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د

ایـــن روزهـــا همه جـــا صحبـــت از کرون ــا و چالشهای آن اس ــت .کرونا تبدیـــل به بحرانی ش ــده که
دیگـــر در یـــک نقطه نیســـت ،و همه جهان بحرانزده اس ــت و مردم جهان متأثر از ش ــرایط کرونایی،
از کمبـــود امکانـــات ،مشـــکالت اقتص ــادی و معیش ــتی ،کمب ــود وس ــایل بهداش ــتی ،مش ــکالت
آموزشـــی و  ...رنـــج میبرنـــد .ایـــن مس ــئله بی ــش از پی ــش مس ــائل و کمبوده ــای کیف ــی و کمی در
کالبـــد جوامـــع پیرامونمان را پدیدار س ــاخته اس ــت.
همچنیـــن به دلیل اثرپذیری گســـترده ش ــرایط اجتماعی ،اقتصادی و سیاس ــی از کرون ــا ،نمیتوان
منکـــر تأثیـــر دوســـویه این شـــرایط بـــر عرصههای علم ــی و هن ــری ،از جمله معماری ش ــد .اس ــاتید
و صاحبنظـــران حـــوزه معمـــاری ای ــن روزه ــا در ب ــاره چالشهای ب ــه وجود آم ــده در ای ــن زمینه در
ارتبـــاط بـــا معمـــاری ،تأثیر معمـــاری ب ــر مدیریت ش ــرایط بحران کرون ــا و آین ــده معماری پس ــاکرونا
بســـیار صحبـــت کردهاند؛ اما ســـؤال اینجاس ــت که آیا ویروس ــی به ن ــام کووید  19معم ــاری ما را به
چالش کشـــیده است؟
بـــا کمی بررســـی و مـــرور یادداشـــتهای اخیر متخصصی ــن معماری در ای ــن مدت به ای ــن نتیجه
میرســـیم کـــه شـــاید نتـــوان گفـــت ک ــه کوو ی ــد  19معم ــاری م ــا را به چال ــش کش ــیده ،بلک ــه آنچه
چالشبرانگیـــز شـــده اســـت کیفیـــت زندگ ــی و محیطم ــان بهعن ــوان واس ــط بی ــن ای ــن دو اس ــت.
چالشهـــای بهداشـــتی همـــواره و در دور هه ــای مختلف به اش ــکال گونا گ ــون بروز کرده اس ــت .ما
انســـانها بـــا اشـــتباهات خطرناکـــی که در طراح ــی ش ــهری و معماری بناهـــا مرتکب ش ــدهایم ،به
ســـبب محدودیتهـــای فضاهای زندگ ــی خانوادگی و زندگ ــی اجتماعی و در نظر نگرفتن مس ــئله
ایجـــاد ارتبـــاط پویـــا و امـــن ،در مقاب ــل ای ــن چالشه ــا بهنوع ــی در جای ــگاه خ ــود ضعی ــف عمـــل
کردهایـــم .ایـــن بار هم کووید  19موجب ش ــد ت ــا دسـ ـتاندرکاران حوزههای مختلف ،دانش ــمندان
و مـــا متخصصیـــن معمـــاری و دیگـــر دسـ ـتاندرکاران ،ب ــا عوام ــل مهم ــی ک ــه در اصول اساس ــی و
ســـاختار جامعـــه پایـــدار زیر پـــا گذاردهای ــم مواجه ش ــویم و ب ــه اهمیت آن پ ــی ببریم.
بـــه امیـــد روزی کـــه از اشـــتباهاتمان درس بگیریم و بیشازپیش ت ــاش خود را معط ــوف به تعالی و
ارزش گـــذاردن بـــه انســـانیت و ارتقاء کیف ــی و کمی زندگی ف ــردی و اجتماعی و هم ــه جانبهنگری
در طراحـــی و ساختوســـازهایمان کنیم.
بـــاز هـــم به حکـــم وظیفه و عالقه بـــه طرح موضوع ــات مهم و تأثیرگ ــذار در زندگی جمعی انس ــانها
و در جســـتجوی مشـــکالت امروز و آین ــده معماری ای ــران و راهحلهای آنها ،بدین وس ــیله ضمن
انتشـــار مقـــاالت تخصصی حاضـــر ،از کلیه اندیش ــمندان و متخصص ــان عزیز دع ــوت مینماییم
له ــای اندیش ــمندانه در
تـــا مشـــکالت جهانشـــمول حـــوزه معم ــاری را ب ــرای رس ــیدن ب ــه راهح 
پژوهشهـــای آتـــی خـــود مـــورد توجه و ی ــژه قرار دهن ــد .امید اس ــت با اقب ــال اهل علم ب ــه محتویات
علمـــی مندرج در این نشـــریه ،شـــاهد رش ــد روزاف ــزون علمی و اخالق ــی همه اهالی عل ــم و فرهنگ
باشیم.
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اقلیـــم یکـــی از مهمتریـــن عوامل محیطـــی مؤثر در طراحی و شـــکلگیری در معماری اس ــت.
طراحی براســـاس اقلیم همواره بر فرم و نحوه اســـتفاده از بنا تأثیر گذاشـــته است .اقلیم گرم و
خشـــک بهعنوان وســـیعترین اقلیم ایران ،در ایام مختلف ســـال ،ســـا کنین خـــود را به دالیل
شـــرایط آبوهوایی ویژه دچـــار چالش میکند .ایرانیـــان همواره برای فراهم آوردن بیش ــترین
حد آســـایش برای زیســـتن بـــه کمک راهکارهـــای گونا گون بـــه زندگی مســـالمتآمیز در کنار
طبیعـــت روی آوردهانـــد .یکی از این مکانهای زیســـت کاروانســـراها هســـتند .کاروانس ــراها
بـــا ماهیت اســـکان برای مســـافران و بـــه دلیل قرارگیـــری در حاشـــیه کویر همـــواره در معرض
آســـیبهای اقلیمـــی میباشـــند .در کاروانســـرا موضـــوع امنیـــت و آســـایش برای مس ــافران و
حیوانـــات باربر از اهمیت ٔ
ویژه برخوردار اســـت .یکی از دالیل تنوع در طرح و الگو کاروانس ــرا
ناشـــی از همیـــن خصوصیـــات اقلیمـــی و جغرافیایی هـــر منطقـــه میباشـــد .در مناطق گرم
و خشـــک بـــرای تأمیـــن این آســـایش از الگـــو و عناصـــری همچون حیـــاط مرکزی ،اس ــتفاده
از مصالـــح آجـــر ،پوشـــش گنبـــدی شـــکل فضاهـــا ،قرارگیـــری اصطبـــل حیوانـــات پیرام ــون
دیـــوار بیرونـــی ،عایقبنـــدی بـــام ،بادگیـــر ،اســـتفاده از ایـــوان بهعنـــوان فضاهایـــی نیمهباز و
ســـاماندهی فضایی براســـاس شـــرایط اقلیمی و ...میباشـــند .این تدابیر معمارانه در ش ــیوه
ســـاخت و طراحـــی کمـــک بـــه آســـایش مســـافران در مناطـــق کویری کـــرده اســـت؛ که حتی
امـــروزه نیـــز میتوان از کاروانســـرا با همان کاربری ســـابق در تمام طول ســـال برای گردش ــگران
قابـــل بهرهبرداری باشـــد .این مقاله براســـاس بررســـیهای میدانـــی از کاروانســـراهای مناطق
گرم و خشـــک به تحلیل فضاهای کاروانســـرا پرداخته اســـت و همچنین براساس مطالعات
کتابخانـــهای حاصـــل گردیده اســـت .این مقالـــه میتواند پایه پژوهشـــی بـــرای تحلیل دقیق
شـــاخصهای کمـــی اقلیمی کاروانســـراها براســـاس نرمافزارهای اقلیمیباشـــد.
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ســـفر مســـتلزم وجـــود بناهایـــی بـــرای تأمی ــن آس ــایش و امنی ــت در ط ــول مس ــیر اس ــت ،این
بناهـــای میـــان راهـــی در ایـــران به ش ــکل رباط ،خ ــان ،کار ب ــات و کاروانس ــرا برای مس ــافران
ســـاخته شـــده اســـت .تأسیســـات میان راه ــی ع ــاوه ب ــر فراه ــم آوردن امنی ــت در بیابانها
بـــرای ایجـــاد آســـایش در برابر آبوهوای نامطلوب میباش ــند ز ی ــرا همواره مناط ــق بیابانی در
تابســـتان گرمای طاقتفرســـا و طوفان همراه با ش ــن و در زمس ــتان با س ــرمای زیاد و خش ــک
مواجه اســـت.
یش ــود .مناط ــق مرطوب
ایـــران ازنظـــر اقلیم بـــه دو منطقه بزرگ مرطوب و خش ــک تقس ــیم م 
بـــه ســـرزمینی گفتـــه میشـــود که مق ــدار متوس ــط ب ــارش س ـ ٔ
ـاالنه آن بی ــش از تبخی ــر و تعرق
ســـاالنهاش باشـــد و مناطق خشـــک برعکس آن اس ــت .مناطق خش ــک را ازنظر مقدار بارش
و میـــزان تبخیـــر و تعـــرق میتـــوان به س ــه ناحیه تقس ــیم ک ــرد :نواح ــی نیمهخش ــک ،نواحی
خشـــک و نواحـــی بیابانـــی یـــا بیشازح ــد خش ــک ک ــه قس ــمت اعظ ــم از ســـرزمین ای ــران یا
بـــه عبـــارت دیگـــر بیـــش از  3/2از وس ــعت خاک کش ــور ک ــه فالت مرک ــزی ایران را تش ــکیل
میدهـــد .اقلیـــم ایـــن ناحیـــه که شـــامل کلی ــه س ــرزمینهای داخل ف ــات اع ــم از چالهها و
دشـــت میباشـــد خشـــک و بیابانی اس ــت .از ویژگیهای کل ــی آبوهوای آن یک ــی طوالنی
بودن مدت گرمای خشـــک که گاهی بیش از  7ماه در س ــال اس ــت ،دیگری ک ــم بودن باران
کـــه مقـــدار ریـــزش آن در ســـال از  30ت ــا  250میلیمتر تج ــاوز نمیکند.
اقلیـــم بیابانی که ظاهری خشـــن و خش ــک و گرم دارد ول ــی در ورای این خش ــونت ،آرامش،
ســـکوت و راز و رمـــزی شـــگرف در دل خ ــود ج ــا داده اس ــت .س ــکوت در کوی ــر معن ــا پی ــدا
میکند و آدمی با قدم گذاشـــتن و همس ــفر ش ــدن و دل دادن به س ــکوت و طی کردن رملها
همچـــون پیچـــش موی ،به شـــگرف ب ــودن ای ــن پدی ــده منحصربهفرد پ ــی میبرد .س ــاکنان
کویـــر مردمانـــی صبـــور و آرام کـــه ایـــن آرام ــش را از طبیع ــت پیرامون خ ــود کس ــب کردهاند و
توانســـتند بـــا سختکوشـــی و درآیـــت خود ب ــر طبیعت خش ــن و س ــخت پیرامونش ــان غلبه
کننـــد و راهـــی بـــرای تعامـــل بـــا آن بیابن ــد .آموختند تعام ــل کنند بج ــای گریخت ــن .ازاینرو
دســـت بـــه روشهـــای مبتکرانـــه در محل زیس ــت خ ــود ب ــرای ایجاد همزیســـتی ب ــا طبیعت
شه ــا در بنای
و ایجـــاد آســـایش زدهانـــد کـــه در ایـــن مقال ــه به بررس ــی هر چه بیش ــتر ای ــن رو 
کاروانســـراهای مناطـــق کویـــری ایـــران میپردازیم.
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اندامهای کاروانسرا

2

کاروانســـرا بـــا داشـــتن فضاهایی بـــرای مس ــافران و حیوان ــات خس ــته از راه انتظ ــار پذیرایی
از آنـــان را میکشـــد .شـــیوه کلـــی ســـاختمان و معم ــاری کاروانس ــراها ،از روزگار که ــن ت ــا به
امـــروز دگرگونـــی چندانـــی نیافته و در هر منطق ــه جغرافیایی در ط ــرح و خصوصیات هرکدام
ویژگیهایـــی به چشـــم میخورد (کیانی و کالی ــس .)5 :1373 ،ش ــرایط اقلیمی و جغرافیای
موجب تنوع در طرح و نقشـــه کاروانس ــراها ش ــده است .فضاهای کاروانس ــرا براساس شرایط
اقلیمـــی بـــه گونههـــای مختلفـــی در کن ــار یکدیگ ــر س ــاماندهی ش ــده اس ــت .کاروانس ــراها
یش ــوند؛ گونه شناس ــی کالبدی
براســـاس شـــرایط اقلیمی به دســـتههای مختلف تقس ــیم م 
کاروانســـراها براســـاس شـــرایط اقلیمی ش ــامل :کاروانس ــراهای مناطق کوهس ــتانی که دارای
فضاهـــای کوچـــک با ارتفاع کـــم و بدون حیاط مرکزی میباش ــند .کرانه پس ــت خلیجفارس
و حیـــاط دار فـــات مرکـــزی ایـــران ک ــه هر ی ــک از ای ــن کاروانس ــراها ب ــا نقشـ ـههای م ــدور،
چندضلعی ،دو ایوانی ،چهار ایوانی و کاروانس ــراهایی با تاالر س ــتوندار هس ــتند .همچنین
کاروانســـراهایی بـــا پالن متفرقه که نقش ــه و معم ــاری آنها با س ــایر گروههای دیگ ــر متفاوت
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اســـت (ســـیرو .)20 :1357 ،بـــا توجـــه بـــه اینکه مســـاحت زیـــادی از ایـــران دارای آبوهوای
گرم و خشـــک اســـت وجود کاروانســـراهایی که طرح و نقشـــه آنها از الگـــوی اقلیمی مناطق
فـــات مرکـــزی تبعیـــت کند ،بســـیار فـــراوان میباشـــد .از همیـــن روی بـــه دلیل گس ــتردگی
مناطـــق کویری ،کاروانســـراهای ایـــن منطقـــه جغرافیایی را مورد بررســـی قـــرار خواهیم داد.
ً
ســـاختمان کاروانســـراها معموال دارای حصاری است که در گوشـــه و گاهی در میان اضالع
و دیوارهـــای آن برجهایـــی قـــرار گرفته ،بهطور یکـــه دروازه میان دو برج یا شـــبه ســـتون جای
دارد و دارای ســـردری اســـت .بیشـــتر کاروانســـراها درآیـــگاه و ســـردری بلند و نیـــز چند صفه
درکنار درآیگاه دارند ،صفهها ســـکوهایی سرپوشـــیده بودند که مســـافرانی که نمیخواستند
زمـــان چندانی لنگـــر اندازند و قصد ماندن نداشـــتند از همین ســـکوهها بهرهگیری میکردند
و بـــه درون نمیرفتنـــد؛ گاهـــی هم کاروانســـرا پـــر میشـــد و درون جا نبـــود و از این س ــکوهها
بهرهگیری میشـــد به جز ســـردر دیگر نماهای کاروانســـرا ســـاده بود (معماریان.)320 :1392 ،
در داخـــل کاروانســـراها اتاقهـــای مســـافران پیرامون حیاط جـــای دارد ،اتاقها در نداش ــتند
ً
و معمـــوال پـــردهای برابر ایوانچـــه مقابل اتاق آویـــزان میکردند و کارهایی همچون آش ــپزی در
ً
ایوانچـــه انجـــام میشـــد .اتاق مســـافران معموال چنـــد پله باالتـــر از حیاط بوده تا هـــم از ورود
آب و گل بـــه درون اتـــاق جلوگیـــری شـــود و هم از گردوخـــاک کف حیاط قدری دورتر باش ــد
(قبادیـــان .)347 :1378 ،در پـــس اتاقهـــا فضـــای اصطبـــل گرداگـــرد کاروانســـرا 1س ــاخته
ٔ
گوشـــه حیاط یـــا در مجاور ایوانهای کاروانس ــرا
میشـــد .درب ورودی اصطبلهـــا در چهـــار
قـــرار داشـــته اســـت .اصطبـــل در کاروانســـراهای خـــارج شـــهر بخـــش عمـــدهای از زیربن ــای
کاروانســـرا را شـــامل میشـــده .تا جاییکه گاهی وســـیعتر از مســـاحت کل اتاقهای مسافران
ً
بوده (همان .)351 :کاروانســـراهایی که در دشـــتهای مرکزی ســـاخته شـــدهاند عموما یک
ٔ
جبهه مقابل ورودی
طبقـــه هســـتند و در برخی از آنها بـــرروی دروازه ورودی و یا برروی ایـــوان
(شاهنشـــین) ،اتاق یـــا اتاقهایی که محـــل اقامت نگهبـــان ،کاروانســـرادار ،مهمانان خاص
یـــا مأمورین بوده ،ســـاخته میشـــده اســـت (کیانـــی و کالیـــس .)5 :1373 ،الزم بـــه یادآوری
اســـت در بعضـــی از کاروانســـراها ،حمام ،آشـــپزخانه ،مســـجد ،نانوایی ،قصابی ،آس ــیاب و
تعـــدادی دکان جهـــت خریدوفروش کاالهای مایحتاج کاروان وجود داشـــته اســـت.

آســـایش مســـافران در کاروانســـراهای مناطق
کویری بـــا تدابیـــر معمارانه

 -1ای ــن الــگــوی قــرارگــیــری اصـطـبــل از دوره
ایلخانی به بعد در ساخت کاروانسراها رایج
گــردیــد .پــیــش از ای ــن حــیــوانــات بــار بــر بـیــرون
کاروانسرا یا در فضایی محدود داخل کاروانسرا
نگهداری میشدند.
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مورفولـــوژی زمیـــن و رشـــتهکوههای ایـــران موجـــب شـــکلگیری پهنههای وســـیعی از مناطق
کویری و بیابانی شـــده اســـت .در طول تاریخ جوامع بشـــری در حاشـــیه این کویرها س ــکنی
گزیدهانـــد .وجـــود شـــهرها در حاشـــیه کویر نشـــانهای از وجود قـــدرت خالق در برابر س ــختی
خصمانـــه کویر اســـت .مردمان مانـــدن در اینجا را برگزیدهانـــد؛ جایی که زنـــده ماندن را هم
نشـــدنی مینمـــود ،چه رســـد بـــه اینکـــه بزرگ منشـــانه کســـانی را تحمـــل کند که گس ــتاخی
کردهانـــد و در کنـــارش آرام گرفتهاند (بیزلی و هارورســـن .)22 :1392 ،ایرانیان در این مناطق
هیچـــگاه بدنبـــال مقابله با محیط خـــود نبودند و برای ایجاد آســـایش و آرامـــش راهکارهای
متنوعـــی در محـــل اقامتشـــان یافتنـــد .بهعنـــوان مثـــال باد گـــرم در کویر توســـط بادگی ــر برای
خنـــک شـــدن فضا هدایت میشـــود و یا اســـتفاده از خشـــت و آجـــر در جهـــت تنظیم دمای
فضـــای زیســـت در فصـــول مختلـــف و  ...که با چنیـــن راهکارهایـــی معماری پایـــدار را رقم
زدهاند.
هـــدف اصلی طراحی پایدار ،کاســـتن و یا تحـــت کنترل در آوردن شـــرایط نامطلوب اقلیمی
برای رســـاندن محیط به شـــرایط احساس آســـایش حرارتی اســـت .لذا هدف این نیست که
ایـــن عوامـــل نامطلـــوب را بهطور کل ریشـــهکن کنیـــم .مهم اســـت بدانیم که تأثیـــر نامطلوبی
که دمای باال و بازتاب حرارت از ســـطوح در برهم زدن آســـایش حرارتی دارند ،یکســـان است
(کا ک نیلســـن .)58 :1389 ،راهکار تحت کنترل قرار دادن دمای مطلوب محیط براس ــاس
شـــرایط اقلیمـــی در کاروانســـرا اســـتفاده از شـــیوه غیرفعال میباشـــد .روند طراحـــی غیرفعال
رونـــدی اســـت کـــه در آن طراحی با تکیه بـــر روشهایی کـــه نیازمند مصرف انرژی نیس ــتند،
ٔ
پوســـته مناســـب برای ســـاختمان و...؛
صـــورت میپذیـــرد؛ مانند انـــرژی باد ،انتخاب فرم و
ایـــن طراحـــی مانند هـــر طراحـــی موفق دیگـــری ،بایســـتی منجر به ایجـــاد محیطـــی راحت و
دلپذیـــر بـــرای ســـا کنین آن شـــود (همـــان .)13 :شـــاخص محیـــط دلپذیـــر و راحـــت ،دمای
هـــوای محیـــط میباشـــد .دمای آســـایش در محدوده  18تا  25درجه ســـانتیگراد اس ــت.
تحقیقـــات نشـــان میدهـــد کـــه در شـــرایط خـــاص مناطق گـــرم و خشـــک خـــرد اقلیمهایی
پایدارنـــد و از اهمیـــت زیادی برخوردارند .در این میان دانش و اســـتادی انســـان در س ــاخت
و پـــردازش محیـــط (طبیعـــی و مصنـــوع) پدیدههـــای طبیعـــی را کـــه در قالـــب معم ــاری به
ظهـــور رســـیده ،آنهـــا را به مکانـــی طبیعی و فرهنگـــی در گســـتره کویرها مبدل کرده اس ــت
(تقوائـــی .)1386:13،ایـــن دانـــش در بنـــای کاروانســـرا بـــه دلیل قرارگیـــری در میان حاش ــیه
کویـــر کـــه در برابر آســـیبهای محیطی همواره مورد تهدید اســـت بیشـــتر نمود پیـــدا میکند.
کاروانســـرا میبایست شـــرایط ایدهآل اقلیمی داشـــته باشند تا مســـافرانی که از پیمودن مسیر
در طـــی روز خســـتهاند را در خـــود پذیرایـــی کننـــد .بـــرای ایجـــاد چنیـــن فضایـــی مطلوبی از
روشهایـــی بهـــره جســـتهاند .در زیـــر به بررســـی هر یـــک از این شـــیوهها در فضاهـــا و عناصر
تشـــکیلدهنده کاروانســـراهای مناطق گـــرم و خشـــک میپردازیم.
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جدول شماره  :1شرایط اقلیمی مناطق گرم
و خشک (طاهباز)96 :1387 ،

1

تابش

2

باد و باران

3

دمای کم و یخبندان

4

رطوبت

نوع اقلیم

اقلیم

شدت تابش

زیاد و خیلی زیاد

باد توأم با گردوغبار

تابستان

کج باران

ندارد

بارندگی ماهانه بیش از  200میلیمتر

ندارد

پدیده ذوب و انجماد

 1تا  2ماه

دمای زیر صفر درجه

گاهی شبها

دمای زیر  5درجه

 3تا  4ماه در شبها

پوسیدگی چوب

ندارد
ً
 2تا  3ماه احتماال

شرجی

ندارد

میعان

 -1فرم کلی
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قابلیت ذخیرهســـازی و رهاســـازی حرارت داخل س ــاختمان ،بس ــتگی به حجم آن دارد اما
میـــزان حـــرارت دریافتـــی و یا منعکس ش ــده از س ــاختمان به مس ــاحت س ــطوح آن وابس ــته
اســـت .ارتباطی که بین نســـبت سطح و حجم س ــاختمانها وجود دارد تعیین کننده میزان
گرم شـــدن آن در روز و خنک شـــدن آن در طول ش ــب میباش ــد( .کاک نیلسن)66 :1389 ،
بـــرای کاهش تبادل حرارتـــی از جدارههای خارجی کاروانس ــراها ،باید س ــطوح این جدارهها
بـــه حداقـــل ممکن کاهـــش یابند .ای ــن کار از طریق انتخ ــاب احجامی که با داش ــتن حجم
و ســـطح زیربنای مســـاوی ،ســـطح جانبی کمتری دارند ،امکانپذیر اس ــت .میبایس ــت در
درجـــه اول فضاهایـــی بـــا پالن دایره و س ــقف مح ــدب و در درج ــه دوم فضاهایی به ش ــکل
مکعب مربع که ارتفاع آن معادل نصف ضلع مربع باش ــد (طاهباز .)120 :1387،تناس ــبات
فضاهـــای شـــکل گرفته ،تأثیر بســـزایی در میزان ش ــکلدهی ب ــه جریان هوا در مح ــدوده بنا و
ً
فضاهـــای داخلـــی و متعاقبـــا در مص ــرف ان ــرژی خواهد داش ــت .در مناطق گرم و خش ــک،
فـــرم ســـاختمان با توجه به شـــرایط زمس ــتانی ای ــن مناطق میتوان ــد در محور غربی -ش ــرقی
گســـترش یابد ،ولی با توجه به شـــرایط تابس ــتانی س ــاختمانها ،باید فش ــرده و مکعبی شکل
باشـــند (کســـمایی .)123 :1382 ،ب ــه همین دلیل اس ــت که بیش ــتر کاروانس ــراهای مناطق
گـــرم و خشـــک فرمـــی مربع شـــکل دارند؛ ب ــه گونهای ک ــه تناس ــبات کل بنا (ط ــول و عرض)
نزدیـــک بـــه یکدیگر در نظر گرفته شـــده اس ــت و هم ــواره عنصر حی ــاط مرکزی ب ــرای پرهیز از
هوای گرم تابســـتان مورد اســـتفاده قرار گرفته اس ــت.
نگ ــرا و محصور آن
از شـــاخصههای دیگـــر معمـــاری در مناطق گرم و خش ــک ای ــران فرم درو 
اســـت .ایـــن ویژگـــی کـــه در کاروانس ــراهای این مناط ــق نیز دی ــده میش ــود بهعن ــوان مزیتی
اقلیمـــی بـــه حســـاب میآید .تمامی س ــطوح کاروانس ــرا در مع ــرض تبادل حرارت ــی با محیط
نش ــهری در فض ــای ب ــاز و بـــه ش ــکل بنایی
پیرامـــون خـــود اســـت .چـــون کاروانس ــراهای برو 
منفـــرد ســـاخته شـــدهاند و پیرامـــون خ ــود باف ــت فش ــردهای ندارن ــد .به ج ــزء دی ــوار ورودی،
تمام پوســـته خارجـــی کاروانســـرا از دیوارهای یکپارچه و بدون روزن تش ــکیل ش ــده اس ــت.
ایـــن دیـــوار یکپارچـــه عـــاوه بـــر ایجاد امنی ــت بیش ــتر ،فض ــای داخل ــی س ــاختمان را نیز در
مقابـــل طوفـــان شـــن ،بادهـــای کویـــر و ش ــرایط نامس ــاعد اقلیم ــی محافظت میکن ــد .پالن
ســـاختمانها تا حد امکان متراکم و فش ــرده اس ــت و تالش ش ــده س ــطح خارجی ساختمان
نســـبت بـــه حجـــم آن کـــم باشـــد .ای ــن ترا ک ــم و فش ــردگی پ ــان ،از میزان تبـــادل ح ــرارت از
طریـــق جدارههـــای خارجی ســـاختمان در تابس ــتان و ات ــاف آن در زمس ــتان جلوگیری کند
(کســـمایی.)88 :1382 ،
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مرکزی (ربا زینالدین)
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الگـــوی حیـــاط مرکزی بهعنـــوان یکی از کهنتریـــن الگوهای معماری ایران به شـــدت تحت
تأثیـــر شـــرایط اقلیمی گرم و خشـــک فالت مرکـــزی ایران بوده اســـت .تفـــاوت در حیاطهای
ً
مرکـــزی عموما بـــه دلیل شـــرایط اقلیمی گوناگون اســـت؛ این تفـــاوت در اندازه ،تناس ــبات،
ســـازماندهی جدارههـــا ،مصالـــح و شـــفافیت جدارههـــا نمـــود پیـــدا مینمایـــد .حی ــاط نه
تنهـــا فضای طبیعی و تنفســـگاهی مناســـبی بـــرای ســـاختمانهای درو نگرا ایجـــاد میکند
بلکـــه ارتبـــاط فضاها را نیـــز از این طریـــق تأمین میســـازد و نتیجه تلفیق فضـــای ارتباطی با
حیـــاط ،فضاهـــای ارتباطی به حداقل میرســـد کـــه در معماری پایدار ارزش تلقی میش ــوند
(احمدی.)110 :1384 ،
حیـــاط مرکزی ،راه مناســـبی بـــرای تعدیل شـــرایط نامطلوب اقلیمی برای کاروانســـرا اس ــت.
ً
اینگونـــه کـــه حیاط بـــا ایجـــاد دیوارهای بلند ،ســـایه را در ســـطح نســـبتا بزرگـــی از فضاهای
درونـــی کاروانســـرا ایجـــاد مینمایـــد ،در داخـــل حیـــاط کاروانســـراها اغلب یـــک حوض آب
و گاهـــی چنـــد درخـــت بـــوده که بـــه مرطـــوب و خنک نمـــودن فضـــای داخل حیـــاط کمک
میکـــرده اســـت (قبادیـــان .)350 :1378 ،ایـــن هـــوای خنکـــی کـــه در ســـطح نمـــا و ک ــف
حیـــاط وجـــود دارد ،حـــرارت را از فضاهـــای داخلـــی گرفتـــه و در طـــول شـــب آن را به س ــوی
آســـمان منعکـــس میکند (کا ک نیلســـن .)75 :1389 ،تمام درگاهها در این نـــوع بناها رو به
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حیـــاط میباشـــد؛ که این عمـــل حداکثر اس ــتفاده و کارآم ــدی از جدارههای حی ــاط مرکزی
را ایجـــاب مینماید و نســـبت ســـطح س ــاختمانی واج ــد نور طبیعی به س ــطح زمی ــن بهینه
شـــود که ایـــن خود اصـــل دیگری از معم ــاری پایدار اس ــت .همانط ــور که پیشتر گفته ش ــد
ورود نـــور بـــه فضاهای داخلـــی از ج ــداره بیرونی کاروانس ــرا امکانپذی ــر نیس ــت؛ بنابراین نور
یش ــود .در صورت وجود س ــایبانی یا
فضاهـــای پیرامـــون حیاط مرکزی کاروانس ــرا از تأمین م 
ایوانـــی در مقابـــل فضاهای پیرامون حیاط ،ن ــور میتواند قبل از ورود به فضاها تعدیل ش ــود.
حیـــاط مرکـــزی برای کاروانســـراها ع ــاوه بر ایجاد ش ــرایط اقلیمی مناس ــب ب ــرای فضاها ،در
مقابـــل طوفانهـــای کویری بـــه خوبی محافظ ــت کند.
در طـــول روز ،حیـــاط مرکـــزی نســـبت ب ــه س ــاختمان اط ــراف آن با س ــرعت بیش ــتری گرمای
خورشـــید را بـــه خـــود جـــذب میکن ــد .ای ــن امر س ــبب ایج ــاد اث ــر دودکش ــی در س ــاختمان
میشـــود چـــرا کـــه در اثـــر وجـــود اخت ــاف دما و فش ــار ،ه ــوای گ ــرم تمای ــل پی ــدا میکند که
کت ــر را به
بـــه ســـمت بـــاال حرکت کـــرده و از فضا خارج ش ــود .خ ــروج هوای گ ــرم ،هوای خن 
یش ــود .در طول ش ــب
فضاهـــای داخلـــی کشـــانده و موجب وزش نس ــیم مالیمی در آنها م 
حیـــاط ماننـــد یـــک مـــرداب عمـــل میکن ــد و ه ــوای خنک ــی که از ب ــاال ب ــه آن وارد میش ــود
را در خـــود انباشـــته میکنـــد .ایـــن هوای خن ــک با عب ــور از دریچهه ــای ورودی س ــاختمان
یش ــود (کاک
کـــه مشـــرف بـــه حیـــاط هســـتند تصفیه ش ــده و س ــپس وارد فض ــای داخ ــل م 
نیلســـن .)76 :1389 ،از مزایـــای دیگ ــر حی ــاط مرکزی ورود مس ــتمر نس ــیمهای مالیم ،بدون
تأثیرپذیـــری از جهـــت وزش باد در فضاهای کاروانس ــرا میباش ــد .این نس ــیمها ب ــا وزیدن از
بـــاالی ســـاختمان فشـــار هـــوا را در باالی س ــاختمان و نی ــز در حیاط کاه ــش میدهند و این
کاهـــش فشـــار موجـــب به چرخـــش درآمدن ه ــوا از فضای داخل ــی و حرکت آنها به س ــمت
بیـــرون و ایجـــاد تهویه میشـــود.
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شکل  :4ایجاد اختالف فشار در حیاط
کاروانسرا و ورود نور غیرمستقیم خورشید
به فضاهای پیرامونی حیاط (ترسیم از
نگارندگان)

 -3فضای نیمهباز (ایوان و ایوانچه)
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در اقلیـــم گرم و خشـــک به دلیل شـــرایط اقلیمی ،اس ــتفاده از فضاهای نیم هب ــاز مانند ایوان
متـــداول اســـت .ایوان امـــکان برقراری جر ی ــان هوا را همزمان ب ــا محافظت از تاب ــش آفتاب و
ایجـــاد ســـایه را فراهـــم میکند .هـــدف از اح ــداث ایوانها ایجاد فضایی پرس ــایه اس ــت که
بـــا توجه بـــه ابعاد آن یعنـــی عمق و ارتف ــاع میتوانند بهط ــور متناوب س ــرمایش و گرمایش در
فصـــل گـــرم و ســـرد و یـــا تنها جهـــت س ــرمایش در تمام فص ــول ب ــه کار رون ــد .در مناطق گرم
ایـــوان بـــا اســـتفاده از تهویـــه مســـتقیم و ایجاد ک ــوران ،به دلی ــل ایج ــاد مناطق با فش ــارهای
هوایـــی متفـــاوت بـــه واســـطه فضاه ــای خال ــی و پ ــر (ای ــوان و فضاه ــای مجاورش) س ــبب
کاهـــش دمـــا میشـــود .عالوه بـــر ایـــن در ایوانهای مرتف ــع ،تهویه دودکش ــی نیز در س ــرمایش

فضـــا مؤثر اســـت (وکیلی نـــژاد.)1391 ،
فضاهـــای نیمهبـــاز در ایـــن اقلیـــم بـــه دو صـــورت ســـاخته میشـــوند – 1 :مســـتقل ،تح ــت
عناوینـــی ماننـــد تـــاالر ،ایـــوان ،غرفـــه  -2ارتباطدهنـــده ،فضاهای بـــاز را به فضاهای بس ــته
ً
متصـــل میســـازند .فضاهـــای نیمهبـــاز مســـتقل معمـــوال دارای ابعـــاد و تناســـباتی مانن ــد
فضاهای بســـته هســـتند و برای مقاصد مشـــابه مورد اســـتفاده قرار میگیرند .در کاروانسراها
یش ــود ،اما
ایـــن فضـــا در قالـــب چهار یـــا دو ایـــوان کاروانســـرا و محلـــی برای اقامـــت دیده م 
پیـــش فضاهـــای نیمهبـــاز ،افزون بـــر نقش واســـطهای خود ،نقـــش ســـایبان افقی را نی ــز برای
پنجرههـــا و دیوارههـــای پشـــت خود ایفـــا میکنند .بدیـــن لحاظ ایـــن فضاها شـــکل و ابعاد
مشـــخصی ندارند (طاهبـــاز )1387:124،وجـــود ایوانچههـــا در مقابل حجرههـــا نقش پیش
فضـــا را ایفـــا میکنند.

آســـایش مســـافران در کاروانســـراهای مناطق
کویری بـــا تدابیـــر معمارانه
مریم سید حمزه ،بهمن سلطان احمدی
صص 16-1

سال سوم ،شماره ششم و هفتم ،بهار و تابستان 1399

شکل  :5باال :نقش ایوانچهها در ایجاد
سایه (طاهباز )125 :1387 ،پایین:
سایهاندازی بخشی از ایوانچههای مقابل
حجرهها ،کاروانسرای دیرگچین (مأخذ:
نگارندگان)

مهمتریـــن فضـــای در کاروانســـراهای برو نشـــهری بـــدون شـــک حجرههـــا بـــرای اقام ــت و
اســـتراحت مســـافران هســـتند .حجرههـــا همـــواره در حـــدود  60الـــی  150ســـانتیمتر باالتر از
کـــف حیاط قـــرار گرفتهانـــد .حجرهها (واحدهای مســـکونی) مشـــتمل بر دو فضـــای ،ایوانی
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آس ــایش مس ــافران در کاروانس ــراهای مناطق
کویری ب ــا تدابی ــر معمارانه
مریم سید حمزه ،بهمن سلطان احمدی
صص 16-1

ً
سرپوشـــیده کـــه کامـــا رو به حیاط اس ــت و حجرهای پش ــت ایوان ک ــه ب ــا ورودی میتوان به
آن دسترســـی یافـــت .در کاروانســـراهای مجهزت ــر ه ــر ی ــک از حجر هه ــا یک بخ ــاری دیواری
نیـــز دارند (پـــوپ .)1439 :1378 ،اس ــتاد محم ــد کریم پیرنیا نق ــل کردهاند ک ــه این اتاقها
در نداشـــتهاند و در تابســـتان بازشـــوی آن توس ــط پارچ ــه و در زمس ــتان توس ــط زیلو پوش ــیده
میشـــده اســـت .در اکثـــر اتاقها بخ ــاری دیواری ب ــرای گرم ک ــردن فضای ات ــاق و پختوپز
وجود داشـــته اســـت (قبادیـــان.)347 :1378 ،

سال سوم ،شماره ششم و هفتم ،بهار و تابستان 1399

شکل  :6باال :کاروانسرای السجر سمنان،
داخل حجره ،وجود بخاری دیواری با سقف
کوتاه تاقی شکل  /پایین :حجرهها پیرامون
حیاط و با داشتن حداقل روزن که از سطح
زمین باالتر میباشند( .مأخذ :نگارندگان)
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ســـفر بـــدون وســـیله امکانپذیـــر نیس ــت ای ــن وس ــیله س ــفر ب ــرای جابجای ــی کاال و انس ــان،
شـــتر ،اســـب و گاهـــی گاو اســـت .در کاروانس ــرا ب ــه ای ــن حیوان ــات بهمنظ ــور اس ــتراحت و
تیمـــار شـــدن فضایـــی اختصـــاص یافته اس ــت .این فضا مش ــتمل ب ــر واحدهایی ه ــم مرکز
کـــه در بیرونیتریـــن قســـمت نســـبت ب ــه مرکز کاروانس ــرا ک ــه همان حیاط اس ــت ،ق ــرار دارد.
اصطبـــل فضایـــی خنـــک و کمنـــور برای چه ــار پایان اس ــت تا آزار مگس ــان و دیگر حش ــرات
را بـــه حداقل برســـانند و دسترســـی ب ــه آن از طری ــق ورودیهایی ک ــه بهخوبی مهار ش ــدهاند
صـــورت میگیـــرد و ضمـــن مشـــکل کردن دس ــتبرد س ــارقان ،از اینک ــه در چهارپای ــان ترس و
وحشـــت پدید آیـــد جلوگیری میکند (پ ــوپ .)1438 :1378 ،این فضا که بهطور سراس ــری

پیرامـــون حجرههـــا را در برگرفته اســـت؛ بهعنـــوان محافظ حرارتـــی از یکســـو در مقابل عوامل
جـــوی بـــرای حجرههـــا عمـــل میکنـــد؛ هم بـــرای منـــزل کردن بـــه راحتـــی اتاقها میش ــوند.
اغلب مســـافران در زمســـتان بیشـــتر میل به اقامـــت در این فضا را دارند بـــه جهت اینکه گرم
اســـت (قبادیان.)348 :1378 ،

آســـایش مســـافران در کاروانســـراهای مناطق
کویری بـــا تدابیـــر معمارانه
مریم سید حمزه ،بهمن سلطان احمدی
صص 16-1

سال سوم ،شماره ششم و هفتم ،بهار و تابستان 1399

شکل  :7باال :محل قرارگیری فضای
اصطبل در دیوار بیرونی کاروانسرا  /پایین:
اصطبل ،فضای کمنور و خنک ،کاروانسرای
میاندشت (مأخذ :نگارندگان)

Journal of Iranian and Islamic Architecture and Restoration Research

شکل  :8طرحی از اوژن فالندن داخل یک
اصطبل که مسافران در حال استراحت
هستند

11

آس ــایش مس ــافران در کاروانس ــراهای مناطق
کویری ب ــا تدابی ــر معمارانه
مریم سید حمزه ،بهمن سلطان احمدی
صص 16-1

 -6مصالح

سال سوم ،شماره ششم و هفتم ،بهار و تابستان 1399

مناطق کویری بدلیل نبود رطوبت و ابر در آس ــمان ش ــب ،هوای گرم نزدیک زمین به س ــرعت
یش ــود .این نوس ــان دمایی
صعـــود کـــرده و موجـــب اختالف دمای زیاد مابین روز و ش ــب م 
ســـبب میشـــود تا نقش عامـــل ظرفیت حرارتی مصالح ب ــه کار رفته برای آس ــایش حرارتی در
کاروانســـراها اهمیـــت پیدا کند .تأثیر تاب ــش آفتاب در حرارت داخلی س ــاختمان ،به ویژگی
مصالـــح بـــه کار رفته در دیوارهـــای خارجی آن بس ــتگی دارد .مصالح ب ــه کار رفته در بخش
بیرونـــی نمـــا و ســـقف باید به گونهای باش ــند ک ــه بتوانند می ــزان جذب ح ــرارت را به حداقل
برســـانند (کا ک نیلســـن )13 :1389 ،و نوع مصالح به کار رفته در س ــاختمان تأثیر زیادی در
تأمین آســـایش ســـا کنین آن دارد (کس ــمایی .)32 :1382 ،کالبد ضخیم کاروانس ــراها که با
یش ــده ،مانند یک مخزن حرارتی در
مصالح بنایی مانند خشـــت و آجر و س ــنگ س ــاخته م 
تعدیل دمای ســـاختمان در طی شـــبانهروز بس ــیار مؤثر بوده اس ــت (قبادیان.)350 :1378 ،
دلیـــل این تعدیـــل ظرفیت حرارتی باالیی که خش ــت و آجر دارد ،میباش ــد.
هـــر چـــه ظرفیـــت حرارتی دیوار بیشـــتر باش ــد ،حرارت با س ــرعت کمت ــری از خ ــارج به طرف
داخـــل انتقـــال مییابد .در نتیجه س ــطوح داخل ــی با تأخیر بیش ــتری به حداکث ــر دمای خود
نســـبت بـــه ســـطوح خارجـــی میرس ــند (کس ــمایی .)34 :1382 ،در شـ ـبهنگام ک ــه ه ــوا
خنـــک اســـت ســـرما تـــا حـــدودی در دیوار نف ــوذ میکن ــد اما ب ــه الیهه ــای نزدیک به س ــطح
داخـــل دیـــوار نمیرســـد ،در روز هنگام ــی ک ــه آفت ــاب ب ــر دیواره ــا میتاب ــد دیواره ــا کمک ــم
گـــرم میشـــوند و گرمـــا بـــه الیههـــای س ــطحی دی ــوار رس ــیده و موج ــب س ــرد ش ــدن س ــطح
داخلـــی دیـــوار میشـــود .ایـــن روند ت ــا عصر ک ــه آفتاب ب ــر دیواره ــا نمیتاب ــد ادام ــه دارد .در
یش ــود در ش ــب دیوارها
یت ــر دیوارها میرس ــد و موجب م 
ایـــن هنـــگام گرما به ســـطح داخل 
گـــرم شـــوند که به علت ســـرمای شـــب موجب ایجاد آس ــایش برای س ــاکنین خانه میش ــود
(یزدانـــی.)1382:4،
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شکل  :9استفاده از خشت و آجر در جرزه و
تاقهای کاروانسرا ،راست :رباط زینالدین،
یزد  /چپ :رباط بیاض ،کرمان (مأخذ:
نگارندگان)
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مهمتریـــن بخـــش هر ســـاختمان و به خص ــوص کاروانس ــرا ب ــرای حفاظت حرارتی ،پوش ــش
ً
ســـقف آن میباشـــد ،چرا که پوشـــش کاروانس ــرا مس ــتقیما تحت تأثیر عوامل ج ــوی و تابش
خورشـــید قـــرار دارد و حفاظـــت آن در مقابل این تابش نس ــبت به بخشهای دیگر ،دش ــوارتر
اســـت .عملکـــرد بـــام بســـتگی بـــه ف ــرم ،س ــاختار و مصال ــح ب ــه کار رفت ــه در آن دارد (کاک
ً
نیلســـن .)94 :1389 ،بـــام کاروانســـراهای مناط ــق کویری غالبا براس ــاس فن آوری س ــاخت
آنهـــا بهصـــورت گنبـــدی شـــکل اجرا میش ــود ،ای ــن موضوع خ ــود در بهب ــود ش ــرایط هوای
داخـــل از حیـــث هدایـــت گرما به س ــمت باال تأثی ــر قابل مالحظـ ـهای دارد.

بهکارگیـــری ســـطوح تاقـــی و یـــا گنبدی شـــکل و عایق کردن بامهـــا در کاهش میـــزان جذب
حرارت توســـط آنها مؤثر اســـت .همچنین در ســـطوح غیرمســـطح برخالف سطوح مسطح،
همـــواره قســـمتی از ســـطح در ســـایه قـــرار میگیرد .قســـمتی از ســـقف کـــه تحت تاب ــش قرار
میگیـــرد .حـــرارت را جذب کرده و آن را به فضـــای داخل انتقال میدهـــد ،فضای داخل نیز
ً
ایـــن گرما را مجددا به قســـمت خنکتری از ســـقف که در ســـایه واقع شـــده منتقل میکند.
لـــذا گرمای ســـقف بـــه نحـــو مطلوبـــی هدایـــت و دفع میشـــود .ســـطوح گنبـــدی همچنین
باعـــث میشـــود که مســـاحت ســـطح افزایش یابد و ایـــن افزایش مســـاحت ،در رونـــد انتقال
گرمـــا ،تبـــادل حـــرارت و از دســـت دادن تدریجـــی حـــرارت تأثیـــر مثبـــت گذاشـــته و موجب
کاهـــش گرمـــای دریافتـــی در روز و افزایـــش بـــاز پـــس دادن حـــرارت در شـــب میشـــود (کاک
نیلســـن .)97 :1389 ،همچنین پوشـــش گنبدی شـــکل ،به علت برجســـتگی خود ،همواره
در معـــرض وزش نســـیم قـــرار میگیرنـــد .این در کم کـــردن گرمایی که بام در اثر تابش ش ــدید
آفتـــاب میگیرد مؤثر اســـت( .توســـلی.)1382:77 ،
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شکل  :10راست :متفاوت میزان جذب
گرمای خورشید در سطوح گنبد  /چپ:
تماس بیشتر باد بر سطوح منحنی
(توسلی)77 :1382 ،
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 /پایین :فضا پوشیده شده با گنبد در رباط
زینالدین ،یزد (مأخذ :نگارندگان)
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یکـــی از شـــیوههای پیشـــگیری از رخن ـ ٔـه گرم ــا ،س ــرما و آفت ــاب آزاردهن ــده ب ــه درون فض ــا،
عایقبندی ســـقف میباشـــد کـــه به آن پن ــام میگویند .یکی از ش ــیوههای پنام در پوش ــش،
ُ
اجـــرای کنوبنـــدی (صندوقهچینـــی) میباش ــد .کنوبن ــدی با ایج ــاد یک فض ــای میانتهی
ُ
مابیـــن دو پوشـــش بـــام موجب عایـــق حرارت ــی میش ــود .کنوبندی به این ش ــکل ک ــه هوای
ُ
میـــان دوالیـــه مانـــع تبادل گرما و ســـرما از فضای خارج ب ــه درون میگردد .کن ــو تاق کوچکی
بـــود کـــه روی آســـمانه تاقی یـــا گنبـــدی ،فرورفتگ ــی و گرده می ــان دو ت ــاق یا گنب ــد کنار هم
را میپوشـــاند و کار را تخـــت میکـــرد .ازایـ ـنرو ی ــک فض ــای ته ــی در آس ــمانه پدی ــد میآورد
کـــه میتوانســـت پنـــام باشـــد (معمار ی ــان .)201 :1392 ،همانطور که بیان شـــد پوش ــش فضا
در کاروانســـراهای مناطـــق گـــرم و خش ــک گنب ــدی ش ــکل میباش ــند .ب ــرای مس ــطح کردن
بـــام کاروانســـرا بهمنظور اســـتراحت ،فضای ــی را مابین پوش ــش تاقی و پوش ــش نهایی ایجاد
میکردهانـــد .بـــه ایـــن ترتیـــب عـــاوه براینک ــه از نف ــوذ گرم ــای تابش ــی ب ــه داخ ــل جلوگی ــری
میشـــد و بام مســـطح موقعیت خوبی برای خواب در شـ ـبهای خنک تابس ــتان میباشد،
در ضمـــن بام بـــا وزن کمتری روی دیوارها فش ــار مـ ـیآورد (توس ــلی .)77 :1382،نحوه پنام
کـــردن بـــا ایجاد فضایـــی مجوف در بین دو پوش ــش به وس ــیله کنوبندی ص ــورت میگرفت.
کنـــو تـــاق کوچکی بود که روی یک آس ــمانه تاقی ی ــا گنبدی ،فرورفتگی و گ ــرده میان دو تاق
یـــا دو گنبـــد کنار هـــم را میپوشـــاند و کار را تخ ــت میک ــرد .از کنوبندی ب ــرای تخت کردن
ٔ
آســـمانه خمیـــده تاقـــی و گنبـــدی و درس ــت کردن ک ــف اش ــکوب دوم ه ــم بهرهگیری
یـــک
ٔ
میشـــد و یا میتوانســـتند رویه با مه ــای تاقی و گنب ــدی را تخت کنن ــد (معماریان:1378 ،
.)140

شکل  :12گنبدهای بام کاروانسرای
میاندشت پیش از کونه بندی ،سمنان
(مأخذ :میراث استان سمنان)
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میراث استان سمنان)
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در نخســـتین اثـــر تألیفـــی در مـــورد بادگی ــر ،کت ــاب بادخ ــان نوش ــته م ــک کارت ــی ،براس ــاس
عملکـــرد ،بادگیـــر را تعریـــف نمـــوده اس ــت (م ــک کارت ــی .)1381 ،وی تعاریف را براس ــاس
اجـــزاء و شـــاخههای بادگیـــر ارائـــه میده ــد و آنج ــا ک ــه بادگیرها نق ــش مکش ه ــوا از داخل
ســـاختمان دارنـــد آن را بادخـــان و زمان ــی که نق ــش دمیدن هوا ب ــه داخل دارن ــد آن را بادخور
مینامـــد و ترکیـــب بادخـــان و بادخور را بادگی ــر قلمداد میکن ــد .روش کار بادگی ــر براین پایه
نهـــاده شـــده کـــه از وزش باد بـــرای کش ــاندن هوای خ ــوش ب ــه درون س ــاختمان و از واکنش
نیـــروی آن یعنـــی مکـــش ،بـــرای ران ــدن ه ــوای گ ــرم و آل ــوده بهرهگی ــری میش ــود .بادگی ــر
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ازیکطـــرف بـــاد مطبـــوع را میگیـــرد و بـــه داخل فضا منتقـــل میکنـــد و فضای زیـــر بادگیر را
خنـــک تهویه میشـــود؛ از ســـوی دیگر به علت کمی فشـــار هـــوا یک حالت معکـــوس ایجاد
میشـــود ،یعنی هوا (هـــوای گرم و نامطبوع) به خارج مکیده میشـــود (توســـلی.)1381:93،
بادگیرهـــا در کاروانســـراها بـــرای ایفای این نقش خـــود بهطور عموم بر روی فضای شاهنش ــین
ً
کـــه عمومـــا این فضـــا در مقابل ســـردر ورودی جـــای دارد.
ً
در بادگیرهـــای ســـنتی دمـــای هـــوای ورودی بـــه ســـاختمان از طریـــق بادگیـــر ،تقریب ــا برابر با
ً
دمـــای محیـــط میباشـــد .مثـــا در ســـاعت  3بعدازظهـــر یـــک روز گرم تابســـتانی ک ــه دمای
محیـــط برابـــر با  37درجه ســـانتیگراد اســـت ،دمـــای هـــوای ورودی به داخل ســـاختمان در
حـــدود همیـــن درجه حـــرارت اســـت .این دمـــا نمیتواند آســـایش حرارتـــی را برای س ــاکنان
داخـــل ســـاختمان تأمیـــن نماید .تنهـــا عامل مؤثر پاییـــن آوردن دمـــای هوا در بادگی ــر ،پایین
بـــودن دمـــای هـــوا در شـــب و تشعشـــع حرارتـــی دیوارههـــای خارجـــی ســـاختمان بادگی ــر به
آســـمان اســـت که از طریق ذخیرهســـازی انـــرژی برودتی در جـــرم ســـاختمانی بادگیر صورت
گرفتـــه و در روز آینـــده مـــورد اســـتفاده قـــرار میگیـــرد .بـــه علـــت محـــدود بودن جـــرم مصالح
ســـاختمانی بادگیـــر ،ایـــن ذخیرهســـازی انـــرژی دارای محدودیـــت اســـت و به علت س ــطح
انتقـــال حـــرارت زیـــاد و جریان جرمـــی زیاد هـــوا ،این ذخیره انـــرژی پس از مـــدت کوتاهی به
مصـــرف میرســـد و بعـــد از باال رفتـــن دمای هوای محیط و تشعشـــع خورشـــید در س ــاعات
اولیـــه روز ،دمـــای جـــرم ســـاختمان افزایش مییابـــد و بنابراین در اغلب ســـاعات ش ــبانهروز
نمیتوانیـــم دمـــای هـــوای خنکتـــری از دمـــای محیـــط داشـــته باشـــیم (مزیـــدی.)1387 ،
ازآنجاییکـــه در مناطـــق گرم و خشـــک برای بـــه دام انداختن باد در ارتفاع بیشـــتر نس ــبت به
مناطـــق دیگر لذا میبایســـت ارتفـــاع بادگیر در کاروانســـرا که در این اقلیم بلند باشـــد که این
ارتفـــاع بادگیـــر همچون میل راهنمایی برای کاروانها تا بتوانند مســـیر را از راه دور تش ــخیص
دهنـــد .در کاروانســـراهای مناطـــق کویری عالوه بـــر بادگیر کـــه بهعنوان عنصـــر خنککننده
فضاهای کاروانســـرا شـــناخته میشـــود ،اتاقهایی که روی جلوخان ورودی ســـاخته میشد
و باالخانـــه نام داشـــت نیز بســـیار بادگیـــر و برای اقامت شـــبانه مناســـب بودند.
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شکل  :15بادگیر بروی فضای شاهنشین،
کاروانسرای رباط خراسان جنوبی (مأخذ:
نگارندگان)
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ابوالقاسم رشتی عقدا (مأخذ :نگارندگان)/
چپ :طرحی از نحوه عملکرد بادگیر
کاروانسرای ابوالقاسم رشتی عقدا (مأخذ:
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نتیجه
کاروانســـراها بهعنوان فضاهای اقامتی مس ــافرانی که به قصد اقتصادی ،فرهنگی ،سیاس ــی
و گاه بـــرای شـــناخت میپیمودند ،ایجاد ش ــده اس ــت .معماران کاروانس ــراها برای آس ــایش
و رفـــاه ایـــن مســـافران تدابیـــری را بـــا توجه به ش ــرایط اقلیم ــی اندیش ــه کردهاند .معم ــاران با
شـــناخت مناســـب از شـــرایط اقلیمی مناط ــق کوی ــری ش ــیوههایی در طراحی کاروانس ــراها
مدنظـــر قـــرار دادهانـــد که فضاهـــای کاروانس ــراها را مطاب ــق با ش ــرایط اقلیمی مناس ــب برای
مســـافران ایجـــاد کردهانـــد تـــا بـــه راحت ــی به س ــفر خ ــود درمس ــیرهای طوالن ــی ادام ــه دهند.
راههایـــی کـــه معمـــاران در نظـــر گرفتهان ــد از ش ــیوه غیرفع ــال در طراح ــی به ــره جس ــتهاند.
طراحـــی غیرفعـــال در طراحی کاروانس ــراهای مناطق گرم و خش ــک را میتوان در قالب س ــه
دســـته کلـــی فرم کلی بنا ،مصالح س ــاخت ،نح ــوه چیدمان فضا در کنار یکدیگر و پوش ــش
ایـــن فضاها تقســـیم نمود .جـــدول زیر نتیج ــه راهکارهای ب ــرای مقابله با شـــرایط اقلیمی در
کاروانســـراهای مناطـــق کویری میباش ــد.
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رنگ در محیط زندگی انســـان از اهمیت بســـزایی برخوردار اســـت و یکـــی از مؤثرترین عوامل
بـــر کیفیـــت زندگیمان اســـت .رنگها خواه بهطـــور جداگانه و خـــواه در ترکیب بـــا یکدیگر،
تأثیـــرات متفاوتی بـــر روح و روان آدمی باقـــی میگذارد .درواقع تأثیرات رنگها و احساس ــاتی
که در اثر مشـــاهده آنها در انســـان ظاهر میشـــود ،آنچنان اســـت که امروزه رنگ در واکاوی
اشـــخاص بهویـــژه کـــودکان در حکم یکـــی از عوامل اساســـی تلقی میشـــود .رنـــگ و تصویر
بیـــش از هـــر عامل دیگـــری ذهن کودک را بـــه خود جلب میکنـــد .با رنگ تکنیـــک یادگیری
بهمراتـــب افزایـــش مییابد رنـــگ از عوامل محیطی مهمی اســـت که در بروز خالقیت ،رش ــد
و تکویـــن شـــخصیت کـــودک نقش بســـیار بســـزایی دارد مطالعه آنچه کـــه تأثیر رنگه ــا را بر
رشـــد و یادگیری کودکان افزایش میدهد بســـیار مهم اســـت .در این پژوهش تالش میش ــود
کـــه علیرغـــم خصوصیـــات گوناگـــون رنـــگ بـــه شـــناخت رنگهـــا و بهرهگیری مناس ــب از
قواعـــد آن بـــرای طراحی محیط آموزشـــی اطـــراف کودک بهگونـــهای که رنـــگ در فضای آن به
ارتقـــاء خالقیت و ســـطح آمـــوزش کمک کنـــد در این پژوهش بـــه روش توصیفـــی ،گردآوری
کتابخانهای و اســـتفاده از مقاالت و کتابها به این نتیجه رســـیدهایم که کودک برای رش ــد
قبـــل از هـــر چیزی به ارضـــاء عاطفی و احســـاس پیوندها بـــا محیط فیزیکی و آموزش ــی خود
نیازمند اســـت؛ بنابراین یک مشـــخصه محیط مناســـب ،وجود محرکهـــا و انگیزههای الزم
و منطبـــق بـــا توانایی شـــناختی و ادراکی کودکان اســـت .با رعایت اصـــول و عوامل محیطی
رنگـــی در طراحـــی مهدهـــای کودک میتـــوان کاری کـــرد که بین کـــودک با دنیـــای رنگارنگ
پیرامـــون او نوعی تعامل ایجاد شـــود و در ســـایه این دوســـتی و شـــیفتگی امر یادگیـــری و بروز
خالقیـــت به ســـهولت و با لذت انجـــام گیرد.
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جدول  :1پیشینه تحقیق (مأخذ :نگارنده)
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-1مقدمه
یکـــی از مهمتریـــن و تأثیرگذارتریـــن دوران زندگ ــی انس ــانها دوران کودکی آنها اس ــت؛ این
دوران ،دورانـــی اســـت کـــه اگـــر با آ گاهی ب ــه همه ابع ــاد وج ــودی ،ش ــخصیتی ،اجتماعی و
عاطفـــی آن توجـــه شـــود تأثیر بســـزایی در ش ــکوفایی اس ــتعداد و خالقیت کـــودکان در آینده
خواهـــد داشـــت .ظرفیتهـــای وجـــودی در ه ــر کودکی برای ب ــه فعلی ــت درآم ــدن ،نیازمند
محیطی مهم
عوامـــل محیطی مناســـب ،آموزش و تجربه اس ــت که رنگ از آن جمل ــه عوامل
ِ
و مؤثـــری اســـت که بر شـــکوفایی ،خالقیت ک ــودکان و همچنی ــن درصد یادگیری آن ــان تأثیر
مســـتقیم دارد؛ در حقیقت عامل رنگ میتواند بخش ــی از رفتار روزمره کودکان را نس ــبت به
محیـــط اطرافشـــان تعیین کنـــد .شـــکوفای و خالقیت و نوآوری س ــه عامل ارزش ــمند و قابل
توجـــه در آمـــورش امروز به شـــمار میرود .رش ــد و ظه ــور و ظهور خالقیت بســـتگی به عواملی
جـــز هوش و اســـتعداد دارد .در دههه ــای اخیر به دلیل اهمیت رنگ برای کـــودکان و تأثیر آن
بر تربیت ،رشـــد و تکوین شـــخصیت آنها ترجیح رنگ و نوع به کارگیری آن در روانشناس ــی
محیـــط مـــورد توجه بســـیار قـــرار گرفت ــه و کاربردهای ز ی ــادی پیدا ک ــرده اس ــت ازآنجاییکه
بیشـــتر کـــودکان در زندگـــی امروز به دلیل مش ــغلههای کاری پ ــدران و مادران خود بیش ــترین
زمـــان روز را در ســـنین مهـــم ( 3تا  6س ــال) در مهدهای کودک س ــپری میکنند ،میبایس ــت
ً
بـــا اعمـــال تغییراتـــی جزئـــی در مبلم ــان ،تزیین ــات و خصوصا رن ــگ ،بهطور غیرمس ــتقیم با
یـــک واســـطه (محیـــط) بر رفتـــار کـــودکان تأثیرات مثبت ــی را ایج ــاد نم ــود .کالسهای درس
تنهـــا وســـیله آمـــوزش کودک نیســـت ،بلکه یادگی ــری اصل ــی او نتیجه اکتش ــافات از محیط
یش ــود با بررس ــی
پیرامونـــی ،تعامـــل و بازی با همســـاالن خود اس ــت در این پژوهش تالش م 
طه ــای آموزش ــی متعل ــق ب ــه ک ــودکان،
روانشناســـی رنگهـــا و المانهـــای رنگ ــی در محی 
فضایـــی مناســـب در جهـــت ارتقا و س ــطح رش ــد و یادگی ــری کودکانم ــان برای آین ــده خود و
جامعه داشـــته باشـــیم در ایـــن پژوه ــش نتایج ب ــه روش توصیف ــی ،گ ــردآوری کتابخانهای و
اســـتفاده از مقـــاالت و کتابها مورد بررس ــی ق ــرار میگیرد.
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کتاب روانشناسی رنگها
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1389

رنگ تأثیر فراوانی بر روحیه و رفتار
کاربران فضاها دارد و حاالت روانی و
ً
عاطفی آنها را شدیدا تحت تأثیر قرار
میدهد.

بررسی نقش رنگ بر کالبد
مهدکودک و تأثیر آن از بعد
روانشناسی محیط

جلیلی و
همکاران

1395

مهدکودک فضایی برای
جامعهپذیری ،رشد ،تعلیم و تربیت
کودکان است .رنگ اولین هویتی
است که کودک تشخیص میدهد.

کتاب روانشناسی کودک

پیاژه

1371

اگر رنگ زمینهساز شادی و نشاط
کودکان گردد باعث ایجاد حس تعلق
به محیط نیز باشد.

 -3اهمیت و ویژگی نیاز کودک در طراحی محیط آموزشی
در زمینـــه روانشناســـی فضاهـــای آموزش ــی مطالع ــات گس ــتردهای در زمین هه ــای متفاوت و
ً
بعضـــا بـــا گرایشهای خاص پژوهش ــگران به چش ــم میخورد که بیش ــتر به دنبال مش ــخص
کـــردن بخشـــی از تأثیر یـــک عامل خ ــاص در این گونه فضاهاس ــت؛ بنابرای ــن میتوان گفت
ته ــای متف ــاوت برای
مدرســـه عـــاوه بـــر ایجـــاد فضاهـــای فرهنگ ــی باید ب ــا ایج ــاد جذابی 
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-4کودک و خالقیت
طبـــق تعریـــف فرهنـــگ فارســـی معین کـــودک بـــه معنای صغیـــر و فرزنـــدی که به ح ــد بلوغ
نرســـیده (پســـر یا دختر) یا طفل آورده شـــده اســـت (معیـــن )1362 ،کودک شـــهروند نابالغی
اســـت کـــه دوران رشـــد خود را میگذراند و اســـتمراربخش حیات بشـــر محســـوب میش ــود.
موجـــودی اســـت که پـــا ک بـــه دنیـــا میآیـــد و چنانچه محیـــط برای رشـــد فکری و جس ــمی
ســـالم او مهیـــا باشـــد نهالـــی تنومنـــد میشـــود کـــه بـــه بـــار مینشـــیند و اگـــر محیـــط چنین
دســـتاوردی را بـــرای او فراهم نکند جزخزان چیزی در پی نخواهد داشـــت (شـــیعه)1385 ،
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دانـــش آموزان ،مانع از خســـتگی و ســـرکوبی نیازهای کودکانه آنان باشـــد ،آنهـــا را در جهت
عالقـــه بـــه یادگیری ســـوق دهد ،اســـتعدادهای آنان را شـــکوفا ســـازد ،همچنیـــن محیطی را
ســـازماندهی کنـــد کـــه در آن کـــودکان نحوه شـــرکت در اجتمـــاع بـــرای زندگی آینـــده خود را
بیاموزنـــد و از ایـــن مجـــرا ،اثرات فرهنگی اجتماعی بیشـــتری بـــر جامعه خود بگـــذارد (کامل
نیـــا .)1385 ،طراحـــی فضـــای منطبق با شـــرایط کـــودکان بهطور قطع بســـتگی به ش ــناخت
کافـــی از ویژگیهـــای رشـــد آنـــان دارد .خصوصیـــات جســـمی و روانـــی کـــودکان در مراح ــل
مختلف رشـــد اســـاس برنامهریـــزی فضا و طراحـــی برای آنها اســـت .در طراحـــی فضاهای
مهدکـــودک بایـــد مالحظـــات زیباییشناســـی و ســـاختاری در کنـــار خلـــق فضاهای ــی ک ــه
ٔ
توســـعه تواناییهـــای فکـــری ،خالقانـــه جســـمی و روح ــی خود
کـــودک را قـــادر میســـازد بـــه
اقـــدام نمایـــد توجـــه نمـــود .این امـــر بهخصـــوص زمانی مهم میشـــود کـــه محیـــط فیزیکی را
یـــک فضـــای منفعـــل در نظـــر نگرفتـــه بلکـــه آن را با قدرتهـــای ویژه بـــرای مهار کـــردن رفتار
و تحـــت تأثیـــر قـــرار دادن روابـــط و دوســـتیهای کـــودک دانســـت .فضاهـــا و مکانهایی که
کـــودک در آن تجربـــه زندگـــی کـــردن دارد به آنهـــا در ایجاد خاطـــرات ابدی کمـــک میکند.
(کامـــل نیـــا )1388 ،فضاهـــای آموزشـــی به دلیـــل محدودیتهـــای خاص ،اســـتعدادهای
فراوانـــی بـــرای خشـــک شـــدن و بیروح شـــدن دارنـــد اما بایـــد تمـــام تالشها را به کار بس ــت
تـــا از وقـــوع ایـــن اتفـــاق جلوگیـــری کـــرد .مهمتریـــن نیازهـــای کـــودکان در فضاهـــا را میتوان
بـــه چنـــد بخـــش مهـــم تقســـیم نمود-1:نیاز بـــه امنیـــت ،اطمینـــان و برتـــری فضا -2نی ــاز به
فعالیتهـــای فیزیکـــی و ذهنـــی و محصـــور شـــدن در میان عوامـــل و محرکهـــای مختلف
ٔ
رابطـــه عاطفی بـــا فضاهای محصور شـــده و محلی برای خلـــوت و تنهایی
محیطـــی نیـــاز به
در پـــارهای از مواقـــع (مرتضـــوی )1376 ،کیفیـــت محیـــط فیزیکـــی بـــر موفقیت کـــودک تأثیر
فراوانـــی دارد و بهتـــر اســـت در فضاهـــای خـــاص آنان بـــه جـــای محیطهای عملکـــرد گرا به
فضاهایـــی جـــذاب برای کـــودکان توجـــه نمـــود( .لوشـــر )1389 ،از عوامـــل لذتبخش برای
هـــر کودک تأمیـــن وضوح و خوانایی فضاســـت ( )s،scott.2010محیطهای آموزشـــی به دلیل
محدودیتهـــای فضایـــی و جغرافیایـــی ،اســـتفاده فراوانـــی بـــرای خشـــک و بیروح ش ــدن
دارنـــد امـــا بایـــد تالشها را در راســـتای جلوگیـــری از وقوع ایـــن اتفاق به کار گرفـــت .اهمیت
دادن بـــه فضاهـــای آموزشـــی و رعایـــت اصـــول و اســـتانداردهای مربـــوط بـــه آن در طراح ــی
ایـــن مراکـــز منجـــر به خلـــق محیطـــی متناســـب بـــا خواســـتههای روانـــی کـــودکان میگردد.
(حســـین پوریـــان )1390 ،عوامـــل متعددی ماننـــد نور ،تهویـــه ،آلودگیهای صوتـــی و ترکیب
فضاهـــای بـــاز و بســـته و انعطافپذیری فضا ،مبلمـــان مهمتر از همه عنصـــر رنگ در آموزش
و عالقهمندیهـــای کـــودکان مؤثـــر اســـت .بـــه عقیده روانشناســـان رنگ اشـــیا فضـــا و لباس
افـــراد تأثیـــر مســـتقیمی در برقـــراری ارتباط شـــخصی با آنهـــا دارد .ازیـــن رو کودک ت ــا زمانی
کـــه نتوانـــد خـــود را با رنـــگ فضـــای کالس ،اشـــیاء درون آن لباس مربـــی و ماننـــد آن تطبیق
دهنـــد ،نمیتواننـــد از حضور در کالس لذت ببرند و در فضاهای آن احســـاس آرامش کنند.
(مرتضـــوی)1376 ،
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جدول شماره  :2جدول رشد و ادرا ک
(مأخذ :پیاژه )1389

شـــکوفایی خالقیـــت و نـــوآوری از مباح ــث مه ــم و ب ــا اهمیت دنیای امروز اس ــت و توس ــعه
جوامـــع بهخصـــوص در قشـــر مهم و حس ــاس ک ــودک به ای ــن عامل بس ــیار بس ــتگی دارد و از
آنجـــا کـــه تقویـــت خالقیـــت در دوران کودک ــی در تم ــام دوران زندگی ش ــخص مؤثر اس ــت.
بایـــد آن را بســـیار مـــورد توجه قرار داد .گاردنر معتقد اس ــت ک ــه تصور و تخیلی ک ــه در دوران
کودکی شـــکل میگیـــرد و مبنای خالقیت در دوران بلوغ اس ــت و آغاز پ ــرورش قدرت تخیل
و خالقیـــت نیـــز در دوره کودکی شـــکل میگیرد .ازنظر فرو ی ــد ،خالقیت را بایـــد در تجربیات
دوره کودکـــی فـــرد یافت (شـــریعتمداری)1344 ،
 3سالگی

آغاز تخیل

آغاز تشکیل شخصیت

 4سالگی

آغاز رشد اراده

استدالل و منطق

 5سالگی

آغاز رشد ادراک

رشد قابلیت ادراکی و
شناختی

 5و  6سالگی

کنجکاو یهای شدید

تخیل و خیالپردازی
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 4-1عوامل محیطی و نقش آن برخالقیت
فضـــا در معمـــاری ،همـــان چیزی اس ــت که انس ــان را از عوام ــل طبیعی محافظ ــت میکند
و کلیـــه فعالیتهـــای فـــردی و اجتماع ــی ف ــرد را در بر میگی ــرد .جوهر اصل ــی معماری فضا
هســـت و در فضای معماری انســـان حرکت و زندگ ــی میکند .برنارد چومی معمار برجس ــته
معاصـــر میگویـــد :جوهر فضا بعد توصیف ــی فضا و موضوعی برای مباحث فلس ــفی ،ریاضی
و فیزیک اســـت .فضا جوهر معماری و شهرس ــازی اس ــت .محی ــط بهصورتهای مختلفی
یش ــود از طریق اثر
بـــر کودک و شـــخصیت او و بر افزایش خالقی ــت او تأثیر میگذارد .گفته م 
متقابـــل بـــا محیط فیزیکی و اجتماعی ،ک ــودکان دانش و فهمی ــدن را میآموزند:11:2006( .
 )Taiخالقیـــت یـــا آفرینندگی یا آفرینش ــگری یا خالقی ــت ،مهمترین و اساســـیترین قابلیت
و توانایـــی انســـان و بنیادیتریـــن عامل ایجاد ارزش و از واالترین ویژگیهای انس ــان اس ــت.
مهمتریـــن عامـــل در خالقیـــت ،انگیزه برای انج ــام کارهای خالق اس ــت .به همین س ــبب
بایســـتی بـــا ایجـــاد محیطهایی که تخی ــل کودکان را تحریک و س ــبب کن ــکاش و خالقیت
آنـــان میگـــردد ،زمینه را برای رشـــد خالقیت آن ــان فراهم نم ــود (امابلی)1375 ،
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 -5ویژگیهای مؤثر در رشد خالقیت:
 5 -1تخیل
در الگـــوی بوهـــم دو فعالیـــت ذهـــن که ب ــا هم مرتب ــط و از ه ــم متأثر هس ــتند ،موردنظ ــر قرار
میگیرنـــد :بصیـــرت (بینش) تخیلـــی و تعلقی ،پن ــدار (توه ــم) تخیلی و تعلق ــی .در جریان
بینـــش تخیلـــی ،فـــرد گویا قـــادر به دریاف ــت نقشه ــا و تصاویری ب ــا جوهره بدی ــع و خالقانه
میشـــود (بوهـــم)1381:17 ،
 5-2کنجکاوی
کنجـــکاوی کـــه از محرکهای مهـــم در امر یادگیری اس ــت (ایزدپناه جهرم ــی)1383:47 ،
یت ــوان خالقی ــت را در ف ــرد تقو ی ــت
و یکـــی از عوامـــل مهمـــی اســـت کـــه ب ــا توج ــه ب ــه آن م 
کـــرد .برخـــی نظریهپـــردازان هـــم پیش ــنهاد میدهن ــد گاهی اوق ــات محی ــط بای ــد پیچیده و
تحریککننـــده باشـــد و هیجان را بازآفرینی کند و به افراد احس ــاس کش ــف ک ــردن محیط را
بدهـــد ()et al،Bell،108:2001
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 5 -3بازی
تحقیقـــات نشـــان میدهـــد بـــازی نیـــز در ارتقـــاء خالقیـــت کـــودکان مؤثر اســـت (ش ــفایی،
 )1389:215گفتـــه میشـــود بـــازی بـــرای آمـــوزش محیـــط بیرونـــی کـــودکان یـــک ام ــر اصلی
اســـت .ایـــن یـــک مکانیـــزم اصلـــی اســـت کـــه از طریـــق آن کـــودکان بـــا محیطشـــان آش ــنا
میشـــوند)aziz&said،205:2012( .
ویژگیهای مؤثر بر
خالقیت کودک
تخیل
کنجکاوی
بازی

پیچیدگی تحریککنندگی
*
*
_

_
*
*

انعطافپذیری

ایجاد تعامالت
بیشتر

باز یسازی

*
*
*

_
*
*

*
*
*

بررسی تأثیر رنگ بر معماری مهدهای کودک
در جهت ارتقاء خالقیت کودکان و افزایش
کیفیت فضاهای آموزشی
محمد بــهــزادپــور ،زه ــرا شــعــر بــافــی ،سیدحسن
حسینی
صص 28-17

جدول  :3ارتباط عوامل مؤثر بر خالقیت
کودک با خصوصیات ساخته شده .مأخذ:
طباطبایان و همکاران.

-6اهمیت رنگ در شکوفایی خالقیت
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 6-1رنگ
یـــک دایـــره رنـــگ ابتدایی کـــه در آن رنگهـــای قرمـــز و زرد و آبی وجـــود دارند ،درواق ــع دایره
رنـــگ ســـنتی در هنرهای ســـنتی به شـــمار میآید .ســـر آیـــزاک نیوتـــن در ســـال  1366اولین
نمـــودار رنگ را به وجـــود آورد.

شکل  :1چرخه رنگ گوته( ،مآخذ گوته،
سال )1810

شکل  :2چرخه رنگ افزایشی مأخذ :سایت
/https://fa.wikipedia.org/wiki

-7روانشناسی رنگ
وجـــود رنگهـــای مختلـــف در طبیعـــت و محیط زندگـــی انســـان دارای تأثیـــرات زیادی در
فـــرد و زندگـــی فـــردی و حتـــی اجتماعی میباشـــد و در قرآن کریـــم و روایات اهل بیـــت نیز به
ایـــن قضیه توجه شـــده اســـت .طبـــق تحقیقـــات جامعهشناســـی ،رنگهـــا ،نه تنها اف ــراد را
تحـــت تأثیر خـــود قرار میدهند بلکـــه منجر به پیشـــرفت و یا رکود یک جامعه نیز میش ــوند.

Journal of Iranian and Islamic Architecture and Restoration Research

در تئـــوری رنـــگ ســـنتی ،قرمـــز ،زرد و آبـــی رنگهـــای اصلـــی هســـتند زیـــرا دانههـــای رنگی
تشـــکیل دهنده آنهـــا از ترکیب هیچ رنـــگ دیگری به وجـــود نیامده و تمـــام رنگهای دیگر
از ترکیبـــات مختلـــف ایـــن ســـه رنـــگ بـــا یکدیگر بـــه دســـت میآینـــد ،بنفـــش و زردوفیروزه
ای رنگهـــای هســـتند کـــه از ترکیـــب رنگهـــای اصلـــی بـــا یکدیگـــر حاصـــل میش ــوند.
(ویکیپدیـــا)1399 ،
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بـــا عـــدم جـــای گزینـــی تصحیح رنـــگ در مکان خاص خ ــود و ب ــه کارگیری نادرس ــت آن در
محیطهـــای انســـانی ،صدمـــات روحی ش ــدیدی بر انس ــان وارد خواهد.
 7-1هماهنگی (هارمونی) رنگ
هماهنگـــی یـــا هارمونـــی بـــه معنـــای "چیدم ــان مطب ــوع اج ــزاء یک کل" اس ــت و وج ــود آن
در تمـــام مظاهـــر زندگـــی از موســـیقی ،ش ــعر ،رنگ یا حت ــی یک کی ــک زیبا ،جل ــوه میکند.
مغـــز انســـان هر چیـــزی نامتعادلی را که قابلیت س ــازماندهی نداش ــته و نامفهوم باش ــد ،پس
میزنـــد .بـــرای اینکـــه تصاویـــر رنگه ــا در ش ــخصیت انس ــانها بهخص ــوص ک ــودکان تأثیر
بســـزایی داشـــته ،باعـــث ایجـــاد تجرب هه ــای هیجان ــی از قبیل ش ــادی ،خنده ،غ ــم ،اندوه،
یش ــود .در ک ــودکان ای ــن خصیص ــه ش ــدت
آرامـــش ،تحریکپذیـــری ،ســـکون و هیج ــان م 
مییابـــد آنـــان بـــه ســـبب روح پـــاک و بیآالیش و ش ــاد و پرط ــراوت خویش رنگه ــای زنده و
مرکـــب کـــه در ترکیبی مناســـب با هم ق ــرار گرفته باش ــند را ترجیح میدهن ــد .این موضوعی
اســـت کـــه در طراحـــی و تزییـــن و رنگه ــای آمیزی فضاه ــای داخل ــی و ترکیبات مناس ــب
یت ــوان اندازه و
گه ــای مختلف م 
رنگـــی فضاهـــای طبیعـــی باید مـــورد توجه قرار گی ــرد با رن 
وزن یـــک شـــی معیـــن را کوچک یا بزرگ ،س ــبک یا س ــنگین جل ــوه داد.
 7-2اثرات رنگ بر فضا
اثـــر فضایـــی رنگها دارای عوامل گونانی اس ــت .نی ــرو و قدرت رنگها در م ــورد عمق آنها
در خـــود رنـــگ نهفته اســـت .این خصوصیات در تاریکی و روش ــنی ،س ــردی و گرمی ،درجه
اشـــباع و یـــا میـــزان وســـعت ســـطوح رنگه ــا موجود اس ــت .بی ــن رنگهای س ــرد و گ ــرم اگر
دو رنـــگ را بـــا درخششـــی یکنواخـــت در نظ ــر بگیر ی ــم اغل ــب رنگهای گ ــرم بظ ــرف جلو و
نه ــا اضافه
یک ــه کنتراس ــت به آ 
رنگهـــای ســـرد بظـــرف عقـــب حرک ــت میکنن ــد و هنگام 
گه ــا در تض ــاد
شـــود ،شـــدت عمـــق افـــزون میگـــردد و از بی ــن مـ ـیرود .اث ــرات فضای ــی رن 
ً
ٔ
کیفیـــت مؤثر اســـت مثال ،یک رنگ خالص نس ــبت به رن ــگ دیگری با همان درجه روش ــنی
بیشـــتر بـــه جلـــو میآیـــد و بـــه محـــض آن که کنتراس ــت و ی ــا تضاد س ــرد و گ ــرم به می ــان آید
همهچیـــز تغییـــر میکنـــد .تصور دنی ــای ب ــدون رنگ ،تص ــور زیبایی نیس ــت .نکت ــه جالب
در مـــورد رنگهـــا این اســـت که در واقع رن ــگ وجود ن ــدارد .از نظر علم فیز ی ــک چیزی وجود
دارد که دارای جســـم و یا ماده باشـــد و بتوان به آن ش ــکل داد و آن را لمس کرد .ش ــید رنگی
را میتـــوان لمـــس کـــرد و یـــا بـــه آن ش ــکل داد ،ام ــا ای ــن خود آن ش ــی اس ــت ک ــه موجودیت
خارجـــی دارد نـــه رنـــگ آن .رنـــگ تنه ــا ظاه ــر دارد چی ــزی ک ــه بهص ــورت لحظـ ـهای دی ــده
میشـــود( .شـــاهچراغی و بنـــدر آبـــاد )308،1395،آزمایشها نش ــان میدهد که تش ــخیص
موقعیـــت در فضا و بازشناســـی اجس ــام ،فرم نقش مه مت ــری از زنگ دارد ،اگرچ ــه این قاعده
ً
نیـــز تعمیمپذیـــر نیســـت .مثـــا بـــرای بچهه ــا در س ــنین معین ــی رن ــگ مه مت ــر از فرم اس ــت.
همچنیـــن شـــخصیت فـــردی و وض ــع روان ــی افراد م ــورد آزمای ــش نیز در ای ــن امر مؤثر اس ــت:
کســـانی کـــه ســـرحال بودنـــد بیشـــتر توج ــه به رن ــگ داش ــتند و کس ــانی ک ــه دچار افس ــردگی
بودنـــد بـــه فرم .توجـــه افرادی با شـــخصیت برو نگرا بیش ــتر به رنگ بوده اس ــت و کس ــانی که
درو نگـــرا بودهاند بیشـــتر به فـــرم اهمیت دادهان ــد( .گروت ــر)1391:1393 ،
 7-3رنگ و تأثیرات آن بر فضای کودک
بـــرای طراحی محیطـــی امن و آرام برای کودک بهوس ــیله رنگها باید به هم ــه عناصر موجود
در اتـــاق توجه کرد .رنگهای متشـــابه یعن ــی رنگهایی که در چرخه رن ــگ در کنار یکدیگر
قرار گرفتهاند ایجاد آرامش میکنند (کاس ــابیان ،)1386 ،آزمایش ــی که روی کودکان س ــنین
مختلـــف انجـــام شـــده نشـــان داد ک ــه ک ــودکان  15روزه با حرکت س ــر بین رنگهای س ــرخ و

زرد و ســـبز فرق گذاشـــتند .کودکان  3ماهه به کاغذ رنگی بیشـــتر از کاغذ خا کســـتری خیره
شـــده و ســـعی میکردنـــد آن را به دســـت آورند .کـــودکان بزرگتر بـــه ترتیب رنگهای س ــرخ،
زرد ســـبز فرق گذاشـــتند .کـــودکان  3ماهه بـــه کاغذ رنگی بیشـــتر از کاغذ خاکســـتری خیره
شـــده و ســـعی میکردنـــد آن را به دســـت آورند .کـــودکان بزرگتر بـــه ترتیب رنگهای س ــرخ،
زرد ،آبی و ســـبز را دوســـت داشـــتند .در ســـن  6ســـالگی رنگ آبـــی میان کـــودکان ارجحیت
دارد.
رنگها
کلیه
رنگهای
گرم

نارنجی

قرمز

صورتی
رنگهای
سرد

تأثیرات بر روان کودک
ً
رنگهای گرم ،نارنجی ،زرد ،قرمز و صورتی هستند .این رنگها غالبا کودک را پرانرژی و
ذهن را فعال میکنند .بهصورت اغراق شدهای فضا را بزرگتر نمایش میدهند .به کودکان
بهخصوص در فضای بسته یا هنگامیکه تنها هستند ،احساس امنیت میدهند افراط در
استفاده از این رنگها ممکن است باعث اختالل در خواب کودکان شود.
تقویت ارتباطات اجتماعی کودک ،توصیه شده برای کودکان تنها یا منزوی .برای مهدکودکها
و کالسهای درس گزینه مناسبی خواهد بود بههیچوجه در پردهها و بهطور وسیع در اتاق
استفاده نشود .برای افزایش اشتها و تشویق به خوردن کاربرد مناسبی دارد بهتر است با
رنگهای سرد ترکیب و بهصورت مالیم و لکهای در اتاق به کار رود.
افزایش میزان شادی و سرزندگی در فضای کودک .از رنگ زرد پررنگ و یا لیمویی در
روانشناسی برای افزایش تمرکز کودک استفاده میشود .رنگها و دکوراسیون به رنگ زرد
کمرنگ و مالیم ،عملکرد حافظه را بهتر میکند.
ً
بههیچوجه برای فضای اتاق برای کودک توصیه نمیشود ،خصوصا در سنین و ماههای پایین
این رنگ حتی به حالت لکههای بزرگ و دکوراسیون عمده نباید در اتاق کودک استفاده شود،
ممکن است باعث سردرد و درد چشم گردد.

جدول شماره  :4تأثیرات رنگ بر فضای
کودک( .مأخذ)https://etude.design :

دکوراسیون تمام صورتی در نگاه اول زیبا ،اما به مرور زمان به شدت خستهکننده میشود.
ً
به دلیل انرژی باال ،از دکوراسیون عمدتا صورتی پرهیز کنید .میزان زیاد صورتی تیره ،باعث
افزایش عصبانیت و هیجان کاذب میشود.
مانند رنگهای آبی ،سبز ،بنفش ،سفید ،سیاه ،قهوهای ایجاد یک فضای آرام و ساکت پایین
آوردن هیجانات کودکان پیش فعال استفاده به میزان زیاد ممکن است موجب ایجاد حس
افسردگی ودلتنگی شود .در فضاهایی مانند مهدکودکها که کودکان از مادران و خانواده خود
دور هستند ،بهطور گسترده استفاده نشود.

سبز

القا احساس خوب و آرامش بخش طبیعت و سالمتی موجب باالرفتن دقت و تمرکز روی یک
موضوع میشود .تمایل به یادگیری و خواندن را افزایش میدهد

بنفش

به نسبت تمایل به آبی و قرمز خصوصیات آن را انتقال میدهد .القاء حس رویایی و فضای
جادویی بنفش تیره فضای اتاق رو لوکس و تجملی نشان میدهد ولی به دلیل ویژگیهای
روانشناختی و انرژی بسیار باال برای اتاق کودکان توصیه نمیشود .بنفش روشن ویاسی حس
آرامش به انسان القاء میکند.

سفید

رنگ سفید به تنهایی ،فضایی روحانی و درعینحال دلباز به نمایش میگذارد .استفاده
از رنگ سفید به تنهایی و پس از مدتی خستهکننده میشود و فضا را یکنواخت میسازد.
بهترین گزینه برای فضای کودک ،تلفیق سفید با رنگهای در دکوراسیون و وسایل بازی اتاق
وی است.

طوسی

ایجاد حس آرامش و تمرکز یکی از ویژگیهای این رنگ است رنگ طوسی ذهن را به فکر کردن
تشویق میکند و تمرکز بر روی موضوعات را افزایش میدهد .بهتر است برای اتاق خردساالن و
کودکان زیر دبستان به هیچ وجه استفاده نشود.

سیاه

خفه کردن نور و تیره به نظر رسیدن فضا از ویژگیهای این رنگ است .گزینه بسیار نامناسب
ً
برای اتاق کودک و اصوال طراحی اتاقخواب به شمار میرود .بهتر است حتی برای
مبلمانهای کوچک به این رنگ برای اتاق کودک استفاده نشود.
رنگ سرد ولی آرام و مهربان ،میتواند با سبز که هم خانواده او و از جنس طبیعت است
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آبی

رنگ آرامش و آرام بودن است ،این رنگ در روانشناسی و دکوراسیون برای فضاهایی که نیاز به
آرامش دارند استفاده میشود.

قهوهای
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 7-4رنگ و آموزش
بـــه گفتـــه یوهانـــس ایتن رنگ زندگی اس ــت ،ز ی ــرا زندگی ب ــدون رنگ همچون مرده اس ــت.
رنـــگ در فراینـــد یادگیـــری بســـیار تأثیرگ ــذار میباش ــد ،ب ــه ای ــن دلی ــل ک ــه یادگی ــری دارای
ســـبکهای گوناگونـــی چـــون شـــناختی ،عاطف ــی و فیزیولوژیک ــی اس ــت یـــک معل ــم توان ــا
نه ــا با یادگی ــری ،ای ــن فرآین ــد را کارآمدتر
میتوانـــد بـــا بهرهگیـــری از ایـــن ســـبکها و پیوند آ 
ســـازد تـــا حافظه بلندمـــدت فعال گردد .پ ــس این امکان ب ــرای معل ــم و در کل کادر اجرایی
مدرســـه وجـــود دارد کـــه با اســـتفاده درس ــت از رنگها و مدیریت حس ــاب ش ــده ،حالتها
و شـــرایط مناســـبی برای یادگیری فراهم ش ــود .طی مطالعاتی که در مرکز روانشناس ــی آلس ــن
ٔ
عالقه ک ــودکان چهار
گه ــای مورد
آلمـــان به عمل آمده نشـــان میدهد که ش ــاخصترین رن 
رنـــگ :قرمـــز ،نارنجی ،زرد و آبی اســـت به همین دلیل کارخانجات اس ــباببازی بر اس ــاس
ســـفارش روانشناســـان وســـایل بـــازی ک ــودکان را اغل ــب در چهار رن ــگ مذکور تهی ــه و تولید
میکننـــد .از طرفـــی رنگهـــای خاکس ــتری ،س ــیاه ،قه ــوهای و س ــفید م ــورد عالق ـ ٔـه کودکان
نمیباشـــد و اغلب آنهـــا را مینجاند .مس ــئوالن و مربیان مهدکودکها و کودکس ــتانها باید
بـــه مبانی ٔ
اولیه علم روانشناســـی رنگها آش ــنا ش ــوند ت ــا در انتخاب رنگ محیط آموزش ــی و
نیـــز در لباسهـــای خـــود و کودکان ،آ گاهانه دقت بیش ــتری ب ــه کار برند؛ بنابرای ــن با توجه به
اینکـــه رنگهـــا اثـــرات عمیقی بر سلس ــله اعص ــاب و روان کودکان ب ــه جا میگ ــذارد نباید از
رنگهایی مانند ســـیاه و قهوهای و یا س ــفید یک دس ــت در محیط آموزش ــی اس ــتفاده کرد،
زیـــرا نوعـــی اختـــاالت عصبی ،خس ــتگی روح ــی و بیق ــراری در ک ــودکان ایج ــاد میکند و
بـــه بیعالقگـــی و گاهی احســـاس نف ــرت به مربی ــان و معلمانی ک ــه ازین رنگه ــا بهصورت
یک دســـت اســـتفاده کننـــد میانجام ــد (ش ــاهچراغی و بن ــدر آب ــادی )311:1395 ،هنر اتل
تأثیرهای رنگ محیطی مدرســـهای را مطالع ــه نمود .رنگهای اصلی ،ب ــا تأثیرهای مثبتتر
ذهنـــی همراه بود .در مطالعه هنر اتل رنگهای زرد ،س ــبز ،پرتقالی و آبی روش ــن بیش ــتر مورد
عالقـــه دانـــش آمـــوزان بـــود .وقتی ایـــن رنگه ــا در رنگآمی ــزی کالسها م ــورد اس ــتفاده قرار
یک ــه محیطهای
گرفـــت ،نمـــره بهره هوشـــی دانش آمـــوزان تا  12نم ــره افزایش یاف ــت .درحال 
ســـفید ،قهـــوهای و ســـیاه نمرههـــای دان ــش آم ــوزان کاه ــش پی ــدا ک ــرد (قربان ــی )1383 ،در
محیـــط آموزشـــی رنگ تأثیر روانـــی زیادی بر ک ــودکان دارد .نحوه رنگآمیزی محیط آموزش ــی
در تحقیقات زیادی بررســـی شده اس ــت .استفاده از رنگهای مناس ــب در محیط آموزشی
باعـــث کاهـــش غیبتهای مکرر دانش آموزان افزایش دلبس ــتگی و دلگرم ــی آنان به محیط
و کاهش خســـتگی چشـــم و بدن ش ــده و ناخودآ گاه در آنان ش ــوق و عالقه بیشتری به وجود
میآورد( .رحمتـــیزاده)1391 ،
-8تأثیر رنگها بر روی خالقیت در فضای آموزشی
یش ــوند دان ــش آم ــوزان و
رنگهـــا الهامبخـــش خالقیـــت و ابت ــکار هس ــتند و باع ــث م 
گه ــا ن ــه تنه ــا به
دانشـــجویان ایدههـــای نـــو و جدیـــدی ب ــه نظرش ــان برس ــد .اس ــتفاده از رن 
پروژههـــای هنـــری کمـــک میکنـــد بلکه ح ــس خالقیت و ن ــوآوری برای نوش ــتن داس ــتان را
نه ــا کم ــک میکند ک ــه راحتتر به س ــؤاالت پاس ــخ
نیـــز در آنهـــا تحریـــک میکنـــد و بـــه آ 
دهنـــد و مـــورد ارزیابی قـــرار گیرند .ب ــر اس ــاس مطالعات نظ ــری پیرامون مناسـ ـبترین رنگ
بـــرای فضاهای آموزشـــی به ســـه رنـــگ زرد ،س ــبز و آبی رس ــیدیم ک ــه طبق مطالع ــات انجام
صـــورت گرفته رنگ زرد مناســـبترین رنگ برای فضاهای آموزش ــی بوده ک ــه یادگیری و میل
و رغبـــت در روند یادگیری را به ســـبب اثرات روانی به اس ــتفاده کنن ــده از فضا انتقال میداد
و همچنیـــن تأثیر رنگ آبی به ســـبب آرامش بیش ــتر در رون ــد یادگیری کودکان بس ــیار نزدیک
به رنـــگ زرد بود( .بـــدری)1396 ،

-9بررسی تأثیر رنگ در مصادیق معماری
 9-1موزه کودکان dupage
کـــودکان  DuPageکـــه در ســـال  ۱۹۸۷بهمنظـــور آمـــوزش خانوادههـــا و کـــودکان تأس ــیس
شـــده .در رنگآمیـــزی ایـــن مـــوزه از  20رنـــگ مختلـــف اســـتفاده شـــده اســـت .ایـــن رنگها
حـــس تحـــرک و پویایـــی جدیدی بـــه ســـاختمان دادهاند .کـــودکان در ایـــن موزه راهش ــان را
به آســـانی پیـــدا میکننـــد .همچنیـــن دیدهای وســـیع و فراگیـــری به قســـمتهای مختلف
مـــوزه وجـــود دارد که ایـــن امـــکان را برای والدیـــن فراهم مـــیآورد تـــا دورادور مراقـــب فرزندان
خـــود باشـــند .در ورودی ســـاختمان کفپـــوش راه راهـــی وجـــود دارد کـــه توجـــه کـــودکان را به
فضاهـــای ویـــژه فعالیـــت و تفریـــح جلـــب میکند .هـــر ،در قرمز رنـــگ ،در ســـاختمان ،دری
بـــرای خوشـــامدگویی اســـت ،دعوتی برای کشـــف و تجربـــه چیزهای جدید ،اما پش ــت یک
در آبـــی رنگ ممکن اســـت فضای مخفی و پوشـــیدهای مثل یک انبار یـــا فضای مخصوص
کارمندان وجود داشـــته باشـــد.
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تصویر -1نمای بیرونی مهدکودک
(مأخذ :سایت تخصصی معماری ،98
)1399

 9-2مهدکودک  KEKECدر اسلوونی 2010
ایـــن مهدکـــودک یکـــی از اولین مهدکودکهای اســـلوونی که از چوب و الوار از پیش س ــاخته
شـــده ،میباشـــد کـــه یـــک گام مهـــم بـــه ســـوی ساختوســـاز پایـــدار بوســـیله مـــواد طبیعی
ســـاختمان میباشـــد .طراح این مهـــد دفترمعمـــاری جوکوتنیک اســـت.
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تصویر -2نمای بیرونی مهدکودک
(مأخذ :سایت تخصصی معماری ،98
)1399
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تصویر -4نمای بیرونی (مأخذ :سایت
آموزک)1399،

مهدکـــودک  kekecمحیطی شـــاد و پویا دارای فضاهای بازی مناس ــب برای کودکان اس ــت.
نمـــای ســـاختمان مهدکـــودک  kekecاز اس ــایدهایی تش ــکیل ش ــده اس ــت که ی ــک طرف
آنها رنگی و طرف دیگر چوب اســـت .این اس ــایدها از  ۹رنگ روش ــن و ش ــاد تش ــکیل شده
اســـت کـــه خـــود کـــودکان بـــه راحتـــی میتوانند قس ــمت رنگ ــی و چو ب ــی را انتخ ــاب کنند.
اغلب مشـــکلی کـــه در محیط مدرسـ ـهها وجود دارد عدم وج ــود زمین بازی و وس ــایل بازی
میباشد.
معمـــاران مهدکـــودک  kekecبـــرای برطرف کردن این مش ــکل س ــه طرف بنای س ــاختمان را
بهصـــورت اســـایدهای رنگـــی درســـت کردهان ــد که کاربرده ــای ز ی ــادی برای ک ــودکان دارد
کـــه شـــامل قســـمتهای زیر میشـــود :ب ــه ک ــودکان اج ــازه میده ــد اس ــایدها را بچرخانند
و نمـــای مدرســـه را تغییـــر دهنـــد .کم ــک میکن ــد رنگها را ی ــاد بگیرن ــد و متر ی ــال چوبی را
تجربـــه کننـــد .امکان بـــازی برای کـــودکان را ایجاد میکن ــد مانند هماهنگ ک ــردن رنگها،
شـــمردن و حـــدس زدن رنگها .هماهنگی بین چش ــم و دس ــت و باال بردن ضریب هوش ــی
آنهـــا .نمـــای ســـاختمان مهدکـــودک  kekecمانند یک آفتابپرس ــت عمل میکن ــد ،اجازه
میدهـــد ســـاختمان بهعنـــوان یک طی ــف رنگی متف ــاوت و پ ــر جنبوجوش نمای ــش داده
شـــود و همچنین بهعنـــوان یک هدایت کننده نور و گرما به داخل س ــاختمان نیز میباش ــد.
همچنیـــن اســـایدهای نیمه بســـته نم ــا ،رنگینکمانی را داخ ــل اتاق منعک ــس میکنند.
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نتیجهگیری
رنـــگ بهعنـــوان ســـمبلی مشـــخص همـــواره از دیـــر بـــاز مـــورد توجـــه بـــوده اســـت و بهعنوان
متغیـــری در خالقیـــت و یادگیـــری کـــودکان نقـــش بســـزایی دارد .بـــا توجـــه به اینکـــه محیط
اطـــراف کـــودک باید مطابق بـــا فعلوانفعاالت درون وی باشـــد و حـــواس و حس کنجکاوی
او را برانگیـــزد ازیـــن رو بهتریـــن فضاهـــا برای کـــودکان باید مطابق بـــا نیازهـــای او رنگارنگ و
با نشـــاط باشـــد .کـــودکان با رنگ مـــکان را حس میکننـــد .در طراحی فضاهـــای مهدکودک
بایـــد بـــه ســـاختارهای زیباییشناســـی و عملکـــردی کـــه انگیـــزه و میـــل رو در کـــودک برای
پیشـــرفت و تکامـــل در تواناییهـــای فکـــری ،خالقانـــه ،جســـمی و روحی بر میانگی ــزد توجه
نمـــود .بهکارگیـــری رنـــگ فقـــط یکـــی از عوامـــل تکاملـــی و پیشـــرفت تکاملی فکـــری کودک
نیســـت بلکـــه بـــه عوامـــل عاطفی نیـــز مربوط میشـــود .کـــودکان برای رشـــد و بـــروز خالقیت
نیـــاز بـــه محیط آموزشـــی پویـــا و رنگارنگ همـــراه با ایجـــاد محیطی گـــرم و صمیمـــی دارند.
بنابرایـــن با اســـتفاده از رنگهـــا و المانهـــای رنگی و عوامـــل محیطی مؤثر محیط آموزش ــی
مناســـبی را بـــرای رشـــد و خالقیت کـــودکان خلـــق میکنیم.
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ابنیـــه مذهبـــی بهویـــژه مســـاجد بهعنـــوان عنصـــر هویتبخـــش و قلب تپنـــده شـــهر همواره
نقش محوری در شـــهرهای اســـامی داشـــته اســـت .هویت شـــهرهای ایـــران بـــا ورود مظاهر
شهرســـازی مـــدرن در قـــرن حاضـــر دچـــار تغییـــرات بیرونی و درونی بســـیاری شـــده اس ــت.
بدیهـــی اســـت کـــه بـــا چنیـــن تحوالتـــی در شـــهرها ،بافـــت تاریخـــی شـــهر و ســـاختارهای
ارزشـــمند آنکـــه زمانـــی بهعنـــوان یـــک کلیـــت شـــهری ،حیاتـــی کارآمـــد داشـــت در وج ــوه
کالبـــدی و کاربـــردی دچار دگرگونی شـــد .به دنبـــال این تحوالت در فضاهای شـــهری بافت
تاریخـــی ،شـــکاف بیـــن این بافت و شـــهر معاصـــر بیشازپیش افزایـــش یافته و منج ــر به بروز
مشـــکالتی در ابعـــاد کالبـــدی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی در شـــهرهای تاریخی ش ــده
اســـت کـــه نمیتـــوان بهراحتـــی از کنـــار آن عبور کـــرد .هـــدف این مقالـــه شناســـایی عوامل
بـــروز ایـــن گسســـت بهویژه در ابعـــاد اجتماعـــی و فرهنگـــی در بافتهای تاریخی ش ــهرهای
ایـــران و ارائـــه راهکارهایـــی جهـــت تقویت نقـــش مراکـــز مذهبی بهمنظـــور رجوع بـــه مفاهیم
عمیـــق شهرســـازی اســـامی ایران اســـت .بـــر این اســـاس محله پشـــت گنبد بهعنـــوان یکی
از محـــات تاریخـــی در شـــهر اصفهـــان بهعنـــوان مطالعـــه مـــوردی انتخـــاب شـــده اس ــت.
روش مـــورد اســـتفاده در این مطالعـــه توصیفی -تحلیلی بـــوده و گـــردآوری دادهها بهصورت
اســـنادی و میدانی صـــورت پذیرفته اســـت.
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 -1مقدمه
در ســـنت شـــرقی ،شهرنشـــینی و شـــهرهای اس ــامی در ط ــول چهارده ق ــرن پی ــش تاکنون بر
ٔ
پهنـــه بســـیار وســـیعی گســـترده شـــده و در نواح ــی مختل ــف جهان بس ــط یافته اس ــت و در
یه ــا نق ــش چش ــمگیری داش ــته اس ــت .در تم ــام
اجـــزای بســـیاری از تمدنهـــا و ایدئولوژ 
این دوران ،شـــهرهای اســـامی بـــه حیات ،خالقی ــت ،توانمندی و بازس ــازی خو ی ــش ادامه
دادنـــد و بـــر بحرانهـــای مختلـــف فائق آمدند .این ش ــهرها بر فراس ــوی ش ــعاعی گس ــترده از
نه ــا از طریق سیس ــتمهای جدید ش ــهری
طریـــق بنیادهـــای جدیـــد احیـــاء ش ــدند و ب ــروز آ 
تحقـــق یافـــت .حضور فرهنگ اســـامی در اقلیمها و س ــرزمینهای مختل ــف و نیز امکانات
نامحـــدود ترکیـــب و تلفیـــق فرهنـــگ بوم ــی ب ــا فرهن ــگ اس ــامی ،به عرض ـ ٔـه نوع ــی وحدت
در بســـیاری از مفاهیـــم و مظاهر شـــهری در آنها منجر ش ــده اس ــت .از س ــوی دیگ ــر تاریخ،
موقعیـــت جغرافیایـــی و تنـــوع قومـــی ،اختالفات ــی را نی ــز در ای ــن پدیدههای ش ــهری به وجود
آورده اســـت ،چـــه برخـــی از ایـــن فرهنگه ــا ب ــه س ــنتهای شهرنش ــینی دوران باس ــتان نیز
مجهـــز بودنـــد که ایـــن خـــود تأملبرانگیز اس ــت( .دان ــش)590 :1390،
بافـــت تاریخـــی شـــهرها دارای ویژگیه ــا و مش ــخصههایی اس ــت ک ــه آن را از بافته ــا و
پهنههـــای پیرامونـــی و بالفصـــل و نی ــز س ــایر قس ــمتهای ش ــهر متمای ــز میکن ــد .وج ــود و
اســـتقرار عناصـــر ،راســـتهها ،گرههـــای ارزش ــمند تاریخ ــی ،فرهنگی ،سیاســـی و تج ــاری به
نه ــا در تقو ی ــت هویت
همـــراه تفـــاوت قدمـــت و عمـــر بناهـــا ،ظرفی ــت گردش ــگری و نقش آ 
فرهنگـــی و تاریخـــی ،ضـــرورت نـــگاه متمای ــز مدیریت ــی ب ــه ای ــن مناطق را نس ــبت به س ــایر
مناطـــق شـــهری ایجـــاب میکنـــد( .طاهرخان ــی و متوس ــلی )97 :1385،ش ــهرهای ایرآنکه
دارای ویژگیهـــای تکامـــل یافته در قرون متم ــادی بودند ،در عرض چند ده ــه دچار تحولی
عظیـــم شـــدند .آنچـــه را کـــه ایـــن ش ــهرها بهعن ــوان خصوصی ــات کالب ــدی خود داش ــتند،
فضاهـــا و عناصـــر ارزشـــمندی منبع ــث از فرهن ــگ حا ک ــم ب ــر زندگ ــی ش ــهروندان بودند .هر
فضا یا عنصر معماری-شـــهری ،طبق نیازهای روزمره س ــاکنان ش ــهرها و در پاس ــخ به رش ــد
ته ــای قدیمی
و دگرگونـــی جامعه شـــهری طـــی زمان ش ــکل گرفت ــه و تکامل یافته ب ــود .باف 
بـــه همـــراه عناصر و فضاهای شـــهری درون خ ــود ،مانند ش ــبکه معابر ،بازاره ــا و آبانبارها،
مســـاجد و کاروانســـراها و ،...عالوه بر ش ــکل فیزیک ــی قابل توجه و خصوصی ــات کالبدی،
ارزشهـــای فرهنگـــی ،اجتماعـــی و تاریخ ــی و ی ــژهای را در خود نهفت ــه داشـــتند( .حبیبی و
همـــکاران)16 :1390،
تس ــاز
با گذشـــت زمان ،اگر شـــهرها بتواننـــد ،کماکان اص ــول و ارزشهای مورد قبول و هوی 
خـــود را بـــه ناظـــر و جامعـــه القـــا کنن ــد ،میتوانند ب ــه نق ــش ارزش ــمند هویتی خو ی ــش تداوم
ببخشـــند؛ امـــا اگـــر نتوانند نقـــش مورد نظ ــر و مورد نی ــاز جامعه را ایف ــا کنند ،به م ــرور مهجور
و مضمحـــل خواهند شـــد و نقـــش هویتی خو ی ــش را از دس ــت خواهند داد .ع ــاوه بر اصول
و ارزشهـــا ،اگـــر شـــهرها و عناصـــر ش ــهری بتوانند خ ــود را بهعنوان ی ــک الگوی برت ــر و پایدار
ٔ
بیگانـــه خود برت ــر و زیباتر و ش ــاخصتر باش ــند مط ــرح کنند نیز،
و پـــردوام کـــه از نمونههـــای
همچنـــان بهعنوان عامـــل هویتی جامعه ظاه ــر خواهند ش ــد .بهویژه اگر آث ــار در دوره ایجاد
خود واجد برتریهای هنری و تکنیکی و علمی باش ــند ،نقش هویتیش ــان تقویت و تثبیت
خواهد شـــد .در واقـــعٔ ،
نکته مهم ،اص ــول و ارزشهایی هس ــتند که این عوامل هویتس ــاز،
به آنها اشـــاره میکنند .ازاینرو ،شناس ــایی اصول و ارزشهایی که زمینهس ــاز ش ــکلگیری
عوامـــل هویتســـاز ،بودهاند ،از اهمیت و جای ــگاه درخور توجهی برخوردار هس ــتند .لذا این
شه ــای حاکم بر
پژوهـــش تالشـــی اســـت در جهت شناس ــاندن گوشـ ـههایی از اص ــول و ارز 
منظر شـــهرهای ایرانی-اســـامی و اینک ــه چگونه میتوان این الگوهای س ــنتی را در ش ــکلی
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 -2ادبیات پژوهش
رشـــد ســـریع و ناهنجـــار مراکـــز شـــهری ،افزایـــش جمعیـــت شـــهرها و همچنیـــن گس ــترش
ساختوســـازهای نامتناســـب شـــهری ،منجـــر بـــه زیـــان بیشـــتر بـــه بافتهـــای تاریخ ــی و
بیهویتـــی شـــهر و تأثیـــر منفـــی بـــر ســـا کنان شـــهر میشـــود؛ بنابراین ،حفـــظ بافـــت تاریخی
بهعنـــوان هویتـــی ضـــروری برای ادامـــه حیات شـــهرها مطرح میگـــردد .اهمیـــت و ضرورت
حفـــظ آثـــار کهن نـــه بهعنـــوان پدیدههـــای نمادیـــن ،بلکه بـــه دلیل شـــناخت ســـیر تحول و
تکامـــل تاریـــخ شهرســـازی و تمـــدن شهرنشـــینی ،حفـــظ هویـــت و اصالت شـــهری و تبیین
حیـــات شـــهری بر اســـاس شـــواهد و مـــدارک علمی همـــواره مورد توجـــه بوده اســـت( .کیانی

میالد فتحی ،محمد مهدی رئوف
صص 48-29

سال سوم ،شماره ششم و هفتم ،بهار و تابستان 1399

ٔ
توســـعه مکانهای شـــهری از آنها بهره جســـت.
نویـــن ارائه داد و در
یکـــی از مســـائل مبتـــا بـــه جوامـــع امـــروزی ،جدایـــی انســـان از مبانـــی معنـــوی و تمرک ــز ب ــر
جنبههـــای مادی حیات اســـت؛ از جمله در مقوله معماری و شهرســـازی نـــه تنها عبارات،
ً
محیـــط و فضـــا پیام و معنایی معنـــوی و روحانی را القـــا نمینماید ،بلکه انســـانها نیز غالبا
در پـــی ایجاد محیطهـــا و فضاهای کیفی ،معنـــادار و روحانی که تجلـــی آرمانهای معنوی
حیات باشـــند نیســـتند .معماری و شـــهر مســـلمین کـــه روزگاری سرشـــار از معانـــی و رموز و
اســـرار و حافـــظ تعادل حیات بـــود در دنیاگرایی ،بـــه دنبالهروی از غرب پرداخته اس ــت که
شـــهرهای ایرانـــی نیـــز از این بلیه بینصیب نمانـــده و بهویژه در چند دهـــه اخیر به ملغمهای
نـــارس از شـــیوههای گوناگون معمـــاری غربی تبدیل شـــدهاند.
بناهـــای مذهبی اعم از مســـاجد ،حســـینیهها ،خانقاهها ،مزارات و غیـــره به دالیل مختلف
از جملـــه؛ «معنویـــت حا کـــم بـــر آنهـــا»« ،ســـابقه تاریخـــی»« ،شـــیوه معمـــاری» و «کارک ــرد
فرهنگی-اجتماعـــی و اقتصـــادی» در بیـــن مـــردم از گذشـــته تابهحـــال از اهمیـــت خاص ــی
برخـــوردار بـــوده و جنبـــه «تقدس» یافتهانـــد .بناهای مذکـــور ،پویایی معنـــوی و کالبدی خود
را در طـــول زمـــان حفـــظ کـــرده و بـــه نـــدرت متروکـــه و رها شـــدهاند .ایـــن مظاهر هنـــر معنوی
(بناهـــای کالبـــدی ـ فرهنگـــی) همـــگام بـــا ورود جامعـــه جهانـــی بـــه عصـــر «فرانوگرای ــی» و
ّ
«اطالعـــات و ارتباطـــات» ّ
اهمیـــت ویـــژهای یافتهانـــد ،زیـــرا «انقـــاب انفورماتیـــک» باع ــث
کمرنـــگ شـــدن اقتصاد مادی و توســـعه اقتصادی متکی بر تولیدات فرهنگی شـــده اس ــت.
توجـــه بـــه پدیدههـــای کالبدی و بناهـــای میراثی /تاریخی بویژه شـــهرهای تاریخـــی و اماکن
مقدســـه و متبرکـــه به لحاظ تنـــوع کارکردها و منافع مـــادی و معنوی حاصـــل از آنها افزایش
یافتـــه و بـــه دلیـــل ســـهم فراوانـــی کـــه در تأمیـــن منافـــع ملـــی دارنـــد در کانـــون توجه مس ــائل
«اقتصـــاد فرهنگـــی» قرارگرفتهانـــد .چشـــمانداز «اقتصاد قرن بیســـتویکم» روشـــناییبخش
غلبـــه «اقتصـــاد فرهنگی» بـــر ســـایر جنبههای اقتصـــادی در تأمیـــن زندگی مردم اس ــت .در
چارچـــوب همین بینش فکری ،مســـئله «شـــهرهای تاریخی» و بناهای با کارکـــرد «فرهنگی ـ
اجتماعـــی» موجود در شـــهرها اهمیت بســـزایی یافتـــه و کانون مطالعه و توجـــه نظریهپردازان
«اقتصـــاد فرهنگـــی» و شـــهرپژوهان قرار گرفته اســـت.
بافتهـــای تاریخـــی و فرهنگی شـــهرها آثار گرانبهایی هســـتند که نشـــانه فرهنـــگ و دانش
معمـــاری و شهرســـازی بومیانـــد و بهعنـــوان جزئـــی از هویـــت اجتماعـــی هر قوم و کش ــوری
تلقی میشـــوند .این بافتها در شـــهرهای ما ،دربردارنده ظرافـــت و زیبایی و نیز روح خالق
مردمـــی اســـت که طـــی ســـالیان دراز آنها را بر طبق ســـنن ،فرهنـــگ و نوع معیشـــت خود به
وجـــود آوردهانـــد .بافتهـــای تاریخـــی و فرهنگی بهعنـــوان هســـته قدیمی و تاریخـــی دارای
قابلیتهـــای بالفعـــل و بالقوهانـــد که در صـــورت عدم پیشبینـــی تمهیـــدات الزم ،موجب
آســـیبهای جبرانناپذیر و اتالف ســـرمایههای فرهنگی میشـــود( .قربـــی و مدیری:1387،
)7
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و همـــکاران )22 :1389،گسســـت تاریخ ــی روزگار معاص ــر از س ــیر تکام ــل دس ــتاوردهای
پیشکســـوتان معمـــاری ،موجـــب تولی ــد فضای ــی ناخوان ــا در ش ــهرهای امروز گردیده اس ــت
تـــا جایـــی کـــه رابطـــهای منطقی بیـــن معم ــاری معاصر ای ــران و معم ــاری تاریخ ــی آن وجود
نـــدارد از میان بردن این گسســـت نیاز به ش ــناخت و درک س ــاختارهای موج ــود در معماری
گذشـــته و بهکارگیـــری ایـــن ســـاختارها ب ــه ش ــکل جدی ــد در معم ــاری معاصر میباش ــد.
بافتهـــای تاریخـــی با توجه به حفظ بخش ــی از کالب ــد خود و پذیرش نفشه ــای اجتماعی
جدیـــد مهمتریـــن بخشهـــا بـــرای احیا مفاهیم ش ــهر ایرانی اس ــامی هس ــتند از س ــوی دیگر
همـــواره بایـــد در نظـــر داشـــت شـــهرها ش ــکلگرفته مردم ــان و انس ــانها محص ــول فرهن ــگ
جامعه هســـتند .شـــکلگیری شـــهرهای س ــنتی ایرانی و اس ــامی درواقع محص ــول فرهنگ
پیشـــرو دوران اوج تمـــدن اســـامی ب ــوده اس ــت .از ایـ ـنرو توجه به ای ــن مبانـــی در طرحهای
مرمـــت و بهرهگیـــری از ظرفیتهـــای فرهنگی اجتماع ــی موجود در احیای کیفیات ش ــهری
گذشـــته ضـــروری بـــه نظـــر میرســـد .ای ــن احی ــا خ ــود نیازمن ــد ن ــگاه چندبعدی اس ــت که
عـــاوه بـــر تأمین نیازهـــای روز یـــک ایرانی مس ــلمان ،کیفیات معن ــوی و متعالی ش ــهری نیز
در آن متبلـــور شـــود .هـــدف این نوش ــته نیز تبیی ــن اهمیت موض ــوع فرهنگ در ش ــکلگیری
شـــهرهای ایرانـــی و ضـــرورت توجه ب ــه آن در طرحهای مرم ــت بافتهای تاریخی ش ــهری با
رویکـــرد احیـــای مبانی شـــکلگیری بافتهای تاریخی اس ــت .با توجه به این مس ــئله که در
شـــهرهای ایرانی اســـامی همواره مس ــاجد و مراکز مذهبی نقش ــی حیاتی در بافت شهری در
ابعـــاد کالبـــدی ،اجتماعـــی ،اقتصادی و فرهنگ ــی ایفا میکردن ــد توجه این نوش ــته به نقش
ایـــن مراکـــز در طرحهـــای مرمـــت بوده و نس ــبت ب ــه ارائ ــه راهبرده ــای احیای مرا ک ــز مذهبی
نه ــا در محل ــه تاریخ ــی پش ــت گنب ــد اصفه ــان بهعن ــوان
و تأثیـــرات فرهنگـــی اجتماعـــی آ 
محـــدوده مطالعـــه اقدام نموده اســـت.
 -3ساختار و هویت شهر اسالمی
شهرســـازی ایرانـــی در پـــی تحقـــق بخش ــیدن ب ــه اصلی اس ــت که جه ــان بـــر آن ق ــرار دارد،
یعنـــی اصـــل تعـــادل تا از طریـــق ایجاد تع ــادل فضای ــی و ت ــوازن کالبدی به وحدت دس ــت
ٔ
یابـــدٔ .
منزلـــه یک ترکیب هن ــری و کالمی برای بی ــان این اصل ب ــه کار گرفته
همـــه عناصر به
میشـــوند .آهنـــگ ،تکـــرار ،انقطـــاع ،ت ــداوم ،یکس ــانی ،بازگش ــت ب ــه آهن ــگ و بازآم ــدن ب ــه
تبایـــن و ...مقدمـــه و مؤخـــره ،پیشدرآم ــد ،اوج ،ف ــرود و ...در ماهرانهتر ی ــن ترکی ــب فضایی
و بیـــان کالبـــدی چهـــره مینمایند( .نور ی ــان )821 :1390،نحوه ش ــکلگیری اص ــول طراحی
ً
شـــهر ســـنتی اســـامی عمدتا به ارزشها و اعتقادهای فرهنگی اس ــام وابســـته اس ــت .این
ً
موضـــوع قاعدتا در ماهیت احکام اس ــامی ریش ــه دارد ،بهطور یکه کلی ــه جنبههای زندگی
مســـلمانان را تحـــت شـــعاع قرار داده اس ــت .ب ــه همین خاطر اس ــت که دین اس ــام بیش از
ایمـــان معنـــوی ،بهعنوان شـــیوه زندگی ش ــناخته ش ــده و از س ــکونتگاههای آن نی ــز بهعنوان
کتاب تمدن یاد میشـــود( .علیزاده و حبیبی )76 :1390 ،در ش ــکلگیری شهرهای اسالمی
عوامـــل مختلفـــی وجود دارد کـــه میتوان آنها را به چند دس ــته کلی زیر تقس ــیمبندی نمود:
عوامـــل طبیعـــی :منظور از این دســـته ،مواردی اس ــت که در ش ــکلگیری هر ش ــهری ازجمله
شـــهرهای اســـامی میتوانـــد دخیـــل و تأثیرگ ــذار باش ــد ک ــه از آن جمل ــه میتوان ب ــه اقلیم،
توپوگرافـــی منطقـــه ،مـــواد و مصالـــح س ــاختمانی موج ــود و قابل اس ــتفاده و ...اش ــاره نمود.
ِ
طبیعـــی اســـت در غالب موارد ،تشـــابهات عوامل طبیعی نتایج مش ــابهی را در ش ــکل دادن
بـــه شـــهرهای اســـامی به لحاظ ریختشناس ــی موجب ش ــده اس ــت.
عوامـــل مصنوعـــی :این عوامـــل ،عواملی اس ــت غی ــر از عوامل طبیع ــی که خود به دودس ــته
قابل تقســـیم اســـت؛ عوامل مؤثر در فیزیک و صورت ش ــهر ،عوامل تأثیرگذار در بنیاد و باطن
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شهر اسالمی.
منظـــور از عوامـــل مؤثـــر در فیزیک و صورت شـــهر ،عواملی چـــون تکنیکهای ساختوس ــاز
ابنیه و شـــهرها و قواعد و اســـلوب آن و نیز قوانین منبعث از شـــریعت و فقه اســـامی اس ــت
که میتواند حاوی دســـتورالعملهایی برای ســـاخت ابنیه شـــهری باشـــد؛ امـــا آنچه به باطن
ً
و بنیـــان شـــهر اســـامی ،صبغـــه اســـامیت میبخشـــد ،صرفـــا رعایـــت برخی نـــکات فقهی
نیســـت ،بلکـــه مفاهیمی چـــون نظم و سلســـلهمراتب شـــهری ،وحدت بافت شـــهری ،عدم
تمایـــز اجتماعی و ...اســـت کـــه به تفصیل بدان پرداخته میشـــود .عوامل مذکـــور را میتوان
ٔ
طریقـــه دیگـــری نیز دســـتهبندی نمـــود تـــا در آن مفهـــوم دین بهصـــورت جدیتـــری مورد
بـــه
بحث قـــرار گیرد:
عوامـــل بـــرون دینـــی مؤثر در شـــکلگیری شـــهر :در این دســـته عوامل طبیعـــی و برخی عوامل
اســـلوب ساختوســـاز قـــرار میگیرد .این قواعـــد امری ورای
مصنوعی همچون تکنیکها و
ِ
پیـــام و فحـــوای ادیـــان و مذاهب الهی اســـت که از طریـــق آمـــوزش و تجربه قابـــل فراگیری و
انتقال اســـت و منحصـــر در چارچوب فرهنگی خاصی نیســـت.
عوامـــل درون دینی مؤثر در شـــکلگیری شـــهر :منظور عوامـــل مرتبط با شـــرایع و حقایق دینی
اســـت که بهطور مســـتقیم میتواند در کالبد و معنای شـــهر اســـامی تأثیرگذار باشـــد.
ٔ
منزلـــه انعکاس ارزشهای اســـامی اس ــت.
برای بانیان و ســـاکنان شـــهر اســـامی ،شـــهر به
گذشـــته از تمـــام گونا گونیهـــای متأثـــر از عوامـــل طبیعـــی ،شـــهر در اســـام غـــرق در ایمانی
ّ
واحـــد اســـت و درحالیکـــه معیارهـــا و قوانیـــن زندگـــی بر آن حا کم و مســـلط اســـت ،ش ــکل
مشـــخصی از معمـــاری را ارائـــه میدهد .در این شـــرایط عوامـــل و اصول منبعـــث از فرهنگ
ٔ
شـــبکه قدرتمنـــدی را ایجاد میکند که در صـــورت تعارض با عوامـــل بیرونی ،به طرد
دینـــی،
و حـــذف آن پرداختـــه ،جایگزین دیگری را بـــرای آن میطلبد و یا آنکـــه در صورت امکان آن
را جـــذب و تعدیـــل میکند.
دین اســـام از قلب ســـرزمین عربستان با سنن بســـیار قوی عربی در سطوح مختلف حیات
اجتماعـــی از جملـــه امـــور ســـاختمانی ظهـــور یافـــت .بســـیاری از این ســـنن کـــه در انطباق
بـــا ارزشهـــای اســـامی قـــرار نداشـــتند ،ممنـــوع و مابقی بـــا برخـــی تعدیالت جـــذب تمدن
ســـاختمانی قبل از اســـام نیـــز در فرهنگ اس ــامی
اسالمیشـــدند .جوانـــب مختلـــف امور
ِ
اســـامی متمایز ظاهر گشت( .حکیم:1381،
جذب و تعدیل شـــد و ســـپس با خصوصیات
ِ
ً
 )21ریشـــههای نظـــم و یکپارچگی موجود در اکثر شـــهرهای جهان اســـام عمدتـــا به ارتباط
بخشهـــا و ترکیـــب نظام مندناشـــی از آن قابل اســـتناد اســـت که بـــه واســـطه مجموعهای از
راهبردهـــا و اصـــول ســـاختمانی ،به وجـــود آمده و حفظ میشـــوند .این مجموعـــه ،محصول
فقـــه میباشـــد :ســـازوکاری که نظـــام ارزشـــی شـــریعت را در چهارچوب فرآیند ساختوس ــاز
و توســـعه شـــهری تفســـیر نمـــوده و بـــه کار میبنـــدد .از اینرو تمامی شـــهرهای جهـــان عرب و
اســـام که عمده ســـا کنان آنها مســـلمان بودهاند ،دارای هویت اســـامی مشـــترکی هستند
کـــه بهطـــور مســـتقیم از کاربســـت ارزشهـــای شـــریعت در فرآینـــد شهرســـازی حاص ــل آمده
اســـت( .همان)361:
ٔ
شـــهر اســـامی در ابتـــدا بـــا نفـــوذ در پوســـته تمدنهـــای دیگـــر و بـــا اســـتفاده از جلوهه ــای
تجلـــی آن ،نمـــود مییابـــد تا نیازهـــای ابتدایی جوامع تازه مســـلمان را پاســـخگو باش ــد .پس
ٔ
حیطـــه آن ،نیاز به س ــاخت
از آن بـــا نضـــج و اســـتحکام یافتن فرهنگ اســـامی و گســـترش
مســـتحدثات جدید افزایش یافته ،شـــهرهای گذشـــته گسترش مییابند و شـــهرهای جدید
در نواحـــی مختلـــف برپـــا میشـــوند .بـــا پراکنده شـــدن نـــوای وحدتگـــرای این آیین ،ش ــهر
نیـــز جلـــوهای حقیقـــی و معنوی مییابد و بـــا رعایت اصولـــی همچون سلســـلهمراتب ،حریم
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نمودار  :1الگوی ارائه شده توسط حکیم در
ترسیم مؤلفههای مؤثر بر شکلگیری شهر
سنتی اسالمی (حکیم)39 :1381 ،
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 -4نقش فضاهای مذهبی در شهر اسالمی
در شهرســـازی اســـامی ،بهگونـــهای روابـــط بیـــن فضاهـــا و عملکردهـــای مختلـــف ب ــرای
جلوگیـــری از مزاحمتهـــای مذهبـــی ،سلســـلهمراتب فضاهـــای عمومـــی ،نیمـــه عموم ــی،
نیمهخصوصـــی و خصوصـــی ،تفکیک متناســـب قلمروهای شـــهری ،تأمیـــن امنیت جانی
و مالـــی ،در نظـــر گرفتـــن مقیـــاس انســـانی در شهرســـازی ،در نظـــر گرفتـــن وحـــدت ،ایج ــاد
محـــات متجانـــس و جلوگیـــری از قطببندیهـــای اجتماعـــی ،اقتصـــادی و فرهنگی ،در
نظـــر گرفتن فضاهـــای عمومی برای شـــهروندان ،ایجاد فضایی برای القای احســـاس امنیت
و توســـعه عدالـــت و تابعیـــت از قوانیـــن بینالمللـــی ،بهرهگیـــری از زیبایـــی برای رس ــیدن به
کمـــال مطلـــوب ،پیوســـتگی فضایی و وجود فضاهای آشـــنا و قابل دفـــاع از اهمیت خاصی
برخـــوردار بوده اســـت( .کمیلـــی و خدائـــی)9511390:،
در شـــهرهای ایرانـــی اســـامی فضاهـــای مذهبی بهویژه مســـاجد همـــواره نقشـــی کلیدی در
ســـاختار شـــهری داشـــتند .ایـــن مراکز عـــاوه بر ایفـــای نقـــش دینی خـــود در شـــهرها عاملی
بـــرای شـــکلگیری اســـتخوانبندی شـــهر و بـــرآورده نمـــودن نیازهـــای فرهنگـــی و اجتماع ــی
شـــهروندان داشـــتند .مســـاجد همواره محل برقراری ارتباطات اجتماعی در ســـطح محالت
و شـــهرها بودند .بســـیاری از کنشهای اجتماعـــی و اقتصادی مردم مانند آموزش (مس ــجد
مدرســـهها و یـــا برگـــزاری جلســـات درس در مـــدارس) ،حلوفصـــل دعاوی ،رفع مش ــکالت
اجتماعـــی و حل مســـائل اقتصادی در درون مســـجد صـــورت میگرفته اســـت .آنها از یک
ســـو محـــل برگـــزاری مراســـم عبـــادی بودنـــد و از ســـوی دیگـــر ،مکانی کـــه زندگـــی اجتماعی
ســـا کنان محـــات را ســـاماندهی میکـــرده و بـــه حلوفصـــل امـــور مـــردم میپرداختهان ــد.
در تاریـــخ شـــهرهای ایـــران ،بـــه وفـــور نمونههایی از ایـــن نوع عملکـــرد دوگانه مســـاجد یافت
میشـــود بهگونهای کـــه برخی مورخـــان غیربومی نیز به آن اشـــاره نمودهاند .دروازه مس ــجد در
ایـــران ،بـــا دو منـــاره در طرفیـــن آن یـــادآور خاطره بهشـــت بوده کـــه در میان دو مظهـــر متضاد
تنهـــا محور جهان اســـت( .تقوایی و معروفی )2211389:،میتوان تحوالت مســـجد در ش ــهر
اســـامی را به چهار مرحله تقســـیم کرد :مرحله اول آغاز دوره اســـامی بوده اســـت که مسجد
هنوز صورتی ســـاده داشـــت .در مرحله دوم روزگار بنیامیه بود که در آن مســـجد و قدرت به
هم پیوند یافت .مرحله ســـوم از روزگار خالفت عباســـیان و شـــکلگرفتن امپراتوری اس ــامی
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خصوصـــی ،نظـــم ،تعـــادل و ...در کالبدی پیچدرپیچ ،ســـعی در همســـازی بـــا این فرهنگ
را دارد و بدیـــن ترتیـــب قالـــب شـــهر اســـامی شـــکل میگیـــرد و تـــا قرنها به حیـــات خویش
ادامـــه میدهد( .دانـــش )1390:604،دین مبین اســـام با یک چهره صددرصـــد اجتماعی،
بـــه پدیده شـــهر چـــون آمیزهای از جســـم و جـــان نگریســـته و حیـــات و بالندگـــی آن را در گرو
ســـامت هـــر دو عامل میداند .مکتب اســـام در حین ترســـیم شـــمایل یک شـــهر مطلوب،
خـــود را آمـــاده پذیـــرش بهترینهـــای تمدنهـــای پیش از خـــود کرد تـــا جایی که اس ــتفاده از
کلیـــه دســـتاوردهای فرهنگـــی ،هنری ملـــل تابعه تـــا آنجا که بـــا مبانی آن مغایرت نداش ــت
بالمانـــع بـــود .بـــا مرور اســـام شـــهرهای ایرانـــی ،اجـــزاء و ارکان آن و اجتماعات پدی ــده آمده
بـــا فرهنـــگ اســـامی با عبارتـــی نظیر عدالـــت اجتماعی ،امنیـــت اجتماعی و فـــردی ،توجه
بـــه اقشـــار کمدرآمـــد اجتماعی و محرومیـــن ،تعـــاون ،روح همســـایه داری ،صلـــح و ...روبرو
میشـــویم کـــه نمـــود آن در شـــهر بهصـــورت وحدت فضایـــی در بافـــت ،برچیده شـــدن نظام
طبقاتـــی قبل از اســـام ،رعایـــت مرزهای خصوصی و عمومـــی ،مکانیســـمهای عامالمنفعه
نظیـــر وقف ،نظـــام سلســـلهمراتبی خانه ،کـــوی ،کوچه ،گذر ،دیـــوار دفاعی ،بازار ،مس ــجد و
 ...قابل مشـــاهده اســـت و این همه در یک ترکیبی بینظیر اسالمشـــهرهایی را پدید میآورد
کـــه در بســـتر زمان پایـــداری خود را حفظ کرده اســـت( .ســـلخی خســـرقی)707 :1390،

احــیــای نــقــش مــراکــز مــذهــبــی در طــرحهــای
مرمت بافتهای تاریخی شهری مبتنی بر
مــاحــظــات فرهنگی؛ م ــورد مطالعه :بافت
تاریخی محله پشت گنبد اصفهان
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یش ــوند و س ــرانجام در
اســـت که در آن رفتهرفته مســـجد و قدرت سیاس ــی از یکدیگر جدا م 
یش ــود در ش ــکل و پراکندگی مس ــاجد دگرگونیهای
مرحلـــه چهـــارم که از قرن ششـــم آغاز م 
بســـیار پدید میآیـــد( .بریمانی و شـــعاعبرآبادی ،ب ــه نقل از اش ــرف)95 :1388،
در شـــهرهای اســـامی مســـجد در مرکز ش ــهر قرار داش ــت و در رابطه مس ــتقیم با بازار و مراکز
اجتماعی بود .مســـجد را باید قلب تپنده ش ــهر دانس ــت که به خوبی وضع اجتماعی ش ــهر
را منعکـــس میکـــرد؛ چنانکـــه شـــادی و غ ــم هیجان ــات اجتماع ــی را از ضرب ــان آن میتوان
تشـــخیص داد .در پیرامـــون مســـجد ش ــهر مؤسس ــات اجتماع ــی همچ ــون دارالحکوم ــه،
کاروانســـرا و مهمانخانههایـــی بـــرای مس ــافران ،محلهای ــی برای فق ــرا و بینوایان ،دارالش ــفا،
خانقـــاه ،آبانبـــار ،حمـــام و مدارس و پ ــس از صفویه فضای حس ــینیه و تکیه قرار داش ــت.
(شـــعیبی و شـــعبانی)489 :1380،
 -1-4کارکردهای فرهنگی مساجد در شهر اسالمی
مســـجد در صدر اســـام بهعنـــوان اولین و ب ــا اهمیتترین نه ــاد اجتماع ــی دارای وظایف و
کارکردهـــای چنـــدی بود ،بهگونـــهای که افزون بر مهمتری ــن کارکرد آن عب ــادت؛ فعالیتهای
آموزشـــی ،نظامـــی و سیاســـی نیـــز در آن جر ی ــان داش ــت .مس ــاجد ب ــزرگ بعـــدی بهو ی ــژه در
ســـدههای میانه ،فعالیتهـــای گس ــتردهتری از فعالیتهای غیرعبادی یافتند .مس ــجد نه
تنهـــا بهعنوان جایگاه اصلـــی اجتماع مؤمنان برای برگزاری مراس ــم مورد اس ــتفاده بود ،بلکه
کانـــون معـــارف و احکام اســـامی ،مرکز جه ــاد تبلیغاتی و ارش ــادی ،قرارگاه سیاس ــی و اداره
دولـــت نیز به شـــمار میرفت .میتـــوان مهمترین کارکردهای فرهنگی مس ــاجد در ش ــهرها را
بهصـــورت زیر بیـــان کرد:

جدول  :1کارکردهای فرهنگی مساجد در
شهر اسالمی (مهدوینژاد و مشایخی،
)69-68 :1389

کارکرد

شرح

1

آموزش در مسجد

ایجاد فضای مدرس در مساجد ،ایجاد مسجد مدرسهها

2

ارائه خدمات عمومی

ارائه کمکهای عمومی

3

دفاع و بسیج عمومی

ایجاد کانونهای حضور و بسیج و فعالیتهای جهادی

4

مشورت و قضاوت

5

کانونهای فرهنگی و اجتماعی

6

جشنها و مناسبتهای عمومی

کانون حل اختالفات
ایجاد سازمانهای مردمنهاد (تعاونیها) ،برگزاری جلسات
شوراهای محلی
برگزاری جشنهای اعیاد مانند اعیاد فطر ،قربان و...

7

فعالیتهای هنری

تبلور هنر اسالمی در مساجد

8

انجام مراسم آیینی

اجرای مراسم آیینی چون عزادار یها و...

 -5بافت تاریخی
«بافت تاریخی-فرســـوده شـــهری» به عرصههایی از محدوده قانونی ش ــهرها اطالق میش ــود
کـــه به دلیل فرســـودگی کالبـــدی و فیزیکی ،عدم برخورداری مناس ــب از دسترس ــی س ــواره،
تأسیســـات ،خدمـــات و زیرســـاختهای ش ــهری آس ــیبپذیر ب ــوده و از ارزش مکان ــی،
محیطـــی و اقتصـــادی نازلـــی برخوردارن ــد( .کیان ــی ب ــه نق ــل از ش ــورای عال ــی شهرس ــازی و
ته ــای تاریخ ــی ش ــهری ن ــه تنه ــا با هدف
معمـــاری )23 :1389،بهســـازی و نوس ــازی باف 
حفاظت از شـــهرها و بناهـــای فرهنگی صورت میپذیرد ،بلکه پاس ــخی ب ــه نیازهای جدید
شـــهری و شـــهروندان میباشـــد که موجب ترمیم خرابیهای گذش ــته و آس ــیبهای وارده بر
بنـــا و شـــکلگیری عملکرد متناســـب ب ــا نیازه ــای زندگی روز میش ــود .بافته ــای تاریخی
شـــهرها تجســـم عینی تمـــدن و فرهنگ ه ــر جامعه و از بس ــترهای مناس ــب برای دس ــتیابی
به شـــاخصهای مختـــص خود در فرآین ــد گفتگو و تعام ــل بین تمدنها و فرهنگهاس ــت.
این بافت ســـند عینی و ماندگاری هس ــتند که ب هص ــورت امانتی ارزش ــمند از هنر و فرهنگ

گذشـــتگان برای اســـتفاده آیندگان از نســـلی به نسل دیگر منتقل شده اســـت( .طاهرخانی و
متوســـلی )98 :1385،بافـــت تاریخـــی از مهمتریـــن بخشهای هویتی هر جامعه محس ــوب
میشـــود و پیدایـــش آن پیرو اطاعت از ســـاختارهای اقلیمی و فرهنگی اســـت .مجموعهای
منســـجم از معمـــاری ،فرهنـــگ ،اقتصـــاد و تبـــادالت اجتماعـــی یـــک ســـاختار ش ــهری ب ــا
پیشـــینه تاریخی باعث میشـــود کـــه بافتهای تاریخی به مـــرور زمان پدید آینـــد .الزمه این
پیدایـــش اهمیت بخشـــیدن بـــه اقلیـــم و توجه بـــه فرهنگهای بومـــی منطقه اســـت .بافت
تاریخـــی شـــهرها دارای مشـــخصاتی چـــون قدمـــت تاریخـــی ،بافت فشـــرده و در ه ــم تنیده
میباشـــد ،وجـــود بافت تاریخـــی متمایز از ســـایر بافتهای شـــهر بر اهمیـــت و جذابیت آن
شـــهر میافزایـــد و کل بافـــت تاریخـــی شـــهر را بهعنوان یک جاذبـــه مطرح میکنـــد( .کردوانی
و موردغفـــاری)22 :1390،
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 -6گسست فضاهای معاصر و بافت تاریخی شهرها
امـــروز فعالیتهـــای برنامهریـــزی شـــهری و شهرســـازی مـــا بـــه خوبی نشـــان میده ــد که در
دوران سرگشـــتگی قـــرار داریم .غربـــی نزدیک آنچه امروزه بـــا عنوان بحـــران و ناهماهنگی در
ســـاختار شـــهرهای اســـامی از آن یاد میشـــود نتیجهای اســـت که در پی گسست فرهنگی
فرهنگی جوامـــع در دهههـــای اخیر به وج ــود آمده
و تزریـــق مؤلفههـــای غیربومـــی بـــه پیکـــرة
ِ
اصیـــل اولیـــه ،راهبردی اســـت که میتوانـــد در تبلـــور مجدد
اســـت .تـــداوم ســـیر تاریخـــی و
ِ
مفاهیمـــی همانند مفهوم شـــهر اســـامی راهگشـــا باشـــد .طراحـــان و هنرمنـــدان متعهد این
عرصـــه بایـــد عالوه بر توجـــه به راهبرد اصلی و مهم یاد شـــده و تالش در جهـــت پیوند مجدد
به ــای قابل
بـــا هویـــت فرهنگـــی و حرکـــت در مســـیر آن ،به احیـــاء و تعریـــف مؤلفهها و قال 
ارائـــه در بنیـــان نهادن شـــهرهای جدید اســـامی بپردازنـــد .هر چنـــد طراحـــان و برنامهریزان
شـــهری در ابتـــدای امـــر و در رویارویـــی بـــا برخـــی مباحـــث و فرآیندهـــای مـــدرن ش ــهری که
ً
غالبـــا غیربومـــی و وارداتیانـــد بایـــد بـــه حـــل فوری مســـائل مهـــم و ضـــروری موجـــود جوامع
شـــهری اقـــدام کنند .مســـائلی همچـــون ورود اتومبیل به فضای شـــهرها و به تبـــع آن ،نیاز به
گســـیختگی بافت غالب شـــهرهای قدیمـــی و یا نحوه
ســـاختار جدیـــد حملونقـــل و از هم
ِ
ِ
شـــکلگیری و مکانیابـــی مراکز تجـــاری که جایگزین مفهوم ســـنتی بازار شـــده از جمله این
ٔ
مقولـــه بلندمرتبهســـازی و باز تعریف
مـــوارد اســـت .همچنین درنگـــی در مفاهیمی همچون
خلـــق مفهوم جدیـــدی از مجتمعهای زیســـتی بـــا توجه به نیازهـــا و اهداف
مفهـــوم محلـــه و
ِ
ٔ
جامعـــه شـــهری اســـامی از دیگر مباحث قابـــل تأمل امروزی اســـت( .دانـــش)1390:604،
ســـنتی اســـامی بهعنـــوان الگویـــی برای مطالعـــه و پژوهش
حفـــظ هویت و بافت شـــهرهای
ِ
ضروری اســـت .در این راســـتا ،کنترل جمعیت ســـاکن در آن ،نظارت بر ساختوس ــازهای
غیـــر اصولـــی و ناهمگون ،کاهـــش عوامل ترافیـــک زا و نامأنوس با معابر شـــهری و ...از جمله
تمهیـــدات ســـلبی اســـت که تـــا حـــدی از تخریـــب و انهـــدام ایـــن آثـــار جلوگیـــری میکند.
هرچنـــد ایـــن اقدامـــات بهعنـــوان اقدامات ســـریع و اولیـــه الزم اســـت ،اما نبایـــد منحصر در
آن شـــود .حفـــظ ،مرمـــت و احیـــای اصولـــی و قاعدهمند این آثـــار ،قدم دیگری اســـت که در
جهـــت حیات ســـودمند ایـــن آثـــار ،تأثیرگـــذار خواهد بـــود .این همـــه در درجـــه اول نیازمند
فرهنگســـازی اســـت تـــا همـــگان را متوجـــه ضـــرورت امـــر کنـــد و نظـــارت و دقـــت همگان
را موقـــوف خویـــش ســـازد( .همـــان )605:امـــروزه در هـــم تنیدگـــی و پیوســـتگی مس ــجد ب ــا
بافتهای شـــهری بســـیار کمرنگ شـــده اســـت .بجـــز تحـــوالت دوران مدرن و شـــکلگیری
دیدگاههـــای عملکردگرا و تفکیک حوزههای عملکردی در طراحی مدرن شـــهر ،مش ــکالت
مختلـــف از جملـــه ایجـــاد دربهـــای متعـــدد در مســـجد باعث شـــده طراحان چن ــدان به
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آن عالقمنـــد نباشـــند .مشـــکالت امنیت ــی ،تداخ ــل عملکرده ــای ش ــهری بافت مج ــاور با
عملکردهـــای مســـجد ،تداخـــل کاربران س ــایر فعالیتها با مس ــجد و کمرنگ ش ــدن حریم
مســـجد و عـــدم رعایت شـــأن مســـجد از مهمترین این مش ــکالت اس ــت.
 -7اهمیت شاخصهای فرهنگی و اجتماعی در طر حهای مرمت شهری
از دیربـــاز دربـــاره نســـبت و رابطه می ــان برنامهریزی و فرهن ــگ دو رویکرد کالن وجود داش ــته
یه ــا و تغییرات
اســـت .برابـــر رویکـــرد اول فرهنگ دارای س ــاختار ویژهای اس ــت ک ــه دگرگون 
ً
آن کامـــا تابع ســـازوکارهای درونـــی و تاریخیاش میباش ــد و به هیچ رو نمیت ــوان از بیرون و
مطابـــق طرح و برنامهای خـــاص تغییرات پیشبینیش ــدهای را در آن پدی ــد آورد؛ اما رویکرد
دوم فرهنـــگ را همـــان ســـایر پدید هه ــای اجتماع ــی قلم ــداد میکن ــد و ام ــکان برنامهریزی
ً
در ایـــن زمینـــه را میســـر و تا حـــدود زیادی ض ــروری میانگارد .ظاه ــرا تجارب بش ــر در زمینه
تغییـــر فرهنگـــی کـــه طی دهههـــای اخیر ص ــورت پذیرف ــت تا ح ــدود ز ی ــادی صاحبنظران
یه ــای معین ــی ب ــه دگرگونیهای
را متقاعـــد کـــرده اســـت که میتـــوان ب ــا تکیه ب ــر برنامهریز 
مطلوبـــی در حـــوزه امـــور فرهنگـــی دس ــت یافت .تجربی ــات جهانی نش ــان داده اس ــت نگاه
ً
صـــرف کالبدی به شـــهر و خصوصـــا بافت قدی ــم جوابگوی نیازه ــای مردم نیس ــت .در اکثر
کشـــورهای اروپایی و آمریکایی عـــاوه بر دید کالبدی رویکرد فرهنگ ــی را نیز وارد برنامهریزی
کردهانـــد شـــهرهایی ماننـــد پاریـــس ،بروکس ــل ،لن ــدن نمونههای ــی از ترکی ــب برنامهر ی ــزی
کالبـــدی و فرهنگـــی هســـتند .در ایـــران نیز احس ــاس میش ــود که رویک ــرد ب ــرای مداخله در
بافـــت قدیم باید بـــا چهارچوب فرهنگی ی ــا به عبارتی هم ــراه با برنامهریزی فرهنگی باش ــد.
رکـــود اقتصـــادی بافـــت تاریخی خـــروج س ــاکنین از باف ــت و جایگزینی س ــاکنانی که هیچ
گه ــای بیگان ــه و ناهمگ ــون ب ــا باف ــت از بی ــن رفتن
تعلقـــی بـــه بافـــت ندارنـــد ،آوردن فرهن 
زیرســـاختهای اجتماعـــی و ...هم ــه و هم ــه عوامل ــی مؤث ــر ب ــرای برنامهر ی ــزی فرهنگی در
بافت میباشـــند.
 -8محدوده مطالعه
میـــدان نقشجهـــان اصفهان ،پس از س ــپری ش ــدن دوران صفویه ،دیگر هیچگاه به ش ــکوه
دیریـــن خود بـــاز نگشـــت .محالت تاریخ ــی پیرامون می ــدان نی ــز علیرغم مج ــاورت با این
عنصـــر ملـــی ،از گزند گذشـــت زمان و تغیی ــرات همهجانبه جام ــع مدرن در ام ــان نماندند.
محله پشـــت گنبـــد در حال حاضـــر از مناطق کور و گره خ ــورده پیرامون می ــدان نقشجهان
بهشـــمار میآیـــد کـــه بـــا توجـــه بـــه موقعیت خ ــاص خ ــود ،میتوان ــد در عی ــن حف ــظ بافت و
زندگـــی ســـکونتی ،نقـــش ملـــی ،منطقهای نی ــز ایفا س ــازد و حیثیت ــی جدید و خ ــاص بیابد.
در واقـــع ایجـــاد نوعـــی آشـــتی ،هماهنگی و هم ــکاری مابین می ــدان با محالت اط ــراف آن،
همچنیـــن مســـجد بـــا محلـــه پشـــت آن ،جه ــت بس ــط تواناییهای ای ــن محله ض ــروری به
نظر میرســـد( .کرباســـی و ســـلطانی )1383:286،محله پش ــت گنبد که در پش ــت مسجد
شـــیخ لطـــفاهلل قـــرار دارد و از بخشهای قدیمی و تاریخی ش ــهر اصفهان به ش ــمار میآید.
پـــس از گـــذر زمـــان و پـــس از تشـــکیل و س ــاخت می ــدان نقشجه ــان در دوران صف ــوی و
خیابانکشـــیهای دوره پلـــوی اول حدودوثغ ــور ای ــن بخ ــش از ش ــهر و مح ــات پیرامونی آن
بـــه شـــکل کنونـــی درآمده اســـت .محله پش ــت گنبد از ش ــمال به خیاب ــان حافظ ،از ش ــرق
بـــه خیابـــان نشـــاط ،از غـــرب به میـــدان نقشجه ــان و از جنوب ب ــه کوچه ش ــهید بحرینی و
بازار چهارســـوق مســـعود محدود شـــده اس ــت .قرارگیری این محله در قس ــمت مرکزی ش ــهر
و نزدیکـــی آن بـــه مراکـــز عمـــده و مهم ش ــهری مانند س ــایر نق ــاط مرکزی در س ــایر ش ــهرهای
تاریخـــی ایـــران دارای محاســـن و معایبی ویژه میباش ــد.
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تصویر  2و  :3عکس هوایی سال  1937از
محدوده مورد مطالعه (اریک ف)1376،

ایـــن میـــدان به شـــدت در اطـــراف خـــود نیازمند فضاهایی اســـت کـــه به آن حیثیـــت ملی،
فرهنگـــی و حتـــی اقتصادی بخشـــد .متذکر بودن آنچه انســـان امروز فراموش کـــرده ،از طریق
کالبـــد ،فضـــا و بـــه دنبـــال آن عملکردهایـــی کـــه در فضا جـــاری میشـــود و ایجـــاد فضایی
مطلـــوب بـــرای پـــرورش و زیســـت انســـان امـــروز و ارتقـــاء او از اهـــداف اساســـی اســـت .این
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 -1-9شناخت بافت تاریخی محله پشت گنبد اصفهان
میـــدان نقشجهـــان بهعنـــوان هســـته مرکزی شـــهر اصفهـــان (از عصر صفـــوی به بع ــد) مرکز
تبـــادل کاال و افـــکار در شـــهر ،دارای عملکـــرد فـــرا شـــهری بوده اســـت .گذرهـــای منتهی به
ٔ
عمده شـــهری واجـــد ارزشهای
آن بـــه فراخـــور طـــول خود و یـــا امکان ارتبـــاط با دیگـــر نقاط
متفاوتـــی بودهانـــد .چنانچـــه پیشازایـــن آمـــد محورهـــای بـــاارزش محـــدوده شـــامل مح ــور
بـــازار بهعنـــوان مهمتریـــن محور اســـت که ضـــرورت تداوم آن به ســـمت شـــمال ،بـــا توجه به
اهمیـــت تـــداوم حرکـــت پیاده در بافـــت و تأثیر آن در ماندگاری بیشـــتر گردشـــگر و اس ــتفاده
از ویژگیهـــای ناشـــی از مجـــاورت این محور بـــا ابنیه شـــاخص و باارزش تاریخی احس ــاس
میشـــود .ازآنجاییکـــه ایـــن محـــور بخشـــی از ســـاختار اصلی شـــهر و آن هم بهعنـــوان پیوند
دهنـــده در مرکـــز ســـاختار ،تشـــکیل میدهد ،میتـــوان گفت کـــه در صورت احیـــای عناصر
مجـــاور آن و اتصـــال کالبدی آن با بافت شـــمالی زمینه اســـتفاده بیشـــتر از عناصـــر تاریخی
کـــه از محورهـــای درجه دوم به بازار متصل میشـــوند نیز از منظر گردشـــگری بیشـــتر میگردد
کـــه خـــود میتوانـــد ســـوای از اثرات فرهنگـــی و اجتماعـــی ،ارتقـــاء وضعیت اقتصـــادی را در
داشـــته باشد.
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تصویر  :4شرق و جنوب مسجد جایی
که بدنهها به بازار متصل میشود نیز در
عکسهای اشمیت مشهود است( .اریک
ف)1376،
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تصویر  :5عکس هوایی سال  1355و دید
به محدوده جنوب و شرق میدان سال
(1380وبسایت شهرداری اصفهان)

یش ــود و میتواند ت ــا ابع ــاد جهانی گس ــترش یابد.
تقویـــت و ارتقـــاء از ابعـــاد محلـــی آغ ــاز م 
در ایـــن میـــان ،بـــه دنبـــال از میان رفت ــن سیس ــتم ریشس ــفیدی در داخل مح ــات احیای
مســـئله مشـــارکت مـــردم در مفهـــوم بخش ــیدن ب ــه فضای زندگ ــی ،افزای ــش ارتباط س ــاکنان
باهـــم و دلبستگیشـــان بـــه زمیـــن ،طبیع ــت و فضاهای زیس ــت محله و ایجاد ی ــک زندگی
مرفـــه (دارای ویژگیهـــا و کیفیـــت خ ــاص) که در عی ــن ارتقاء رتب ـ ٔـه اجتماعـــی ،خاطرههای
فرهنگـــی را نیـــز یادآور میســـازد از دیگ ــر اهداف عم ــده در تصمیمگیریهای نهایی اس ــت.
(همان)

دو لکـــه بـــزرگ تاریـــخ مســـکونی در بافـــت به چشـــم میخـــورد که یکـــی در محـــدوده غرب و
دیگـــری در شـــرق میـــدان نقشجهـــان قـــرار دارد .لکـــه غربـــی که به نـــام محله پشـــت گنبد
شـــناخته میشـــود ،انســـجام بافـــت خـــود را علیرغم تغییـــرات ایجاد شـــده حفـــظ نموده و
هنـــوز شـــکل اولیـــه و طبیعـــی خـــود را از دســـت نداده اســـت و بـــا انـــدک تغییـــرات میتواند
دوبـــاره زنده و پویا شـــود .با توجه به بررســـیهای صـــورت گرفته این محدوده شـــامل بناهای
صفـــوی و قاجار اســـت .محـــات قدیمی اصفهـــان و محدوده مـــورد مطالعه با بررسـ ـیهای
صورت گرفته بر روی نقشـــههای تهیه شـــده در دوره پهلوی اول ( 1299-1302ه.ش) عکس
هوایـــی ســـال  ،1355عکسهـــای هوایـــی "اشـــمیت ،اریشفردریـــش" و نقشـــههای فعل ــی
اصفهـــان نکاتـــی در مـــورد چگونگی بافـــت محله دریافت میشـــود:
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•بافت محله در گذشته نیز بهطور عمده دارای کاربری مسکونی بوده است.
•عمـــده تغییـــرات صـــورت گرفته در بافـــت محله در مقایســـه بـــا بافت تاریخی ش ــامل
ً
ساختوســـازهایی اســـت کـــه در محل باغات صـــورت گرفته بهنحویکـــه تقریبا اثری
از آنهـــا باقی نمانده اســـت .این ساختوســـازها در ســـه بخـــش اصلی اتفـــاق افتاده
است:
الـــف -بخـــش شـــمالی بافـــت محله :محـــل باغات ابتـــدا به پارکینـــگ و در حـــال حاضر به
حـــوزه علمیه (در حال ســـاخت) تغییـــر کاربری-کالبدی داده اســـت.
ً
ب -بخـــش جنوبـــی محله :ساختوســـازهایی بـــا کاربری مســـکونی ،آموزشـــی و عمدتا در
دوره پهلـــوی اول در محـــل باغـــات و زمینهـــای زراعی شـــکل گرفتهاند.
ج -بخـــش شـــرقی محلـــه :باغـــات و فضـــای ســـبز تخریب شـــده و به جـــای آن اداره پس ــت
نشـــاط و چند منزل مســـکونی ســـاخته شـــده اســـت.

 -2-8پیشنهادات و راهکارهای تقویت نقش عناصر مذهبی در محدوده مطالعه
بـــا توجه به مـــوارد مطرح شـــده ،راهبردهـــای اصلی احیای مراکـــز مذهبی را در محله پش ــت
گنبـــد میتـــوان در ابعـــاد :احیـــا فراگیـــری و عمومیـــت عناصـــر مذهبـــی در بافـــت محل ــه،،
قرارگیـــری فعالیتهـــای ســـازگار در داخـــل و یـــا اطـــراف مراکـــز مذهبـــی ،افزودن فض ــای باز
و نیمهبـــاز ،افـــزاش ســـرانههای مراکـــز مذهبـــی ،احیـــای کالبـــدی مراکـــز مذهبـــی بهعن ــوان
نشـــانههای شـــهری ،طراحـــی و ســـاخت هدفمنـــد این مراکـــز در محلـــه ،بهبـــود جانمایی و
سلســـلهمراتب دسترســـی به مراکز مذهبی و تقویت مشـــارکت عمومی با رویکرد اس ــامی در
محلـــه دســـتهبندی نمـــود که بـــه اختصـــار به هریک از آنها اشـــاره شـــده اســـت:
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درمجمـــوع تنهـــا لکههای ســـبز کوچکـــی از دورههـــای قبلـــی و در محدوده جنوبی و ش ــرقی
باقـــی مانـــده اســـت کـــه ایـــن نقـــاط نیـــز بـــه دلیـــل عـــدم توجـــه و مالکیـــت مشـــخص رو به
زوال میباشـــد .در بررســـی غـــرب ســـایت یـــا بـــه عبـــارت بهتر شـــرق میـــدان نقشجه ــان در
عکسهـــای گذشـــته که در حال حاضر بیشـــتر شـــامل زمینهای متـــروک ،پارکینگ و بهطور
عمـــده فاقـــد نظم ،طـــرح و نســـق خاصی اســـت .وجود کاروانســـرا در شـــمال و جنـــوب بازار
مقصـــود از دوره صفویـــه در عکسهـــای اشـــمیت مشـــهود اســـت کـــه بـــه ترتیـــب عبارتند از
ســـرای نخجوانیها و کاروانســـراهای مقصود بیک که ســـرای نخجوانیهـــا در عکس هوایی
ســـال  35نیـــز دیـــده میشـــود .در حـــال حاضـــر ســـرای نخجوانیهـــا بـــه جـــز دو بدن ــه خود،
بـــه محلـــی مخروبـــه تبدیل شـــده کـــه بهعنـــوان پارکینـــگ از آن اســـتفاده میشـــود .در محل
کاروانســـرای مقصـــود بیـــک نیـــز خانههایـــی از دوران پهلوی و معاصر ســـاخته شـــدهاند.
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نمودار  :2مرا کز مذهبی موجود در بافت
تاریخی محله پشت گنبد (نگارندگان)

 -1-2-8فرا گیری و عمومیت عناصر مذهبی در بافت محله
همانطـــور کـــه بیان شـــد در شـــهر س ــنتی اس ــامی ایران ــی بناهای مذهب ــی بهویژه مس ــاجد
نقشـــی چندبعـــدی در ســـاختارهای ش ــهری ایف ــا میکردن ــد آنه ــا در بعد اجتماع ــی عالوه
بـــر برگـــزاری مراســـمهای مذهبی نقش ــی مؤثر در برگ ــزاری تجمع ــات ،جلس ــات و ارتباطات
شـــهروندان را ایفـــا میکردنـــد .ایـــن عملک ــرد چندبع ــدی نی ــز ب ــا رویک ــرد افزایش مش ــارکت
و حضـــور مـــردم بایـــد در طرحهـــای مرمت ــی دی ــده ش ــود .مرم ــت مرا ک ــز مذهبی میبایس ــت
بهگونـــهای انجـــام پذیرد که ایـــن مراکز به معن ــای واقعی کلم ــه بهعنوان بخش ــی از مجموعه
شـــهری و فضایـــی عمومـــی بـــه شـــمار آین ــد .برای ای ــن منظ ــور میبایس ــت ام ــکان حضور و
تجمـــع مســـتمر و همیشـــگی گروهـــای مختل ــف اجتماعی در س ــاعات مختلف ش ــبانهروز
فراهـــم گـــردد .هرچه حضورپذیری و تجمع پذی ــری این مراکز افزایش یابد ای ــن مراکز پررونقتر
خواهنـــد بـــود و نقش پررنگتـــری در مح ــات و بافتهای تاریخ ــی ایفا خواهن ــد نمود .این
در حالـــی اســـت کـــه در حال حاضر ،حض ــور در این مراکز فقط در س ــاعات خ ــاص و آنهم
جهـــت برگـــزاری مراســـم ویـــژه امکانپذی ــر اس ــت و که نمیت ــوان در چنی ــن ش ــرایطی انتظار
برقـــراری تعامـــات اجتماعی حتی در س ــطوح ک ــم را هم داش ــت .بهعنوانمث ــال قرارگرفتن
حیـــاط مســـاجد در مســـیر عبـــوری ش ــهروندان ،بسترس ــازی مناس ــب جهت ام ــکان مکث
و دیدارهـــای مـــردم و بـــاز و یـــا نیم هب ــاز ب ــودن فضای مس ــاجد چ ــه به لح ــاظ ادرا ک ــی و چه
ازلحـــاظ فیزیکـــی (ورود و خـــروج) تأثی ــر مس ــتقیم در توج ــه به ابنی ــه مذهب ــی در بافتهای
تاریخـــی خواهـــد بود کما اینکه در گذش ــته چنین نگرشهای به صح ــن و محیط فضاهای
عمومی وجود داشـــته اســـت.
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 -2-2-8قرارگیری فعالیتهای سازگار در داخل و یا اطراف مرا کز مذهبی.
تأســـیس مســـتقل مراکـــزی چـــون کتابخانههـــا ،خانههـــای فرهنـــگ ،شـــورای محـــات و...
مـــواردی هســـتند که در اثر توجه به ســـاختارهای شـــهری خارج از کشـــور بوده و شـــکلگیری
بســـیار از آنهـــا بـــه دلیـــل وجـــود مراکـــزی اینچنیـــن و یـــا مشـــابه آن در کشـــورهای دیگ ــر
میباشـــد .آنچـــه کـــه تحـــت عنـــوان شهرســـازی دوره جدیـــد همچـــون موجـــی فراگی ــر ب ــه
شـــهرهای بزرگ و ســـپس سراســـر کشـــور رســـید ،چیزی جـــز انعـــکاس تحوالت غـــرب نبود.
ســـالها پـــس از انقـــاب صنعتـــی در غـــرب کـــه دگرگونیهایـــی را در شـــیوه زندگی ش ــهری
بـــه دنبال داشـــت ،با نفـــوذ اســـتعمارگران در ایـــران ،الگوبـــرداری و برداشـــتهایی از ش ــیوه
غربـــی شهرنشـــینی و برنامهریـــزی شـــهری بـــه عمل آمـــد( .حبیبـــی و همـــکاران)15 :1390 ،
ایجـــاد امـــکان جدیـــد و نامگذاری آنها از همین دســـت اقدامات میباشـــد .ایـــن در حالی
اســـت کـــه در گذشـــتههای نه چنـــدان دور بســـیاری از ایـــن نیازهـــا در همان مراکـــز مذهبی
بـــرآورده میشـــدند .تدریـــس علوم و برخی فنـــون ،امـــکان تعامالت اجتماعـــی و تجمعات،
اعتصاب و برخی اعتراضات ،حل برخی دعوی و مشـــکالت توســـط ریشســـفیدان و علما
نمونههـــای از آن مـــوارد میباشـــد .البتـــه با توجه به گســـتردگی نیازها و مشـــکالت س ــاکنین
محالت و شـــهروندان شـــاید دیگر نتوان تمامی ایـــن فعالیتها را در مراکز مذهبی پاس ــخگو
بـــود ،امـــا بازگزدانـــدن برخـــی از فعالیتهـــا ماننـــد فعالیتهای آموزشـــی گروهـــای مختلف
اجتماعـــی و یـــا فعالیتهـــای فرهنگی-اجتماعـــی شـــهروندان در مراکـــز مذهبـــی میتوان ــد
عـــاوه بـــر رونق آنها موجـــب برطرف ســـازی برخـــی از نیازهـــا بهعنوانمثال کم بودن س ــرانه
آموزشـــی و فرهنگـــی در محـــات مختلـــف گـــردد .از ســـوی از آنجـــا کـــه شـــکلگیری برخی
فعالیتهـــا و کاربریهـــا در کنـــار یکدیگـــر بـــه دلیـــل ایجـــاد تمرکـــز و رقابـــت و صرفهجویی
در وقـــت و انـــرژی موجـــب تجمـــع و رونق بیشـــتر ایـــن مراکز کوچـــک میگردد ایـــن در حالی
اســـت کـــه طراحـــی مناســـب و شـــکلگیری در هم تنیـــده فعالیتهای ســـازگار و همس ــو در
داخـــل مجموعـــه و یـــا در کنار ایـــن مراکز موجب رونـــق و احیای هرچه بیشـــتر آنهـــا خواهد
بـــود .بدیهـــی اســـت مرتفـــع نمـــودن نیازهـــای فرهنگـــی و اجتماعـــی کـــه از رونق ای ــن مراکز
منتـــج میگـــردد تأثیر مســـتقیم در رضایتمندی ســـاکنین محله و ارتقـــا کیفیت بافتهای
تاریخـــی خواهد داشـــت.
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 -3-2-8افزودن فضای باز و نیمهباز و نیز افزاش سرانههای مرا کز مذهبی
یکـــی از مشـــکالت مراکـــز مذهبـــی موج ــود در باف ــت تاریخ ــی محله پش ــت گنبد آن اس ــت
ً
کـــه ایـــن مراکـــز عمدتـــا محصـــور ،مس ــقف و دارای مقیاسهای کوچ ــک میباش ــند .وجود
زمینهـــای بایـــر ،بناهـــای قدیمی فاق ــد ارزش ،متروک ــه و مخرو ب ــه در کنار مرا ک ــز مذهبی و یا
بافاصلههـــای بســـیار کـــم از آنها از یک س ــو و ک ــم بودن س ــرانههای فضای س ــبز ،فضاهای
فرهنگی و ورزشـــی محله از ســـوی دیگر این فرص ــت را فراهم میآورد که با طراحی مناس ــب
و روزآمـــد ایـــن بخشهـــا همـــراه با پوش ــش گیاهی مناس ــب و نور پ ــردازی کافی (ه ــر دو مورد
از نیازهـــای محلـــه میباشـــند) و اتصال آن ب ــه مراکز مذهب ــی و قراردادن مالکی ــت این فضا
در اختیـــار ایـــن مراکز میتوان عـــاوه بر ایجاد فضاهای ــی امن ،ایمن جه ــت حضور و تجمع
شـــهروندان و ســـاکنین موجـــب رونـــق هرچ ــه بیش ــتر مرا ک ــز مذهبی گردی ــد .درواقع ع ــاوه بر
اســـتفاده مناســـب از این فضاها در راس ــتای رفع نیازه ــای محله ،میتوان ب ــا افزایش فضای
ایـــن مراکز امکان فعالیت بیشـــتر و مناسـ ـبتری را به وج ــود آورد .فعالیتهای ــی که بروز آن
در فضاهـــای عمومـــی و باز بر شـــکوه و تأثی ــر آن بیافزاید.
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تصویر  :7فضاهای رها شده پشت گنبد
شیخ لطفاهلل و در کنار سایر مرا کز مذهبی
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 -4-2-8توجه به ویژگیهای کالبدی مرا کز مذهبی
بـــا فـــرض آنکـــه بتـــوان ایـــن مراکـــز را ب هص ــورت مرا ک ــز عموم ــی و در مع ــرض دید س ــاکنین و
شه ــای بصری مناس ــب و ویژگیهای
شـــهروندان قـــرار داد درصورتیکـــه این مرا ک ــز فاقد ارز 

ارزشـــی کافـــی باشـــند نـــه تنها نقـــش ایـــن عناصـــر در احیـــای بافتهـــای تاریخـــی کاهش
مییابـــد بلکـــه باعـــث فاصله آن از ســـایر قســـمتهای بافت محلـــه خواهد شـــد .در مقابل
اگـــر وجـــوه کالبـــدی مراکز مذهبـــی در کنار ســـادگی و آراســـتگی دارای نشـــانهها و نمادهای
مفهومـــی اســـامی و ایرانـــی باشـــد عـــاوه بر شـــکوه و صالبـــت میتوانـــد تبدیل بـــه نمونهای
برجســـته و تبدیـــل بـــه الگویـــی شـــاخص بـــرای ســـاخت بناهـــای محله گـــردد .اس ــتفاده از
نمادهـــا ،عناصـــر ،المانهـــا و فرمـــا ارزشـــمند ،تکرار این مـــوارد و بـــروز ریتمهای یکس ــان در
محلـــه عـــاوه بـــر ایجـــاد یکپارچگی باعث بـــروز هویـــت در محلـــه و در نهایـــت ایجاد حس
تعلـــق گـــردد .از ســـوی دیگر آراســـتگی همـــراه با ســـادگی و زیبایـــی نماها ،بدنههـــا و ورودی
ً
ایـــن مراکـــز میتوانـــد خصوصـــا در بافـــت ارگانیـــک و تاریخی محله پشـــت گنبـــد تبدیل به
نشـــانههایی گـــردد کـــه عالوه بـــر خوانایـــی در بـــروز هویـــت بیتأثیر نخواهـــد بود.

احــیــای نــقــش مــراکــز مــذهــبــی در طــرحهــای
مرمت بافتهای تاریخی شهری مبتنی بر
مــاحــظــات فرهنگی؛ م ــورد مطالعه :بافت
تاریخی محله پشت گنبد اصفهان
میالد فتحی ،محمد مهدی رئوف
صص 48-29
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 -5-2-8طراحی و ساخت هدفمند مرا کز مذهبی
در حـــال حاضـــر با توجه به تراکم و ســـاختار بافـــت محله احداث کاربـــری مذهبی برخالف
گذشـــته با مشـــکالت بســـیاری مواجه اســـت .دیگر زمینهای باز و نامحدود و مناسب برای
هرگونـــه ساختوســـازی وجـــود نـــدارد درحالیکه محـــل قرارگیری مســـاجد و مراکـــز مذهبی
بســـیار حائـــز اهمیـــت میباشـــد .قرارگیری ایـــن مراکز در مســـیرهای مناســـب و ســـهولت در
دســـتیابی بـــه آن و نیـــز امکانـــات کافـــی در کنـــار ایـــن مراکـــز مانند محل پـــارک خـــودرو و...
همگـــی عواملی اســـت امکان اســـتفاده از فضا را تســـهیل کـــرده و باعث رونـــق و تأثیرگذاری
ایـــن مراکز خواهد شـــد .فاصله مناســـب ایـــن مراکز تـــا منازل مســـکونی و تأمین ســـرانههای
مناســـب (شـــعاع عملکـــرد مناســـب) از دیگـــر مـــوارد مهـــم در انتخـــاب محل احـــداث این
مراکز میباشـــد .همانطور که پیشـــتر نیز اشـــاره شـــد با کمبود ســـرانه مراکز فرهنگی ،ورزش ــی
و مذهبـــی و  ...در محلـــه پشـــت گنبـــد مواجـــه هســـتیم ،احداث مراکـــز جدید بـــا جانمایی
مناســـب و ترمیـــم و مرمـــت بناهـــای مراکـــز مجـــود و نیـــز افزایـــش فضاهـــای اطـــراف آنها در
جهـــت افزایـــش امکانـــات و تســـهیل در دسترســـی و اســـتفاده از آن میتواند موجـــب رونق و
منشـــأ تأثیـــر در احیا و ارتقـــاء کیفیت محلـــه گردد.
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تصویر  :8قرارگیری در نقاط شاخص از
مسیر جهت خوانایی و وضوح بیشتر
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احــیــای نـقــش مــرا کــز مــذهـبــی در طــرحهــای
مرمت بافتهای تاریخی شهری مبتنی بر
مــاحــظــات فرهنگی؛ م ــورد مطالعه :بافت
تاریخی محله پشت گنبد اصفهان
میالد فتحی ،محمد مهدی رئوف
صص 48-29
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 -6-2-8بهبود جانمایی و سلسلهمراتب دسترسی
سلســـلهمراتب یکـــی از زیرشـــاخصهای مه ــم عال ــم وج ــود میباش ــد .وج ــوه و جنبهه ــای
یت ــوان مورد
شه ــای اس ــامی و ایرانی م 
گوناگـــون ایـــن اصـــل را از منظـــر تمام ــی عل ــوم و دان 
شناســـایی قـــرار داد( .علیمردانلـــو و هم ــکاران )48 :1389،طراح ــی ش ــهری ایران ــی-
اســـامی ،بـــه نوعـــی بازتاب کاربـــرد کلی ــه اصول س ــاختاری موج ــود در طبیعت میباش ــد.
سهـــای مختلف در
له ــای کوچکتر ب ــا مقیا 
کلهـــای موجـــود در طبیعـــت از تعام ــات ک 
سلســـلهمراتبی که تا ســـاختار ماده پیش میرود ،ش ــکل گرفتهاند .در ش ــهرهای گذش ــته ما
سلســـلهمراتب بهصـــورت پیوســـته در کلی ــه مقیاسها از اس ــتخوانبندی ش ــهر ت ــا ترکیبات
معمـــاری مـــورد توجه بوده اســـت؛ لیک ــن مرور تجربی ــات ش ــهری معاصر نش ــان میدهد که
ً
لفـــظ سلســـلهمراتب بهصـــورت صـــوری و غالب ــا م ــوردی و موضع ــی مط ــرح ب ــوده اس ــت نه
اینکـــه مفهـــوم جامـــع آن (شـــامل مـــوارد و مرات ــب الزم ــه و توجه به کلی ــت کالب ــد فضاهای
نه ــای ش ــطرنجی و
شـــهری و معانـــی آنهـــا) مـــورد توج ــه ق ــرار گی ــرد .در حقیق ــت چیدما 
شـــبکهای بســـیاری از طرحهای شـــهری امروز تنها خیال انس ــجام ش ــهری را با خود به همراه
دارنـــد؛ زیـــرا کـــه در طرحهایی کـــه امروزه ب ــا اه ــداف مختلف برای ش ــهرها ارائه میش ــوند،
مقیاسهـــای میانـــی و فضاهای اش ــتراکی بهعنوان دو عنص ــر ایجادکننده سلس ــلهمراتب و
ً
متعاقبا انســـجام شـــهری مورد فراموش ــی ق ــرار گرفتهاند( .طبیبی ــان و هم ــکاران)1390:63،
از اینـــرو اصالح سلســـلهمراتب دسترس ــی در محل ــه با تأ کید ب ــر تقویت نق ــش مراکز مذهبی
میتوانـــد نقـــش فرهنگـــی این اجـــزا را دوچن ــدان نماید.
 -7-2-8تقویت مشارکت عمومی
در شـــهر اســـامی هـــر فـــرد دارای حـــق و تکلیف ــی اس ــت و ب ــر ای ــن اس ــاس ش ــهروندان بای ــد
حقوحقـــوق یکدیگـــر را شـــناخته و رعای ــت کنن ــد و در این ش ــهر رعایت اصول ش ــهروندی
نیـــز یـــک ضـــرورت میباشـــد .مســـجد مح ــوری از زمان نبی ا ک ــرم (ص) آغاز ش ــد و ب ــه مرور
زمان تداوم آن مشـــهود اســـت اما در ش ــهر معاصر نقش فرهنگی اجتماعی مس ــاجد کمرنگ
شـــده اســـت .از اینـــرو در طرحهای مرم ــت ،با توجه ب ــه ارزشهای اس ــامی و فرهنگ اصیل
ایرانـــی ،میتوانـــد به بســـتری جهـــت حض ــور و مش ــارکت عموم ــی در مراکز مذهب ــی تبدیل
شـــود .آنچـــه که در تمامـــی دورانهای ش ــهرهای ایران مش ــترک ب ــوده ،حضور م ــردم و وجود
روابـــط اجتماعـــی حاکـــم بر آنها اس ــت که مهمتری ــن اص ــل در پویایی فضاهای ش ــهری به
حســـاب میآید .مشـــارکت شـــهروندان در فرایند احیاء شهرس ــازی ایرانی -اسالمی میتواند
تأثیـــرات گوناگونـــی از جمله در افزایش انس ــجام اجتماع ــی ،کاهش آس ــیبها و تنشهای
ناشـــی از زندگی شـــهری معاصر داش ــته باشد.
 -9نتیجهگیری
شـــاید در یک نگاه کلـــی بتوان گفت یک ــی از راهحلهای اصلی ارتقای نق ــش مراکز مذهبی
و درنهایت مرمت و احیای بافتهای تاریخی بازگش ــت به مفهوم گذش ــته و اولیه مس ــاجد
و تکایـــا و در کل ،مراکـــز مذهبـــی اس ــت .ش ــکلگیری این مرا ک ــز در اس ــتخوانبندی اصلی
شـــهرها و محالت و اســـتفاده زیـــاد در زمینههای مختل ــف از این مراکز نش ــان از اهمیت آن
در زندگـــی روزمـــره مردم شـــهر و اهمیت در س ــاخت و چگونگی ش ــکلگیری مح ــات دارد.
ســـادگی و درعینحـــال سرشـــار از رمز و راز و مفه ــوم و معنی بودن این مرا ک ــز و خالقیتهای
ظرفیـــت و درخـــور توجهـــی کـــه در ای ــن ام ــکان م ــورد توجه ق ــرار گرفته اس ــت چه ب ــه لحاظ
کالبـــدی و چـــه از نظـــر مفهومی و محت ــوی فضاه ــا نش ــان از ارزش و اهمیت آن در س ــاختار

شـــهر و زندگـــی مـــردم زمـــان خویـــش دارد .البتـــه نمیتـــوان کتمـــان نمـــود کـــه فعالیته ــا و
معضـــات در گذشـــته بســـیار ســـادهتر و قابـــل حلتـــر از شـــرایط کنونی بـــوده و نیاز ب ــه مراکز
و مراجـــع محدودتـــر بوده کـــه در حال حاضـــر این مهـــم امکانناپذیر نیســـت؛ امـــا الگوگیری
کلـــی از گذشـــته چـــه از دیـــدگاه معمارانه آنکه سرشـــار از رموز ،معانی و اســـرار اســـت و چه از
دیدگاه شهرســـازانه و کلیتر جهت رونق بخشـــی بـــه این مراکز در کنار اســـتفاده از تجربیات
و آموختههایـــی کـــه بـــه مـــرور زمان حاصل شـــده اســـت میتواند کمک شـــایانی بـــه احیای
نقـــش مراکـــز مذهبـــی و در نهایت ارتقـــا طرحهای مرمت بافتهای تاریخی شـــهری داش ــته
باشـــد .توجـــه بـــه نکته نیز ضروری اســـت که اســـاس و بنیـــان پیدایـــش این مراکز بر اس ــاس
ســـادگی ظاهـــری و کالبـــدی آن بـــوده و توجه اصلی بـــه محتوا و معنـــی موجـــود در این مراکز
میباشـــد .عـــدم هماهنگـــی و توجه بیش از حـــد و نامعقول به این مراکز و شـــکوه ظاهری آن
منجـــر بـــه همـــان اتفاقی میشـــود که حاصـــل از بیتوجهی بـــه این مراکز اســـت.
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نـــگاه اجمالـــی بـــه تاریـــخ معماری ایـــران و ســـایر تمدنهای جهان نشـــان میدهـــد که همه
آثـــار بزرگ معماری بر اســـاس اندیشـــه مدون و روشـــن شـــکل گرفتهانـــد .این اندیش ــه گاهی
ریشـــه در جهانبینـــی دارد ،گاه در اســـطوره و گاهـــی هـــم در ســـنت و عـــادت بهاینترتی ــب
میتـــوان گفـــت که هر تمدن یـــا قومی در دوران مختلف بر اســـاس جهانبینـــی خاص خود،
معمـــاری خاصـــی را ارائـــه میدهـــد .پس از ظهور اســـام ،معماران مســـلمان ســـعی نموده تا
از اصـــول و اعتقـــادات اســـامی در آثـــار خـــود بهـــره گرفتـــه و هنـــری را ارائـــه دهند ک ــه از امور
عبـــادی و اعتقـــادی آنها شـــکل گیـــرد و در حد توان ،آثارشـــان را بـــه درجـــهای از مقبولیت
و شایســـتگی برســـانند .تشـــکیل دولـــت صفوی ســـبب میگردد تـــا حیات عقلی ش ــیعی به
اوج خود برســـد .هنرهای مختلف تجســـمی در هویت بخشـــی به عناصر معمـــاری ایرانی-
پژوهـــش حاضر ،بـــا روش تحلیلی-
اســـامی و تزئینـــات آنهـــا نقش ویژهای داشـــته اســـت.
ِ
تفســـیری و انجـــام مطالعـــات کتابخانـــهای بـــه بررســـی تزئینـــات مســـجد جامـــع اصفه ــان
پرداخته اســـت که ســـعی بر آن دارد با گشـــایش دریچهای نو به شـــناخت تزئینات معماری
دوره صفویـــه ایـــن هنر اصیـــل ایرانی اســـامی ،حیات تازهای ببخشـــد.
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مقدمه
تشـــکیل دولت صفـــوی در قرن ( 71م) دهم هجری س ــبب میگردد تا حیات عقلی ش ــیعی
بـــه اوج خـــود برســـد .اســـتقرار دولـــت صف ــوی در اصفه ــان فرصت ــی اس ــت ک ــه ای ــن دولت
آرمانشـــهر خـــود را برمبنای آرای حکمی بنی ــان گذارد .حکمتی که در سراس ــر عصر صفوی
در عـــراق ،ســـوریه و هندوســـتان رواج یاف ــت و از آن بهعنوان مکتب اصفهانی نام برده ش ــد.
آن چیـــز کـــه در مکتب اصفهـــان و از اهمی ــت ویژهای برخوردار اس ــت بی ــان هماهنگ وهم
آوای فضای شـــهری میباشـــد .برنامهریزی و طراحی فضای شهرهای اس ــامی و بهکارگیری
یش ــود که مکت ــب اصفهان به تبع
معماری اســـامی برای ایجاد ابنیه ،میدان و ...س ــبب م 
جهانبینـــی حا کـــم به وحدت بیانی دس ــت یابد .این مکتب ش ــهر قدیم را مورد بررس ــی قرار
نمیدهـــد بلکـــه با ایجـــاد مجموعهه ــای نو دیدگاهه ــای جدی ــد را ارائه میده ــد( .فخاری،
حقانـــی .)1394:هنر از دیدگاه اســـامی عبارت اس ــت از س ــاخت و پرداخت اش ــیاء بر وفق
طبیعتشـــان کـــه خـــود حاوی زیبایـــی بالقوه اس ــت .بر این اس ــاس وظیفه هنرمند مس ــلمان
فقـــط این اســـت کـــه زیبایی را کـــه جوهر هنر اس ــت ،برآفت ــاب اندازد و ش ــرافت م ــاده را که
از ذات حـــق بهـــره میگیـــرد ،عیـــان س ــازد (بورکه ــارت .)134:1365 ،ویژگـــی هنر اس ــامی
این اســـت که پیوســـته با روح اســـام س ــازگاری داش ــته باش ــد و این س ــازگاری دست کم در
مظاهـــر اصلـــی آن مانند معمـــاری مکانهای مقدس نمودار اس ــت .هنر اســـامی به زیبایی
اهتمـــام دارد ،زیـــرا از میـــان همـــه صف ــات الهی ک ــه در ای ــن جه ــان متجلی ش ــده ،بیش از
همـــه یادآور هســـتی مطلـــق اســـت .بورکهارت در جای ــی دیگ ــر میگوید" :هنر اس ــامی خود
همـــان مفهومـــی اســـت کـــه از نامـــش برمیآی ــد ،بیهی ــچ ابهامی"(هم ــان  )16هنر اس ــامی
یعنـــی هنـــری که در تمام مظاهر زندگی انس ــان ظاهر ش ــده بهطور یکه ش ــمول هنر از فلس ــفه
و عرفـــان نیـــز در زندگـــی یـــک مســـلمان بیش ــتر اس ــت (اعوان ــی .)342 :1375 ،در آغ ــاز کار
هنـــر اســـامی وحدت فلســـفی نســـبی این هنر وح ــدت فلس ــفی هنره ــای قبلی را اس ــتمرار
بخشـــیده اســـت .بـــا ایـــن همه ،آنچ ــه بیش از ه ــر ام ــر دیگر ،در می ــان بخشه ــای مختلف
هنر اســـامی حافظ وحدت آثاری اس ــت که مهر و نش ــان اس ــامی دارند ،خود اس ــام است
و عامـــل مذهبـــی بیش از هـــر عامل دیگ ــر مؤث ــر و دائمی بوده اس ــت (مارس ــه .)1373:173
تزئینات در مســـاجد و بهویژه تزئینـــات محراب در هر دوره تاریخی مدنظ ــر معماران ازجمله
معمـــاری دوره اســـامی بـــوده و هســـت .در ای ــن پژوهش ،تزئینات مس ــجد جام ــع اصفهان
بررســـی و تحلیل شـــده است.
سؤال تحقیق:
بازتـــاب نقـــش اســـام (مذهـــب شـــیعه) در ش ــکلگیری تزئین ــات مس ــجد جام ــع اصفهان
چگونـــه بوده اســـت؟
روش تحقیق:
ایـــن مقالـــه کـــه حاصـــل مطالعـــات کتابخانهای میباش ــد ،ب ــه ش ــیوه توصیف ــی -تطبیقی،
ســـعی در واکاوی و بررســـی نقش معنویت و توجه به عالم معنا در مس ــجد جامع اصفهان و
در انتها با نتایج ســـنجیده ســـعی در کش ــف ماهیت و روابط بین متغیره ــا و اصول و قوانین
را خواهد داشـــت.
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پیشینه تحقیق:
در مســـجد جامـــع اصفهان الیهها و س ــطوح تزیینی همواره از ارکان مهم معماری محس ــوب
میگـــردد .کشـــیدن نقاشـــی از تصاو ی ــر افراد ی ــا ش ــخصیتها در مس ــاجد اس ــامی از ابتدا
مجـــاز نبـــوده امـــا بهکارگیـــری روشهای دیگ ــر مانند نق ــوش هندس ــی و یا طبیع ــت انتزاعی

بهصـــورت تزیینـــی مـــورد توجه بـــوده اســـت .در مســـجد جامع اصفهان بســـیاری از س ــطوح
و فضاهـــای مســـجد بـــا روشهای مختلف تزیینی آراســـته شـــده اســـت که متعلق ب ــه ادوار
مختلـــف تاریخی اســـت که بـــه اختصار به شـــرح آن میپردازیـــم .بهطورکلـــی تزیینات اجرا
شـــده در مســـجد جامـــع اصفهـــان مجموعـــهای از هنرهـــای تزیینـــی را در طـــول تاریخ ش ــهر
ً
و تحـــوالت معمـــاری مســـجد معرفـــی مینمایـــد .برخـــی از ایـــن تزیینـــات بعدا در مس ــاجد
دیگر اجرا شـــده اســـت و برخـــی دیگر مانند کاشـــیهای الـــوان دوره تیموری بـــه لحاظ طرح
منحصربهفـــرد اســـت ،ولی آنچه اهمیـــت دارد ،بهکارگیـــری مجموعهای از هنرهـــای تزیینی
بهویـــژه ترکیـــب آجر و کاشـــی برای نخســـتین بار اســـت که وحـــدت و یکپارچگـــی جذاب و
بینظیـــری را در طـــول تاریخ بـــرای مســـجد جامع اصفهان بـــه ارمغان آورده اســـت.

ب ــازت ــاب نــقــش اسـ ــام (مــذهــب شــیــعــه) در
شــک ـلگــیــری تــزئــیــنــات مـســجــد جــامــع دوره
صفویه در شهر اصفهان (تزئینات مسجد
جامع اصفهان)
میثم خانجان
صص 54-49
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 .2معماری ایران در دوره صفویان:
بعضـــی ســـبکهای معمـــاری که ایرانیـــان از هنرهـــای کهن به ارث بـــرده بودنـــد و در فالت
ایـــران و شـــهرهای جزیره العـــرب و عراق رواج داشـــت ،مانند ایوانهایی با ســـتونهای بلند
و درگاههایـــی بـــا طاقهای بزرگ بر نقشـــه بناهای ایرانی در اســـام تأثیر نهـــاد؛ چنانکه بناها
ً
در بعضـــی مناطـــق ایـــران بنابـــر آدابورســـوم محلی و آبوهـــوا تفـــاوت دارد مثـــا در نواحی
شـــمال کـــه هوا ســـرد اســـت مـــردم به مســـاجد ســـقف دار بســـته گرایـــش دارنـــد .درحالیکه
مـــردم نواحـــی جنوب به ســـاختن مســـاجد دارای صحن و ایوانهـــای بـــاز روی میآورند؛ اما
ٔ
نقشـــه ســـاختمان اســـامی ایران در آخرین ســـالگی بود و معماران این آخرین ســـالگی را با
توجهـــی کـــه بـــه تزییـــن و اســـتفاده از رنگهای شـــاد بهصـــورت پوشـــش ســـفالی میکردند،
در واقـــع تضـــادی ســـترگ میـــان ســـادگی نمـــای بیرونـــی ســـاختمانهای ایرانـــی و جذابیت
ســـحرانگیز و سرشـــار و ثـــروت تزیینـــات عجیـــب درون آن دیده میشـــود .آنچه بـــر تزیینات
ســـاختمانهای ایرانـــی اســـامی میافزاید ،شـــکوه نقاشـــیها ازنظـــر تعادل ،تناســـب و ذوق
ســـلیم اســـت و معمـــاران با تقســـیم دیوارهـــا بـــه باریکههـــای قایم یا حاشـــیههای ب ــزرگ که
باعـــث تناســـب ســـطح و هـــال و درعینحـــال تکـــرار در ســـبکهای اســـامی بهطورکل ــی
میشـــود ،کاهـــش میدهـــد( .فخـــاری ،حقانـــی .)1394،8 :بـــه راســـتی ویژگـــی و امتی ــاز
معمـــاری اســـامی در ایـــران ،گوناگونـــی عناصـــر معماری آن نیســـت و بیشـــتر ذوق س ــلیم،
وضـــوح ،دقت ،تناســـب درســـت و ســـنجیده و آمیختـــن ٔ
همـــه آن عناصر و ســـازگاری میان
آنها اســـت (یـــاوری.)1390،151،
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 .1حکمت هنر اسالمی:
هنـــر اســـامی در زمینههای گوناگـــون دارای پایگاهی واال و چشـــمگیر بوده و منشـــأ فعالیت
ً
مســـلمانان در جهـــان و مایـــه ربط هنرمند اســـامی با هنـــرش اصوال توحید اســـت و هنرمند
مســـلمان تنها از یـــک منبع گرانقدر بهـــره میگیرد که آن قرآن کریم اســـت وایمان ،پیوس ــته
نقشآفریـــن هنـــر اســـامی اســـت و این چیزی اســـت کـــه جاودانـــه و معتبـــر خواهد ب ــود .در
یش ــود .و
مقام مقایســـه میـــان هنر اســـامی و هنرهای غرب و شـــرق یک محدودیت دیده م 
با وجود آن هنر اســـامی دارای ویژگیهای منحصر به خویش اســـت .مثال ســـبک معماری
اســـامی با نقـــوش ،تصاویر خطـــوط و تزیینات خود در سراســـر اســـام صورت ویـــژهای دارد
(جی دوری  .)1363،3،4،9هدف هنر اســـامی بهطورکلی ایجاد فضایی اســـت که بش ــر را
در مســـیر شناختشـــان ازلی خویش یـــاری میرســـاند  ...هیچچیز نباید بین انســـان و حضور
غیبی خداونـــد فاصله اندازد (بورکهـــارت .)1381،146
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ب ــازت ــاب نـقــش اسـ ــام (مــذهــب شـیـعــه) در
لگ ـیــری تــزئ ـیــنــات مـسـجــد جــامــع دوره
ش ـک ـ 
صفویه در شهر اصفهان (تزئینات مسجد
جامع اصفهان)
میثم خانجان
صص 54-49

 .3تزیین در هنر اسالمی و در معماری صفویه:
در تزییـــن اســـامی چه بر روی بناها هر نقشمایه جزیی از کل اس ــت و ی ــا تأثیر متقابل و روی
هـــم قـــرار گرفتـــن انـــواع طرحها و مـــواد مختلف حاص ــل میش ــود و هرکدام از آنه ــا ماهیت
ً
خـــود را در درون کل نشـــان میدهنـــد .تزیین ــات ب ــه ظاهر س ــاده ،ام ــا بعضا بس ــیار پیچیده
ً
و پرکاربـــرد هندســـی کـــه معموال یـــا بهصورت منفرد وبر س ــطح آث ــار ،روی دیوارها ،س ــقف و
کـــف بناهـــا و یا در ترکیب هماهنگ با دیگر طرحهای س ــنتی مورد اس ــتفاده ق ــرار میگیرند.
بـــرای قســـمتهای داخلـــی بناهـــا مانن ــد در ،پنجره س ــقف و یا کف ات ــاق م ــواد مصالح به
کار رفتـــه بـــرای طراحـــی ،به پیـــروی از ش ــکلهای هندس ــی ب ــه کار گرفته ش ــدهاند .هرکدام
از اجـــزای تزیینـــی هنـــر اســـامی ،ش ــامل نق ــوش هندس ــی ،اس ــلیمیها ،کتیب هه ــا ،رنگها
همگـــی بـــه خاطر داشـــتن معانـــی و مفاهیمی خ ــاص انتخ ــاب و در کنار یکدیگر ق ــرار داده
شـــدهاند و عـــاوه بـــر ذوق هنـــری و دی ــد زیباییشناس ــی هنرمندان س ــنتی ،گو ی ــای افکار،
عقایـــد و ارزشهـــای حاکـــم بر زندگـــی اجتماع ــی دوره صفویه هس ــتند (فصلنام ــه هنرهای
تجســـمی نقشمایه ،ســـال پنجم ،ش ــماره  ،11س ــال .)1391
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 .4سبک معماری دوره صفویه
بهتـــر آنســـت که ســـبک بناهـــای صف ــوی با توج ــه به کمی ــت و تن ــوع آنها ب ــا تمرکز در س ــه
ناحیه عمـــده بررســـی و ارزیابی شـــود:
ابنیـــه ســـده هفدهـــم اصفهـــان ،آرامگاهه ــای ب ــزرگ ،معم ــاری غیرمذهب ــی س ــده هفدهم.
شه ــای فضائ ــی دارد .این
بهتریـــن معمـــاری ایـــن دوره آنســـت ک ــه مفهومی منس ــجم از ارز 
مفهـــوم تماشـــائی تریـــن وجـــه خـــود را در مناظ ــر کل ــی ب ــه نمای ــش میگ ــذارد ک ــه در آن ه ــر
بنائـــی بناهـــای مجـــاور را تکمیـــل میکنن ــد .ای ــن مفه ــوم در س ــطح وس ــیعی از معم ــاری
منظرهـــای چهاربـــاغ بیـــان شـــده یعنی جایی ک ــه به نظ ــر میآیند و بهط ــور س ــنجیده فرع بر
منظرهپـــردازی خیابـــان قـــرار گرفتهان ــد .معم ــاری صف ــوی محتاط اس ــت .این معم ــاری با
حجمها و تودههای عظیم ســـروکار دارد و س ــطوح نرم و س ــاده را بر س ــطوح پیچیده و بغرنج
ترجیـــح میدهـــد .طـــاق بنـــدی کـــه اس ــاس و ذات ه ــر ن ــوع معماری خ ــط خمیده اس ــت،
بهجـــز در چنـــد ســـاختمان زیـــارت گاه ــی نظی ــر ماه ــان ،یکنواخت و تکرار ش ــونده اس ــت.
هنگامیکـــه معمـــار دوره صفـــوی تردیدی میکرده ،چن ــد ردیف دیگر از کندوهای مقرنس ــی
دیگر میســـاخته اســـت .گنبدهـــای دوره صف ــوی از الگوه ــای دوره تیم ــوری و ایلخانی ،نه
جلوتـــر ،پیـــروی کردهانـــد( .آژنـــد)1389،486.488 ،
 .5تحلیل تاریخی مسجد جامع اصفهان
اگر تاریخ ایران را به ســـه دوره پیشازتاریخ ،دوره ایران باس ــتان و دوره اس ــامی تقسیمبندی
کنیم ،به ترتیب معبد چغازنبیــــل ،مجموعـ ــه مسجد جامع اصفهان خرقهای است هزارگون
به ارث رســـیده از گذشـــتگان که در طول  12قرن هر وارثی نقش ــی بر اندام آن انداخته اس ــت،
تخت جمشـــید و مســـجد جامع اصفهان بهترین گزینههای معماری این دوران هس ــتند.
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 .6تزئینات معماری دوران صفویه
ٔ
ٔ
عمده تزیین ــات در دوره صفوی ،میتوان به تبعی ــت از قاعدههای
از مهمتریـــن ویژگیهـــای
تقارن ،انعکاس ،تکرار و نظم هندس ــی اش ــاره ک ــرد که حرکت با زمان و م ــکان را در وحدتی
ادغـــام میکنـــد که تا الیتناهـــی در فضا بس ــط مییابد (مرتضای ــی .)1381،در اکث ــر بناهای
یت ــوان یافت.
دوره صفویـــه ،چنیـــن نظـــم هندســـی را در کن ــار تزیین ــات دیگر به س ــادگی م 
نظمـــی که کثـــرت و وحـــدت را در نظام آفرینش و در مجموعهای س ــاخته دس ــت انس ــان با
الهـــام از طبیعـــت به نمایش میگذارد .معمار س ــنتی این دوره از طریق صور هندس ــی ،فضا

را قبضـــه میکنـــد و بـــا تکرار متقـــارن نقوش ،بهصورت مسلســـل یـــا مدور ،فضـــای پرتحرکی
را خلـــق میکنـــد که همچون یک قطعه موســـیقی پرشـــکوه ،تعبیـــر میشـــود .بهعنوانمثال،
نقـــوش هندســـی مســـجد حکیـــم اصفهـــان را میتـــوان مصـــداق ایـــن هماهنگـــی و ض ــرب
آهنگ یکنواخت صور هندســـی قلمـــداد کـــرد (ماهرالنقش.)1376،

ب ــازت ــاب نــقــش اسـ ــام (مــذهــب شــیــعــه) در
شــک ـلگــیــری تــزئــیــنــات مـســجــد جــامــع دوره
صفویه در شهر اصفهان (تزئینات مسجد
جامع اصفهان)
میثم خانجان
صص 54-49

 .7ارزشهای تزئینی مسجد جامع:
در مســـجد جامـــع اصفهان الیهها و ســـطوح تزیینی همواره از ارکان مهم معماری محس ــوب
میگـــردد .کشـــیدن نقاشـــی از تصاویـــر افراد یـــا شـــخصیتها در مســـاجد اســـامی از ابتدا
مجـــاز نبـــوده امـــا بهکارگیـــری روشهای دیگـــر مانند نقـــوش هندســـی و یا طبیعـــت انتزاعی
بهصـــورت تزیینـــی مـــورد توجه بـــوده اســـت .در مســـجد جامع اصفهان بســـیاری از س ــطوح
و فضاهـــای مســـجد بـــا روشهای مختلف تزیینی آراســـته شـــده اســـت که متعلق ب ــه ادوار
مختلـــف تاریخی اســـت (ســـجاد زاده ،بیگی ملکآبـــاد.)1392 ،
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 .9تجسم توحید در قالب شمسه
شمســـه در لغـــت بـــه معنـــای خورشـــید اســـت و وجهتســـمیه آن به علـــت آن بـــوده که طرح
یانمایی از خورشـــید را تجســـم میبخشـــد تجســـم نمادین شمســـه جایگاه مهمـــی را در هنر
ایـــران بـــه خـــود اختصـــاص داده و در دورانهـــای متمادی مورد توجـــه هنرمندان قـــرار گرفته
اســـت .ایـــن نقـــش دارای مفاهیـــم نمادین فراوانی اســـت وبیانـــی بیش از یک نقـــش تزیینی
دارد .در قبـــل از اســـام خورشـــید ،نمـــاد روزنهای بوده اســـت که نـــور الوهیـــت از طریق آن بر
زمیـــن جاری میشـــده اســـت .در هنر اســـامی شمســـه از نقش خورشـــید الهام گرفته ش ــده
و در اکثـــر هنرهـــای تزیینـــی چه در آثـــار مذهبی ،مثل تذهیـــب صفحه آغازین قـــرآن ،تزیین
داخـــل و بیـــرون مســـاجد ،بناهـــای مذهبی و یا دیگـــر هنرها به فور مورد اســـتفاده قـــرار گرفته
اســـت (ســـجاد زاده ،بیگی ملکآبـــاد.)1392 ،
شمســـه یا خورشـــید نیـــز در نزد عرفا و متصوفه اســـامی نمـــاد انوار حاصـــل از تجلیات الهی
و حقیقـــت نـــور خـــدا و ذات احدیـــت اســـت .همچنین اشـــاره به وحـــدت نیز هم هس ــت.
بدیـــن لحاظ هنرمندان در مســـجد جامـــع اصفهان و بســـیاری از آثار خود مفهـــوم کثرت در
وحدت و وحدت در کثرت را با اســـتفاده از این طرح بیان کردهاند .از ســـوی دیگر اس ــتفاده
از نقـــوش مزبور در امر تزیین را میتوان نوعی تأســـی و تبعیت هنرمنـــدان از پروردگار جهانیان
نیز محســـوب داشـــت زیـــرا خداونـــد میفرماییـــد« :انا زینا الســـماء الدنیـــا بزینـــه الکواکب»
یعنـــی ازآنجا کـــه خداوند از ســـتارگان برای تزیین آســـمان اســـتفاده کـــرده هنرمنـــدان تزیین

سال سوم ،شماره ششم و هفتم ،بهار و تابستان 1399

 .8منشأ قداست و فضای معنوی ایجاد شده توسط کتیبههای قرآنی
معمـــاران و هنرمندان مســـجد جامـــع اصفهان با عشـــق و عالقهای خاص عـــاوه بر نگارش
و نمادپـــردازی معنـــا و مفهـــوم ذات احـــدی بـــه طراحی اســـماء مقـــدس به شـــکلی لطیف و
زیبـــا در فضاهـــای مســـجد پرداختهاند .تزیینـــات خطی عالوه بر زیباســـازی صـــوری فضا،
در بـــاال بـــردن کیفیـــت روحانی و وحدانی مســـجد ،نقـــش مؤثـــری را ایفا نمودهانـــد .اهمیت
و کاربـــرد کتیبههـــای قرآنـــی در اماکـــن مذهبـــی علیالخصوص مســـجد جامـــع اصفهان از
نقطهنظـــر ایجـــاد فضایـــی معنـــوی و عرفانـــی و کمک بـــه توجه و تمرکـــز مؤمنیـــن در عبادت
و نیایـــش پـــروردگار برکســـی پوشـــیده نیســـت .دراینبیـــن ،گروهـــی از کتیبههـــا بـــا مضامین
دعایی هســـتند که در اهمیتی یکســـان فضاهـــای اینگونه اما کن را بـــا مضامین درونی خود
عطرآ گیـــن معنویـــت و مضامیـــن روحانـــی کرداهند .بر اســـاس نگـــرش مذهبی ،اس ــتفاده از
اســـماء جاللـــه خداوند پیامبر (ص) و ائمه (ع) در مســـجد و محیطهـــای مذهبی بر وحدت
معنـــوی و تقـــدس آنها میافزایـــد (ســـجاد زاده ،بیگی ملکآبـــاد.)1392 ،
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ب ــازت ــاب نـقــش اسـ ــام (مــذهــب شـیـعــه) در
لگ ـیــری تــزئ ـیــنــات مـسـجــد جــامــع دوره
ش ـک ـ 
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کار نیـــز به تأســـی از این ســـنت از نق ــوش س ــتارهای در تزیین به ــره بردهاند .بعض ــی از منابع
خورشـــید را بهعنـــوان نمـــادی از ذات الهی تجس ــم نمودهاند؛ ام ــا در بعض ــی از منابع دیگر،
خورشـــید را نمادی از پیامبر اســـام ذکر کردهاند و این مطلب از ترجمه آیه  147س ــوره نس ــاء
بهوضـــوح قابل درک اســـت( .همان)
نتیجهگیری:
یش ــود کـ ــه در جامعـ ــه
هنــــر اســــامی یا هنرهای مســــلمانان بـ ــه بخشـ ــی از هنـ ــر اطـ ــاق م 
ً
مســــلمانان و نــــه لزومــــا توســــط مســ ــلمانان رواج داش ـ ــته اس ـ ــت .مس ــجد جامع اصفهان،
ٔ
ســـاله مســـجد س ــازی بهویژه خلق طرح مس ــجد ایران ــی را در بردارد
تجربیات معماری هزار
و بـــه همیـــن لحـــاظ میتـــوان بســـیاری از س ــبکهای تار ی ــخ معم ــاری ای ــران و کش ــورهای
همســـایه را در آن شناســـایی نمود .این الگو به س ــرزمینهای مسلماننش ــین خ ــارج از ایران
نیـــز تســـری پیدا نمـــود .نور در مســـجد جام ــع اصفه ــان عنصر برجس ـ ٔ
ـته معماری اس ــامی و
ایرانـــی اســـت .مســـجد جامـــع اصفه ــان مع ــرف ش ــیوههای مختل ــف معمـــاری و هنرهای
تزیینـــی ده قـــرن تاریـــخ اســــامی ایـ ــران اسـ ــت .در مجموع ــه س ــاختمانهای این مس ــجد
مکتـــب خـــاص معمـــاری ایـــران از اوای ــل اس ــام تا عص ــر حاض ــر میباش ــد و ج ــز معماری
جهـــان اســـام اســـت که بـــا تزئینات بس ــیار زیبا ه ــر بینندهای را غ ــرق در عظمت و ش ــکوه
ایـــن بنـــای جـــاودان مینماید.
منابع:

• بورکهارت ،تیتوس ،هنر اسالمی ،زبان و بیان ،ترجمه مسعود رجب نیا ،تهران ،نشر سروش1365.
ٔ
ترجمه غالمرضا اعوانی ،تهران ،نشـــر
• اعوان ــی ،غالمرض ــا ،مجموع ــه مقاالت حکمت و هنـــر معنوی ،تألیـــف و
سروش1375،
• مارسه ،ژرژ ،هنر دنیای اسالم یا هنر مسلمانان؛ ترجمه حسن حبیبی؛ انتشارات روزنامه اطالعات1373،
• فخ ــاری ،مر ی ــم ،حقان ــی ،حمی ــده ،دومیـــن کنفرانـــس ملـــی توســـعه پایـــدار در علـــوم جغرافیـــا ،برنامهریـــزی،
معم ــاری و شهرس ــازی س ــازههای مکت ــب اصفهـــان در معمـــاری اســـامی در ٔ
دوره صفویـــه 1394
• جی دوری ،کارل ،هنر اسالمی ،ترجمه رضا بصیری ،تهران انتشارات یساولی 1363-
ٔ
ترجمه جالل ستاری ،تهران ،انتشارات سروش 1381
• بورکهارت ،تیتوس ،ابراهیم ،هنر مقدس،
• یاوری ،حسین ،1390 ،اصفهان باغ آسمان ،تهران :آذر انتشارات سیمای دانش
• فصلنامه هنرهای تجسمی نقشمایه ،سال پنجم ،شماره  ،11تابستان 91
• مرتضای ــی ،س ــیدرضا ،رهیافتهای ــی در طراحی مبلمان شـــهری ،تهران ،انتشـــارات ســـازمان شـــهردار یهای
کشور1381 ،
• ماهرالنقش ،محمود ،معماری مسجد حکیم ،تهران ،سروش1376 ،
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مســـجد به ٔ
مثابه اولیـــن تجلی هنر اســـامی ،به همراه نقـــوش و تزیینـــات بهکاررفته درآن-که
در مســـجد و اما کن مذهبی رکن اصلـــی را ایفا میکنند-از اهمیت ویژهای برخوردار اس ــت.
ٔ
محـــدوده خراســـان بـــزرگ از دورههای مختلف ،مســـاجد زیادی س ــاخته
در ایـــن راســـتا در
ٔ
شـــده که مســـجد کبود گنبد از جمله آنهاســـت .این مســـجد کـــه در این مقالـــه ،تزیینات
آن مورد بررســـی قرارگرفته ،خبر از هنر ،هنرمندان آن دوران میدهد که ســـبک و شـــیوه هنری
واحـــدی داشـــتند و در تزیین مســـاجد خـــود ،معانـــی و مفاهیم الوهیـــت و بندگـــی را در نظر
ٔ
جلـــوه الهـــی را در نـــزد بیننـــده و نمازگزار مس ــلمان به
گرفتـــه و در ســـایه رنگهـــا و تزیینـــات
نمایش میگذاشـــتند .هنرمند مســـلمان با اســـتفاده از انـــواع آرایههای هندســـی و گیاهی در
بناهـــای اســـامی به نوعـــی این آرایههـــا را وســـیلهای در جهت بیـــان عقاید دینـــی و مذهبی
خـــود قـــرار داده اســـت .درگیـــری ایـــن آرایهها بـــا ایمـــان و عقاید مذهبـــی نوعـــی جاودانگی،
اصالـــت و خلـــوص را در آنها بازتـــاب میدهد .با دریافـــت مفاهیم نمادین نقـــش و نگارها
در معمـــاری تزیینـــی اســـامی و ریشـــهیابی آنهـــا میتـــوان بـــه شـــناخت ذهـــن و اندیش ـ ٔـه
معمـــاران و درنتیجـــه بـــه فرهنگ و جهانبینـــی و تاللو آرمانهـــا در آن جامعه دســـت یافت.
مســـاجد زیادی بعد از حضور اســـام در این ســـرزمین بنا شـــده اســـت که در ظاهر تزیینات
تمـــام این مســـاجد یکســـان به نظر میرســـد و اگر بـــا نگاهی دقیـــق به مســـاجد بنگریم وجود
خالقیتها و ســـبکهایی را میبینیم که خاص هنرمند ،معمار ،کاشـــیکار مســـجد و ٔ
دوره
ســـاخت بـــوده اســـت .بر این اســـاس ســـؤاالت تحقیـــق بـــه ترتیب شـــامل موارد ذیل اس ــت
-۱تزیینـــات کارشـــده در این مســـجد به چه انواعی تقســـیم میشـــوند؟ -۲بیشـــترین بخش
تزیینات شـــامل چه انواعی میباشـــند؟ -۳این مســـجد دورههای تاریخی مختلف ش ــاهد
چـــه تغییراتـــی در تزیینـــات خـــود بـــوده اســـت؟ اهـــداف مقالـــه - :بررســـی و مطالع ــه نقوش
کاشـــیکاری بـــه لحـــاظ ،رنگ ،طـــرح ،نقـــش در ایـــن مقالـــه بـــا اســـتفاده از روش توصیفی-
تاریخـــی و اســـتفاده از منابـــع کتابخانهای ،عکاســـی از فضای مســـجد و بازدیـــد میدانی به
بررســـی تزیینـــات و نقـــوش ایـــن مســـجد پرداخته شـــده اســـت .و ســـعی شـــده با ق ــرار دادن
تصاویـــری متنـــوع و زیبـــا بیننده را در فهـــم مطلب یاری میرســـاند.
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مقدمه
در ادوار اســـامی بناهـــای بســـیاری مانن ــد مس ــاجد ،م ــدارس ،مقاب ــر ،کاخه ــا و حما مه ــا و
ً
حتـــی پلهـــا بـــه یکی از انـــواع کاشـــی تزیین گردی ــد و تقریب ــا از اواخر ق ــرن  ۴هج ــری به بعد
کمتـــر بنایـــی را میتـــوان یافـــت که با کاش ــی آرایش نش ــده باش ــد( .زمرش ــیدی  ،۱۳۸۵ص:
.)۱۴
شـــاخصترین عنصـــر تزیینـــی در معم ــاری اس ــامی کاش ــی اس ــت ،تقریبــ ًـا از اوای ــل دورهٔ
ایلخانـــی کمتـــر بنایـــی میتوان یافـــت که در آن از تزیینات کاش ــیکاری اس ــتفادهای نش ــده
باشـــد ،بنابرایـــن نقـــش این عنصـــر تزیین ــی از دو جنب ــه حائز اهمیت اس ــت:
الف) استحکام ب) زیبایی
آرا و اقـــوال گوناگـــون راجـــع به دلیل اس ــتفاده از کاش ــی مطرح ش ــده اس ــت اما بیش ــتر نظرها
ٔ
مســـئله زیباییشـــناختی تزیین ــات اس ــت و مس ــئله اس ــتحکام در درجه دوم
معطـــوف بـــه
اهمیت قـــرار دارد (مکـــی نـــژاد ،۱۳۸۱ ،ص)۶۸ :
اســـتفاده از کاشـــیکاری در بناهـــا عالوه بر معان ــی و مفاهیمی که ش ــرایط زندگی اجتماعی،
سیاســـی ،مذهبـــی آن دورهها را نشـــان میداد ،نمایانگ ــر خالقیتهای هنرمندان مس ــلمان
نیـــز هســـتند .هنرمندانی کـــه در کنار اس ــتفاده از س ــبکهای و تکنیکهای هنری مرس ــوم
خالقیـــت و ذوق خـــود را در آثارشـــان به نمای ــش میگذاش ــتند ،حاکمان نیز تأثی ــر زیادی در
شـــکلگیری بناهـــا و تزیینـــات آنها داش ــتند چنانکه س ــعی میکردن ــد ،در س ـ ٔ
ـایه مذهب و
ارزش نهـــادن بـــه واالتریـــن عنصر معماری اس ــامی ،محبت خ ــود را در دل مردم ــان افزایش
دهنـــد و هـــم اقتدار خود را بیشـــتر نماین ــد ،کماکان نیز مس ــجد جایگاهی واالس ــت و اکنون
ایـــن مســـجد محل برگزاری بســـیاری مراس ــم مذهبی اس ــت ،با وج ــود ای ــن تزیینات صحن
حیاط مســـجد به شـــدت آســـیب دیده اس ــت و نش ــانی از انجام مرمت در آن نیس ــت.
 پیشینه تحقیقپیشازایـــن از طرف ســـازمان میراث فرهنگی در مورد مس ــجد کالت و فض ــای آن تحقیقاتی
صورت گرفته و فضای مســـجد بهصورت میدانی بررس ــی ش ــده اس ــت .محمد رکنی ۱۳۷۷
در گـــزارش پیگردی مســـجد کبود گنب ــد از معماری بن ــا صحبت کرده و طی آن به بررس ــی
فضاهـــای معمـــاری ایـــن مســـجد پرداخته و اش ــاره مختصری ب ــه تزیینات کاشـ ـیکاری آن
نمـــوده اســـت .نمونه دیگر مقاله مس ــجد کبود گنبد کالت ،س ــید محس ــن حس ــینی ۱۳۷۹
بـــوده کـــه در مـــورد معماری مســـجد و تاریخ آن صحبت نم ــوده و در آن تاریخچ ــه بنا را مورد
بررســـی قـــرار داده و بـــه تزیینات کارش ــده در مس ــجد اش ــاره نموده اس ــت .وحدت ش ــاکری
ٔ
تاریخچه بنای
حســـن امیری  ۱۳۸۵در قســـمتی از کتاب دژ خ ــدای آفرین از این مس ــجد و
آن صحبـــت کرده اســـت .حســـین زمرش ــیدی و زه ــرا زمرش ــیدی  ۱۳۹۳در مقال ــه معماری
مســـاجد ایران و هنرهای قدســـی آن مس ــجد کالت را نیز نام برده و به تزیین س ــاقه گنبد آن
بـــا نام حضـــرت علـــی و ارادت نادر به ایش ــان اش ــارهکرده اس ــت .هانا جهانبخ ــش و هانیه
شـــیخی  ۱۳۹۴در پژوهشـــی پیرامـــون جای ــگاه تزیین ــات و نق ــوش کاشـ ـیکاری در مس ــاجد
ایران به این مســـجد نیز اشـــارهکرده و به تزیینات کار ش ــده در آنکه ش ــامل تزیینات کاش ــی
هفترنگ ،کاشـــی نره و ...اشـــاره کرده اس ــت و تنها از انواع کاشـ ـیکاری که در مس ــجد کار
شـــده نام برده اســـت؛ اما تاکنـــون از نقشها و تزیینات مس ــجد که با تصاو ی ــر گویا تزیینات
را شـــرح دهند تحقیق و پژوهشـــی انجامنش ــده است.
 روش تحقیقدر ایـــن مقالـــه بـــا اســـتفاده از روش توصیف ــی و اس ــتفاده از مناب ــع کتابخانهای ،مش ــاهده و
بازدیـــد میدانـــی بـــه بررســـی تزیینـــات و نقوش این مس ــجد پرداخته ش ــده اس ــت.

 -مبانی نظری تحقیق

 -1شــیــوه اصــفــهــانــی ن ــام آخــر یــن ن ــوع شیوه
معماری سنتی ایرانی است.
 -2برای پوشش گنبدها بندرت کاشی معرق
یا هفت رنگ بکار میبرند ،در پوشش گنبدها
اغــلــب از نــوعــی کــاشــی بــنــام کــاشــی ن ــرهای
اســتــفــاده م ـیشــود ،تــفــاوت کــاشــی معمولی
باکاشی نرهای در ضخامت گل پشت لعاب
کاشی است .ضخامت کاشی معمولی بین
 ۱/۵تا  ۲سانتیمتراست درحالیکه ضخامت
کاشی نرهای به  ۴تا  ۵سانتیمتر میرسد.
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بررسی گنبدگنبـــد کبـــود ،گنبدی اســـت کـــه در دوره نـــادر قســـمت اصلی کاشـــیکاری آن انجامش ــده
اســـت و بـــا وجود کشـــمکشهای نـــادر و اینکـــه در دوران حکومـــت خود دائـــم درگیر جنگ
بـــود امـــا کاشـــیکاری گنبـــد و معقلی هـــای آن از آثار خـــوب و خاص دوره اوســـت.
ایـــن گنبد شـــکلی اســـتوانهای دارد با  ۲۵متـــر ارتفاع و  ۱متر قطر .مســـجد را به خاطر کاش ــی
نـــره الجـــوردی کـــه در قســـمت باالیـــی آن کارشـــده کبـــود نامیدهاند .پوشـــش بیرون ــی گنبد
ٔ
وســـیله کاشـــی نـــره ،کاشـــی زیرنگـــی در رنگهـــای فیـــروزهای ،لیمویـــی زرد و الجوردی،
به
ســـفید تزییـــن گردیده اســـت( .گـــزارش پیگردی مســـجد کبـــود گنبـــد.)۱۰ :۱۳۷۷ ،
شـــاید در برهـــهای از زمـــان ایـــن مطلـــب باعث خنـــده میشـــد چون تمامـــی ایـــن تزیینات
دچـــار صدمه شـــده بود و در آن قســـمت حتی خار و خاشـــا ک ســـبز شـــده بـــر روی آن چیزی
دیده نمیشـــد.
اســـتفاده از کاشـــی هفترنـــگ ،مهمتریـــن عامـــل تزئیـــن در بنـــای مســـجد کبـــود گنب ــد
شهرســـتان کالت نـــادر بـــوده کـــه با اســـتفاده از نقـــوش اســـلیمی و گلوبوتـــه در لچکیهای
بـــاالی ایـــوان و رواقها بهکاررفته اســـت ،ترمیـــم و مرمتهایی که از ســـال  ۶۲بـــه بعد انجام
شـــده اســـت ،شـــامل تهیه و نصب کاشـــی نره  ۲الجوردی پوشـــش گنبد میباشـــد که بسیار

عطیه کالتی
صص 66-55
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 ساختار معماری مسجد کبود گنبداز آثار تاریخی شهرســـتان کالت مســـجد کبود گنبد میباشـــد .ســـبک معماری این مسجد
اصفهانـــی ۱نـــوع گنبـــد آن ،دو پوشـــش گسســـته بـــا پوشـــش بیرونـــی ناراســـت .مثـــل بیش ــتر
مســـاجد یک هشـــتی ورودی دارد و صحن چهار ایوانی و شبســـتانی که از صحن آن بزرگتر
میباشـــد .یکـــی از بخشهای ارزشـــمند این مســـجد گنبدخانه آن میباشـــد کـــه در بخش
خـــاوری آن قـــرار دارد .گنبدخانـــه دارای دو ورودی اســـت که یکی به داخل ایـــوان خاوری و
دیگـــری بـــه بخش بیرونـــی مســـجد راه مییابد .نکتـــهای که در این مســـجد وجـــود دارد این
اســـت کـــه؛ برخـــاف اکثر مســـاجد چهـــار ایوانی کـــه گنبد در پشـــت یکـــی از ایوانه ــا و در
راســـتای یکـــی از محورها قـــرار میگیرد ،در این مســـجد گنبد در خـــارج از محورهای دوگانه
بنـــا قرارگرفتـــه اســـت و این موضوع را ســـندی دال بـــر اینکه گنبـــد پیش از بخشهـــای دیگر
ساخته شده دانســـتهاند( .حســـینی)۱۶۹:1379 ،
اســـناد مقبره بودن این مســـجد قبل از اضافه شـــدن الحاقات بعدی در آن بســـیار زیاد است
و در پژوهشهای باستانشناســـی قدیمیتر بودن بافت مســـجد نســـبت به گنبد آن بررس ــی
و شناساییشـــده اســـت ،شـــواهد باستانشناســـی گویای این مطلب اســـت که گنبد خانه
همزمـــان با دیگر بخشها ســـاخته نشـــده اســـت .در پیگردی ســـال  ۷۶مشـــخص ش ــد که
آجرهـــای پـــی گنبد با دیگر بخشهای ســـاختمان مســـجد همکالف نیســـت و ایـــن رویداد
ٔ
ٔ
فاصله زمانی است.
دهنده ســـاخته شـــدن گنبد خانه با
ســـاختمانی نشـــان
ٔ
عـــاوه بر آن مانند بقیه مســـاجد چهار ایوانی تناســـبات الزم را ندارد ،داخـــل دو تا از ایوانها
پنجضلعـــی و دو تـــا ســـهضلعی اســـت .ایـــن امـــر را هم دلیلی مشـــخص بـــر اینکـــه فضاها و
تزیینـــات معماری در دورههای مختلفی شـــکلگرفته اســـت دانســـتهاند.
ساختوســـازها و تزیینات معماری که در این مســـجد صورت گرفتـــه و دورههای بعدازآن،
بیشـــتر مربوط به افشـــاریه و قاجاریه است.
نادرشـــاه کـــه در شـــهر کالت مـــردم را از ادیـــان مختلفـــی دورهم جمع کـــرده بود و ش ــاید این
مســـجد و گنبـــد زیبـــای آنکه از آثار خوب ٔ
دوره افشـــاریه اســـت ،هنری از مردمانی باش ــد که
نـــادر به ایـــن مکان کوچانده اســـت.
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تخریب شـــده بود ،از اشـــکاالتی که ب ــر مرمت بنا گرفتهاند ،تش ــخیص ندادن قس ــمتهای
مرمـــت شـــده از بخشهای اصلی اس ــت.
تزیینات گنبد و صحن مسجد را به  ۳نوع میتوان تقسیم نمود:
بررسی تزیینات مسجد کبود گنبد کالت«بهطورکلـــی انـــواع نقـــوش تزیینـــی را میتوان ب ــه چند گروه اصل ــی ،نق ــوش حیوانی ،نقوشنباتـــی یـــا گیاهـــی کتیبههای حـــاوی خط ــوط تزیینی و نق ــوش هندس ــی یا گ ــره گروهبندی
نمـــود ،ازآنجا کـــه در هنر اســـامی خلق تصاویر انس ــانی و حیوانی ممنوع گردیده اس ــت ،این
نقـــوش را بنـــدرت در تزیینهای اســـامی میبینیم .هنرمند مس ــلمان به ایج ــاد تزیینهایی
پرداخـــت کـــه عنصـــر اصلـــی آن اش ــکال هندس ــی و نق ــوش انتزاع ــی ب ــود( ».حیات ــی ،آق ــا
محمـــدی.)۱۲ :۱۳۹۵ ،
در این بنا با  ۳دسته از این تزیینات مواجهیم:
 -تزیینات هندسی -نقوش گیاهی -نقوش کتیبهای
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تزیینات هندسیاز نقـــوش اصلـــی کـــه در ایـــن مســـجد بکار رفت ــه ،نق ــوش تزیینی هندس ــی میباش ــد ،نقش
هندســـی درواقـــع بافتهـــای گوناگون ــی از اش ــکال منظم ــی هندس ــی اس ــت ک ــه بهط ــور
هماهنـــگ و بانظمی خاص در زمینهای مش ــخص ش ــده کنار ه ــم در بنا ق ــرار میگیرند و با
ســـاختار منظـــم خود معانـــی و مفاهیم الوهی ــت را در نظر بیننده روش ــن میس ــازند .میتوان
گفت :
«اســـتفاده از نقـــوش هندســـی در مفهوم نمادی ــن و فلس ــفی آن بهمنظور تأثیرگ ــذاری روانی بر
نیایشـــگر و تقویـــت حـــس وحدانیـــت در مس ــجد اس ــت ،ش ــکلهای پیچاپیچ هندس ــی با
تکـــرار تناســـب وابســـته بـــه یک نقـــش ،نوعی احس ــاس نظ ــم و هماهنگ ــی آفر ی ــده و در اکثر
مـــوارد کمـــک زیادی به ایســـتایی بن ــا میکنن ــد» (بورکه ــارت.)۲۱ :۱۳۷۶ ،۳
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 نقوش هندسی کارشده در بنا که همه در گنبد آن هستند از باالی گنبد به پایین: ایـــن نقـــش دورتادور قســـمت باالیی گنب ــد بهصورت پیوس ــته در قاب ل ــوزی و نیم لوزی،در رنـــگ زرد بـــرای زمینـــه و مشـــکی برای خط ــوط دورت ــادور و قابگی ــری طرح تک ــرار گردیده
اســـت .در این قســـمت گنبـــد تنها این تزیی ــن بکار رفته و قس ــمت باالیی همان س ــادگی را
دارا میباشـــد .همین قســـمت بخش ــی بوده که بیشترین صدمه را متحمل ش ــده بود و ترمیم
آن مربوط به ســـالیان اخیر اســـت.
تصویر  :1نقش باالی گنبد مرمت شده
(مأخذ :نگارنده)

Titus Burckhardt -3
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ً
 ایـــن نقشمایـــه آالقـــورد نـــام دارد که ظاهرا پس از اســـام بـــه معماری راه یافتـــه و بهصورتحاشـــیه در بـــاالی چندیـــن مســـجد ازجملـــه مســـجد کالت کارشـــده اســـت و بهص ــورت
پیوســـته در دو رنـــگ مشـــکی و ســـفید ،داخـــل نواری فیـــروزهای و در قســـمت پاییـــن نقوش
لـــوزی و نیم لوزی قســـمت انتهایـــی طرح گلچینهای معقلی تکرارشـــده اســـت؛ و بهعنوان
نـــوار مـــرزی در قســـمت باالیـــی و پایینی کتیبه خـــط ثلث بکار رفته اســـت .مشـــابه این گره
در بنـــای امام زاده محروق و مســـجد گوهرشـــاد کار شـــده اســـت.
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تصویر  :2نواری از این گره در قسمت باال
و پایین گریو گنبد کار شده است( .مأخذ:
نگارنده)

فضـــای اصلـــی گنبـــد کـــه بخـــش اصلـــی تزیینـــات را کامل کـــرده نوعـــی گلچیـــن معقلی
اســـت کـــه این تزیینـــات را از آثار خوب دوره افشـــاریه بر شـــمردهاند .این گلچیـــن معقلی در
رنگهـــای قالـــب زرد و ابی و داخل نقوش رنگ سفیدوســـیاه کارشـــده اســـت ،بـــا تکرار این
گلچینهـــا فضای بصری گنبد مســـجد پرشـــده ،دو تزیین گلچین و هندســـه آن ش ــبیه هم
فقـــط رنـــگ آن متفاوت میباشـــد؛ و نقـــش هندســـی داخل هـــر دو گلچین معقلی یکس ــان
است.
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۴

تصویر  :3گلچینهای معقلی(مأخذ:
نگارنده)

تصویر  :4نقش مابین گلچینها در فضای
گریو گنبد(مأخذ :نگارنده)

خـــط بنایی یا خط معقلـــی :۵در ٔدوره نادری نوعـــی نقش «گلچین معقلـــی» همراه با «خط
معقلـــی منفـــرد» در گردونـــه ایـــن گنبد به چشـــم میخورد کـــه میتـــوان آن را از آثـــار این دوره
یاد کرد( .زمرشـــیدی)۲۱ :۱۳۹۳ ،
نـــادر بـــه مـــوالی متقیان ارادت خاصی داشـــت و ایـــن موضـــوع راد راین بنا و رســـیدگی او به
ســـایر بناهـــا مربـــوط به حضـــرت علی مشـــاهده میکنیـــم- .بازســـازی بـــارگاه امـــام علی به

 -4نوعی کاشیکاری است که با ساخت و
تهیه کاشی با ابعاد بسیار کوچک و پهلوی هم
قرار گرفتن این کاشیهای کوچک کار معقلی
صورت میگیرد.
-5خـ ــط بـ ّـنــایــی ی ــا َمـ ْـعـ ِـقــلــی ی ـکــی از انـ ــواع
خوشنویسی اســامــی اســت کــه نــوعــی خط
کــوفــی زاویـ ـ ـهدار بـهشــمــار مـ ـیرود و از ترسیم
اشکال هندسی مانند مربع ،لوزی ،مستطیل
و خطوط مــوازی و متقاطع حاصل میشود.
خط بنایی نــوع تزیین نشده و هندسی خط
کوفی است که براساس خانههای شطرنجی
طراحی میشود.
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بـــه غیـــر از ایـــن گلچینهـــای معقلـــی تنهـــا نقـــش هندســـی دیگـــر کـــه مابین فض ــای اینگلچینهـــا بـــا ابتـــکار هنرمنـــد بیـــرون آمـــده اســـت ایـــن نقـــش میباشـــد ،رنگهـــای آن به
ترتیـــب الجـــورد ،زرد ،ســـیاه و مرکـــز ســـفید میباشـــد.
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بهتریـــن شـــکل-ایوان و گلدســـته نادری و س ــقاخانه اس ــماعیل طالی ــی در حرم.
نـــام مبـــارک حضرت علی در هر ســـتون  ۳بار به کار رفته اس ــت .این گلچی ــن و خط معقلی
فضـــای تزیینـــی زیبایی را در کاشـــیکاری گنبد ایجاد کرده اس ــت .در قس ــمت خط بنایی
نـــام حضـــرت علـــی بـــا رنگ مشـــکی در ق ــاب گلچی ــن معقلی ب ــا رن ــگ زرد و زمینه س ــفید
مـــا بیـــن خطوط ،کارشـــده اســـت .در س ــتونی که نام حض ــرت علی ب ــه کار رفت ــه بهصورت
یکدرمیـــان بـــا گلچیـــن معقلـــی زرد ترکیب ش ــده و در هر س ــتون ن ــام حضرت علی س ــه بار
تکرار گردیده اســـت.

تصویر :5نام حضرت علی به خط بنایی در
گلچین معقلی زرد (مأخذ :نگارنده)
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این تکرار ادامه دارد تا به قســـمت نورگیرها برس ــیم در قس ــمت نورگیرها این روند اجرا نش ــده
اســـت و مـــا دو ردیف ســـتون معقلـــی زرد را کنار ه ــم میبینیم؛ و ای ــن به این دلی ــل بوده که
نـــام مبـــارک حضرت علی در این قس ــمت بهص ــورت نا کامل بی ــان نگردد.

تصویر  :6درهمتنیده شدن گلچین معقلی
در قسمت نورگیر (مأخذ :نگارنده)
Journal of Iranian and Islamic Architecture and Restoration Research

ایـــن نقـــش هندســـی کـــه قســـمت انتهای ــی گر ی ــو گنب ــد ۶ق ــرار دارد و جاه ــای خال ــی ب ــاقرینـــهاش پرشـــده اســـت .در رنگ س ــفید ب ــرای زمین ــه و الج ــورد ،زرد ،آبی فی ــروزه آبی برای
خطوط دورتادور کارشـــده و قســـمت انتهایی گریوگنب ــد و دورتادور آن را پوش ــانیده و زینت
داده است.

تصویر  :7نقش هندسی قسمت انتهایی
ساقه گنبد کبود کالت (مأخذ :نگارنده)
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-۲تزیینات گیاهی
نگارههـــای گیاهـــی در طـــول تاریـــخ تغییر و تط ــور مییابن ــد و در دو گروه اس ــلیمی و ختایی

گســـتردهترین هنـــر ایـــران اســـامی را تشـــکیل میدهنـــد .پایـــه و اســـاس نقـــوش هندس ــی و
گیاهی بر دوایر اســـت ،دایره کاملترین شـــکل هندســـی اســـت که در هنر اســـامی تصویری
اســـت از کمـــال ،بنابرایـــن نقـــوش هندســـی و گیاهـــی تمرکز مـــداوم درزمـــان و مـــکان دارد و
همـــواره تداعیکننـــده «وحـــدت در کثـــرت» و «کثـــرت در وحدت» میباشـــند( .مک ــی نژاد،
 )۶۸:1381اســـلیمی از نگارههـــای اصلـــی هنـــر ایران اســـت نگارهای که بهواســـطه تقس ــیم
منظـــم و مـــدام ،مجموعـــهای متعادل و پیچیـــده به وجود میآورد .هر شـــاخه بهنوبــ ٔـه خود به
شـــاخههای دیگر تقســـیم میشـــود و تکرار متقابـــل خطوط منحنـــی حرکتی متنـــاوب ،ریتم
دار و نامحـــدود و طرحـــی متعـــادل و آزاد ایجاد میکند ایـــن نگاره بهصـــورت ابتدایی در آثار
دورههـــای پیش از اســـام دیده شـــده و در ٔ
دوره اســـامی کمال یافته اســـت.
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تصویر  :8نقش اسلیمی بیرون کشیده
شده از ایوانها (مأخذ :نگارنده)

ٔ
ســـاقه گلـــی اســـت کـــه بهصورت مـــوزون سراســـر طـــرح را میپیمای ــد و به
ختایـــی :ختایـــی
ٔ
ابتـــکار هنرمنـــد انواع گل ،برگ غنچه تجریـــدی را بر آن میگســـتراند( .ریاضی.)۶۰ :۱۳۷۵ ،

کاشـــیکاری ایوانهای بنا بیشـــتر از نوع کاشـــی هفت رنگ اســـت که بســـیار تخریب ش ــده
اســـت و مربوط به روزگار قاجاریه هســـت کاشـــی هفترنگ از لحاظ دوام و کیفیت از دیگر
انـــواع کاشـــیکاری پایین تراســـت ،اما ما بعـــد از دوران صفویـــه به دلیل تعداد زیاد مس ــاجد
و برپاداشـــتن آنهـــا از این کاشـــی بیشـــتر اســـتفاده میکردند ،چـــون ســـرعت کار در این نوع
کاشـــی باالســـت .در بعضی قســـمتهای باقیمانـــده میتوان بقایای کاشـــیها را مش ــاهده
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تصویر  :9حاشیههای کناری ایوان مسجد
(مأخذ :نگارنده)
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نمود که شـــامل نقـــوش اســـلیمی و ختایی به هم پیچان اس ــت.
ً
تزیینـــات ایـــوان شـــمال و جنوبـــی از لح ــاظ ط ــرح و رنگ کامال ش ــبیه ه ــم و ایوان ش ــرقی و
غربـــی قرینـــه و همانند هم هســـتند.
البتـــه طرح در چهار ایوان یکســـان فق ــط در دو ای ــوان قرینه جابجایی رن ــگ بین قاببندی
دوم و چهـــارم را داریم.

تصویر  :10تصویر دو ایوان همجوار هم
تخریب زیاد یکی از ایوانها (مأخذ:
نگارنده)
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 در لچکـــی یکـــی از ایوانها که ســـالم مانده و مقداری تخریب ش ــده اس ــت (کاش ــیکاریً
این قســـمت در بقیه ایوانها کامال فرو ریخته اس ــت) ش ــاهد نقوش اس ــلیمی ب ــه انواع دهن
ٔ
زمینه
اژدری ،اســـلیمی برگـــدار بـــه رنـــگ زرد و نق ــوش ختای ــی و تزیینی بس ــیار ریزتر ک ــه در
الجـــوردی کارشـــده اســـت ،هســـتیم .هنرمند ب ــا مه ــارت طراحی خود ط ــرح اس ــلیمی را به
رنـــگ زرد در ســـاقههای پیچان ختای ــی تنیده و با ترکیب این دو کاش ــیکاری را کامل نموده
است.

تصویر  :11کاشیکاری لچکی ایوان شمالی
مسجد (مأخذ :نگارنده)
Journal of Iranian and Islamic Architecture and Restoration Research
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از باال به پایین کاشیکاری دیوارهها مورد بررسی قرار میگیرد:
 ما درکاشـــیکاری اصیل ایران شـــاهد رویش و گس ــترش ش ــاخ و برگهای اسلیمی و مزینبـــه شـــکوفههای ســـاده و گلهای تجر ی ــدی نقشپردازی ش ــده هس ــتیم ،نمونهای ــن نقش را
در مســـاجد و اماکـــن مذهبـــی ایـــران بس ــیار میبینی ــم ،گلهایی ک ــه از جه ــات مختلف و

پراکنـــده رویش داشـــتهاند ،نقوش اســـلیمی و درهم پیچـــان ختایی؛ و اما نمونـــهای از نقش
گلدانـــی کـــه در اینجا بـــکار رفته عنصـــری ضـــروری در همه تزیینـــات گلدار اســـت ،معمار
ایرانـــی ایـــن عنصر را در انـــواع کاشـــیکاری و تزیینات بکار بـــرده و از تنوع بســـیاری برخوردار
است.
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تصویر  :12اولین تصویر کاشیکاری کناری
ایوان از نمای باال به پایین (مأخذ :نگارنده)

تصویر  :13دومین نمای کاشیکاری از باال
به پایین (مأخذ :نگارنده)
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این نقش در چهار ایوان یکسان است و در رنگ آن نیز تغییری مشاهده نمینماییم.
نقـــش قـــرار گرفته زیرین شـــامل چند نمونه ترنج در اشـــکال گوناگون اســـت کـــه از دل اینٔ
زمینه میانی باداش ــتن
ترنجهـــا تزیینات اســـلیمی پیچان بیرون آمده اســـت ،طـــرح ترنج در
نقوشـــی از گل و گیاه ،حرکات اســـلیمی و ختایی ،گل و برگهای گلافشـــان و موارد دیگری
همراه اســـت ،نقش ترنـــج در کارهای گوناگـــون در بین دیگر نقوش :اســـلیمی ،ختایی و گل
و برگ اســـتفاده فراوان دارد.
ٔ
ادامـــه طرح برای خطوط ســـاقههای ختایی قهـــوهای و رنگ گلها الجـــورد ،قرمز و  ...کار
در
شـــده اســـت این ســـتون در قســـمت پایین با رنـــگ زمینـــه آبی تکـــرار گردیده اســـت .منظور
از جابجایـــی رنـــگ در ایـــن قاببندی اســـت که رنـــگ زرد و الجـــورد در ترنـــج و زمینه با هم
جابجا شـــدهاند.
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نقـــش بعـــدی کـــه در کادر مربـــع به ابعاد  ۱۰۰×۱۰۰س ــانتیمتر در وس ــط جرز کارش ــده اس ــت،
تکـــرار چهـــار نقش یکســـان در زمینــ ٔـه ذوزنقـ ـهای ش ــکل و حرکت نق ــش ب هص ــورت دوار ،در
ٔ
زمینه ســـفید کارشـــده اســـت .در تمام چه ــار ایوان این نقش ب ــا همین رنگ ،تک ــرار گردیده
اســـت و در ردیف ســـوم قراردارد.

تصویر  :14سومین قاب کاشیکاری شده
ایوان (مأخذ :نگارنده)
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تزیینـــات در قســـمتهای دیگر صحن مس ــجد ش ــاهد این نق ــوش بر رواقها هس ــتیم که در
رنـــگ زمینـــه الجورد و زرد تکرار شـــده اس ــت؛ و نقش در تمامی دیوارهها یکس ــان میباش ــد.
در قســـمت صحن کنـــار ایوانهـــا در رواقها نقوش کاش ــیکار یها را در رن ــگ زمینه الجورد
و زرد کنـــار هم مشـــاهده میکنیم.
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تصویر  :15کتیبه خط ثلث مسجد (مأخذ:
نگارنده)

64

 -۲کتیبـــهای بـــه خط نســـتعلیق« :در دورتادور مدخل مســـجد کتیبهای به خط نس ــتعلیق،
شـــیوه مرســـوم مرمتهـــای ٔ
ٔ
دوره قاجاری نصب شـــده کـــه حکایت از تعمیر مس ــجد در
بنابر
ایـــن دوره دارد ،تعمیرکننده مســـجد یلنـــگ توش خان فتحعلی حا کم کالت به ســـال ۱۲۵۰
هجری اســـت( ».امیری ،شـــا کری .)۱۱۰ :۱۳۸۵

بررسی نقوش و تزیینات کاشیکاری مسجد
کبود گنبد کالت نادری
عطیه کالتی
صص 66-55

سال سوم ،شماره ششم و هفتم ،بهار و تابستان 1399

نتیجهگیری
 تنها بخش مســـجد که شـــامل تزیینات هندســـی میباشـــد گنبـــد آن اســـت و از تزییناتگیاهـــی چیـــزی در آن به چشـــم نمیخورد.
 بیشـــترین تزیینـــات گیاهـــی از نـــوع اســـلیمی و ختایـــی با اســـتفاده از کاشـــی هفت رنگبـــود کـــه در بناهای اســـامی بعـــد از ٔ
دوره صفویه کاربرد زیادی داشـــت و ما غیـــر از تزیینات
گیاهـــی (اســـلیمی و ختایـــی) نوع دیگـــری را در صحـــن حیاط مشـــاهده نمیکنیم.
ً
 تزیینـــات ایوانهـــا مربوط بـــه مرمت ٔدوره معاصر اســـت چـــون این قســـمتها کامال دچار
تخریب شـــده بودند.
نـــوع خاصـــی گلچین معقلـــی در گریو گنبد ذکار شـــده و نام مبارک حضـــرت علی به خطبنایـــی که نشـــان از ارادت نادر به موالی متقیان و از اثار افشـــاریه اســـت.
 دورههـــای مختلـــف حکومتـــی از افشـــاریه ،قاجاریـــه و معاصـــر در ایـــن مســـجد کارک ــردهبازســـازی انجـــام دادهاند.
منابع
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یش ــود .ن ــوع گچب ــری و
بقایـــای محـــراب در شـــرق گنبدخانـــه و در انتهـــای رواق رو بـــه قبلـــه دیـــده م 
رنگآمیزیهـــای قهوهای و ســـبز محراب ،نوع خـــط و ترکیب قابها و قوسهای تزئینی محراب و س ــرانجام
ً
تاریخی که شـــدیدا آســـیبدیده است ،همگی شـــواهدی بر تاریخ ساخت آن اســـت .محرابهای ایلخانی
همیشـــه در محـــل دقیق در وســـط دیـــوار و یا جایـــی که بتـــوان دلیل خاصی بـــرای محرابس ــازی در آن جا
پیدا کرد ســـاخته نمیشـــدند.
در توصیـــف ایـــن محـــراب بایـــد گفـــت :در خارجیتریـــن بخـــش آن ،یـــک حاشـــیه زنجی ــرهای تزئین ــی قرار
دارد کـــه بـــا الیههـــای گچ دورههای بعد پوشـــیده شـــده اســـت .در الیههای داخلـــی به ترتی ــب کتیبه کوفی
بنایـــی زیبـــا با متن ســـوره یاســـین با زمینه ســـبز و همعرض آن کتیبه کوفی ســـاده و س ــپس ی ــک کتیبه خط
نســـخ در بردارنـــده آیات  125و  126ســـوره بقـــره دیده میشـــوند .کتیبه ســـوم ،پهنتری ــن و داخلیترین قاب
محـــراب ،بـــه خط کوفی ســـادهای در زمینه اســـلیمیهای دهـــان اژدری و تزئینات مرس ــوم ایلخانی گچبری
شدهاســـت ،بهگونـــهای کـــه ســـطح صـــاف خـــط در تضاد بـــا زمینـــه شـــلوغ تزئینـــی آن بهخوبی قاب ــل قرائت
اســـت .این ســـه کتیبه با حاشـــیه تزئینی ســـاده پیچـــان در کنار هـــم قرارگرفتهانـــد .در کن ــار دو کمان قوس
طاقهـــا دو قبـــه گچـــی تخریبشـــده وجـــود دارد که در زیـــر هر قبه یـــک آجر دیده میش ــود و بهص ــورت گرد
بـــرش خورده اســـت .دو مثلث (لچکـــی) در دو طرف قبهها وجـــود دارد که با ترکیبی از اس ــلیمیها و برگها
و بندهای اســـلیمی پوشـــیده شدهاند.
بیـــش از دو ســـوم محـــراب ،بجـــز بخشـــی از آن کـــه در دســـترس نبـــوده ،بـــه شـــدت تخر ی ــب ش ــده اس ــت،
بهگونـــهای کـــه آجرهـــای داخـــل طاقنمـــای محـــراب و ســـمت چـــپ آن بیـــرون زدهان ــد و تزئین ــات س ــمت
ً
راســـت محراب هم شـــدیدا ســـائیده شـــده اســـت .تنهـــا در نزدیک نوک طـــاق اندکـــی از تزئین ــات متقارن از
اســـلیمیهای دهـــاناژدری و برگهای اســـلیمی بهجای مانده اســـت .تمـــام این س ــطوح آجیدهکار یهای
هندســـی قهـــوهای رنگـــی نیـــز داشتهاســـت کـــه بقایایـــی از آنهـــا دیـــده میشـــود .داخ ــل جوف مح ــراب 5
ضلعی اســـت .محراب دو ســـتون داشـــته اســـت که بیرو نزدگی ســـتونها به وســـیله آجرهایی که بهصورت
نیمه و به شـــکل تیزه ایجاد میشـــده اســـت .روی ســـتونها دو سرستون وجود داشته اس ــت و قوس محراب
ً
نیـــز احتمـــاال دارای کتیبـــهای بوده اســـت .در داخـــل فرورفتگی و در ســـمت چپ آثـــاری از تزئینات داخلی
محـــراب و نیـــز کتیبههایی که به شـــدت ســـائیده شـــده ،بهجای مانده اســـت .حاش ــیههای قه ــوهای رنگ
چه ــای زاویهدار نیز
هنـــوز به چشـــم میخورند .بقایـــای یک کتیبه بزرگ کوفـــی بنایی با ترکیبـــات گرهها و پی 
وجـــود دارد که بیشـــتر آن از بین رفته اســـت.
در بخـــش میانـــی نیمگنید محـــراب و بخش پائینی آن هم کمربندی از کتیبهای به خط نس ــخ وجود داش ــته
اســـت .به موازات ســـتون ســـمت چپ محـــراب در داخل ،بخشـــی از یـــک نوشـــته در زمینـ ـهای النهزنبوری
برجـــای مانده اســـت که به ســـختی عبـــارات آن خوانده میشـــود .نکته جالـــب توجه آنکه ب ــر خالف عمده
کتیبههـــای داخلی محراب که از ســـمت راســـت نوشـــته شـــدهاند ،این کتیبه از ســـمت چپ ش ــروع ش ــده
اســـت ،به گونـــهای که به طرف خارج محـــراب نگارش یافته اســـت .آثاری از گچبریهای روی س ــتونهای
محـــراب هـــم روی آجرهایـــی که بهصورت پـــخ یا تیزه کار شـــدهاند ،دیده میشـــود.
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سال سوم ،شماره ششم و هفتم ،بهار و تابستان 1399

در زمـــان آل مظفـــر (ایلخانی) چـــون این ناحیه از ایـــران (یزد) که قســـمت قابلمالحظهای از
کشـــور محســـوب میشـــد از انهدام تعمدی مغـــول مصون مانـــد ،میتوان انتظار داش ــت که
در ایـــن منطقـــه ،از زمـــان ســـلجوقیان فعالیتهای مداوم ســـاختمانی وجود داشـــته باش ــد؛
و بخصـــوص بـــا توجـــه به حوزه سیاســـی خـــاص ،تحت نفـــوذ حکمرانـــان آل مظفـــر میتوان
ســـبک محلـــی خاصی تحت عنوان ســـبک مظفری و یا بـــه اعتقاد دونالد ویلبـــر مکتب یزد
را ،در ایـــن حـــوزه شناســـایی و معرفـــی کـــرد .در این میان آثار شـــاخص معماری ،مس ــاجد،
خانقاههـــا ،خانههـــا ،قنـــوات ،باغـــات و محلههـــای تاریخـــی یـــزد و میبد متعلق ب ــه همین
دوره جهـــت تعریـــف ،تبیین و تفســـیر موضوع و جایـــگاه آن در تاریخ معماری و شهرس ــازی
ایـــران اهمیـــت ویـــژهای دارد .هیلن براند معتقد اســـت که تنوع اشـــکال مختلـــف در تعداد
کم مدرســـههای برجای مانده از دوران ایلخانی نشـــان میدهد که هیچ ســـبک مخصوصی
در ایـــن دوران غالـــب نبوده اســـت .دونالـــد ویلبر در کتاب معماری اســـامی ایـــران در دوره
ایلخانـــان ،به معرفی دو مکتب محلـــی آذربایجان و یزد در دوره ایلخانـــی میپردازد .در این
مقاله به معرفی مدرســـه شمســـیه (سید شـــمسالدین) در شـــهر یزد و تأثیراتی که در نقشه از
بناهای دیگـــر پذیرفته پرداخته میشـــود.
در ایـــن مقاله پـــس از مطالعات کتابخانهای که شـــامل شـــناخت بناها و معمـــاری مدارس
گردآور یشـــده ،ســـپس به مطالعات میدانی پرداخته شـــده اســـت .این پژوهش ســـعی بر آن
دارد تـــا بـــا ترکیبی از روشهای تفســـیری-تاریخی و پژوهـــش نمونهها و با تکیـــه بر مطالعات
کتابخانهای -اســـنادی ،به شـــناخت معماری آموزشـــی در این بنـــای دوره آل مظفر پرداخته
و چگونگـــی معماری مدرســـهاین بنا را مورد بررســـی و تحلیـــل قرار دهد.
یافتههـــای تحقیق نشـــان میدهد که مـــدارس آل مظفر بهعنـــوان مهمترین مراکز آموزش ــی در
همیـــن جهت مـــورد توجه قـــرار گرفتند و در پرتـــو نیازهای فرهنگـــی این عصر کارکـــرد فعالی
ً
از خـــود نشـــان دادنـــد .طبعا معنـــای اســـتفاده از یک قاعـــده کلـــی در مدارس ایـــن بوده که
هـــر نـــوع بنا یـــک وظیفـــه را از بنای دیگـــر مانند مســـاجد یـــا خانقاههـــا اخذ میکرده اس ــت.
سلســـلهمراتب بیان شـــده در یک بســـتر مذهبـــی ،تائید رســـمی حکومتی دریافـــت میکرده
درحالیکـــه همـــان سلســـلهمراتب در کارکردهـــای دیگر توســـط پیوســـتگیهای مذهبیاش
ً
تقدیـــس میگـــردد .ابعاد کوچک این مـــدارس آل مظفر به این بناها مقیاســـی کامال انس ــانی
میدهنـــد کـــه بهخوبـــی بیانگـــر غیر تشـــریفاتی تعلیـــم و تعلم در قـــرون میانی در ایـــن منطقه
ایران است.
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پیشینه نظری تحقیق:
عقبـــه مطالعات مدرســـه در این منطق ــه تاریخی به خاطر دور افتاده بودن و مکش ــوف نبودن
آثـــار بـــه اواســـط قرن بیســـتم بـــر میگ ــردد .از جمل ــه اولی ــن پژوهشهایی ک ــه میتوان اش ــاره
کـــرد "معمـــاری تیمـــوری ایران و توران"نوش ــته دونال ــد ویلبر و لی ــزا گلمبگ میباش ــد که این
مقالـــه هـــم بهصـــورت تفصیلی بـــه آن پرداخته اس ــت .یک ــی دیگ ــر از منابع معتب ــر معماری
در حـــوزه یـــزد کتـــاب "یادگارهـــای یزد"نوش ــته ایرج افش ــار میباش ــد ک ــه با نگاه ــی تاریخی
بـــه معمـــاری بناهـــای این خطـــه پرداخته اس ــت .همچنی ــن کتاب آث ــار ایران ،نوش ــتهاندره
گـــدار و مقالههـــای مذکور در کتـــاب آثار ایران ،قابل بررس ــی و ارجاع اس ــت .در بخش نقش
و عملکـــرد مـــدارس و مرفولوژی (شـــکل شناس ــی) آنه ــا ،از بخش مدارس کت ــاب معماری
اســـامی ،نوشـــته رابرت هیلن براند ،اس ــتفاده ش ــده است.
ازجملـــه منابعـــی که به مبحث معم ــاری ای ــران در ٔ
دوره ایلخانی میپ ــردازد کتاب معماری
اســـامی ایران در ٔ
دوره ایلخانان اســـت که به بررس ــی ویژگیهای معماری این دوره پرداخته
اســـت .در ایـــن نوشـــتار ،عالوه بـــر اینکه س ــبک ی ــزد بهعنوان یک ــی از س ــبکهای معماری
رایـــج در ایـــن دوره معرفی شـــده ،بهصورت خالصه ب ــه تزیینات موجود در برخ ــی از بناهای
همدوره مانند مدرســـه ســـید شـــمسالدین پرداخته اس ــت( .ویلبر  .)1365کتاب معماری
ٔ
دوره آ ل مظفـــر یـــزد عـــاوه بـــر اینکه به بررس ــی معم ــاری ای ــن دوره و بناهای مرتبط ب ــا آن در
شـــهر یـــزد میپـــردازد ،برخـــی از خانههای آ ل مظفر شناس ــایی ش ــده در ش ــهر ی ــزد را معرفی
کـــرده و ویژگیهـــای معمـــاری آنهـــا را تجزیهوتحلی ــل ک ــرده اس ــت .پ ــروژه مس ــتندنگاری
بناهـــای آل مظفـــر درمیبـــد ازجملـــه بهترین منابع جهت ش ــناخت معماری مس ــکن در این
ناحیـــه میباشـــد کـــه توســـط دکتر عیس ــی اس ــفنجاری تهی ــه گردیده اس ــت .س ــمیع آذر به
تحـــوالت مـــدارس در ایـــران در طـــول تار ی ــخ پرداخته اس ــت و ب ــه الگوی عملک ــردی حیاط
در مـــدارس توجـــه نموده اســـت .ســـلطانزاده ب ــا نگاه ــی تاریخی به بررس ــی م ــدارس ایران از
عهـــد باســـتان تا دارالفنـــون پرداخته و بعضی ویژگیه ــای مدارس را در نوشـــتههای تاریخی
بیان نموده اســـت .بررســـی فنون و مواد دیوارنگاری مدرس ــه شمس ــیه توس ــط شیشـ ـهبری در
قالـــب پایاننامـــه کنـــکاش شـــده اس ــت .همچنین خاکب ــاز در مقال ــه و س ــخنرانیهایی به
معرفـــی و بررســـی هنرهـــای تزیینی مدرس ــه پرداخته اس ــت .اصفهانی پور ابت ــدا در مقالهای
بـــه تحـــوالت آرایههـــای داخل گنبد در بناه ــای آل مظفر و تأثی ــرات آن بر س ــایر بناهای ایران
اشـــاره نمـــوده و درنهایـــت در کتابی ب هص ــورت مفصل به تزیین ــات این بنا پرداخته اس ــت.
بررســـی محتوایی مدارس از دوران س ــنتی تا نوین توس ــط عالقهمند انجام شـــده است .گونه
شناســـی مســـجد -مدرســـه قاجار و بررس ــی فضایی مدارس ازجمله تحقیقهایی است که
توســـط مهدوی نژاد انجام شـــده اســـت .در حوزه مطالع ــات تاریخی توجه ب ــه نقش مدارس
در حیات فرهنگی عصر ایلخانی توس ــط رضوی بررس ــی ش ــده اس ــت .در این راس ــتا باید به
مقالـــه ترکمنـــی آذر کـــه به نقـــش مراکز علم ــی پرداخته ،اش ــاره نمود .میرحس ــینی با س ــابقه
مطالعاتـــی دربـــاره آل مظفر نیز در مقاالتی ب ــه اوضاع فرهنگی در این دوران پرداخته اس ــت.
روششناسی تحقیق:
تحقیقـــی کـــه ایـــن مقالـــه بخشـــی از نتای ــج آن اس ــت ب ــر مبن ــای اس ــناد و م ــدارک تاریخی
و همچنیـــن مطالعـــات میدانـــی ص ــورت گرفت ــه اس ــت .پژوهش حاض ــر با رویک ــرد تاریخی
توصیفی  -تحلیلی ،به تبیین ویژگیهای معماری مدرس ــه شمس ــیه پرداخته اس ــت .اینپژوهـــش در دو بخش انجام گرفته اس ــت :در مرحله اول به گ ــردآوری اطالعات تاریخی الزم
از متـــون تاریخـــی و به جمعآوری دادهها و مستندس ــازی آنها از طریق بررسـ ـیهای میدانی
پرداختـــه شـــده و در مرحله دوم ،با دادههای گردآوری ش ــده ،تجزیهوتحلی ــل نهایی صورت
گرفته است.

پرسشهای تحقیق:
 -1مدرسه شمسیه یزد دارای چه فضاهایی و با چه کارکردی بوده است؟
-2ویژگیهـــای کالبـــدی و کارکردی متمایز مدرســـه شمســـیه نســـبت به ســـایر مـــدارس چه
بوده هســـت؟
-3ریشـــه الگوی مدرســـه شمسیه کجاســـت و این الگو برگرفته شـــده از چه مدارسی هست
و نقطـــه تمایز و تفـــاوت آن با الگوی اصلی چه ویژگیهایی هســـت؟
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مقدمه:
یـــزد در اواخـــر عهـــد ســـلجوقیان در تصـــرف اتابکانـــی درآمـــد کـــه از جانـــب ســـاطین ای ــن
سلســـله منصـــوب میشـــدند ولی ســـرانجام خاندانـــی از همیـــن اتابـــکان برای ســـالها یزد
را در تصـــرف خـــود گرفـــت و حکومتـــی موروثی بـــه وجـــود آورد .اتابـــکان یزد در موق ــع حمله
مغـــول بـــا قبـــول برتری آنهـــا توانســـتند حکومت خـــود را حفظ کننـــد .زمانی کـــه آل مظفر با
ســـابقه خوشخدمتـــی بـــه ایلخانـــان ظاهـــر شـــدند ،ایلخانـــان آنها را بـــر حکومـــت اتابکان
ترجیـــح دادنـــد و ســـرانجام آل مظفر جای اتابـــکان را گرفتنـــد( .کتبـــی )1335 ،آل مظفر که
آغـــاز آن مصـــادف با اواخـــر دوره ایلخانان بود را بایـــد از قدرتمندترین ،بهترین و شـــکوفاترین
حکومتهـــای تاریـــخ میانـــه ایران به شـــمار آورد .چـــرا که در زمـــان آنها هیچ کجـــای ایران
بـــه انـــدازه قلمرو آنها از رشـــد فرهنگـــی ،اجتماعی و اقتصـــادی برخوردار نبـــود اهمیت امور
فرهنگـــی و توجـــه به علم و مدرســـه تا آن انـــدازه بود کـــه مهمترین ثروت ناحیـــه کویری یعنی
قناتهـــای آب و باغهـــا را وقف مـــدارس میکردند و این جـــدای از بازارها و کاروانس ــراهای
وقف شـــده بود( .محمـــدزاده ،ص )18
بیشـــتر علمـــای مذهبی در مراکز علمـــی که عبارت بـــود از مدارس و مســـاجد و خانقاهها به
تدریس اشـــتغال داشـــته و به علومی ،چون قرائت و تفســـیر قرآن ،علم حدیـــث ،فقه و اصول
و کالم اســـامی میپرداختند .علما و دانشـــمندان در قلمرو امیر مبارزالدین و جانش ــینانش
بـــرای رواج قواعـــد و قوانیـــن معتقدات خـــود به تألیفـــات چنـــدی پرداخته یا بـــر کتابهای
قدیمیتر ،شـــرح و حاشـــیه مینوشـــتند تا فهم مطالب آن را آســـانتر کننـــد .از تعداد مدارس
متعـــددی کـــه در یـــزد ،شـــیراز و کرمـــان در ایـــن دوره بنـــا شـــد میتوان میـــزان توجه م ــردم به
تحصیـــل علـــوم مذهبـــی را دریافـــت .در کنـــار رشـــد علـــوم دینـــی ،مخالفـــت علم ــا و فقها
ً
بـــا علـــوم عقلـــی ،بهویـــژه فلســـفه و حکمـــت ،کامال نمایـــان بـــود و در کنـــار این وض ــع ،امیر
مبارزالدیـــن هـــم بـــه حمایـــت علما پرداخـــت .او بـــه تحریک علمـــای آن عصر ،دس ــتور داد
کـــه کتابهـــای فلســـفی را که به اعتقـــاد او کتابهایـــی ضاله یـــا گمراهکننده بـــود ،از میان
ببرنـــد( .ابوالفضل نبئـــی ،ص  .)93با اینکه در یزد و شـــیراز مقـــارن دوران حکومت مظفری
ســـادات بســـیاری زندگی میکردنـــد ،اما جو کلی مذهبـــی مردم ایران ســـنت و جماعت بود
و ســـاطین آل مظفـــر نیـــز بـــه آن اعتقاد داشـــته و پیـــروان مذهب خـــود را تقویـــت میکردند،
ازجملـــه اینکه شـــاه شـــجاع منصب قضـــاوت شـــیراز و توابـــع را در اختیار موالنـــا بهاءالدین
عثمـــان کـــوه گیلویی کـــه از علمـــا و فقهـــای مشـــهور شـــیراز و مورداحتـــرام امیرمبارزالدین و
شـــاهزادگان مظفری بـــود ،قرار داد و با این عمل دســـت قاضیان شـــافعی را در اجرای قوانین
این مذهب باز گذاشـــت( .حســـینقلی ســـتوده ،ص .)268
ســـاطین مظفـــری و همچنیـــن بـــزرگان این عصر توجـــه خاصی بـــه بناهای مذهبـــی ،مانند
مســـاجد و مـــدارس و دارالســـیاده هـــا داشـــتند .درواقـــع ،نهضتـــی کـــه در دوران خواج ــه
رشـــیدالدین و دیگـــر مدارس و اما کن «گنبد ســـلطانیه» و ســـپس «ربع رشـــیدی» با س ــاختن
بناهایـــی ،از جملـــه مذهبی شـــروع و ســـنت وقف در آنها رایج شـــد ،در این دورانها رش ــد
و گســـترش قابلتوجهـــی پیـــدا کـــرد ،بهطور یکه هرجا ســـخن از ســـاخت مســـجدی میآید
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در کنار آن دســـتور ســـاخت مدرســـهای ه ــم داده ش ــده و موقوفههایی هم ب ــه آن تعلق گرفته
اســـت( .رئیس الســـادات ،ص « .)96مبارزالدی ــن محمد در محله س ــرمیدان ،نزدیک قصر
خـــودش دارالســـیاده ای ایجـــاد کـــرد که محل آث ــار نبوی و منزل اش ــراف و س ــادات بود .وی
ســـید صدرالدیـــن آوجی و فرزندان او را که به تقوا ش ــهرت داش ــتند ،از یزد ب ــه کرمان دعوت
کـــرده ،نزدیـــک دارالســـیاده به آنـــان ج ــای داد .همچنی ــن او موالن ــا معینالدین ی ــزدی را به
تدریـــس در دارالســـیاده منصوب کرد .امی ــر مبارزالدین هزینههای ای ــن دو مکان را از امال ک
موروثـــی در میبـــد تأمین میکـــرد»( .تاریخ ی ــزد ،ص )53
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موقعیت محله چهارمنار در بافت تاریخی
یزد .مأخذ :توسلی

Journal of Iranian and Islamic Architecture and Restoration Research

جایگاه شهر یزد در نقشه محدوده دوره آل
مظفر .مأخذ :ستوده
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معماری آل مظفر
معماری شـــاهانهای که در غرب ایران در دوران ایلخانان به س ــبکی فرمایشـــی ایجاد گردید
(بـــا همه عظمت و پیشـــرفتگی خـــود) مانند معم ــاری منطقه کویر مرکزی (با همه س ــادگی)
یت ــوان گفت ،اگر ای ــن دوره
دارای ریشـــهای اصیـــل و بومـــی ایران ــی ب ــود .بنابرای ــن به ح ــق م 
در تاریـــخ معمـــاری ایـــران به وجـــود نمیآمد ،ش ــاید روند ای ــن هنر  -صنعت سمتوس ــوی
دیگـــری مییافـــت تکامـــل ایـــن ســـبک به حدی اس ــت ک ــه از اوای ــل قرن  8ت ــا آغاز ق ــرن 11
تنهـــا با اندکـــی تغییر و تحـــول در کلیه بناها و عناصر معماری تس ــری یافت .ب ــا وجود اینکه
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بناهای عمومی و شـــاخص این ســـبک در منطقه شناســـایی و معرفی شـــدهاند ،اما تاکنون
معماری مدارس ســـاخته شـــده در این دوره ناشـــناخته باقی مانده اســـت .ایجاد محالت و
عناصـــری در بیرون شـــهر یزد ،انضمام محالتی به شـــهر یزد و کشـــیدن دیـــوار و خندقی گرد
یـــزد ،ازجملـــه اقداماتـــی محمد بن مظفر بـــود و اینگونه کارهـــای عمرانی در زمـــان حاکمین
دیگـــر آل مظفـــر نیز ادامه یافت که موجب تغییرات اساســـی در شـــکل شـــهر یزد شـــد.
بـــاروی شـــهر یـــزد در دوران آل مظفـــر بـــرای دومیـــن بار در ســـال  789ق توســـط شـــاه یحیی
دچـــار تغییر شـــد( .تاریخ یـــزد ،ص)
همچنیـــن در ایـــن دوران عـــاوه بـــر توســـعه شـــهر بـــه ســـاخت عمـــارت هـــا و آبادیهایی در
اطراف یزد اشـــاره شـــده اســـت .در حکومـــت  77ســـاله آل مظفـــر ( 718- 785ق) عالوه بر
اقدامات انجام گرفته در زمینه توســـعه شـــهر و افزایش محدوده برج و بارو ،اقدامات اساس ــی
در زمینـــه ســـاخت مـــدارس علمیـــه و خانقاهها صـــورت گرفـــت بهطور یکه میتـــوان گفت
ایـــن ســـرزمین بـــه اوج شـــکوفایی فرهنگـــی در درون خود رســـید .بهعنـــوان نمونـــه اقدامات
گســـترده ســـید رکنالدین یکی از بـــزرگان آن دوره در داخل و خارج شـــهر نشـــاندهنده ابعاد
وســـیع این اقدامات اســـت.
عـــاوه بـــر مـــدارس ،مســـاجد و خانقاههـــا ،بازارهایـــی کـــه در ایـــن دوره ســـاخته ش ــد نقطه
عطفـــی برای اقتصاد یزد به شـــمار میآیـــد بهطور یکه بازارهـــای این دوران تـــا حدودی هنوز
هـــم حیـــات خود را حفـــظ کردهاند و میتوان گفت منشـــأ بـــازار امروزی یزد مربـــوط به همین
دوران است
در قـــرن هشـــتم کمتر شـــهری به انـــدازه یزد کاروانســـرا ،بـــازار و حانوت (مغازه بزرگ) داش ــت
در جامـــع الخیـــرات و ربـــع رشـــیدی میتـــوان بیـــش از صد کاروانســـرا را کـــه در این ق ــرن بنا
شـــدهاند ،یافت.
اهمیـــت دیگـــر حکومت آل مظفر بـــه جهت فراتر رفتن گســـتره قلمرو حکومتـــی در این دوره
بـــوده اســـت .بهطور یکـــه دامنـــه تصرفات آنهـــا در این دوره تا بغداد کشـــیده شـــد و در این
میـــان یـــزد برای نخســـتین بار مرکز حکومتی وســـیع با قلمروی گســـترده شـــد اما بـــرای مدتی
انـــدک حکومـــت ناپایدار مظفری ،این شـــرایط را برای شـــهر یزد بـــه وجود آورد.
معماری یزد نســـبت به شـــهرهای اطـــراف آن مانند بزرگی پایتخت یک کشـــور به ش ــهرهای
دیگـــر آن اســـت .هرچند که میتـــوان تشـــابهاتی در بهکارگیری بعضی عناصـــر معماری یزد و
شـــهرهای اطراف آن مشـــاهده کرد ،امـــا در یزد به وســـیله معماران زبردســـت ،همانگونه که
مشـــاهده میشـــود ،در طول زمان کار شـــده و در مجموع هر عنصر به درجهای باال از تکامل
و گســـترش خود رســـیده اســـت؛ و آنچه که ما بهعنوان یـــک فضای کامل شـــده در معماری
شـــهرمان میبینیم نتیجه چند صدســـال فکر و تالش اســـت.
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مدارس در دوره آل مظفر
یش ــد .در
در دوران آل مظفـــر ،مدرســـه پس از مســـجد از مراکز حســـاس جامعه محســـوب م 
مدرســـه اصول فقهـــی فرقههای مختلف اســـام و علوم زمـــان را تدریس میکردنـــد و این امر
نقـــش مهمـــی در تأمیـــن مـــدارج ترقی یـــک فرقه و تضعیـــف فرقـــهای دیگر بر عهده داش ــت.
مدرســـه همچنیـــن محـــل تجمع علما ،مدرســـان و صاحبفکـــران بود و از این نظـــر در رونق
بخشـــیدن بـــه دانشـــی کـــه بـــا سیاســـت روز تطبیـــق داشـــت و به دســـت فراموشـــی س ــپردن
دانـــش دیگـــری کـــه در تعارض بـــا آن بود ،واجد اهمیت بســـیار بـــود .ازایـــنرو در مورد بحث
علـــوم نجوم ،پزشـــکی ،ریاضیات ،و شـــیمی مورد توجه مغـــوالن بود ،جایگاهـــی برتر از دیگر
رشـــتههای علمـــی یافـــت و روحانیـــون برای پیشـــبرد اهداف اســـام بـــه فقـــه و حدیث بیش
از فلســـفه توجـــه کردند .درحالیکه اندیشـــهورزان بیشـــتر ســـعی در ترویج فلســـفه و حکمت
و آشـــتی دادن آن بـــا فقـــه داشـــتند و بـــه تدریج آنـــرادر ضمـــن برنامـــه دروس میگنجانیدند.
همچنین تصوف که بازاری گرم داشـــت ،وارد مدرســـه شـــد و اصول و مبانـــی آن جزو دروس
ً
قـــرار گرفـــت .اصـــوال به اســـاتید در مدارس «شـــیخ» گفته میشـــد ،امـــا عناویـــن افتخاری و
عبـــارات دیگـــر نیـــز از طرف طالب یـــا حاکم وقت بـــه آنان داده میشـــد .تا پیش از تأس ــیس
نظامیههـــا «هـــر کس کـــه خـــود را شایســـته درس دادن میدانســـت ،بخت تدریس داش ــت.
بـــرای ایـــن کار به هیچگونـــه مدرک و گواهـــی و جوازی نیاز نبـــود .هیچکس ناچـــار نبود که از
دیگـــری اجازه بگیـــرد»( .منیرالدیـــن احمد .)183،1364،با تأســـیس مـــدارس نظامیه برای
تدریـــس ضوابط و مقرراتی در نظر گرفته شـــد که قبل از آن وجود ایلخانان ،نداشـــت و از این
تاریـــخ تدریس بـــرای هر کـــس و در هر جا جایز نبـــود( .غنیمـــه)320،1377 ،
ایلخانـــان مدرســـان را مـــورد تکریـــم و احتـــرام قـــرار میدادنـــد و در نامههایـــی کـــه از س ــوی
ســـاطین بـــه مدرســـان نوشـــته میشـــد آنـــان را اینگونه خطـــاب میکردنـــد« :موالن ــا اعظم،
افضـــل االمـــم ،مقتـــدای اهـــل ایمـــان ،جامع فنـــون الفضایـــل و المفاخـــر ،اکمـــل المبرزین،
افضـــل جهان»(بیانـــی .)535،1371،محصلـــی که نزد ،اســـتادی درس میخواند و موفق به
دریافـــت اجازهنامهای میشـــد ،میتوانســـت بهواســـطه آن اجازهنامه همـــان درس را تدریس
کنـــد .لذا در مـــدارس تفـــاوت چندانـــی بین مـــدرس و طلبه وجود نداشـــت.
طلبـــه در عیـــن طلبـــه بـــودن ممکـــن بـــود مـــدرس هم باشـــد و خـــود از اســـتادی دیگ ــر درس
بیامـــوزد( .محمـــد زاده)20،1390،
مقامـــات و کارکنـــان گرداننـــده تشـــکیالت مدرســـه عبـــارت بودنـــد از "رئیس مدرس ــه"که از
روحانیون دانشـــمند آشـــنا به مســـائل سیاســـی روز و از طرفداران دســـتگاه حا کمـــه انتخاب
میشد؛"مدرســـین"که از بیـــن علمـــا ،حکمـــا ،فقها ،محدثیـــن؛ مقرئیون؛ نحویان ،پزش ــکان
و ســـایر دانشـــمندان انتخـــاب میشـــدند و تحـــت نظـــر رئیس بـــه کار اشـــتغال داش ــتند و از
مقـــام و موقعیـــت باالیـــی در جامعـــه برخـــوردار بودند؛"معید"کســـی کـــه در کنـــار م ــدرس
مینشســـت و درسهـــای او را برای شـــاگردهایی که درســـت نفهمیـــده بودند یـــا احتیاج به
تکـــرار داشـــتند بازگـــو میکرد؛"امـــام مدرســـه""،حفظه قرآن""،واعظ""،مشـــرف دارالکتاب"،
نیـــز از دیگر اعضـــای علمی بودند .عـــاوه بر کارکنان علمـــی ،مدرســـه دارای کارکنان اداری
نیـــز بود":ناظر"کـــه برمخـــارج نظـــارت میکرد"،باورچی"کـــه مأمـــور ترتیـــب غذای مدرس ــین و
محصلیـــن بود؛"دربان""،فراش""،طباخ""،مقســـم".
ازنظـــر عناصـــر فضایی و کاربـــردی ،بخشهای مختلف مدرســـه عبـــارت بـــود از":جعده""،
مدرس""،کتابخانه""،مســـجد""،اتاق خـــادم" و آبکش .در مدارس بزرگی چون مســـتنصریه،
حمـــام نیـــز تعبیه شـــده بود .بـــرای هریـــک از کارکردهـــای مزبور فضایـــی ویژه بـــا ویژگیهای
کالبـــدی مناســـب در نظر گرفته میشـــده ،امـــا در مدرســـههای کوچک ،به نســـبت کمتری
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بـــه ایـــن موضوع توجه میشـــده اســـت .با گذش ــت زمان و ب ــا تغیی ــر و دگرگونیهای ــی که در
نگـــرش ،وضـــع سیاســـی و دینـــی جامع ــه ش ــرایط و اوضاعواحوال پی ــش میآم ــد ،مهمترین
مـــواد درســـی کـــه در مـــدارس ایـــن عه ــد تدر ی ــس میش ــدند ص ــرف و نح ــو ،منط ــق ،کالم،
ریاضـــی و حکمـــت بود .در صرف و نح ــو عربی کتابهای ــی مانند ،صرف و نحو س ــیبویه،
نصـــاب ابونصـــر فراهی ،شـــرح امثلـــه ش ــریف جرجانی ،الفی ــه ابن مال ــک ،مط ــول تفتازانی
تدریـــس میشـــد .در منطـــق کتابهای حاش ــیه موال عبداهلل ب ــر تهذیب المنط ــق تفتازانی،
کبـــری شـــریف جرجانـــی ،شمســـیه و ش ــرح شمس ــیه و مطال ــع قاضی ارم ــوی کار میش ــد؛
در کالم تجریـــد العقایـــد (تجریـــد ال ــکالم) ب ــه عر ب ــی از خواجهنصیرالدیـــن و ش ــرحهای
گونا گونـــی که بـــر آن نوشـــتهاند و همچنین مواق ــف از قاضی عضدالدین ایجی و ش ــرحهای
نوشـــته شـــده بـــر آن (ضمیـــری )117 ،1382،و در ریاض ــی تحری ــر اقلی ــدس ،از خواجه نصیر
طوســـی ،تفهیـــم ابوریحان بیرونی ،ش ــرح تذک ــره خواجه نصی ــر در هیأت ،مجس ــطی خواجه
نصیـــر تدریـــس میشـــد .در حکمت ه ــم کتابهای ش ــفا از اب ــن س ــینا ،هدایه اثی ــر الدین
ابهری ،شـــرح هدایه میبدی و شـــرح اش ــارات از خواجهنصیرالدین طوس ــی م ــورد توجه بود.
(ضمیـــری)117 ،1382،
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مدرسه شمسیه
بانـــی مدرســـه موردنظر ســـید شـــمسالدین محمـــد فرزند ســـید رکنالدین میباشـــد .س ــید
شـــمسالدین محمـــد فرزنـــد ســـید رکنالدیـــن و داماد رشـــیدالدین فضـــلاهلل یکـــی از افراد
بســـیار منتفـــذ و ثروتمنـــد عصـــر ایلخانـــی بـــود کـــه در تبریز نـــزد ابوســـعید و وزیـــرش خواجه
غیاثالدیـــن جـــاه و جالل ویـــژهای داشـــت .او و پدرش موقوفات وســـیع و فراوانی داش ــتند
کـــه در کتـــاب جامـــع الخیـــرات و وقف نامه رشـــیدی ذکـــر آنها مندرج اســـت .یک ــی از آثار
مهم ســـید شـــمسالدین مدرســـهای اســـت که در محله چهار منـــار بنا کرده اســـت .مؤلف
تاریـــخ یـــزد مینویســـد؛ «و در تبریـــز طرح مدرســـه چهار منـــار و دارســـیاده و خانقـــاه و بازار و
حمـــام بینداخـــت و بـــه یزد فرســـتاد و بنایـــان عمارت بنیـــان کردنـــد و دو مدرســـه در مقابل
یکدیگـــر بســـاخت ،و چهـــار منـــار براطراف هـــردو مدرســـه بنهادند و بـــازاری دو رو ی ــه و آب
تفـــت در میـــان بازار جاری گردانید و خانقاه و در جنب آن مدرســـه ســـاباط عالی س ــاخته و
با کاشـــی تزئین داده و حمام و دکانها و کاروانســـرای نیکو ســـاز داده در ســـال ثلث و ثالثین
و ســـبعمائه ( )733تمـــام عمارت شـــد ( .»...تاریخ یـــزد ،ص  89و .)88-بعد از وفات امیر
شـــمسالدین در تبریـــز ،جنـــازه او به یـــزد منتقل شـــد و در مدرســـه خودش مدفـــون گردید و
همســـر او کـــه دختر خواجه رشـــیدالدین فضـــل ا ...بود صنـــدوق تربتی که از عـــاج و آبنوس
ســـاخته شـــده بـــود از تبریـــز به یـــزد فرســـتاد همچنین ســـنگ مرمری کـــه در جنـــوب مرقد او
نهادهانـــد از تبریـــز منتقل شـــده بـــود( .تاریخ یـــزد ،ص  89و )88
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همانگونـــه کـــه عنوان شـــد این بنا مجموعهای با شـــکوه از مدرســـه ،آب انبـــار ،بقعه ،حمام
و بـــازار بـــوده که امـــروزه بخش عظیمـــی از آن تخریب و ویران گشـــته اســـت .آنچـــه که باقی
مانده عبارت اســـت از مدرســـهای اســـت که بعد از مـــرگ بانی جنبه تقدس یافتـــه و به بقعه
مبدل گردیده اســـت.
ورودی اصلـــی بنـــا در ضلـــع غربـــی و دارای ســـردری اســـت از نیـــم گنبـــد کـــه آراس ــته ب ــه
رســـمیبندی و فیلپـــوش و خطـــوط کوفی بنایـــی ولوز ورگچین آجری میباشـــد کـــه این نیم
گنبد در قبل از انقالب توســـط اســـتاد علیاکبر خرمی ســـاخته شـــده اســـت .ســـردر ورودی
بنا مارا به هشـــتی که با شمســـه کاشـــی و آجر در ســـقف و کاشـــی نره در ازاره و چهار سکوی
گوشـــه هشـــتی مزین شده اســـت ،هدایت میکند .هشـــتی دارای ابعادی برابر با 6/5* 6/5
متـــر میباشـــد که کـــف آن با آجرهای شـــشضلعی فرش شـــده اســـت.
در دو طـــرف حیـــاط طاقنماهایی در دوطبقه با قـــوس تیزه دار دیده میشـــود که طاقنمای
وســـطی بـــدون کمرپوش بوده ولـــی دوطاقنمای کنـــار بهصـــورت دوطبقه مجزا یا بـــه عبارتی
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بـــا کمرپـــوش میباشـــد .بدنـــه طاقنماه ــای رو ب ــه حی ــاط ب ــا کاش ــی معرق پوش ــیده ش ــده
یخ ــورد که بر
اســـت .همچنیـــن مقرنسهایـــی در دو غرف ــه ضلع غربی و ش ــرقی به چش ــم م 
اســـاس شـــباهتهای موجود بیـــن نقوش و حتی ن ــوع رنگهای الج ــورد ب ــه کار رفته داخل
خانههـــای مقرنس بـــا تزئینات زیر گنب ــد ،میتوان اصیل ب ــودن مقرنس غر ب ــی را تائید نمود.
حیـــاط دارای ابعـــاد  14/6*12متر میباش ــد که کش ــیدگی آن درراس ــتای ش ــمالی-جنوبی
است.
درایـــوان بـــا طـــاق آهنـــگ رفیـــع ،ش ــاهد یک ــی از پرکارتری ــن تزئینات ای ــن عصر میباش ــیم.
دو طـــرف ایـــوان دو اتـــاق چهارضلع ــی به ش ــکل قرینه اجرا ش ــده اس ــت .امـــروزه اتاق ضلع
جنوبـــی کاربـــری کتابخانه میراث فرهنگی یافته اس ــت .بع ــد از عبور از اتاق ضلع ش ــمالی
خانـــهای بـــه ســـبک خانههای یزد با گ ــودال باغچه و اتاقه ــای پیرامونی به چش ــم میخورد
کـــه بـــه احتمـــال زیـــاد بخشـــی از مجموع ــه بوده ک ــه در دور هه ــای بع ــد تخریب و بازس ــازی
شـــده اســـت .راهیابی به طبقـــه دوم غرفههای داخل حی ــاط و پشـ ـتبام از پلکانهای ضلع
شمالی میســـر است.
فضای زیر گنبد مســـتطیل شـــکل و به ابعاد  9/10 * 6/58و کلفتی دیوارها  1/60متر است.
در هـــر ضلـــع فرورفتگیهایـــی کـــه در س ــطحی بلندت ــر از ک ــف بقعه ق ــرار دارند تعبیه ش ــده
اســـت .قابل ذکر اســـت که در دو طـــرف فرورفتگیهای اضالع ش ــمالی و جنوبی راهروهایی
باریـــک دیـــده میشـــود که در یکـــی از آنها (ضلع جنوبی ،س ــمت چپ) قبـــری وجود دارد.
ایـــن بخـــش از بنـــا به حـــق مـــوزهای از تزئین ــات ایلخانی میباش ــد ک ــه در آن انواع نقاش ــی و
شس ــاخته و...
نف ــام ،مع ــرق ،پی 
گچبـــری اجرا شـــده اســـت .وجـــود کاشـ ـیهای متنوع زری 
در فضـــای مخروبـــه پشـــت بنـــا به احتم ــال زیاد حکای ــت از مزین ب ــودن ازارهه ــای داخلی و
نه ــا بوده اس ــت .آثار نص ــب این ن ــوع از کاشـ ـیها در ازاره
میانســـرا و بخشهـــای دیگـــر بـــا آ 
ایوان موجود میباشـــد.
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ورودی
ً
یس ــازد .بلک ــه با عبور
معمـــار هیـــچگاه انســـان را مســـتقیما و ب ــدون مقدمه ب ــه درون وارد نم 
از یـــک رشـــته پیش فضاها ،فـــرد را هدای ــت میکند .ورودی مدرس ــه شمس ــیه در مرکز محور
اصلـــی (شـــمال  -جنـــوب) واقع شـــده و ف ــرد پس از عبور از س ــردر و س ــپس هش ــتی ،از مرکز
حیـــاط و در امتـــداد محـــور اصلی وارد ش ــده و ای ــوان پس از عبور از هش ــتی در راس ــتای دید
قـــرار میگیـــرد ایـــن سلســـلهمراتب فضایی را میتوان در مس ــاجد آل مظفر با س ــادگی بیش ــتر
مشـــاهده نمـــود .بدینصـــورت کـــه ورودیه ــای اصل ــی ب ــر مح ــور ش ــمالی جنوبی اس ــتقرار
یافتـــه اســـت درحالیکـــه ورود به فض ــای درونی خان هه ــای آل مظف ــر با پیچیدگی بیش ــتری
صـــورت میپذیـــرد .ترکیـــب ورودی با س ــاباط بهعن ــوان جلوخان مدرس ــه ترکیب ــی مقبول در
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تاریـــخ یـــزد بـــوده و بـــرای مـــدارس دیگری هماننـــد کمالیه و ســـلطان شـــیخداد بـــکار گرفته
شـــده است .ســـردر که با پس نشســـتگی نسبت به بدنه ســـاباط تشـــخص مییابد برخالف
طاقنماهـــای ســـاباط بهصـــورت یـــک طبقـــه بلنـــد میباشـــد و تعریفکنندگـــی خ ــود را ب ــا
تزیینـــات نیـــم گنبـــد پوشـــش خـــود تکمیـــل مینمایـــد .اســـتقرار ســـردر و دســـتگاه ورودی
در کـــف پایینتـــر نســـبت به کـــف بـــازار که براســـاس مورفولـــوژی زمیـــن در این محل ــه پدید
آمـــده بـــر غنـــای طراحی آن افـــزوده اســـت .به خاطـــر ریخـــت زمین محلـــه که دارای ش ــیب
میباشـــد و قرارگیـــری بنا در نزدیکی مســـیل یـــزد ،معمار بنـــا را در چند تراز قرار داده اس ــت،
بطوریکـــه بـــاغ پایینتـــر از مدرســـه و مدرســـه پایینتـــر از جلوخان میباشـــد .ورودی مدرس ــه
شمســـیه ماننـــد اکثر مدارس این دوره ســـاختاری خطی دارد .ترکیب ســـردر ،هشـــتی ،ایوان
(ایوانچـــه) در مـــدارس دیگـــر یـــزد نیـــز دیده میشـــود .هشـــتی نیز همانند ســـردر بس ــیار بلند
میباشـــد و برخـــاف هشـــتیهای متعـــارف مـــدارس مانند مدرســـه طراز بهصورت کش ــیده
اســـت .این کشـــیدگی دلیلـــی ســـاختاری دارد و پشـــتیبان جرزهای قطور و ســـنگین س ــردر
میباشـــد .تزئینات هشـــتی محدود به کاشـــی معقلی و کاشـــی نره بوده اســـت .البته شواهد
گـــچ و رنـــگ روی آن نیز دیده میشـــود .این هشـــتی برخالف هشـــتی مدرســـه طـــراز نیز تنوع
کاشـــیکاری نـــدارد بلکه معمار با تقســـیمبندی ســـطوح به ســـه بخش پوشـــش ،بدن ــه وازاره
ســـعی در ایجـــاد تـــوازن بصری بـــا تزئینات نموده اســـت .نکتـــه جالب توجه در هش ــتی این
مدرســـه ،دسترســـیهایی اســـت کـــه طـــراح بهصورت قرینـــه در هشـــتی ایجاد نموده اس ــت
کـــه مشـــابه آن را در مدرســـه طـــراز نیـــز دیـــده میشـــود .امـــکان دارد ایـــن درگاه ای ورودی ب ــه
فضاهـــای خدماتـــی دردوطرف هشـــتی بوده که امروزه از بین رفته اســـت .رایج بودن هش ــتی
درحرکـــت برای رســـیدن بـــه حیاط بـــا فضای نیمهروشـــن و مربع شـــکل هشـــتی ،بیانگر این
امر اســـت که دســـتیابی بـــه اســـتفاده از هندســـه مربع و هشـــتضلعی برای فضـــای ورودی
در عصـــر خـــود عنصـــر پایداری محســـوب میشـــده اســـت؛ بنابراین یکـــی از اصولـــی که در
مورد ورودی مدرســـه شمســـیه مصداق دارد ورود غیرمســـتقیم و با واســـطه از بیرون به اندرون
اســـت بطوریکـــه تـــا وقتـــی از دهانـــه داالن یا هشـــتی قدم در حیاط گذاشـــته نشـــود ش ــکل و
هیات داخلی مدرســـه در پرده ابهام اســـت .اصل ثابت در مدرســـه شمســـیه وارد ش ــدن به
حیـــاط مرکـــزی از مرکز و آ کس جبهه شـــمالی اســـت؛ بنابرایـــن به محض ورود ،ایـــوان بلند و
باشـــکوه جبهـــه جنوبی به بیننـــده رخنمایـــی میکند.
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حیاط
کوچـــک بـــودن ابعـــاد حیـــاط نه تنها در مدرســـه شمســـیه بلکـــه ایـــن فشـــردگی رادرصحن و
حیاط در مســـاجد و خانههای مظفری مشـــهود میباشـــد .در مدرسه شمســـیه این فشردگی
بـــه خاطـــر همتراز بـــودن بدنههای کشـــیده تشـــدید میگـــردد خصلتی کـــه در مـــدارس بومی
دیده نمیشـــود.
ضلـــع بـــزرگ حیاط مســـتطیل شـــکل مدرســـه در امتـــداد جهت شـــمال  -جنوب ب ــوده و دو
ایـــوان یکـــی ایـــوان اصلی اغلـــب در جبهه جنوبـــی و دیگری ایـــوان فرعی در جبهه ش ــمالی
در انتهـــای طـــول حیاط قـــرار گرفتهاند .مجمـــوع این فضاهـــای معماری به دنبـــال یکدیگر،
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تصویری از ساباط و سردر مدرسه شمسیه.
مأخذ :مرکز اسناد میراث فرهنگی یزد
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ً
محوری در راســـتای شـــمال و جنـــوب به وجود آورده اس ــت .ای ــن محور غالب ــا و تنها تحت
تأثیـــر کشـــیدگی زمیـــن و عوامل ذکر ش ــده به بن ــا تحمیل نش ــده بلکه به لحاظ س ــازندههای
اقلیمی منطقه اســـت .شـــمال ،جنوب مناسـ ـبترین جهت برای ساختوس ــاز است؛ زیرا
ً
اوال زاویـــه تابـــش خورشـــید در ایـــن روش طراحی بهصورتی اس ــت که در اغلب س ــاعات روز
به پشـــت جبهـــه جنوبی تابیـــده و خنکای ای ــن جبهه هم ــراه بادگیر تنها فضایی اس ــت که
امـــکان زندگی را در تابســـتان فراهم میس ــازد.
نســـبت طول به عرض حیاط در مدرس ــه شمس ــیه برابر  1/2میباش ــد .ابعاد کوچک حیاط
در کنـــار ارتفـــاع بلند نماهـــا ،حیاط را بهص ــورت حفرهای کوچک تعر ی ــف میکند که حجم
آن از میـــان حجـــم کل بنا اســـتخراج ش ــده اس ــت .همی ــن عامل باعث میش ــود ک ــه در آن
واحـــد دو نمـــای پیرامون حیاط در زاویه دید انس ــان واقع ش ــوند.

نسبت اندازه کل ارتفاع ايوان قبلي به طول
حياط در مدرسه شمسيه
a =0.97 b

ایوان
ً
ایـــوان فضایی اســـت نیمهباز یا حیاطی اس ــت مس ــقف که تقریب ــا تمام عرض حی ــاط را به
خـــود اختصاص داده اســـت ،ایـــن فضا از جانب ش ــمال باحی ــاط آمیخت ــه ،درواقع مکمل
فضـــای حیـــاط میباشـــد .از ســـوی جن ــوب نی ــز ب ــا بدن ــه ش ــمالی گنبد خان ــه مرز مش ــترک
داشـــته و بـــه آن میپیونـــدد بـــه ایـــن لح ــاظ ای ــوان بهعنوان پی ــش فض ــا و مقدم ــه ورودی به
هســـته مدرســـه محســـوب میشـــود .ایوان در مدرس ــه شمس ــیه از جانب ش ــرق و غ ــرب نیز
بـــه تاالرهـــای جانبـــی راه مییابـــد؛ بنابراین س ــاختار و بدنه اصل ــی فضای ای ــوان را جرزهای
قـــوی جبهـــه شـــرقی و غربـــی آن تشـــکیل داده ک ــه خ ــود دارای س ــاختاری دوطبق ــه و زیب ــا
بـــوده اســـت .ایوان قبلی مدرســـه شمس ــیه دارای ابع ــاد  10/2*8/9متر میباش ــد .در جبهه
جنوبـــی مدرســـه این ایـــوان بلنـــد و زیب ــا خودنمای ــی میکند که ب ــه محض ورود ب ــه حیاط
چشـــم هـــر بیننـــده را بـــه خود جلـــب مینماید .س ــقف ای ــوان ب هص ــورت طاق آهن ــگ بوده.
انـــدود دیوارها گچ میباشـــد ودرنمای ای ــوان نیز قابهایی ب ــرای تزئین اجرا گردیده اس ــت.
ایـــوان شـــمالی بنا که پس از هشـــتی قرار گرفت ــه تمامی ویژگیهای س ــاختاری ای ــوان مقابل
خـــود را دارا میباشـــد ولـــی از حیث تزئین ــات و عمق با ای ــوان اصلی بنا متفاوت میباش ــد.
ایوانهـــا کمـــی بلندتـــر از نماهـــای ش ــرقی-غربی میباش ــند و بخاط ــر بلن ــدای خ ــود دارای
نه ــای مدرس ــه شمس ــیه بلندی آن اس ــت که
کمرپـــوش میباشـــند .خصوصیـــت ب ــارز ایوا 
ویژگـــی ایـــن عنصر ســـاختمانی را در تم ــام کارکردها اعم از مس ــاجد ،خانهها ،م ــدارس و...
ً
متعلـــق بـــه دوره آل مظفـــر میتـــوان مش ــاهده نم ــود .ایوان در مدرس ــه شمس ــیه تقریب ــا تمام
عـــرض حیاط را اشـــغال نمـــوده و بعن ــوان چهرهای مس ــلط بر صح ــن خودنمای ــی میکند.
ایوان بزرگ مدرســـه شمســـیه در جبه ــه جنوبی و روبه ش ــمال (قبلی) قرار گرفته اس ــت .این
عنصـــر نهتنهـــا در خانههـــای آل مظف ــر بلکه در مس ــاجد همدوره نی ــز در راس ــتای طولی و در
امتداد محور غالب شـــمال -جنوبی (رون راس ــته) مس ــتقر اس ــت.
در مدرســـه شمســـیه برخـــاف خان هه ــا ،مس ــاجد ،م ــدارس محلی ای ــن دوره ایوان ش ــمالی
یک ــه در دیگر بناه ــای مذکور و حت ــی در مدارس
ارتفاعـــی برابـــر بـــا ایوان جنوبـــی دارد درحال 
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بومی (مانند مدرســـه طراز) ،ایوان شـــمالی همســـطح جبهههای شـــرقی و غربی بـــوده و تنها
حجم برجســـته بنـــا ایوان قبلی (شـــمالی) بوده اســـت.
رعایـــت مقیـــاس انســـانی در مـــدارس آل مظفـــر درایـــوان جنوبـــی و مـــدرس نادیـــده گرفت ــه
میشـــود ولـــی در این مدرســـه در اجزای دیگـــری نیز بکار نمـــیرود .تقابل منابع شـــکلگیری
مدرســـه شمســـیه بـــا مدارس بومـــی دیگـــر ازجمله دالیلی اســـت که مـــا شـــاهد تفاوتهایی
در مدرســـه شمســـیه باشـــیم .ایوان جنوبـــی بهعنـــوان عنصر برجســـته معمـــاری آل مظفر در
مدرســـه شمســـیه با بهکارگیـــری تزئینات متنـــوع و منحصربهفرد خـــود را از دیگـــر مدارس یزد
جـــدا مینمایـــد .این ایوان کـــه طول بیشـــتری دارد همانند ایـــوان خانههـــای مظفری هویت
مســـتقل ارتباطـــی نـــدارد و بهعنـــوان فضای دسترســـی مورد اســـتفاده قـــرار میگرفته اس ــت.
ایـــوان در انتهـــای اســـپرخود مانند خانههـــای آل مظفر دارای طاقچههای ســـهگانه میباش ــد
که با تزئینات نقاشـــی پوشـــیده شـــده اســـت .بدنههای شـــرقی و غربی نیز ماننـــد خانههای
آل مظفـــر دارای نغـــول کاری و طاقچههـــای برجســـته بـــا عمـــق کـــم میباشـــد که با روکش ــی
از گـــچ و نقاشـــی تزئین شـــده اســـت .تکنیکهـــای تزئینی ایـــوان بهصـــورت ترکیبـــی از هنر
سفارشـــی رســـمی وهنرمحلی میباشـــد که به نحوه بســـیار ظریف باهم تلفیق یافته اس ــت.
گچبریهـــای ایـــوان به همـــراه تکنیکهای نقاشـــی ازجمله هنرهایی اســـت کـــه در مدارس
دیگـــر یـــزد همانند مدرســـه رکنیه ،کمالیه ،حســـینیان دیده میشـــود .در نمـــای روبه حیاط
ایـــوان شـــاهد طاقچـــه کشـــیده جناغـــی به همـــراه قـــاب مســـتطیلی هســـتیم کـــه در ارتفاع
بدنـــه یک بار تکرار شـــده اســـت .داخـــل ایـــن طاقنماها با کاشـــیکاری معرق بـــا طرحهای
هندســـی و اســـلیمی پرشـــده اســـت .بدنـــه مـــدارس دیگر یزد براســـاس شـــواهد باقـــی مانده
هیچکـــدام در ســـمت نمای روبه حیـــاط دارای تزئینات کاشـــی نبودهاند و فقط در مدرس ــه
طراز در ازارههای مدرســـه کاشـــی مثمن کارشـــده اســـت
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ايوان جنوبي كشيده خانه مظفري واقع در
روستاي بندر آباد .مأخذ :نگارنده
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ایوان جنوبی مدرسه شمسیه.
مأخذ :پایگاه میراث فرهنگی یزد
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نسبت بلندا به دهانه ايوان در مدرسه
شمسيه
b=2.1 a

جبهههای شرقی وغربی
ً
ً
نماهـــای شـــرقی و غربی در مدرســـه شمس ــیه کامال ش ــبیه به ه ــم و قرینه ب ــوده و ارزش یک

80

نما دارند و ارتفاع نمای دو ســـوی دیگر هماندازه هس ــتند .نمای حیاط در مدرس ــه شمس ــیه
دارای تقســـیمات سهقســـمتی اســـت این تقس ــیمات را میتوان در نمای صحن در مساجد
آل مظفـــر (مســـاجد جامع ابرنـــد آباد ،بندرآب ــاد ،فیروزآباد میب ــد ،بفروییه میبد) نیز مش ــاهده
نمود .ولی در خانههای مظفری دارای تقس ــیمات دوقس ــمتی میباش ــد .ضل ــع بزرگ حیاط

مســـتطیل شـــکل مدرســـه شمســـیه در امتداد جهت شـــمال  -جنوب بـــوده و دو ایوان یکی
ایـــوان عمیـــق در جبهـــه جنوبـــی و دیگـــری ایـــوان کمعمقتـــر در جبهـــه شـــمالی در انتهای
طـــول حیـــاط قـــرار گرفتهاند .غرفههـــای روبـــه حیاط هماننـــد غرفههای مســـاجد ای ــن دوره
دارای میانـــوار عریضتـــر و دو بـــروار کوچکتـــر بوده اســـت .بهکارگیری مقرنسهـــای گلی که
باروکـــش از گـــچ اندود شـــده ازجمله مشـــابهتهای ایـــن بنا با مدرســـه طراز میباش ــد .این
مقرنسهـــا درنهایـــت با تزئینات نقاشـــی پرداخت شـــدهاند و تـــداوم هنر گل بـــری بومی را نیز
در این مدرســـه میتـــوان دید.
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شـــکل هندســـی کلی دو نمای شـــرقی و غربی در مدرســـه شمسیه مربع اســـت با ابعاد بسیار
نزدیـــک بـــه هـــم بهطور یکه ضلـــع بـــزرگ آن حـــدود  1/11برابـــر انـــدازه ضلع کوچک اس ــت.
بدیـــن ترتیـــب تفکـــر گرایـــش به اشـــکال رفیع و تناســـبات کشـــیده معمـــار عصـــر مظفری در
کوچکترین تقســـیمبندی نمای مدرســـه نیز اعمال شـــده است .ســـه دهانه بزرگ و کوچک
جبهههـــای جانبـــی حیـــاط در کنـــار یکدیگر از نظـــم واحدی پیـــروی میکند .بدین س ــیاق
کـــه دهانههـــای جبهـــه کنـــاری با ایـــوان کوچـــک و دهانه میانـــی آن بـــا ایوان بزرگ هس ــتند.
نســـبت یکبهپنـــج تـــا یکبهســـه در ایوانچههـــا بـــکار گرفتـــه شـــده اســـت تـــا بـــر ظراف ــت و
کشـــیدگی طاقنماها تأ کید شـــود.
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نحوه ترکيب حجمي ايوان با صحن در
مساجد آل مظفر
مأخذ :نگارنده
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ترکيب حياط و ايوان رفيع از خانه ممتاز
متعلق به دوره آل مظفر
مأخذ :گروه مرمت بنا پايگاه پژوهشی يزد
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آثار مقرنس گلي در غرفههای صحن
مدرسه طراز
مأخذ :پایگاه میراث فرهنگی یزد
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مأخذ :پایگاه میراث فرهنگی یزد
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b =[1.11]a
]c d =[0.32
f =[0.31]e
d =[0.19]a
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تاالر بزرگ
در دو طـــرف ایوان جنوبی مدرســـه شمس ــیه دو تاالر مش ــاهده میگردد که ابع ــادی برابر  5در
یش ــود .این دو فضا با
 6/5متـــر رادارد ،ایـــن دو اتاق در هیچیک از مدارس یزد مش ــاهده نم 
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خانقاه چلبي اوغلوالگوی مدارس تركي با
ساختار خطي ارائه میدهد.
مأخذ :نیکبخت
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شـــیوه طاق و تویزه پوشـــش یافته است و دارای گســـتردگی فضایی میباشد .این دو فضای
قرینـــه در معماری مدرســـه شمســـیه از نکات برجســـته معماری مدرســـه میباشـــد که کمتر
به آن توجه شـــده اســـت .با توجـــه به اینکه در دیگر مـــدارس یزد شـــواهدی از وجود تاالرهای
قرینـــه در ســـمت ایـــوان قبلی وجود نـــدارد ،پس بایـــد ریشـــههای آن را در خـــارج از معماری
محلـــی جســـتجو کـــرد .بـــا در نظـــر گرفتـــن این موضـــوع که ایـــن مدرســـه بهصـــورت طراحی
شـــده ســـاخته شـــده و نقشـــه آن از تبریز به یزد فرســـتاده شـــده ،پـــس میتوان ریشـــههای آن
را در مـــدارس یـــا خانقاههـــای ترکی جســـتجو نمـــود .همانطور که مشـــاهده میگـــردد اصول
کلـــی در طراحـــی مـــدارس و خانقاهها ترکی وجـــود دارد این اصول در همه آنهـــا ثابت مانده
اســـت این اصـــول عبارتنـــد از :سلســـلهمراتب ورودی ،تقـــارن پالن درآ کس اصلی (ش ــمالی
 جنوبـــی یـــا در جهـــت قبلـــه) ،دارا بـــودن ایـــوان اصلـــی در منتهی الیـــه حیـــاط و در آ کسورودی بنا.
خانقاههـــا و مـــدارس بهطورکلـــی دارای طرحی یکســـان هســـتند و فضاهای اصلـــی و عمده
آنهـــا عبارتنـــد از :یک حیاط مرکزی که در کنـــار آن حجرههای منفرد خاص ســـالکان و پیر
وجـــود داشـــت ،تاالر بزرگی در ســـمت قبلـــه برای اجتماعات و ادای مراســـم عبـــادت و اوراد
و اذکار دســـتهجمعی و برگزاری نماز جماعت ،ســـماع و یا نشســـتن شـــیخ با اصحاب خود
ً
در آنجـــا و یا حتی گـــرد آمدن برای صرف طعام که این قســـمت را معمـــوال «جماعت خانه»
مینامیدنـــد ،زوایـــا و حجرهها و اتاقهـــای مخصوص خادمـــان و بیتوته دراویـــش میهمان و
فقـــرا و همچنین بناهـــای فرعی دیگر همانند مســـجد ،مطبخ ،حمـــام و انبارها که اختیاری
بود هاند.
تاالرهای مدرســـه شمســـیه به مانند جماعـــت خانههای مدارس ترکی بهصـــورت دو فضای
مســـتطیل شـــکل در دوســـوی ایوان طراحی شـــده اســـت .تاالر شـــرقی عـــاوه بر دسترس ــی از
طریـــق ایـــوان ،ورودی دیگـــری از داخـــل ایوانچـــه حیـــاط داشـــته اســـت کـــه بـــر پویای ــی آن
میافـــزوده اســـت .بـــه نظـــر نگارنده تـــاالر غربی نقـــش دار الکتب داشـــته و تـــاالر غربی نقش
نیایشـــی و یـــا جمـــع خانه داشـــته اســـت .پـــس از فوت ســـید شـــمسالدین و تبدیل ش ــدن
گنبـــد خانـــه (مـــدرس) به بقعـــه (زیارتـــگاه) تغییری در نقـــش تاالر نیـــز به وجود آمده اس ــت.
ســـادگی و پرهیـــز از تزئینـــات زیـــاد همچنیـــن نورگیری مناســـب تاالرهـــا بـــر روی عملکرد آن
تأ کیـــد مینمایـــد .این فضاهای مدرســـه با توجه به رکـــود نقش آغازین خـــود دچار تحوالت
کالبـــدی گشـــته بطوریکـــه تشـــخیص عملکـــرد فضاهـــا دچار مشـــکل شـــده اســـت .معمار
بـــا بهکارگیـــری دو تـــاالر بـــزرگ در دو طـــرف ایـــوان بـــر تقویـــت نقش آموزشـــی مـــدارس محلی
تأ کیـــد نموده اســـت .ایـــن برجستهســـازی هماهنـــگ با تغییـــرات دیگـــری بوده کـــه در این
بنـــا مشـــاهده میگـــردد و در مدارس بومـــی بهعنـــوان نقصان دیده میشـــود .تنـــوع فضاهای
آموزشـــی و افزایـــش کیفیـــت فضایـــی ازجملـــه نکاتی اســـت کـــه معمار بـــه آن توج ــه نموده
است.
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چیدمان فضاهای اصلی خانقاه چلبی اوغلو.
مأخذ :نیکبخت
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حجره طالب
حجرههـــا در پشـــت غرفههـــا که مر ب ــوط به بنای اصلی مدرس ــه میباش ــد ،عملک ــرد فضای
زندگی طالب را داشـــته و محلی برای س ــکونت و اس ــتراحت طالب بوده اس ــت و بهواس ــطه
یش ــده اس ــت .با توج ــه به اینکه
کوچکـــی فضـــا ،کالسهـــای درس در این غرفهها برگزار نم 
ً
تعـــداد غرفههـــای میانســـرا مـــدارس محل ــی در زم ــان ایلخانی ــان همانط ــور ک ــه قب ــا ذک ــر
شـــده کـــم و فقط شـــش عدد بوده اس ــت ،نش ــان دهن ــده این موضوع اس ــت ک ــه در آن زمان
همچـــون مـــدارس آناتولیایی در دوره س ــلجوقی ،در بس ــیاری از این بناها ب ــه مقصود اصلی
مدرســـه یعنـــی پذیرایـــی از طالبی که در جس ــتجوی فراگیری معارف دینی برای پیوس ــتن به
جمـــع علمـــاء بودهاند زیـــاد توجـــه نکردهاند .ول ــی در این بن ــا برخالف مدارس بومی ش ــاهد
حجرههای بیشـــتری هســـتیم .در مدرس ــه شمس ــیه معمار با دواش ــکوبه نمـــودن جبهههای
شـــرقی و غربی ســـعی دربرطرف نمـــودن تعداد حجر هه ــای طالب نموده اس ــت نکتهای که
در مـــدارس دیگـــر یزد بچشـــم نمیخورد.
در پشـــت هشـــتی و غرفههـــا موجـــود در ش ــرق میانس ــرا ،فضاه ــای مس ــتطیل ش ــکلی وجود
دارد کـــه یکـــی از آنهـــا کشـــیده و باریک اس ــت .تاکنون کار ب ــری این فضاها بهط ــور واضح
مشـــخص نشـــده در مدارس ٔ
دوره س ــلجوقی (ب ــا توجه به اینک ــه معماری ایلخانی ش ــباهت
بســـیار زیادی به معماری ٔ
دوره ســـلجوقی داش ــته اس ــت) بعضی از مدارس آن دارای مطبخ
ٔ
تغذیه طالب و کارکنان مدرس ــه را فراه ــم آورند .تعبیر دیگ ــری که برای این
بودنـــد تا امـــکان
فضاهـــا میتـــوان کـــرد (با توجـــه به م ــدارس حی ــاط دار ترکی) این اس ــت که :ای ــن اتاقهای
جانبـــی بـــه احتمال زیاد محل ســـکونت مدرس ــین بوده اس ــت .دسترس ــی از طریق س ــاباط
بیرونـــی و هشـــتی مدرســـه از ویژگیهایی اس ــت ک ــه میتوان ب ــرای این فضا قائل ش ــد.

دید و منظر از مرکز محله چهارمنار به سمت
مدرسه شمسیه .مأخذ :مرکز اسناد میراث
فرهنگی یزد
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گنبدخانه
گنبـــد خانه مدرســـه شمســـیه در ابتدا مـــدرس اصلی مدرســـه بوده در پشـــت ایـــوان جنوبی
قـــرار گرفته اســـت .پـــان گنبد خانـــه بهصـــورت چلیپایی بوده که پوشـــش آن در م ــرور زمان
تخریـــب شـــده اســـت و دوبـــاره مرمت گردیده اســـت .ســـقف بنا شـــامل کاربنـــدی زیبایی
میباشـــد که برخی از خانههای آن توســـط رنگهایی از طیف اخرا پوشـــانده شـــده اس ــت.
نکتـــه قابـــل توجـــه آن اســـت که تزئینات ســـقف بـــا تزئینـــات دیگـــر بخشهای گنب ــد خانه
همخوانـــی نـــدارد .ایـــن شـــواهد بـــه نظریـــه الحاقـــی بـــودن ســـقف ،کمـــک مینمای ــد .پالن
گنبدخانـــه ایـــن مدرســـه بـــا بقیه مـــدارس تفـــاوت فاحـــش دارد .در مدرســـه شمســـیه معمار
برخـــاف الگـــوی رایـــج محلی کـــه گنبـــد خانهها بهصـــورت مربعی میباشـــد پرهی ــز نموده.
در الگـــوی بومـــی مـــدارس یـــزد گنبدخانهها براســـاس بـــه کار بردن چهـــار دیوار بار ب ــر و یک
ٔ
منطقـــه فیلپـــوش هشتگوشـــی ســـنتی پایـــدار به وجـــود آمدهانـــد .به نظـــر نگارنده س ــاختار
پوشـــش مـــدرس در ابتـــدا بهصـــورت چهار ترک خشـــتی بـــوده کـــه در منطقه یزد کمت ــر بکار
یش ــود) ولی
گرفتـــه میشـــود (رگههایـــی از آن را در بعضـــی فضاهـــای دوره ایلخانـــی دیده م 
بـــه خاطـــر آســـیبپذیری آن در دوره بعد بازســـازی شـــده اســـت .وجـــود پـــان چلیپایی که
در گوشـــههای خـــود اتاقکهایی کوچـــک و باریک دارد از تمایزات این مدرســـه میباش ــد.
اتاقکهـــای چهارگوشـــه گنبدخانـــه در نـــگاه اول همانند چلـــه خانههای خانقاه میباش ــد
کـــه بادرنظرگیـــری کاربری مدرســـه برای ایـــن بنا این نظر مطرود اســـت .مدرس اولیه مدرس ــه
بســـیار پرتزئیـــن بـــوده اســـت بطوریکـــه از حیـــث تزئینـــات ایـــن مدرســـه را در رده فاخرتری ــن
مـــدارس ایران قرار میدهد .طراح بنا ســـعی نمـــوده در طراحی این مـــدرس برخالف مدارس
رایـــج یـــزد ،مقیاس انســـانی را رعایـــت نمـــوده و بافاصله گرفتـــن از گنبد خانههای کش ــیده
خشـــتی ،فضایی مـــردم وار ایجاد نماید .این مدرس به واســـط ارتباط با فضاهای ش ــمالی و
جنوبـــی خود فضایی با کیفیت ترازمدرسهای محلی داشـــته اســـت .به نظـــر نگارنده پرهیز
ازگنبدخانههـــای عظیم خشـــتی شـــاید بهواســـطه ژئو مورفولـــوژی بوده که معمار ســـعی کرده
از ایجـــاد آن صرفنظـــر نمایـــد و قانع به ســـاخت گنبدخانه ای ســـبک و کمهیبتتر ش ــود.
بـــا ایـــن وجود نیاز به پشـــتبندی قوســـی از جمله تمهیداتی اســـت که برای مقابلـــه با رانش
مدرســـه بـــکار گرفتهاند.
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باغ مدرسه
بهکارگیـــری بـــاغ در پشـــت بناهـــای آل مظف ــر بهص ــورت ام ــری رای ــج و مت ــداول بوده اس ــت
بطوریکـــه در متـــون تاریخـــی یزد به ک ــرات از این فض ــا نام برده اس ــت .الگ ــوی «خلف باغ»
بهصـــورت باغی مشـــجر در پشـــت ای ــوان و یا طنب ــی بناهای ایلخان ــی بوده ک ــه در خانهها و
یش ــده اس ــت .این الگ ــو که در ت ــداوم حرک ــت روبهجلو
مـــدارس و خانقاههـــا بـــکار گرفته م 
معمـــاری بـــه وجـــود آمده محـــدود به ی ــک نوع گون ــه نبوده اس ــت و ما ش ــاهد تن ــوع فضایی
ایـــن الگـــو در کارکردهای مختلـــف میباش ــیم .الگو باغ پش ــتی (خلف باغ) ک ــه در بناهای
آموزشـــی منطقـــه کویـــری بـــکار گرفت ــه میش ــود در دور هه ــای بع ــدی (دوره صف ــوی) ب ــه
متـــن اصلـــی منتقـــل میگـــردد و فضاه ــای آموزش ــی با ه ــم پیوندی باغ  -مدرس ــه (مدرس ــه
چهاربـــاغ) شـــکل مییابـــد .در مدرس ــه شمس ــیه نیز با توج ــه به ش ــواهد معم ــاری دارای باغ
بـــوده و از فضـــای بـــاغ بهـــره میگرفت ــه اس ــت .الحاق ــی بودن دی ــوار پش ــت مح ــراب مرمری
ً
حا کـــی ازآنســـت کـــه ایـــن دیوار قبـــا وجود نداش ــته و ارتب ــاط بصری بی ــن گنبد خان ــه و باغ
وجود داشـــته اســـت.
بهواســـطه ریختشناســـی زمین در بس ــتر اس ــتقرار مدرس ــه معمار ،باغ را در ت ــراز پایینتر قرار
داده اســـت و بـــا قـــرار دادن بنا بـــر روی بلندی از آس ــیبهای رطوبت ــی باغ جلوگی ــری نموده
اســـت و ایـــن خـــود ضامن بقای مدرس ــه در طول هفت قرن ش ــده اس ــت.
الگـــوی بـــاغ مدرســـه که در ایـــن بنا ب ــکار گرفته ش ــده اس ــت در دیگر م ــدارس ی ــزد کمتر به
چشـــم میخـــورد .شـــاید طرحانـــدازی جام ــع مدرس ــه ک ــه در تبری ــز انج ــام ش ــده و مطابق با
آخریـــن الگوهـــای آموزشـــی (جامـــع ربع رش ــیدی) ب ــوده در انتخ ــاب محل طرحان ــدازی که
محلـــه خوش آبوهـــوای بیرون حصار بوده اس ــت ،مدنظ ــر قرار گرفته اس ــت .الگوی خلف
یش ــود ول ــی در بناه ــای خانقاهی اثراتی از آن مش ــهود
بـــاغ هرچنـــد در مدارس کمتر دیده م 
میباشـــد (مانند خانقـــاه بندراباد)
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بحث و تحلیل
مدرســـه شمســـیه دارای محوریت خطی هس ــتند که از ورودی ش ــروع ش ــده و بهطور پیوسته
یش ــود .ورودی مدرس ــه
ادامـــه مییابـــد تـــا اینکه بـــه گنبد خان ــه و درنهایت ب ــه باغ منتهی م 
شمســـیه هماننـــد بعضی مجموعههای تاریخ ــی با جلوخان تعریف میگردد .وجود س ــاباط
بهعنوان پیش فضا ،مقدمه ورودی از بازار به داخل مدرس ــه اس ــت .دعوتکنندگی مدرس ــه
بـــا بهکارگیـــری جلوخان پایینتر ،تش ــدید میگردد .مدرس ــه شمس ــیه جزو م ــدارس دو مناره
میباشـــد .هرچنـــد بنا نســـبت بـــه کف معب ــر در ت ــراز پایینتر ق ــرار گرفت ــه اما اع ــان حضور
خـــود را با وجـــود منارهها بر روی بام مدرس ــه تقویت مینموده اس ــت .به همی ــن دلیل معمار
منـــاره را درجلـــوی بنا (همانند مدرس ــه دو من ــار طبس) ق ــرار داده بوده ع ــاوه براینکه دالیل
ســـازهای از قبیـــل مجـــاورت در کنـــار ب ــاغ از اس ــتقرار آن بر روی لب ــه احتراز نموده اس ــت .در
مدرســـه شمســـیه نســـبت محصوریت فضایی افزایش یافت ــه و حفره بودن حیاط نس ــبت به
مـــدارس بومی یزد بیشـــتر حس میگردد .در الگ ــوی مدارس بومی همانند مس ــاجد این دوره
کـــه بهصورت یـــک ایوانه میباشـــند ،ای ــوان جنوب ــی برجس ــتهتر از دیگر جبههها میباش ــند
وایوان چهره مســـلط بر حیاط میباش ــد .درحالیکه در مدرس ــه شمس ــیه به واسط همترازی
بدنهها از ســـلطه ایوان کاســـته شـــده اس ــت .هش ــتی مدرس ــه شمس ــیه برخالف نمونههای
بعـــد خود بســـیار کشـــیده و بلند میباش ــد .در مدرس ــه شمس ــیه برخالف مـــدارس بومی که
کمتـــر فضایـــی را بـــرای زندگـــی طـــاب در داخ ــل مدرس ــه در نظ ــر میگرفتنـــد در داخل این
مدرســـه بهصـــورت موازی در پشـــت طاقنماها حجراتی طراحی ش ــده اس ــت.
یش ــود ولی تناس ــبات
تقســـیمات سهقســـمتی مـــدارس بوم ــی ی ــزد در این مدرس ــه تک ــرار م 
افزایـــش مییابـــد .ایوان شـــمالی هنوز فض ــای ارتباطی اس ــت و حتی نقش فضای زمس ــتان
یگ ــردد .ای ــوان جنوبی مدرس ــه همانن ــد مدارس
نشـــین آن نیـــز در ایـــن مدرســـه کمرنگتر م 
دیگـــر (مانند مدرســـه رکنیه) جایگاه تزئین ــات و مقدمه ورود به فضای مدرس و تاالر اس ــت.
الگـــوی ایوان جنوبی مدرســـه شمس ــیه فارغ از رن ــگ و لعاب روی آن الگویی آش ــنا برای این
منطقـــه بـــوده و در دیگر مـــدارس و خانهها دیده میش ــود.
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یک ــه جماعت
فضـــای تـــاالر دو طـــرف ایوان بـــرای مدارس ی ــزد الگویی ناآش ــنا ب ــوده درحال 
خانـــه مســـاجد (جمـــع خانـــه) یکـــی از پرکاربردتری ــن فضاه ــا در کت ــب تاریخ ــی ی ــزد ب ــوده
اســـت .هرچنـــد بهکارگیـــری جمع خان ــه برای م ــدارس ،طرحی غر ی ــب برای معم ــاری بومی
مـــدارس یـــزد بـــوده ولـــی در گوشـــه دیگ ــر ای ــران این فض ــا امری رای ــج و مقب ــول بوده اس ــت.
ً
معمـــاری مـــدارس یـــزد کـــه اکثـــرا از م ــدرس (گنبدخان ــه) وای ــوان بلند تش ــکیل ش ــده بود با
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ً
معمـــاری مدرســـه شمســـیه کـــه فضاهـــای جدید داشـــت کامـــا متفاوت بـــود .گنب ــد خانه
مدرســـه شمســـیه پالنی صلیبی با پوششـــی غیرگنبدی داشـــت و ارتفاعش کاهش یافته بود
و تاالرهـــای دو طـــرف ایـــوان بهعنوان پشـــتبند بـــه معماری مدرســـه اضافه گردیده اس ــت.
بـــاغ به فضـــای مصنوع مدرســـه اضافه میگـــردد و شـــفافیت بنا بـــا ایجاد روزن بهس ــوی باغ
افزایـــش مییابـــد درحالیکـــه در بقیـــه مـــدارس اثـــری از خلف بـــاغ مشـــاهده نمیگردد.
در مقایســـه با مـــدارس محلی یـــزد در دوره آل مظفر ،مدرســـه شمســـیه دارای تاالرهای بزرگ
(جمـــع خانه) وحجرات میباشـــد کـــه در آنها دیده نمیشـــود .عالوه بـــر آن نماهای صحن
نیـــز دوطبقـــه شـــده و تزئینـــات دوچنـــدان گردیده اســـت .همچنین الگـــوی خلف ب ــاغ را از
معمـــاری محلی عاریت گرفته اســـت.
بـــرای فهم بهتر معماری مدرســـه شمســـیه مقایســـه پالنی با مـــدارس ترکی صـــورت گرفته که
در انتهـــای مقالـــه بهصـــورت دیاگـــرام کلی فضایی ارائه شـــده اســـت .در مدرســـه شمس ــیه
برخـــاف مـــدارس آناتولی ،تأ کید بـــر روی رواقهای ممتـــد اطراف حیاط کاهـــش یافته ولی
همچنـــان تأ کید بر محـــور طولی بهصـــورت بارزی نمایان میباشـــد .با توجه بـــه همین طرح
گســـترده طولی اســـت که زمینه را برای اجرای تزیینات فاخر مهیا نموده اســـت .حجرههای
طالب در مدرســـه ســـید شـــمس همانند مـــدارس حیـــاط دارآناتولـــی در دو ضلـــع طویل بنا
متمرکـــز شـــدهاند .خانقاه چلبی اوغلودر ســـلطانیه همچـــون دیگر خانقاههای ترکی ،ش ــامل
صحـــن مرکـــزی بـــوده و در اضالع غربی و شـــرقی آن حجرات واقع شـــدهاند و پـــان معماری
ایـــن مجموعه با الهام از عقاید و مراتب صوفیه طراحی گردیده اســـت .حجرات در مدرس ــه
شمســـیه ،در دو طـــرف حیـــاط در دوطبقـــه و بـــا چفدهـــای جناغـــی رویت میگردد .ش ــاید
ایـــن نمای حجـــرات معطـــوف به حیاط کـــه با کاشـــی معرق تزییـــن یافته اســـت ،طفولیت
اندیشـــهای دانســـت که در مدرســـه غیاثیه خرگرد به باروری و شـــکوفایی رســـیده است.
در دو طـــرف ایـــوان جنوبی مدرســـه شمســـیه ،دو تاالر بزرگ وجـــود دارد .الگـــوی جمع خانه
در دو طـــرف ایـــوان در مـــدارس ترکی بهعنـــوان اصل ثابت تکـــرار میشـــود .اتاقهای جانبی
ایوان مدرســـه شمســـیه را در مدارس آناتولی (ســـیرچاله ،یاقوتیه ،ارتوکوش ،چلبی اوغلو) نیز
مشـــاهده میگـــردد .کاربری این فضاها در مـــدارس بهعنوان فضای مـــدرس و کتابخانه و در
خانقاههـــا بهعنـــوان جماعت خانه (جمع خانه) و ســـماع خانه ذکرشـــده اســـت .در منتهی
الیه محور طولی ســـاختمان ،ایوانی بزرگ و در پشـــت آن گنبد خانه اســـتقرار یافته که امروزه
بهعنـــوان بقعه از آن اســـتفاده میشـــود .این اتصال و پیوســـتگی مقبره با ایـــوان را در مدارس
آناتولـــی (جفتـــه ،ارتوکـــوش ،یاقوتیـــه) نیز رویـــت میگردد .گشـــادی و فراخی حیاطـــی که در
مـــدارس ترکـــی وجـــود دارد در این مدرســـه به چشـــم نمیخورد و حیاط مدرســـه شمس ــیه در
مقایســـه با مدارس آناتولی بســـیار کوچکتر میباشـــد.
بـــا توجه به این فشـــردگی میتـــوان نتیجه گرفت که معمار طراح مدرســـه شمســـیه این نکته
را کـــه کالبـــد تابـــع اقلیم اســـت در نظر داشـــته اســـت .منارههای مدرســـه شمســـیه در طول
زمـــان تخریـــب شـــده اســـت ولی بـــا توجه بـــه تأثیراتـــی کـــه در بقیه فضاهـــا از مـــدارس ترکی
داشـــته میتـــوان جایـــگاه منارهها را مشـــخص نمـــود .موقعیت منارههـــا در مـــدارس آناتولی
دردوطرف ســـردر ورودی که با بیرو نزدگی از بدنه مشـــخص میشـــود ،اســـتقرار یافته است.
بـــه نظر نگارنده جایـــگاه منارهها دردوطرف طاق ســـردر بوده اســـت .همچنیـــن ابعاد عظیم
پایههـــای دو طـــرف ســـردر ورودی و رواج الگـــوی مدارس دو منـــار (مانند مدرســـه طبس) در
جهـــت تثبیت ایـــن نظریه کمـــک میکند.
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درمجموع ســـنت مدرسهســـازی در ی ــزد ،بدینصورت ک ــه در خالل حدود پنج قرن توس ــعه
و پایـــدار (از دوره آل کاکوئیـــه تـــا انته ــای دوره تیموری) مان ــد ،صرف گوناگونی ان ــواع آنها ،
نمیتوانـــد تأثیرپذیـــر نباشـــد؛ بنابرایـــن تأثی ــر مدارس حی ــاط دارآناتولی بر مدرس ــه شمس ــیه،
همانطـــور کـــه در متون تاریخـــی نیزآمده انکارناپذیر اس ــت .ول ــی این تأثی ــر ،اقتباس صرف
نبـــوده اســـت بلکـــه معمـــار بنا اقلیم ی ــزد و عملک ــرد بنا را مدنظر داش ــته اس ــت و بهواس ــطه
همیـــن ترکیـــب یافتگی اســـت که طرح ــی بینظی ــر و پخته را به وجود آورده اس ــت .مدرس ــه
شمســـیه دارای خصلتهـــای مشـــترک ب ــا م ــدارس بوم ــی و از س ــوی دیگ ــر با م ــدارس ترکی
دارد .میتـــوان ایـــن نتیجهگیـــری کرد که ای ــن تفاوتها ،اتفاقی نیس ــتند و بس ــتگی به اقلیم
و مورفولـــوژی و توپوگرافی محلی دارند .مدرس ــه شمس ــیه هرچند با پش ــتوانه دولتی س ــاخته
میشـــود ولـــی بداعـــت و نـــوآوری درمعم ــاری آن نس ــبت به بس ــتردیده میش ــود .نس ــبت به
مـــدارس آل مظفـــر پیچیدهتر و مفصلتر میباش ــد و دارای تنوع فضایی میباش ــد درحالیکه
دریک نگاه کلی ،شـــاید با بقیه مدارس تفاوتی نداش ــته باش ــد .اگرچه در مدرس ــه شمس ــیه
توجـــه به برخی نـــکات از قبیـــل تأ کید به ارتف ــاع ،اهمیت به فضای درونی ،روشـ ـنتر ش ــدن

فضـــای معمـــاری و مـــدرس بـــا افزایـــش روزنههـــا ،ســـبکتر شـــدن ســـاختمانها بـــا کاهش
ضخامـــت جرزها ،اســـتفاده از ترکیبهـــای باریک بـــرای باریکتر جلوه دادن ســـاختمانها
و تمایـــل بـــه ایجـــاد وقفه در یکنواختـــی دیوار با ســـاخت نغـــول و طاقنما دیده میش ــود ،اما
وجـــود برخی تفاوتها با ســـبک محلی ،معماری جدیدی را به وجود آورده اســـت .مدرس ــه
شمســـیه با ایجـــاد تاالرهای بزرگ (جمـــع خانه) در دو طـــرف ایوان و تغییـــر کیفیت فضایی
گنبدخانـــه (تبدیـــل پالنی مربع و فضایـــی گنبددار به پالنـــی چلیپایی و پوششـــی طاقدار)
بـــه ســـمت مدارس رســـمی پیش رفته اســـت .ایـــن حرکـــت روبهجلو بـــا وفاداری نس ــبت به
ســـنتهای محلـــی بـــوده بصوریکـــه مقرنسهـــای گلـــی روکش شـــده و برجستهســـاز یهای
ً
بدنه ایوان و شمســـههای پرطاووســـی همگی نمایانگـــر این پایبندی هســـتند .طبعا معنای
اســـتفاده از قاعـــده خلـــف باغ در مدرســـه شمســـیه این بـــوده که این نـــوع بنا یـــک وظیفه را
از بنـــای دیگـــر (خانقـــاه و خانههـــا) اخذ کرده اســـت و بـــر پویایی معمـــاری آن افزوده ش ــده
است.
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•آرشیو اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان یزد.
•ابوی ــی ،رض ــا ،فرهنگ مظفر و لی ــا ذاکرعاملی .1391 .پیدای ــش بادگیر در خانههای دش ــت یزد اردکان.
ته ــای تاریخی فرهنگی دوره  )2ش ــماره15- 28 3( :
مرم ــت و معم ــاری ایران مرم ــت آثار و باف 
•اسفنجاری ،عیسی ،میبد شهری که هست ،انتشارات میراث فرهنگی ،چاپ اول ،زمستان 1385
•اس ــفنجاری ،عیس ــی؛ پژوهش مس ــجد جامع ده نو میبد؛ مجله اثر ،ش ــماره  ،39-38انتش ــارات میراث
فرهنگی1384 ،
•افشار ،ایرج؛ یادگارهای یزد ،تهران ،انتشارات انجمن آثار ملی؛ 1354
•اصفهان ــی پ ــور ،فای ــزه ،واکاوی تحوالت آرایههای داخلی گنبددرش ــیوه ی ــزد وتاثیرات آن برســـایربناها در
ای ــران ،مجله پژوهشهای باستانشناس ــی ای ــران ،ش ــماره  ،7دوره چهارم ،پاییز و زمس ــتان 1393
•الوندی ــان ،اله ــه .1385 .ف ــن شناس ــی تزئین ــات گچ ــی منحصربهف ــرد بقع ــه س ــید رکنالدیـــن در یـــزد.
پایاننام ــه کارشناس ــی ارش ــد.
•دانشکده حفاظت و مرمت .دانشگاه هنر اصفهان.
•الوندی ــان ،اله ــه ،م ــدارس خام ــوش امروز ،هویت ــی آش ــکار از دوره آل مظف ــر ،فصلنامه فرهنگ یزد ،ســـال
دهم ،ش ــماره  ،39-38زمس ــتان 1388
•الوندی ــان ،اله ــه ،آرای هه ــای تزیینی بقعه س ــید رکنالدین (مدرس ــه رکنیه) یزد ،ش ــاهکار هن ــر و معماری
مذهب ــی دوره آل مظفر ،مطالعات هنر اس ــامی ،ش ــماره  ،17پاییز و زمس ــتان 1391
•پیرنی ــا ،محم ــد کر ی ــم؛ آش ــنایی ب ــا معم ــاری اس ــامی ای ــران؛ تدو ی ــن غالمحس ــین معمار ی ــان ،تهـــران،
انتش ــارات دانش ــگاه عل ــم و صنع ــت ای ــران ،چ ــاپ پنج ــم1380 ،
•حس ــینی ی ــزدی ،س ــید رکنالدی ــن .1341 .جام ــع الخیرات ،به کوش ــش محمدتق ــی دانشپـــژوه و ایرج
افش ــار ،ته ــران :فرهن ــگ ایرانزمین
•خ ــادمزاده ،محمدحس ــن .1387 .معم ــاری دوره آل مظفر یزد .تهران :نش ــر همپا ،با مش ــارکت ســـازمان
میراث فرهنگی ،صنایعدس ــتی و گردش ــگری اس ــتان یزد
•حاتم ــی ،حس ــین ،جنبش مدرس هس ــازی در ای ــران عصر ایلخان ــی ،فصلنامه س ــخن تاریخ ،شـــماره ،11
زمستان 1389
•خبی ــری ،محمدرض ــا ،جل ــوهای از هنر تریینی اس ــامی بقعه س ــید ش ــمسالدین ی ــزد ،کتاب مـــاه هنر،
ش ــماره  ،173بهمن 1391
•جعفری ،جعفر بن حسن جعفری؛ تاریخ یزد ،تهران ،بنگاه ترجمه و نشر کتاب1343 ،
شه ــای فرهنگی،
•س ــلطانزاده ،حس ــین؛ فضاه ــای ورودی در معماری س ــنتی ایران؛ ته ــران ،دفتر پژوه 
چاپ نخس ــت1372 ،
•س ــلطانزاده ،حس ــین؛ تار ی ــخ م ــدارس ای ــران از عه ــد باس ــتان ت ــا تأس ــیس دارالفن ــون .ته ــران :ســـروش
دان ــش1364،
•شیشـ ـهبری ،طاهره ،ش ــناخت مواد و فن ــون دیوارن ــگاری پنج بنای ایلخانی ش ــهر یزد ،نش ــریه مرمت آثار
و بافتهای تاریخی ،ش ــماره چهارم ،زمس ــتان 1391
•کاتب ،احمد بن حسین بن علی؛ تاریخ جدید یزد؛ تهران ،انتشارات فرهنگ ایران زمین1345 ،
•کیان ــی ،محمد یوس ــف؛ تار ی ــخ هنر و معماری ای ــران در دوره اس ــامی؛ تهران ،س ــازمان مطالعه و تدوین
علوم انس ــانی دانش ــگاهها ،چاپ چهارم1381 ،
•کریم ــی ،امیرحس ــین .1386 .نق ــش برجس ــتههای گلی گونـ ـهای خ ــاص از تزیینات معم ــاری میبد .در
میبد ش ــهری که هس ــت .به
• .238تهران :س ــازمان میرا ث فرهنگی و گردش ــگری ،اداره کل ا مور فرهنگی ،س ــازمان  -کوشش عیسی
اسفنجاری کناری209 ،
•مستوفی ،محمد؛ جامع مفیدی؛ تهران ،انتشارات اسدی ،چاپ دوم1342 ،
•ویلب ــر ،دونال ــد؛ معماری تیموری ای ــران و توران؛ ترجمه کرامت اهلل افس ــر و محمد یوس ــف کیانی ،تهران،
س ــازمان میراث فرهنگی کش ــور ،چاپ اول1374 ،
•ویلب ــر ،دونال ــد .معم ــاری اس ــامی ای ــران در ٔ
دوره ایلخان ــی .ت :عب ــداهلل فر ی ــار .ته ــران :نشـــر علمـــی و
فرهنگ ــی1393 .
•هیل ــن بران ــد ،رابرت؛ معماری اس ــامی :ف ــرم ،عملکرد ،معن ــا؛ ترجمه باقر آیـ ـتاهلل زاده ش ــیرازی؛ تهران،
انتش ــارات روزنه ،چ ــاپ دوم1383 ،
•کیانی ،محسن ،تاریخ خانقاه در ایران ،انتشارات طهوری ،چاپ دوم ،زمستان 1380
•ستوده ،منوچهر ،تاریخ آل مظفر؛ چاپ دوم؛1384
•اوکین؛ برنارد؛ معماری تیموری در خراس ــان؛ ترجمه علی آخش ــینی؛ بنیاد پژوهشهای اس ــامی آســـتان
قدس رض ــوی؛ چاپ اول؛1386
•دانشدوست؛ یعقوب؛ طبس شهری که بود؛ تهران ،سازمان میراث فرهنگی کشور ،چاپ اول1376 ،
•میرحس ــینی ،محمدحس ــن ،ی ــزد از ظه ــور تا س ــقوط آل مظف ــر ،پایاننامه کارشناس ــی ارش ــد ،دانشـــگاه
تهران ،دانش ــکده ادبی ــات1372،
•غنیم ــه ،عبدالرحی ــم ،تاریخ دانش ــگاههای ب ــزرگ اس ــامی ،ترجمه نوراهلل کس ــایی ،چاپ ســـوم ،تهران،
انتش ــارات دانش ــگاه تهران1377 ،
•عالقمن ــد ،س ــپیده ،مطالعه تطبیقی معماری و محتوای مدارس ایران از دوره س ــنتی ت ــا نوین ،مجله باغ
نظر ،س ــال  ،14ش  ،49تیر 1396
•سلطانزاده ،حسین ،تاریخ مدارس ایران ،تهران ،انتشارات آ گاه1364 ،
•کتبی ،محمود ،تاریخ آل مظفر ،به تصحیح عبدالحسین نوایی ،تهران ،انتشارات ابن سینا1335 ،
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•منیرالدی ــن احم ــد ،نه ــاد آموزش اســـامی ،ترجمـــه محمد ســـاکت ،تهران ،دفتر نشـــر فرهنگ اســـامی،
1364
•معینالدی ــن ی ــزدی ،اب ــن جاللالدین محمـــد معلم ،مواهب الهی ،به کوشـــش ســـعید نفیســـی ،تهران،
انتش ــارات اقبال1326 ،
•مرتضوی ،منوچهر ،مسائل عصر ایلخانان ،چاپ دوم ،تبریز ،انتشارات آ گاه1370 ،
•محم ــد زاده ،مر ی ــم ،حی ــات فرهنگی عصـــر ایلخانی با تکیـــه بر مدارس ،نیمســـال نامه تاریخ نو ،شـــماره
دوم ،بهار و تابس ــتان 1390
•ق ــدردان قراملکی ،رض ــا ،مفهوم آم ــوزش و تأثیر آن در معماری مدارس اســـامی ،فصلنامـــه پژوهشهای
معماری اس ــامی ،ش ــماره دوازدهم ،پاییز 1395
•جعف ــری ،عاطف ــه ،ایمان طل ــب ،حامد ،بررســـی و تحلیل عناصـــر و الگوهای تاریخـــی معماری مدارس
س ــنتی ایران ،مطالعات جغرافیا ،عمران و مدیریت شـــهری ،شـــماره  ،4زمســـتان 1395
•س ــعیدی کی ــا ،ندا ،س ــیر تح ــول معماری مـــدارس ایران درگـــذر زمان ،معماری شناســـی ،شـــماره  ،1مهر
1397
•س ــرآبادانی تفرش ــی ،ا ک ــرم ،نظ ــری بـــر دســـتاوردهای فرهنگـــی و تمدنـــی آل مظفر ،نامـــه تاریـــخ پژوهان،
ش ــماره  ،22تابس ــتان 1389
•رئی ــس الس ــادات ،تهمین ــه ،نق ــش آل مظفـــر در تمـــدن اســـامی ،تاریـــخ در آیینـــه پژوهش ،شـــماره دوم،
تابس ــتان 1390

پروژههای تحقیقاتی

•واح ــد مرم ــت و احی ــاء بناه ــای تاریخـــی؛ هـــزار و یک خشـــت ،بررســـی خانههـــای دوران آل مظفـــر یزد؛
پایگاه پژوهش ــی ش ــهر تاریخ ــی یزد ،پائیـــز 1385
•واحد مرمت و احیاء آثار تاریخی؛ بررسی بناهای تیموری یزد؛ پایگاه پژوهشی شهر تاریخی یزد،
•واحد مرمت و احیاء آثار تاریخی؛ بررسی بقاع شهر یزد؛ پایگاه پژوهشی شهر تاریخی یزد،

