راﻫﻨﻤﺎي ﺗﻬﯿﻪ و ﺷﺮاﯾﻂ ارﺳﺎل ﻧﻮﺷﺘﺎرﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ در ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻣﻌﻤﺎري اﻗﻠﯿﻢ ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ
 ﻫﺪف ﻧﺸﺮﯾﻪ "ﻣﻌﻤﺎري اﻗﻠﯿﻢ ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ" اﻧﺘﺸـﺎر ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﭘـﮋوﻫﺶﻫـﺎي ﻋﻠﻤـﯽ در زﻣﯿﻨـﻪ ﻣﻌﻤـﺎري اﻗﻠـﯿﻢ ﮔـﺮم و ﺧﺸـﮏ و
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن در ﺣﻮزهﻫﺎي ﻣﻌﻤﺎري ﺳﻨﺘﯽ ،ﻣﺮﻣﺖ ،ﻫﻨﺮﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻤﺎري ،ﺷﻬﺮﺳﺎزي ،ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻬﺮي و اﻧﺮژي اﺳﺖ.

 ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻘﺎﻟﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻧﺸﺮﯾﻪ ،ﻣﻘﺎﻻت ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از آن ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﻫﯿﭻ ﻣﺠﻠﻪاي در داﺧﻞ ﯾﺎ ﺧﺎرج
از ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻢ زﻣﺎن در ﺟﺮﯾﺎل داوري و ﯾﺎ ﭼﺎپ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻘﺎﻻت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ درﮐﻨﮕﺮهﻫﺎ ،ﺳﻤﭙﻮزﯾﻮمﻫﺎ،
ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎي داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ ﭼﺎپ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﺎﻣﻞ اراﺋﻪ ﺷﻮﻧﺪ.

 ﻧﺸﺮﯾﻪ در رد ﯾﺎ ﻗﺒﻮل ،وﯾﺮاﯾﺶ ،ﺗﻠﺨﯿﺺ ﯾﺎ اﺻﻼح ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎي درﯾﺎﻓﺘﯽ آزاد اﺳﺖ.
 اﺻﻼح و ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮدن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺴﺆﻟﯿﺖ ﺻﺤﺖ ﻣﺤﺘﻮاي ﻣﻘﺎﻻت ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ.
 در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻄﺎﻟﺐ دﯾﮕﺮان ،ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره و اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺬﮐﻮر ارﺟﺎع داده ﺷﻮد.

 ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻨﺪرج ﻟﺰوﻣﺎً ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻧﺒﻮده و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﻘﺎﻻت ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ.
 ﻧﻮﺷﺘﺎرﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ -ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﺲ از داوري و ﺗﺼﻮﯾﺐ در ﻫﯿﺎت ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ ﺑﻪ ﭼﺎپ ﻣﯽرﺳﻨﺪ .ﻧﺸﺮﯾﻪ از ﭘﺬﯾﺮش ﺳـﺎﯾﺮ ﻧﻮﺷـﺘﺎرﻫﺎ
ﻧﻈﯿﺮ ﺗﺮﺟﻤﻪ ،ﮔﺮدآوري ،ﻣﺮوري و (...ﻣﻌﺬور اﺳﺖ.
 ﻧﻮﺷﺘﺎرﻫﺎي ارﺳﺎﻟﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻗﺒﻼ در ﻧﺸﺮﯾﻪ دﯾﮕﺮي ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه و ﯾﺎ ﺑﻄﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﺸﺮﯾﺎت و ﯾﺎ ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ

و ﭼﺎپ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
 ﻧﻮﺷﺘﺎرﻫﺎ ﺗﺮﺟﯿﺤﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﺎرﻫﺎي اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ زﺑـﺎن را ﻧﯿـﺰ در ﺻـﻮرت ﺗﺎﯾﯿـﺪ ﺑـﻪ
ﭼﺎپ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
 در ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻓﺎﯾﻞ اﺻﻞ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،رﻋﺎﯾﺖ ﺑﺨﺶﻫﺎي زﯾﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺿﺮوري اﺳﺖ:

 ﺻﻔﺤﻪ اول :ﺑﺪون ﻧﺎم و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه )ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن( و ﻓﻘﻂ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﭼﮑﯿﺪه ﻓﺎرﺳﯽ )ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪه

ﺗﻤﺎم ﻣﻘﺎﻟﻪ و ﺷﺎﻣﻞ ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺄﻟﻪ ﯾﺎ اﻫﺪاف ﭘﮋوﻫﺶ ،روش ﭘﮋوﻫﺶ ،ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ و ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮي و ﺣﺪاﮐﺜﺮ  300ﮐﻠﻤﻪ ﺑﺎﺷﺪ( و
واژهﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي ﺑﺎﺷﺪ .واژهﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺘﻦ و ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﭼﮑﯿﺪه و ﺑﯿﻦ  3ﺗﺎ  6ﮐﻠﻤﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد.
 ﭘﺮﺳﺶﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ )ﺣﺪاﮐﺜﺮ  3ﻣﻮرد(

 ﻣﻘﺪﻣﻪ :ﺷﺎﻣﻞ ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﺑﯿﺎن اﻫﺪاف ﯾﺎ ﻓﺮﺿﯿﻪ ،روش ﺗﺤﻘﯿﻖ )در ﻣﻌﺮﻓﯽ روش ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ ﻧﺎم روش ﺑﺴﻨﺪه ﻧﺸﻮد و ﻋﻼوه

ﺑﺮ ﻋﻨﻮان ،ﻣﻮاردي ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم ،روش ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت ،ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم و ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭘﮋوﻫﺶ ذﮐﺮ ﮔﺮدد( ،و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

 ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ

 ﺑﺪﻧﻪ اﺻﻠﯽ ﭘﮋوﻫﺶ )ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮي ،ﺑﺤﺚ و ﺑﯿﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ(
 ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮي

 ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ :ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري از ﻫﻤﮑﺎري و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪاﻧﺪ )در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز(

 ﭘﯽﻧﻮﺷﺖﻫﺎ :ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻌﺎدلﻫﺎي ﻻﺗﯿﻦ و ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺿﺮوري درﺑﺎره اﺻﻄﻼﺣﺎت و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره در ﻣﺘﻦ و

ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯽﻧﻮﺷﺖ در اﻧﺘﻬﺎي ﻣﻘﺎﻟﻪ و ﻗﺒﻞ از ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ درج ﮔﺮدد.

 ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺎرﺳﯽ و ﻻﺗﯿﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﺻﺮﻓﺎ ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ ﮐﻪ در ﻣﺘﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎد ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻟﻔﺒﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه
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دﮐﺘﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﭘﻮر ﻣﻬﺪي ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻣﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻨﺮ اﺻﻔﻬﺎن
دﮐﺘﺮ ﺑﯿﺘﺎ ﺣﺎﺟﺒﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻨﺮ اﺻﻔﻬﺎن
دﮐﺘﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﺧﻮرﺷﯿﺪي ،داﻧﺸﮕﺎه ﯾﺰد
دﮐﺘﺮ اﮐﺒﺮ دﻫﻘﺎنﻧﮋاد ،داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ اﯾﺮان
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﺴﻦ ﺳﺮﺗﯿﭙﯽ ﭘﻮر ،داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﺳﺮﮔﺰي ،داﻧﺸﮕﺎه ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺪي ﺳﻌﺪوﻧﺪي ،داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻨﺮ اﺻﻔﻬﺎن
دﮐﺘﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﺳﻠﻄﺎن رﺣﻤﺘﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﯾﺰد
دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺷﻬﺎﺑﯽﻧﮋاد ،داﻧﺸﮕﺎه ﯾﺰد
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﺴﻦ ﻋﺒﺎﺳﯽ ﻫﺮﻓﺘﻪ ،داﻧﺸﮕﺎه ﯾﺰد
دﮐﺘﺮ ﻣﺠﯿﺪ ﻟﺒﺎف ﺧﺎﻧﯿﮑﯽ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺮﮐﺰ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻗﻨﺎت در ﯾﺰد و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻗﻨﺎت
دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺪي ﻣﻨﺘﻈﺮاﻟﺤﺠﻪ ،داﻧﺸﮕﺎه ﯾﺰد
دﮐﺘﺮ ﺳﺠﺎد ﻣﺆذن ،داﻧﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻗﺰوﯾﻦ

ﻓﻬﺮﺳﺖ
ﻣﯿﺪان ﻗﯿﺼﺮﯾﻪ ﻻر )ﭘﮋوﻫﺸﯽ در ﺗﺤﻮﻻت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﯾﮏ ﻓﻀﺎي ﺷﻬﺮي(

ﻫﺎﻧﯽ زارﻋﯽ ،ﻋﻠﯽ ﺷﻬﺎﺑﯽ ﻧﮋاد ،ﻧﻮرﻣﺤﻤﺪ ﻣﻨﺠﺰي
ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺧﺎك و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻮﻣﯽ اﻗﻠﯿﻢ ﮔﺮموﺧﺸﮏ

ﻣﻨﺼﻮره درﻣﺤﻤﺪي ،رﺿﺎ رﺣﯿﻢ ﻧﯿﺎ
ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺐ ﺗﺸﺮف ﺑﻪ اﻣﺎﮐﻦ ﻣﻘﺪس در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺗﺎرﯾﺨﯽ -ﻣﺬﻫﺒﯽ اﯾﺮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :ﺷﻬﺮ ﻗﻢ در
دوران ﺻﻔﻮي و ﻗﺎﺟﺎر

ﺳﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻬﺎدي داﻧﺸﭙﻮر ،ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺑﻬﺰادﻓﺮ ،ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎﯾﯽ ﻧﺪوﺷﻦ
ﮔﻮﻧﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻌﻤﺎري ﮐﭙﺮي ﻧﯿﻤﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن اﯾﺮان

ﺣﺴﻨﺎ ﻣﻠﮏزاده ،ﺳﯿﺪﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ ﮐﻮﺷﺸﮕﺮان
ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻗﻨﺎت ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﺎﻟﺒﺪي ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺤﻤﺪﯾﮥ ﻧﺎﯾﯿﻦ

ﺷﻤﺎره
ﺻﻔﺤﻪ
1

29
51
81
97

ﻣﻬﺪي ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﻣﺤﻤﺪي
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺪل ﺗﺮﺳﯿﻤﯽ زﺑﺎن-اﻟﮕﻮي اﻟﮕﻮرﯾﺘﻤﯿﮏ ﯾﺰديﺑﻨﺪي آﺳﻤﺎﻧﻪ ﮐﻮﺷﮏ ﻫﺸﺖﺑﻬﺸﺖ اﺻﻔﻬﺎن در
راﺳﺘﺎي ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﻓﺮم ﺳﺎزه آزاد

ﺳﺎرا ﺑﯿﺮﻗﯽ ،ﺣﺴﻦ ﺳﺘﺎري ﺳﺎرﺑﺎﻧﻘﻠﯽ ،ﻋﻠﯽ ﻣﺤﺪث ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ
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مطالعۀ تأثیرات قنات بر ساختار کالبدی بافت محمدیۀ نایین
مهدی سلطانی محمدی

*1

 -1دانش آموختۀ مقطع کارشناسی ارشد مرمت و احیای بناها و بافتهای تاریخی ،دانشگاه شهید بهشتی.
(تاریخ دریافت مقاله ،1396/05/01 :تاریخ پذیرش نهائی)1396/08/02 :

چکیده
شهرها و سکونتگاه های فالت ایران در پیوند و وابستگی عمیق و متقابل با منابع تأمین آب و نظامهای حاکم بر آنها
شکلگرفته ،پایدار شده و توسعهیافتهاند .یکی از نمونههای بارز پیوند همهجانبه سکونتگاه و قنات در حاشیه کویر مرکزی ایران و
در محمدیه شکلگرفته است .نظامی که بر پایۀ استحصال و هدایت آبهای زیرزمینی توسط فنآوری قنات به وجود آمده و
امروزه نیز با تغییراتی پابرجا مانده است .در محمدیه دو گونه قنات دیده میشود یکی قنات مزروعی که بالفاصله از مظهر وارد
زمینهای کشاورزی میشود (قنات حَنفَش) و دیگری قنات شهری -مزروعی که بعد از مظهر وارد بافت مسکونی شده و مسیر
تقسیم و بخشایش آن شامل بعضی کاربریهای خصوصی و عمومی میگردد .سپس قنات بعد از استفاده در بافت برای آبیاری
وارد باغات و کشتخوان محمدیه میشود .هدف از پژوهش ،تحلیل نقش و تأثیرات قنات بر مؤلّفههای ساختار کالبدی بافت
محمدیه و همچنین بررسی تأثیر قنات در تغییرات ساختاریِ عناصر دسترسی به آب در مقیاس بناهای عمومی و خصوصی است.
برای این منظور ،از روش تحقیق توصیفی -تحلیلی بهره گرفتهشده است و جمعآوری اطالعات از طریق مطالعات کتابخانهای،
میدانی و مصاحبۀ شفاهی است .یافتههای پژوهش حاکی از نمود تأثیرات قنات بر ساختار کالبدی محمدیه در مؤلّفههایی از قبیل
مکانیابی و انتخاب محل استقرار (در ارتباط با توپوگرافی و بستر طبیعی) ،کلیت بافت (ارگانیک و کامالً فشرده) ،شکلگیری
شریانهای ارتباطی و شبکۀ معابر (تبعیت شبکه معابر از مسیر قنات و الگوی شکلگیری تدریجیِ ارگانیک) و شکلگیری
فضاهای عمومی و واحدهای مسکونی است .بهمنظور استفاده از آب در مقیاس بناهای معماری ،قنات محمدیه شامل شبکۀ تقسیم
سازمانیافتهای است که در پیوند با نیازهای سکونتگاه شکلگرفته است و دربرگیرندۀ عناصر و فضاهای عمومی و خصوصی از
قبیل خانههای مسکونی ،گرمابه ،مرکز محله ،مسجد ،گذرها و غسّالخانه میگردد .در هر یک از این بناها تأثیر قنات بر
تفاوتهای ساختاری عناصر دسترسی به آب ،در قالب طراحی جوی (زیرزمینی و روزمینی) ،حوض (روباز و سرپوشیده) و «کِه»
(پایاب) قابلبیان است.
کلید واژهها :قنات ،ساختار کالبدی بافت ،شبکه تقسیم آب ،محمدیۀ نایین
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پرسشهای پژوهش
 .1قنات بر چه مؤلّفههایی از ساختار کالبدی بافت

طبیعی دارای آبهای سطحی و جاری نیستند با
بهرهگیری از طبیعت و منابع پنهان آن ،محیط خود

محمدیه تأثیرگذار بوده است و این تأثیرات

را آباد و زمینه را برای ادامه حیات فراهم

کدماند؟

میکردند؛ احداث قنات یکی از اقدامات مؤثر در

 .2چه عناصری در ارتباط با دسترسی به آب در

بهبود شرایط محیطی است .از اوایل قرن بیستم و با

بناهای معماری (عمومی و خصوصی) محمدیه
شکلگرفتهاند؟

تکیهبر تکنولوژی مدرن ،شبکههای تأمین و انتقال

 .3به لحاظ کیفیت حضور آب در هریک از این
بناها چه تفاوتهای ساختاری ایجادشده است؟
 -1مقدمه
عوامل و نیروهای مختلفی در تحول و تغییر
شکل کالبدی شهرها مؤثرند .هم ساختار اصلی
شهر و همبافت شهر ،تحت تأثیر عواملی همچون
نیروی طبیعی ،نیروهای اقتصادی و مالی ،نیروهای
سیاسی و مدیریتی و نیروهای اجتماعی و فرهنگی
دچار تحول و تطور میشوند (سلطانی و نامداریان،
 .)123:1389نیروی طبیعی به ویژگیهای
زیستمحیطی اشاره دارد که باوجود امکانات و
محدودیتها ،بر رشد و توسعۀ شهرها اثر
میگذارند .ظهور بافت ارگانیک و نامنظم
شهرهای تاریخی تا حد زیادی متأثر از همین
نیروهای طبیعی است .در برخی شهرها مانند
محمدیه حرکت آبهای زیرزمینی و قناتها بافتی
ارگانیک را موجب شده است .در یک
تقسیمبندی کلی سه گونه شبکه آبی در شهرهای
ایرانی به چشم میخورد :شبکه آبی مبتنی بر
آبهای زیرزمینی و قنات (محمدیه ،یزد) شبکه
آبی مبتنی بر آبهای جاری (اصفهان ،سمنان)
شبکه آبی مبتنی بر آبهای سطحی (الر و  )....و
البته شبکههای ترکیبی .محمدیه به دلیل استقرار در
کویر مرکزی ایران دارای اقلیم گرم و خشک
است .بسیاری از مجتمعهای زیستی حاشیۀ کویر
همچون محمدیه  1که با توجه به اقلیم و شرایط

آب ،بهعنوان جایگزین شبکههای سنتی آبی ،در
کنار سایر زیرساختهای شهری مدرن مانند
شبکههای بزرگراهی ،برق ،گاز ،تلفن و فاضالب
زیرساختهای مدرن شهرهای صنعتی امروزی را
شکل دادند .با توجه به تغییرات آبوهوایی و بحران
رو به افزایش آب در منطقۀ خشک کویر مرکزی ایران
 ،همچنین با توجه به نقش تاریخی و اثرگذار شبکههای
آبی در شکل دادن به سکونتگاهها ،مطالعات تاریخی
در زمینۀ شبکههای آبی پیش از دورۀ صنعتی شدن،
سرنخهای قابلتوجهی را در شناخت وجوه و
ظرفیتهای مختلفِ رابطۀ میان سکونتگاه و
شبکههای آبی به دست میدهد.

 -2روش تحقیق
این تحقیق با طرح چند سؤال اصلی و با
بهرهگیری از روش پژوهش تحلیلی-توصیفی با
جمعآوری و تحلیل مستندات مربوط به قنات
محمدیه ،از طریق مطالعات کتابخانهای ،مصاحبۀ
شفاهی 2و برداشتهای میدانی ،به مطالعه و بررسی
قنات در فضاهای معماری و شهری محمدیه
پرداخته و درنهایت با تفسیر این دستاوردها،
تأثیرات قنات را بر شکل کالبدی محمدیه مورد
تحلیل و واکاوی قرار داده است.
 -3نقش و تأثیر قنات بر مؤلّفههای ساختار
کالبدی بافت محمدیه
دربارۀ سازمان فضایی و ساختار شهر،
دیدگاههای متعددی وجود دارد .بحرینی ساختار
اصلی شهر را بخش اصلی شهر میداند که
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کارکردهای اصلی شهر در آن قرار میگیرد و
کلیات شهر و نیز جهتهای توسعۀ آتی آن را

میتوان یافت که استخوانبندی یا ساختار اصلی
شهر را شریانها و شبکههای اصلی رفتوآمد و

مشخص میکند؛ مانند محورهای اصلی ارتباطی،

مراکز شهری میدانند که با سازماندهی معین

فضاهای باز عمده و بناهای عمومی .این ساختار

زندگی و فعالیت را در شهر سامان میبخشند و

اصلی عالوه بر تمرکز فعالیتهای اقتصادی،

شکل میدهند (حمیدی و دیگران.)41 :1376 ،

سیاسی و حکومتی ،فرهنگی و فراغتی ،موجبات

توسلی و بنیادی نیز همین خصوصیت را بهصورت

تمرکز روابط اجتماعی را نیز فراهم میآورد .این
بخش ویژگیهای اصلی شهر را بیان کرده و موجد

پیوستگی مجموعه مرکز شهر و مراکز محالت از
طریق گذرهای محالت عنوان میکنند؛ (توسلی و

دوام ،هویت و ثبات شهر است (بحرینی و دیگران،

بنیادی  .)41 :1371بنابراین میتوان گفت ساختار

 .)153 :1388آلدو روسی نیز بیان میکند که

اصلی سازنده این ساختار اصلی ،مسیرهای اصلی،

شهرها دارای یک ساخت اصلی هستند که به

فضاهای باز و نیمهباز و بناهای عمومی و یادمانی

تاریخ متصل میشوند .ازنظر او ساخت اصلی شهر
معیاری است برای یافتن فرایند تاریخی شهر؛

هستند که در تداومی قرارگرفتهاند و یک کلیت
کالبدی را شکل داده و نقش مهمی در حیات

ضمن آنکه میتوان ساخت اصلی شهر را با طرح
ساختاری شهر مقایسه نمود .روسی به شهر بهعنوان
مجموعهای از عناصر که هر یک خود دارای

روزانۀ شهر دارد و شهروندان به نیتهای مختلف
به این کانونهای حیاتی مراجعه میکنند .قنات و
نظام تقسیم آب مترتّب بر آن میتواند تأثیر

شخصیتی واحد هستند و بهوسیله ساخت اصلی به

قابلتوجهی در شکلگیری سکونتگاه و ساختار

یکدیگر پیوند خوردهاند مینگرند .این ساخت

کالبدی آنها داشته باشد؛ که نمود آن در موارد

اصلی بیانکننده سیر تحول تاریخی شهر است
(بذرگر .)60 :1382 ،اردالن این ساختار را نظام

زیر مستتر است .1 :تأثیر بر مکانیابی و انتخاب
محل استقرار  .2شکلگیری شریانهای ارتباطی

حرکت خطی بازار میداند که مانند مغناطیس

در مقیاسهای مختلف؛  .3شکلگیری بناها و

عمل میکند .نظامی که از دروازهها آغازشده و به

فضاهای معماری موردنیاز سکونتگاه .در بخش

دروازه دیگر یا به مرکزی در میانه متصل میشود.

تأثیر قنات برساخت فرعی عناصری که در ارتباط

ذرات (دکانها ،کاروانسراها ،مدارس ،مساجد،
حمامها) به این مغناطیس وصل شده و در پیوند با
این مسیر قرار میگیرند (اردالن و بختیار:1390 ،

با دسترسی به آب در بناهای معماری محمدیه
شکلگرفتهاند موردبررسی و تحلیل قرار میگیرند
(جدول.)1

 .)17تعریف مشابهی را نزد حمیدی و دیگران
جدول شماره  -1چارچوب نظری پژوهش
نوع بررسی

مقیاس

موارد بررسی

ساخت اصلی

بررسی تأثیر قنات بر ساختار اصلی محمدیه

مکانیابی و استقرار ،کلیت بافت ،معابر و گذرها

ساخت فرعی

بررسی تفاوتهای ساختاری در عناصر دسترسی به آب در
بناهای معماری (خصوصی و عمومی)
منبع :نگارنده

مساجد ،گرمابهها ،قلعهها ،خانههای مسکونی
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 -1-3تأثیر بر مکانیابی و انتخاب محل
استقرار
قنات یا کاریز بهعنوان یک ابداع پیچیده در
رابطه با رفع نیازهای مهم و حیاتی جوامع انسانی
یعنی آبرسانی مناطق کم آب به وجود آمده
است (مرادی .)142 :1374 ،این فنآوری عبارت
است از مجموعهای از چند میله چاه و یک کوره
(مجرا ،تونل؛ دهلیز ،کانال) زیرزمینی که با شیبی

بهعنوان تنها منبع آب قابلاستفاده برای کشاورزی
و ساکنین را الزامی ساخته است .محمدیه در مکانی
واقعشده که خاک حاصلخیزی برای کشاورزی را
دارا است و ازنظر شیب زمین ،امکان استحصال و
هدایت آبهای زیرزمینی توسط فنآوری قنات
وجود داشته است .وجود آبهای زیرزمینی در
حوزههای باالدست از طرف منطقۀ نایین و دامنۀ
ارتفاعات و جهت شیب عامل تعیینکننده در ایجاد

کمتر از شیب سطح زمین ،آب موجود در الیۀ

محمدیه بوده است قنات محمدیه از سه اَج )(Aj

(الیههای) آبدار مناطق مرتفع زمین را به کمک

گرم ،باغستان و مصلّا تشکیلشده است 3.در

نیروی ثقل و بدون کاربرد نیروی کشش و هیچ
نوع انرژی الکتریکی جمعآوری میکند و به نقاط
پستتر میرساند؛ بهعبارتدیگر ،قنات را میتوان،

واژهشناسی مقنّیان محمدیه ،اج به هر شاخه از قنات
گفته میشود که از به هم پیوستن چندین اج یک
قنات واحد شکل میگیرد (نقشه شماره .)1انتهای

نوعی زهکش زیرزمینی دانست که آب
جمعآوریشده توسط این زه کش به سطح آورده

میله چاههای قنات محمدیه در نقطۀ پایینتر نسبت
به مادر چاه قنات ،در محلی موسوم به باغ حاج سید
محمدعلی است که آب بهصورت جوی رو بازی

(بهنیاء .)9 :1379 ،اقلیم خشک و کم باران

از مجرای زیرزمینی قنات به این باغ واردشده و

محمدیه و همچنین عدم وجود آبهای سطحی

سپس وارد بافت مسکونی میگردد.

میشود و به مصرف آبیاری یا شرب میرسد

دائمی ،استفاده از آبهای زیرزمینی در منطقه

نقشه شماره  -1حوزۀ آبریز و مسیر (اَجها) شاخههای قنات محمدیه از مادر چاه تا مظهر -مشخصشده در عکس هوایی سال  46محمدیه
(مأخذ نگارنده)
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بعد از بافت مسکونی و تقسیم آب توسط شبکۀ
سازمانیافتهای متشکل از بناها و فضاهای معماری

قابلتوجهی در حفاظت بافت مرکزی در شرایط
نامساعد محیطی منطقه کویری محمدیه مانند

عمومی و خصوصی ،آب وارد باغات و سپس

بادهای سهمگین کویری ،گردوغبار و خشکی هوا

کشتخوان محمدیه میشود .زمینهای کشاورزی

را دارد .دستۀ دیگرِ محدودۀ زیر کشت که بعد از

که توسط قنات آبیاری میشوند دو گونه هستند؛

باغات واقعشدهاند ،بهصورت نا محصور و باز بوده

دستهای بهصورت باغات محصور با دیوارهای

و در اصطالح کشتخوان نامیده میشود .درواقع

چینهای میباشند .این باغات در حاشیه بافت
مسکونی نقش کمربند سبز را بری بافت مسکونی

بهگونهای بافت فشرده و به هم پیوستۀ تودۀ
ساختمانی مجتمع زیستی محمدیه توسط باغات و

بر عهدهدارند .این کمربند که ادامۀ حیات آن

زمینهای کشتخوان 4محاط شده است (نقشه شماره

وابسته به قنات بوده عالوه بر نقش معیشتی در زمینه

.)2

تولیدات کشاورزی و دامی ،عملکرد مهم و

نقشه شماره  -2محصور شدن بافت مسکونی توسط باغات و مسیر قنات بعد از خارج شدن از بافت و وارد شدن به باغات و کشتخوان محمدیه.
(مأخذ :نگارنده بر مبنای عکس هوایی سال  35سازمان نقشه برداری کشور)

 -2-3تأثیر بر ترکیب بلوکها و شبکههای
دسترسی بین آنها
شبکه معابر با عنایت به مسیر حرکت آب
شکلگرفتهاند؛ و مسیر قنات غالباً شبکههای اصلی
دسترسی به آن را تعیین میکند .در بافت محمدیه

معابر و راهها بهصورت شبکۀ ارگانیک است
که بلوکهای شهری را در اندازه و شکلهای
متنوعی و بهصورت کامالً فشرده ،به یکدیگر
مرتبط نموده است .هر بلوک نیز به قطعات زمین با
شکلهای ارگانیک تقسیمشده است .در یک
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شبکه ارگانیک معابر از مسیر قنات تبعیت میکنند
و مسیر اصلی قنات نیز در جهت شیب و موازی با

پاکی را مییابد .چنین است که با اضافه کردن آب
به هر مکانی میتوان بر غنای حسی آن افزود

گذرها و در بعضی جاها منطبق بر آنها است؛

(فیروزان .)160 :1380 ،حوضها به دو گونه روباز

بنابراین تبعیت شبکه معابر از قنات بوده و دارای

و سرپوشیده قابل تقسیمبندی هستند که در مراکز

الگوی ارگانیک با شکلگیری تدریجی است.

محله ،خانهها و یک مسجد به کار گرفتهشدهاند.

 -3-3مکانیابی بناها و فضاهای معماری
موردنیاز سکونتگاه
همانطور که اشاره شد گذرهای اصلی با توجه

 -1-1-4حوض روباز مرکز محلۀ میدان
باال
مراکز محله در تقاطع چند راه قرارگرفته و

به مسیر حرکت آب شکلگرفته است .عناصر و

بهصورت میدانی طراحیشده با غرفههایی در

فضاهای خدمات شهری عمومی مانند مساجد،
حمامها ،جویها و مراکز محالت همگی در امتداد
این معبر اصلی مکانیابی شدهاند در این بناها با

گرداگرد میباشند .این عناصر را میتوان بهعنوان
مهمترین عنصر در ایجاد تنوع در مسیرها تلقی
نمود .عالوه بر این بهعنوان فضای مکث ،تجمع و

توجه به کارکرد هر یک نحوۀ دسترسی به آب نیز
متفاوت است.

تقسیم نقش مهمی در عملکرد و کیفیت فضایی
محیط ایفاء مینمایند .در مجاورت یا نزدیکی
میدان عناصر و فضاهای عمومی و خدماتی مانند

 -4شناخت عناصر دسترسی به آب در
بناهای معماری محمدیه (خصوصی و
عمومی)
 -1-4حوض
حضور آب در نظام معماری ضمن برجسته-
سازی سایر عناصر محیطی ،حواس انسان را برمی-
انگیزد و با ایجاد کشش و جذبه ،مخاطب را به
آرامش و تأمّل در محیط دعوت میکند .این
دعوتکنندگی به همراه آگاهی و تجربیات پیشین
بیننده میتواند منجر به ادراک بیشتر زیبایی در
محیط گردد (حقایق .)32 :1389 ،آب در خود
صفتی بیش از صفات قوت جسمانی دارد و به نقل
از بورکهارت نمودگار روح است .نمودگاری که
نهتنها در فرهنگ ایران بلکه در سایر فرهنگها نیز
متجلی است .مفهوم روحی که چون به آب
مینگرد خود را بازمیشناسد و از حرکت آن
تابوتوان و در سکون آن آرامش و در زاللی آن

حسینیه ،آ انبار ،دکان ،مسجد و ...قرارگرفته است.
حوضها بهعنوان تنها عنصر گردش آب در این
مراکز محله بهعنوان عناصری جداییناپذیر در کنار
بناهای شاخصی مانند حسینیه ،آبانبار و سقاخانه
مطرح هستند .مرکز محله میدان باال ازلحاظ شکلی
برخالف سایر مرکز محلهها؛ بهصورت میدانی
مستطیل شکل و طویل است که عناصری مانند
آبانبار ،حسینیه و مسجد جامع در آن قرار دارند.
حوض در تراز  5متری از سطح میدان و در مقابل
مسجد جامع و حسینیه واقعشده است (تصویر .)3
این حوض ارتباط معنیداری با سایر عناصر میدان
دارد و بهصورت طراحیشده در پایینتر از سطح
میدان واقعشده است؛ و به دلیل رعایت اصول
محرمیت در آن ،کارکرد رختشویخانه نیز یافته
است .گرداگرد حوض توسط دیوارهای آجری و
بهصورت فخر و مدین از اطراف خود متمایز شده
است .فرم حوض بهصورت مستطیل شکل بوده و
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دسترسی به آن توسط پله است (تصویر  .)4این
حوض به دلیل قرار نداشتن در مسیر اصلی قنات،

داخل حوض در گردش باشد وارد آن شده و
توسط مسیر دیگری به مسیر اصلی قنات

توسط مسیری فرعی آب به صورتی که همیشه در

برمیگشت (تصویر .)5

نقشه شماره  -3نقشه ،نما-برش و تصویر سه بعدی حوض مرکز محلۀ میدان باال و محور تقارن آن نسبت به فضاهای مرکز محله (مأخذ :حاجی
قاسمی.)1383 ،

تصویر و نقشه شماره  -4فضاسازی داخلی محوطۀ حوض در پایینتر از سطح مرکز محله (سمت راست) چگونگی ورود و خروج آب به داخل
حوض از جوی روباز گال لیز در سمت راست (مأخذ :نگارنده)

محلۀ

چندضلعی و با عمق کم ،در وسط میدان مرکز
محله پادرخت و روبروی حسینیه قرار دارد
(تصویر  .)1درگذشته درخت تناوری نیز در کنار

حوض

روباز

مرکز

-2-1-4
پادرخت
این حوض برخالف حوض مرکز محله میدان
باال در مسیر اصلی قنات قرارگرفته و آب بعد از
وارد شدن به آن از سمت دیگر خارج و به مسیر

این حوض قرار داشت و به محل تجمع افراد محله
تبدیل میشد.

خود ادامه میدهد .به لحاظ شکلی بهصورت
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تصویر شماره  -1موقعیت قرارگیری حوض مرکز محله پادرخت در میدان چه (مأخذ :نگارنده)

نقشه شماره  -5موقعیت قرارگیری حوض نسبت به سایر عناصر و فضاهای خدماتی مرکز محله پادرخت (مأخذ :نگارنده)

 -3-1-4حوض روباز در خانههای
مسکونی
بهرهگیری از عنصر آب در فضای داخلی

خطی و در یک امتداد جریان دارد .حوضهای
روبازی که در خانههای مسکونی طراحیشدهاند

سکونتگاههای انسانی عالوه بر تأمین نیازهای اولیه

چون در امتداد مسیر قنات قرارگرفتهاند جریان آب

ساکنان بهعنوان ابزاری کارآمد در دست طراحان،
بهمنظور پاسخگویی به نیازهای اقلیمی و معنایی و

در آنها بهصورت ایستا و ساکن نبوده بلکه
بهصورت جاری وارد حوض شده و بعد از خارج

زیبایی شناسانۀ آن بوده است (حقایق.)27 :1389 ،
بنابراین با این کیفیت حضور آب در خانه

شدن از آن به مسیر خود ادامه میدهد (تصاویر 2و
 .)3به لحاظ فرمی این حوضها عموماً مستطیل

بهصورت روان و گذرا ضمن تأمین نیازهای
روزمره در امر شستشو و  ...باعث سرزندگی و

شکل یا چندضلعی میباشند.

پویایی فضا نیز میگردد .مسیر قنات بهصورت

مطالعۀ تأثیرات قنات بر ساختار کالبدی بافت محمدیۀ نایین

تصویر شماره  -2حوض روباز خانۀ
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تصویر شماره  -3حوض روباز خانۀ واعظی (مأخذ :نگارنده).

صفایی(مأخذ :نگارنده).

 -4-1-4حوض سرپوشیده
در تعدادی از خانهها کیفیت حضور آب
بهصورت حوض سرپوشیده است  .در این خانهها
تراز قنات پایینتر از تراز عمومی خانه بوده بنابراین
برای دسترسی به آبحوضی سرپوشیده که عمق
قرارگیری آن بسته به عمق قنات متغیر است،

طراحیشده است .پلههایی نیز امکان دسترسی به
حوض را فراهم میآورد (تصویر  .)4پوشش این
حوضها نیز عموم ًا سازههای تاقی از قبیل تاق
آهنگ و تاق کلمبو است (تصویر .)5

تصویر شماره  -4ورودی حوض سرپوشیدۀ خانۀ توکلی (مأخذ :نگارنده).

تصویر شماره  -5پوشش تاق آهنگ حوض سرپوشیدۀ خانۀ توکلی

تصویر شماره  -6شکل کلی حوض سرپوشیدۀ خانه میرزا حسن

(مأخذ :نگارنده).

مصاحبی (مأخذ :نگارنده).
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 -2-4کِه
به دلیل پایین بودن سطح آب قنات در برخی

محصوالتی برای تغذیۀ خانواده با رعایت نظمی
خاص نگهداری میشد .در فصل بهار و تابستان

نقاط ،سازهای به نام «کِه» ) (kehطراحیشده که از

هندوانه ،خربزه ،طالبی و میوههای مشابه دیگر بر

سطح زمین عموماً بهصورت شیبدار یا با پلههایی

چهار یا پنج پلۀ آخر در مسیر رسیدن بهپای آب

تا کنار مجرای قنات امتداد دارد« .کِه» با معماری

قرار میگرفت .در محل بن آب فضای کوچک و

دست کند ایجاد میشود و مشتمل بر دو قسمت
ورودی و داالن ارتباطی ،واشدگاه و گشودگی در

مختصری ایجاد میشد که دارای چند طاقچه برای
خنک نگهداشتن خمرههای روغن ،پنیر و
محصوالت لبنی دیگر بود و از سقف این فضا،

پایِ آب است .در این گشودگی ،کانال قنات از
وسط آن گذشته و در طرفین آن سکوهایی قرار

سبدی از گوشت گوسفند ،گاو و یا شتر آویزان

میگیرد.

میشد .بر این اساس «کِه» فقط برای رسیدن به آب
و برداشتن آن به کار گرفته نمیشد بلکه از خنکی

 -1-2-4کِه در خانههای مسکونی
در خانهها محل قرارگیری «کِه» با توجه به مسیر

و رطوبت آن برای امور دیگر زندگی بهره گرفته
میشد (تصویر .)9

قنات و جهتگیری خانه انتخاب میگردد
(تصویر .)7در پلههایی که به پایین ختم میشد

تصویر شماره  -7دو گونۀ حضور آب در یک خانه .خانه اول دسترسی به که
دارد .این سازه در زیر خانۀ دوم (خانۀ فاطمی) قرار دارد .در خود خانۀ فاطمی
آب بعد از خارج شدن از که خانۀ اول به صورت جوی روبازی وارد حیاط

تصویر شماره  -8کانال کِه در زیر خانۀ فاطمی (مأخذ:
نگارنده).

خانه میشود( .مأخذ :نگارنده).

تصویر شماره  -9گشودگی پای آب در کِه واقع در زیر خانۀ فاطمی متعلق به خانۀ مجاور (مأخذ :نگارنده).
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 -2-2-4کِه در قلعهها
دو قلعۀ کوه و قلعۀ ریگ از قلعههای اصلی

-3-2-4کِه در معابر
یکی از این نمونه که در محله میدان باال موسوم

محمدیه محسوب میگردند .این دو قلعه با سازۀ

به «جوی باال» قرار دارد .این « ِکه» در عمق  6متری

«کِه» به قنات دسترسی داشتهاند .در مواقع زندگی

از سطح کوچه واقعشده است .ورودی ،داالن

در این دو قلعه و عموماً در هنگام محاصره از طریق

ارتباطی ،و گشودگی پای آب از اجزای تشکیل

این کانال زیرزمینی و از درون قلعه از آب قنات
استفاده میشد« .کِه» در قلعۀ ریگ قبل از رسیدن

دهندۀ اینکه محسوب میگردند .این داالن 8/55
متر طول داشته و زاویۀ شیب آن  6درجه است .در

به مظهر قنات طراحیشده بود و تا مجرای قنات
امتداد دشاته است .در قلعۀ کوه کانال «که» تا کنار

انتهای داالن فضایی قرارگرفته که قنات از میان آن
عبور میکند و با تاق آهنگ پوشش شده است.

جوی موسوم به میرزا رفیع امتداد داشته است.

(تصاویر  16تا  .)18کارکرد اینکه عمومی بوده و
برای استفاده روزمره ساکنان محله کاربرد داشته
است.

تصویر شماره  -10داالن

تصویر شماره  -11گشودگی

دسترسی در«کِه» جوی باال

پای آب در «کِه» جوی باال

(مأخذ :نگارنده)

(مأخذ :نگارنده)

 -3-4جوی روباز(روزمینی)
 -1-3-4جوی روباز در معابر
در برخی نقاط که توپوگرافی زمین اجازه داده
است ،برای استفاده روزمره از آب ،قنات بهصورت
جوی روگذری جریان دارد که بر اساس مسیر
طراحی شدۀ آن بعد از طی حدود  8تا  10متر
دوباره مخفیشده و به زیرزمین میرود (تصاویر
 13تا  .)16این جویها بهعنوان زهکش معابر و
جمعآوری آبهای نزولی در هنگام بارندگی نیز
عمل میکنند .معماری جویها نیز تحت تأثیر
کارکرد هر یک طرح متفاوتی دارند ،جوی حاج

تصویر شماره  -12پالن و نما-برش «کِه» جوی باال (مأخذ :مریم مسلمی)

حسین به دلیل استفادۀ غالب توسط زنان برای
شستشوی ظروف و البسه توسط دیوارهایی
محصورشده است .جوی پادرخت همراه با حضور
سایر المانها مانند درختهای تناور در کنار آن،
دارای نقش اجتماعی پررنگتری بوده و شامل
طیف کاربران عمومیتری میشود .گونۀ دیگری
از این جویها مانند جوی منصوران ،گال لیز و
میرزا رفیع (پای قلعه) پایینتر از سطح گذر بوده و
توسط چند پله دسترسی به آنها فراهم آمده است.
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تصویر شماره  -13جوی

تصویر

روزمینی چنگیزی (مأخذ:

روزمینی

نگارنده)

نگارنده)

شماره

-14

منصوران

جوی

تصویر شماره  -15نحوۀ فضا

تصویر

(مأخذ:

سازی محوطۀ جوی روزمینی

روزمینی

گال لیز(مأخذ :نگارنده)

نگارنده)

شماره

-16

پادرخت

جوی
(مأخذ:

تصویر شماره  -17موقعیت قرارگیری تعدادی ازجویهای روزمینی در شبکه آبی قنات محمدیه (مأخذ :شهرداری نایین ،اصالحات نگارنده)

 -2-3-4جوی روباز در مساجد
همراهی مکانهای مذهبی با آب پس از اسالم

از عناصر دسترسی به آبدیده میشود .در مسجد
جامع با دسترسی توسط پلههایی از صحن مسجد
فضایی طراحی قرارگرفته که قنات بهصورت جوی

اشکال مختلف آن بهصورت «پادیو ،گودال باغچه،

روباز در حال عبور از میان آن است (تصاویر  18و
 .)19همانند خانهها سازۀ «که» تنها در مسجد سیّد و
در زیر جلوخان مسجد برای دسترسی به قنات

نیز به سمت کمال گرایش یافت ،بهطوریکه
حوض ،وضوخانه و »...در زمره اجزای جدانشدنی
مکانهای مذهبی و بهویژه مساجد درآمدند؛
بهعبارتدیگر ،هر مسجد یا فضای مذهبی
بهطورمعمول با منبعی از آب اعم از پایاب ،حوض
مرکزی میانسرا ،حوض پیشخان ،فواره و گاه
جوی آب ارتباط نزدیک داشته است (نقی زاده،
 .)80 :1382در مساجد محمدیه فضاهای متفاوتی

طراحیشده است .در مساجد کوچکتر منصوران
و سر کوچه چون امکان طراحی چنین فضایی در
خود مسجد نبوده است از جویهای روگذر
عمومی مجاور مسجد استفاده میشده است.

تصویر شماره  -18موقعیت جوی مسجد جامع محمدیه نسبت به حیاط مسجد و سایر
فضاهای آن (مأخذ :مجد و صدقیتبار)1381 ،

تصویر شماره  -19نحوۀ فضاسازی محوطۀ

جوی مسجد جامع (مأخذ :نگارنده)

 -3-3-4جوی روباز در گرمابهها
گرمابهها با توجه به ماهیت کارکردی خود
یکی از عناصر شاخص در این شبکۀ آبی محسوب
میگردند .در امتداد مسیر قنات سه گرمابه

 -5-3-4جوی روباز در خانههای مسکونی
در خانههای مسکونی عالوه بر که ،حوض
روباز و سرپوشیده ،جوی روباز گونه دیگری از
عناصر دسترسی به آب در خانههای مسکونی

قرارگرفتهاند .گرمابۀ موسوم به میدان باال اولین
گرمابۀ قرارگرفته در مسیر قنات است .سپس

محسوب میگردد .

گرمابههای سر کوچه و پادرخت واقعشدهاند .با
توجه به نحوۀ طراحی گرمابهها با دو قسمت
مجزای زنانه و مردانه ،بنابراین دارای دو خزینه

 -5تحلیل تأثیر و نقش قنات در ساختار
کالبدی محمدیه (ساخت اصلی و فرعی)
تأمّل در شکلگیری ،توسعه و تداوم

میباشند که آب از دو مسیر جداگانه وارد این
خزینهها میشد .البته به دلیل رعایت مسائل شرعی

سکونتگاههایی مانند محمدیه نشانگر پیوند قوی و
همهجانبه آنها با منابع آبی است (نمودار شماره

آب توسط دلو از جوی کنار خزینه توسط متصدی
گرمابه به داخل خزینه ریخته میشد.

 .)1انطباق دو نقشه ساختار محمدیه و مسیر قنات
در بافت نشان میدهد ارتباط بین ساختار فضایی
بافت و شبکه تقسیم قنات در هر دو گروه

 -4-3-4جوی روباز در غسّال خانه
غسّال خانهها عموماً در انتهای بافت مسکونی

مؤلفههای خطی و متمرکز (مسیرها و مراکز)
بهصورت ویژه شکلگرفته است :نخست

مکانیابی میشدهاند .غسّال خانه قدیم محمدیه که
اکنون تخریبشده است در منتهیالیه محلۀ
پادرخت در کنار باغات قرارگرفته بود .در مواقع

شکلگیری مسیرهای بافت (گذر اصلی ،گذر
فرعی ،کوچه) همگام و مطابق با شبکه تقسیم آب
و مسیرهای منشعب از آن است .دوم پیوند عناصر

لزوم آب توسط کانالی فرعی از مسیر اصلی قنات
جدا و بهصورت جوی روبازی وارد آن میشد.

شبکه آبی در فضاهای عمومی و شهری بهعنوان
عنصری جداییناپذیر در کنار سایر عناصر موجود
در این فضاها است.
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تصویر شماره  -20عبور قنات به صورت جوی روباز از حیاط
خانۀ فاطمی (مأخذ :نگارنده).

تصویر شماره  -21عبور خطی

تصویر شماره  -22حضور خطی

قنات از کنار حیاط خانۀ موسی
کاظمی (مأخذ :نگارنده)

قنات به صورت جوی روباز در
خانۀ موسوی (مأخذ :نگارنده).

تصویر شماره  -23موقعیت قرارگیری و عنصر دسترسی به آب در تعدادی از بناهای عمومی شبکه آبی قنات محمدیه (نقشه پایه شهرداری
نایین:اصالحات نگارنده).

نمودار شماره  -1نمودار ارزیابی مولفههای تأثیر گذار در ساخت بافت کالبدی محمدیه (مأخذ :نگارنده)
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مطالعۀ تأثیرات قنات بر ساختار کالبدی بافت محمدیۀ نایین
جدول شماره  -2ارزیابی تفاوتهای ساختاری در عناصر دسترسی به آب در بناهای شبکه آبی قنات محمدیه
بناهای شبکه آبی قنات

عنصر
دسترسی به
آب

کیفیت حضور آب

تراز دسترسی به آب

ویژگی شکلی
(سرپوشیده یا سرباز)

مسجد جامع

جوی روزمینی

خطی

پایینتر از سطح مسجد دسترسی توسط پله

روباز

مسجد سید

سازۀ «کِه»

متمرکز با فضاسازی
محوطۀ استفاده از آب

پایینتر از سطح مسجد دسترسی توسط سطح
شیبدار

سرپوشیده

مسجد
سرکوی

جوی روزمینی

خطی

خارج از مسجد پایینتر از سطح گذر
دسترسی توسط پله

سرپوشیده

مسجد
منصوران

جوی روزمینی

خطی

خارج از مسجد پایینتر از سطح گذر
دسترسی توسط پله

روباز

گال لیز

جوی روزمینی

خطی

سر کوی

جوی روزمینی

خطی

پادرخت

جوی روزمینی

خطی

ریگ

سازۀ «کِه»

کوه

سازۀ «کِه»

مسجد

پایینتر از سطح گرمابه ،انتقال توسط تنبوشه

گرمابه

از جوی مجاور به خزینه و حوض داخل
گرمابه
پایینتر از سطح گرمابه ،انتقال توسط تنبوشه
از جوی مجاور به خزینه و حوض داخل
گرمابه
پایینتر از سطح گرمابه ،انتقال توسط تنبوشه
از جوی مجاور به خزینه و حوض داخل

-

-

-

گرمابه

قلعه

غسالخانه

میدان باال،
گذرها و
معابر

سرکوی
پادرخت

متمرکز با فضاسازی
محوطۀ استفاده از آب

شیبدار

جوی روزمینی

خطی

همسطح با کف غسالخانه

روباز

سازۀ «کِه»

متمرکز با فضاسازی
محوطۀ استفاده از آب

پایینتر از سطح خانه دسترسی توسط پله و
در برخی خانهها سطح شیبدار

سرپوشیده

همسطح با حیاط خانه

روباز

جوی روباز

خطی

همسطح با حیاط خانه

روباز

حوض
سرپوشیده

متمرکز با فضاسازی
محوطۀ استفاده از آب

پایینتر از سطح خانه دسترسی توسط پله

سرپوشیده

پایین تراز سطح گذر دسترسی توسط پله

سرپوشیده

جوی روزمینی

خطی

همسطح با گذر

روباز

حوض روباز

متمرکز با فضاسازی
محوطۀ استفاده از آب

پایینتر از سطح مرکز محله دسترسی توسط
پله

روباز

متمرکز با فضاسازی
محوطۀ استفاده از آب

همسطح با مرکز محله

جوی زیرزمینی

میدان باال

مراکز
محله

پادرخت

محوطۀ استفاده از آب

شیبدار

سرپوشیده

پایینتر از سطح قلعه دسترسی توسط سطح

حوض روباز
خانههای مسکونی

متمرکز با فضاسازی

پایینتر از سطح قلعه دسترسی توسط سطح

حوض روباز

متمرکز با فضاسازی
محوطۀ استفاده از آب

متمرکز با فضاسازی
محوطۀ استفاده از آب

منبع  :نگارنده

سرپوشیده

روباز
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لذا در تعریف ساختار محمدیه میتوان گفت
که این سکونتگاه مجموعهای از مسیرها ،گذرها

ساکنان بهعنوان ابزاری کارآمد در دست طراحان،
بهمنظور پاسخگویی به نیازهای اقلیمی و معنایی و

(که در اکثر آنها یکی از عناصر دسترسی به قنات

زیبایی شناسانۀ آن بوده است؛ بنابراین با این

وجود دارد) بهعالوه مجموعهای از محالت شهری

کیفیت حضور آب در خانه بهصورت روان و گذرا

است (که مرکز آنها با حوضی مشخص بوده

ضمن تأمین نیازهای روزمره در امر شستشو و ...

است) .در کنار این ،حضور شبکه آبی قناتی

باعث سرزندگی و پویایی فضا نیز میگردد.

بهصورت حوض در مراکز محالت یکی از عناصر
تعیینکنندۀ ساختار سکونتگاه است .حوضهای
مرکز محلهها بهعنوان نمودی از حضور متمرکز
آب ،بیانگر نقطهای شاخص بوده و عالوه برداشتن
ویژگی گردهم آوری در ایجاد حس مکان و
هویت بخشی به فضا نیز نقشی پررنگ خواهند
داشت .درگذرها و معابر نیز بهعنوان یک فضای
شهری جویها نقش پررنگی دارند .این جویها
بهعنوان مظهری خطی هنگام عبور از گذرها و
معابر به دلیل ماهیت پویای خود جوابگوی حضور
پذیری و تعامالت اجتماعی کاربران بوده و پیرامون
آنها به بسترهایی پرجنبوجوش با فعالیتهای
متنوع (شستن ظروف و البسه ،تجمع و نشستن افراد
محله و )...تبدیل میگردد .در مقیاس بناهای
کارکردی و خدماتی دیگر مانند مساجد حضور
شبکه آبی قناتی به دو صورت سازۀ «کِه» و جوی
روان دیده میشود .در مسجد جامع محمدیه آب
در سطحی پایینتر از حیاط مسجد بهصورت جوی
روان در حال عبور از فضای طراحیشدۀ آن است
که این حضور از آب در سطح پایینتر از صحن
در ارتباط با عناصر اصلی مسجد در تراز باالیی
بوده و ضمن تأکید بر امر تطهیر پیش از عبادت و
انجام فرایض دینی (وضو گرفتن) پاسخی است به
رفع نیازهای اقلیمی و زیبایی شناسانۀ محیط .در
بناهای خصوصی مانند خانههای مسکونی،
بهرهگیری از عنصر آب در فضای داخلی
سکونتگاههای انسانی عالوه بر تأمین نیازهای اولیه

 -6تغییرات دورۀ معاصر در شبکۀ آبی
قنات محمدیه
در دورۀ معاصر بیتوجهی به اهمیت آب در
شکلگیری ساخت شهری و عناصر معماری در این
سکونتگاه موجب از بین رفتن هویت آن و از بین
رفتن ساختار و نظمی میشود که مبنای شکلگیری
این مجموعه بوده است .چنانکه تحت تأثیر
دگرگونیهای شبکههای زیرساختی دورۀ معاصر
در شهرهای ایرانی ،شبکۀ آبی قنات محمدیه نیز
امروزه دچار تغییراتی شده و گردش آب در برخی
بناها دچار دگرگونیهایی شده است .با توجه به
عدم استفاده از دو قلعۀ محمدیه و همچنین استفاده
از سیستم لولهکشی در حمامها ،این بناها از شبکۀ
آبی حذفشدهاند .همچنین غسالخانه تخریبشده
و در خارج از بافت تاریخی ساختهشده است .اکثر
جویهای معابر مانند گذشته دایر هستند ولی
تعدادی نیز در اثر تعریض معابر از شبکه آبی قنات
حذفشدهاند .با توجه به لولهکشی آب در خانهها
در اکثر آنها سازۀ «کِه» یا تخریبشده یا برای
جلوگیری از هدر رفت آب مسدود شده است .البته
هنوز در برخی خانهها مورداستفادۀ اهالی خانه قرار
میگیرد .در مسجد سید در محلۀ پادرخت نیز سازۀ
زیرزمینی « کِه » تخریب و وضوخانهای با
آبلولهکشی جایگزین شده است .در سایر مساجد
هرچند که دارای وضوخانه به سبک جدید هستند
ولی همچنان جویهای شبکۀ آبی قدیم
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مورداستفادۀ نمازگزاران قرار میگیرد .جریان آب
به حوض مرکز محلۀ میدان باال قطعشده و مانند

در عناصر دسترسی به آب در طراحی کِهها،
جویهای روگذر و زیرزمینی و حوضها

گذشته آب وارد آن نمیشود و درنتیجه

قابلتحلیل و ارزیابی است .این عناصر به دودسته

کارکردهای گذشتۀ خود را نیز ازدستداده است.

خطی (جویهای روگذر و زیرزمینی) و عناصر

اکثر باغات نیز براثر توسعۀ محمدیه تبدیل به

نقطهای (حوضها و کِهها) تقسیم میشوند .در

خانههای مسکونی شدهاند .با توجه به کاهش میزان

تعدادی از خانههای مسکونی آب به دو صورت

آب قنات نسبت به گذشته سطح زیر کشت قنات به
میزان قابلتوجهی کاهشیافته است.

روان و گذرا از میان حیاط خانه عبور میکند .در
بعضی نیز سازۀ «کِه» طراحیشده است که عموم ًا
بهصورت زیرزمینی تا پای آب امتداد دارد .در

 -7نتیجهگیری
اقلیم خشک و کم باران محمدیه و همچنین
عدم وجود آبهای سطحی دائمی ،استفاده از
آبهای زیرزمینی و استحصال و هدایت آن توسط
فنآوری قنات را الزامی ساخته است .قنات
محمدیه دارای نقش زیرساختی برای سکونتگاه
بوده که بهعنوان تنها تأمینکنندۀ آب موردنیاز،

مراکز محله حوض ،در قلعهها «کِه» ،در مساجد
«کِه» و جوی روان و در معابر و گذرها جویهای
روزمینی و زیرزمینی از عناصری محسوب
میگردند که تحت تأثیر دسترسی به قنات
ایجادشدهاند .در پژوهش حاضر پس از مطالعۀ تأثیر
قنات بر ساختار بافت کالبدی محمدیه ،مشخص
شد قنات و نظام تقسیم مترتّب بر آن مشتمل بر

شکلگیری و توسعۀ آن نیز بدان وابسته بوده است.

شبکهای همهجانبه و چند عملکردی است که طی

نمود اثرپذیری شکل و ساختار کالبدی محمدیه از
قنات ،در مؤلّفههای زیر مستتر است :الف .تأثیر بر
مکانیابی و انتخاب محل استقرار؛ که مکانیابی

قرنها پایدار مانده و امروزه نیز با تغییراتی هنوز

محمدیه در پیوند با توپوگرافی و بستر طبیعی آن،
امکان استحصال و هدایت آبهای زیرزمینی
توسط فنآوری قنات را به وجود آورده است .ب.
تبعیت شکلگیری شریانهای ارتباطی و معابر از
مسیر قنات و پیدایش بافتی با الگوی ارگانیک پ.

پابرجاست .این شبکۀ زیرساختی موجبات پایداری
و ادامه کارکردهای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی
و سیاسی سکونتگاه را فراهم نموده است .لذا
امروزه نیز در طرحهای توسعهای و مداخله در این
نمونه سکونتگاهها الزم است پس از شناسایی و
ارزیابی جنبههای مختلف این شبکه ،طرحهای
مذکور تهیه و اجرا گردند.

شکلگیری فضاهای عمومی و واحدهای مسکونی.
تعدادی از عناصر و فضاهای شهری و معماری
شامل دو مرکز محله ،معابر و گذرها ،چهار مسجد،
سه گرمابه ،جویها ،دو قلعه و خانههای مسکونی
در رابطه با شبکه سازمانیافتۀ تقسیم و بخشایش
قنات در بافت مسکونی محمدیه شکلگرفتهاند .در
هریک از این بناها تأثیر قنات و تفاوت ساختاری

تقدیر و تشکر
با تشکر فراوان از اعضای محترم شورای
آبیاری قنات محمدیه آقایان سید ابوالقاسم موسی
کاظمی محمدی و حاج رمضان بیکیان محمدی که
نهایت همکاری و پشتیبانی را از نگارنده را داشتند.
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پینوشتها
 . 1شهرستان نایین به مرکزیت شهر نایین در حاشیه جنوبی کویر مرکزی ایران و شمال باتالق گاوخونی قرارگرفته است .در حال
حاضر یکی از وسیعترین شهرستانهای استان اصفهان است .این شهرستان دارای دو بخش مرکزی و انارک بوده و سه شهر به
نامهای نایین ،انارک و بافران دارد .محمدیه در بخش مرکزی شهرستان نایین واقعشده و دو کیلومتر با شهر نایین فاصله دارد .آب
و هوایی محمدیه کویری بوده و فاقد پوشش گیاهی مناسبی است .متوسط گرمای هوا در تابستان  41درجه و متوسط سرمای هوا
در زمستان  9درجه زیر صفر است .در حالت عادی رطوبت نسبی در مرطوبترین ماه سال از  60درصد تجاوز نمیکند
(وبسایت فرمانداری نایین).
 .2ازجمله مصاحبهشوندگان میتوان به آقایان رضا سلطانی محمدی ،حجی سلطانی محمدی ،حسن فریدونی ،غالمحسین
محمدی ،حیدر علی مفیدی ،صفرعلی نجفیان ،علیرضا سلطانی ،غالمحسین سلطانی محمدی ،سید ابوالقاسم موسی کاظمی از
مقنیان و میرابان باتجربۀ محمدیه اشاره کرد.
 .3اَج «مهریجان» خود دارای سهشاخه است که مظهر آن در قسمت جنوب غربی شهر قدیم نایین بوده و بعد از عبور از محالت
سرای نو ،گودالو و چهلدختران نایین در محله باغستان به اج «گَر» متصل میگردد .اج «گَر» دارای دوشاخه است .شاخه اول از
کنار دروازۀ چهلدختران و مجاور بازار شروعشده و مبدأ شاخۀ دیگر از کنار دروازۀ پنجاهه است که بعد از عبور از زیر باغهای
موسوم به «وَرزیجان» و همچنین قسمتی از خانههای محله باغستان در کنار آسیاب مهریجان به اَج «مهریجان» متصل میشود .اج
سوم معروف به اج «گرم» که خود دارای سهشاخه است و از مادر چاه آن از منتهیالیه محمدیه در جنوب غربی شروعشده و در
محلی موسوم به «دو اج» در کنار زمینهای راحت آباد به دو اج دیگر متصل میشود .از این محل به بعد قنات محمدیه در یک
مسیر حدود یک کیلومتری تا مظهر خود امتداد دارد .امروزه دو اَج «مهریجان» و چند شاخه از اج «گرم» خشکشدهاند .در حال
حاضر قنات محمدیه تنها قنات دایر و خشک نشدۀ منطقۀ نایین است که عالوه بر آبیاری زمینهای کشاورزی در گسترۀ شهری
نیز مورداستفاده قرار میگیرد .قنات دیگر شهری منطقۀ نایین قنات وَرزیجان است که امروزه خشکشده و مانند قنات محمدیه در
مسیر گذشتهاش در داخل منطقه شهری جریان ندارد.
 .4بعد از خارج شدن از بافت مسکونی و وارد شدن به کشتخوان این شبکه آبی دارای قانونمندیهای مختص به خود میگردد که
در رابطه با نظام مدیریت تقسیم آب شکلگرفتهاند .این قنات بهصورت خردهمالکی بوده و دارای سه هزار و شصت سهم از
ششدانگ قنات است؛ و همانطور که اشاره شد در سندهای اخذشده تعداد هر سهم از مالکان مشخصشده است .در این
کشتخوان در سطح زیر کشت  75هکتاری ،دو نوع محصول کشت میشود .کشت پاییزه یا کشت گندم و جو و کشت بهاره یا
کشت پنبه .رَشن (( )rashnدور گردش آب) در این کشتخوان برای حقابه بران  18شبانهروز یکبار است .در رأس نظام تقسیم
آب در این قنات خرده مالکی شورای آبیاران قرار دارد که اعضای آن از کشاورزان خبره در امر آبیاری و قوانین محلی مربوط به
آن انتخاب میگردند .اساس کار اجرایی این شورا مدار گردش آب است؛ که یک دور گردش آن از چند تا چندین روز بر
پایههای طبیعی طاق آب شکلگرفته است (هر شبانهروز دو طاق ،طاق روز و طاق شب) درون هر طاق آب استقالل بدون
چونوچرایی حکم فرماست حقابه بران درون هر طاق را گروه هم آب تشکیل میدهند و جمع زمانی گروه هر طاق مطلقاً نبایستی
از  12ساعت تجاوز نماید .تقسیمات درونی هر طاق آب در ساعت آبی با ابزار زمانسنجی است با نامهای طاس ،تشته ،سرجه،
پیاله ،فنجان و  ...که با فکر و اندیشه مدیری به نام میراب تقسیم حقابهها مدیریت میشود و در دفتری به نام آب نامه ثبت
میگردد .ناظران براین تقسیم آب و دفتر مذکور مشارکت دارند و ارزیابی نهایی سالیانه آن با شورای آبیاران و یا نماینده آنها
است.
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