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د

سخن سردبیر
معرفـــی و نگهداشـــت میـــراث تاریخ ــی و معم ــاری ،ام ــروزه یک ــی از اصلیتری ــن دغدغهه ــای هر
جامعـــه متمـــدن و صاحـــب فرهنگی اس ــت .این در حالیس ــت که حرک ــت رو به جل ــوی معماری
مـــدرن در کنـــار حفظ و اعتالی معماری س ــنتی ،هر دو بار س ــنگینی را بر دوش حامالن و ناش ــران
دانـــش تخصصـــی در این حـــوزه گذارده اس ــت .همانطور که با رش ــد فزاینده زمینههای آموزش ــی،
پژوهشـــی و اجرایـــی هنر-علم معماری با س ــابقه دیر پ ــای آن در جهان و در ایران مواجهیم ،ش ــاهد
رشـــد و دگرگونـــی روزافزون رســـانههای اطالعاتی با هدف ایجاد ش ــناخت و آ گاهی جامعه بش ــری
نه ــای دور و نزدیک
نســـبت به ســـابقه تمدنی جوامـــع پیرامونی و معرف ــی ویژگیهای فرهنگی تمد 
نیـــز هســـتیم .این در شـــرایطی اســـت ک ــه به س ــبب ارتب ــاط تنگاتن ــگ معماری ب ــا مرمت و س ــایر
رشـــتههای علـــوم انســـانی و علـــوم پایه ،عرص هه ــای پژوهش ــی آن هم ــواره در حال گس ــترش بوده و
ایـــن خود موجب اشـــتیاق عرضه دس ــتاوردهای آموزش ــی ،پژوهش ــی و اجرایی این حوزه دانش ــی،
جهـــت قرار گرفتـــن در اختیار عمـــوم عالقهمندان و مش ــتاقان گردیده اس ــت.
ً
بدیـــن منظور فصلنامـــه «پژوهشهای مرم ــت و معماری ایرانی-اس ــامی» با ن ــگاه کامال تخصصی
و میانرشـــتهای تـــاش میکنـــد مقاالتی را از محقق ی ــا محققینی انتخاب و منتش ــر کند که ضمن
نه ــا را نیز گس ــترش داده و پاس ــخ دهنده برخی
اثرگـــذاری بـــر دانـــش معماری و مرم ــت ،مرزهای آ 
مســـائل موجـــود در ایـــن زمینـــه در دنیای امروز باش ــد .این نش ــریه در سیاسـ ـتهای عمومی خود با
هـــدف انجام فعالیتهـــای فرهنگی در حوزههای معماری ،شهرس ــازی و مرمت ،ب ــه دنبال ایجاد
زمینههـــای تبـــادل اندیشـــه و طرح مس ــائل علمی نو ی ــن در این حوزهها میباش ــد و ت ــاش دارد تا با
انتشـــار مطالـــب وزین علمی و جذاب توأم با س ــازوکاری متف ــاوت ،این امکان را ب ــرای خوانندگان
خود فراهم ســـازد.
در همین راســـتا و اکنون ،دومین شـــماره نش ــریه با ارائ ــه مقاالتی در زمینههای مرتب ــط با محورهای
نشـــریه آمـــاده و حاصـــل ایـــن تـــاش گروهی پی ــش روی اه ــل ف ــن و صاحبنظ ــران ،هنرمن ــدان و
عالقهمنـــدان قـــرار دارد .امید اســـت با اقب ــال اهل علم به محتو ی ــات علمی مندرج در این نش ــریه،
شـــاهد رشـــد کمی و کیفی روزافزون آن باش ــیم.
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چکیده:
آنچـــه که مســـلم اســـت نـــور در نحـــوه ادراک انســـان از محیط نقش بســـزایی ایفـــا مینماید.
شـــدت ،ضعـــف ،نوع و جایگاه اســـتفاده از آن نیز ســـبب بوجـــود آمدن رفتارهـــای گوناگونی
در انســـان میشـــود چراکه درک انســـان از محیط توســـط حـــس بینایی ،از طریـــق برخورد نور
بـــه اجســـام و بازتـــاب آن بـــه چشـــم و مغـــز حاصل میشـــود .تأثیـــر نـــور در معماری ای ــران نیز
غیرقابلانـــکار اســـت .از گذشـــته تاکنـــون معمـــاران ایرانی بـــا اســـتفاده از ویژگیهای کیفی
و کمـــی نـــور در فضـــا توانســـتهاند هویتهـــای مختلفـــی بـــه معمـــاری در مقیـــاس کوچک و
شهرســـازی در مقیـــاس بزرگتـــر ببخشـــند .یکـــی از ایـــن عناصـــر کـــه در هر دو قیـــاس عمل
میکنـــد بازار میباشـــند .ایـــن فضاها به خاطر ســـاختار خطـــی و گاه متمرکزی که داش ــتند
بـــا چالش نورپـــردازی مواجه بودند که عالوه بر روشـــن بودن ،یکنواختی و کســـالت نیز ایجاد
ننماینـــد .حـــال در این پژوهش به بررســـی جایـــگاه و تأثیرات روانشـــناختی نـــور در معماری
بازارهـــای ایران با بررســـی نمونـــه موردی بـــازار گنجعلیخـــان کرمان پرداخته میشـــود.
کلمات کلیدی :نور ،روانشناسی نور ،بازار گنجعلیخان کرمان
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موردی بازار گنجعلیخان کرمان
مانیا داعی اهلل،کاظم محسنی
صص 8-1

مقدمه:
وابســـتگی بشـــر به نور و روشـــنایی و تأثیر آن بر س ــامت روحی و جس ــمی انس ــان انکارناپذیر
اســـت .ایـــن تأثیـــر بـــر کیفیـــت و نح ــوه کار و فعالیته ــای روزم ــره انس ــان تاثیرگذاراس ــت.
یش ــود باید
محققـــان عقیـــده دارنـــد همانطورکـــه ب ــه تغذیه س ــالم برای جس ــم اندیش ــیده م 
بـــه ســـامت روح نیـــز توجـــه داشـــت .نحوه اس ــتفاده از ن ــور میتواند ه ــم بر روی جس ــم و هم
ســـامت روح تأثیرگـــذار باشـــد ]10[ .نور جدا از نقش ــی که در جهت روش ــنایی بخش ــیدن به
داخـــل ســـاختمان به عهـــده دارد در ارتب ــاط با تزئین ــات معم ــاری نیز حائز اهمیت اس ــت،
چـــون تزئیـــن در معماری ایـــران در تمام ادوار ،نمود روش ــنی و ش ــادی نیز میباش ــد ]14[ .که
بـــا تغییـــر ماهیـــت کیفی و کمـــی نور ،عملک ــرد فضا نی ــز تغییر مییاب ــد .این پژوه ــش در پی
آنســـت کـــه بـــا تکیه بر ماهیت نـــور و نقش کیفی و کمی آن در فضا به بررس ــی ای ــن عوامل در
بازارهـــای ایـــران بـــا تأ کید بر روی بـــازار گنجعلیخ ــان کرمان پرداخته ش ــود.

مفاهیم و مؤلفهها:
نور و معانی نمادین:
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از نقطهنظـــر زبانشناســـی ،ایـــن واژه مانند بس ــیاری از واژ هه ــای دیگر دارای دو بع ــد معنایی
ظاهـــری و باطنـــی اســـت .نور از بعـــد ظاهری به معنای روش ــنایی و درخش ــندگی ی ــا تابش،
توانایـــی دیـــدن و تابـــش مرئـــی الکترومغناطیس در خ ــأ اس ــت و در بعد باطنی ک ــه برگرفته
از متـــون دینی و ادبی اســـت نـــور جایگاهی س ــمبولیک و قدس ــی دارد که بـــه معنای تجلی
خداونـــد ،حقیقـــت مطلق و نیکبختی اس ــت .چنانچه در حدیث نبوی آمده اس ــت (اولین
چیـــزی کـــه خداوند آفرید نـــور بـــود) ]5[ .نور در بیش ــتر فرهنگها نم ــاد تعالـــی ،اوج گرفتن،
بـــه کمال رســـیدن ،رویـــش و اعتمادبهنف ــس و بس ــیاری خصوصیات عالی دیگر میباش ــد.
بهطورکلـــی در بیشـــترین آثـــار ادبی دنیا (اش ــعار و داس ــتانها) ،نیز ناکامیها و س ــختیها را
به شـــب تاریـــک و تمام امیدهـــا و نویده ــا را به س ــپیدهدم صبح تش ــبیه کردهاند]4[ .

مفهوم بازار
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وجـــود بـــازار در ایـــران قدمتـــی چندی ــن هزارس ــاله دارد و از گذش ــته ت ــا ب ــه ام ــروز ،تعار ی ــف
مختلفـــی بـــه عمـــل آمده اســـت؛ که عبارتن ــد از« :واژه ب ــازار در ز ب ــان پهلوی ب هص ــورت واکار
بـــه کار میرفته و در زبان پارســـی بهصورت آب ــاکاری به معنی محل اجتم ــاع و خریدوفروش
بـــوده اســـت .ایـــن واژه از طریـــق پرتقالیها به ز ب ــان فرانس ــه راه یافت ».ب ــازار در ابت ــدا واچار
تلفـــظ میشـــد و ســـپس بهمـــرور به ب ــازار تغیی ــر یافت .ای ــن کلمه که ریش ــه فارس ــی دارد ،در
اغلـــب زبانهای جهان به کار رفته اس ــت .بازار عالوه بر داش ــتن نق ــش خریدوفروش ،محل
تفریـــح ،قطـــب سیاســـت و مرکز اجتم ــاع و برخورد م ــردم نیز بوده اس ــت]6[ .

تأثیرات روانشناختی
انســـان تحـــت تأثیـــر عوامـــل روانشـــناختی اس ــت و ب هط ــور فع ــال نی ــز در انگیز هه ــا و رفت ــار
خـــود اثـــر دارد .براســـاس نظـــر «باندورا» ،اف ــراد نه توس ــط نیروهای درون ــی رانده میش ــوند ،نه
محرکهـــای محیطـــی آنهـــا را به عم ــل س ــوق میدهن ــد ،بلک ــه روان انس ــان را کارکردهای
روانشـــناختی ،عملکـــرد ،رفتـــار ،محی ــط و مح ــرکات تعیین میکن ــد]17[ .

تأثیرات روانشناختی نور:

2

تأثیـــر مثبت نور مناســـب ،بـــر روان و رفت ــار و خلقوخوی ،ق ــدرت نیرو بخش ــی و تولید انرژی
مثبـــت در انســـان غیرقابلانـــکار میباش ــد؛ زیرا اثر مس ــتقیم ،ب ــر فعالیت بخشه ــای درون

مغـــز دارد و اشـــتیاق و عالقـــه بـــه روشـــنایی و یـــا تـــرس از تاریکی ،فقـــط یک مســـئله واهی یا
روانشـــناختی و اجتماعی نیســـت .در تفکر و ذهن انســـان همیشـــه روزهای آفتابی و روش ــن
بـــا عشـــق و شـــادی و نوعـــی دلگرمـــی خـــاص و هیجـــان تـــوأم بـــا امید همـــراه اســـت .دیدن
نورخورشـــید ،در تصویـــر ذهنی انســـان یادآور خاطراتی از این دســـت میباشـــد و نیز تحرک و
ً
انـــرژی مثبت به وجـــود میآورد .درمقابل آن همیشـــه روزهـــای ابری و تاریـــک و بعضا بارانی
بـــا یک نوع احســـاس گرفتگـــی ،تنهایی ،نگرانی ،افســـردگی همراه اســـت .مطالعات بالینی
بـــر روی تأثیـــر نور برای درمان افســـردگیهای فصلی نشـــان میدهد که بیمـــاران ،درمان با نور
را بهعنـــوان نخســـتین گزینـــه درمانی ،انتخـــاب میکنند]4[ .
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نور و معماری
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بـــا توجـــه بـــه ایـــن کـــه نـــور طبیعـــی موقعیتـــی ســـاکن نـــدارد ،باعـــث میشـــود نســـبتهای
ٔ
آفریننـــده فضایی
بینابیـــن تـــازهای ،به اشـــیاء داده شـــود و معماری نیـــز در این میـــان ،نقش
را دارد کـــه بایـــد قـــدرت نـــور را بهصـــورت فشـــرده و پیراســـته بهکارگیـــرد .نور با جهـــت ،زاویه
و شـــدت متنوعـــی کـــه بـــه فضاهـــای مختلـــف میتابید بســـته به مـــکان ،فصل و زم ــان ،به
حس فضایی انســـان شـــکلی بنیادین میبخشـــید و انســـانی را که در درون فضا میزیس ــت
قادرمیســـاخت تـــا هســـتی خـــود رادرتعامل با محیـــط پیرامونـــش درک کنـــد ]15[ .معماران
ایرانـــی بهطـــور غریـــزی یـــا آ گاهانـــه از تکنیـــک بـــازی بـــا نـــور بـــرای هویت بخشـــی ب ــه فضا
اســـتفاده میکردنـــد؛ نورپـــردازی دینامیـــک ،نـــور متغیـــر بـــه لحـــاظ کمیـــت ،جهـــت تابش
و رنـــگ ،موضـــوع و تکنیـــک کار آنـــان بـــوده اســـت .انـــواع کاربندیهـــا (تزئینات هندس ــی
گنبدهـــا) ســـاختارهایی بودهاند کـــه وظیفه عمده آنها جـــذب نور و انعـــکاس آن به صدها
شـــکل و ایجاد ســـایه روشـــنهای متنـــوع و جـــذاب بوده اســـت]8[ .

نور و اصول زیباییشناسی در معماری

(شکل  )1نمایش فرمهای مختلف بر
اثر تابش نور طبیعی (پشتبام میدان
گنجعلیخان)
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نـــور زیبایـــی میآفرینـــد و زیباییهـــای دیگـــر را نیـــز مینمایانـــد و خـــود نیـــز زیبایـــی محض
اســـت .وجودش شـــرط ضروری زیبایی اســـت که اگر در جای مناســـب ظاهر شـــود هر زیبا
را زیباتـــر میکنـــد .زیبایـــی معمـــاری بیـــش از هـــر چیز از نور مســـاعد مـــدد میگیـــرد فضا در
معماری همان فشـــردن و پیراســـتن قدرت نور اســـت [ ]2چشـــمها برای این آفریده ش ــدهاند
کـــه فرمهـــا را زیر نور ببینند این سایهروشـــنها هســـتند که فرمهـــا را در مقابل دیـــدگان برهنه
میســـازند( .شـــکل شـــماره  )1مکعب ،مخروط ،کره ،اســـتوانه و هرم اولین فرمهایی هستند
کـــه نـــور آنهـــا را بـــه ما عرضـــه میکنـــد .تصاویـــر آنها نـــاب ،ملمـــوس و صریح هس ــتند .به
همیـــن دلیل اســـت که اینهـــا صور زیبـــا ،زیباتریـــن صورانند]15[ .
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رابطه نور و سایه در معماری:
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ســـایه یـــا معـــادل آن یعنـــی (ظـــل) ،هم ــواره در ادبی ــات فارس ــی ب ــه منزل ــه پناه ــگاه م ــورد
اســـتفاده قرار گرفته اســـت .این اســـتعاره را میتوان از نقطهنظر معناشناس ــی و زبانشناس ــی
بـــه منزلـــه نوعی گســـتردهتر شـــدن حیط ــه معنای ــی واژه دانس ــت .الزم ب ــه ذکر اس ــت که اگر
ٔ
یش ــد ،با توجه
منزلـــه پناهگاهی در براب ــر تابش آفت ــاب قلمداد م 
ســـایه در معنـــای اولیه بـــه
بـــه دلمشـــغولی افراد ســـا کن در ایـــن اقلیم (گرم و خش ــک) ک ــه همان تابش طاقتفرس ــای
ً
آفتـــاب بـــوده اســـت؛ معنـــای آن کامال بس ــیط یافت ــه و به منزل ــه پناه ــگاه بهص ــورت اعم به
کار رفتـــه اســـت .ترکیباتـــی چـــون ظ ــل اهلل و ظ ــل توجه ــات ،بیانگر مح ــدودهای اس ــت که
بهوســـیله ســـایه ایجـــاد شـــده و بهمنزله پناه ــگاه عمل میکن ــد؛ بنابرای ــن بار معنایی س ــایه
یت ــوان به
مثبـــت بـــوده و داللـــت بـــر تاریکـــی ن ــدارد بلک ــه در م ــورد واژهه ــای مت ــرادف آن م 
آســـودگی ،نعمـــت و ارجمندی اشـــاره کرد .ب ــرای آنکه جای ــگاه این واژه در ای ــران و معماری
ایرانـــی ملموستـــر گـــردد میتـــوان بـــه متون دین ــی و ادب ــی مراجعه ک ــرد بهطور مث ــال در قرآن
ســـوره انســـان آیه  13و  14از ســـایه چنین گفته ش ــده (در آنجا بر اورنگها تکیه زده ،در آنجا
نـــه گرمای شـــدید خورشـــیدی بیننـــد و نه س ــرمای س ــختی س ــایههای آن به ایش ــان نزدیک
باشـــد و میوههـــای آن در کمـــال دس ــترسپذیری) .ب ــا توج ــه به مطالب ــی که گفته ش ــد نور و
ســـایه کـــه الزم و ملـــزوم یکدیگرنـــد در معماری ای ــران از جای ــگاه خاصی برخوردار ب ــوده و به
لحـــاظ تضـــاد در کیفیت احســـاس متفاوت ــی را در ناظر ایج ــاد میکنند؛ و در ی ــک کالم نور،
حـــس وجـــود ،حضور و جایـــگاه خداون ــد و دارای کیفیت ــی حیاتبخش و گرم دارد و س ــایه
احســـاس پناهـــگاه آســـایش ،راحتی و فرح بخش ــی را تداع ــی میکنند و ازنظ ــر کیفی خنک
و مطبوع اســـت]15[ .

انواع درجهبندی روشنایی در معماری:
 -1-3-3نور:
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ً
اساســـا فرم نور در معماری به ســـه فرم مورد اس ــتفاده قرار میگیرد؛ متمرکز ،خطی و گس ــترده
گه ــا و حج مه ــای متف ــاوت میتوان ــد ویژگیه ــای
و ایـــن فرمهـــا در فضاهـــای متفـــاوت رن 
متفاوتـــی بـــه فضا ببخشـــد بهطور مثال اس ــتفاده از برخی نورها در س ــقف بهص ــورت متمرکز
و پراکنـــده آســـمان شـــب را تداعی میکند و برخ ــی دیگر از ان ــواع آنها که در آ کس و مس ــیر
یگ ــر حرک ــت انس ــان در غار اس ــت و از منظ ــری دیگر
حرکتـــی تاریکـــی قـــرار گرفتهانـــد تداع 
نوعـــی حالـــت از قبـــض را به وســـیله انش ــراع ایج ــاد میکند و نمونـ ـهای دیگ ــر از ایجاد حس
معنویـــت در فضای معمـــاری ایرانی را میت ــوان در حلقه نور پنجرههای دور گنبد مش ــاهده
شود]12[ .

 -2-3-3سایه:
ســـایه عنصـــری قائمبـــهذات نبـــوده و ب ــه تب ــع وج ــود عناص ــری همچ ــون درخ ــت و ابنی ــه و
ً
دیـــوار شـــکل میگیـــرد و اساســـا ایجاد س ــایه وابس ــته اس ــت ب ــه موقعی ــت منبع نور ،ش ــدت
روشـــنایی (لوکـــس نور) ،اندازه عناصر یا اش ــیایی ک ــه در مقابل نور قرار گرفتهان ــد و درنهایت
حالـــت زمینـــه (مات ،بـــراق)...؛ لـــذا نمیتوان هم ــواره انتظار یکس ــانی را از آن داش ــت]1[ .
ً
اصوال ســـایه افکندن به نوعی ،انتش ــار ش ــیء اس ــت تا انتش ــار ن ــور و با مش ــاهده آن میتوان
ً
اطالعاتـــی راجـــع به یک پدیده بدس ــت آورده ش ــود .اساس ــا این پدی ــده با توجه به ش ــدت و
ضعـــف آن بـــه ســـایه و در مرحلـــه ضعیفتر نیمس ــایه تعریف میش ــود.
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 -3-3-3نیمسایه:

ً
اساســـا نیمســـایهها اجازه میدهند تا افکار اجازه رهایی از اشـــکال روشـــن و دقیـــق را بیابند
و نوعـــی حـــس ابهام را بـــه بیننده انتقال میدهد درواقع نیمســـایه به لحـــاظ کیفیت مرز بین
نور و ســـایه هســـتند و همزمـــان کیفیتی از هـــردو را در خـــود دارند و به دلیل مخشـــوش بودن
ایـــن مـــرز اســـت که مبهـــم به نظـــر میرســـد .اســـتفاده از نیمســـایه در معمـــاری ایران ــی برای
سلســـلهمراتب حرکـــت ،از فضاهایـــی بـــا نـــور مطلق بـــه فضاهایی با ســـایه مطلق اس ــتفاده
میشـــود بـــه گونـــهای که مـــرز و مفصلی بیـــن آنها بـــرای ایجاد سلســـلهمراتب دسترس ــی به
وجـــود مـــیآورد که نمونـــه اســـتفاده از این پدیـــده را میتـــوان در فضاهایی نیمهباز مش ــاهده
کرد]12[ .
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کاربرد نور در تزئینات:
یکـــی از اصلیتریـــن کاربردهای نـــور در معماری ،اســـتفاده از آن در تزیینات و هنر اس ــامی
بناهـــای مذهبـــی و غیرمذهبـــی گذشـــته بـــوده اســـت .هنرمنـــد اســـامی در تزئینـــات بنا از
عناصـــری اســـتفاده میکنـــد تـــا بتوانـــد بـــه هـــدف نورپـــردازی خـــود جامـــه عمل بپوش ــاند،
ازجمله اســـتفاده از مقرنس که گونهای جلب و پخش نور به درجات دقیق و باریک اس ــت.
حتـــی اســـتفاده از رنگهـــای ویـــژه در امـــر روشـــنایی بنا مؤثر اســـت و بـــا تـــوازن و هماهنگی
رنگهاســـت که بـــه نقش و جایگاه آن در روشـــنایی و شـــفافیت بنا پی برده میشـــود]13[ .
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نظام و ساختار کالبدی بازار سنتی ایران
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بـــازار تاریخی و ســـنتی ایـــران برای پاســـخگویی به نیازهـــای تجاری ،اجتماعـــی ،فرهنگی،
مذهبـــی در شـــهر ایرانی شـــکل میگیـــرد .بـــازار در بهترین شـــکل ممکن ما بـــه ازای کالبدی
نیازهـــای فـــوق را مجســـم میســـازد ،این کالبد پیچیده توســـط ســـازهای شـــکل میگیرد که
دســـتمایه آن را خشـــت ،گل ،آجـــر و گـــچ تشـــکیل میدهـــد .این بازارهـــا همواره در مس ــیر
اصلیتریـــن شـــریانهای حرکتـــی شـــهرها مســـتقر شـــدهاند؛ و محدودیتهای خش ــت ،گل
و آجـــر اســـت ابـــداع و ابتـــکار جدیـــدی در بهکارگیـــری انواعی از طاقهـــا که به طـــاق و تویزه
مشـــهور اســـت بکار رفت که شـــامل انواع مهمی ازجمله طاق کجاوه ،کلمبو ،چهاربخش ــی
و از همه پیشـــرفتهتر سیســـتم کاربندی میباشـــد .بدین ترتیب امکان بســـیار وســـیعی برای
اســـتفاده از ایـــن فـــن ســـازهای در مقیاس کالن شـــکل گرفت( .شـــکل شـــماره  )4-3-2در
تعبیـــر ســـازهای این ابـــداع و ابتـــکار باید گفت کـــه در آنها بـــار خطی به بار نقطـــهای مبدل
شـــد و طـــاق نیازمنـــد دیوارهـــای قطور در دو ســـوی خود نبـــود بلکه نیـــروی خـــود را از طریق
چهـــار جـــرز یـــا ســـتون به زمیـــن منتقـــل میکرد .لـــذا این امـــکان فراهم شـــد که در دو س ــوی
مقابـــل یک طاق ،دو دهانه مغازه با بازشـــوهای وســـیع شـــکل بگیـــرد]15[ .

(شکل  )2بازار بوشهر
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بررسی کیفی و تأثیرات روانشناختی نور در
معماری بــازارهــای ای ــران؛ بــا بــررســی نمونه
موردی بازار گنجعلیخان کرمان
مانیا داعی اهلل،کاظم محسنی
صص 8-1

(شکل )3بازار همدان

(شکل )4بازار گنجعلیخان کرمان
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همانطـــور کـــه گفته شـــد نور و روشـــنایی انس ــان را به س ــمت خود جل ــب و نش ــانگر زندگی
ً
بوده اســـت و انســـان در چنین فضایی احس ــاس امنیت میکند .اساس ــا نحوه رسانیدن نور
یت ــوان آن را
بـــه درون ،یکـــی از موضوعـــات اصلـــی معم ــاری ایرانی میباش ــد ،بهنحویکه م 
هنـــر جایگزینـــی ،هدایت و کنترل منابع نور در فضا دانس ــت( .اعراب ــی ،جعفر ،آفرینش فرم)
در فضاهـــای معمـــاری ایرانـــی بـــه دق ــت از سلس ــلهمراتب ن ــور در تاریکی درجه ــت حرکت
و هدایـــت از فضایـــی بـــه فضای دیگر اس ــتفاده ش ــده اس ــت در این سلس ــلهمراتب ش ــدت
نه ــا را مش ــخص میکند .در
نـــور و تاریکـــی در فضاهاســـت که می ــزان اهمی ــت و ماهیت آ 
فضاهـــای سرپوشـــیده بازار کـــه امکان نورگی ــری تنها از س ــقف وجود دارد ن ــور موضعی جدا
از تأمیـــن روشـــنایی مطلوب درکشـــش ب ــه حرک ــت جلبتوجه و مک ــث تأثیر بس ــزایی دارد.
[ ]13بهطـــور مثـــال میتـــوان نمونههای اس ــتفاده از ن ــور و چگونگ ــی کنترل و تنظی ــم آن را در
بـــازار گنجعلیخـــان را مشـــاهده کرد؛ که عالوه ب ــر ویژگیه ــای کاربردی ،ایج ــاد ریتم کرده و
بدینوســـیله از طریـــق تکرار ،احســـاس حرکت را در مس ــیر تداعی میکند و گاهی بهوس ــیله
چارســـوق هـــا ایـــن ریتـــم شکســـته میش ــود و نش ــاندهنده تغیی ــر فض ــا میباش ــد .در ای ــن
مجموعـــه تاریخـــی نـــور بهصورت متمرک ــز در هماهنگی با ف ــرم قرار میگی ــرد و موجب ایجاد
حـــس تمرکز تعمـــق و مکث و جهـــت انتخاب مس ــیر در ناظ ــر میگردد.

ساختار سلسلهمراتبی نور و سایه (روشنایی) در بازار گنجعلیخان کرمان:
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اســـتفاده از تکنیـــک سلســـلهمراتب و تغییر ش ــدت ن ــور در ب ــازار گنجعلیخان ب ــرای معرفی
ً
فضاهای مختلف کامال واضح اســـت( .جدول ش ــماره  )1و این بازی با نور و س ــایه س ــبب
ایجـــاد جهـــت و آســـایش بصری در فضا ش ــده چ ــرا که ناظ ــر به م ــرور و از طریق نیمس ــایهها
یش ــود که به چش ــم آس ــیبی وارد
وارد نـــور و ســـایه میشـــده اســـت کـــه این مطلب س ــبب م 
یش ــد که ماهی ــت هر فضا تفکی ــک و نیز
نشـــود .بعـــاوه اســـتفاده از تنوع نورها نیز س ــبب م 
از یکنواختـــی مســـیر مســـتقیم کاســـته ش ــود .ضمن آنک ــه وجود ی ــک حجم نوری وس ــیع در
مرکـــز بـــازار بهعنـــوان حیـــاط مرکزی (میدان ،ارس ــن) س ــبب میش ــد تا ب ــه رواق دورت ــادور و

حجرههای پشـــت آن نور تعدیل شـــدهای وارد شـــود کـــه در صورت نبود این حجم گس ــترده
نـــوری امـــکان اســـتفاده از ایـــن فضا فراهـــم نمیآمـــد .نکته قابل توجـــه دیگر آن اســـت که به
ً
خاطـــر دالیل اقلیمی و گرمای شـــهر کرمان اســـتفاده از نور بهصورت کامـــا آ گاهانه و کنترل
شـــده در این بنا اســـتفاده شـــده اســـت که ســـبب تعدیل دما و شـــرایط محیطی ش ــده و نیز
از زنـــش چشـــم توســـط نـــور جلوگیری بـــه عمل آیـــد .در جـــدول زیر بـــه تحلیل فضاه ــا و نوع
اســـتفاده از نـــور طبیعی پرداخته میشـــود.

ارسن
گنجعلیخان

نور

گسترده

تجمع

رواق
گرداگرد
ارسن

نیمسایه

ترکیب خطی و
نقطهای

حرکت و ایجاد
سلسلهمراتب برای
تنظیم نور در چشم

راسته بازار

نیمسایه

تکرار نقطهای در
مسیر

تکرار نور نقطهای ایجاد
حرکت (از طریق روزن)

حجرهها

سایه

استفاده از نور
غیرمستقیم
محوطه و کاالها
برای نمایش
بیرون گذاشته
میشدند.

مکث

چارسوق

نیم سایه

عنوان فضا

تصاویر

استفاده از نور و سایه در نما:
دو مقولـــه در طراحـــی نما ،در ارســـن بـــازار گنجعلیخـــان نقش به ســـزایی ایفا نموده اس ــت.
بهطور یکـــه بـــا پر و خالی کردن ســـطوح و تضـــاد نور و ســـایه در نما ،عالوه بر تعدیل ش ــرایط
فضـــای داخلـــی بـــه نمـــا تنوع بخشـــیده ایـــن ویژگی زمانـــی ملموستر اســـت که ناظ ــر پس از
نـــگاه کـــردن بـــه ســـطوحی صـــاف و بـــه دور از فرورفتگـــی و برجســـتگی ،بـــه ســـطوحی که با
رواقهـــا و طاقنماهـــا طراحـــی در ارســـن بـــازار طراحی شـــده نظـــاره نماید ،آن وقـــت تفاوت
ایـــن دو ســـطح بهصورت محســـوس مشـــاهده میشـــود البته الزم به ذکر اســـت کـــه عالوه بر
تأثیـــر نوع طراحـــی نمای بـــازار گنجعلیخـــان عواملی همچون نـــوع انتخاب رنـــگ مصالح و
نـــوع بافـــت آن نیـــز بر نحـــوه ادراک و جلوهگر ســـاختن نـــور و ســـایه در نما تأثیرگذار هس ــتند.

جدول  :1نحوه استفاده از سلسلهمراتب
نور در هویت بازار گنجعلیخان کرمان
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استفاده از ایجاد اختالف
ارتفاع و شکست ارتفاع
استفاده از نور
نقطهای در فضای در ریتم سقف بازار در
محل چارسوق ایجاد
چار سوق
حس تمرکز و مکث

مانیا داعی اهلل،کاظم محسنی
صص 8-1

سال دوم ،شماره دوم ،بهار 1398

روشنایی

نحوه استفاده
از نور

تأثیر روانشناختی نور

بررسی کیفی و تأثیرات روانشناختی نور در
معماری بــازارهــای ای ــران؛ بــا بــررســی نمونه
موردی بازار گنجعلیخان کرمان

رابطه نور و بافت در بازار گنجعلیخان کرمان:
در هنـــر معمـــاری داخلـــی نـــور یکـــی از اجزایـــی اســـت که در کنـــار عناصـــر و مفاهی ــم دیگر
یش ــود و در
از قبیـــل ســـاختار ،نظـــم فضایـــی ،مصالـــح ،رنـــگ ،کنتراســـت و غیـــره مطرح م 
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بررسی کیفی و تأثیرات روانشناختی نور در
معماری بــازارهــای ای ــران؛ بــا بــررســی نمونه
موردی بازار گنجعلیخان کرمان
مانیا داعی اهلل،کاظم محسنی
صص 8-1

طراحـــی هنـــری فضا باید همچـــون یک عنصر مجزا نقش خ ــود را ایفا کند .نکته اساس ــی در
یـــک نورپـــردازی موفق و خالق فهـــم چگونگی کنت ــرل ماهرانه آنچه نور داده میش ــود و آنچه
در ســـایه میماند اســـت که این زمانی اس ــت که به پویاترین افه ها دس ــت پیدا کرد( .الدن
دانایـــی )1392،نمونـــهای از این کنتراس ــت را میتوان در بازار گنجعلیخان کرمان مش ــاهده
نمـــود کـــه با اســـتفاده از تکنیک نور و س ــایه ایجاد بافت نموده است(.ش ــکل ش ــماره )6-5

(شکل  )6-5تأثیر نور و سایه در بازنمایی
جلوهها و زیبایی بافت

نتیجهگیری:

سال دوم ،شماره دوم ،بهار 1398
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همانطـــور کـــه در این پژوهش اشـــاره ش ــد ن ــوع تأثیر نور ب ــر روی انس ــان و محی ــط پیرامون او
انکارناپذیـــر اســـت .حال از ایـــن قابلیت و تأثیرات آن در معماری گذش ــته ای ــران بهرهگیری
بســـیاری شـــده که نتایج آن به وضوح قابل مش ــاهده و بررس ــی است .براس ــاس تحلیلی که
در ایـــن پژوهش پیرامون تأثیر روانشـــناختی ن ــور در معماری بازار گنجعلیخ ــان کرمان انجام
گرفـــت ایـــن موضوع حاصل شـــد که ن ــوع بهرهگیری از ن ــور در هر بخش از این بن ــا و مجموعه
برای القاء حســـی خاص و هدف مش ــخص و معینی انجام گرفته اس ــت .این خصیصه در
بقیـــه بناهـــا و معماری گذشـــته نیـــز بهصورت هدفمند بکار گرفته ش ــده اس ــت ک ــه مطالعه
در حـــوزه ســـایر ابنیـــه از حوصله این پژوهش خارج اس ــت .لذا امید اس ــت که ب ــا بهرهگیری
از ایـــن اصـــول کـــه براســـاس ویژگیهای انس ــان ش ــکل گرفتهان ــد در معماری و شهرس ــازی
امـــروز نیز بهرهگیری شـــود.

منابع:
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گـــذار از مراتـــب بـــرای رســـیدن به کمـــال غایـــی همیشـــه در فرهنگ مســـلمانان مـــورد توجه
بـــوده اســـت .در معمـــاری بـــرای تداعـــی مفهـــوم گـــذار از جهـــان خا کـــی بـــه جهـــان معنوی
سلســـلهمراتب در نظـــر گرفتـــه شـــده اســـت .مســـجد بهعنـــوان مکانی بـــرای اتصـــال جهان
خاکـــی و مـــاوراء آن آمادگـــی فـــرد را بـــرای گـــذار مرحلهبهمرحلـــه محقـــق میکنـــد .ه ــدف
اصلـــی ایـــن تحقیـــق دســـتیابی به ســـیر تحـــول و تغییـــرات فـــرم کالبـــدی در رعایـــت اصل
سلســـلهمراتب کـــه تأ کیـــد بـــر حفـــظ حریـــم و محرمیـــت دارد نیـــز بـــا تمهیداتـــی معماران ــه
در ورود بـــه بناهـــا داشـــته اســـت .بدین ترتیـــب میتـــوان گفـــت محرمیـــت و درو نگرایی در
سلســـلهمراتب ورود به مســـاجد معماری اســـامی ایران هریک جلوههایی از سبک ،سنت،
مذهب ،سیاســـت یا تلفیقی از آنها را به نمایش گذاشـــته اســـت .یافتههای تحقیق نش ــان
میدهنـــد که اصـــل سلســـلهمراتب ،اصولی اساســـی در نظام هســـتی اســـت .روش تحقیق
بـــر اســـاس گـــردآوری دادهها بهصـــورت تفســـیری -تاریخی بوده اســـت و نیز رونـــد پژوهش بر
این اســـاس ،بهصـــورت کتابخانهای و گـــرداوری اســـناد تاریخی صورت پذیرفته اس ــت .در
ایـــن مقاله ســـعی شـــده تا با ارائـــه تعریفی از سلســـلهمراتب و عوامـــل مؤثر بر آن و بـــه ارتباط و
تأثیـــر سلســـلهمراتب و محرمیـــت و درو نگرایی اشـــاره کنیـــم و در انتها به ســـازمان فضایی-
کالبدی معمـــاری مســـاجد بپردازیم.
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مســـاجد بهعنـــوان اصلیتریـــن نیایش ــگاه اس ــام هم ــواره در عل ــم ،هن ــر و دی ــن از جای ــگاه
ویـــژهای برخـــوردار هســـتند .بـــا اینک ــه در ط ــول تار ی ــخ بش ــر مکانهای بس ــیار ز ی ــادی برای
عبـــادت و نیایـــش بـــه وجود آمدهانـــد مس ــاجد در طول تار ی ــخ از تح ــول و پویای ــی و معنای
خاصـــی برخـــوردار بودهانـــد که از کس ــی پوش ــیده نیس ــت (س ــلیمانی )224 :1378 ،بهطور
قطـــع همه مســـلمانان تجربـــه حضور در مس ــجد را داش ــتهاند و میبینیم که به هن ــگام ورود
بـــه صحن مســـجد آرامش خاصـــی به ذهن و قل ــب عابد مینش ــیند ،بهطور یک ــه آنچه قبل
از ورود بـــه مســـجد داشـــتهایم را رهـــا ک ــرده و فق ــط به حض ــور در برابر خ ــدا فک ــر میکنیم .به
راســـتی چـــه اتفاقـــی برای انســـان میافتد که ذهن و قلب انس ــان ب ــه هنگام ورود به مس ــجد
کمکـــم متمرکـــز شـــده و آمـــاده حضـــور در براب ــر خداوند میش ــود .این مس ــیری که ب ــه هنگام
ورود طـــی میشـــود ،چه معنـــا و عملک ــردی دارد و اگر نبود چ ــه تغییری در محت ــوای معنوی
مســـجد ایجاد میشـــد .ایـــن مقاله بر آن اس ــت تا با بررس ــی سلس ــلهمراتب ورود به مس ــاجد
چـــه معنـــا و چه جایگاهـــی دارد و ک ــدام نیازهای عملک ــردی و معنوی را برطرف میس ــازد.
مســـاجد بهتریـــن نمونـــه هنـــر ســـنتی و همچنی ــن بهتری ــن تجل ــی امر قدس ــی در هنر اس ــت
(گرابـــار .)85 :1381 ،تمامـــی اجـــزای آن از حکمت خاص ــی برخوردار اس ــت و دارای معنی
و مفهوم مشـــخصی میباشـــد .مســـاجد در ط ــول تاریخ تحوالت زیادی داش ــتهاند .بررس ــی
متـــون این امر را روشـــن میســـازد که بیش ــتر ای ــن تحوالت در قس ــمت ورود به بنا بوده اس ــت
و بیشـــترین رونـــد تکامـــل در طراحـــی مس ــجد در قس ــمت ورود ب ــه مس ــجد نمود پی ــدا کرده
اســـت (طبســـی ،)22 :1391 ،ایـــن ام ــر ب ــه خاط ــر نگرشه ــا و اعتق ــادات خ ــاص حاکم در
زمـــان مربـــوط بـــه خـــود اســـت .بهطورکل ــی ورودی در معماری س ــنتی ای ــران بهط ــور خاصی
مـــورد توجـــه قـــرار میگیـــرد کـــه این امر نش ــأت گرفت ــه از فرهن ــگ ایرانی ــان اس ــت .در تمامی
بناهـــای ســـنتی و بهویـــژه خانه بـــرای جلوگی ــری از ورود مس ــتقیم ،کنت ــرل و نظ ــارت به آن و
حفـــظ حریـــم و حجـــاب آنچه درون اس ــت ،تمهیدات ــی صورت گرفته اس ــت .حت ــی قبل از
اســـام هم درو نگرایی از اصول طراحی ورودیها بوده اس ــت (دوس ــتی مطلق،)91 :1388 ،
بعد از اســـام مســـجد بـــه دلیل اهمی ــت و جایگاه ــش و عملکرد خاص خـــودش در بخش
ورودی توجـــه زیـــادی را معطوف خود کرده اس ــت .این مقاله بر آن اس ــت تا عوام ــل تأثیرگذار
بر شـــکلگیری و تحول ورودی مســـاجد را آش ــکار س ــازد.
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سلســـلهمراتب ورود بـــه مســـاجد ایرانی به دلیل ش ــکل کالب ــدی و محت ــوای معنایی خاص
خـــود توجـــه محققان زیادی را به خود جل ــب کرده و تحقیقات ز ی ــادی در این زمینه صورت
گرفتـــه اســـت .در بســـیاری از تحقیق ــات رعای ــت اصل سلس ــلهمراتب در طراح ــی معماری
ســـنتی و بهویـــژه مســـجد در قســـمت ورودی مط ــرح ش ــده اس ــت (طبس ــی .)23 :1391 ،در
تحقیقـــات دیگـــری هـــم گفتـــه شـــده ک ــه ای ــن ن ــوع از ورود ب ــه مس ــاجد در جهت پاس ــخ به
نیازهای عملکردی ،فرهنگی و اجتماعی ش ــکل گرفته اس ــت (محمدی ــان منصور:1385 ،
 .)59برقـــراری عدالـــت و مســـاوات از دیگ ــر دالیل ایجاد سلس ــلهمراتب در ورودی مس ــاجد
اســـت (نجفی زیازانـــی .)207-210 :1378 ،از آنج ــا که درو نگرای ــی از ویژگیهای معماری
ســـنتی ایـــران اســـت (پیرنیـــا)47 :1376-1301 ،؛ و بارزتر ی ــن جلوه رعایت سلس ــلهمراتب و
حفـــظ حریمهـــا و فضاهای متعـــدد در ورودی مس ــاجد محقق گش ــته اس ــت .بهطورکلی در
بررســـی سلســـلهمراتب ورودی مســـاجد چه ــار موضوع اصل ــی باید مورد بررس ــی ق ــرار گیرند
که شـــامل مســـجد بهعنوان نیایشـــگاه اصلی مس ــلمانان ،سلس ــلهمراتب بهعنوان مهمترین

اصـــل در فرهنـــگ اســـامی ،محرمیـــت بهعنـــوان یـــک نیـــاز و ورودی بهعنـــوان مهمتر ی ــن و
تأثیرپذیرتریـــن بخش در معماری ســـنتی میشـــوند.
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 -2مسجد
 -2-1جایگاه مسجد در اسالم

منشـــأ و ریشـــه هنـــر اســـامی و اصول ســـازنده این هنـــر به جهانبینی اســـام و وحـــی مربوط
اســـت کـــه یکـــی از جلوههای آن بیواســـطه هنر قدســـی اســـام و باواســـطه هنر اس ــامی در
ً
حکمـــت خویش اســـت (نصـــر .)132 :1375 ،اصـــوال هنر تجلـــی یک معنا و مفهوم اس ــت
و تـــا تفســـیر نشـــود درک نمیگـــردد .خداونـــد متعـــال فرمـــوده« :مـــن زمیـــن و آســـمان را ب ــرای
انســـان خلق کردم و انســـان را بـــرای تکامل» ،بنابرایـــن تمامی هنر انســـان و ازجمله معماری
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بعـــد از ظهـــور پیامبـــر اکـــرم حضـــرت محمد و بـــا ارائـــه آخریـــن و کاملترین دین خ ــدا مراکز
و بناهایـــی بـــرای برگـــزاری مراســـم نیایش و پرســـتش خدا ســـاخته شـــد که مســـجد یا محل
ســـجده نـــام گرفـــت (فرشـــته نـــژاد .)77 :1378 ،در فرهنـــگ اســـامی مســـجد فقـــط محل
پرســـتش و عبادت پـــروردگار نبود و کارکردهـــای فرهنگی ،اجتماعی و سیاســـی زیادی را در
خـــود دیده اســـت (فرشـــته نـــژاد .)78 :1378 ،مســـجد در لغت اســـم مکان اســـت و بر وزن
َم َ
فعل از ریشـــه فعل َس َ
ـــجد یعنی محل ســـجده اســـت و در اصطالح به مکانی گفته میشود
کـــه بـــرای عبادت و انجام شـــعائر اســـامی به وجود آمـــده و مورد اســـتفاده عموم مس ــلمانان
اســـت .بـــه زبان فارســـی هـــم مســـجد بهعنـــوان محل عبـــادت و ســـجود یعنی شـــریفترین
فعل انســـانی نامگذاری شـــده اســـت ،در هنگام سجود انســـان در بیشـــترین حالت به خدا
نزدیک اســـت (تقدســـی نیـــا .)138 :1346 ،در آیه اصحـــاب کهف هر مکانی کـــه برای ذکر
و یاد خدا مورد اســـتفاده مؤمنان قرار گیرد ،ســـجد اســـت .در آیات و روایات هدف مس ــجد
عبـــادت و یـــاد خداســـت (فرشـــته نـــژاد)79 :1378 ،؛ بنابرایـــن مســـجد عمـــری بـــه قدمت
تاریـــخ بشـــر دارد و انســـان از ابتدای خلقتش مکانی را برای پرســـتش خدا بـــه وجود میآورده
اســـت (دهقـــان )101 :1360 ،و ایـــن بـــه این معنی اســـت کـــه خدا انســـان را برای پرس ــتش و
عبـــادت خلـــق کرده اســـت (قـــرآن کریم ،ســـوره ذاریات) .مســـجد خانـــه خدا بـــر روی زمین
اســـت ،درخشـــش ســـتارگان برای اهل زمین همانند درخشـــش مســـاجد برای اهل آس ــمان
ً
اســـت (مجمعالبیـــان) .چهار ویژگی اصلی مســـاجد بهعنـــوان ٔ
خانه خدا این اســـت که اوال
ً
مســـاجد خانههـــای خـــدا بر روی زمین هســـتند و بـــه اذن پـــروردگار بنیاد شـــدهاند ،ثانیا این
مراکـــز الهی دارای اهمیت بســـیار زیادی هســـتند و خـــدا به آنها منزلت بســـیاری عطا کرده
ً
اســـت ،ثالثا این مکانها پایگاه پرســـتش و عبادت خداســـت و در آخر مســـاجد عابدین را
بـــه خـــود جـــذب میکند که صبح و شـــب تســـبیح خـــدا را بگویند (قـــرآن کریم ،س ــوره نور).
پیامبـــر فرمـــوده کـــه مســـاجد بهتریـــن مکانها هســـتند ،جبرئیـــل نیز در پاســـخ بـــه پیامبر در
مـــورد بهتریـــن و محبوبترین مکانها نزد خداوند به مســـجد اشـــاره فرموده اســـت .به گفته
محمـــد بـــن حســـن عاملی بـــه دلیـــل قداســـت و عظمت مســـجد مکروه اســـت کـــه آن را در
محـــل گـــذار مـــردم قـــرار داد .پیامبـــر نیز به همیـــن دلیـــل فرمودهاند :که مســـجد مح ــل گذار
نباشـــد مگر آنکه دو نماز در آن خوانده شـــود (نوبهـــار .)110 :1340 ،بنا به آیـــات و روایات ذکر
شـــده ،مســـاجد نزد خداونـــد ،پیامبر و مســـلمانان از جایـــگاه خاصی برخوردارنـــد و بهعنوان
مهمتریـــن مـــکان یاد شـــده ،بنابراین حضـــور در چنین مکانـــی آداب و احتـــرام خاصی را به
خـــود میطلبد کـــه بـــدون آمادگی کامل جســـمی و روحـــی امکانپذیر نمیباشـــد.
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بایـــد در جهـــت تکامل خود انســـان باش ــد .هن ــر اس ــامی در تمام ــی جنبههای خود ب ــر پایه
حکمـــت اســـامی اســـت و ایـــن بـــدان معنی اس ــت که هن ــر اس ــامی باید ب ــر طب ــق قوانین
آشـــکار ســـاختهوپرداخته شـــود .این حقایق نباید کتمان ش ــده و مس ــتتر بماند .این اصول
در معمـــاری مســـاجد نیـــز تجلـــی پیدا ک ــرده اس ــت .ارتب ــاط ارگانیک می ــان اعمال انس ــان
مســـلمان هنر اســـامی و شـــعائر اســـامی ریش ــه در هدف یکس ــان آنهاس ــت که همان یاد
خداســـت و در قرآن نیز توصیه شـــده اس ــت (نصر .)133 :1375 ،عدهای هنر اس ــامی را در
شـــرایط سیاســـی ،فرهنگی و اجتماعی توصیف میکنند ،این فرضیه بیانگر جسـ ـتوجوی
یخ ــود غیرقابل قبول اس ــت .هنر
باطـــن از ظاهر اســـت و تنـــزل از اعلی به س ــفلی که بهخود 
اســـامی نتیجـــه تجلـــی وحـــدت در س ــاحت کث ــرت اس ــت ،یعن ــی وابس ــتگی همهچیز به
خـــدای واحـــد ،در میـــان هنرهای مختلف اس ــامی پیوندی ناگسس ــتنی برقرار اس ــت ،این
امر به دلیل حکمت فرا فردی آنهاس ــت .این پیوند از منش ــأ و ریش ــه آنها نش ــأت میگیرد،
آن هـــم وحـــی اســـت که به وجـــود هنرمند ن ــازل میگ ــردد (ندیم ــی .)45-48 :1327 ،مبنا،
منشـــأ و مایـــه الهام هنر اســـامی طبیعت اس ــت ،جای ــی که خدا برای پرس ــتش انس ــان قرار
داده و مســـجد نیـــز زیباترین تجلی طبیعت اس ــت .مس ــجد محل تجل ــی ،بازآفرینی ،نظم،
هماهنگـــی و تکـــرار طبیعـــت اســـت و خ ــدا آن را مأم ــن و منزل مس ــلمانان قرار داده اس ــت
(نصـــر .)133 :1375 ،گذاشـــتن س ــر انس ــان ب ــر زمی ــن ب ــه معن ــی بازگش ــت به فط ــرت پاک
نخســـتین خـــود .فضـــای معمـــاری مس ــاجد در هماهنگ ــی با ویژگیه ــای مهمترین ش ــکل
عبـــادت انســـان یعنی نماز خواندن ش ــکل میگی ــرد و بهعن ــوان چکیده طبیع ــت بکر جلوه
یش ــود .زمین مس ــجد
میکنـــد ،ایـــن عبادت توســـط جانش ــین خدا ب ــر روی زمی ــن انجام م 
بازتـــاب ملکـــوت اســـت .چـــه ســـاده و بیآالی ــش و چ ــه دارای تزیی ــن و طرحهای اس ــلیمی
(نصـــر .)134-135 :1375 ،در قلمرو اس ــامی ٔ
همه هنرها در خدمت مس ــجد به کار گرفته
شـــده اســـت .درواقع مســـجد مجموعهای اس ــت از هنرهای گوناگون اس ــامی ک ــه با کمک
یکدیگـــر فضـــا و مـــکان خاصـــی را پدی ــد آوردند که ب ــرای رابطه می ــان خدا و خلق مناس ــب
باشـــد و در عین شـــکوه و جـــال و زیبایی ذهن عابد را ن ــه تنها به خود معط ــوف ندارد بلکه
فقـــط متوجه خـــدا کند.

 -2-1-2مسجد و معماری قدسی
Journal of Iranian and Islamic Architecture and Restoration Research

12

ریشـــههای معمـــاری قدســـی در تقدیس طبیعت در نس ــبت با انس ــان بهعنـــوان یک موجود
ازلـــی اســـت که از پیوند خود بـــا پروردگار و مخلوق ــات او آ گاهی دارد ،اس ــت (نصر:1375 ،
 .)135معمـــاری قدســـی هنـــری بـــرای ایج ــاد نظ ــم در فضاس ــت و ه ــدف آن ق ــرار دادن در
محضـــر پـــروردگار کـــه بهتریـــن تجلـــی آن در مس ــجد اس ــت .ه ــدف ای ــن معم ــاری تقدس
بخشـــیدن بـــه فضاســـت که انســـان در آن ب ــه کمال میرس ــد و ای ــن تقدس بهوس ــیله قطبی
شـــدن فضـــا بر اســـاس کعبه صـــورت میگی ــرد .فض ــای معماری مس ــجد ،فضای هندس ــه
دکارتـــی نیســـت ،بلکه فضایی با ماهیت قدس ــی و کیفی اس ــت .خانه کعبـــه جهت اصلی
یس ــازد و همه نق ــاط را به س ــمت خود
بنـــا و فضـــا را مشـــخص میکنـــد و محور اصل ــی را م 
میخوانـــد و حضـــوری همهجانبـــه را به وج ــود مـ ـیآورد .قبله همجهت مس ــجد و همجهت
شـــهر را مشـــخص میکنـــد (نصـــر .)152 :1375 ،معم ــاری قدس ــی اس ــام بی ــش از هر چیز
بـــه مســـجد متجلـــی میشـــود .همانطور ک ــه در قبل به آن اش ــاره ش ــد منبع و سرش ــت هنر
اســـامی ،امر قدســـی اســـت و مســـجد نیز بهتر ی ــن نمونه هنر و معماری اس ــامی میباش ــد.
ماهیـــت و هـــدف معمـــاری قدســـی در تمام ــی اج ــزای تش ــکیل دهنده مس ــاجد به چش ــم
میخـــورد ،چـــه بـــه هنـــگام ورود و قـــرار گرفت ــن در صح ــن و چ ــه در تزئینات کاشـ ـیکاری و

خوشنویســـی آیـــات قـــرآن .در معمـــاری ســـنتی ایـــران و بهویژه مســـاجد تزئینـــات ،زیبایی و
عملکـــرد از یکدیگـــر جـــدا نشـــده و در عرض یکدیگـــر قرار نمیگیرنـــد .اگر فضـــای معماری
و کالبـــدی نیـــاز عملکـــردی و مـــادی را برطـــرف میکنـــد .تزئینـــات نیـــز در جهـــت افزای ــش
کیفیـــات معنـــوی و روحانی فضا قدم بر مـــیدارد و این دو در کنار یکدیگر فضای مس ــجد را
بـــه زیبایـــی و کمال میرســـانند و اینگونه مســـجد تمامی نیازهـــای مادی و معنـــوی عابد به
هنـــگام حضـــور را تأمین نماید (بهشـــتی .)139 :1382 ،هنگامی که معماری مســـاجد نگاه
میکنیـــم متوجه میشـــویم که در فضای مقدســـی هســـتیم و درگیر احساســـی میش ــویم که
ً
قبـــا و در جـــای دیگـــر تجربـــه آن را نداشـــتیم و این احســـاس نزدیکـــی به خداســـت .درواقع
زیبایـــی هنـــر قدســـی در مســـجد بـــرای انتقال به ســـوی خداســـت .هنر و تقدس در مس ــجد
جداییناپذیرنـــد (جهانبگلـــو.)246 :1335 ،

بررسی سلسلهمراتب ورود به مساجد
سپیده یدالهی ،محمد ادیبان
صص 26-9

 -2-1-3معماری مساجد

سال دوم ،شماره دوم ،بهار 1398
Journal of Iranian and Islamic Architecture and Restoration Research

در بررســـی فضاهـــای معمـــاری و ویژگیهـــای کالبـــدی آن در معمـــاری ســـنتی به مس ــائلی
برخـــورد میکنیم کـــه از عمق بینش اســـامی و فرهنگ ما برخواســـته اســـت و در قالبهای
متفـــاوت نمود پیدا کرده اســـت .در بررســـی فضای معماری ســـنتی بایـــد  3جنبه :موقعیت
مکانـــی ،فضـــای کالبـــدی و محتوای ارزشـــی بنا بررســـی شـــود .ارتبـــاط میان ایـــن  3عنصر
ریشـــه اصلی معماری اســـامی را تشـــکیل میدهد (نجفی زیارانـــی .)207-210 :1378 ،در
بررســـی معماری مســـاجد هم از همین قاعده پیروی میشـــود .مســـجد بهعنـــوان خانه خدا
و عبادتگاه مســـلمانان باید از دیگر بناها متمایز و مشـــخص باشـــد (شـــکاری نیری:1378 ،
 .)239-242موقعیـــت مکانـــی مســـاجد همـــواره در نقـــاط عطف شـــهری بوده اســـت و این
جزء اصلیترین نکات در ســـاحت مســـاجد کوچک و بزرگ اســـت .موقعیت مکانی خوب
یـــک اثـــر ،آن را در بهتریـــن شـــرایط به مـــردم عرضه مـــیدارد .مســـاجد نیز بهعنـــوان عنصری
اصلـــی برای بیان اندیشـــه ،جهانبینی و روح حا کـــم بر جامعه ،همواره جایی در قلب ش ــهر
را بـــه خـــود اختصـــاص میدادنـــد .طراحـــی فضـــای کالبدی مســـاجد ایرانـــی نیز بر اس ــاس
 5اصـــل در طراحـــی معماری ســـنتی ایـــران که شـــامل :مـــردم واری ،خودبســـندگی ،پرهیز از
بیهودگـــی ،بهرهگیـــری از پیمون و نیـــارش و درو نگرایی اســـت (پیرنیـــا.)47 :1376-1301 ،
از مهمتریـــن اصول در طراحی مســـاجد رعایت عدالت ،برابری و مســـاوات اســـت .مس ــجد
خانـــه خداســـت .در مســـجد همه مؤمنـــان جایـــگاه و ارزش دارند و آن هـــم بندگی و خضوع
اســـت .از ســـردر ورودی مســـجد کـــه همـــه را به یک شـــکل فـــرا میخواند تا صحن مس ــجد،
شبســـتان و صفهـــای نمـــاز ،همـــه و همـــه مـــردم را فقط بـــه یک امـــر واحد و آن هـــم حضور
در برابـــر پـــروردگار فـــرا میخواند .وقتی انســـان وارد مســـجد میشـــود ،بیواســـطه احساس ــی
آشـــنا در وی ایجـــاد میگـــردد کـــه تنهـــا قلب قـــادر به توصیـــف آن اســـت .این بیان توس ــط
خـــود بنا کـــه ارتباطی معنـــوی با مؤمن برقـــرار میکند را نمیتـــوان در قلم گنجانـــد .برای فهم
ایـــن محتـــوا و معنـــی فقـــط باید به ســـراغ خود مســـجد رفت (کتاب خشـــت و خیـــال) .روح
وحدت در کالبد معماری مســـاجد ریشه در روح انســـان دارد و انسان نیز جایگاه حلول روح
الهی اســـت .روح با فطرت انســـان که ســـازنده مســـجد اســـت ارتباط تنگاتنگ پیدا میکند
و بهصـــورت وجـــود ذهنـــی تجلی پیـــدا میکنـــد .این بینـــش توســـعه یافته محتوای ارزش ــی
و مبانـــی روح در کالبـــد معمـــاری مســـاجد را میســـازد (ذوالفقـــار زاده.)311-313 :1379 ،
مســـجد بهتریـــن نمونـــه معماری ســـنتی اســـت ،همانطـــور کـــه در کتاب کلک دوس ــت به
آن اشـــاره شـــد ،معماری ســـنتی و بهویژه مســـجد معماری اخالق نیز هســـت .این معماری
سرشـــار از عدالت ،حکمت ،شـــجاعت و عفت اســـت.
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بـــه اجمـــال میتوان گفت کـــه سلس ــلهمراتب ارتباط سیس ــتماتیک را بین اج ــزای مجموعه
ایجـــاد میکنـــد که خود تشـــکیل دهن ــده یک کل هس ــتند .نظ ــم سلس ــلهمراتبی در تعریف
و تعییـــن و ارزش هـــر جـــزء یـــک کل و همچنی ــن ارزش ی ــک کل ب ــه تنهایـــی ،نس ــبت ب ــه
ســـایر مجموعههـــا را مشـــخص میکن ــد (چربگل ــو .)68 :1390 ،سلس ــلهمراتب ب ــه معن ــی
ســـازماندهی و ترکیب فضاها و عناصر بر اس ــاس ویژگیهای کارک ــردی و محتوایی آنها که
موجـــب به وجـــود آمدن ترتیـــب و نظمی قاعدهمن ــد در نحوه قرارگیری مش ــاهده یا اس ــتفاده
از آنها میشـــود (ســـلطانزاده .)66 :1372 ،درواقع داللت سلس ــلهمراتب بر این امر اس ــت
کـــه در اغلـــب و شـــاید همه ترکیبـــات اختالف ــات واقعی بین فرمه ــا و فضاها وج ــود دارد که
نه ــا و همچنی ــن نق ــش عملکردی ی ــا نمادینی
ایـــن اختالفـــات انعـــکاس میـــزان اهمیت آ 
اســـت کـــه ایفا میکنند و الزمه مشـــخص ش ــدن این اختالف ــات ایجاد قاعدهای مش ــخص
اســـت کـــه در میـــان ایـــن فرمهـــا و فضاه ــا برق ــرار گ ــردد (دی ک ــی چین ــگ.)250 :1943 ،
اهمیت سلســـلهمراتب در  2امر نیز میباش ــد ،اولی کس ــب تدریجی شایس ــتگیها و دیگری
یکـــه نخـــوردن هنـــگام حضـــور از فضایی ب ــه فضای دیگ ــر اس ــت (نق ــی زاده-130 :1376 ،
 .)127بـــرای ایجـــاد سلســـلهمراتب بی ــن فضاه ــا از ابزارهایی از قبی ــل تغییر در ان ــدازه فضا،
ایجـــاد اختـــاف ســـطح ،ایجاد زاو ی ــه ،ایجاد تف ــاوت در ش ــکل یا میزان ن ــور و  ...اس ــتفاده
میشـــود .در تمامـــی این مـــوارد فض ــای مهمتر یا جلوت ــر از طریق تف ــاوت کالب ــدی از فضای
قبلـــی متمایز میگـــردد که از نظمـــی قانونمند نیز پی ــروی میکند (دی ک ــی چینگ:1943 ،
 .)280-282اصـــل سلســـلهمراتب کل و ف ــرم ی ــک مجموع ــه را به خوبی مش ــخص و معرفی
میکنـــد ،همچنین ارتباط جـــزء یک مجموعه با کل آن را روش ــن میس ــازد (چربگلو:1390 ،
.)68

Journal of Iranian and Islamic Architecture and Restoration Research

 -2-2-2انواع و ابعاد سلسلهمراتب در محیط

14

سلســـلهمراتب موجـــود در محیـــط س ــاخته دس ــت بش ــر  2ن ــوع سلس ــلهمراتب حقیق ــی و
سلســـلهمراتب حقوقـــی تقســـیم میگ ــردد .سلس ــلهمراتب حقوقی را عرف جامعه مش ــخص
میکنـــد و در آن نیاز به جداســـازی کامل فضاها از یکدیگر نیس ــت مانند دی ــوار کوتاهی که
بـــر روی حیاط کشـــیده میشـــود تـــا مرز موج ــود به همه اعالم ش ــود ،ام ــا ارتباط ــات صوتی و
بصـــری بـــه قوت خود باقی میماند و فضای کلی مش ــترک اس ــت ،این نوع از سلس ــلهمراتب
ایجـــاد شـــده در محیـــط تمایـــل بـــه برونگرای ــی نی ــز دارد .سلس ــلهمراتب حقیق ــی بر اس ــاس
نیـــاز بـــه درو نگرایـــی کامـــل و حفاظ ــت آنچ ــه داخل بنا اس ــت از آنچه بیرون اس ــت ش ــکل
میگیـــرد .افـــراد شـــکل دهنـــده سلس ــلهمراتب حقیق ــی س ــطوح و احج ــام فضایی اس ــت و
ســـطوح هســـتند که حدود و مرز درون و بیرون را مش ــخص میکنند .در مس ــاجد ایرانی مورد
بررســـی نیز شاهد سلســـلهمراتب حقیقی هس ــتیم (چربگلو .)70 :1390 ،ابعاد سلسلهمراتب
موجـــود در مجمعهای زیســـتی به  4بع ــد :محلهای ،عب ــوری ،عملکردی و فضایی تقس ــیم
میشـــود 3 ،بعـــد اول در حـــوزه طراح ــی ش ــهری اس ــت و خ ــارج از ح ــوزه بح ــث ای ــن کالم

یپ ــردازد و
اســـت .سلســـلهمراتب فضایـــی بـــه ارتباط بیـــن داخل ســـاختمان و خـــارج آن م 
جزئیات آن را مشـــخص میکند .مســـئله مهم در رعایت سلســـلهمراتب در ابنیه خصوصی
و عمومـــی نیازهـــای داخلـــی آنهاســـت .میزان آرامـــش و خلـــوت موردنیاز عملکـــرد داخلی
هـــر بنا ،میزان شـــدت سلســـلهمراتب ورود آن بنا را به وجـــود میآورد (چربگلـــو.)72 :1390 ،

بررسی سلسلهمراتب ورود به مساجد
سپیده یدالهی ،محمد ادیبان
صص 26-9

 -2-2-3سلسلهمراتب در آفرینش

سال دوم ،شماره دوم ،بهار 1398

سلســـلهمراتب از اصـــول حاکـــم در هســـتی اســـت (شـــیخ )1392 ،و جنبههـــای گونا گ ــون
و متعـــدد آن در جـــزء و کل آفرینـــش مشـــاهده میشـــود .چـــه این آفرینش به دســـت انس ــان
و چـــه بـــه دســـت خـــدا باشـــد .خداونـــد در قـــرآن میفرمایند :کـــه این عالـــم را در ش ــش روز
آفریدیـــم و ایـــن آیـــه داللت بر این امر اســـت کـــه مخلوقات به یکســـان آفریده شـــدهاند .نزول
تدریجـــی قرآن کریم نیز گواه این موضوع و رعایت سلســـلهمراتب اســـت .انســـان برای تعالی
و پیشـــرفت بایـــد از هر تعـــادل خود خارج شـــده و پس از مرحلـــه بحران وارد تعادل برتر ش ــود
و ایـــن ابـــراز اهداف آفرینش انســـان اســـت و طـــی مراتب در آن مشـــاهده میگـــردد (ندیمی،
 .)45 :1327بـــه جهـــت درک زیباییهـــای خلقـــت کـــه خداونـــد در تمامـــی پدید هه ــا ق ــرار
داده نیـــز بایـــد مراتـــب و مراحل آن طی شـــود تـــا انســـان در باالترین درجـــه این زیبای ــی را در
خود بیابـــد (ندیمـــی .)46 :1327 ،اصل سلســـلهمراتب در تمامی مفاهیم معرفتشناس ــی
و هستیشناســـی وجـــود دارد .در بحـــث وجـــود شناســـی نیـــز سلســـلهمراتب وجـــود مط ــرح
میگـــردد کـــه یکـــی از مباحـــث مهـــم و عمیـــق در آفرینـــش هســـتی اســـت .در مفه ــوم وجود
شناســـی سلســـلهمراتب عالـــم بـــر اســـاس کثـــرت از وحـــدت شـــکل گرفتـــه اســـت و در آن
مراتب عالم از وجود مطلق اســـت شـــروع شـــده و به عالـــم کثرت و موجـــودات ارضی و فانی
ختـــم میشـــود .بهطورکلـــی اصـــل سلســـلهمراتب در آفرینـــش سرچشـــمه تمامـــی مادی ــات،
محسوســـات ،وحی ،خیـــال و زیبایـــی همهچیز را وجـــود مطلق حقیقت محـــض میداند و
معرفی مینماید .اصل سلســـلهمراتب ســـاخته دســـت بشر نیســـت بلکه خداوند آن را خلق
کـــرده اســـت و این اصل در تمامی عوالـــم وجود دارد (هفت طبقه آســـمان در معراج پیامبر)،
(هفت شـــهر عطار)(چربگلـــو.)71 :1390 ،

 -2-2-4اصل سلسلهمراتب در جهانبینی ایرانی اسالمی

 -2-2-4-1سلسلهمراتب در تفکر شیعه
شـــیعه در ایـــن باور اســـت کـــه درک حقیقـــت سلســـلهمراتبی اســـت و تمامـــی مخلوقات با
توجـــه بـــه میـــزان فهم و درکشـــان درجات متفاوتـــی از نظام خلقـــت را درک میکننـــد و در آن
حضـــور مییابند (طبســـی .)82 :1391 ،تمامـــی عوامل طبیعی و غیرطبیعـــی در یک تعامل
زنجیـــروار هســـتند .از وجـــود محض تا عدم محض در ایـــن تعامل قرار دارنـــد و جایگاه آنها
تابـــع شـــدت و ضعـــف مرتبـــه وجودی آنهاســـت .حقیقـــت و وجـــود مطلق از خالق ش ــروع
شـــده و بـــه موجود ارضی و فانی ختم میشـــود .برای رســـیدن به حقیقت بایـــد از عدم کامل
بـــه ســـوی حق حرکـــت کرد و مراحـــل متعددی را طـــی کند .طـــی هرکدام از مراحل بس ــتگی
بـــه میـــزان تالش فرد بـــرای درک حقیقت و یکی شـــدن بـــا آن دارد.
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همانطـــور کـــه گفتـــه شـــد سلســـلهمراتب از اصـــول حاکم بـــر هســـتی و عالم وجود اس ــت و
جنبههـــای گوناگـــون ایـــن اصـــل در تمامی علوم ســـنتی و نوین مشـــاهده میشـــود ،آنچه در
ایـــن مطلـــب بـــه آن میپردازیـــم جایـــگاه اصـــل سلســـلهمراتب در تفکـــرات عمیق اس ــامی
ایرانیـــان اســـت .بـــه دلیـــل حضـــور گســـترده مذهـــب شـــیعه و مطـــرح شـــدن علم ــای آن،
جهانبینـــی شـــیعه بـــر هنر و معمـــاری تأثیـــر زیادی گذاشـــت.
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 -2-2-4-2جایگاه سلسلهمراتب در عرفان
سلســـلهمراتب در عرفـــان بـــه معنـــی صع ــود مرحلهبهمرحله به عالم ب ــاال و یا ن ــزول تدریجی
به درجات پســـت از شـــهود اســـت که این امر وابس ــته به مرات ــب ادراکی و تصفی ــه و تهذیب
نفـــس در طـــول مســـیر اســـت (طبس ــی .)84-85 :1391 ،ای ــن ترتیب آش ــکار کننده ش ــیوه
خاص زندگی عارف اســـت و رســـیدن ب ــه منزل مقصود ب ــدون گذار و بدون واس ــطه و رابطه
امکانپذیـــر نیســـت .لـــزوم رعایت سلس ــلهمراتب در علم عرف ــان از اصول بدیهی اس ــت.
هفت شهر عشق را عطار گشت ما هنوز اندر خم یک کوچهایم
ایـــن هفـــت شـــهر و هفت مرحلـــه در عرفان ب ــرای رس ــیدن به خدا و یکی شـــدن با او ش ــامل
طلب عشـــق ،معرفـــت ،اســـتغنا ،توحید ،فقر و فناس ــت.

 -2-2-4-3سلسلهمراتب در تفکر اشراق

سال دوم ،شماره دوم ،بهار 1398

مراتـــب وجـــودی هر پدیـــده در پرتو نوری اس ــت که سرچش ــمه آن نور الهی اس ــت و هر یک از
موجـــودات بـــا توجه به درجـــه و قرب ،خ ــود در مرتبه خاصی ق ــرار دارند .برای نزدیک ش ــدن
بـــه نـــور اصلی بایـــد مراتب طی گردد و ب ــه مبدأ نور نزدیک ش ــد .اخت ــاف و مراتب مختلف
بیـــن موجـــودات در میزان نوری اســـت که هرک ــدام از آن بهره بردهاند .این ن ــور همان معرفت
و آ گاهـــی اســـت و موجودات و مراتـــب مختلف نورانیت ق ــرار دارند .نظریه تش ــکیک نور در
علـــم اشـــراق نیز ماننـــد دیگـــر نظریات تجل ــی وحدت در س ــاحت کثرت اس ــت (طبس ــی،
.)90 :1391

 -2-2-5سلسلهمراتب در معماری
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سلســـلهمراتب در معمـــاری  2وجـــه دارد ،ی ــک وجه ش ــکلی و دیگری وجه معنایی اس ــت.
وجـــه شـــکلی مربـــوط تبدیـــل یک ف ــرم به ف ــرم دیگ ــر و وج ــه معنای ــی آن مر ب ــوط به گ ــذار از
ً
فضایـــی بـــه فضـــای دیگـــر اســـت (طبس ــی .)95-97 :1391 ،همانط ــور که قبال ه ــم گفته
شـــد سلســـلهمراتب در معماری به معن ــی ترکیب و س ــاماندهی فضاها به عناصر بر اس ــاس
برخـــی خصوصیـــات کالبـــدی و کارک ــردی اس ــت ک ــه موج ــب ب ــه وج ــود آم ــدن مرات ــب در
یش ــود ،از آنجا که سلسلهمراتب س ــلوک و شیوه خاصی از
مشـــاهده ،قرارگیری و اســـتفاده م 
زندگـــی اســـت میتواند بـــا معماری بهعن ــوان کالبد زندگی نم ــود پیدا کند .پ ــس باید گفت
سلســـلهمراتب بـــا موضـــوع معماری قرابت بس ــیار ز ی ــادی دارد و از آنجا که س ــاخته دس ــت
انســـان عامل برقراری ارتباط انســـان (عالم صغیر) با جهان هس ــتی (عالم کبیر) اس ــت ،لذا
بهعنـــوان واســـطه تعامل عالـــم سلس ــلهمراتب متقن و اس ــتوار مط ــرح میباش ــد (محمدیان
منصـــور .)59-60 :1385 ،سلســـلهمراتب در معم ــاری نمودی از تالش انســـان ب ــرای مفهوم
گـــذار و جنبـــه تدریجـــی ادراک اســـت ،ای ــن اصل از اص ــول بنی ــادی در معماری اس ــت و با
سلســـلهمراتب وجودی کـــه باالتر از مرتبه مادی اس ــت منطبق و هماهنگ میباش ــد (نصر،
.)153 :1375

 -2-2-6سلسلهمراتب در مکتب اصفهان
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دوران صفـــوی ،دوران شـــکوفایی هنر اس ــامی اس ــت .در ای ــن دوران بود که مذهب ش ــیعه
مذهـــب رســـمی کشـــور شـــد و اندیش ــمندان ش ــیعه در حوزهه ــای مختلف اس ــامی مطرح
گشـــتند و جهانبینـــی خاصـــی بـــه زندگی و هن ــر مردم حکمفرما ش ــد که اس ــاس آن ب ــر پایه
سلســـلهمراتب بـــود .مســـاجد در مکت ــب اصفه ــان بهتری ــن فرص ــت ب ــرای بی ــان اندیش ــه و
افـــکار آن زمـــان بودنـــد و تمامـــی هنرمندان س ــعی داش ــتند هنر خ ــود را به بهترین ش ــکل در

مســـاجد ارائـــه کننـــد ،بـــه دلیـــل اینکه جهانبینـــی اســـام و تفکر شـــیعی به این هن ــر حاکم
بـــود و سلســـلهمراتب نیـــز در ایـــن جهانبینـــی بـــه حداکثر رشـــد و تکامـــل خود رســـیده بود.
محققـــان به جســـتوجوی اصل سلســـلهمراتب در مســـاجد ایـــن دوره پرداختنـــد و بهترین
تجلـــی کالبدی آن را در ورودی این مســـاجد دیدند .در این دوران جهانبینی اســـام و تفکر
شـــیعه تأثیر بســـزایی در هنر ســـنتی و بهویژه معماری مساجد داشـــت و سمتوسوی اصلی
طراحـــی را مشـــخص میکرد.
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 -2-3محرمیت
 -2-3-1اصل محرمیت
از مهمتریـــن تجلیـــات کالبدی رعایت سلســـلهمراتب در معماری ســـنتی محرمیت اس ــت
کـــه ســـبب شـــده معمـــاری دارای ارزشهـــای پایـــداری ازجمله امنیـــت ،آرامـــش ،خلوت و
حفـــظ حریم و حجاب در بناهای ســـنتی شـــود .یکـــی از مهمترین اصول در نظر گرفته ش ــده
در معمـــاری ســـنتی ایـــران بهویـــژه پـــس از اســـام توجه به ایـــن امـــر اســـت .واژه محرمیت از
ریشـــه عربـــی فعل حـــرم گرفته شـــده کـــه در فرهنـــگ دهخـــدا بهعنوان محـــرم بـــودن ،رازدار
شـــدن ،خویشـــی و محرمی معنی میگردد (ســـیفیان .)3-8 :1386 ،محرمیت در معماری
دارای  2جنبـــه کالبـــدی و معنایـــی اســـت و در جنبـــه کالبـــدی مهمتریـــن نکتـــه توج ــه ب ــه
امنیـــت و آرامـــش فضای داخل اســـت.
سال دوم ،شماره دوم ،بهار 1398

 -2-3-2حریم و حجاب
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واژه حجاب به معنی پرده و پوشـــش اســـت ،اما باید در نظر داشـــت که هر پوششـــی حجاب
معنـــی نمیگردد ،آن پوششـــی حجـــاب نام دارد که از طریق پشـــت پرده واقع شـــدن صورت
گرفتـــه باشـــد .حریم و حجـــاب الزم و ملـــزوم یکدیگرند و اگـــر حجاب نباشـــد دیگر حریمی
هـــم وجـــود نخواهد داشـــت (شـــیخ .)1392 ،حجاب هم در ظاهر اســـت و هـــم در باطن که
بســـتری کـــه هـــم ظاهر را میپوشـــاند و هـــم حجاب باطنـــی را در پـــی دارد ،حجابـــی عمیق
اســـت و موجب تغییر در حاالت انســـان اســـت و حریم را میســـازد .حجاب به وســـیله نگاه
انســـان کنترل میشـــود و همیشـــه انســـان از مهمترین ابزارهای شناخت اســـت .نگاه انسان
باید مســـیر درســـت را انتخاب کند و باید انســـان را در مســـیر رشـــد و رســـاندن به کمال یاری
رســـاند .در رابطـــه بین حریم و حجـــاب میتوان به نحوه پوشـــیدن لبـــاس ،قلمرو خصوصی
خانـــه و خصوصـــی بـــودن مکالمـــات اشـــاره داشـــت .در جهت حفـــظ حریم افـــراد حتی به
نگاه مســـتقیم افراد به یکدیگر اشـــاره شـــده اســـت که به جهت احتـــرام از آن در برخی موارد
پرهیـــز شـــود .در نحـــوه ورود به خانـــه و گرفتن اجازه ورود بـــه داخل خانه نیـــز در جهت حفظ
حریـــم و حجـــاب توصیههایـــی شـــده اســـت .بهطورکلـــی معمـــار مســـلمان بایـــد در جهت
کالبـــد بخشـــیدن به ایـــن اصول قدم بـــردارد و آنچه بـــه آن اعتقـــاد دارد در طراحـــی معماری
خـــود نیـــز رعایت کند و این از اصول معماری ســـنتی اســـت (شـــیخ .)1392 ،بـــه این دلیل
یش ــود که
اســـت کـــه رعایت حجـــاب در ســـطوح مختلـــف معماری ســـنتی ایـــران دیده م 
دیـــداری و چـــه شـــنیداری و چـــه در هنگام حضـــور در مـــکان و فضای جدیـــد .رعایت این
اصـــول در معماری خواســـته یا ناخواســـته بر ذهـــن و دل مخاطب اثر میگـــذارد و اصول را به
او متذکـــر میگـــردد .همانطور که جامعـــه بر معماری تأثیرگذار اســـت ،معمـــاری نیز جامعه
را میســـازد (ندیمی.)56 :1327 ،
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 -2-3-3درونگرایی
درو نگرایـــی از مهمتریـــن و بارزتریـــن نتایج رعایت اصل سلس ــلهمراتب در معماری اس ــت و
در ایجـــاد محرمیـــت تأثیر زیادی دارد .درو نگرایی به انس ــان آرامش میبخش ــد ،زیرا انس ــان
ً
ذاتـــا بـــه دنبال حفظ اســـرار درونـــی اس ــت .درو نگرایی هم ــواره در معماری ای ــران حتی قبل
از اســـام در تخت جمشـــید شـــوش و مسجدس ــلیمان قابل مشاهده میباش ــد .درو نگرایی
همـــواره در ایـــران بعـــد از اســـام رنگ و ب ــو و بینش ت ــازه به خ ــود میبیند که موج ــب تکامل
بـــر وجـــه کالبـــدی آن میشـــود« .بدی ــن گونه اس ــت که ب ــا رعایت این اصول ارزش ــی ش ــاهد
تعریـــف قلمروهـــای مشـــخص ،خصوص ــی ،نیمهخصوص ــی ،نیم ــه عموم ــی و عموم ــی ب ــا
حریمهـــای قابـــل تعریف و خوانا در شهرس ــازی و معماری س ــنتی ایران هســـتیم (س ــیفیان،
.)7 :1386

 -2-4ورودی
 -2-4-1ورودی در معماری سنتی ایران
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فضـــای ورودی در معمـــاری ســـنتی ای ــران از چن ــان اهمیت ــی برخ ــوردار اس ــت ک ــه میتوان
ً
مهمتریـــن تحـــوالت و تکامـــل را در آن مش ــاهده ک ــرد (س ــلطانزاده .)73 :1372 ،معم ــوال
ورودی بهعنـــوان یکـــی از عناصر اصل ــی معماری در بیان تفکر اس ــت ،نظر یـــات دوران خود
نقشـــی اساســـی ایفا میکنـــد بهویژه در معماری س ــنتی که ای ــن امر به اوج خودش میرس ــد
(دوســـتی مطلـــق .)99 :1388 ،از آنچ ــه در ش ــکلگیری ورودی در تمدنه ــا و س ــبکهای
مختلـــف مؤثـــر بـــوده ،میتوان بـــه اوض ــاع طبیع ــی ،اجتماعی و مذه ــب نظ ــام اجتماعی و
فرهنگـــی حاکـــم بـــر جامعه نـــام بـــرد .فض ــای ورودی در معماری س ــنتی نه تنها که واس ــطه
میـــان درون و بیـــرون اســـت ،بلکـــه بس ــیاری از کارکرده ــای اجتماع ــی ،فرهنگ ــی و دین ــی
را بـــه خـــود دیـــده اســـت؛ بنابرایـــن ورودی فق ــط در جه ــت برطرف ک ــردن نیازه ــای مادی و
عملکـــردی نبوده ،بلکـــه ارزشهای معن ــوی ،فرهنگی ،اجتماعی و مذهبی در ش ــکلگیری
آن نقـــش عمدهای داشـــتهاند.

 -2-4-2تاریخچه ورودی
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در طـــول تاریخ معمـــاری جهان فضاهای ورودی هم ــواره عناصری ش ــاخص بودند .این امر
بـــه وضوح در مـــواردی از قبیـــل دروازه مل ــل تخت جمش ــید ،ورودی آ کروپولی ــس ،مجموعه
تخـــت ســـلیمان ،تاجمحـــل ،ورودی معاب ــد مص ــر و  ...قابل مش ــاهده میباش ــد .بهصورت
کلـــی میتـــوان گفت ورودی بـــه منزله ورود از فضایی به فضای دیگر اس ــت ک ــه نیازمند نفوذ
از ســـطح اســـت ،ســـطحی که  2حوزه را از هم جدا میکند (دی کی چین ــگ-347 :1941،
 .)342در طـــول تاریـــخ ورودی در نق ــش تأمی ــن و نظ ــارت ب ــر ارتب ــاط می ــان  2حوزه اس ــت.
کنتـــرل گری ،نفوذپذیری ،تبدیلپذیری ،تش ــخص و خوانای ــی ،پذیرندگی و دعوتکنندگی
یـــا عـــدم آن عمـــل میکـــرده اســـت .ب ــا بررس ــی تاریخچ ــه ورودی در معم ــاری س ــنتی ایران
میتـــوان بـــه دورههـــای مختلف پیـــش از پارس ــی ،پارس ــی ،پارتی ،خراس ــانی و رازی اش ــاره
کـــرد کـــه همگی این شـــیوهها تحت تأثی ــر فرهنگ ایران ــی ،درو نگرایی و حفظ حر ی ــم را مایه
اصلی شـــکلگیری ورودیها قرار دادهاند .در گذش ــته بس ــیار روی فضاهای ورودی در ابتدا
یش ــد که در ط ــی یک رون ــد تاریخی تع ــداد آن به
از یـــک جـــزء فضا بـــه نام درگاه تشـــکیل م 
 7فضـــای متوالـــی تغییر کرد .بررســـی نح ــوه ورود به بنا در تاریخ معماری س ــنتی به  2ش ــیوه
ورود از وســـط و ورود از کنـــار برخورد میکنیم .ورود از وس ــط مربوط به بناهای ش ــاخص مثل
مســـجد اســـت و در بناهایـــی که اهمیت کمتر دارن ــد و در گذرگاه قرار میگیرن ــد از کنار وارد

میشـــوند .دسترســـی بنا در ادوار گذشـــته نیز بهصورت مستقیم و غیرمســـتقیم که به جهت
نیـــاز بـــه جهـــت نیاز به دسترســـی ســـریع تقســـیمبندی صـــورت میگرفتـــه اســـت .در برخی
مـــوارد دسترســـی بهصـــورت مارپیچ بـــوده که به خاطـــر کنترل و نظـــارت بیشـــتر آ گاهانه این
کار انجام میشـــده اســـت .این مورد بیشـــتر در بافتهـــای متراکم و درو نگرا دیده میش ــود.
از مهمتریـــن روشها در طراحی ورودی بعد از اســـام شـــیوه آذری و شـــیوه اصفهانی اس ــت.
در شـــیوه آذری مشـــخصه اصلی تزیینات و کاشـــیکاری اســـت .شـــیوه اصفهانـــی هم به 3
دســـته ســـنتی ،نیمه ســـنتی و جدید تقسیم میشـــود که معیار دســـتهبندی این  3شیوه هم
خصوصیات کالبدی آنهاســـت (ســـلطانزاده.)73-76 :1372 ،
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 -2-4-3ورودی مساجد

روش تحقیـــق بر اســـاس گردآوری دادههـــا بهصورت تفســـیری -تاریخی بوده اســـت .در این
نـــوع تحقیـــق از جســـتجوی پدیـــدهای اجتماعـــی -کالبدی در زمینـــه پیچیـــده و در جهتی
تحلیلی -توصیفی و کلنگر اســـتفاده شـــده اســـت .رونـــد پژوهش بر این اســـاس ،بهصورت
کتابخانـــهای و گـــرداوری اســـناد تاریخی صـــورت پذیرفته اســـت .پژوهش تاریـــخ معماری،
بخشـــی از حـــوزه تحقیق تفســـیری بشـــمار آمده اســـت که قـــوت و ضعف را در این قس ــمت
بیـــان مینماید ،درنتیجه اســـتفاده از بایگانی و اســـناد تاریخی این پژوهش اعتبار بیش ــتری
را به دســـت آورده است.
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ورودی مســـجد آغـــاز یک دعوت اســـت ،در ورودی مســـجد بـــا هویت خاص خود انس ــان را
فـــرا میخوانـــد تـــا از عصیـــان و طغیـــان ذهـــن در کوچه و بـــازار خود را رهـــا کرده و بـــا امیال و
پراکندگـــی ذهنـــش ســـامان دهـــد و فکر خـــود را وحدت بخشـــد .پناه بردن انســـان به س ــردر
مســـجد انســـان را از رهـــا بودن و ول بـــودن آزاد میکند (نجفـــی زیارانـــی.)211-213 :1378 ،
اگرچـــه بدنه خارجی مســـجد ســـاده و بیآالیش باشـــد ،اما همـــه جلبتوجـــه و جاذبه خود
را در ورودی متجلـــی میکنـــد ،چـــون مســـجد انســـان را رهگـــذر نمیخواهـــد .مســـجد برای
حضور انســـان آفریده شـــد ،آغوشـــش را به ســـوی او باز میکند (نقرهکار .)225 :1376 ،سردر
مســـجد تشـــبیهی از فضـــای آفرینش اســـت ،زیرا ماننـــد پیکر انســـان در خط افـــق همهچیز
قرینـــه و در خـــط عمود هیچچیز قرینه نیســـت و نماد حرکت انســـان اســـت از خـــا ک تا خدا
(نقـــرهکار .)226-227 :1376 ،ســـردر ورودی مســـجد نـــه متعلق به درون اســـت و نه متعلق
بـــه بیـــرون و درعینحال بـــه هر  2ســـمت تعلقخاطر دارد .ورود به مســـجد تجلی آیه ش ــریفه
«یخرجهـــم مـــن الظلمـــات الـــی النـــور» و بالعکـــس آن یخرجهم من النـــور الظلمات اس ــت.
ورود بـــه مســـجد بهمنظور خـــروج از غربت و تنهایی به حریم آشـــنای صحن اســـت .فضای
ورودی مســـجد بهطورکلـــی القـــا کننـــده عدالـــت ،مســـاوات ،درو نگرایی و شمایلش ــکنی
اســـت و همچنیـــن حضـــور معبـــود را در مؤمنـــان تقویت میکنـــد (ارجـــح.)17-21 :1379 ،
مؤمـــن بـــا درآوردن کفـــش بهعنوان عمل نمادیـــن از دنیای مادی میگذرد و بـــه عالم روحانی
وارد میگردد .دروازه مســـجد که در دو طرف آن مناره اســـت نیز اشـــاره به دروازه بهش ــت دارد
(ارجـــح .)23-25 :1379 ،ورودی مســـاجد اگـــر طوری وارد میشـــود که عـــاوه برجاذبه زیاد
محلـــی را بـــرای نشســـتن فراهم آورد بـــه مکان بســـیار خوبی بـــرای افزایش تعامـــات و روابط
اجتماعـــی میشـــود (طالبـــی .)182 :1379 ،بهطورکلی میتوان گفت که «باب» در مس ــجد
ســـمبل و نمـــاد خارج شـــدن از عالم کثـــرت و رو به عالم وحدت اســـت (محمـــد حجازی،
.)241 :1379
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بحث اصلی
هـــدف از آفرینش انســـان پرســـتش خداون ــد و تفکر و تعقل در آیات و نش ــانههای خداس ــت
و خداونـــد در آیـــات بســـیاری انســـان را ب ــه ذکر یاد خ ــود فراخوانده اس ــت .مس ــجد بهعنوان
مکانـــی بـــرای پرســـتش جمعـــی مس ــلمانان نمون ــه کامل ــی اس ــت از تلفی ــق ف ــرم و کالب ــد با
باورهـــای مذهبـــی و اعتقادی اســـام و امر قدس ــی ،وصول از درون از بیرون مس ــجد ش ــامل
 3مرحلـــه اتصـــال ،انتقال و وصول اس ــت ک ــه مراتب اصلی حض ــور در برابر خدا را تش ــکیل
میدهنـــد (طبســـی )44 :1391 ،و بیانگر جنبه اس ــتدراجی و طی مرات ــب در حضور در فضا
اســـت .ورود بـــه مســـجد نیـــز به معن ــی آمادگی انس ــان ب ــرای خ ــروج از عال ــم م ــاده و ورود به
عالـــم معناســـت .ایـــن مقاله بـــه تأثیر جریان ــات مؤثر ب ــر ش ــکلگیری ورودی مس ــاجد ایرانی
میپـــردازد که اهـــم این مباحث تأثی ــر جهانبینی اس ــام و اصل سلس ــلهمراتب و همچنین
محرمیـــت و درو نگرایـــی بهعنـــوان یک نی ــاز و اص ــل جداییناپذیر از معماری س ــنتی ایران
اســـت ،میباشد.

 -3نقش سلسلهمراتب در شکلگیری ورودی مساجد
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ً
همانطـــور کـــه قبـــا هم به آن اشـــاره ش ــد اص ــل سلس ــلهمراتب از اص ــول بنیادی ــن آفرینش
و جهانبینـــی اســـام اســـت و مایـــه اصل ــی تفک ــرات دین ــی و روش ــن زندگ ــی م ــردم جامعه
ســـنتی ایرانـــی -اســـامی را تشـــکیل ده ــد .از آنج ــا ک ــه فلس ــفه و جهانبین ــی روح زم ــان و
ً
معمـــاری کالبـــد زمـــان اســـت .اصل سلس ــلهمراتب ب ــه صورت ــی کامال مش ــهود تأثی ــر خود را
بـــر معمـــاری میگـــذارد .مفهـــوم سلس ــلهمراتب در آفرینش و تفک ــرات دینی ش ــیعه ،عرفان،
اشـــراق و مالصـــدرا حکایـــت بـــر ایـــن ام ــر دارد ک ــه برای رس ــیدن به ه ــدف که یکی ش ــدن و
غـــرق شـــدن در خالق اســـت ،درجـــات و مراحل بس ــیار زیادی وج ــود دارد و ب ــدون طی این
مراتـــب نمیتـــوان به منزل مقصود رس ــید (طبس ــی .)48-51 :1391 ،مس ــجد ک ــه تجلیگاه
هنـــر قدســـی اســـت بهتریـــن جایگاه حض ــور انس ــان در برابر پ ــروردگار اس ــت .برای رس ــیدن
بـــه چنیـــن جایگاهی طـــی مراتـــب الزامیس ــت و اینگونه اس ــت که اص ــل سلس ــلهمراتب در
مســـاجد به بهترین شـــکل متجلی میگردد .سلس ــلهمراتب در دوران پس از اس ــام و بهویژه
در دوره صفـــوی بیشـــترین تأثیر خود را بر معماری مس ــاجد گذاش ــت و معماری مس ــاجد به
ً
حـــد کمال رســـاند .نمود ایـــن امر در سلس ــلهمراتب ورود به مس ــجد بهص ــورت کامال واضح
قابـــل مشـــاهده میباشـــد .قبـــل از دوران صفوی نیز ش ــاهد رعای ــت اصل سلس ــلهمراتب در
معماری مســـاجد هســـتیم ،اما این ام ــر در این دوران به اوج ش ــکوفایی خودش میرس ــد .بر
اســـاس مقاله اخالق در کتاب کلک دوس ــت که اش ــاره ب ــر تجلی  4رکن اصلی ش ــجاعت،
حکمـــت ،عفـــت و عدالت در معم ــاری س ــنتی دارد ،میبینیم که این  4رک ــن در فضاهای
ورودی بـــه مســـاجد به حد کمال رعایت ش ــدهاند .تقدم و تأخر فضای ــی در فضاهای ورودی
مســـاجد ،برای انعکاس از مفهوم عدالت اس ــت (نجفی زیاران ــی .)213-214 :1378 ،عدم
اجـــازه بـــه مؤمـــن در جهـــت ورود بالفاصله به صحن مس ــجد نش ــان از عف ــت و حفظ حریم
اســـت (محمدیان منصور .)64 :1385 ،خالقیت در طراحی در ورودی مس ــاجد بهطور یکه
نمونه آن در جای دیگر وجود نداشـــته اس ــت نشان ش ــجاعت و جهانبینی و رعایت تمامی
اصـــول مذهبـــی ،کارکـــردی و اعتقـــادی و همچنی ــن رعایت اص ــل سلس ــلهمراتب بهعنوان
اصـــل حاکم بر هســـتی بیانگـــر حکمت ط ــراح میباش ــد (ندیم ــی ،)72 :1327 ،بهطور کل
میتـــوان گفـــت سلســـلهمراتب بهعن ــوان مهمتر ی ــن اص ــل در آفرین ــش و جهانبینی اس ــام
بهعنـــوان اصلیتریـــن عامـــل در شـــکلدهی معم ــاری اس ــامی و بهو ی ــژه مس ــاجد تأثیرگذار
اســـت .ســـردر ورودی مســـاجد نیز بهعنوان یک ــی از قس ــمتهای اصلی بنا که هم ــواره مورد

توجـــه هنرمنـــدان و معمـــاران بوده و بیشـــترین تأثیـــر از ایـــن جهانبینی را میبینـــد ،میتواند
زمینـــه مناســـبی بـــرای جلوه پیـــدا کردن ایـــن اصل بهصـــورت کالبدی باشـــد ،چـــه در باب
تذکـــر بـــه مؤمـــن و چـــه در باب عملکـــرد نمادینی کـــه مؤمن در آن برای رســـیدن بـــه حق باید
مراتبـــی را طـــی کنـــد؛ بنابراین طـــی مراتب از لحظـــه ورود به مســـجد تا حضـــور در صحن به
دلیـــل تأثیرگذاری اصل سلســـلهمراتب بهعنوان محتوای ارزشـــی در شـــکل کالبدی ورودی
مســـاجد اســـت .رعایت اصل سلســـلهمراتب در ورودی مســـاجد در کنار رعایـــت این اصل
در اعمـــال و شـــعائر اســـامی و همچنیـــن روش زندگـــی مـــردم همگی یک هدف مش ــترک را
دنبـــال میکند کـــه ذکر یاد خداســـت .رعایت اصل سلســـلهمراتب در ورودی مســـاجد نیز از
تجلیـــات ذکر خدای متعال اســـت (نصر .)50-52 :1375 ،سلســـلهمراتب ورود به مس ــاجد
تجلـــی وحدت در ســـاحت کثـــرت اســـت .تمامی فضاهـــای ایجاد شـــده در مســـیر ورود به
صحـــن بـــا ویژگیهـــای کالبدی و عملکـــردی همگی یک هـــدف را به دنبال دارنـــد و آن هم
آمادگـــی روحـــی و حضور شایســـته در محضر پروردگار اســـت (نصـــر.)53 :1375 ،
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مســـجد ماننـــد کعبـــه خانه محتـــرم و فرخنـــده خدا و محـــل هدایت و قیام انســـان اس ــت و
خانهای امن اســـت و حریم دارد و حریمش را باید از فضای پلید بیرون حفظ کرد .همانطور
ً
کـــه قبال به آن اشـــاره شـــد ،محرمیـــت از مهمترین تجلیات کالبدی سلســـلهمراتب اس ــت،
محرمیـــت ابـــزاری بـــرای حفـــظ حریـــم فضـــای داخـــل از بیرون اســـت و بـــر اســـاس نیازهای
فرهنگـــی و دینـــی شـــکل میگیـــرد (نقـــرهکار .)230 :1376 ،از ضروریـــات ایجـــاد حریمهای
متفـــاوت در ورودی مســـاجد میتوان به این امر اشـــاره کرد که فضای بیرون ،فضای س ــیر در
آفـــاق و تحـــرک و تنوع اســـت و فضـــای درون باید فضای تأمـــل ،توجه و حضور قلب باش ــد؛
بنابرایـــن اگـــر ایـــن  2جهـــان را بخواهیـــم در کنار یکدیگـــر بدون تزاحـــم و تداخل قـــرار دهیم
بـــه حریمهـــای مختلـــف نیاز اســـت تـــا مرحلهبهمرحلـــه از این کثرت کاســـته و بـــه وحدت
برســـیم .بـــرای این منظور اســـت کـــه مفصلها و فضاهـــای متنوع اعـــم از مســـیرهای پرپیچ
و خـــم و تاریک و روشـــن بـــا ارتفاع متفـــاوت به وجود میآیـــد (نقـــرهکار.)230-234 :1376 ،
بـــه فرمـــوده امـــام صادق درآیـــگاه مســـجد محل توقـــف ،تفکر ،تضرع و انابه اســـت .مس ــجد
حـــرم اســـت ،حرم حریم دارد و هر کســـی اجـــازه ورود به آن را نـــدارد .این درآیـــگاه باید مکان
توقـــف را بـــرای عابد فراهـــم آورد تا قبل از ورود ،بـــه خود و احوال خود تفکر کنـــد .میفرمایند:
فضاهـــا بایـــد طوری طراحی شـــوند کـــه ورود مســـتقیم و بالفاصله بـــه حضور خداوند میس ــر
نباشـــد .ایـــن امـــر مرحلهبهمرحلـــه انجـــام پذیرد ،آن هـــم بهطور یکه انکســـار حقـــارت مؤمن
عابـــد نزد خداوند برای تذکر داده شـــود (ســـیفیان .)11-12 :1386 ،نامحـــرم بیگانه ،ناموافق
و نامعتمداســـت و حریـــم خانـــه باید از تعرض افـــراد ،خانه پنـــاه و امنیت باشـــد .الزمه ورود
بـــه مســـجد نیز محرم شـــدن اســـت .بـــرای حرم شـــدن ویژگـــی و شـــرایط مربوط به خ ــود الزم
اســـت تـــا اذن داخـــل شـــدن به عابـــد و مؤمن داده شـــود .بـــه این دلیـــل باید بـــا آن فضا یکی
شـــد و اســـرار نهـــان و مقـــرب درگاه بار یتعالی را دریافت ،اگـــر این امر محقق نشـــود و از خود
و دنیا نگذشـــت ،ســـبک نشـــد و درنگ نکـــرد ،در اعمال خـــود تفکر نکرد ،پا ک نشـــد و از آن
چیزی که در دنیا بوده خارج نشـــد ،این شایســـتگی را به دســـت نخواهـــد آورد .محرمیت در
حـــوزه کالبدی بیشـــتر متمرکز به اصولی اســـت که امنیت فضا را شـــکل میدهد و در حیطه
معنایـــی ویژگیهایـــی اســـت که حرمـــت و ارزش را برای فضـــای معماری به ارمغـــان آورد به
گونهای که فرد در آن به آرامش برســـد (ســـیفیان .)12-14 :1386 ،ظاهـــر کالبدی ،محتوایی
و معنایـــی بـــه همراه یکدیگر عمـــل میکند ،مکمـــل یکدیگرند بهطور یکـــه معنای معنویت
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یش ــد (ش ــیخ .)1392 ،رعایت سلس ــلهمراتب
بـــدون یافتـــن کالبد ظهور نمییابد و درک نم 
در معمـــاری بناهـــای مذهبـــی و بهو ی ــژه معماری مس ــاجد تس ــهیل کننده محرمیت اس ــت
و بـــرای حضـــور در محضـــر خـــدا ایج ــاد حر ی ــم میکن ــد و ای ــن از رم ــوز جاودانگ ــی معماری
اسالمی گشـــته است.

 -5اجزای تشکیل دهنده ورودی مساجد به لحاظ کالبدی و معنایی
همانطـــور کـــه در قبل اشـــاره شـــد ،یک ــی از ن ــکات مه ــم در بررس ــی سلس ــلهمراتب ورودی
ً
یش ــد و در ی ــک روند
مســـاجد ایـــن اســـت کـــه فضـــای ورودی قبال از ی ــک درگاه تش ــکیل م 
تکاملـــی در پیشـــرفتهترین حالـــت ب ــه  7جزء فض ــا تبدیل ش ــد (س ــلطانزاده.)72 :1372 ،
ایـــن جـــزء فضا عالوه بـــر عملکرد ارتباط ــی کارک ــرد فرهنگی و اجتماع ــی نیز داش ــتهاند و به
توضیـــح آن خواهیـــم پرداخـــت .به جهت تحلی ــل و معرفی سلس ــلهمراتب ورودی مس ــاجد
مـــواردی از قبیـــل تشـــخص مســـجد ،کیفی ــات فضای ــی ،نح ــوه اتص ــال درون و بی ــرون،
چگونگـــی ایجـــاد حریم ،محـــور قبله ،ن ــور ،تزئین ــات ،موقعیت ورودی نس ــبت ب ــه محورها،
تقـــارن و  ...قابل بررســـی میباشـــد (یش ــمی .)681 :1378 ،یکی از نخس ــتین عناصری که
در سلســـلهمراتب ورود به مســـاجد مورد توجه معماران قرار میگیرد ،س ــردر ورودی مس ــاجد
و جلوخـــان اســـت .در بـــاب ســـردر توضیح ــات کامل در فص ــل قبل ارائ ــه گردید.
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 -5-1جلوخان
جلوخـــان مـــرزی بـــرای ورود از دنیـــای مادی و رس ــیدن به جل ــوهگاه معن ــوی و درواقع دعوت
کننـــده بـــه درون فضای اصلی اســـت (ش ــیخ .)1392 ،از اه ــداف ایجاد جلوخ ــان اهمیت
بخشـــیدن به فضای ورودی و ایجاد تمایز از فضای بعد اس ــت (س ــلطانزاده.)75 :1372 ،
ایجـــاد مکـــث و توقف در ابتـــدای سلس ــلهمراتب ورودی به جهت اعال تقدس مکان اس ــت
و همچنیـــن ایجـــاد حریـــم میکنـــد (ش ــیخ .)1392 ،ایجاد حر ی ــم در این بخش ب ــه  3طریق
محصـــور ســـاختن فضـــا ،پسرفتگی و جدای از بناهای اطراف و اختالف س ــطح به وس ــیله
پلـــه ایجاد میشـــود (یشـــمی .)681 :1378 ،هدف از جلب توجه توس ــط جلوخان مس ــجد
ایـــن اســـت که مســـجد انســـان را رهگ ــذر و تماش ــاچی نمیخواه ــد و همواره آغ ــوش خود را
بـــرای حضـــور وی در محضـــر خداون ــد ب ــاز میکن ــد و او را دع ــوت میکند (نق ــرهکار:1376 ،
 .)235جلوخـــان مســـجد انســـان را از سرگش ــتگی ذهن ــی رها ک ــرده و به وحـــدت ذهن خدا
میخوانـــد تـــا تمامـــی امیـــال و پراکندگ ــی ذهنش را س ــامان دهد (نجف ــی زیاران ــی:1378 ،
 ،)215بـــه همین دلیل اســـت که س ــردر و درآیگاه باید ویژگیهایی داش ــته باش ــد تا کش ــش
ورود بـــه مســـجد را در انســـان بـــه وج ــود بی ــاورد و ب ــه خوب ــی خ ــود را بی ــان کن ــد .ب ــه فضای
جلوخـــان آســـتانه نیز گفته میشـــود ک ــه حدفاصل زندگ ــی کفرآمیز و مذهبی اس ــت و محل
ً
گـــذار از جهـــان نامقـــدس بـــه جهـــان مقدس ،گ ــذار از کفر ب ــه قدس .ای ــن فضا معم ــوال با 2
ســـتون از  2طـــرف همـــراه میشـــود .آس ــتانه در فرهنگهای مختل ــف اهمیت بس ــیار دارد و
بـــرای عبـــور از آن در این فرهنگها آدابورس ــوم خاصی الزم اس ــت .آس ــتانه بهمنظور ایجاد
حریـــم و جلوگیـــری از ورود اهریمن نیز بوده اس ــت .س ــر درب و جلوخان مس ــجد مبین میزان
عظمـــت و اهمیـــت آن مســـجد اســـت ،بنابراین تالش معم ــاران این ب ــوده تا آن را وس ــیعتر،
مرتفعتـــر و مزینتـــر برپا کنند (فرشـــته نژاد .)387 :1378 ،س ــردر و جلوخان مس ــجد همواره
در محـــور افـــق قرینه اســـت و در محور عم ــود هیچ قرینگی ن ــدارد (نق ــرهکار.)238 :1376 ،
خصوصیـــات بارز ورودی و ســـردر ش ــامل تظاهر قوی در بی ــرون ،عظمت ،تق ــارن و تزئینات
است (یشـــمی.)681 :1378 ،

 -5-2پیش طاق
پیـــش طـــاق در فرهنـــگ معین بـــه معانـــی دروازه بلنـــد قصـــر ،دروازه کاخ پادشـــاهان امیران
آمـــده اســـت و فضایـــی سرپوشـــیده و نیمهبـــاز و متمایز کننده اســـت که فضای دسترس ــی
را از فضـــای معبـــر جـــدا میکنـــد .توقـــف و انتظـــار بـــرای ورود بـــه بنـــا در این قســـمت اتفاق
میافتـــد .در برخـــی مـــوارد در کنـــار  2بدنـــه پیش طاق ســـکویی ســـاخته میشـــد ت ــا محلی
بـــرای اســـتراحت ،گذرانـــدن اوقات فراغت و یـــا ایجاد زمینه بـــرای افزایش روابـــط اجتماعی
بین مـــردم فراهم آیـــد (ســـلطانزاده.)77 :1372 ،
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 -5-3درگاه
درگاه در فرهنگ معین دروازه و باب معنی شـــده و در مســـجد فضای کوچکی اســـت که در
ً
آن در ورودی قرار میگیرد .نعل درگاه در این قســـمت معموال طاق اســـت و قوســـی ش ــکل و
گاهـــی بهصورت افقی نیز دیده میشـــود (ســـلطانزاده.)78 :1372 ،

 -5-4هشتی
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هشـــتی یـــا کریـــاس فضایـــی هشـــتضلعی اســـت کـــه در بســـیاری از بناهای ســـنتی دیده
میشـــود و بعـــد از درگاه قرار دارد .هشـــتی مســـیر ورودی را به چند قســـمت تقســـیم میکند.
در برخـــی بناهـــا از هشـــتی فقط یک راه میگـــذرد .در اینجا دیگر هشـــتی عمل تقس ــیم فضا
را بـــر عهـــده نـــدارد و فقـــط جهت جلـــوه را ایفـــا میکنـــد (شـــیخ )1392 ،و نقش ز ی ــادی هم
در ایجـــاد محرمیـــت دارد .بـــا نیمهتاریک شـــدن فضـــا در هشـــتی و پنجرهای مشـــبک رو به
صحـــن مســـجد هم حس کنجـــکاوی در مخاطب زائد شـــده و هـــم فرد برای ورود مس ــتقیم
دادن به مســـیر ورودی طراحی میشـــود (ســـلطانزاده .)79 :1372 ،هشتی بهعنوان فضایی
ٔ
پنجره مش ــبک که
واســـطه در کالبد یافتن اصل سلســـلهمراتب نقـــش مهمی مردد میگردد.
دیـــد خفیـــف به صحـــن دارد مخاطب را امیـــدوار کرده و شـــوق حضور در صحـــن را افزایش
میدهـــد (یشـــمی .)681 :1378 ،بـــه تعبیری میتوان گفـــت به مخاطب گفته میش ــود که
تـــو هـــم میتوانـــی داخل شـــوی امـــا بعدازاین که شایســـتگی آن را بـــه دســـت آوری .آن هم نه
مســـتقیم بلکه با واســـطه و احترام و خضوع و شکســـتن منیت خود (شـــیخ .)1392 ،هشتی
بیشـــترین مکـــث ،تأمـــل و انتخـــاب در ذهـــن مخاطب را بـــا خود به همـــراه دارد .س ــنگاب
داخل هشـــتی ارمغان آور طراوت و شـــادابی و تطهیر اســـت .هشـــتی در سلســـلهمراتب ورود
بـــه مســـجد بعـــد از یـــک فضـــای نیمهباز و قبـــل از یـــک فضای بســـته قـــرار میگیـــرد (بعد از
ورودی و قبـــل از داالن)(نجفـــی زیارانـــی .)218-219 :1378 ،حضـــور در فضـــای هش ــتی
بهتریـــن فرصـــت برای انســـان اســـت تا حـــواس خـــود را متمرکـــز کند و خـــود را آمـــاده حضور
در صحـــن مســـجد کند .هشـــتی بـــه لحاظ عملکـــردی نیازمند پالن دایره شـــکل اس ــت اما
بـــه دلیـــل نیازهای طراحی شـــکلی هشـــت گوش را به خود گرفته اســـت تا ســـایر انش ــعابات
از آن میســـر باشـــد .ایـــن فضـــا در پـــان از  2مربـــع همســـان کـــه بـــا زاویـــه  45درجـــه روی هم
چرخیدهاند تشـــکیل شـــده .در ایـــن حالت نیز ســـکون و آرامش به همـــراه پویایی در محیط
حس میشـــود (نجفـــی زیارانـــی .)219-220 :1378 ،هشـــتی به همـــراه راهروهـــای تاریک و
نیمهتاریـــک وظیفه جداســـازی فضای درون از بیـــرون را دارد (نقـــرهکار .)240 :1376 ،اگر در
هشـــتی جایی برای نشســـتن فراهم شـــود به افزایش روابـــط اجتماعی میان مـــردم میانجامد
(طالبـــی .)190 :1379 ،بهطـــور کل دالیـــل وجود هشـــتی را در چند بند میتـــوان عنوان کرد:
-1عملکـــرد واســـطهای و مفصلی-2 ،تقلیل نـــور و ایجاد جاذبه و افزایـــش حس کنجکاوی،
-3ایجاد حریم-4 ،تقســـیم و هدایـــت حرکت-5 ،افزایش روابط اجتماعی بو واســـطه ایجاد
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شـــرایط الزم که در قبل مطرح شـــد-6 ،ایجاد مکث و آمادهس ــازی روح و قلب برای حضور،
-7جلوگیـــری از ورود بالفاصلـــه و رعایت اصل سلس ــلهمراتب
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ایـــن قســـمت ســـادهترین قســـمت در سلس ــلهمراتب ورود ب ــه مس ــاجد اس ــت ک ــه کارک ــرد
اصلی آن دسترســـی بن فضای هشـــتی و صحن مس ــجد و یا فضای داخلی مس ــاجد اس ــت
ً
(ســـلطانزاده .)77 :1372 ،معمـــوال تغییر جهت در داالن ص ــورت میگیرد تا محور صحن
بـــا محور قبله هماهنگ شـــود (شـــیخ .)1392 ،در مس ــجد ام ــام اصفهان ای ــن تغییر جهت
بـــه وضـــوح قابل مشـــاهده اســـت .در مطلبی آمده ک ــه دلی ــل حکیمانه این تغیی ــر جهت در
مســـجد امام اصفهان متمایز ســـاختن جهت مس ــجد با جهت کاخ شاه اس ــت و این تغییر
جهـــت میخواهـــد بیـــان کند کـــه راه ٔ
خانه خ ــدا و راه خانیه ش ــاه از یکدیگر متفاوت اس ــت
(علیآبـــادی .)546 :1378 ،ارتفـــاع دهلیز کمتر از ارتفاع هش ــتی اس ــت و میزان روش ــنایی
نیـــز کمتـــر اســـت و این امر بـــرای اش ــتیاق به حرکت اس ــت .ن ــوری ک ــه در انته ــای داالن به
چشـــم میرســـد هم کنجـــکاوی را تحریک میکند و ه ــم پویایی را تقو ی ــت مینماید و نقش
ً
هدایتگـــری نیـــز دارد (یشـــمی .)681 ،1378 ،دهلیزه ــا معم ــوال طویل هس ــتند و در میان
یش ــود چ ــرا ک ــه تطهیر و پاک ش ــدن بای ــد قب ــل از ورود
آنهـــا دسترســـی بـــه آبریـــزگاه دیده م 
صـــورت گیـــرد .دهلیـــز نیـــز بهعنوان فضایی واس ــطه عض ــو مهم ــی از سلس ــلهمراتب ورودی
مســـاجد اســـت و رعایت اصـــل سلس ــلهمراتب را تقویت میکن ــد .دهلیز نیـــز ورود یکباره به
صحـــن را غیرممکـــن میســـازد و ایج ــاد حر ی ــم میکن ــد .نکته قاب ــل توجه این اس ــت که نور
در داالن بـــه کمترین حد خودش میرس ــد و چش ــم را به تاریکی ع ــادت میدهد و هنگامی
کـــه انســـان به حیـــاط میرســـد صحن مس ــجد را غرق در روش ــنایی و ن ــور مییابد (یش ــمی،
 .)681 :1378ای نـــور تجلـــی حضـــور خداون ــد اس ــت (ش ــیخ .)1392 ،بهطورکل ــی میتوان
گفـــت حفـــظ و رعایـــت اصل سلســـلهمراتب و حر ی ــم و عدم س ــهلالوصول ب ــودن به فضای
مســـجد را از دالیـــل اصلـــی وجـــود دهلیز دانس ــت زیرا س ــهلالوصول ب ــودن به هی ــچ وجه در
ذهـــن مخاطب اثرگـــذار نخواهد بود و باید رابط ــه تأثیر و تأثری بین فضای معماری و انس ــان
برقرار باشـــد تا معمـــاری حکیمانه باش ــد (نجفی زیاران ــی.)218 :1378 ،
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 -5-6ایوان
در رونـــد تکامـــل و توســـعه ورودی مس ــاجد ایوان نی ــز به کار گرفت ــه ش ــد .داالن در حدفاصل
بیـــن دهلیـــز و حیـــاط بهعنـــوان یـــک فض ــای اصل ــی در سلس ــلهمراتب ورودی ق ــرار دارد
(ســـلطانزاده .)79 :1372 ،در تکاملیافتهتر ی ــن حال ــت ک ــه در دوران صفوی اس ــت وقتی
از دو گوشـــه حیـــات (نـــه بهصورت مس ــتقیم از وس ــط) و یا شبس ــتان میرس ــیم دیگر تمامی
سلســـلهمراتب ورودی تمـــام میشـــود .اگر غیرازاین باش ــد بین اف ــراد و مؤمنان فرق گذاش ــته
شـــده و ماننـــد این اســـت که بیـــن صف اول و آخ ــر نم ــاز تفاوتهایی باش ــد و این برخالف
دســـتورات اســـام و قرآن اســـت .بع ــد از طی ای ــن مراتب و ب ــا تغییر محی ــط نیز اف ــکار تغییر
کرده اســـت و فرد آماده حضور در پیش ــگاه خداس ــت« .اینجاس ــت که تقدم و تأخر فضایی
کـــه انعکاســـی از مفهـــوم عدالـــت اس ــت در معماری ج ــای خ ــود را مییابد یعن ــی از ورودی
نیمهبـــاز به هســـتی بســـته و ســـپس ب ــه داالن و ای ــوان پش ــت آن راه مییابیم» ایج ــاد عناصر
واســـطه بـــه دلیـــل تأثیرگذاری بـــر ذهن و قل ــب انس ــان و تذکر ب ــه او و همچنی ــن حفظ حریم
کبریایی اســـت (نجفـــی زیارانـــی.)218-220 :1378 ،
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سلســـلهمراتب ورود بـــه مســـاجد از  2جبـــه کالبـــدی و معنایـــی قابـــل بررســـی اســـت .جنبه
معنایـــی ان یـــادآور اصـــل سلســـلهمراتب کـــه جایـــگاه ویـــژه در جهانبینـــی اســـام دارد و
همچنیـــن حفظ حریم کبریایی داخل مســـجد میباشـــد .بهطور یکه مؤمن بـــدون یادآوری
جایـــگاه خود و همچنین کســـب اجازه و شایســـتگی ،اذن ورود به داخل را نخواهد داش ــت
و ایـــن امـــر متضمن تطهیر روحی و جســـمی اســـت .جنبه کالبدی سلســـلهمراتب در ورودی
مســـاجد در اجـــزای تشـــکیل دهنـــده آنکـــه شـــامل ســـردر ،جلوخـــان ،پیـــش طـــاق ،درگاه،
هشـــتی ،داالن و ایـــوان اســـت تقویـــت کننده همیـــن معانی و مفاهیم اســـت که بـــا الزامات
طراحـــی و عملکـــردی آمیخته شـــده و در یـــک روند تکاملـــی بهصورت مجموعـــهای کامل و
ســـازماندهی شـــده و بدین شـــکل متجلی گشـــته اســـت .هرکدام از اجـــزای مجموعه مانند
یـــک سیســـتم جنبـــه کالبـــدی ،عملکـــردی و معنایی مربـــوط بـــه خـــود را دارد و یک هدف
اصلـــی را دنبـــال میکننـــد و ایـــن خـــود تجلی وحـــدت در عین کثـــرت اســـت و از تجلیات
اصـــل سلســـلهمراتب .هـــدف رعایت اصـــل سلســـلهمراتب در ورودی مســـاجد کـــه بهترین
زمینـــه بـــرای تجلـــی این اصل اســـت ،تذکـــر به مؤمـــن در باب اصـــل آفرینش و جایـــگاه خود
و رابطـــهاش بـــا خـــدا و همچنیـــن در جهـــت پاســـخگویی به یـــک نیـــاز اساســـی در فرهنگ
اعتقـــادی و دینـــی ایرانیـــان مســـلمان یعنی حفـــظ حریم و حجـــاب داخل مســـجد از بیرون
اســـت .به زبان ســـاده اصـــل سلســـلهمراتب بهعنوان روح حاکـــم بر معماری مســـاجد ایرانی
بـــه همـــراه نیـــاز بـــرای حفـــظ حریـــم در کنـــار هـــم سلســـلهمراتب ورودی مســـاجد را ش ــکل
میدهنـــد.
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اخالق و سیاست در حفاظت
نوشته :فرانک مادرو
ترجمه :فاطمه علیمیرزایی

فـ ــرانـ ــک ج .مـ ـ ـ ــادرو (Frank G.
 )Materoاســتــاد دانشکده معماری
و رئــیــس گ ــروه حــفــاظــت تــاریــخــی در
دانــشــکــده هــنــرهــای زیــبــا دانــشــگــاه
پنسیلوانیا اســت .او همچنین مدیر
آزمــایــشــگــاه حــفــاظــت از مــعــمــاری و
یــکــی از پــژوهــشــگــران دانــشــگــاه مــوزه
نشــنــاســی
بــاســتــانشــنــاســی و انــســا 
اس ـ ــت .ع ـ ــاوه ب ــر ای ـ ــن ،او در مــرکــز
بــیـنالــمــلــلــی مــطــالــعــات حــفــاظــت و
مرمت ام ــوال فرهنگی ()ICCROM
در رم ت ــدری ــس م ـیکــنــد و در شهر
نــیــویــورک مشغول خــدمــت اس ــت .او
سردبیر مجله منطقهای «حفاظت و
مدیریت سایتهای باستانشناسی
و حفاظت از معماری» است.
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در دهه گذشـــته ،مســـائل مهمی در گفتمـــان در مورد هویت فرهنگـــی و جنبههای مالکیت
اما کـــن میـــراث تاریخـــی روی داده اســـت و از ایـــن منظـــر تعامـــات جـــدی میـــان مباح ــث
معرفـــی و تفســـیر میراث بهعنـــوان فرهنگ مادی با مباحث عملکردی شـــکل گرفته اس ــت.
ایـــن فرایند در گذشـــته بـــه دلیل عـــدم ارزیابی انتقـــادی اصول مرتبـــط بـــا زمینههایی مانند
طراحـــی و زیباییشناســـی و همچنیـــن تاریـــخ ،انسانشناســـی و دیگـــر علـــوم اجتماع ــی
عقـــب مانده اســـت .این کندی در بخشـــی بـــه حفاظت اخیـــر و تا حدی توســـعه این حرفه
بهصـــورت جزیـــرهای و اجتنـــاب از بررســـی انتقـــادی روایتهـــای تاریخـــی و فرهنگ ــی ک ــه
حاصل از مناســـبات حفاظت گذشـــته ناشـــی شـــده است.
رویکـــرد نظـــری و روششـــناختی در حفاظـــت کـــه بـــر تاریخنـــگاری هنـــری ،انسانشناس ــی
و تحقیقـــات علمـــی اســـتوار اســـت ،یـــک ابـــزار قدرتمند بـــرای پاســـخگویی به ســـؤاالت در
خصـــوص شـــکل ،معنـــا و اثـــر کارهای انســـانی اســـت .اگـــر پایهایتریـــن تعریـــف حفاظت
را بـــه شـــکل «حفاظـــت آثـــار فرهنگـــی از تخریب شـــدن و از دســـت رفتـــن» در نظـــر بگیریم،
حفاظـــت از میـــراث بـــه حفـــظ خاطـــره کـــه اســـاس وجـــود انســـان اســـت؛ کمـــک میکند.
حفاظـــت بهعنـــوان یک حرف بـــر پایه تفکر بر این باور اســـت کـــه دانش ،حافظـــه و تجربه به
ســـاختارهای فرهنگـــی ،بهویـــژه فرهنـــگ مـــادی گره خورده اســـت.
حفاظـــت از نقاشـــی ،بنـــا یا چشـــمانداز همگـــی به گســـترش نوعـــی میانجیگـــری انتقادی
در فراینـــد تفســـیر ایـــن مکانهـــا و چیزها کـــه جنبههایی از وجود انســـان را تقویـــت میکند،
کمـــک میکنـــد .حفاظت نیـــز اهدافی چـــون ارزیابی و تفســـیر میـــراث فرهنگی بـــرای حفظ
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و نجـــات بخشـــی اثـــر در زمان حـــال و برای آین ــده را در ب ــر میگی ــرد و راهی برای گس ــترش و
تقویـــت هویـــت فرهنگـــی و روایات تاریخ ــی از این طری ــق و در طول زمان اس ــت.
در چارچـــوب علمـــی ،حفاظـــت یـــک مفه ــوم م ــدرن از تاریخ بهعن ــوان چیزی ک ــه خطی و
پایانپذیـــر اســـت ،میباشـــد .بـــه س ــبب فه ــم کنون ــی ک ــه از تار ی ــخ وج ــود دارد ،انگیزهها و
روشهـــای جدیدی بـــرای حفاظت پیش ــگیرانه و کار ب ــرد دستس ــاختهها و مکانها ،جدا
از گذشتهشـــان بوجـــود آمـــده اســـت .همانط ــور که پ ــل فیلیپ ــوت ( )Paul Phillipotاش ــاره
میکنـــد ،در بیشـــتر متون حرفهای معاصر ،حفاظت ش ــرایط طراحی ش ــده برای یک ش ــئ با
«رویکـــرد علمـــی به گذشـــته و با بهرهگی ــری از دانش تاریخ ــی» و «یک پدیده م ــدرن با هدف
حفـــظ ارتبـــاط پویـــا با آثـــار فرهنگی گذش ــته در غال ــب تداوم س ــنتهای پیش ــین» تعریف
شـــده است.
بدیـــن ترتیـــب در اواخـــر قـــرن نوزدهـــم و بیس ــتم انگیزهه ــا و روشه ــا ،از طریق ممارس ــت در
نظامنامههـــای تاریخـــی و علمـــی ،اس ــلوب متنوع ــی از بیان ــات نظ ــری و کار ب ــردی یافت.
ایـــن رویکـــرد جدیـــد اصـــول و ارزشه ــای زیباییشناس ــی و تاریخ ــی هن ــر و معم ــاری را به
شـــکل مـــادی آثـــار مربوط میســـازد تا انتقال اث ــر همراه ب ــا ایده و فک ــر ایجاد آن انجام ش ــود.
نظریهپـــردازان معاصـــر ماننـــد ویتور ی ــو گرگوت ــی ( )Vittorio Gregottiحفاظ ــت را بهعن ــوان
موضـــع ضـــد مدرنیســـت /پس مدرنیس ــت ،ب ــر مفاهیم بنیان ش ــده ب ــر ارزش و مش ــروعیت
مشـــارکتهای هنـــری گذشـــته توضی ــح دادهاند.
درنهایـــت ،حفاظـــت یک عمـــل منتقدانه اس ــت .تصمیمگی ــری در م ــورد حف ــظ و ارائه آثار
بهواســـطه اعتقـــادات و ارزشهـــای معاص ــر درباره رابطه گذش ــته ب ــا حال انجام میش ــود.
ایـــن رابطـــه و تأثیـــر تثبیت کنندهای ک ــه چیزها و مکانها با اتصال ما به گذش ــته ش ــخصی
یـــا جمعـــی دارنـــد ،جهانـــی اســـت .این موضوع در  50س ــال گذش ــته ب ــه ســـبب اضطراب و
اختالل ناشـــی از تغییرات ســـریع و افزایش تحرک بیش ــتر ش ــده اس ــت .ای ــن تجدید حیات
نه ــا و در رمانتیک
نوســـتالژی در طراحـــی ،در پارکهـــا با ریش ــه تاریخ ــی ،در نوس ــازی مکا 
ســـازی ســـنت و آنچه زندگی ســـنتی نامیده میش ــود مش ــهود است
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حفاظـــت در قـــرن بیســـتم بهعنوان زمینهای مناس ــب ب ــرای مطالعه علم ــی و حرفهای و یک
رشـــته متمایـــز که بـــر مبنای نظریـــه و روششناس ــی در عل ــوم انس ــانی و علوم متمایز ش ــکل
گرفته اســـت ،بروز پیـــدا کرد.
در اولیـــن کنگـــره بینالمللـــی معمـــاران در مادر ی ــد در س ــال  ،1904تالشهای ز ی ــادی برای
تدویـــن مجموعـــهای از اصـــول جهان ــی ب ــرای مداخ ــات در بازس ــازی آث ــاری ک ــه اهمی ــت
تاریخـــی و فرهنگـــی داشـــتند ،صـــورت گرفت .علیرغ ــم تمام اختالف ــات ،تمام این اس ــناد
احســـاس مســـئولیت اخالقی را الزم ــه فرآیند حفاظ ــت بهعنوان یک ــی از فراینده ــای مطلق
ناظـــر بـــه حفـــظ زیباییشناســـی ،تار ی ــخ و یکپارچگی فیزیک ــی اثر دانس ــتند .آنه ــا میراث
فرهنگـــی را بهعنـــوان یک منبع فیزیکی ارزش ــمند و غیرقابل تعویض ارثی کـــه تداوم فرهنگ
را ترویـــج میدهـــد ،معرفـــی کردند .ای ــن تعریف در بیان جدید منش ــورهای اخی ــر ،بهصورت
متمرکـــز بـــر فرآینـــد و تعاریـــف جامعت ــر از می ــراث ،اصال ــت ،حقوق بش ــر و ارزشها ،ش ــکل
گرفته اســـت.
مـــدت طوالنی اســـت کـــه مفهوم اخ ــاق و رفتار اخالقی با حفاظت مرتبط اس ــت .در س ــال
 1960این موضوع با انتشـــار «اســـتانداردهای روابط حرفهای برای حفاظتگران» بهطور صریح
مطرح و در ســـال  1963به تصویب رس ــید .ای ــن مجموعه قوانین اخالقی ب ــرای حفاظتگران

در حفاظـــت معاصـــر اســـتراتژیهای مداخلـــه از بازخـــورد نوع و میـــزان مداخله بیـــرون آمده
ً
اســـت و منجـــر بـــه یـــک تعریف پیچیـــده و گیـــج کننـــده از رویکردهایی کـــه عمدت ــا به نوع
و زمینـــه میراث بســـتگی دارد ،شـــده اســـت .در بعضـــی از نقـــاط ،ازجمله ایـــاالت متحده،
اصطالحـــات حفاظـــت و نگهـــداری در زبـــان حرفـــهای بهعنـــوان مفاهیـــم متمایز ب ــکا رمی
رود .نگهـــداری  preservationمفهـــوم ابقا کـــردن وضعیت موجود و یا بهکارگیری وس ــیلهای
اســـت کـــه از طریـــق آن شـــکل موجـــود و یکپارچگـــی مـــواد و یا مـــکان از تخریـــب نگهداری
میشـــود .حفاظـــت  ،Conservationبـــه معنی تمـــام فنآوری مورد اســـتفاده بـــرای حفاظت
از میـــراث فرهنگی اســـت.
هـــر دو اصطالح با هدف اساســـی حفاظت و انتقال میراث فرهنگی بـــکار میروند .هرچند،
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هنـــر ،در ســـال  1967توســـط گـــروه  IIC-Americanآمریکا هـــم تصویب شـــد .اخالقیات به
معنـــای اصـــول اخالقـــی و یا مقررات وضع شـــدهای اســـت که یک فـــرد را هدایـــت میکند و
هنگامـــی که بهصـــورت جمعی بـــرای افراد متخصـــص بکار گرفتـــه میشـــود ،درواقع اصول
اخالقـــی اســـت که وظایف و مســـئولیتهای آنهـــا را بهصـــورت عمومی در مقابـــل یکدیگر
و در رابطـــه بـــا انجام حرفهشـــان تعریف و تعییـــن میکنـــد؛ بنابراین مفاهیم درســـت و غلط
و اقدامات مناســـب و نامناســـب در چنین اصولی و بر اســـاس معیارهایی که توســـط حرفه
تعریـــف و تعییـــن میشـــود ،بنیان گذاشـــته میشـــوند .ایـــن اصول ،بـــه نوبه خـــود ،اغلب در
ایجاد سیاســـت یـــا برنامههای عملی کاربـــرد دارند.
ً
مفهـــوم ارزش ،حـــق و تکلیـــف تلویحـــا از کلمه و مفهوم میراث برداشـــت میشـــود .تکتک
ایـــن مفاهیـــم ،ضـــرورت اخـــاق را در برخورد با میـــراث جمعی انســـانی تصدیـــق میکند؛ و
در مقابـــل ،حفاظـــت معاصـــر ،پیـــروی از اصول زیـــر را بهعنوان پایـــهای برای عمـــل حرفهای
اخالقـــی ایجاد کرده اســـت.
• انجـــام تحقیـــق و مستندســـازی -بهمنظـــور حفاظـــت علمـــی و بر اســـاس ش ــناخت
و پژوهـــش ،تمامـــی اســـناد و مـــدارک فیزیکـــی ،قبـــل و بعـــد از مداخله گرداوری ش ــود؛
• تعهـــد به احترام به ارزشهای ســـنی انباشـــته -بـــه این معنا که باید به دلیل پیش ــینه
تاریخـــی انباشـــته از فعالیتهـــای انســـانی ،اعتقـــادات فرهنگـــی ،ارزشهـــا ،م ــواد و
تکنیکهـــا در یـــک مـــکان یا اثـــر که نشـــاندهنده گذر زمان اســـت ،قـــدردان آنه ــا بود؛
• حفظ اصالت – حفظ اصالت به معنی حفظ یک وضعیت نسبی فرهنگی مرتبط با
ساخت یک چیز یا مکان به مثابه شاهد و یا مکتوبی از یک دوره زمانی و مکانی است؛
• تعهـــد بـــه ممانعـــت از هـــر ضـــرری -یعنی بـــا انجـــام حداقـــل مداخلهای کـــه بازتاب
ســـاختگی نداشـــته باشـــد ،زیباییشناســـی ،خوانایـــی و معنـــای اثـــر حفـــظ ش ــود و
گزینههـــای دیگـــر و درمـــان بیشـــتر بـــه آینـــده موکـــول گردد.
همانطور که در منشـــور  ICOMOSاســـترالیا (منشـــور بـــورا) ()Burra Charterخالصه ش ــده
اســـت ،هـــدف حفاظت حفـــظ یا بازیابـــی اهمیت فرهنگی یک شـــئ یا مکان اســـت و باید
شـــامل قوانینـــی برای امنیت ،نگهـــداری و آینده آنها باشـــد .در اغلب مـــوارد ،این رویکرد،
بـــر احتـــرام به بنیان اولیه اســـتوار اســـت و شـــامل حداقل مداخلـــه فیزیکـــی ،بهخصوص در
مـــواردی که ســـبب تغییراتـــی در تاریخ و کاربرد چیزی یا مکانی شـــود ،میباشـــد .سیاس ــت
حفاظت مناســـب برای یک شـــئ یـــا مکان بایـــد بر اســـاس درک اهمیت فرهنگی و ش ــرایط
فیزیکـــی آن تعییـــن شـــود و کاربردی متناســـب با واقعیت صـــوری و مادی اثـــر برایش در نظر
گرفته شود.
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درحالیکـــه نگهـــداری  preservationب ــه دنبال حراس ــت و توضیح با حف ــظ حالت فیزیکی
موجـــود –بـــدون توجـــه بـــه توهـــم حداق ــل تغییراس ــت -حفاظ ــت  conservationدر معنای
عمومیتـــر در جســـتجوی برقراری ارتباط از طری ــق کنترل تغییرات اس ــت .تفاوتهای آنها
در رویکـــرد میتواند در پاســـخ بـــه نگرشهای منفی نس ــبت به ترمیمهای گذش ــته در اروپا و
آمریکای شـــمالی توضیح داده شـــود ک ــه طبق اس ــتانداردهای امروز ،آث ــار یکپارچگی مادی
و اصالـــت تاریخـــی و فرهنگی -خود را از س ــاختار فرهنگی نس ــبی محروم س ــاخته اس ــت.
در حقیقـــت هـــر دو تعریـــف بـــه یکدیگر تعلق دارن ــد و آ گاه ــی از جایگاه کاربرد آنها بس ــیار
مهم است.
بـــرای بعضی از جوامع ســـنتی ،مفاهی ــم و عمل حفاظت ،اغلب متضاد با نقش سلس ــله وار
ســـنت ،باورها ،اعمال و اشـــیایی که توس ــط یک گروه هم ــراه با ارزشهای گذش ــته ،از یک
نســـل به نســـل بعدی منتقل میشـــود ،اس ــت؛ ام ــا اگر تداوم س ــنت حیات هو ی ــت فرهنگی
را تضمیـــن میکنـــد ،مهم اســـت به یاد داش ــته باش ــید که س ــنت هم ــان تغیی ــرات فرهنگی
ته ــای فرهنگ ــی میتوان ــد جامعه را
اســـت .ســـنت بهعنـــوان حافظه ســـاخته ش ــده و هوی 
بهطـــور منظـــم از طریـــق تفســـیرهای ش ــخصی و جمع ــی گذش ــته ب ــه ش ــناخت طبیعت در
حـــال تغییر برســـاند .حفاظت ،مانند تاریخ ،نش ــان دهنده تعهد آ گاهانه ب ــه تداوم فرهنگی
است.
یکـــی از تفســـیرها ایـــن اســـت کـــه حفاظ ــت ی ــک عم ــل حیاتی اس ــت .م ــا با قص ــد حفظ
ً
میکنیـــم  -و ایـــن قصـــد بایـــد مکررا م ــورد پرس ــش ،ارزیاب ــی و در ص ــورت لزوم اص ــاح قرار
بگیـــرد .بوســـیله تفســـیر ،بـــا برقـــراری ارتب ــاط بی ــن کاری (چی ــزی یا م ــکان) ک ــه میبینیم و
عملیـــات اجرایی بـــر روی آن ،میشناس ــیم آنچه میبینی ــم .در ادامه گفته گوت ــه ()Goethe
کـــه یـــک بار نوشـــت« ،مـــا میبینیـــم آنچ ــه که میشناس ــیم»
بـــا تعریـــف تفســـیر بهعنوان یک رابط ــه باز بین دی ــدن کار و تجرب ــه آن ،من روی ای ــن دیدگاه
بهعنـــوان راه اصلـــی دسترســـی بـــه فرهنگ م ــادی تأ کید میکنم .بدیهی اس ــت ک ــه خیال،
گرایشهـــای حســـی و معرفتـــی ما را ب ــا دنیای فیزیک ــی پیوند میزن ــد .در این ش ــرایط چقدر
دیـــدن بهعنـــوان یـــک منبع اطالعاتـــی برای کمک به م ــا قابل اعتماد اس ــت تا به وس ــیله آن
معنـــای اصلـــی اثر از دیدگاه کســـانی که آن را س ــاخته یا اس ــتفاده میکنن ــد را درک کنیم؟
مـــا همـــواره در تـــاش بـــرای حفـــظ و زن ــده نگ ــه داش ــتن معنای ی ــک اث ــر متعلق به گذش ــته
ً
بـــرای حـــال و نه برای آینده هســـتیم؛ و قطع ــا واکنشهای احساس ــی و فکری ما ب ــه چیزها و
مکانهـــا بر اســـاس اطالعاتـــی فراتـــر از این دیدگاه اس ــت.
ایـــن موضـــوع ما را بـــه ماهیت مشـــکوک فرهنگ میرس ــاند .مفه ــوم فرهنگ ،از اواس ــط قرن
نوزدهـــم ،بـــا گســـترش روانشناســـی انس ــانی و تأ کی ــد بر اهمی ــت فرد ،بس ــتری ب ــرای مطالعه
ً
انســـانها بهعنـــوان موجـــودات اجتماع ــی ش ــده اس ــت .اساس ــا مفه ــوم ارزش در فرهن ــگ
و نســـبیتگرایی فرهنگـــی ،یـــک مفه ــوم ضمن ــی در تفاس ــیر اس ــت .نس ــبیت فرهنگ ــی
ادعـــا میکنـــد کـــه از آنجـــا کـــه فرهن ــگ یکپارچگی ذات ــی خ ــود را ب ــا ارزشها و ش ــیوههای
منحصربهفـــرد دارد ،حفاظت در میراث باید متافیزیکی باش ــد .نق ــش ارزش در حفظ اموال
فرهنگی مدتهاســـت که تعیین و ش ــناخته ش ــده اس ــت .ولی امروزه اینکه چه کس ــی این
ارزش را تعییـــن میکنـــد و چگونه از روشهای مناس ــب برای کاربردی ک ــردن ،ارائه ،مداخله
و مالکیـــت در مـــورد آنهـــا اســـتفاده میکند ،مس ــئله مهمی اس ــت.
در حفاظـــت این مســـئله بیشـــتر بهعن ــوان «اقتضاء فرهنگ» مورد بررس ــی قرار گرفته اس ــت.
حرفهایهـــا -مداخلـــه بیجا را نتیج ــه بیتوجهی به فرهنگ مس ــتتر در اش ــیا و مکانهایی
کـــه مقاصد گروههای وابســـته ،مانند م ــردم بومی را در خود نگه مـ ـیدارد ،میدانند -بنابراین

معتقدنـــد کـــه سیاســـتها و مرمتهـــای حفاظتـــی بایـــد مطابـــق بـــا باورهـــا و ارزشه ــای
فرهنگـــی ایـــن گروهها شـــکل بگیرنـــد .در اصل در درمان اشـــیاء بومـــی از قومنـــگاری و برای
مکانهـــای فرهنگـــی ســـنتی ،مســـائل مربـــوط بـــه مالکیـــت و  ...مطـــرح میشـــود و تمام ــی
گروههـــای مختلـــف بـــه امـــوال فرهنگـــی بـــه چالـــش کشـــیده میشـــود .برعکـــس «اقتضای
فرهنگـــی» ،مفاهیـــم «میـــراث جهانـــی» و «اصـــول حفاظت جامع» بـــرای همه امـــوال میراثی
قابـــل اجرا هســـتند و در اینجا یک بار دیگر قـــدرت اصول حفاظت عمومی در برابر نس ــبیت
فرهنگـــی دیده میشـــود .درهرحال ،حفاظت پاســـخگو به فرهنگ و مفاهیـــم و اصول جامع
حفاظـــت جهانـــی ،به لحاظ فلســـفی یـــا اخالقی بـــا یکدیگر مخالف نیســـتند.
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حفاظـــت بهعنـــوان یـــک رشـــته ترکیبـــی ،بـــه حفاظـــت از میـــراث فرهنگـــی بـــا مش ــاهده
و تجزیهوتحلیـــل ســـاختار ،آســـیبها و حفـــظ فرهنـــگ مـــادی ،اختصـــاص داده ش ــده
اســـت؛ انجـــام تحقیقات بـــرای تعییـــن علت ،تأثیـــر و حل مشـــکالت و مداخـــات درمانی
و پیشـــگیرانه بـــا تمرکـــز بـــر حفـــظ یکپارچگـــی و کیفیـــت مـــواد تاریخـــی موجـــود و رعای ــت
روشهـــای تائید شـــده توســـط انجمنهـــای مربوط بـــه آن انجـــام میگیرد .حفاظـــت ،مانند
حقـــوق ،الهیـــات ،پزشـــکی و معمـــاری ،یـــک حرفـــه آموخته شـــده اســـت و آمـــوزش علمی
در آمـــاده شـــدن بـــرای کار عملـــی در آن نقـــش مهمـــیدارد .درواقـــع بهعنـــوان یـــک حرف ــه،
فعالیتهـــای آن در یـــک چارچـــوب نظـــری تعریف و شـــکل میگیـــرد و اصـــاح آن از طریق
تجربـــه انجـــام میشـــود .ارتقـــاء هر دو حـــوزه نظـــر و عمـــل در حرفه حفاظـــت ،ایـــن دانش را
بـــه ایجـــاد رویکردهای جدیـــد نزدیـــک میکند بهطور یکه مشـــکالت به آســـانی حل ش ــود.
ایـــن حرفـــه هماننـــد ســـایر حرفههـــا در چارچوب تحصیلـــی معتبـــر و ســـازمانهای حرفهای
بـــا اســـتانداردهای مبتنـــی بر عمـــل و کدهای اخالقـــی هدایت میشـــود؛ اما برخـــاف دیگر
حرفههـــا ،هنـــوز هیـــچ گواهینامـــه یا مجـــوزی بـــرای آن وجـــود ندارد.
علـــوم و فنآور یهایـــی کـــه بـــا حفاظـــت در ارتبـــاط هســـتند ،بایـــد در راســـتای اه ــداف و
روشهـــای حفاظـــت توجیه شـــوند .علم ،بـــه معنای یک روش سیســـتماتیک و س ــاختاری
بـــرای درک دنیـــای مادی اســـت که متفـــاوت از رویکردهای تاریخ ،فلســـفه یا زیباش ــناختی
اســـت .در حقیقـــت فناوری ،اســـتفاده از علم ،یـــا مجموعه روشهـــا و مواد برای دس ــتیابی
ً
بـــه اهـــداف حفاظت میباشـــد .اگر مـــا فرضا بپذیریـــم که تمریـــن حفاظت بـــا مطالعه علل
اصولـــی تخریب آغاز شـــد ،بنابراین میتوانیم بگوییم در دهه  1930و  ،1940همراه با توس ــعه
آزمایشـــگاههای حفاظت در موزه و متخصصان ،این زمینه دانشـــی (حفاظت) متولد ش ــد.
بـــا ایـــن وجـــود بایـــد محدودیتهـــای روش علمـــی بـــرای تولیـــد انـــواع خاصـــی از دادهه ــا را
درک کـــرد .حفاظـــت تنهـــا بـــا جنبههـــای فیزیکـــی اشـــیاء و اماکـــن انسانســـاخت س ــروکار
نـــدارد ،بلکـــه بـــا ســـؤاالت فرهنگـــی پیچیـــدهای از باورهـــا ،اعتقـــادات و احساســـات و نیز
زیباییشناســـی و ...ســـروکار دارد .علـــم بـــه تفســـیر کمـــک میکنـــد ،امـــا نمیتوانـــد و نباید
معانـــی مطلـــق را ایجـــاد کنـــد یـــا تنها یـــک حقیقـــت را نشـــان دهد.
امـــروزه حفاظـــت بـــه یـــک اســـتراتژی عمـــده در شـــکل دادن و تفســـیر دنیـــای فرهنگ ــی م ــا
تبدیـــل شـــده اســـت .هـــر اقـــدام حفاظتـــی یـــک نـــوع اســـتدالل اســـت کـــه بـــر ارزشه ــای
فرهنگـــی ،تعریف ،درمان ،تفســـیر و اســـتفاده از گذشـــته تأثیر میگـــذارد .اغلب بحثهای
تاریخـــی بـــرای یا برعلیه شناســـایی ،تعییـــن و نگهـــداری فیزیکی میراث فرهنگـــی بر مبنای
شناختشناســـی دانـــش و حقایق اســـتوار اســـت .دانـــش و حقایق توضیحاتی هس ــتند که
بـــه اهداف حفاظت کمـــک میکنند و به نوعی رویکـــرد که تحلیلهای تاریخـــی و انتقادی
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را تصدیـــق میکنـــد اشـــاره دارنـــد .نس ــبیتگرایی فرهنگی ،چیزی اس ــت ک ــه حفاظتگران
بایـــد کشـــف کننـــد و آن را فقط به خاطر ارتباطش با یک مس ــئله خ ــاص رد نکنند .وقت آن
رســـیده اســـت که گفتوگو بیش از دان ــش و تخصص در رفع نگرانیها و مس ــائل اجتماعی
و جهانـــی به ما کمـــک کند.
ً
شه ــای کار کامال متضاد پیدا
در حفاظت معاصر ممکن اســـت دیدگاههای ناس ــازگار و رو 
شـــود ،از یـــک دیـــدگاه ایدئالیســـتی که به بازگش ــت غیرممکن ش ــی ،س ــاختار یا س ــایت به
اصلـــش کـــه هرگز اتفـــاق نمیافتد ،میاندیش ــد تا ی ــک واقعگرا ک ــه در حد مجاز و بر اس ــاس
ارزشهـــای تاریخی تمـــام تغییراتی که در طول زمان ایجاد ش ــده اس ــت را درمان میکند .به
همیـــن دلیل باید شـــناخت مالکیت فرهنگ ــی و اجتماع ــی و درون داد گروههای عالقهمند
دیگـــر در فراینـــد تصمیـــم ســـازی که مس ــئولیت اصلی ای ــن حرف ــه را حفظ میکنن ــد در نظر
گرفته شود.
پایبنـــدی بـــه اصول حفاظـــت مختص گروهه ــای حفاظت نیس ــت .این اصول باید توس ــط
همه کســـانی کـــه در مراقبـــت و مدیر ی ــت می ــراث فرهنگی هم ــکاری دارند ،رعایت ش ــوند
چـــرا که این اســـتانداردهای کلـــی ،رویکرد و روششناس ــی را نش ــان میدهند .این بخش ــی
از ایـــن پایبندی و روششناســـی بر اس ــاس یک دانش عمی ــق و دقیق از تاریخ ش ــئ یا مکان
و یـــا زمینـــه آنهـــا ،اهمیت ســـاختار فیزیک ــی آنه ــا ،معانی و ارزشه ــای فرهنگ ــی آنها در
طـــول زمان و نقش آنهـــا در تأثیرگذاری و تأثیرپذیری جوامع محلی و دورافتاده فعلی ش ــکل
میگیـــرد .درحالیکـــه این رویکرد نیاز به اس ــتفاده از انواع دانش تخصص ــی دارد و در حالت
ایدئـــال ایـــن فراینـــد بایـــد به یـــک محیط فرهنگ ــی بازگ ــردد ،بهطور یک ــه حفاظ ــت بتواند از
تالشهـــای فـــردی و جمعـــی انســـانی با ایج ــاد و تضمی ــن ارتباط بین گذش ــته و ح ــال بهره
بگیرد و ســـخن بگوید.
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در قـــرآن آیات مشـــخصی بـــرای تدفین ذکر شـــده و دفن کـــردن مرده در خـــا ک بهعنوان یکی
از اصـــول مهـــم شـــریعت مـــورد تأ کید قرار گرفته اســـت از ســـوی دیگر برجســـته کـــردن قبور و
ســـاختن بنـــا بر روی آن نـــه تنها توصیه نشـــده بلکـــه به نظر میرســـد در بســـیاری از مذاهب
اســـامی نهی شـــده اســـت .ســـاختن مقابـــر حداقل پـــس از ســـده دوم هجری در ایـــران رواج
پیـــدا کـــرد و مفهـــوم مـــردگان با شـــأن باالی مذهبـــی در قالب ســـاختن مقابر باشـــکوه بر س ــر
گـــور اولیـــای مذهبـــی و گاه شـــاهان رایـــج گردیـــد .مقبرههای امـــروزی بیشـــتر بهصورت یک
نمـــاد دیده میشـــوند .اما اما کن زیارتی بهصورت یک مجموعه وســـیع اســـت که س ــر پناهی
بـــرای زائران گفته میشـــود .احـــداث مقابر در دوره ســـلجوقیان بهعنوان یـــک بنای مذهبی،
مانند ســـایر ادوار پیشـــین اســـامی و قبل از اســـام از اهمیت خاصی برخوردار بـــوده و مقابر
و بناهـــای مذهبـــی متعـــددی در حـــوزه حکومـــت ســـاجقه بنـــا گردید کـــه امـــروزه نمایانگر
قســـمتی از هنـــر باشـــکوه آن دوره اســـت .مقابـــر ســـلجوقی بـــا پالنهـــای متنوعـــی س ــاخته
شـــدهاند و اغلـــب بـــا آجـــرکاری ،کاشـــیکاری و گچبـــری تزئیـــن گردیدهاند .ایـــن تحقیق با
روش تحلیلـــی -توصیفـــی بـــا توجه به اســـناد کتابخانـــهای ابتدا به بررســـی مقابر ایـــن دوره و
ســـپس بهصورت مبســـوط بـــه معرفی بنای ســـه گنبـــد ارومیه میپـــردازد.
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ایرانیـــان از دیربـــاز بـــه شـــیوه ســـاختن مقب ــره آش ــنا بودند .اگرچ ــه ای ــن مقبر هه ــا و برجهای
مقبـــرهای هیـــچ نوع ارتباطی بـــا احتیاجات واقع ــی ندارند ،به احتمال ز ی ــاد ،ایمانی مذهبی
یا عقیده و تصوراتی خاص باعث به وجود آوردن آنها ش ــده اس ــت .ایرانیان همیشه بزرگان
نه ــا مقبرهه ــا و آرامگاههایی برپا
خـــود را احترام میگذاشـــتند و برای جاو ی ــدان ماندن نام آ 
میداشـــتند .ایـــن مقبرههـــا هرکـــدام نمایانگ ــر گوشـ ـههایی از تم ــدن و فرهن ــگ ای ــن کش ــور
باســـتانی نیز هســـتند .آرامگاه بعد از مس ــجد ،بیش ــتر از هر نوع معماری دیگ ــر در ایران دوره
اســـامی مـــورد توجـــه عامه بـــوده اس ــت و در فرهنگ ایرانی ریش ــه دوان ــده ،کمتر ش ــهری در
ایـــن کشـــور وجـــود دارد که ســـهمی از چنی ــن بناهایی نداش ــته باش ــد .تنوع اش ــکال در این
ً
نـــوع بناهـــا در طول قـــرون حاصـــل گردیده و در مقایس ــه با س ــایر بناها نس ــبتا جزئی اس ــت.
باوجوداینکـــه بخـــش گســـتردهای از معم ــاری اوای ــل دوره اس ــامی ای ــران با می ــراث پیش از
اســـام ارتباط آشـــکار دارد ،در روزگار پیش از اس ــام در ایران هیچ نوع اثری از آرامگاهی که
مســـتقل بنا شـــده باشـــد وجود نـــدارد و مقبره کوروش هخامنش ــی در پاس ــارگاد یک اس ــتثنا
میباشـــد اســـام بنیادی از هرگونه یادگار رس ــمی برای مردگان رویگردان بود و پیامبر اس ــام،
حضـــرت محمـــد (ص) ،خود ســـفارش کرده بود که گورها ه مس ــطح زمین باش ــند و جس ــد
مرده را بالفاصله به قبر ســـپرده ،بدون تش ــریفات در یک کفن س ــفید س ــاده مدفون س ــازند،
ایـــن ســـفارش پیامبـــر بـــه خاطـــر جلوگیری از بازگش ــت به ش ــرک وبت پرس ــتی بود؛ ک ــه با آن
همـــه ،ایـــن توصیه با رویه عمومی رس ــوم تدفین بی ــن اعراب آن زمان در تض ــاد بود و به زودی
ایـــن منـــع به گونهای محســـوس رفع ش ــد و س ــاختن آرام ــگاه بر روی قب ــور اولیاء و اف ــراد مهم
مذهبی شـــروع شـــد که نقطه اوج این تحوالت رش ــد مذهب تش ــیع ب ــود .اوج ترقی معماری
مقبرههـــا در ایـــران از دوره ســـلجوقیان آغ ــاز ش ــد زیرا در ای ــن دوران معم ــاران با اس ــتفاده از
تجربیات گذشـــته و تأثیـــر گرفتن از س ــبکها و روشهای مختلف معم ــاری ،آرامگاههایی
را بـــه اشـــکال گوناگون و در طرحهـــای متنوع خلق کردن ــد .احداث مقابر در دوره س ــلجوقی
بهعنوان یک بنای مذهبی ،مانند س ــایر ادوار پیش ــین اس ــامی از اهمی ــت خاصی برخوردار
بوده و درواقع این دوره نقطه شـــروعی برای س ــاخت بیش ــمار مقابر ادوار بع ــدی گردید .آنچه
کـــه در ارتبـــاط بـــا معمـــاری آرامگاهها قابل تأمل اس ــت ،این اس ــت که همزم ــان با حکومت
یس ــابقه و
ســـلجوقیان در ســـدههای  5و  6در ای ــران ،س ــاخت اینگونهبناه ــا نی ــز رش ــد ب 
چشـــمگیری مییابـــد که از دورههای قبلی ش ــروع ش ــده ب ــود و در ای ــن دوره و ادوار بعدی به
ً
اوج خـــود رســـید .مقبرههـــای ایـــن دوران ک ــه اکثرا روی س ــکویی بنا ش ــده ،دوطبقه اس ــت.
طبقـــه بـــاال را اتاق مقبـــره و طبقه زیری ــن را دخمه یا س ــرداب تش ــکیل میدهد .ات ــاق مقبره
دارای یـــک محـــراب یا محراب نمایی اس ــت ک ــه به مقبره جنب ــه دینی میده ــد .وجود این
محرابهـــا در بقـــای بناها مؤثر بوده ز ی ــرا مردم با دیده احترام بیش ــتری به ای ــن مقبرهها نگاه
میکردند و درنتیجه در نگهداری آنها کوش ــش بیش ــتری ش ــده اس ــت.

سلجوقیان:
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ســـلجوقیان در اصل از اقوام غز بودند که موطن و س ــرزمین ا صلی آنها دشـ ـتهای ش ــمال
دریـــای خـــزر و دریاچـــه آرال بـــود .آنها پ ــس از قبول اس ــام از طری ــق خ ــوارزم و ماوراءالنهر،
یش ــده ،ق ــدم در س ــرزمین اس ــام
ته ــای نظام 
بهعنـــوان ســـپاه مـــزدور وارد خدمـــت قدر 
گذاشـــتند .ســـلجوقیان و دســـتههای تاب ــع چادرنش ــین آنها ،س ــپس روبه س ــوی خراس ــان
نهادنـــد و آن ایالـــت را از غزنویان گرفتند .در س ــال  429هجری طغرل در نیش ــابور خویش ــتن
را ســـلطان خوانـــد .در ســـال  447هج ــری طغ ــرل وارد بغ ــداد ش ــد و س ــلطنت وی از طرف

خلیفـــه عباســـی مورد تائید قـــرار گرفت .در زمان حکومت آلب ارســـان و پســـرش ملکش ــاه
کـــه هـــر دو تـــا حد بســـیاری متکـــی بـــه وزیـــر ایرانی خویـــش ،خواجـــه نظـــام الملـــک بودند،
دولـــت ســـاجقه بـــزرگ به اوج خود رســـید .در شـــرق ،خوارزم و افغانســـتان غربـــی از تصرف
غزنویـــان خارج شـــد و ضمیمـــه دولت ســـلجوقی گردید و ملکشـــاه در اواخر ســـلطنت خود
بـــه ماوراءالنهـــر تاخـــت و قراختایان را مطیـــع خود ســـاخت .در آناتولی شکســـت بیزانس در
مالزگـــرد در ســـال  463هجری دروازههای آســـیای صغیر را به روی تهاجمـــات و یورشهای
تـــرکان گشـــود .طغـــرل و آلـــب ارســـان و ملکشـــاه بر جمیـــع ســـرزمینهای وســـیع و ممالک
ســـلجوقی حکومـــت داشـــتند؛ امـــا بعـــد از مرگ ملکشـــاه جنگهـــای داخلی بیـــن کیارق و
محمـــد اتفاق افتاد و شـــعب دیگر خانـــدان ســـلجوقی در نواحی مختلف ادعای اس ــتقالل
کردند .بااینحال ،شـــعبه اصلی این خاندان تا مرگ ســـلطان ســـنجر اســـما به ریاس ــت کل
ســـاجقه شـــناخته میشـــد و ســـنجر آخرین فـــرد از ســـاجقه بزرگ بـــود که باوجـــود منحصر
بودن قلمرو او به خراســـان تا ســـال وفاتش  552هجری ،عنوان ریاســـت ســـاجقه را داشت.
در ایـــن دوره باوجوداینکـــه ســـلجوقیها گروهـــی خارجـــی بودنـــد کـــه بـــر ایـــران حکوم ــت
میکردنـــد امـــا برخالف عربهـــا و مغولها توانســـتند باعث رونق و پیشـــرفت کشـــور از همه
جهـــات بهخصـــوص معمـــاری شـــوند ،به همیـــن دلیل مورخـــان و کارشناســـان ایـــن دوره را
درخشـــانترین دوره معمـــاری ایـــران میدانند.
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مقبره سه گنبد ارومیه)
سیده فائزه موسوی ،مرتضی خسرونیا
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انواع مقبره با توجه به شکل آنها:
از دیـــدگاه هنـــر معماری ،نقشـــه ایـــن مقبرهها را میتوان در ســـه گـــروه مجزا بررســـی کرد .اول
نســـبت بـــه کرســـی مقبرههایی که بدنـــه آرامگاه بـــر روی آن قرارگرفته اســـت .دوم نس ــبت به
طـــرح و نقشـــه کرســـی کـــه ممکن اســـت بـــر روی این کرســـیها بدنـــه آرامگاه شـــکل دیگری
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در شـــرح کلـــی مقبرههـــای دوره ســـلجوقیان در ایـــران میتـــوان گفت کـــه بیشـــتر مقبرههای
ایـــن دوره دوطبقـــه بنا شـــدهاند .طبقـــه باال یا اتـــاق مقبره و طبقـــه زیرین یا دخمـــه که محل
دفـــن اجســـاد بـــوده اســـت .طبقـــه باال بیشـــتر جهـــت انجـــام فرایـــض دینی مـــورد اس ــتفاده
قـــرار میگرفتـــه و بـــه همیـــن دلیـــل در بعضـــی از ایـــن آرامگاههـــا یـــا مقبرههـــا مح ــراب ی ــا
محـــراب نمایـــی درجهـــت قبله وجـــود دارد .ایـــن مقبرههـــا در داخل بهوســـیله یک س ــقف
یـــا قبـــه نیمدایـــره و در خـــارج بهوســـیله گنبـــد مخروطـــی ،هرمـــی ،یـــا قبـــهای متناس ــب ب ــا
ً
بدنـــه پوشـــانیدهاند .گنبـــد مقبرههـــا معمـــوال دو پوشـــه بوده که پوشـــش خارجـــی آن جهت
محافظت ســـاخته شـــده اســـت .در بعضی از ایـــن مقبرهها بـــرای عظیم و بلند نشـــان دادن
آنهـــا ،روی قبـــه داخلی توســـط یک ســـاقه اســـتوانهای یا مقبرههـــا برای عظیم و بلند نش ــان
دادن آنهـــا ،روی قبه داخلی توســـط یک ســـاقه اســـتوانهای یا منشـــوری دومین قبـــه یا گنبد
کاله ماننـــد بنـــا شـــده اســـت که پوشـــش خارجـــی را تشـــکیل میدهـــد و بدینوســـیله گنبد
رفیعتـــر شـــده ،از فاصلههـــای دور بهخوبـــی دیـــده میشـــود .این طـــرز معماری خـــود حالت
دینـــی و احترام بیشـــتری برای مقبرهها کســـب کرده اســـت .بنای این نـــوع مقبرهها در دوران
ســـاجقه رواج زیـــادی داشـــته و یکـــی از نمونههای زیبـــای آن مقبره ســـلطان ســـنجر در مرو
اســـت کـــه گنبدش قبهای شـــکل و شـــبیه به چادرهـــای اقـــوام بیابانگردی و ترک میباش ــد
ایـــن گنبد بـــا کاشـــیهای آبی مزیـــن خـــود از فاصلهای بـــس دورنمایان بوده اســـت .ش ــاید
اتخـــاذ ایـــن اشـــکال در مقبرههـــا بـــه خاطر رابطـــهای قومـــی میان شـــکل آنها بـــا چادرهایی
باشـــد کـــه در آنها زندگـــی میکردهانـــد)1( .
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گرفتـــه باشـــد ،ماننـــد برج قابـــوس ک ــه دارای بدنه خارج ــی ترکداری و کرس ــی دایره ش ــکل
اســـت .ســـوم با توجه به بدنه مقبرهها که تش ــکیل دهنده بنای اصلی آرامگاه اس ــت امکان
ً
انجـــام یـــک گروهبنـــدی وجـــود دارد ،زیرا ش ــکل نقش ــه خارج ــی مقبر هه ــا عموم ــا در داخل
مقبـــره هم تکرار شـــده ،ســـومین قس ــمت آرام ــگاه گنبد اس ــت که بیش ــتر به نقش ــه بنای آن
بســـتگی دارد .بنابرایـــن میتـــوان گروهبن ــدی آرامگاهها یا مقبرهه ــای برج مانن ــد را مطابق با
نقشـــه بدنه آنها در این دوره به ســـه گروه مختلف قس ــمتبندی کرد .مقبرههایی با نقش ــه
دایرهـــای شـــکل ،مقبرههایی با نقش ــه چهارگ ــوش و مقبرههای ــی با نقش ــه چندضلعی)1( .

کرسی در مقبرهها:
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قســـمتی از بنـــا کـــه در زیرزمین واقع ش ــده پی یا پایه (فونداس ــیون) و قس ــمتی ک ــه روی پی و
یش ــود ک ــه روی آنها بدن ــه آرامگاه ی ــا برجهای
روی زمین بنا شـــده اســـت کرســـی نامیده م 
مقبـــرهای برپـــا شـــدهاند .در زمانهـــای گذش ــته بیش ــتر از س ــنگ ک ــه محکمتری ــن مصال ــح
یش ــد و چ ــون پای ــه یا پ ــی بن ــا در زیرخ ــاک باقی
طبیعـــی اســـت بـــرای پـــی بنـــا اســـتفاده م 
میمانـــد بنابرایـــن احتیاجـــی به منظ ــم و زیبا چیدن دیواره ــای آن نبوده اس ــت .درحالیکه
قســـمت کرســـی بنا چـــون نمایان بود و تأثی ــر فراوانی در زیبایی و ش ــکل بنا داش ــت ،با توجه
یش ــد .آرامگاههایی که
بیشـــتر در رعایـــت اصـــول معماری ،زیبات ــر و مناسـ ـبتر س ــاخته م 
کرســـی آنها روی ســـطح زمین بنا ش ــده دارای یک طبقه زیرین ش ــبیه دخمهاند که اجس ــاد
در آنجـــا دفن میشـــدهاند .قدیمیت ــری نمونهاین مقبره ،گنبد س ــرخ مراغه اس ــت که قاعده
چهارگـــوش ان با ســـنگهای تراشـــیده ش ــده بزرگ س ــکویی تش ــکیل میدهد ک ــه دخمه در
داخـــل این قاعده جای گرفته اســـت .از اواس ــط س ــده شش ــم هجری ( 12می ــادی) به بعد،
ً
عمومـــا مقبـــره در طبقـــه زیریـــن دارای ی ــک دخم ــه و در خارج دارای یک کرس ــی ش ــدهاند؛
یعنـــی ایـــن روش کـــه اگر یـــک آرامگاه از خ ــارج دارای یک کرس ــی باش ــد در داخ ــل هم یک
دخمه دارد معمول شـــده اســـت .از اواس ــط همین قرن به بعد میبینیم که کرسـ ـیها بلندتر
بنـــا شـــده و درنتیجه بـــر ارتفاع دخمهه ــا هم در داخ ــل تأثیر گذاش ــتهاند)1( .
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نقشـــه و معمـــاری بدنـــه مقبرههـــای دوره س ــلجوقیان از اواس ــط ق ــرن پنج ــم هج ــری به بعد
تـــا اواخـــر قرن ششـــم هجری اشـــکال مختلف ــی را نش ــان میدهد .در س ــده پنج ــم هجری با
آرامگاههایـــی به شـــکل دایـــره ،چهارگ ــوش و چندضلع ــی روبهرو هس ــتیم که ای ــن مقبرهها
بـــا مقبرههایی که در ســـده ششـــم هج ــری دارای همان نقش ــه هس ــتند ،از جه ــت تزیینات
دیوارهـــای در نماهـــا بـــا یکدیگـــر اخت ــاف دارن ــد .ام ــکان زیباس ــازی مقبرههای ــی ب ــا بدنه
اســـتوانهای نســـبت بـــه آرامگاههایـــی ک ــه دارای بدن ــه چندضلع ــی هس ــتند کمتر اس ــت .و
بـــه همیـــن علـــت در نمونههـــای موج ــود در ه ــر دوره از این فرم و ش ــکل کمتر استفادهش ــده
اســـت .تنهـــا امتیاز این نـــوع مقبرهها از دیگر آرامگاههای این دوره نقش ــه دایره ش ــکل داخل
نه ــا بهراحتی میت ــوان با ایج ــاد یک ردی ــف قطار
آنهاســـت زیـــرا برای پوشـــاندن ســـقف آ 
بنـــدی در پایـــه گنبد ســـقف موردنظ ــر را اس ــت ورا مرد ای ــن عمل ازنظر نظ ــر توازن نیز بس ــیار
مطلـــوب اســـت و شـــاید همین طـــرز کار باعث ش ــده ت ــا داخ ــل بعض ــی از آرامگاههایی که
دارای نقشـــه چهارگـــوش و یا چندضلعی یا بدنه منش ــوری هس ــتند دایرهای ش ــکل س ــاخته
شـــود .بـــرج دماوند و مقبـــره مؤمنه خات ــون نمونهای از این نوع مقبرهها هس ــتند .ش ــاید بتوان
گفـــت کـــه انگیزه و ایده اصلی ســـاختن این ن ــوع مقبرهه ــا از چادرهای بادیهنش ــینان گرفته
شـــده .بنـــای مقبرههای چهارگوش ک ــه در ایران س ــابقهای طوالنی دارد در زمان س ــلجوقیان

بـــه اوج خـــود میرســـد .یکـــی از ایـــن مقبرههـــای چهارگـــوش دوره ســـلجوقیان کـــه ش ــهرت
فراوانـــی در فرهنـــگ معماری ایران دارد گنبد ســـرخ مراغه اســـت که از زیباتریـــن نمونههای
مقبرههـــای ایـــن دوره اســـت .بـــرای پوشـــاندن ســـقف داخلـــی ایـــن مقبرههـــای چهارگوش
بهوســـیله نیمکـــره بـــه بعضـــی از عناصـــر کمکـــی احتیاج پیدا شـــده اســـت برای ای ــن کار از
روش تبدیـــل چهارگـــوش به چندضلعی اســـتفاده شـــده اســـت و با ســـاختن ترنبـــه هایی در
محـــل خالی گوشـــهها آســـانترین تبدیل بـــه چندضلعـــی را پیـــدا کردهاند)1( .
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شکل  -1پالن مقابر مأخذ گنجنامه مقابر ()1

پوشش سقف خارج و داخل آرامگاهها
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یکـــی از مهمتریـــن و زیباتریـــن قســـمتها در معماری مقبرهها پوشـــش ســـقف آنها اس ــت
ً
کـــه عمومـــا فرم آنها بســـته به نقشـــه بدنه آرامگاه شـــکل گرفته اســـت .این پوشـــشها که در
داخـــل نیمکـــره و قبهای شـــکل و در خارج متناســـب بـــا فرم بدنـــه رک ،خاکی ،یـــا نیمکرهای
هســـتند .در معمـــاری بـــه نـــام قبه یا گنبد معروف اســـت .بیشـــتر ســـقفهای نیـــم کروی یا
مقعـــر کـــه در بـــاالی پالنهـــا مـــدور ،مربع ،یـــا ده ضلعـــی تعبیـــه میشـــوند با کمک گوش ــوار
مدور میشـــوند و پوشـــش خارجی در حقیقت محافظی برای قبه یا پوشـــش داخلی آرامگاه
به شـــمار میآید .در بیشـــتر مقبرههای ایران از دو پوشـــش جهت پوشـــاندن ســـقف استفاده
شـــده اســـت از نمونههـــای اولیـــه ســـقفهای دو پوششـــی بـــرج قابـــوس در گنبد قاب ــوس را
میتـــوان نـــام بـــرد .در مورد بـــه کار بردن دو پوشـــش در مقبرهها نظـــرات گوناگونی ایراد ش ــده
اســـت ازجمله مرحوم عبـــاس زمانی در بحث گنبدهای دو پوششـــی چنیـــن عنوان میکند
" شـــاید هـــدف ســـازنده ایـــن مقبـــره در منطقـــه پربـــاران ایـــن بوده کـــه جریـــان هـــوا از بین دو
پوشـــش ممکـــن و پوشـــش داخلـــی از رطوبـــت حفظ شـــود تـــا زود خـــراب نگـــردد .البته این
نظریـــه در نقـــاط مرطـــوب ماند صفحات شـــمال ایـــران منطقی به نظر میرســـد ولـــی اجرای
ً
ایـــن رویـــه در نقـــاط نســـبتا خشـــک چون مـــرو یا اصفهـــان قابـــل تأمل اســـت؛ و بای ــد منظور
دیگـــری نیـــز در بیـــن باشـــد بهخصوص کـــه در این نقـــاط و نقـــاط مجـــاور آن گنبدهای یک
پوششـــی نیـــز مانند گنبدهای جنوبی و شـــمالی مســـجد جامـــع اصفهان و گنبـــد مقبره امیر
اســـماعیل ســـامانی در بخارا ســـاخته شـــده و هنوز پابرجاست)1( .
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ش ــکل ( )2گنبده ــای ش ــمالی و جنوبی
مس ــجد جام ــع اصفه ــان مأخذ س ــایت
می ــراث فرهنگی

در ایجـــاد گنبدهـــای دو پوششـــی منظوره ــای تزیین ــی و زیبای ــی خواه ــی نی ــز مؤث ــر ب ــوده
اســـت بـــرای پوشـــش خارجی برجه ــای مقب ــرهای که دارای بدنه اس ــتوانه ش ــکل هس ــتند از
گنبدهای مخروطی و پیازی شـــکل استفاد هش ــده ک ــه بهطور مثال میتوان از پوش ــش مقبره
چهلدختـــران و بـــرج علمـــدار دامغان که به س ــال  417هجری س ــاخته ش ــد اس ــت نام برد.
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ش ـ ـکـ ــل ( )3ب ـ ـ ــرج پ ـ ـیـ ــر عـ ـلـ ـم ــدار
چهلدختران دامغان مأخذ گنجنامه
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بـــرای پوشـــش ســـقف در مقبرههـــای چهارگ ــوش و مکع ــب ش ــکل ابت ــدا چهارگوش ــه را ب ــه
ً
هشـــتگوش و ســـپس شـــانزده گـــوش و نهایت ــا به حد دای ــره نزدی ــک س ــاختهاند بهطور یکه
خیلـــی راحـــت گنبـــد را بـــر بدنه ده ضلع ــی بنا کردهان ــد .برای این کار از گوشـ ـهها اس ــتفاده
کـــرده و بـــرای پوشـــش گوشـــهها دو روش پدید آوردهان ــد که یکی را ش ــکنج و دیگ ــری راترنبه
میگوینـــد .وجـــود این ترنبـــه هـــا و مقرنسهای مثلثی ش ــکل در گوشـ ـهها ،برای ایج ــاد پایه
قبـــه به شـــکل چمبر مؤثر بوده اســـت .ای ــن چمبر که خود یک دیوار س ــاده ی ــا تزیینی نمایش
داده شـــده اســـت در حقیقـــت دامنه اصل ــی گنب ــد را فراهممی س ــازد که بر فراز ان پوش ــش
خارجـــی آرامـــگاه جای گرفته اســـت)1( .

تزیینات آرامگاهها
تزیینات آجری

38

بـــرای نماســـازی که بیشـــتر در بنای مقبرهها مش ــهود اس ــت از آجر ب ــا انداز هه ــای معین و در
اشـــکال گونا گـــون در طرحهای هندس ــی ،ش ــطرنجی ،زیگزاگی ،افقی و شکس ــته ،صلیبی،
ســـتارهای و چندضلعـــی اســـتفاده میش ــد .ای ــن تزیین ــات آجری با ایس ــتایی و اس ــتحکام

بنـــا ارتبـــاط چندانـــی ندارنـــد ،بـــه همیـــن دلیـــل بیشـــتر تزیینـــات آجـــری نماهـــا در داخل و
خـــارج فروریختهاســـت .نمـــای خـــارج بـــرج دماوند و بـــرج خرقان و مقبـــره خواجـــه اتابک از
نمونههـــای ایـــن نوع تزیین اســـت.
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شکل ( )4تزیینات آجری بر جهای
خرقان مأخذ نگارنده
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پوشـــش آجـــری که از ســـده پنجـــم هجـــری (یازدهم میـــادی) به بعـــد در آرامگاههـــای عهد
ســـلجوقی بهکاررفتـــه ،بعدهـــا بهصـــورت یـــک خصوصیـــت عمومـــی معمـــاری در منارهها،
درگاههـــا ،قبههـــا و دیگـــر قســـمتهای بنـــا مـــورد اســـتفاده قـــرار گرفتـــه اســـت .در بعضی از
آرامگاههـــا ،آجـــر بـــه رنگهـــای قرمز تـــوأم با کاشـــیهای فیـــروزه فام با کار برده شـــده اس ــت؛
کـــه بهترین نمایـــش ترکیب این دو عنصـــر معماری و تزیینـــی را در گنبدهای ســـرخ و مراغه
میبینیـــم .در اواخـــر دوران ســـلجوقی ایـــن تزیینـــات بـــه مـــرور جـــای خـــود را بـــه گچب ــری و
کاشـــیکاری میدهنـــد که ایـــن عناصر تزیینی خـــود تکنیکهـــای زیبایی به هنـــر معماری
عرضه میدارنـــد)1( .

تزیینات سنگی
در بناهـــای مقبرههـــای دوران ســـلجوقیان از ســـنگ بهعنـــوان مصالـــح ســـاختمانی محکم
ً
اســـتفاده شـــده اســـت .این خصوصیاتاحتماال با مناطقی ارتباط دارد که در آنها دستیابی
به مصالح طبیعی –ســـنگ -امکان بیشـــتری داشـــته اســـت .گرچه کاربرد سنگ را در چند
مقبـــره عهد ســـلجوقی در ایـــران میبینیم اما اســـتفاده اصلی از ســـنگ را بیشـــتر در مقبرهها
و بناهـــای همیـــن دوره آســـیای صغیر (ترکیـــه) میبینیـــم و میتوان گفت ایـــن حا کمیت در
معمـــاری تـــا ســـده هفتـــم هجری ادامه داشـــته اســـت که مقبـــره مؤمنـــه خاتـــون در نخجوان
بهترین شـــاهد این گفته اســـت)1( .
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شکل ( )5بــر ج طـغــرل مــأخــذ گنجنامه
مقابر
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شکل ( )6مقبره مؤمنه خاتون مأخذ
گنجنامه مقابر

تزیینات کاشی
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ایـــن تزیینـــات بـــرای اولیـــن بـــار در دوره س ــلجوقی در نم ــای ش ــمالی و بی ــن طاقنماه ــای
مدخـــل ورودی بدنـــه ســـتونچههای چهارگ ــوش گنب ــد س ــرخ مراغ ــه ب ــه کار رفت ــه .اجرهای
لعابدار که در زیر قوس پیشـــانی مدخل این بنا اس ــتفاده ش ــده به رن ــگ فیروزهای و در طرح
بســـیار زیبایـــی هندســـی نمایش داده ش ــده اس ــت .در وس ــط این ط ــرح س ــتاره مانند ،یک
کاســـه الجـــوردی رنـــگ جـــای گرفته که ترکی ــب ای ــن دو رنگ دارای ی ــک ویژگی اس ــتثنایی
اســـت .اختـــاط کاشـــی فیـــروزهای و آب ــی در زمین ــه آجره ــای قرم ــز از امتی ــازات مه ــم ای ــن
آرامـــگاه اســـت .اوج شـــکوفایی ایـــن هنر زیب ــا را در اواخر س ــده شش ــم هج ــری و در آثار این
دوره میبینیـــم زیـــرا در ایـــن زمان تزیین ــات رنگی بیش ــتر در نمای خارجی و س ــطح گنبدها
بـــه مقـــدار زیاد بـــه کاررفته اســـت .مقب ــره مؤمنه خات ــون در نخج ــوان و گنبد کب ــود مراغه –
دواثرزیبایاواخرزمانســـلجوقیان–بااینهنرارزنده آرای ــش یافت ــه اس ــت .در ای ــن مقبر هه ــا ب ــرای
بیشـــتر جلـــوه دادن کتیبهها از کاشـــی فی ــروزهای رنگ برجس ــته استفاد هشـــده اس ــت)1( .
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شکل ( )7گنبد کبود مراغه مأخذ
نگارنده ()1

تزیینات گچی:

40

در نمـــای داخـــل و خـــارج مقبرههـــا در فواص ــل درازی درزه ــای اج ــری از گـــچ ک ــه م ــادهای
طبیعی اســـت اســـتفاده شـــده اســـت .این مالط گچی که در بین تزیینات آجری و کاش ــی
یـــا آجرهـــای لعابـــدار بـــه شـــکلهای مختلف منق ــوش و گاهی برجس ــته ب ــه کار برده ش ــده
ً
اســـت ،در حقیقت خـــود یک عنصر تزیینی را ش ــامل میش ــود .مثال در مدخل گنبد س ــرخ
مراغـــه ایـــن ماده پرکننده ،همراه با تزیینات اجری و کاش ــی به ش ــکلهای هندس ــی نش ــان
دادهشـــده اســـت .آجرهـــای قرمز و کاشـ ـیهای فیروزه فام ای ــن مقبره توأم با م ــاط گچی ان،
منظـــره زیبایـــی را بـــرای آرامـــگاه بـــه وج ــود آورده اس ــت .زیباتری هن ــر گچبری ک ــه همه این

ویژگیهـــا را در بـــر دارد در گنبـــد علویـــان همـــدان میبینیـــم .پنهان داشـــتن گلهـــا در میان
برگهـــا و نقـــوش اســـلیمی آن کـــه با مهـــارت در داخل و خـــارج مقبره بـــه کار رفتـــه جالب و
دیدنی اســـت)1( .
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معرفی بنای سه گنبد ارومیه
ســـه گنبد نام تپهای در جنوب شـــرقی شـــهر ارومیه مرکز اســـتان آذربایجان غربی است ،این
بنـــا آرامـــگاه بـــود و در ســـال  ۵۸۰قمری در جنوب شـــرقی ارومیه ســـاخته شـــد .مقبـــره یا برج
آجـــری ســـه گنبد متعلق به قرن ششـــم هجری بوده و در مدخل بنا ســـه کتیبـــه به خط کوفی
باقـــی مانده اســـت .برخـــی از مورخین عقیـــده دارند که این بنـــا به جای آتشـــکدهای از دوره
ساســـانی احداث شـــده اســـت ،ولی هیچگونه ســـند معتبـــری مبنی بر صحـــت ادعای خود
ندارند .از ســـوی دیگر در مدخل بنا ســـه کتیبه موجود اســـت که از ســـنگ تراشـــیده ش ــده و
در پایـــان کتیبه ،محرم ســـال  ۵۸۰هجری خوانده میشـــود.
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شکل ( )8مقبره سه گنبدماخذ نگارنده

معماری نمای خارجی
بنای تاریخی ســـه گنبد عبارت است از ســـکوی بلندی که به شکل استوانه و مدور ساخته
شـــده اســـت .قطر بنا  ۵متر و ارتفاع آن  ۱۳متر اســـت .ســـاختمان فعلی دوطبقه اس ــت و در
یش ــود که
چهـــار ســـمت آن دریچههایـــی وجـــود دارنـــد .طبقه اول بـــه نام ســـردابه خوانده م 
دارای پوششـــی قوسدار اســـت .معمار برای پوشـــاندن یک برج اســـتوانهای توســـط گنبد در
ً
آن شبســـتانی مربـــع تعبیه کرده به مســـقف کـــردن آن با گنبـــد محتاج بوده که مجـــددا آن را
بـــه طرح مدور تبدیل میکند ،وی میتوانســـته نمـــای آجری قدیمی را با الزامات ش ــیوههای
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ازایـــنرو شـــاید بتـــوان مقبره یا برج آجری ســـه گنبد را متعلق به قرن ششـــم هجری دانس ــت.
طبـــق ایـــن کتیبه ،ایـــن بنا به دســـتور یکی از امرای ســـلجوقی به نام شـــیث قاطـــه المظفری
ســـاخته شـــده اســـت .ازنظـــر معمـــاری ایـــن بنـــا بـــا مقبرههـــای قـــرن ششـــم هجـــری قم ــری
بخصـــوص مراغـــه و ســـایر مقبرههـــای دوره ســـلجوقی شـــباهت فراوانـــی دارد .ســـه گنبد در
ً
زمینـــی ســـاخته شـــده که اطرافـــش را قبور زیادی اشـــغال کرده اســـت و احتمـــاال زمین مزبور
صحـــن آن بـــوده که عـــدهای را پس از مـــرگ به لحاظ قدســـیت محل در آنجا دفـــن کردهاند.
درایـــن صورت قبـــوری که در صحـــن مزبور وجـــود دارند ،مربوط بـــه طبقه ممتـــاز روحانیون،
ســـرداران و تجـــار و اشـــراف خواهنـــد بود ولی ایـــن آثار از بین رفته در حین شـــیار دیده ش ــده
است.
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بررسی مقابر دوره سلجوقی (نمونه موردی
بـــاب روز آشـــتی دهـــد و بـــه گونهای عم ــل کند که گوی ــی هیچ تغیی ــری روی نداده اس ــت.
مقبره سه گنبد ارومیه)
از ســـویی نمـــای عمـــارت ،با ابعـــاد متناس ــب و تزئینات ظریف خود بس ــیار زیب ــا جلوهگری
سیده فائزه موسوی ،مرتضی خسرونیا
میکنـــد و ایـــن ثابت میکند کـــه در هنر معم ــاری نیز میت ــوان برخالف معم ــول عمل کرد و
صص 44-33
درعینحـــال اثـــری جذاب به وجـــود آورد .درب کوچک طبق ــه اول  ۱متر و  ۷۰س ــانت ارتفاع
یش ــود ،دارای دری به ارتفاع دو و نیم متر اس ــت؛
دارد .طبقـــه دوم کـــه اتاق مقبـــره خوانده م 
بـــه عبارت دیگر ،بنای اســـتوانهای ش ــکل م ــدور دارای دخمهای اس ــت که قس ــمت فوقانی
آن را بـــه وســـیله آجر تبدیـــل به بنایی ش ــامل اتاق مقب ــره کردهاند و مدخ ــل آن در یک قالب
معماری پرنقشونگار محاط و در بدنه اس ــتوانهای برج تعبیه ش ــده اس ــت؛ درگاه ورودی آن
در میـــان طاقهـــای ســـطحی واقع ش ــده و ازلحاظ معم ــاری زینت خاصی به آن بخش ــیده
ً
اســـت .ســـقف اصلی گنبد و دیوارهای آن تماما س ــالم و پابرجا اس ــت .طبقه دوم بنا مانند
ســـایر مقادیر دوره ســـلجوقی روی س ــردابه احداث شده است .تزئینات س ــر در ورودی مقبره
در نـــوع خـــود کمنظیر اســـت و بهصورت قطعات س ــنگ و گچ با نقوش هندس ــی و کتیبه به
خـــط کوفی تزئین شـــده اســـت .مصالح قس ــمتهای تحتانی بنا ت ــا ارتفاع ح ــدود  ۳.۶متر
از ســـنگهای تـــراش خاکســـتری رنگ س ــاخته ش ــده و از این قس ــمت به باال تم ــام مصالح
بنا از آجرهای چهارگوش اســـت .نقش ــه اصلی برج دایره ش ــکل اس ــت که قسمت جلوخان
آن بـــه شـــکل قابـــی مســـتطیل در بدن ـ ٔـه اس ــتوانهای ب ــرج اضافه ش ــده اس ــت .این مقب ــره به
شـــکل گنبدهـــای مراغـــه ،مرکب از س ــکوی س ــنگی بلندی اس ــت ح ــاوی ی ــک دخمه که
در بـــاالی آن بنایـــی آجـــری برآوردهان ــد که ش ــامل ات ــاق مقبره اس ــت .مدخل آن در س ــمت
ش ــمال مث ــل بقع ــه م ــدور مراغ ــه ،محاط
در ی ــک ق ــاب پرنقشون ــگار اس ــت که در
بدن ــه اس ــتوانهای ش ــکل برج تعبیه ش ــده
اس ــت .درگاه ورودی در می ــان طاقنمای
مس ــطحی واق ــع ش ــده که قاب مس ــتطیل
ٔ
کتیبه کوفی
مذکور بر آن احاطه دارد .س ــه
روی در ورودی ب ــرج قرار دارد که قس ــمت
فوقان ــی آن را مقرنـ ـسکاری س ــاده و س ــه
ردیفـ ـهای مز ی ــن میکند .یک ــی بالفاصله
ب ــاالی در دیگری باالی طاقنما و س ــومی
ب ــر چهارچ ــوب مس ــتطیل .آخری ــن کتیبه
ب ــا این عب ــارت تم ــام میش ــود :فی ش ــهر
ّ
محرم ثمانین و خمس ــمائة.
شکل ( )9مقبره سه گنبدم اخذ نگارنده

معماری فضای داخلی
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نقشـــه داخلی دخمه و اتاق مقبره مربع ش ــکل اس ــت ک ــه معمار با مهارتی خ ــاص در برجی
ً
اســـتوانهای ،ایـــن اتاق مربع شـــکل را تعبی ــه و مجددا این ات ــاق را با تدابیر معم ــاری به دایره
تبدیـــل و آنـــگاه گنبد را برآن برافراشـــته اس ــت .دی ــوار اتاق مقب ــره با طاقنماه ــای هاللی تیز
و کاربنـــدی و قرنیههای مقرنس دار در کنجها تزیین ش ــده اس ــت .س ــقف ای ــن اتاق قبهای
شـــکل و طـــرز چیدن آجرهـــای آن حلق ــوی و به حالت تک مرکزی اس ــت .کف اتاق مقب ـ ــره
در داخل دخمه زیرین فروریخته و تنها در اطراف ،بقـ ــایای مختصـ ــری از آن موجود اس ــت.
دخمــــه با طاقهای هــــالی آجـــــری پوش ــیده ش ــده بود ،ز ی ــرا پای ـ ٔـه طاقها در اط ــراف دیده

میشـــوند .کـــف دخمـــه بـــا طرحهای زیبـــای هندســـی از آجـــر مفروش اســـت و ارتف ــاع این
دخمـــه به خاطر خراب شـــدن ســـقف آن به درســـتی معلوم نیســـت امـــا مطابـــق اندازهگیری
ً
انجـــام شـــده تقریبا میتـــوان بلندی این دخمـــه را  ۱/۵متر دانســـت .حال اگـــر این اختالف
را ماننـــد مراغـــه و نخجوان با کاشـــی مجســـم نکردهاند ،دلیل ایـــن بود که در ارومیه وس ــایل
کار نداشـــتهاند .در ایـــن بنـــا عالوه بـــر گنبد رفیـــع و مقرنسکاری کـــه در حدود  ۹مت ــر ارتفاع
دارد ،رنگآمیـــزی و تزئینات ســـنگی اســـت که جلـــوه خاص به آن داده اســـت.

بررسی مقابر دوره سلجوقی (نمونه موردی
مقبره سه گنبد ارومیه)
سیده فائزه موسوی ،مرتضی خسرونیا
صص 44-33
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شکل ( )10نـمــای داخـلــی سقف مقبره
سه گنبدماخذ نگارنده

تزیینات
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تنهـــا قســـمت اثـــر کـــه دارای تزئینـــات میباشـــد ،ورودی اطاق مقبره اســـت که با قابس ــازی
بســـیار جالب و با نصب ســـنگهای ظریف تـــراش در گچ کتیبههای اطراف ســـردر ورودی
اطـــاق مقبـــره را آرایش دادهانـــد و این نوع قابســـازی و کتیبهنویســـی (نصب ســـنگهای ریز
در گـــچ) در نـــوع خود بینظیر اســـت ،قســـمت داخلـــی بنا فاقـــد هرگونه تزئینات میباش ــد.
آنـــدره گـــدار ،این بنـــا را در ردیف ابنیـــه مراغه و بین برج مـــدور ( )۵۳۶هجـــری و گنبد کبود
( ۵۳۹هجـــری) قـــرار میدهـــد و مینویســـد :باوجـــود اینکـــه در آن زمـــان اســـتعمال تزئینات
کاشـــی رواج داشـــته و در مقبره مؤمنه خاتون در نخجوان که در  ۵۲۸ســـاخته شـــده کاش ــی
بـــه کار رفتـــه ،در ایـــن مقبره کمتریـــن اثـــری از رنگآمیزی به نظر نمیرســـد.

ش ـکــل شـ ـم ــاره ( )11تــزی ـی ـنــات س ــردر
ماخذنگارنده
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نتیجهگیری
در شـــرح کلـــی مقبرههـــای دوره ســـلجوقیان در ای ــران میت ــوان گفت ک ــه بیش ــتر مقبرههای
ایـــن دوره دوطبقـــه بنـــا شـــدهاند .طبق ــه باال ات ــاق مقب ــره و طبقه زیری ــن یا دخم ــه که محل
دفـــن اجســـاد بوده اســـت .طبقـــه باال بیش ــتر جهت انج ــام فرایض دین ــی مورد اس ــتفاده قرار
میگرفتـــه و بـــه همیـــن دلیـــل در بعض ــی از ای ــن آرامگاهه ــا ی ــا مقبرهه ــا محراب ی ــا محراب
نمایـــی درجهـــت قبله وجـــود دارد همچنی ــن اولین نقشـ ـههای آرامگاهها در دوره س ــلجوقی
به شـــکل دایـــره بوده که ایـــده اصلی س ــاختن این ن ــوع مقبرهه ــا از چادرهای بادیهنش ــینان
گرفته شـــده اســـت چون ســـلجوقیها گروهی از ت ــرکان غز بودن ــد که بهصورت چادرنش ــینی
در شـــرق دریاچـــه آرال زندگی میکردند به همین دلیل گنبد مقبرهها قبهای ش ــکل و ش ــبیه
بـــه چادرهـــای اقـــوام بیابانگـــرد میباش ــد .برای پوش ــاندن س ــقف داخل ــی ای ــن مقبرههای
چهارگـــوش بـــه وســـیله نیمکره بـــه بعض ــی از عناصر کمک ــی احتیاج پیداشـــده اس ــت برای
ایـــن کار از روش تبدیـــل چهارگوش به چندضلعی اس ــتفاده ش ــده اس ــت و با س ــاختن ترنبه
هایـــی در محل خالی گوشـــهها آســـانترین راه تبدیل ب ــه چندضلعی را پی ــدا کردهاند بدین
ً
شـــکل که ابتدا چهارگوشـــه را به هشـ ـتگوش و س ــپس ش ــانزده گ ــوش و نهایتا ب ــه حد دایره
نزدیـــک ســـاختهاند و همچنیـــن پوش ــش آج ــری ک ــه در آرامگا هه ــای عهد س ــلجوقی به کار
رفتـــه بهصـــورت یـــک خصوصیـــت عموم ــی معم ــاری در ای ــن دوره پدی ــد آمده اس ــت .این
ً
تزیینات آجری با ایســـتایی و اســـتحکام بنا ارتباط چندانی ندارند و صرفا تزییناتی هس ــت
کـــه بهصورت الحاقـــی در بنا وجـــود دارد.
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معمـــاری گذشـــته ایران ماننـــد دیگر هنرهـــا و دانشها ،بهتریـــن خود در مـــکان و زمان خود
بـــوده که بســـیاری از ویژگیهـــای آن در شهرســـازی و معماری امـــروزه ما دیگر نقشـــی ندارد.
در مقاله حاضر با بررســـی ویژگی معماری گذشـــته ایران ،ســـعی میشـــود دلیل فقدان رنگ
تعلـــق را در معماری امروزه جامعه کشـــورمان را بررســـی شـــود .بـــرای این منظـــور نمونههایی
از خانههای ســـنتی دارای ســـکنه شـــهر شـــیراز بهصورت میدانی بررســـی میشـــود و نظرات
ســـا کنین آنهـــا بـــا اســـتفاده از پرســـشنامههایی کـــه حـــول حـــس تعلـــق طراحی ش ــدهاند
جمـــع آوردی شـــده و بـــا اســـتفاده از نرمافـــزار ( )SPSSمورد تحلیـــل قرار گرفت .بررسـ ـیهای
انجـــام شـــده نمایانگـــر این بود که خانههای گذشـــته مـــا در کالبد و عناصر کالبـــدی ،در دو
خصلـــت فـــرم و انـــدازه که در عناصـــر مختلفی ماننـــد حیاط ،ایوان ،ســـردر ،نورگیـــر و فرم در
و پنجـــره وجـــود دارنـــد و نیـــز در عناصر تزئینات کـــه در عناصـــری مانند تزئینـــات حیاطها،
نماهـــا و فضاهـــای داخلـــی نمـــود زیـــادی دارند .درنهایـــت نتیجه به دســـت آمـــده حاکی از
ایـــن اســـت که اگـــر در مســـاکن جدیـــد از خانههـــای ســـنتی الگوبـــرداری مناســـب صورت
گیـــرد ،میتـــوان حس تعلـــق را در ســـاکنین این خانههـــا افزود.
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تعلـــــق مکانـــــی بــه رابطه شـــــناختی با ی ـ ــک محیط یا ی ـ ــک فضای خاص اطالق میشود و
درواقع دلبستگی به مکان رابطه نمادین ایج ـ ــاد ش ـ ــده توس ـ ــط اف ـ ــراد بــه م ـ ــکان اســت کــه
معانــــ�ی احساســی ،عاطفــی و فرهنگی مشــترکی به ی ـ ـ�ک فضای خــاص میدهد (Altman
 .)& Low، 1992در بســـــیاری از ادبی ـ ــات مرتبــط بــا مــکان ،مفه ـ ــوم مــکان اغلــب بــر حس
تعلــــ�ق یا وابســتگی احساســــ�ی به یک م ـ ـ�کان تأ کید دارد ( .)Knox & Pinch، 2000رلــف _
جغرافیدان پدیدارشناس _ در تعریــ ــف م ـ ــکان تأ کید میکند ک ـ ــه مکانها برخالف فض ـ ــا
انتزاعـــــی نبــوده ،بلکـــــه مفاهیمــی هس ـ ــتند که بهطور مســتقیم از جه ـ ــان تجربــه میشوند؛
بنابرایـــــن مکانهـــا سرشـــــار از معانــ ــی ،چیزه ـ ــای واقع ـ ــی و فعالیتهای ج ـ ــاری در آنها
هســـــتند .درواقع از تعریــف رلــف ای ـ ــن گونــه میتوان نتیجــه گرف ـ ــت که یک مــکان واقعــی
فضایـــی اســـــت کـــــه تحتالشـــعاع معان ــی آن ق ـ ــرار دارد (پا ک ــزاد .)1390 ،رل ـ ــف هش ـ ــدار
میدهد کـــــه انـــــکار جنبههـــــای معنایی از مکان یا ب ــه عبارتی دیگر حذف معن ــا از مکان و
تقلیل آن به فضا اســـــت که بیمکانی را ب ـ ــه وجود خواهد آورد (همان .)185 ،جهان ـ ــی ک ـ ــه
به ایـــــن ترتیب به فردیت منـــــزوی و به روزمرگی س ـ ــپرده ش ـ ــده اس ـ ــت موضوعات جدیدی
را در برابـــر انســـــان قـــرار میدهـــد کـــه قابل تأم ــل و تفک ــر هس ـ ــتند .ازجمله ای ــن موضوعات
احســـاس تعلـــق فـــــرد بـــــه مـــکان زندگی اس ـ ــت ک ـ ــه از موضوع ـ ــات م ــورد بح ـ ــث در علوم
مختلـــف ازجمله معماری اســـت .یک معمار وظیف ــه دارد مکان را بهص ــورت تمام و کمال
در ذات خـــود آشـــکار کنـــد .درواقع در بنا اس ــت که مکان ب ــه مخاطب خود اهدا میش ــود.
هنر معماری با ســـــاختن خالقانه مـــــکان وظیفــه دارد کــه خصوصیــات محیــط را گــردآوری
کـــرده و در مکان نشـــــان دهـــد (صافیان .)1390 ،البته درجهت تحق ـ ــق این آرم ـ ــان در طول
تاریخ ،زمانی بســـــیار موفق و زمانی ناکارآمد بوده اس ـ ــت .چه بس ـ ــا ،زمانی معماری س ـ ــنتی
اسالمی -ایرانی ،در این زمینـــــه حرفهای زیادی برای گفتن داش ـ ــت؛ ول ـ ــی امروزه با گــذر در
خیابانهـــا و کوچههای شـــــهر هویـــــت اصیل خود را فراموش ش ـ ــده میبین ــد (همان.)94 ،
امـــروزه انســـــانها در خانههایـــی زندگ ــی میکنند ک ــه بیتوجهی به انس ــان و نیازه ــای او در
طراحـــی و ســـاخت آنهـــا ،مشـــکالتی از قبیل کاهش احس ــاس تعل ــق و آرامش را ب ــه همراه
داشـــته اســـت (شـــمس .)1398 ،این مباحث س ــؤاالتی را در ذهن ش ــکل میده ــد ازجمله
که :
•چه عواملی در ایجاد حس تعلق کالبدی به مکان مؤثر هستند؟
•در نســـــبت بــا حــس تعلـــــق کالبــدی در خانههای س ـ ــنتی چه میزان از این حس در
مجتمعهای مســـکونی امـــروزی وجود دارد؟
•چگونـــه میتوان بـــا کمک عناصر معماری س ــنتی ،مجتمعهای مس ــکونی امروزی را
با حـــس تعلق کالبدی بـــاال طراحی نمود؟
پاســـــخ بـــــه ایـــن ســـؤاالت اهمیـــت و ض ـ ــرورت اینگون ــه مطالع ــات را بیشازپیش نش ـ ــان
میدهد؛ چـــــرا کـــــه پرداختـــــن بــه چنی ـ ــن پژوهشهای ـ ــی نقــش مهمی در ش ـ ــناخت اصول
حا کم بـــــر معماری ســنتی کشــور دارد و طراحــان و معم ـ ــاران معاصــر میتوانند بــا شناخت
این اصول ،حس تعلق کالبدی به مکان را برای س ــاکنین مجتمعهای مس ـ ــکونی ام ـ ــروزی
بهعنوان الگـــــوی غالـــــب مســـــکن شهری معاصر کش ــور ارتقا بخشند.
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در ایـــــن بخش بـــــا تعریف دیدگاههای مختلف پیرام ـ ــون مفهوم ح ـ ــس تعل ـ ــق ب ـ ــه مــکان،
رویکردهـــــای گونا گون در ایــن ارتبــاط که شــامل دو رویک ـ ــرد پدیدارشــناختی و تجربهگرایی
اســـــت ارائـــــه میشـــود .درنهایـــت ب ــا بررس ـ ــی عوامل ش ـ ــکل دهنده ح ــس تعلق ب ــه مکان،

رویکـــرد اصلـــی این پژوهش که بررســـــی نقـــش عوامل کالبـــدی مکان در شـــکلگیری تعلق
مکانی اســـت ،تبیین میشـــود.
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 -3معنای حس تعلق به مکان
تعلـــق به مکان ســـــطح باالتری از حس مکان اســـــت که بهمنظور بهرهمنـــدی و تداوم حضور
انســـــان در مکان نقـــش تعیینکنندهای میآیـــد (فالحت )37،1384،تعلق بـــه مکان که بر
پایـــه حس مکان بـــــه وجـــــود میآیـــد فراتـــر از آ گاهـــی از اســـــتقرار در یک مکان اســـــت .این
حـــس بـــه پیوند فرد با مکان منجر شـــده و در آن انســـان خود را جزئی از مـــــکان میدان ـ ــد و بر
اســـــاس تجربههای خود از نشـــــانهها ،معانی ،عملکردها و شـــخصیت مکان ،نقش ــی برای
آن در ذهـــن خـــود متصـــور میســـازد و مکان بـــرای او قابـــل احتـــرام میگـــردد؛ بنابراین حس
تعلـــق ترکیبـــی پیچیـــده از معانـــی ،نمادهـــا و کیفیتهـــای محیطی اســـت که شـــخص یا
گـــروه بهصـــورت خودآ گاه یـــا ناخـــودآ گاه از یک مکان خـــاص ادراک میکنند .ایـــن معنا که
ً
عمدتـــا بـــر پایه ارتبـــاط عاطفی فرد با محیـــط قـــرار دارد ،در طراحی بهصورت نمـــود کالبدی
خـــــود را نمایان میســـازد (جواد فروزنده ،مطلبی .)1390،33 ،به ایـــــن منظـــــور بـــــه بررس ـ ــی
ابعـــــاد مختلـــــف حس تعلـــــق پرداخته شـــــده اســـــت .بر این اســـــاس و با فرض مفروضات
پدیدارشـــــناختی و تجربهگرایـــی بـــه تحلیل و بررســـی ابعاد مختلف علمـــی و ماهیتی حس
تعلق در محیط پرداخته شـــده اســـت.
سال دوم ،شماره دوم ،بهار 1398
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مـــکان ،جـــا یا قســـمتی از یک فضا اســـت کـــه از طریق عواملی کـــه در آن قـــرار دارد صاحب
هویـــت خاصی میشـــود (افشـــار نـــادری .)1378 ،مکان محتـــوا دارد ،ولی فضـــا نوعی خأل
اســـــت .مکان بســـــیار آسانتر از فضـــــا مرزپذیـــــر و قابـــــل تحدیـــــد اســـــت ،درحالیکه فضــا
بیمرکـــــز اســـــت و بـــــه نامتناهی بودن گرایـــــش دارد (سرمست .)1389 ،هــر شـــــیئی کــه در
ً
یـــــک مـــــکان قـــــرار دارد طبعا نیازمند فضا اســـــت .رابطهای متقابـــــل و عکسالعمل بی ـ ــن
ســـــه عامـــــل رفتار انســـــانی ،مفاهیـــــم و مشـــــخصات فیزیکی باعث ایجاد مکان میش ــود.
(افشـــار نـــادری .)1378 ،ازنظـــر رلـــــف مـــــکان در کیفیـــــت بیهمتـــای خود قـــــادر اس ـ ــت
مقاصد ،تجربیـــــات و رفتارهای انســـــان در فضا را منظم و متمرکــز ســـــازد .او مکان و فضا را
در دیالکتیکـــ��ی پویا تصور میکند کـــ��ه تجربیـــ��ات انســان از محیـــ��ط را میسازد (seamon,
.)2008
حـــــس تعلق عاملی اســـــت که موجــب تبدیل یک فضـــــا به مکانی با خصوصیات حســی و
رفتـــاری ویـــژه برای افراد خاص میشـــود .این حس عـــاوه بر اینکه موجب احســـاس راحتی
از یـــک محیـــط میگـــردد ،باعـــث دســـتیابی بـــه هویت بـــرای افراد نیـــز میشـــود (فالحت،
 .)1384درعینحـــال ،حـــــس تعلق مکانـــی مفهومی پیچیده از احساســـــات و دلبس ــتگی
انســـان نســـبت بـــه محیط اســـت کـــه در اثـــر انطبـــاق و اســـتفاده انســـــان از مکان ب ــه وجود
میآید .ازنظر کریســـتین نوربرگ شـــولتز تعلق مکانی در مکانهایی یافت میشـــود که دارای
شـــــخصیت مشخص و متمایز هستند و شـــخصیت محیطی از چیزهایی ملموس ساخته
شــــ�ده کــه دارای مصالــح ،شــکل ،بافــت و رنــگ اســــ�ت )Norberg schuls, 1997( .از نگاه
پدیـــدار شناســـان جغرافیـــای انســـانی ،حـــس تعلق بـــــه معنـــای پیونـــدی محکـــــم و عاملی
تأثیرگـــذار میـــان مـــــردم و مکان و اجزاء تشـــکیل دهنده آن اســـت کـــه این پیونـــد بهصورت
مثبـــت بوده و ســـبب گســـــترش ارتبـــاط و تعامل فرد با محیـــط میگردد و با گـــذر زمان عمق
بیشـــتری مییابـــد .)Relph, 1976( .ازنظـــر رلـــف مفهـــوم حـــس مـــکان عاملـــی اســـت که از
یـــک طرف باعـــث هماهنگی و کارکرد مناســـب فضای معماری و انســـان اســـت و از طرفی
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دیگـــر عاملـــی بـــرای احســـاس امنیت ،ل ــذت و ادراک عاطف ــی افراد به ش ــمار میآی ــد که به
هویتمنـــدی افراد و احســـاس تعلق آنها به م ــکان کمک میکند .از دیدگاه پدیدارشناس ــان
مهمتریـــن مفاهیـــم مرتبـــط در بیـــان ح ــس م ــکان ،واژه م ــکان دوس ـ ــتی ،تجرب ـ ــه م ـ ــکان و
شـــــخصیت مـــــکان اســت و حــس مــکان ب ـ ــه معن ـ ــای ویژگیهای غیرمادی یا شــخصیت
مکان اســــ�ت که معنایــ�ی نزدیک بــ ـ�ه روح م ـ ـ�کان دارد ( .)Relph, 1976م ـ ــکان موردنظر در
تعریـــف رلـــف حاصـــــل معانی اســـــت که در ط ـ ــول زمان و ب ــا ادراک به دس ـ ــت میآید .این
تعریـــف مفهومـــی از مـــکان مســـئلهای اس ـ ــت که ب ــه بع ــد ناآ گاهان ــه و ادراکی از الیهه ـ ــای
خاموش تجربه افراد اشـــــاره دارد و از آن بهعنوان ح ـ ــس وابس ـ ــتگی یــا حــس تعلــق به مــکان
تعبیـــر میشـــود که حســـــی توأم بـــا عاطفه در مکان اس ـ ــت .م ـ ــکان در این ح ــس بهصورت
ریشهدار تجربـــــه میشود و الیههـــــای مختل ـ ــف اجتماعــی  -فرهنگ ـ ــی را نیز در برمیگیــرد.
رلـــــف از ایـــــن حـــــس بهعنوان نقطـــــه امن اتکای ـ ــی فرد از دنیای اطراف خود اشــاره میکند و
تعلق روحی و روانی فرد به مکان خـــــاص را نتیجــه ایــن احســاس بیــان م ـیدارد .حس تعلق
از ســـ��وی جغرافیدانـــ��ان پدیدارشــناس بــه نــام مکان دوسـ ـ��تی تعبیر میشود (.)Tuan,1974
کـــــه در معمـــــاری و طراحـــــی از طر ی ـ ــق قلمرو کالبدی ،با تمایز از نواحی و فضاهای اطراف
یا جداسازی کالبدی شکل میگیرد ( .)Carmona, 2006هایدگ ـ ــر فیلس ـ ــوف پدیدارشــناس
اعتقـــــاد دارد کـــه معمـــــار بـــا ایجاد م ــکان ،فرصتی به بن ـ ــا میدهد که در مع ــرض مواجهه و
مـــراوده انســـان قرار گیرد .اگر مکان به انس ــان اهداء ش ــود و او نس ــبت به آن ح ــس تعلق پیدا
کنـــد ،آنـــگاه میتوانـــد آن را به خاطـــر س ـ ــپارد و درنهایت به آن تق ــرب جوید .اینگونه اس ـ ــت
که مکانیت انســـــان پاســـــخ داده میشود (صافیــان .)1390 ،نوش ـ ــتههای هایدگــر پایه تفکــر
تئوریســـــینهای مهمـــی در معمـــاری قرار گرف ــت ک ـ ــه از مطرحترین آنها کریس ـ ــتین نوربرگ
شـــولتز اســـت .شـــولتز حس مکان را پدیدهای کلی ب ــا ارزشهای س ــاختاری میداند که در
یش ــود (نوربرگ ش ــولتز .)1382 ،وی در تعریف
بســـتر ادراک و جهتیابـــی در فضا ممکن م 
ماهیـــت مـــکان ،آن را کلیتـــی شـــــامل اش ـ ــیاء ،عناص ــر کالبدی س ـ ــاخته ش ـ ــده و آنچه که
یش ــود ،میداند و س ـ ــاختار مکان را ش ــامل منظر،
درواقع ماهیت یا روح مکان محســـــوب م 
ســـکنی گزینـــی ،فضا و شـــخصیت تعریف میکند .ش ــولتز معتقد اس ــت س ــاختار مکان را
ســـه عامل ،نظـــم فضایی ،مکانشناس ــی ،ریختشناس ــی تعیی ــن میکنند.
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در بررســـــی ابعاد و ماهیت حـــــس تعلق در رویکرد تجربهگرایی ،توجــه ب ـ ــه نیازهای انســانی
ضروری اســـــت .معماران بـــــرای طراحی ســاختمانها بــا توجــه ب ـ ــه تعاریفی کــه از معماری
ارائـــــه مینمایند در راســتای تأمیــن نیازهــای انس ـ ــان گام برمیدارنــد و هــدف آنها ،ایجــاد
محیطهایی اســـــت که نیازهای انس ـ ــانی را برط ـ ــرف نماید؛ از س ـ ــویی دیگ ـ ــر رفتارهــا برای
ارضـــــای نیازهـــــا وارد عمـــل میشـــوند و ازایـ ـنرو ش ـ ــناخت نیازهای انس ـ ــان ب ــرای طراحان
محیطـــی از اهمیـــت ویـــژهای برخوردار اس ـ ــت ،ب ــرای ش ــکلگیری مبانی نظ ــری معماری و
چارچوبهـــــای طراحــی ،بـــــه مدلی از نیازهای انســان نیاز اس ـ ــت تا پیچیدگیهــای رفتــار
آدمـــی را بـــه گونـــهای نظاممنـــد تبیین نمای ــد .در این راس ـ ــتا ض ــروری اس ـ ــت ک ـ ــه در ابتدا
نیازهـــای جســـــمی و روانی انســـان به نحوی صحیح ش ــناخته ش ــوند.
پژوهشهـــای انجـــــام شـــــده در حیط ـ ــه روانشناس ـ ــی محیط ـ ــی و نظری ههـ ـــای معم ـ ــاری،
قابلیـــــت مــدل آبراهــام مازلــو را کــه بــه «هــرم نیازهای انســانی» معروف است ،برای استفاده
در طراحـــی معمـــاری و طراحی شـــهری مورد تائید قرار داده اس ــت (دانش ــپور .)1388 ،مازلو
ضمـــــن تأ کیـــد بـــر انگیزهها و نیازهای انس ـ ــانی ،آن را از بدو تولد همراه انس ـ ــان دانس ـ ــته و بر
ته ــای آن ،به دنبال
این اعتقاد اســـــت که انســـــان از تعامل با محیط و ب ـ ــا تغیی ـ ــر در قابلی 

برخـــــی از محققیـــــن نظیـــــر آلمتـــــن و لــو عـــــاوه بـــــر تأ کید بــر نقـــــش اجتماعـــــی مــکان ،به
تعامـــــات و ارتباطـــــات فرهنگـــــی -اجتماعـــی در مـــکان اشـــاره و تعلق به مـــکان را از منظر
تعلـــق اجتماعی یعنـــی گونهای از تعلق بـــه خاطر مردم (اســـتفادهکنندگان) تعبیـــر نمودهاند
( .)Altman, 1992بااینحـــال ،محققیـــن دیگـــری نیـــــز بـــر نقـــش عناصـــر کالبـــدی بهعنوان
عاملی مهم در شکلگیری حس تعلق تأ کید داشته و ضـــــرورت توجـــــه بـــــه ابعـــــاد کالبــدی
را در فراینـــد حس تعلـــــق ضـــروری میدانند .بر این اســـاس عوامل تأثیرگذار در شـــکلگیری
حـــس تعلـــق به مـــکان را میتوان در دودســـته تقســـیمبندی نمـــود :تعلق اجتماعی و تعل ـ ــق
کالبـــدی بـــــه مـــکان (جوان فروزنـــده ،مطلبـــــی .)1390 ،این پژوهـــش به دنبال بررس ــی تعلق
کالبـــدی و عوامـــل شـــکلدهنده آن در محیطهای مســـکونی اســـت.
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ارضاء این نیازها در ســـــطوح مختلـــــف اســـــت .او نیازهــای انســـــانی را در دو گروه نیازهای
اساســـــی یــا اولیـــــه و نیازهـــــای برتر یـــــا عالیه ،دستهبندی مینماید .براســـــاس دستهبندی
مازلـــو ،نیازهـــای اساســـی و اولیه انســـان بـــه ترتیب شـــامل :نیازهـــــای جســـــمانی ،نیازهای
ایمنی و امنیت ،نیـــــاز به تعلق ،نیاز به احترام و نیازهای برتر شـــــامل :نیاز خود شـــــکوفایی،
نیاز به شـــناخت و زیبایـــــی اســـــت .حس تعلـــق ازنظر وی جـــزء نیازهای اساســـــی بوده و از
ســـــوی بســـــیاری از طراحــان مـــــورد توجــه قــرار گرفتـــــه اســـــت و در محیطهای کالبــدی در
تمامـــی طـــول دوران زندگی انســـــان بـــه انحاء مختلف قابل مشـــاهده اســـت .از منظر تئوری
نیازهای انسانی ،حس تعلـــــق برگرفتـــــه از نوعـــــی نیــاز اجتماعی اســت کـــــه طی آن ،انســان
بـــه دنبـــــال یافتـــــن جای پای محکـــــم در جهت ارتباط بـــــا محیـــط و پیونـــد صمیمانه با آن
ً
است ( .)Lawson,2001درحالیکه اکثر تجربهگراها ،عمدتا بـــــه بررســـــی عوامل اجتماع ـ ــی
تأثیرگـــذار در شـــکلگیری ایـــن حـــس پرداختهانـــد ،تعـــدادی از محققیـــن بـــه نقـــش محیط
کالبـــدی در شـــکلگیری حـــس تعلق تأ کید داشـــتهاند .هارولد پروشانســـکی هویت ف ـ ــردی
ً
را منبعـــــث از هویـــــت مکانــی و ایـــــن هویــت را نشـــــأت گرفتـــــه از ادراک ،شناخت و نهایتا
احساســـات نســـبت بـــه مـــکان میدانـــد .وی بـــا تأ کیـــد بـــر هویـــت مـــکان بهعنوان بس ــتر و
عامـــل ارتباطـــی مهم در ارتباط انســـان ،بـــر نقش عوامل کالبـــدی بهعنوان بخشـــی از عناصر
اجتماعـــی در محیـــط تأ کید میکند و بر این اســـــاس عامل مهم تعامل و ارتباط تنگاتن ـ ــگ
فـــرد بـــــا محیط خـــود را بـــه عناصر کالبـــــدی محیـــط بهعنـــوان بخشـــــی از هویت ذهن ـ ــی و
فـــردی ارجـــاع میدهد (همـــان .)31 ،ازنظر کانتـــر نیز مکان نمیتواند مســـــتقل از فرد باش ــد.
آنچه که محور اصلی نظریـــــه مـــــکان کانتـــــر را شــکل میدهد ،مدلی اســـــت کــه رابطه میان
مؤلفههـــــای شـــــکل دهنـــده هر مـــــکان را توضیـــح میدهد .کانتر بـــرای هر مکان س ـ ــه مؤلفه
تبییـ��ن میکنـ��د که شـــ��امل ویژگیهـ��ای کالبـ��دی ،فعالیتها و تصـ��ورات اســـ��ت (Canter,
 .)1977بـــا اقتبـــاس ازنظر کانتـــر میتوان چنیـــن قلمداد کرد کـــه کیفیت محیـــــط عبارت از
برآینـــد این ســـه مؤلفه اســـت بهنحویکـــه هر یـــک از آنها عهـــدهدار برآورده ســـاختن یکی از
کیفیتهای محیطی اســـت .انســـان به تجربه حســـی ،عاطفی و معنـــــوی خـــــاص نس ـ ــبت
به محیط زندگـــــی نیاز دارد .ایـــــن تجربیات از طریـــــق تعامـــــل صمیمـــــی و نوعی ه ـ ــم ذات
پنداری بـــــا مکانی که در آن ســـــکونت دارد قابـــــل تحقــق اســـــت (فالحت .)1384 ،بنتلــی
و همـــــکاران وی نیـــــز بـــــا مطالعــه و بررســـــی مجموعـــــه ســـــاختمانها و منازل مســکونی در
انگلســـــتان ،به وجود نوعی تمایل در رنگ تعلق و تمایـــــز محیطـــــی در ســـــاختمانها اشــاره
داشـــــته و آن را بـــه خوانایی محیطی تعبیـــر مینماید .وی از این حـــس در فضاهای طراحی
شـــده بـــا صفت تمایز و جداســـازی نـــام بـــرده و آن را از خصوصیتهای اصلی شـــکلگیری
فضاهای انســـانی پایـــدار معرفی میکنـــد (جوان فروزنـــده.)1390 ،
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تعلـــــق کالبـــدی بـــــه مـــکان برگرفته از عناص ــر و اج ـ ــزاء کالبدی م ــکان بهعنوان بخش ـ ــی از
فرایند شـــــناخت و هویت انســـــانی اس ـ ــت .ریجر و الوارکاس در مطالع ـ ــات خ ـ ــود به نقش
مهـــم و اساســـــی تعلـــق کالبـــدی اش ــاره و از آن بهعن ــوان ریشـ ـهداری ی ــاد نمودند ک ــه بر این
اســـاس ،فـــرد محیط را بـــه همراه عناص ــر کالبدی آن در ش ــکلدهی معنای تعل ــق ،به خاطر
میسـ��پارد ( .)Riger & Lavrakas,1981ع ــاوه ب ــر آنه ــا تیلور نی ــز به همراه گ ــروه دیگری در
بررســـی خـــود از فضاهای عمومی در واحدهای همس ــایگی ،با اش ــاره به عناص ــر کالبدی ،از
آن با عنوان تعامل کالبدی یـــــاد مینمای ـ ــد که معادل تعل ـ ــق کالبدی به مکان اس ـ ــت .قبل
از این دو ،پروشانســـــکی بـــــر ضــرورت توجــه بــه عناصــر کالبــدی در محیــط انســانی و نقــش
آن در شکلگیری و تـــــداوم هویــت فــردی انســان اشــاره نمــوده اســت .وی بــا تأ کید بر نقــش
حـــس تعلـــــق کالبـــدی در محیط بهعنوان بخش ـ ــی از هو ی ــت مکانی ،آن را جزئ ــی از هویت
ً
فـــردی و نهایتـــا هویـــت اجتماعـــی اف ــراد در محیطه ــای مختل ــف تبیی ــن میکن ــد (ج ــوان
فروزنـــده ،مطلبـــی .)1390،بســـــیاری از پژوهشهای اخیر نی ــز ٔ
رابطە مش ـ ــخصههای فضای
کالبـــــدی و تعامـــات جمعی را محور توج ـ ــه خ ـ ــود قرار دادهاند .دی ـ ــدگاه ایـــن تحقیقات بر
ایـــن اســـــت که در هـــر محیط ،فضـــای کالبدی ب ــه مثابه س ــامانهای فضایی عم ــل میکند
کـــه بر تعامـــات جمعی کاربران مؤثر اس ــت (دانش ــگر مق ــدم.)1390 ،
شـــــناخت و ادراک فـــــرد از یـــــک مــکان از ش ـ ــروط اولیــه بــرای ایجــاد ح ـ ــس تعلــق به مکان
اســـــت .بدیــن منظــور محیطهای ب ـ ــا خوانایی و تمایــز کالبــدی برای استفادهکنندگان جزء
محیطهای مطلوب بوده و ادراک و ش ـ ــناخت بهتری از س ـ ــوی افراد در آن صورت میگیرد.
عوامـــل کالبـــدی همچون مشـــــخص نم ـ ــودن حریمها ،ح ــدود مالکیت و همس ـ ــایگیها از
مهمترین عوامل ادراک مناســـــب انس ــانی از محیط هس ــتند که فرد بر اس ــاس شایس ــتگیها
یپ ـ ــردازد (ج ـ ــوان فروزنده ،مطلب ـ ــی،
و انگیزشهـــای خـــود به کنکاش و تجرب ـ ــه محی ـ ــط م 
 .)1390بـــر اســـــاس نظریـــــه مـــــکان  -رفت ــار در روانشناس ـ ــی محیطی ،محی ـ ــط ب ــه دو عامل
یش ــود .در ای ــن ارتب ــاط کالبد به هم ــراه متغیره ــای فرم و
فعالیـــت و کالبـــد دســـتهبندی م 
ســـاماندهی اجـــزاء ،بهعنـــوان مهمتر ی ــن عوامل در ش ــکلگیری ح ــس تعلق محی ــط ارزیابی
میشـــود .عناصـــر کالبـــدی از طریـــق ایج ــاد تمای ــز محیط ــی و ارتب ــاط درون و بی ــرون در
فضاهـــا ،بـــه ایجاد حس تعلـــق میپردازند .ش ــکل ،اندازه ،رن ــگ ،بافت و مقی ــاس بهعنوان
ویژگیهـــای فـــرم ،هر یـــک نقش مؤثری در ش ــکلگیری حس تعلق داش ــته و نوع س ــاماندهی
و چیدمـــان اجـــزاء کالبـــدی نیـــز عامل مؤثر دیگر اس ــت .از س ــویی عناصر کالب ــدی از طریق
همســـازی و قابلیـــت تأمیـــن نیازهـــای انس ــان در م ــکان در ایجاد ح ــس تعلق مؤثر هس ــتند
(همان.)34 ،
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بـــر اســـــاس آنچه تاکنـــون بیان شـــــد ،حس تعلق در س ـ ــطحی باالتر از ح ـ ــس مکان ش ـ ــکل
میگیرد .این حس ترکیبـــــی از معانی و نمادها و کیفیته ـ ــای محیطی اس ـ ــت که میتوان
آن را در طراحـــی بـــا کمک عناصـــــر کالب ـ ــدی محیط نمای ـ ــان س ـ ــاخت .همانگونه ک ـ ــه در
ادبیات نیـــــز اشــاره شــد ،حــس تعلــق از دو دیــدگاه مــورد بررســی قــرار گرفته اســت :دیــدگاه
پدیدارشناســـی و دیـــــدگاه تجربهگرای ــی .در دی ــدگاه پدیدارشناس ــی ،از ح ــس تعل ــق ب ــه نام
مکان دوســـــتی تعبیر میشود کــه حســی توأم ب ـ ــا ادراک عاطفی و لــذت در مکان اســت .به
اعتقاد پدیدارشناســـــان ،ایـــــن حــس موجــب تعلــق روحــی و روان ـ ــی فــرد بــه محیط میشود
و تأثیـــر الیههـــای مختلـــف اجتماعـــی -فرهنگ ــی محی ــط را بر احساس ــات درونی ف ــرد مورد
بررســـی قرار میدهند.
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مقالـــــه حاضــر ،مفهــوم تعلـــــق کالبدی مــکان را با تکیه بـــــر دیدگاه تجربهگرایان مورد بررسی
قـــرار میدهـــد .بر اســـاس این دیـــدگاه ،حس تعلق مـــکان از جمله نیازهای اساســـی انس ــان
اســـت کـــه در هـــرم سلســـلهمراتب نیازهـــــای مازلـــو نیـــز بـــر ایـــن اصـــل تأ کید شـــده اس ــت.
همچنیـــن ازنظـــر کانتـــر کـــه از نظریهپـــردازان ایـــن رویکرد به شـــمار مـــیرود ،هر مکان با س ــه
مؤلفـــه تبییـــن میشـــود کـــه شـــــامل ویژگیهـــای کالبـــدی ،فعالیتهـــا و تصـــورات اس ــت
(.)Canter, 1977
در ادبیـــــات مربـــــوط بـــــه دیـــــدگاه تجربهگرایـــی بهویـــژه در حـــــوزه روانشناســـی محیط ــی ،به
بررســـی عوامـــل اجتماعـــی تأثیرگـــذار در شـــکلگیری حـــــس تعلق به مـــکان پرداخته ش ـ ــده
اســـــت .در همین ارتباط تعـــــدادی از محققیـــــن بـــــه نقش محیـــــط کالبدی در شکلگیری
این حس تأ کید داشـــتهاند .این مقاله نیز با تکیه بر این پیشـــینه به نقش کالبـــــد در ح ـ ــس
تعلـــق یـــا تعلق کالبـــدی در دو نمونه مســـــکن ســـــنتی و معاصر پرداخته اســـت.
بـــر اســـاس آنچـــه عنـــوان گردیـــد ،عوامل ایجـــاد کننـــده حس تعلـــق به مـــکان را میت ــوان در
دو دســـــته تقســـیمبندی نمـــــود :تعلق اجتماعی و تعلـــــق کالبـــــدی به مکان که حس تعلق
کالبـــــدی برگرفته از عناصر و اجزا کالبدی مکان اســـــت (جـــــوان فروزنـــده ،مطلبی.)1390 ،
بهطورکلـــی بـــر اســـاس دیـــدگاه تجربهگرایی ،یکـــی از عوامل مهم ســـازنده محیـــط ،کالبد آن
محیط اســـت .کالبد یک مکان در قالـــب «متغیرهای فرم» و «ســـاماندهی اجزاء» ،بهعنوان
مهمتریـــن عامـــل در شـــکلگیری حـــــس تعلـــــق کالبـــــدی ارزیابـــــی میشـــود .ویژگیهای ـ ــی
چـــون شـــــکل ،انـــدازه ،رنـــگ ،بافت و مقیـــاس بهعنـــوان ویژگیهایـــی از فرم هســـتند که در
قالـــب شـــکل و انـــدازه عناصـــر و بافت و تزئینات و روابط و ســـاماندهی بیـــــن اجـــزا کالبدی
یـــــا روابط و چیدمـــــان (فالحـــــت؛ )1384ظاهر میشوند .لــذا ایــن ویژگیهـــــا تحــت عنــوان
قابلیتهـــــای کالبـــــدی محیـــط ازجملـــه عوامـــل شـــکلدهنده تعلـــق کالبـــدی تعر ی ــف
میشـــوند (جـــوان فروزنده ،مطلبـــی .)1390،در اینجا میتوان اشـــاره کرد که منظور از ش ــکل
و انـــدازه عناصـــر در نمونههای موردی شـــامل مواردی چون شـــــکل و اندازه حیاط ،ش ــکل و
انـــدازه ایـــوان یا ســـردر ،نورگیری و شـــــکل در و پنجره اســـــت .منظـــور از بافـــت و تزئینات نیز
شـــــامل توجه بــه تزئینــات حیــاط ،تزئینــات نمــا و تزئینــات فضای داخل اســت .دسترســی
از نشـــیمن به ســـــایر فضاهـــای خانه و دسترســـی از خیابانی کـــــه خانـــــه در آن قرار دارد ب ـ ــه
فضـــای خانـــه نیز مواردی هســـــتند کـــه در مـــورد روابط و چیدمـــان مدنظر قـــرار میگیرند.
بنابر آنچه تا به اینجا گفته شـــــد ،میتوان به مدل تصویر  1دســـــت یافـــــت .در ادامــ ــه م ـ ــدل
ارائـــــه شـــــده در نمونــه موردیهای بـــــه آزمون گذاشته میشود.
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 -8معرفی خانههای مورد پژوهش
همانگونـــه کـــه پیشازایـــن نیز عنوان ش ــد ،ای ــن پژوهش به دنبال ارزیاب ـ ــی نق ـ ــش عوام ـ ــل
کالبـــــدی محیــط خانــه بـــــر شکلگیری حس تعلــق ساکنین اس ـ ــت .برای ایــن منظور چهار
الگوی مســـــکن که شـــــامل چهار تیپ مس ـ ــکن با ساختار معماری س ـ ــنتی در ش ـ ــهر شــیراز
انتخـــــاب گردیـــد .یکـــی از مهمتریـــن مس ـ ــائلی ک ــه بهو ی ــژه در انتخ ــاب خانههای س ـ ــنتی
مدنظـــر ایـــن پژوهش قرار داشـــــت ،ج ـ ــاری ب ــودن حی ـ ــات در آن خانهها و اس ــتفاده از آنها
بهعنـــوان خانـــه در زمـــان حـــال بـــود .در ذی ــل ب ــه معرف ــی نمونهه ــای م ــوردی از خانهه ــای
ســـنتی پرداخته میشـــود .در هرکدام از نمونههای موردی ،س ـ ــعی ش ـ ــده است ویژگیهایی
چون شـــــکل و انــدازه عناصـــــر ،بافــت و تزئینــات و رواب ـ ــط و چیدمان تحت عنوان قابلیت
کالبـــدی هر خانـــه تبیین و مورد بررس ــی ق ــرار گیرد.

 -9خانههای سنتی
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مـــــورد اول خانــه حســـــنی اردکانــی اســت کــه از بناهای ب ـ ــا ارزش بافت قدیم شــیراز اســت.
کاربری این بنا مســـــکونی اســت و دارای مالکیــت خصوصــی اســت .دسترســی بــه ایــن بنــا
بهصورت غیرمســـتقیم از خیابان اصلی به فضای خانه اس ـ ــت .ف ـ ــرم معماری آن بهصورت
حیـــاط مرکزی اســـــت .حیاط مرکزی ای ـ ــن مجموعه مربع ش ـ ــکل بوده و مانند حیاط س ـ ــایر
خانههـــای ســـــنتی ،محـــور ارتبـــاط و س ــاماندهی فضاه ــای مختل ــف خان ــه در اط ــراف آن
ته ــای مختلف چوب ــی ،آجری ،ســـنگی و تزئینات
اســـت .وجود تنـــوع در اســـــتفاده از باف 
یه ــای مهم این
متعـــــدد و نورگیرهای مشـــــبک کـــــه از حیاط مرکزی ن ـ ــور میگیرند ،از ویژگ 
بناســـت( .تصویر  2و .)3
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خانه حسنی اردکانی.
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مـــــورد دوم خانـــــه صالحـــــی اســـــت ک ـ ــه از بناه ـ ــای باارزش دوره قاجاریه در ش ــیراز است.
کاربـــری این بنا نیز مســـکونی اســـت .از عناصر معم ــاری این خانه میتوان ب ــه حیاط مرکزی
کـــه هماننـــد حیاط ســـایر خانههای س ـ ــنتی ،قلب س ـ ــاختمان و مرک ــز انج ــــام فعالیتها و
ایجـــاد ارتبـــاط بین قســـــمتهای مختل ــف خانه اس ـ ــت و همچنی ــن اتاقهای سـ ـهدری و
پنـــجدری و ایـــوان که از حیاط مرکـــزی نور میگیرند ،همراه با س ــقفهای چوب ــی و تزئینات
گره چینی ،گچکاری در داخل و نمای بیرونی و س ـ ــردر خانه اش ـ ــاره کرد ،دسترس ـ ــی به این
بنـــا نیـــز از خیابـــان اصلی بهصورت غیرمس ــتقیم انج ــام میپذیرد (تصوی ــر  4و .)5
مورد ســـوم خانه جعفرخان نصر اســـت .کاربری این بنا نیز مس ــکونی است .بافت و تزئینات
و فـــرم معمـــاری و موقعیـــت بنـــا از ویژگیهای بارز ای ـ ــن خانه اس ـ ــت .پ ــان بنا مرب ـ ــع بوده و
یک حوض دایرهای شـــــکل در وســ ــط حیاط مرکزی آن تعبیه شده اس ـ ــت .از خصوصیات
بـــارز عناصـــر معماری در این خانه میتوان به ایوانها و چند دری و حیاط مرکزی ک ـ ــه ه ـ ــم
عامل ارتباطـــــی بخشهای مختلـــــف خانه اس ـ ــت و هم باعث نورگیری فضاهای مختلف
این خانه میشـــود اشـــاره کرد (تصویر  6و .)7
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تصویر  4و  :5حیاط مرکزی و نقشه
خانه صالحی.

تصویر  6و  :7حیاط مرکزی و نقشه
خانه جعفرخان نصر.
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مـــورد چهـــارم خانـــه عطروش اســـت کـــه دارای دسترســـی غیرمســـتقیم از خیابـــان اصلی به
ایـــن بنـــا اســـــت .این بنا نیـــز همانند ســـــایر خانههـــای ســـــنتی دارای حیاط مرکـــزی ،بافت
چوبـــی و آجـــری و کاشـــیکار یها و تزئینات بســـیار در نما و داخل اتاقها اســـت ،این خانه
همچنیـــن دارای اتاقهـــای مختلـــــف چنـــــد دری در اطـــــراف حیـــــاط مرکزی مربع ش ـ ــکل
اســـــت ،کـــــه نـــــور مناســـــبی را از حیـــــاط مرکـــــزی دریافت میکنند از دیگر ویژگیهای این
خانـــه ســـردر و ایـــوان این خانه اســـت که بـــا موتیفهایـــی از معماری خاص شـــیراز س ــاخته
شـــده اســـت (تصویر  8و  9و .)10

جدول  :1ویژگیهای کالبدی مورد پژوهشیها ،خانههای سنتی.
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داخلی و نقشه خانه عطروش.
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 -10بحث و تحلیل
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بـــــا توجـــــه به بررســـــی مفهوم حس تعل ـ ــق در دیدگاههای مختلف ،عوام ـ ــل ش ـ ــکل دهنــده
حــس تعلـــــق را میتوان در ســه گــروه عوامــل ادراکی -شناختی ،اجتماعی و کالبدی تبیین
شه ـ ــا ،شایس ـ ــتگیها ،ادراک و ش ـ ــناخت
نمود .عوامل ادراکی -شـــــناختی ش ـ ــامل انگیز 
فـــــرد از مــکان میباشد .عوامـــــل اجتماعــی شــامل نماده ـ ــای فرهنگــی و اجتماعی است.
عوامـــل کالبدی شـــامل شـــکل و اندازه عناصر ،رواب ــط و چیدمان و بافت و تزئینات اس ــت.
همانگونـــه کـــه پیشازایـــن نیز عنـــوان گردی ـ ــد ،این پژوهش ب ـ ــه دنب ــال یافتن نق ــش عوامل
کالبـــدی محیـــط بر شـــکلگیری حس تعلق م ــکان افراد در آن اس ــت.
بـــرای رســـــیدن بـــه مقصود از شـــــیوه پیمایش اس ــتفاده ش ــد .در ای ــن پیمای ــش ،حس تعلق
کالبدی به خانه ،طی پرســـشهایی از س ــاکنین خانههای س ــنتی ش ــیراز جمـ ـعآوری گردید
کـــه بـــا تحلیل آنها به ســـؤاالت این پژوهش پاس ــخ داده ش ــد .س ــؤاالتی چون چ ـ ــه ویژگی از
احســـــاس تعلـــــق کالبدی در مجتمعهای جدید لحاظ نگردی ـ ــده اســت و همچنین بــا چه
تغییراتـــــی در مجتمعهـــای جدیـــد میتوان ح ــس تعلق مکان ــی را افزایش داد.
ضریـــــب آلفـــــای کرونبـــاخ یکـــی از متداولتری ــن روشهای اندازهگی ــری اعتمادپذی ــری و یا
پایائـــی پرسشنامههاســـت .برای اعتبار یا پایایی پرسـ ـشنامه ،ضر ی ـ ــب آلف ـ ــای کرونب ـ ــاخ
را بـــــرای پرســـشهای ایـــــن پرسشـــنامه (به تعداد  4۰عدد بصورت تصادفی) بدس ــت آوردیم
کـــه برابـــر  0.85بوده اســـت .این نشـــان میدهد ای ــن پرسش ــنامه از پایایی مطلوب ــی برخوردار
است.
از میـــــان پرسشـــــنامههایی کـــــه بیـــن س ـ ــاکنین چهارخانه ب ــا طرح س ـ ــنتی توزیع ش ـ ــد ،در
مجمـــــوع  1۰۰نفــر از ســـــاکنین مورد بررســی قرار گرفتنــد و دادهها با اس ـ ــتفاده از نرمافزار spss
تحلیـــل شـــــد .بـــرای ســـــنجش حس تعل ــق در خانه از دو س ــؤال اس ـ ــتفاده گردی ــد؛ در یکی
میزان عالقه ســـــاکنین به خانه پرســ ــیده شد و در پرسش ـ ــی دیگر برای تکمیل س ـ ــنجش ،از
تمایـــل آنهـــا به ســـــاخت و جایگزین ــی خانه ی ــا مجتمع مس ــکونی دیگری به ج ــای خانه و
مجتمع مســـکونی فعلی ســـؤال شـــد.
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جـــــدول ( )2مربـــوط به میانگین احس ـ ــاس تعل ـ ــق به خانه س ـ ــنتی اس ـ ــت .در ای ـ ــن جدول
بـــه بررســـــی میـــزان حس تعلـــق مکانی در ای ــن خانهها پرداخته ش ـ ــده اس ــت .نتایج نش ــان
میدهـــد کـــه بیشـــترین حـــس تعلـــق از گزین ــه می ــزان عالقه ب ــه خانه ،مر ب ــوط ب ــه خانههای
ســـنتی ( )3.23و از گزینـــه عـــدم تمای ــل ب ــه جایگزینی خانه ،ب ــاز مربوطه خانههای س ــنتی
( )2.74اســـت.
اطالعـــــات جـــــدول ( )2حا کی از آن اســت کــه ،میانگیــن امتی ـ ــاز شاخصها در خانههای
ســـنتی زیاد اســـــت؛ اما این ســـؤال وج ـ ــود دارد که آیا بزرگی ای ـ ــن اعداد (میانگین) ،نش ــان
دهنـــده برتری میـــزان عالقه به خانه و عدم تمایل به جایگزینی خان ـ ــه در خانههای س ـ ــنتی
ً
نســـــبت بـــه مجتمعهـــای مســـــکونی جدی ــد اس ــت؟ پاس ــخ ای ــن مه ــم را صرف ــا میت ــوان با
اســـتفاده از آزمونهـــای آماری داد؛ از آنج ـ ــا ک ـ ــه در این س ـ ــنجشها ،میانگین دو جامع ـ ــه

مطرح بوده و مـــــورد مقایســـــه قــرار میگیرند ،لــذا در ابتدا بایـــــد با اســتفاده از آزمون میانگیــن
()tصحـــــت معنـــــادار بــودن تفـــــاوت میانگینهـــــا را در ســـــطح خطای ( )05 ,0<0=pتعیین
نمـــود .نتایـــج ایـــن آزمون برای دو شـــاخص میـــــزان عالقـــــه فـــــرد به خانـــه و عـــــدم تمایل به
جایگزینـــــی آن با خانهای دیگر ،در هر دو تیپ مســـکن بررســـی و در جدول ( )3آورده ش ــده
است.

بـ ــررسـ ــی م ــف ــه ــوم حـ ــس تــعــلــق م ــک ــان ــی در
خانههای ایرانی
محمدحسین عابدی ،سیده فاطمه عباسی
صص 60-45

جدول  :3نتایــج آزمــون  tو ســطح
معن ـیداری برای شاخصهای میزان
عالقه بــه خانه و عدم تمایل برای
جابجایی آن .05 ,0<0=p
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جدول  :4رابطه میان عالقه به خانه و دالیل انتخاب خانه .05 ,0<0=p
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کوچکتر شـــــدن ســـــطح معنیداری این آزمـــــون از مقدار p،نشـــــان میدهد کـــــه بین میــزان
عالقه بـــــه خانه و عـــــدم تمایل بـــــه جایگزینی خانـــــه در میـــــان ســـــا کنین خانههای ســنتی
تفـــــاوت وجـــــود دارد .لـــــذا میتوان بــا مقایســـــه میانگیـــــن ،آنها را با هم مقایســـــه نمــود .در
ادامـــــه ایـــــن پژوهــش بــه دنبـــــال آن اســت کـــــه چه چیزی در خانههای سنتی وجود دارد که
باعث این حس شـــده اســـت.
در جـــــدول ( )4میـــــزان عالقـــه به خانه شـــــامل مـــــواردی چون دالیـــل انتخـــــاب خانه ،مورد
تحلیـــل قـــرار میگیرد .در ایـــن مرحله ،پژوهش به دنبال آن اســـــت که آیـــا متغیرهای دیگری
نیـــز در میـــزان عالقه به خانه تأثیرگذار اســـت یا نـــه .لذا در این بخش مجموعـــهای از عواملی
کـــه طی مصاحبههـــای صورت گرفته اســـتخراج گردیـــد ازجمله موقعیت مکانی ،ش ـ ــغلی،
مالـــی ،تاریخـــــی ،طراحـــی معمـــاری و نشـــــانهها (فضـــــا ،تزئینـــات و امکانـــات داخلی) در
نظـــر گرفته شـــــد .بهمنظور بررســـــی همبســـــتگی بیـــــن میزان عالقـــه و دالیـــل انتخاب خانه
از ضریب پیرســـــون اســـــتفاده شـــده اســـت .در این مرحله پـــس از بررســـیهای انجام گرفته
مشـــاهده میشـــود که دالیلی همانند سکونت از بدو تولد ،سوابق تاریخی خانه ،خاط ـ ــرات
خانــه ،زیبایی نمــای خانه ،زیبایــی ســاخت درون خانه و راحتــی و آســایش خانــه ،ارتبــاط
معنـــــاداری با میـــــزان عالقه بـــــه خانه دارند .در بررسی میزان عالقه افراد به خانه این عوامل
ً
کامـــا تأثیرگـــذار میباشـــند و بـــا میـــزان عالقه بـــه خانـــه همبســـتگی دارد .این همبس ــتگی
نشـــــان میدهـــد کـــــه عوامل کالبدی (شـــــکل و انـــــدازه عناصـــــر ،روابط و چیدمـــان و بافت
و تزئینات) برای ســـا کنین از ســـایر موارد مانند شـــرایط مالی ،خویشـــــاوندی ،دسترس ـ ــی به
امکانـــات و نزدیکـــی بـــه محل کار در شـــکلگیری حـــس تعلق بـــه خانه مهمتر بوده اس ــت.
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بـ ــررسـ ــی م ــفــه ــوم حـ ــس ت ـعــلــق م ــک ــان ــی در
خانههای ایرانی
محمدحسین عابدی ،سیده فاطمه عباسی
صص 60-45

در جـــــدول فـــوق ،حس تعلـــق مکانی به خان ـ ــه و ارتباط موارد موثرب ـ ــر آن مش ـ ــخص گردید،
در ادامـــه بـــه تحلیل بیشـــــتر ایـــــن مـــوارد مؤثر بر حس تعل ـ ــق کالب ــدی که هم ــان ویژگیهای
کالبدی متمایزکننده خانـــــه هســـــتند ،پرداخته میشود .ابتدا کلی ـ ــه متغیرهای به دس ـ ــت
آمــده در ذیــل دو شــاخص «نشــانه» و «طــرح معمــاری» بهعنوان عوامــل خانه شــدن یک بنا
دستهبندی گردید .همانگونه که در ج ـ ــدول ( )5نش ـ ــان داده شــده اســت ،پاسخدهندگان
در ارتبـــاط بـــا عامل خانه شـــدن و هویتمن ــدی یک خانه در ارتباط با دو ش ــاخص “نش ــانه»
و «طـــرح معمـــاری» ،بیشـــترین اهمیت را به خانههای س ــنتی دادن ـ ــد ک ـ ــه ب ــاز تائید کننده
مطالـــب فوقالذکـــر (ارتبـــــاط میـــان می ــزان عالقه به خان ــه و حس تعل ــق مکانی) اس ـ ــت .از
مقایســـــه دادههای به دســـــت آمده مش ـ ــخص میشود که طراح ـ ــی معم ـ ــاری در خانههای
ســـــنتی با میانگین ( )3.25مهمترین ش ـ ــاخص خانه به نظر رس ــیدن یک بنا است .ش ـ ــاید
این امر بدین خاطر باشـــــد که در خانههای س ـ ــنتی به س ـ ــبب وج ـ ــود فضاه ـ ــای معم ـ ــاری
کارآمـــــد و اســتفاده از تزئینــات مناســب ،زیب ـ ــا و طراحی معمــاری تکامل یافته که در طــول
تاریـــخ معماری به وجـــــود آمـــــده اس ـ ــت ،از دی ـ ــد س ــاکنان معنای خان ـ ــه بودن را بیش ـ ــتر از
مجتمعهـــای مســـکونی جدید القـــا نماید.
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جــدول  :5عوامل خانه به نظر رسیدن
یک بنا در خانههای سنتی.

در ادامه مهمترین عوامل کالبدی (شاخصهای تشخیص یک خان ـ ــه) که ش ـ ــامل ش ـ ــکل
و انـــــدازه عناصـــــر ،روابـــط و چیدمـــــان و باف ــت و تزئین ــات اس ــت مورد بررس ــی ق ــرار خواهد
گرفت.

 -11شکل و اندازه عناصر
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جدول ( )6به بررســـــی نقش شـــــکل و اندازه عناصر بهعنوان اولین شــاخص تشــخیص یــک
خانــه (عناصــر کالبــدی) پرداخته اســت .همانگونه که ایــن جدول نشــان میدهد خانههای
ســنتی در تمام موارد شــکل و اندازه عناصر دارای میانگین بیشــتری نســبت بــه مجتمعهای
مســـــکونی جدیــد هســـــتند .بیشــترین میانگی ـ ــن عامــل تشــخیص خان ـ ــه در خانــه ســنتی
مربــوط بــه شــکل و اندازه حیــاط( )3,24و بعــد از آن نورگیری ( )3,24و بعد شــکل در و پنجره
( )2،61و در آخر شکل و اندازه ایوان یا سردر ( )2,32است.

جدول  :6نقش شکل و اندازه عناصر در
تشخیص خانه.
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 -12بافت و تزئینات
جـــــدول ( )7بــه بررســی نقــش بافــت و تزئینـــــات بهعنوان ســومین شاخص تشخیص خانه
پرداختـــه اســـت .مطابق دادههای این جدول ،خانههای ســـنتی بر اســـاس شـــاخصه بافت
و تزئینـــات ،دارای بیشـــترین عامـــل تشـــــخیص یـــک خانه اســـت .در این راســـتا بیش ــترین
عامـــل تشـــخیص خانـــه در خانههـــای ســـنتی مربـــوط بـــه تزئینـــات فضـــای داخـــل ()2,92
و بعـــدازآن تزئینـــات نمـــا ( )2,56و درنهایت تزئینـــــات حیـــاط (( )2.51شـــــامل وجود آب و
فضـــای ســـــبز) اســـت .در این مقایســـه تزئینات نمـــا هر دو گروه بـــه هم نزدیک میباش ــد که
نشـــان از رضایتمنـــدی ســـاکنین هـــر دو خانـــه از این عامل میباشـــد.

بـ ــررسـ ــی م ــف ــه ــوم حـ ــس تــعــلــق م ــک ــان ــی در
خانههای ایرانی
محمدحسین عابدی ،سیده فاطمه عباسی
صص 60-45

جدول  :7نقش بافت و تزئینات در
تشخیص خانه.

 -13جمعبندی
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جـــــدول ( )8میانگیـــــن مهمترین عوامل تشـــــخیص خانـــــه (عناصر کالبـــــدی) کـــــه شــامل
« شـــــکل و انـــــدازه عناصـــــر« »،روابــط فضایـــــی و چیدمـــــان فضایـــــی» و درنهایت « بافــت و
تزئینـــــات « اســـــت را نشـــــان میدهـــد .بر اســـــاس ایـــــن جدول بیشـــــترین عامل تش ـ ــخص
خانـــه در رابطه با شـــکل و انـــدازه عناصر ،بـــا میانگین( )2,82در خانههای ســـنتی اس ـ ــت.
همچنیـــن نتایـــج حا کـــی از آن اســـــت کـــه بیشـــترین میانگیـــن در ویژگیهـــای باف ـ ــت و
تزئینـــــات( )2,66مربـــــوط بـــــه خانههای ســـــنتی اســت.

در ایـــن پژوهـــش ،ارتبـــاط میـــان ویژگیهـــای کالبـــدی خانـــه از جملـــه «شـــــکل و ان ـ ــدازه
عناصـــــر»« ،روابــط و چیدمـــــان فضایــی« »،بافـــــت و تزئینــات» بــا میـــــزان عالقه به خانــه در
منـــازل ســـــنتی مورد بررســـــی قـــــرار گرفت .آنچـــــه از نتایـــــج پیمایش صـــورت گرفته حادث
میگـــردد این اســـت که میـــان دو پارامتر «شـــکل و انـــــدازه عناصـــــر» و نیز «بافـــت و تزئینات
خانـــه» بـــا میزان عالقه بـــه خانه رابطه معناداری وجـــود دارد .این امر مؤید آن اســـــت که افراد
ســـــا کـــن در خانههای ســـنتی ،این دو ویژگـــی را بهعنوان عوامـــل عالقه به خانه بیش ــتر مورد
توجـــه قـــرار دادهاند؛ ایـــن عالقه باعث ایجـــاد تصویر ذهنی بهتر ســـاکنین خانههای س ــنتی
از مسا کنشـــان شده است .اما ویژگی روابـــــط و چیدمـــــان بـــــا میـــــزان عالقه به خان ـ ــه دارای
رابطـــــه معناداری نـــــدارد ،بنابراین این ویژگی نتوانســـــته اســـــت میزان عالقـــــه به خانه را در
ســـا کنین در خانههای ســـنتی برآورده ســـازد (جـــدول .)9
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جدول  :8عوامل تشخیص خانه از
دیگر خانهها.
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هایدرکالبدی .05 ,0<0=p
ویژگ ــاین ــی
خانهـ وـق م ــک
ـس ت ـعــل
عالقه به
بینه ــوم حـ ـ
رابطهم ــفــ
جدول بـ ـ:9ـررسـ ــی
خانههای ایرانی
محمدحسین عابدی ،سیده فاطمه عباسی
صص 60-45

یه ــای کالبدی مذک ـ ــور را نمایش داده اس ـ ــت .همانگونه
تصویـــــر ( )11میانگیـــــن این ویژگ 
که مشـــــهود اســـــت ،میانگین فقـــــط در روابط و چیدم ـ ــان در مجتمعهای مســکونی جدید
نســـــبت بـــــه خانههای ســـــنتی بیشتر است و این در حالی است که در ارتباط با پارامترهای
شـــــکل و انــدازه عناصـــــر و همچنیــن باف ـ ــت و تزئینات بن ـ ــا ،خانههای سنتی دارای میزان
میانگیـــن باالتری از نمونه مســـکن جدید اس ــت.
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تصویر  :11مقایسه میانگین ویژگیهای
کـ ــال ـ ـبـ ــدی در خ ـ ــانـ ـ ـهه ـ ــای سـ ـنـ ـت ــی و
مجتمعهای مسکونی جدید.
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در پایـــان جدول ( )10به این ســـؤال پاس ــخ میدهد که چ ــه عناصری از خانههای س ــنتی (از
جنـــس دو ویژگی شـــکل و انـــدازه عناصر و بافت و تزئین ــات بنا) در مجتمعهای مس ـ ــکونی
امـــروزی بکار گرفته شـــــود تا احســـاس تعل ــق مکانی را در ای ــن مجتمعها برای س ــاکنین آن
یش ــود ،افرادی ک ــه در خانههای
افزایـــش دهـــــد .همانگونـــه که در ای ــن جدول مش ـ ــاهده م 
ســـــنتی زندگــی میکنند بیشـــــتر خواهان این هســتند ک ـ ــه در طراحی خانهها ،بزرگتر شــدن
نشـــــیمن و اتـــــاق خوابهـــا مـــورد توج ــه قرار گی ــرد .اف ــرادی ک ــه در مجتمعهای مس ـ ــکونی
جدیـــد زندگـــی میکننـــد نیـــز خواه ــان در نظ ــر گرفت ــن ویژگیهای ــی از خان هه ــای س ـ ــنتی
همچـــــون افزایــش ســطح حیاط یــا ت ـ ــراس ،افزایش تزئینــات بیرونی و درونــی خانــه ،افزایــش
انـــــدازه راهروهــا و کمتـــــر شــدن واحده ـ ــای مسکونی درون مجتمع در طراحی مجتمعهای
مســـکونی هستند.
جدول  :10تغییرات مورد توقع ساکنین
در خانه.
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در ایـــن پژوهش به بررســـــی حس تعلق در خانههای ســـــنتی پرداخته شـــــده اســـت .در این
مقایســـــه مشـــــاهده گردید که افراد ســـــا کن در خانههای ســـــنتی عالقه بیشـــــتری ب ـ ــه خانه
خود نســـــبت به سا کنین مجتمعهای مســـــکونی جدیـــــد دارند .به دلیــل این عالقه و حس
تعلـــق ،ســـاکنین خانههای ســـنتی تمایـــل کمتری بـــرای جابجایی و تغییر مـــکان دارند.
نتایـــــج تحلیلهـــا و بررســـیها نشـــــان میدهـــد کـــــه مهمتریـــن شـــاخصههای ایج ــاد حس
تعلـــق بـــه یـــک خانـــه ازنظـــر اســـتفادهکنندگان ،عناصـــر کالبـــدی آن خانـــه اســـت .عناصر
کالبـــدی بهطـــور مســـتقیم باعث ایجاد عالقـــه به خانـــه و همچنین دلیل انتخاب س ــاکنین
خانه شـــــده اســـــت .ایــن عناصــر شــامل مـــــواردی چــون «شــکل و انـــــدازه عناصر« ،روابــط و
ً
چیدمـــــان فضایـــــی» و نهایتا «بافـــــت و تزئینـــــات» اســـــت .در خانههای سنتی از میان این
ســـه عامـــل ذکر شـــده ،باالترین میانگیـــن رضایـــت ســـــا کنین ،در دو ویژگی شـــــکل و اندازه
عناصـــر (شـــامل مـــواردی چـــون شـــــکل و انـــدازه حیـــاط ،شـــــکل و انـــدازه ایـــوان یا س ـ ــردر،
نورگیری و شـــــکل در و پنجره) و بافت و تزئینات (شـــــامل مـــــواردی چون تزئینات حی ـ ــاط،
تزئینـــــات نمـــــا و تزئینــات فضــای داخل) بــوده اســـــت .این در حالی است که ویژگی روابط
و چیدمـــان فضایی (شـــامل مـــواردی چون دسترســـی از فضاهای مختلف خانـــه به یکدیگر
و همچنیـــن دسترســـی از خیابانـــــی کـــــه خانه در آن قـــــرار دارد بـــه فضای خانه )،برای س ـ ــا
خانههـــای ســـــنتی ،رضایـــت زیادی را در بر نداشـــته اســـت.
ایـــــن پژوهـــــش همچنین نشـــــان میدهد کــه از میـــــان ویژگیهای کالبـــــدی مذکــور ،شــکل
و انـــدازه عناصـــــر و همچنیـــن بافـــــت و تزئینات ،رابطه معنـــیداری با میـــزان عالقه به خانه
بـــرای ســـاکنین دارد امـــا ایـــن در حالی اســـت کـــه چیدمـــان فضایـــی بهعنوان ویژگ ــی دیگر
عناصـــر کالبـــدی ،رابطـــــه معنیداری بـــــا میـــــزان عالقـــــه ســـا کنین نـــــدارد .در ایـــــن ارتباط
میتـــوان نتیجـــه گرفت که آنچـــه در بین کل ســـاکنین خانهها در ارتباط بـــــا افزایـــــش میزان
عالقـــه به خانه اهمیت دارد شـــــکل و انـــــدازه عناصر و بافت و تزئینات اســـــت .لذا میتوان
چنین نتیجه گرفت که طراحان و معمـــــاران معاصـــــر میتوانند با شـــــناخت این ویژگیه ـ ــا
در خانههـــای آپارتمانـــی جدید با توجه به شـــــرایط مالـــی و انتخابهایی که ســـا کنین آنها
در گزینـــــش خانـــــه دارنــد ،بر اســـــاس تلفیقـــــی از معماری ســنتی و حـــــال حاضر بهویژه در
راهکارهای طراحی کالبـــــدی مطروحه ،اقدام بـــــه طراحـــــی مجتمعهای مســـــکونی معاصر
نماینـــــد .در مجتمعهـــای جدیـــد ســـاکنین خواهـــان جدیدتـــر شـــدن مجتمـــع بـــه انضمام
بهکارگیـــری عناصـــر کالبـــدی خانههـــای ســـنتی ازجملـــه بزرگتـــر شـــدن حیـــاط و ت ــراس،
تزئینـــــات داخلـــــی و کمتـــــر شـــــدن تعـــــداد واحدها در مجتمع هســتند .بنابرایـــــن با مدنظر
قـــرار دادن الگوهایـــی مناســـــب از خانههای ســـــنتی و الگوهایی از مجتمعهای مس ـ ــکونی
جدید همچون دسترسیهای آسانتر و ترکیـــــب این الگوهای ســـــنتی و مدرن با یکدیگ ـ ــر،
نه ــا ،دارای
میتـــوان بـــه طراحـــی خانههایـــی دســـت یافـــت کـــه بـــا وجـــود امـــروزی بـــودن آ 
الگوهـــــای مناســـــب خانهســازی گذشـــــته نیز باشــد؛ تـــــا به ایـــــن طریق ساکنین خانههای
امـــروزی بتواننـــد در خانـــهای زندگی کنند که سرشـــار از احســـاس تعلق کالبدی ،احس ــاس
عالقه و دلبســـتگی نســـبت به مکان زندگیشـــان باشـــند.

بـ ــررسـ ــی م ــف ــه ــوم حـ ــس تــعــلــق م ــک ــان ــی در
خانههای ایرانی

59

بـ ــررسـ ــی م ــفــه ــوم حـ ــس ت ـعــلــق م ــک ــان ــی در
خانههای ایرانی
محمدحسین عابدی ،سیده فاطمه عباسی
صص 60-45

سال دوم ،شماره دوم ،بهار 1398
Journal of Iranian and Islamic Architecture and Restoration Research

60

مراجع

1 .1افشار نادری ،کامران (« ،)1378از کاربری تا مکان» ،معمار ،شماره ششم ،پائیز ،صص .6-4
2 .2پاکزاد ،جهانش ــاه(« ،)1390س ــیر اندیشـــهها در شهرســـازی( 3از فضا تا مکان)» ،جلد ســـوم ،آرمانشـــهر،
تهران.
3 .3دانش ــپور ،س ــیدعبدالهادی و دیگ ــران« ،1388جایـــگاه دانش روانشناســـی محیطی در ســـاختمانهای
بلندمرتبه با رویکرد معماری پایدار» ،نشـــــریه هویت شـــــهر ،ســـال ســـوم ،شـــماره پنجم ،پائیز و زمســـتان،
صص.38-29
4 .4دانش ـ ــگر مقدم،گل ـ ــرخ و دیگران (" )139۰تحلیـــل اجتماعپذیری محیط کالبدی متأثـــر از درک طبیعت
نس ــاخت" ،نش ـ ــریه هنرهای زیبا ،شـــماره ،45بهـــار ،صص .38-28
در محیط انسا 
5 .5سرمس ـ ــت ،بهرام (« ،)1389بررس ـ ــی و تحلیل نقش مقیاس شــهر در میزان حس تعلــق بــه مــکان مطالعه
موردی :ش ـ ــهر تهران» ،مدیریت شــهری ،شــماره بیســت و ششم ،پائیز و زمستان ،صص .146-133
6 .6ش ـ ــمس ،مجید و خدا کرمی ،مهناز(« ،)1389بررســـــی معماری ســـــنتی همســـــاز با اقلیم ســـــرد مطالعه
موردی :ش ــهر س ـ ــنندج» ،فصلنامه جغرافیایی آمایـــش محیط ،شـــماره  ،1۰صص.114-91
7 .7صافی ــان ،محمدج ــواد و دیگران(« ،)139۰بررســـــی پدیدار شـــــناختی -هرمنوتیک نســـــبت مکان با هنر
معم ــاری» ،نش ـ ــریه پژوهشهای فلســـفی دانشـــــگاه تبریز،شـــماره هشـــتم ،بهار و تابســـتان ،صص-93.
.129
8 .8عال ــم تبری ــز ،ا کب ــر و حاجی محمدرضـــا تبریزی ،بابـــک(« ،)1389تئـــوری احتماالت و آمـــار کاربردی»،
صفار -اش ــراقی ،ته ــران ،چاپ اول.
9 .9فالح ــت ،محمد ص ــادق( ،)1384نقش طرح کالبـــدی در حس مـــکان مســـــجد»،نشریه هنرهای زیبا،
شماره  ،22تابس ــتان ،صص .66-57
1010مومن ـ ــی ،منص ــور و فعال قیوم ـ ــی ،علـــی) ،)1389تحلیلهـــای آماری بـــا اســـــتفاده از « ،»spssکتاب نو،
تهران ،چاپ س ــوم.
1111نور ب ـ ــرگ شولتز،کریس ـ ــتین(« ،)1382معماری معنـــــا و مـــــکان» ،ترجمــه ویـــــدا نوروز برازجانی ،نشر جان
جه ــان ،تهران ،چ ــاپ اول.
1212نوربرگ ش ــولتز ،کریس ـ ــتین(« ،)1384مفهوم ســـــکونت به ســـوی معماری تمثیلی» ،ترجمـــه محمود امیر
یاراحم ــدی ،انتش ــارات آ گه ،تهران.

