Journal of Iranian and Islamic Architecture and Restoration Research

اعضای شورای سیاستگذاری فصلنامه:
نویــد جهــدی ،میــاد فتحــی ،مرضیــه صمــدی ،نیمــا جهــدی ،منیــژه مالیــی،
فاطمــه علیمیرزایــی.
اعضای شورای علمی فصلنامه:
شبنم اکبری نامدار (دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز) ،تیال اصغرزاده منصوری
(دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز) ،شوکا خوشبخت بهرمانی (دانشگاه آزاد
اسالمی واحد تهران مرکز) ،مزین دهباشی شریف (دانشگاه آزاد اسالمی واحد
تهران مرکز) ،داود رضائی (دانشگاه زنجان) ،رضا بایرامزاده (دانشگاه ارومیه)،
روحاهلل رحیمی (دانشگاه مازندران) ،سیدعباس رجائی (دانشگاه تهران)،
مصطفی قلیپورگشنیانی (دانشگاه مــازنــدران) ،مهسا فــرامــرزی (دانشگاه
آزاد اسالمی واحد تبریز) ،وحید قبادیان (دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران
مرکز) ،ناصر ثبات ثانی (دانشگاه ارومیه) ،حبیب شاهحسینی (دانشگاه آزاد
اسالمی واحد تبریز) ،سولماز امير راشد (دانشگاه محقق اردبیلی) ،محمد
علیآبادی (دانشگاه شــیــراز) ،رحیم هاشمپور (دانشگاه بینالمللی امام
خمینی) ،سجاد اکبری (دانشگاه ارومیه) ،شروین میرشاهزاده (دانشگاه آزاد
اسالمی واحد تهران مرکز)
نویسندگان این شماره:
مصطفی قالوند ،امین علیپور ،هانی خادمی ،چنگیز تاوشان ،نیلوفر اکبرزاده،
میثم خانجان ،محمدرضا احمدی ،فاطمه هوایی
نشانی :کرج ،بلوار امام خمینی (باغستان) ،بین خیابان پنجم و ششم ،روبروی
مجموعه ورزشی انقالب ،پال ک  ،735ساختمان پرند ،واحد .1
تلفن02634436959 :
فکس02143857124 :

چاپ

انتشارات هنر و علوم دانشگاهی
تهران ،افسریه 15 ،متری اول ،کوچه  ،28پال ک 293
تلفن02133840792 :

سال دوم ،شماره پنجم ،زمستان 1398

صاحب امتیاز و مدیر مسئول :نوید جهدی
سردبیر :فاطمه علیمیرزایی
مدیر داخلی :میالد فتحی

ُ
تحلیل گونهشناسی و ساختار معماری قلعه کوهران (کهرو) اندیمشک

1

مصطفی قالوند ،امین علیپور ،هانی خادمی

آشنایی با «پلدختر میانه»

12

ناصر میزبانی

چنگیز تاوشان ،نیلوفر اکبرزاده

آشنایی با «پلپردلیس»

سال دوم ،شماره پنجم ،زمستان 1398

تأثیر الگوهای زبانی در فرمهای معماری از منظر نشانهشناسی
(با مطالعه بروی آثار زاها حدید)

13

فهرست مطالب:

26

ناصر میزبانی

بررسی تناسبات بین فضاهای پر و خالی مساجد دوران قاجار در شهر اصفهان
(مسجد جامع اصفهان)

27

میثم خانجان

محمدرضا احمدی ،فاطمه هوایی

Journal of Iranian and Islamic Architecture and Restoration Research

بازشناسی دروازههای شهر شیراز
(نمونه موردی :دوره زندیه)

39

ج

سخن سردبیـ ــر
فاطمه علیمیرزایی

سخن سردبیر

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

د

بـــه همـــان میـــزان کـــه به قواعـــد اخالق ــی در کل جامع ــه نیاز اس ــت ،وج ــود قواعد خاص اخالقـ ــی
در یــــک جامعــــه علمـــی نیـــز از ضروریات اس ــت .این قواع ــد کمک میکند ت ــا در روابط دو س ــویه
حـداکثر مطلوبیــــت حاصـل گردد.
در ایـــن میان مهندســـین معمار و مرمتگران آثار معم ــاری نیز از این قاعده مس ــتثنی نبوده و اگرچه
میتواننـــد بـــا بهرهگیـــری از دانـــش و خالقی ــت خود ،مس ــائل و مش ــکالت مختلف را ح ــل نموده و
آســـایش و رفـــاه را برای جامعه بـــه ارمغان آورند ،اما ع ــدم پایبندی آنها به اص ــول اخالقی میتواند
خســـارات جبرانناپذیری را به همراه داش ــته باشد.
مجامـــع حرفـــهای مهندســـی جهـــان از اواخ ــر ق ــرن نوزده ــم ب ــا رویک ــردی جدید ب ــه مقول ــه اخالق
پرداختـــه و بهمنظـــور دسترســــی مهندس ــین ب ــه دس ــتورالعملها و راهکارهـــای اخالق ــی در حرفـــه
مهندســـی معمـــاری و مرمـــت ک مک ــم ،اق ــدام ب ــه تدو ی ــن آییننام هه ــای اخالق ــی نمودهان ــد.
بهطور یکـــه بســـیاری از مؤسســـات و دپارتمانهای معم ــاری و مرمت بزرگ و مه ــم در دنیا کدهای
اخالقـــی خـــاص خـــود را دارند.
امـــا بـــه رغم پیشـــینه قـــوی ایرانیـــان در آموز هه ــای اخالقی و جایگاه رفیع اخـ ــاق در علـ ــوم فنـ ــی و
انســـانی کـــه از قدمتـــی مثالزدنـــی برخ ــوردار اس ــت ،در مجام ــع مهندس ــی ای ــران آییننامهه ــای
اخالقــــی مــــدونی مطابق با نیازهای قشر مهندسین تدوین نگردیده اس ــت و سوگندنامه مهندسین
کــــه تنهــــا آییننامه اخالقــــی شناخته شده برای مهندسین به شماره میرود تنها مرجع قابل اشـ ــاره
اســــت کــــه میتوان آن را بــــا اصــــول اساس ــی آییننامههای اخالقی موجود در جهان مقایسه نمود.
لذا انگشـــت تأ کید گذاشـــتن بر مس ــئله اخالق مهندس ــی معماری و مرمت در ایران و لزوم تدوین
آییننامههـــای اخالقـــی بومـــی ،از جمل ــه موارد مهمی اس ــت ک ــه با توجه به توس ــعه روزاف ــزون مراکز
آموزش عالی و رشـــد بیســـابقه تعـــداد معماران و مرمتگ ــران جویای کار تش ــدید گردیده و ضرورت
سیاســـتگذاری و برنامهریزی در این موضوع را آش ــکار میس ــازد.
پـــس مـــا نیـــز بهحکـــم وظیفـــه و عالقه ب ــه ط ــرح موضوعات مه ــم اما کمت ــر مورد توج ــه ق ــرار گرفته و
در راســـتای جســـتجو برای یافتن سرچش ــمههای مش ــکالت امروزین ،بدین وس ــیله ضمن انتشـــار
مقـــاالت تخصصی حاضر ،از کلیه اندیش ــمندان و متخصصان عزیز دع ــوت مینماییم تا موضوع
اخـــاق مهندســـی معمـــاری و مرمـــت را نی ــز در پژوهشه ــای آت ــی خ ــود م ــورد توج ــه ویژ هت ــری قرار
دهنـــد .امید اســـت بـــا اقبـــال اهل علم ب ــه محتو ی ــات علمی مندرج در این نش ــریه ،ش ــاهد رشـــد
روزافـــزون علمـــی و اخالقـــی همه اهال ــی علم و فرهنگ باش ــیم.
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در گوشـــه و کنارههـــای ســـرزمین پهناور ایران مناطقی اســـت کـــه به جهت دورافتـــاده بودن
و شـــرایط ســـخت جغرافیایی ،کمتر مـــورد توجه محققان و باستانشناســـان قـــرار گرفتهاند.
بـــا پژوهـــش در این مناطق میتوان شـــواهدی را به دســـت آورد تـــا از طریق آنها به بازس ــازی
فرهنگی گذشـــته این ســـرزمین دســـت یافـــت .بخش الوارگرمســـیری در شـــمال شهرس ــتان
اندیمشـــک و اســـتان خوزســـتان ،حدومرز دو استان خوزســـتان و لرســـتان قرار گرفته است.
در ایـــن بخـــش آثـــار قلعههـــای باســـتانی دیده میشـــود کـــه نشـــانگر اهمیت ایـــن منطقه در
ُ
طـــول دورههای تاریخی گذشـــته بوده اســـت ،قلعه کوهـــران (کهرو) 4از جملـــه قلعههای این
بخـــش اســـت که در شمالشـــرق ایـــن شهرســـتان و در دامنه سلســـله جبال زاگـــرس مرکزی
واقع شـــده اســـت .شـــواهد باستانشـــناختی بدســـت آمده از این قلعه شـــامل آثار و بقایای
معماری ســـنگی میباشـــد کـــه این معمـــاری شـــامل دیوارهای ســـنگچین با مـــاط گچ و
آهک اســـت .مطالعه باستانشـــناختی این قلعه بر اســـاس انجام بررســـی باستانشناس ــی و
مقایســـه سبکشناســـی معمـــاری صورت گرفته تـــا قدمت تقریبی بنا بدســـت آیـــد .با توجه
بـــه ســـبک معماری بنـــا ،طاقهـــا و طاقنماهایی تزیینی کـــه در این قلعه بکار رفته اس ــت،
قلعـــه همزمـــان با دیگـــر قلعههای باســـتانی منطقه ،مثل قلعه رزه و حســـینی یعنـــی در زمان
صفویان ســـاخته شـــده و کاربرد داشـــته است.
)4- Kouhran (Kohru
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قلعـــه و قلعهســـازی در فرهنگ معماری س ــرزمین ای ــران جایگاهی خ ــاص دارد .حفاظت و
امنیت ســـا کنین روســـتاها و شـــهرها در مواقع جنگ و هجوم دش ــمنان یکی از دالیل اصلی
ســـاخت ایـــن گونـــه ســـازهها بـــوده اس ــت .از طرف ــی نظ ــارت بر راهه ــا بهعن ــوان مرک ــز اصلی
بازرگانـــی در تبـــادل کاالها ،یا محل اس ــکان مخالفین یک حکومت ب ــا دیدگاههای مذهبی
گاهـــی یکســـان و گاهـــی متفـــاوت از حکوم ــت م ــرزی ،محل حفاظ ــت از مرزهای سیاس ــی
یـــک حکومـــت و مـــواردی از ایـــن قبی ــل ،س ــاخت قلع هه ــا در این مرا ک ــز ص ــورت میگرفته
اســـت .براین اســـاس ســـاخت قلعه در طول تاریخ همواره تداوم داش ــته و در ادوار مختلف
نیـــز نقـــش موثـــری را در حفاظت از جان و مال س ــاکنین هر نقطهای از کش ــور داش ــته اس ــت
(کالیس.)169 :1369 ،
متون تاریخی از وجود تعداد بیشـــمار قلعه و بناهای دفاعی در گوش ــه و کنارهای س ــرزمین
نه ــا باقی مانده اس ــت و از بس ــیاری از این
ایـــران خبـــر میدهنـــد؛ اما امـــروزه آثـــار اندکی از آ 
اســـتحکامات تنهـــا ویرانهای بیش برجای نمانده اس ــت .منطقه (بخش) الوار_اندیمش ــک،
از جملـــه مناطقی اســـت که بـــه لحاظ موقعی ــت جغرافیایی خ ــاص خ ــود دارای قلعههای
متعـــدد تاریخـــی بـــوده که ایـــن امر نش ــانگر اهمیت ای ــن منطقه در ط ــول دورهه ــای تاریخی
گذشـــته و نمایانگـــر سیاســـت حـــکام منطق ــه به محافظ ــت از جان و م ــال م ــردم و کنترل بر
راهها و روســـتاها بوده اســـت که به نظر میرس ــد بیش ــترین اه ــداف آنها سیاس ــی و تجاری
ُ
بـــوده اســـت .از جمله این قلعههـــا قلعه کوهران (که ــرو) از قلعههای باس ــتانی و مهم منطقه
ایـــن منطقه اســـت .در ســـاخت ایـــن قلعه هم ــواره از حصارها افراش ــته و در چه ــار ضلع آن
چهـــار برج مســـتحکم ســـهطبقه ســـاخته ش ــده اس ــت .علیرغ ــم اهمی ــت این تاکن ــون کار
علمـــی و تخصصی در ایـــن خصوص این بنا بهصورت پراکنده انجام ش ــده اس ــت .کمبود
مطالعـــات علمـــی و عدم شـــناخت از معم ــاری قلعه مذک ــور و همچنین اهمی ــت این قلعه
از لحـــاظ تاریخی_مکانی و شـــناخت ادوار اس ــتقراری آنها از یکس ــو و از س ــوی دیگر عدم
اهمیـــت بـــه ایـــن بنـــا منجـــر به آســـیب دیدن ج ــدی ای ــن قلعه باس ــتانی ب ــه وس ــیله عوامل
طبیعـــی و انســـانی شـــده و این خود نی ــز مقدمات تخر ی ــب آن را فراهم آورده اس ــت.

 .2روش تحقیق
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ُ
مطالعـــه قلعـــه کوهران (کهرو) بر اســـاس انجام بررسـ ـیهای میدانی باستانشناس ــی و انجام
مطالعـــات کتابخانهای انجام گرفته که چهارچوب و س ــاختار اصلی پژوهش بر پایه بررس ــی
و بازدیدهای باستانشـــناختی به کمک ابزارهای مورد اس ــتفاده در بررس ــی (شکل ،عکس،
اســـاید ،طـــرح و )...صـــورت گرفتـــه و شناس ــایی موقعیت قلع ــه و نق ــش آن در منطقه و نیز
شـــناخت معمـــاری بـــه کار رفتـــه درآن ،ب ــا توجه ب ــه مطالعات سبکشناس ــی و مقایسـ ـهای
معمـــاری ایـــن بنا با دیگـــر بناهای مناط ــق همجوار انجام گرفته اس ــت.

 .3موقعیت جغرافیایی منطقه

2

شهرســـتان اندیمشـــک بـــا مســـاحت  3514کیلومترمربع در ش ــمال اس ــتان خوزس ــتان واقع
شـــده اســـت .این شهرســـتان از شـــمال به اس ــتان لرس ــتان ،از ش ــرق و جنوب به شهرستان
دزفـــول و از غـــرب بـــه اســـتانهای ایالم و لرس ــتان محدود میش ــود .شهرس ــتان اندیمش ــک
دارای دو بخش مرکزی و الوارگرمســـیری و چهار دهس ــتان اس ــت (افش ــار سیستانی:1373 ،
 .)83بخـــش الـــوار گرمســـیری در ش ــمال شهرس ــتان اندیمش ــک واقع ش ــده که از ش ــمال به
اســـتان لرســـتان از شـــرق به رودخانه دز ،از جنوب به شهر اندیمش ــک و از شرق به شهرستان

پلدختـــر محـــدود میگـــردد .ایـــن بخـــش تـــا ســـال  1359یکـــی از بخشهـــای شـــهر خرمآباد
محســـوب میشـــد ولـــی براســـاس تقســـیمات کشـــوری بخـــش (منطقـــه) الوارگرمس ــیری در
اســـفند ماه  1359شمســـی از اســـتان لرســـتان جدا و به خوزســـتان ملحق شـــد .مرکز بخش
نیـــز در قدیم "مازو" و یا "قلعه شـــیخ" بود ولی از ســـال  1340به بعد"حســـینیه علی"میباش ــد
(جاللیعزیزیـــان .)58 :1363 ،بخش الوارگرمســـیری (شهرحســـینیه) دارای پنج دهس ــتان
بنامهـــای مـــازو ،میرزاونـــد ،منگـــره ،قیـــاب و حســـینیه بـــوده که بـــا انطبـــاق آنهـــا قوانین و
ضوابط تقســـیمات جدید کشـــوری و رعایت میزان تراکم جمعیت آنهـــا ،در یکدیگر ادغام
شـــده و تشـــکیل سه دهســـتان حســـینیه ،قیالب و مازو را دادند (قالوند.)37-38 :1382 ،
(شکل )1

تحلیل گونهشناسی و ساختار معماری قلعه
ُ
کوهران (کهرو) اندیمشک
مصطفی قالوند ،امین علیپور ،هانی خادمی
صص 11-1

شکل  :1نقشه استان خوزستان و
شهرستان اندیمشک به تفکیک بخش و
دهستان و موقعیت قلعه کوهران
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ُ
قلعـــه کوهـــران (کهـــرو) در حـــدود  95کیلومتـــری شمالشـــرق شهرســـتان اندیمشـــک و 70
کیلومتری شـــمال شـــهر حســـینیه مرکـــز بخش الـــوار (منطقه الـــوار) در  700متری شـــرق جاده
اندیمشـــک _ امامـــزاده احمـــد واقـــع شـــده اســـت .بنـــای مذکـــور بـــر اســـاس  UTMدر ط ــول
جغرافیـــای  ،277575عـــرض جغرافیایی  3634575و ارتفاع  755متر از ســـطح آبهای
ُ
آزاد واقع شـــده اســـت (شـــکل  2و  .)3قلعه کوهران (کهرو) از نظر موقعیـــت طبیعی در دامنه
سلســـله جبـــال زاگرس مرکـــزی ،دامنه جنوبی کـــوه تلوز و دامنه شـــرقی کوه ائیـــر و دره دوزقه
یا کهرو در شـــمال شـــرق شهرســـتان اندیمشـــک قرار گرفته است .در قســـمت شمال و شرق
قلعـــه درختـــان مختص پوشـــش گیاهـــی منطقـــه الـــوار _ اندیمشـــک (بلـــوط و )...کوههای
ً
مرتفـــع را پوشـــانیدهاند .در قســـمت غـــرب بنـــا تقریبـــا در فاصلـــه  200متـــری قلعـــه محوط ــه
باســـتانی قلعـــه بردی قـــرار گرفتـــه و در جنـــوب آن  9نخل خرما و آثـــار یک آســـیاب نیز دیده
میشـــود( .شـــکل 4تا )6
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ُ
 .4قلعه کوهران (کهرو)
 .5موقعیت قلعه

3

گرفته است .در قسمت شمال و شرق قلعه درختان
اندیمشک
شهرستان
شمال
شکل4قرارتا )3
میشود( .
شرقنیز دیده
آسیاب
کهروآثاردر یک
یاخرما و
مختص پوشش گیاهی منطقه الوار _ اندیمشک (بلوط و )...کوههای مرتفع را پوشانیدهاند .در قسمت
غرب بنا تقریباً در فاصله  211متری قلعه محوطه باستانی قلعه بردی قرار گرفته و در جنوب آن  1نخل
خرما و آثار یک آسیاب نیز دیده میشود( .شکل 4تا )3

تحلیل گونهشناسی و ساختار معماری قلعه
ُ
کوهران (کهرو) اندیمشک
مصطفی قالوند ،امین علیپور ،هانی خادمی
صص 11-1

قلعه کوران

قلعه کوران

شکل  :2موقعیت مکانی قلعه کوهران
ُ
(کهرو) در عکس هوایی

شکل  :2موقعیت مکانی قلعه کوهران (کُهرو) در عکس هوایی

شکل  :2موقعیت مکانی قلعه کوهران (کُهرو) در عکس هوایی

قلعه کوران

محوطه قلعه بردی

قلعه کوران
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شکل  :3تصویر هوایی قلعه کوهران و
محوطه باستانی قلعه بردی

محوطه قلعه بردی

شکل  :3تصویر هوایی قلعه کوهران و محوطه باستانی قلعه بردی

شکل  :3تصویر هوایی قلعه کوهران و محوطه باستانی قلعه بردی
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ُ
شکل  :4دورنمایی از قلعه کوهران (کهرو) -
دید از شمال (نگارنده ،تابستان )94

شکل  :4دورنمایی از قلعه کوهران (کُهرو)  -دید از شمال (نگارنده ،تابستان )44
شکل  :4دورنمایی از قلعه کوهران (کُهرو)  -دید از شمال (نگارنده ،تابستان )44

ُ
شکل  :5دورنمایی از قلعه کوهران (کهرو) -
دید از جنوب (نگارنده ،تابستان )94

4

شکل  :5دورنمایی از قلعه کوهران (کُهرو)  -دید از جنوب (نگارنده ،تابستان )44
شکل  :5دورنمایی از قلعه کوهران (کُهرو)  -دید از جنوب (نگارنده ،تابستان )44

شکل  :5دورنمایی از قلعه کوهران (کُهرو)  -دید از جنوب (نگارنده ،تابستان )44
تحلیل گونهشناسی و ساختار معماری قلعه
ُ
کوهران (کهرو) اندیمشک
مصطفی قالوند ،امین علیپور ،هانی خادمی
صص 11-1

ُ
شکل  :6دورنمایی از قلعه کوهران (کهرو) -
دید از غرب (نگارنده ،زمستان )97

کوهران (کُهرو)  -دید از غرب (نگارنده ،زمستان )49
دورنمایی از
شکل :6
قلعهتاریخی
پیشینه
تسمیه و
 .6وجه
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ُ
مـــردم ســـا کن در ایـــن منطقه که لـــر زبان هســـتند این قلعه را با نـــام " قال کهرو" میشناس ــند؛
ُ
کـــه "قـــا" بـــه معنی "قلعـــه" و "کهرو" بـــه معنای "پســـران" میباشـــد .این قلعه در ســـال 1381
توســـط کارشـــناس میـــراث فرهنگـــی اندیمشـــک شناســـایی و در تاریـــخ  1381/11/12ب ــه
شـــماره  7149در فهرســـت آثـــار ملی ایـــران به ثبت رســـید (پرونده ثبتی بنا .)1381 ،س ــپس
نگارنـــده مقالـــه در رســـاله کارشناســـی ارشـــد خـــود در ســـال  1392ایـــن قلـــه را مورد بررس ــی
باستانشناســـی قـــرار داده (قالونـــد )74-80 ،1392 ،و همچنیـــن در ســـال  1396در کتاب
قلعههـــای باســـتانی بخش الـــوار ¬_ اندیمشـــک به این بنا اشـــاراتی داشـــته اســـت (قالوند،
.)113 ،1396

 .7توصیف معماری
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ُ
قلعـــه کوهـــران (کهـــرو) از جملـــه قلعههـــای باســـتانی منطقـــه (بخـــش) الـــوار گرمس ــیری _
شهرســـتان اندیمشـــک اســـت که در دامنـــه رشـــتهکوههای زاگـــرس و در منطقه کوهس ــتانی
این شهرســـتان واقع شـــده اســـت .این قلعه داری پالنی مســـتطیل شـــکل به طول -18/30
 19/30و عـــرض 10/75-9/30متـــر میباشـــد کـــه بهصـــورت شمالغربی_جنوبش ــرقی
ســـاخته شـــده اســـت .ارتفـــاع دیوارهـــای قلعه  4/90متر میباشـــد ولـــی دیوار ضلـــع جنوبی
(بـــاالی در ورودی) هماندازه با برجهای قلعه ســـاخته شـــده اســـت و  6/50متـــر ارتفاع دارد.
ضخامـــت دیوارهـــای بکار رفتـــه در بنـــا یک متر میباشـــد.
قلعـــه دارای یـــک حیـــاط مرکـــزی بـــا طـــول  16/40و عـــرض  13/60متـــر میباشـــد .در ضلع
شـــمالی قلعه ســـه اتـــاق قرار گرفته ،طـــول اتاقهای کنـــاری  6/45متر و عـــرض آنها 4/50
متـــر میباشـــد .اتـــاق میانـــی دارای  6/45متر طول و عـــرض آن  2/80متر اســـت ،ارتفاع این
اتاقهـــا  2متر میباشـــد کـــه دارای طاقهـــای هاللی و جناغی بودهاند .اتاق وســـط نس ــبت
بـــه دو اتـــاق کناری از عرض کمتری برخوردار و فاقد ســـقف اســـت .این در حالی اس ــت که
دو اتـــاق کناری هر یک دارای ســـقف و
ورودیهایـــی بـــه طـــول  1متـــر میباشـــند .در داخـــل هـــر یـــک از ایـــن اتاقهـــا طاقنماهای
تزیینـــی دیـــده میشـــود ،دیوارهـــای وســـط اتاقهـــا دارای چهـــار اشـــکوب بـــه ط ــول 85
ســـانتیمتر و ارتفـــاع  1/10متـــر بودهانـــد کـــه ایـــن حکایـــت از آن دارد کـــه همـــه اتاقه ــا قلعه
ً
بـــه هـــم راه داشـــتهاند .در ســـاخت ایـــن بنـــا از مصالحـــی چون ســـنگهای نســـبتا ب ــزرگ و
قلوهســـنگهای کوچـــک همـــراه بـــا مالط گچ اســـتفاده شـــده اســـت ،مصالح بـــکار رفته در
ایـــن بنـــا بـــومآورد و از همـــان منطقه تهیه شـــده اســـت( .شـــکل  7تـــا )13

5

تحلیل گونهشناسی و ساختار معماری قلعه
ُ
کوهران (کهرو) اندیمشک
مصطفی قالوند ،امین علیپور ،هانی خادمی
صص 11-1

ُ
شکل  :7پالن قلعه کوهران (کهرو) (قالوند،
)1392
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شکل  :9پالن قلعه کوهران (کُهرو) (قالوند)1342 ،

شکل  :8نمایی از ضلع جنوبی قلعه
کوهران (قالوند)1392،

شکل  :8نمایی از ضلع جنوبی قلعه کوهران (قالوند)1342،

ُ
شکل  :9قلعه کوهران (کهرو)  -دید از
جنوب (سمت راست)
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ُ
شکل  :10قلعه کوهران (کهرو)  -دید از
جنوب غرب (سمت چپ)
شکل  :4قلعه کوهران (کُهرو)  -دید از جنوب

شکل  :11قلعه کوهران (کُهرو)  -دید از جنوب غرب

ُ
شکل  :11قلعه کوهران (کهرو)  -دید از غرب
(سمت راست)
ُ
شکل  :12قلعه کوهران (کهرو)  -دید از
شرق (سمت چپ)
شکل  :11قلعه کوهران (کُهرو)  -دید از غرب
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شکل  :12قلعه کوهران (کُهرو)  -دید از شرق

شکل  :11قلعه کوهران (کُهرو)  -دید از غرب

شکل  :12قلعه کوهران (کُهرو)  -دید از شرق

تحلیل گونهشناسی و ساختار معماری قلعه
ُ
کوهران (کهرو) اندیمشک
مصطفی قالوند ،امین علیپور ،هانی خادمی
صص 11-1

شکل  :13اتاقهای قلعه در ضلع شمالی
(نگارنده ،زمستان )1396
 .8بر جهای قلعهشکل  :13اتاقهای قلعه در ضلع شمالی (نگارنده ،زمستان )1346

شکل  :14نمایی از بر جهای ضلع جنوبی
و راه ورود به داخل آنها از داخل قلعه
(نگارنده ،زمستان )1396

شکل  :15در ورودی و راهرو باالی آن دید از
نمای داخلی (قالوند)1396،
شکل  :15در ورودی و راهرو باالی آن دید از نمای داخلی (قالوند)1346،
شکل  :15در ورودی و راهرو باالی آن دید از نمای داخلی (قالوند)1346،

برجهای ضلع شمالی :در ضلع شمالی قلعه دو برج دیگر قرار گرفته است که نسبت به دو برج ضلع
برجهای ضلع شمالی :در ضلع شمالی قلعه دو برج دیگر قرار گرفته است که نسبت به دو برج ضلع
جنوبی بنا تفاوتهایی دارند .راه ورود به طبقه زیرین این دو برج از طریق اتاقهای بوده که در کنار
جنوبی بنا تفاوتهایی دارند .راه ورود به طبقه زیرین این دو برج از طریق اتاقهای بوده که در کنار
برجها قرار گرفته است ،راه ورود به طبقه دوم و سوم برجها هم از طریق پلهکانی به عرض  1/11متر در
برجها قرار گرفته است ،راه ورود به طبقه دوم و سوم برجها هم از طریق پلهکانی به عرض  1/11متر در
کنار دیوارها اتاقهای کناری قرار دارد بوده است .این دو برج از نظر معماری مانند دو برج ضلع جنوبی
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شکل  :14نمایی از برجهای ضلع جنوبی و راه ورود به داخل آنها از داخل قلعه (نگارنده ،زمستان )1346
شکل  :14نمایی از برجهای ضلع جنوبی و راه ورود به داخل آنها از داخل قلعه (نگارنده ،زمستان )1346
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در چهـــار گوشـــه بنـــا چهار بـــرج مدور قـــرار گرفته اســـت .اندازه قطـــر برجها از بیـــرون 13/40
متر و ارتفاع آنها  6/50متر میباشـــد که نســـبت بـــه دیوارهای حصار قلعـــه  1/60متر بلندتر
 .8برجهای قلعه
هستند .
هایها
ارتفاع آن
اند 13،متر
رونه/41
قطر برجها از
اندازه
گرفته
مدوربرجقرار
بنا چهار
گوشه
بردرجچهار
داخـــلو اتاق
ســـاخته بیشـــد
طبقه
است.ســـه
صورت
ها به
برجاین
جنوبی:
ضلع
هـــای
هستند.
بلندتر
متر
1
/
31
قلعه
حصار
ی
وارها
ی
د
به
نسبت
که
باشد
ی
م
متر
3/11
طبقـــه اول و دوم بـــرج مـــدور و با طاقنماهـــای تزئینی ،تزئین شـــده اســـت .راه ورود به طبقه
ً
زیریـــن (همکـــف) برجهـــای ضلـــع جنوبی بنـــا درکنـــج دیوارها احتمـــاال هم ســـطح با کف
برجهای ضلع جنوبی :این برجها بهصورت سهطبقه ساخته شدهاند ،داخل اتاقهای طبقه اول و دوم
هاینتر
برج پایی
حیـــاط
زیرین کف
نســـبت به
زیرین
ینی،امروزه
اســـت،تزئولی
حیـــاط
ضلع
(همکف)
برج طبقه
ورود به
طبقهراه
کـــفاست.
تزئین شده
بودهنماهای
قلعـــهطاق
مدور و با
برج
ـی
ـ
س
دستر
راه
اســـت،
بوده
هاللی
طاق
دارای
و
ارتفاع
متر
1
برج
اول
طبقـــه
ورودی
در
اســـت.
جنوبی بنا درکنج دیوارها احتماالً هم سطح با کف حیاط قلعه بوده است ،ولی امروزه کف طبقه زیرین برج
قرارگرفته
طاقبرجهـــا
شـــمالی
طریـــق پل
بـــرج از
طبقـــهکفدوم و
بـــه
است،
هاللی بوده
قســـمتو دارای
بـــودهبرجکه1درمتر ارتفاع
کانی اول
ورودیه طبقه
است .در
ســـومنتر
حیاط پایی
نسبت به
است.
برجها
قسمت شمالی
بوده که
به پلهکان
طریق
برجبرج از
دومسوم
دوم و
ورودیطبقه
دسترسی به
راه
قرارگرفته2/50
عـــرض و
ســـانتیمتر
بلندتردر که 90
طبقـــهیاول
نســـبت
طبقـــه
اســـت.
دارد.ش ـدرـدهسه
ارتفاع
متر
2
/
11
و
عرض
سانتیمتر
11
که
تر
بلند
اول
طبقه
به
نسبت
برج
دوم
طبقه
ورودی
متـــر ارتفـــاع دارد .در ســـه طرف برجها در طبقـــه دوم در هر ضلع جای دو تیرکش تعبیه
طرف برجها در طبقه دوم در هر ضلع جای دو ً
دو و
سقف
ون
اســـت .بد
بودهسوم برج
ایطبقه
است
صورتشده
تیرکش تعبیه
بین این
کنگره
احتماال به
اســـت طبقه ســـوم برج بدون ســـقف و
متری
4
/
11
ارتفاع
در
ورودی
سردر
باالی
برج
دو
این
بین
کنگرهای
صورت
بـــرجالً به
احتما
است 4/90 .متری راهرویـــی قرار دارد که طبقه چهـــارم برجها را
بودهارتفاع
ورودی در
ســـردر
بـــاالی
راهرویی قرار دارد که طبقه چهارم برجها را به هم وصل میکند راه ورود به این راهرو از طریق پلکانی
بـــه هـــم وصـــل میکنـــد راه ورود به ایـــن راهرو از طریـــق پلکانی بوده که در ســـمت راس ــت در
بوده که در سمت راست در ورودی قلعه قرار داشته است( .شکل)14-11
ورودی قلعه قرار داشـــته اســـت( .شکل)14-15
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تحلیل گونهشناسی و ساختار معماری قلعه
ُ
کوهران (کهرو) اندیمشک
مصطفی قالوند ،امین علیپور ،هانی خادمی
صص 11-1

برجهـــای ضلـــع شـــمالی :در ضلع ش ــمالی قلعه دو ب ــرج دیگر قرار گرفته اس ــت که نس ــبت
بـــه دو بـــرج ضلـــع جنوبـــی بنـــا تفاوتهای ــی دارن ــد .راه ورود ب ــه طبقه زیر ی ــن ای ــن دو برج از
طریـــق اتاقهـــای بـــوده کـــه در کنـــار برجها ق ــرار گرفته اس ــت ،راه ورود ب ــه طبقه دوم و س ــوم
برجهـــا هـــم از طریق پلهکانـــی به عرض  1/50متر در کن ــار دیوارها اتاقهای کن ــاری قرار دارد
بوده اســـت .ایـــن دو برج از نظـــر معماری مانند دو برج ضلع جنوبی س ــاخته ش ــده و کاربرد
داشتهاند( .شـــکل )16-17
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شکل  :16نمایی از بر جهای ضلع شمالی
قلعه (نگارنده ،زمستان )1396
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شکل  :17طاقنماهای تزئینی داخل
بر جهای قلعه (نگارنده ،تابستان )1392

 .9در ورودی قلعه
تنهـــا در ورودی ایـــن قلعه در ضلـــع جنوبی بنا قرار گرفته که ط ــول آن  2/15متر ،عرض 1/90
و ارتفـــاع آن  2/15متر میباشـــد .قطر دی ــوار دروازه ورودی  1/80متر میباش ــد که در دو طرف
دیـــواره ورودی چهـــار فرورفتگـــی در باال و پایین در تعبیه ش ــده و جای لوالی در میباش ــند.
در ورودی قلعـــه از دو طـــاق جناغی تش ــکیل ش ــده که ارتف ــاع ط ــاق اول  2/15و ارتفاع طاق
دوم  3/15میباشـــد( .شکل )18
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تحلیل گونهشناسی و ساختار معماری قلعه
ُ
کوهران (کهرو) اندیمشک
مصطفی قالوند ،امین علیپور ،هانی خادمی
صص 11-1

شکل  :19در ورودی از نمای درونی و بیرونی
قلعه (نگارنده ،زمستان )1395
شکل  :14در ورودی از نمای درونی و بیرونی قلعه (نگارنده ،زمستان )1345

 .10منابع آبی قلعه

ً
درفاصلـــه  200متـــری در ضلـــع جنوبشـــرقی قلعـــه و همچنیـــن فاصلـــه حـــدودا  300متری
چشـــمه آب دائمـــی قـــرار دارد کـــه آب مـــورد نیاز ســـاکنان قلعـــه از طریق آنها
شـــمال آن
آبیدوقلعه
 .11منابع
تأمیـــن شـــده اســـت .بایـــد گفت کـــه در قســـمت جنـــوب این قلعـــه یک آســـیاب ق ــرار دارد
درفاصله  211متری در ضلع جنوبشرقی قلعه و همچنین فاصله حدوداً  311متری شمال آن دو چشمه
کـــه آب آن از طریـــق یـــک جـــوی از چشـــمه جنـــوب بنا تهیه شـــده اســـت .امروزه کش ــاورزان
آب دائمی قرار دارد که آب مورد نیاز ساکنان قلعه از طریق آنها تأمین شده است .باید گفت که در
قســـمتی از ایـــن جـــوی را بازســـازی کردهانـــد و از آن بـــرای کشـــاورزی اســـتفاده میکنند .در
شده
قسمت جنوب این قلعه یک آسیاب قرار دارد که آب آن از طریق یک جوی از چشمه جنوب بنا تهیه ً
ضلـــع غربـــی در فاصلـــه  50متـــری قلعه آثـــار و بقایای معمـــاری دیده میشـــود کـــه احتماال
است .امروزه کشاورزان قسمتی از این جوی را بازسازی کردهاند و از آن برای کشاورزی استفاده میکنند.
بهعنـــوان آبانبار از آن اســـتفاده شـــده اســـت.
در ضلع غربی در فاصله  11متری قلعه آثار و بقایای معماری دیده میشود که احتماالً بهعنوان آبانبار از
آن استفاده شده است.
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 .11محوطه باستانی غرب قلعه کوهران
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همانطـــور که در باال اشـــاره شـــد در ضلع شـــرقی قلعه کوهـــران (حدود  200متـــری) آثار یک
کوهران را به خـــود جلب میکنـــد .اهالـــی منطقه ای ــن بناها
ببیننـــدهای
باستانینظـــر
محوطهباســـتانی
.11محوطـــه
غربهـــرقلعه
را بـــا نـــام قلعه بـــردی (به گویش لـــری قالبـــردی) میشناســـند و در گزارشهای دولت ــی آن را
همانطور که در باال اشاره شد در ضلع شرقی قلعه کوهران (حدود  211متری) آثار یک محوطه باستانی
قلعهبـــردی ذکـــر کردهاند ،در صورتـــی که این بناها قلعه نیســـت و چهارطاقیهایی هس ــتند
نظر هر ببینندهای را به خود جلب میکند .اهالی منطقه این بناها را با نام قلعه بردی (به گویش لری
کـــه دارای طاقهـــای هاللـــی و جناغـــی میباشـــند و بیشـــترین بقایـــای معماری ای ــن بناها
قالبردی) میشناسند و در گزارشهای دولتی آن را قلعهبردی ذکر کردهاند ،در صورتی که این بناها قلعه
بـــا توجـــه به قـــرار گرفتـــن آنهـــا در دامنـــه کوهســـتان و مســـیر آبرفتی کوهســـتان زیـــر خاک و
نیست و چهارطاقیهایی هستند که دارای طاقهای هاللی و جناغی میباشند و بیشترین بقایای معماری
خاکطاوقهای
فوقانی
مسیرنها
بنـــای آ
اســـتثنای چند
ســـیالب فرو رفتهانـــد که امروزه به
سیالب
بخـــش زیر
فقطکوهستان
آبرفتی
کوهستان و
این بناها با توجه به قرار گرفتن آنها در دامنه ً
ماندهـتند.
ساســـانی هس ـ
چهارطاق
شـــبیه
استثنایایـــن
ماندهبهاســـت.
فرونهـــا
آ
است.
هایآنها بجای
طاقیهای
بـــهفوقانی
بخش
تقریبافقط
بناها آنها
چند بنای
بجـــایامروزه
رفتهاند که
شدههمان
تفادهکه از
باشـــد
آهک می
ســـنگ ،مـــاط
اســـتفاده شـــده
به بناها
شبیهاین
تقریباًکه در
مصالحی
سنگ،
بناها اس
گچ ودر این
مصالحی که
ساسانی هستند.
چهارطاقیهای
این بناها
 17394در
محوطه
(شـــکل
شـــدهیاند.
تهیه
محـــل
1385/12/6در
مـــورخشماره 13314
محوطه به
شـــماره )11این
بـــه( .شکل
شدهاند
ایـــن تهیه
)19محل
همان
باشد که از
آهک م
گچ و
مالط
بنـــا.)1331،
ثبتی بنا،
است (
ثبت شده
ملـــی آثار
آثارهرست
فهرســـتدر ف
بنامدرقلعه بردی
1331
بنـــام/12/
مورخ 3
.)1385
پروندهثبتی
(پرونده
اســـت
ایرانشـــده
ایرانملیثبت
بردی
قلعـــه

شکل  :20نمایی از چهارطاقیهای محوطه
باستانی غرب قلعه (نگارنده ،زمستان
)1395
شکل  :14نمایی از چهارطاقیهای محوطه باستانی غرب قلعه (نگارنده ،زمستان )1345

 .12جمعبندی و نتیجهگیری
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تحلیل گونهشناسی و ساختار معماری قلعه
ُ
کوهران (کهرو) اندیمشک
مصطفی قالوند ،امین علیپور ،هانی خادمی
صص 11-1
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شکل  :21نمونهای از طاقهای بکار رفته
در قلعه کوهران و قلعه رزه اندیمشک
(نگارنده ،تابستان )1392

 .12جمعبندی و نتیجهگیری
یش ــود ک ــه این موضوع
در شهرســـتان اندیمشـــک آثـــار قلعههای باس ــتانی متعددی دیده م 
نشـــانگر اهمیـــت این منطقـــه در طول دورهه ــای تاریخی گذش ــته بوده و نمایانگر سیاس ــت
حـــکام منطقـــه بـــه محافظـــت از جان و م ــال م ــردم و کنترل ب ــر راهها و روس ــتاها ب ــوده که به
نه ــا نظامی_سیاس ــی و تجاری ب ــوده اس ــت .قلعهها این
نظر میرســـد بیشـــترین اهـــداف آ 
منطقه به دو دســـته کلی تقســـیم میش ــوند ،قلعههای کوهس ــتانی که در منطقه کوهستانی
ایـــن شهرســـتان قـــرار دارنـــد و قلع هه ــای دش ــتی یا جلگـ ـهای ک ــه در منطق ــه کوهپایـ ـهای و
دشـــتی ایـــن شهرســـتان قـــرار گرفتهان ــد .ویژگیه ــای کل ــی قلعهها شهرس ــتان اندیمش ــک،
اســـتفاده از موقعیتهـــای سوقالجیش ــی در منطق ــه ،اس ــتفاده از ش ــیبها و پرتگاهه ــای
طبیعی ،اســـتفاده از ســـنگ ،مالط گچ و مصالح بومآورد همان منطقه ،اس ــتفاده از دیوارها
و برجهـــای مرتفـــع و چندطبقـــه و بهرهگی ــری از موقعی ــت رودخانهه ــا بهمنظ ــور دف ــاع بهتر و
بهرهبـــرداری از منابـــع آب آنهـــا در مواقع ضروری اس ــت.
ُ
قلعـــه کوهـــران (کهـــرو) از جملـــه قلع هه ــای باس ــتانی شهرس ــتان اندیمش ــک اس ــت ک ــه در
منطقـــه کوهســـتانی این شهرســـتان و در دامن ــه رش ــتهکوههای زاگرس مرک ــزی در کنار جاده
اندیمشـــک بـــه امامـــزاده احمد قـــرار گرفته اس ــت .همانطور ک ــه در توصیف معم ــاری قلعه
اشـــاره شـــد این قلعه داری پالنی مس ــتطیل شکل بهصورت ش ــمالی_جنوبی ،دیوارها مرتفع
و برجهایـــی بـــه ارتفـــاع  6/50متـــر و قطر  13/40متر س ــاخته ش ــده ک ــه با توجه به س ــاختار و
مقایسه سبکشناسی این بنا با دیگر بناهای مشابه که در منطقه قرار دارد باید گفت که این قلعه همزمان
موقعیـــت ایـــن بنـــا همچنین با توج ــه به ع ــرض و ارتف ــاع تنه ــا ورودی آن (ط ــول  2/15متر،
با دیگر قلعههای که در منطقه بخش الوار گرمسیری شهرستان اندیمشک قرار دارد مثل قلعه رزه و قلعه
عـــرض  1/90و ارتفـــاع آن  2/15متـــر) به نظر میرس ــد از آن بیش ــتر بهصورت نظامی اس ــتفاده
)21قرار دارد باید گفت که این قلعه همزمان
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پیشنهاداتگرفتن قلعه کوهران (کُهرو) در کنار جاده اندیمشک_امامزاده احمد و چشماندازهای
با.13توجه به قرار
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ی
اندازها
احمد واینچشم
امامزاده
استاندویمشک
تابستانجاده
بهار ودر کنار
فصولکُهرو)
کوهران (
گرفتن قلعه
شهرستانبه قرار
با توجه
دیدن
منطقه
زیادی از
ساالنه_افراد
بخصوص در
اندیمشک
سیاحتی
زیارتی و
اقداماتمناطق
منطقه بایکی از
این این
سپسکه آنکه
های آن و
شگفتیبودن
دستبهنخورده
کنند،منطقه و
طبیعی
های
پیگردی
حفاظتی،
قلعه دارد،
معماری
همچنینبکربا وتوجه
می
دیدن
منطقه
این
از
زیادی
افراد
ساالنه
و
است
تابستان
و
بهار
فصول
در
بخصوص
اندیمشک
شهرستان
باستانشناسی و مرمت این قلعه و محوطه باستانی قلعهبردی که در جوار قلعه قرار گرفته است ،قابلیت
های
پیگردی
شهرستان حفاظتی،
دارد،یبا اقدامات
بخشاین قلعه
معماری که
مکانبه شگفتی
یک توجه
همچنین با
می
دارند و
اندیمشک را
الوارگرمسیر
گردشگریهایدر منطقه
کنند،شدن به
تبدیل
باشند .قلعه قرار گرفته است ،قابلیت
داشتهدر جوار
منطقه که
قلعهبردی
جذبمحوطه
جهتقلعه و
مرمتدراین
تأثیری و
تواندشناس
باستان
باستانی این
گردشگری در
فراوانی
می
تبدیل شدن به یک مکان گردشگری در منطقه بخشالوارگرمسیری شهرستان اندیمشک را دارند و
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ُ
بـــا توجـــه به قـــرار گرفتـــن قلعـــه کوهـــران (کهـــرو) در کنـــار جـــاده اندیمشـــک_امامزاده احمد
و چشـــماندازهای طبیعـــی منطقـــه و بکـــر و دســـتنخورده بـــودن آن و ســـپس آنک ــه ای ــن
منطقـــه یکـــی از مناطـــق زیارتـــی و ســـیاحتی شهرســـتان اندیمشـــک بخصـــوص در فص ــول
بهـــار و تابســـتان اســـت و ســـاالنه افـــراد زیـــادی از ایـــن منطقه دیـــدن میکننـــد ،همچنین با
توجـــه بـــه شـــگفتیهای معماری که ایـــن قلعـــه دارد ،با اقدامـــات حفاظتـــی ،پیگردیهای
باستانشناســـی و مرمـــت ایـــن قلعـــه و محوطـــه باســـتانی قلعهبردی کـــه در جوار قلع ــه قرار
گرفته اســـت ،قابلیت تبدیل شـــدن به یک مکان گردشـــگری در منطقه بخشالوارگرمسیری
شهرســـتان اندیمشـــک را دارنـــد و میتواند تأثیـــر فراوانی در جهت جذب گردشـــگری در این
منطقه داشـــته باشـــند.

تحلیل گونهشناسی و ساختار معماری قلعه
ُ
کوهران (کهرو) اندیمشک
مصطفی قالوند ،امین علیپور ،هانی خادمی
صص 11-1

مراجع
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 .1افش ــار سیس ــتانی ،ای ــرج« ،)1373( ،خوزس ــتان و تم ــدن دیرین ــه آن» ،چ ــاپ اول ،ج دوم ،ته ــران :انتشـــارت
وزارت فرهنگ و ارش ــاد اس ــامی.
 .2پرون ــده ثبت ــی بن ــای قلع ــه کوه ــران« ،)1381( ،آرش ــیو اداره می ــراث فرهنگ ــی ،گردش ــگری و صنایعدســـتی
شهرس ــتان اندیمش ــک».
 .3جاللی عزیزیان« ،)1363( ،حسن ،دایره المعارف اندیمشک ( ،»)1قم :انتشارات چاپ خانه نمونه یک.
 .4قالون ــد ،فض ــل ا« ،)1388( ،...گوه ــری ب ــر نیم ــه راه جنوب_نگاهی به اندیمش ــک و بخشالوار گرمســـیری»،
چ ــاپ اول ،اهواز :انتش ــارات خالدین.
 .5قالون ــد ،مصطف ــی« ،)1396( ،قلع هه ــای باس ــتانی بخ ــش ال ــوار -اندیمش ــک» ،چ ــاپ اول ،اندیمشـــک:
انتش ــارات اریتری ــن.
 .6قالون ــد ،مصطف ــی« ،)1392( ،نقش سیاس ــی و تجاری قلعههای محور الوار -اندیمش ــک در دوره اســـامی با
نش ــناختی منطقه» ،رساله کارشناس ــی ارشد ،تهران :دانش ــگاه تهران مرکز.
اس ــتناد بر بررس ــی و شناسایی باستا 
 .7کالی ــس ،ولف ــرام« ،)1369( ،ق ــاع در معم ــاری ای ــران در دوره اس ــامی» ،ترجمه علیرضا میهنی ،به کوشـــش
محمد یوس ــف کیانی ،تهران :انتش ــارات س ــمت.
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آشنایی با «پلدختر میانه»
متن و تصویر از :ناصر میزبانی (عکاس و پژوهشگر)
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رودخانـــه قزل اوزن در منطقه آذربایجان ،از بین درههای رش ــته ک ــوه قافالنکوه عبور میکند.
بـــر روی ایـــن رودخانه در ۲۰کیلومتری جنوب ش ــرقی ش ــهر میانه پل قیزکورپوس ــی (پلدختر)
یگ ــردد .اما از
احـــداث شـــده اســـت .بـــه گمانی پایهه ــای اصل ــی آن به عه ــد ساس ــانی بازم 
ظواهـــر ایـــن پل چنـــان برمیآید که در قرن هش ــتم قمری س ــاخته ش ــده باش ــد .البت ــه برخی
از تاریخنویســـان ،قدمـــت آن را بـــه دوران صفوی نس ــبت میدهن ــد .این پل اث ــر در تاریخ ۱۵
ٔ
شـــماره ثبـــت  ۸۷بهعنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رس ــیده اس ــت .این اثر
دی  ۱۳۱۰بـــا
بدلیل قرارگیری بر ســـر راه ابریشـــم اهمیت زیادی داش ــته اس ــت .این پل سهچشمه دارد که
چشـــمه میانـــی آن بلندتر بوده و بر پایههای س ــنگی نشس ــته اس ــت؛ اما مصال ــح عمدهی آن
آجـــر میباشـــد .این پـــل دارای دو کتیبـ ـهی مرمت میباش ــد .این پل در س ــال ۹۹۳هجری،
دوران قاجار ،ســـال  ۱۳۱۳و ســـال  ۱۳۷۶شمس ــی مرمت ش ــده اس ــت (در آخری ــن بار حتی
قســـمت تخریب شـــده نیز بازســـازی ش ــد؛ اما در مدت کوتاهی ف ــرو ریخت)
در روز  ۲۵آذر  ۱۳۲۵قـــوای دموكـــرات ک ــه میانه را اش ــغال کرده بودند ،هنگام عقبنش ــینی
از برابـــر نیروهای شاهنشـــاهی برای جلوگیری از پیش ــرفت ارتش دولت مرکزی ،طاق چش ــمه
ً
وســـط را بـــا دینامیت منفجـــر كردند كه فع ــا به همان صورت باقی اس ــت.

12
* استفاده از تصاویر بدون اجازه کتبی از عکاس مجاز نمیباشد.

تأثیر الگوهای زبانی در فرمهای معماری از
منظر نشانهشناسی
(با مطالعه بروی آثار زاها حدید)
چنگیز تاوشان ،نیلوفر اکبرزاده
صص 25-13
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تأثیر الگوهای زبانی در فرمهای معماری از منظر نشانهشناسی
(با مطالعه بروی آثار زاها حدید)
چنگیز تاوشان ،1نیلوفر ا کبرزاده

2

 -1استاد گروه معماری دانشگاه  ktuگرایش سازه و فرم و طراح ارشد گروه معماری 1120
 -2دستیار و محقق در دانشگاه  ktuو عضو گروه معماری 1120

چکیده:

کلمات کلیدی :زاها حدید ،الگو ،نشانهشناسی ،فرم معماری.
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ایـــن مقالـــه بـــه اهمیت تأثیـــر الگوهـــای زبانی در شـــکلگیری فرمهـــای معمـــاری میپردازد.
بدیهـــی اســـت که خلـــق اثر معمـــاری فرآیند تبدیل شـــدن یـــک تصویر ذهنی بـــه یک طرح،
در یـــک زنجیره معنایی پیوســـته اســـت که همواره غنـــای فرهنگی خالق اثـــر را با خود حمل
میکنـــد .بـــه همیـــن دلیـــل الزم اســـت در مواجه بـــا یک متـــن معمـــاری پیشـــینه فرهنگی و
اجتماعـــی پدیدآورنـــده مـــورد توجه قـــرار بگیـــرد .الگوهای زبانـــی یکی از شـــاخههای اصلی
هـــر فرهنگـــی بهحســـاب میآیـــد کـــه در شـــکلگیری تفکر و بینش انســـان نقشـــی خ ــودآ گاه
دارنـــد ،ولـــی جنبـــه نوشـــتاری آن گاها بهصـــورت ناخودآ گاه ظاهر میشـــود کـــه نتیجه ذهن
مداخلهگر انســـانی میباشـــد .بر همین اســـاس این پژوهـــش با کمک گروهی از دانش ــجویان
داوطلـــب از ملل مختلـــف به تأثیر الگوهای زبانـــی در آثار معماری از دیدگاه نشانهشناس ــی
پرداختـــه اســـت و ازآنجاییکـــه در نوشـــتار زبـــان عربی هنـــر نقاشـــی گونه طراحـــی بهوضوح
بچشـــم میخورد ،مطالعـــه بروی این زبان و آثـــار معمار عرب «زاها حدیـــد» انتخاب گردیده
اســـت .نتیجه نشـــان میدهد که الگوهای زبانی در طراحی آثار بعنوان یک نشـــانه مش ــترک
بیـــن مخاطـــب خـــاص با مؤلـــف وجـــود دارد .از طرفی دیگـــر مخاطبین در ایـــن پژوهش بین
الگوهـــای زبانـــی و آثـــار معمـــاری ســـعی در یافتـــن یک ارتبـــاط معنایی هســـتند کـــه نتیجه
باورهـــای اجتماعی و ایدیولوژیکی میباشـــد که با برداشـــتها و آموزههـــای قبلی مخاطبین
ارتبـــاط پیـــدا میکند .براســـاس نظریـــات علم نشانهشناســـی این اقـــرار وجـــود دارد که آنچه
خواننـــده اســـتنباط و برداشـــت میکنـــد واجـــد اهمیـــت اســـت کـــه شـــاید ،پدیدآورن ــده اثر
بهطـــور صریـــح با آن موافق نباشـــد.
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نشـــانه عنصـــر اساســـی در ارتباطـــات اس ــت که بهوس ــیله یک ــی از ح ــواس انس ــان دریافت
میشـــود .بـــه همیـــن دلیـــل در درج ــه اول بای ــد از نم ــود م ــادی برخ ــوردار باش ــد .دریاف ــت
نشـــانهها بـــا ارتبـــاط دادن آنهـــا ،بـــا قرارداده ــای اجتماع ــی و نظام ــی از هنجاره ــا صورت
میگیـ��رد کـ��ه در اکثر مواقـ��ع بهطـ��ور ناخـ��ودآ گاه درک میشـ��وند ( .)Chandler, 2007از طرف
دیگـــر نقـــش کنشهای ارتباطی در هدایت فهم نش ــانهها همواره مؤثر بوده اس ــت .بر اس ــاس
همیـــن دیـــدگاه نظریههای بســـیاری در علم نشانهشناس ــی به وجود آمده اس ــت که به مقوله
پژوهـــش در محتـــوا و معنـــا پرداختـــه و معن ــا را از معیاره ــای عقل ــی و کارکردگ ــرا بااهمیتتر
برشـــمرده اســـت .ریکورت معتقـــد بود که عناص ــر بصری ح ــاوی مش ــخصههای محتوایی
و معنایـــی هســـتند کـــه تلقـــی مخاطب را ب ــه کن ــش وا میدارن ــد و بالطبع این کن ــش رابطه
مســ�تقیمی با طــ�رز تفکر و تلقــ�ی او خواه ـ�د داش ـ�ت ( .)Chandler, 2007او رابط ــه بین دال و
مدلـ��ول در متـ��ون را وابسـ��ته بـ��ه مردمشناسـ��ی و جامعهشناسـ��ی میدانـ��د (.)Wigley, 2003
بـــه همیـــن جهت بـــرای درک عناصر بص ــری ،مطالعه ماهیت انس ــان الزم و ض ــروری به نظر
میرسد.
پژوهـــش حاضـــر بـــا عـــدهای از دانش ــجویان داوطلب معم ــاری از مل ــل مختل ــف در ارتباط
بـــا چگونگـــی درک نشـــانهها براســـاس الگوه ــای زبان ــی از فرمه ــای معماری ص ــورت گرفته
اســـت .دخالـــت الگوهـــای زبانـــی در تولی ــد نماد و نش ــانهها در اط ــراف ما بهوضوح بچش ــم
میخـــورد امـــا تأثیـــر آنهـــا در خلـــق فرمهای معم ــاری تاکن ــون م ــورد تحقیق و تفح ــص قرار
نگرفتـــه اســـت .در این مطالعه زبان عربی بواس ــطه قدرت نقاش ــی گون ــه و انعطاف پذیریش
برگزیـــده وبهمیـــن دلیـــل مجموعـــهای از آث ــار معمارع ــرب «زاها حدی ــد» که در س ــبکهای
دیکانستراکشـــن ،فولدینـــگ و پـــرش کیهان ــی آثار قابل توجهی از خود بجا گذاش ــته اس ــت،
انتخـــاب گردیـــده اســـت .بناهـــای حدی ــد از ویژگ ــی س ــیال برخ ــوردار میباش ــند .گو ی ــا در
حـــال ســـیالن و جـــاری شـــدن در طبیعت میباش ــند و ص ــورت ظاه ــری و نم ــاد خاصی از
آنهـــا اســـتنباط نمیشـــود .طرز تلقی و اس ــتنباطات ش ــخصی اف ــراد ب ــرای چگونگی خلق
ایـــن خطـــوط و بررســـی تأثیـــر زبان ،م ــورد توج ــه این تحقیق ب ــوده ،ام ــا اهمیت ای ــن مطالعه
زمانی آشـــکار شـــد که عدهای از دانش ــجویان همراه ب ــا الگوهای زبانی ب ــه نمادهای مذهبی
اشـــاره کردنـــد .درواقـــع ،فهم محتـــوا از بطن متن ب ــا اس ــتفاده از الگوهای زبانی ب ــه نمادهای
یش ــود ،انجامی ــد .این دس ــتاورد نتیج ــه دخالت ذهن
مذهبـــی که یک نشـــانه محســـوب م 
ناخودآ گاهشـــان بـــا توجـــه بـــه آموزشهای قبل ــی ،محیط پرورشش ــان و یا حس تق ــدس آنان
نســـبت بـــه آثار بـــرآورد میشـــود؛ اما مهمتر اینک ــه آنان از این طریق س ــعی در اتص ــال و پیوند
مشـــترکی بـــا آثار معمـــار عرب برآمدن ــد که تاکنون بدین ش ــکل مش ــاهده نش ــده بود.
هـــدف ایـــن مقالـــه اهمیـــت بررســـی الگوه ــای زبانی در وارس ــی ی ــک متن و اس ــتخراج تفاس ــیر
آشـــکار و پنهـــان از بطـــن متـــن منجمل ــه مت ــون معماری میباش ــد ک ــه با توج ــه به نتیج ــه این
مطالعـــه از جایـــگاه محکمی برخـــوردار خواهد بود و میتواند زمینهس ــاز مطالعات گس ــتردهای
در ایـــن خصـــوص گردد.

 -2روش پژوهش
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از بیـــن داوطلبـــان در ایـــن پژوهـــش ک ــه تمام ــا دانش ــجویان س ــال آخ ــر دوره کارشناس ــی
معمـــاری و معمـــاری داخلی بودنـــد  75نفر برگزیده ش ــدند .ش ــرکتکنندگان از کش ــورهای
آفریقایـــی ،آســـیایی و اروپایـــی بودن ــد .فص ــل مش ــترک تمامی آنه ــا گذران ــدن دروس پایه و
اصلـــی معمـــاری از جمله زیباشناس ــی و فلس ــفه معم ــاری بود که ب ــرای این تحقیق بس ــیار

الزم و ضـــروری به شـــمار میآیـــد .انتخاب دانشـــجویان از ملـــل مختلف (عرب ،مس ــلمان
غیـــر عـــرب و غیرمســـلمان) برای دســـتیابی بـــه مفاهیمی غیرمنتظـــره الزم و ضـــروری به نظر
میرســـید .تمامـــی داوطلبان قـــادر به تجزیهوتحلیـــل معماری حدید بودند و آشـــنایی کامل
بـــا آن داشـــتند .از آنان خواســـته شـــده بود بین آثـــاری که در اختیارشـــان قرار داده میش ــود،
بـــر اســـاس تلقـــی و الگوهای فرهنگیشـــان یا بـــا اســـتفاده از الگوهای زبانـــی و محیطی یک
نشـــانه مفهومی ترســـیم کنند (بدون اشـــاره مســـتقیم به زبـــان و الگوهای زبانـــی) ,بهگونهای
کـــه ادراکشـــان هـــم ازنظر بصـــری و هم محتوی قابـــل مشـــاهده در دیگر آثار حدید نیز باش ــد.
روش پژوهـــش در کل مطالعـــه تحلیلـــی بشـــمار میآید .پژوهـــش عملـــی در دو مرحله انجام
گرفـــت کـــه اولیـــن گام تلقـــی و ترســـیم شـــخصی داوطلبـــان از آثـــار بـــود کـــه پـــس از خاتمه،
دانشـــجویان ادراکات شـــخصی و برداشـــت اولیهشـــان را بازگـــو و تجزیهوتحلیـــل کردن ــد .در
مرحلـــه دوم از دانشـــجویانی کـــه موفق به ارائه الگوهایی شـــده بودند ،خواســـته شـــد در طی
ســـه روز مشـــارکت جمعی ،با توجه به شـــنیدهها و بررســـی دیدگاههای مختلف یک نتیجه
کلـــی ارائـــه بدهنـــد .نتایـــج ایـــن مطالعه نشـــان میدهد که هـــر کار هنـــری و بهویـــژه یک کار
معمـــاری ،رگهایـــی از مفاهیـــم پنهـــان دارد کـــه بهطور ناخودآ گاه در آن تعبیه شـــده اس ــت
کـــه میتوانـــد بـــا توجه بـــه دیـــدگاه مخاطبان و قـــدرت معناشناســـی ،بـــه روشهـــای فردی و
اجتماعی رمزگشـــایی شود.
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 -1-2نگاهی به پیشینه مطالعه

نظریه نشانهشناختی پیرس مبتنی بر روابط سه گانه است.
 -1نشانه (صورت ظاهر)
 -2تعبیر (معنایی که از نشانه دریافت میشود)
 -3مصداق (ارجاع نشانه به آن)( .احمدی)1993،
پیـــرس رابطه و تعامل بین این ســـه عنصر را فرآیند نشـــانگی نامید .پیرس نه به خود نش ــانه،
بلکـــه بـــه نشـــانهپردازی ( )semiosisتوجـــه میکـــرد .اهمیـــت مفهوم نشـــانه از دیـــد پیرس به

 -1سنت آ گوستین نشانهها را به سه دسته
تقسیمبندی میکند (قرن )11
ً
• طبیعی :نشانههایی که دقیقا در طبیعت
یافت میشود :عالئم جسمی  -رنگ گیاهان
اصوات.• قراردادی :نشانههایی که به وسیله انسانها
ساخته میشود در کلمات ،ژستها و نمادها
(کالمی و غیرکالمی)
• مقدس :نشانههایی که پیامهای خداوند را
منتقل میکنند -معجزات
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نشانهشناســـی بهعنـــوان یـــک علـــم و یک تئوری مســـتقل توســـط فردینـــان دوسورس ــو مطرح
شـــد هرچند ریشـــههای آن به دوران افالطون و آ گوســـتین بر میگردد( 1ســـجودی ،)2011 ،اما
فردینـــان دو سوســـور را آغازگر این علم بهحســـاب میآورند .سوســـور نشـــانه را یک موضوعی
فیزیکـــی و حامـــل معنـــا میپندارد کـــه از ترکیـــب دال (تصویر آوایـــی واژه) و مدلـــول (تصویر
ذهنـــی و مفهومـــی واژه) شـــکل میگیرد و ازیک ســـاختار متقابـــل و همبســـته برخوردارند که
ً
داللـــت خوانـــده میشـــود .رابطهای کـــه طبیعی و ضـــروری نیســـت ،بلکه کامال قـــراردادی و
دل بخواهی اســـت .سوســـور جایگاهی برای مرجـــع در نظر نمیگیـــرد و آن را حذف میکند،
بـــه عبارتـــی تأ کیـــد مـــی -کند با توجـــه به رابطه ســـاختاری هـــر نشـــانه کلید فهـــم و درک آن
بـ��ا نشـ��انههای دیگر ارتباط پیـ��دا میکنـ��د ( .)Saussure, 1983همزمان با سوســـور فیلس ــوف
آمریکایی ،چارلز ســـاندرز پیرس اصطالح نشـــانه را مطرح و به معرفی انواع نشـــانه پرداخت.
پیرس نشـــانهها را به ســـه دســـته تقســـیم کرد (جدول :)1-1
 -1شمایل ()ICON
 -2نمایه ()INDEX
 -3نماد (()SYMBOLآلستون-ص )137
پیـــرس نشـــانه را جزیـــی از منطـــق میداند کـــه در درون ذهن انســـان تالش میکنـــد از انتزاع
بـــه معنا برســـد (فکوهی).
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جدول  :1-1خالصه نشانهشناسی پیرس
()Larsen, 2005
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 -2روالن بـ ـ ــارت ،آغـ ــازگـ ــر ب ــررس ــی دان ــش
نــشــان ـهشــنــاســی ب ــا نــگــرشــی ب ــه مــطــالــعــات
فرهنگی ،در ســال  1960م .بــود و جــزو اولین
نشانهشناسان تصویری است که در مهمترین
مقاله خود با عنوان «بالغت تصویر» به یک
آ گهی تبلیغاتی اشــاره میکند و ایــن اثــر را با
دیدی نشانهشناسانه مورد تحلیل قرار داده و
به سازوکار دال لت ضمنی و دال لت مستقیم
میپردازد.

ً
فرآینـــد تولید و تفســـیر نشـــانهها بـــر میگردد و ای ــن کامال متفاوت ب ــا دیدگاه رابط ــه دوگانهای
بـ��ود که در نظریه سوسـ��ور دیده میشـ��د (.)Chandler, 2007
نشانه

رابطه دال و مدلول

مثال

شمایل ()Icon

شباهت

تصویر /ما کت معماری /نقشهها

نمایه ()Index
نماد( (�sym
)bol

غیرقراردادی
قراردادی

عالئم مورد توجه هواشناسان در پیشبینی جوی رابطه میان دود و
آتش ،انواع نشانههای طبیعی (بو و مزه) ,رابطه میان ضربان نبض
و احتمال تب
زبان – الفبای زبان چراغ راهنمایی و رانندگی

پاســـخگویی بـــه پرســـشهایی در خص ــوص عناص ــر تش ــکیلدهنده در نظامه ــای
نشانهشناســـی دیدگاههـــای نظـــری متفاوت ــی را ب ــه وج ــود آورد ک ــه ب ــه نظریه نشانهشناس ــی
ارتبـــاط و نشانهشناســـی داللـــت منج ــر گردی ــد .در نشانهشناس ــی ارتب ــاط ،موض ــوع
پدیدههایـــی هســـنتد کـــه در چارچـــوب و قلم ــرو یک ارتب ــاط به وج ــود آمدهاند و ب ــه تبع آن
دریافـــت شـــدهاند؛ بنابراین ارتباط انس ــانی و زبان در مرک ــز توجه قرار میگیرد؛ ام ــا از دیدگاه
نشانهشناســـی داللـــت ،هـــر پدیـــدهای ک ــه داللت گ ــر باش ــد ،در قلم ــرو نشانهشناس ــی قرار
میگیـــرد .بـــه همیـــن دلیل گســـترش علم نشانهشناس ــی بس ــیار فرات ــر مـ ـیرود .از چهرههای
شـــاخص علـــم نشانهشناســـی داللـــت بای ــد ب ــه روالن ب ــارت 2اش ــاره ک ــرد ،کس ــی ک ــه ب ــه
چندگانگـــی معنـــا در زبـــان معتقد ب ــود .بنا به نظریات او ،همیش ــه کش ــف الیههای بیش ــتر
و دریافـــت معنایـــی در هـــر نشـــانه وج ــود دارد و این بن ــا به زاو ی ــه دید مخاطب ــان و وضعیت
اجتماعـ��ی کـ��ه در آن قرار دارنـ��د تغییر میکنـ��د ( .)Barthes, 1999از مهمترین دس ــتاوردهای
او بســـط دو مفهـــوم داللـــت تصریح ــی (رابط ــه مس ــتقیم بی ــن ی ــک دال و مدل ــول) و داللت
ضمنـــی (یک نشـــانه کـــه خود حـــاوی دال و مدلول اس ــت ،برای ی ــک مدلول دیگ ــر همانند
یـــک دال رفتـــار میکنـــد ( )Larsen, 2005اس ــت .در همین راس ــتا بای ــد به متفک ــر ایتالیایی
امبرتـــو اکـــو ( )1932اشـــاره کنیم ،فردی که نشانهشناس ــی بر پای ــه فرآیند ارتباط ــی را به معنا و
داللـــت ارجـــاع نمیدهد ،بلکه معتقد اس ــت در فرآین ــد ارتباطی بین دو دســـتگاه اطالعات
مبادلـــه میشـــوند و یا به عبـــارت دیگر ،درس ــت زمانی که فرآین ــد ارتباطی به اتمام میرس ــد
فرآینـ��د داللتـ��ی آغـ��از میشـ��ود و مقصـ��د آن خوانـ��ش انسـ��ان و تعبیـ��ر کننـ��ده اسـ��ت (Eco,
یش ــود رابطـ ـهای قراردادی
 .)1970/1997از نظـــر اکـــو رابطهای که بین بیان و محتوا مطرح م 
اســ�ت که محتــ�وا در این بین بعــ�دی فرهنگ ـ�ی دارد ( .)Eco, 1970/1997درواق ــع رابطه بین
منتقلکننـــدگان پیـــام و مخاطبـــان ب ــه دلی ــل تف ــاوت در س ــطح تحصی ــات ،جهانبینی،
طبقـــه اجتماعی ،ایدئولوژی و تجربه یکس ــان نخواهد بود .از این رو پیام دارای رمز یکس ــانی
بـــرای دریافتکننـــدگان پیـــام نخواه ــد داش ــت و ای ــن ب ــه آن معنی اس ــت ک ــه مخاطبان با
اســ�تفاده از دیــ�د خود پیام را تفســ�یر میکنن ـ�د ( .)Barthes, 1999این دیدگاه ب ــه آنچه در هنر
و معمـــاری اتفـــاق میافتـــد بســـیار نزدیک اس ــت .در دهه هفت ــاد ژاک دریدا ک ــه نظریهپرداز
معـــروف مکتـــب ساختارشـــکنی به حس ــاب میآی ــد ،رابطه یکب هی ــک و متناظر بی ــن دال و
مدلـــول را رد کـــرد و طبـــق نظریـــات او ه ــر دال تنها به یک مدل ــول داللت نمیکن ــد ،بلکه هر
دال در بینـــش مخاطبـــان مختلـــف دارای مدلولهای مختلفی خواهد ب ــود .او در این رابطه
یش ــود .او با اس ــتفاده
بـــه مفهوم آزادی اشـــاره میکنـــد که در نزد همه افراد یکس ــان تلقی نم 
از ساختارشـــکنی ،تعبیرهـــای چندگان ــه از مت ــن را مط ــرح میکن ــد و معتقد اس ــت که متن
بهطـــور طبیعی دارای ابهام میباشـــد و تنوع و تفاوتهای معنایی بس ــیاری دارد .بهواس ــطه
همیـــن کژتابـــی در متن ،دســـت یافتن به معنای نهای ــی و کام ــل از آن غیرممکن و محال به

نظـ��ر میرسـ��د ( .)Derrida, 1966نکتـــه جالب توجه در نظریات دریدا این اســـت که انس ــان
هیـــچگاه بـــه نقطـــه پایانـــی تحلیـــل و تعبیـــر یک متـــن نخواهد رســـید تنهـــا به ایـــن دلیل که
متــ�ون را شــ�کل دهنده و ســ�ازنده تعبیر مــ�ا از جهــ�ان میدانــ�د)Derrida, 1982( .
داللتهـــای علـــم نشانهشناســـی ،علوم بســـیاری از جمله معمـــاری را تحت تأثیـــر خود قرار
داده اســـت .اندیشـــمندان هنر و معمـــاری ،بـــرای درک و فهم بهتر فرمهـــای معماری مطابق
بـــا انواع نشـــانه تحت تأثیـــر تعاریف پایه این علم دســـت به مطالعات وســـیعی زدهاند .از آن
میـــان میتوان به گروتر اشـــاره کـــرد .گروتر انواع نشـــانه را در دو بعد ظاهری و معنـــوی و آنتونیو
آنتونیـــاس اســـتعاره را بهعنوان یکـــی از انواع نشـــانه معرفی میکند.
طبـــق تعاریف باال و بررســـی نظریات اندیشـــمندان حـــوزه مطالعات ،علم نشانهشناس ــی را
میتوان به ســـه دســـته اصلی تقســـیم کرد:
 -1جنبه زبانشناسیک ،برروی نشانهها ()syntax
 -2جنبـــه معناشناســـیک که به روابط بین نشـــانهها و مصادیق خارجی شـــان ()semantics
میپردازد.
 -3جنبه تأویل متن که به بررســـی و مطالعه روابط مخاطب با یک ســـاختار نشانهشناس ــی
( )pragmaticsمیپردازد (دباغ.)2016 ،
پژوهش حاضر بر چگونگی جنبه تاویل متن تأ کید میکند.
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 -1-3کارگاه عملی
روز اول :خوانش متن توسط مخاطبان

 -2-3نتایج و بحثها
نتیجهگیری :تجزیهوتحلیل بروی آثار زاها حدید
در ســـه روز دوم دانشـــجویان برگزیـــده بـــه اتفـــاق بـــروی پـــروژه مـــورد نظربـــه تجزیهوتحلی ــل
پرداختنـــد .تطابـــق نمونههـــا بـــا الگوهـــای زبـــان عربی (نقطـــه اشـــتراک مخاطب ب ــا مؤلف
در یـــک فرآینـــد ارتباطـــی) در تفکـــر این پـــروژه نقش مهمـــی ایفا کـــرد .در پایان روز س ــوم این
پـــروژه به همراه همکارانش به یک تشـــریک مســـاعی رســـیدند .دانشـــجویان یافتههای خود

Journal of Iranian and Islamic Architecture and Restoration Research

ایـــن مطالعـــه در تاریـــخ ســـوم جـــون  2018در دانشـــگاه  KTUترکیه بـــا حضـــور  75داوطلب
برگزیـــده انجـــام شـــد .در ایـــن مطالعـــه چهـــار اثـــر از زاهاحدیـــد در یـــک بـــازه زمانـــی در طی
ســـالهای  2012-2009در اختیـــار مخاطبیـــن قـــرار داده شـــد .هرکـــدام از ایـــن آثـــار توس ــط
موافقـــان و مخالفـــان حدیـــد مـــورد تجزیهوتحلیـــل قـــرار گرفتهانـــد امـــا هیـــچ فصل مش ــترک
نمادیـــن میـــان ایـــن آثـــار تاکنون بـــه زبان آورده نشـــده اســـت جز اینکـــه آثار حدیـــد هرچه به
جلـــو حرکـــت نمـــوده اســـت ،در آنها لجامگســـیختگی بیشـــتری مشـــاهده شـــده اس ــت.
آثار انتخاب شده به ترتیب:
1. Avenues Mall Mosque, Kuwait, 2009
2. Glasgow Riverside Museum of Transport, Glasgow, UK, 2011
3. Heydar Aliyev Center, Baku, Azerbaijan, 2012
4. Pierresvives, Montpellier, France, 2012
میباشد.
بـــا توجـــه بـــه مفهوم مواجـــه و زمان دانشـــجویان به مدت چهار ســـاعت بروی این آث ــار تمرکز
کردنـــد .دسترســـی کامل به اینترنت و مخازن داشـــتند .جدول  5-2اســـتنباط دانش ــجویان
را در رویارویـــی بـــا این پژوهش نشـــان میدهد.
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را بـــروی دو اثـــر بعـــدی حدیـــد آزمودن ــد .یادداش ــت و نتای ــج دانش ــجویان گواه آن اس ــت که
الگوهـــای زبانـــی در شـــکلگیری فرمه ــای معم ــاری حدید میتوان ــد دخیل باش ــد (اهمیت
تعبیر و تفســـیر) ،بخصـــوص در آثار حدید میتوان ردپای هنر کالیگراف ــی و الگوهای زبانی را
بهوضوح دید که هدف این پروژه براس ــاس دس ــتیابی به یک نش ــانه ش ــروع به کار و تفحص
کـــرده بـــود؛ امـــا درک الگوهای زبانی نی ــاز به آم ــوزش و حداق ــل فرهنگی مش ــترک دارد (که از
ً
قبـــل تصور میشـــد که نقطه اشـــتراک قوی ز ب ــان خواهد بود) .گاه ــا درک و ابراز نش ــانههای
یش ــود ک ــه در مقالهای
زبانـــی منجـــر بـــه القا در مراجعـــات بعدی مخاطبین پیش ــین به اثر م 
جداگانـــه بـــه آن پرداخته خواهد شـــد.
ترسیم و تلقی مخاطبین

جدول Avenues Mall Mosque, .1-2
Kuwait, 2009

ناموفق در ارائه و
غیر مطلوب

تعداد مشاهده

سال دوم ،شماره پنجم ،زمستان 1398

برداشت

55
کلمه ال
استعاره از
الالهاالاهلل -
هو و ال غیر

دانشجویان
عربزبان
دانشجویان
آسیایی و
آفریقایی
مسلمان
دانشجویان
آفریقایی
و اروپایی
غیرمسلمان

7

7

کلمه  Lانگلیسی
با یک فصل
مشترک در حرکت
قایم و فاقد معنی و
مفهوم خاص

کلمه هو به معنای
او یعنی خدا

اشاره خاصی
یافت نشد.

-

3

-

28

4

4

-

3

3

-

6

فاقد معنی

18
6

توضیحات

6

دانشجویان عرب و دانشجویان آسیایی فارس زبان که الفبای زبانیشان با زبان عربی
یکسان است ،به الگوهای زبانی اشاره کردند که حاوی معنی و مفهومی خاص
میباشد.
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جدول Glasgow Riverside .1-3
Museum of Transport

ترسیم و تلقی مخاطبین

ناموفق در ارائه و
غیر مطلوب

18

تعداد مشاهده

19

33

19

4

برداشت

کلمه ااهلل

خطوطی به شکل
فلش  -اشاره

حرف  Zو یا S
فاقد معنی خاص

اشاره خاصی
یافت نشد.

دانشجویان عربزبان
دانشجویان آسیایی و
آفریقایی مسلمان
دانشجویان آفریقایی و
اروپایی غیرمسلمان
توضیحات

17

-

-

4

2

29

11

-

4

8

در یادداشت ،دانشجویان متفقالقول بودند که اشارهای در طرح دیده میشود

تأثیر الگوهای زبانی در فرمهای معماری از
منظر نشانهشناسی
(با مطالعه بروی آثار زاها حدید)

ترسیم و تلقی مخاطبین

چنگیز تاوشان ،نیلوفر اکبرزاده
صص 25-13
ناموفق در ارائه و
غیر مطلوب

جدول Heydar Aliyev Center, .1-4
Baku, Azerbaijan, 2012

برداشت

کلمه ااهلل

دانشجویان عربزبان
دانشجویان آسیایی و
آفریقایی مسلمان
دانشجویان آفریقایی و
اروپایی غیرمسلمان

10

کلمه  Lانگلیسی
بمانند فاصله
انگشت اشاره و
شست
فاقد معنی و
مفهوم خاص
-

کلمه محمد
پیامبر مسلمانان

اشاره خاصی
یافت نشد.

11

-

9

13

2

18

-

4

-

8
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تعداد مشاهده

19

توضیحات

17

13

26

 8نفر از دانشجویان عرب و مسلمان از دو نما به دو کلمه و مفهوم متفاوت اشاره
کردند

ترسیم و تلقی مخاطبین
جدول Pierresvives, Montpellier,.1-5
France, 2012

برداشت

کلمه ااهلل

کلمه W

کلمه هلل به معنای
او یعنی خدا

کلمه حمد به
معنی سپاس

دانشجویان عربزبان
دانشجویان آسیایی و
آفریقایی مسلمان
دانشجویان آفریقایی و
اروپایی غیرمسلمان
توضیحات

17

-

3

1

36

4

2

-

-

12

-

در یادداشت دانشجویان این طرح یادآور هنرکالیگرافی شرقی میباشد.

پس از بحث و مشـــارکت جمعی نتیجه یادداشـــتی که توســـط داوطلبین ارائه شـــد به ش ــرح
زیر است:
نمونـــه اول مســـجدی در کویـــت که تداعی نقاشـــیهای سورئالیســـتی نقـــاش آمریکایی ِکی
ِس ْیـــ�ج (( ،Kay Sage (1898-1963تصویـــر  )cرا مینمایـــد در صورتیکـــه در ایـــن تحقیق فرم
ظاهـــری این مســـجد طبق برداشـــت مخاطبـــان نمونـــهای از کالیگرافـــی (تصویـــر  ،)bکلمه
هـــو و ال میباشـــد و گـــواه چیز دیگری اســـت .بهواقـــع یک نماد که اشـــاره به بـــاال دارد و از آن
بهعنـــوان مفهـــوم عـــروج در فرهنگ دینی اســـامی یاد میشـــود.
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تعداد مشاهده

53

16

5

1

19

تأثیر الگوهای زبانی در فرمهای معماری از
منظر نشانهشناسی
(با مطالعه بروی آثار زاها حدید)
چنگیز تاوشان ،نیلوفر اکبرزاده
صص 25-13

الف) ( Avenues Mall Mosqueراست)
ب) نمونه کالیگرافی (وسط)
ج) نقاشی ِکی ِسی ْـج (چپ)
(a) Zaha Hadid Architects Arch2O. com
n.d.),
(b) (Herati, 2004),
(c) The “Kay Sage” painting (In the Third
Sleep | The Art Institute of Chicago n.d

الف ()a

ب ()b

ج ()c

ویـــا زمانی کـــه از مرکز فرهنگـــی حیدرعلی اف تحقیق به عمل آورده ش ــد ،بروایت برداش ــت
برخـــی مخاطبـــان غیر عرب بین ایـــن پروژه و اینستالیش ــن ش ــهری تاراتانت ــارای آنیش کاپور
(تصویر  )aشـــباهت شـــکلی عمیقی دیده میش ــود درصورتیکه توس ــط مخاطبان مسلمان
خـــاص ایـــن بنا از نمای روبرو نام محمد (پیامبر مس ــلمانان) و از نمای کن ــاری نام اهلل را القا
میکنـــد وبـــا جا گیری ایـــن بنـــا در آذربایجان و توج ــه به مفهوم ای ــن نماد در بین مس ــلمانان
مضمـــون معنوی بســـیاری در این اثر نهفته اس ــت که توس ــط مخاطب ــان بازگو گردید.
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راست :اینستالیشن شهری تاراتانتارای
چپ :مرکز فرهنگی حیدرعلی اف

نمای روبرو کالیگرافی عربی (کلمه محمد)
()Fazayeli, 1971
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نمای کناری کالیگرافی عربی (کلمه اهلل)

20

نگاهـــی بـــه مـــوزه ریورســـاید کـــه شـــامل فرم ــی  Zش ــکل س ـ ٔ
ـازه س ــقف در پ ــان و جرزهایی
ٔ
نگهدارنده س ــقف اس ــت ،بلکه اج ــازه میدهد تا
ســـازهای در دو انتهـــا اســـت (کـــه نه تنه ــا
بدنههـــای لعـــابدار انتهایـــی هـــم ب ــدون هیچ گون ــه نی ــازی به اج ــزای کمکی نگه داش ــته
شـــود) باز نشـــانی از هنر کالیگرافـــی را در مییابند که بنوع ــی نام اهلل را الق ــا میکند وبا توجه
بـــه حالت کشـــش به جلو در فرم ســـقف س ــازه و کاربری م ــوزه تعابیر چندگانه بس ــیاری را در
بـــر میگیرد .بمانند درجات رســـتگاری که هر چه خلوص فرد بیش ــتر باش ــد ،ب ــه معبود خود
(قســـمت ویژه پـــان) نزدیکتر اســـت.

تأثیر الگوهای زبانی در فرمهای معماری از
منظر نشانهشناسی
(با مطالعه بروی آثار زاها حدید)
چنگیز تاوشان ،نیلوفر اکبرزاده
صص 25-13

بـــه تصویر راســـت در پاییـــن نگاه کنید .نمونـــهای از یک کالیگرافی از نام اهلل اســـت .حال با
تصویر ســـمت چپ مقایسه کنید.

راست :کالیگرافی عربی (کلمه اهلل)
(.)Fazayeli, 1971
چپ :موزه ریورساید

راست :کالیگرافی نام اهلل (Jazayeri,
)2013
چپBeko Masterplan:
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ایـــن خطـــوط منحنـــی زیبـــا (تصویـــر راســـت :کالیگرافـــی نـــام اهلل) بـــا  Beko Masterplanاز
آثـــار زاها حدید مقایســـه شـــده اســـت .خطوطـــی اینچنین ،روحیـــات درونـــی و جغرافیایی
خـــاص زادگاه او را مینمایانـــد .یـــک حـــس روان بـــودن همـــراه بـــا یگانگـــی در ایـــن ط ــرح
مشـــاهده میشـــود گویـــی این هم پیوســـتگی نشـــات گرفتـــه از یک قـــدرت واحد میباش ــد
ً
کـــه تنهـــا در درون او خودنمایـــی میکنـــد .ویـــا در دو تصویـــر پاییـــن مجـــددا در نمـــای روبرو
ایـــن تأثیـــر دیده میشـــود .در تصویر  aو  cمربـــوط بـــه  Pierresvives, Montpellierکه همانند
خـــط کوفی بنایـــی که در بناهـــای مذهبی مســـلمانان بوفور دیـــده میشـــود و تصویر (چپ)
ً
کـــه زاهـــا حدیـــد معمـــاری آن را بـــر عهده داشـــته کـــه در آن مجددا نوعـــی از هنـــر کالیگرافی
مشـــاهده میشود.
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باال و پایین :مقایسه کالیگرافی
با Pierresvives
()Herati, 2004
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تأثیر الگوهای زبانی در فرمهای معماری از
منظر نشانهشناسی
(با مطالعه بروی آثار زاها حدید)
چنگیز تاوشان ،نیلوفر اکبرزاده
صص 25-13

مقایسه با کالیگرافی نام )(Fazayeli, 1971
 (Divisare, 2009). The Library andاهلل
Learning Centre, Vienna
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یش ــود و اش ــاره به نمونههای بیش ــتر
تأثیـــر هنـــر کالیگرافـــی در آثار زاها حدید بوضوح دیده م 
کار دشـــواری به نظر نمیرســـد.
بهطـــور حتـــم زاهـــا حدیـــد ســـعی در اش ــاعه هی ــچ ای ــده ایدئولوژیک ــی نداش ــته اس ــت و ای ــن
نشـــانهها تنها به ســـبب آموزههای قبلی و تأثی ــرات بجا مانده از جغرافیایی اســـت که او از آنجا
میآیـــد؛ و شـــاید در جـــواب عـــدهای از منتقدان او که ب ــه چند پارگ ــی در آثار او اش ــاره میکنند
بایـــد مطالعـــه هنـــر کالیگرافی را پیشـــنهاد کرد ک ــه به ط ــرز باورنکردنی ،از چنی ــن دیدگاهی یک
انســـجام خطی در آثار او مشـــاهده میش ــود که بس ــیار ناخودآ گاه جلوه میکند .هرچند بررسی
آثـــار زاهـــا حدیـــد از دیـــدگاه معنـــا و محتوی فرم ــی در عل ــم معماری ،خ ــود مطالعـ ـهای مجزا را
میطلبـــد؛ امـــا نتایـــج ایـــن مطالعـــه میتوان ــد اهمی ــت جنب ــه نوش ــتاری الگوهـــای زبان ــی را در
شـــکلگیری خطـــوط طراحی بیـــش از بیش مح ــرز نماید.

 .1-2-3تجزیهوتحلیل نتایج بدست آمده از برداشتهای مخاطبین مختلف
در معمـــاری همـــواره از واژه فـــرم برداشـ ـتهای مختلف ــی ص ــورت میگی ــرد .ف ــرم ازنظر علم
ً
نشانهشناســـی یـــک مفهـــوم کامـــا انتزاع ــی اس ــت که ب ــه رابط ـ ٔـه بین وج ــوه بص ــری و وجوه
ســـاختمان اشـــاره میکند و بر اساس آن به معناس ــازی میپردازد .هر نش ــانه در فرم میتواند
شـــبکهای از معنـــا را در برداشـــته باش ــد .فرم در معم ــاری را میت ــوان به دو بعد تقس ــیم کرد:
آنالیـــز شـــکلی و آنالیز ســـطح یا پالس ــتیک ف ــرم .در آنالی ــز ش ــکلی مطالعه خط ــوط اصلی و
هندســـه فـــرم مـــورد مطالعه قـــرار میگی ــرد ک ــه در آن دو عنص ــر موقعیت و جهتگی ــری اجزا
نســـبت به یکدیگر مورد بررســـی قرار میگیرد .در آنالیز س ــطح و پالس ــتیک فرم خصوصیات
رنـــگ ،بافـــت ســـطوح ،رابطـــه انتزاع ــی بی ــن واحده ــای اصل ــی اش ــکال و بـــه عبارت ــی بهتر
شـــخصیت بیـــان فرم مـــورد توجه قـــرار میگی ــرد (دب ــاغ .)2014،ف ــرم معم ــاری از نظ ــر بیانی
از جنـــس پالســـتیک معمـــاری اما از نظ ــر محتوایی ب ــه ذهنی ــت و دیدگاه مخاط ــب ارتباط
پیـــدا میکند .هـــر فرم از نظر گفتمـــان و محتوا به دنی ــای موجود در تصاو ی ــر ذهنی مخاطب
(حافظـــه گفتمانـــی مخاطـــب) ,مکانه ــای آش ــنا ،فرهنگه ــا و قومیتهای آش ــنای که در
بطـــن اجتمـــاع و فضـــای معماری وج ــود دارد ،اش ــاره میکند درواق ــع مخاط ــب در مواجه با
فرم شـــروع به شـــکل ســـازی میکند و در پی آن به دنبال مضمونس ــازی میرود .تالش برای
نس ــازی بی ــن ایندو به
یافتـــن مفاهیـــم ضمنی نتیجـــه همین مضمون گرایی اس ــت .همسا 
فهـــم بهتر فرمهـــای معمـــاری میانجام ــد ()2008 ,Leach
پرواضـــح اســـت کـــه در آثـــار زاهـــا حدی ــد نوع ــی پیچیدگ ــی وج ــود دارد ک ــه ب ــه س ــبب
ْ
چندجغرافیایـــی و چنـــد زمانـــی بودن او با زبان ایجاد ش ــده اس ــت ،در اکثر آث ــار و طرحهای
زبـــان گفتمانی وج ــود دارد .منظ ــور از ز ب ــان گفتمانی ،برداش ــتی کلی از
زاهـــا حدیـــد فـــرار از ِ

چنگیز تاوشان ،نیلوفر اکبرزاده
صص 25-13

چگونه اسمش را به زبان عربی بنویسد؛ این
لحظهای بــود که من به وجــود ز بــان معماری
قابلمالحظه او پی بردم".

Journal of Iranian and Islamic Architecture and Restoration Research
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زاهــا حدید را در سوپره ماتیستهای روسی
و تفکر انتزاعی آنهــا مییابند .زاهــا حدید،
طــراح ـیهــایــش تــحــت تــأثــیــر جـنـبــش م ــاورا
طبیعی بــود بــه وی ــژه از نقاشیهای هنرمند
روس کاسمیر مالوویچ الــهــام میگرفت .در
پـ ـ ٔ
ـروژه فارغالتحصیلی وی در ســال 1977
ایــن امــر ب ـهوضــوح مشخص ب ــود .او از انـتــزاع
و روشهـ ــای بــخـشبــنــدی اس ـت ـفــاده مـیکــرد
کــه مشتق شــده از مــدلهــای مــالــوو یــچ بــود.
ایــن روش براساس ساختارزدایی تودهها به
هندسه پایه خود میباشد .روش بخشبندی
اتفاقی است که در کالیگرافی نیز شاهد آن
هستیم .سبک کــار حــرفـهای زاهــا حدید هر
چند سال یکبار تغییر کرده است ،اما رد پای
از کالیگرافی در بیشتر آثار او بجا مانده است.
در ایــن مــیــان بــد نیست اش ــارهای بکنیم به
متن برنده جایزه استرلینگ ،آماندا لوت که
با شنیدن خبر فوت حدید بیان کرد":حدید،
زنی نمونه بود .اثر جهانی او ،عمیق و اساسی
است و میراث او تا سالها خواهد درخشید
زیــرا حدید منجر به پیشرفت فرهنگ دنیای
معماری شــد و خــالــق راه ــی اســت کــه بــه ما
اجازه میدهد بناها را تجربه کنیم .وقتی که
پسرم خیلی جوان بود؛ حدید به او یاد داد که
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معناهـ��ا و نشـ��انهها کـ��ه از منطقی درونـ��ی برخوردار هسـ��تند ،میباشـ��د (.)Neumann, 1986
طرحهـــای زاهـــا حدیـــد در یـــک خوانـــش هماننـــد واقعیتهایـــی مـــادی هســـتند ک ــه زبان
بهصورتـــی ناقـــص و ناکامـــل قادر به کشـــف آنهـــا اســـت .واقعیتهایی که زبـــان در مواجه
با آنها صراحت و توان شـــکل ســـازی و مضمـــون گرایی خود را از دســـت میدهد و همانند
حبابـــی ســـخت ،نفوذناپذیـــر مینماینـــد .البتـــه رمزگشـــایی و معنایابـــی از آثـــار زاهاحدی ــد
بهواســـطه همین چندزبانی بســـیار جـــذاب و قابل بحث اســـت( .زاها حدیـــد؛ از قیام علیه
واقعیت اشـــیای متعارف تا ســـندروم اســـتکهلم زبانی ،آرش بصیرت ،مجله انسانشناس ــی
و فرهنگ).
زاهـــا حدیـــد را بهواســـطه اســـتفاده از خطـــوط منحنـــی ،پرهیـــز از تکـــرار در زاویـــه و خط ــوط
راســـت گوشـــه ملکـــه منحنیهـــا مینامنـــد زاهـــا حدید تحـــت تأثیـــر جریانهـــای هنریای
همچون ســـوپره ماتیســـم و کانستراکتیویســـم بوده اســـت ( .)2006 ,Nicolaiجان س ــی بروک
از نیویورکـــر در مقالـــهای تحـــت عنـــوان انتزاعگـــرا ( )2009زاهـــا حدیـــد را یکـــی از معماران ــی
ً
دانســـت کـــه عمیقـــا متأثـــر از جهان آبســـتره کازیمیـــر مالیه ویچ اســـت (هرچنـــد زاها حدید
همـــواره بـــه ایـــن موضوع اذعـــان داشـــته اســـت) ،زاها حدیـــد در ســـخنرانی دریافـــت جایزه
پریتزکـــر میگویـــد“ :انتـــزاع امـــکان اختـــراع را در مقیاســـی نامحـــدود فراهـــم مـــیآورد ».جان
ســـی بـــروک مینویســـد«:زمانی کـــه از او چگونگـــی ایـــن رونـــد را جویـــا شـــدم ،او تأ کی ــد کرد
انتـــزاع بـــه من نشـــان میدهـــد خطـــوط چگونه با هـــم درگیـــر میشـــوند ،او یادآور ش ــد من به
دنبـــال تقطیـــع و محبوس ســـازی یک خط هســـتم ،ســـیاقی که بر اســـاس آن یـــک خط این
تغییر ماهـــوی را نیز تجربه
امـــکان را مییابـــد حیـــن اعمال در طـــرح ،تغییر کند و تا انـــدازهای
ِ
نمایـــد .)Seabrook. John, 2009(،تأمـــل در جملـــه بـــاال و نگاهـــی بـــه گذشـــته زاه ــا حدید
و پیشـــینه او ایـــن نکتـــه را روشـــن میکنـــد که قـــدرت زاهـــا حدیـــد در بهرهگیـــری از پیچش
خطـــوط و یـــا حبس یک خط در قالب فرم ،بواســـطه آشـــنایی او بـــا هنر کالیگرافـــی (عربی)
ً
در خـــاور میانه اســـت  .نگاهـــی به الفبای عربی و نـــگارش آن کامال مؤید این مطلب اس ــت
کـــه تأثیـــرات ایـــن فرهنگ بـــه طـــرز باورنکردنی هدایـــت خطـــوط را در زاها حدید در دس ــت
داشـــتهاند .شـــاید زمانی کـــه به آثار دیگر هنرمنـــدان متأثر از خط رجوع کنیـــم فهم این قضیه
آســـانتر شـــود .هنرمندانـــی منجملـــه نقاشـــانی چـــون فرانتـــس کالین کـــه بـــا تأثیرپذیری از
الفبـــای چینی به نقاشـــی انتزاعی روی آورد ویا مارک توبی نقـــاش آمریکایی ()1890- 1976
که از نخســـتین نقاشـــان انتزاعگرا بود که با هوشـــمندی از امکانات بیانی و ســـاختمان خط
(خـــط ژاپنـــی) بهـــره گرفت و بـــه نوعی در نقاشـــی به بیان شـــهودی دســـت یافـــت و یا حتی
در ایـــن خصـــوص میتـــوان به پیرســـوالژ ،هانـــس هارتونگ ،ادلف گتلیب و ســـم فرانس ــیس
اشـــاره کرد .نقاشـــانی انتزاعگرا که بـــا الهام از خطوط نوشـــتاری خاور دور بـــه خلق فرمهایی
بدیـ��ع دسـ��ت یافتنـ��د ()Panahi ghahar, 2013؛ و یـــا معمارانـــی که به شـــکل خیلی س ــاده از
فـــرم خـــط در خلـــق فرمهـــای معماری بهـــره جســـتند کـــه از آن میان بایـــد به گـــروه معماری
 Bjarke Ingelsو ســـاختمان ( wاول حـــرف محلـــه والتـــر) و یـــا گـــروه معمـــاری بینالملل ــی
 GRAFTکـــه ســـاختمانی را در شـــهر  Sankt Augustinواقـــع در کشـــور آلمـــان طراحی و اجرا
نمودهانـــد کـــه حجـــم ســـاختمان به شـــکل  Lاســـت .نشـــانههای خطـــی در آثـــار هنرمندان
همـــواره وجـــود داشـــته اســـت ولـــی در این میـــان زاها حـــدی در میان معمـــاران بـــزرگ از این
توانایـــیاش نهایـــت بهـــره را بـــرد و بـــه دلیل عدم آشـــنایی غـــرب با ایـــن هنر شـــرقی زبان فرم
معمـــاری زاها حدید ازهم گســـیخته جلوه میکنـــد .درصورتیکه از دیدگاه مخاطب ش ــرقی
آشـــنا به کالیگرافـــی عربی بســـیار منســـجم مینماید.
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 -4نتیجهگیری
انســـان در مواجـــه بـــا یک متن نقاط اش ــتراک را دنب ــال میکن ــد و از طریق اتصال ب ــه یک اثر
ســـعی در معنـــا ســـازی دارد .واضح اس ــت که زبان نوش ــتاری براس ــاس رمزگانی ک ــه با خود
حمل مینماید قابل تفســـیر و معناس ــازی اس ــت .اش ــارات نشانههای زبانی بس ــته به درک و
دانـــش شـــهودی افراد میتوانـــد بهصورت صر ی ــح و یا ضمنی باش ــند؛ که بهط ــور حتم نوعی
اثـــر و تجربـــه را بـــه مخاطب منتقل میکن ــد .زبان نوش ــتاری نوعی طراحی گفتمانی اس ــت و
یک طرح میتواند در شـــکلگیری بس ــیار به یک نوش ــتار نزدیک باش ــد .البته برداشـ ـتهای
ذهنـــی افـــراد در مواجه با یـــک متن ارتباط مس ــتقیمی ب ــا آموزههای قبلی و فرهنگ زیس ــتی
آنهـــا دارد .پژوهشهایـــی اینچنین ــی در مفاهیم نیاز به دانش کامل ــی از نظام معنایی دارد
کـــه طرفیـــن با آن آشـــنایی دارنـــد از طرف ــی در جوام ــع مختلف رواب ــط درون فرهنگی بس ــیار
متفـــاوت عمـــل میکنـــد بـــه گونـــهای ک ــه در این پژوه ــش اش ــارات افراد بیش ــتر تح ــت تأثیر
ً
محیط ایدئولوژیکی آنها نمایان گش ــته اس ــت که در جوامع عرب و مس ــلمان کامال مشهود
و قابـــل فهـــم اســـت .البته ذکر ایـــن نکته الزم اس ــت که الهامپذی ــری از فرهن ــگ در خلق اثر
همـــواره وجود داشـــته اســـت کـــه در بعضی مواق ــع مؤل ــف متن (معم ــار) خود از سرچش ــمه
اصلـــی آن تردیـــد دارد و دخالت عوام ــل متع ــددی را در پیدایش آن مؤثرتر از ریش ــه میداند
در ایـــن پژوهـــش تالش شـــده اســـت که رابطـ ـهای بی ــن الگوهای زبان ــی و فر مه ــای معماری
وهمینطـــور تـــاش ذهـــن برای دســـتیابی ب ــه الیههای پنه ــان در یک متن نش ــان داده ش ــود.
ادراک و اســـتنباط اینچنینی در یک متن ،اهمیت فرهنگ شناس ــی در علم نشانهشناسی
را بیـــش از بیش محـــرز میکند.
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آشنایی با «پلپردلیس»
متن و تصویر از :ناصر میزبانی (عکاس و پژوهشگر)
رودخانـــه قـــزل اوزن بعـــداز گذشـــتن از ش ــهر میان ــه و همچنی ــن پ ــل قیزکورپوس ــی ،به س ــد
جدیدالحـــداث شـــهریار میریزد .ای ــن منطقه را کاغذکن ــان مینامند .ب ــر روی این رودخانه
در منطقـــه کاغذکنـــان پل دیگری بنام پردلیس بنا ش ــده اس ــت .این پل معبر کلیه کس ــانی
بود که در جهت شـــمال و جنوب به هر دلیلی از اردبیل می گذش ــتند .بس ــیاری از سیاحان
و مأمـــوران و مســـافران داخلـــی و خارج ــی که از ای ــران به قفقاز و روس ــیه می رفتن ــد و یا از آن
ســـرزمین ها بـــه ایران مـــی آمدند ،ناگزی ــر از این پل میگذش ــتند.
ایـــن پـــل دارای  ۹دهنه بـــوده که طاق چهار دهنه آن خراب ش ــده اس ــت .ع ــرض دهنه اول
ً
از ســـمت جنوب تقریبا هفت متر ،دهنه دوم هش ــت متر ،و دهنه س ــوم نه و نیم متر اس ــت.
عرض معبر پل پنج متر و ســـی ســـانتیمتر اس ــت .این پل دارای پنج پایه ســـنگی اس ــت که
با آهک و ســـاروج ســـاخته شـــده اس ــت .برای اولین بار مورخ اس ــتخری در کتاب مسالک و
ممالـــک از آن نام میبرد .افراد مشـــهوری چون پتروداالواله جهانگرد مع ــروف ایتالیایی ،آدام
اولئاریـــوس کـــه در ســـال  ۱۰۴۷هــــجری قمری (در س ــال  ۱۶۳۷میالدی از ای ــن پل تصویری
تهیـــه کرده اســـت) ایـــن پـــل را دیدهاند .از تار ی ــخ دقیق احداث ای ــن پل که در قرون س ــوم و
چهـــارم هجری وجود داشـــته اطالعی در دس ــت نیس ــت .این پ ــل در دوره صفویه به دس ــتور
شـــاه طهماســـب اول تعمیر یا تجدید بنا ش ــده است.
ً
ایـن پـل کـه ظاهـرا تـا سـالهای بعداز انقالب مشـروطیت سـالم مانده بود در حدود سـالهای
۱۳۳۹-۱۳۳۸هجـری قمـری بـه دسـتور محمـد تقـی خـان امیـر تومـان ملقـب بـه سـطوت
الممالـک بـرای جلوگیـری از ورود عشـایر غارتگـر خلخـال بـا مـواد منفجـره و یـران شـد.
* استفاده از تصاویر بدون اجازه کتبی از عکاس مجاز نمیباشد.
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ایـــن پژوهـــش قصد دارد مســـجد جامع اصفهان را کـــه در محله تاریخی دردشـــت قرار دارد،
از جهـــت تأثیـــر و تأثـــرات متقابل با مخاطبـــان آن مورد بررســـی قرار دهد .نتایـــج این پژوهش
میتوانـــد در تدویـــن اصـــول طراحی مســـاجد معاصـــر مؤثـــر واقع گـــردد .روش مورد اس ــتفاده
در پژوهش کتابخانهای اســـت .ســـاختار هندســـی حیـــاط و بدنهها و اجـــزاء در برگیرنده آن
واجـــد ویژگیهای کالبدی خاص هســـتند که مخاطبان در آن احســـاس آرامش مینمایند.
نـــوع تزئینات جدارهها ،مقرنسهای درشـــتتر در ســـقف و ارتفاع انـــدک آن ،باعث تأثیرات
روانشناســـانه در رفتار مخاطبان در این مســـجد شـــده اســـت .نیمه شـــمالی مسجد به دلیل
دوری از مرکـــز توجـــه ،افـــراد بیشـــتری را در خود جای داده اســـت و مکانهای نشس ــتن رو به
جدارههـــای حیـــاط به دلیـــل ایجاد تماس چشـــمی محدودتر با اطـــراف ،افراد بیشـــتری را به
خـــود جذب میکنـــد .همچنین ســـکوی آجری روی حـــوض ضمن لطمه نزدن به قداس ــت
مســـجد ،مـــکان مناســـبی را برای ســـرگرم کردن کودکان میباشـــد .مســـجد جامـــع اصفهان
از گذشـــته تا کنون مورد اســـتقبال اســـتفادهکنندگان بســـیاری بـــرای فعالیتهـــای عبادی،
سیاســـی ،اجتماعـــی و فرهنگی قرارگرفته اســـت و در عصر حاضر بازدیـــد از آن بهعنوان یک
بنـــای بـــا ارزش تاریخـــی افـــراد زیـــادی را به خود جـــذب میکنـــد .مخاطب برای رس ــیدن به
مســـجد از بـــازار که دارای تاقهای ممتد اســـت و یا از میدان امام علـــی (ع) که جدارههایی
بـــا طاقهای همشـــکل و یکنواخـــت دارد عبور کرده اســـت .همچنین منارههـــا و ایوانهای
رفیـــع میـــدان موجـــب اختالط خـــط زمین و آســـمان میشـــود .همچنیـــن تزیینات پ ــرکار و
متنـــوع خود بســـیار مورد توجه اســـت .بخشهایی از ســـکوهای نمـــاز میانه حیـــاط که رو به
ً
جدارههـــا هســـتند احتمـــاال بـــه دلیل ایجـــاد تماس چشـــمی محدودتـــر و در نتیجـــه خلوت
بیشـــتر مورد اســـتقبال بســـیاری از افـــراد بهویژه زنان قـــرار میگیرد.
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معمـــاری خلـــق فضایـــی زنـــده و پویاس ــت ک ــه ب ــه واس ــطه بی ــان معماران ــه عینی ــت پی ــدا
میکنـــد .معمـــاری با هدف آســـایش و آرامش انس ــان از تفکر او پدید میآی ــد و نمیتوان آن را
تنها در جهت پاســـخ بـــه نیازهای مادی و فیزیکی انس ــانها محدود ک ــرد .میتوان معماری
را بهعنـــوان ظرفـــی بـــرای زندگـــی انس ــان در نظ ــر گرفت که ع ــاوه بر ب ــرآوردن نیازه ــای فوق،
هدفـــی بـــس واالتر بر آن مترتب میباش ــد که همانا برق ــراری ارتباط با احساس ــات و عواطف
انســـانی اســـت( .شـــفیعیان دارانی ،پورجعف ــر ،قب ــادی  .)33 ،1393فضا واژهای اس ــت که
در زمینههـــای متعـــدد و ریشـــههای گونا گ ــون از قبی ــل فلس ــفه ،جامعهشناس ــی ،معماری و
شهرســـازی و… بهطـــور وســـیعی کار ب ــرد دارد .البت ــه فض ــا در مفهوم ب ــه تنهایی هی ــچ ویژگی
خاصـــی را مطـــرح نمیکند ولی به محض درک ش ــدن توس ــط ش ــعور انس ــانی و انجام نوعی
فعالیـــت به مـــکان تبدیل میگردد .فضا یک مقوله بس ــیار عام اس ــت و تمام جهان هس ــتی
را پـــر میکنـــد ،فضـــا دارای ماهیتی جیوه مانند اس ــت که در هر ظرفی که قرار گیرد به ش ــکل
آن در میآیـــد .فضـــا میتوانـــد چنـــان ن ــازک و وس ــیع به نظر برس ــد که احس ــاس بع ــد از بین
بـــرود .با این وجـــود فضا قابل اندازهگیری اس ــت ،برای مث ــال میگویی فض ــای کافی موجود
اســـت و یـــا فضـــا پـــر اســـت .فضـــا از دی ــدگاه ناظر قاب ــل تغییر اس ــت و ب ــا توجه ب ــه موقعیت
مکانـــی وی میتوانـــد بهصورتهای مختلف ادراک ش ــود .ش ــناخت ویژگیه ــای معماری
منـــوط بـــه بررســـی مؤلفههای کالبـــدی ک ــه بهطورکل ــی ت ــوده ن ــام دارد و درک ویژگیهایی با
حضـــور عـــدم توده کـــه فضا نـــام دارد محق ــق میش ــود .معم ــاری از موجودیت ت ــوده و فضا
مســـتقل نبـــوده و کیفیتهـــای مختل ــف فض ــای معم ــاری از نس ــبتهای مختل ــف ت ــوده
یش ــود .در واقع نظ ــام ت ــوده فضای
و فضـــا شـــکل میگیـــرد کـــه نظـــام ت ــوده فض ــا نامی ــده م 
معمـــاری با ایجـــاد ســـاختارهای کالب ــدی ادراکی و کالب ــدی عملکردی ،فض ــای معماری
باکیفیتهـــای متفـــاوت خلق میکند .ازاینرو ش ــناخت نظ ــام توده فض ــا و ویژگیهای آن
میتوانـــد شـــناخت طراحـــان و معم ــاران را نس ــبت ب ــه کیفیت فض ــا و مکان معم ــاری ارتقا
دهـــد( .صمد شـــهیدی ،محمدصـــادق فالحت  .)1394زمانی که از مس ــجد جامع س ــخن
میگوییم در واقع همان مســـجد اســـت با ویژگی مضاف و فراتر از مس ــجد و وام گرفته ش ــده
از دوره بیزانـــس بـــا ریشـــههای کالس ــیک .با ای ــن مقدمه ،این مقاله س ــعی دارد تناس ــبات و
فضاهـــای پـــر و خالـــی دوره قاجار در ش ــهر اصفهان و در مس ــجد جامع این ش ــهر را تحلیل و
بررســـی نماید.

سؤال تحقیق:
الـــف :ارتبـــاط چگونگی تناســـبات بین فضاهای پر و خالی مس ــاجد جامع (مس ــجد جامع
اصفهان) و بررســـی آنهـــا با یکدیگر؟
ب :چگونگـــی وابســـتگی فضاهایـــی ک ــه در دوران قاج ــار بوجود آم ــده و تناس ــبات اینگونه
فضاهـــا در شـــهر اصفهان و مســـجد جام ــع این ش ــهر م ــورد ارزیابی ق ــرار میگیرد؟

روش تحقیق:
در ایـــن مقالـــه بـــا روش تحلیلـــی  -تفس ــیری و انج ــام مطالع ــات میدان ــی و تاریخ ــی -
کتابخانـــهای در پاســـخگویی پرســـشهای ف ــوق و آش ــنایی بیش ــتر ب ــا ای ــن مس ــئله را دارد.
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بررســـی علمی و فلســـفی مفهـــوم فضا نشـــان میدهد که فضا بیشـــتر امری ذهنی  10اس ــت.
درک تجربـــی فضـــا تأییـــد میکنـــد که فضـــا ،خود شـــیء نبـــوده ،بلکه رابطـــه میان اش ــیا ،یا
ظـــرف اشـــیا یا تابش اشیاســـت .از طرفی دیگـــر دیدگاههایی نظیر پدیدارشناســـی ،زمانی که
فضـــای رفتـــاری را مطـــرح میکند ،مفهـــوم فضا و خـــأ را دو مقولـــه جدا تعریـــف میکند؛ در
واقـــع خـــأ زمانـــی اتفـــاق میافتد کـــه هیچ مرجع سنجشـــی وجـــود نداشـــته باشـــد ولی فضا
شـــامل چنیـــن نقاط مرجعی اســـت درحالیکه خود آن نقاط نیســـت (آرنهایـــم)1382:33 ،
در یونـــان باســـتان واژه دقیقـــی بـــرای فضا وجـــود نداشـــت و از لفـــظ "فاصله مابیـــن "11برای
توضیـــح مفهـــوم فضا اســـتفاده میکردنـــد .بهطورکلی معانی ارائه شـــده از فضا در دو دس ــته
فضـــای مطلـــق و قایـــم بـــه ذات و فضای نســـبی و وابســـته به اشـــیا قـــرار میگیرنـــد .افالطون
معتقـــد بـــود ماهیت فضا ثابت بوده و جســـم نرمی اســـت که در حضور اشـــیا بهصورتهای
مختلـــف ظاهـــر میشـــود و هرگـــز صورتی شـــبیه بهصـــورت اشـــیا نمیگیرد زیـــرا هرگ ــز تغییر
ماهیـــت نمیدهـــد .ارســـطو نیز اعتقاد داشـــت فضـــا مجموعـــهای از مکانها و بـــر هر چیزی
مقـــدم اســـت بهطور یکـــه قابلیـــت پذیـــرش کمیـــت و کیفیـــت را دارد .نیوتن وجـــود فضا و
زمـــان را مســـتقل از اجســـام و حوادثی کـــه در آنها قرار دارنـــد ،تعریف میکنـــد؛ از نظر نیوتن
فضـــای مطلق بدون ارتبـــاط با هیچ امر خارجی ،همـــواره ثابت و متشابهاالجزاســـت (برت،
 ).1374مفهـــوم فضـــای مطلـــق بـــا نگـــرش واقعگرایانـــه از دوره رنســـانس گســـترش یافت اما
قبـــل از آن ذرهگرایـــان  12معتقـــد بودنـــد کـــه اتمهـــا از نظـــر هندســـی تفکیکناپذی ــر و میان
آنهـــا فضـــای تهی قـــرار دارد و فضـــا همچون خـــأ بینهایتی اســـت که اتمهـــا در آن حرکت
میکننـــد (راســـل ).1373 ،بدیـــن ترتیب نظریـــه فضای مطلق ،وجـــود فضا را بر وجود اش ــیا
و رویدادهـــا مقـــدم میدانـــد ،در مقابـــل نظریه فضای نســـبی وجـــود فضا را به حضور اش ــیا و
رویدادهـــا وابســـته میدانـــد .فضای نســـبی بیـــان میکند که فضا وقتیکه شـــیء یا اش ــیایی
وجود داشـــته باشـــند و میـــان آنها روابـــط معینی برقرار باشـــد ،به وجود میآیـــد ،یعنی وجود
فضـــا نســـبت بـــه وجود اشـــیا متأخـــر اســـت و در اصل چنیـــن دیدگاهـــی موجودیـــت فضا را
بـــه ادراک انســـانی وابســـته میکنـــد؛ جیوردان برونـــو  13معتقد اســـت ... :فضـــا مجموعهای
از روابـــط میـــان اشیاســـت ( ). 1996Madanipour :27بـــا توجـــه بـــه اینکـــه فضـــای مطل ــق
افالطونـــی نیز برای انســـان بهجز در حضور اشـــیا غیرقابل درک اســـت ازایـــنرو میتوان مفهوم
فضـــای نســـبی را به دو صورت تفســـیر کـــرد؛ دیدگاه نخســـت بیان میکند که فضای نس ــبی
بخشـــی از فضای مطلق اســـت که در حضور اشـــیا قابل درک میشـــود و از نظر دیدگاه دوم،
فضـــای نســـبی از روابـــط میان اشـــیا به وجود میآیـــد و قبـــل از آن وجود ندارد .وجـــود فضا در
نظـــر انگارگرایان به انســـان و ویژگیهای وی وابســـته اســـت؛ از نظر کانت ،فضـــا به مثابه یک
شـــهود محـــض اســـت که تمام ابژههـــا و روابط بیـــن آنهـــا را در برمیگیرد؛ از نظـــر وی ،فضا و
زمـــان صورتهایی هســـتند که انســـان بر امـــور ِاعمال میکند که اســـاس آن در ذهن انس ــان
و نـــه در دنیـــای خـــارج اســـت .وی معتقد اســـت فضا ،یـــک انگاره تجربی مشـــتق ش ــده از
تجـــارب و آزمایشهـــای بیرونـــی نیســـت و پیش از تمـــام تجـــارب دربردارنده اصولی اس ــت
کـــه ارتبـــاط بیـــن ابژههـــا را موجـــب میشـــود ،بنابرایـــن فقـــط از دیدگاه انســـانی اســـت که ما
میتوانیـــم از فضا ســـخن بگوییـــم ( ...به نقل از مســـتغنی ).1384:8 ،الیب نیتـــز تأثیر ذهن
را در ایجـــاد فضـــا و مـــکان تأیید میکند ولـــی برخالف کانـــت اعتقاد دارد که زمـــان و مکان
متأخر از جســـم و معلول جســـماند و وجود اجســـام مقدم بر وجود مکان اســـت ( ...مش ــکواه
الدینـــی)1345 ،؛ در نگـــرش انگارگرایانـــه فضا مســـتقل از اشـــیا نیســـت و تا جایی که اش ــیا
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هســـتند فضـــا و مـــکان میتواننـــد وج ــود داش ــته باش ــند و فضا به معن ــای خأل و ته ــی وجود
نـــدارد و اصالت خـــود را از پربودن پیرامون به دس ــت میآورد .در دی ــدگاه واقعگرایانه ،آلبرت
اینشـــتین بـــا ارائـــه نظریه نســـبیت خ ــود فضا ،زم ــان ،ج ــرم و ان ــرژی را باهم متح ــد میکند.
فضـــای او خصوصیـــات ژلهای دارد و بس ــته به س ــرعت بیننده ،خود را به اش ــکال مختلف
نشـــان میدهد.

 .2ویژ گیهای نظام توده  -فضا
الف .نظام توده  -فضا
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در مرحله نخســـت نســـبت میان دو جزء اصلی معماری یعنی توده و فضا را نش ــان میدهد
کـــه با توجه به تعریف فلســـفی مفاهیم ،توده با ایجاد س ــاختارهای کالب ــدی ،محصورکننده
معماری اســـت و فضـــا که موضوعی ذهن ــی و کیفی اس ــت ،س ــاختارهای ادراکی معماری
را ایجـــاد میکنـــد .در اصـــل نظام تـــوده  -فضا ،س ــاختار کالبدی  -ادراکی ب ــه وجود میآورد
کـــه اثـــر معماری را ســـکونت پذیر کـــرده و در نتیجه بنمای ــه معماری را نیز به وج ــود میآورد.
همچنیـــن بررســـی ادراک ظاهـــری نظ ــام ت ــوده  -فض ــا در جاه ــای مختلف نش ــان میدهد
اگرچـــه ســـاختارهای معمـــاری متفاوت ــی در حال ش ــکلگیری اس ــت ولی س ــاختمایه آنها
واحد و مشـــترک اســـت .این یعنی ،از طرفی توده و فضا موادی هس ــتند ک ــه قابلیت پذیرش
ســـاختارهای متفـــاوت را داشـــته و از طرف ــی دیگ ــر ای ــن س ــاختمایهها هیچ نقش ــی در خلق
ســـاختارها ندارنـــد .از طرفـــی نظام ت ــوده  -فض ــا محملی ب ــرای فعالیتهای انس ــانی ایجاد
کـــرده کـــه بهوســـیله تـــوده تحدید ش ــده و در فض ــا اتفاق میافت ــد ،درواق ــع نظام ت ــوده  -فضا
ســـبب میشـــود تا ســـاختار کالبـــدی  -عملک ــردی به وج ــود آم ــده و جنبه فضای ــی اعمال
انســـانی را معرفـــی میکند.

ب .جایگاه توده  -فضا
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در شـــکلگیری معمـــاری بـــه زبـــان س ــاده از دو بخ ــش پ ــر و خال ــی تش ــکیل ش ــده ک ــه
نســـبتهای عـــددی و هندســـی می ــان آنها ب ــر ویژگیهای حس ــی معم ــاری اث ــر میگذارد،
ایـــن نســـبتها که در جهت رســـیدن ب ــه اهداف معم ــاری تبیین میش ــوند اثب ــات میکند
کـــه هـــر تفکـــر و ایـــده معمارانـــهای ط ــی فرایند خل ــق اثر معم ــاری به نس ــبتهای ع ــددی و
هندســـی تبدیل شـــده و ســـاختار کالبدی منحصربهف ــردی خلق میکند .از طرف ــی با توجه
بـــه اینکـــه ســـاختمایه بهعنوان یکـــی از مقولههای بنیادی ــن خلق معماری مولد نس ــبتها و
تناســـبات نیســـت ،درنتیجه ایـــده معماری منبع آن اس ــت .درواقع ش ــناخت ایده معماری
و اجـــزای آن میتوانـــد نشـــان دهد ک ــه چگونه و ط ــی چه فرایندی نس ــبتهای می ــان توده و
فضا بـــه وجـــود میآید.

 .3جایگاه فضا در مسکن ایرانی
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فضـــــا یکـــی از صریحتریـــن نمادهای وجود اس ـ ــت .ازلی ،نافذ و در جهانشناس ــی اس ـ ــامی
(مـــکان) روح جهانـــی اســـــت( .اردالن و بختی ــاری )1390:41 ،فضا بهعنوان م ــاده جوهری
معماری و هویت عملکرد آن مطرح اس ـ ــت .تعریف فضا در معماری ایران بر اس ـ ــاس میزان
پوشـــــیدگی آن صورت گرفته اســـت .بیشک میزان پوش ــیدگی به چگونگی حضور سقف،
کـــف و دیوارهـــا مربوط یـــا درج مربوط میش ــود .بر این اس ـ ــاس ،در تمامی بناها و ش ــهرهای
ایرانـــی پیـــش از اســـــام و عصر اســـامی س ــه گون ــه فض ــا در اش ــکال و ابعاد مختل ــف مورد
اســـــتفاده قرار میگرفت .در یک دید کلی این س ـ ــه نوع فضا ش ــامل فضاهای باز ،فضاهای
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نیمهباز (پوشـــــیده) و فضاهای بســـته اســـت که همواره با هم شـــــکل میگرفتند و بهصورت
توأمـــان نزد اقـــوام ایرانی مطرح بودند .الگـــــوی نوعی اتاق ،ایوان ،حیاط بـــــه ترتیب مصادیق
فضاهـــای بســـته ،نیمهبـــاز و بـــاز هســـتند( .رحمانـــی ،نورایـــی و شـــکرفروش ) 63: 1390،در
معمـــــاری ایـــران "هر جـــــزء فضا امـــکان ترکیب با یک یا چنـــد جزء فضای دیگـــر را برا تبدیل
شـــــدن بـــــه یک فضـــای تواناتر داراســـــت .فضاهای بســـته ،پوشـــــیده یا باز در کنـــار هم و در
ترکیب با هم بســـط فضایی یکدیگر محســـوب میشـــوند( ".حائـــری )142: 1388 ،در میان
ایـــن ســـــه فضـــا ،فضای بـــاز در فرهنـــگ ایرانی ـ اســــامی و بـــــه تبـــع آن در معماری س ـ ـ ّـنتی
ایـــران ،جایگاه ویژهای داشـــــته و در عناصر مختلفی نمود یافته اســـــت .باغ ،حیاط (حیاط
مرکـــزی ،حیاط اندرونـــی ،حیاط بیرونـــی) ،حیاط نارنجســـتان ،گودال باغچه ،سرابس ــتان،
پاســـتو ،مهتابی یا بهارخواب و حتی بام ،برخی از این نمودها هســـتند .در معماری س ـ ــنتی
ایـــران ،فضـــای باز بهعنـــوان مکمل فضای زندگی در بخش سرپوشـــیده محســـوب میش ــد
و هماهنگـــی خاصـــی را در فضـــا پدیـــد مـــیآورد .به عـــاوه ،حضـــور فضای باز در مس ــکن،
عرصـــه دیگـــری را نیـــز میطلبید تا رابطـــه بین فضای بـــاز و بســـته را بهبود بخشـــد؛ بنابراین
فضاهـــای نیمهبـــاز نیـــز بهعنوان یکی از عناصر اصلی مســـــکن ســـنتی ایران مطرح ش ـ ــدند.
احـــداث ایـــوان در خانههای ایرانی در گذشـــته از ملزومات هر خانهای محســـــوب میش ــد.
طارمـــه ،ســـرداب و حوضخانـــه نیز برخی دیگـــر از فضاهای نیمهباز هســـتند.
حیـــاط بهعنـــوان فضای بـــاز در مســـــکن ،در فرهنـــگ دهخدا بـــه معنی محوطـــه و هر جای
دیواربســـت و ســـرای و خانه آمده اســـت .واژههای دیگری مثل ســـاخت ،صحن ،میانس ــرا،
صحنســـرای نیـــز به همین معنی هســـتند .در مســـــکن ســـنتی ایرانی ،حیـــاط بهعنوان قلب
تپنـــده فضـــای مســـکونی ،شـــاخصترین و دوستداشـــتنیترین بخـــش خانـــه بـــه ش ــمار
میرفـــت .تجمـــع افـــراد خانواده ،برگـــزاری مراســـــم مختلف ،خواب شـــــبانه افـــراد بهویژه در
مناطـــق کویری ،انجـــام فعالیتهای روزانـــه زنان ،بازی کـــودکان ،صرف غـــذا و دیگر کارها
برخـــی از کارکردهـــای فضاهـــای باز و نیمهباز در زندگی ســـنتی بوده اســـــت .حتـــی برخی از
خانههای ســـنتی کـــه مالکان آنها متحوالن جامعـــــه بودنـــد ،بهجای یک حیـــاط دارای دو
یـــــا چند حیـــاط اندرونـــی و بیرونی بودند .خانـــه طباطباییهـــا و خانه عامریها در کاش ــان
نمونههایـــی از این خانهها هســـــتند( .رحمانی و دیگران")1390:63 ،در دورههای گذش ــته،
حیـــاط بهعنـــوان انعطافپذیرتریـــن جزو معماری پاســـخ گـــرا کارکرد ویژهای در ســـــاختمان
ایفـــا میکـــرد که توجه به موضوعهـــای فرهنگی و اجتماعـــی ،اقلیمی و محیطـــــی و کالبدی
از مهمتریـــن نقشهـــای حیـــاط محســـوب میشـــدند(".مهدوینژاد ،منصورپـــور و هادیانپور،
 )1393:43برخـــی از کارکردهـــای مهـــم حیـــاط در مســـــکن ایرانـــی بـــه شـــرح زیـــر اس ــت:
(رحمانـــی ،نورایی و شـــکرفروش)63: 1390 ،
 .1ایجاد محرمیت و حفاظت از زنان
 .2کارکرد اقلیمی و ایجاد یک خرد اقلیم مناسب
 .3ایجاد منظر و چشمانداز طبیعی بدون حذف محرمیت
 .4ارتباط بصری و فیزیکی داخل و خارج و درنتیجه تقویت اصل و سیالیت شفافیت
 .5حضور طبیعت در خانه
 .6عرصه زندگی خانوادگــی و ایجاد حریمی امــن و آرام برای آسایش خانواده
 .7کاهش آلودگی صوتی
 .8وحدت دهنده و سازماندهندة فضاهای مختلف داخل خانه.
نفوذپذیـــری باالی بصـــری و حرکتی ،گوناگونی و تنوع ،تناســـــبات فضایـــی این عنصر مهم
از کیفـــی بصـــری ،غنای حســـــی و رنـــگ تعلـــق از کیفیات فضایـــی این عناصـــر مهم تلقی
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میشـــود .میتـــوان گفت حیـــاط مرک ــزی در معم ــاری گذش ـ ــته تمام ــی معیاره ــای محیط
کارآمـــد و پاســـخده را داشـــته اســـت .حذف این عرص ــه از داخ ــل واحد مس ــکونی ،منجر به
یش ــود و پیامده ــای منف ــی ز ی ــادی را در زمینه س ــامت
کاهـــش کیفـــی فضایـــی مســـکن م 
جســـــمی و آرامـــش روحـــی و روانـــی اف ــراد و رش ـ ــد و پ ــرورش ک ــودکان و در نتیجه آثار س ـ ــوء
اجتماعـــی بـــه همـــراه دارد .افزایش مصرف انرژی نی ــز به دلیل حذف کارک ــرد اقلیمی فضای
بـــاز و اســـــتفاده تماموقت از فضاهای بس ــته از دیگ ــر تبعات این موضوع اس ــت که منجر به
آثار ســـوء اقتصـــادی میگردد.
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در دوره قاجـــار ( 1175-1304هجـــری شمس ــی) تح ــوالت اجتماع ــی متع ـ ــددی در جامعه
ایرانـــی صـــورت گرفـــت کـــــه زمین هه ــای تضعی ــف هنره ـ ــای بوم ــی و گس ـ ــترش هنره ــا و
اندیشـــههای غربـــی را بیشازپیش فراه ــم آورد .تأثیراتی ک ــه در دوره قاج ــار از معماری اروپا
و غـــرب گرفته شـــد ،بیشـــتر در فرم معماری و عناصر تزیینی اس ــت و کم ــاکان در این دوره،
رعایـــت کیفیـــت اقلیمـــی و جغرافیای ــی ب ــا توجه ب ــه آبوهوا و مصال ــح س ــاختمانی -که از
اصـــول معمـــاری ایران اســـت -مـــورد توجه معم ــاران بود.
با گذشـــــت زمان و حضـــــور بیشـــتر معم ــاران اروپای ـ ــی در ای ــران و خط فکری غ ــرب گرایانه
بـــر معمـــاری کشـــور و فاصله گرفتـــن افزایش تس ــلط از معماری س ـ ــنتی ،کار بدانجا کش ــید
کـــه تخریب بناهای گذشـــته و توســـعه ش ــهری عمل ــی پس ـ ــندیده و تجددگرایانه تلقی ش ــد؛
ً
بهطور یکـــه در اواخـــر ایـــن دوره ســـاختمانهایی کام ــا ب ــه ظاه ــر فرنگی س ــاخته ش ـ ــد که
یش ــد ،ولی این تأثی ــر در بناهای
هیچگونـــه نمـــادی از معماری ســـــنتی ای ــران در آن دیده نم 
بـــــزرگ و کاخها بیشـــتر نمود داشـــــت و معم ــاری غربی هنوز ب ــه بناهای مس ـ ــکونی راه پیدا
نکـــرده بـــــود؛ بنابرایـــن الگوهـــای غال ــب معم ــاری مس ـ ــکونی در ای ــن دوره هنوز طب ــق روال
گذشـــــته بـــا توجه بـــه بوم و شـــرایط فرهنگ ــی و اقلیمی ش ــکل میگرفت و از تن ــوع بینظیری
برخـــوردار بـــود (پیشـــین .)63 :در ایــ ــن دوره همچن ــان نفوذ دی ــن در اعتق ـ ــادات و باورهای
مـــردم بســـــیار عمیق بـــوده و در معم ــاری دوره صفو ی ــه و قاجاریه نی ــز اعتق ــادات دینی تأثیر
بســـــیاری داشـــته اســـــت .این رویه در بیش ــتر موارد س ــبب معم ـ ــاری همخوان ب ـ ــا اقلیم نیز
شـــــده کـــه حیاط محصور شـــــده از عمدهترین نش ــانههای ای ــن همخوانی اس ــت .این فضا
بســـتری از آرامـــش را بـــرای خانـــواده با توج ــه به مس ــائل اقلیم ــی و فرهنگی ایج ــاد مینمود.
(مهدوی نـــــژاد ،منصورپـــــور و هادیانپــور)1393:39 ،
اقلیـــم ،یکـــی از تأثیرگذارتریـــن عوام ــل در می ــزان و ن ــوع پ ــر و خال ــی مس ـ ــکن ب ــوده اس ــت.
شـــــرایط ســـــخت آبوهوایـــی در مناط ــق س ــرد و مناطق گرم و خش ــک کویری کش ــور ،گونه
یک ــه در اقلی ــم
شناســـی درو نگـــرا را بهعنـــوان غالبتری ــن گون ــه ش ــکل داده اس ــت .درحال 
معتـــدل و مرطـــوب ،گونه شناســـــی برونگ ــرا و در اقلی ــم گرم و مرط ــوب ،گونه نیم ــه درو نگرا
مشـــاهده میشـــود .نســـبت ســـطح پ ــر و خالی نی ــز تحت تأثی ــر همی ــن عامـــل در اقلیمهای
ً
یت ــوان ب هص ــورت کامال قطع ــی نظر داد؛
مختلـــف متفـــاوت اســـــت .هرچند در م ــورد آن نم 
بهعنوانمثـــال ،در اقلیم ســـرد ،بهمنظ ــور کاهش تب ـ ــادل حرارتی با محیط خ ــارج ،حیاطها
ً
کوچـــک و در اقلیم گرم و خشـــــک معم ــوال حیاطهای مرکزی بزرگتر از اقلیم س ــرد س ــاخته
میشـــد .بههرحال میتوان گفت در هر دو اقلیم س ــرد و گرم و خش ــک فضای بس ـ ــته نسبت
ً
بـــه فضای بـــاز معموال ازنظر وســـعت به بس ــته غالب ب ــوده اس ــت در اقلیم معت ــدل به دلیل
رطوبـــت زیاد نســـبت فضای بـــاز و بالعک ــس (رحمانی ،نورای ــی و ش ــکرفروش.)64: 1390 ،
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قدرت و نجابت معماری ســـلجوقی بیشـــک به بهترین صورتی در مســـجد جامع اصفهان
تجلـــی کـــرده ،یکـــی از بزرگتریـــن مســـجدهای جهان اســـت (پـــوپ .)1382،این مس ــجد
تجمـــع بزرگی از بناها اســـت که محور شـــمال شـــرقی  -جنـــوب غربی آن به طـــول  150متر با
 476طاقـــگان مجـــزا اغلب بهصورت گنبد اســـت و روی بنایی که مربـــوط به قرن  4هجری
اســـت و مســـجد ســـتونداری بـــا صحـــن مســـتطیلی بـــوده و ســـاخته و اضافه شـــده اس ــت
(کمـــره .)1389 ،مســـجد جامع اصفهان در شـــیوه خراســـانی بنیـــاد نهاده شـــده و بعدها در
شـــیوه رازی ،طرح شبســـتان ســـتوندار بـــه چهارایوانـــی تبدیل شـــد (پیرنیـــا .)1389،دارای
ً
بیســـت ســـاختمان کامـــا متمایز اســـت کـــه در دورههـــای مختلف تاریخی ســـاخته ش ــده
اســـت و بیـــش از  13قـــرن معماری ایـــران را نشـــان میدهد در هر یـــک از دورههـــای تاریخی
پـــس از اســـام بخشـــی از ایـــن مســـجد ســـاخته یـــا تعمیـــر شـــده اســـت از همین رو مس ــجد
جامـــع اصفهـــان را موزه معمـــاری ایران به شـــمار میآورنـــد (ذکرگو .)1392 ،طرح نخس ــتین
مســـجد به گونه بومســـلمی (شبســـتان ســـتوندار) بوده که درســـال  156هجری ساخته شده
و کاوشها ،موقعیت آنرا روشـــن ســـاخته اســـت .در ســـال  226هجری ،مســـجد کهن ویران
شـــده و بـــر ویرانههـــای آن مســـجدی بزرگتـــر (نزدیک بـــه ده جریب) ســـاخته شـــده که طرح
شبســـتان ســـتوندار داشـــته اســـت که میانســـرایی در میان و شبســـتانهایی پیرام ــون آنکه
بخـــش جنوبی با شـــش دهانه ،شـــمالی با چهار دهانه و شـــرقی و غربی با دو دهانه س ــاخته
شـــده بودنـــد .مســـجد در ایـــن زمـــان بزرگترین حوزه علمی شـــهر بـــوده و کتابخانـــهای بزرگ
داشـــته کـــه کتابهـــای علمـــی زمـــان ،در آن گرد آمـــده بـــود و در پای هر ســـتون شبس ــتان،
محفل درســـی برپا بوده اســـت (پیرنیـــا.)1389،
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حیـــاط اصلی مســـجد جامـــع (عتیـــق) اصفهان چهـــار ایوانه اســـت .ایـــوان جنوبـــی دارای
مقرنسهـــای درشـــتی بـــا کاشـــیکار یهای پـــرکار میباشـــد و هیچیـــک از ســـایر ایوانه ــا
شـــکوه ایـــن ایـــوان را ندارنـــد .ایـــوان غربی (صفه اســـتاد) کـــه هماننـــد ایوان جنوبـــی (صفه
صاحـــب) بـــا مقرنسهای درشـــتی تزیین شـــده اســـت بیـــش از ســـایر ایوانها به ای ــن ایوان
شـــبیه اســـت .ایـــن در حالـــی اســـت که ایـــوان جبهـــه شـــرقی (صفـــه شـــا گرد) مقرنسهای
کوچکـــی دارد و بـــر خـــاف دو ایـــوان ذکـــر شـــده جدارههای پـــرکاری نـــدارد و به نظر س ــادهتر
میآیـــد .ایـــوان جبهه شـــمالی (صفه درویش) نـــه تنها جدارههـــای ســـادهای دارد بلکه فاقد
مقرنـــس در ســـقف خـــود میباشـــد و تنهـــا در طاقـــی کـــه در انتهـــای ایـــوان در دل دی ــوار فرو
رفتـــه میتـــوان مقرنسهایـــی را مشـــاهده کـــرد .عمـــق ایوان شـــمالی از ســـایر ایوانها بیش ــتر
میباشـــد .جدارههـــای حیـــاط شـــامل دو ردیـــف قوس مطبق اســـت کـــه ارتفـــاع کمتر قوس
درونـــی در طبقـــه دوم حا کـــی از این اســـت که قوسهـــای بیرونی این طبقه الحاقی اس ــت؛ و
در ابتـــدا حیـــاط یـــک ردیف قوس بـــا ارتفاعی به انـــدازه قوسهـــای درونی طبقه دوم داش ــته
اســـت (جبل عاملـــی .)1392 ،هریک از ایـــن قوسها ایوانچـــهای پدید میآورنـــد که جداره
پشـــتی ایـــن ایوانچهها آجرکاری مشـــبک اســـت .بـــر روی نمـــای بیرونی حیاط کاشـ ـیکاری
ً
شـــده اســـت و ازاره حیاط تماما از ســـنگ مرمر میباشـــد .در میانه حیاط مسجد دو سکوی
وســـیع با پوشـــش آجر برای نمازگزاران تعبیه شـــده اســـت .حیاط مســـجد دو حوض دارد که
بـــر فـــراز یکی از آنها یک ســـکوی آجـــری قرار دارد .شـــاردن در قـــرن یازدهم اشـــارهای به این
ً
بنـــای آجـــری نمیکنـــد .احتمـــاال در زمان قاجاریه شـــکل گرفته اســـت؛ امـــا از تخت چوبی
ســـخن میگویـــد کـــه بر فراز حـــوض قـــرار میدادند و بـــر روی آن نمـــاز میخواندند (ش ــاردن،
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)1379،110؛ بنابرایـــن شـــاید بتوان ش ــکلگیری این س ــکو را متأثر از رفتار اس ــتفادهکنندگان
در ایـــن زمان دانســـت و علـــت شـــکلگیری آن را مرتبط با ایج ــاد مکانی ب ــرای خواندن نماز
بـــر روی آب به شـــمار آورد.

 .7تأثیر بصری ساختار جدارهها با توجه به زمینه
مسـجد جامـع عتیـق اصفهـان در جـوار میـدان امـام علـی (ع) و در دل بـازار سـبزهمیدان قـرار
دارد و کسـی کـه قصـد رفتـن بـه آن را دارد یـا از داخـل میـدان امام علی (ع) عبـور میکند و یا از
داخـل بـازار .آنچـه کـه وی در طـی مسـیر خـود میبیند در برداشـت بصری وی از میدان بسـیار
تأثیرگـذار اسـت .میـدان امـام علـی (ع) بـا جدار ههـای پیوسـته و یکنواخـت خـود احسـاس
امتـداد را در مخاطـب زنـده میکنـد و بـازار نیـز بـا تاقهـای پیوسـته و ردیـف حجرههـای مکـرر
خـود احسـاس مشـابهی را پدیـد مـیآورد .در حیـاط مسـجد جامـع هرچنـد کـه قوسهـای
مشـابه دورتـادور حیـاط را در برگرفتهانـد امـا در میانـه هـر ضلع ایوان رفیعی ایـن امتداد را بر هم
میزنـد و چشـم را بـر روی خـود متمرکـز میکنـد و این تمرکز در مقایسـه بـا آنچه مخاطب پیش از
آن تجربـه کـرده احساسـی از آرامـش را پدیـد مـیآورد .علاوه بـر ایـن نسـبت ارتفـاع جدار ههـا بـه
مسـاحت حیـاط احساسـی از محصور یـت و آرامـش را پدیـد مـیآورد کـه در میـدان امـام علـی
(ع) بـه دلیـل مسـاحت بسـیار زیـاد میـدان قابـل حس نیسـت.
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 .8ورودیها
یشـود .تـا
مسـجد نـه دروازه ورودی دارد کـه در حـال حاضـر تنهـا از پنـج دروازه آن اسـتفاده م 
قبـل از عهـد صفـوی از ورودی شـمالی مسـجد کـه منتهـی بـه ایـوان شـمالی اسـت ،اسـتفاده
میشـد .در عصـر صفـوی بـا بسـته شـدن ورودی شـمالی ایـوان شـمالی ،دیگـر بهعنـوان یـک
یهـا صـورت غیـر شـاخصی
ورودی شـاخص در مسـجد بـه چشـم نیامـده و از آن بـه بعـد ورود 
در گوشـههای حیـاط یـا میانـه ضلعهـا پیـدا کردنـد .امـر ایـن میتوانـد متأثـر از تغییـر مسـجد از
حالـت حکومتـی و تشـریفاتی بـه حالـت مردمـی و عـدم نیـاز بـه ورودی شـاخص و تشـریفاتی
باشـد .نسـبت ارتفاع به عرض ،در سـردر همه ورودیها نزدیک به یک اسـت و این تناسـبات
یهـا بـا کشـیدگی ز یـادی در راسـتای عمـود بـر افـق سـاخته
نشـاندهنده ایـن اسـت کـه ورود 
نشـده و هـدف معمـاران بـه رخ کشـیدن عظمـت معمـاری در ورودیهـا نبـوده اسـت.
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در آجـــرکاری نمـــای بناها به جز مـــواردی معدود ،در عم ــده بناها در جه ــت طولی و عرضی
فاصلـــهای بیـــن دو آجـــر یـــا دو بند آج ــر وج ــود دارد که گاه ــی این فاصل ــه خال ــی میماند و
گاهـــی آن را بـــا مالتـــی از گـــچ ،همرنگ ب ــا آجر یا متف ــاوت ب ــا آن در مایه نخودی یا س ــفید پر
میکنند که عبارتســـت از بندکشـــی س ــاده.
امـــا در اغلـــب آثـــار معمـــاری از حـــدود ق ــرن چه ــارم و پنج ــم هج ــری ب ــه بعد ،نوع ــی نقش
انـــدازی بـــر روی ایـــن بندهـــا متـــداول گردی ــد ک ــه ب ــه نم ــای بن ــا جل ــوه خاصی بخش ــیده و
بهگونـــهای جداناپذیـــر بـــا ســـطح آج ــرکاری در پیون ــد اس ــت .ای ــن ن ــوع بندکش ــی بهصورت
عمـــودی در فاصلـــه میـــان آجرهـــا در یک فض ــای چهارگ ــوش (مس ــتطیل یا مربع ش ــکل) به
ابعـــاد تقریبی عرض  4ـ  3ســـانتیمتر و طول  6ـ  3س ــانتیمتر ص ــورت میپذیرد .بندکش پس
از قـــرار دادن مـــات و صـــاف کـــردن آن ،ب ــه کمک قالب یا دس ــت ب ــه نقش ان ــدازی بر روی
آن میپـــردازد .نمونههـــای اولیه و س ــاده این نوع تزئین را میتوان در س ــنگ بس ــت خراس ــان
از دوران غزنویـــان مشـــاهده نمـــود .لیک ــن رواج ف ــراوان و تح ــول آن طی س ــدههای بعدی در

ٔ
دورە هـــای ســـلجوقی و ایلخانـــی توپـــی گچـــی ته آجـــری بهطور کامل به آجر وابســـته اس ــت
و جـــز در کنـــار آجر ظاهر نمیشـــود .در سرتاســـر ســـطح دیوار و بین شـــاهد هســـتیم (کیانی،
 .)1376آجـــرکاری تزئینـــی میتوان توپیها را از محـــدوده ازاره دیوار تـــا بلندترین نقاط روی
پایـــه گنبـــد و حتـــی در ســـطح داخلـــی گنبد مشـــاهده نمـــود .بهکارگیـــری توپیهـــای گچی
تـــه آجـــری بر روی ســـطح دیـــوار هیـــچگاه اتفاقـــی و تصادفـــی نبوده و همـــواره بر اســـاس یک
طـــرح و نقشـــه کلـــی صورت گرفتـــه اســـت .تمامی این اجـــزا کوچـــک در کنار هـــم و در کنار
بندهـــای تزئینـــی آجـــر ترکیبات هندســـی زیبا و شـــکیلی بـــه وجـــود میآورند که در س ــطوح
وســـیع و گســـتره پهن و نامحدود دیوار قابل تشـــخیص اســـت .هر جز بدون توجه به سرشت
و ماهیـــت آن در یـــک مجموعه اســـت کـــه ارزش تزئینی پیـــدا میکند و ایـــن مجموعه نیز در
ٔ
شـــیوە تزئینی بهطـــور کامل
ارتبـــاط بـــا دیگـــر مجموعهها یک آذیـــن کلـــی را میآفرینـــد .این
بـــر اســـاس تفکر اســـامی شـــکل گرفته اســـت کـــه فرد بـــدون ســـایر آحـــاد جامعه و ه ــر گروه
بـــدون ســـازش و همســـویی بـــا گروههـــای دیگـــر نمیتوانـــد در جامعه اســـامی پایـــدار بماند
(آیتاللهـــی.)1380 ،
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 .10مقایس ــه نمونهه ــای نق ــش برجس ــتههای آج ــری موجود در مس ــجد جامع
اصفهان:

مســـجد جامع اصفهـــان درمجمـــوع شـــامل  484نمونه طاق میباشـــد .از این میـــان حدود
 380نـــوع از این طاقها غیرتکراری هســـتند .بـــه جز تعداد معدودی از ایـــن طاقها که پالن
نامتعارفـــی دارند ســـایر طاقها دارای پالن مربع و مســـتطیل هســـتند .براســـاس نقش ــه تهیه
شـــده توســـط اوژنیو گالدیـــری بخش اعظم ایـــن طاقها دارای پـــان مربع بـــوده و تنها تعداد
اندکـــی از آنهـــا دارای پالن مســـتطیل هســـتند .بـــا توجه به مطالـــب مطرح شـــده در فوق در
زمینـــه طاقهـــای موجود در معمـــاری میتوان طاقهای مســـجد جامع را نیز براســـاس آنها
تقســـیمبندی نمـــود .بـــا توجه به ایـــن امر میتـــوان به تقســـیمبندیهای زیر دســـت یافت:
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مهرهای گچی که در فاصله بین آجرها ســـاخته شـــده در ایوان شـــمالی نسبت به ایوانهای
ً
دیگـــر متفاوت اســـت .در این ایوان شـــکل منتحـــه از ترکیب گچبری این مهرهـــا عمدتا یک
مربـــع اســـت درحالیکـــه در بقیه بنا و در موارد دیگر شـــکل آنها بهصورت مســـتطیل اس ــت
که ضلـــع بزرگ آن به حالت عمودی اســـت.
باتوجـــه بـــه تحقیقات و بررســـیهای انجام شـــده بـــر روی نقـــوش توپی ته آجری در مس ــجد
جامـــع در مکانهـــای مزبـــور بـــه این نتیجه میرســـیم کـــه نقوش موجـــود در شبســـتانها که
زمـــان آن بـــه آلبویـــه و ســـامانیان برمیگـــردد مهـــری بـــوده و ازنظـــر تنـــوع نقـــوش بســـیار کم و
انگشتشـــمار و ازنظـــر طرح بســـیار ســـاده و هندســـی میباشـــد.
امـــا در ایـــوان شـــرقی که زمـــان آن به دوره ســـلجوقی یـــا ایلخانـــی برمیگردد پیشـــرفت و تنوع
نقـــوش و تکنیـــک را مشـــاهده میکنیـــم و زمـــان شـــروع اســـتفاده از نمونههـــای خط ــی نیز به
همیـــن زمـــان برمیگردد .براســـاس بررســـی خطوط ثلث درایوان شـــرقی به ایـــن نکته میتوان
ً
پـــی برد کـــه طراحـــی آنها کامـــا بداهـــهکاری بـــوده و از قبـــل طراحی نشـــده اســـت .نقوش
هندســـی پیچیـــده و کوفی بنایی بســـیار ظریـــف نشـــاندهنده نزدیک بودن نقـــوش ایوان به
دوره ایلخانـــی اســـت زیـــرا به گفتـــه :دونالدویلبـــر "بیشـــترین دوران هنری ایران کـــه از نقوش
ظریف هندســـی اســـتفاده شـــده به دوره ایلخانـــی برمیگردد.
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الف) طاقهای باز:
از میـــان تعـــداد فراوان طاقهای مس ــجد تع ــداد کمی از آنه ــا از نوع طاقهای باز هس ــتند.
از ایـــن نمونـــه طـــاق در فضاهای پش ــت شبس ــتان زمس ــتانی ،در جای ــی که ام ــروزه بهعنوان
ســـرویسهای بهداشـــتی اســـتفاده میش ــوند تعدادی مش ــاهده ش ــده اس ــت .ب ــرای اجرای
ایـــن طاقهـــا فضـــای موردنظر با اســـتفاده از یک س ــری از تیره ــای فرعی (در ط ــرح مرمتی با
تیرآهـــن) بـــه تعدادی مســـتطیل تبدیل ش ــده و س ــپس با تکیه ب ــر روی دو جـــرز اصلی دهانه
طـــاق بندی شـــده اســـت .ایـــن طاقه ــا دارای و افتادگ ــی کمی ب ــوده و نوع چیدم ــان آجرها
بهگونـــهای اســـت کـــه در میانه طاق معم ــار اقدام به ایج ــاد روزنههایی جه ــت نورگیری فضا
(هورنـــو) نمـــوده اســـت .در نـــوع دیگ ــری از این طاقه ــا ،طاق بهط ــور مس ــتقیم از روی زمین
بـــرای پوشـــاندن فضایـــی با ارتفاع کم اجرا ش ــده اس ــت .درای ــن میان طاقه ــای آهنگ تیزه
دار بـــرای پوشـــاندن ســـقف ایوانهـــا که از یک س ــو یاز میباش ــند نیز ب ــه کار رفته اس ــت .در
قه ــای لیلی پوش مس ــجد را نیز ج ــا داد .ن ــوع دیگر از
میـــان ایـــن ردهبندی شـــاید بتـــوان طا 
ایـــن طاقهـــا را طـــاق چهاربخشـــی مینامن ــد .این ط ــاق حاصل تقاط ــع ن ــود ( )90درجه دو
ً
طـــاق آهنـــگ باهم اســـت در یک پالن مربعی ش ــکل و اص ــوال میت ــوان آن را حالت خاصی
از طـــاق چهـــار تـــرک دانســـت .نمونـ ـهای از این طاقه ــای چهاربخش ــی برای پوش ــش دادن
فضای داخلی شبســـتان زمســـتانی مس ــجد (شبس ــتان دارالش ــتا) به کار رفته اس ــت.
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در اجـــرای طاقهایـــی کـــه پالنهـــای مربع ــی ایج ــاد ش ــده می ــان تو ی ــزه ه ــا را پوش ــاندهاند
قه ــای مس ــجد را
طاقهـــای بســـته متـــداول در معم ــاری بیش ــتر از  95درص ــد کل طا 
پوشـــش میدهنـــد .در ایـــن میـــان هر دو ن ــوع طاقهای بس ــته اع ــم از طاقهای بس ــته مدور
یکپارچـــه و طاقهـــای بســـته ترکیبـــی دی ــده میش ــوند .طاقهای بس ــته م ــدور ب ــه کار رفته
در مســـجد شـــامل طاقهـــای دورچین ی ــا طاقهای ت ــرکدار با چهار ،ش ــش یا هش ــت ترک
میباشـــند که با گوشـــه ســـاز یها یـــا آویزههایی ب ــر روی پالن مرب ــع را پوش ــش میدهند .نوع
آجرچینیهایـــی کـــه فضـــای میـــان ترکهها را پوش ــانده به اش ــکال متنوع پر یا راس ــته -خفته
میباشـــد .در ایـــن میان نیز معمـــار در طاقهایی که ب ــا روش دورچین اجرا ش ــدهاند از میان
طـــاق هورنوهایـــی را بـــرای نورگیری فض ــا ایجاد ک ــرد .در راس ــتای تبدیل پالن مرب ــع به دایره
معمـــاران از انـــواع آویزهها بـــا آجرچینیهای پر و راس ــته خفته ،انواع گردهها اع ــم از فیلپوش
ً
هـــا و در اجـــرای گنبـــد از تبدیل چهار به هش ــت ،ش ــانزده و نهایت ــا دایره اس ــتفاده کردهاند.
طاقهـــای بســـته ترکیبی نیـــز در معم ــاری طاقهای مس ــجد جامع ب ــه کار گرفته ش ــدهاند.
این طاقها شـــامل طاقهای چهار ،ش ــش یا هشتبخش ــی اس ــت که فضای بی ــن تویزه ها
یش ــود .ب ــرای اجرای
قه ــای گرده پ ــوش نیز دیده م 
را پوشـــش میدهنـــد .در ایـــن زمینـــه طا 
ایـــن طاقهـــا پیشـــروی آجرچینیها در دو راس ــتای اض ــاع و اقطار مربع ایجاد ش ــده بر روی
گوشـــه ســـاز یها انجـــام شـــده اســـت .آجرچین ــی ای ــن طاقه ــا در راس ــتای اقط ــار و اضالع
قه ــا نیز ب ــا تمهیدات
شـــکل بهصـــورت پـــر و راســـته و خفت ــه میباش ــد .در اج ــرای ای ــن طا 
خـــاص معمـــاری نور بـــه داخل فضای شبس ــتانها کش ــیده میش ــود.

ج) گونه دیگری از طاق
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گونه دیگری از طاقهایی که در مســـجد جامع اصفهان به کار برده ش ــده اس ــت ،طاقهای
کلیـــل یـــا خوانچه پوش میباشـــد .در س ــاخت این گونه طاق ،نخس ــت ه ــردو لنگه به روش
رومـــی و بـــا ضخامـــت دو آجر و تـــا آن مقطع ک ــه دیگر احتم ــال فروریزش مصالح به س ــمت

داخـــل پیش آید ،چیده میشـــوند .ســـپس بهمنظـــور جلوگیـــری از واژگونـــی دو بخش چیده
شـــده ،نخســـت با قـــرار دادن تکه چوبـــی بین آنهـــا ،طاق تنگ گـــذاری گشـــته و پسازآن،
بقیـــهاش بـــا طبـــره یـــک آجر و با لغزشـــی نیـــم آجری یـــا کمتر به ســـمت بـــاال ،اجرا میش ــود.
بدیـــن ترتیـــب ،هـــم تکیـــهگاه الزم بـــرای خفـــت چوبی تأمیـــن و هـــم خطـــوط تزییناتی طاق
مشـــخص میشـــود .در چیدن بخش میانـــی ،در طاقهای کلیل محدودیـــت خاصی وجود
ً
نـــدارد ،درصورتیکـــه در طاقهـــای خونچـــه پـــوش ،معموال از چیدمـــان خفته -راس ــته برای
این قســـمت اســـتفاده میشـــود .در مســـجد برای چیدن بخش میانـــی از روش چیدمان آجر
بهصورت رومی اســـتفاده شـــده است.
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در طراحی مســـجد جامع اصفهـــان وجود حیاط مرکزی و چیدمان فضاهـــا دورتادور حیاط،
حـــوض و تلفیق بدنه ســـاختمان با ســـاختمانهای مجـــاور به دلیل کاهش ســـطح تماس با
فضـــای بیرونـــی بهویژه کم شـــدن تابش خورشـــید ویژگیهـــای بنا مورد اســـتفاده قـــرار گرفته
شـــده اســـت .با توجه به مطالب فوق مســـجد جامع اصفهـــان در ابتدا دوره اول (س ــال 152
هجـــری) در منتهیالیـــه شـــمال غربی ســـاخته شـــد ،در دوره دوم مســـجد تخریـــب گردید و
دوباره بهصورت مســـجد شبســـتانی ســـاخته شـــد ،دردوره ســـوم (آلبویه) تغییـــر چندانی در
پالن مســـجد مشـــاهده نمیشـــود ولـــی در دوره چهارم (ســـلجوقی) که مهمتریـــن دوره تحول
پـــان مســـجد جامـــع اصفهان اســـت دو گنبـــد اصلی تـــاج الملـــک و نظام الملک س ــاخته
میشـــود و مســـجد از نوع شبســـتانی به چهـــار ایوانی تبدیل میگـــردد و اولین مســـجد چهار
ایوانـــی در ایـــران بوجـــود میآید ،بـــه همین ترتیـــب در ٔ
دوره پنجـــم (دوره ایلخانی) شبس ــتان
اولجایتو و در ٔ
دوره ششـــم (دوره مظفری) مدرســـه مظفری در دوره هفتم (تیموری) شبس ــتان
زمســـتانی و در دوره هشـــتم (صفوی) شبستان عباســـی و مقبره مجلسی ساخته شده است
ولی در دوره قاجار و ٔ
دوره اخیر تغییر چندانی در پالن مســـجد مشـــاهده نشـــده بلکه بیش ــتر
عملیـــات مرمتـــی صـــورت گرفتـــه ،بهاینترتیـــب پـــان مســـجد جامـــع اصفهـــان از حال ــت
شبســـتانی اولیـــه در قرن ســـوم هجری بـــه پالن چهـــار ایوانی گســـترده امروزه تبدیـــل گردیده
اســـت؛ بنابرایـــن میتوان بـــه چند نکتـــه در رابطه با طراحی مســـاجد اشـــاره کرد:
 -1طراحـــی ایوانهـــا بـــا ارتفـــاع مناســـب و مـــردم وار و اســـتفاده از تنـــوع رنگـــی جه ــت
صمیمیتـــر نشـــان دادن فضـــا
-2طراحـــی مکانهای نشســـتن رو به جدارههـــای حیاط بهمنظور ایجاد تماس چش ــمی
کمتر و خلوت بیشـــتر
-3طراحـــی ایوانچههایـــی جهـــت تعریـــف یـــک قلمـــرو رفتـــاری و در نتیجـــه احس ــاس
خلوت بیشـــتر
-4طراحـــی مکانهای نشســـتن در جهـــت مقابل قبلـــه در حیاط مســـجد ،بهمنظور دور
بـــودن از مرکز توجه و احســـاس خلوت بیشـــتر برای عبـــادت کننده
-5طراحـــی عناصـــر معمـــاری مورد اســـتقبال کودکان بهگونـــهای که ضمن ســـرگرم کردن
آنـــان لطمـــهای بـــه قداســـت مســـجد وار ننمایـــد؛ مانند ســـکوی آجـــری روی ح ــوض در
حیاط مســـجد جامـــع اصفهان.
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یکی از بهترین دورههای تاریخ شـــیراز ،دوره حکومت زندیه میباشـــد که این شـــهر بهعنوان
پایتخـــت ایران انتخاب شـــد .جـــدای بحث حکومت ایـــن خاندان ،در معمـــاری این دوره
نیـــز تغییر و تحوالت بســـیاری روی داد که با گذشـــت بیش از دو قـــرن از این حکومت ،هنوز
آثـــار و بناهـــای آن باقـــی مانده اســـت .یکـــی از مهمتریـــن المانهای ایـــن دوره را کـــه امروز از
بیـــن رفتـــه میتـــوان دروازههـــای شـــهر معرفی کـــرد .در گذشـــته نخســـتین تصویری ک ــه از هر
شـــهر در ذهـــن مســـافرین نقـــش میبســـت ورودی آن بـــود کـــه هویتبخـــش آن شـــهر و بازگو
کننـــده ایدئولـــوژی حاکـــم محســـوب میشـــده اســـت .دروازههای شـــهر نقش بســـیار مهمی
در تحـــوالت ایـــن دوره و دورههـــای قبـــل داشـــته کـــه به مـــرور زمان کارکـــرد خود را از دس ــت
دادهانـــد و امـــروزه ما تنها دروازه قـــرآن را از دوره زندیه بـــه یادگار داریم .نکتـــه قابل تأمل اینکه
کریمخـــان زنـــد دروازههای شـــهر شـــیراز را از  12بـــه  6دروازه تقلیل داد که میتـــوان به اهمیت
حفاظـــت و امنیـــت در این دوره اشـــاره نمود .در این مقاله که بر اســـاس اســـناد کتابخانهای
انجام شـــده ،ســـعی بر آن شـــده تـــا دروازههـــای شـــشگانه دوره زندیه در شـــیراز مورد بررس ــی
قرار گیرد.
کلمات کلیدی :شیراز ،زندیه ،دروازه شهر ،معماری.
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در گذشـــته دروازههـــای شـــهر و فضاه ــای پیرام ــون آنها ،مکانهای ــی ب ــا ارزش و مقدس به
شـــمار میآمدنـــد .آییـــن گشـــودن و گ ــذر از ی ــک دروازه ،مراس ــم و ی ــژهای را طل ــب میک ــرد.
همچنیـــن دروازه در گذشـــته شـــاهدی ب ــر وضعی ــت اجتماع ــی ش ــهر ب ــه ش ــمار میآم ــده و
فرهنگهـــای کهن شـــرق ،مکانهـــای داوری را در همین ج ــا بنا مینهادن ــد ،بنابراین عمل
ورود از یـــک دروازه ،یـــک عهـــد و پیمان اس ــت با آنچه درون ش ــهر قرار دارد و نق ــش دروازه در
ایـــن میـــان ،هدایتگـــری اســـت .آس ــتانه و دروازه نش ــاندهنده جهت و راهحل ــی ملموس و
بالدرنگ برای پیوســـتگی فضا هســـتند .در ش ــهر اس ــامی ،دروازه در مقی ــاس بناهای مهم،
شه ــای ویژهای را به خ ــود میپذیرد.
فضاهـــای بـــاز عمومی و درنهایت در مقیاس ش ــهر ،نق 
در معمـــاری شـــهرهای قدیـــم ایـــران ،دروازهه ــا و فضاه ــای ورود ب ــه بناه ــا بهو ی ــژه بناه ــای
مذهبی از تسلســـل و تنوع بســـیار غن ــی برخوردار بودند .در شهرنش ــینی ایرانـــی ،حصارهای
منظـــم ،باروهـــا و دروازهها ،قلمرو شـــهر را برای ورود به ش ــهر تعیین میکردن ــد .علیرغم وجود
نشـــانههای شـــهری در مقیاسهـــای مختلف جهت تأ کی ــد بر ورود و خروج نس ــبت به حوزه
شـــهری ،ایـــن اتفـــاق از مدتها قبـــل ،از دروازهها آغاز ش ــده اس ــت .فضای ورودی ش ــهرها
یه ــای ادراکی و عملکردی ب ــود که این
نیـــز متأثـــر از فرهنگ و ســـنن اجتماع ــی دارای ویژگ 
ً
ویژگیهـــا در فضـــای ورودی شـــهرها عمدت ــا حاص ــل فعالیته ــای اس ــت ک ــه در آن فض ــا
جریان داشـــت .دعـــوت کردن ،هویتبخش ــیدن ،ایجاد حس ورود ،برق ــراری ارتباط ادراکی
و بصـــری بیـــن دو فضـــا ،از جملـــه ویژگیهای ادرا ک ــی فضای ورودی ش ــهرهای قدی ــم ایران
بـــود .ورودی همـــه شـــهرهای ایران واج ــد تمامی ای ــن خصوصیات نبود و برحس ــب اهمیت
ورودی و شـــهر مـــورد نظر ،از نظر دارا بودن بخش ــی و یا همه این ویژگیها ب ــا یکدیگر متفاوت
نگ ــر وج ــود
بودهانـــد .مقایســـه بیـــن ویژگیهـــای ورودی ی ــک بن ــا و ش ــهر در گذش ــته نمایا 
شـــباهت میـــان آنهـــا بـــوده و بـــه نظر میرس ــد هم ــان اهداف ــی که موجب ش ــده ت ــا فضای
ورودی یـــک بنـــا شـــکل گیـــرد و تعام ــل یاب ــد ،در ش ــکلگیری فض ــای ورودی ش ــهر نیز نقش
داشـــته و علـــت تفاوت در ســـاختار کالبدی ورودی بنا و ش ــهر ،تف ــاوت در میزان خصوصی
بـــودن ایـــن فضاها و روش پاســـخگویی به ای ــن اهداف ب ــوده و ایجاب مینماید که س ــاختار
کالبـــدی فضـــای ورودی بنـــا بســـیار خصوصیت ــر از ورودی ش ــهر باش ــد .بهطورکل ــی فضای
ورودی شـــهرهای قدیـــم ایـــران همانن ــد بناه ــا ،فضای ــی ب ــا ماهی ــت انعطافپذی ــر ب ــوده که
یه ــای ه ــر دو فضایی کـــه به ه ــم پیوند
میتوانســـت هماننـــد یـــک معضـــل خود را ب ــا ویژگ 
مییابـــد ،منطبق ســـازد.
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کریمخان زند در ســـال  1173هجری قمری کاخ گلس ــتان را به س ــبک بناهای دوره ساسانی
نگ ــذاری نم ــود.
بهعنـــوان دارالحکومـــه و دیوانخانـــه و مح ــل ارگ س ــلطنتی و حرمس ــرا بنیا 
لیکن ســـه ســـال بعد یعنـــی در ســـال  1176هجری قم ــری از فک ــر ماندن در ته ــران منصرف
شـــد و بـــه شـــیراز آمد و این شـــهر را به پایتختی خ ــود برگزید .ش ــهریار زند هنگامی که ش ــیراز
را پایتخـــت خـــود قرار داد میل داشـــت که این ش ــهر را طوری بیاراید که ش ــاهعباس اصفهان
را (نصـــر .)39:1387،در عهـــد کریمخ ــان ،بهترین و زیباترین قس ــمت ش ــهر ناحیهای بوده
کـــه عمـــارات نوبنیـــاد وکیـــل در آن بن ــا گردیده ب ــود .در ای ــن دوره عمده محالت و گس ــترش
شـــهری در حولوحـــوش مجموعـــه بناه ــای کریمخان ــی ب ــود .در زم ــان او ،ش ــیراز جلگـ ـهای
وســـیع بـــود کـــه دهـــات چنـــدی در وس ــط آن ب هص ــورت منفص ــل از یکدیگر وجود داش ــت.
کریمخـــان ضمـــن اتصـــال و ادغام ای ــن دهات ،حص ــاری دور آنها کش ــید ک ــه در مجموع

شـــهر شـــیراز را تشـــکیل میدادند (حســـین پـــور .)830:1389،بـــا توجه به روحیـــه کریمخان
بـــه احـــداث بناهای یادمان و باشـــکوه کردن شـــهر شـــیراز ،پـــس از ّ
مرمت و تقویـــت حصار و
بـــرج و بـــاروی شـــهر ،متوجه عمـــران و آبادی داخـــل و خارج آن شـــد .وی به تمامـــی بزرگان و
ً
ثروتمنـــدان شـــیراز تکلیف کرد که منازل زیبا و بـــزرگ برای خود بنا کنند و شـــخصا نیز برای
اقامـــت خـــود ،کاخی عظیم در داخل شـــهر بنا کرد .معماری بناهـــای کریمخانی از صالبت
و پختگـــی فرهنگ معمـــاری ایران برخوردار بود و در طراحی شـــهری ایـــن دوره به جنبههای
کارکـــردی بیـــش از جنبههای زیباییشناســـی اهمیت داده شـــد .طراحـــی در محدودهای از
پیـــش تعییـــن شـــده و در بافـــت صدمه دیده شـــهری صـــورت گرفت امـــا در ایـــن دوره نحوه
قرارگیری عناصر شـــهری تابع خصوصیات ســـاختار اصلی گذشـــته شـــهر که همانا توجه به
ّ
کلیـــت شـــهر در قالب فضاهای شـــهری و نه بهصورت بناهـــای منفرد و مجزا بـــود .تا ابتدای
حکومـــت کریمخـــان زند ،شـــیراز دارای  19محله بود کـــه او بعضی از این محـــات را در هم
ادغـــام کـــرده و تعـــداد آنهـــا را به  11محلـــه کاهـــش داد بهطور یکـــه بعضی از قســـمتهای
شـــهر در خـــارج از حصـــار قـــرار گرفـــت و دروازههای  12گانـــه را بـــه  6دروازه کاهـــش داد و در
مقابـــل هر دروازه ،میدانی وســـیع احداث و در آن درختانی ســـایهدار ماننـــد چنار غرس کرد.
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در گذشـــته ،دروازههـــای شـــهر نقـــش آســـتانه و محـــل گـــذار از بیـــرون بـــه درون را ایف ــاء
میکردهانـــد .بســـیاری از فعالیتهای اجتماعی ،اقتصـــادی و آیینی در کنـــار این دروازهها
ً
شـــکل میگرفـــت .گذرهای اصلی شـــهر عمومـــا از دروازهای شـــروع و بـــه دروازهای دیگر ختم
میشـــد (شـــعله .)19:1385،در گذشـــته دروازه مفهومی برابر با عبور از یـــک فضای بیرونی و
ً
ورود بـــه یک فضـــای درونی داشـــته و عموما با مفهوم رســـیدن یا حس رســـیدن پیوند خورده
و ارائـــه میشـــده اســـت .در گذشـــته نخســـتین تصویـــری کـــه از هر شـــهر در ذهن مس ــافرین
نقـــش میبســـت ،ورودی آن بـــود .پـــس از مدتهـــا گـــذر از میـــان بیابـــان یـــا کوهس ــتان ،ب ــا
رســـیدن بـــه مـــزارع و باغهـــای اطراف شـــهر ،کمکم احســـاس نزدیک شـــدن به یـــک مجتمع
زیســـتی به فرد دســـت میداد ،بـــا عبور از آنها مســـافر به دروازه میرســـید که چـــون در میان
بـــاروی شـــهر جای داشـــت ،مدخل شـــهر محســـوب میشـــد .وجـــود دروازه بیشـــتر جنبهای
نمادین داشـــت و احســـاس ورود به شـــهر از مدتها پیش و به محض نمایان شـــدن س ــواد
شـــهر و مـــزارع و باغهـــای اطـــراف آن در مســـافر برانگیختـــه شـــده بـــود (پاکـــزاد.)45:1385،
فـــاح فـــر در کتابـــش در خصـــوص معنـــی دروازه مینویســـد(( :ورودی بزرگ ،ورودی ش ــهر یا
بناهـــای بـــزرگ ،محل اتصـــال فضاهای درو نشـــهری و برون شـــهر))(فالح فـــر )96:1379،و
در کتـــاب فرهنگنامـــه معمـــاری ایـــران آمـــده(( :در ورودی بـــزرگ و اصلی خانه ،شـــهر ،قلعه
و  ...و محـــل ورود بـــه شـــهر ،قلعـــه یا قصبـــه و ده بـــه اعتبار اینکـــه در مدخل شـــهرها و قالع
و قصبـــات درهـــای بـــزرگ کار گذاشـــتندی و در این حـــال دروازه بـــر در یا بنایی کـــه در بر آن
ً
نصب شـــده اســـت و مجموعا مدخل شـــهر یا قصبه و قلعه را مشـــخص میسازد))(بهشتی
و قیومی .)121:1389،هوشـــنگ رســـولی نیز در کتابش در این مورد مینویســـد(( :هر ش ــهر با
ً
توجـــه بـــه اهمیـــت آن یک تا چنـــد دروازه با درهای قوی و غالبا فلزی داشـــت .ایـــن دروازهها
به تناســـب شـــرایط و زمان ،باز و بســـته میشـــد .مأمورین انتظامـــی ،اطالعاتـــی و مالیاتی بر
ً
ورود و خروج ســـا کنین شـــهر ،مســـافرین و کاالهـــای همراه آنهـــا نظارت میکردنـــد .معموال
در طرفیـــن دروازههـــا ،دو تـــا چنـــد منـــاره جهـــت راهنمایـــی کاروانیـــان ســـاخته میش ــد))
(رســـولی .)12:1389،با گذشـــت زمان و پدیـــد آمدن تحول در فعالیت شـــهرها و ارتباطات،
حصارهـــای شـــهری رو بـــه نابـــودی نهادنـــد و بـــه تبـــع آن دروازههـــای شـــهر تخریب ش ــده یا

41

بازشناسی دروازههای شهر شیراز
(نمونه موردی :دوره زندیه)
محمدرضا احمدی ،فاطمه هوایی
صص 47-39
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شـــیراز از دوره آلبویـــه دارای هشـــت دروازه ب ــوده ک ــه میت ــوان ب ــه دروازه اصطخ ــر ،دروازه
شوشـــتر ،دروازه بنـــد آســـتانه ،دروازه غس ــان ،دروازه س ــلم ،دروازه ک ــوار ،دروازه من ــذر و دروازه
فهنـــدژ اشـــاره نمـــود .در دوره اتابـــکان ،دروازهها به  9ع ــدد افزایش پیدا میکن ــد که حمداهلل
مســـتوفی در کتابـــش بـــه تعداد آنها اش ــاره کرده و حتی محلههای ش ــهر شـــیراز را  17محله
میداند .علی ســـامی در کتابش اس ــامی ای ــن دروازهها را ب ــه ترتی ــب :دروازه اصطخر ،دروازه
دراک ،دروازه بیضاء ،دروازه کازرون ،دروازه س ــلم ،دروازه فسا ،دروازه نو ،دروازه دولت ،دروازه
ســـعادت (ســـامی .)9:1337،در دوره صف ــوی به احتمال ف ــراوان تعداد دروازههای ش ــهر به
ً
ماننـــد دورههای قبـــل بوده ،هر چنـــد ش ــاردن از  4دروازه صحبت کرده ول ــی احتماال منظور
او  4دروازه اصلی شـــهر بوده اســـت .تحول بس ــیار مه ــم در خصوص دروازهه ــا در دوره زندیه
اتفـــاق میافتـــد .در ایـــن دوره کریمخان ش ــیراز را بهعن ــوان پایتخت خود انتخ ــاب و حصار
شـــهر را کوچـــک و در نتیجـــه دروازهه ــا نیز نس ــبت ب ــه دورههای قب ــل کاهش پی ــدا میکند و
ایـــن تعـــداد دروازه در دوره قاجـــار و حتی در اوایل دوره پهلوی نیز وجود داش ــت .فس ــایی در
کتاب فارســـنامه ناصری مینویســـد(( :ش ــیراز در زمان معموری  12دروازه و  19محله داش ــته
اســـت و دور بـــاروی آن نزدیک به فرس ــخ و نیمی بود و ن ــواب کریمخان زند ،وکیل الس ــلطنه
طـــاب ثراه ،شـــیراز را در  6دروازه و  11محله قس ــمت فرم ــود و دروازه بیض ــا و دروازه جباچی و
دروازه ســـعادتآباد و دروازه فســـا و دروازه گوس ــفند و دروازه خاتون را موقوف بداشت و محله
بـــاغ نـــو و محلـــه باهلیـــه و محلـــه درب کازرون و محل ــه دش ــتک و محل ــه س ــراجان و محله
شـــاهچراغ (ع) و محله شـــیادان و محله موردس ــتان را ج ــزو محالت دیگر نمود))(حس ــینی
فســـائی .)44:1367،فرصـــت الدول ــه در آث ــار عج ــم اینگونه دروازههای ش ــهر را مینویس ــد:
((گویند ســـابق نه دروازه داشـــته ولی اکنون آن را شش دروازه اس ــت ،بدین تفضیل .1 :دروازه
اصفهـــان  .2دروازه بـــاغ شـــاه  .3دروازه کازرون  .4دروازه ش ــاه داع ــی  .5دروازه قصابخانه .6
دروازه ســـعدی (فرصـــت الدولـــه .)432:1362،ب ــا توج ــه ب ــه اینکه فرص ــت الدول ــه در دوره
قاجـــار زندگی میکـــرده ،باید دروازههایی ک ــه نام برده ،بازمان ــده دوره زندیه باش ــد که امروزه
هنـــوز خاطرهایـــن دروازهها در ذهن م ــردم باقی مانده و از ای ــن دروازهها ی ــاد میکنند اما تنها
یـــک دروازه بـــه یادگار مانده کـــه دروازه اصفه ــان یا همان دروازه قرآن اس ــت.

 -5دروازههای ششگانه شیراز در دوره زندیه
همانطـــور که ذکر شـــد کریمخان زند جهت امنیت ش ــهر ش ــیراز و کنترل بهت ــر آن ،دروازهها
و محلههـــای ایـــن شـــهر را کاهـــش داد .در ز ی ــر ب ــه معرف ــی ش ــش دروازه ای ــن دوره پرداخت ــه
خواهد شـــد.

-5-1دروازه قرآن (دروازه اصطخر یا دروازه اصفهان)
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این دروازه امروزه در قســـمت شـــمال ش ــیراز و یکی از خروجیهای اصلی این ش ــهر اس ــت.
در گذشـــته از زیـــر ایـــن دروازه رفتوآم ــد جریان داش ــت اما س ــپس با توجه به خیابانکش ــی
جدیـــد ،دروازه کنار قـــرار گرفت و بهعنوان یک الم ــان درآمد .دروازه قرآن یکـــی از دروازههای
معـــروف شـــیراز بـــوده کـــه در زمـــان دیلمی ــان س ــاخته ش ــد .قرآن ــی بر ف ــراز آن ق ــرار داش ــته تا
مســـافرین بـــه برکـــت عبور از زیر آن ،س ــفر را به س ــامت به پای ــان برند .به مرور زم ــان طاق آن
ً
شکســـته و تخریـــب شـــد .در زمان کریمخان زن ــد مج ــددا آن را مرمت کردن ــد و در باالی آن
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اتاقـــی ســـاخت و دو جلد قرآن نفیس را در آن قرار دادنـــد (حکمت نیا و احمدی.)4:1395،
مشـــخص نیســـت نام ایـــن دروازه به قرآن از چه زمانی مرســـوم شـــده زیرا طبـــق منابع در دوره
عضدالدولـــه و کریمخـــان زند قرآن بر فـــراز این دروازه وجود داشـــته اما میتـــوان نامیدن آن را
بـــه دروازه قـــرآن از زمان صفویه یا زندیه دانســـت زیرا به مانند دیگر دروازههای شـــهر همیش ــه
اســـم آخـــر بـــر دروازهها مانـــدگار و امروز نیز نـــام دروازه قرآن بر زبـــان مردم جاری میباش ــد .نام
ایـــن دروازه در ابتـــدا دروازه اصطخـــر بـــوده زیـــرا از ایـــن دروازه به ســـمت شـــهر اصطخر قدیم
َ
میرفتهانـــدَ .مقدســـی هنـــگام ذکـــر دروازههای شـــیراز در قرن چهـــارم هجری قمـــری از باب
اصطخـــر صحبـــت میکنـــد .بـــه گفتـــه کرامت اهلل افســـر نـــام اصطخر تـــا اوایـــل دوره صفوی
مانـــدگار بـــوده کـــه در دوره اتابکان نیـــز همین نام بر این دروازه بوده اســـت .مؤلف ش ــیرازنامه
نیـــز هنـــگام ذکـــر مناقب شـــیخ ابوبکر عـــاف ،قبر او را بـــر درب اصطخـــر معرفـــی مینماید و
مؤلـــف شـــداالزار هنگام معرفی شـــیخ حســـن کیـــا از دروازه اصطخر صحبـــت میکند ،پس
ً
ایـــن دروازه تـــا قـــرن  7یـــا  8هجری قمری بـــه نام اصطخـــر خوانده میشـــده اســـت .احتماال
در ابتـــدای دوره صفویـــه نیز هنـــوز نام این دروازه اصطخـــر بوده و در زمـــان حکومت امامقلی
خـــان بـــر فـــارس به دلیل بـــرش کوه و آســـان نمـــودن رفتوآمد مردم به ســـمت اصفه ــان ،نام
دروازه بـــه اصفهـــان تغییـــر میکنـــد .با توجـــه به اینکه بیشـــتر ســـیاحان و جهانگـــردان از این
دروازه دیـــدن و آن را توصیـــف کردهانـــد در ایـــن جا به چند نفـــر آز آنها و توصیفـــات آنها از
این دروازه اشـــاره خواهد شـــد:
ریچـــاردز کـــه در اوایل دوره پهلوی به شـــیراز آمـــده ،در مورد این دروازه مینویســـد(( :از نقطه
تنـــگ اهللاکبـــر دروازه شـــهر را میتوان مشـــاهده کـــرد .ایـــن دروازه در مجاورت یکـــی از دو باغ
ً
کوچکتـــر واقع شـــده و محلی اســـت کـــه مردم شـــیراز غالبا هنـــگام عصر بـــرای هواخوری یا
در عیـــد نوروز بدانجا میآیند .دروازه قدیم شـــهر ،دروازه قرآن نامیده میشـــود و برای کس ــانی
کـــه بـــه ایـــران مســـافرت میکننـــد یکـــی از مأنوسترین نقاط به شـــمار مـــیرود .وجه تس ــمیه
آن ایـــن اســـت کـــه در یکـــی از اتاقهـــای بـــاالی آن یـــک نســـخه قـــرآن نگاهداری میش ــود.
طبیعـــی اســـت که اتاق مزبور ((بســـت)) به شـــمار مـــیرود و اروپائیـــان را در آن راه نیس ــت.
ایـــن دروازه به واســـطه همین اتاق و محتوی مقدس آن مشـــهور گردیده اســـت .شـــهرت این
نســـخه به خصـــوص از قرآن از این جهت اســـت که میگویند اگر کســـی آنقدر احمق باش ــد
یش ــود و
کـــه بخواهـــد یـــک صفحـــه از آن را بکنـــد ،وزن آن صفحـــه بـــا وزن تمام قـــرآن برابر م 
از قـــرار معلـــوم تاکنـــون کســـی چنین آزمایشـــی نکـــرده اســـت .در زیر ایـــن اتـــاق ،درون یکی
از طاقنماهـــا جایـــگاه مخصـــوص نگهبانهـــا قـــرار دارد کـــه عدهای ســـرباز ،شـــب و روز در
آن مشـــغول نگهبانـــی هســـتند .کار عمـــده آنهـــا مراقبـــت اشـــخاصی اســـت که وارد ش ــهر
میشـــوند و از آن خـــارج میگردنـــد نـــه حفظ و حراســـت شـــئی نفیس کـــه نگاهـــداری آن به
عهـــده ایشـــان واگذار شـــده اســـت))(ریچاردز .)168:1379 ،کارســـتن نیبـــور در اوایل دوره
زندیـــه بـــه شـــیراز آمده و هنـــگام رفتن به تخت جمشـــید از دروازه قرآن ســـخن گفته اما اس ــم
آن را ذکـــر نمیکنـــد .او مینویســـد(( :در فاصلـــه دو کیلومتـــری شـــهر از دروازه باشـــکوه بزرگی
گذشـــتیم ،قســـمت اعظم این دروازه از ســـنگهای تراشـــیدهای ســـاخته شـــده بـــود .این بنا
در حـــال ویـــران شـــدن بـــود (نیبـــور .)119:1354،هانریـــش بروگـــش در خصـــوص دروازه قرآن
توضیـــح مختصـــری ارائه میدهد .او مینویســـد(( :از روی پلی ســـنگی میگذریم و به حومه
شـــهر نزدیک میشـــویم .نخســـت از میان انبوهـــی از درختان ســـرو عبور میکنیـــم .در آن جا
فروشـــندگانی را میبینیـــم کـــه چـــای ،قلیـــان ،انـــار و خرمـــا و میوههـــای دیگری را ب ــه عابران
عرضـــه میکنند .کمی آنســـوتر دروازه شـــهر با معمـــاری ایرانی اش قرار دارد و باالی آن نش ــان
شـــیر و خورشـــید بـــه چشـــم میخورد))(بروگـــش .)235:1374،حاج ســـیاح نیز مینویس ــد:
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((در نزدیکـــی مشـــرقین در راه ،جـــاده تنگ ــی هس ــت ک ــه ب ــر آن طاق ــی زده و اط ــاق کوچکی
بـــاالی آن ســـاخته و رحلی گذاشـــتهاند ک ــه بر آن قرآنی اس ــت ،میگویند ی ــک ورق آن هفده
مـــن و تمـــام آن هـــم هفـــده من اســـت .ب ــرای س ــامت ،مس ــافرین از ز ی ــر آن عب ــور میکنند و
مریضـــان از آبـــی که بر جلـــد آن ریخته به ظرفی جمع کردهاند ش ــفا میطلبن ــد و در آن محل
حاجـــات میخواهند (حاج ســـیاح .)72:1363،مس ــیو چریکف مینویس ــد(( :از ش ــیراز به
چهـــل منـــاره یا اینکـــه تخت جمشـــید ،راه تنگی ق ــرار دارد و یک دروازه هم هس ــت .در س ــر
دروازه باالخانهای ســـاخته شـــده و در آن باالخانه قرآنی اس ــت که نادرش ــاه نویس ــانده است
(چریکف.)181:1358،

-5-2دروازه سعدی (دروازه گازرگاه یا دروازه فهندژ یا دروازه سعادت)
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این دروازه در شـــرق شـــیراز و در محله درب ش ــاهزاده و نزدیک آرامگاه س ــعدی قرار داش ــته
و از آن جایـــی کـــه مردم شـــیراز برای شس ــتن لباسهای خود ب ــه گازرگاه میرفتن ــد به دروازه
گازرگاه نیـــز مشـــهور بـــوده و در مقطع ــی نی ــز به دروازه س ــعادت معروف بوده اس ــت .افس ــر در
کتابـــش از ایـــن دروازه بـــه دروازه فهنـــدژ نی ــز ی ــاد ک ــرده و مینویس ــد ب ــه دلی ــل اینک ــه از ای ــن
دروازه به قلعه باســـتانی فهندژ میرفتند بدین نام موس ــوم ش ــده اس ــت (افســـر.)54:1353،
ً
احتماال نام این دروازه در دوره دیلمیان (قرن چهارم ه.ق) فهندژ بوده و س ــپس به س ــعادت
تغییـــر نـــام داده زیرا حمداهلل مســـتوفی مورخ قرن  8هج ــری قمری نام این دروازه را س ــعادت
معرفـــی میکنـــد و بعـــد بـــه ســـعدی و گازرگاه مع ــروف میگ ــردد .همچنی ــن بای ــد در قرن 8
هجـــری قمـــری بـــه میدانی به نام ســـعادت اش ــاره کرد که توس ــط ش ــیخ ابواس ــحق اینجو در
محلـــه درب شـــاهزاده و نزدیکی همین دروازه س ــاخته ش ــده بوده و نام ــش را از همین دروازه
گرفتـــه اســـت .طبـــق روایـــات تاریخی با حمل ــه امی ــر مبارزالدین محم ــد مظفری به ش ــیراز و
ورود او از دروازه موردســـتان یا باغشـــاه به ش ــهر ،ش ــیخ ابواس ــحاق از دروازه س ــعادت از شهر
خارج میشـــود .از زمـــان صفویه این دروازه به س ــعدی و گازرگاه معروف میش ــود که تا زمان
تخریـــب نیـــز به همین نـــام باقی مانـــده بود.

-5-3دروازه کازرون (دروازه شوشتر)
Journal of Iranian and Islamic Architecture and Restoration Research

ایـــن دروازه در جنـــوب شـــیراز و در نزدیک ــی بقع ــه س ــید تاجالدی ــن غر ی ــب (ع) قرار داش ــته
اســـت .بـــه دلیل رفـــت آمد مـــردم و مس ــافرین ب ــه س ــمت کازرون و شوش ــتر ،دروازه را دروازه
کازرون و شوشـــتر نیـــز نامگذاری کرده بودند .مقدس ــی جغرافیدان ق ــرن چهارم هجری قمری
از ایـــن دروازه به اســـم دروازه شوشـــتر نام برده اس ــت (مقدس ــی .)109:1361،در کتاب بافت
تاریخی شـــیراز آمده(( :چون از این دروازه س ــابقا به ش ــهرهای خوزس ــتان میرفتهاند و چون
در زمـــان دیلمیـــان ،خوزســـتان و بینالنهرین در قلم ــرو حکومت آنان و چون مهمترین ش ــهر
شوشـــتر بـــود ،از ایـــن لحـــاظ دروازه غر ب ــی ش ــهر ک ــه از آن ب ــه شوش ــتر میرفتند به این اس ــم
خوانـــده شـــد ولی بعدها که خوزســـتان از حیطه تص ــرف و نفوذ حکمرانان فارس خارج ش ــد
و شـــهر کازرون به جای شـــهر باســـتانی بیش ــاپور اهمیت و اعتباری کامل یافت ،این دروازه
تغییر نام داد))(افســـر )59:1353،که حمداهلل مس ــتوفی در اواخ ــر دوره اتابکان در کتابش از
ایـــن دروازه بـــه دروازه کازرون نام برده اس ــت.

-5-4دروازه قصابخانه (دروازه فسا یا دروازه کوار)
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یش ــد که در
دروازه قصابخانـــه یکـــی از دروازههای مهم ش ــهر و محله باال کفت محس ــوب م 
شـــرق شـــهر شیراز و در مســـیر کوار قرار داش ــت .مقدس ــی نام این دروازه را کوار نوشته که جزو
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ّ
 8دروازه دوره دیلمیـــان بـــوده و علـــت نامیـــدن آن به خاطـــر رفتوآمد مردم به ســـمت کوار و
ً
شـــیراز بوده و احتماال نام اولیه این دروازه نیز بوده اســـت .نام دیگر این دروازه ،گوس ــفند هم
ّ
بوده اســـت که افســـر علت نامیده شـــدن این دروازه به گوســـفند اینگونه مینویســـد(( :هنوز
در جنـــوب شـــرقی شـــهر ،در خـــارج از دروازههـــای شـــاهداعی اهلل و قصابخانه ،کش ــتزارها و
دهکدههایی اســـت که اهالی شـــیراز آنها را شـــوبازار مینامند .شـــو یا شـــوب و چو و چوب
بـــه معنی گوســـفند اســـت که این جـــزو واژههای مرکب شـــبان و چوپان و چوبـــدار (به معنی
تاجـــر گوســـفند) نیـــز وجـــود دارد و چون ایـــن ناحیه عالوه بر اینکه محل ســـکونت لش ــکریان
دیلـــم قـــرار گرفته بود ،احشـــام و گوســـفندان را نیـــز در آن جا نگهـــداری و بـــرای خریدوفروش
عرضـــه میکردنـــد و از قدیـــم کارگاههـــای قصابـــی و دباغی نیـــز در همین حدود قرار داش ــته
است))(افســـر .)49:1353،فســـا نیـــز از دیگـــر نامهـــای ایـــن دروازه بـــوده و بـــه دلیـــل مس ــیر
شـــیراز به فســـا این نام بر آن گذاشـــته شـــده بوده اســـت .نویســـنده کتاب فارســـنامه ناصری
در توضیـــح ایـــن دروازه مینویســـد(( :گوســـفندان را در خـــارج آن کشـــته ،بـــه شـــهر آورند و تا
اوایـــل ســـلطنت کریمخـــان زند ،طـــاب ثـــراه آن را دروازه فســـا میگفتنـــد که گـــذرگاه کاروان
فســـا است))(حسینی فســـائی .)45:1367 ،حمداهلل مســـتوفی در دوره اتابکان یعنی قرن 8
هجـــری قمری در بیـــن  9دروازهای که در کتابش ذکر میکند از دروازه فســـا نیز صحبت کرده
اســـت .بدین ترتیب نامهای این دروازه باید کوار ،فســـا و ســـپس قصابخانه باشـــد و نام آخر
بایـــد از دوره صفویه و بعد از آن نامگذاری شـــده باشـــد .امروزه نیز مردم هنـــوز نام قصابخانه
را ذکـــر میکننـــد .فیگوئـــرا کـــه در اوایل دوره صفوی یعنی دوره شـــاه اســـماعیل اول از ش ــیراز
ّ
بازدیـــد کـــرده ،مینویســـد(( :در جلو ســـفیر همـــواره مردی روحانی کـــه ایرانیان مـــا مینامند
حرکت میکرد .دروازهای که ســـفیر از آن وارد شـــهر شـــد و اهالی شـــهر آن را دروازه فس ــا یعنی
دروازه پاســـارگاد مینامنـــد ،بســـیار کوچـــک و بـــه زحمـــت در میـــان بقایای دیـــواری گلین و
کهنه برپا ایســـتاده اســـت))(فیگوئرا.)131:1363،
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ایـــن دروازه در ســـمت غرب شـــهر شـــیراز قرار داشـــته و به همـــراه دروازه بیضـــاء ،دروازههای
محله میدان شـــاه محســـوب میشـــدهاند .تا قبل از دوره صفویه این دروازه به اســـامی دروازه
موردســـتان و دراک موســـی نیز مشـــهور بوده که حمداهلل مســـتوفی از آنها یاد کرده و حتی در
قـــرن  8هجـــری قمـــری و در زمان آل اینجـــو هنوز به دروازه موردســـتان معروف بـــوده و کرامت
اله افســـر موقعیـــت آن را در حوالی چهارراه زند فعلی مینویســـد .این نویســـنده در خصوص
َ
ایـــن دروازه بـــه هنگام جنگ شـــیخ ابواســـحاق و امیـــر مبارزالدیـــن مظفری میگویـــد(( :کلو
عمـــر ،رئیـــس تمام کلویان بـــه امیر مبارزالدین پیغام فرســـتاد کـــه هرگاه به شـــهر حمله کند،
ً
او دروازه موردســـتان را کـــه در اختیار دارد بـــه روی او باز میکند))(افســـر .)109:1353،ظاهرا
نـــام باغشـــاه در زمـــان صفویـــان به ایـــن دروازه داده شـــده و علـــت آن احداث باغ س ــلطنتی
صفویـــه موســـوم بـــه همین نـــام بوده اســـت .بر اســـاس توصیـــف جهانگـــردان صفـــوی که از
شـــیراز دیدن کردهانـــد ،موقعیت ایـــن دروازه به این صورت میباشـــد(( :خیابانـــی از ابتدای
دروازه باغشـــاه تـــا مدخـــل باغشـــاه در امتـــداد خیابـــان زنـــد فعلـــی ادامـــه داشـــته و دو طرف
خیابـــان نیـــز باغها و دیوارهای مســـتحکم احـــداث گردیده بـــود و فاصله به فاصلـــه در کنار
خیابـــان در هر طرف ســـه میل ســـنگی قـــرار داده بودنـــد که از میلـــی تا میل دیگـــر هیکل زن
و مردی تشـــخیص داده میشـــد (افســـر .)165:1353،فیگوئرا از دروازهای به نـــام دروازه آهن
ً
صحبـــت کرده کـــه احتماال باید همین دروازه باغشـــاه باشـــد .او مینویســـد(( :اهالی فارس
این دروازه را که رو به ســـوی غرب و شـــمال غربی دارد ،دروازه آهن مینامیدند .از این دروازه
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خیابانـــی بســـیار بزرگ آغاز میشـــد ک ــه دو هزار پا ط ــول و نود پا ع ــرض آن بود .ای ــن خیابان
یک ــرد ،ختم میگردید)) .این س ــفیر
بـــه یکـــی از خانههای شـــاه که ســـفیر بای ــد در آن منزل م 
در ادامـــه توضیحـــات خـــود در مـــورد ای ــن خیاب ــان مینویس ــد(( :خیاب ــان ب ــه ق ــدری پهن و
صـــاف اســـت کـــه اهالی از آن برای اس ــب دوان ــی و تیراندازی ب ــا کمان اس ــتفاده میکنند))
(فیگوئـــرا .)132:1363،ادوارد بـــراون در زم ــان قاج ــار ،ای ــن دروازه را اینگونه ش ــرح میدهد:
((یکـــی دیگـــر از راههـــای دخول به ش ــهر دروازه باغش ــاه ب ــود که در جل ــو در میدان مش ــق دو
شـــعبه شـــده ،شـــعبهای از جبهه غربی و ش ــمالی ارگ گذش ــته وارد میدان توپخانه میش ــد
و شـــعبه دیگـــر از پشـــت میدان طویله و کوچههای پش ــت ان ــدرون به محالت میدان ش ــاه و
بازار مـــرغ میرفت))(بـــراون.)291:1378،

-5-6دروازه شاهداعی (دروازه درب سلم)
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ایـــن دروازه در ابتدا به دروازه درب س ــلم مش ــهور بوده و س ــپس به دروازه ش ــاهداعی معروف
میگـــردد کـــه امروزه نیز هنوز مردم ش ــیراز اس ــم این قس ــمت را دروازه ش ــاه داعی یا ش ــادوعی
صـــدا میزننـــد .مهراز در کتاب بزرگان ش ــیراز ش ــیخ س ــلم صوف ــی را چنین معرف ــی میکند:
((شـــیخ ســـلم بن عبداهلل صوفی شـــیرازی از اکابر قدما و اعیان مش ــایخ ش ــیراز بوده اس ــت.
عبـــداهلل خفیـــف از قـــول دیلمـــی در ب ــاره او داس ــتانی نقل ک ــرده ک ــه در آن کراماتی به ش ــیخ
ســـلم نســـبت میدهد .زمانش معلوم نیس ــت ول ــی قبر او هماکنون در ش ــیراز معروف اس ــت
و قبرســـتان عمومی به نام ســـلم خوانده میش ــود))(مهراز .)106:1348،در کتاب تذکره هزار
مـــزار نیز آمده(( :از اکابر متقدمان اس ــت و از مش ــاهیر مش ــایخ صوفیه و در فـــارس ثابت قدم
بـــود و در معرفت راســـخ گشـــته))(جنید ش ــیرازی .)176:1328،از دوره صفو ی ــه این دروازه
بـــه دروازه شـــاه داعـــی تغییر نام پیـــدا میکند .نام ش ــاه داعی اهلل ش ــیرازی س ــید نظامالدین
محمود بوده و از ســـادات حســـینی ش ــیراز که لقب خود را از اجدادش گرفته زیرا آنها خود
را داعـــی میخواندنـــد .ســـید ابوالوفا از مریدان او بوده اس ــت .ش ــاه داعی اهلل از خلفای ش ــاه
نورالدیـــن نعمـــتاهلل بود و با بســـیاری از ب ــزرگان عرفا مالق ــات و مصاحبت ک ــرد .آرامگاه او
در گورســـتان ســـلم شـــامل محوطه وس ــیعی اس ــت .کریمخ ــان زند بر گور او س ــنگ س ــماق
یت ــوان ب ــه محاض ــر الس ــیر ف ــی اح ــوال خیر
به ــای او م 
محکمـــی انداخـــت .از جملـــه کتا 
البشـــر ،رســـاله بیـــان عیان ،رســـاله مرآت الوج ــود و  ...اش ــاره نم ــود .وفات او به س ــال 870
هجری قمری اتفـــاق افتاد (مهـــراز.)317:1348،

نتیجهگیری

46

دروازه یک مکان ،در دید نخســـت ،مدخلی اس ــت که امکان حض ــور در آن محیط را فراهم
میســـازد و امـــکان حرکت در مراحـــل بعد را فراهم مـ ـیآورد .ورودی از دیرب ــاز یکی از عناصر
اصلـــی ســـاختار شـــهر را شـــکل داده و متأث ــر از عوام ــل گوناگون ،ب ــه ح ــاالت مختلف نمود
پیـــدا کـــرده و دروازهها در شـــهرهای قدیم نقش بس ــیار مهم ــی را ایفا میکردن ــد .این بناهای
تخریـــب شـــده و از یـــاد رفته حس حضور مس ــافر را به درون ش ــهر ایجاد میکرد اما متأس ــفانه
امـــروز خبـــری از وجـــود دروازه نیســـت .مس ــافران در زم ــان قدی ــم با دی ــدن دروازهه ــا ،ورودی
شـــهرها را حـــس میکردند .شـــهر شـــیراز در دوران اس ــامی دچ ــار تغییر و تحوالت بس ــیاری
شـــد کـــه یکی از این تغییرات ،دروازههای ش ــهر بوده اس ــت .ه ــر چه ب ــه دوران قاجار نزدیک
میشـــویم دروازههـــای شـــهر کاهـــش مییاب ــد ت ــا اینک ــه بع ــد از ای ــن دوره ب ــه کل ــی فراموش
میشـــوند .در دوره زندیـــه که شـــیراز بهعن ــوان پایتخت ای ــران انتخاب گردید ،مؤس ــس این
سلســـله تغییـــرات بســـیاری در این ش ــهر ایج ــاد کرد ک ــه ش ــاید از اولین اقدام ــات او جهت

امنیت شـــهر ،بســـتن نیمـــی از دروازههای شـــهر بود .متأســـفانه بعـــد از دوره زندیـــه ،دروازهها
بـــه مرور زمان به دســـت فراموشـــی ســـپرده شـــدند و تخریـــب گردیدنـــد چنانچه ام ــروز دیگر
بـــه جـــز نامی از آنهـــا چیزی وجود نـــدارد و فقط باید بـــه دروازه قرآن اشـــاره نمود کـــه آن نیز از
دوره زندیـــه بـــه بعد دچـــار تغییرات و مرمتهای زیادی گشـــته اســـت .به همیـــن دلیل نبود
دروازههـــا باعـــث شـــده محـــدوده شـــهر از فضـــای بیرون جـــدا نشـــود و حس حضور در ش ــهر
شـــکل نگیرد.
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