته اس ــت».
پـــس میتـــوان گفت منطـــور از مکان ،جا یا قســـمتی از فضاهاســـت که از طریـــق عواملی که
در آن قـــرار دارنـــد ،تعریف میشـــوند(.حقانی.)1393،
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1 .بیتفاوتـــی نســـبت بـــه مکان :این ســـطح معمـــوال در ادبیـــات حس مکان مـــورد توجه
واقـــع نمیشـــود ولی میتواند در ســـنجش حـــس مکان مورد اســـتفاده قـــرار گیرد.
2 .آ گاهـــی از قرارگیـــری در یـــک مـــکان :این ســـطح هنگامی اســـت کـــه فـــرد میداند که
در یـــک مـــکان متمایـــز زندگـــی میکنـــد و نمادهـــای آن مـــکان را تشـــخیص میدهد
ولـــی هیچ احساســـی کـــه او را به مـــکان متصل کند ،وجـــود ندارد .در ایـــن حالت فرد
ممکـــن اســـت بدانـــد که در یک مکان مســـتقر اســـت ولـــی نمیداند که بخش ــی از آن
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از نظـــر لغـــوی ،اصطالح حس مـــکان از ترکیب دو ٔ
واژه حس و مکان تشـــکیل شـــده اس ــت.
واژه حـــس در فرهنـــگ لغـــت آ کســـفورد ســـه معنای اصلـــی دارد :نخســـت ،یکـــی از حواس
پنجگانـــه؛ دوم ،احســـاس ،عاطفه و محبت که در روانشناســـی به درک تصویـــر ذهنی گفته
میشـــود؛ یعنـــی قضاوتـــی کـــه بعـــد از ادراک معنایـــی شـــی نســـبت به خود شـــی در ف ــرد به
وجـــود میآیـــد کـــه میتوانـــد؛ جذاب یـــا بد باشـــد؛ ســـوم ،توانایـــی در قضـــاوت در ب ـ ٔ
ـاره یک
چیـــز انتزاعی ،مثـــل معنای حـــس در در اصطالح حـــس جهتیابی که مفهـــوم توانایی یک
فـــرد در پیـــدا کردن مســـیر یا توانایی مســـیر در نشـــان دادن خود به انســـان اســـت و در نهایت
حـــس به معنای شـــناخت تام یا کلی یک شـــی توســـط انســـان اســـت .اما واژه حـــس در این
اصطـــاح بیشـــتر بـــه مفهوم عاطفـــه ،محبت ،قضـــاوت و تجربه کلـــی مکان یـــا توانایی فضا
در ایجـــاد حـــس خـــاص یـــا تعلـــق در افراد اســـت .حـــس مکان؛ بـــه معنـــی مرتبط ش ــدن با
مـــکان بـــه واســـطه درک نمادهـــاو فعالیتهای روزمره اســـت .ایـــن حس میتوانـــد در مکان
زندگـــی فـــرد به وجـــود آمده و بـــا گذر زمـــان عمق و گســـترش یابد( حقانـــی)1393،
دو نکتـــه بســـیار مهم در مفهوم ارتباط حســـی موثر مردمی که مکانی را ایجـــاد میکنند وجود
دارد( )2010,Hernandez et alابتـــدا بایـــد ارتباطـــات مکانـــی را بـــه عنـــوان پیونـــد موثر محیط
طبیعی و ســـاخته شـــده تصور کـــرد در حالی که برخـــی محققین تنها ارتباطـــات طبیعی مد
نظـــر قـــرار دارند .مرحلـــه بعد ممکن اســـت تعلـــق مکانی شـــامل هویت و وابســـتگی مکانی
شـــود .با بـــهکار گرفتن ارتبـــاط مکانی میتوان تعلق مکانـــی را به عنوان هـــر ترکیبی از تعریف
مکان وابســـتگی ،هویـــت ،ارتباط مکان و یـــا ارتباط اجتماعـــی را تصور کرد.
رابطـــه وابســـتگی بین فـــرد و یک مکان یکطرفه نیســـت .ایـــن موضوع با جنبـــه فرایند تعلق
مکانـــی اســـکانل و گیفـــورد در ســـال  2010یکـــی اســـت .تاثیر فـــرد در یک مکان با ش ــناخت
مـــکان بـــه عنـــوان گســـترش خویـــش( بعد هویتـــی مـــکان) حس مالکیـــت مـــکان( هویت-
معنی نشـــانه مرتبـــط) یا ســـرمایهگذاری در مکان ( معنـــی عملکردی) ارتبـــاط پیدا میکند.
شـــامای در بررســـیهای خود در مورد ســـطوح مختلف احســـاس به مـــکان 3 ،مرحله اصلی
تعلـــق بـــه مـــکان ،دلبســـتگی بـــه مـــکان و تعهد به مـــکان را اشـــاره و ایـــن حس را در س ــطح
طبقهبنـــدی میکنـــد( فروزنده ،مطلبـــی.)1389:
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مـــکان اســـت .در این ســـطح آ گاه ــی از م ــکان فراتر از ی ــک آدرس یا موقعیت اس ــت.
3تعلـــق به مکان :در این ســـطح ف ــرد نه تنها ار ن ــام و نمادهای مکان آ گاه اس ــت ،بلکه
بـــا مکان احســـاس بودن و تقدیر مش ــترک داش ــتن نی ــز دارد ،در این حال ــت نمادهای
مـــکان محتـــرم و آنچـــه برای م ــکان رخ میدهد ،ب ــرای فرد نیز ممکن اس ــت.
4دلبســـتگی به مکان :در این س ــطح فرد ارتب ــاط عاطفی پیچیده با م ــکان دارد .مکان
بـــرای او معنـــا دارد و مـــکان مح ــور فردی ــت اس ــت و تجارب جمع ــی و هو ی ــت فرد در
ترکیـــب بـــا معانـــی و نمادها به مکان ش ــخصیت میده ــد ،در این حال ــت بر منحصر
بـــه فـــرد بـــودن مـــکان شـــخصیت میده ــد ،در ای ــن حالت ب ــر منحص ــر به ق ــرد بودن
مـــکان و تفـــاوت آن بـــا دیگـــر مکانها تاکید میش ــود.
5یکـــی شـــدن بـــا اهـــداف مـــکان :ای ــن س ــطح نش ــاندهنده درآمیختگی و پیوس ــتگی
فـــرد بـــا نیازهای مکان اســـت .در ای ــن حالت ف ــرد اهداف م ــکان را تش ــخیص داده،
بـــا آنهـــا منطبق شـــده و از آنها پیروی میکند ،در فرد ش ــور ،عش ــق ،حمای ــت و از خود
گذشـــتگی نســـبت به مکان وج ــود دارد.
6حضـــور در مکان:ایـــن ســـطح ب ــه نق ــش فع ــال ف ــرد در اجتماع ک ــه عل ــت آن تعهد به
مـــکان اســـت ،توجـــه دارد .در مقاب ــل تمامی س ــطوح قبل ک ــه مبانی نظری داش ــتند،
یشـــود .ف ــرد معموال
این ســـطح و ســـطح بعـــدی از رفتاره ــای واقعی افراد برداش ــت م 
ایـــن ســـطح را به طـــور ضمنی با س ــرمایهگذاری منابع انس ــانی مثل زمان ،پ ــول و غیره
نشـــان میدهد.
7فداکاری برای مکان :این ســـطح باالترین س ــطح حس مکان اس ــت و فرد عمیقترین
تعهـــد را نســـبت بـــه مـــکان دارد و فداکار یه ــای ز ی ــادی در جهت گرایش ــات ،ارزش
هـــا ،آزادیهـــا و رفـــاه در موقعیتهای مختلف از خود نش ــان میدهد .در این س ــطح
آمادگـــی بـــرای رهـــا کـــردن عالیق ف ــردی و جمع ــی به خاط ــر عالی ــق بزرگتر نس ــبت به
مـــکان وجود دارد.
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بررســـی عوامـــل موثر بر تـــداوم و جاودانگ ــی یک اث ــر معماری و تعار ی ــف گوناگون ارائه ش ــده
از یـــک اثـــر جاودانـــه از آن جهـــت ض ــروری اس ــت ک ــه ام ــروزه پ ــس از دو دوره هن ــری نوگرا و
فرانوگـــرا و تـــاش آنها بـــرای ایجاد یک می ــراث نوین هنری مان ــدگار و اصیل ،عمر هنر بس ــیار
کمتـــر از گذشـــته شـــده اســـت .تعلق اف ــراد ب ــه معم ــاری و ویژگیه ــای هن ــری و تزیینی آن
در گذشـــته بیـــش از زمـــان معاصـــر بود .ب ــه طوری که امروزه ش ــاهد ش ــکل گیری آث ــار هنری
هســـتیم که نه تنهـــا در میان جامعه معماران ،بلک ــه بین عامه مردم نیز جایگاهی نداش ــته و
چیـــزی برای عرضـــه به آیندگان ندارد .این امر عالوه بر از دس ــت رفتن س ــرمایه کش ــور باعث
فرامـــوش شـــدن و بیارزش شـــدن هن ــری چون معم ــاری می ش ــود .در واقع چنی ــن معماری
دچـــار روزمرگی شـــده و بریـــده از آرمانها ،اس ــیر حالت مصرف ــی ،همچون ه ــر کاالیی ،دارای
تاریـــخ مصـــرف و انقضـــا می گـــردد  .الزمه جاودانگ ــی یک اثر ،توج ــه همزمان به تم ــام ابعاد
انســـانی مطرح در حوزه معماری چون انس ــان ،هنرمن ــد ،جامعه ،تار ی ــخ ،طبیعت وخداوند
اســـت و هنرمنـــد )در نگرش نخبه پس ــند( و جامعه )در نگرش عام پس ــند( ه ــر دو به عنوان
انســـان در ارتبـــاط بـــا دو بعـــد دیگر طبیعت و خدا اس ــت که ب ــه وحدت نزدیک می ش ــوند و
میتواننـــد آثـــار جاودانـــی را بیافرینند .اصول ارائه ش ــده توس ــط مرح ــوم پیرنیا ب ــرای معماری
ســـنتی ایـــران چـــون مردم واری ،نیـــارش ،خودبس ــندگی و پرهی ــز از بیهودگی ،ب ــه این جهت
مایـــه جاودانگی اســـت که هم در طبیعت مش ــاهده می ش ــود و هم از صف ــات فعل خداوند
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اســـت .ایـــن صفات بیـــش از آنکـــه بومی و ســـنتی باشـــند ،عقالنی انـــد و بـــه همین جهت
معمـــاری اســـامی ایران مظهـــری از معماری جاودان را شـــکل مـــی دهند(نقـــرهکار)1388،
(تصویر شـــماره)3
مجموعـــه ای از حکایـــات و روایـــت های فـــردی و جمعی که تـــوأم با مکان رخ مـــی دهند در
ایجـــاد تعلقات اجتماعـــی به مکان مؤثرنـــد( حبیبـــی .)20:1387،این حس بـــه گونه ای به
پیونـــد فـــرد بـــا مکان منجر می شـــود که انســـان خـــود را جزئـــی از مـــکان می داند و براس ــاس
تجربـــه هـــای خـــود از نشـــانه هـــا ،معانـــی و عملکردها ،نقشـــی را بـــرای مـــکان در ذهن خود
متصـــور مـــی ســـازد .ایـــن نقـــش نـــزد او منحصـــر بـــه فـــرد و متفـــاوت مـــی باشـــد و در نتیجه
مـــکان بـــرای او مهـــم و قابل احترام می شـــود .یـــک مکان به دلیـــل امکان رخـــداد یک رابطه
ٔ
تجربـــه مشـــترک میـــان افـــراد ،احســـاس تعلـــق و دلبســـتگی را شـــکل می دهد
اجتماعـــی و
(پا کـــزاد .)319:1388،بخشـــی از شـــخصیت وجودی هر انســـان که هویـــت اجتماعی وی
را مـــی ســـازد ،مکانی اســـت که خود را با آن شناســـایی کـــرده و به دیگران نیز می شناس ــاند،
طـــوری کـــه آن را می تـــوان خودهمانی بـــا فضا نامیـــد و در این راســـتا فرایندهـــای اجتماعی
در ایجـــاد تعلق مکانی بیش از کیفیـــت کالبدی اهمیت دارند(رضـــازاده .)239:1378،در
روانشناســـی محیطـــی ،تعلـــق مکانـــی به رابطه شـــناختی فرد یـــا جمع با یـــک محیط اطالق
مـــی شـــود و از لحـــاظ هویتـــی ،تعلق مـــکان رابطه هویتـــی فرد بـــه محیط اجتماعی اس ــت.
احســـاس تعلـــق و دلبســـتگی بـــه مـــکان ،ســـطح باالتـــری از حـــس مـــکان اســـت ک ــه در هر
موقعیـــت و فضـــا به منظور بهره منـــدی وتداوم حضور انســـان در مکان ،نقـــش تعیین کننده
ای مـــی یابد( فالحـــت.)60:1385،
در ایـــن حالت ،آدمی نقشـــی بـــرای مکان در ذهن متصور می ســـازد که مـــکان را برای وی با
اهمیـــت و محتـــرم متجلی می ســـازد .تعلـــق مکانی رابطـــه هویتی فرد به محیـــط اجتماعی
اســـت ،کـــه در آن زندگی مـــی کنـــد و در محیطی فرهنگی بـــه وجود می آیـــد  .کیفیت واحد
فیزیکـــی محیـــط منطبـــق با رفتارهـــای اجتماعی اســـت و کیفیت ایـــن رفتارها نیز بس ــته به
میـــزان و نـــوع تعلـــق اجتماعـــی نســـبت به محیـــط زندگی اســـت .تعلـــق اجتماع بـــه مکان،
تحـــت تأثیر عوامل نشـــأت گرفته از انســـان ها و محیط اســـت و میزان تأثیر عوامل بر اس ــاس
شـــخص و محیطـــی کـــه شـــخص در آن زندگـــی مـــی کند متغیـــر اســـت .تعلق بـــه اجتماع،
یعنـــی ریشـــه داشـــتن در اجتمـــاع مـــی باشـــد ریشـــه داشـــتن در اجتمـــاع موجـــب آفرین ــش
پیوندهـــای روان شـــناختی در محیـــط مـــی گـــردد .تعلـــق اجتماعی هـــر فردی بـــه یک مکان
شـــامل تجربـــه وی در آن محیـــط و همچنیـــن احساســـات او در آن مکان می باشـــد.
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در معمـــاری ســـنتی بســـیاری از عناص ــر تزیینی ب ــه مثابه یک س ــقف کاذب یا دی ــوار حایل
عمـــل میکردهانـــد و مانـــع نفـــوذ رطوب ــت و موجب کاه ــش تبادل ح ــرارت و ب ــرودت بیرون و
درون ســـاختمان میشـــدهاند .کـــه ای ــن ب ــه نوبه خود موج ــب ایج ــاد رنگی از تعل ــق به مکان
در افـــراد مبشـــده اســـت .در برخـــی موارد نیز ب ــا انعکاس طیفه ــای رنگی متن ــوع و یا ایجاد
برجســـتگی و فرورفتگـــی از شـــدت ن ــور آفت ــاب میکاس ــتهاند .همچنی ــن ع ــاوه بر مس ــائل
حفاظتـــی ،وجود تزیینـــات در خانههای ایرانی که جایی برای کس ــب آرامش جس ــم و جان
بـــوده ،نقش کاتالیزور داشـــته اســـت .وجود تصاو ی ــر آرامشبخش همراه با حرک ــت نرم و آرام
نقـــوش اســـلیمی تأثیـــر فراوانـــی در نیل به ای ــن مقصود دارن ــد .در واق ــع ،خان ــه ایرانی محلی
یه ــای ظاهری
بـــرای پرورش روح و آســـایش جســـم بوده اس ــت .خان ـ ٔـه ایرانی ع ــاوه بر زیبای 
و ویژگیهـــای اقلیمـــی خـــاص ،بـــا تزیینات ــش حس پیوس ــتگی بین اف ــراد و بناه ــا را پرورش
میدادند.
نکتـــه دیگری که باید به آن اشـــاره نم ــود ،وجود فرهنگ مهماندوس ــتی و تأثیر آن در معماری
خانـــه اســـت .بنـــا بـــر آموزههـــای دین مبی ــن اس ــام و فرهنگ بوم ــی ای ــن س ــرزمین ،ایرانیان
همـــواره مردمـــی مهمـــان دوســـت بودهان ــد و بهترین فضاه ــای معم ــاری را ب ــرای پذیرایی از
مهمـــان ایجاد نمـــوده و زیباترین ،باش ــکوهترین و پرکارترین تزیین ــات را در چنین فضاهایی
اجـــرا مینمودهاند.

نتیجه گیری
جایـــگاه هنرهـــای تزیینـــی در معمـــاری ایران ــی از ترکی ــب فرهن ــگ ،مذهب و هن ــر ایرانیکه
در طـــول زمـــان تغییر کـــرده ،سرچش ــمه میگی ــرد .اس ــتفاده از عناص ــر طبیع ــی در معماری
ایرانـــی بیشـــتر یک روش اســـتعاری بوده اس ــت .ش ــکوه و زیبایی معم ــاری ایران ب ــه ویژه در
دوران اســـامی بـــه تزییـــن و آرایـــش آن بس ــتگی دارد .اس ــتفاده از ان ــواع تزیین ــات آجرکاری،
گچبری ،کاشـــیکاری ،حجاری آینهکاری و نقاش ــی در تمام ادوار اس ــامی رواج داش ــته و در
هـــر دورهای با امکانـــات آن روزگار پیش ــرفت کرده اس ــت..
حـــس تعلـــق به مـــکان با معیارهـــای فرهنگ ــی ،مذهبی و هنری ه ــر فضای ــی و در طول زمان
در اشـــخاص پدیـــد میآید .بـــه عبارت دیگر ای ــن حس به م ــوازات تزیینات موج ــود در یک
یگ ــذارد .به همین س ــبب
بنـــای معمـــاری حرکـــت کـــرده و در خاط ــر افراد اث ــری بر ج ــای م 
حضـــور در فضاهایـــی با تزیینات منتس ــب به معم ــاری ایرانی در خاطر هر فـــردی از فرهنگ
ایرانـــی تاثیرات چشـــمگیری گذاشـــته و تعل ــق خاطری ایج ــاد میکند.
ایـــن مبحـــث میتواند راهنمـــای کارآم ــدی در س ــاخت و طراح ــی بناه ــای صمیمیتری با
رنـــگ آرامـــش و تعلـــق خاطر بیشـــتری در جامع ـ ٔـه صنعت ــی و پراضطراب کنونی باش ــد.
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چکیده
نقـــش نـــور در معمـــاری اســـامی از جایگاهی ب ــاال برخ ــوردار اس ــت.معماران در گذش ــته با
تکیـــه بـــه نظـــرات بزرگانـــی چـــون س ــهروردی جنب ــه عرفانی ومق ــدس بنا را ب ــا به ــره گیری از
شـــیوه هایـــی در طراحـــی فضا و همچنین اس ــتفاده نور و خ ــواص آن که در حکمت اش ــراق
ســـهروردی به آن اشـــاره شـــده اســـت القا میکنند.به جرات میتوان گفت که نور عاملترین
صفـــت حـــق(و وجـــود او)در تمامی ادی ــان بوده اس ــت.عرفا ن ــور را گاها عقل و گاهی عش ــق
نامیدهاند،گاهـــی قســـمتی از عقـــل را ن ــور نامیدهان ــد و گاه خال ــق را نور دانس ــتهاند.توالی نور
و تاریکـــی ابزاری اســـت بـــرای بالفعل درآوردن ترتیب فضایی،لزوم اس ــتفاده نور در مس ــاجد
بـــرای ایـــن بوده اســـت که تکراری از روش ــنایی و تاریکی در فضا داش ــته باش ــیم ب ــه گونه ای
کـــه بخشهـــای روشـــن پرانرژی و جذاب اس ــت و بالعکس نق ــاط تاریک ســـاکت و خالی از
انرژی اســـت.
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از آنجایـــی کـــه معمـــاری مظهر و تجلی عینی اندیشـــه هاســـت لذا این اندیشـــه ها هس ــتند
کـــه توانســـته انـــد بـــه خلـــق فضایـــی جـــذاب و خـــاص بپردازنـــد بطوریکه بـــرای همیش ــه در
ذهـــن فـــرد ماندگار شـــود .معماران بســـیار ماهرانـــه و زیرکانـــه از نکاتی همچـــون رعایت نظم
در عناصر،اجـــزا و فضاهـــا اســـتفاده کردهانـــد تـــا بتواننـــد حس مـــکان را القـــا نمایند،آنها با
اســـتفاده از عناصـــری همچون نور توانســـتند به فضا معنا دهند و حـــس معنوی خاصی را به
بیننـــده منتقـــل کننـــد و او را به بعد روحانی مـــکان نزدیک کنند.نور منبع فضا نیســـت بلکه
در نقـــش متذکر به آیـــه((اهلل نورالســـموات واالرض))ایفای وظیفه میکند و کالبد س ــنگین و
بیشـــکل ســـنگ و آجـــر را روح و جـــان تازه میبخشـــد و از این منظـــر به عنوان مظه ــر و نماد
وجـــود در فضای معماری اســـامی تلقی میشـــود.نور در معماری اســـامی همواره اش ــاره به
نوراالنوار(منبـــع جهـــان هســـتی)دارد کـــه به زیبایـــی و بارعایت اصول هندســـی بـــه کار برده
شـــده اســـت.بیننده در ابتـــدا با ورود بـــه این بناهـــا از طریق ویژگـــی بصری و بـــا قرارگیری در
فضایـــی متنـــوع به درک باالیـــی از عالم معنا میرســـد و حس تـــازهای در او ایجاد میش ــود.
دلیـــل ایجـــاد این حس در معماری اســـامی علیالخصوص مســـاجد به عنـــوان زال لترین و
شـــفافترین عنصر در تســـهیل کنندگی و تشـــدید کنندگی عروج از نازلترین مرتبه هس ــتی
و عالیتریـــن مراتـــب آن اســـت((این عـــروج و ســـیر و ســـلوک به معنـــای انتقـــال از مقامی به
مقـــام دیگر،از اســـمی به اســـم دیگـــر و از تجلی به تجلی دیگـــر میباشـــد(.نصر)224،1363
حـــال این ســـوال مطـــرح اســـت که:معمـــاران چگونـــه و بـــا اســـتفاده از رعایت کـــدام اصول
توانســـتند این حس معنوی را در بیننـــده ایجاد کنند؟ودیگر اینکه اســـتفاده نکردن از نور در
معمـــاری مدرن باعـــث چه عواقبی خواهد شـــد؟در این مقاله به بررســـی نقـــش عملکرد نور
در ارتقـــا کیفیـــت فضا و بررســـی نور در تعالی و نـــزول ویژگیهای معماری اســـامی پرداخته
شده است.
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-2پیشینه تحقیق

-3روش تحقیق

ٔ
است.شـــیوه پژوهـــش توصیف ــی-
پژوهـــش حاضـــر از ســـنخ پژوهشهـــای مروری-تحلیلـــی
تحلیلـــی بوده اســـت و در راســـتای جمـــع آوری اطالعات از منابـــع اســـنادی و کتابخانهای
اســـتفاده شده اســـت.در مقاله حاضر نور از دیدگاه بزرگانی چون ســـهروردی،ابن عربی،امام
محمـــد غزالـــی و نجـــم الدیـــن کبریبررســـی شـــده اســـت و در ادامه به بررســـی نـــور از دیدگاه
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ٔ
اندیشـــه پـــا ک معماران کش ــورهای
معمـــاری اســـامی حاصـــل معنویتی اســـت که بـــه مدد
اســـامی انـــدک انـــدک به شـــکوفایی رســـید تا جایـــی کـــه در مکتب اصفهـــان بـــه باالترین
درجـــه شـــکوفایی و ســـازمندی دســـت یافت،مرتبـــه ای کـــه از آن میتوان به تبلـــور حکمت
معماری اســـامی یـــاد کرد(.مهدوی نژاد)1363،حـــال باتوجه به اهمیت معماری اس ــامی
بـــا مطالعـــه چندین پژوهـــش در این زمینه بـــه نتایجی میتوان رســـید که به طـــور خالصه در
جدول  1به نمایش گذاشـــته شـــده اســـت.
بـــا بررســـی مقاالت فـــوق میتوان گفت کـــه در اصل اشـــراق همـــواره مهمترین رکـــن نوراالنوار
اســـت.نور در معمـــاری اســـامی همیشـــه بـــه منزله روشـــن کـــردن فضا نیســـت بلک ــه جنبه
عرفانـــی داشـــته و تمام تالش معمـــاران ایرانی در دوره اســـامی این بوده اســـت که مهمترین
اصـــل تفکـــر اســـامی که توحیداســـت را با اســـتفاده از تزیینـــات و بهکارگیـــری آرایههایی در
فضـــا به نمایـــش بگذارند.
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جدول شماره :1پیشینه تحقیق(ماخذ
نویسندگان)

اشـــراق ســـهروردی ،لزوم اســـتفاده از نور در معماری اس ــامی،تجلی نور در معماری مساجد
ورابطـــه مـــا بیـــن هنر و حکمـــت پرداخته ش ــده اس ــت و درگام نهای ــی تحلیل نمون ــه موردی
مســـجد امام اصفهان انجام شـــده اس ــت.
ردیف

عنوان

1

بررسی نقش نور
در تبیین توالی
فضای معماری
مساجد،نمونه
موردی( :مسجد
شیخ لطف اهلل)

2
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نمودار :1روش تحقیق ،ماخذ :نگارندگان

سال
چاپ

انتشارات

1391

نشریه پژوهش هنر
دانشگاه هنر اصفهان

تجلی حکمت
اشراق در
1393
معماری مکتب
اصفهان

مجموعه مقاالت اولین
کنگره بین المللی
افقهای جدید در
معماری و شهرسازی

4

فلسفه نور در
معماری اسالمی

1396

5

بازنمایی تاثیر
حکمت اشرق
بر شکلگیری
ساختار فضایی
در معماری
اسالمی ایران

1396

سومین همایش ملی
معماری و شهر پایدار

نویسندگان

خروجی

بمانیان،
محمدرضا
عالینسب،
محمدعلی

نور در معماری اسالمی همیشه
نقش روشن کردن فضا را نداشته
است بلکه گاهی جنبه عرفانی
داشته و قادر بوده که اجزای
فضا(رنگ،بافت و)..را تحت
تاثیر قرار دهد.نور نقش کاربردی
در توالی فضا در سه مولفه
مکث،حرکت و تاکیدداشته
است.

شیرخان
امامی،فاطمه

در فلسفه اشراق همواره
شاخصترین رکن نوراالنوار است
و مهمترین رسالتش این است که
هستی غیر ازنور چیزی نیست.به
نظر سهروردی مرتبه وجودی همه
موجودات بسته به درجه قرب
آنهابه نور اعلی و درجه منور بودن
آنهاست.

فلسفه اشراق بر نور و ظلمت
است و چنانکه موجودات
بالذات و بالعرض هستند نور نیز
سربخشیان،بهنام بالذات و بالعرض است که نور
حجازی ،معینه حسی و عقلی است .نور به خاطر
روشن کردن عالم که مسیر حرکت
السادات
زندگی را نشان میدادهمورد توجه
بوده و یک حس خدایی را القا
میکرده است.

در معماری اسالمی با ارتفاع
کنفرانس بینالمللی
دادن به بناو نورپردازی برروی
فتاحی جم،سمیرا
مطالعات نوین در
سطوح و استفاده از پنجره واقع
پژمان
زمینه عمران ،معماری،
در داالنها و مکث در هشتیها
ضیایی،ناجی
شهرسازی با رویکرد
سیر حرکت انسان از عالم معنا به
ایران اسالمی
خیال را به تصویر کشیده است.
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-4مبانی نظری
-1-4نور از دیدگاه بزرگان
نور از دیدگاه

نظرات نور

باالترین
درجه نور

سهروردی

تقسیم بندی نور به -1نور مجرد -2نور عرضی-3
غسق -4هیئت ظلمانی -5برزخ ،هیئت یا هیئت
شی مانندکه انوار را آشکاروپنهان میکند.

نوراالنوار

ابن عربی

نور را رمزی از وجود میداند.نور از میان شیشه های
رنگین میگذرد و رنگهای گوناگونی روی آینه عدم
که اعیان ممکنات باشد منعکس میکند.

نوراالنوار

سلسله
مراتبی

امام محمد
غزالی

اعتقاد دارد نور در وضع نخست در نزد عوام،،در نزد
دوم نزد خواص و در نزد سوم نزد خواص الخواص
شناخته میشوند.

نوراالنوار

سلسله
مراتبی

منبع تمام نورها
خداست.

نجم الدین
کبری

نور در مرتبه جسم و ماده ضعیفتر از نور در مراتب
عالیتر است،یعنی هرقدر به منبع نور حضرت
نوراالنوار نزدیکترشوید،نور شفافتر و خالصتری
حاصل میشود.

نور سیاه

سلسله
مراتبی

حرکت وعروج
به سمت منبع
وجود(نوراالنوار)

درک نور

سلسله
مراتبی

جمع بندی
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نور مطلق خداست
و نزدیکی به نوراالنوار
موجب افزایش قدرت
حضور باشد.

جدول شماره،2نظر دانشمندان در رابطه با نور،ما
خذ:بمانیان،عالینسب،سال1391
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-2-4نور از دیدگاه سهروردی
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شـــیخ شـــهاب الدین ســـهروردی حکیـــم برجســـته و پایهگذار حکمت اشـــراق بوده اس ــت.
وی خدائنـــد را نوراالنـــوار میخواندومعتقد اســـت که آســـمان و زمین از نـــور خداوند بهوجود
آمـــده است.ســـهروردی در تفســـیر ((اهلل نور الســـموات واالرض)) میگوید:حـــق اول نوراالنوار
اســـت زیرا کـــه خـــود اعطاکننـــده حیات و بخشـــنده نور اســـت،ظاهر اســـت بـــه ذات خود
ونمودارکننـــده و آفریننده جهـــان وجود است(.سجادی)1984،66،ســـهروردی نـــور را امری
بدیهی،ظاهـــر و بینیـــاز میداند،بـــه نظـــر وی((اگـــر در وجـــود چیـــزی بینیـــاز از ش ــرح و
تعریـــف باشـــد آن امـــر ظاهر اســـت و چیـــزی ظاهرتـــر از نـــور نیســـت،بنابراین نور بیـــش از هر
چیـــز دیگـــر مســـتثنی از تعریـــف است(.سمنانی.)1990،106،ســـهروردی جهـــان هس ــتی را
در مقولـــه نـــور جوهری،نـــور عارض،ظلمت جوهـــری (جســـم) و هیئتهـــای ظلمانی طبقه
بنـــدی کرده اســـت.او مینویســـد هـــر چیزی یـــا در نهاد خـــود نوروروشـــنایی اســـت یاآنکه از
نظـــر نهادش نوروروشـــنایی نیســـت بنابراین موجـــودات جهـــان دو قســـماند:موجوداتی که از
نورند،موجوداتـــی کـــه نهادشـــان ظلمـــت اســـت،خود نور بـــا موجوداتـــی که حقیقتش ــان نور
اســـت،دو قســـم هســـتند،یکی از آنهـــا در وجـــود خـــود وابســـته بـــه دیگریاند کـــه آنه ــا را نور
عـــارض مینامم،دیگر آنها که در وجودشـــان وابســـته به دیگران نیســـتند که آنهـــا را نور مجرد
مینامم.نـــور مجـــرد به انوار قاهره و انوار اســـپهبدیه تقســـیم میشـــوند،انوار قاهره نیز دو قس ــم
هســـتند:الف)قواهر طولـــی ب)قواهـــر عرضی.موجوداتـــی که در نهـــاد خود نور نیس ــتند بردو
قســـماند:یکی از آنهـــا کـــه بینیـــاز از محلاند،انهـــا را جوهـــر تاریـــک مینامم،دیگـــر آنها که
وابســـته بـــه موجـــودات دیگرنـــد آنهـــل را عرضهـــای ظلمانی(هیئـــت ظلمانـــی) مینامم.
(سهروردی)107،1994،
ازنظر ســـهروردی موجودات جهان به اعتبار نور و ظلمت بر اســـاس شـــکل زیر تقســـیمبندی
میشوند.
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نمودار،2تقسیم بندی موجودات جهان به
اعتبارنور وظلمت،ماخذ:رهبرنیا ،روزبهانی،سال
1393

ســـهروردی در کتـــاب المشـــارع و المطارحان در فصل((فی الس ــلوک الحکم ــا المتالهین))
انـــوار وارد بر نفوس ســـالکان را به چن ــد نوع تقس ــیم میکند)1:نور خاطف) 2ن ــور ثابت )3نور
طامس(خوشنظر.)2007،40،ســـهروردی همچنین معتقد اس ــت ک ــه جماعتی از حکیمان
روشـــنروان و مجـــردان صاحـــب بصی ــرت ار ای ــن ل ــذت دی ــدار در همی ــن عال ــم نصی ــب
مییابنـــد و نـــور عالم اعلـــی را در همین عال ــم به صراح ــت میبینند و در آن غرق میش ــوند
و خوشـــیها مییابند(خوشنظـــر)42،2007،

-3-4نور در معماری اسالمی
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معمـــاری اســـامی در ایران تأ کید و ی ــژهای بر نور دارد .ای ــن معماری هم ــواره بازتابنده مکان
مقـــدس ،حیـــات و حضـــور نور اســـت و ب ــر روح آدم ــی تأثی ــر میگذارد .ب ــرای مث ــال ،فضای
ً
درون مســـجد ،اساســـا به نحوی ســـاخته ش ــده اس ــت تا حض ــور خداون ــد را القا کن ــد و فرد
مؤمـــن از هـــر ســـو خـــود را در احاطـــه ای ــن حض ــور ببین ــد ک ــه :واهل ــل م ــن ورائه ــم محیط»(
خـــوش نظـــر،1388،ص )72حضـــور اله ــی در معم ــاری اس ــامی ی ــا ب ــه ص ــورت مس ــاجد
یکدســـت ســـپید و ســـاده نخســـتین که فقر و سادگیش ــان یادآور غنی مطلق اس ــت،جلوهگر
میشـــود یـــا در قالـــب نماهـــا ،طـــاق ه ــا و گنبدهای ــی ماهران ــه رنگآمی ــزی ش ــدهاند و در
تـــوازن و هماهنگـــی خـــود ،گویـــی تجل ــی وحدت در کث ــرت و بازگش ــت کثرت ب ــه وحدت
را بازگـــو میکند(.نصـــر،1370ص )68در معم ــاری اس ــامی س ــنگین و ب ــی م ــاده ش ــکل با
تبدیـــل بـــه طرحهـــای تزئینی و اشـــکال مقرنس و مش ــبک ،گویی ب ــه اش ــیایی ماورایی بدل
شـــدهاند.دیگر مـــاده درونـــی اتاق ها ،س ــنگ و آجر نیس ــتند بلکه ب ــه صورت اس ــرارآمیزی از
خـــود نور ســـاطع میکنند و خود بـــه خود انس ــان مؤمن را متذک ــر(( نورالس ــموات و ااالرض))
میکننـــد .وقتـــی معماری به صـــورت جهانی روش ــن درمیآید ،به یک تکامل بلوری رس ــیده
اســـت(خوش نظر،1388ص.)72وقت ــی وارد فضاهای معماری دوران اس ــامی میش ــویم،
اولیـــن چیـــزی که با آن مواجه میشـــویم وج ــود نورگیرها اس ــت که بیان کنن ــده حضور فعال
نـــور در محیـــط اســـت .نـــور در معماری حض ــوری مس ــتقیم دارد ولی همیش ــه با اس ــتفاده از
نورگیرهـــا و شیشـــههای رنگـــی بـــه کار رفته در آن به صورت تعدیل ش ــده در آمده اس ــت .نور
طبیعـــی کـــه وارد فضا میشـــود همـــواره از جهتی خاص اس ــت آنچن ــان که ب ــه گفته مایس
«در فضاهـــای معمـــاری ایرانـــی به دقت از سلس ــله مراتب نور و تاریکی در فضاها اس ــت که
میـــزان اهمیـــت آن ها را مشـــخص میکند(مای ــس، 1814 ،ص  )27حضور ن ــور در دو ُبعد از
مهمتریـــن ابعاد هنری اســـالم ،یعنی معماری و نق ــوش تجریدی اس ــلیمی و نگارگری ،جلوه
و حضـــوری ذاتـــی اســـت .به عبـــارت دیگر این نور اس ــت که تعیی ــن کننده هو ی ــت ذاتی اثر
هنـــری اســـت یعنی نـــه تنها اثـــر را نماد جل ــوه نورانی وج ــود قرار م ــی دهد،بلکه بهآن ش ــکوه
و جاللـــی میبخشـــد که بیواســـطه مصور «اهلل ن ــور الس ــموات و ااالرض» میگ ــردد .بدین
ترتیـــب شـــرح و تحلیـــل نـــور در تبیین هو ی ــت هنری اس ــام ،عاملی دو س ــویه اس ــت .زیرا از
یک ســـو بر منشـــأ هنـــر تأ کید دارد و از دیگر س ــو به جلوه زیباشناس ــانه هن ــر .بنابراین تأمل در
سرگذشـــت نـــور در تمدن اســـالمی ،ضروری اس ــت(بلخاری قه ــی،1388،ص.)240

بـــه جرات میتوان گفـــت( :نور)عامترین صفت حق (و وجـــود او) درتمامی ادیان و مذاهب،
از مذاهـــب ابتدایـــی گرفتـــه تـــا ادیـــان پیشـــرفته و حتـــی فرهنـــگ هـــا و تمـــدن هاس ــت .در
مذاهب ابتدایی انســـان ســـعی داشـــته با اســـتفاده از تجلیات بـــارز طبیعی  ،نیاز پرس ــتش
و ســـتایش خود را پاســـخ گویـــد .خورشـــید ،بارزترین نمـــود خدایی سراســـر نور و روش ــنایی،
در ایـــن مذاهـــب نســـبت ناگسســـتنی با نـــور دارد ،اما خورشـــید تنهـــا نمود نور نیســـت بلکه
ســـتارگان و مـــاه نیـــز نماد نورنـــد و خورشـــید ،بزرگترین جلوه نور اســـت .عظیم تریـــن آیه قرآن
در مـــورد نـــور ،آیه  87نور اســـت .از دیدگاه مفســـران اســـامی ،آیه فـــوق بیانگر ایـــن حقیقت
اســـت که(:خدای تعالی دارای نوری اســـت عمومی که با آن آســـمان و زمین نورانی ش ــده و
در نتیجـــه بـــه وســـیله آن نـــور در عالم وجـــود حقایق ظهور نموده اســـت).
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اهداف استفاده از نور در معماری مساجد:

سال سوم ،شماره نهم ،زمستان 1399

بررســـی فلســـفه نور در معماری اســـامی را از مســـجد شـــروع میکنیـــم ،زیرا از یک س ــو خانه
خداســـت و از دیگـــر ســـو کاملتریـــن نمـــاد معماری اســـامی اســـت .معمـــاری در اس ــام با
مســـجد آغاز میشـــود زیـــرا اوال قـــرآن ،معماری مســـجد را صفـــت مؤمنان به خـــدا و قیامت
ً
و نیـــز نمازگـــزاران و زکاتدهنـــدگان میدانـــد .ثانیا مســـجد ،تمامی کارکردهـــای معماری را
یکجا در خـــود داراســـت( .بلخاری قهـــی،1388،ص)241
روبـــرت هیلنبرند در کتاب معماری اســـامی ،مســـجد را جلوه کلیه رمـــز و رازهای معماری
اســـامی میداند و معتقد اســـت از همان ابتدا نقش نمادین آن از ســـوی مسلمانان دریافت
شـــد و ســـهم خود را در خلق شاخصهای بصری مناســـبی برای این بنا باز کرد که از آن میان
میتـــوان به شـــاخصهایی نظیـــر گنبد ،منـــاره و منبر اشـــاره کرد(هیلن برنـــد،1380،ص.)31
بنابرســـخن هروی،شـــارح حکمـــه االشـــراق،میتوان گفـــت منظـــور او مســـجد اس ــت ک ــه
کالبـــدی در عالـــم کون و ظلمات میباشـــد و به عنـــوان یک فضـــای روحانی،صاحب باطن
مخلـــص را،از طریـــق عبـــادت روحانـــی و نفســـانی،به منبـــع نـــور و معـــدن علم میرس ــاند و
حقیقت اشـــیا بروی آشـــکار میگردد(شـــفیعی وبلخاری)29:1390،درواقع بنای مس ــجد به
گونـــهای اســـت که گویی تشعشـــع نور از دل اوســـت و دبا ایـــن کار تمام کـــدورت و کثیفی را
از کالبـــد مادی میزداید.باتوجه به ســـخن ســـهروردی کـــه میگوید»:نور محض،سرچش ــمه
هســـتی،جمال ،کمال ونیکی اســـت و هرلحظه هســـتی و زیبایی،مجذوب و عاشق این نور
و جمـــال مطلق اســـت».برای وصول بـــه آن باید به کمـــال جان (زیبایی جان)رســـید.چنان
کـــه میگوید،زمانـــی که شـــخص خـــود را پا ک و تمام کـــرده و بـــه جواهر روحانی که با ایش ــان
مشـــابهتی دارد،بپیونـــدد و بـــا رهایی از بند نفس و در ســـایه عمل صالح،شایســـتگی قربانی
گاو نفـــس را پیدا کند،به نفســـی زیبا دســـت میابدکه نوعی کیما گری جســـم و روح اس ــت و
رســـیدن به نوعی معرفت شـــهودی است(ســـهروردی،1375،ج)291-3:289
نقـــش نور در معماری مســـاجد نمودی از اصل تجلی اســـت.به گفته بورکهـــارت «هنرمندی
کـــه بخواهـــد اندیشـــه وحدت را نمودار ســـازد ســـه وســـیله در اختیـــار دارد،یکی هندس ــه که
وحـــدت را در نظـــم فضایـــی جلوهگـــر میســـازد و دیگـــر وزن(ریتم)کـــه وحـــدت را در نظ ــم
دنیـــوی و نیـــز غیرمســـتقیم در فضـــا نمودار میســـازد و ســـوم نور که نســـبت آن با شـــکلهای
قابـــل رویـــت ماننـــد وجود مطلق اســـت،به موجـــودات مـــیرود ونـــور در واقع به خـــودی خود
دیدنی نیســـت و سرشـــت آن با تقســـیمات آن به رنگها،دگرگونی یا افزایـــش و کاهش آن به
درجـــات میان نـــور و تاریکی،کاســـتی نمیپذیرد(».بورکهـــارت،1365،ص)87
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-1نـــور بـــه عنوان منبع روشـــنایی در اماکن مذهبی از جمله مس ــاجد با درجات ــی از قویترین
طیـــف تا ضعیفترین همـــواره مورد توجه قرار گرفت ــه و به کاررفته اس ــت.گرمایش طبیعی بر
اســـاس عنصر طبیعی نور از دیگر موارد کاربرد این عنصر در مس ــاجد اس ــت(.محمدیارزاده
ویغمایی)216-219:
-2شـــفافیت و بازتـــاب نور چـــون روح،همواره جذابی ــت و زیبایی خاصی به کالبد خش ــک
و صلـــب معمـــاری بخشـــیده اســـت.این جذابیت ب ــا ارزشهای معن ــوی در ه ــم آمیخته و
لطافتهـــای فضـــای عرفانـــی را دو چندان میس ــازد(همان)223:
-3معمـــاران مســـاجد همواره کوشـــیدهاندجمال حق را ک ــه برترین زیباییهاس ــت به نوعی
در ایـــن مقدستریـــن مـــکان جلوهگـــر کنن ــد و نور ک ــه تداعی کنن ــده ان ــوار حقیقت،رحمت
ومعنویـــت الهـــی اســـت،بهترین عنص ــر ب ــرای تداع ــی ای ــن زیباییهاست(س ــتاری
ســـاربانقلی)439:1380،
-4ایجـــاد ســـایه روشـــنهای ضعیـــف وق ــوی ک ــه بس ــته ب ــه ن ــوع مصال ــح و ط ــرز کار ب ــرد
آنهـــا جلوههـــای متفاوتـــی ایجـــاد میکن ــد ک ــه هر ی ــک دارای ماهی ــت خ ــاص خ ــود
اســـت(فاینینگر)24،1366 ،
شه ــای نمایان ــدن احس ــاس است،حس ــی
-5اســـتفاده از عنصـــر طبیعـــی نـــور یک ــی از رو 
کـــه از طـــراح یـــا خالق مســـجد بـــه بینن ــده انتق ــال مییابد.همچنی ــن مفاهیم ــی چون حس
حضور،حرکـــت و تمرکـــزو....را میتـــوان از طری ــق تیرگیها و روش ــنیها ب ــدون ارتباط کالمی
و رابطـــه ای مســـتقیم انتقال داد و تمرکز بیش ــتر داش ــت و ای ــن دقیقا همان موضوعی اس ــت
کـــه آفریننـــده مســـجد ایرانی به درس ــتی ب ــه آن واق ــف ب ــوده اس ــت(محمدیارزاده و یغمایی
)225:1384،
معمـــاری مســـجد،جلوهگر تفـــاوت آش ــکار می ــان درون و ب ــرون بناه ــا خواه ــد بود.آدم ــی با
گشـــت میـــان داخـــل و خارج،ســـیر می ــان وح ــدت و کث ــرت وخل ــوت وجل ــوت میکند،ب ــه
گونـــهای که معماری مســـجد نمیخواهدهکه ام ــور را در صرف ظاهر به تمامیت رس ــاند و از
ســـیر و ســـلوک در باطن چشمپوشـــی کن ــد و به همی ــن اعتبار،هنر و هنرمندی ب ــه معنی عام
در تمـــدن اســـامی،،عبادت و بندگی وس ــیر وس ــلوک از ظاهر به باطن اس ــت(ر.ک:احمدی
ملکی:1387،ص)16

-5-4هنر و حکمت اشراق
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ســـهروردی علم حقیقی را یکســـره ش ــهودی میدان ــد وعقل اس ــتداللی را در براب ــر عقل کلی
(شـــهودی) به چراغی کمســـو در برابر خورش ــید تش ــبیه مینماید.ل ــذا ادراک حقیق ــی در نزد
وی ادراک شـــهودی اســـت و ادراک ش ــهودی نی ــز نخواه ــد ب ــود.کار هن ــری هنگام ــی واقعی
اســـت که هنرمند شـــهودی معنوی داش ــته باش ــد به این ترتی ــب اثر هن ــری تصویری حقیقی
از حقایـــق میســـازد و ایـــن هنرمند اهل ش ــهود اس ــت که قادر به س ــاختن چنی ــن تصویری
اســـت.بنابراین اثـــر هنـــری نـــه فقـــط بازت ــاب ذهنی ــات پراکن ــده و احساس ــات متف ــرق یک
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هنرمنـــد نیســـت(.کمالی زاده)2010،142،هنـــر و حکمـــت هـــر دو از طریـــق شـــهود دریاف ــت
میشـــوند و بـــه زبـــان رمـــز بیـــان میگردند.حکیـــم و هنرمند اشـــراقی هـــردو اصـــل حقیقت و
زیبایـــی را در آن عالـــم مشـــاهده مینماینـــد و در ایـــن عالـــم بـــه ربان رمـــز بیـــان میکنند اما
ایـــن عقل شـــهودی سرچشـــمهای الهـــی دارد و همچون عقل اســـتداللی همگانی نیس ــت و
از طریـــق فکـــر حاصل نمیشـــوند،بلکه بـــه صاحب ریاضـــت و مجاهدت اعطـــا میگردد.
از ایـــن طریـــق اســـت کـــه هنرمنـــد میتوانـــد آن بصیـــرت فرشـــته خویانـــه را که منبـــع تمامی
هنرهـــای قدســـی اســـت بـــه دســـت آورد.لـــذا گفتهاند((ســـرآغاز سنت،نخســـتین آث ــار هنر
قدســـی اعـــم از هنرهـــای تجســـمی و صـــوری به دســـت خـــود فرشـــتگان خلق شـــدهاند)).
(نصر)2007،497،،
هنرمنـــدی کـــه در عرصه هنر کار میکنـــد روح درونی خود را بر جهان بیـــرون میتاباند.ضمیر
پذیرای بیننده که از تمییزات حســـش برانگیخته شـــده،صورتها بـــه ((درون))درمیآورد و
دایـــره ارتبـــاط را کامل میکند.زیبایی یا((جمـــال)) امری برون ذهنی اســـت،یعنی در درون
ســـاخته مـــاوا داردنـــه در درون بیننده که گاه مســـتند درک آن اســـت و گاه نیســـت.اصالت
ازطریـــق همنهادههایـــی جاویدان میگردد که این سلســـله انتقال را اتســـاع میدهند،حافظ
اصـــول معنویانـــد و در عین حـــال مظاهر گونهگـــون وحدت را گســـترش میدهنـــد(.اردالن
و بختیار.)2009،10،هنـــر ایرانـــی کـــه پیوندی عمیق و نزدیک با حکمت اشـــراق دارد،بیش ــتر
در صـــدد نمایـــان ســـاختن فضایی اســـت متفاوت بـــا فضای عالـــم جســـمانی،از آنجا که
نـــور نماد اندیشـــه بنیادین اســـام یعنی وحدانیت اســـت وشـــیخ اشـــراق برآن بســـیار تاکید
کـــرده اســـت و هیچ رمزی نیـــز عمیقتر از نور بـــرای بیان وحـــدت الهی وجود نـــدارد،از این رو
هنرمنـــد مســـلمان در آفرینـــش و ارائـــه اثر هنری درصدد آن اســـت کـــه نـــور را در جان محقق
ســـازد و آن را در اثـــر خویش به هـــزاران منعکس گرداند.

نقش تزیینات در معماری سنتی در جهت
ارتقا حس تعلق به مکان
محمد بهزادپور ،مهسا خشایار

-5تحلیل یافته ها
حـــال بـــه بررســـی ســـاختار مســـجد امـــام اصفهـــان بـــر طبـــق حکمـــت اشـــراق س ــهروردی
میپردازیـــم تـــا بتوانیـــم سلســـله مراتـــب تجلـــی نـــور را در این بنـــا مـــورد مطالعه قـــرار دهیم.
مســـجد امام اصفهان از ســـال  1021تا  1041هجری قمری توســـط اســـتاد علی اکبر اصفهانی
بنا شـــد.
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در ابتـــدا بـــه تحلیل ســـاختار ایـــن بنا میپردازیم:مس ــجد جام ــع اصفهان به عنوان بخش ــی
از یـــک مجموعـــه عظیـــم بانام مســـجد عتیق ش ــناخته میش ــود،با توجه به ش ــواهد تاریخی
ســـاخت اولیه این بنا به زمان پیش از اسالم و ساس ــانیان بازمیگردد.مسجد جامع اصفهان
در ابتـــدا به شـــیوه خراســـانی به شـــکل طرح شبس ــتان س ــتون دار بن ــا نهاده ش ــد وبعدها در
ٔ
شـــیوه رازی بـــه چهـــار ایوانـــی بدل گشت.مس ــجد جام ــع اصفه ــان دربرگیرن ــده بخشهای
مختلفی نظیر صحنی بزرگ به شـــکل چهار ایوان،مدرس ــه مظفری،شبس ــتانها،گنبد نظام
الملک،گنبـــد تاج الملـــک و محراب معروف الجایتو اس ــت.

-1-5تحلیل بنا بر طبق اصل اشراق
برای وارد شـــدن به بنا میبایســـت ش ــخص از جلوخان که رو به ش ــمال اس ــت وارد دهلیزی
عالـــی و مـــدور شـــود،دهلیز رو به طاق بلند ایوان ش ــمالی باز میشودوانس ــان از عمق تاریک
آن نا گهـــان بـــه حیاطـــی روشـــن از آفت ــاب وارد میش ــود.که ای ــن نح ــوه ورود فرد به ای ــن بنا بر
طبـــق اصل اشـــراق حکمت خاصی دارد که در جدول زیر بررس ــی ش ــده اس ــت.
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باال :نمایی از داخل مسجد امام،
منبعwww.Iranlover.ir:
پایین :نمایی از داالن ورودی مسجد،
منبعwww.fa.alalamtv.net:

ردیف

اصل اشراق

مولفه فضایی شکل گرفته مبتنی بر اصل اشراق(مسجد امام اصفهان)

1

میل به اشراق طی سه مرحله
(دست شستن از جهان
ماده،مشاهده نور الهی
حصول علم نامحدود اشراق)

ورود به مسجد طی سه مرحله
ورود به جلوخان-داالن تاریک-صحن مسجد

2
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عبور از داالن تاریک
جدول شماره،2بررسی خاستگاه اشراقی
ٔ
استفاده ازهندسه به عنوان واسطه ماده و معنا :توجه به اشکال هندسی مولفههای فضایی ،ماخذ :فتاحی جمع،،پژمان
خاص :مربع ،مثلث ،دایره و ، ..توجه به هندسه پایداردرپالن ،فضای
ضیایی،سال 1396
حرکت از تاریکی به سمت روشنایی
حرکت از ماده به معنا

چهار ضلعی گنبدخانه و تقسیم به هشت قسمت(هندسه معنادار)؛
مناره ؛ فضای چهار ضلعی گنبدخانه و تقسیم به هشت قسمت در
بخش فوقانی؛ گنبد کروی بر پایه مکعب پس از ورود تا رسیدن به فضای
مسجد
گنبد :تمثیل وحدانیت؛ عالم الیتناهی ،عرش الهی ،روح ؛ طاق
مقرنس :تمثیفل فیضان انوار نوری از عالم باال.معانی نمادین
رنگها:استفاده از رنگهای مشکی،فیروزهای،سفید،آبی
الجوردی،طالیی.مناره نماد حرکت ازماده به معنا،حرکت از مغرب به
مشرق عالم(بعد عمودی بین مغرب و مشرق هستی).معنی ضمنی
اعداد چهاروفرم مربع(نماد چهار عنصر مادی)وهشت (عدد رمزی
خورشید):فضای چهار ضلعی گنبدخانه(نمودار کیهان)،چهار
مناره،سنگابها بر پایه هشتضلعی،شمسه زیر گنبد(ستاره هشت
پر)
حوض مقابل ایوان مغربی

4

تشابه نوراالنوار با دیگر وجوه نور:کمال
نوراالنوار و سایر درجات نور طبق
کمال و نقصان
خورشید:نوراالنوارعالم
اجسام،تمثیل معرفت عقلی و
شهودی

پنجرههای مشبک زیر گنبد ودیوارهای داخلی
شمسه زیر گنبد :نماد خورشید(نوراالنوار):تداعی مفهوم نور،نماد کثرت
در وحدت
رنگ طالیی زمینه کاشی ها:سمبل نور وخورشید،ارتقای ماده به ضرب
نور

5

زدودن جسم وجسد،الزمه اشراق

طاقهای مسلسل،بدنههای متخلخل

6

طاووس نماد مرتبه عالی روح بشر

نقش دو طاووس به صورت قرینه در دو طرف کوزه آب حیات به همراه
درخت زندگی در سردر ایوان ورودی

7

همه چیز از ثمره درخت طوبی

نقش درخت طوبی درپوشش بیرونی و درونی گنبد
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3

عالم مثال؛حلقه واسط مجردات و
عنصریات
صور مثالی چون صور موجود در
آینه اند

باتوجـــه به بررســـی انجام شـــده در مقالـــه میتوان گفت که،در گذشـــته معماران با اس ــتفاده
از ترکیب،تناسب،تقارن،اســـتفاده از احجـــام و رنگهـــا وشـــمایلی برای اســـتعاره از مفاهیم
نـــور توانســـتند کـــه مکانـــی را طراحـــی کننـــد کـــه از نظـــر روحی بـــا طبیعت ســـازگار باش ــد و
همچنیـــن باعـــث ایجـــاد احســـاس رضایت در انســـان میشـــود کـــه متعاقبا باعـــث اخالق
خوش در او میشـــود.

نـــور از عوامـــل موثـــر بـــر ارزش فضایـــی اســـت و در معماری اســـامی ایران همیشـــه ب ــه منزله
روشـــن کـــردن کامل فضای معمـــاری به کار نمیرود بلکـــه گاهی جنبه عرفانـــی و مقدس به
خـــود گرفته و جنبـــه های دیگر فضا مانند بافـــت ورنگ را تحت تاثیر قـــرار میدهد.معماران
در گذشـــته بدون اینکه به اطالعات روز از طریق رســـانه دسترســـی داشته باشند،در طراحی
بنا آ گاهی کامل داشـــتند و توانســـتند با طراحی شـــگفت انگیز همچـــون مقرنس کار یهای
ســـقف ها که مرکب از طاســـه های هم اندازه و عناصر ســـه بعدی بود و همچنین اس ــتفاده
از نـــور و پرســـپکتیو و ایجـــاد ســـایه روشـــن بـــه فضـــا بعد بدهنـــد و ذهـــن مخاطب خ ــود را از
مشـــغلههای روزمـــره دور و بـــه آرامـــش دعـــوت کنند،امـــا امـــروزه معمـــاران بـــا بهره گی ــری از
اطالعـــات روز میتواننـــد بـــا کمک نـــور ونورپردازی عـــاوه بر احســـاس آرامش،تاثیر بس ــزایی
در شـــاخصهای اخالقی انســـان و شـــکوفایی هوش هیجانی او داشـــته باشـــند و همچنین
بیننـــده از طریـــق ادراک بصـــری کـــه لزومـــا جریانـــی خـــودآ گاه اســـت میتواننـــد در ضمی ــر
ناخـــودآ گاه او تصویـــر و یادی خـــوش بگذارند.
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