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نشریه علمی معماری اقلیم گرم و خشک
سال هشتم ،شماره یازدهم ،بهار و تابستان 1399

مقالة پژوهشی

بازخوانی وقفنامۀ حاجی رجبعلی بر مسجد جامع میبد ،از دریچۀ تاریخ معماری
ذاتاهلل نیکزاد

*1

 -1عضو هیأت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
(دریافت،1399/02/29 :پذیرش)1399/04/21 :
چکیده
وقفنامۀ حاجي رجبعلي بهتاريخ 1247ق بر شبستان زمستاني مسجد جامع ميبد و ديگر آثار مورد حمايت و ساخته شدۀ واقف
تنظيم شده است .اين وقفنامه ،سندي تاريخي است كه حاوي اطالعاتي از ميانۀ سدۀ سيزدهم هجري دربارۀ شهر ميبد ،اماكن و
آثار معماري آن است .تاريخ وقفنامه همزمان با دهۀ آخر حكومت فتحعلي شاه قاجار است و روشن كردن سيماي كهن شهر
ميبد در اين دورۀ تاريخي پراهميت است .مسجد جامع شواهدي از اين دوره دارد .وقفنامه ،سندي حقوقي بهشمار ميرود و
واقف بهقصد تضمين حيات شبستان و بناهاي ديگري ،كه خود ساخته ،دست به تنظيم آن زده؛ اما در اين تحقيق در مقام يک سند
تاريخِ معماري بررسي و نمايانده شده است .در واقع استعداد يک متن حقوقي تاريخي براي بهره بردن در راه مطالعۀ تاريخ
معماري بررسي شده و ويژگيهاي آن معلوم ميشود .با طرح اين پرسش كه ،اماكن و شواهد معماري مذكور در وقفنامه
چيست و چه آگاهيهاي تازهاي در حوزۀ تاريخ معماريِ شهر ميبد بهدست ميدهد؟ اين تحقيق كه بهروش توصيفي ـ تاريخي به
انجام رسيده ،با بازخواني متن وقفنامه و بررسي و تحليل آن ،مشاهدات ميداني و ذكر شواهدي در كتب تاريخي همراه شده
است .اين تحقيق بهنوعي سندپژوهي محسوب ميشود ،زيرا تمركز بر يک سند تاريخي دست اول دارد .هدف از تحقيق،
بازخواني نكات روشن و تاريک مربوط به اماكن و تاريخ معماري مذكور در وقفنامه است .نتيجۀ تحقيق نشان داده ،اين وقف
نامه كوتاه ،امّا حاوي مطالب با اهميتي از حيث ثبتِ نام و تواريخِ اماكن است .يک يک اعالم جغرافي كه در وقفنامه از آنها نام
برده شده همه مربوط به ميبد است ،بنابراين در روند تحقيق ،با مراجعه به محل مربوط ،اصل اثر يا بقاياي برجا مانده شناسايي و
مشاهده شد .مجموع آثار قابل بررسي به  22اثر ميرسد كه مشتمل بر محلهها ،قنوات ،دكانها ،مزار (گورستان) ،آسياب ،باغات و
خانهها و موارد ديگر است .تاريخ ساخت شبستان زمستاني مسجد جامع ،حدود تاريخ و باني ساخت مسجد و آب انباري در ميدان
كَرَم واقع در داخل شارستان ميبد كه از بناهاي واقف است ،از اين وقفنامه بهدست ميآيد كه مربوط به دهۀ 1240ق است.
كلید واژهها :وقفنامه ،مسجد جامع ميبد ،اماكن تاريخي ميبد ،حاجي رجبعلي ،تاريخ معماري

*  -نويسنده مسئولEmail: z.nikzad@richt.ir :
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پرسش پژوهش

آثار و روشن ساختن تاريخ معماري بناها و اماكن

پرسشهايي كه در اين تحقيق طرح شده در حدود

مذكور در وقفنامه است.

دادههايي است كه از متن وقفنامۀ مورد نظر استنباط و
استخراج شود.

 -2مبانی نظری تحقیق :وقفنامه در

ـ به استناد وقفنامۀ حاجي رجبعلي ،چه اماكن و

جایگاه اسناد تاریخ معماری ایران

شواهد معماري قابل شناسايي است؟

مطابق مادۀ  55قانون مدني« ،وقف عبارت است از اين-

ـ وقفنامه چه آگاهيهاي تازهاي در حوزۀ تاريخ

كه عين مال حبس و منافع آن تسبيل شود» .مطابق مادۀ

معماري شهر ميبد بهدست ميدهد؟

 ،58فقط وقف مالي جايز دانسته شده كه به ابقاء عين
بتوان از آن منتفع شد (مركز پژوهشهاي مجلس) .از

 -1مقدمه
وقفنامهها جزء اسناد مطالعۀ تاريخ معماري بهشمار
ميروند .وقفنامۀ حاجي رجبعلي كه براي محافظت و
نگهداري مسجد جامع ميبد و برخي آثار ديگر تنظيم
شده ،ميتواند حاوي آگاهيهايي دربارۀ بناها باشد.
مسجد جامع ميبد در زمرۀ معدود بناهاي برجاي مانده
از سدههاي نخستين هجري بهشمار ميرود .با اين
پيشزمينه كه منابع مكتوب چه دربارۀ اين بنا و چه
دربارۀ شهر و ديگر آثار ميبد چندان پُربار نيست،
بنابراين اسناد مكتوب منتشر نشده ميتواند بخشي از اين
خالء را پُر كند .از اينرو كه موضوع اصلي پژوهش

دو قِسم وقف عام و خاص ،اسناد وقف عام به اين
تحقيق مربوط ميشود و غرض از بنيان آن متنوع است،
از مخارج نگهداري و تعمير اعتاب مقدسه و مدارس
علمي و ديني گرفته تا كمک به معيشت علما ،سادات،
طبقات مذهبي و بهجا آوردن آيينها و مناسک ديني
(لمبتون418 :1377 ،ـ .)417وقف بر افراد و اشخاص،
امور يا اماكن واقع ميشود كه به آن موقوفهعليه گفته
ميشود .چه موقوفه و چه موقوفهعليه ،هر دو شامل
اماكن و بناهايي است كه از آنها در وقفنامه نام برده
ميشود؛ از اين حيث اسناد وقفي در مطالعۀ تاريخ
معماري موضوعيت مييابد .عمارت و آباداني واليات

(سند وقف) مربوط به رويدادي در گذشته است و با

بهدست پادشاهان ،امرا و بزرگان متمول و بهويژه آنان

بازخواني و تحليل محتواي اين سند از يکسو و هم-

كه دستي در كار خير داشتند ،اغلب اوقات همراه با

چنين در سوي ديگر رديابي آثار و بقاياي ذكر شده در

پيشبينيهايي براي حيات آيندۀ تأسيسات بنيان نهاده

وضع امروز شهر ميبد ،انتظار ميرود نتايجي براي

بوده است .سرمايههاي داراي انتفاع و آيندهدار مانند

شناخت بيشتر اين آثار استخراج شود ،پژوهش با روش

زمينهاي زراعي و آب در وقف اهميت مييافت .در

«تاريخي ـ توصيفي» بهانجام ميرسد و بهنوعي

مناطق مربوط به تمدن كاريزي عالوه بر زمين ،آب

سندپژوهي است .دادههاي پژوهش از دو راه كتابخانه-

قنات ارزش سرمايهاي داشت .مزرعه ،باغ ،خانهباغ،

اي و ميداني حاصل آمده است .براي پاسخ به پرسشها

خانه ،قنات ،يا سهمي از قنات بهعنوان رقبات موقوفه

و هدف پيشرو ،عالوه بر محتواي سند ،پرداختن به

درآمده و درآمد آنها براي اقسام امور خير در نظر

مفاهيم و واژگان ،مشاهده و تحقيق دربارۀ آثار و اماكن

گرفته ميشد.

نيز مورد نظر است .هدف از تحقيق پيشِ رو ،شناسايي

چون وقف در برآوردن هزينههاي ساخت و
تعمير بناهاي عمومي ،سامان دادن به امالک و رقبات،

بازخوانی وقفنامۀ حاجی رجبعلی بر مسجد جامع میبد ،از دریچۀ تاریخ معماری
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برپايي آيينها و كارآفريني و كمک به نيازمندان

معماران ،پيشهوران و عامالن معماري ،مقيمان هر

كاركرد خود را حفظ ميكرده ،اين نهاد خصلت

بنا و ديگر موارد (شيخالحكمايي10 :1387 ،و.)11

شهرآفريني داشته و در حيات اجتماعي شهرهاي ايران

ميراث وقف نسبت به ساير آثار غيروقفي كمتر

نقش مؤثري ايفا ميكرد (اهلرز53 :1374 ،ـ،)51
بنابراين تاريخ شهرها جداي از وقف و اسناد وقفي
نيست .وقفنامهها ارزش اِسنادي دارند و بدون آنها
آگاهي از تاريخ معماري ايران ناقص خواهد ماند .به
نظر افشار ،مطالعۀ دقيق در احوال مساجد و بقاع و
مزارات كامل نيست ،مگر آنكه متون وقفنامهها در
اختيار مردم گذاشته شود (افشار .)33 :1371 ،براي
مطالعۀ تاريخ معماري ايران ،وقفنامهها در يک نگاه

دچار تحريف و تصرف شدهاند ،زيرا سازوكاري
براي حفظ موقوفات درنظر گرفته ميشد (نظري و
صالحي كاخكي ،زمستان .)240 :1396
 -3پیشینۀ پژوهش
درباب پيشينۀ تحقيق پيرامون اسناد وقفي در يزد و
ميبد ،بايد به دو سرفصل اشاره كرد؛ نخست،
تصحيح و چاپ پارهاي از وقفنامههاي دربردارندۀ

در شمار اسناد مردمي محسوب شده و در ذيل

مطالبي در باب شهر ،اماكن و آثار؛ دوم ،تحقيقات

منابع مكتوب درجۀ اول 1قرار ميگيرند (قيومي

صورت گرفته دربارۀ چنين وقفنامههايي .بسياري

بيدهندي ،بهار 9 :1388ـ .)8ميتوان وقفنامهها را

از وقفيات و رقبات موجود در ميبد ،در وقفنامه-

جزء اسناد قضايي بهشمار آورد .بيشتر بناهاي مهم و

هايي كه در طول تاريخ در يزد تنظيم شده ذكر

عامالمنفعه در نظام وقف شكل گرفته و موقوفهاند؛

شدهاند .در ادامه به نمونههايي چند اشاره ميشود.

بنابراين در ميان انواع اسناد تاريخي ،وقفنامه

دانشپژوه و افشار ،وقفنامۀجامعالخيرات ،مربوط

جايگاهي ويژه دارد و ارتباط اين نوع سند با

به سيدركنالدين و فرزندش سيدشمسالدين ،كه

معماري و فرهنگ آن ميتواند بسيار گستردهتر از

در  732و 733ق تأليف شده و بهزبان عربي است

ديگر انواع اسناد باشد (شيخالحكمايي.)9 :1387 ،

را در مجلۀ فرهنگ ايرانزمين بهچاپ رساندند

برخي اطالعات حاصل از وقفنامه در حوزۀ

(دانشپژوه و افشار )1340 ،كه عالوه بر اماكن و

مطالعات تاريخ معماري شامل موضوعات متنوعي

بناها و قنواتي كه از يزد نام برده شده ،حاوي

است ،ازجمله :شناخت انواع بناها و اجزاي

اطالعات بسيار مفيدي دربارۀ ميبد و حدود و

معماري ،اجزاي شهر ،تاريخ دقيق ساخت و پيشينۀ

اماكن و آباديهاي آن در سدۀ هشتم هجري است.

بنا ،مسايل اقتصادي معماري ،الگوهاي ساخت،

افشار و مجتبي مينوي نسخۀ عكسي و سپس

مشاغل مرتبط با بنا ،فرهنگ و آداب ساخت،

حروفچيني شدۀ وقفنامۀ رَبع رشيدي ،تأليف

نگهداري بنا و مرمت ،كاركردهاي خاص و تغيير

709ق را چاپ كردند (همداني )1352 ،و چون

كاربري ،حرمت بنا و اعمال مجاز و ممنوع در آنها،

قسمت عمدۀ رقبات و امالک مذكور در وقفنامه

تأسيسات ،اصطالحات معماري ،اهداف باني،

به يزد تعلق داشت ،سپس افشار بخش مربوط به

عوامل دخيل در ساخت بنا مانند :حامي و باني،

يزد را بهطور جداگانه ،با عنوان «اوقاف رشيدي»
چاپ كرد (افشار .)1349 ،نام و نشاني قناتها و
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اماكن بسياري از ميبد در اين سند آمده است.

وي معتقد است ،در نزد ايرانيان ،عامل تعيين كننده

«وقفنامۀ اميرچقماق و ستي فاطمه» كه يکبار در

در توجه به معماري ،كاركرد بوده است ،نه

 1327چاپ و ناياب شده بود ،افشار در چاپ جلد

صورت (بلر ،پاييز 49 :1387ـ .)48در تحقيق

سوم جامع مفيدي ،با تصحيح تازهاي در انتها ،به

ديگري ،وقفنامۀ اميرچقماق و همسرش بررسي

عنوان ضميمه چاپ كرد (افشار .)1385 ،افشار

شده است .نويسنده به شرح يک يک موقوفات و

كتابچۀ موقوفات يزد ،تأليف عبدالوهاب طراز را

اماكن مذكور در اين سند پرداخت .عالوه بر يزد،

در جلد دوم يزدنامه چاپ كرد (افشار:1377 ،

برخي موقوفات مربوط به ميبد است (ايواتاكه ،بهار

116ـ .)29اين سند مفصل حاوي اطالعات تاريخي

 .)1384بررسي قنوات وقفنامۀ جامعالخيرات،

بسياري درخصوص قنوات و بناهاي مهم يزد است.

مربوط به سدۀ هفتم هجري ،موضوع مقالهاي است.

«وقفنامۀ باغ دولتآباد يزد» مورد توجه محققان

در اين تحقيق  89رشته قنات مربوط به يزد ،مناطق

قرار گرفته است .متن اين وقفنامه در جامع

يزد و خارج از منطقه شناسايي و مشخصات و محل

جعفري آمده بود (نائيني362 :1353 ،ـ )345و از

مصرف آنها ،از جمله تنقيح ممرّ و كورۀ قنات و

ايننظر كه حاوي دادههاي فراواني دربارۀ قنات و

تعمير و نگهداري بناها را نشان دادند (نيکزاد و

ملحقات آن ،فضا و معماري اين باغ و ديگر عناصر

دانش يزدي ،تابستان .)1390

مربوط به پيرامون باغ بود ،شيخالحكمايي ،در ذيل
اسناد معماري ايران بهشمار آورد و آن را منتشر

 -4اهمیت سند

كرد (شيخالحكمايي92 :1387 ،ـ .)75مسرت

عليرغم پيشينۀ كهن شهر ميبد و وجود آثار

وقفنامۀ آبانبار شش بادگيري يزد ،كه نخستين

تاريخي فراوان و مهم در آن ،منابع مكتوبِ كمي

سواد آن در 1279ق نوشته شده را با تصحيح و

از اين شهر برجاي مانده .دربارۀ ميبد ،مختصري در

توضيحاتي بهچاپ رساند (مسرت ،پاييز :1388

كتابهاي جغرافياي تاريخي و با تفصيل كمي در

ي
 .)84افخمي و مسرت وقفنامۀ نسبتا طوالن ِ

تواريخ محلي يزد نوشته شده است .اسناد محلي

مسجد چهارمنار (خضرشاه) يزد ،مربوط به سدۀ

كه بسياري از آنها پوشيده مانده و انتشار نيافتهاند،

نهم هجري را منتشر ساختند .كه حاوي نام اماكن و

در روشنايي بخشيدن به سرگذشت و تاريخ گوشه

بناهاي بسياري در يزد ،تفت و اردكان است

و كنار اين شهر قديمي اهميت دارند .با اين نگاه

(افخمي و مسرت ،بهار .)1393

وقفنامۀ مذكور يک سند تاريخي مكتوب براي

شيال بلر در تحليل وقفنامۀ رَبع رشيدي براي راه

ميبد محسوب ميشود و در بررسي مسجد جامع

يافتن به جامعۀ دورۀ ايلخانيان ،اشاره دارد كه اين

ميبد يا برخي آثار ديگر ،جزء منابع مكتوب درجه

سند ما را قادر ميسازد بناهاي اين مجموعه را در

اول بهشمار ميرود .مقصود از پيش كشيدن اين

تصور خود بازسازي كنيم .از اين وقفنامه ميتوان

وقفنامه پي بردن به نام بناها ،اماكن و دادههايي از

در فهم طرز استفاده از اين بناها نيز كمک گرفت.

قبيل تاريخ ساخت و نحوه ادارۀ امور آنها است
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كه يا امروزه شناخته ميشوند يا از ياد رفتهاند .در

ميرزا معصوم و حدّي بهباغ ورثه [ ]5...و حدّي []6...

جريان تغيير و تحوالت تاريخي مسجد جامع ميبد،

محدود بهزمين حاجي ميرعبدالغفور و زمين واقف

در دوره قاجاريه فضاهايي افزوده شد و تغييراتي

مزبور و حدّي /بهقنات مهريجرد و حدّي بهزمين

چند پديد آمد .ازجمله :ساخت گرمخانۀ حاجي
رجبعلي كه مورد نظر وقفنامۀ اين تحقيق است،
ساخت گرمخانه شمالي كه تاريخ دقيق و باني
ساخت آن پيدا نيست ،ساخت مسجد حاجي
حسنعلي كه در گوشه شمال شرقي قرار دارد و به

قجورستانيها و يکقطعۀ ديگر ،بهمقام ايضا ،بهبسط
هفت دست تخمينا محدود به زمين واقف و حدي به
زمين الالئي حاجي ميرغني و حدي به قنوه [كذا]
مهرجرد و حدّي ديگر /بار بهقنات واقف و قطعۀ ديگر
بهبسط دو قفيز واقعه در آنطرف پل ،محدود بهزمين
محمد بن سميع و حدّي بهزمين محمدآباديها و حدّي

نام باني شناخته ميشود و تعميراتي كه در بسياري

به زمين اردكانيها بر شبستان مرقومه ،كه هر وقت /

از مواضع و زواياي مسجد ديده ميشود (نيکزاد،

خرابي حادث شود منافع آن را خرج تعمير آن كنند و

 .)1395وقفنامۀ مذكور در شناخت تحوالت

با عدم خرابي ،منافع آنها را به خادم و مؤذّن مسجدِ

روزگار قاجاري اين بنا ميتواند داراي اهميت

مرقوم دهند .و وقف نمود ايضا يک درب باغِ خندق

باشد.

واقعه در جنب رباط  /ميبد ،محدود به حصار و حدّي به
خندق قاسم ابولي .تمامي يک قطعه زمين بهبسط پنج

 -5بازنویسی متن وقفنامه
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دست در محلۀ حيدرآباد محدود بهزمينِ ورثۀ حاجي

 -5-1متن اصلی

محمدبنعلي و بهشارع و دو طرف به تَل ،بر قاري /كه

«وقف مؤبّد و حبس مخلّد نمود ،جناب خيرالحاج و

هر شب جمعه بر مزارِ قُربِ رباط قرائت قرآن نمايند.

كهفالعمار حاجي رجبعلي ابن مرحمتشأن حاجي

توضيحا آنكه هرگاه خرابي در دو قطعه زمين و باغ

حيدرعلي ميبدي ،نصف طسوج از مزرعۀ شمسآباد مع

اتفاق اُفتد منافع آنها را اوّال صرف تعمير نمايند و بعد
[]7...

اراضي تابعۀ آن و تسع ،يعني نه يک / ،از طاحونۀ واقعه

آنچه زائد  /آيد و با فرض عدم خرابي

در محلۀ بشنيغان ميبد ،مشهور به طاحونۀ آخوند ،غني

دهند .و وقف نمود ايضا يک درب حانوت روغنگري

از توصيف و تحديد ،بر امام مسجد جامع قصبۀ مرقومه.

واقعه در ميدان كَرَم ،محدود بهخانه ابول يادگار و

توضيحا بر امام مسجدي كه خودِ واقف در مسجد ميبد

شارع ،بر مسجد كوچَکِ جنبِ ميدان  /كَرَم كه از

ساختهاند؛ و آنمسجد ،شبستاني /3در سمت شمالي

بناهاي خير واقف مزبور است كه منافع آن را صرف

مسجد مرقوم است ،كه از بناهاي خير خود واقف

روغن چراغ و تعمير مسجد مزبور نمايند .و وقف نمود

است ،كه امام موقوفعليه در زمستانها در همان

چهار جُرّه منابع [قنات] شمسآباد بر آبانبار واقعه در

شبستان نماز كند و در تابستان در مقصوره و پيشگاه ،4و

ميدان كَرَم / ،كه از بناهاي خير واقف مزبور است؛ كه

هرگاه بر بام نماز كند ،بربام  /همان شبستان نماز كند .و

را به قاري

منافع آن را صرف تعمير [ ]8...و قيمت آب آن و

وقف نمود منابع و مَجاري پنج جُرِّه مياه كسنويه،

اصالح شير و روغن چراغ آن كنند .و وقف نمود

ممزوج بهفرهاباد و يکدرب باغ مشهور بهباغ رضاي

اراضي حوالي آبانبار مزبور را  /بر آبانبار مزبور كه

رحيمي ،محدود بهباغ ميررضاي شهري و حدّي بهباغ /

منافع آنها را اوّال صرف تعمير آنها نمايند و با عدم
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احتياج ،صرف اصالح و خرج آب انبار مرقوم .و وقف

شأن آقا سيدمحمد نعمتي / 11محل خاتم مرحمتشأن

نمود سدس 9بازارچۀ ميبد را ،كه در جنب  /مسجد

آخوند مال لطفعلي  /ذا و اصلهُ سيان [نقش مهر]  /ذا و

جامع است ،بر مسجد مزبور كه منافع آن را صرف

اصلهُ سيان [نقش مهر]  /هو ،ذا و اصلهُ المختوم العشره

اصالح مسجد مزبور نمايند ،از كاغذ شبستان و باماندود

بخواتيم [كذا] سيان في شهر شوال المكرم سنه 1292

و غيره .و وقف نمود يکباب حانوت نجّاري واقعه در

[نقش دو مهر]  /ذا و اصلهُ سيان [نقش مهر]  /ذا و اصلهُ

جنب  /بازارچۀ مزبوره بر روغن چراغ صبح مسجد

سيان [نقش مهر]»

مزبور از شبستان و مقصوره و بام هر جا كه احتياج
باشد .و بقيۀ بازارچه هم وقف است بر مسجد مزبور و

 -6یافتههای تحقیق

توليت  /جميع آنها را مَفوُض نمود به جناب سيادت

 -6-1مشخصات وقفنامه و اشخاص

مآب مير سيدعلياكبر ابن مرحوم ميرزا ابراهيم؛ و عُشر

مذكور

منافع آنها را حقالتّوليه قرار داد و تَتمّه را بهمصرف

 -6-1-1مشخصات :تصوير وقفنامه در ادارۀ

آنچه مقرّر شد برساند /.و اعتراف نمود كه شش جُرِّه

اوقاف شهرستان ميبد به كالسه پروندۀ« :ر6/

مياه شمسآباد در شبانهروز دوازدهم وقف است بر
آبانبار كُالر .و توليت آن را هم به مير علياكبر
واگذاشت ،يعني او را وكيل خود  ]10...[ /آقا ميرعلي
اكبر  /با قابليت ،و بر فرض عدم قابليت ،مَفوُض به
حاكم شرع است  /تحريرا في ذيقعده سنۀ .»1247

شهرستان ميبد» نگهداري ميشود .از اصل سند
آگاهي كسب نشد و احتماال در دست متولي فعلي
است .حدود دو سطر آخر در تصوير سند پاک
شده است .اين سطر بايد در اصلِ وقفنامه موجود
باشد .وقفنامه بهزبان فارسيِ روان ،بدون استفاده

 -5-2سجلها

از كلمات و اصطالحات مغلّق و اضافي ،با خط

«محل مهر واقف حاجي رجبعلي  /محل خاتم شريف

تحريري شكسته نستعليق نوشته شده و حاوي مهرها

مرحمتشأن آقا سيدمحمد نعمتي  /هو ،آقا سيد

و سجالت و تأييدات چند تن در حاشيۀ چپ و

محمدعلي ولد مرحوم آقا سيدعلياكبر متولي باشد به

باالي نوشته اصلي است (تصوير .)15

نظارت جناب آقا سيدنعمتي سلمهاهلل في بيست و ششم

 -6-1-2تاریخها :در انتهاي وقفنامه تاريخ

شهر رمضان سنۀ  / 1270محل خاتم شريف مرحمت-

تحرير 1247ق نوشته شده ،كه برابر با سلطنت

شأن آقا ميرزا علي  /محل مهر مرحوم آقا مير جعفر /

فتحعليشاه قاجار در ايران و حكومت سيفالدوله

محل خاتم شريف مير سيدحيدر  /بسماهلل تعالي ،امر
توليت بهنهجي است كه جنت مكان آقا ميرزا علي
مرقوم داشته اند؛ بنظارت علّام فهام جناب مالحسين و
اطالع جناب والدشأن بهمصارف مصروف نمايند .حرّر
في بيست و هشتم شعبان سنه  .1276محل خاتم شريف
شريعتمدار آقا شيخ محمدحسن  /محل خاتم مرحمت-
شأن آقا سيدابوالحسن حيدري  /محل خاتم مرحمت-

در يزد (قلمسياه )1370 ،است .اما تاريخهاي
ديگري نيز در محل تأييدات و شاهدان ديده مي
شود .از جمله تاريخ  1270 ،1247و .1292 ،1276
تاريخهاي چند دهه دورتر از زمان تنظيم سند به
تعيين توليت و نظارت موقوفات مربوط ميشود كه

بازخوانی وقفنامۀ حاجی رجبعلی بر مسجد جامع میبد ،از دریچۀ تاریخ معماری
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پس از فوت اشخاص اوليه اتفاق افتاده و در حاشيۀ

ترين آبادي جنوبي به داخل حصار ميبد است و با

اصل وقفنامه ثبت شده است.

حصار شهر و نارينقلعه حدود  1500متر فاصله

 -6-1-3واقف (بانی) :نام واقف در وقفنامه

دارد .از بناهاي اين آبادي چيز چنداني نمانده ،اما

حاجي رجبعلي فرزند حاجي حيدرعلي ذكر شده

اكنون مشهور است و مزارع و باغات مرغوب ميبد

است .به استناد همين وقفنامه او كسي است كه

را شامل ميشود .توصيف اين محله در كتب

شبستان مسجد جامع ميبد ،و چند بناي ديگر را

تاريخي ،ازجمله جامع مفيدي در سدۀ يازدهم

ساخت .اكنون گرمخانۀ مسجد جامع به نام حاجي

هجري ،با داشتن آب و هواي خوش ،خيابان و نهر

رجبعلي شناخته ميشود .حاجي رجبعلي از خاندان

ميان آن و در اطراف خيابان باغهاي دلگشا ،ذكر

سادات ميبد بوده است .اين خاندان از گذشتههاي

شده است (مستوفي بافقي.)95 :1340 ،

دور در ميبد ساكن بوده اند .پدر واقف ،حاجي

 -6-2-2محلۀ بشنیغان :اين محله كه اكنون به

حيدرعلي ،خود امام مسجد جامع بود .او نيز وقف

همين نام شهرت دارد ،جزء محلههاي قديم شهر

نامۀ مفصّلي بر مسجد جامع دارد .12احفاد و اعقاب

ميبد است .چسبيده به دروازۀ شمالي و حصار شهر

اين خانوادۀ سادات اكنون در همين حدود ميبد

و خود مشتمل بر چند محلۀ كوچک است .آباداني

زندگي ميكنند .دربارۀ باني و خانوادۀ او مطلبي

اين بيرونه وابسته به دو رشته قنات خارجار و

ديگري در كتب و اسناد يافت نشد.

كثنواست و در جريان آرام گسترش شهري بهسوي
شمال پديد آمده است (پويا133 :1395 ،و.)174

 -6-2بازشناسی اماكن مذكور در وقفنامه

باغات و كشتخوانها در اطراف و داخل آن

در متن وقفنامه ،از اماكني نام برده شده كه

گسترده شده و مساجد ،ميدانها ،آب انبار و

دانستن آنها از نظر شناخت تاريخي شهر و بناهاي

بازارچه و محلههاي كَنزيها ،شيخيها ،حبيبيان و

ميبد اهميت دارد .تعيين موضِع اغلب آنها با توجه

زراسب در آن جاي دارد.

به تحقيقات ميداني در حين اين پژوهش ميسّر شد.

 -6-2-3طاحونۀ آخوند :آسياب مذكور بنا به

اماكن مذكور يا موقوفهاند يا موقوفعليه .در ذيل

اشارۀ وقفنامه در محلۀ بشنيغان واقع بوده ،امّا

فهرستي از اماكن و شرح چكيدۀ آنها ،بهترتيب

اكنون بنايي با چنين نام شناخته نشد ،محتمل است

ذكر در وقفنامه ،ميآيد:

يكي از سه آسيابي كه در محدوده محله بشنيغان

 -6-2-1مزرعۀ شمسآباد و قنات آن :قنات

قرار دارند ،در ايّام قديم به «طاحونه آخوند»

شمسآباد ،كه مادرچاه آن در رستاق واقع در

شهرت داشت« .آسياب سيد قنبر» يا باغشاهي كه با

جنوب ميبد است ،زمينهاي شمسآباد را سيراب

آب خارجار ميچرخيد بر حدّ حصار شمالي ميبد

ميكند .از اين قنات چند مرتبه در وقفنامۀ ربع

و محلۀ بشنيغان واقع شده و مرمت شده است.

رشيدي در اواخر سدۀ هفتم هجري نام برده شده

«آسياب لِكُک» واقع در منتهياليه شمال غربي

است (همداني .)75 :1352 ،شمسآباد نزديک-

بشنيغان نزديک محلۀ مهرجرد كه آثار خرابۀ آن
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پيداست و «آسياب سَركَشون» واقع در شرق محلۀ

هاي زمستاني در شرق و غرب و شمال صحن،

كه از بنيان ويرانش كردند .نام «آخوند» امروز بر

گنبدخانه حسني (امام حسن) و فضاهاي پيرامون

يكي از مساجد محله فيروزآباد نهاده شده است.

آن و مسجد حاجي رجبعلي و حاجي حسنعلي

 -6-2-4مسجد جامع قصبۀ میبد :مسجدي

(نيکزاد96 :1385 ،و( )117تصوير 1و .)2نام منبر

وسيع و كهن از سدههاي اوّليه هجري در داخل

و مسجد ميبد در متون جغرافياي تاريخي قرن

حصار و باروي شهر كه اكنون موجود و مورد

چهارم هجري به بعد ،همراه با كثه ،فهرج و نايين،

استفاده است و آن مشتمل است بر صحن ،ايوان و

جزء واليت يزد و كورۀ اصطخر ثبت شده است

گنبد و شبستانهاي تابستاني متصل بدان ،شبستان-

(اصطخري97 :1340 ،؛ ابن حوقل.)36 :1345 ،

تصوير  -1چشم انداز مسجد جامع ميبد .بيرون شبستان حاجي رجبعلي كه مابين ايوان و گنبد خشتي است در تصوير ديده ميشود
(مأخذ :نگارنده).

تصوير  -2پالن مسجد جامع ميبد با جانمايي فضاهاي گوناگون (مأخذ :نگارنده).
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 -6-2-5شبستان ساختۀ واقف :مطابق سطر

ممكن نميشود .بهنظر ميرسد نويسندۀ متن وقف

دوم و سوم وقفنامه« ،آن مسجد شبستانيست در

نامه در نوشتن جهت اشتباه كرده و جهت درست

سمت شمالي مسجد مرقوم كه از بناهاي خير خود

بايد غرب باشد .در غرب صحن مسجد (درواقع

واقف است» .در ادامه چنين ذكر شده« :كه امام

شمال غرب) شبستاني است كه آن را گرمخانه مي-

موقوفعليه در زمستانها در همان شبستان نماز

نامند و نام حاجي رجبعلي بهعنوان باني و واقف بر

كند و در تابستان در مقصوره و پيشگاه و هرگاه بر

كتيبۀ زيلو بهتاريخ 1240ق درج شده است (نيک-

بام نماز كند ،بربام همان شبستان نماز كند» .اگر

زاد .)104 :1385 ،شبستان مذكور با پنج دهانه ،در

واقعا مقصود همان شبستان شمالي (درواقع شمال

دو اشكوب بنا شده و در سرتاسر ضلع غربي صحن

شرقي) باشد ،بهسبب برآمدگي پوشش بامِ اين

واقع شده و ورود بدان از صحن مسجد است

شبستان عمال خواندن نماز در پشت بام بهراحتي

(تصوير  2و .)3

تصوير  :3داخل شبستان حاجي رجبعلي (مأخذ :نگارنده).

 -6-2-6میاه كسنویه :از قنـوات مهـم و پـرآب

مربوط به سدۀ هشتم هجـري نيـز چنـد مرتبـه سـهم

ميبد بهشمار ميرود كـه از جنـوب شـهر سرچشـمه

آب وقفــي آن ذكــر شــده اســت (ســيدركنالــدين،

گرفته ،جوار رباط شاه عباسي آفتابي مـيشـود و بـا

116 ،115 :1365و.)146

عبور از داخل كاروانسرا و ظـاهر شـدن در حـوض

 -6-2-7قنات فرهاباد :بنا به متن وقفنامه،

داخل چهارطاقي واقع در ميان حيـاط ايـن بنـا ،وارد

«مياه كسنويه ممزوج با فرهاباد» بود .قنات يا جويي

كشتخوان و باغـات كسـنوا واقـع در پشـت ربـاط و

به اين نام در تحقيقات ميداني شناخته نشد .عالوه

غرب حصار ميبد ميشود و ايـن اراضـي را سـيراب

بر اين شايد نام كشتخوان يا اراضي هم بوده باشد

ميكند .نام اين قنات بهصورت نوشتاريِ «كثنويـه»،

كه از اين آب مشروب ميشد.

البالي وقفيات ربع رشيدي ،جـزء بلـدۀ ميبـد آمـده

 -6-2-8قنات مهریجرد (مهرجرد) :مهرجرد

(همداني )89 :1352 ،و در وقفنامۀ جامعالخيرات،

ازجمله آباديهاي شمال ميبد و جزء پهنۀ شهر
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امروز است و بنا به استناد كتب تاريخي در زمان

مجاورت با قنات مهرجرد مشخص شده ،اما چون

ساسانيان و بهدست مهرنگار دختر انوشيروان ساخته

نام آن ذكر نشده و موضع آن با مكان شناخته شده-

شد .يک مهرجرد كه همان مهريز امروزي است و

اي معلوم نميشود ،يافتن آن بهطور دقيق ممكن

ديگري مهرجرد ميبد (جعفري30 :1343 ،و .)31هر

نشد .بر اساس شواهد ميدانيِ اين تحقيق ،اين پلها

دو آبادي بهنام مهريجرد هم ناميده ميشدند .قنات

كه همه آجرياند ،در حدود مسيل و كشتخوان-

آن بههمين نام شناخته ميشود .اين قنات از جنوب

هاي بارجين ،بيده ،خانقاه ،مهرجرد ،دهآباد و برخي

ميبد سرچشمه ميگيرد و آبادي و كشتخوانهاي

اراضي ديگر وجود دارند .يكي از پلهايي كه

مهرجرد را مشروب ميسازد.

معماري شاخصي دارد و آببر است ،بر روي

 -6-2-9پُل :هرچند موضع پل مورد اشاره در

رودخانۀ خشک حيدرآباد بسته شده است (تصوير

وقفنامه با اشاره به زمينهاي متعلق به اشخاص و

.)4

تصوير  :4يكي از پلهاي آجري روي رودخانۀ حيدرآباد .اين پل آببَر است (مأخذ :نگارنده).

 -6-2-10باغ خندق :اين باغ كه ح ّد شرقي

ساختند (تصوير  .)5هرچند قطعاتي از خندق را در

آن حصار شهر و حدّ غربي آن گذر مجاور رباط

حين خيابان كشي پر كردند ،ليكن اكنون اين

است ،جزء باغاتي است كه در داخل خندقِ دور

باغات در نقاط گوناگون شهر وجود دارند كه

حصار شهر ساخته شده و حدود آن اكنون معلوم

وضع خندق را معلوم ميدارند.

است و در عرصۀ اين بخش از خندق خانههايي هم

بازخوانی وقفنامۀ حاجی رجبعلی بر مسجد جامع میبد ،از دریچۀ تاریخ معماری
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تصوير  :5بقاياي باغِ خندق واقع در جوار حصار و باروي شهر (مأخذ :نگارنده).

 -6-2-11رباط میبد :همان كاروانسراي شاه

تيركش و آرايههاي فخر و مدين خشتي كامل

عباسي است كه بههمراه ساباط ،آبانبار ،يخچال،

كردند .حصاربست ميبد را اميرمبارزالدين محمد،

چاپارخانه و راه قديم و ديگر عناصر ،جزئي از

بنيانگذار حكومت مظفريان ،در سدۀ هفتم هجري

منزلگاه كارواني ميبد محسوب ميشود .اين ارسن

و در آغاز حاكميتش ساخته و مستحكم كرد

در بيرون از حصار غربي شهر قرار دارد و قدمت

(جعفري136 :1389 ،؛ كاتب.)164 :2537 ،

آن دست كم به روزگار صفويه باز ميگردد

 -6-2-13محلۀ حیدرآباد :قطعه زميني در اين

(افشار .)1349 ،پس از مرمتهايي كه صورت

محله وقف بر مسجد شده است .اكنون محله يا

گرفته ،بهعنوان مكان فرهنگي و خدمات

زيرمحلهاي بهنام حيدرآباد در ميبد شناخته شده

گردشگري بهرهبرداري ميشود .از فرط شهرت

نيست .يكي ،رودخانهاي فصلي بهنام حيدرآباد

نياز به توضيح بيشتر دربارۀ اين اثر نيست.

برجاي مانده كه از شرق روستاي بيده عبور ميكند

 -6-2-12حصار :دور تا دور ميبد را با

و ضمن گذشتن از كنار محلۀ خانقاه ،تا حدود ده

حصاربست و خندق محصور و مستحكم كردند.

آباد ادامه مييابد .ديگري ،ميداني بهنام حيدرعلي

هرچند در اثر خيابانكشي قطعاتي از حصار ويران

در حدود محلۀ باالي ميبد وجود دارد كه قرابت

شده ،اما بخش عمدهاي از آن بهجا مانده است.

اسمي با حيدرآباد دارد .بر اين اساس كه اماكني از

حصار مذكور در وقفنامه همانا حصار غربي است

قبيل باغ خندق ،مزار قرب رباط و زمين واقع در

كه جنب رباط ميبد واقع شده و با برج و خندق

حيدرآباد همگي بهدنبال هم در وقفنامه ذكر

همراه است و در امتدادش بهسوي شمال ،به دروازۀ

شده ،محتمل است موضع اين محله در همان حدود

كثنوا (دروازۀ غربي) و انتهاي اراضي محلۀ

باشد.

باغشاهي ميرسد (پويا .)64 :1395 ،حصار را به

 -6-2-14تَـل :به بستر رُسي زمين تل گفته مي

صورت چينهاي و خشتي ساخته و با كنگره،

شود و در نزد معماران و بناهاي سنتي ميبد شهرت
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دارد ،از ايننظر كه در ساخت بناها عامل تعيين

خود از سادات ميبد بوده ،باغ خندق و زمين

كننده بوده و در بسياري از موارد با بريدن تَل

حيدرآباد را بر اين مزار وقف كرد .بر اساس

فضاهاي بوكني را بوجود ميآوردند .بر روي تلها

شواهد بهجا مانده ،گورها را بهصورت صندوقهاي

كشت و كار صورت نميگرفت .محلۀ تل در شهر

و با طاق خرپشتهاي ميساختند و قبور قرار گرفته

يزد در محل اختالف سطح زمين و نسبت به محله-

روي همديگر نشان ميدهد كه در طول چند سده

هاي پيرامون ،بر پشتۀ (بلنداي) گلي استقرار يافته

تدفين در آن صورت ميگرفت .يک نمونه

است .شهرت و نام آن نيز بر همين اساس است.

چهارطاقي كوچکِ خشتي بر سطح برآمدۀ مزار

 -6-2-15مزار قُرب رباط :اين مزار يكي از

بهجا مانده است .مزار مذكور با احداث خيابان

گورستانهاي خارج حصار ميبد است و مدفن

قاضي ميرحسين به دو نيم شمالي و جنوبي در آمد

سادات بوده و قبور و آرامگاههايي چند كه با

(تصوير .)6

خشت و گل بنا شده در آن باقي است .واقف كه

تصوير  :6بقاياي مزار قُرب رباط ميبد و آب انبار كُالر (مأخذ :نگارنده).

 -6-2-16میدان كَرَم :اين ميدان در حدود

ميرسد .طي چند دهۀ اخير تغييراتي در سيماي

 500متري شرق مسجد جامع ،در محلۀ ميبد پايين

بيروني ميدان بوجود آمده و از صورت يک فضاي

قرار دارد و آن محوطۀ باز چهارضلعي با غرفههايي

شهري و محلهاي ،به يک بناي منفرد بدل شده

در پيرامون است .ضلع جنوبي تكيۀ ،ميدان و در دو

است .بر روي آن سقف خرپاي فلزي نهاده و در

اشكوب بنا شده است .غرفههاي طبقۀ باال با

داخل پوش خيمهاي برپا داشته اند .آيينهاي

مدخلهاي كوتاهي به يكديگر ارتباط دارند

مذهبي در اين ميدان بهجا آورده ميشود و محل

(شيباني و كشاورز( )1380 :تصوير 7و .)8ميدان

وعظ و خطابۀ حاج سيد محمد حيدري است.

كرم مسجدي كوچک و آبانباري دارد .ميدان در

 -6-2-17حانوت روغنگری واقع در

جايي ساخته شده كه كوچههاي پيرامون به آن

میدان كرم :اكنون شواهد يا اطالعي از اين

بازخوانی وقفنامۀ حاجی رجبعلی بر مسجد جامع میبد ،از دریچۀ تاریخ معماری
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دكّان روغنگري در دست نيست .در پيرامون

شده در وقفنامه ،اين مسجد كوچک ساختۀ

ميدان تغييراتي پديد آمده و بسياري از عناصر از

واقف (حاجي رجبعلي) در حوالي دهۀ 1240ق

جمله دكانهاي چسبيده به جدارۀ معابر ويران

است .اين مسجد در جايي معرفي نشده است.

شدهاند ،اين دكان متصل به خانۀ ابول يادگار بوده

 -6-2-19آبانبار میدان كرم :اين آب انبار

است؛ خانهاي با اين نام هم اكنون شناخته شده

جزء ميدان است و پلۀ پاشير آن با حدود  30پله در

نيست .بههر روي ،امروزه بر جدارۀ گذرهاي جنب

كنج جنوب شرقي داخل ميدان واقع شده و سردر

ميدان نشانهاي از دكان ديده نميشود.

پاشير يكي از غرفههاي ميدان محسوب ميشود

 -6-2-18مسجد كوچك میدان كرم :اين

(تصوير  .)10مخزن و گنبد روي آن با سه بادگير

مسجد در گوشۀ جنوب غربيِ پشت ميدان با

يکطرفه در پشت ميدان واقع شده است .روي

ورودي مجزّايي واقع است و اكنون نام امام محمد

گنبد را آجرفرش كرده و باقي سطوح اندود

باقر دارد .مسجد يک راهرو در ابتدا ،بالفاصله پس

كاهگل دارد (شيباني و كشاورز )5 :1380 ،آب

از ورودي با سقف ضربي دارد و شبستاني كوچک

انبار با شاخۀ انتهايي قنات قطبآباد پر ميشد با

با سه دهانه واقع در پشت غرفههاي جنوب غربي

وجود جريان داشتن آب ،بهسبب تَرَک حادث

ميدان است .فضاهاي نمازخانه را پوشش كجاوهاي

شده در مخزن ،آبگيري نميشود .با توجه به متن

بر روي تويزههايي استوار نموده و با گچ اندود

اين وقفنامه ،منابعي براي صرف تعميرات

كردهاند .عالمت مشخصي بهعنوان محراب بهچشم

ساختمان و روغن چراغ پاشير اين بنا برقرار شده

نميخورد (تصوير  8و  .)9بنا به اشارۀ صريح قيد

بود.

تصوير  -7داخل ميدان كرم ،رو به جنوب (مأخذ :شيباني و كشاورز.)20 :1380 ،
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تصوير  -8نقشۀ ميدان كرم ،شامل :ميدان ،آبانبار و مسجد كوچک (مأخذ :پرونده ثبت آثار ملي بهشمارۀ  ،3694برگ .)13

تصوير  -10ورودي پاشير آبانبار ميدان كَرَم واقع در داخل ميدان (مأخذ :نگارنده).

تصوير  -9داخل مسجد كوچَک ميدان كرم (مأخذ :نگارنده).

 -6-2-20بازارچۀ جنب مسجد جامع :بازار

همجوار مسجد جامع تا دهه 1360ش برپا بود

قديم ميبد از دروازه جنوبي آغاز و به مسجد جامع

(تصوير  ،)11اما براي تعريض كوچههاي پيرامون

منتهي ميشود .هر بخشِ بازار نامي داشته و سالم

مسجد ،پوشش مياني و دكانهاي جدارۀ شرقي،

ترين قسمت آن ،بازارچۀ ميري در محدودۀ محلۀ

بهكل تخريب شد؛ با اينحال دكانهاي چسبيده به

باالست .شواهد بخش عمدۀ بازار ،با وجود خرابي

مسجد همچنان وجود دارد .اين بازارچه عالوه بر

و متروک ماندن پابرجا مانده است .بازارچۀ

دكانها ،شامل آبانبار و كاروانسرايي كوچک

بازخوانی وقفنامۀ حاجی رجبعلی بر مسجد جامع میبد ،از دریچۀ تاریخ معماری
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بود (نيکزاد .)94 :1385 ،ادامۀ جدارۀ شرقي

بازارچه و يک باب حانوت (دكان) نجاري را

بازارچه ،خانههايي بود كه همۀ اينها برچيده شده و

وقف مسجد كرده بود و اظهار شده كه تمام

بر جاي آن امروز فضاي سبز و ميدانچۀ متصل به

بازارچه نيز وقف بر مسجد است.

خيابان مسجد جامع قرار دارد .واقف يک نهم از

تصوير  -11تصوير قديمي بازارچۀ متصل به مسجد جامع كه در دهۀ 1360ويران شد (مأخذ :پرونده ثبت آثار ملي مسجد جامع
ميبد بهشمارۀ .)1347

 -6-2-21آبانبار كُالر :اين آب انبار روبروي

 -6-3تضمین حیات آثار معماری

در ورودي رباط شاه عباسي و در زير ساباط قرار

واقف از محل اموال خويش ممر درآمدي براي

دارد به سبب بهرهبرداري از اختالف سطح زمين و

بقاي آثاري كه خود بنا كرده يا ديگران پيش از او

قرار گرفتن پاشير در پائين دست و مخزن در

ساخته بودند ،تعيين و تثبيت كرد تا هم ضمانتي

باالدست ،تعداد پلههاي آن بسيار كمتر از حد

براي حفظ كالبد بناها باشد و هم حيات و فعاليت-

معمول آب انبارهاي ديگر است .چهار بادگير كار

شان جاري گردد .در اين وقفنامه ،محل مصرف

خنک كردن آب مخزن را بر عهده دارند .مطابق

موقوفات بر دو قسم است .واقف قسمي را بر

كتيبۀ منصوب بر سردر آب انبار ،در زمان صفويه

ساختمان مسجد و ديگر بناهايي كه خود ساخته يا

به سال 1070ق ساخته شده و حياتبخش متردّدين

پيش از او بودهاند و قسمي ديگر را بر فعاليتها و

گرديد (افشار87 :1348 ،ـ.)86

اشخاص مرتبط با مسجد يا مزار معين كرده است.
نخست بر امام مسجد جامع كه زمستانها در داخل

 -6-2-22اماكن خصوصی ناشناخته :نام

همين شبستان و تابستانها در مقصوره و پيشگاه

اماكن ديگري هم در وقفنامه درج شده كه

(ايوان) و پشت بام نماز كند .مزد موذن ،قاري

شناسايي آنها فعال ممكن نشده است ،به اين دليل

قرآن ،خادم مسجد و توليت نيز از همين موقوفات

كه امالک خصوصياند و بسياري از آنها تغيير نام

بهدست ميآيد .واقف بخشي از وقفيات را براي

يا تغيير كاربري داده اند.

تعميرات خرابيهاي شبستان مسجد جامع و بام
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اندود ،تعميرات مسجد كوچک جنب ميدان كرم،

اموري همچون قرائت قرآن بر سر مزار سادات،

اصالح شير آبانبار ميدان كرم و آب انبار كُالر

روغن چراغ مسجد كوچک و آب انبار را ميتوان

در نظر گرفته و بخشي را به ترميم خرابي موقوفه

نام برد (جدول .)1

اختصاص داده است .صرف منافع موقوفات براي
جدول  -1موقوفات ،محل و شرايط مصرفِ مندرج در وقفنامه (مأخذ :نگارنده ).
محل مصرف

شرایط مصرف

موقوفه

مقدار

امام شبستان واقف در

زمستانها در شبستان ،تابستان در مقصوره و پيشگاه و بر

مسجد جامع

بام نماز كند.

مزرعۀ شمسآباد

نصف طسوج
تسع (يک نه)

ايضا

ايضا

پنج جُرّه

شبستان ساختۀ واقف

يکدرب

ايضا

ايضا

يک قطعه زمين واقف

بسط هفت دست

ايضا

ايضا

زمين آنطرف پل

بسط دو قفيز

ايضا

ايضا

باغ خندق در جنب رباط

يکدرب

مزار قُرب رباط

بسط پنج دست

ايضا

طاحونۀ آخوند در محلۀ
بشنيغان
مياه كسنويه ممزوج به فرهاباد،
منابع و مجاري قنات
باغ مشهور بهباغ رضاي
كريمي

يک قطعه زمين واقف در
محلۀ حيدرآباد
حانوت روغنگري در ميدان
كرم

يک درب

مسجد كوچک جنب
ميدان كرم

قنات شمسآباد

چهار جرُّه

آبانبار ميدان كرم

اراضي حوالي آبانبار كرم

تمامي

آبانبار ميدان كرم

يک ششم

شبستان ساختۀ واقف

يک باب

مسجد جامع

بازارچۀ جنب مسجد جامع
ميبد
حانوت نجاري در جنب
بازارچۀ مسجد جامع
بقيۀ بازارچۀ مسجد جامع
مياه شمسآباد

شش جُرّه در شبانه-
روز دوازدهم

تعمير شبستان ،در صورت خرابي .براي خادم و مؤذن
مسجد ،در صورت عدم خرابي

در صورت خرابي ،تعمير موقوفه .آنچه زايد آمد و فرض
بر عدم خرابي ،هر شب جمعه قرائت قرآن بر مزار
ايضا
صرف روغن چراغ و تعمير مسجد
تعمير و اصالح ممرّ ،قيمت آب ،اصالح شير و تأمين
روغن چراغ آن
تعمير موقوفه ،درصورت عدم احتياج ،صرف اصالح و
تعمير آبانبار
اصالح مسجد ،كاغذ شبستان و باماندود و غيره
روغن چراغ صبح مسجد در شبستان ،مقصوره ،بام و ديگر
جاهاي مسجد

مسجد جامع

معلوم نشده

آبانبار كُالر

معلوم نشده
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 -6-4واژگان و اصطالحات

به معني آنها ،حوزۀ كاربرد هر واژه نيز مشخص

بهجز واژگاني كه معني آنها در زبان فارسي كامال

شد .بهطور كلي آنچه به موضوع اين تحقيق مربوط

شناخته شده و در اغلب مناطق يكسان فهم ميشود،

ميشود شامل حوزههاي :شهر ،معماري ،كشاورزي

برخي واژگان و تركيبها كه يا امروز استفاده

و قنات يا تركيبي از اينهاست (جدول .)2

نميشود يا در مناطق يزد ،ازجمله ميبد ،كاربرد
خاص دارد ،در جدول ذيل آمده است .جز اشاره
جدول  -2واژگان و اصطالحات بهكار رفته در وقفنامه و معني و كاربرد آنها (مأخذ :نگارنده ).
واژه /
اصطالح

معنی

حوزۀ
كاربرد

قَصَبه

آبادي بزرگ كه از چند ده تشكيل شده باشد (فرهنگ فارسي معين ،ذيل «قصبه») .شهر كوچک.

شهري

شارع

شاهراه ،راه بزرگ (لغتنامۀ دهخدا ،ذيل «شارع»).

شهري

باغي كه در عرصۀ خندق بوجود آمده است .باغ خندق در پيرامون حصار ميبد ،يک عرصۀ شهري است كه

شهري ـ

كاركرد دفاعي و كشاورزي توأمان داشت.

كشاورزي

پشته ،زمين بلند (لغتنامۀ دهخدا ،ذيل «تل») .در ميبد ،تل از جنس گِل رس فشرده است و در محل اختالف

شهري ـ

تراز ظاهر ميشود .در جاهايي نظير نارينقلعه ،تل را بريده و در آن فضاهاي بوكني (كنده) بوجود آوردند.

معماري

باغ خندق
تَـل

فضاي باز شهري طراحي شده در شهرها و روستاهاي منطقۀ يزد ،كه معموال چهارضلعي و با صفههاي تكرار
میدان

شونده است .بر سر تقاطع چند گذر شكل گرفته و در روزهاي محرم براي آيين سوگواري استفاده ميشود
و كاركرد حسينيه دارد.

مَقصوره
پیشگاه
طاحونه

گنبدخانه ،قسمت اصلي مسجد كه محراب در آن قرار دارد .در اصل فقط بهمحل محراب گفته ميشد
(پيرنيا.)391 :1369 ،
جلوي درگاه ورودي يا ايوان .مقابل درگاه و آستان (لغتنامۀ دهخدا ،ذيل «پيشگاه») .در اينجا بهمعناي
ايوان مقصوره بهكار رفته است.
آسياب (لغتنامۀ دهخدا ،ذيل «طاحونه») .در مناطق كويري ،بر سر راه قنات و پايينتر از تراز آن ساخته مي-
شود و با نيروي آب ،كه درون تنوره ميرود ،كار ميكند.

شهري ـ
معماري
معماري
معماري
معماري
معماري

حانوت

دكان (لغتنامه دهخدا ،ذيل «حانوت») .در وقفنامه از حانوت روغنگري و نجاري نام برده شده است.

تعمیر

تعمير در اينجا به معناي عام آمده است .درست كردن خرابي بنا ،باغ ،زمين كشاورزي و موقوفه.

باماندود

اندود بام كردن

كاغذ

بهسبب اينكه كاغذ شفاف نور را از خود عبور ميدهد ،در گذشته براي چسباندن به نورگير ،پنجره و از اين

شبستان

قبيل در شبستان مسجد يا بناهاي ديگر كاربرد داشته است و به آن كاغذ ليق ميگفتند (افشار.)69 :1390 ،

میاه

«مياه» يعني آبها .در اينجا مقصود آب قنات است.

طَسوج

نصف طسوج از مزرعه .مأخوذ از «تَسوُ»ي فارسي (لغتنامه دهخدا ،ذيل «طسوج») .تسو ،يک قسمت از 24

قنات ـ

قسمت شبانهروز (فرهنگ فارسي عميد ،ذيل «تسو»).

كشاورزي

مرمت ـ
معماري
مرمت ـ
معماري
معماري
قنات ـ
كشاورزي
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جُرِّه
منابع
مَجاری

نشریه معماری اقلیم گرم و خشک .سال هشتم ،شماره یازدهم ،بهار و تابستان 1399
واحد زمان در تقسيم آب كه از  7/5تا  11دقيقه در شبانهروز متفاوت است و در ميبد از اين واحد استفاده
ميشود (سمسار يزدي .)148 :1389 ،بهجاي طشت و سبو نيز بهكار ميرود.
چشمه و اين صيغه اسم ظرف است از نبوغ كه به معني برآمدن آب است از زمين .محل خروج آب
سرچشمه (لغتنامه دهخدا ،ذيل «منبع»).
مجراها .محل جريان آبها .نهر و قنات و كاريز و ناودان و جز آن (لغتنامه دهخدا ،ذيل «مجاري»).

قنات
قنات
قنات

در نظام توليد كشاورزي منطقۀ يزد ،واحد اندازهگيري مساحت و حجم است .در واحد سطح برابر با 900
قَفیز

مترمربع و در واحد حجم برابر با مقدار آبي است در يک شبانهروز يکقفيز زمين را سيراب كند (جانب-

كشاورزي

اللهي.)68 :1383 ،
دست

واحد كامل از هر چيزي .هر شش دست يک قفيز است (جانباللهي ،)68 :1383 ،كه ميشود هر دست
حدود  150مترمربع.

كشاورزي

 -7بحث پیرامون یافتهها
 -8-1آگاهی تازه در باب برخی اماكن و

مزبور ضرور شود  ]1240[ 120040عمل عليرضا

تاریخ آنها

ابراهيم» (تصوير .)12

در وقفنامه به اماكن و آثاري اشاره شده كه

معلوم ميشود ،حاجي رجبعلي پس از گذشت

برخي از آنها ناشناخته است و اين سند ميتواند

هفت سال از اتمام ساخت مسجد ،در سال 1247ق

دريچۀ تازهاي براي شناخت آنها بهدست دهد .اين

از اموال خود براي گردش امور ،نگهداري و

سند به بناها و اماكني اشاره دارد كه براي مردم

تعميرات مسجد و ديگر اماكن وقف كرده است.

ميبد يا محققان آشناست ،اما بهلحاظ ماهيت

همچنين اين بحث كه مقصود از شبستان مورد

تاريخي ناشناخته مانده و اطالعات مكتوب و

اشاره در وقفنامه همان شبستان غربي است نه

محققانهاي از آنها در دست نيست.

شمالي ،درستتر مينمايد.

چند زيلو به تاريخ 1240ق در گرمخانۀ غربي

همانگونه كه اطالعات مكتوبي دربارۀ ميدان كرم

مسجد پهن است كه در حاشيه آنها نوشته شده،

در دست نيست ،از جمله اينكه چه كسي آن را

شبستان را حاجي رجبعلي ساخته و آن زيلوها را

ساخته ،چهزماني ساخته شده يا تغييراتي در آن

وقف بر اين فضا كرده است .به احتمال زياد تاريخ

بوجود آمده ،تاكنون همين ابهام دربارۀ آبانبار و

اتمام اين شبستان تاريخ مذكور در زيلوست .متن

مسجد كوچک متصل به ميدان هم حاكم بوده

كتيبه زيلو بدين شرح است:

است .بر اساس اين وقفنامه ،ميتوان اظهار

«وقف صحيح شرعي نمود عاليحضرت خيرالحاج

داشت ،اين دو اثر از «بناهاي خير واقف» يعني

حاجي رجبعلي خلف مرحمت پناه حاجي حيدرعلي

حاجي رجبعلي بوده و آنها را حدود دهۀ 1240ق

ميبدي اين زيلو را بر مسجد جديدالبناء جانب غربي

به ميدان ملحق ساخته است .از اين روي كه «زمين-

مسجد جامع قصبۀ ميبد كه خودش ساخته ،مشروط

هاي حوالي آبانبار» نيز وقف بر آبانبار شده،

آنكه از مسجد مزبور بيرون نبرند؛ هر گاه در گنبد

معلوم ميشود ،آبانبار را در زمين شخصي

بازخوانی وقفنامۀ حاجی رجبعلی بر مسجد جامع میبد ،از دریچۀ تاریخ معماری
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خودش ،كه متصل به ميدان بوده ،ساخته و ورودي
پلههاي پاشير را در داخل ميدان قرار داده است.

تصوير  -12زيلوي شبستان حاجي رجبعلي بهتاريخ ( 1240مأخذ :نگارنده).

 -7-2نیت بانی و تمهید معمار در ساخت

نماز برپا كنند .منبري گلين با سه پله در انتهاي بام

بنا

رو به قبله وجود دارد كه نشان ميدهد برپايي نماز

در وقفنامه شرايطي براي مكان نماز خواندن امام

هرسال بر روي بام انجام ميشد .همچنين پلههاي

تعيين شده تا در زمستانها در همان شبستان تازهساز

رسيدن به پشتبام كه بهطور مستقيم از پشت

نماز برپا سازد و در تابستان در مقصوره و پيشگاه و

شبستان ساخته شده نيز مؤيد اين است كه دسترسي

بر بام همان شبستان نماز كند .بررسي وضع فعلي

بهآساني ممكن شود (تصوير 13و .)14با تمهيدات

مسجد نكاتي چند در تأييد اين مطلب دارد .سقف

معمار ،شبستاني با كاركرد نمازگزاردن در دو فصل

شبستان با استفاده از تويزههاي باربر و طاقهاي

زمستان و تابستان بنا شده كه خواسته و نيت واقف

خفتۀ چهاربخشي بين تويزهها طوري ساخته شده

را برآورده ميسازد .بنا به اظهار معمّرين ،تا دو دهه

كه بام آن بهصورت تخت درآمده و بنابراين

پيش ،شامگاهانِ تابستان بر بام همين مسجد نماز

سطحي با شيب كم در اختيار قرار ميدهد كه

برگزار ميشد.

جماعت ميتوانند در زير آسمان پرستاره كويري
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تصوير  -13پشت بام شبستان غربي كه تخت است و منبر خشتي در سوي قِبلي قرار دارد (مأخذ :نگارنده).

تصوير  -14برش عرضي از شبستان غربي (گرمخانۀ حاجي رجبعلي) ،مسجد جامع ميبد (مأخذ :نگارنده).

 -7-3الگوی تاریخی توسعه و تغییر

زيست .اين را ميتوان وجهي از الگوي توسعۀ شهر

كاربری اراضی شهری

پنداشت .شايد بهاين سبب كه امكان تخريب و

آباديهاي خارج از حصار (شارستان) ميبد معموال

نوسازي حصار و افزودن مستقيم به عرصۀ شارستان

در متون تاريخي به قريه ،نامبردار بودهاند،

وجود نداشته ،اين محله همچنان در پشت حصار

درحاليكه بشنيغان كه در پهنۀ پشت حصار شكل

باقي ماند .بهطور معمول ،ساير آباديها كه بهعنوان

گرفته ،در وقفنامه ،محله ناميده شده است .گويي

بيرونه (ربض) منفصل از محدودۀ حصار و بارو

مانند سه محلۀ ديگ ِر داخل حصار (باال ،پايين و

بوده ،شكل گرفته و مسجد جامع در آنها ساخته

كوچُک) درنظر گرفته شده است .شايد اين نكته

ميشد .اين الگوي غيريکپارچه تا دورۀ قاجاريه

بهسبب توسعۀ شهر بالفاصله و چسبيده به حصار و

در بنيان محلههايي از قبيل اميرآباد ،مهرآباد و

باروست كه حكم يكي از محلهها را پيدا كرده و

كاظمآباد ادامه داشت.

در ادارۀ شهر ،در ذيل محلههاي داخل حصار مي

بازخوانی وقفنامۀ حاجی رجبعلی بر مسجد جامع میبد ،از دریچۀ تاریخ معماری
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باغ خندق مورد اشاره در وقفنامه ،تغيير و تحول

 -8نتیجهگیری

عرصههاي شهري و شناور بودن كاركرد آنها را

آنطور كه در اين تحقيق نشان داده شد ،وقفنامه

نشان ميدهد .بنا به نظر پويا خندقهاي كنده شده

سندي تاريخي است كه حاوي دادههاي مفيدي در

بر گرد حصار شهر ،كه نقش حفاظ مناسب براي

باب معماري و شهر است .وقفنامۀ بررسي شده

برج بارو داشته ،در سدۀ اخير به تصرف اشخاص

در اين تحقيق ،با اينكه كوتاه و موجز است ،با اين

درآمده و عموم آنها را به باغ تبديل كردهاند

حال دادههاي قابل توجهي در حوزۀ تاريخ شهر و

(پويا .)64 :1395 ،آنگونه كه مندرجات اين

معماري ميبد از آن استنباط ميشود و حاوي

وقفنامه از وجود باغ خندق خبر ميدهد ،ميتوان

آگاهيهاي تازهاي است كه تا پيش از اين پوشيده

فهم كرد كه در سدۀ سيزدهم هجري عالوه بر

مانده بود .از جمله يافتههاي تحقيق ،شناسايي 22

اينكه خندق ،كاركرد تدافعي داشته ،به سبب اينكه

اثر ،شامل اماكن و بناهاست كه تعداد معدودي از

زمين آن در تراز پايين بوده و آب بر آن سوار مي

آنها را فعال با اطالعات موجود نميتوان بهدرستي

شد ،از زماني دورتر اراضي آن به مالكيت اشخاص

مكانيابي كرد .هجوم لگامگسيختۀ توسعۀ جديد،

درآمده و به عنوان باغ نيز استفاده ميشد .در

بسياري از خطوط و شواهد شهر قديم ميبد را مي

وقفنامه از «خندق قاسم ابولي» هم نام برده شده

زدايد ،بيآنكه اهميت آنها روشن شده باشد .با

است .خندق پيرامون نارين قلعه نيز به همين نام

اينكه تغييرات شهر روزافزون بوده ،با اينحال

خوانده ميشود و كاركرد باغ دارد .تبديل عرصۀ

اطالعات بسياري از وضع قديم تمدني باقي است.

خندق به باغ ،سنت بهرهبرداري چندكاركردي از

در اين تحقيق روشن شد ،اماكن و بناهايي كه در

عناصر و عرصههاي شهر بوده و با اين وصف ،مي-

اسناد وقفنامهاي ذكر شده و درصورتي كه با

توان گفت ،مستندا ديرينگي  200ساله دارد و شايد

وضع حاضر آثار و همچنين دادههاي شفاهي

سابقۀ بيشتر از اين داشته باشد.

انطباق داده شود ،نتايجي بهدست ميآيد كه به

كمرنگ شدن دليل وجودي استحكامات شهري

روشن شدن ابهاماتي دربارۀ تاريخ معماري شهر

هم ميتواند دليل ديگري بر تغيير كاربري خندق

ياري خواهد رساند.

پنداشته شود .از اينروي اراضي خندق در مواضعي

دنبالۀ اين تحقيق با انتشار ،بررسي و تحليل ديگر

كه مشكلي براي امنيت شهر بوجود نميآورده ،به

وقفنامهها امكان پيگيري دارد .كمبود منابع

مالكيت اشخاص در ميآمد .براي مثال در يزد،

مكتوب اين ضرورت را گوشزد ميكند كه ،در

ناصرالدينشاه قاجار طي فرماني ،كه بنا به

دسترس قرار گرفتن وقفنامههاي ديگرِ مسجد

درخواست آقا ميرزا عليرضا صدر صادر شده،

جامع ميبد و ديگر بناها و اماكن ،اسناد منتشر نشدۀ

ي يزد كه واقع در پشت
سيهزار ذرع خندق جنوب ِ

در دست مردم و موجود در بايگاني نهادها و

بازار است را به نامبرده واگذار كرد (افشار:1377 ،

ادارات ميتواند زمينۀ بررسي بيشتري را فراهم

.)460
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آورد كه بواسطۀ آن بتوان اطالعات مستندي دربارۀ

گذشتۀ شهر ميبد فراهم كرد.

سپاسگزاری
بر خود واجب ميدانم ضمن سپاس از ادارۀ اوقاف و امور خيريۀ شهرستان ميبد براي در دسترس قرار دادن تصوير وقفنامه ،از
آقاي سيد اسداهلل امامي ميبدي ،شاغل در همين اداره ،بهسبب همكاريشان قدرداني نمايم.

تصوير  -15تصوير وقفنامۀ حاجي رجبعلي بر شبستان مسجد جامع ميبد و برخي بناها و اماكن ديگر (مأخذ :ادارۀ اوقاف
شهرستان ميبد ،بهشمارۀ ر 6/شهرستان ميبد).
پینوشت
 .1مقصود از منابع درجه اول در مطالعات تاريخي ،منابعي است كه با موضوع يا پديدۀ مورد بررسي معاصر باشد.
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 .2در بازنويسي متن وقفنامه به افزودن نقطهگذاري ،جدا كردن كلمات سرهم و اصالح برخي نحوۀ نوشتاري كه اكنون مرسوم
نيست و اشتباهات اماليي بسنده شده است .عالمت « »/نشانۀ پايان يک سطر و آغاز سطر ديگر است.
 .3در اينجا «است» بهسبب زايد بودن حذف شد.
 .4در دستنويس وقفنامه «پيشكاه» نوشته شده .تمامي گافها بهصورت كاف نگارش شده است.
 .5يک كلمه خوانده نشد.
 .6دستكم  12كلمه قابل خواندن نيست.
 .7يک كلمه خوانده نشد.
 .8اين قسمت دست خورده است .احتماال «و اصالح ممر» درست است.
 .9شش يک از مال كسي گرفتن (لغتنامه دهخدا ،ذيل «سدس»).
 .10جز دو كلۀ آخر ،اين سطر در تصوير وقفنامه آن پاک شده است .بنا به ادامۀ متن ،دستكم يک سطر ديگر پاک شده كه
موضوع اين سطور بايد دربارۀ شرايط وكيل و متولي نگهداري موقوفات و امتداد آن در آينده باشد.
 .11دو مرتبه نوشته شده است.
 .12تصوير اين وقفنامه در اداره اوقاف شهرستان ميبد نگهداري ميشود.
منابع و مآخذ
ـ افخمي ،رضا و مسرت ،حسين( .بهار  .)1393وقفنامۀ مسجد چهارمنار يزد (مسجد خضرشاه) .مجلۀ وقف ميراث جاويدان .سال
 ،22ش  ،85ص 176ـ.145
ـ افشار ،ايرج .)1348( .يادگارهاي يزد ،ج  ،1معرفي ابنيۀ تاريخي و آثار باستاني خاک يزد .تهران ،انتشارات انجمن آثار ملي.
ـ افشار ،ايرج .)1371( .يزدنما .در يزدنامه .ج  ،1نگارش و گردآوري ايرج افشار .تهران :سلسله متون و تحقيقات فرهنگ ايران-
زمين.
ـ افشار ،ايرج .)1377( .صد سند تازهياب يزد .در يزدنامه ،ج  .2نگارش و گردآوري ايرج افشار .تهران :سلسله متون و تحقيقات
فرهنگ ايرانزمين .ص 539ـ .448ص 46ـ.19
ـ افشار ،ايرج .)1385( .وقفنامۀ اميرچقماق و ستي فاطمه .در جامع مفيدي .تأليف محمدمفيد مستوفي بافقي .جلد سوم ،تهران:
انتشارات اساطير.
ـ افشار ،ايرج .)1390( .كاغذ در زندگي و فرهنگ ايراني .تهران ،انتشارات ميراث مكتوب.
ـ اهلرز ،اكارت .)1374( .موقوفات ديني و شهر شرق اسالمي .برگردان مصطفي مؤمني و محمدحسن ضياءتوانا .وقف ميراث
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Abstract
The Haji Rajabali's deed of endowment was written in 1247 AH for the winter Shabistan
of the Masjid-i Jami of Meybod and other buildings built by the endower. This deed of endowment is a historical document that contains information from the 13th century AH about
the city of Meybod, its places and architecture. The year of its writing coincides with the last
decade of Fath Ali Shah's reign in Qajar period. The Jami mosque contains evidence of this
period. The deed of endowment is a legal document and Haji Rajabali wrote it with the aim
of guaranteeing the life of the buildings he built, though in this research, it has been considered as a documentary source for the study of architectural history. In fact, the potential of an
old legal text document for the study of architectural history is examined. The question is:
what are the places and architectural evidences that are mentioned in the deed of endowment
and what kind of new information does it contain in the field of architectural history as related to the historic city of Meybod? This research has been done by descriptive-historical
method, and has been accompanied by re-reading the text of the deed of endowment, combing with field observations and evidence mentioned in historical books. This paper can be
considered a documentary analysis since it is focused on a first-hand historical document.
The aim of this research is to re-read the evident and hidden aspects of the historical places
mentioned in the deed of endowment. The results show that although the deed of endowment
is short, it contains important information about the names and dates of places. All the places
and buildings that are mentioned in the deed of endowment are related to Meybod, so in the
course of the research, by field observation of the relevant place, the original or the remaining structures were identified and observed. A total of 22 sites and buildings were identified
and then described. It includes quarters, Qanats, shops, cemeteries, mills, gardens, Houses,
and many more. The construction date of the winter Shabistan of the Masjid-i Jami, the
mosque and the water reservoir (Ab anbar) in the Karam Square (Maidan), located inside the
fortified city of Meybod, is obtained from this deed of endowment, which belongs to the
1240 AH.
Key words: Endowment letter, Meybod Masjid-i Jami, Historic places of Meybod, Architectural history

*Email: z.nikzad@richt.ir

نشریه علمی معماری اقلیم گرم و خشک
سال هشتم ،شماره یازدهم ،بهار و تابستان 9911

مقالة پژوهشی

تبیین عوامل مؤثر بر ابهام در تاریخگذاری بناهای مذهبی دوره ایلخانی
14

محمدعلی شیخالحکمایی ،1شروین میرشاهزاده ،*2سیدغالمرضا اسالمی ،3زهرا فنایی
-1گروه معماری ،واحد نجفآباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نجفآباد ،ایران
-2گروه معماری ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
-3گروه معماری ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
-4گروه هنر ،واحد نجفآباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نجفآباد ،ایران
(دریافت ،1331/12/11 :پذیرش)1333/61/11 :
چکیده

یکی از ارکان اصلی شناخت هویت هر بنا ،دستیابی به تاریخ بناست .تاریخ یک بنا به معنای شناخت بنا در بستر تاریخی آن است،
بهگونهای که بتواند در ارتباط با زمینۀ شکلگیریاش به طور کامل فهم شود .مرور آنچه در ارتباط با نحوۀ شناخت مبدأ تاریخی
بناهای مذهبی ایران به ویژه در دورۀ مغول (سدۀ هفتم و هشتم هجری قمری) نگاشته شده است نشان میدهد ،محققین و بهویژه
شرقشناسانی که در باب معماری این دوره پژوهش و اظهارنظر کردهاند ،بهرغم تالشهای ارزندهشان ،به دلیل نداشتن آشنایی
عمیق با بستر جغرافیایی ـ طبیعی ایران از یک سو ،و رخدادهای سیاسی ـ مذهبی از سوی دیگر و همچنین در دسترس نبودن بسیاری
از متون و منابعی که امروزه میتواند در اختیار محققان قرار گیرد ،نتایج مطالعاتشان با خطاهایی همراه بوده است .به همین دلیل،
موارد مبهم زیادی در پژوهشهای انجام شده بر ابنیه این دوره دیده میشود که گاه نتایج مطالعات قبلی را زیر سوال برده است.
بههمینمنظور مقاله حاضر در پی شناخت دالیل ایجاد ابهام در تاریخگذاری بناهای این دوره است .اینکه چه بر بناهای این دوره
گذشته است و چه تاثیری برآنها داشته است که تا بدین حد محققان را با خطا مواجه ساخته ،موضوع پژوهش است و در این راستا
مصادیق متعددی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است .پژوهش مورد نظر پژوهشی کیفی است؛ که در برخورد با دادههای پژوهش
از شیوه توصیفی و تحلیلی بهره میبرد .برایناساس نگارندگان ،نخست به بررسی و مطالعه کالبد بناهای منتسب به دورۀ ایلخانی
پرداخته و سپس با مراجعه به متون و منابع تاریخی تالش کردهاند به شناخت دقیقتری از دالیل ایجاد ابهام در کار پژوهشگران
پیشین برسند .از این رو به منظور پرهیزدادن دیگر پژوهندگان تاریخ معماری ،بر آن بوده است تا با دستهبندی عمدۀ خطاهای صورت
گرفته به الگویی برای تاریخگذاری دست یابد .نتایج پژوهش نشان میدهد عمده خطاهای صورت گرفته تحت تأثیر تغییرات ابنیه
این دوران ،چه در سازماندهی فضایی بنا ،چه در الحاق تزئینات در ادوار بعدی و چه در استفاده از کتیبههای مختلف به کار رفته در
اینگونه بنا بوده است ،که عمدتاً میتوان گفت با انگیزههای سیاسی ـ مذهبی انجام میپذیرفته است.
کلید واژهها :تاریخگذاری ،ابنیۀ مذهبی ،قرون  7و  8ه.ق ،.معماری ایلخانی ،نقوش و تزئینات
این مقاله برگرفته از رساله دکتری محمدعلی شیخ الحکمایی با عنوان "تبیین عوامل مؤثر بر ابهام در تاریخ گذاری بناهای مذهبی ایران در سده
 7و  8هجری قمری" است که به راهنمایی دکتر شروین میرشاهزاده و دکتر سید غالمرضا اسالمی و مشاوره دکتر زهرا فنایی در دانشگاه آزاد
اسالمی واحد نجف آباد به انجام رسیده است.
 -*1نویسنده مسئولEmail: She.Mirshahzadeh@iauctb.ac.ir :
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 -1مقدمه

اختالف است و بعض ًا موارد اختالف در تاریخ

بناها همواره در طول تاریخ دستخوش تغییر می-

گذاری به چندین دوره رسیده است.

شوند .این تغییرات سبب میشود مبدأ شکلگیری و

-پژوهشهایی چون بررسی آرامگاه جاماسب

پس از آن سیر تحول تاریخی هر بنا به شیوۀ درستی

حکیم که مبدأ تاریخی آن به واسطۀ عدم دقت در

شناخته نشود .تاریخنگاری و تاریخگذاری به

خوانش تاریخ کتیبه ،متعلق به دورۀ سلجوقی دانسته

شناخت بهتر این وقایع کمک میکند .تاریخنگاری

شده است .ولی پژوهش بعدی باستانشناسی دقیق،

در واقع مکتوب کردن هر آن چیزی است که در

نامهای ذکر شده در متن کتیبه و نیز قرائت درست

ی
تاریخ رویداده است .حال آنکه ممکن است سو ِ

تاریخ بنا به این نتیجه رسیده است که زمان ساخت

اصلی این امر ،به دورهبندی تاریخی نیز ختم شود.

اثر متعلق به دوره آل اینجو بوده است (شیخ

برای رجوع به متون و منابع تاریخی ایران ،در جهت

الحکمایی.)1388 ،

معرفی معماری گذشته ،نیاز به آشنایی با جزئیات

 -بلر ( 1387الف) در پژوهشهایش اذعان میدارد:

تاریخنگاری و منابع تاریخی و همدلی با فرهنگ

مجموعه مزار شیخ عبدالصمد نطنزی بر اساس

حاکم بر آن وجود دارد (گلیجانی مقدم:1386 ،

ویژگی های فرمی-فضایی و حتی نقوش و تزئینات

.)140

بنا تا سال های سال اثری شاخص مربوط به دوره

مشاهدات میدانی نگارندۀ مقاله نشان میدهد از

ایلخانی شناخته میشد که بعد از کاوش های

دوره ایلخانی آثار زیادی به جا مانده است که به

صورت گرفته توسط باقر آیت اهلل زاده شیرازی در

نوعی واجد عدم هماهنگی یا همنوایی بین فرم،

دهه  1370شمسی در عمارت هشت ضلعی و کشف

تزئینات و ساختار آنهاست .که خود ناشی از

کتیبه ای با تاریخ  389ه.ق .این عمارت به کهنترین

تغییرات متعددی است که این بناها در طول تاریخ

گنبد تاریخ دار نواحی مرکزی ایران تبدیل شد.

داشتهاند .این عدم همنوایی بیشتر در بناهای مذهبی

-الله ( )1381شرح میدهد :مسجد جامع برسیان

به جامانده از این دوره به چشم میخورد.

نمونه دیگری است از این دست پژوهشهایی که با

از طرفی مطالعات انجام شده در خوانش کتیبهها نیز

کشف و بررسی مجدد کتیبۀ آن تاریخ بنا دچار تغییر

نشان میدهد این بناها عمدتاً متعلق به دورهای غیر از

گشته است.

آنچه تاکنون گمان میشده ،هستند .از این رو

-پژوهشهای میدانی دیگری نیز وجود دارند که

مطالعات پژوهشگران قبلی را با ابهامهای فراوانی

توسط کالیس ( )1381و ویلبر ( )1365صورت

همراه نموده است.

گرفتهاند و در موارد متعددی در تاریخگذاری آن

-از پژوهشهایی که در این رابطه صورت گرفته

ابنیه مشکوکاند.

میتوان به اختالف نظر ویلبر و هرتسفلد در مورد

آنچه که موجب ابهام در شناخت مبدأ تاریخی

تاریخگذاری گنبد علویان اشاره نمود (ویلبر:1365 ،

شکلگیری این دست از بناها شده است ،در اکثر

 .)164این تحلیلها غالباً در مرز بین دو دوره دارای

موارد به دلیل در دسترس نبودن مستندات الزم برای

تبیین عوامل مؤثر بر ابهام در تاریخگذاری بناهای مذهبی دوره ایلخانی
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تاریخگذاری ،نظیر کتیبه و ماده تاریخ بوده است .از

بنا خارج از مرزهای فعلی ایران قرارگرفته است .از

طرفی جز تغییرات بهوجود آمده در طول تاریخ،

میان این  112اثر داخل مرزهای امروزی ایران؛ 44

بعضاً تخریبهایی که درفرم ،فضا و تزئینات این

بنا از نزدیک توسط نگارنده مورد بازدید قرار گرفته

بناها در طول تاریخ رخداده است نیز بر ایجاد ابهام

است .بعد از انجام مشاهدات میدانی ،از بین 119

در تاریخ گذاری آنها مؤثربوده است.

بنای معرفی شده توسط ویلبر ( ،)1365پنجاه بنا که

تمایز پژوهش حاضر با سایر پژوهشهای انجام شده

در تاریخگذاریشان (حتی به صورت جزئی) ابهام

(که به برخی از آنها در متن باال اشاره شد) از این

وجود داشت ،مورد بررسی قرار گرفت .از این بین

دیدگاه است که این پژوهش با اتکا بر پژوهشهای

 32بنا بهصورت میدانی و  3بنا بهصورت غیرمیدانی

پیشین در مورد شناسایی مصادیق معماری دارای

مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند (شایان ذکر است،

ابهام در تاریخگذاری ،ضمن انجام مطالعات میدانی

از  35بنای مورد نظر ،ویلبر تنها در مورد تاریخ-

بر روی مصادیق مورد نظر و استفاده از منابع

گذاری  23بنا تردید دارد).

تاریخی ،سعی مینماید ،مصادیق را تجزیه و تحلیل

این پژوهش به لحاظ ماهیت از نوع کیفی است و در

نموده و دالیل پر شماریِ خطا در تاریخگذاری ابنیه

برخورد با عوامل مؤثر بر ابهاماتِ ایجاد شده از

این دوره را چه به لحاظ کالبدی و چه به لحاظ

روش توصیفی ـ تحلیلی در واکاوی داده های

سیاسی – مذهبی مورد شناسایی قرار دهد.

پژوهش استفاده مینماید .روش تجزیه تحلیل در

از آنجاکه در طول تاریخ همواره بناها دستخوش

این پژوهش ،وابسته به نوع دادههای گردآوری شده

تغییر میشوند ،این تغییرات سبب میشود مبدأ

در هر بنا است .دادههای بررسیشده در این پژوهش

شکلگیری و پس از آن سیر تحول تاریخی هر بنا به

شامل دادههای کتابخانهای و دادههای میدانی است.

شیوه درستی شناخته نشود .بنابراین ضروری است تا

دادههای کتابخانهای خود شامل سه بخش هستند.

با تبیین شاخصههای معماری هر دوره و تمایز

الف ،متون تاریخی درجه اول که توسط

بخشیدن آن از دورههای دیگر ،از تداوم خطاها در

نویسندگانی از همان دوره به عنوان شاهدی عینی،

پژوهشهای بعدی در این ارتباط جلوگیری نمود.

نوشتهشده است .ب ،منابع تصویری؛ شامل نگارهها،

خطا در تاریخگذاری بعض ًا میتواند در شناخت

عکسها ،تصاویر و یا گرافهایی که توسط

ویژگیهای مفهومی و تعیین کننده هر فضا در دورۀ

سفرنامهنویسان ،شرقشناسان یا دیگران تهیه شده

متناظر آن ،پژوهشگر را نیز دچار گمراهی نماید.

است .اطالعات به دست آمده از این دسته از منابع

در پژوهش حاضر انتخاب مصادیق مورد مطالعه

در تحلیلهای این تحقیق نقش مهمی دارند .ج،

بدین ترتیب صورت گرفته است که در فهرست ابنیۀ

پژوهشهایی که به تجزیه و تحلیل کلی این دوره و

ایلخانی مورد بررسی توسط ویلبر ( ،)1365از 119

یا تکنگاری بنایی از این دوره پرداختهاند .از سوی

اثر که در بازه زمانی قرون  7و  8ه.ق .تاریخگذاری

دیگر دادههای میدانی که بهصورت عینی با مشاهده

شدهاند 112 ،بنا در داخل مرزهای کنونی ایران و 7

و عکسبرداری از ابنیه مورد نظر از نزدیک به دست
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آمده است .با مقایسه این دادهها و انطباق با دادههای

جمعبندی مواردنیز از روش استدالل منطقی استفاده

حاصل از مطالعات کتابخانهای (متون ،تصاویر،

شده است.

پژوهشها) دلیل اختالف نظرها روشن میشود .در
هدف

شناخت عوامل مؤثر بر ابهام در تاریخگذاری بناهای

اصلي

مذهبی دوره ایلخانی
تغییرات فرمی ،فضایی و

عوامل مؤثر بر ابهام در تاریخگذاری بناهای مذهبی دورۀ

سؤال

ایلخانی چیست؟

چیستی تاریخنگاری و تاریخ-

تزئینات به کار رفته در ابنیۀ

گذاری

مذهبی از دالیل اصلی ایجاد

فرضیه

ابهام در تاریخگذاری بناهای

مباني

پژوهش

مذهبی این دوره بوده است .این

نظری

تغییرات نیز عمدتاً به دالیل
تغییرات مکرر اعتقادی ـ سیاسی

پیشینه تاریخ نگاری و تاریخ-
گذاری
شناسایی و فهرست ابنیه دورۀ

فرم و فضا
روش-

چگونگی

کتیبه و اسناد

شناسي

تاریخگذاری

نقوش و تزئینات

پژوهش

ابنیه

فنآوری ساخت و
مصالح

ایلخانی

در حکام بوده است.

شناسایی ابنیه دورۀ ایلخانی دارای ابهام در تاریخ-

واکاوی تاریخگذاری

گذاری

ابنیه دورۀ ایلخانی

شناخت چگونگي
عوامل مؤثر بر ابهام در تاریخگذاری ابنیه دورۀ

توصیف

ایلخانی

واکاوی عوامل انسانی

چرایي

مؤثر بر تغییرات ابنیه

عوامل مؤثر بر ابهام در تاریخگذاری ابنیه دورۀ

دورۀ ایلخانی

ایلخانی

تبیین

تبیین عوامل مؤثر بر ابهام در تاریخ گذاری بناهای مذهبي دورۀ ایلخاني

نمودار  -1فرآیند شناخت عوامل مؤثر بر ابهام در تاریخگذاری ابنیه مذهبی دورۀ ایلخانی (مأخذ :نگارنده).

 -2پرسشهای پژوهش

 -3انواع روشهای تاریخگذاری ابنیۀ

الف .چه مؤلفههایی در ابنیۀ به جا مانده از قرون  7و

تاریخي

 8ه.ق .بیشترین تاًثیر را بر ایجاد ابهام در تاریخ-

مروری بر پژوهشهای صورت گرفته در زمینه

گذاری آثار دوره داشته است؟

تاریخگذاری نشان میدهد مؤلفههایی که در تاریخ-

ب .با توجه به ابهامهای متعدد ایجاد شده در تاریخ-

گذاری یک بنای متعلق به یک دوره تاریخی مؤثرند

گذاری آثار به جا مانده از این دوره ،دالیل کالبدی

شامل چهار عامل؛ فرم و فضا ،کتیبهها و اسناد،

خطا درتاریخگذاری ابنیه این دوره چیست و به چه

نقوش و تزئینات و در نهایت فنآوری ساخت و

صورت بایستی تاریخگذاری نمود تا به نتایج

مصالح هستند( .گدار 1387؛ گیرشمن 1374؛

صحیحی دست یافت؟ (تبیین روششناسی تاریخ-

هرتسفلد 1381؛ ویلبر 1365؛ بلر  1387الف؛

گذاری)

کالیس1381 ،؛ سیرو 1359؛ آیتاهللزاده شیرازی
 )1359برخی از این مؤلفهها مانند کتیبهها و اسناد

تبیین عوامل مؤثر بر ابهام در تاریخگذاری بناهای مذهبی دوره ایلخانی
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تاریخی مطمئنترین شیوۀ تاریخگذاری به نظر می-

کالیس ( )1381یکی از محققینی است که بر مبنای

رسند .بااینوجود اغلب ابنیهای که تاریخگذاری

این مؤلفه در چند اثر به تاریخگذاری پرداخته است.

شدهاند دارای کتیبۀ تاریخدار از ابتدای شکلگیری

در پژوهش بازشناسی ارگ علیشاه تبریز نیز به

نیستند و محققین بهناچار تحلیلهای خود را بر مبنای

کمک بررسی ویژگیهای فرمی و فضایی بنا سعی

سایر مؤلفههای تاریخگذاری ،پایهگذاری کردهاند.

در شناخت کاربری اصلی بنا شده است (منصوری و

شایان ذکر است که این مؤلفهها نیز در اصالت و

آجورلو  .)1382دورهبندیهای صورت گرفته

ماندگاری همگی به یک اندازه قابل اطمینان نیستند.

پیرامون آثار نیز در موارد متعددی بر اساس ویژگی

برخی از آنها همچون اسناد تاریخدار و کتیبهها

(فرم و فضا) صورت گرفته است .همین امر نیز به

ممکن است بنا به هر دلیلی ،دچار تغییر در اصالت

همراه خود خطای زیادی در تاریخگذاری دورههای

خود شوند (قوچانی و شیرازی .)1367 ،نمونههای

نزدیک بههم دارد .آنچه بیشتر از سایر سنجهها و

متعددی از این اسناد تغییریافته را در سکهها ،متون و

ابزارهای بررسی به کمک محققین در این نوع

امثال آن میتوان مشاهده کرد .از طرف دیگر دو

تاریخگذاری میآید ،انجام کاوشهای باستان-

مؤلفه کتیبه و تزئینات در مقایسه با فرم و سازه بنا،

شناسی و بهدست آوردن شواهد پنهان شده است که

آسانتر میتواند دچار تغییر شود .زیرا تغییر و برهم

بیشترین کمک را در راستای شناخت صحیحتر

زدن ساختارهای فضایی و یا سازهای معموالً به خاطر

ویژگیهای فرمی بناهای آسیب دیده دارند .هرچند

ابعاد ،هزینهبر بودن و یا بنیادین بودن ،با پیچیدگی و

شایان ذکر است که این اکتشافات عمدتاً منجر به

سختی بیشتری مواجه است.

یافتههایی در شالوده و پی بناها میشود و کمتر می-

 -1-3تاریخگذاری بر اساس ویژگيهای
فرمي و فضایي
معموالً ابنیهای که واجد عنصر تعیین کننده تاریخ به
صورت عددی نیستند (مانند کتیبهها) از طریق یکی
از سه ویژگی دیگر یعنی فنآوری ساخت و مصالح،
تزئینات و نیز فرم و فضا تاریخگذاری میشوند.
اولین معیاری که محقق ،براساس آن تاریخ اثر را
تعیین میکند ،ویژگیهای فرمی – فضایی اثر است.
به این صورت که پژوهشگر بر اساس شناختی که از
ویژگیهای فرمی بناهای هر دوره دارد و انطباق آن
با بنایی که مشاهده میکند ،دورۀ اثر را تشخیص
دهد.

تواند فرم اصلی یا اولیه بناهای آسیب دیده را به
محققین نشان دهد.
 -2-3تاریخگذاری بر اساس کتیبهها و
اسناد
مشخصترین مؤلفه موثر بر تاریخگذاری ابنیۀ دورۀ
اسالمی و بهخصوص ابنیه به جا مانده از قرون  5به
بعد؛ تاریخگذاری بر مبنای خوانش کتیبهها است.
کتیبهها معموالً اطالعات بسیار زیادی در رابطه با
تاریخ ساخت و یا تغییرات بعدی بناها (مرمت و
تعمیر) میدهند .وجود شواهد نوشتاری به محققین
کمک میکند تا اطالعاتی همچون؛ بانیان و
سازندگان بنا ،معماران ،کاربری اثر ،سال شروع
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ساخت و یا سال اتمام ساخت اثر و اطالعات دیگری

از این رو پژوهشگرانی که توانایی خوانش صحیح

بهدست دهند .همچنین سبک نوشتاری ،نوع رسم

نوع خط به کار گرفته در کتیبهها را ندارند ،عمدت ًا

الخط ،متن و مفهوم نوشتار و اطالعات ارائه شده در

دچار خطا شدهاند.

هر نوشتار یا کتیبهای میتواند کلیدی برای شناسایی
دورانی باشد که اثر بدان تعلق دارد .حتی پیداشدن
سکههایی در کاوشهای باستان شناختی که معمو ًال
دارای تصویر پادشاه ،سمبلهای مذهبی ،نام پادشاه
و محل ضرب است میتواند برای تعیین سن و
قدمت اثر مفید باشد.
پژوهشهای بلر ( 1387الف) ،قوچانی و آیتاهلل
زاده شیرازی ( )1367و هنرفر ( )1373نمونهای از
پژوهشهایی هستند که خوانش کتیبه و یا اسناد
مربوط به آنها ،سبب تغییر تاریخ اولیه اثر شده
است .خوانش صحیح کتیبۀ تاریخدار عمدت ًا متکی
بر شناخت حاصل از مطالعۀ متون تاریخی است.
شناخت افراد ،روابط آنها ،نسبت و حرفه آنان ،در
راستای شناخت بهتر شرایط و احوال سازندگان ابنیه
بر همین امر متکی است .بسیاری از اطالعات با
اهمیت که پیرامون سابقۀ بانیان و یا امرایی که دستور
به ایجاد یک بنا دادهاند نیز از تحلیل اسامی موجود
در کتیبهها بهدست میآید .نکتهای که بیش از هر
چیز دیگر در مؤلفۀ کتیبه بهعنوان یک عامل مؤثر
در تاریخگذاری واجد اهمیت است ،خوانش
صحیح کتیبهها است .چهبسا بارها پژوهشهای
متعددی بر روی یک کتیبه صورت گرفته و هر بار
به شکل متفاوتی خوانش شده است .به عنوان مثال؛
خوانش کتیبههای بسطام (عدل )1364 ،و کتیبههای
قلعه سمیرم (بلر )1394 ،از این دست از پژوهشها
هستند .نکتۀ حائز اهمیت دیگر در تحلیل تاریخ-
گذاری ،نوع خط به کار گرفته شده در کتیبه است.

 -3-3تاریخگذاری بر مبنای ویژگيهای
تزئینات و نقوش
در این شیوه ،تاریخگذاری بر اساس شناخت ویژگی
تزئینات و نقوش رایج در دوره تاریخی مورد نظر از
یکسو و مقایسه تطبیقی آنها با تزئینات به کار رفته
در اثر مورد نظر است .این روش نیازمند مطالعات
میدانی است .پژوهشهایی چون مکینژاد و
همکاران ( )1388و فرهمند بروجنی و سلیمانی
( )1391از این دست پژوهشها به شمار میروند.
البته گهگاه این مقایسههای تطبیقی با آثار دیگری از
آن دوره همچون نگارهها و یا نقوش منسوجات نیز
انجام شده است .بهعنوانمثال ویلبر مقایسهای بین
1

نگارگریهای شاهنامه دموت و مقبرۀ بایزید
بسطامی کرده است( .ویلبر 93 :1365 ،و )94
پژوهشهای زیادی وجود دارد که درآنها محققین
مؤلفۀ تزئینات را بهعنوان عامل تعیینکننده در
تاریخگذاری ابنیه مدنظر قرار دادهاند .شایان ذکر
است در پژوهشهایی که توسط گدار و یا ویلبر
صورت گرفته است ،مؤلفۀ نقوش و تزئینات همواره
یکی از اصلیترین مؤلفههای تأثیرگذار در دوره-
بندی تاریخی ابنیه بوده است.
تزئینات و نقوشِ کتیبهها را از ابعاد مختلف هنری،
فنی ،محتوایی نیز میتوان مورد بررسی قرار داد .سیر
تحول این آثار نشان میدهد در هر دورهای،
تغییراتی در آنها صورت گرفته است .این تغییرات
بیشتر در جنس مصالح ،نوع و کیفیت خط و در

تبیین عوامل مؤثر بر ابهام در تاریخگذاری بناهای مذهبی دوره ایلخانی

33

پارهای موارد در محتوا رخ نموده است .نمونههای

تاریخگذاری کرد( ».کالیس )121 :1381 ،همچنین

بسیار متعددی از پژوهشهایی که پیرامون تزئینات

در نمونۀ دیگری به نام امامزاده حاتم خوش (در 21

و بهویژه تزئینات دورۀ ایلخانی و یا قرون  7و  8ه.ق.

کیلومتری جنوب کرج) مینویسد« :هستۀ مرکزی

صورت گرفته ،موجود است .ولیکن مواردی

ساختمان گنبددار با نماهایی در جنوب و شرق که

همچون پژوهشهای خودداری نائینی و پاکنژاد

ال در
هر یک با طاق نماهایی تقسیمبندی شده ،احتما ً

( ،)1386شکفته ( ،)1391آزاد ( ،)1393مطلبی و

دورۀ سلجوقی تا دورۀ ایلخانی ساختهشده است .این

اصالنی ( )1393و انیسی ( )1389بیشتر مخاطب

تاریخگذاری بر اساس وجود بقایای بندکشیهای

بحث هستند؛ زیرا از تزئینات بهعنوان یک مؤلفۀ

تزئینی در جبهۀ بیرونی بنا انجامگرفته است».

مؤثر در جهت تعیین صحیحتر مبدأ تاریخی ابنیۀ

(کالیس .)123 :1381 ،از نکات دارای اهمیت در

بهره گرفتهاند.

شناخت و بررسی تزئینات و نقوش ،مصالح بهکار

روش بهکارگرفته شده توسط محققین غیر ایرانی در

رفته در تزئینات است .اهمیت شناخت جنس مصالح

مورد تزئینات ابنیه تاریخی ،غالب ًا متکی بر مطالعات

در تزئینات در این است که بعضاً بازسازی تزیینات

میدانی و به شکل تحلیلی – توصیفی انجام شده

در ادوار مختلفی رخ داده است .این بازسازیها در

است .کالیس در بررسی برجهای آرامگاهی و امام-

کیفیتهای متفاوتی نیز اجرا شده است و میتواند

زادههای شمال ایران از نمونههای متعددی یاد

در شناخت مبدا تاریخی ساخت اثر ابهام ایجاد کند.

میکند که تاریخگذاری این بناها را بر مبنای مؤلفه

بهعنوان نمونه میتوان از تغییرات صورت گرفته بر

تزئینات انجام داده است .به عنوان مثال در مورد

چیدمان کاشیهای مقبره امامزاده سید اسحاق ساوه

برجهای آرامگاهی گورسارخانه بعد از تحلیل و

(تصویر  )1و نیز چیدمان کاشیهای اتاق گنبد حرم

بررسی تزئینات این برجها مینویسد« :این تزئینات

امام رضا (ع) (تصویر  )2و همچنین بازسازی و

مشابه گچبریهای قرن  14میالدی است و بر اساس

سرقت کاشیهای امامزاده یحیی ورامین (در دورۀ

آنها میتوان برج را از دورۀ مغول تا دورۀ تیموری

قاجار) (تصویر  )3نام برد.

34

نشریه معماری اقلیم گرم و خشک .سال هشتم ،شماره یازدهم ،بهار و تابستان 1399

تصویر  -1امامزاده سید اسحاق ساوه (مأخذ :نگارنده) .تصویر  .2اتاق مقبرۀ امام رضا (ع) (مأخذ :نگارنده) .تصویر  .3امامزاده
یحیی ورامین (مأخذ :نگارنده).

 -4-3تاریخگذاری بر اساس فنآوری

روشهای متعدد علمی در تاریخگذاری آثار و ابنیه

ساخت و مصالح

تاریخی انجام میشود (بحرالعلومی.)1392 ،

پژوهشگران تاریخ معماری معموالً بر مبنای

بخش عمدۀ پژوهشهای صورت گرفته پیرامون

شناختی که از فنآوری رایج در دورههای مختلف

تحلیلهای تاریخگذاری غیر عددی (زمان مشخص

دارند میتوانند اثر را در دوره تاریخی مربوط قرار

و دقیق) آثار و ابنیه تاریخی مرهون ارزیابیهای

میدهند .انواع روشهای طاق زدن ،نحوه ایجاد

حاصل از مؤلفۀ فن ساخت و مصالح است .توجه به

ستونها و پیسازی ،انواع روشهای برپایی گنبد،

تاریخگذاری تحت این مؤلفه غالب ًا توسط

انواع گوشهسازی ،توجه به ضخامت و باربر بودن

پژوهشگرانی با رویکرد باستانشناسی صورت گرفته

دیوارها ،از روشهای مبتنی بر تحلیل فنآوری

است .گیرشمن ( ،)1374هرتسفلد ( ،)1381گدار

ساخت ابنیه است .همچنین کیفیت و نوع مصالح به

( ،)1387ویلبر ( )1365و سیرو ( 1359الف و ب)،

کار رفته نیز عامل تعیینکنندۀ دیگر در تاریخ-

از شاخصترین پژوهشگران غربی هستند که بخشی

گذاری بنا است .از سوی دیگر انواع روشهای

از تاریخگذاری بناها را بر مبنی این مؤلفه انجام

سالیابی از روی مصالح بهصورت دقیقتر و با

دادهاند .هرچند مطالعاتی که محققین و کاوشگران

تبیین عوامل مؤثر بر ابهام در تاریخگذاری بناهای مذهبی دوره ایلخانی
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ایرانی بعدها انجام دادهاند ،در موارد متعددی تاریخ-

 -4عوامل مؤثر بر تغییرات ابنیه در طول

گذاری اولیه بنا را بر خالف نظر محققین غربی

تاریخ

اثبات کردهاند (ر.ک .آیتاهللزاده شیرازی)1359( ،

همانطور که در باال به آن اشاره شد یکی از دالیل

و احمد صالحی کاخکی و همکاران (.))1393

اصلی خطا در تاریخگذاری ابنیه این دوره ،تغییرات

روشهای بررسیشده نشان میدهد موفقیت در

مکرر ایجاد شده در آنها است .عوامل تغییر آثار

دستیابی به نتایج تازه در تاریخگذاری عمدتاً متکی

معماری را میتوان از دو جنبه فنی (مصادیق عینی

بر شواهد میدانی و کاوشهایی است که در مراحل

موجود) و جنبۀ تاریخی (که در متون تاریخی و

بعدی مطالعۀ اسناد به کمک محققین آمده است .در

جغرافیایی به آنها اشارهشده است) مورد ارزیابی

حالیکه مواردی وجود دارد که تصورات محقق

قرار داد .جهت بررسی و انجام مطالعات،

بدون پایه و اساس مطالعات بعدی را به انحراف

آسیبشناسی ،دستهبندی و تفکیک آسیبها

بکشاند.

ضروری به نظر میرسد .بر این اساس عوامل آسیب-

انتخاب روش مناسب تاریخگذاری در هر بنا بسته به

رسان به بناهای تاریخی را در یک دستهبندی کلی

مؤلفهها و امکانات قابل دستیابی است .تاریخگذار

میتوان به عوامل طبیعی و عوامل انسانی تقسیم

باید مؤلفههای تاریخگذاری را بهدقت بشناسد و از

نمود .عوامل طبیعی به پدیدههایی گفته میشود که

خطاهایی که هر مؤلفه را تهدید میکند آگاه باشد.

ناشی از نیروی طبیعت بوده و خارج از حوزه توانایی

از این رو الزم است آنچه که باعث ایجاد خطا می-

انسان است ،مانند زمینلرزه ،سیل ،توفان و سایر

شود را شناسایی نماید .مروری بر پژوهشهای انجام

موارد .اما منظور از عوامل مخرب انسانی ،آن دسته

شده (جدول  )1در زمینه تاریخگذاری ابنیه این

تخریبهایی است که دانسته و ندانسته توسط انسان

دوره و مقایسه آنها باهم نشان میدهد تناقضات

روی میدهد؛ همچون جنگ ،مدیریت نادرست،

موجود در نتایج این پژوهشها ،حاصل عدم توجه

بیتوجهی به حفظ بناها و مرمت آثار تاریخی،

به عواملی است که میتواند بر ایجاد خطا در تحقیق

تغییرات عملکردی و امثالهم .این عوامل در برخی

موثر باشد.

از موارد منجر به تخریب و در موارد دیگر منجر به

عوامل موثر بر ایجاد خطا در تاریخگذاری بناها

تغییر ابنیه گردیدهاند .پس الزم است علل به وجود

عبارتند از.1 :تغییرات مکرر بنا در طول تاریخ.

آمدن تغییرات و یا تخریبهایی که در ابنیه این دوره

.2تغییرات عمدی در تاریخ کتیبههای موجود.

به وجود آمده شناسایی شود.

.3تقلیدهای ناشیانه و یا هنرمندانه از تزئینات و نقوش
ادوارگذشته به منظور همسانسازی نقوش

 -1-4عوامل طبیعي موثر بر تغییر ابنیه

.4تعمیرات فضاها و تغییرات عملکردی و فرم ابنیه

تاریخي

است.

مطالعات نشان میدهد که در اکثر موارد به دلیل در
دسترس نبودن شواهد و مستندات الزم برای
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تاریخگذاری ،نظیر کتیبه ،مادهتاریخ و  ...آنچه که

(کیفیت مصالح بهکاررفته در ابنیه ،ناآگاهی معماری

موجب ابهام در شناخت تاریخ شکلگیری این بناها

و سازنده بنا ،ناکارآمدی ابنیه) (تنهایی و همکاران،

شده است ،بهجز تغییرات انسانی ،بعضاً تخریبهایی

 .)103-87 :1391بهعنوان نمونه برخی از بناهای قرن

است که در فرم ،فضا و تزئینات این بناها در طول

 7و  8ه.ق .که تحت تأثیر عوامل انسانی دچار تحول

تاریخ توسط عوامل طبیعی به وجود آمده است.

شدهاند بدین شرح است :تخریب بخشی از مسجد

ایران در یکی از مناطق حادثهخیز واقعشده و یکی

بزرگ بخارا توسط چنگیز در 619ق( .ویلبر:1365 ،

از کشورهایی است که بنا به موقعیت زمینشناسی،

)3؛ سقوط بغداد در سال 656ق .و آتش زدن کاخ

جغرافیایی و تغییرات آب و هوایی و اقلیمی ،در

خالفت ،مسجد بزرگ و مقبره خلفا توسط هالکو

معرض انواع آسیبهای جدی ناشی از حوادث

(ویلبر)8 :1365 ،؛ نابود کردن تمام معابد غیر

طبیعی چون زمینلرزه ،سیل ،طوفان ،خشکسالی و

اسالمی در تبریز به دستور غازانخان تازه مسلمان

امثالهم قرار دارد.گدار نیز معتقد است که زلزله

شده در سال 694ق( .ویلبر)8 :1365 ،؛ معبد ارغونیه

بهعنوان مهمترین دشمن بناهای تاریخی ایران است

توسط غازانخان (که ساخت پدرش بود) ویران شد

(گدار :1387 ،ج.)260 ،2

و بهجای آن مسجدی بسیار زیبا بنا کرد (همدانی،

مهمترین ویژگی و وجه افتراق این پدیده از

)208 :1394؛ در سال 1018ق .شاهعباس صفوی

سایر عوامل ،بروز به یکباره ،بدون هیچ عالمت

دستور تخریب عمارتهای غازانی (مقبره

قبلی و قدرت تخریب فوری آن است ،بهخصوص

غازانخان ،مسجد جامع ،خانقاه و مدارس) را صادر

که بناها و آثار تاریخی عمدت ًا از مصالحی چون

کرد (جنابدی)828 :1378 ،؛ اشراف مسلمان،

آجر ،سنگ و خشت ساختهشده که از مقاومت

کلیساها و صومعههای مسیحیان نسطوری را آتش

کششی اندکی برخوردار و در برابر این پدیده

زدند (ویلبر.)27 :1365 ،

بهشدت آسیبپذیرند.

از این دست شواهد (که به نمونه هایی از آنها در باال
اشاره شد) در منابع تاریخی بسیارند ،جمع بندی آنها

 -2-4عوامل انساني تغییر ابنیه تاریخي

نشان میدهد عمده تغییراتی که بر اساس عوامل

قرون  7و  8قمری

انسانی در ابنیه این دوره (بهویژه ابنیه مذهبی) به

عوامل انسانی که ابنیه را دچار تغییر و تحول میکنند

وجود آمده ،به دالیل تغییراتی است که در ساختار

معموالً تحت تأثیر یک عامل یا تلفیقی از عوامل

دینی حکومت وقت رخ داده و یا به دلیل وجود

هستند .این عوامل بهطور خالصه شامل مواردی

اختالفات مذهبی بوده است .بهعنوانمثال تحوالتی

همچون .1 :فرهنگی – اجتماعی (تسلط اقوام

که بر نقوش و تزئینات گنبد سلطانیه انجامشده به

مختلف بر یک سرزمین)  .2سیاسی (جنگ ،تغییر

دلیل تغییر مذهب حاکم وقت (الجایتو) از تسنن به

حکومتها)  .3اقتصادی (فقر اقتصادی ،هزینههای

تشیع بوده است (ویلبر.)26 :1365 ،

زیاد نگهداری بناها)  .4نزاع ادیان و مذاهب  .5فنی
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 -۵تجزیه و تحلیل مصادیق به منظور

از آن قرار دارد .از میان آثار داخل مرز 44 ،بنا از

شناخت عوامل مؤثر بر ابهام در شناخت

نزدیک توسط نگارنده مورد بازدید و بررسی میدانی

مبدأ تاریخي ابنیه ایلخاني

قرار گرفت .سپس از میان این  119اثر ،پنجاه بنا که

پرداختن به چهار جنبه اساسی انجام مطالعات تاریخ-

تاریخگذاریشان ،حتی به صورت جزیی دارای

گذاری (فرمی -فضایی ،نقوش و تزئینات ،کتیبه،

ابهام بود مورد بررسی قرار گرفت .از این میان  32بنا

فنآوری ساخت و مصالح) که در باال به آنها اشاره

بهصورت میدانی و  3بنا از طریق منابع مورد تجزیه

شد ،در راستای یافتن عوامل مؤثر بر ابهام در تاریخ-

و تحلیل قرار گرفت .این نکته نیز الزم به یادآوری

گذاری ابنیۀ مذهبی قرن  7و 8ق .نیز بود .زیرا

است که از  35بنای مورد نظر ،ویلبر تنها در مورد

وجوهی که پرداختن به آنها موجبات شناخت مبدا

تاریخگذاری  23بنا تردید نشان داده است.

تاریخی بنا را فراهم میکند ،خود میتوانند به نوعی

در جدول یک عوامل ابهام در تاریخگذاری ابنیه

عاملی باشند که پژوهشگر را با خطا مواجه سازد .از

مورد تردید در مبدأ تاریخگذاری با توجه به موارد

این رو به جهت شناخت عوامل موثر بر ابهام در

مشاهده شده و یا گزارش شده نشان داده شده است.

خوانش مبدا تاریخی بناهای این دوره ،الزم است

این سی و یک بنا توسط پژوهشگر بهصورت میدانی

معیارهای پیش گفته در مصادیق عینی مورد بررسی

مورد بررسی قرار گرفته است و از میان این تعداد

و تجزیه و تحلیل قرار گیرند تا مشخص شود هر یک

ابنیه ،نوزده بنای اول ،ابنیهای هستند که ویلبر نیز در

از این عوامل چگونه توانسته پژوهشگران را گمراه

تاریخگذاری آنان تردید دارد ولی دوازده بنای

ساخته یا پژوهش را باخطا مواجه سازد .انتخاب

بعدی که در ادامه آمدهاند ،ابنیهای هستند که ویلبر

مصادیق مورد نظر پژوهش به صورت زیر انجام شده

در تاریخگذاری آنان تردیدی اعالم نکرده است.

است:

این ابنیه به ترتیب تاریخگذاری ویلبر ( )1365در

از میان  119اثری که در فهرست بناهای دورۀ

جدول یک بر مبنای عامل یا عوامل ابهام در تاریخ

ایلخانیِ ویلبر ( )1365از سدۀ  7و 8ق وجود دارد،

گذاری مورد واکاوی قرار گرفتهاند.

 112بنا در داخل مرزهای کنونی ایران و  7بنا خارج
جدول  -1بررسی عوامل ابهام در تاریخگذاری مصادیق ابنیه مذهبی قرون  7و  8ه .ق( .مأخذ :نگارنده)
قدیميترین عنصر تاریخدار  /عامل تاریخگذاری
نام بنا

عامل  /عوامل ابهام در تاریخگذاری
(کتیبه ،تزئین و نقوش ،فرم و فضا ،فنآوری ساخت و مصالح ،متون و منابع ،کاوشهای باستان شناسي)

 .1مسجد

کتیبۀ  461مناره  /تزئینات دورۀ مغول

پامنار

کتیبه :عدم همخوانی وجود منار به تاریخ  461با تاریخ مسجد .تزئین و نقوش :تزئینات مغولی روی تزئینات سلجوقی

زواره

(گدار :1387 ،ج .)128 ،4فرم و فضا .1:نقشه فاقد ارزش (همان)  .2تغییر فضاها و شکل و فرم.

2

محراب احتمالی موجود  / 623محراب قدیمی سرقت شده
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 .2مسجد
میدان
(میرعماد)
کاشان

کتیبه :محراب  623که احتماالً مربوط به این بنا است .فرم و فضا :مناره سنگی که تا سال  1192موجود بوده است.
فنآوری ساخت و مصالح :چند جرز ضخیم در گوشۀ غربی بنا مربوط به زمان محراب وجود دارد (ویلبر.)114 :1365 ،
سایر نکات :دو فرضیه پیرو این مسجد موجود .1 :این مسجد در سال  868طبق وقفنامه ساخته شده است و محرابی از بنایی
دیگر با تاریخ  623به آنجا منتقل شده (واتسون .2 )272 :1390 ،این مسجد بر روی مسجدی قدیمیتر که محراب آن به سال
 623است ،ساخته شده (نراقی 92 :1345 ،و ( )207دیوالفوآ.)218 :1385 ،

.3

محراب  / 663محراب قدیمی سرقت شده

امامزاده

کتیبه :محراب  663که موجود نیست .تزئین و نقوش .1 :کاشیهای دورههای مختلف (دیوالفوآ .2 )161 :1385 ،تکمیل

یحیي

تزئینات بنا با کشیهای ستارهای شکل (ویلبر .)121 :1365 ،فرم و فضا :حذف برج هشتگوشه (ویلبر .)120 :1365 ،سایر

ورامین

نکات :تاریخگذاری بر مبنای کاشی (تزئینات) و محراب سرقت شده احتمالی مربوط به این بنا صورت گرفته است.

.4
امامزاده
اسحاق
ساوه
 .۵مقبره
عالءالدین
ورامین

کتیبۀ کاشی  676دیوار
کتیبه .1 :جابجایی لوحۀ تاریخدار از روی دیوار و انتقال به روی قبه (ویلبر . 2 )124 :1365 ،برهم خوردگی کتیبۀ دیواره.
فرم و فضا :مسدود کردن درگاه جنوبی و افزودن محراب (فیض قمی :1350 ،ج )138 ،2
کتیبۀ باالی برج  / 688کتیبۀ بدنه بنا
فرم و فضا .1 :بلندی باالی کف عامل احتمالی وجود بنای مجاور (ویلبر .2 .)129 :1365 ،بیقرینه نبودن مدخل شمالی
تزئینات محراب

 .6مسجد

کتیبه :کتیبههای بدون تاریخ .تزئین و نقوش .1 :محراب قدیمیتر در زیر محراب ایلخانی (ویلبر .2 )129 :1365 ،محراب

جامع

جدیدتر از ساختمان سلجوقی (ویلبر .)130-129 :1365 ،فرم و فضا .1 :همجواری ابنیهای که امروز نیست (همانجا) .2

سجاس

مسدود کردن دیوارهای شرقی و غربی (همانجا) .سایر نکات :احتمال اینکه این بنا همان مدفن مذکور در سفرنامه حمداهلل
مستوفی نباشد نیز هست (فسایی :1382 ،ج .)708-707 ،1
کاشی جالدار ( 698ویلبر / )135 :1365 ،کتیبۀ ایوان  – 703کتیبۀ صفه 712

 .7مقبره

کتیبه :حک «ال اله اال اهلل» بر روی سنگ مقدس (نوع و شکل رسم الخط قدیمیتر) .تزئین و نقوش :بخشی از جزئیات

پیربکران

دوالیه ایوانچهها .فرم و فضا .1 :وجود اتاق گنبددار ـ شبستان گنبددار (ویلبر .2 )132 :1365 ،عدم انطباق محور و محل
قرارگیری محراب  .3عدم روابط صحیح فضایی در ورودی ایوان  .4وجود سنگ مقدس بدون حفظ حریم ولی بدون تغییر.
کتیبۀ مناره  / 514کتیبه مناره – 514شبستان مسجد – 699خانقاه  – 702ایوان جنوب شرقی – 713ایوان غربی 717
تزئین و نقوش .1 :گچبریهای حاشیه روی پایههای مسجد ایلخانی (احتمال تخریب سقف قبلی)  .2سفالهای تزئینی

.8مجموعه

بدون لعاب ایوان غربی نسبت به ایوان شرقی .فرم و فضا .1 :موقعیت نابجای منار در مسجد .2 .حالت بن بست ایوان غربی

بایزید

 .متون و منابع . 1 :این بنا را ظاهراً پس از درگذشت بایزدی ،در نیمۀ دوم قرن سوم هجری قمری ساخته بودهاند

بسطام

(اعتمادالسلطنه :1362 ،ج  72 ،1و  .2 .)73وجود محرابی که خانیکف از آن نام میبرد و تاریخ  660داشته که امروزه وجود
ندارد (ویلبر .)138 :1365 ،کاوشهای باستانشناسي .1 :مسجد بایزید اول (قرن اول تا سوم)  .2آرامگاه آل کرت و
برج مقبره تخریب شده  .3احداث سقف به تاریخ  699بر سقف سلجوقی

 .9گنبد
غازانخان
و مسجد
جامع
بسطام

کتیبۀ برج کاشانه  / 700سردر برج  700و محراب 702
فرم و فضا .1 :تشابه ورودی مسجد با مساجد دیگر که به تاریخگذاری آنها ابهام وارد است (فرومد و اشترجان)  .2فرمت
خاص ترکیب مسجد و برج مقبره در پشت آن (نحوه ارتباط و موقعیت قرارگیری) با توجه به ساخته شدن همزمان  .3عدم
وجود مناره ورودی در تطبیق با نمونه مشابه آن (مسجد اشترجان)  .4عدم وجود محور شاخص هدایت نمازگزاران به قبله.
کتیبۀ گنبدخانه مسجد 389

تبیین عوامل مؤثر بر ابهام در تاریخگذاری بناهای مذهبی دوره ایلخانی

39

کتیبه :کتیبهای که اشرودر بدان اشاره میکند «مسجد درون مسجد ساخته شده» که احتمال قدمت بیشتر مقبره را تأیید
 .10مسجد

میکند (ویلبر .)145 :1365 ،فرم و فضا .1 :اختالف ده درجهای محورهای اصلی و محراب مسجد و مقبره (گدار:1387 ،

جامع نطنز

ج .2 )259 ،3عدم هماهنگی و ارتباط صحیح راه ورودی مقبره (همانجا)  .3مسدود شدن سردر نمای شمالی مقبره در حدود

و بقعۀ شیخ

( 707ویلبر . 4 )145 :1365 ،نابودی خانقاه در حملۀ افغانان در پایان دورۀ صفوی در غرب مجموعه که فقط سردر آن

عبدالصمد

باقیمانده (گدار :1387 ،ج .)269 ،3فنآوری ساخت و مصالح :از مشاهده گچ ریخته ،قسمتی از تزئینات آجری قدیمی-

نطنزی

تر پیداست و قدمت مقبره از مسجد بیشتر است (ویلبر .)145 :1365 ،کاوشهای باستانشناسي :کشف کتیبه گنبدخانه
به تاریخ .389
کتیبۀ سنگی مقبره  / 716ایوان و کتیبۀ سنگی مقبره

 .11منار

تزئین و نقوش  :تزئینات ارزشمند ایلخانی (همچون بناهای نزدیک) در این بنا به چشم نمیخورد .فرم و فضا .1 :طبق

جنبان

تصویری از لوئیجی پشه دیوارۀ مقابل ایوان جنوبی (شاید محراب) حذف شده است .2 .ورودی نامتناسب در غرب ایوان.

(بقعه عمو

ال بعد ًا بنا شدهاند (حاجی-
متون و منابع .1 :منار جنبانها طبق سفرنامه ابنبطوطه و شاردن که نامی از آنها نبردهاند احتما ً

عبداهلل)

قاسمی و همکاران1383 ،ب .2 .)110:تصویر لوئیجی پشه در  1850اطالعات متفاوتی از همجواری بنایی دیگر و دیوار
مقابل ایوان میدهد.
کتیبۀ سردر شرقی - / 715
کتیبه .1 :وجود کتیبۀ سلجوقی کشف شده سردر شمالی (هنرفر .2 )278 :1350 ،وجود کتیبۀ صلوات کبیره و خلفای اربعه.
تزئین و نقوش :وجود مربع های کوچک تزئینی با عبارات اهلل ،محمد ،ابوبکر ،عمر و علی ،به طور پراکنده که احتمال
میرود بنا ،پیشتر با تزئینات اسامی خلفای اهل سنت تزئین شده (احتماالً بنای سلجوقی) و سپس در حدود  716صلوات کبیره

 .12مسجد

افزوده شده .فرم و فضا :نحوه ورودی گرفتن از شرق همچون جامع یزد و جامع اصفهان است ولی ورودی گرفتن از شمال

جامع

همچون مسجد جامع فرومد است .به عبارت دیگر ورودی شمالی هندسه فضایی را در دسترسی به فضای داخلی به سهولت

اشترجان

طی نمیکند و به نظر میرسد تغییراتی داشته است .فنآوری ساخت و مصالح :سازه منار جنبان منارهای باقیمانده
(هنرفر .)267 :1350 ،متون و منابع :اشاره ابنبطوطه به مسجدی زیبا که آبی از وسط آن میگذرد (الله )21 :1380 ،در
صورتی که این آب در قسمت شمال ی و مقابل سردر شمالی است ،جایی که حدس بر وجود بنایی قدیمتر است که ایوان
شمالی نسبت به آن شکل گرفته است (ویلبر .)154 :1365 ،کاوشهای باستانشناسي :کشف کتیبۀ سردر شمالی در
تاریخ ( 1333هنرفر)278 :1350 ،
  /تزئینات  640تا ( 670نظری ارشد )200-167 :1391 ،تزئینات ( 715ویلبر)164 :1365 ،کتیبه :کتیبۀ پیشانی بنا سورۀ دهر (انسان) آیه  1الی  9مرتبط با امام حسن و امام حسین (ع) پیشینۀ قدمت بنا را به دورۀ تسلط

 .13گنبد

شیعیان بر این ناحیه بر میگرداند .تزئین و نقوش :عدم وجود دو عامل تزئینی رایج در دورۀ مغول یعنی گچ چند رنگ و

علویان

کاشی لعابدار (ویلبر .)164 :1365 ،فرم و فضا .1 :شباهت با گنبد سرخ مراغه احتماالً بنا مربوط به نیمه دوم قرن ( 6مصطفوی،

همدان

 156 :1381و  .2 .)157مدخل سرداب در میانه محراب و در جایی نامناسب است .متون و منابع :قتل عام گسترده در این
مکان طبق نظر پوپ بر اساس اعالم ادوارد براون از روی تاریخ جهانگشاء جوینی و جامع التواریخ رشیدالدین فضلاهلل
صورت گرفته (پوپ)1523 :1387 ،
 .1 / -شباهت تزئینات آجری با رباط شرف و مقبره سلطان سنجر حدود (( )600-500گدار :1387 ،ج .2 .)282-277 ،2از

 .14مسجد
جامع
فرومد

روی شباهت با مقبره بایزید بسطامی و مقبره الجایتو حدود ( 720ویلبر)169 :1365 ،
تزئین و نقوش :بر دیوار محراب از الی شکافها اثر تزئین گچی دورۀ قبل مشهود است (ویلبر .)169 :1365 ،فرم و
فضا .1 :عدم دقت در طراحی دو ایوان مقابل هم (گدار :1387 ،ج .2 .)259 ،2پر شدن دیوار شرقی ایوان جنوبی در دورۀ
مغول (ویلبر .3 .)169 :1365 ،نسبت میان ارتفاع ایوانها و ابعاد صحن متفاوتتر از سایر نمونههای دیگر است (ایوانهای
بزرگ و صحن کوچک) .4 .شباهت ورودی مسجد با مسجد جامع اشترجان که در تاریخگذاری ایوان شمالی آن نیز ابهام

40

نشریه معماری اقلیم گرم و خشک .سال هشتم ،شماره یازدهم ،بهار و تابستان 1399
وجود دارد .متون و منابع :از آنجا که یاقوت حموی نامی از فرومد نمیبرد ،احتماالً از کم اهمیتی این محل در پیش از
مغول بوده است در نتیجه ویلبر و گدار احتمال اهمیت یافتن شهر فرومد در دورۀ مغول را مطرح میکنند (گدار :1387 ،ج،2
( )259ویلبر .)169 :1365 ،سایر نکات  :مسئله ایوان شمالی و ورودی خبر از محدودیتی نامعلوم میدهد که در تکمیل و
حل مسئلهای ایجاد شدهاند.
کتیبۀ کاشی ( 765افشار :1354 ،ج  / )131 ،2کتیبۀ  – 765محراب  – 777کتاب تاریخ جدید بزد و دستور ساخت مسجد

 .1۵مسجد
جامع یزد

در 724
فرم و فضا .1 :حذف مناره در قرن نهم .2 .حذف آثار مسجد قدیم در دورۀ پهلوی و قبلتر .کاوشهای باستانشناسي:
عدم وجود آتشکده در محل گنبدخانه و ایوان جنوبی .سایر نکات  :امکان وجود آتشکده در محل مسجد عتیق نیز ممکن
است باشد.
 / -تشابه تزئینات محراب به مسجد جامع ورامین

 .16بقعه

تزئین و نقوش :سالم ماندن محراب بدین شکل تا به امروز بدون پوشش و مستقل .فرم و فضا .1 :پالنی که ویلبر ارائه

امامزاده

داده است و آنچه امروز مشاهده میشود ارتباط فضایی بسیار مبهمی ارائه میدهد و قابل درک نیست .2 .تقدم تاریخ ساخت

حسین

برج به محراب (ویلبر )191 :1365 ،متون و منابع  :تصویری که مادام دیوالفوآ کشیده است ،محراب بدون پوشش دیده

ورامین

میشود.
کتیبۀ خانقاه 733
کتیبه :احتمال ساخت خانقاه ( ) 683-657قبل از برج با توجه به متن کتیبه (ثبوتی .)109-106 :1370 ،تزئین و نقوش:

 .17مقبره
چلبي
اوغلو
سلطانیه

نقوش چلیپا شکل "علی" بر بدنه برج که تخریب نشده است .فرم و فضا .1 :احتمال ساخت برج قبل از خانقاه ()733
بهخاطر افول سبک آذربایجان بعد از ( 735ویلبر .2 .)186-185 :1365 ،عدم ارتباط فضایی برج با خانقاه .فنآوری
ساخت و مصالح :مصالح پی برج ،از داشکسن بهدست آمده که معبدی است بدون تاریخ مشخص .سایر نکات :بازه
زمانی که تاریخ ثبوتی معرفی میکند منطبق بر حکومت هالکو ،آباقآن و احمد تگودار است و بازه زمانی که ویلبر اعالم
میکند اواخر حکومت ابوسعید است .تاریخ گذاری ثبوتی احتماالً بر مبنی تشابه نام فرد دیگری که در قونیه دفن است
صورت گرفته است .از طرف دیگر تاریخ ویلبر تاریخی است که سلطانیه بعد از مرگ الجایتو ( )716به افول گردید و توسعه
کمتر صورت گرفته است.
محراب  / 738کتیبه محراب  – 738حفاری وسط صحن – گنبدخانه سلجوقی

 .18مسجد
جامع
ابرقو

فرم و فضا .1 :محل قرارگیری محراب  .2اختالف  30درجهای جهتگیری مسجد نسبت به قبلۀ صحیح .3 .وجود خدایخانه
همچون عتیق شیراز در وسط صحن .فنآوری ساخت و مصالح :عدم تناسب محراب ایوان شرقی با ایوان .متون و
منابع :جامعِ خوب (طبق نوشته مقدسی) .کاوشهای باستانشناسي .1 :احتمال کارکرد به عنوان آتشکده در دورۀ
ساسانی به نقل از محمود موسوی (حاجیقاسمی و همکاران 1383 ،الف .2 )22 :کشف نمونه سفال از دوره پارتی در زیر
بخش خدایخانه.
کتیبهای به تاریخ 755

 .19مسجد

کتیبه  :شباهت نام بانی مناره و تزئینات آن با برج پیرعلمدار و مناره مسجد تاریخانه دامغان ( 417مخلصی.)44 :1372 ،

جامع

تزئین و نقوش :عدم وجود تزئینات توپیگچی دورههای سلجوقی و ایلخانی .فرم و فضا .1 :مناره متعلق به مسجد میدان

سمنان

دورۀ سلجوقی بوده است که اکنون از بین رفته است (ویلبر .2 .)197 :1365 ،گنبدخانه و شبستان شمال شرقی سلجوقی.
کاوشهای باستانشناسي :حفاری و گمانهزنی دهه  50و کشف بقایای آتشکده ساسانی (مخلصی.)77 :2536 ،
کتیبۀ ایوان جنوبی 609

تبیین عوامل مؤثر بر ابهام در تاریخگذاری بناهای مذهبی دوره ایلخانی

 .20مسجد
جامع
گناباد

41

کتیبه :پوشاندن کتیبۀ سلجوقی زیر قوس مدخل شبستان شرقی (مالزاده .)130 :1379 ،تزئین و نقوش :وجود گچبری نام
علی (ع) بصورت چلیپایی شکل .فرم و فضا . 1 :تغییر عمده محور بخش جنوبی نسبت به سه جبهۀ دیگر  .2سطح باالتر
کف مسجد ،احتمال ساخت مسجد بر خرابههای بنای قدیمی را تقویت میکند .کاوشهای باستانشناسي :در گمانهزنی
کف بنا بخشهایی از بنای قرن سوم بدست آمد (مجتبوی.)155 :1374 ،
کتیبۀ ایوان  / 615محراب سلجوقی

.21مدرسه

کتیبه .1 :وجود نام خلفای اربعه  . 2ابهام در خوانش کتیبۀ تاریخدار باقی مانده  . 3استفاده از کتیبه با مفهوم خاص تسلط

ملک

سنیها بر شیعیان (پیروزی افراد با ایمان در ایوان جنوبی) (بلر 1387 ،ب .)141 :تزئین و نقوش :تزئینات شبیه به سبک

زوزن

هرات .متون و منابع  :توسط یاقوت حموی بصره کوچک دانستن زوزن که بر اهمیت این شهر تأکید میکند (همان،
 .)133کاوشهای باستانشناسي .1 :کشف محراب گچبری سلجوقی  .2کشف ستونهایی در فضای ایوان اصلی
کتیبۀ  652محراب

 .22مسجد

کتیبه  :متن کتیبۀ محراب اشاره مستقیم به ساخت مسجد و رباط دارد و نه مرمت و توسعه .فرم و فضا .1 :ساختار صلیبی

سنگي

شکل بنا .2 .وجود حوض وسط و سقف مربعی باز بر روی حوض در وسط .فنآوری ساخت و مصالح :مصالح و سازه

داراب

سنگی بنا چون سایر تأسیسات ایجاد شده توسط محمدبن مبارز بر ساخته شدن بنا توسط وی تأکید دارد (شیخالحکمایی و
حسنی 90 :1395 ،و .)91
  /شکل بنا و گنبدخانه (حدود سلجوقی)ال مقبره بابا لقمان از
تزئین و نقوش  :وجود محرابی در بدنۀ شمالی بدون موقعیت قرارگیری صحیح .فرم و فضا .1:احتما ً

.23هارونیه
طوس

روی این بنا ساختهشده است (ویلبر .2 .)158 :1365 ،سرپا ماندن بنا بعد از تخریب عمدۀ طوس  .3افزوده شدن بخش جبهۀ
شمالی به گنبدخانه .فنآوری ساخت و مصالح :گنبدخانه مربوط به قبل از سلجوقی (هیلنبراند به نقل از موسوی .)1370
متون و منابع .1 :تصویر لوئیجی پشه از بنا نشان از باز بودن جبهۀ شرقی و احتماالً غربی بنا میدهد .2 .ایوان جنوبی دارای
مقرنس بوده که در مرمت امروزی دیده نمیشود .کاوشهای باستانشناسي :کشف شبستانی (احتماالً مربوط به مدرس)
در نزدیکی جنوب این بنا خبر از بافت با اهمیتی دارد که این بنا در آن قرار داشته است.
اسناد تاریخی مبنی بر دستور علیشاه به ساخت بنا
تزئین و نقوش .1 :محراب ساده آجری امروزی با محراب مرصع آراسته به قاببندی زرین و سیمین اسناد تاریخی شباهتی
ندارد .2 .ناتمام ماندن تزئینات دیواره شرقی و غربی .فرم و فضا .1:پالن مستطیل شکل بنای شمالی و درگاه ورودی در

 .24ارگ

سمت جنوب قرار داشته که همین مسئله میرساند که این بنا مسجد نبوده است .2 .این بنا از الحاق دو بنا ایجاد شده است.

علیشاه

فنآوری ساخت و مصالح :عدم کارکرد برج محراب به عنوان پشتبند .این برج در اصل محرابی به شکل یک پوستۀ

تبریز

نیم استوانهای بوده که بعدها آن را پر کردهاند .متون و منابع :تصاویر متعددی از سفرنامههای شاردن و بعد از آن موجود
است .کاوشهای باستانشناسي .1:بنای شمالی که از کاوش بدست آمد بر بنای ارگ تقدم تاریخی دارد .2 .وجود پی
ال
و داغ منارهها و کارکردن منارهها (چفت و بست شدن) با بدنۀ بنای قدیمی (شمالی)  .3وجود پلکان سراسری که احتما ً
متعلق به پیش طاق بنای قدیمی بوده است.
کتیبۀ  722ایوان

 .2۵مسجد
جامع
ورامین

تزئین و نقوش .1 :از بین رفتن تزئینات تا ارتفاع دو متری از کف به علت سیل و آبگرفتگی  .2تزئیات محراب مربوط
به قرن نهم .فرم و فضا .1 :هندسه نامتقارن نقشۀ بنا  .2تفاوت محور عمودی با محورهای فعلی بهویژه قسمت جنوب غربی.
کاوشهای باستانشناسي .1 :الیههای چندالیه پی (سه الیه کف متفاوت در زیر ایوان جنوبی)  .2تفاوت آجر و مالت
این آثار با مصالح پیها .سایر نکات :مصالح متفاوت ،محور متفاوت و پی پایینتر به مسجدی غیر از سدۀ هشتم تعلق
دارد .با توجه به ساخت شیعی شهر ورامین دور از ذهن نیست که جامع قرن  8را بر جای جامع قرن  6ساختهاند.
کتیبۀ  / 633کتیبۀ گنبدخانه  633و تعمیرات بعدی 763
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 .26مسجد
کرماني
مجموعه
تربت جام

نشریه معماری اقلیم گرم و خشک .سال هشتم ،شماره یازدهم ،بهار و تابستان 1399
کتیبه :ناقص شدن کتیبۀ قرآنی .تزئین و نقوش :شباهت تزئینات داخل طاقها با غرفههای گنبد سلطانیه (ویلبر:1365 ،
 .)187فرم و فضا :ناقص شدن هندسه فضا و کتیبه ،نشان می دهد دو ردیف طاق در شرق بنا و یک ردیف طاق در جنوب
شبستان و محراب بوده است که بخش جنوبی و محراب به هنگام احداث مسجد نو تخریب شده است .کاوشهای
باستانشناسي  :در کاوش و خاکبرداری مجموعه ،بقایای دیوار جنوبی شبستان و فرورفتگی محراب بدست آمد
(دانشدوست.)61 :1364 ،

 .27اتاق

کتیبۀ ازارۀ گنبدخانه برخی  512و برخی  ،557دیوارۀ شمالی گنبدخانه ( ،)616کتیبۀ ضلع شمالی گنبدخانه ( 712و )760

مقبره امام

کتیبه :کاشیهای متعدد ازاره که نظم آنها بهم خورده است .تزئین و نقوش :الیههای مختلف و متعدد تزئینات (از

رضا (ع)

بندکشی آهکی تا گچاندود و نقاشیهای آلبویه تا تزئینات متعدد و مفصلتر صفوی و نهایتاً آینهکاریهای قاجاری).

 .28منار
نظامیه
ابرقو

 .29بقعه
شیخ لقمان
سرخس

  /تزئینات و همجواری با بناهای مشابهتزئین و نقوش :تشابه تزئینات با نمونههای مشابه سردرهای دارای دو منار .فرم و فضا .1 :عدم وجود سایر اجزای این بنا
با وجود داغی اتصال بنایی در پشت آن . 2 .دسترسی به مناره از روی بام بنایی که موجود نیست صورت میگرفته است.
سایر نکات :از مقایسه با نمونهای چون اشترجان (که معلوم شد قدمت بیشتری دارد) میتوان قدمت این بنا را بیشتر دانست.
کتیبۀ  757ایوان
کتیبه .1 :کتیبههای شامل آیات قرآن و شرح حال عارف .2 .کتیبۀ دوالیه ایوان .فرم و فضا .1 :از بین رفتن مدرسه و
خانقاه . 2 .پوشش بیرونی گنبد از بین رفته و پوشش داخلی نیز فرو ریخته است .کاوشهای باستانشناسي :آثاری از
الحاقات شامل مدرسه و خانقاه در کاوش های محوطۀ بنا به دست آمد (مقری)53 :1359 ،
روایتهای غیر مستند
فرم و فضا . 1 :جهت قبله ابتدا به شیوه اهل تسنن و بعدها به روش اهل شیعه تغییر کرد (اعتمادالسلطنه :1362 ،ج .)203 ،3

 .30مسجد

 .2در جبهه شرقی شبستانی پایین تر از کف صحن مسجد وجود داشته که بام آن بصورت سکو اندکی باالتر از کف صحن

جامع

قرار داشته (همان) .متون و منابع :در تاریخ بیهقی آمده است که دو مسجد در سبزوار بود .یکی مسجد آدینه (پامنار) و

سبزوار

دیگری مسجد سبز ( )464که ظاهراً در جای مسجد جامع امروزی سبزوار بوده است (مولوی :2535 ،ج  )407-405 ،1سایر
نکات :محل قرائت قرآن و بعد اعدام شیخ خلیفه در تاریخ  736مسجد جامع سبزوار بوده سات که پیش از تاریخ ساخت
مسجد ،کانون شیعیان سربداران برای شورش علیه ایلخانان بوده است.
کتیبه ساخت ایوان غربی  770و کتیبه مرمت 796

 .31مسجد

فرم و فضا :این بنا شبیه ابنیۀ سلجوقی و توصیفات متون نیست .متون و منابع :اشاره ناصر خسرو به طاق عظیم مسجد

جامع

جامع که عامل شد با این بنا تفاوت داشته باشد .کاوشهای باستانشناسي :از کاوشهای اخیر باستانشناسی در 400

قائنات

متری این بنا بدست آمد که محل بنا مذکور به جامع عظیم با این بنای امروزی تفاوت دارد و در مکان دیگری واقع شده
است.

 -6جمع بندی عوامل ابهام در تاریخ

در جدول  ،1میتوان مهمترین عوامل ابهام در

گذاری ابنیه دوره ایلخاني

تاریخگذاری را به شرح زیر دستهبندی کرد:

بر پایۀ مطالعات و بررسیهای میدانی انجام شده بر

از سی و یک بنای مورد بررسی ،هفده بنا در بخش

بناهای منتسب به دورۀ ایلخانی با هدف دستیابی به

خوانش کتیبه ،دارای ابهام در تاریخگذاری هستند

دالیل ابهام در تاریخگذاری بناهای این دوره ،و

(جدول  ،1شمارههای ،13 ،12 ،10 ،7 ،6 ،4 ،3 ،2 ،1

جمعبندی اطالعات و ویژگی آنها بهصورت فشرده

 .)29 ،27 ،26 ،22 ،21 ،20 ،19 ،17بیست بنا در
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تبیین عوامل مؤثر بر ابهام در تاریخگذاری بناهای مذهبی دوره ایلخانی

شناخت مؤلفۀ نقوش و تزیینات دارای ابهام بودهاند

عواملی که در جدول  1مورد واکاوی قرار گرفت

(سایر بناها بهجز موارد ،22 ،18 ،15 ،10 ،9 ،5 ،4 ،2

عواملی بودند که سبب تردید در تاریخگذاری این

 23و  .)24مولفه فنآوری ساخت و مصالح در ایجاد

بناها نیز شدهاند .این عوامل خود اشاره به عواملی

خطا در  8بنا نقش داشته است (،18 ،17 ،12 ،10 ،2

دارند که ماهیت تاریخگذاری بنای مورد نظر را با

 23 ،22و  .)24متون و منابع در ایجاد ابهام در تاریخ-

تردید مواجه کرده است .در مواردی همچون مسجد

گذاری  12بنا (یعنی بناهای ،16 ،14 ،13 ،12 ،11 ،8

جامع اشترجان و مقبره پیربکران وجود شواهد متعدد

 30 ،24 ،23 ،21 ،18و  )31مؤثر بوده است.

گواه از سلسله تغییراتی میدهد که اهداف آن

بدین ترتیب ابهام در شناخت فرم و فضای بناها

امروزه برای ما مشخص نیست .ولیکن این اهداف

به عنوان مهمترین مؤلفۀ موثر بر ایجاد ابهام ،تقریب ًا

بی ارتباط با اهداف اعتقادی حکومت وقت نیز نبوده

در تمامی بناهای مورد بررسی دیده می-

است .واکاوی مصادیق منتخب نشان میدهد

شود .خوشبختانه انجام کاووشهای باستانشناسی،

عواملی که در تاریخگذاری ابنیه مؤثر هستند؛ شامل

توانسته است به ابهام در تاریخگذاری برخی از

کتیبه ،اسناد ،منابع ،ویژگیهای فرمی و فضایی،

موارد یادشده پایان دهد و یا نظرات ارایه شده پیشین

نقوش و تزئینات ،فنآوری ساخت و مصالح هستند.

را به چالش بکشد( .رجوع شود به جدول  ،1شماره-

از طرف دیگر مشخص شد عواملی که بر ایجاد ابهام

های ،26 ،25 ،24 ،23 ،21 ،20 ،19 ،18 ،15 ،12 ،10 ،8

در تاریخگذاری ابنیه مؤثر هستند شامل رویدادها و

 29و .)31

وقایع مؤثر بر ابنیه و نیز خطاهای تاریخگذاران در
خوانش تاریخ ابنیه هستند ،که هر دوی این عوامل

 -7جمعبندی به منظور تبیین روش مناسب

از همان عواملی تأثیر میگیرند که بر تاریخگذاری

در تاریخ گذاری

ابنیه مؤثرند (نمودار .)2
کتیبه ،اسناد و منابع

عوامل مؤثر
بر تاریخ-
گذاری ابنیه

ویژگیهای فرمی و فضایی
نقوش و تزئینات

رویدادها و
وقایع مؤثر بر
عوامل مؤثر بر ایجاد

ابنیه

ابهام در تاریخگذاری

خطاهای تاریخ
گذاران در

فنآوری ساخت و مصالح

خوانش

نمودار  -2رابطۀ عوامل مؤثر بر تاریخگذاری ابنیه تاریخی و عوامل مؤثر بر ایجاد ابهام در تاریخگذاری ابنیه
تاریخی
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منطقی به نظر میرسد ،تاریخگذاریهای انجامشده

روشهای ممکن جهت تاریخگذاری صحیح به کار

بر آثار قرون اولیه بعد از اسالم بیشتر متأثر از مؤلفه-

گرفته شود .ضمناً از آنجا که متون ،اسناد و تصاویر

های فرمی و سازهای آنها باشد؛ زیرا گذر زمان

به عنوان منابع درجه اول میتوانند در جهت تاریخ-

بیشتر بر دو مؤلفۀ کتیبه و تزئینات تأثیر گذارند و

گذاری تعیین کننده باشند ،مقابلۀ نتایج حاصل از

ضمناً چنانچه تعمدی در تغییر تاریخ یک بنا باشد،

مطالعات میدانی به روشهای گفته شده (خوانش

این امر از طریق کتیبهها و تزئینات سادهتر است از

کتیبه ها؛ شناخت ویژگیهای نقوش و تزئینات؛ فرمها

تغییرات سازهای و فرمی بنا.

و  )...با اسناد بهدست آمده ضروری است .در این

نتایج مطالعات تاریخگذاری انجام شده در مصادیق

صورت میتوان ادعا نمود که نتایج تاریخگذاری با

معرفی شده در هر بخش نشان میدهد ،چنانچه در

توجه به شواهد موجود و تحلیلهای بهدست آمده

یک بنا امکان مطالعه هرکدام از روشهای معرفی

میتواند به نتایج صحیحتری منجر شود (نمودار .)3

شده در باال وجود داشته باشد ،الزم است همه
مؤلفههای مورد شناسایی در مطالعات میدانی
تحلیل فرمی – فضایی

متون تاریخی

مقایسه کردن و

بررسی تزئینات
خوانش کتیبهها (تاریخدار – بانیان و بنایان و
اشخاص)

منابع مورد استفاده در تاریخگذاری

اسناد تاریخی

تطبیق مصادیق
با شواهد و اسناد

تصاویر قبل از تغییر و تحول
سفرنامهها

تحلیل فنآوری ساخت و مصالح
شناخت رویدادهای موثر بر بنا در طول تاریخ

تاریخگذاری
صحیح بناها
نمودار  -3روششناسی تاریخگذاری ابنیه تاریخی (مأخذ :نگارنده)

 -8نتیجهگیری
تجزیه و تحلیل نمونه ها نشان داد موثرترین عامل ایجاد ابهام در خوانش مبدا تاریخی ابنیه دوره ایلخانی
ویژگیهای فرمي و فضایي آنهاست .ویژگیهای شناخته شده نقوش و تزیینات این دوره و پس از آن
نادیده گرفتن یا خطا در خوانش کتیبههای موجود ،بیشترین تاثیر را در ابهام و ایجاد خطا در تاریخگذاری ابنیه
این دوره فراهم آورده است .این موضوع نشان میدهد تغییراتی که بر ساختار اولیۀ بناها به صورت فرمی و

تبیین عوامل مؤثر بر ابهام در تاریخگذاری بناهای مذهبی دوره ایلخانی
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فضایی ایجادشده چه میزان توانسته بر تاریخگذاری نادرست این ابنیه موثر باشد .این تغییرات بنیادین عمدتا در
تغییر حکومتها رخ داده است .قسمت دیگری از ابهامات تاریخگذاری که توسط محققان صورت گرفته به
علت بدخوانی کتیبهها ،شناخت نادرست از تزئینات و نقوش دوره ،و مشخص نبودن و تشخیص نادرست فنآوری
ساخت زمانه و مصالح مورد استفاده است .این عدم همنوایی و نبود وحدت میان عناصر تشکیلدهنده بنا ،به
سبب تغییرات و تخریبهای مکرر در کلیت بنا و تغییر هرآنچه جزیی از هویت و ویژگی سازههای این دوره
است ،در قیاس با ساختارهای مشابه منجر به ابهام در تاریخگذاری میشوند(.پاسخ به پرسش اول)
از این رو به منظور جلوگیری از خطا در تاریخگذاری بناهای این دوره ،پژوهشگر تاریخ بنا ،ضمن توجه به
مولفههای یادشده ،از ویژگیهای فرمی و فضایی زمانه ،نقوش و تزیینات بنا ،مصالح و فناوری ساخت اثر ،بایستی
از اسناد موجود ،بهره گرفته و با شناخت رویدادهای دوره تاریخی به نتیجهگیری و تعیین مبدأ تاریخی اثر
بپردازد(.پاسخ به پرسش دوم)
پينوشت
1. Demotte

" .2تزئینات مغولی" در متن گدار اشاره به تزئینات دورۀ ایلخانی دارد.
منابع
کتابها
 اعتمادالسلطنه ،محمدحسن خان .)1362( .مطلع الشمس 3 .جلد ،مترجم :محمد پیمان ،تهران :پیشگام.
 بحرالعلومی ،فرانک .)1392( .روش های سالیابی در باستانشناسی .تهران :سمت.

 بلر ،شیال 1387( .الف) .معماری ایلخانی در نطنز :مجموعه مزار شیخ عبدالصمد .مترجم :ولیاهلل کاوسی ،تهران :فرهنگستان هنر
جمهوری اسالمی ایران.

 بلر ،شیال .)1394( .نخستین کتیبهها در معماری دوران اسالمی ایرانزمین .مترجم :مهدی گلچین عارفی ،تهران :فرهنگستان هنر
جمهوری اسالمی ایران.

 پوپ ،آرتور .)1387( .سیری در هنر ایران از دوران پیش از تاریخ تا امروز .جلد  ،3مترجم :سیروس پرهام ،تهران :شرکت انتشارات
علمی و فرهنگی.

 ثبوتی ،هوشنگ .)1370( .بررسی آثار تاریخی سلطانیه .زنجان :هوشنگ ثبوتی.
 جنابدی ،میرزا بیگ حسن .)1378( .روضهالصفویه .مترجم :غ .طباطبائی مجد ،تهران :بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار.
 حاجیقاسمی ،کامبیز و همکاران 1383( .الف) .مساجد جامع .جلد  ،7تهران :دانشگاه شهید بهشتی ،روزنه.

 حاجیقاسمی ،کامبیز و همکاران 1383( .ب) .امامزادهها و مقابر .جلد  ،11تهران :دانشگاه شهید بهشتی ،روزنه.
 دیوالفوا ،ژان .)1385( .ایران کلده و شوش .مترجم :علیمحمد فرهوشی ،تهران :دانشگاه تهران.

 شیخالحکمایی ،عمادالدین .)1388( .اسناد معماری ایران .دفتر نخست .تهران :مؤسسه تألیف ،ترجمه و نشر آثار هنری .فسایی،
حسنبنحسن .)1382( .فارسنامه ناصرى 2 .جلد ،تهران :امیرکبیر.
 فیض قمی ،عباس .)1350( .گنجینۀ آثار قم 2 .جلد ،قم :مهر استوار.
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 گدار ،آندره .)1387( .آثار ایران 4 .جلد ،مترجم :ابوالحسن سروقد مقدم ،مشهد :بنیاد پژوهشهای اسالمی.
 گلیجانی مقدم ،نسرین .)1386( .تاریخ شناسی معماری ایران .تهران :دانشگاه تهران.

 گیرشمن ،رمان .)1374( .ایران از آغاز تا اسالم .مترجم :محمد معین ،تهران :شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
 مجتبوی ،سید حسین .)1374( .جغرافیای تاریخی گناباد ،پژوهشی در جغرافیای تاریخی گناباد ،کاخک ،بجستان و بیدخت .مشهد:
مرندیز.
 مخلصی ،محمدعلی .)2536( .آثار تاریخی سمنان .بیجا.

 مصطفوی ،محمدتقی .)1381( .هگمتانه :آثار تاریخی همدان و فصلی دربارۀ ابوعلی سینا .تهران :انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
 مقری ،علی اصغر .)1359( .بناهای تاریخی خراسان .مشهد :ادارۀ کل فرهنگ خراسان.

 مالزاده ،کاظم .)1379( .مساجد تاریخی؛ دایرۀالمعارف بناهای تاریخی ایران در دورۀ اسالمی  .3تهران :حوزۀ هنری.

 موسوی ،سید محمود .)1370( .توس :شهر خفته در تاریخ .تهران :معاونت پژوهشی میراث فرهنگی کشور.
 مولوی ،عبدالحمید .)2535( .آثار باستانی خراسان 2 .جلد ،تهران :انجمن آثار ملی.
 نراقی ،حسن .)1345( .تاریخ اجتماعی کاشان .تهران :دانشگاه تهران.

 واتسون ،آلیور .)1390( .سفال زرینفام ایرانی .مترجم :شکوه ذاکری ،تهران :سروش.

 ویلبر ،دونالد نیوتن .)1365( .معماری اسالمی ایران در دورۀ ایلخانان .مترجم :عبداهلل فریار .تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاب

 هرتسفلد ،ارنست .)1381( .ایران در شرق باستان .مترجم :همایون صنعتی زاده ،تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،
دانشگاه شهید باهنر کرمان.
 همدانی ،رشیدالدین فضلاهلل .)1394( .جامع التواریخ (تاریخ مبارک غازانی) .مترجم :روشن ،م ،.و موسوی ،م ،.تهران :مرکز
پژوهشی میراث مکتوب.
 هنرفر ،لطف اهلل .)1350( .گنجینۀ آثار تاریخی اصفهان ،آثار باستانی و الواح و کتیبه های تاریخی در استان اصفهان .اصفهان:
ثقفی.
مقاالت
 انیسی ،علیرضا .)1389( .مسجد جامع فهرج ارزیابی مجدد .هویت شهر.22-15 :7 ،

 آزاد ،میترا .)1393( .بررسی سه منارۀ مهم دورۀ سلجوقی (چهلدختران اصفهان ،تاریخانه دامغان و مسجد جامع ساوه) .مطالعات
معماری ایران.56-39 :5 ،
 آیتاهلل زاده شیرازی ،باقر .)1359( .مسجد جامع اردستان .اثر ،ش .51-6 ،1

 بلر ،شیال ( 1387ب) .مدرسه زوزن :معماری اسالمی در شرق ایران در سحرگاه تهاجم مغول .مترجم :میثم جاللی ،تاریخ پژوهی،
 36و .151–129 :37

 تنهایی ،زهرا؛ قنوات ،عبدالرحیم و معزی ،مریم ( .)1391آسیبشناسی آثار معماری ایران از ظهور اسالم تا قرن هفتم هجری.
مطالعات اسالمی :تاریخ و فرهنگ.112-81 :88 ،
 خودداری نایینی ،سعید ،پاکنژاد ،مهدی .)1386( .بررسی تزیینات محراب های مسجد جامع ساوه مطالعات هنر اسالمی-111 :7 .
.132
 دانشدوست ،یعقوب ( .)1364نکاتی دربارۀ مقالۀ مجموعۀ تاریخی تربتجام .اثر 10 ،و .76-58 :11

 سیرو ،ماکسیم 1359( .الف) .تطور مساجد روستائی در اصفهان ،مترجم :کرامتاهلل افسر .اثر.78-52 :1 ،
 سیرو ،ماکسیم 1359( .ب) .تطور مساجد روستائی در اصفهان ،مترجم :کرامتاهلل افسر .اثر2 ،و3و.159-140 :4
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 شکفته ،عاطفه ( .)1391ویژگی های بصری شاخص تزئینات گچبری معماری عصر ایلخانی ،مطالعات معماری ایران.98–79 :2 .
 شیخالحکمایی ،عمادالدین ،حسنی ،میرزا محمد .)1395( .نقش کتیبههای خوانده نشدۀ مسجد سنگی داراب در شناسایی کارکرد
و تاریخ ساخت بنا .پژوهشهای علوم تاریخی.94-81 :2 )8( ،
 صالحی کاخکی ،احمد ،عزیزپور ،شادابه ،رحیمی آریایی ،افروز ،بانک ،فاطمه .)1393( .تحلیل ساختار فضایی – کالبدی مسجد
جامع اردستان با تفکیک الیههای تاریخی ،مرمت و معماری ایران.46-33 :8 )4( .
 عدل ،شهریار .)1364( .کتیبهای نو یافته در بسطام و برج آرامگاهی ازمیانرفتۀ حسامالدوله در ساری .اثر 10 ،و .183-175 :11

 فرهمند بروجنی ،حمید .سلیمانی ،پروین .)1391( .گونه شناسی تزیینات گنبد غفاریه مراغه بر اساس الگوی تطبیقی ،مطالعات هنر
اسالمی.100-89 :16 .
 قوچانی ،عبداهلل ،آیتاهللزاده شیرازی ،باقر .)1367( .بررسی کتیبههای تاریخی مجموعه نطنز و مسجد جامع نائین .اثر 26 ،و :27
.142-132
 کالیس ،ولفرام .)1381( .برجهای آرامگاهی و امام زادههای شمال ایران .مترجم :فرانک بحرالعلومی ،وقف میراث جاویدان:37 ،
.130-117
 الله ،هایده .)1380( .تجلی قرآن ،در معماری اسالمی مسجد جامع اشترجان .علوم قرآن و حدیث :گلستان قرآن.26-21 :71،
 الله ،هایده .)1381( .بَرسیان ،مسجد ،دایره المعارف بزرگ اسالمی.719-715 :11 .

 مخلصی ،محمدعلی .)1372( .بررسی اجمالی در منار مسجد جامع سمنان ،میراث فرهنگی 10 .و .49-42 :11

 مطلبی ،زهره .اصالنی ،حسام .)1393( .شناسایی و معرفی نقوش تزئینات گچبری و آجرکاری محراب مسجد جامع برسیان.
پژوهش هنر.85-71 :8 )4( ،
 مکینژاد مهدی ,آیت الهی حبیب اله ,هراتی محمدمهدی .)1388( .تناسب و ترکیب در کتیبه محراب مسجد جامع تبریز .هنرهای
تجسمی (هنرهای زیبا).88-81 :40 ،
 منصوری ،سید امیر ،آجورلو ،بهرام .)1382( .بازشناسی ارک علیشاه تبریز و کاربرد اصلی آن .هنرهای زیبا.68-57 :16 ،

 نظری ارشد ،رضا ( .)1391نگاهی نو به یادمان تاریخی – معماری گنبد علویان همدان بر اساس مطالعات باستانشناختی .گزارش
های باستانشناختی.200-167 :8 ،
 هنرفر ،لطفاهلل ( .)1373از مسجد دیلمی جورجیر تا قبه سلجوقی تاج الملک :رازهای معماری اصیل ایرانی .هنر–67 :25 )1( ،
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Abstract
The most important element in knowing the identity of any building is its history. The
history of a building means knowing the building in its historical context so that it can be fully
understood in terms of its formation. It is, therefore, important to know the historical origins
of any building and the period in which it was shaped and changed. A review of what is known
about the historical origins of Iran's religious monuments, especially according to the records
written in the 7th and 8th centuries A.H., shows that scholars who have been active in this
field, despite their efforts, lack a deep knowledge of the geographical-natural context of Iran
on the one hand and the socio-political-religious events on the other hand. The results of their
studies are associated with errors. So, there is a lot of ambiguity about the factors involved in
the dating of the 7th and 8th centuries A.H. buildings and the effects of the social, religious,
and political developments of the Ilkhanid period on the physical changes in the religious
buildings of this period. The present study seeks to identify the factors that have influenced
the dating of the works of the seventh and eighth centuries A.H. by analyzing numerous
instances. It also seeks to identify the relationship between physical changes and the political,
social, and religious changes that took place during the Ilkhanid period. The analyses are
conducted based on physical, documentary and historical studies. The results of the study show
that most of the errors are induced by changes in the structures of this period, either in the
spatial organization of buildings, the incorporation of decorations in later periods, or the use
of various inscriptions in buildings. It can be said that the changes have mostly occurred with
political-religious motives. The series of events that took place during the Ilkhanid era, from
the beginning to the end, can be summarized in five waves. They include architectural
dependency, the era of beginning and transformation, the period between transition and
independence, the period of independence and production, and the period of isolation. The
religious beliefs of the rulers also differed in each of these waves. From the Buddhist and
Shamanic beliefs to the various forms of Islamic belief, each has an impact on the religious
structure of this period. Finally, the factors influencing the ambiguity in the dating of the
buildings in this period include a) the route of the Mongols' movement and the destruction of
cities as the main factor affecting the construction and production technologies of this period
abd b) the socio-political and religious changes of rulers and their impacts on the construction
of buildings constructed. These factors have jointly caused inconsistencies in the decoration,
motifs and inscriptions of the building during this period.
Keywords: Dating, Religious buildings, The 7th and 8th centuries A.H., Ilkhanid architecture,
Motifs and ornaments
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مقالة پژوهشی

نظام شکلدهنده در معماری مزارع تاریخی با نگاه به مزارع طرازآباد ،گورت و نهچیر
حسین راعی

*1

استادیار ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه علم و صنعت ایران
(دریافت ،1399/05/10 :پذیرش)1399/08/04 :
چکیده
مزارع مختلفی از حوزه فالت مرکزی ایران در سه قالب نگرشسنجی ،سندپژوهی و مطالعات میدانی مورد مطالعه قرارگرفتند.
آنها دارای دوصورتِ؛ قالعکشتخوانی و مجموعههای کشتخوانی و روایتهایی از چگونگی شکلگیری تا اضمحالل بودهاند.
مزارع یادشده در دورههای متأخر به ویژه دوره قاجار و پیش از آن در فالت مرکزی ایران وجود داشتند و توسط مالکان و
حاکمان مورد بهرهبرداری قرار میگرفتند.
این تحقیق مزارع طرازآباد میبد ،نهچیر مبارکه و گَوَرت اصفهان را به دلیل دارابودن ویژگیهای مزارع اربابی برای بسط دامنه
پژوهش انتخاب کرده است .پژوهش و غور در آنها نشان میدهد که بهسان یک پایگاه اجتماعی و بنگاه اقتصادی نیرومند در
شئون مختلف جوامع محلی فعالیت داشتند .آنها دارای قابلیتهای کالبدی و کارکردی بودند و نظامهای کالبدی ،اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی ویژهای اساس آنها را شکل داده بود .به این دلیل این نظامها ،با عنوان «شکلدهنده» معرفی شدهاند .مسئله
اصلی تحقیق ،نبود آگاهی جوامع درباره ارزشها و ظرفیتهای ذاتی مزارع است .این آثار در برههای از زمان به دالیل محیطی،
اقلیمی ،انسانی و عوامل متعدد دیگر به کام ویرانی رفتند و به تدریج نام و نشان آنها نیز در حال فراموشی است.
پرسشهای تحقیق به نظام شکلدهنده و نقش آنها در حیات مزارع تاریخی میپردازد و هدف از این پژوهش معرفی نظامهای
شکلدهنده در مزارع با واکاوی در گذشته و حال آنها است .در پاسخ به هدف و سئواالت مطرحشده ،از رهیافت تفسیری
تاریخی برای خوانش اسناد مکتوب و پیمایش آثار مادی استفاده میشود .استفاده از اسناد شفاهی و مصاحبه با مزرعهنشینان کنونی
و بازماندههای پیشین در کنار بررسیهای علمی و فنی در حضور بناها ،ابزارهای اصلی روش تحقیق را تشکیل میدهد.
این تحقیق قابلیتهای کالبدی و کارکردی و نظامهای زیرمجموعه آنها را تشریح میکند و با دسترسی به مطالعات موردی در
فالت مرکزی ایران به طورملموس به آن میپردازد .معرفی نظام شکلدهنده با توجه به قابلیتها و نظامهای یادشده و ارائه چرخه
ثبات ،بخشی از نتایج است؛ که به آنها اشاره میشود .نظام شکلدهنده به دلیل ایجاد پیوند بین قابلیتهای کالبدی و کارکردی
موجب خودکفایی مزارع در برههای از زمان میشد و با ایجاد ثبات در شئون مختلف جوامع محلی ،ضامن حفظ حیات در مزارع
مسکون تاریخی میگردید.
کلید واژهها :نظام شکلدهنده ،مزارع تاریخی ،طرازآباد ،گورت ،نهچیر

 - *1ایمیل نویسندهEmail: hosein8805@iust.ac.ir :
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مقدمه

امنیت رعایا و مالکان بنا شد و در کنار آن عناصری

پژوهشهای اخیر درباره مزارع مسکون تاریخی

چون؛ حمام برای نظافت ،طاحونه 1برای تولید آرد،

نشان میدهد که مزارع یادشده از همکناری

مصنعه 2برای برخورداری از آب و مسجد و حسینیه

تودههای کالبدی با کشتخوان و آب در پاسخ به

برای پاسخگویی به نیازهای آئینی در طول زمان

نیازهای اقتصادی و امنیتی حاکمان ،اربابان ،رعایا و

شکل گرفتند و در مقام پاسخگویی برآمدند

سایر ذینفعان به وجود آمده است (مرادی ،کاخکی

(راعی .)72: 1396 ،کالبدی برآمده از کارکرد و

و راعی .)7-10 :1395 ،این مجتمعهای زیستی در

کارکردی آرمیده بر کالبد ،بهسان سایر گونههای

طول زمان به تکامل رسیده و با دو صورت اصلی،

معماری ،مزرعه مسکون را اساس بخشیدند و

قالع کشتخوانی و مجموعههای کشتخوانی دیده

استوار ساختند .بنابراین عالوه بر گسترهای از

میشوند .مزارع مسکون به عنوان مجتمع زیستی

عناصر کالبدی ،دامنهای از عناصر کارکردی نیز در

کوچک با دو صورتِ مستقل و تابعه بخشی از یک

مزارع وجود داشتند و صورت و محتوی آن را

«قریه یا دیه» محسوب میشدند و در زیرمجموعه

شکل میدادند .به این دلیل ازآنها به عنوان

قصبات و در نهایت رستاق قرار داشتند (قمی،

«قابلیتهای موجود در مزارع» یاد شده است

 .)181:1385سکونت و وجود جمعیت ثابت از

(راعی.)241 :1396 ،

شاخصههای مهم و یکی از وجوه تمایز مزارع

مسئله اصلی تحقیق ،نبود آگاهی درباره ارزشها و

مسکون با نوع غیرمسکون محسوب میشود.

ظرفیتهای ذاتی مزارع در جوامع است .دلیل آن

در بسیاری از مزارع مطالعه شده حیات و

نابودی مزارع تاریخی ،مستتر ماندن نظامهای شکل

سرزندگی جریان داشته است .رعایا و زارعین در

دهنده مزارع در بقایای آنها و قطع شدن منظومه

کنار مالک به تولید اقتصادی میپرداختند و از

دانشی مزارع تاریخی از دوره پهلوی دوم است .به

همچنین

این دلیل مزارع گورت اصفهان ،نهچیر مبارکه و

حمایت ،آموزش و تربیت در مقیاس آن دوران

طرازآباد یزد با رویکرد تفسیرگرایی و راهبرد

برخوردار بودند(توانگر مروستی-305 :1394 ،

تفسیری تاریخی به صورت میدانی و سندپژوهی

 .)298قناتها بهطور مداوم الیروبی میشدند،

مورد تدقیق قرارگرفتهاند و اساس شکلگیری

آبادانی کشتخوانها و امالک تضمین میشد ،در

آنها واکاوی شد.

صورت لزوم به تعداد مورد نیاز تفنگچی از طرف

هدف از این پژوهش معرفی نظامهای شکلدهنده

مالک مزرعه به حاکم داده میشد و مالیات آن نیز

مزارع با واکاوی در گذشته و حال آنها است.

گسیل

مزارع مسکون میتوانند دارای ارزشهایی باشند

میگشت(کریستِنسِن .)40 :1374 ،تأمین این

که درآنها مستتر است .این ارزشها در قالب

کارکردها نیازمند وجود کالبدی پاسخگو بود.

کالبد و محتوا وجود دارند و خود را بهصورت

بنابراین همزمان قلعههایی برای تأمین سرپناه و

قابلیتها و نظمهایی نمایان میکنند که در ذات

مزایای زندگی گروهی در قلعه و

از

سرجمع

عایدات

به

دولت
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مزارع در طول زمان به وجود آمده ،قوام یافته و

به طورمبسوط به آنها پرداخته میشود .در این

معرفی شدهاند .مزارع مسکون بدون آنها ناپایدار

نوشتهها به مزارع تاریخی به عنوان یک گونه

خواهند بود.

مستقل و مغفول در معماری ایران توجه شده است.
اما پژوهش بر روی مزارع طرازآباد ،نهچیر و

 -1پیشینه تحقیق

گورت دامنه وسیعی ندارد .نتایج بررسیها درباره

اغلب منابع و تولیدات علمی درباره مزارع تاریخی

مزرعه طرازآباد به کلیاتی از مطالعات میدانی جهت

محصول پژوهشهای دوره پهلوی دوم تاکنون

شناسایی اثر محدوده میشود (پایگاه میراث

هستند .پیش از آن منابعی دال بر حضور

فرهنگی میبد )1394 ،و مزرعه گورت اصفهان نیز

پژوهشگران داخلی و خارجی در عرصه پژوهشی

در مقالهای از فصلنامه اثر به عنوان باغ بانو عظمی

مزارع مسکون تاریخی دیده نشده است .از دوره

معرفی میگردد و از آن به عنوان بخشی از مزرعه

پهلوی دوم تا دهه  80شمسی درآثار پژوهشگرانی

گورت یاد میشود (جیحانی و عمرانی،1393 ،

چون کالنترضرابی)1335( ،؛ مرتضوی تبریزی،

 .)48و یا محمد مهریار از آن به عنوان قصری یاد

()1383؛ بشریه)1393( ،؛ اعظم واقفی)1379( ،؛

میکند که رو به نابودی است (مهریار)364 :1382،

دهقاننژاد و ستوده )1389( ،؛ کابلی )1352(،؛

و افضلالملک نیز از محصوالت کشاورزی و باغی

انصافپور)1355( ،؛ یغمایی)1369( ،؛ طالب و

آن یاد میکند (افضلالملک .) 81 : 1380 ،اما

عنبری)1387( ،؛ توانگر مروستی )1394( ،و

مزرعه نهچیر در سال  1375در روزنامه اطالعات و

بسیاری دیگر به صورت علمی و غیرمستقیم به نام

در سال  1380توسط محمدرضا شفیعی در مقالهای

مزارع ،وضعیت اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی

به نام «قلعه نهچیر؛ میراثی از اوایل قاجار» معرفی

زراعت در شهرها وروستاها اشاره میشود اما به

میشود و سپس مورد مرمت قرار میگیرد.

معماری و سازماندهی آنها پرداخته نمیشود.
عالوه برآن در این منابع ماهیت و چیستی مزارع و

 -2روش شناسی تحقیق

تشریح آن به عنوان یک الگوی معماری پایدار و

این تحقیق کاربردی است ،دادهها اغلب کیفی بوده

منطبق با محیط زیست در هالهای از ابهام قرار دارد.

و شامل اطالعاتی از آثار مادی و اسناد مکتوب با

این آثار در سال  1384شمسی با پیمایش میدانی در

ماهیت تاریخی و قدیمی میشود .برای پاسخگویی

نیاسر معرفی میشوند و با انتشار مقاالتی چون؛

به سؤاالت مطرح شده از پارادایم « تفسیری

(مرادی ،کاخکی و راعی1395 ،؛ بهشتی و راعی،

تاریخی» استفاده شده است .این تحقیق سعی

 1395و راعی )1395 ،در خصوص کیفیات

میکند با پرداختن به گوشههایی از شیوههای

شکلگیری و ساختاری آنها غور میشود و سپس

زیستی در مزارع یادشده به نظام شکلگیری آنها

درکتاب نیاسرنامه 1396 ،طی یک فصل جداگانه

52

نشریه معماری اقلیم گرم و خشک .سال هشتم ،شماره یازدهم ،بهار و تابستان 1399

در برههای از زمان پی ببرد و در این مسیر از منابع

مزارع از روستاها و دیگر مجتمعهای زیستی و

ذیل استفاده میکند:

کشاورزی ،جدا دیده میشوند .دوره سلجوقی،

 .1آثار مادی شامل؛ مزارعی که مورد مطالعه

مغول و ایلخانی را میتوان آغازی برای حفاظت و

تطبیقی قرار گرفتهاند.

تقویت مزارع و انتقال آن به دورههای بعدی

 .2آثار مکتوب؛کتب تاریخی ،جغرافیای تاریخی و

دانست .در برخی از اسناد حقوقی و دیوانی
مانند؛

وقفنامهها،

وصیتنامه،

اسناد حقوقی از قبیل؛ وقفنامهها

تاریخی

 .3اسناد شنیداری

مبایعهنامهها 3و امثال آن اطالعات درخوری درباره

بررسی اسناد یاد شده از طریق سه قالب ذیل انجام

موجودیت و استقالل مزارع مسکون در این

میشود:

دورههای تاریخی وجود دارد (اعظم واقفی:1379 ،

 .1مطالعات میدانی شامل؛ عکاسی ،برداشت و ..

.)394

 .2سندپژوهی و بررسی اسناد مکتوب تاریخی و

در دوره صفوی ،وقف با نگهداشت و حفاظت از

جغرافیای تاریخی

مزارع مسکون عجین شده بود و برنامهای برای

 .3نگرشسنجی ،مصاحبه و بررسی اسناد شنیداری

مدیریت موقوفات مرتبط با مزارع مسکون ارائه
کرد (لمبتون .)250 :1345 ،نشانههای آن درمنابعی

 -3نگاه به مزارع براساس اسناد و متون

چون؛ حسینی یزدی 1330؛ افشار ،1374 ،ج  2و

تاریخی

شیخالحکمایی 1388 ،که اغلب به بررسی اسنادی

مزارع در دورههای مختلف تاریخی؛ پیش از اسالم

از دورههای ایلخانی ،صفوی و قاجار پرداختهاند،

تا دوره پهلوی اول حضور مؤثری در حوزهها و

وجود دارد .در این اسناد اشارات متعددی به

شئون اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و حتی سیاسی

جایگاه مزارع مسکون ،ماهیت ،نظام مدیریت و

ایران داشتهاند .در پیش از دوره اسالمی در قالب

مالکیت آنها شدهاست .عالوه برآن بسیاری از

دسکرههای شاهی هخامنشی (پیگولوسکایا:1367 ،

بیگانگان در قالب سفیر ،سیاستمدار و اقتصاددان،

 290و دهگان )200 :1389 ،و در اوایل دوره

جامعهشناس ،شرقشناس و امثال آن حداقل از

اسالمی به عنوان کوشکهای خارج از شهر و

دوره ایلخانی و صفوی به ایران سفر کردند و غالب ًا

همچنین مزارع مستقل وجود داشتند (قمی:1385 ،

به تشریح آنچه دیدهاند ،پرداختهاند مانند؛ دوراند،

 .)203از قرون اولیه اسالمی تا قرن چهارم ه.ق

()1346؛ رنه دالمانی)1335( ،؛ کالویخو)1374( ،

ساختاری نزدیک به یک مزرعه مسکون با

؛ فوران )1378( ،و لمبتون.)1345( ،

ویژگیهای کالبدی ،اقتصادی و با نظام اجتماعی

در دوره قاجار چندین عامل در ویرانی مزارع

ویژه درجامعه معرفی میشود .پس از این دوره،

تأثیرگذار بود؛ ضعف اقتصادی شاه ،دربار و دیوان
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درکنار وجود ناامنی ،شرارت ،تغییرات اقلیمی

 -1-3معرفی مزارع تاریخی طرازآباد،

وخشکسالی نمونهای ازآن بودند .اغلب مزارع

گَوَرت و نهچیر

مسکون دیده شده و باقیمانده از دورههای پیشین

همانطوریکه بیان شد اغلب مزارع تاریخی که

در قالب قلعهها و مجموعههای کشتخوانی مربوط

بقایای آنها قابلیت مطالعه میدانی داشته و یا

به این دوره است .در این دوره نخبگان سیاسی و

بازماندگان آن مزارع هنوز در قید حیات هستند

فرهنگی داخلی مانند؛ فرمانفرما)1383( ،؛

مربوط به دوره قاجار و پس از آن است .در برخی

غالمحسین افضلالملک)1360( ،؛ امینلشکر،

از آنها حیات و سرزندگی جریان دارد .سرزندگی

( )1384؛ اعتمادالسلطنه)1368 ،1363( ،؛

به معنای وجود جمعیت و جاندار ثابت و انجام

حکمتیغمایی)1369( ،؛ ظهیرالدوله)1351( ،؛

فعالیت مشخص برای تولید ثروت و ارزشافزوده

ظلالسلطان)1368( ،؛ ناصرالدینشاه )1354( ،و

است .این تحقیق برای دسترسی به یافتههایی که

نجمالملک )1385( ،اغلب در قالب سفرنامهها یا

بتواند پاسخگوی سؤاالت اشاره شده باشد با نگاه

روزنامه خاطرات مطالبی را منتشر میکردند..دراین

موردی به سرگذشت مزارع طرازآباد میبد ،نهچیر

اسناد ،اطالعات پراکندهای درباره مزارع تاریخی

وگَوَرت در فالت مرکزی ایران پرداخته است.

وجود داردکه غالباً محدود به نام و نشان مزارع
است.

الف)؛ مزرعه طرازآباد میبد

در دوره پهلوی اول و دوم مواردی چون؛ الغای

مزرعه طرازآباد میبد مربوط به دوره قاجار است و

تیولداری ،حذف مالکان بزرگ ،اجرای اصالحات

عالوه بر کشتخوان و قنات ،دارای عمارت اربابی،

ارضی و تغییر نظام اقتصادی کشور به شبهصنعتی

قلعه رعیتی ،آسیاب و احتماالً آب انبار است

موجب شد که حذف مزارع از نظام اقتصادی و

(مرادی ،کاخکی و راعی .)14 :1395 ،این مزرعه

معیشتی کشور با سرعت بیشتری ادامه یابد .البته به

از زمان شکلگیری تا پیش از دوره اصالحات

دالیل باال میتوان عوامل محیطی و بحرانهای

ارضی و انقالب اسالمی ،دارای مالکیت شخصی و

طبیعی را نیز اضافه کرد (توانگر مروستی:1394 ،

اربابی بود ،کلیه امور از تولید محصوالت

 .)294پس از تغییرات یادشده اغلب مالکان مزارع

کشاورزی ،فروشآنها ،تأمین نیروی انسانی،

تابعه و مستقل به خارج از کشور و شهرهای بزرگ

حفاظت و نگهداری از قنوات و کشتخوانها توسط

عزیمت کردند .بسیاری از مزارع مسکون تاریخی

ارباب مزرعه مدیریت میشد .اما اصالحات ارضی

نابودشدند و شکل ،کارکرد و ماهیت خود را

دهه  40ه.ش رویه و نوع مالکیت را تغییر داد.

ازدست دادند.

مالک این مزرعه پس از آن و در جریان آغاز
انقالب اسالمی ایران ،مزرعه را به رعایا واگذار
کرد و به خارج از کشور مهاجرت کرد (تصویر.)1
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با ناتوانی رعایا به ساماندهی امورات مزرعه و

فرعی ،دسترسی کنونی را به طرز نامطلوبی تسهیل

خشکیدن قناتها ،مزرعه رو به ویرانی رفته،

میکنند .قلعه رعیتی ویران شده است و کوشک و

ساختار معماری آن متالشی شده و در نهایت تبدیل

خانههای اربابی دیگر نیز در حال نابودی است و

به آغل احشام شد (مصاحبه با آقای کارگر ،مالک

کشتخوانهای مرتبط با مزرعه رها شدهاند .به نظر

کنونی مزرعه طرازآباد یزد .)1394 ،تصاویر هوایی

میرسد آبانبار مجموعه نیز در زیر آوار مدفون

در سال1394ه.ش از محل قرارگیری مزرعه

شده است .این درحالی است که زمینهای زراعی

طرازآباد و کشتخوانهای اطراف نیز مؤید

و باغات اطراف به دلیل اینکه دارای مالک هستند،

گسستگی کالبدی است .جاده و راههای خاکی

سرسبز بوده و کارکرد دارند (تصاویر1و.)2

تصویر  -1مصاحبه با آقای کارگر؛ مالک کنونی مزرعه طرازآباد یزد .1394

تصویر  -2مزرعه مسکون طرازآباد میبد (ماخذ.)google earth.2015 :
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توصیف سرگذشت مزرعه مسکون طرازآباد نشان

گسیل میشدند (منشی .)74 :2536 ،به این ترتیب

میدهد در هر برههای از زمان که وضعیت

احداث مزرعههای سرحدی به دلیل ایجاد امنیت و

اقتصادی و تولیدات کشاورزی مزرعه مناسب بود

آبادانی برای حاکمان و متولیان دارای اهمیت بوده

الجرم قلعههای رعیتی مرمت میشد و خانههای

است.

اربابی مورد حفاظت قرار میگرفت .آب انبار آب

موضوع احداث «مزرعه نهچیر» که دامنه نیازهایش

آشامیدنی مزرعهنشینان را تأمین میکرد و کلیت

از تولید اقتصادی تا امنیت ساکنان را

مزرعه با عناصر کالبدی موجود در آن براساس

دربرمیگرفت اندکی متفاوت بودهاست .این

کارکردشان مورد نگهداری قرار میگرفتند و در

مزرعه در اواسط سلطنت فتحعلیشاه قاجار توسط

زمانی که کارکرد به دالیل مختلف مانند مهاجرت

فردی به نام آقا محمدعلیخان از تبریز برای ایجاد

مالکان ،عدم توانمندی مالکان جدید در مدیریت

کارگاه روغنکشی شکل گرفت .او در ابتدا

مزرعه و عوامل زیست محیطی و اقلیمی تضعیف

چندین رشته قنات احداث کرد و سپس کشتخوان

شده و به نابودی میل کرد ،کالبد نیز مستهلک شده

های اطراف را خریداری نمود و ساخت قالع

و مزرعه مسکون اساس خود را از دست داده است.

اربابی و رعیتی را در دستور کار قرارداد (روزنامه

ب)؛ مزرعه نهچیر مبارکه

اطالعات .)7 :1375 ،تکمیل ساختار مزرعه به ویژه

نیازها در مزارع ،گاه از جنس اقتصادی بودند و گاه

اصطبل حیوانات ،آخورها ،انبار غالت ،حمام و

از منظر اجتماعی ،فرهنگی و یا حتی امنیتی بر

آسیاب هفت سال طول کشید و به تدریج مزرعه از

کالبد وارد میشدند .مانند؛ مزارع مسکونی که در

نظر کالبدی جان گرفت .رعایای قلعه به طور عمده

قالب قلعهجات برای جلوگیری از یورش

زارعینی بودند که محمدعلیخان و فرزندان او

همسایگان در سرحدات در دوره اسالمی به ویژه

آنها را از نواحی و آبادیهای مختلف به این محل

دوره ناصری ساخته میشد .این نوع مزارع به طور

آورده بودند (شفیعی.)53-59 :1380 ،

معمول وظیفه آبادانی و ایجاد امنیت در مناطق و

قلعههای مزرعه نهچیر نه تنها محل زندگی و خانه

بلوکها را برعهده داشتند و اغلب در جریان

امن رعایا بود بلکه اهالی نقاط دیگر نیز در مواقع

بلوکگردشی 4صاحب منصبان و عمالحکومتی و

ناامنی به آن پناه میبردند .در دوره پهلوی و در

بنا بر دستور آنها ساخته میشدند .ساخت آنها

جریان اصالحات ارضی و همچنین مهاجرت

فرمایشی بود و به طور احتمال در همان نقطه و به

فرزندان مالک ،مزرعه نهچیر به رعایا فروخته شده

صورت دَرجا طراحی میشدند .در ابتدا چندین

و به دلیل ناتوانی آنها در رسیدگی به آن نابود شد

ساخلو 5در مزارع تازه تأسیس ساخته میشد و پس

و هماکنون ویرانهای از آن باقی است (تصویر .)3

از مدتی تعدادی رعیت و زارع توسط حاکم بلوک

مردم و اهالی مناطق اطراف در کنار بقایای مزرعه

برای آبادانی و آغاز تولید کشاورزی به محل

شروع به ساخت و ساز کردند و هماکنون روستایی
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با جمعیت  570نفر در آن نقطه وجود دارد (همان،

واکنش بین کارکرد و کالبد بود .زمانیکه مالک

 .)53-59بنابراین این مزرعه براساس یک نیاز

کارکرد را متوقف کرد ،کالبد نیز تحت تأثیر قرار

اقتصادی شکل گرفت و سپس سعی کرد به

گرفت و نابود شد؛ اما دیگر مزرعهای شکل

نیازهای امنیتی و اجتماعی در مقیاس خود پاسخگو

نگرفت.

باشد .سرنوشت مزرعه نهچیر هم تابع کنش و

تصویر  -3مزرعه نهچیر مبارکه درحین مرمت

ج)؛ مزرعه گَوَرت اصفهان

حصار کوشک و حصار درونی قرار گرفته است.

در جایی دیگر «مزرعه گَوَرت اصفهان» در قامت

بدیهی است سکونت اربابی و سپس تولید اقتصادی

یک مزرعه اعیانی و اربابی برای برآوردهکردن

برای احداث این مزرعه در اولویت بودند و چنین

نیازهای اجتماعی طبقهای از صاحبمنصبان

کالبدی از یک مزرعه را به نمایش گذاشتند.

قاجاری دیده میشود .این مزرعه دارای کوشک

همانطوریکه در تصاویر  4و  5مشخص است

سهطبقه ،مجموعه ورودی ،اصطبل ،فضاهای

کلیت کوشک با حصاری مستطیل شکل و طراحی

خدماتی ،حصار ،مجموعه رعیتی ،کشتخوان و

شده از محیط اطراف جدا شده و دسترسی به

قنات است و بخش بزرگی از آن در خارج از

کشتخوانهای اطراف را با عنصر ورودی

نظام شکلدهنده در معماری مزارع تاریخی با نگاه به مزارع طرازآباد ،گورت و نهچیر
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ایجادکرده است .کوشک اربابی به عنوان بخشی از

واگذار و به تدریج رو به ویرانی نهاد .در مطالعات

مزرعه گورت تقریباً در وسط مجموعه حاضر

اندکی که راجع به این مزرعه شده است اغلب به

ساخته شده و در محور اصلی قرار دارد .در

محدوده حصار اندرونی اشاره شده و از آن به نام

منتهیالیه شمال شرقی حصار و چسبیده به آن،

«باغ بانو عظمی» یاد شدهاست (جیحانی و عمرانی،

مجموعه ورودی (فضای خدمات ،نگهبانی و

 .)48 :1393در صورتیکه این بخش به عنوان

اصطبل) قرارگرفته و فضاهای مسکونی رعیتی و

کوشک حصار داخلی مزرعه گورت مطرح بوده و

کبوترخانهها در خارج از حصار اندرونی جای

بخش اعظم مزرعه در خارج از حصار تحت عنوان

گرفتهاند .این مزرعه توسط بانو عظمی دختر

مجموعه رعیتی قابل رؤیت است .این محدوده هم-

ناصرالدین شاه ساخته شده و تا پیش از دوره

اکنون به نام مزرعه گورت توسط اهالی شناخته

اصالحات ارضی ،سالم بوده و مدیریت میشد اما

میشود و تعیین دقیق محدوده آن نیازمند مطالعات

در جریان انقالب اسالمی و پس از آن به رعیتها

وسیعتری است.

تصویر -4مزرعه مسکون گَوَرت اصفهان ،گونه مجموعههای کشتخوانی .شامل؛ حصار،کوشک ،ورودی ،اصطبل ،خانههای
رعیتی ،کبوترخانه ،زمین کشاورزی و قنوات( .ماخذ.)google earth.2014 :
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تصویر  -5مزرعه مسکون گَوَرت اصفهان

 -2-3نظام شکل دهنده در مزارع تاریخی

تطبیقی انجامشده در دسته «مجموعههای

طرازآباد ،گَوَرت و نهچیر

کشتخوانی» قرارمیگیرد (مرادی ،کاخکی و

موارد یادشده از مزرعه طرازآباد تا نهچیر و گَوَرت

راعی .)11 :1395 ،آنها دارای مالکیت اربابی

نشان میدهد که این تحقیق با یک نظام مشخصی

بودهاند و به دوره تاریخی قاجار و پهلوی تعلق

در استقرار مزارع موردنظر مواجه است .داستان

دارند .هر سه مزرعه دارای سرزندگی نسبی هستند

زندگی این مزارع از نضج تا اضمحالل ،گفتگوی

و هنوز زندگی کمرمقی در آنها جریان دارد

میان کالبد و کارکرد را روایت میکند .این سه

(جدول  .)1این ویژگیها با جزئیاتی که بیان

مزرعه براساس معیارهای ششگانه شناسایی مزارع

خواهد شد میتواند تحت عنوان «نظامهای

اربابی (راعی )235 :1396 ،دارای شاکله معماری

شکلدهنده مزارع یادشده» مطرح شود و به دو

هستند .عناصر معماری وابسته به مزارع مانند؛ برج

دسته کالبدی و کارکردی تقسیم گردد.

وبارو ،قلعه ،آسیاب و امثالهم در آنها حضور
دارد .الگوی معماری آنها با توجه به مطالعات
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جدول -1معیارها و عناصر مشترک در مزارع مورد مطالعه
استقرار (حضور عناصر کالبدی)

مزرعه

ردیف

آسیاب

حمام

خانه و قالع اربابی و رعیتی

آب /قنات /چشمه /سلخ/

3

نهچیر

*

*

*

*

کبوترخانه

2

گورت

*

*

*

آبانبار

1

طرازآباد

*

*

*

زمین /باغ /درختان کهنسال

مسکون

سندیت

وضعیت

مالکیت

سر

تعلق

پایدار
کالبدی

اربابی

زندگی

تاریخی

تاریخی

نسبی

(دوره قاجار

(حضور

(وجود

و پیش از

در اسناد

(سالم یا

جمعیت

آن)

مکتوب)

نیمه
سالم)

ثابت یا
شناور)

*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

*
*

*
*

*
*

*

*

*

*

 -1-2-3نظام کالبدی

شستشوی ظروف و البسه استفاده میکردند

نظام کالبدی براساس چهارچوبی منبعث از کارکرد

(توانگرمروستی .)269 :1394 ،عناصری چون؛

در ایجاد شاکله فیزیکی مزارع تأثیر مستقیم داشت.

مظهر قنوات ،بند ،سلخ یا استخر ،نهرها ،جداول،

به طور معمول پس از دستور صاحبمنصبان و ذی

حوض ،آسیاب ،آبانبار و کرتبندی نیز بخشی از

مدخالن مبنی بر شکلگیری یک مزرعه ،سه

عناصر وابسته به آب در معماری مزارع بودند.

چالش ذیل میبایست برای ایجاد نظم کالبدی

مزارع نهچیر ،طرازآباد و گورت نیز از قنات برای

مورد تدقیق قرار میگرفت؛ چگونه مزارع مکانیابی

بهرهبرداری از آب استفاده میکردند (تصویر6

شوند؟ چگونه طراحی و ساخته شوند؟ چگونه

و .)7استفاده از آب در این مزارع تابع نسق شرعی

حفاظت ،پایش و نگهداری شوند؟

و عرفی بود و براساس عواملی چون؛ میزان آبدهی

الف)؛ چگونه مزارع مکانیابی میشدند؟

قنات و چشمه ،وسعت مزارع ،کیفیت آب (شوری

مطالعه بر روی مزارع یادشده و همچنین مطالعه

و شیرینی) ،نوع خاک (رسی و شنی) و نوع

تطبیقی در سایر مزارع در فالت مرکزی ایران نشان

محصول متفاوت بود (حائری )105 :1386 ،هر

میدهد که مکانیابی و تعیین موقعیت مزارع تابع

شبانهروز یک طاق نامیده میشد و آبدهی بوسیله

متغیرهایی چون آب ،امنیت و دسترسی بوده است

طشت (ظرف بزرگ مسی) وکیله (جام مسی)

(راعی .)234 :1396 ،منابع آبی به طور معمول

براساس نظم خاصی انجام میگردید .این نظام از

شامل؛ قنوات ،چاه ،چشمه و رودخانه بود و اساس ًا

همراهی افرادی چون؛ سرکاردار (رئیس)،

مزارع در کنار منابع آبی و یا در مظهر آنها به

کارشناس ،میراب ،دشتبان ،فرده و بنابدار (مالکین

تدریج شکل میگرفت تا نزدیکتر به آب پاکیزه

آب) و مقنی بهره میبرد (یغمایی.)296 :1369 ،

باشند ،آب آشامیدنی از قنات و چشمه تأمین
میشد و از چاههای دستی و خانگی برای

60

نشریه معماری اقلیم گرم و خشک .سال هشتم ،شماره یازدهم ،بهار و تابستان 1399

تصویر - 7مسیرآب و قنات در مزرعه گورت.1347 ،
(ماخذ :سازمان نقشهبرداری کشور).

تصویر - 6میبد ،مزرعه طرازآباد متأثر از قناتها ،آب و امنیت
در دهه 40شمسی (ماخذ :پایگاه میراث فرهنگی میبد.)1394 ،

راه و دسترسی نیز در دو نظامِ؛ منظومهای(گُلهای) و

تعداد زیادی از مزارع با متعلقاتشان شکل

درونی در مزارع دیده میشد .پراکنش مزارع در

میگرفت و سپس راه و دسترسی جهت تسهیل

یک حوزه اقلیمی مهمترین موضوع در نظام

روابط به میدان میآمد تا عالوه بر دسترسی به

منظومهای بود .براساس اسناد تاریخی و مطالعات

آب ،تابع نظام منظومهای یا پیوستگی کارکردی

میدانی ،راه و فاصله بین مزارع به طور تقریبی به 1

باشند .مقدار راه و فواصل اشاره شده در نوشتههای

تا  3فرسخ میرسید (راعی .)234 :1396 ،در یک

ضرابی 1335؛ افضل الملک  1360و فرمانفرما،

پهنه جغرافیایی بهدلیل دارا بودن منابع آبی متعدد،

 1363و دیگران نشان میدهد که مزارع مسکون
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با یکدیگر تبادل و تعامل داشتند .در محور یزد به

کاخکی و راعی .)2 :1395 ،مزارعی مانند طرازآباد

میبد مزارع فراوانی وجود دارند که طرازآباد،

و نهچیر در مقیاس درونی نیز دارای راه و مسیرهای

شمسآباد ،مزرعه کالنتر و ده شیخ بخشی از این

دسترسی برای ارتباط بین عناصر واقع در مزارع

محور را شکل میدهد (تصویر .)8آنها با یکدیگر

مانند؛ قالع اربابی و رعیتی ،مساجد ،طاحونه،

تبادالت اقتصادی و اجتماعی داشتند (مرادی،

هستند.

مصنعه،

مساکن

تصویر - 8میبد ،نظام منظومهای و پراکندگی مزارع در همکناری با مزرعه طرازآباد (ماخذ.)google earth.2015 :

ب)؛ چگونه

مزارع یادشده طراحی و

)1؛ مزارع ازپیشطراحیشده شامل؛ مزارع وقفی،

ساخته میشدند؟

اربابی و دیوانی شاخص که غالباً به دلیل اهمیت

ساخت مزارع تابع معادالت اقتصادی ،سیاسی و

اقتصادی ،تفرجگاهی و نوع زندگی که در آن

اجتماعی بود .چرایی بنیاد مزارع و نوع مالکیت در

جریان داشت ،پیش از ساختهشدن طراحی

چگونگی شکلگیری آنها اهمیت داشت (بهشتی

میشدند مانند؛ مزرعه صدری قم (تصویر.)9

و راعی .)3 :1395 ،مزارع مسکون از این لحاظ با

)2؛ مزارع دارای طرح عرفی شامل؛ مزارع رعیتی و

سه دسته مشخص در اسناد تاریخی دیده میشوند:

دیوانی غیرشاخص .گاه صاحب منصبان در جریان
بلوک گردشی خواستار ساخت یک مزرعه با
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قلعهجات برای آبادانی و حفاظت از منطقه

متمادی انشاء میشدند و عناصر مزرعه براساس نیاز

میشدند و غالباً به صورت عرفی و براساس

و فزونی جمعیت بیشتر وگستردهتر میگشت.

سنتهای گذشته در همان مکان طرحریزی انجام

مزرعه گورت و کوشک آن پس از واگذاری به

و ساخت آغاز میشد .موارد یادشده در توصیفات

بانو عظمی در دوره قاجار تا پیش از انقالب

افضلالملک در حین بازدید از مزارع قم در دوره

اسالمی در حال ساخت و توسعه بود و توسط افراد

قاجار به تفصیل آمده است (افضل الملک:1355 ،

مختلف ساخته شد .ساخت و تکمیل آن نیز نیز 7

.)81

سال زمان برد (شفیعی .)53-59 :1380 ،اما

)3؛ مزارع با ساخت فیالبداهه شامل؛ مزارع رعیتی

وجودکوشک اربابی ،حیاطها و قلعههای متعدد در

نازل .براساس گزارشات نجم الملک متصدی امور

مزرعه طرازآباد نشان میدهد که این مزرعه در

آب و سد دوره ناصری و همچنین کسانی چون

مدت زمان طوالنی و به تدریج و براساس نقشهای

اعتمادالسلطنه مسئول انطباعات ناصرالدین شاه ،این

از پیش تعیینشده ساخته شده است .در هیچیک از

نوع مزارع توسط زارعین و بومیان در مقیاس

مزارع یادشده نقشهای یافت نشده است اما در اسناد

پالس 6و سرپناه به وجود میآمد (نجمالملک،

مکتوب و شفاهی مطالبی راجع به شکلگیری آنها

.)151 :1341

نقل شدهاست( .مصاحبه با آقای کارگر ،مالک

مزارع گورت ،طرازآباد و نهچیر دردستهبندی

کنونی مزرعه طرازآباد یزد.)1394 ،

شماره 1قرارمیگیرند .این مزارع در طول سالیان

تصویر -9نقشه تاریخی مزرعه صدری قم (ماخذ :مجموعه مزرعه صدری.)1398 ،

ج)؛ چگونه مزارع یادشده حفاظت ،پایش

حفاظت و نگهداری مزارع چهارچوب ویژهای

و نگهداری میشدند؟

داشت و براساس آن مدیریت میشد .در این باره
مطالبی در منابع مختلف آمده است .به عنوان مثال؛
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حکمت یغمایی در کتاب «بر ساحل کویر نمک»

مزارع شخصی و اربابی توسط مالک و ارباب

شیوه کار و زندگی در مزارع اربابی و رعیتی در

مزرعه مورد مرمت قرارمیگرفت .از الیروبی

خور و یبابانک را تشریح میکند (حکمت یغمایی،

قناتها تا مرمت عناصروابسته و مکمل زیر نظر

 )100 :1369و فوران و پوالک نیز در طی

مالک پایش میشد و هزینههای آن توسط او

حضورشان در ایران به نظام مالکیت مزارع و

پرداخت میشد (توانگرمروستی .)267 :1394 ،این

روستاها میپردازند و آنرا را به چهار دسته؛

نوع مزارع براساس نسق ویژهای توسط زارعین و

شخصی ،وقفی ،دیوانی و خالصه تقسیم میکنند

مباشران اداره میشدند .مزارع گورت ،نهچیر و

(فوران 57 :1378 ،و پوالک .)351 :1361 ،براین

طرازآباد به دلیل دارابودن مالکیت اربابی در این

اساس هر مزرعه دارای یک نوع مالکیت و نظام

دسته جای میگیرند .بررسی موضوع نشان داده

بهرهبرداری بود و براساس سهگانه ذیل نگهداری

است که پایش و نگهداری در زمان حیات اربابان

و حفاظت میشد:

مزارع اشارهشده به درستی انجام میشد و پس از

)1؛ نگهداری و پایش مزارع وقفی

فوت اربابان ،مهاجرت آنها و واگذاری به

)2؛ نگهداری و پایش مزارع اربابی

رعیتها پس از اصالحات ارضی ،نظام پایش و

)3؛ نگهداری و پایش مزارع دیوانی و خالصه

نگهداری دچار چالش شده و گاه از بین رفته است.

مزارع وقفی تابع نظام وقف بودند و میبایست

به عنوان مثال شفیعی 1380 ،درباره افول مزرعه

توسط متولی و ناظر به طور دائم و برحسب میزان

نهچیر چنین آورده است:

درآمد مورد پایش قرارمیگرفتند البته نه تنها خود

«نوادگان و نبیرگان مجبور شدند از وطن و

مرمت میشدند بلکه موجبات حفاظت از موقوفهها

مولد اصلی به سمت کار و تحصیالت

را نیز فراهم میکردهاند (پسندیده :1394 ،صص

دبیرستانی و دانشگاهی رو آورند و طبعاً آن

 20 -26و

شیخ الحکمایی .)9 :1388 ،در

وقفنامهها ،ذکر شده که پس از کسر هزینه
نگهداری رقبات موقوفه ،حقالسعی و تولیت
(عشر) و حقالنظاره (نیمعشر) مابقی درآمد ،نصف
شده و نصف آن را صرف امور خیریه و نصف
دیگر را به عنوان سهم اوالدی منظور میکردند.

طور که باید و شاید نتوانستند به این ساختمان
برسند و سستی در مرمت و تزیین این آثار به
وجود آمده و چون خانه بیصاحب شد،
برخی به تخریب و حتی سرقت اشیای آن
پرداختند و قسمتی دیگر از بنا نیز به علت
عوامل طبیعی مانند باد و باران و امثال آن
تخریب شد» (شفیعی)53-59 :1380 ،

بنابراین کلیه هزینهها و درآمدها در جهت

اما مزارع دیوانی و خالصه (شاهی) به دلیل

توانمندسازی موقوفهها ساماندهی میشدهاست

وابستگی به دیوان و شاه ،کمتر از مزارع دیگر

(اعظم واقفی.)134 :1379 ،

رسیدگی میشد و همانطوریکه حسن بن قمی نقل
کردهاست «از مساحی و پرداخت خراج نیز معاف
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بودهاند» این مزارع به طور معمول به عنوان تیول به

دارای زیر مجموعههایی بود که در بدنه آن مستتر

صاحب منصبان و شاهزادگان واگذار میشد تا

بود مانند؛ نظم در صورتهای مزارع ،دوره

درآمد دولت مرکزی از مالیات آنها تأمین گردد

شکلگیری ،عناصرکالبدی موجود ،سازههای

(حسنآبادی .)64-70 :1386 ،از محل همین

وابسته ،الگو و شیوه ساخت ،مصالح ،تزئینات،

درآمد نیز به مزارع رسیدگی میشد و

مساحت کل و ..این نظم شکل دهنده کالبد مزارع

موردحفاظت قرارمیگرفتند .بنابراین مزارع

مسکون تاریخی بوده است (تصویر .)10

تاریخی؛ مکانیابی ،طراحی ،ساخته ،پایش و

تصویر -10ارتباط نظم کالبدی و نظامهای

نگهداری میشدهاند و در این مسیر پنجگانه تابع

زیرمجموعه آن.

نظم ویژهای به نام « نظم کالبدی» بودهاند .این نظم

تصویر -10ارتباط نظم کالبدی و نظامهای زیرمجموعه آن.

 -2-2-3نظام کارکردی

پایدار میسازند .نظمی از جنس اقتصادی،

نظم کارکردی مظروف ،نظم کالبدی است .این

اجتماعی و فرهنگی .ارباب مزرعه با هدف

قابلیت را آدمیان حاضر در مزارع نظم میبخشند و

اقتصادی و امنیتی در سطح محلی و ملی ،افراد و
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خانوارهای بومی را در این مزارع مستقر میکرد و

ناصرالدین شاه و خواهر ظل السلطان واگذار شد.

نظام جمعیتی طراحی شدهای را در مزرعه

مباشر مزرعه گورت در سال  1135ه.ق فردی به نام

میگمارد .اربابان ،مالکین ،مباشر ،کدخدا ،دشتبان،

محمد بدیع بود و هرساله مقدار فراوانی هندوانه و

زارع ،خوشنشین ،حمامی ،آسیابان و رعایا افرادی

محصوالت باغی دیگر از این مزرعه جمعآوری

بودند که در درون مزارع فعالیت میکردند

میشد .بانو عظمی مالک مزرعه نیز در سال 1354

(فرمانفرما )181 :1383 ،و تیولدارن ،مُقطعین،

از دنیا رفت (حبیبآبادی )2052 :1362 ،و

مأموران دیوان و محاسبین بخشی از نظمی بودند

نوادگان بانو عظمی مزرعه را به قیمت شصت

که در خارج از مزارع به آنها متصل بودهاند

هزارتومان به شخصی به نام کمال صراف فروختند

(طالب و عنبری .)153 -155 :1387 ،ترکیب این

و سپس برادران حسینی از ایشان پیش از انقالب

بافت جمعیتی در درون و بیرون مزرعه در کنار

خریداری کرده و هم اکنون مالک مزرعه و باغ

کالبد از پیش طراحیشده به ایجاد نظم کارکردی

هستند (جیحانی و عمرانی.)34 :1393 ،

در بخشهای اقتصادی ،بهرهبرداری ،اجتماعی و

مالک مزرعه نهچیر نیز آقا محمدعلیخان و

فرهنگی میانجامید:

بهادرخان و فرزندان ایشان در دوره قاجار بودند و

الف)؛ نظم اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی

ساخت مزرعه و قلعهجات رعیتی تقریب ًا  7سال طول

این نظم بخشی ازنظام کارکردی است که به نوع

کشید .موضوع اصلی اقتصاد و امنیت بوده است.

بهرهبرداری ،میزان فعالیت ،نوع مالکیت ،نوع

مأموریت این مزرعه کاشت و برداشت «نیچی»،

محصوالت کشاورزی و زراعت ،نوع دام و.

روغنکشی از آنها و فروش به دولت بوده است.

میپردازد .حق نسق یا قانون زراعت براساس

به همین علت طایفههای مختلفی از قوم لُر در قالع

عوامل پنجگانه تولید (آب ،زمین ،بذر ،نیروی

مزرعه سکنی داده شده و به کار گمارده شده

شخم و نیروی کار) به صورت عرفی ،ذهنی و

بودند .این مزرعه پس از فوت مالک و پس از

محلی در روستاها و مزارع وجود داشت (صفی

انقالب اسالمی به رعیتها سپرده شد (شفیعی،

نژاد )43 :1368 ،و پدیدآورنده نظم اقتصادی و

 .)53-59 :1380در مزرعه طرازآباد نیز وضع بر

بهرهبرداری در نظام کارکردی بود.

همین منوال بوده است .درمصاحبه با مالکان کنونی

مزارع موردمطالعه هر یک براساس نظام کارکردی

مزرعه طرازآباد مشخص شد که موضوع اصلی در

اشاره شده شکل گرفتند و تا زمانیکه این نظم در

این مزرعه جمعآوری تعدادی زیادی رعیت،

مزارع مستقر بود به حیات حویش ادامه دادند.

ساخت محل سکونت برای آنان در قالب قلعهجات

مزرعه گورت دارای ماهیت اقتصادی و تفرجگاهی

رعیتی ،سکونت مالک در کوشک اربابی در

بود .این مزرعه در جریان واگذاری خالصجات در

مجاورت آنها و بهرهکشی اقتصادی بوده است.

دوره ناصرالدین شاه به افتخارالدوله دختر

این مزرعه نیز در جریان اصالحات ارضی و سپس
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انقالب اسالمی به رعیتها سپرده شد و به دلیل

انسجام و کاربست نظم اقتصادی در این نوع مزارع

ناتوانی آنان در اداره مزرعه ،هم اکنون تبدیل به

توسط شخص ارباب و مباشرانش با توجه به تمام

آغل احشام شده است (مصاحبه با آقای کارگر،

مشکالت انجام میشد .ارائه دستور وظایف به

مالک کنونی مزرعه طرازآباد یزد .)1394 ،از تعداد

رعایا و کارگران ،تقسیم کار ،تحویل و تنظیم

و میزان جمعیت ثابت و شناور در این مزارع اطالع

امور ،تعدیل مخارج تولید و نگهداری ،ایجاد

دقیقی یافت نشده است اما در منابع پیشگفته به

ارزش افزوده و بهرهوری در مقیاس یک یا چند

حضور تعداد زیادی از رعیتها و مردم در قالب

مزرعه بخشی از اموری بوده است که تنظیم آنها

طایفه و اقوام مختلف در مزارع اشاره شده است.

توسط مالک میتوانست منجر به تقویت نظم

درمنابع دیگر نیز تعداد جمعیت موجود در مزارع

اقتصادی و بهرهبرداری در مزارع شود .مزرعه

مسکون بهصورت شناور ،ثابت و گاهی میزبان 7به

نشینان براساس سلسله مراتب اجتماعی حاکم در

 5تا بیش از  500نفر در قالب  2تا بیش از 200

مزرعه میبایست به کدخدا و سپس به مباشر مالک

خانوار ذکر شده است که عاملی مهم در استقرار

پاسخگو باشند( .عنبری و طالب.)163 :1387 ،

نظم کارکردی به شمار میرفت .تعداد افراد

مالک نیز با ضابطان ،محصالن و ممیزان دیوانی

خانواده به طور تقریبی از 6تا  7نفر تجاوز نمیکرد

طرف معامله بوده و مالیات را پرداخت میکرد .این

و اغلب با یکدیگر رابطه قوم و خویشی داشته و

نظم درتولید اقتصادی و درآمد دیوانی نیز مؤثر بود

و

و عالوه بر کنترل اجتماعی و فرهنگی مردم در

اعتمادالسلطنه .)1940 :1368 ،آنها غالباً از یک یا

مزارع ،بهرهوری اقتصادی نیز با آن تضمین

دو طایفه مشخص در کنار یکدیگر در قلعه زندگی

میشد(تصویر  .)11مالک یا ارباب نمیتوانست

میکردهاند .دین آنها اسالم و روزها به زراعت و

خارج از این نظم حرکت کند .او میبایست

شبها در قلعه سپری میشد .به هر خانواده یک یا

براساس این نظم عرفی به نسبت مشخصی

دو اتاق میرسید .به طور معمول صنایع دستی یا

محصوالت را بین زارعین ،رعایا و یا اجارهداران

هنری سنتی مانند؛ جاجیم بافی ،نخریسی و

تقسیم نماید یا در قبال پرداخت کلیه هزینهها،

قالیبافی توسط زنان مزرعه انجام میشد .زارعان

جمیع سود را به خود اختصاص دهد مجموعه این

میتوانستند مالک چند گوسفند باشند اما

فرآیند معرف نظام کارکردی در مزارع اربابی بود

نمیتوانستند اسب داشته باشند و یا مالک گله

(تصویر  )12و مزرعه را به سمت خودکفایی نسبی

باشند .فرزندان آنها در قلعه تربیت و به سرجمع

پیش میبرد (حکمت یغمایی.)227 :1369 ،

وصلت میکردند (فرمانفرما83 :1383 ،

رعیت ارباب اضافه میشدهاند (توانگرمروستی،
.)304 :1394
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تصویر  -11هرم نظام اجتماعی در مزارع مسکون اربابی (ماخذ :عنبری و طالب.)159 :1387 ،

تصویر  -12ارتباط نظم بهره برداری و اقتصادی با زیر مجموعههایش در نظام کارکردی.

بنابراین مزارع مسکون مانند هر پدیده دیگری

هرم و ارتباطات اجتماعی درون و بیرون مزرعه،

نظاممند بودهاند .زندگی مزارع و مزرعهنشینان از

سنتهای فرهنگی ملی و مذهبی و شیوههای

زمان تولد تا زمان افول با ساختارهایی قوامیافته و

معماری جاری بود (راعی .)241 :1396 ،اگر در

منظم سپری شده است .این نظم در کلیه شئون

برههای از زمان به هر دلیلی ،بخشی از آن دچار

مزرعه از جمله؛ مراودات اقتصادی حاکم بر امور،

رخوت میشد ،شاکله مزارع سست شده و به
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آشفتگی میرسید .نظام کارکردی (نظم اقتصادی،

در مزارع شود .به این دو نظام «شکل دهنده» گفته

بهره برداری ،اجتماعی و فرهنگی) توانسته بود در

میشود .چون هرگاه فعال میشدند مزارع

همکناری با نظام کالبدی (نظم کالبدی ،معماری و

میتوانستند به حیات خویش ادامه دهند و

حفاظت) به مزارع جان بخشد و باعث سرزندگی

بالعکس(نمودار.)4

تصویر  -13نظام شکل دهنده در مزارع گورت ،طرازآباد و نهچیر

 -4نقش نظام شکلدهنده در حیات مزارع

متمادی تظاهر معنوی داشتند ،زنده بود و ادامه

کنکاش دریافتهها ،منتج به وجود نظمهایی در

پیدا میکرد .این نظمها به تدریج قوت

مزارع شد که از آن به «نظام شکل دهنده»

میگرفتند ،به تکامل میرسیدند و تجارب زیستی

تعبیرگردید (تصویر  .)13وجود این نظام در دو

مبتنی بر فرهنگ و اقلیم را به ارمغان میآوردند.

بخش کالبدی و کارکردی در همکناری با

این فرآیند در محیط به «شکلدهندگی» ختم می

یکدیگر در شکلگیری پدیدهای به نام مزارع

شود و اساس مزارع را تشکیل میدهد.

مسکون مؤثربودهاست .هر پدیده برای زنده ماندن

تصویر  13نشان میدهدکه نظامهای شکلدهنده

نیازمند میل و حرکت به سمت زندگی و رفع

مزارع با بسترهای محیطی ،اقتصادی ،اجتماعی و

چالشهای پیشرو است .بهطور طبیعی نظمها

فرهنگی جوامع محلی در ارتباط مستقیم بودهاند.

براساس تجربه زیستی در توپوگرافی جغرافیایی،

در مزرعهای مانند نهچیر ،روغنکشی از نیچی به

فرهنگی و تاریخی یک محیط به تکامل میرسند

عنوان کاالی اقتصادی با بازدهی مناسب درآن

و غالباً میتوانند از این طریق از خطر اضمحالل

محیط و اقلیم به عنوان دلیلاصلی شکلگیری

رهایی یابند .بهعنوان مثال؛ نظم در مکانیابی و

مزرعه معرفیشد و بنا بر ویژگیهای اجتماعی و

دسترسی به آب با پشتوانه قرنها تجربه زندگی در

فرهنگی منطقه ،استفاده از قالع مختلف برای در

محیط میتوانست پویا بماند و یا نظم اجتماعی و

امان ماندن مزرعهنشینان از تعدیات مختلف مورد

فرهنگی براساس سنتها و آئینهایی که قرون

بررسی قرارگرفت (شفیعی.)53-59 :1380 ،
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استقرار گروههای مختلف قوم لُر موجب ایجاد

چرخه ثبات در تصویر  14ارائه شده است .براساس

اشتغال ،بهروری اقتصادی و ایجاد پشتوانه اجتماعی

مواردی که در مزرعه نهچیر به عنوان نمونه بیان

و در نتیجه کمک به سرزندگی در آن منطقه

شد ایجاد ثبات در (اجتماع و فرهنگ)؛ (محیط و

میگردید و درتثبیت و قوام نظمهای موجود در

اقلیم) و (سیاست و اقتصاد) میتوانست امنیت،

مزارع کمک میکرد .مزرعهنشینان ،اربابان ،مالکان

سرزندگی و شکوفایی مزارع را تضمین کند و

و حاکمان به دلیل اینکه از مواهب اقتصادی ،امنیتی

قابلیتها و نظمهای موجود در مزارع را شکل

مزرعه نهچیر در مقیاسهای مختلف محلی و ملی

بخشد و حفاظت کند .در این چرخه دوطرفه،

برخوردار میشدهاند به طور آگاهانه از قوام و

نظامهای شکلدهنده مزارع به دلیل وابستگی

تثبیت آن که جزء با استقرار نظامهای کالبدی و

اقتصاد جوامع گذشته به مزارع ،موجب ایجاد ثبات

کارکردی میسر نمیشد حمایت و پشتیبانی

در شئون مختلف جامعه میشدند و این ثبات در

میکردند .این چرخه از نظام شکلدهنده تا ایجاد

همان جهت باعث تقویت نظامهای شکلدهنده

ثبات در شئون مختلف اجتماعی تحت عنوان

میگردید و اینگونه حیات مزارع تضمین میشد.

تصویر  -14نمودار چرخه ثبات بین مزارع و جامعه
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نمودار باال و ارائه نمونه از میزان تأثیر اقتصادی و

توسعه دهند .با ثبات ،نظمها استقرار مییافت و

اجتماعی مزرعه نهچیر نشان میدهد که سیاست و

کارایی بهتری داشت .آرامش در محیط و اقلیم،

اقتصاد در صورت آرامش و ثبات مملکت در

موجب آبدهی بیشتر قنوات و رودخانهها ،ثمر و

مقوله ایجاد امنیت و پویایی جامعه نقش داشتند .در

بازدهی مناسب محصول مزارع و اقدام به حفاظت

هر برهه تاریخی که درکشور جنگ و خونریزی

و توسعه آنها توسط مالکان در سالیان متمادی

وجود نداشت .پهنههای وسیعی از کشور زیرکشت

میشد و سرزندگی را به ارمغان میآورد.

قرارمیگرفت ،میزان درآمد ذیمدخالن باال

مالک و یا ارباب مقتدرترین و متنفذترین فرد در

میرفت ،عایدی دیوان بیشتر میشد و در نهایت در

یک مزرعه بود .مالک در کسوت مربی و

اقتصاد کشور و مردم معمولی نیز تأثیرگذار بود.

تربیتکننده در مزرعه ظاهر میشد و به تأدیب و

بسیاری از صاحب منصبان در دوره ثبات از خرید

تنبیه عُمال و رعیتها در مواقع لزوم میپرداخت به

و فروش مزارع ،عالوه برمقاصد اقتصادی ،اهداف

طوریکه بدون حضور وی نظم و نسق برقرار

اجتماعی و سیاسی را نیز دنبال میکردند .از پیش

نمیشد و دوام نداشت .او میتوانست ذینفعان و

از اسالم تا قرون اولیه اسالمی و تا دوره پهلوی،

ذیمدخالنی چون؛ دایره وقف ،دیوان ،زارعین و

زمینداران و مزرعهداران در طبقه اجتماعی باالیی

رعیتها را هماهنگ کند تا منافع مزرعه حادث

قرار داشتند (بهشتی و راعی )12 :1395 ،و تجمع

شود .او تشخیص میداد و ممارست میکرد تا تنوع

این امالک میتوانست میزان طرفداران ،نیروهای

و تعداد فعالیت در یک مزرعه بهبود یابد و

نظامی ،القاب و مناصب زیادی را جابجا کند و

کشاورزی و باغداری تابستانه و زمستانه با توجه به

حتی رأیهای انتخاباتی در دورههای متأخر به ویژه

اقلیم و همچنین بهرهگیری از انواع دام باربر،

دوره پهلوی را به مالک مزارع تقدیم نماید .اما

گوشتی و شیری به کمک مباشرین و زارعین امین

هرگاه مملکت در عرصه سیاسی و اقتصادی دچار

با سیاق مناسبی ادامه یابد .مزرعه یک خانه بزرگ

اختالل میشد و دزدی و چپاول از خارج و داخل

و اهالی مزرعه برای مالک ،یک خانواده بزرگ به

نسبت به شهر و روستا قوت میگرفت ،ناگزیر در

حساب میآمدند .در نگاهی دیگر او ناظم بود و

ابتدای امر در اقتصاد تظاهر پیدا میکرد .امنیت

قرار بود معادالت اقتصادی و بهرهبرداری را نظارت

رنگ میباخت ،پهنههای کشاورزی و زراعت

کند و سامان بخشد .بنابراین این نوع نظم در

کاهش مییافت و مزارع به اضمحالل نزدیک

کارکرد بیش از هرچیز به مالک وابسته بود و بنا

میگشت.

برآنچه که در اسناد تاریخی آمده است بسیاری از

در محیط و اقلیم نیز وضعیت بر همین منوال بود.

مزارع مانند؛ مزرعه نهچیر پس از فوت ارباب و

هرگاه زیست بوم از دایره مخاطرات انسانی و

مالک به قهقرا رفتند و نابود شدند (شفیعی:1380 ،

طبیعی خارج میشد .مالکان تصمیم میگرفتند به

.)53-59

تعداد مزارع بیفزایند و میزان درآمد اقتصادی را
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یک سوی پایداری مزارع و برقراری نظمها ،به

و قنات میشد (شیخالحکمایی .)41 :1388 ،این

ارباب برمیگشت اما سوی دیگر نظم در کارکرد

شیوه به دالیل فقهی ،اقتصادی و تأثیر شگرف در

را جمعیت حاضر و ساکنین مزارع تشکیل میدادند

آبادانی و شکوفایی سرزمین ،مورد نظر حاکمان

و در کسوت انجامدهنده منویات ارباب یکی دیگر

بود و مزارع را در کانون توجهات دیوان ،مالکان و

از متغیرهای مؤثر در پایداری مزارع را معرفی

مردم عادی قرار میداد .هم امور اُخروی را سامان

میکنند .آنها در کنار مالکان با استفاده از مراسم

میداد و هم به امور دنیوی میرسید .پدیدههای

و آیینهای ویژه کاشت و برداشت محصول به

فرهنگی و اجتماعی اینچنینی در بطن جوامع متولد

شادابی و شکرگزاری در مزارع میپرداختند و با

میشدند و به خاطر دارابودن اساس مذهبی و ملی

این اقدام ،دامنه وسیعی از سنتهای فرهنگی و

همآره زنده میماندند .آنها در درازمدت موجب

اجتماعی تقویت میشد .ساکنین مزارع میتوانستند

شکوفایی مزارع در دورههای مختلف تاریخی به

پس از برداشت و گاه ًا فروش محصوالت با خاطر

ویژه ایلخانی ،صفوی و قاجار شدهاند و با از

آسودهتری به برگزاری جشنهای خرمنکوبی،

بینرفتن این سنتها ،بسیاری از مزارع و رقبات

ازدواج ،اعیاد ملی و مذهبی بپردازند و آنها را

آنها نیز نابود شدند .بنابراین چرخه ثبات با

زنده نگهدارند .این بخشی از میراث معنوی جوامع

کارکرد دوطرفه میتوانست نظام شکلدهنده

محلی بود که میبایست برای نسلها ادامه پیدا

مزارع و امنیت اقتصادی و اجتماعی جوامع محلی

میکرد.

را پیوند دهد و حیات مزارع را تأمین کند.

عالوه برآن ،سنت اجتماعی و فرهنگی ویژهای به
نام «نظام وقف» در بهرهبرداری از مزارع حاکم بود.

 -5نتیجهگیری

براساس نظرات اعظم واقفی درباره مزارع وقفی در

مزارع نهچیر ،طرازآباد و گورت دارای قابلیتهای

نطنز و حومه آن ،برخی از مزارع ،وقف آبادانی

کارکردی و کالبدی و نظامهای فرهنگی،

مساجد ،آبانبارها و بناهای دیگر عامالمنفعه بودند

اجتماعی ،اقتصادی ،کالبدی ،معماری و حفاظت

و بخشی از درآمد آنها صرف زنده نگهداشتن

بودهاند .این قابلیتها و نظامها به مزارع ،صورت

خدمات علمی ،فرهنگی ،اجتماعی و مذهبی در

میدادند و پایایی آنها را در طول زمان تضمین

جوامع میشد .گاه بخشی از درآمدهای یک

میکردند .براین اساس به عنوان «نظام شکلدهنده

مزرعه مانند؛ مزرعه عمارت و مزرعه علیآباد نظنز

مزارع تاریخی» معرفی شدهاند .مزارع مورد مطالعه،

صرف امورخیریه (روضهخوانی ،تعزیتداری و )...

معرف یک مجتمع زیستی کوچک بودند و منابع

میشد (اعظم واقفی )198 :1379 ،و یا مزرعة

انسانی ،فکری و اقتصادی سه بخش اصلی این

معروف به اُستور واقع در نظنز در سال  857ه.ق

مجتمعها را تشکیل میداد .چرخه ثبات (تصویر

وقف خانقاه ،گنبد ،باغ ،چهارصفه ،حمام ،آسیاب

 )14نشان میدهد که نضج آنها مرهون ثبات در
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شئون اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جوامع محلی

مزارع یک بنگاه اقتصادی و پایگاه اجتماعی

بوده و در جهتی دیگر سرزندگی جوامع منوط به

نیرومند بودند .درهر مزرعه تربیت و تولید در کنار

قوام قابلیتهای کارکردی و کالبدی در مزارع و

تأثیرگذاری بر شئون اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی

بسط کشاورزی و دامپروری بوده است:

جامعه با اهمیت تلقی میشد .صاحبمنصبان اصیل

الف)؛ ثبات در سیاست و
اقتصاد = امنیت در مزارع
ب)؛ ثبات در محیط و اقلیم
= سرزندگی در مزارع

از سالیان دور در پیش از اسالم تا دوره پهلوی
صاحبان اصلی مزارع مسکون بودهاند .عالوه بر
تولید ثروت ،مالک نیز بودهاند و به این دلیل در
صفوف نخست عوالم سیاسی و حکومتی نیز

ج)؛ ثبات در اجتماع و

حضور داشتهاند .آنها گاه مزارع را وقف امور

فرهنگ = شکوفایی در مزارع

عامالمنفعه مانند؛ آبادانی مدارس ،مساجد و آب

نظام شکلدهنده به دلیل ایجاد پیوند بین

انبارها میکردند و از این طریق برای خود مکنتی

قابلیتهای کالبدی و کارکردی ،موجب

فراهم میکردند تا در فردای امور دنیوی نیز دست

خودکفایی مزارع در برههای از زمان میشد.

باال را داشته باشند و گاه برای پیشیگرفتن از هم

مزرعهنشینان در درون قلعههای اربابی و رعیتی به

مسلکان خویش در نزاعهای سیاسی و اجتماعی از

طور مستقل زندگی میکردند ،دارای انبار،

آن بهره میبردند .بنابراین جوامع محلی در دوره

اصطبل ،دام ،تولیدات باغی و کشاورزی بودند و

قاجار با الیههای درونزایی در بسترهای اقتصادی،

مسجد ،آب انبار ،آسیاب و حتی قبرستان مستقل

اجتماعی و فرهنگی مواجه بودهاند که تحقیق و

داشتند .چگونه زیستن در همکناری با طبیعت،

پژوهش درباره آن میتواند امکان انطباق با

همسوشدن با آن و بهرهگیری بردبارانه و نه

مصادیق سازگار کنونی را بررسی نماید و برای

سودجویانه از آن را میتوان در نظام شکلدهنده

حفاظت و بهرهبرداری از منابع زیستی بومی و

مزارع جستجو کرد .کالبد و کارکرد ،موازنهای را

خودبسنده در آینده پیشنهاد و راه حل ارائه کند.

ایجاد کرده بودند که رفتاری به غیر از همزیستی

این تحقیق سرآغازی است در جهت شناخت

نمیتوانست در این چرخه زیستی دوام آورد و

بیشتر وکاملتر این مجتمعهای زیستی کوچک که

نیازهای جامعه را برآورده سازد .این تأثیر به طور

در نقاط مختلف کشور به ویژه فالت مرکزی ایران

معمول از مقیاس درون مزرعه تا درون جامعه ناشی

رشد کردند ،به تکامل رسیدند و سپس به دالیل

از نظم وارگی مزارع بوده و تا زمان اضمحالل

مختلف در این پهنه جغرافیایی رو به افول رفتند و

آنها در اواخر پهلوی اول ادامه داشت.

به فراموشی سپرده شدند.
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مقالة پژوهشی

مطالعۀ جایگاه بازار در فرآیند تغییر ساختار فضایی شهر کاشان
حمیدرضا جیحانی ،1پریچهر شفیعی ،2سید جمال سید هاشمی ،3علی عمرانیپور

1*4

 -1استادیار گروه معماری ،دانشکده معماری و هنر ،دانشگاه کاشان ،کاشان ،ایران
 -2کارشناس ارشد مهندسی معماری ،دانشگاه کاشان ،کاشان ،ایران
 -3کارشناس ارشد مهندسی معماری ،دانشگاه کاشان ،کاشان ،ایران
 -4استادیار گروه معماری ،دانشکده معماری و هنر ،دانشگاه کاشان ،کاشان ،ایران
(تاریخ دریافت ،138/10/25:تاریخ پذیرش)1399/02/17 :
چکیده
بازار از دیرباز ازنظر اقتصادی و فرهنگی ـ اجتماعی ،مهمترین بخش و هستۀ اصلی شهر کاشان بوده اسـ .در طـی یکصـ سـا
اخیر با وقوع توسعۀ شهری ،کاشان دچار دگرگونیهای ساختاری مهمی ش ه کـ نتی ـۀ آن گسسـتگی بـازار از بسـتر شـهری ،بـ
حاشی ران ه ش ن آن و درنتی

ع م رونق کسبوکار اس .این تغییرات ک ب طورعم ه با ساخ .خیابان همـراه بودهانـ  ،باعـ

ش ه تا بخشهایی همچون بازار نو مسگرها تخریب شود و یا مانن بازار پانخل راه انزوا پیش بگیرد هـ

مشـخ

کـردن تـر یر

تغییرات ای ادش ۀ ناشی از ساخ .خیابانها بر ساختار فضایی شهر و نقش بازار در آن ساختار اس.؛ لذا پژوهشی توصـییی تییینـی
و ازنظر کاربس ،.کاربردی اس .روش تحقیق ب کار گرفت ش ه در این مقال ک بر مطالعۀ سـاختار فضـایی شـهر اسـتوار اسـ .و
ترکییی از روشهای کمی و کییی اس ،.شامل سن ش پیکرهبن ی شهر بر اساس روش نحـو فضـا و همچنـین مطالعـۀ کـارکردی
بازار ک نتایج آن در قالب رویکردی کلنگر و تیسیری و بر پایۀ خصوصیات تاریخی و نقش بـازار و اجـزاآ آن در سـاخ .کلـی
شهر توصیف و تییین میشون برای نیل ب ه

 ،وضعی .ساخ .فضایی شهر در س دورۀ مختلف در طی س ۀ حاضر بازسازی و

مطالع خواه ش یافت های این پژوهش نشان میده ک از دهۀ  1300تا دهۀ  1340و با ساخ .م موع ای از خیابانها ،جایگـاه
بازار در ساخ .شهر منس م ،در آغاز این س ه تضعیف ش ه اس .و م موع ای از خیابانهای یادش ه سـاخ .فضـایی شـطرن ی
شکل ج ی ی را شکل دادهان ک نقش بازار در آن کمرنگ ش ه اس .با ادامۀ تغییرات ،هم توسعۀ شهر و ساخ .فضایی ج یـ
ک ب سوی غرب و جنوب غربی رش یافت سیب ش ه بازار در نسی .با شهر تاریخی در انـزوا قـرار گیـرد و هـم بـازار تحـ .تـر یر
خیابانهای پیرامون خود تغییرات وسیعی کرده اس .ب نظر میرس تح .تر یر چنین خیابانهایی ،بـازار از بافـ .شـهری پیرامـون
خود منیک ش ه و عناصر و اجزاآ بازار یکپارچگی اولیۀ خود را از دس .دادهان
کلیدواژهها :کاشان ،بازار ،نحو فضا ،ساختار فضایی ،شهر تاریخی

* -نویسنده مسئولa_omrani@kashanu.ac.ir :
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پرسشهای پژوهش

و تمامی .ساخ .بازار فراهم میسازد درعینحـا

 1تغییـــرات ر داده در ســـاختار فضـــایی کاشـــان

میبایسـ .توجـ داشـ .کـ وضـعی .مطلـوبتـر

ازجمل ای اد محورهای ج یـ  ،چـ تـر یری را در

ح رههـای واقـد در جـ ارۀ راسـت هـای اصـلی نیـز

جایگاه بازار ای اد کردهان ؟

صرفاً در نسی .با عناصر م اور همچون سراها قابل

 2ســاخ .خیابانهــا ،بنــا بــر محــل و مــوقعیتی ک ـ

تییین اس.؛ وگرن مشکل مطرحش ه ک ع م رونق

نسی .ب بازار کاشان دارن  ،چ تر یری بـر اجـزاآ و

در کسبوکار اس .در راست های اصلی نیز هویـ ا

عناصر آن داشت ان ؟

اس .در حوزۀ بیرونی ،مسئل صورتی وسـیدتـر بـ

 -1مقدمه
بررســی وضــعی .درونــی و بیرونــی بــازار نشــان از
مشکالت وسیعی دارد ک این ساختار کهن شـهری
با آن روبرو اس .در حوزۀ درونی ،نخستین معضل
را میتوان در تعطیلـی بخـش وسـیعی از واحـ های
ت ــاری و کارگاههــای وابســت و همچنــین عــ م
کارکرد هماهنـگ انـ امهـا و عناصـر داخـل بـازار
جست و کرد گذشت از بخش وسیعی از واحـ های
ت اری حاشیۀ راسـت های اصـلی کـ طـی دهـ های
اخیر تعطیل ش هان (ج و  ،)1تعـ اد قابـلتوجهی
از واح ها نیز با تغییر کاربری اصلی و گاه تولیـ ی
اولیــۀ خــود روبــرو شــ هان و درعینحــا میــزان
تعطیلــی بناهــای پرشــمار وابســت بـ بــازار همچــون
ســراها و تیمچــ ها بســیار بیشــتر از واحــ های بــر
راست ای اصلی اس .در برخی از این عناصر وابست
کـ گــاه از کیییــ .فضــایی مطلــوبی برخوردارنـ ،
عــ م رونــق و عــ م فعالیــ .بــ طــور گســتردهای
قابلمشاه ه اس .این موضوع ،درک یکپـارچگی
فضاهای درونی بـازار را آنگونـ کـ بـ اصـل آن
نزدیک باش با چالش مواج میکنـ  ،فهـم ارتیـا
فضـــایی درونـــی را دچـــار نقصـــان میگردانـــ و
دستاویزی برای ع م توج و صیان .از یکپـارچگی

خود گرفت اس .بررسیهای می انی و عکسهـای
هــوایی ج ی ـ نشــاندهن ۀ تخریبهــای وســید در
باف .شهری پیرامون بازار اسـ .و برخـی مطالعـات
صورتگرفت نشان میدهـ عناصـر ج یـ شـهری
همچون خیابان و میـ ان و همچنـین توسـعۀ مراکـز
اداری ،بـــ بخشهـــای وســـیعی از بافـــ .شـــهری
ارگانیک شهر آسیب رسان ه (تصویر  )1و سـازمان
فضایی و ساختار کالی ی باف .تاریخی را دگرگون
کردهان (وار ی و همکـاران )1385 ،ایـن موضـوع
باع

ش ه اسـ .تـا سـاخ .بـازار از بسـتر شـهری

گسست شود (تصویر  1پایین) باوجوداین ،مترسـیان
طرحهای شهری و نوع نگرش ب موضـوع بـازار در
این طرحها نیز بر این گسسـتگی دامـن زده و آن را
گسترش میدهن این در صورتی اس .کـ برخـی
مطالعات نشان از وجود رابطۀ مشخصی میان جزآ و
کــل شــیکۀ شــهری دارن ـ و ب خصــون نمایــانگر
تناسب میان هستۀ مرکزی و کل شـهر در الگوهـای
تاریخی هستن و شهرهای تاریخی سـطوح مختلیـی
از رابطۀ جـزآ ـ کـل را تولیـ میکننـ ( Karimi,

)2000؛ موضوعی ک در پـس توسـع های اخیـر از
بین رفت و یا دس.کم تضعیف ش ه اس.
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79

تصویر  -1موقعی .بازار کاشان در باف .شهری پیرامون؛ تصویر هوایی باال مربو ب سا  1335و تصویر هوایی وسط مربو ب
سا  1378و تصویر هوایی پایین مربو ب سا  1397اس( .مرخذ :سازمان نقش برداری کشور و نگارن گان)
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عــ م یکپــارچگی و تــوازن کــارکردی درونــی و

تولی ی کـ خـود نتی ـۀ تغییـرات وسـید اقتصـادی

گسستگی بیرونـی ناشـی از انیکـاک میـان سـاخ.

دهـ های  1340و بعـ ازآن اســ ،.بـازار را از قلــب

بـــازار و بســـتر شـــهری آن ،نیایـــ موضـــوعات و

شــهر تــاریخی بــ یــک بخــش تــاریخی در حــا

معضالتی م رد و قائم ب خود تلقی شـون بـ نظـر

فرســودگی تیـ یل کــرده اســ .ایــن مقالـ در پــی

مــیرســ ایــن دو معضــل جــ ی ،بــاهم ارتیــاطی

بررسی نحوۀ تغییر جایگاه بـازار در سـاخ .شـهر و

تنگاتنگ داشت باشن ب بیاندیگر ع م یکپـارچگی

سایر تحوالتی اس .ک ای اد خیابانهای اطـرا

و

کارکردی و فضایی درونی بازار و گسست ش ن آن

مرتیط با بازار در شهر تاریخی ای اد کردهان

از بستر شهری ،هر دو در معضـلی بنیـادیتـر ریشـ
دارن بررسی بـازار و نقـش آن در شـکلگیـری و

 -2ادبیات نظریِ موضوع و پیشینۀ پژوهش

توسع و تحو کاشـان نشـان میدهـ کـ سـاختار

مطالع و پژوهش دربارۀ سـاختار فضـایی شـهرهای

یادش ه تا اوایل س ۀ حاضر همواره بخش مهم و یـا

تــاریخی ســابقۀ طــوالنی دارد ازجملــ در مــورد

مهمترین عنصر شهری کاشان بوده ،با اقتصـاد شـهر

کاشان ،محققانی همچون بیرشک ( )1375براساس

نسیتی مستقیم داشت  ،همچون سایر نمون های مشـاب

تیکیک دورهها و شـناخ .شـهر در هـر دوره و بـر

ک در آنها بازار مرکز اجتمـاعی و فرهنگـی شـهر

پایــۀ نقــش مهمتــرین راههــای ارتیــاطی و توجـ بـ

محســوب میشــود ،قلــب شــهر تــاریخی بــوده و بـ

موقعی .عناصر مهم شهری ب مطالعۀ رون توسع و

لحاظ اجتماعی نیز با اقشار و طیقات مختلـف مـردم

تکامـل شـکلگیــری شـهر پرداخت انـ در مــوردی

ارتیاطی عمیق داشت اس.

دیگر ،وار ی و همکاران ( )1385با مطالعۀ مح ودۀ

ب نظر میرس ک معضل یادشـ ه پـس از تغییـرات

تاریخی کاشان و بـا روشـی تحلیلـی و پیمایشـی بـ

ای ادش ۀ ناشی از طرحهای شـهری و جـامد پ یـ

ســیر تحــوالت تــاریخی و کالیــ ی آن پرداخت ـ و

آم ه باشـ و شـای بتـوان شـروع آن را بـا سـاخ.

نقش عناصر ج ی ارتیاطی همچون خیابان و فلکـ

خیابانهای دورۀ پهلوی همزمان و مـرتیط دانسـ.

و نیــز توســعۀ مرکزیــ .اداری شــهر را بــر بافــ.

ساخ .شیکۀ خیابانهای ج ی در کاشـان در دورۀ

ارگانیــک آن بررســی کردهان ـ درعینحــا نگــاه

پهلوی آغاز و تا سا  1335بخش وسـیعی از آنهـا

آسیبشــناختی بـ تغییــرات ر داده و تر یرگــذاری

ساخت ش رون ساخ .این خیابانهـا بـ ون توجـ

آنهــا بــر یــک مح ـ ودۀ مشــخ

ب ح ود محل های تاریخی شـهر تـا دهـ های اخیـر

تاریخی ،نیازمن مطالعات افزونتر و با رویکردهای

نیز ادام داشت اسـ .و باعـ

ای ـاد گسسـتگی در

همچــون بــازار

متیاوت نیز هس.

محل های تاریخی و از بین رفتن یکپـارچگی آنهـا
و همچنین کاهش فعالی.هـای اقتصـادی و انـزوای
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بازار تاریخی شهر ش ه اس .این موضوع در کنـار

این مقال نگاهی آسیبشـناختی بـ سـاخ .شـهر و

تغییــر اقتصــاد محلــی شــهر و تضــعیف کارگاههــای

نســی .آن بــا بــازار تــاریخی دارد لــذا در جهــ.
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سن ش بهتر تغییـر وضـعی .بـازار در بسـتر شـهری

مانن انس ام 3و گزی ه 4را میسر میکن هر تغییری

آن ،در مقالـــ همزمـــان بـــ مطالعـــۀ شاخصـــ ها و

در رابطۀ میـان عناصـر سـازن ۀ شـهر ،بـر نمایـ های

معیارهایی پرداخت میشود کـ بـا فضـای درونـی و

یادش ـ ه تــر یر گذاشــت و آنهــا را تغییــر میده ـ

جایگاه و موقعی .بیرونی بازار ارتیا دارنـ علـ.

بررسی این تغییرات میتوان تحلیل ساختار فضـایی

این اس .ک از نگاه این مطالع  ،فضای درونی یک

شهر و تغییرات ر داده در آن را ممکـن کنـ ایـن

ساختار شهری ،همچون بازار و جایگاه بیرونـی آن،

روش پس از ت زیـ وتحلیل ارتیـا کلیـۀ فضـاهای

دو موضوع م زا محسوب نمیشـون ؛ زیـرا هـر دو

شــهری بــا یک ـ یگر ،نتــایج را ب صــورت م ـ های

حوزۀ یادشـ ه وجهـی مهـم از سـاختار مـوردنظر را

ریاضی و گرافیکی ارائـ میدهـ (عیـاسزادگـان،

بازنمایی میکنن و در ارتیا با یک یگر ،شخصی.

)1381

آن را شــکل میبخشــن ایــن موضــوع در منشــور

در کنــار روشهــای دیگــر مطالعــۀ ســاخ .فضــایی

حیاظ .از شهرهای تاریخی بـ عنوان مـتمم منشـور

یـــک شـــهر یـــا محـــ ودۀ شـــهری ،بـــ کارگیری

ونیـــز 1در مـــورد شـــهر تـــاریخی نیـــز موردتوجـــ

روشهایی همچون نحو فضا بـ عنوان روشـی بـرای

قرارگرفت اس .بنا بر منشور یادش ه ،کارکردهـای

تحلیل ساختار فضایی در مقیاس معمـاری و شـهری

متنــوعی ک ـ یــک مح ـ ودۀ شــهری دارد در کنــار

و تحلیــل ارتیــا بــین فضــای شــهری و روابــط

موضوعاتی دیگر همچون الگوهای شهری ،ارتیـا

اجتمــاعی ( )Al Sayed et al., 2014میتوان ـ

میان فضـاهای بـاز و بسـت و همچنـین ارتیـا میـان

درک بهتری از تغییرات در ساختار کالی ی شهر را

مح ودۀ یادش ه با محیط شهری پیرامـونش بخشـی

فراهم کنـ بخـش وسـیعی از مطالعـات ایـن مقالـ

از ویژگیهایی هسـتن کـ شخصـی .آن محـ ودۀ

میتنی بر شیوۀ نحو فضا و بررسـی روابـط اجتمـاعی

شهری را شکل میدهن ( Washington Charter,

در فضــاهای شــهری اســ .کــ در آن معمــوالً از

 )1987لــذا در ایــن مقالـ بـ طور همزمــان مطالعــۀ

نمودارهــا بــرای ترجم ـۀ ای ـن روابــط ب ـ الگوهــای

جایگــاه بــازار در ســاخ .شــهر و همچنــین مطالعــۀ

ترسیمی بهره گرفت میشود (معماریـان )1381 ،بـ

کارکردی بازار ،م نظر قرار میگیرد و دو موضوع

اعتقــاد هیلیـر ،نحــو فضــا م موعـ ای از نظریـ ها و

یادش ه ارزیابی و سن ش خواهن ش

روشهایی اس .ک با مطالعـۀ پیکـرهبنـ ی فضـا بـ

در این مطالع  ،بررسی ساخ .فضایی شهر بـا شـیوۀ

فهم چگونگی ا ر متقابل ساختار پیکرهبن ی فضـا و

مطالعــاتی نحــو فضــا 2ان ــام میگیــرد نحــو فضــا

ســـازمان اجتمـــاعی مـــیپـــردازد (پـــوردیهیمی و

م موعـ ای از شــیوههــا و روشهــای انـ ازهگیــری

همکاران )41 ،1392 ،این شیوه ک برای فهم منطق

اس .ک ب تحلیـل پیکـرهبنـ ی فضـایی در مقیـاس

ریخ.شناسی و شـیکۀ شـهری و بخصـون توسـعۀ

معمـــاری و شهرســـازی و رابطـــۀ آن بـــا ســـاختار

شهری بکـار مـیرود (،)Hillier et al., 1993: 32

اجتمــاعی محــیط مــیپــردازد ()Hillier, 1997

ب جای توصیف شکل اجزای یک سیستم ،ب رابطـۀ

خروجی حاصل از ایـن تحلیـل ،مطالعـۀ نمایـ هایی
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میان آنها و چگونگی پیکرهبن ی آن اجزا ب عنوان

مقیاسهای مختلیی محاسی کرد ک مهمترین آنها

یک کل متمرکز اس( .مسعودینژاد )79 :1395

انس ام کالن 8و انس ام محلی 9اسـ .درحـالیکـ

توضیح یا توصیف پیکرهبن ی یک سیسـتم فضـایی

انس ام کالن ،پیکرهبنـ ی فضـایی سـاختار شـهر را

در محاســـیات توپولو یـــک براســـاس دو واحـــ

ب طورکلی ب نمـایش مـیگـذارد ،انسـ ام محلـی،

انـ ازهگیـری پایــۀ اتصــا و عمــق ان ــام مـیشــود

تصویری محـ ودتر از سـازمان فضـایی شـهر ارائـ

(مسعودینژاد« )80 ،1395 ،اتصا » 5ب عنوان تع اد

میده و نقش محلی هر جـزآ را در سـاختار شـهر
10

نقاطی تعریف میشود ک یک نقط ب طور مسـتقیم

آشکار میکن (مسعودینژاد)87 :1395 ،

از طریق آنها با نقا دیگر ارتیا مییاب (جعیری

در این مقال و براساس شـرح بـاال ،سـاخ .فضـایی

و خانیان )287 :1391 ،و در واقد بـر رابطـ داللـ.

شهر با تمرکز بر نقـش بـازار در آن و بخصـون بـا

دارد در مقابل« ،عمق» 6بر فاصـل ترکیـ دارد و در

تکیـ بــر ســن ش میــزان انسـ ام کــالن و محلــی و

فضای شهری ب تع اد فضاهایی گیت میشود ک بـا

دیگر نمای های قابل ارزیابی در مطالعات نحـو فضـا

عیــور از آنهــا بــ فضــاهای مــوردنظر میرســیم

مطالع خواه ش اساس مطالع بر ایـن چـارچوب

(یزدانیــر و همکــاران )60 :1387 ،اگرچ ـ ای ـن دو

طرح گردی ه اس .ک دگرگونیهای ر داده ش ه

معیار از اهمیـ .فراوانـی برخـوردار هسـتن  ،امـا در

طی یک س ۀ اخیر ،چ تغییراتی در ساخ .فضـایی

یادش ه با انـ ازههـای

شــهر ای ــاد کــرده اســ .و دیگــر اینکــ ایــن

مختلف لزومـاً نمـیتـوان بـ پاسـر درسـتی دسـ.

دگرگونیهای یادش ه چ تغییراتـی در نقـش بـازار

یاف .برای حـل ایـن معضـل ،هیلیـر و همکـارانش

بــ عنوان بخشــی از ســاخ .فضــایی شــهر ای ــاد

برای ان ازهگیـری ایـنگونـ سیسـتمهـا ،واحـ های

کردهان این موضوع در مقیاس کل ساخ .فضایی

توضیح مقایسۀ بین دو گرا

هن ارش ۀ متعـ دی بـرای محاسـیات گـرا

شهر و براساس شیوۀ نحو فضا برای مطالعـۀ سـاخ.

ارائـ

کــردهانــ کــ مهمتــرین آن انســ ام اســ .کــ
یکپارچگی یک گرا

فضایی شهر مطالع و ارزیابی خواه ش

را نشان میده (مسـعودی
7

نژاد  )82 ،1395در واقد هرچـ فضـایی «انسـ ام»
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باالتری داشت باش  ،همپیون ی بیشتری بـا فضـاها و

پس از تییـین میـانی و چـارچوب نظـری ،بررسـی و

ساختار شهر دارد؛ و همچنـین از دسترسـی بـاالتری

مرور چن پژوهش باه

تییین نسی .میان بـازار و

نیــز برخــوردار اســ( .یزدانیــر و همکــاران،1387 ،

شهر تاریخی و ب روش موردنظر روشن میکن ک

دارای

چارچوب طرحش ه روشی مناسب بـرای پرداخـ.

باالترین مق ار انس ام باش  ،آن گره ،مرکز یا قلب

بـ موضــوع اســ .ازجملـ پــژوهشهــای کریمــی

توپولو یـک سیســتم محســوب شـ ه و در واقــد در

براســاس روش یادشــ ه بــ چگــونگی تعریــف و

دسترسترین بخـش سیسـتم از دیگـر نقـا گـرا

کاربسـ .روش نحــو فضــا بـرای نشــان دادن رابطـ

محســوب م ـیشــود خــود انس ـ ام را م ـیتــوان در

میان جزآ و کل شیکۀ شـهری و ب خصـون نسـی.

 )60ب زبان ساده ،اگر بخشی از یک گرا
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میــان هســتۀ مرکــزی و ازجمل ـ بــازار و کــل شــهر

شهری تر یرات متیاوتی در مقیاس خرد و کـالن بـ

کمـک کــرده اسـ )Karimi, 2000( .عــالوه بــر

همراه دارن در پـژوهشهـای مشـاب  ،علـیتـاجر و

این ،مطالعۀ دیگـر او بـر روی شـش شـهر تـاریخی

صحرایی ( )1396با بررسی هستۀ تاریخی همـ ان و

ایرانک با استناد ب روش یادش ه صورت گرفت  ،ب

صادقی و همکاران ( )1391با بررسی ساختار هسـتۀ

طور واضح اهمی .و جایگاه بازار در شهر ایرانی را

شمالی اصـیهان بـ ایـن جمدبنـ ی رسـی هانـ کـ

آشــکار مــیکن ـ وی بــا مطالعــۀ ســاختار فض ـایی

م اخالت شهری ب ون در نظر گرفتن خصوصـیات

کرمان ،شیراز ،هم ان ،سمنان ،کرمانشاه و قـزوین،

اصلی مح ودههای تاریخی ،ب انزوای مح ودههای

ب دنیا یافتن منطق فضـایی ایـن شـهرهای تـاریخی

تاریخی من ر میشود از نگاهی روششـناختی نیـز

اس .و نیز اینک آنها یک هستۀ منس م و فشـرده

بررسی نمون های مشاب از اهمی .برخـوردار اسـ.

در مرکز خود دارنـ کـ معمـوالً منطیـق بـر مرکـز

عیاسزادگان ( )1381در پژوهشی با شیوۀ نحو فضا

جغرافیایی شهر اس .و فارغ از شـکل ،کـاربریاش

ب بررسی مح ودۀ تاریخی شهر یـزد در سـ مقطـد

بازار شـهر بـوده اسـ )Karimi, 1997( .در ادامـۀ

زمانی میـادرت کـرده اسـ .وی در نتی ـۀ مطالعـۀ

مطالعــــات جایگــــاه بــــازار در ســــاخ .شــــهر،

خــود شــرح میده ـ ک ـ فضــاهای شــهری ای ـران

مسعودینژاد گون های متیاوتی از بازارهـای ایرانـی

براساس منطقی ساختاری شکل گرفت ان و دخالـ.

را مطالع ـ کــرده و بــا ارجــاع ب ـ روش نحــو فضــا

در شهر و در ساختار فضایی ،تغییر در شاخ

هـای

جایگاه بـازار دزفـو و شوشـتر را بررسـی کـرده و

نحو فضا را ب دنیا دارد این نوع مطالعـ ازنظـر او،

یافت ـ های ج ی ـ ی را بــرای دســت بن ی بازارهــا در

همچن ـین طراحــان شــهری را قــادر ب ـ ارائ ـۀ م ـ لی

ایران ارائ کرده اس( .مسـعودینـژاد )1395 ،ایـن

میکن ک براساس آن میتوان نتی ۀ هر نوع رفتـار

بـ مطالعـۀ

در فضاهای شهری را پـیشبینـی کـرد لـذا مطالعـۀ

پیشنهادی بیشیاه .نیستن ؛ اینک جایگاه بازار در

دورههای مختلف توسـع و تحـو منـاطق تـاریخی

شـود درعـین بررسـی

شهری نیز ممکن اس .درک بهتری از نحوۀ ای ـاد

مطالعات دیگر نیز نشان میده ک روش مـوردنظر

تغییرات و نتایج حاصل از آنها را روشن کنـ وی

برای شناسایی برخـی نارسـاییها در ا ـر مـ اخالت

در مطالع دیگری بر روی ساختار شهر مشه  ،نگاه

انوی ازجملـ طرحهـای توسـعۀ شـهری نیـز مـورد

ترافیکی ب شیکۀ معابر در احیاآ باف.هـای فرسـوده

استیاده قرار گرفت اس.

ب ـ ون توج ـ ب ـ کلیــ .ســاختار فضــایی شــهرها و

برای مثا علیآبـادی و بابـایی ( )1396بـ بررسـی

همچنین اتخاذ راهکاری واح برای هر یک از ایـن

طرحهای توسـعۀ شـهری در محلـۀ زینییـۀ محـ ودۀ

باف.ها را از علل انزوای کالی ی مح وده تـاریخی

تاریخی زن ان در مقیاس محلـی و کـالن پرداختـ ،

برمیشمارد (عیاسزادگان و دیگـران )1391 ،ایـن

ساختار کل محل را براساس شیوۀ نحو فضـا تحلیـل

همان مشکلی اس .ک مح ودۀ موضوع ایـن مقالـ

کرده و نتی ـ گرفتـ اسـ .کـ طـرحهـای توسـعۀ

نیز با آن روبرو اس .عالوه بر بررسی کل مح ودۀ

س پژوهش عالوه بر روش ،ازنظر نتی
ساخ .فضایی شهر مشخ
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تاریخی شهر ،نحو فضا میتوان ب مطالعـۀ تغییـرات

حاصل از مطالعات نحو فضا ک خودش اساساً یک

ر داده در محل های تاریخی نیز کمک کن

روش کمـی اسـ ،.بـا نگــاه بـ زمینـ و بسـتر شــهر

باوجود مطالعات بررسیش ۀ باال ،این مقالـ بـ طور

تاریخی و ازجمل شکل کلی شـهر و سـیر تـاریخی

ب بررسی وضعی .بازار کاشـان و جایگـاه

شــکلگیری آن ،ت زی ـ وتحلیل و تیســیر ش ـ هان ؛

آن در ساخ .شـهری در حـا تغییـر میپردازنـ و

ب عیارتدیگر باوجود بهرهگیری از شیوۀ نحو فضا،

ب ویژۀ تر یر ساخ .خیابانهـا و نحـوۀ تر یرگـذاری

نگــاه عینیــ.گــرا و قطعی ـ.گــرای معمــو در آن

آنها بنابر نوع مواجهۀ آنها با عناصر بازار را دنیـا

مالک عمل نیوده اس .و نتایج تحلیلهای یادشـ ه

مشخ

11

میکن ؛ موضوعی ک در پژوهشهـای معرفیشـ ه

در بســتر تــاریخی شــهر ت زیــ وتحلیل شــ هان

م نظر نیـوده اسـ .و در مطالعـات صـورت گرفتـ

جمدآوری اطالعات نیـز در جهـ .تهیـۀ نقشـ های

نمونۀ مشابهی ن ارد بای توج داشـ .کـ بسـیاری

پایۀ موردنیاز مطالعات نحو فضا بـا رجـوع بـ منـابد

از بازارها در مح ودههای تـاریخی شـهرهای ایـران

تصــویری و مطالعــات پیشــین و عکسهــای هــوایی

در ا ر تغییرات ر داده ش ه در بستری شهری آنها

ان ام میگیرد

آسـیب قــرار

درعینحا برای مقایسـۀ وضـعی .فضـایی بـازار بـا

و ازجملـ سـاخ .خیابـان در معـر

میگیرن مترسیان ایـن رونـ هنـوز نیـز در جریـان

وضعی .کارکردی آن ک هم واج اهمی .اس .و

اس .و عالوه بـراین ،بافـ .شـهری پیرامـون بـرای

هم معموالً در مطالعات نحـو فضـا موردتوجـ قـرار

تســـهیل ســـاخ .خیابانهـــای یادشـــ ه تخریـــب

نمیگیرد ،بخشی از ایـن مقالـ بـ مطالعـۀ وضـعی.

میشون این مقال بـ طور خـان بـ ایـن موضـوع

فعلــی کارکردهــا در بخشهــا و راســت های بــازار

اختصان یافت اس .و ه فش روشن کردن نسـی.

اختصان یافتـ اسـ .ایـن بخـش از مقالـ کـ بـر

خیابانهای یادش ه با ساخ .فضایی بازار اسـ .در

مطالعات میـ انی اسـتوار بـوده اسـ ،.دورنمـایی از

مورد روش نیز این مقال تیاوتهـایی بـا روشهـای

وضـــــعی .کـــــارکردی و رونـــــق بخشهـــــا و

معمو دارد ک ذیل بخش روششناسی پژوهش ب

زیرم موع های بـازار در وضـعی .اخیـر را نمایـان

آن اشاره خواه ش

میکن و امکان ارایۀ تحلیلهای دقیقتری را فراهم

 -3روششناسی پژوهش
این تحقیـق بـ طور گسـترده از روش نحـو فضـا در
جه .شناخ .ساختار فضایی شـهر بهـره میگیـرد
باوجوداین ،از روش یادش ه ب عنوان شیوهای بـرای
شناخ .وضعی .ساخ .فضایی شهر م نظر بـوده و
بخشی از تحقیق نیز براساس روش تیسیری تاریخی
ب ان ام رسـی ه اسـ .ب ینصـورت کـ یافتـ های

مــیآورد مقایســ و کنــار هــم قــراردادن مطالعــۀ
جایگــاه فضــایی بــازار در ســاخ .شــهر و بررســی
وضعی .کارکردی آن ،امکان سن ش نتایج تحقیق
را فراهم میکن و بـ افـزایش دقـ .یافتـ ها من ـر
میشــود روش تحقیــق در ایــن بخــش از مقالـ نیــز
کمی اس .و طی آن تالش ش ه اس .تا بـا بررسـی
تمــامی واح ـ های ت ــاری واقــد در بــر راســت های
اصلی و فرعی ،نسی .میان واح های فعـا بـ کـل
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واحـ ها بـ عنوان معیــاری از وضــعی .رونــق بــازار

 -4شناخت محدودۀ موردمطالعه

شناســایی و ت زیــ وتحلیل شــود لــذا نمونــ های

کاشان فراتر از یک شهر تـاریخی ،بایـ نمـودی از

انتخابی برابر با کل واح های موجود در راسـت های

ســ هها و هزارههــای متمــادی زیســ .در یکــی از

بازار و ن سراها بوده اس .ازاینرو میتـوان گیـ.

مح ودههای فالت مرکزی ایـران تلقـی شـود ایـن

ک در این تحقیق ،یافت های دو مطالعـۀ ان امگرفتـ

موضوع با استناد ب شواه اسـتقرارها و تمـ نهایی

بــ روش کمــی بــ طریقــ ای کییــی و تیســیری

ک در این منطق شناسایی ش هان  ،قابـلفهم اسـ.

واکاوی کرده شـ هان بخـش قابـلتوجهی از ایـن

بااینوجود ،امروزه شهر کاشان میـرا دار تـاریر و

تیسیر و واکاری حاصل نوع نگاه ب شهر تاریخی و

تم ن گذشت محسـوب میشـود؛ بخشـی از منطقـ

همچنین ماهی .آسیبشناختی آن اس.؛ زیرا مقالـ

ک در دوران اسالمی فروغی بیمانن داشـت و فهـم

در پی روشن کردن وضعی .و نسی .بازار بـا شـهر

امــروزی مــا را از ایــن منطق ـ شــکل میبخش ـ در

در طو تغییـرات ر داده شـ ه طـی تقرییـاً  6دهـۀ

ادام  ،ضمن ارائۀ مروری کوتاه بـر پیشـینۀ کاشـان،

اخیر اس .ازاینرو ،در این پژوهش بـرای رسـی ن

مهمترین بخشها و راسـت های بـازار مـورد مطالعـ

ب شناختی دقیق از نسی .میان بازار کاشـان و شـهر،

قرار میگیرن

دامنۀ مطالع ب س دورۀ تـاریخی متیـاوت در طـو
س ۀ حاضر تعمیم داده میشود تا روشـن شـود کـ

 -1-4کاشان و بازار تاریخی آن

تغییرات ر داده ش ه در ساخ .فضایی شهر ب طور

معمــوالً بنــای کاشــان را بــ زبیــ هخاتون همســر

عــام و ســاخ .خیابانهــای ای ادشـ ه در محـ ودۀ

هارونالرشی نسـی .میدهنـ (نراقـی)15 :1345 ،

شهر تاریخی ب طور خان ،چ تغییـری در جایگـاه

باوجوداین ،سابقۀ استقرارها در منطق بسیار کهنتـر

فضایی و ت اری بازار ای اد کرده اس .امکانپذیر

اس .کاشان بـ علـ .واقـد بـودن بـر سـر راههـای

کــردن ایــن مقایســ نیازمنــ ی مقالــ بــ تیســیر و

اصلی ت اری و ارتیاطی همواره از اهمیـ .ویـژهای

روشهای مـرتیط بـا آن در بخشهـایی از مقالـ را

برخــوردار بــوده اســ .و پیشــینۀ منطقــ را صــرفاً

روشن میکن ب ین ترتیب تـالش میشـود کـ بـ

نمیتــوان در شــهر امــروزی خالصــ کــرد طیــق

کمــک روش نحــو فضــا جایگــاه بــازار در ســاخ.

مطالعات گیرشمن ،م تمدهای زیستی اولیـۀ دشـ.

فضــایی کــل شــهر در س ـ مقطــد زمــانی ده ـ های

کاشان مسیری طییعی ب سوی شـما و شما شـرقی

 1340 ،1300و  1390مطالعـ شـود ،وضــعی .دهــۀ

داشت ان و ساکنین سیلک با آنها در ارتیا بودنـ

مترخر با معیار تعریفش ه در زمینۀ میزان فعالیـ .و

(گیرشــمن )91 :1379 ،بــ غیراز ســیلک ،وجــود

رونق بخشهای متناظر مقایس شود و از درون همـۀ

محوط ـ های باســتانی همچــون تپــۀ قلع ـ زیارت ـ در

ایــن مطالعــات تغییــرات ای ادشـ ه در نســی .میــان

فاصلۀ یک کیلومتری غرب باغ فـین کـ بـ دوران

بازار و ساخ .فضایی شهر در طی دوران مـوردنظر

پــیش از تــاریر بــازمیگردد و برخــی ســیا های

ارزیابی شود

ب دس .آم ه از آن ،همدوره با سیا های مکشـوف
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از تپــۀ ســیلک تخمــین زده شــ هان  12و همچنــین

دیرباز ب یکـی از مهمتـرین گـذرهای شـهر تیـ یل

محوطۀ کیتارخون کـ بـ دورۀ پارین سـنگی میانـ

ش ه اس.

بازمیگردد 13،نشان از ق م .بسـیار کهـن اسـتقرار
در این منطق تـا حـ ود  40000سـا پـیش دارد

14

 -2-4شناخت سییر تحیول بیازار کاشیان:

حسن قمـی نیـز در نیمـۀ دوم سـ ۀ چهـارم ه ـری

بخشها ،راستهها و اجزاء مهم آن

قمری در باب فین ک جایی میان سـیلک ،تپـۀ قلعـ

بازار کاشـان از راسـتۀ بـازار پانخـل در شـما غربی

زیارت و محوطۀ کیتارخون اس .صـحی .کـرده و

می ان کما الملک آغاز ش ه و تا بازار مسگرها در

پای گذاری آن ا را ب شخصی.های اساطیری چون

نزدیکی دروازه دول .امت اد مییاب دسـ.کم در

بشتاسب نسی .داده اس( .قمی)111 :1361 ،

یک س ۀ اخیـر ،انتهـای شـرقی بـازار ورای خیابـان

علــ .شــکلگیــری اســتقرارهای دشــ .کاشــان را

اباذر و ب سم .شرق امت اد یافت اس( .تصویر  1و

معموالً بهرهمن ی از منـابد کـافی آب (قنـاتهـا) و

 )2این موضوع نشان از اهمی .گذر بازار و رش و

مکانیابی مناسب در ارتیا با سایر شـهرهای پـیش

توســعۀ آن در ا ــر نیــاز بـ فضــای سرپوشــی ه دارد

از تاریر میدانن ()Neglia, 2018؛ موضـوعی کـ

بــازار از ســم .غــرب بـ شــرق شــامل بخشهــایی

میبایس .شکلگیری هسـت های زیسـتی در دشـ.

اصلی همچون بازار پانخل ،بـازار گــذر نــو ،بـازار

کاشان را میسر کـرده باشـ بـاوجود زیسـتگاههای

زرگرهــا ،بــازار کیشــ وزها ،بــازار بزازهــا ،بــازار

متع د و سوابق طوالنی ،از س ههای نخسـ .بعـ از

کیاشها ،بازار قیصری و میانچا  ،باالبـازار و بـازار

ورود اســــالم و احتمــــاالً پــــیش از آن در دوران

مسگرها اس( .تصویر  )2این ساخ .خطی کـ در

ساسانی ،هستۀ شهری کاشان در ارتیا با منابد آبی

میانۀ خود و در مح ودۀ قیصری  ،بخشی بـا سـاختار

و راههای منطق ای شکل گرفت اس .تر یرگـذاری

شطرن ی را نیز شـامل میشـود ،دربردارنـ ۀ تعـ اد

راهها بر پیکرۀ شهر اولیـ و توسـع های آن ،شـهری

پرشماری از راست های فرعـی و عناصـری همچـون

محصور را ای اد کرده اسـ.؛ بـ نحوی کـ امتـ اد

تیمچـ و ســرا و کاروانســرا اسـ .و عــالوه بــر ایــن

راههــا گــذرهای اصــلی شــهر را شــکل میدادهان ـ

شامل مساج و حمامهـا و آبانیارهـا نیـز میشـود

(بیرشک )1375 ،این درحالی اس .ک گذر بـازار

در برخــی بخشهــای بــازار در دهــ های اخیــر و

تح .تر یر نحـوۀ ارتیـا راههـا و امتـ اد آنهـا ،از

ب خصون از دهۀ  1340و  1350تعـ ادی بازارچـ
و پاســا ســاخت شـ ه اســ .کـ بـ طور معمــو بــا
تخریب بخشهایی از بازار همراه بوده اس.
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میدان سنگ

خیابان بابالحوائج

تصویر  -2ساختار بازار کاشان و راست های آن (مرخذ :نگارن گان)

بازار شهر اولی (بازار پانخـل) کـ در ضـلد جنـوبی

شهری را کسب نموده (همان )388 ،و جای مهمـی

محلــۀ می انکهن ـ قــرار گرفت ـ اســ( .تصــویر ،)2

از بازار نیز محسوب میش ه اسـ .بـ نظر میرسـ

ح ود شهر اولی را آشکار میکن توسعۀ فیزیکـی

ک ـ بع ـ ها در دورۀ ســل وقی نیــز گســترش راســتۀ

کاشان با ورود اسالم ،در امتـ اد راههـایی صـورت

اصلی بـازار ب سـوی شـرق ادامـ داشـت اسـ .و تـا

گرفت اس .ک ب سم .شرق و جنوب شهر منتهـی

حوالی میـ ان سـنگ پـیش رفتـ اسـ.؛ جـایی کـ

میش ـ ن در آن زمــان ،شــهر دارای چهــار دروازه

بع ها و در س ۀ نهم ه ـری قمـری ،میـ ان ج یـ

بوده ک یکی از آنها ب نام دروازه سوق (بازار) بـر

شهر محسوب میش ه اس( .همـان )390 ،سـاخ.

روی نوار بازار تا ح تقاطد راه شمالی ـ جنـوبی در

م موعۀ می ان سنگ و مس

می ان در سـ ۀ نهـم

محل فعلی چهارسوق میانچا در بازار میانچا قرار

ه ــری قمــری (ضــرابی 15،)295 :1378 ،نشــان از

داشت اس( .بیرشک 384 :1375 ،ـ  )385تا ح ود

ادامۀ جه .توسعۀ بازار ب سوی شـما شـرقی دارد

پایان قرن چهارم ه ری قمـری کـ اسـتخوانبن ی

احتماالً رش بـازار ب سـوی شـرق در دورۀ صـیوی

اصلی شهر کاشان شکل گرفت اسـ ،.محـل تقـاطد

هم ادام داشت اس .و شهر را ب دول.خانۀ صیوی

دو محور شما ـ جنوبی و شرقی ـ غربـی شـهر کـ

متصل میکرده ک در منتهیالی شـما شـرقی شـهر

احتمــاالً در محــل فعلــی چهارســوق میانچــا در

قرار داشت اس .باوجوداین ،ب نظر میرسـ تـا آن

مح ودۀ قیصری بوده اس ،.اعتیار یک گره اصـلی

زمان و پسازآن نیز ،بیشتر بخشهای بـازار اهمیـ.
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خود را حیظ کرده باشـن ؛ زیـرا در سـ ۀ سـیزدهم

 )227بــاوجوداین ،رونــق یادشــ ه دیــری نپاییــ ه

ه ــری قمــری و در دورۀ قاجــار ،عناصــر مهمــی

اســ .حســن نراقــی حــ ود نیمقــرن پــیش شــرح

همچون تیمچۀ امینال ول در مح ودۀ قیصری و در

میدهــ کــ در آن زمــان ،بــیش از یــکدهم از

نزدیکی چهارسوق میانچا سـاخت شـ ه اسـ .کـ

دکاکین بازار ق یم مسـگری بـا کـارگرانی معـ ود

باوجود مشکالت پیشآم ۀ فعلی برای بازار ،هنـوز

باقی نمان ه اسـ( .نراقـی)272 :1345 ،؛ موضـوعی

هم اعتیـار خـود را حیـظ کـرده اسـ .خـتم شـ ن

ک امروز وضعیتی بسیار ب تر پی ا کرده اس.

مسیرهای مختلف عزاداری ب این محل و برگزاری
مراسمی در این ارتیـا کـ هرسـال برپـا میشـود،

 -5یافتههای پژوهش

نشاندهن ۀ این اعتیار اس.

بــرای پیشــیرد مطالعـ  ،بــازار کاشــان از دو دیـ گاه

بازار کاشان در س ههای اخیر بازاری پررونـق بـوده

تحلیل میشود :نخسـ .وضـعی .کـارکردی آن بـا

اس .این موضوع از توصـیف جهـانگردان آشـکار

ارجــاع بــ واحــ های در حــا فعالیــ .و غیــر آن

میشود چنانکـ آدام اولئـاریوس در سـ ۀ هیـ هم

ارزیابی میشود و سـپس جایگـاه بـازار در سـاخ.

میالدی از بازار فوقالعاده زییا و تماشایی و بینظیـر

فضایی شهر سن ی ه خواه ش

کاشــان یــاد مــیکنــ (اولئــاریوس)531 :1369 ،
حرف ـ های بــازار ازجمل ـ بافن ـ گی و مســگری نیــز

 -1-5بازار کاشان :سنجش وضعیت درونی

موردتوج جهانگردان بودهان شاردن منشاآ و منید

و یک تحلیل کارکردی

درآم مـردم کاشـان را کارگاههـای ابریشـمبافی و

وضــعی .کــارکردی فعلــی بــازار کاشــان صــورتی

هنــر نقرهکــاری برمیشــمارد و مینویســ کــ در

همگـــن نـــ ارد بـــرای مثـــا مقایســـۀ دادههـــای

هیچیک از شـهرهای ایـران ب قـ ر کاشـان صـنع.

برداش.شــ ه میــ انی ایــن پــژوهش در دو راســتۀ

مخملبافی ،بافتن تافت و ساتن و پارچ های زربیـ.

پانخل و زرگرها نشان میده ک سـهم واحـ های

و زری ساده و گلدار رواج ن ارد (شـاردن:1372 ،

فعا ب واح های غیرفعا (مخروب  ،تعطیل و انیـار)

 533ـ  )539این وضعی .تا س ۀ نوزدهم هم ادامـ

واقــد در بــر راســتۀ اصــلی در دو راســتۀ یادشـ ه بـ

یافت اس .طیـق شـرح بـارون کلمنـ .آگوسـتوس

ترتیب ح ود  55و  96درص اس .این دو راسـت ،

دوب  ،جهانگرد روس ک در س ۀ نـوزدهم مـیالدی

ب ترتیب بـاالترین و پـایینتـرین درصـ واحـ های

ب کاشان سیر کرده بود ،مـردم ایـن شـهر بـ دلیـل

غیرفعا را دارا هستن این نسی .برای راسـتۀ گـذر

مهارت زیاد در مسگری و ابریشمبافی ب خـود مـی

نو و باالبـازار بـ ترتیـب حـ ود  92و  87درصـ و

بالن (دوب  )29 :1371 ،این موضوع بـا نوشـت های

برای راستۀ مسگرها ح ود  94درص اسـ .نسـی.

کالنتر ضرابی نیز هماهنگی دارد او در دهـۀ 1280

یادش ـ ه بــرای مح ـ ودۀ قیصــریۀ بــازار ح ـ ود 82

ه ری قمری صـنع .مسـگری کاشـان را در تمـام

درص اس .ک با توج ب نقـش مرکـزی محـ ودۀ

ایران منحصر بـ فرد دانسـت اسـ( .ضـرابی:1378 ،

یادش ه کمی ع یب ب نظر میرس نسی .یادشـ ه
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برای راستۀ کیش وزها برابـر  83درصـ و بـرای دو

جنوب و شما بازار واقد ش هان  ،برابر بـا  72و 60

راستۀ نسیتاً فرعی درب زن یـر و تیریـزیهـا کـ در

درص اس.

ج و  -1تع اد کل واح ها و واح های فعا بر هر راست و نسی .واح های فعا (غیرتعطیل ،غیرانیار و غیرمخروب ) ب کل
واح ها در تابستان ( 1395مرخذ :نگارن گان)
نسبت تعداد واحدهای فعال (غیر تعطیل ،غیر انبار و غیر مخروبه) به کل واحدها
تعداد کل
نام راسته

واحدهای برِ
راسته

تعداد واحدهای
فعال برِ راسته

نسبت تعداد واحدهای فعال به کل واحدها (تجاری) ()%

راستۀ مسگرها

118

111

94

راستۀ باالبازار

140

122

87

مح ودۀ قیصری

205

167

82

راستۀ کیش وزها

48

40

83

راستۀ زرگرها

60

58

96

راستۀ گذر نو

101

94

92

راستۀ پانخل

65

36

55

29

21

72

20

12

60

راستۀ درب
زن یر
راستۀ تیریزیها

بر اساس ج و بـاال (جـ و  )1توجـ بـ پـارهای

ح رههای فعا ب کل دارا هسـتن لـذا دسـ.کـم

نکات واجـ اهمیـ .اسـ .نخسـ .اینکـ راسـتۀ

ازنظــر تعــ اد واحــ های فعــا م ــاور راســت از

زرگرها با نسی 96 .درص واح های فعا بـ کـل

وضعی .بسیار خـوبی برخوردارنـ علـ ،.احتمـاالً

واح ها ،علیالقاع ه میبایس .یـک اسـتثناآ تلقـی

میبایسـ .بـ محـل قرارگیـری دو راسـتۀ یادشـ ه

شود؛ زیـرا ارزش ملکـی بـاال در م موعـۀ یادشـ ه

مرتیط باش کـ دو ورودی اصـلی شـرقی و غربـی

ای اب میکن کـ جـز در مـوارد خـان واحـ ی

وضعی .فعلی بازار را نیز دربردارن ب نظر میرس

تعطیــل یــا غیرفعــا نیاشـ راســتۀ پانخــل وضــعیتی

این موضوع ،نتی ۀ ساخ .دو خیابان اصلی ابـاذر و

شناخت ش ه دارد و میدانیم ک باوجود سابقۀ کهـن

باباافضل اس .ک ا ر آن تاکنون ادام یافتـ اسـ.؛

آن ،از رونق برخوردار نیس.؛ لذا ایـنکـ فقـط 55

اما بای توج داش .کـ کیییـ .دو راسـتۀ یادشـ ه

درص ح ـرههـای آن فعـا باشـن منطقـی اسـ.

قابلمقایس نیسـ .و بـازار گـذر نـو رونـق کمتـری

نکتۀ مهم این اس .ک ایـن ح ـرههـا نیـز از رونـق

دارد

کافی برخوردار نیسـتن از سـوی دیگـر ،دو راسـتۀ

نسی .واح های فعـا بـ غیرفعـا در مـورد راسـتۀ

مسگرها و گذر نو ،نسیتی باالی  90درص را بـرای

باالبـازار در رتیـۀ بعـ ی قـرار دارد و در حـ ود 87
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درص اس .این موضوع آشکار میکن ک راسـتۀ

نسی .واح های فعا ب کـل واحـ ها در مـورد دو

یادش ه از اهمی .برخوردار اس .و کسبوکـار در

بخش مح ودۀ قیصری و راستۀ کیشـ وزها حـ ود

آن رونق قابلتوجهی دارد درعینحا توج بـ دو

 82و  83درصـ اســ .ک ـ بســیار ب ـ هــم نزدیــک

نکتــۀ مهــم الزامــی اســ .نخســ .اینکــ راســتۀ

اس.؛ مانن موقعی .مکانی دو بخـش یادشـ ه لـذا

باالبازار ازنظر تع اد عناصر مرتیط شامل تیمچ ها و

ب نظر میرس ک درصـ واحـ های فعـا بـ کـل

ســراها ،مهمتــرین بخــش بــازار کاشــان اســ .لــذا

واح ها با نوع دسترسی همـاهنگی و قرابـ .دارد و

مراجعــۀ بــ آن زیــاد اســ .و ح ــرههــا در آن از

لذا تحلیل ارائ ش ه قابل دفاع اس .نسـی .یادشـ ه

مقیولیـــ .بـــاالیی برخوردارنـــ دوم اینکـــ راه

نشان میده ک بخشهای میانی بـازار کـ بـ طور

دسترسی ب آن عالوه بر امت اد غربی راستۀ مسگرها

مستقیم در دسترس نیستن  ،ممکن اس .با کمشـ ن

و قیصری  ،از طریق می ان سنگ نیـز ممکـن اسـ.

فعالی .یا واح های فعا روبرو شون درعینحـا ،

لذا راست ب خوبی در دسترس اس.؛ اما نـ ب انـ ازۀ

مقایســۀ مح ـ ودۀ قیصــری بــا بــازار پانخــل و بــازار

دو راستۀ مسگرها و گذر نو ک ب طور مستقیم ب دو

زرگرها نشان میده ک دسترسی صرفاً تنها عامـل

خیابــان اصــلی اتصــا دارن ـ ایــن موضــوع نشــان

تر یرگذار بر فعا بودن یک راست نیسـ.؛ بلکـ در

استیاده از بازار ب جای بهـرهگیـری

صورت برقرار بودن سایر شرایط ازجمل فعا بودن

از فضاهای شهری تاریخی همچون می ان سنگ یـا

بازار کسبوکـار و رونـق صـنف یـا صـنو

یـک

گذرها و می انهای داخل باف ،.ب مراجعـۀ سـواره

راست  ،دسترسی از اهمیـ .برخـوردار اسـ .و مـی

تغییر یافت اس .این میل ،آشـکار میکنـ کـ چـ

توان مورد تحلیل قرار گیرد همـینجـا بایـ اضـاف

ان ازه میان ساخ .بـازار و بسـتر شـهری آن فاصـل

شود ک بـ نظـر مـیرسـ ورودی بـازار در شـما

افتــاده اســ.؛ و دیگــر اینکـ احتمــاالً آن دســت از

مح ودۀ قیصری ک آن را از طریق بازارچـۀ محقـق

میده ک م

مشتریان بازار ک از خارج محـ ودۀ اطـرا

بـ آن

بـ خیابــان بـابالحــوائج پیونـ میدهـ  ،بـ احتما

مراجع میکنن  ،بسـیار بـیشتـر از سـاکنان منـاطق

فراوان کارکرد مناسیی ن ارد

پیرامــون هســتن ایــن موضــوع عــالوه بــر گسســ.

در ادام میبایس .ب دو راستۀ فرعی اما مهـم بـازار

و ساخ .بازار،

در جنــوب و شــما آن اشــاره کــرد :راســت های

نشــان میدهــ کــ بــازار کاشــان بــ منــاطقی در

تیریزیها و درب زن یر این دو راست  ،شـهر کهـن

دوردس.ها خ م.رسـانی مـیکنـ در ادامـ مـی

و بـــازار را بـــ دو دروازۀ قـــم و اصـــیهان متصـــل

بایس .توج کرد ک این مشتریان از طیقـۀ متوسـط

میکرده و در امت اد راه مهـم قـم بـ اصـیهان قـرار

شهری کاشـان نیسـتن لـذا بـ نظـر مـیرسـ بـازار

داشـت ان بـاوجوداین ،هــر دو وضـعی .نامســاع ی

کاشان ،ب بازار مناطق دورافتادۀ روسـتایی و حاشـی

دارن و پس از بـازار پانخـل بـیشتـرین واحـ های

ای تی ـ یل ش ـ ه اســ .ک ـ بخــش قابــلتوجهی از

غیرفعا را در خود جای دادهان و درعینحا  ،هـر

مایحتاج خود را از آن جا تهی میکنن

دو نیز بخشـی از یـک م موعـۀ شـهری قابلتوجـ

اجتماعی میان ساکنان باف .اطرا
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هستن راستۀ درب زن یر کـ پـیشتـر یـک گـذر

تغییـرات نیمـۀ او سـ ۀ حاضـر نشــان میدهـ کـ

فعا شـهری بـوده اسـ ،.راه دسترسـی زیـارتی بـ

حاصل آن را عالوه بـر توسـعۀ نسـیتاً انـ ک شـهر،

همین نام اس .ک امروزه ب دلیل آسیبهـای وارده

میتــوان در احــ ا خیابانهــای اصــلی و میــ ان

و نوسازی کلی آن ،عالوه بـر خـود بنـا ،مشـکالت

کما الملــک مشــاه ه کــرد دورۀ ســوم عــالوه بــر

قابلتوجهی در باف .پیرامون بازار نیز ای ـاد کـرده

اینک نمایانگر توسع های وسید شـهر در سـ دهـۀ

اس .راستۀ یادش ه بـ خیابـان محتشـم متصـل مـی

اخیــر اســ ،.آشــکارکنن ۀ ســاخ .خیابانهــایی در

شـود و بافـ .قابـلتوجهی بـر سـر راه خـود دارد

محــ ودۀ تــاریخی بــرای تســهیل رف.وآمــ نیــز

موضوع مطرحش ۀ باال برای راسـتۀ تیریـزیهـا نیـز

میباش

ص ـ ق مــیکن ـ بــا اینک ـ راســتۀ یادش ـ ه یــک
م موعۀ کامل اس .و عناصر مهمی همچون سرا و
مســـ

دارد 40 ،درصـــ واحـــ های م ـــاور آن

 -1-2-5تحلیییل وضییعیت بییازار براسییا
سنجش انسجام کالن

غیرفعا هستن این موضـوع آشـکار مـیکنـ کـ

انس ـ ام فضــایی ب ـ عنوان یکــی از نمای ـ های قابــل

برای سا های طـوالنی ،م موعـۀ یادشـ ه احتمـاالً

ان ازهگیری در تحلیل سـاخ .فضـایی ،از دیـ گاه

بخشی حاشی ای بـرای بـازار کاشـان محسـوب مـی

توپولو یــک ،نشــاندهنـ ۀ جایگــاه یــک محـ ودۀ

معتیـر و تـاریخی آن

شهری در پیکرۀ کلی شهر اس .ب بیاندیگـر ،اگـر

نیز فعالی .چن انی نـ ارد و صـرفاً محـل برگـزاری

بخشی از یک گرا

دارای بیشترین مق ار انسـ ام

جلسات هیتگی قرآن اس.

باشــ  ،آن بخــش ،مرکــز یــا قلــب توپولو یــک

ش ه اس.؛ تا جایی ک مس

م موع ای محسوب میشود ک با گـرا

نمـایش

 -2-5سنجش وضعیت بیرونی :نقیش بیازار

داده ش ه اس .و در واقـد در دسـترستـرین بخـش

در ساختار فضایی شهر و سیر تحول آن در

سیستم از تمام دیگر نقا گرا

محسوب میشـود

سده اخیر

(مسعودینژاد )82 ،1395 ،این نمای را میتوان بـ
17

بررسی و تحلیل کارکردی بازار نشـان میدهـ کـ

دو زیرشــاخۀ انســ ام کــالن 16و انس ـ ام محلــی

تغییراتی همچون خیابانکشیهای حاصل از توسـعۀ

تقســیمبن ی کــرد کــ هرکــ ام بســت بــ شــرایط

شهری س ۀ اخیر ،تر یر چشمگیری بر کارکرد بازار

محــ ودۀ شــهری ،برخــی خصوصــیات را آشــکار

داشت اس .برای بررسی بهتر تغییـرات ،سـ ۀ اخیـر

میکنن در گرا های درجش ه در این مقالـ کـ

ب س دورۀ مهم و تر یرگذار ده های 1340 ،1300

خروجی تحلیلهـای نحـو فضـا هسـتن  ،رنگهـای

و  1390تقسیمبن ی شـ ه اسـ .دورۀ او بـ دهـۀ

گرمتر نشاندهن ۀ میزان باالتر نمایۀ موردنظر اس.

 1300بازمیگردد؛ زمـانی کـ شـهر هنـوز سـاخ.

لذا در دهـۀ  1300بیشـترین مقـ ار عـ دی انسـ ام

تاریخی خود را ب صـورت دسـ.نخورده دارا بـوده

کالن در مح ودۀ بازار و همچنین مح ودۀ دیگری

اس .دورۀ دوم وضـعی .شـهر را پـس از نخسـتین

قابلمشاه ه اس .ک بع ها می ان کما الملـک در
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آنجا ساخت ش ه اس( .تصویر  ،3چـ)) در دهـۀ

در نقشۀ انس ام کالن دهۀ ( 1340تصویر  ،3وسط)

یادشــ ه و در محــ ودۀ بــازار ،راســت های پانخــل،

بیشترین میزان این نمای ب ترتیب در مح ودۀ می ان

درب زن یــر و زرگرهــا ب ـ ترتیــب دارای بیشــترین

کما الملــک ،خیابــان محتشــم و خیابــان باباافضــل

انســ ام کــالن بودهانــ و راســت های دیگــر بــازار

مشاه ه میشود لـذا بـ نظر میرسـ بـا سـاخ .دو

همچـــون کیشـــ وزها ،باالبـــازار و مســـگرها نیـــز

خیابان یادش ه و می ان کما الملک ،بـازار جایگـاه

وضعیتی متمایز از محیط پیرامون خود دارن عالوه

خود در شهر را تا ح قابـلتوجهی از دسـ .داده و

بر این ،در مح ودۀ جنـوبی بـازار و بـ طور خـان،

نقش بیب یل آن را س عنصر ج یـ شـهر برعهـ ه

گذری ک ب موازات راستۀ گـذر نـو در جنـوب آن

گرفت ان در م موعۀ بازار و براساس نقشۀ انسـ ام

واقــد ش ـ ه و تــا راســتۀ بــازار پانخــل امت ـ اد یافت ـ

کــالن دهــۀ  ،1340راســت های پانخــل و گــذر نــو،

(مح ودۀ خیابان محتشم فعلی) نیـز بیشـترین میـزان

مح ـ ودۀ تقــاطد راســتۀ زرگرهــا بــا درب زن یــر و

انس ام کـالن را بـ خـود اختصـان میدهـ و در

کیش وزها و همچنین راست های مسگرها و باالبازار

مح ودۀ تقاطد راستۀ بازار پانخل با گذر پانخل کـ

بــ ترتیــب دارای بیشــترین مقــ ار انســ ام کــالن

عمود بر هم هستن  ،نمایۀ یادش ه با میـزان  0/66بـ

اسـ .ایـن

اوج خـــود میرســـ مرکزیـــ .گـــرا

در ایـــن

هستن همانطور ک در نقشـ مشـخ

انســـ ام در تقـــاطد بـــا محورهـــای برشدهنـــ ۀ

مح وده نشان میده کـ بـاوجود اهمیـ .بـازار و

راست های بازار مانن خیابانهای باباافضل و اباذر بـ

نقـــش پررنـــگ آن در ســـاخ .فضـــایی شـــهر و

اوج میرسـ ایــن موضــوع نشــان میده ـ ک ـ دو

علــیرغم توســعۀ آن ب ســوی شــرق از ســ ههای

خیابان باباافضـل و ابـاذر بخشهـایی از بـازار را در

گذشت  ،هسـت و قلـب شـهر متمایـل بـ بخشهـای

دسترس قرار داده و از این طریق بـر میـزان انسـ ام

غربی بازار اس.؛ جایی کـ ازنظـر هن سـی نیـز در

بخشهای یادش ه با محـ ودههای شـهری پیرامـون

میانۀ شهر قرار داشت اس.

افزودهان

تصویر  -3میزان انس ام کالن کاشان در ده های ( 1300چ))( 1340 ،وسط) و ( 1390راس).؛ تصویرها نواحی نزدیک بازار را
نمایش میدهن (مرخذ :نگارن گان)
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در دهـــۀ  1390بیشـــترین انســـ ام در خیابانهـــای

واح های فعا در راست ها هماهنگی دارن (ج و

رجایی و کاشـانی مشـاه ه میشـود کـ بـ موازات

 )1لذا ب نظر میرس  ،راست هایی ک در م ـاورت

بــازار و در شــما آن اح ـ ا ش ـ هان (تصــویر ،3

مسیرهای سواره اصـلی قـرار دارنـ و دارای مقـ ار

راســ ).پــسازآن خیابــان باباافضــل و محــ ودۀ

انس ام باالتری نسی .ب راست های م ـاور هسـتن ،

شمالی میـ ان کما الملـک دارای بیشـترین مقـ ار

از میــزان واحــ های فعــا بیشــتری برخوردارنــ

انس ام کالن هستن در همین نقش  ،میـزان انسـ ام

راســتۀ پانخــل از ایــن قاعـ ه مســتثنی اســ .میــزان

در مح ودۀ قیصری نسی .ب کل بازار کاهش یافتـ

انس ام راستۀ یادش ه بخاطر تقاطد و همجـواری بـا

اســ .بخشــی از علــ .میبایســ .بــ دور بــودن

خیابان باباافضل بـاال اسـ.؛ موضـوعی کـ در دهـۀ

محــ ودۀ یادشــ ه از خیابانهــای اصــلی همچــون

 1300نیز قابلمشاه ه اس( .تصویر  ،3چ))؛ اما از

باباافضل ،ابـاذر ،رجـایی و کاشـانی بـازگردد ایـن

طرفی درص واح های فعا آن ،کمترین میزان در

موضــوع روشــن میکنــ کــ ســاخ .خیابــان در

بــین راســت های دیگــر اســ .بــاوجوداین ،محــور

اطرا

بازار و تغییر نمایـۀ انسـ ام و اهمیـ .یـافتن

یادش ه هرسال میزبان دست های عزاداری اس .کـ

شیکۀ ج ی ب جای ساخ .ارگانیک بـازار و سـایر

در ایام عزاداری و بـ طور معمـو از نـواحی غربـی

گذرها ،اگرچ برخی بخشهـا همچـون راسـت های

شــهر ب ســوی بــازار و تیمچــۀ امینال ول ـ حرکــ.

برش خورده با خیابانها را در دسترس قرار میده

میکنن این امر نشان میده راسـتۀ مـذکور هنـوز

و میزان انس ام آنها را بـاال میبـرد امـا بخشهـای

ارزش اجتمــاعی خـــود را حیــظ کـــرده و ســـابقۀ

میــانی بــازار همچــون محـ ودۀ مهــم قیصــری را بـ

تاریخیاش را یادآور میشـود لـذا بـ نظر میرسـ

محاق بـرده و جایگـاه آنهـا بـ مثابـۀ قلـب بـازار را

ک عل .تیاوت میان وضعی .بـازار پانخـل و بـازار

متزلز میکنـ هرچنـ تـر یرات احتمـالی خیابـان

گــذر نــو را بایــ در موقعیــ .مکــانی هرکــ ام از

ج ی الترسیس بابالحوائج نیز نیایـ نادیـ ه گرفتـ

راست ها و ارتیـا فضـایی آن بـا عناصـر پیرامـون و

شــود ب خصــون کــ خیابــان یادشــ ه براســاس

ازجمل بخشهای دیگر بازار جست و کرد

تحلیلهای صورت گرفتـ از مقـ ار انسـ ام کـالن

هر دو راستۀ گذر نو و پانخل از یکسـوی خـود بـا

بیشتری در نسی .بـا برخـی از بخشهـای محـ ودۀ

خیابــان باباافضــل ارتیــا دارن ـ و از دسترســیهای

قیصری برخوردار اس .در همـین دوره ( )1390در

یکسانی از سوی خیابان یادش ه برخـوردار هسـتن ؛

بــازار ،راســت های گــذر نــو و پانخــل (در مح ـ ودۀ

اما عاملی کـ سـیب اخـتال

میـان دو راسـت شـ ه

بری هش ه با خیابان باباافضـل) و راسـتۀ مسـگرها بـ

اســ ،.ســوی دیگــر آنهــا اســ .راســتۀ پانخــل
راستۀ گذر نو ک از سوی دیگـر خـود بـ

ترتیب دارای بیشترین انس ام بوده و بع ازآن راستۀ

برخال

زرگرها انس ام باالتری نسی .بـ راسـت های دیگـر

بازار زرگرها و سایر راست های بـازار کاشـان پیونـ

دارن ـ در مقایس ـ بــا وضــعی .کــارکردی بــازار،

مییاب  ،از سوی غربیاش با راست یا بخـش مهمـی

مشــاه ه میشــود کـ ایــن مقــادیر تقرییـاً بــا میــزان

از بازار ارتیا ن ارد لذا سـاخ .خیابـان بـرخال
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راستۀ گذر نـو ،بـازار پانخـل را منـزوی کـرده و از

میبایس .شیک دسترسی را نیز موردتوج قرار داد

میزان ارتیـا آن بـا سـایر بخشهـای بـازار کاسـت

شــیک دسترســی نشــاندهن ۀ مهمتــرین مســیرهای

فعالی.های معمو و دائمی همچـون

ممکن برای رسـی ن بـ مراکـز یـا مقصـ های مهـم

اس .درنتی

کسبوکار در این راست کـاهش یافتـ اسـ .ایـن

شهر اس( .مسـعودی نـژاد )1395 ،بـرای تحلیـل و

موضوع روشن میکن ک احتماالً بری ه ش ن بازار

بررسی شـیکۀ دسترسـی از نمایـۀ گزیـ ه 18اسـتیاده

خطی توسط یک خیابان اگرچ ک یکسوی بازار

میشود ک در ادامۀ پژوهش ب آن پرداخت خواهـ

را در دسترس قرار میدهـ و میـزان انسـ ام آن را

ش محاسـیۀ نمایـۀ گزیـ ه براسـاس شاخصـۀ پایـۀ

باال میبرد ،اما این احتمـا نیـز وجـود دارد کـ بـ

اتصا  19ب معنـی تعـ اد رابطـ های یـک محـور بـا

منزوی ش ن سوی دیگر من ـر شـود ایـن موضـوع

محورهای م اور ان ام میگیرد نمایۀ گزی ه ،یک

ازایــنرو اهمیــ .دارد کــ یکپــارچگی بــازار در

واح هن ارش ه (نرمالیزشـ ه) اسـ .کـ براسـاس

معر

واح پایۀ «اتصا » محاسی میشود ب زبـان دیگـر،

خطر قرار میگیرد

نمایۀ یادش ه ،شاخ

«ارتیا » میان یک جـزآ (در

 -2-2-5بررسی نمایۀ گزیده

این ا یک محور) با تمام اجزای دیگر گرا

بــرای ای ــاد درک بهتــر از ســتون فقــرات شــهر و

(مسعودینژاد)91 :1395 ،

اسـ.

بررســی هســتۀ اصــلی آن در ســ دورۀ مــوردنظر

تصویر  -4میزان نمایۀ گزی ۀ کاشان در ده های ( 1300چ))( 1340 ،وسط) و ( 1390راس).؛ تصویرها نواحی نزدیک بازار را
نمایش میدهن (مرخذ :نگارن گان)

در نقشــۀ گزیــ ۀ ســا ( 1300تصــویر  ،4چــ))

مسیرهای ارگانیـک بـ ون مسـیری مسـتقیم و بلنـ

پراکن گی گذرهای مهـم بـ طـور یکنواخـ .و در

تشکیل میده درحالیک شـاکلۀ کلـی مسـیرهای

تمام سطح شهر گسترش پی ا کرده اس .ب صورتی

دسترسی از خطوطی شیی ب هم تشکیل ش ه اس،.

ک در نگاه او تمام محـ ودۀ شـهری را گـذرها و

از میــان همــین گــذرها شــریانهای اصــلی شــهر
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قابلشناسایی هستن این موضوع نشان میدهـ کـ

کمــا الملــک و خیابانهــای منشــعب از آن مرکــز

در ح ود دهۀ  ،1300پراکن گی مسـیرهای پرتـردد

ج ی شهر را تعریف میکنن و این در حالی اس.

شــهری ب صــورت یکســان در کــل مح ـ ودۀ شــهر

ک بازار تقرییاً ب حاشی ران ه شـ ه اسـ.؛ هرچنـ

تقسیم ش ه بود بر طیق این نقش  ،دسـ.کم برخـی

برخی گـذرها همچـون باالبـازار و راسـتۀ مسـگرها

از راســت های بــازار در اوایــل سـ ۀ اخیــر مهمتــرین

هنـــوز تر یرگـــذاری خـــود را هرچنـــ بــــ طور

مسیر شهری در کاشان بودهان الیتـ ایـن مقـ ار در

محـ ودتری حیــظ کردهانـ در ایــن میــان خیابــان

تمــام راســت های بــازار یکســان نیســ .راســت های

رجایی نیز ب عنوان خیابانی ق رتمن و تر یرگذار در

مسگرها و باالبازار بیشترین مقـ ار نمایـۀ گزیـ ه را

بخش شمالی شهر حضور دارد نقش گزیـ ۀ 1390

در اختیار دارن و بقیۀ گذرها از مق ار تقرییـاً برابـر

(تصویر  ،4چ)) نشان میده ک از زمـان اجـرای

یــا نزدیــک بـ هــم برخــوردار هســتن لــذا تصــویر

طرحهای توسـعۀ شـهری ج یـ و گسـترش سـرید

یادش ـ ه نشــان میده ـ ک ـ ش ـهر ب ـ محوریــ .و

شهر ب ویژه ب سم .غـرب و جنـوب غربـی ،هسـتۀ

مرکزی .بازار سازماندهی شـ ه اسـ.؛ موضـوعی

اصلی از محـ ودۀ میـ ان کما الملـک نیـز خـارج

ک ـ از گذشــت های بســیار دور آغــاز ش ـ ه و ادام ـ

ش ـ ه اســ .توســعۀ محورهــای امیرکییــر و قطــب

یافت اس .باوجوداین ،محوری .و مرکزیـ .بـازار

راون ی ک ناشی از بازتعریف نقش شهری راههـای

در کمتر از  3الی  4ده ب طورکلی دستخوش تغییر

میان کاشان و فـین کوچـک و راونـ اسـ ،.رونـ

ش ه اس .اگر نقشۀ گزی ۀ دهۀ  1340بررسی شود

تغییر را سرع .بخشی ه اس .در پی ایـن تغییـرات،

(تصویر  ،4وسط) ،مشاه ه میشود ک در سا های

بازار دیگر نقش محوری را در شهر در حا توسـع

دهۀ مذکور ،شهر با محوری .می ان کما الملک و

ن ارد و ب نظر میرس ک تمام بازار ب حاشی رانـ ه

خیابانهای منشعب از آن ب حیات خـود ادامـ داده

ش ه و ازنظر فضایی بـا محورهـای دیگـر محـ ودۀ

اس .لذا ب نظر میرسـ کـ در دهـۀ  ،1340بـازار

تاریخی هم ارزش ش ه اس.

قلب شـهر و محـور اصـلی آن نیسـ .بلکـ میـ ان

تصویر  -5گرا

هستۀ اصلی انس ام کاشان در ده های ( 1300چ))( 134 ،وسط) و ( 1390راس).؛ تصویرها نواحی نزدیک

بازار را نمایش میدهن و برای درک بهتر تصاویر ،خطو با مق ار ع دی پایین حذ

ش هان (مرخذ :نگارن گان)
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 -3-5تغییر وضعیت نقش بیازار در سیاخت

در  2الــی  3دهــۀ اخیــر دو اتیــاق مهــم روی داده

شهری کاشان

اس.؛ نخسـ .اینکـ عمـالً هسـتۀ اصـلی شـهر بـ

تصـویر  5نقشــۀ هسـتۀ اصــلی انسـ ام کاشــان را در

محــور شــهری دربردارنــ ۀ خیابانهــای رجــایی و

ســا های  1340 ،1300و  1390نمــایش میدهــ

کاشانی انتقا یافت و بازار تنهـا در محـ ودۀ راسـتۀ

برای درک بهتر شکل و موقعی .این هست  ،عناصـر

مسگرها ب دلیل تقاطد با خیابان اباذر و همچنـین در

شـ هان بنـابر

مح ودۀ تقاطد راستۀ گـذر نـو و پانخـل بـا خیابـان

با میزان انس ام پایین از نقش حـذ

نقشۀ هست اصـلی انسـ ام ( 1300تصـویر  ،5چـ))

باباافضل جزئی از زیرشـاخ های ایـن هسـتۀ ج یـ

در اوایــل ســ ۀ اخیــر هســتۀ مرکــزی کاشــان را

ب حساب میآیـ (تصـویر  ،5راسـ ).درعینحـا

مح ـ ودهای تشــکیل مــیداده اســ .ک ـ در امت ـ اد

این دو خیابان برشدهن ۀ بازار ،بیشترین تـر یر را در

غربی بازار ک همچـون یـک سـاخ .مهـم شـهری

حیظ جایگـاه بـازار بـ عنوان یـک مسـیر بـاارزش،

اس ،.گسترش یافت بود در منتهیالی غربی ساخ.

هرچن ب صورت گسست و با توجـ بـ توسـع های

بــازار ،انشــعابات بیشــتری از محورهــا در شــما و

اخیــر داشــت ان در تحلیــل پارامترهــای نحــو فضــا،

جنوب بـازار قـرار دارنـ ایـن انشـعابات میتواننـ

راست های منتهی ب این دو مسیر همچون بازار گـذر

نمایشــگر بخشــی از بــازار و محــ ودههای شــهری

نـــو و بـــازار مســـگرها از ارزش انســـ ام بـــاالیی

دانست شون ک عالوه بر ارتیا مستقیم با بازار ،در

برخــوردار هســتن (تصــویر  )3همچنــین مشــاه ه

مرکزی .تقرییـاً هن سـی شـهر نیـز قـرار گرفت انـ

مــیشــود ک ـ خیابــان ج ی الترســیس بــابالحوائج

نقشــۀ هســتۀ اصــلی انسـ ام دهــۀ ( 1340تصــویر ،5

(تصویر  )6از مح ودۀ قیصری تا راستۀ گـذر نـو را

وسط) نشان میده ک در دهۀ یادش ه و با ساخ.

تح.الشـــعاع خـــود قـــرار داده و ارزش آنهـــا را

می ـ ان کما الملــک و خیابانهــای منتهــی بــ آن،

فروکاســت اســ .ایــن موضــوع نشــان میدهـ کـ

شاکلۀ اصلی کاشان از حال .ارگانیک خارج شـ ه

خیابانهای مهم و متقـاطد بـا راسـت ها ،آنهـا را در

و محـ ودههــای ناشــی از خیابانکشــیهای ج یـ ،

دسترس قرار میدهنـ و ب اصـطالح از عمـق آنهـا

هســت های نــوینی را ب صــورت خطــی بــ وجــود

میکاهن و دس.کم در کوتاهم ت ممکن اس .ب

آوردهان ـ بــازار نیــز ب ـ دنیــا ایــن دگرگونیهــا،

انســ ام آنهــا کمــک کننــ و از طــر

یکپارچگی خود را از دس .داده اس .و حیات آن

خیابانهای موازی با راست ها ،آنها از دسـترس دور

در مح ـ ودههــای منتهــی ب ـ خیابانهــای ج ی ـ و

کرده و در عمق قـرار داده و از تر یرگـذاری آنهـا

متقاطد با آن ب صورتی گسست ادام یافت اس.

میکاهن

دیگــر
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خیابان افضل
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میدان سنگ
خیابان باب الحوائج

تصویر  -6وضعی .خیابان بابالحوائج در دهۀ  1390ک ب موازات بازار و در میان باف .شهری نزدیک بازار اح ا ش ه اس.
(مرخذ :نگارن گان)

خیابان بابالحوائج محوری اس .ک در دهـۀ اخیـر

براساس نمونۀ واقد در سوی غربی بازار کاشان کـ

و در ابتــ ا بــ عنوان مســیری انویــ جهــ .تــرمین

در آنجا بازار توسط خیابـان باباافضـل بریـ ه شـ ه

نیوذپذیری در مح ودۀ تـاریخی و همچنـین تـرمین

اس ،.وضعی .دو راستۀ واقد در دو طـر

خیابـان

پارکینــگ موردنیــاز بــرای بــازار و بــ موازات آن

متیاوت اس .و بررسیهای بیشتر نیازمنـ توجـ بـ

اح ا ش ه اس .در تحلیل پارامترهای نحـو فضـا

زمین ـ و ســوهای بــازار و ســایر عناصــر شــهری آن

خیابانهــای متقــاطد،

مح وده اسـ .چنـین فرضـی ای بـا توجـ ب سـوی

ای اد اینگون خیابانهای موازی من ـر بـ کـاهش

شرقی بازار پررنـگتر میشـود؛ جـایی کـ خیابـان

ارزش گذرهای موازی با خیابان میشود با بررسـی

اباذر بازار مسگرها و بازارچۀ سـردار را از یکـ یگر

نقش های ده های  1340و ( 1390ب علـ .شـیاه.

ج ا کرده اس .در این مورد ،بازارچۀ سردار چنان

کلی .مح وده بازار در این دو دوره و تحلیل دقیـق

از رونق افتاده اس .کـ سـقف و طاقهـای آن نیـز

تر) ،مشـاه ه مـیشـود مقـ ار انسـ ام در محـ ودۀ

تخریب ش ه اس .در هـر دو مـورد بررسـی شـ ه،

قیصری کاهش یافت و ب دنیا آن ب مق ار انسـ ام

هر دو راستۀ دو سوی خیابانهای باباافضل و ابـاذر،

خیابان بابالحوائج (محـ ودۀ طمقـاچیهـا) اضـاف

میــزان انســ ام بــاالتری پیــ ا میکننــ ؛ هرچنــ

ش ه اس.

راســت های مســگرها و گــذر نــو کــ در امتــ اد

مشــخ

میشــود بــرخال

بخشهای وسیدتر بازار هستن  ،عمـالً ازنظـر رونـق
 -6بحث :ارزیابی تغییرات صیورت گرفتیه

اقتصادی قابل مقایس با سوی دیگر یعنی راسـت های

در پیکرهبندی شهر و تأثیر آن بر بازار

پانخــل و ســردار نیســتن ؛ امــا ســاخ .خیابانهــای

بنابر مطالعات صورت گرفت  ،بـ نظـر میرسـ کـ

موازی بـا راسـت ها ،تـر یر متیـاوتی بـر اجـزاآ بـازار

خیابانهای برش دهنـ ۀ بـازار تـر یری مشـاب بـر دو

میگذارد در ادام نتایج تحلیلهای صورتگرفتـ

بخش باقیمان ه در دو سوی خود ن ارن دس.کم

طـــوری بررســـی و ارزیـــابی میشـــون کـــ نـــوع

98

نشریه معماری اقلیم گرم و خشک .سال هشتم ،شماره یازدهم ،بهار و تابستان 1399

تر یرگذاری عناصر افزودهش ه ب پیکرهبنـ ی شـهر

نمایۀ انس ام کل ک بررسی تغییـر وضـعی .محلـی

ب طور روشنتری تییین شود

آن در نسی .با مهمترین عناصر تر یرگذار همچـون

بــا ای ــاد خیابانهــای محتشــم و بابــا افضــل ،راســتۀ

خیابانهــای ج ی االح ـ ا پیرامــون اســ .بــراین

گذرنو با کاهش انس ام در نسی .با کل شهر همراه

اساس در بازۀ دهۀ  1340بـرخال

انسـ ام کـالن،

بوده اس( .ج و  )2ب نظر میرس علـ .کـاهش

میزان انسـ ام محلـی بـا افـزایش نـاچیزی از میـزان

ناچیز میزان انس ام کالن از میزان  1/346ب 1/344

 1/327ب  1/333همراه اس( .ج و )3؛ ک علـ.

را بای در قطد ش ن راسـتۀ یادشـ ه توسـط خیابـان

آن را میتــوان بـــ تر یرگـــذاری خیابـــان متقـــاطد

باباافضل جست و کرد؛ زیرا خیابان یادشـ ه ،راسـت

باباافضل بر راسـتۀ گـذرنو و محـ ودۀ بالفصـل آن

را اگرچ ن در نسـی .بـا الگـوی فضـایی شـهر امـا

نسی .داد ب عیارتدیگر ،راستۀ گذر نو اگرچـ در

ب طورکلی در دسترس قرار داده اس .بـرای پرهیـز

ده ـۀ  1340ب ـ عل .ا رگــذاری خیابــان محتشــم بــا

از تر یرگذاری کاذب توسعۀ ساخ .فضایی شهر بر

کاهش انس ام در پیکرهبن ی کل شهر همراه بـوده

بــازار ،الزم

اسـ ،.ولــی در مقیاســی محلــی ،میــزان انسـ ام آن

اس .ارزیابیها بر اساس میزان نمایۀ انس ام محلـی

ب واسطۀ اتصا مسـتقیم آن بـ یـک خیابـان اصـلی

صورت بگیرد میبایس .توجـ داشـ .کـ هـ

افزایش یافت اس.

ارزیــابی انسـ ام یــک راســتۀ مشــخ

در اینجا ن ارزیابی وضعی .یک راسـت نسـی .بـ
ج و  -2میانگین مق ار ع دی انس ام کالن کاشان و راست های گذرنو و باالبازار ـ مسگرها در ده های  1340 ،1300و 1390
(مرخذ :نگارن گان)
عنوان

دهۀ 1300

دهۀ 1340

دهۀ 1390

میانگین انس ام کالن شهر کاشان

0/445

0/726

0/867

میانگین انس ام کالن راستۀ گذرنو

1/346

1/344

1/257

میانگین انس ام کالن راست های باالبازارـمسگرها

1/328

1/429

1/380

ج و  -3میانگین مق ار ع دی انس ام محلی کاشان و راست های گذرنو و باالبازار ـ مسگرها در ده های  1340 ،1300و
(1390مرخذ :نگارن گان)
عنوان

دهۀ 1300

دهۀ 1340

دهۀ 1390

میانگین انس ام محلی شهر کاشان

1/038

1/170

1/463

میانگین انس ام محلی راستۀ گذرنو

1/327

1/333

1/157

میانگین انس ام محلی راست های باالبازارـمسگرها

1/968

1/702

1/446
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تصویر  -7مقایسۀ مق ار ع دی نمایۀ انس ام کالن و محلی راستۀ گذرنو در ده های  1340 ،1300و (1390مرخذ :نگارن گان)

در دهۀ  1390میزان انس ام کالن با کاهش بیشتری

قــوی در نقشــۀ وضــعی .پیکرهبن ـ ی کاشــان دهــۀ

نسی .ب دورۀ  1340همراه اس .و از میـزان 1/344

 1300را شکل میدهن این محور در انتهای شرقی

در دهۀ  1340ب  1/257تغییـر یافتـ اسـ( .جـ و

راستۀ مسگرها توسط خیابـان ج ی االحـ ا ابـاذر

 )2ب نظر میرس شکل توسعۀ شـهری و جهـ .آن

قطــد شـ ه اســ( .تصـاویر  1و  )2جـ و  3نشــان

و خــارج شـ ن مرکزیــ .فیزیکــی شــهر از حــوالی

میده ک میزان انس ام محلی این محـور در دهـۀ

مح ودۀ تـاریخی ازجملـ علـل ایـن کـاهش اسـ.

 1340و باوجود اح ا خیابان برشدهن ۀ ابـاذر بـا

(تصویر  )7تصویر  7نشان میده ک نمودار نمایۀ

کــاهش همــراه اســ .و از میــزان  1/968ب ـ 1/702

انس ام محلی با شـیب بـ مراتب بیشـتری نسـی .بـ

کاهش یافت اس .علـ .را مـیبایسـ .در احـ ا

انس ام کالن سیر نزولی داشت اسـ .علـ .را بایـ

خیابــان مــوازی و همجــوار افضــل (رضــا عیاســی)

در تغییــرات ر داده شــ ه در محــ ودۀ بالفصــل

جست و کرد ک در فاصلۀ بسـیار نزدیکـی از راسـتۀ

راســـتۀ گـــذر نـــو دانســـ.؛ جـــایی کـــ خیابـــان

مسگرها ساخت شـ ه و از طریـق وضـعی .امـروزی

بابالحوائج با تخریـب بخشهـایی

میـ ان ســنگ بـ محــور پراهمیــ .خیابــان رجــایی

از باف .و متصل کردن معابر موجود ب صورت یک

اتصا یافت اسـ( .تصـاویر  1و  )2ارزیـابی میـزان

خیابــان مــوازی بــا راســتۀ گــذر نــو شــکل گرفتـ و

انس ام محلی همین راستا در دهۀ ( 1390ج و )3

توسع یافت اس.

نیز نشـان میدهـ کـ میـزان انسـ ام محلـی بـرای

بــرای بررســی بیشــتر نحــوۀ ا رگــذاری خیابانهــای

محور دربردارن ۀ دو راسـتۀ باالبـازار و مسـگرها بـا

ج ی االح ا بر جایگاه بازار در پیکرهبن ی شهر،

همان شـیب نزولـی نیمـۀ او سـ ۀ حاضـر کـاهش

الزم اس .یافتـ های پیشـین در مـورد تـر یر خیابـان

یافت اس( .تصویر  )8در این مـورد بایـ بـ نقـش

باباافضل و بابالحوائج ،بر راستۀ گذر نو ،در سم.

خیابان بابالحوائج اشـاره کـرد کـ از انتهـای دهـۀ

شرق بـازار نیـز بـا ارجـاع بـ یـک محـور ارتیـاطی

 1380تکمیــل ش ـ ه و می ـ ان ســنگ را ب ـ خیابــان

بررسی و ارزیابی شـود راستــۀ باالبـازار و

باباافضل در سم .غربی بـازار متصـل کـرده اسـ.

ج ی االح ا

مشخ

امت اد شرقی آنک بازار مسگرها نام دارد ،محوری

(تصویرهای  2و  )6بخش مهمی از این خیابان کـ
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ب نظر میرس بر آن تر یر نیز گذاشت اس.

در سوی شرقی آن قـرار دارد ،بـ طور مـوازی و در
فاصلۀ نزدیکی از راستۀ باالبازار واقد شـ ه اسـ .و

2.5
2
1.5
1
0.5
0
1390

1340

انسجام محلی باال بازار

1300

انسجام محلی گذرنو

تصویر  -8مقایسۀ مق ار ع دی نمایۀ انس ام محلی راست های گذرنو و باالبازارـمسگرها در ده های  1340 ،1300و ( 1390مرخذ:
نگارن گان)

موضوع دیگری ک از بررسی نتایج تحلیلهای نحو

لذا ب نظر میرس ک خیابانهای یادشـ ه در کنـار

فضـــا روشـــن میشـــود تغییـــرات ای ادشـــ ه در

دو محور اباذر و رجایی ،یک ساخ .فضایی انوی

پیکرهبن ی و یا ساخ .فضایی شهر در ا ـر احـ ا

شطرن ی برای شهر تاریخی ای اد کردهانـ کـ در

خیابانهــا اســ .درصــورتیک نتــایج تحلیــل نحــو

کنار خود ،محالت در عمق قرار گرفت ای را شـامل

فضا ،بازار کاشان را در ابت ای س ۀ حاضر بـ عنوان

میشون هم گرا

عمق در دهۀ ( 1340تصویر )9

ستون فقرات و محور اصلی شهر بازنمـایی میکنـ

و هم گرا های نمایۀ گزی ه (تصـویر  ،4وسـط) و

(تصویر  ،3چ)) ،نقشۀ وضعی .شهر در دهۀ 1340

هستۀ انس ام (تصویر  ،5وسط) در همان دهۀ 1340

(تصویر  ،3وسط) نشان میده ک سـاخ .شـهر از

آشـکار میکننـ کـ چطـور بخشهـای وسـیعی از

یک شیکۀ ارگانیک میتنی بر گذرها و معـابر بـ هم

شهر از ساخ .فضایی اصلی آن منیـک شـ ه و راه

پیوست ب ساختی انوی متشکل از دو محـور عمـود

انزوا را پیش گرفت ان باوجوداین ،همـان گرا هـا

برهم ک دربردارن ۀ خیابانهای باباافضل ،محتشـم،

یادآور میشون ک صرفاً بخشهای مرکـزی بـازار

فاضل نراقی و مالحییباهلل اسـ( .تصـویر  )2تغییـر

ب طور قابلتوجهی در عمق قرار گرفت ان و الجـرم

نمایـۀ

بخشهـای قابـلتوجهی

یافت اس .ب ون شک همانطور کـ گـرا

منزوی ش هان و در عو

عمق نشان میده (تصـویر  ،)9بخشهـای وسـیعی

از آن بــــاوجود رقییــــان تر یرگــــذاری همچــــون

از باف .شهری از ساخ .فضایی ج ی خارج شـ ه

خیابانهــای ســاخت شـ ه تــا ســا  ،1340اهمیــ .و

و کاشان دهۀ  1340بـیش از هـر عنصـر دیگـری بـا

جایگــاه خــود را حیــظ کردهانــ علــ .احتمــاالً

تکی بر خیابانهـای یادشـ ه و میـ ان کما الملـک

میبایس .در بقای نسی .و قراب .کلی پیکرهبنـ ی

ک محل تالقی آنها اس .بازنمایی میشود

شهر تاریخی با شهر دهـۀ  1340دانسـت شـود؛ زیـرا
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بررسی عکس هـوایی سـا  1335کاشـان (تصـویر

حـ ود قابــلتوجهی حیــظ شـ ه و خیابانهــا صــرفاً

 )10و همچنین مقایسۀ نقشـ های محـوری شـهر در

ساخ .فضایی ج ی ی را ب حـ ود پیکـرۀ قـ یمی

ده های  1300و  1340و ( 1390تصویر  )11نشـان

افزودهان

میده ک تا دهۀ  1340شکل کلی شهر تاریخی تا

تصویر  -9گرا

نمایۀ عمق در سا 1340؛ هر چ خطو رنگ گرمتری داشت باشن  ،از عمق بیشتری برخوردار هستن عمق
بیشتر ب معنای در دسترس نیودن بیشتر اس( .مرخذ :نگارن گان)

تصویر  -10عکس هوایی کاشان در سا ( 1335مرخذ :سازمان نقش برداری کشور)
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تصویر  -11نقش های محوری کاشان در ده های ( 1300چ)) و ( 1340وسط) و ( 1390راس ).بر روی نقشۀ محوری کاشان
ده های  1340و  1390مح ودۀ شهر در دهۀ  1300نمایش داده ش ه اس( .مرخذ :نگارن گان برمینای تصاویر هوایی سازمان
نقش برداری کشور و نقش بازسازیش ۀ سا  1300توسط مهن سان مشاور شهر و خان ک در سا  1374تهی ش ه اس).

گرا

نمایۀ انس ام کالن در دهۀ ( 1390تصویر ،3

شــهر دهــۀ  1390و همچنــین در عمــق قــرارگــرفتن

راســ .و همچنــین تصــویر  )12و همچنــین گــرا

ان امهای بازار همراه شـ ه اسـ .ایـن موضـوع در

هستۀ انس ام کالن (تصویر  ،5راس ).نشان میده

کنــار نتــایج تحلیــل کــارکردی بــازار خاطرنشــان

کـــ در دهـــۀ یادشـــ ه عـــالوه بـــر تر یرگـــذاری

میکنـ ک ـ بــازار در انــزوا نـ از طریــق مهمتــرین

خیابانهای باباافضل ،محتشم ،فاضل نراقی و ابـاذر،

محالت م اور و ساخ .ارگانیک شـهر کـ صـرفاً

نقش خیابانهای رجایی ،کاشان و بهشـتی در هسـتۀ

از طریــق مهمتــرین خیابانهــا همچــون باباافضــل و

انس ام کـالن شـهر افـزایش یافتـ اسـ .و سـاخ.

اباذر با ساخ .ج ی شهر تغییر شکل یافت مواجهـ

فضایی شهر ،شکل ج ی ی پیـ ا کـرده کـ نسـیتی

مییاب و ارتیا برقـرار میکنـ ازهمـینرو اسـ.

متعاد و متقارن بـا محـ ودۀ شـهر تـاریخی نـ ارد

ک راست های منتهی ب خیابان ک رو ب سـوی درون

ب خصون دو محـور عظـیم شـهری ،یعنـی خیابـان

بازار دارنـ کماکـان از رونـق برخوردارنـ و سـایر

امیرکییر ب سوی فین و بلوار قطب راونـ ی ب سـوی

راست ها کموبیش رونق خود را از دسـ .میدهنـ

راون  ،باع

شکلگیری محالتی در قطـاع شـهری

در چنــین وضــعیتی ممکــن اســ .تصــور شــود ک ـ

میان خود ش هان و توسعۀ شهر را ب سـوی غـرب و

ساخ .خیابانهای موازی و ج ی همچـون خیابـان

جنوب غربی سوق دادهان این جه .توسع ک در

بابالحوائج چارۀ کار اس.؛ اما اینگونـ خیابانهـا

سویی خال

موقعی .شهر تـاریخی در حـا رشـ

نیز چنانکـ بررسـی شـ بـ در عمـق قـرار گـرفتن

اس ،.بازار را بیشازپیش منزوی کرده اس .مـ

بخشهای گوناگون بازار میافزای و لـذا وضـعی.

انزوا با قرار گرفتن شهر تـاریخی و بـازار در حاشـیۀ

را ب تر میکن

103

تصویر  -12گرا

نشریه معماری اقلیم گرم و خشک .سال هشتم ،شماره یازدهم ،بهار و تابستان 1399

نمایۀ انس ام کالن کل مح ودۀ شهری کاشان در دهۀ 1390؛ هر چ رنگ خطو ب سم .آبی (طیف سرد)

متمایل شود از مق ار انس ام کاست میشود و بالعکس با متمایل ش ن خطو ب سم .رنگ قرمز (طیف گرم) ب میزان انس ام
آنها افزوده میشود (مرخذ :نگارن گان)

 -7نتیجهگیری

موجــود در شــهر تیــ یل شــ هان ؛ مســیرهایی کــ

ساخ .هر خیابـان یـا شـیک ای از خیابانهـا ممکـن

بیشترین تردد را برای رسی ن ب مراکز مهـم شـهری

اس .تر یر پیچی های بر بازار داشت باشـ فهـم ایـن

دارا هستن خیابانهای متقاطد بـ مرکزیـ .میـ ان

تر یرگــذاری نیازمنــ بررســی نحــوۀ ا رگــذاری و

کما الملــک ک ـ هســتۀ اصــلی کاشــان را در دهــۀ

سن ش آن بر پیکرهبن ی شـهر و همچنـین آگـاهی

چهل تشکیل میدادن  ،در همان زمـان نیـز سـاخ.

یافتن از تغییرات اجتماعی یا اقتصادی اس .در این

فضایی ج ی ی از شهر ارائ کردنـ کـ نتی ـۀ آن

مقال عالوه بـر مطالعـۀ پیکرهبنـ ی شـهر ،وضـعی.

در عمــق قــرار دادن بخشهــای تــاریخی و ازجملـ

عمــومی اقتصــادی بــازار بــ عنوان یــک شاخصــۀ

بازار و انزوای این مح ودهها بوده اس .این رونـ

کمکــی و از طریــق توجــ بــ میــزان فعالیــ .در

در ده ـ های بع ـ و بــا اهمیــ .پی ـ ا کــردن دیگــر

واح های نسیتاً مستقل بازار مطالع ش ه اس.

خیابانهـــا و ازجملـــ محـــور مســـتقیم متشـــکل از

با خـارج شـ ن سـاختار شـهر از حالـ .ارگانیـک،

خیابانهــای رجــایی ،کاشــان و امیرکییــر ،ســاخ.

تمایل انس ام کل بـ سـم .خیابانهـای مسـتقیم و

فضــایی ارگانیــک کاشــان را ب ـ یــک پیکرهبن ـ ی

طوالنی کـ ازلحـاظ توپولو یـک دسـ.یـافتنیتـر

شطرن ی تی یل کـرده کـ بـر روی شـهر تـاریخی

هستن  ،سوق داده ش ه و این محورها بـا دارا بـودن

قرار گرفت بود نتی ـ  ،تیـ یل ایـن شـیک بـ هسـتۀ

میــزان نمایــۀ گزی ـ ۀ بــاال ب ـ مهمتــرین مســیرهای

انســ ام شــهر و کــاهش انســ ام کــالن و محلــی
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قابلتوج در مح ودهها و محالت تـاریخی و بـازار

بازار اس .کـ اگرچـ در قلـب آن قـرار دارد و بـ

بوده اس .رون توسعۀ شهر و خیابانها چنانکـ در

یک خیابان ج ی االح ا نیز بسیار نزدیک اس،.

دو دهۀ اخیر ر داده اس .نیز ب تغییـر شـکل شـهر

اما از وضعی .مناسـیی برخـوردار نیسـ.؛ چنانکـ

من ر شـ ه اسـ .ایـن توسـع کـ غالیـاً در جهـ.

هم میزان انس ام آن در دهۀ  1390کـاهش یافتـ و

دور

هــم رونــق اقتصــادی آن بــا مشــکل روبــرو اســ.

ش ـ ن مح ـ ودۀ تــاریخی و بــازار از هســتۀ انس ـ ام

براساس یافت های این مطالع  ،ج ای از لـزوم توجـ

کالن شـهر شـ ه و بـ انـزوای محـ ودۀ تـاریخی و

ب شـکل ج یـ شـهر و مطالعـ در جهـ .اصـالح

بازار من ر ش ه اس.

جهات توسع ک خارج از حوزۀ این مقالـ اسـ .و

در مقیاس ریزتر نیز توج ب نقش خیابانهـا و تـر یر

تا زمان ای ـاد اصـالحاتی بـرای تغییـر نسـی .شـهر

آنهــا بــر راســت های م ــاور از اهمیــ .برخــوردار

تاریخی و شهر ج ی  ،بای از توسعۀ ریـز و درشـ.

اس .مطالعات این مقال نشـان داد کـ خیابانهـای

شــیکۀ خیابانهــا بــا م ـ

تعــریر معــابر تــاریخی

برش دهن ۀ راست های بازار اگرچـ در کوتاهمـ ت

خــودداری کــرد و ب ـ بهیــود ارتیــا میــان بــازار و

ممکن اسـ .بـ افـزایش میـزان انسـ ام راسـت های

عناصــر شــهر تــاریخی حــوالی بــازار و همچنــین

یادش ه کمک کنن  ،اما این افزایش نیای بـ معنـی

خیابانهــای موجــود پرداخــ .و ب ـ ایــن م موعــۀ

افزایش کارکرد آنها تلقی شود بای توج داشـ.

دربردارن ۀ بـازار و بسـتر شـهری آن بـ عنوان یـک

ک عوامل دیگری همچون سابق و محل قرارگیری

کل ب هم پیوست نگریس.

نیز در این میان نقش دارنـ و مهمتـر اینکـ بریـ ه

این پژوهش درصـ د پاسـرگـویی بـ ایـن پرسـش

ش ن راست ها در کنار افزایش میـزان نمایـۀ انسـ ام

برآم ک تغییـر سـاختار فضـایی کاشـان و ازجملـ

ب گسس .و ع م یکپـارچگی راسـت و بـازار دامـن

ساخ .خیابانها چ تر یری بر جایگـاه بـازار داشـت

زده و ب ویژه بخشی از آن را منـزوی خواهـ کـرد

اس .درجه .پاسخگویی ب این پرسش تالش ش

پـــیش ازایـــن از یکپـــارچگی درونـــی بـــازار و

تا مطالعـات پیشـین و یافتـ های آنهـا بـ خصـون

یکپارچگی آن با محیط شهری صحی .ش ب نظـر

ازنظر نحوۀ توج ب مطالعۀ سـاخ .فضـایی شـهر و

بـازار هـردو مرتیـۀ

همچنــین روش مواجهـ و مطالعـ موردتوجـ قــرار

غــرب و جنــوب غربــی ر داده اســ ،.باع ـ

میرس تر یر خیابانهای اطرا

یکپارچگی را تح .تر یر قـرار میدهـ بـرای مثـا

بگیرن برای مثا یافت های این مقال میتوان یـک

هم بازار را از باف .شهری خـود منیـک میکنـ و

نمونــۀ مــوردی دیگــر ب ـ مطالعــۀ ســاختار فضــایی

هــم عــالوه بــر اینکـ عناصــر بــازار را از هــم جـ ا

شهرهایی همچون کرمان ،شـیراز ،همـ ان ،سـمنان،

ای اد تیاوت کارکردی قابلتوجهی

کرمانشــاه و قــزوین 20بییزای ـ  ،یــا کمــک کن ـ تــا

میان دو بخـش متنـاظر نیـز میشـود در ایـن مـورد

جایگاه یک نمونۀ کالسـیک از بـازار ب مثابـ قلـب

ب بازار پانخـل و انـزوای آن اشـاره

اجتماعی و فرهنگی شهر 21در مناطق مرکزی ایـران

ش ؛ اما شـای نمونـۀ مهـم دیگـر محـ ودۀ قیصـریۀ

تر بــرای

میکن  ،باع
ب طور مشخ

ت زیـ وتحلیل شــود و یــا روشــی مشــخ
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مطالعـــۀ ســـیر تحـــوالت کالیـــ ی کاشـــان 22و

بهیود تحلیلهای ساختار فضایی یک منطقۀ شـهری

آسیبشناسی نسی .میـان شـهر کهـن و توسـع های

کمک میکن  ،اما ب تنهایی نمـیتوانـ پاسـخگوی

اخیر پیشنهاد شود عالوه براین ،این مقال مطالعـ ای

رفتارهای مختلف در یک بستر ارگانیک باشـ کـ

آسیبشناختی اس .و از این نظر با مطالعات پیشـین

عوامــل اجتمــاعی و فرهنگــی در شــکلگیری آن

تیاوت اساسی دارد یافت های این مقال محـ ود بـ

بســیار دخیــل بودهان ـ لــذا ج ـ ای از بررســیهای

مطالع در باب ساخ .فضایی شهر نیس .و میتوان

اقتصــادی محــ ود صــورت گرفتــ  ،تحلیــلهــای

از آنهـــا بـــرای ارزیـــابی تغییـــرات ای ادشـــ ه و

اجتماعی و فرهنگی از بستر موردبررسی و مطالعات

آسیبهای واردش ه بر جایگاه و ساختار بازار بهـره

اقتصــادی افزونتــر ،مــیتوانن ـ مکملــی در جهــ.

برد درعینحا  ،این مطالع ب ون توج ب جنی های

ت قیق یافت های این پژوهش باشن

فرهنگــــی و اجتمــــاعی بــــازار و نســــی .آن بــــا
خصوصیات مح ودۀ شـهری پیرامـون آن صـورت
گرفت اس .نحو فضا اگرچ ب عنوان یک روش ب
پینوشت
1. Venice Charter, 1964
2. Space Syntax
3. Integration
4. Choice
5. Connectivity
6. Depth
7. Integration
8. Global integration
9. local integration

10

همچنین نکBill Hillier, Space Is the Machine: A Configurational Theory of Architecture, 99-101. :

 11برای اطالعات بیشتر نک :رضا مسعودینژاد ،مطالعۀ تطییقی بازار ت اری و بازار اجتماعی با نگاهی معطو

ب بازارهای

تاریخی دزفو و شوشتر ب عنوان بازار ت اری
 12نک :پرون ۀ ی .ا ر در فهرس .آ ار ملی ب شمارۀ 5899
 13نک :پرون ۀ ی .ا ر در فهرس .آ ار ملی ب شمارۀ 17321
 14نک :همان
 15همچنین نک :اهللیار صالح ،تعلیقات و توضیحات بر تاریر کاشان468 ،
16. Global Integration
17. Local Integration
18. Choice
19. Connection

20

نکKarimi, Kayvan, The spatial logic of organic cities in Iran and the United Kingdom. :

 21نک :رضا مسعودینژاد ،مطالعۀ تطییقی بازار ت اری و بازار اجتماعی با نگاهی معطو

ب بازارهای تاریخی دزفو و شوشتر

ب عنوان بازار ت اری
 22نک :حمی رضا وار ی و همکاران ،سیر تحوالت تاریخی و کالی ی باف .تاریخی شهر کاشان

106

نشریه معماری اقلیم گرم و خشک .سال هشتم ،شماره یازدهم ،بهار و تابستان 1399

منابع
ـ اولئاریوس ،آدام ( )1369سیرنامۀ آدام اولئاریوس ،جل  2ترجم  :حسین کردبچ تهران :کتاب برای هم
ـ بیرشک ،ریا ( )1375چگونگی رون توسع و تکامل شکلگیری شهر کاشان در بستر تاریر :از آغاز تا آخـر دوره سـل وقیان،
در م موع مقاالت کنگره تاریر معماری و شهرسازی ایران ،جل سوم تهران :سازمان میرا فرهنگی کشور 379 ،ـ 399
ـ پوردیهیمی ،شهرام ،ریسمانچیان ،امی و محم دی هبان ( )1392روابط بین «ویژگیهای شناختی» و «پیکرهبن ی فضایی» محـیط
مصنوع ،ت رب ای در دزفو مطالعات معماری ایران  37 ،)4( 2ـ 64
ـ جعیری ،بهمن و م تیی خانیان ( )1391مشکلیابی طرحهای جامد از دی گاه رفتـاری و مقایسـۀ آن بـا وضـد موجـود بـ روش
چی مان فضا ) ،(Space Syntaxنمون موردی محلۀ کیابیان شهر هم ان آرمانشهر  285 ،)9( 5ـ 295
ـ دوب  ،بارون ( )1371سیرنامۀ لرستان و خوزستان ،ترجم  :محم حسین آریا تهران :علمی و فرهنگی
ـ سازمان میرا فرهنگی ،صنایددستی و گردشگری ( )1381پرون ۀ ی .محوطۀ تاریخی تپۀ قلع زیارت در فهرس .آ ار ملی بـ
شمارۀ 5899
ـ سازمان میرا فرهنگی ،صنایددستی و گردشگری ( )1385پرون ۀ ی .محوطۀ تـاریخی محوطـۀ کیتـارخون در فهرسـ .آ ـار
ملی ب شمارۀ 17321
ـ شاردن ،ان ( )1372سیرنامۀ شاردن ،جل  2ترجم  :اقیا یغمایی تهران :توس
ـ صادقی ،سارا ،قلع نویی ،محمود و صیورا مختارزاده ( )1391بررسی تر یر طرحهای توسعۀ شهری معاصر بـر ســاختار فضــایی
هسـتۀ تـاریخی شـما شـهر اصـیهان فصلنامۀ مطالعات شهری  3 ،)5( 2ـ 12
ـ ضرابی ،عی الرحیم ( )1378تاریر کاشان ،ب کوشش ایرج افشار تهران :امیرکییر
ـ عیاسزادگان ،مصطیی ( )1381روش چی مان فضا در فرآین طراحی شهری با نگاهی ب شهر یزد م یری .شهری  64 ،)9( 3ـ
75
ـ عیاسزادگان ،مصطیی ،بی رام ،رسو و صیورا مختـارزاده ( ،)1391نگـاهی سـاختاری بـ اصـالح شـیکۀ معـابر در بافـ.هـای
فرسوده جه .حـل مشـکل نیوذپـذیری و انزوای فضایی این محالت؛ نمونۀ موردی :باف .فرسودۀ شهر مشـه مـ یری .شـهری
 163 ،)30( 10ـ 178
ـ علیآبادی ،زینب و حمی رضا بابایی ( )1396تحلیل تر یر طرحهـای توسـعۀ شـهری بـر سـاختار فضـایی خـرد و کـالن شـهرها
(مطالعۀ موردی :طرح محور زینییۀ شهر زن ان) م لۀ پژوهشهای جغرافیای برنام ریزی شهری  645 ،)4( 5ـ 670
ـ علیتاجر ،سعی و مینا صحرایی ( )1396تحلیل میهوم انس ام ساختار فضایی در محل های تـاریخی بـا روش نحـو فضـا (نمونـۀ
موردی :محل های تاریخی شهر هم ان) م لۀ جغرافیا و توسع فضای شهر  205 ،)2( 4ـ 219
ـ قمی ،حسن بن محم بن حسن ( )1361تاریر قم ،تصحیح و تحشی  :سی جال ال ین تهرانی تهران :توس
ـ کریمی ،فاطم ( )1368کاشان ،در کتاب شهرهای ایران ،جل  3ب کوشش محم یوسف کیانی تهران :جهاد دانشگاهی
ـ گیرشمن ،رومن ( )1938سیلک کاشان ترجم  :اصغر کریمی ( )1379تهران :سازمان میرا فرهنگی کشور
ـ مسعودینژاد ،رضا ( )1395مطالعۀ تطییقی بازار ت اری و بازار اجتماعی با نگاهی معطو

ب بازارهای تاریخی دزفو و شوشـتر

ب عنوان بازار ت اری م لۀ مطالعات معماری ایران  73 ،10ـ 100
ـ معماریان ،غالمحسین ،)1381( ،نحو فضا در معماری م لۀ صی  75 ،)35( 12ـ 83
ـ نراقی ،حسن ( )1345تاریر اجتماعی کاشان تهران :موسسۀ مطالعات و تحقیقات اجتماعی
ـ وار ی ،حمی رضا ،زنگیآبادی ،علی و ابوذر وفایی ( )1385سیر تحوالت تاریخی و کالی ی باف .ق یم شـهر کاشـان فصـلنامۀ
کاشانشناخ 127 ،)3( 0 .ـ 155

107

مطالعۀ جایگاه بازار در فرآیند تغییر ساختار فضایی شهر کاشان

) تحلیـل سـاختار فضـایی شـهر تیریـز در محـ ودۀ بـارو بـا اسـتیاده از1387(  مهناز و هانی زرگر دقیق، موسوی، عیاس،ـ یزدانیر
69  ـ58 ،67 تکنیک اسپیس سینتکس م ل راه و ساختمان
 ــAl  ــSayed, K., Turner, A., Hillier, B., Iida, S., & Penn A. (2014). Space Syntax Methodology. A Teaching
Textbook for the MSc Spatial Design: Architecture & Cities. London: Bartlett School of Architecture, UCL.
 ــHillier, B. (1996). Space Is the Machine: A Configurational Theory of Architecture. Cambridge: Cambridge
University Press.
 ــHillier, B. and Hanson, J. (1997). The Reasoning Art: or, The Need for an Analytical Theory of Architecture.
First International Space Syntax Symposium, London: 01.1  ـ01.6.

 ــHillier, B., Penn, A., Hanson, J., Grajewski, T., & Xu, J. (1993). Natural Movement: or, Configuration and
Attraction in Urban Pedestrian Movement. Environment and Planning B: Planning and Design. 20 (1), 29–66.
 ــKarimi, K. (2000). Urban Conservation and Spatial Transformation: Preserving the Fragments or Maintaining
the 'Spatial Spirit'. Urban Design International. vol. 5: 221  ـ231.

 ــKarimi, K. (1997). The Spatial Logic of Organic Cities in Iran and in the United Kingdom. In M Major, L
Amorim & F Dufaux (eds), Proceedings of the 1st International Space Syntax Symposium, London: Vol. I:05.1

ــ

05.17.
 ــNeglia, Giulia Annalinda (2018), Water Channels, Routes and Urban Landscape. Interpreting the Urban
Fabric of the Traditional City of Kashan, in Kashan, An Iranian City in Change, EBVerlag, Berlin.
 ــWashington Charter: Conservation of Historic Towns. (1987). International Council of Monuments and Sites
(ICOMOS).

Architecture in Hot and Dry Climate

Vol.8, No.11, Spring & Summer 2020

Original Research Article

Study on the effect of Bazaar on the Transformation process of the Spatial
Structure of Kashan
Hamidreza Jayhani1, Parichehr Shafiei2, Seyyed Jamal Seyyed Hashemi3, Ali Omranipour4*
1- Assistant Professor, School of Architecture and Art, University of Kashan, Kashan, Iran
2- M.A. of Architecture, School of Architecture and Art, University of Kashan, Kashan, Iran
3- M.A. of Architecture, School of Architecture and Art, University of Kashan, Kashan, Iran
4- Assistant Professor, School of Architecture and Art, University of Kashan, Kashan, Iran

Abstract
Since old ages, Bazaar has been considered to be the most important sector and central
core of Kashan, both economically and socially. During the last century, with the urban
development of Kashan, the city has undergone significant structural transformations,
resulting in the separation of bazaar from urban context, marginalization of the Bazaar and,
consequently, the downfall of the business. These changes, which usually coincide with
street construction, have led to destruction in parts such as the new copperworkers’s bazaar
and deterioration in other parts such as panakhl bazaar. The goal is to study the effects of
changes caused by street construction on the spatial structure of the city and the role of
bazaar in it. Based on it’s goals, this is an applied research which uses descriptiveexplanatory method. this paper which is based on studying the city’s spatial structure and
includes a combination of qualitative and quantitative methods, relies on spatial analysis
using space syntax method in addition to functional study of bazaar, and the results are
explained using a generalized and interpretive approach based on historical features and
roles of bazaar in the overall urban structure. . To achieve this goal, the spatial structure of
the city in three different periods during the current century are studied. The results show
that with the construction of a series of streets in Kashan from 1300’s up to 1340’s, Bazaar
gradually lost its centrality in the city and the aforementioned streets have created a grid
structure, in which the bazaar has little role. As a result of these changes, urban development
and the new spatial structure oriented towards west and south-west, have caused the bazaar
to become isolated in relation to the historical city and the streets have led to major changes
in it. It seems that these streets have isolated the bazaar from it’s urban context and it’s
elements have lost their original integrity.
Keywords: Kashan, Bazaar, Space Syntax, Spatial Structure, Historical City
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مقالة پژوهشی

تحلیل و مقایسه عملکرد جریان باد در آسباد منفرد سیستان و آسباد ساده
خراسان با استفاده از نرمافزار ANSYS
13

حامد ابراهیمی ،1مهدی مرتضوی ،*2فریبا موسی پور نگاری

 -1دانشجوی دکتری معماری ،دانشکده هنر و معماری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،زاهدان
 -2دانشیار ،پژوهشکده علوم باستان شناسی ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان
 -3استادیار ،پژوهشکده علوم باستان شناسی ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان
(دریافت ،1398/10/25 :پذیرش)1399/06/16 :
چکیده
معماری ایران ،با رمز و رازهای نهفته در آن ،کلید پاسخخب به نیازهای مردمانا اسخخت که ان اها از ضخخع ها و تهدیدهای اقلیما و
جغرافیایا را به صخخخارر مردمندانه و به پاخخختاانه تدار صخخخدها و هزاران سخخخا  ،به نقاط قار و ایداد فرصخخختهای طالیا بد
کردهاند .آس خ اد از جمله مهمترین این فرصخختها و سخخازههای معماری کایری ایران اسخخت .این کارمانه کا و و بهظاهر سخخاده
نمایانگر تلفیق هنر و دانش معماری صخخنعتا پیاخخینیان این سخخرزمین در بهرهگیری بهجا و شخخایهخخته از امتانار مولا و باما اسخخت.
آ س ادها در نیمه جنابا مرا سان بزرگ و سی هتان هر جا که باد از شدر منا س ا برماردار با شد سامته ما شدند ،با شنامت و
مقایهخخه لملترد این سخخازهها و از سخخایا دیگر با تاجه به نابادی منابع سخخامت فهخخیلا ،ماتاان از دانش سخخامت آسخخ ادها در
سخخامتارهای امروز معماری جهت تادید انر ی بهره گرفت .باهدف شخخنامت لملترد این سخخازهها این پژوهش به بررسخخا لملترد
آسخ ادها در دو منطقه سخیهختان و مراسخان پردامته اسخت و به بررسخا این سخاا ماپردازد که کدامیو از آسخ ادهای مراسخان و
سخخیهخختان لملترد مطلا تری در بهکارگیری از انر ی باد را ناخخان مادهد؟ برای این منظار از نرمافزار  ANSYS1ور ن  19برای
مقای هه لملترد این دو سازه بادی ا ستفاده شده ا ست و یافتهها و نتایج توقیق ن اان مادهد ،آ س اد سی هتان به ددیل وجاد دهانه
وسیعتر و ورودی هاای مناسبتر لملترد مطلا تری را شتل مادهد.
کلید واژهها :مراسان ،سیهتان ،انر ی باد ،آس اد ،انهیس

* -نایهنده مهئا Email: mehdi.mortazavi@lihu.usb.ac.ir :
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 -1مقدمه

ما رمد و در نتیده سخخخامتار معماری بنا از تومل

لاا مل مؤثر بر مع ماری و شخخخهرسخخخخازی ایران را

وزن و مودودیتهای شتلا پروانه رها ما شاد و

ماتاان بهگانهای کلا در سخخخه گروه مطرر کرد

ماتااند کارکرد های متنالا پیدا کند تا آندا که

او م هائل جهانبینا ،دوم لاامل اقت صادی و سام

شخخاید پایاترین فرم معماری سخخامتمانهای صخخنعتا

لاامخخل مویی یخخا اقلیما (ح ی ا .)4 :1386 ،اقلیم

باسخخختان متعلق به آسخخخ ادهای ایرانا باشخخخد (کام یز

یتا از لاامل مؤثری ا ست که تماما ابعاد زندگا

م اتاق گاهری .)20 :1392 ،این آ س ادها در نتیده

انهخخخان را توت تأثیر قرار داده اسخخخت .فضخخخاهای

برمارد تمدنها در جنگهای صلی ا به غر رفته

معماری هر منطقه ،مرت ی و همگام با اقلیم و ط یعت

و مت ناسخخخخب با ویژگا های اقلیما آن د یار د ار

پیرامانش به نوای بازگاکننده روابی متقابل میان

تغییراتا شخخخده که در نهایت با پدید آمدن گا نه

ان هان و ط یعت ا ست که در قامت یو اثر معماری

اروپایا آس ادها که هم ان آسیا ویتروویاسا

ماص ماد را جلاهگر ماسخخخازد .هر ناع ماص از

دارای موار افقا ههتند نهل جدیدی از آسیا ها

اقلیم و شرایی جغرافیایا ،تاصیههای لملا ما صا

را پدید آورده اسخخخت (مضخخخری و ایمانا.)1388 ،

را برای مااجهه با مویی م صناع پی انهاد ماکند و

آس خ ادها در دو منطقه سخخیهخختان و مراسخخان به ددیل

همین لامل ،معیاری ها یتبخش و تفاور آفرین

وجاد بادهای با سخخرلت باو و مداوم مارداسخختفاده

در معمخخاری باده اسخخخخت (سخخخرتیپا پار.)1388 ،

قرارگرفتهاند اما سامتار آس ادها در این دو منطقه با

آس خ ادها از مهمترین لناصخخر این تطابق بین انهخخان،

یتدیگر متفاور اسخخخت و این تفاور سخخخامتاری

معماری و مویی اسخخخت .این سخخخازه های بانظیر با

بهاحتما ز یاد بر لملترد آن ها تأثیرگذار اسخخخت.

اسخخخت فاده از دانش انهخخخخانا و مع ماری بانظیر با

شخخنامت و مقایهخخه این آسخخ ادها و دانش بهدسخخت

بهرهگیری از تاانایا انر ی باد جهت تأمین نیازهای

آ مده از این طریق ،ام تان بهرهگیری از انر ی باد

انهان سامته شدهاند .بدیها است که آس ادها را در

در معماری امروز که با کاهش منابع سامت فهیلا

تنها در مناطقا مابینیم که بادمیز باده و قدرر باد

به دن ا ا ستفاده از انر ی های روز ا ست را برایمان

به حدی است که ماتااند آسیاهای سنگین و لظیم

میهر ماسازد .به همین للت در پژوهش پیش رو با

را به رمش در بیاورد.

اسخخخت فاده از نرمافزار  ANSYSبه تول یل لملترد

قدیماترین سخخخازه های بادی در جهان آسخخخ ادها

آس اد منفرد سیهتان و آس اد ساده مراسان پردامته

ههخختند که به دو دسخخته لمده آسخخ ادهای ایرانا و

شده ا ست .هدف ا صلا توقیق ،برر سا و مقای هه

اروپایا تقهخخیم ماشخخاند ،سخخازوکار هر دو دسخخته با

لملترد آس ادهای مراسان و سیهتان است .روش

کما تفاور در زمینه و تاریب ابداع از آسخیا های

توقیق بر اسخخخاح نواه کنتر از ناع آزمایاخخخا و

تنارهای ایرانا و ویتروویاسخخخا ادهام گرفته شخخخده

مارد پژوهاا باده است و از نظر روش گردآوری

اسخخخت .در نمانه ایرانا ،پروانه حا موار لمادی

داده ها به دو بخش تقهخخخیم ماگردد ،ابتدا میدانا،
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شده ا ست ،تاریخا به

که در طا آن مهتندنگاری شااهد معماری آس ادها

سی هتان و ن اتیفان انتخا

صارر گرفته است و سپس غیر میدانا که براساح

این ددیل که سخخخامتارها به گذشخخخته تعلق دارند و

داده های آماری و تولیل و شخخخ یهسخخخازی رایانهای

تداوما به للت کهخخخب دانش های تولیلا از این

اندام شده ا ست .پژوهش مارد نظر برا ساح هدف

پژوهش و کارب هت آن در پژوهشهای آتا ا ست.

از ناع روش توقیق کاربردی با هدف تاسعه دانش

روش جمعآوری اطال لار بر اسخخخخاح م طاد عار

مروجا از پژوهش باده ههت و براساح ماهیت و

میدانا که از طریق روش مهتندنگاری حاصل شده

روش از ناع ماردی ،تاریخا و تداوما اسخخخخت.

اسخخخخت و با بهرهگیری از اطال لار ک تاب خا نهای

ماردی از این ج هت که ماردی از آسخخخ اد های

صارر پذیرفته است.

دادههای معماری و اطاللار میدانا آس اد قلعه مَچا

دادههای معماری و اطاللار میدانا آس اد ساده

سیهتان

منفرد ناتیفان
بررسا اطاللار معماری

ش یهسازی سه بعدی آس اد شماره  2قلعه مَچا سیهتان در

ش یهسازی سه بعدی آس اد ساده منفرد ناتیفان در

نرم افزار ANSYS

نرم افزار ANSYS

ش یهسازی جریان باد در ج هه رو به باد آس اد شماره 2

ش یهسازی جریان باد در ج هه رو به باد آس اد

قلعه مَچا سیهتان در نرم افزار ANSYS

ساده منفرد ناتیفان در نرم افزار ANSYS

بررسا دادهها و نتایج مروجا جریان باد آس اد شماره 2

بررسا دادهها و نتایج مروجا جریان باد آس اد

قلعه مَچا سیهتان

ناتیفان

ارائه آیتمهای تأثیرگذار در مقایهه لملترد آس ادها در مقابل انر ی باد
تولیل آیتمهای تأثیرگذار با تاجه به نتابج ش یهسازی در لملترد آس ادها در مقابل انر ی باد
بررسا نتایج و ارائه راهتار
تصایر  -1متانیزم نتیدهگیری و سامتار توقیق (مأمذ :نگارندگان)

در پژوهش پیشرو ،ابتخخدا بخخا اسخخختفخخاده از منخخابع

برر سا قرار گرفته و اطاللار مارد نیاز گردآوری

ک تاب خا نهای و داده های م یدانا اطال لار نظری و

شده ا ست .سپس مد های سه بعدی مطابق با ابعاد

شااهد معماری آس اد شماره  2قلعه مَچا در منطقه

بدسخخخت آمده از این دو مد آسخخخ اد در نرم افزار

سی هتان و آ س اد ن اتیفان در مرا سان ر ضای مارد

 ANSYSسخخامته شخخده و جریان باد در این دو مد
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با اسخخختفاده از نرم افزار  ANSYSو دادههای اقلیما

از آ س ادهای سی هتان ارائه نماده ا ست ( سی هتانا،

این دو منطقه شخخخ یهسخخخازی و مارد بررسخخخا قرار

.) Shepherd, 1990: 6-10( )20 :1367

گرفت .با تاجه به نتایج مروجا تولیل و با استفاده

احراری رود در کتا مااف در گذر تاریب به

از آیتمهای تأثیرگذار جهت مقای هه دو آ س اد ذکر

شخخرر کامل نواه کارکرد آسخ ادهای مااف ،اجزا

شخخخده با اسخخختفاده از نرم افزار  SPSSبه مقایهخخخه

و ضخخخر ادم ثل های مرت ی با آن پردام ته اسخخخت

دادههای این دو مد آ س اد پردامته شده و در انتها

(احراری .)28 :1383 ،قهرمانا و بهادری نیز ضخخمن

در نتیدهگیری توقیق مروجا یافته ها بررسخخخا و

بررسا اجزای کاد دی آس ادهای ناتیفان مااف و

سخخااور پژوهش پاس خب داده شخخده و اطاللاتا که

نواه کارکرد آسخخخ ادها ،در جدودا کامل ،تماما

ماتاان در پژوهش های آتا مارد اسخخخت فاده قرار

قطعار متانیتا آسخخخ ادهای ناخخختیفان را معرفا

گرفته شاد ارائه گردیده است.

ما ک ننخخد ( ق هرمخخا نا و بهخخادی.)51-64 :1392 ،

 -2پرسشهای پژوهش
سخخخاا اصخخخلا پژوهش این اسخخخت که کدامیو از
آ س ادهای مرا سان و سی هتان لملترد مطلا تری
را در م قا بل انر ی باد از ماد ناخخخخان ماد هد؟ و
دویل آن یهت؟
 -3پیشینه تحقیق
از قدیما ترین پژوهشهای معاصخخخر درمصخخخاص
آسخ اد ،مقادهای اسخخت از بقراط نادری که به معرفا
اجزای کاد دی و متانیتا آس ادهای مااف ،نواه
کارکرد آن ها و گانگا ته یه سخخخ نگ آسخخخ یا
ماپردازد .این مقاده ا ساح ب هیاری از پژوهشهای
آتا معماری در مارد آ س ادها ست (نادری:1356 ،
 .)75-85افاار سیهتانا در صفوار نخهتین کتا
بزرگان سی هتان به معرفا شرایی اقلیما و بادهای
منطقه سی هتان پردامته و ضمن ا شاره به بازه زمانا
وزش و سخخخرلت بادهای  120روزه سخخخیهخخختان ،به
کاربرد این باد در آ س ادها ا شاره کرده و ت صایری

م اایخا ضمن گانه شنا سا آ س ادهای سی هتان
بزرگ ،به سه د سته آ س اد ساده ،حلقای و آ س اد
داونا اشخخخاره کرده و در یو تصخخخایر شخخخماتیو،
اثرار باد را در سخخخه مد به تصخخخایر کاخخخیدهاند
(ماایخا.)53 :1392 ،
گاش 3در ک تا

نیرو گاه های بادی ،تاریب

تاسعه آسیاهای بادی را شرر داده و آسیاهای بادی
ایرانا را افغانهخختانا نامیده و در تأیید سخخخن ماد،
همان تصایر آس اد در کتا بزرگان سیهتان را نیز
ارائه کرده ا ست ( .)Gasch, 2012: 15زایاتس 4در
برر سا سابقه آ سیاهای بادی ،به آ س ادهای ایرانا
در سی هتان ا شاره کرده و کاربردهای متعدد آن را
ذکر ماکند ،سخخخپس به شخخخرر تصخخخایر ارزشخخخمند
آسخخخ ادهای اودیه ما پردازد که در کتا دماخخخقا
ارائه شده ا ست .در حازه للام مهند سا ،مطادعار
و آزمایشهای متعدد و ب هیاری در م صاص نواه
طراحا انااع تاربین های بادی و به کارگیری از
نیروی باد در ایران و سخخایر کاخخارهای جهان اندام
شخخخده اسخخخت که این مطادعار ارت اطا به تدار
معماری آ س ادها ندارد .از آندا که پژوهش حا ضر

تحلیل و مقایسه عملکرد جریان باد در آسباد منفرد سیستان و آسباد ساده...

به ت یین ت دار

مع ماری ایران و ضخخخرورر بهره

گیری از این تدار

ما پردازد دذا در این مدا ،
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و ح ا و جز آن را مرد کند و آرد سازد( ».معین،
.)1362

به اندك مطادعاتا پردامته که اشارهای گاه مختصر

وا ه «آحْ» نخهخخت به معنا آسخخیای آ شخخهرر

یا مف صل به آ س ادها در زمینه للام ،مهند سا شده

گرفته ،سپس در ترکیب با کلمار آ  ،باد ،دست،

است (.)Zayats, 2015: 690-700
مادر ،5جنش 6و اسخختادارر ،7ضخخمن اشخخاره به

سخختار و رخ ،برای تهخخمیه و تخصخخی
مختل

گانههای

آ سیا ،ا ستعما شده ا ست .همچنین معاد

آس ادهای سیهتان و مراسان به لناان آسیای موار

وا ه های لربا «رحادید» « ،جاحله» و « طاحانه» 2نیز

لمادی ،مواس اتا را در مصاص انر ی حاصل از

به فار سا ،کلمار مرکب د ستآ سیا ،رخآ سیا یا

آس ادهای سیهتان ارائه ماکنند و در نهایت پیانهاد

آ سیایِ رخ و آ سیای ِآ ا ست .آ سیا ِ بادی یا

ا ستفاده از تاربین بادی موار لمادی را در برج ها

آسخخیایّ بادی که به آسخخ اد ماخخهار شخخده ،گانهای

و سخخخامتمان های بلندمرت ه ارائه ماکنند ( Muller

آسیا است که نیروی جن اا آن از راه باد فراهم

.)& Jentsch and Stoddart, 2009: 1407-1412

ماگردد (زهره مضخخخری و دکتر نخخادیخخه ایمخخانا،
.)1388

 -4یافتههای تحقیق
 -1-4واژهشناسی

 -2-4تاریخچه و خاستگاه آسبادها

آسخخیا ،کارافزاری برای آرد کردن گندم ،جا و دانه

روزگار بهرهگیری از نیروی باد روشن نیهت .اما به

های گیاها ا ست .وا ه آ سیا  ،از دو بخش «آح»

گااها همخه موققخان داملا و مخارجا ،ایرانیخان

و «آ » تاخختیل شخخده اسخخت .جز ِ «آحْ» در این

اودین ملتا باد ند که باد را م هار کرده و از آن به

کلمه در گایشهای کهن ایرانا به معنا «سخخخنگ»

لناان مورکه آسیا و رخ اه ،بهره گرفتند .در

باده اسخخخخت .ادمعدم این وا ه را در ک تابش نین

کتا شهرهای ایران روزگار پارتیان و ساسانیان ،از

تعری

شده است:

شهرهای بزرگ و قص اتا که در آن روزگار دارای

«آسیا اصلش آحْ آ ْ باده است ،یا در افزوده

آسخخیا باده و قاانینا مدون جهت اسخختفاده از آسخخیا،

اند و به کثرر اسخخختعما با طرر کرده و آسخخخیا

دستمزد آسیابان و ما اوجاره آسیا وجاد داشته ،از

ماگایند( ».شمس قیس رازی.)305 :1338 ،

سی هتان نامبرده شده ا ست .نخ هتین مأمذی که در

در فرهنگ معین نیز ذیل وا ه آحْ آمده است:

آن از آسخخخیای بادی یادشخخخده یو کتا

«دو سنگ گرد و مهطح بر هم نهاده و سنگ زیرین

هندی به نام «آرتاح کانتیلیاد» ا ست که سامت آن

در میان میلا آهنین و جز آن از ساراخ میان سنگ

را در  1400پیش از میالد یعنا  3400سا پیش ما

زبرین در گذشخخته و سخخنگ فاقانا به قار دسخخت

داند و در آن به باو بردن آ نیز ا شاره شده ا ست

آدما یا سخختار یا باد یا آ یا برق و یا بخار رمد

(فرشاد.)1389 ،

قدیما
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از اوایل دوره ا سالما به بعد ،در منابع و نا شتههای

آسخخخیا کنند و هم از این رخها سخخخامتهاند تا آ

ماجاد با صخخخراحت درباره آسخخخیای بادی که برای

کاخخخد از اه به با ها و به زمین که از آن کاخخخت

به کار ما رفته،

کنند ه اگر آ تنگ با شد همچنین ب هیار منفعت

بوث شخخده اسخخت و ماسخختگاه آن را سخخیهخختان بیان

از باد گیرند( ».ناشخخخناح .)1387 ،در واقع از میان

کردهانخخد .در تخخاریب مهخخخعادی (در حخخدود 344

بادهای سخخخیهخخختان ،بادهای  120روزه از معروفترین

هدری) آمده ا ست « :سگ هتان ( سی هتان) دیار باد

آنها اسخخخت که همانگانه از نام آن پیداسخخخت 120

اسخخخت و همان شخخخهریسخخخت که گایند باد آنجا

روز ادا مه دارد و این تداوم به همراه سخخخرلت دو

آسخخیاها را ماگرداند و آ را از اه کاخخیده با ها

ویژگا ماص این باد شخخخده اسخخخت ( Mortazavi,

را سیرا کند و در همه دنیا شهری نیهت که بیاتر

.)2009

از آن جا از باد ساد برد و مدا داناتر است ».یتا از

در اوامر قرن نازدهم و اوامر قرن بیهخخختم نیز

جغرافادانان هم لصخخر او به نام اصخخطخری (حدود

آسخخخ اد های برما از م ناطق تاسخخخی ج هانگردان

 340هدری) این ماضاع را تأیید کرده و ماگاید:

شمارش شده است .ظاهراً تمام این آسیاها در منطقه

«در آن جا (سیهتان) بادهای قای ماوزند بهطاری

ای بین ایران و افغانهخختان جمع شخخدهاند .را که در

که به سخخخ ب آن رخ هایا که با باد ما رمند

این منطقه یو گذرگاه بادمیز وجاد دارد که از

سامته شده ا ست ».ابن حاقل نیز در کتا ماد به

شخما به جنا و به لرچ تقری ا صخد کیلامتر از

نام صخخارا اورچ نین مانایهخخد« :در سخخیهخختان

این نقطه ماگذرد .فردیناند ،سیزده آ سیای بادی را

بادهای سخخخخت مداوم ماوزد و به همین سخخخ ب در

که در غاریان (افغانهتان ،در غر هرار) واقعاند،

آن جا آسیاهای بادی برای آرد کردن گندم سامته

وص

ماکند .آسیاهایا که در فراه مااهده کرده

اند( ».ابن حاقل.)1345 ،

باد هناز در حا کار بادهاند وی هم نین الالم

قزوینا جغرافیدان سده بعد ( 682هدری) در شرر

ماکند در زابل (سخخخیهخخختان) سخخخه آسخخخیای بادی از

ماد درباره سیهتان مانایهد« :در آن جا هرگز باد

کارافتاده ههخخخت (تصخخخایر ( )1رسخخختگار و آزاد،

آرام نماگیرد و با تاجه به آن آسخخخیاهایا سخخخامته

.)1394

مرد کردن دانه ها و باو بردن آ

شده ا ست که تمام مرد کردن ذرر با آن رخها
اندام ماگیرد .آن جا سرزمین گرما است و رخ
هایا دارد که با باد کار ماکند ».در کتا
سخخیهخختان که مؤد

آن ماخخخ

تاریب

نیهخخت نیز در این

 -3-4گونه شناسی آسبادها
 -1-3-4ا نواع آسببب باد ها ار اسبببا
سازماندهی پالن

مصخخخاص آ مده اسخخخت« :ا ما آن ه که در ذار

براسخخخخاح بررسخخخا های صخخخارر گرف ته بر روی

سی هتان ماجاد ا ست که در سایر شهرها نی هت ...

آس ادهای منطقه سیهتان و مراسان ،تفاورهایا در

دیگر آسخخیا رخ کنند تا باد بچرماند و آرد کند و

سخخخازماندها پالن معماری آن ها دیده ماشخخخاد.

دیگر شهرها مقدر باید و یا آسیاها با آ یا با دست

تحلیل و مقایسه عملکرد جریان باد در آسباد منفرد سیستان و آسباد ساده...
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بنابراین بر اساح مطادعار تط یقا ،آس ادها ایران را

کخخه یخخو نین دیااره مطا طاونا برای شخخخهر

ماتاان به آس ادهای منفرد و مطا تقهیم نماد:

موافظا ما در برابر بادهای آزاردهنده و شخخدید

اد  -آس ادهای منفرد :ماخصه اصلا این آس ادها

باده اسخخت .آسخخ ادهای سخخامتهشخخده در شخخهرهای

این است که به صارر منفرد سازماندها شدهاند

مراسان از این نمانهاند .این آس ادها دو ط قه ههتند

و در این آسخخ ادها ورودی به فضخخای هاخختا و این

که ط قه او آح مانه و ط قه دوم پرمانه اسخخخت

فضخخخا به دو فضخخخای مقابل هم یعنا آحمانه و ان ار

(همان( )1394 ،تصایر .)3

هدایت ماشخخاد .پاشخخش اصخخلا این آسخخ ادها از
پاششهای منونا است که پاشش بهیار مقاوم در

 -2-3-4انواع آسبادها ار اسا

برابر بادهای  120روزه سخخیهخختان اسخخت .آسخ اد قلعه

اد  -آ س ادهای ساده اودیه :آ س ادهای اودیه مانند

مچا سی هتان نمانهای از این آ س ادها ا ست که در

آسخخ ادهای روسخختای ناخختیفان یا قلعه مچا زابل یا

دو ط قه سامته شده و در ط قه فاقانا بازوی آ س اد

آسخخخ ادهای مان شخخخرف نزدیو نه ندان از یو

به موار مرکزی با  8تا  12پره به آن متصل است و

سخخامتمان دو ط قه تاخختیل شخخدهاند که با مصخخادح

قهمت فاقانا این موار متصل به دیاارههای آس اد

ماخخت مام در دو ط قه با پالن سخخاده مربعا شخختل

ا ست و با وزش باد از طریق شتافهای تع یه شده

طراحا شدهاند .از آن جایا که این سامتمانهای

در دیاار پره ها به گردش در ماآیند (رسخخختگار و

سخخخاده ،تاان کارکردیِ کما دارند و لالوه بر این

آزاد()1394 ،تصایر .)2

ام تان سخخخخا مت آن ها برای لمام کاخخخخاورزان

 -آسخخخ ادهای مطا :طرر پالن این آسخخخ اد ها

سیر تکامل

بهسخخادگا میهخخر اسخخت ،هر یو از آنها متعلق به

کا و تر از آ س ادهای منفرد ا ست و به صارر

یو مانااده اسخخخت و یو بنای لماما موهخخخا

مدزا سخخخام ته نماشخخخاد ،به ل ارر دیگر ت ماما

نماشخخخانخخد .در یخخو منطقخخه معماوً یخخو نقطخخه

آ سیاهای یو رو ستا در یو مول و در کنار هم با

مناسخخبترین مول برای احداث آسخ اد باده اسخخت،

یو طا و لرچ و ارتفاع و یو سخخخیهخخختم مطا

بنابراین اینگانه آسخخخ ادها در نزدیتا این نقطه در

سخخامته ماشخخاند .نخهخخت به ماطر این که بادهای

کنار هم شتل ماگیرند و اهادا نیز ط ق یو قانان

قای ان باد  120روزه سیهتان نتااند آن را منهدم

ناناشته در قهمت جلای این بناها که ورودی باد به

سخازد و این که هر کدام به لناان پاختبند دیگری

آنهاسخخت یزی نماسخخازند تا آس خ ادها با حداکثر

موهخخا و مقاومت آس خ اد در مقابل باد بیاخختر ما

تاان کخخار کننخخد .در نتیدخخه مدمالخخههخخایا از این

شخخد و به ماطر این که مرکزیت داشخخته باشخخند را

آ س ادها در کنار هم دیده ما شاند که منظر و می

که مول قرارگیری آس ادها در حقیقت مولا است

آسخخمان شخخامصخخا ایداد ماکنند .آسخخ ادهایا که

که کاخخخاورزان در آندا پس از بازدها موصخخخا

امروزه در ناخخختیفان و مان شخخخرف ماجادند امیر

جمع ما شاند و اجتماع کا تا را برای دادو ستد

مارد مرمت قرار گرفتهاند و تخمین زده ماشخخخاد

و فروش گندم و آرد به وجاد ماآورند و هم این

که قدمت آنها به دوران صفای برسد .این آس ادها
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بازماندههای گروه بزرگا از آ س ادهایا ه هتند که

بیاخخختری در آن آرد ماشخخخده و نیاز به مولا برای

در تمام روستاهای شرق سیهتان و مراسان امروزی

نگ هداری آن ها باده اسخخخخت (رسخخخت گار و آزاد،

گهترش یافتند (رستگار و آزاد()1394 ،تصایر .)4

()1394تصخخخایر  .)5طرر سخخخامتمان این آسخخخ ادها

 -آسخخخ ادهای داونا :کاملترین و زی اترین ناع

ب هیار سازمانیافتهتر از انااع ساده آن ا ست .شتل

آسخخخ اد هایا که امروزه در سخخخیهخخخ تان ماجاد ند

منظم و سازه منهدم آنها نااندهنده تتامل یافتن

آسخخ ادهایا ههخختند که به صخخارر منفرد و بهخخیار

آنها در طا قرنهاسخخت .ایداد دیااری دو جداره

بزرگتر از آسخخخ ادهای سخخخاده با آجرکاری زی ا

در اتاق زیر موار آسخخخ اد به جهت پد ید آوردن

طراحا و سخخامته شخخدهاند .به گفته کارشخخناسخخان،

تت یه گاها برای طاق زیر پره های آسخخخ اد ،تدبیری

سی هتاناها حتا ق ل از ا سالم این هنر را دا شتهاند.

باده که معمار برای کنتر رانش طاق ایداد کرده

این آس ادها نیز از دو ط قه تاتیل شدهاند که ط قه

اسخخت و همچنین ارت اط این بخش با بخش ورودی

باویا مول پروانه آسخخخ اد و ط قه زیرین مول قرار

را با هارطاقا زی ایا فراهم نماده اسخخخت (همان،

گرفتن سخخخنگ آسخخخیاسخخخت اما مدرای ورود باد به

.)1394

صارر داونا سرگ ااده درآمده که با یو دهانه
بزرگ با پره های جان ا شخخخروع ماشخخخاد که این

 -3-3-4انواع آسبب باد ها اراسبببا

ق همت نقش جمعآوری باد را به لهده دارد ،سپس

قرارگیری محور اصلی دوران

باد از دو یا سه شتاف که در یو طرف دیااره این

آ سیاهای بادی از نظر ناع قرار گرفتن موار ا صلا

دهانه قرار دارد وارد بخش داملا ماشخخخاد که در

دوران به دو ناع تقهیم ماشاند:

آن جا پرهها قرار دارند .بهبیاندیگر شخختاف تا جلا

اد  -آسخخخیا با موار لمادی :این ناع آسخخخیاها که

پره باد را هدا یت ماک ند .این بخش از داون از

پرههخخای آن در یخخو صخخخفوخخه افقا حا موار

دامل به شتل ط قه زیرین از سه بخش تاتیلشده

لمادی دوران ماکنند حداقل از قرن پندم میالدی

و بخش زیر پرهها ط عاً به اتاق سخخخنگ آسخخخیا تعلق

در ناحیه سی هتان سامته و ا ستفاده شدهاند .در این

دارد .یو راهرو با طاقچههایا در اطراف این اتاق

آس خ ادها سخخنگ آسخخیا مهخختقیماً به موار دوران که

قرار دارد که به ددیل ایداد مقاومت باو برای سخخازه

معماوً از ا سامتهشده متصل است که یتا از

ایدادشخخده تا رانش نیروی دینامیتا که

مز یت های نین آسخخخ ادهایا اسخخخت .اد ته در این

این سخخق

از موار آس اد به این سق

وارد ما شاد را کنتر

کند .بخش میانا که دهلیز ورودی نام دارد از یو

نحوه

حادت کنتر و تنظیم سخخرلت آسخخیا که سخخرلت باد
تعیینکننده آن است ،دشاار است.

هارطاقا تاخخخت یلشخخخده که به بیرون راه دارد و

 -آسیا با موار افقا :در این آسیا ها ،پرهها در

همچنین ارت اط دو اتاق دیگر از این فضخخا صخخارر

صفوههای لمادی و حا یو موار افقا دوران

ماگیرد .بخش سخخام نیز ان ار ماقت غله در آسخخ اد

ماکنند .انتهای دیگر این موار به یو دنده ابا

اسخخخت ،به ددیل مقیاح بزرگتر آسخخخ اد مقدار غله

متصل است ،این دنده به دنده دیگری متصل است
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که روی موار لمادی که سنگ آسیا به آن متصل

اصخخلا آسخخ اد بهحهخخا ماآید ،مول قرار گرفتن

ا ست ،ساار ا ست .ن ه ت دنده به گانهای انتخا

سخخنگ بزرگ و مدور آسخخیا اسخخت و کار اصخخلا

ماشخخاد که سخخرلت ماردنظر را برای آسخخیا ایداد

آسخخیا غالر در ایندا اندام ماشخخاد .از این ط قه

نماید (رستگار و آزاد.)1394 ،

به لناان ان ار غالر هم اسخختفاده ماشخخاد .در ط قه
دوم که همان پاخختبام آسخخ اد موهخخا ماشخخاد

 -4-4ساختار معماری آسبادها

پرهها و تیركهای متصخخل به آن قرار گرفته اسخخت

ان صاری دم اقا ،قدیماترین ت صایر را از سامتار

پرههای آسیا از ا

آسیاهای بادی منطقه سیهتان ترسیم کرده است .با

اسخخخت تا به راحتا حرکت کرده و بتااند سخخخنگ

تاجه به این تصخخخایر ماتاان پا برد که سخخخامتار

بزرگ ط قه زیرین را به حرکت درآورد در مناطق

آ سیای بادی ارائه شده با آنچه امروز دیده ما شاد

گرمهیری تر جنس پرهها متفاور است (رستگار و

مطابقت ندارد و در حقیقت سامتار اصلا ،برلتس

آزاد()1394 ،تصایر .)6

سامته شده است و س و

آن یزی اسخخخخت که امروزه وجاد دارد .پره های
آسخخیای بادی در آن زمان و احتماوً پیش از آن ،در

 -5تحلیل و شبیهسازی

قهمت پایین و سنگ آسیا در قهمت باو قرار داشته

ه مانطار که بیان شخخخد هدف اصخخخلا پژوهش،

و مددا از آسخخخیای آبا باده که تاربین آن به جای

بررسخخا لملترد آس خ ادها در دو منطقه سخخیهخختان و

آ از باد بهره ماگرفته است .آسیاها بهطار لمده

مراسخخخان اسخخخت ،به همین منظار دو نمانه آسخخخ اد

بر فراز بلندی (تپه) قرار دا شتهاند ،معماوً آ سیاهای

شامل:

هر روسخختا در یو مول ،در کنار یتدیگر و بهطار

آس خ اد شخخماره  2قلعه مچا سخخیهخختان با ابعاد 5 ،متر

با یو طا و لرچ و ارتفاع و یو شخختل

لرچ و طا  10متر و ارت فالا  5متر و آسخخخ اد

سخخامته ماشخخدند .برای این نواه سخخامت دو ددیل

منفرد ساده ناتیفان در مراسان رضای با ابعاد 3.5

ذکر شده ا ست :نخ هت ،قرار گرفتن آ سیا در یو

متر لرچ 5 ،متر طا و ارتفاع  3متر با بهرهگیری

سخخطح وسخخیع ،یتپار ه و مقاوم شخخدن آنها دوم

از سخخامتار مشبندی مددهخخازی شخخده اسخخت ،ابعاد

آنته ،مرکزیت دا شتن برای دادو ستد گندم و آرد.

اسخختفاده شخخده برط ق مهخختندنگاری که تصخخاویر آن

شخخخایان ذکر اسخخخت شخخخروع وزش باد  120روزه با

ارائه شده صارر پذیرفته است .مودوده ش یهسازی

برداشخخت موصخخا گندم منطقه همراه باده اسخخت.

مد ها شخخامل قهخخمت پرمانه و سخخطحِ در مااجهه با

ستنه ،تمام گندم م صرفا ماد را به نابت به آ سیا

جریان بادِ آس اد ،است .در ش یه سازی فرچ بر آن

آورده و آرد ماکردند (همان.)1394 ،

باده است که مصادح و سازههای هردو مد آس اد

بنای آس اد از سادهترین مصادح شامل مات و گل

ماابه یتدیگر باشند و تنها ارزیابا بر اساح سامتار

و ا سخخخامتهشخخخده و سخخخامتمان آن از دو ط قه

کاد دی هر کدام از آ س ادها و ناع لملترد سطار

که سادن

مارجا مااجه با جریان باد در آسخخخ ادها صخخخارر

ردی

ا صلا ت اتیل شده ا ست .ط قه همت
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پذیرفته اسخخخت .شخخخ یهسخخخازی آسخخخ ادها در نرمافزار

اطراف پره ها با لث حر کت آسخخخخان این آسخخخ اد

انهیس ور ن  19اندام گرفته است.

ما شده است و با ادامه جریان باد و حدم فاار هاا
در انت های با لق ا ام تان مداو مت و تداوم این

 -1-5عملکرد آسباد منفرد سیستان

حرکت افزایش مایافته اسخخت .لالوه بر این ماارد،

آس ادهای سیهتان در مودوده شهر زابل به صارر

میزان فاار هاا در اطراف تیرك اصلا آس اد پایین

منفرد و گاه دوتایا در دشخختهای وسخیع ،مارج از

است که این مارد به حرکت آسانتر آس اد کمو

ف ضای م هتانا و پیرامان قلعههای تاریخا سامته

مانماید.

شدهاند .سامتمان آس ادها دارای دو ط قه است که

این حدم باوی ف اار هاا را ماتاان در ت صایر 10

ط قه فاقانا ،پرمانه یعنا مول قرارگیری پرهها در

ماخخخاهده نماد .با رمش آسخخخ اد و جریان هاا در

قهخخخ مت بام و ط قه همت  ،آح ما نه یا م ول

اطراف دیاارهای دو طرف ،تداوم حرکت آس اد به

قرارگیری سنگ آسیا ،نام دارد (تصایر  .)7مصادح

راحتا صخخخارر ماپذیرد و فاخخخار هاای انتهایا به

اصلا سامت آس اد ،مات و گل است.

این رمش کمخخو ما نمخخایخخد .در تصخخخایر 11

ش یه سازی آس اد قلعه مچا شماره  2برط ق تصایر

تادههای ورود جریان هاا به مویی آس خ اد و طریقه

 8برگرفته شخده از اسخناد سخازمان میراث فرهنگا و

حرکت این جریان را ماتاان م ااهده کرد و همین

گردشخخگری اسخختان سخخیهخختان و بلا هخختان صخخارر

طار سامتار سه بعدی این جریان در مویی آ س اد

پذیرفته است.

در تصایر  12قابل مااهده است.

کاهگل در فرآیند شخخخ یهسخخخازی به لناان مصخخخادح
اصلا آس اد انتخا

شده است و سرلت باد جهت

 -2-5عملکرد آسباد ساده خراسان

ش یه سازی برا ساح اطاللار هاا شنا سا  60متر بر

آس خ اد ناخختیفان از یو سخخامتمان دو ط قه تاخختیل

شخخده اسخخت .ورودی باد از دهانه باز و

شدهاند که با مصادح مات مام در دو ط قه با پالن

بین دیاارهای پبدار آسخخخ اد به فضخخخای داملا بین

ساده مربعا شتل طراحا شدهاند .ازآندایاکه این

پرهها وارد شخخده اسخخت .نتایج شخخ یهسخخازی ناخخان

سخخامتمانهای سخخاده تاان کارکردی کما دارند و

مادهد به للت وجاد دهانه وسخخخیع و کانا ورود

لالوه بر این امتخخان سخخخخامخخت آنهخخا برای لمام

جریان باد و اسخخختفاده از دیاارهای پبدار بیرونا،

ک ااورزان به سادگا می هر ا ست ،هر یو از آنها

جریان باد از دو سمت به طرف دیاارهای دو طرف

متعلق به یو مانااده اسخخخت و یو بنای لماما

روبروی یتدیگر حرکت کرده و سپس در پرههای

موهخخا نماشخخاند .از طرف دیگر در یو منطقه

مداور دیاار انتهایا آسخ اد فاخار هاای باد به میزان

معماوً یو نقطه مناسخخخبترین مول برای احداث

باویا مارسد.

آ س اد ا ست بنابراین این گانه آ س ادها در نزدیتا

همانطار که در تصخخایر  9ماخخاهده ماشخخاد ،این

این نقطه در کنار هم شخخختل ماگیرند و اهادا نیز

حدم از هاا در اطراف دیاارهخخای مدخخاور و در

ط ق یو قانان ناناشخخته در قهخخمت جلای این بناها

ثانیه تعری
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که ورودی باد به آنهاسخخخت یزی نماسخخخازند تا

ح س هاا در مویی آس اد جلاگیری به لمل آید و

آسخخخ اد ها با حداکثر تاان کار کن ند .در نتی ده

مهخخخیر برای ورود جریان تازه باد امتانپذیر گردد.

مدماله هایا از این آسخخخ ادها معماوً در کنار هم

حدم هاای فاخخخرده در اطراف تیرك آسخخخ اد مانع

دیده ماشخخاند که منظر و می آسخخمان شخخامصخخا

حر کت روان آن ماگردد و به همین دد یل ت عدد

که دو

آ س ادهای ساده را به صارر مطا در یو متان

ف ضاى ا صلى آن را شامل مى شاند ،ت اتیل شده

برای اسخختفاده بیاخختر از جریان باد را شخخاهد ههخختیم.

است .اشتا زیرین ،ل ارر است از اتاق آسیا یا

ه مانطار که در تصخخخایر  16ماخخخخا هده ماکن ید

آح مانه و اشتا دوم ،پرمانه یا فضاى پات بام

بیشترین میزان فاار هاا را در اطراف تیرك اصلا

آح مانه اسخخخت که پرههاى آسخخخ اد در آندا قرار

و در قهمت پایین این موار است.

مىگیرند (تصایر .)13

در تصخخخایر  17تادههای ورود جریان هاا به مویی

ش یهسازی آس اد ناتیفان برط ق تصایر  ،14برگرفته

آسخخخ اد و طری قه حر کت این جر یان را ماتاان ید

شده از اسناد سازمان میراث فرهنگا و گردشگری

ماخخاهده کنید و همین طار سخخامتار سخخه بعدی این

استان مراسانرضای صارر پذیرفته است.

جریان در مویی آ س اد در ت صایر  18قابل م ااهده

به منظار تولیل لملترد آسخخ اد مراسخخان ،مصخخادح

است.

ایداد ماکنند .هر آسخخخ اد از دو اشخخختا

کاهگل و سخخخرلت باد  30متر بر ثانیه در نظر گرفته
شخخخده اسخخخت .بر ط ق اطاللاتا که از آسخخخ ادهای

 -3-5فاکتورهای تأثیرگذار عملکرد آسباد

مراسخخخان به دسخخخت آوردهایم ورود جریان باد از

به منظار بررسخخا بهترین لملترد در بین دو آس خ اد

فاصخخخله مادا بین دیاار انتهایا در مداورر دیاار

شخخماره  2قلعه مَچا سخخیهخختان و ناخختیفان  5فاکتار

سمت راست اندام ماشده است .بنابراین در فرآیند

ماخ

گردید و این ماارد در تولیل و ش یهسازی

تولیل ،همین سخخخامتار ماردنظر قرارگرفته شخخخده

مارد ارزیخابا قرار گرفتنخد .فخاکتارهخای ارزیخابا

اسخخخت .بر ط ق مروجاهای تولیل و تصخخخایر ،15

شامل:

شخخخده دو

 -1لملترد کا نا ورودی جر یان باد ج هت

مهخخخیر را در پیش ماگیرد ،یو جریان مهخخختقیم به

پخش آن بر روی پرههخخا و ایدخخاد گره هاایا

پرههای جلایا آس اد وارد گردیده و بالث حرکت

اطراف پرهها

پرههای آسخخخ اد ماشخخخاد .جریان بعدی به سخخخمت

 -2تمرکز و جهتدها مناسخخخب جریان باد در

تیرك اصخخلا آسخخ اد حرکت ماکند که نتیده آن

دهانه ورودی جریان باد

فاار هاای باو در اطراف تیرك آس اد است.

 -3لملترد مطلا در فاخخخارهای باوی جریان

این حدم هاا در اطراف تیرك اصخخخلا آسخخخ اد در

باد

کاهش سخخخرلت آسخخخ اد تأثیرگذار اسخخخت ،اما ن اد

 -4سرلت مناسب و به اد لملترد پرهها جهت

دیاار روبرو در مهخخخیر جریان باد بالث ماگردد از

کاربری مناسب آس اد

جریان باد بعد از ورود از دهانه ماخخخخ
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جدو  -1بررسا فاکتارهای ارزیابا لملترد آس ادها در مقابل انر ی باد ،مأمذ :نگارندگان
ردی

فاکتار ارزیابا

ناع
آس اد
قلعه

1

لملترد کانا ورودی جریان

مچا

باد جهت پخش آن بر روی

سیهتان

لملترد
بهیار
لادا

پرهها و ایداد گردابههای
جریان هاا اطراف پرهها

تاضیوار
همانطارکه در نتایج ش یهسازی ماخ

ههت تازیع باد برروی

پرهها و ایداد گردابههای جریان هاا اطراف پرهها با استفاده از باده
اضافه در قهمت رو به باد به مابا اندام شده است.
به ددیل ن اد لنصر هدایت کننده جریان باد بر روی پرهها ،پخش

ناتیفان

نامطلا

جریان باد بر روی پرهها دارای لملترد مناس ا نیهت و گردابه
جریان باد اطراف میله آس اد تاتیل ماشاد.

قلعه
تمرکز و جهتدها مناسب
2

جریان باد در دهانه ورودی
جریان باد

مچا
سیهتان

بهیار

استفاده از باده اضافه در ج هه رو به باد بالث تمرکز و جهت دها

لادا

مناسب باد در دهانه ورودی آس اد شده است.
مهطح بادن بدنه رو به باد و تنها بهرهگیری از دریچه بازشا آس اد

ناتیفان

نامطلا

جهت تازیع باد ،بالث شده تمرکز مناس ا برای جهت دها جریان
باد در دهانه ورودی آس اد شتل نگیرد.

3

لملترد مطلا در فاارهای
باوی جریان باد

قلعه
مچا
سیهتان

بهیار
لادا

معماران سازنده آس ادهای سیهتان با اشراف به وجاد بادهای 120
روزه با سرلت باو و مخر در منطقه سیهتان ،ابعاد آس اد سیهتان را
به گانه طراحا نمادهاند که فاار باوی باد را بتااند تومل نماید.
ضع

آس ادها به ددیل ابعاد کا و ،بهرهگیری از انر ی باد در

فاارهای باو را نامطلا سامته و این مارد بالث تخریب این
ناتیفان

مطلا

آس ادها به مرور زمان شده است و بالث رواج سامت آس ادهای
مطا مداور جهت توتیم سازهای و کیفیت بهرهگیری از انر ی باد
گردیده است.

4

سرلت مناسب و به اد

قلعه

لملترد پرهها جهت کاربری

مچا

مناسب آس اد

سیهتان

بهیار
لادا

همان طار که در نتایج ش یهسازی ماخ

است وجاد باده اضافه در

ج هه رو به باد بالث به اد لملترد آس اد و افزایش سرلت در پرهها
گردیده است.
مهطح بادن سطح بادگیر در ج هه رو به باد و ن اد لناصر جهت

ناتیفان

مطلا

دهنده به باد بالث شده جریان باد بر روی سطح پرهها متمرکز ناده
و لملترد مناسب و سرلت مابا را در آس اد شاهد ن اشیم.

5

هماهنگا سامتار کاد دی
آس اد با اقلیم منطقه

قلعه
مچا
سیهتان

بهیار
لادا

در آس ادهای سیهتان با بزرگ نمادن ابعاد سازه و همینطار استفاده
از بادههای مارجا رو به باد سعا شده هماهنگا سامتار کاد دی
آس اد با اقلیم منطقه صارر پذیرد.
تعدد در سامتارهای آس اد در این مناطق به صارر مطا در یو

ناتیفان

مطلا

فضا هدفا باده که سازندگان آس اد به منظار تطابق با اقلیم منطقه و
بهرهگیری بهتر از انر ی باد صارر دادهاند
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 -5هماهنگا سخخخامتار کاد دی آسخخخ اد با اقلیم

شخخخماره  2قلعه مَچا سخخخیهخخختان ،معماران با افزودن

منطقه

بادههای هدایت کننده باد ،بالث شدهاند گردابههای

بعد از بررسا ش یه سازی انر ی باد در دو آ س اد به

جریان باد در مقایهه با آس اد منفرد ناتیفان کاهش

فاکتار های تعیین ارز یابا کیف یت لملتردی دو

یابد و همگرایا باد بیاخختر شخخاد .سخخرلت جریان باد

آسخخخ اد در مقابل انر ی باد ،براسخخخاح رت ه بندی

در کانا ورودی و بر روی پرهها ،ن ه ت به سرلت

نامطلا  ،مطلا  ،لادا ،بهخخخیار لادا پاسخخخب داده

جر یان آزاد باد ،افزایش ما یا بد در نتی ده قدرر

شخخخد .نتایج این بررسخخخا در جدو شخخخماره  1قابل

آس اد ارتقای قابل تاجها مایابد به گانهای که با

مااهده است.

افزایش سخخرلت باد ،میزان بهرهوری از انر ی باد به

با برر سا و تولیل فاکتارها بیان شده در دو آ س اد

مراتب بیاختر ماشخاد .نتیده این شخ یهسخازی ناخان

گردید آ س اد شماره  2قلعه مچا سی هتان

ماد هد که مع ماران ایرانا با طراحا با ده های

م اخ

لملترد مناسبتری در مقابل انر ی باد دارد.

لریض و زاویهدار ،در کنار درباد اصخخلا ،تاانهخخته
اند باد را به مابا بر روی پرههای آسخخخ اد متمرکز

 -6نتیجهگیری

کنند و لالوه بر تضخخخمین کارکرد بهینه آسخخخ اد در

سی هتان و مرا سان دیار بادها ه هتند شام صههای

ناسخخخانار بادهای  120روزه ،ماجب ارتقای قابل

اقلیما این مناطق ،در پیدایش آسخخخ ادها به لناان

تاجه قدرر آس اد و راندمان آن شاند.

بخخارز تر ین نمخخاد م عمخخاری با ما م ن طقخخه ن قش

آسخخخ خخادهخخا تخخا سخخخخا هخخای نزدیخخو بخه امروز هم

انتارناپذیری داشتهاند .با تولیل لملترد آس ادهای

مارداستفاده قرار ماگرفته است .اما آس ادها بر اثر

سخخاده منفرد ناخختیفان و آسخخ اد شخخماره  2قلعه مَچا

گذشخخخت زمان و تغییر شخخخیاه زندگا انهخخخانها ،در

سیهتان ماخ

گردید:

گهخخهخخت میان سخخنت و مدرنیته در حا از بین رفتن

در آ س اد منفرد ن اتیفان که دارای یو کانا ورود

ههخخخت ند و امروزه تن ها ت عداد ا ندکا از آن ها در

باد باده و فاقد باده های هدایت کننده باد اسخخخت،

بخشهایا از مرا سان و سی هتان باقا مانده ا ست.

سرلت جریان در کانا ورودی ،قدرر باد بر روی

تولیل لملترد این آس ادها در استفاده از دانش این

پره ها و در نتیده تعداد دور پره ها در مقایهخخخه با

سخخخخازه های بانظیر در هار ا

مع ماری امروز

آس اد شماره  2قلعه مچا بهیار پایینتر است .نتایج

ماتااند راهگ اای ب هیاری از ت صمیمار در حازه

ش یهسازی نرم افزاری ،بیانگر آن است که در آس اد

انر ی باشد.
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Abstract
The architecture of Iran is full of hidden secrets and serves as the key to meet the needs of
people who have wisely converted climatic and geographical weaknesses and threats into the
strengths and golden opportunities. This capability has been based on long experiences. Use
of windmills is one of the most important of these experiences. A windmill is a structure of
desert architecture in Iran. This small and seemingly simple factory represents the integration
of architectural art and industrial knowledge of Iranian past generations in the proper use of
local and indigenous facilities. Windmills have been built in southern half of Khorasan and
Sistan wherever there is good wind. Recognizing the function of these structures along with
the depletion of fossil fuels can lead to the use of the knowledge of constructing windmills in
modern structures in order to produce energy. With the aim of identifying the functions of
these structures, this research reviews the operation of windmills in the two regions of Sistan
and Khorasan and seeks to answer the question “which of Khorasan and Sistan windmills
represents better operation in using the wind energy?” For this purpose, the ANSYS software,
version 19, has been used to compare the functions of these two wind-operated structures. The
results of the research indicate that Sistan windmill has better operation due to its wider span
and more pleasant air entrance.
Keywords: Khorasan, Sistan, Wind energy, Windmill, ANSYS
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مقالة پژوهشی

الگوهای ترکیب اندامهای بنیادین معماری مساجد شهر اصفهان در دوره صفوی
3

آزیتا باللی اسکویی ،*1سحر زارعی ،2مینا حیدری ترکمانی

 -1دانشیار ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه هنراسالمی تبریز
 -2دانشجو کارشناسی ارشد ،دانشکده معماری وشهرسازی ،دانشگاه هنر اسالمی تبریز
 -3دانشجو دکتری ،دانشکده معماری وشهرسازی ،دانشگاه هنر اسالمی تبریز
(تاریخ دریافت مقاله ،1398/06/04 :تاریخ پذیرش نهائی)1399/02/24 :
چکیده
بررسی و شناخت ترکیببندی اندامهای بنیادین مساجد دوره صفوی شهر اصفهان با تاکید بر طبقهبندی آنهاا سابب مای شاود تاا
بتوان با بهرهگیری از این الگوها در الیههای کالبدی و همچنین معنایی ،در معماری مساجد جدید ،آنها را تداوم بخشاید .در ایان
راستا تحقیق حاضر با هدف شناخت این الگوها تدوین گردیده است .روش تحقیق در ایان نوشاتار توصایفی– تحلیلای باوده و از
مطالعات کتابخانهای و مشاهدات میدانی برای گردآوری اطالعات استفاده شده است .یافتاههاای تحقیاق حااکی از آن اسات کاه
مساجد دوره صفوی اصفهان را میتوان به سه دسته مساجد شبستانی ،گنبدخانهای و شبستانی -گنبدخانهای طبقهبندی نمود که هار
یک از دستههای فوق را میتوان براساس اندامهای اصلی و محورهای فضایی و وضعیت قرارگیری نسبت به بافت شهری باه دساته
های مجزا دستهبندی نمود .در طبقهبندی عنوان شده ،هر الگو گسترش یافته الگوی قبلی است و در نهایت تکامل یافتاهتارین ناو
الگو ،الگویی با حفظ تعین هندسی اندامهای اصلی معرفی میشود ،مساجد امام و حکیم از این قبیل هستند.
کلید واژهها :اندامهای بنیادین ،الگوی معماری مساجد ،معماری دوره صفویه ،مساجد اصفهان

*  -نویسنده مسئولEmail:A.oskoyi@tabriziau.ac.ir :
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پرسشهای پژوهش

معنوی ( نور ،رناگ ،تزییناات ،رقاوم مقادس و ...

پژوهش حاضر در پی پاسخ به پرساشهاای زیار

اراار گااذار بااوده اساات (دباااو و همکاااران1393 ،

است:

. 175:

 .1مساااجد صاافوی اصاافهان دارای اااه اناادامهااای

مساجد بنای الگویی هستند که عالیترین سازهها را

غالبی هستند؟

در معماری اسالمی به وجود آورند .مساجد باا ایان

 .2از نظاار کالباادی مساااجد دوره صاافوی اصاافهان

نیت سااخته مایشاوند کاه بااقی بمانناد پا

دارای اه الگوهایی هستند؟

دارای ساختاری غنی و مساتحکم باشاند .درنتیجاه،

بایاد

این بنا ،آن الگویی است کاه ا باه مانناد کلیساا در
-1مقدمه

مسیحیت ا بیش از هر بنای دیگار تایریر سانتهاای

طراحی مکانهای مقدس مذهبی در هماه ادیاان ،از

ممتاز معماری بسیاری را که در مجمو معمااری را

مهامتارین طر هاای معمااری محساوی میشااود

شااکل دادهانااد (بمانیااان و همکاااران. 143 :1395 ،

اون تجلی جنبههای هنری و نمادپردازی هر دینای

بنابراین کند وکاو در آرار معماری تااریخی ،دیادن

را در ایاان مکانهااا ماایبیناایم ،در حقیقاات مساااجد

راه حلها ،تبدیل آنها به زبان علمی و بهرهگیری از

بارزترین تجلیگاه معنویت و هویت متعالی انساانی

فنون روز ،بخشی از پاسخ به الگوی طراحی معاصر

جهااان اسااالم و از جملااه ساااختمانهااای عمااومی

است .اگراه میان الگو و برخی دیگار از مفااهیم و

هستند که در فرهنگ یک جامعه ماثرر باودهاناد و

تعاااابیر در فضاااای معمااااری تشاااابهات شاااکلی و

در گذشااته بااه عنااوان مرکااز اجتماااعی ،سیاساای و

محتوایی به اشام مای خاورد لایکن تنهاا الگاویی

مااذهبی مااردم مساالمان کااارکرد داشااتند .بااا وهااور

است که می تواند با پرهیز از تقلیاد یاا تکارار کاار

دولت صفوی در اوایل قارن دهام هجاری و اعاالم

گذشتگان ،تجربیات آناان را در قالاب آراار متناو

تشیع ارنی عشری به عنوان مذهب رسامی ،فرصاتی

معماری نمایان سازد (سلطانی و دیگران3 :1391 ،

به دست معماران شیعی داد تا عقاید خود را آزادانه

 .با توجاه باه اینکاه در حاوز مساجد ،مطالعاات

تبلیغ کنند و جهان بینی تشایع را در قالاب آفارینش

متنوعی صورت گرفته اسات لایکن های یاک از

فضاااهای مااذهبی ،بااه ویااژه در معماااری مساااجد

آنها باه شناساایی انادامهاای بنیاادین و اگاونگی

آشکار سازند .انسان شیعی ،با پایبندی به اصاول و

ترکیب بندی آنها نپرداخته اند .بناابراین هادف از

عقاید مذهب تشیع ،خود را باه رعایات و توجاه باه

ایاان پااژوهش ،شناسااایی ترکیببناادی اناادامهااای

آن ملزم میدانساته ،لاذا معمااری مساجد ،باه دلیال

بنیادین مساجد دوره صفوی شهر اصافهان و تاداوم

موضوعیت خاص معنوی و روحاانی اش ،از رو و

این الگوها در الیههای کالبدی و همچناین معناایی،

ماهیت تشیع سرشار است به طاوری کاه در هار دو

در معماری مساجد جدید است.

بعد کالبدی مساجد (ایوان ،حیاط مرکزی ،حوض،
ارتباطات فضاایی و نحاوه حرکات و  ...و حسای-
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-2روش تحقیق

مدرسه در یک فضاا قارار گرفتاه اناد و کااربری

روش پژوهش حاضر ،توصیفی -تحلیلای اسات .باا

مسجد و مدرسه در هم ادغاام شاده اسات .گونا

توجااه بااه اینکااه مساااجد دوره صاافوی اصاافهان

سوم ،شاامل مساجد مدرساه هاایی اسات کاه باه

موضااوعی گسااترده اساات کااه در آرااار مکتااوی و

صورت جدا از هم ولی در کنار هم سااخته شاده

غیرمکتاوی ،اساناد قاباال تاوجهی در ارتبااط بااا آن

اند و ارتبااط مساجد و مدرساه از طریاق فضاایی

قابل شناسایی و مطالعاه اسات .از ایان رو از تحقیاق

مشترک در داخل بناست .جالب است بدانیم ایان

کتابخانااهای اعاام از کتااای ،رساااله ،مقالااههااا و

گوناه بنادی باه زماان سااخت ،مکاان و موقعیات

مشاهدات میدانی و استفاده از نقشهها به گردآوری

قرارگیری مسجد مدرسه ها ارتباطی نداشته اسات

اطالعااات پرداختااه شااد .مجمااو مساااجد دوره

شاید بتوان گفت که در شرایط خاصای برحساب

صفوی در شهر اصفهان بیست و سه نمونه است کاه

نو تفکّار و هام اناین میازان اهمیات مساجد و

در ایاان پااژوهش ،بیساات نمونااه از مشااهورترین و

مدرسه ،ایان گوناه هاا شاکل گرفتاه اناد .زارعای

شااناخته شااده تاارین ایاان مساااجد مااورد بررساای

( ، 1394با اشاره به گوناه بنادی مسااجد محلاه ای

قرارگرفت و با توجه باه میازان آراار بااقی ماناده از

شاااهر سااانندج در دوره قاجاااار و اطاااالق سااابک

دوره صفوی می توان اذعان نمود این مطالعه عماده

ساانندجی ،بیااان ماای دارد کااه مهمتاارین معیارهااای

نمونههای موجود در شهر اصفهان را شامل میشود.

ساخت و ساز مسااجد محلاه ای در ناو معمااری

فرآینااد تحقیااق شااامل توصااین اولیااه نمونااههای

بومی برو نگرا و معماری مرکزی ایران درو نگرا

موردی و دستهبندی آنها برای مقایسه اسات و طباق

و وضاعیت زماین ،امکاناات در اختیاار باه لحاا

تحلیلهای صاورت گرفتاه ،الگوهاای بکاار گرفتاه

تمکّن مالی و مصالح  ،متناسب با شارایط زماان و

شده در مساجد این دوره استخراج گردید.

مکاان و اقلایم منطقاه باوده اسات .خاادم زاده و
دیگااران ( ، 1396انااوا مسااجد حااوزه فرهنگاای

-3پیشینه ی تحقیق

کردستان را بر پایه اجزای فضایی یا کالبادی باه دو

در زمینه دسته بندی و گونه شناسی مساجد دوره ها

دسااته تقساایم ماای کنااد :گونااه اول ،مساااجد دارای

و شهرهای مختلن پژوهش هاای متعاددی در طای

شبستان ستون دار که گونه اصلی اول مساجد منطقه

سال های متمادی به انجام رسیده است .از جمله می

کردستان هستند گونه دوم ،دارای حیاط مرکزی و

تااوان بااه ایاان مااوارد اشاااره کاارد :مهاادوی نااژاد و

ترکیباای از الگوهااای مساااجد گونااه اول و مساااجد

دیگران ( ، 1392بر اساس ارتباط فضاایی مساجد و

مرکز ایران است .این نکته قابل توجه است که ایان

مدرسه های دوره قاجار ،به سه گوناه اصالی دسات

دو گونه دارای زیر گونه هایی هستند که تفاوتشاان

یافتاه اناد :گونا اول ،مساجد-مدرساه ،فضاای

در مواردی مانند تعداد یا وجود و عدم وجود ایوان

واحدی است که کارکرد مسجد و مدرسه در آن

هااا و راهروهاساات .معماریااان و دیگااران (، 1396

از هم تفکیک شاده اسات .گونا دوم ،مساجد و

پارامترهای گوناهبنادی مسااجد تبریاز را از منظار
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عرصاهبنادی فضاای داخال ،انادازه فضاا ،شااکله

عناصر کالبدی مسااجد اساتخراج شاده و براسااس

داخلای ،سااختار معمااری ،تزیینااات ،مصااالح،

این فراوانی دستهبندهایی تبیین میگردد.

ناورگیری ،نحاوه و جبهاه ورودی و ارتبااط باا
طبیعات در راساتای آغاازی مناساب بار ریختاار

 -4مبانی نظری

شناسی و الگوبندی مسااجد تااریخی تبریاز ماورد

 -1-4اصفهان در عصر صفوی

بررسی قارار داده اسات .تحقیاق پاسایان خماری و

معماری ایاران در قارن دهام و یاازدهم هجاری،

دیگران ( ، 1396در گونهشناسی مساجد بلواستان

تحت حمایت شاهان صفوی ،به حد اعالی توسعه

ایران ،از دوره قاجار تا معاصر حااکی از ایان اسات

و تکامل خود رسید .فعالیت وسیع معمااری دوره

که ساه گوناه صاحن – شبساتان ،صاحن -رواق –

صفویه در زماان شااه عبااس اول آغااز و بناهاای

شبسااتان و گونااه شبسااتانی بیشااترین تنااو گونااه در

مختلفاای در شااهرهای ایااران ایجاااد شااد

دسته مساجد روستایی هستند .مساجد شاهری علای

(سیوری . 152:1385،شاهر اصافهان در ایان دوره

رغم تزیینات بیشتر و مصالح جدیاد در سااخت آن

مورد توجه ویژه شاه عباس و جانشاینان وی قارار

هااا و مساااحت زیاااد ،همچنااان از ساااختار کالباادی

گرفت انانکه اسکندر بیگ منشی ،مثلن تاریخ

فضایی مساجد روستایی تبعیت مای کنناد همچناین

عالم آرای عباسی میگوید... « :و خصوصیات آن

گونااه صااحن – رواق – شبسااتان در حااال حاضاار

بلده جنتنشان از استعداد مکان و آی زاینده رود و

پرکاربردترین الگوی ساخت مسااجد اسات .خاادم

جوی هاای کاورر مثاال کاه از رودخاناه ماذکور

زاده و دیگران ( ، 1393نیز مساجد منطقاه اصافهان

منشعب گشته ،به هر طارف جاریسات ،در ضامیر

را بر اساس انتظام کلی و ترتیب فضایی در رسایدن

انور جایگزین گشته همیشاه خااطر اشارف بادان

به محرای اصلی به دو گونه کلی کوشکی و بساته،

متعلق باود کاه در آن بلاده شاریفه رحال اقامات

حیاط دار و نمازخانه ای تقسایم مای کناد .هراناد

انداختاه ،توجاه خااطر باه ترتیاب و تعمیار آن

پژوهش خادم زاده به موضو مورد بحث ماا بسایار

مصاروف دارناد ...و آن بلاده طیباه را از کثارت

مرتبط است ،قصد ما در این تحقیق ،بررسای جاامع

عمارات و باغات و منازل مرغوی دلگشاا و رواق

تر مسااجد کال دوره صافوی در اصافهان و یاافتن

ها و منظره های بهجت افزا و قیصریه و اهار بازار

ارتباط میان مساجد مختلن براساس انادام هاای آن

و مساجد و حمامات و خانات عاالی مصار جاامع

هاست .با این حال در پژوهشهای داخلی تااکنون

ساخته و الیوم خلدبرین بدین داو بنادگی اش بار

به این موضو پرداخته نشده است .و لاذا مایتاوان

جبین دارد » (ترکمان . 545-544/1:1382،در این

اذعان داشت این مطالعه عمده نمونههای موجود در

دوره بود که شاهان صفوی ،در پی مطار کاردن

شهر اصفهان را شامل میگردد .بار ایان اسااس در

اندیشه بازگشت به گذشته و احیاء میراث باستانی

بخش ادبیات تحقیق ابتدا به اهمیت مساجد اصفهان

ایران ،سعی در احیای سبک معماری قدیم ایرانی

فراوانای

نمودند و این امر در طار هاا ،اشاکال و مصاالح

در دوره صفوی پرداخته میشاود و ساپ
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بناها جای خود را باز کرد (تجویادی. 118:1392،

دوران حکومت شاه عباس اول و شاه عباس دوم،

سبک بناهای این دوره به شکل اهار ایوانی است

نیمه عصر صفوی ،به دلیل توجاه آناان باه هنار و

و از کاشایکاری ،گا باری ،ماذهب کااری و

معمااری در سااختار معمااری ایاران کاه موجاب

خطاطی و ...برای تزئینات بناها استفاده شده اسات

پیشرفت در طر ها و ترکیابهاا و تناسابات بناهاا

(کیانی . 104:1390،بعد از صفویان و با توجه به

گشت ،مبنای تقسیم دوران صفوی قرار داده شد.

شرایط سیاسی حاکم بر کشاور ،توساعه هنرهاای

از این رو دوران صفوی را میتاوان باه ساه دوره :

گوناگون ادامه نیافت ولی سبک معماری که در

آغازی (قبل از حکومت شاه عباس اول  ،اوج (از

دوره صفویه در اصفهان به اوج رونق و شکوفایی

آغااز دوران حکومات شااه عبااس اول تاا پایاان

خود رسیده بود ،راه را برای مطالعه سبک شناسای

حکومات شااه عبااس دوم و پایاانی (پا

از

هنری این بناها در دورههای بعد فاراهم آورد .بار

حکوماااات شاااااه عباااااس دوم تقساااایم کاااارد

اساس شاخصهای علمی و تاریخی تحلیلگاران،

(عطاریان. 70: 1393،

دوره اول

صفویه
دوره دوم

دوره سوم

تصویر  -1تقسیم بندی عصر صفوی به سه دوره میخذ( :عطاریان70 :1393 ،

 -2-4مساجد اصفهان در عصر صفوی

حتی هر کواه ،مسجد اغلاب باه تنهاایی قارار مای

با وهور حکومت صفویه و اعاالم ماذهب شایعه باه

گیرد و گاه با عملکردهاای دیگار تلفیاق مایشاود،

عنوان مذهب رسمی که کشاور ایاران تحات لاوای

زمانی با مدرسه که کانون آموزش علوم است و باه

آن متحااد ماایشااود ،باار اهمیاات مسااجد بااه مراتااب

طور یکپاراه ساخته میشود و زمانی باا اماامزاده و

افزوده میگردد .این بار مساجد مظهار آرماانهاای

مدفن بزرگان ترکیب میشود .باه هار رو باه دلیال

تشیع و عامل شناسااننده آن نیاز بایاد گاردد .بادین

تنو عملکردی ،تنو فضایی مسجد آن را از دیگر

ترتیب مساجد به تعداد زیاد در سطح شهر سااخته و

عناصر عماومی شاهری متماایز و جایگااه آن را در

یا در محل مساجد قدیمی بازسازی مایگردناد .ناه

زندگی شاهری اعاتال مایبخشاد (حبیبای و اهاری،

تنها در مقیاس شهر و مرکز آن بلکه در هر محلاه و

 . 25 :1377در دوره صفوی بر ارر توجاه پادشااهان
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صفوی و خالقیت معماران ،مکتاب اصافهان شاکل

مطالعااه را شااکل ماایدهنااد بااه ترتیااب شبسااتان،

گرفت که باعث تمایز میان این مکتاب باا معمااری

گنبدخاناااه ،صاااحن ،و ایاااوان هساااتند .اگاااونگی

ادوار گذشته گردید .به عبارت بهتر ،در ایان دوره،

قرارگیری این اجزای کالبادی یاا انادامها در کناار

معماری از یک امر ارگانیاک ،کاه صارفا براسااس

هم و ترکیب بندی مختلان آنهاا سااختار فضاایی

نیازهااای طبیعاای شااکل ماای گرفاات بااه معماااری

مساجد ایان دوره را شاکل مایدهناد . .در زیار باه

خردگرا بادل شاد کاه واجاد ارزش هاای فلسافی،

معرفاای اناادامهای بنیااادین مساااجد در ایاان دوره

هنری و فنی اسات (طبسای . 218: 1386 ،در واقاع

پرداخته میشود.

مسجد رکن زنادگی شاهری و واژگاان و اصاول و

شبستان :شبستان جایی است که «شب در آنجاا مای

قواعد آن ،کامال تارین تبلاور اندیشاههاای مکتاب

خوابند» و «از هی طرف باز نیست» .گرابار شبساتان

اصفهان در شهرسازی است .طبق جدول  1مساجد

را این گونه تعرین میکند« :فضایی که در آغاز به

سااخته شاده در دوره صافوی در شاهر اصافهان

صورت تاالرهای اهل ستون باود کاه شاامل اناد

براساس اساناد و مادارک موجاود ذکار گردیاد.

ستون زیر سقن میشد که این ساتون هاا باه تعاداد

تعداد مساجد ساخته شده در هر دوره به همراه نام

زیاد و به فواصل مساوی فضاا را اشالال میکردناد»

مسجد ،تاریخ ساخت ،حاکم وقت و موقعیت فعلی

(حداد و همکاران. 7 :1397 ،

آورده شده است .مطالاب ایان جادول نشاان مای

گنبدخانه :گنبدخاناه در فرهناگ دهخادا «خاناهای

دهد  20درصد از مساجد ساخته شده مربوط باه

که دارای گنبد باشد»« ،خانهای که باه شاکل گنباد

دوره اول (پیش از حکومت شاه عباس اول و 55

باشد» معنا شده است(دهخدا. 1345:19278،

درصاد از آنهاا مرباوط باه دوره دوم (دوران

صااحن :یکاای از عناصاار مهاام معماااری مساااجد

حکومت شاه عباس اول تا شاه عبااس دوم و 25

اسالمی ،صحن است که به دلیل پیاروی از طار و

از حکومت

نقشه اولین مسجد جهان(مسجد النبی  ،طر مربع و

درصد آنها مربوط به دوره سوم (پ
شاه عباس سوم است.

یا مرباع مساتطیل دارد و فضاایی آزاد و روحاانی را

بیست نمونه از مساجد دوره صافوی شاهر اصافهان

بوجااود ماایآورد .در واقااع شااکل و فاارم و عناصاار

طبق جدول  1با ذکر نام مساجد و معرفی اندام های

تزئینی ابتدا در هماین صاحنهاا باه نماایش در مای

موجود مورد بررسی قرار گرفت .که این بررسیهاا

آیند .در وسط صحن حیاط ،آی مظهر پاکیزگی و

براساااس مشاااهدات میاادانی ،بررساای پالنهاااا و

نظافت ،در حوض بزرگی کاه باا فضاساازی بناا باه

تصاویر مسااجد اسات .بناا باه اطالعاات باه دسات

صورت دایره و یا مربع و مستطیل و یا هشت گوش

آمااده ،بیشااترین اناادامی کااه کالبااد مساااجد مااورد

متناسب است ،متجلی میشود.
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جدول  -1مساجد سه دوره عصر صفوی شهر اصفهان ( میخذ :نگارندگان
مساجد دوره صفویه اصفهان
دوره

ردین

نام مسجد

تاریخ ساخت

حاکم وقت

موقعیت فعلی

اول

1

علی

929

شاه اسماعیل

میدان امام علی

2

قطبیه

950

شاه طهماسب دوم

خ طالقانی

3

ذوالفقار

950

همان

بازار

4

خیاط ها (پادرخت

975

همان

خ عبدالرزاق

سوخته
دوم

5

جارای

-

شاه عباس اول

خ عبدالرزاق

6

مقصود بیک

1010

همان

شمال شرقی میدان
نقش جهان

(ولمات
7

لطن اهلل خان

1025-1011

همان

میدان نقش جهان

8

سرخی (سفره ای

 1014یا 1024

همان

خ اهارباو پایین

9

امام

1040-1021

همان

میدان نقش جهان

10

آقا نور

1039-1034

شاه عباس اول تا شاه

خ ابن سینا

11

حاجیه شاه خانم

-

صفی
شاه عباس دوم

میدان میر

(نمکی
12

ساروتقی

1053

همان

بازار

13

مصری

1116-1061

همان

میدان قدس

1073

همان

خ ابن سینا

شاه عباس دوم تا

خ حکیم

14

حاج یون

15

حکیم

1073-1067

شاه سلیمان
سوم

16

علیخان زنگنه

1090

همان

خ ملک

17

لنبان

1114-1080

شاه سلیمان

خ شهیدبهشتی

18

ایلچی

1097

همان

خ احمدآباد

19

خان

-

همان

خ گلزار

20

خلوت نشین

-

همان

خ حکیم

21

شیره پز ها

اوایل قرن دوازدهم

-

بازار نظامیه

22

خواجه رو اهلل

-

-

خ مسجد سید

23

حاج محمد جعفر

قرن دوازدهم

-

خ جمالدین عبد

آباده
24

حسین بن علی

الرزاق
-

-

خ بازاراه
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گنبدخانه :گنبدخانه در فرهنگ دهخدا «خانهای که

ایوان نماز گازارده مایشاود یاا کاارکرد ارتبااطی

دارای گنبد باشد»« ،خانهای که به شکل گنبد باشد»

(شبستان مساجد را باه صاحن مساجد یاا باه محایط

معنا شده است(دهخدا. 1345:19278،

بیروناای متصاال ماایکنااد  .تعریاان مزبااور وجهاای

صااحن :یکاای از عناصاار مهاام معماااری مساااجد

کارکردی دارد و وجهی کالبدی .در وجه کالبادی

اسالمی ،صحن است که به دلیل پیاروی از طار و

آن و در ااراوی کالبد مسجدهای تاریخی ایران،

نقشه اولین مسجد جهان(مسجد النبی  ،طر مربع و

مرز آن با فضاهای بسته ،همچون شبستان ،مشاخص

یا مرباع مساتطیل دارد و فضاایی آزاد و روحاانی را

میشود و وجه کارکردی آن موجب فصل ایوان از

بوجااود ماایآورد .در واقااع شااکل و فاارم و عناصاار

رواق و امثااال آن ماایشااود (طاااهری و همکاااران،

تزئینی ابتدا در هماین صاحنهاا باه نماایش در مای

. 114: 1397

آیند .در وسط صحن حیاط ،آی مظهر پاکیزگی و

رواق :رواقهاااا ،فضااااهای سرپوشااایده ساااتون دار

نظافت ،در حوض بزرگی کاه باا فضاساازی بناا باه

اطراف صحن و حیاط مساجد هستند که معموال در

صورت دایره و یا مربع و مستطیل و یا هشت گوش

پشت آنها دیوارهاای انتهاایی مساجد قارار دارناد.

متناسب است ،متجلی میشود.

دهانه این فضاها رو به صحن اسات و درِ ورودی را

ایوان :فضاای مساطح و مساقن و نیماه بااز مساجد

به شبستان یا گنبد خاناه متصال مایکناد ( احمادی

است که یاا کاارکرد نمازخاناه ای دارد ( در خاود

شلمانی. 1390 ،

جدول  -2اندامهای بنیادین مساجد دوره صفوی شهر اصفهان ( میخذ :نگارندگان
نام مسجد

صحن

مناره

شبستان

ایوان

گنبد

مسجد علی

*

*

*

رواق
_

*

*

-

مسجد قطبیه

*

*

*

_

*

مسجد ذوالفقار

*

_

_

_

_

-

مسجدخیاط ها

*

*

*

_

*

-

مسجد جارای

*

_

_

_

_

-

پالن
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مسجد مقصود بیک

*

_

*

_

*

-

مسجد شیخ لطن اهلل

*

_

*

_

_

-

مسجد سرخی

*

*

_

_

*

-

مسجد امام

*

*

*

*

*

*

مسجد آقانور

*

*

*

_

*

-

مسجد ساروتقی

*

*

*

_

*

-

مسجد مصری

*

*

_

*

*

-

مسجد حاج یون

*

_

_

_

_

-

مسجد حکیم

*

*

*

-

*

-

مسجد علیخان زنگنه

*

_

*

_

*

-
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مسجد لنبان

*

*

*

_

*

*

مسجد ایلچی

*

_

_

_

*

-

مسجد شیره پزها

*

*

_

_

*

-

مسجد خواجه رو اهلل

_

_

*

_

_

-

مسجد حسین بن علی

*

-

-

-

*

-

 -5نتایج و یافتهها

است (مهدوی نژاد و همکاران . 8 :1393 ،در واقع

 -1-5گونهشناسیی مسیاجد دوره صیفویه

از مقایسه خصوصیات مشترک به صاورت بساتهای

براساس اندامهای بنیادین

از خصوصیات به عنوان یک گونه معرفی میگردد.

گونهشناسی دستهبندی نمونههاا براسااس معیارهاای

در مااورد دسااته بناادیهااای صااورت گرفتااه در

مشترک است حال این معیارها ممکن است شکلی

خصاوص کالباادی مساااجد مایتااوان اشاااره کاارد:

و یا مرتبط با عملکرد فضاهای معماری باشد .گوناه

گروهی شبستان و رواق ،دیگار گاروه گنبدخاناه و

شناسی شکلی عمومی تارین ناو گوناه شناسای در

گروهی دیگر ایوان را گاه با حیاط و گاه بادون آن

معماری هسات ایان گوناهشناسای ،یاک بناا را باه

به کار برده اند .بعدها هر گروه از گروههاای دیگار

لحا عناصر شکلی و کالبدی آن مورد تحلیل قرار

نیااز وام گرفاات ،بخااشهااایی از شبسااتان موجااود و

میدهد و دسته بندیهای خود را بر مبنای تفاوت و

برای برپایی ایوان و گنبد خانه برداشته و یا شبستان

شااباهت عناصاار کالباادی قاارار میدهااد ایاان نااو

را بااه دیگاار فضاااها اضااافه کاارده انااد (حجاات و

گونهشناسی در سبکهای تاریخی بسایار کارآماد

همکاااران . 10 :1391 ،اسااتاد پیرنیااا مساااجد را بااه
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شبستانی ،تاک ایاوانی ،دو ایاوانی ،اهاار ایاوانی و

الگوهای دیگر اسات .مسااجد ذوالفقاار ،جاارای،

اهار طاقی و طنبی شاکل تقسایم مایکناد (پیرنیاا،

حاج یون

(بدون صحن  -مساجد ایلچای ،حساین

 . 24 :1389هنری مارتین اناوا مسااجد را بار پایاه

باان علی(بااا صااحن هاار دو دسااته دارای ایاان الگااو

نو نقشه آنها به سه دسته تقسیم بنادی مایکناد.1 .

هستند .در الگوی بعدی به الگوی شبساتانی سااده،

مسجد با ساقن صااف و نقشاه مساتطیل شاکل در

دو ایوان جنوبی و شمالی به انضمام صحن مرکازی

سااابک عربااای  .2مسااااجد گنباااددار باااا نقشاااه

اضااافه ماایشااود کااه دارای اناادامهااایی همچااون

اهااارایوانی  .3مساااجد بااا انااد گنبااد در ساابک

وضااوخانه و حجااره نیااز هسااتند .مساااجدی اااون

عثمااانی ( . Arnheim,1988هلااین برانااد (، 1391

سرخی ،شیره پزها از این قبیل اند .الگاوی دیگاری

مساجد را به پنج گوناه شبساتانی ،تاک ایاوانی ،دو

که اندکی با الگوی پیشین متفااوت اسات ،الگاوی

ایوانی ،اهار ایوانی و گنباد دار ،تقسایم بنادی مای

مساجدی است که دارای شبستان ستون دار و ایوان

نماید .صارمی ( 1396مساجد را باا اهاار الگاوی

به انضمام رواقهای جانبی هستند .مسااجدی ااون

اصلی مورد بررسای قارار داد .مساااجد باا شبساتان

مصری از این جملهاند.

ستوندار ،مسجد با شبستان ایواندار (تک ایواناه ،دو

مساجد گنبدخانهای

ایوانه و اهارایوانه  ،مسااجد با شبسااتان ایوانادار و

بنیادینترین اندام مساجد این الگو ،گنبدخانه اسات

گنبدخانه پشاات ایاوان ،مساااجد دارای گنبدخاناه

که عنصر اولیه این دسته از مسااجد را تعریان مای

میانی (صارمی و همکاران . 66 :1395،اما باا توجاه

کنااد .تنهااا مسااجد مااورد مطالعااه در ایاان دسااته از

بااه اناادامهااای بنیااادین مساااجد دوره صاافوی شااهر

مساجد دوره صفوی اصفهان ،مسجد حااج رو اهلل

اصفهان( ،جدول  3می تاوان مسااجد ایان دوره را

است که صرفا از یک گنبدخانه ساده تشکیل شاده

بااه سااه الگااوی مساااجد شبسااتانی ،شبسااتانی گنبااد

است .این الگو از لحا کالبدی و انادامی یکای از

خانهای و گنبد خانه ای دستهبندی کرد.

سادهترین مساجد این دوره اسات کاه خاود مبناای

مساجد شبستانی

شکلگیری الگوهای دیگر است.

بنیادینترین اندام مساجد صفوی اصافهان کاه تنهاا

مساجد شبستانی گنبدخانهای

بااا یااک اسااتثنا (مسااجد خواجااه رو اهلل در همااه

می توان اذعان کرد که الگوی این مساجد ،حاصال

نمونههای مورد مطالعه قابل شناخت است ،شبساتان

همنشینی هردو الگوی قبل است .از ایان همنشاینی،

ستوندار است .به عبارتی یکی از عناصار اولیاه کاه

الگوهای متمایز و قابل تعریان پدیاد مایآیاد کاه

مساجد دوره صفوی اصافهان را تعریان مایکناد،

الگوی اکثر قریاب باه اتفااق مسااجد دوره صافوی

شبسااتان سااتون دار اساات .برخاای از مساااجد مااورد

اصفهان را تشکیل میدهد .این مساجد دارای انادام

مطالعه ،صرفاً از یک شبستان ساده تشکیل شدهاناد.

های بنیادین شبستان و گنبدخانه به انضمام فضااهای

این الگو از لحا کالبدی و اندامی جزء سادهتارین

دیگااری همچااون ایااوان و رواق اساات .یکاای از

گونه مسااجد اسات کاه خاود مبناای شاکلگیاری

مساااجد جالااب توجااه در ایاان دسااته ،مسااجد شاایخ
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لطن اهلل است که در طبقه همکن آن گنبدخاناه و

برخاای مساااجد نیااز  4ایااوان در  4طاارف صااحن

در طبقه زیرینش دارای شبستان ستون دار اسات .از

مرکاازی اضااافه ماایگااردد کااه مساااجد آقااانور و

نمونههای دیگر نیز مسااجد زنگناه و مقصاود بیاک

ساااروتقی و حکاایم از آن دسااته هسااتند .الگااوی

است که به ترتیب دارای صاحن مرکازی و جاانبی

دیگری که تکامل یافتهترین الگو مساجد ایان دوره

هسااتند .در الگااوی بعاادی ،بااه الگااوی شبسااتانی

است شامل ترکیب الگوی قبل باه انضامام یاک یاا

گنبدخانهای دو ایاوان جناوبی -شامالی باه انضامام

اند رواق است .مسجد امام از این جمله اسات کاه

صحن به برخی مساجد اضافه میشود کاه از جملاه

دارای اندامهای متفاوت دیگر نیز میتواند باشد.

آن مساجد علی ،قطبیه ،خیاطها و لنباان اسات و در
جدول  -3دسته بندی مساجد دوره صفوی اصفهان براساس سه الگوی شکل گیری (میخذ :نگارندگان
دسته بندی نمونه ها بر اساس سه الگو شکل گیری

مساجد شبستانی گنبد دار

مسجد علی

مسجد حکیم

مسجد خیاط ها

مسجد لنبان

مسجد علیخان

مسجد آقانور

زنگنه

مسجد مقصود
بیک

مسجد امام

مسجدساروتقی

مسجد قطبیه

مسجد شیخ
لطن اهلل

مسجد حسن بن

مسجد ایلچی

علی

مساجد گنبددار

مساجد شبستانی

مسجد شیره پزها

مسجد سرخی

مسجد جارای

مسجد حاج
یون

مسجد ذوالفقار

مسجد خواجه رو اهلل
گنبد
شبستان

مسجد شیخ لطن
اهلل

مسجد مصری
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همچنین با توجه به وجود اندامهای غالب ،مانند

و فضای شااهری قابل شناسایی است .مسجد امام و

صحن و ایوان در مساجد دوره صفوی ،ابتدا به

حکیم با ورودیهای متعدد ،دارای یک ورودی

دستهبندی مساجد در سطح کلی براساس بود و

اصلی و اند ورودی فرعی هستند که با افزایش

برای بررسی الگوهای ترکیب

تعداد ورودیها به عنوان عامل ارتباطی صحن

بندی در مقیاس خرد ،صحن مساجد در ارتباط با

مساجد با گذرهای اطراف ،ارتباطات ،حضور و

فضای شهری مورد ارزیابی قرار گرفته است .از

تعامالت اجتماعی در آن افزایش خواهد یافت که

آنجایی که مساجد از اصلی ترین عناصر بافت

این بیانگر نقش صحن به عنوان فضای شهری

شهرها هستند .با توجه به نیاز انسان به فضاهای

است .مساجدی از قبیل خیاطها ،لنبان ،آقانور و

شهری برای برقراری تعامالت اجتماعی ،صحن

ساروتقی شامل یک ورودی اصلی و یک ورودی

مساجد می تواند به عنوان یکی از این فضاها باشد.

فرعی هستند که نقش صحن به عنوان فضای

با توجه به نظریات آدام متز و نقی زاده ،نظر توسلی

ارتباطی پررنگ تر از فضای شهری است .مساجد

درباره صحن مساجد این است که صحن ،هنگامی

علی ،مقصود بیک ،قطبیه ،علیخان زنگنه،

در زمر یک فضای شهری شناخته می شود که

ایلچی ،شیره پزها ،سرخی ،مصری و حسن بن

ویژگیهای از قبیل ورودیهای متعدد ،ورودی از

علی با یک ورودی اصلی در ارتباط مستقیم با

جهات مختلن و ارتباط فضایی با گذرهای اطراف

صحن ،بیشتر نمایانگر نقش ارتباطی صحن با

نبود صحن و سپ

داشته باشد .با بررسی نقش صحن مساجد دوره
صفوی اصفهان (جدول  4براساس دستگاه

فضاهای دیگر است.

ورودی ،صحن مساجد در دوگونه فضای ارتباطی
جدول  -4دسته بندی مساجد براساس اندام غالب صحن (میخذ :نگارندگان
دسته بندی مساجد بر اساس اندام غالب صحن

صحن دار

مساجد شبستانی گنبد دار

مسجد علی
مسجد خیاط ها
مسجد قطبیه

مسجد آقانور
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مسجد لنبان
مسجد امام

-

مسجد مقصود بیک

مسجد حکیم

مسجد علیخان زنگنه

مسجد ساروتقی

بدون صحن
مسجد شیخ لطن اهلل

مسجد شیره پزها

مساجد شبستانی

صحن دار

مسجد سرخی
مسجد ایلچی

مسجد حسن بن علی

-
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مسجد مصری

بدون صحن

مسجد ذوالفقار

مسجد حاج یون

مسجد جارای

مساجد گنبددار

بدون صحن
مسجد خواجه رو اهلل
صحن

گنبد

شبستان

با بررسی اندام غالب ایوان براساس وجود یا عدم

با جهت قبله صورت گرفته است .طبق جدول 5

وجود و در پی آن تنو در تعداد و عملکرد و

ایوانها براساس عملکردشان به دو دسته قابل

جاگیری شان در کالبد مساجد به گونهشناسی

تقسیمبندی هستند ،ایوانها به عنوان فضایی ارتباط

پرداخته شده است .بررسی ها نشان می دهد که از

دهنده معطوف به دیگر فضاها (در واقع واسطه ای

میان  20مورد  8مسجد بدون ایوان و 12مسجد

بین شبستان و گنبدخانه با صحن و پیرامون مسجد

ایوان دار هستند .با توجه به تعداد ایوانهای به کار

یا به عنوان ایفاء کننده نقش فضای اصلی (که این

رفته در مسجدهای ایوان دار( ،جدول  5در دو

ایوان ها ،به صورت مجزا و جدا از دیگر فضاها با

دسته دوایوانی و اهارایوانی قابل تقسیمبندی است.

عمق بیشتر مناسب برای برگزاری نماز هستند .در

همچنین محل قرارگیری ایوان در کالبد مساجد

مسجد علی ،خیاطها ،لنبان ،سرخی ،حکیم ،آقانور،

نشان میدهد جای گیری ایوانها در تمامی مساجد

ساروتقی و قطبیه ،ایوانها به عنوان فضای ارتباطی

با محوریت جهت قبله و تیکید برآن قرار گرفتهاند.

و هم فضای اصلی هستند .مسجد امام و علیخان

در مساجدی مانند آقا نور ،ساروتقی ،حکیم ،امام،

زنگنه ،ایوانها به عنوان فضای ارتباطی و مسجد

علی ،علیخان زنگنه ارخشهایی تقریبا  45درجه

مصری و شیره پزها ایوانها به عنوان فضای اصلی

نسبت به ورودی برای هم سو شدن محور ایوانها

محسوی میشوند.
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جدول  -5دسته بندی مساجد براساس اندام غالب ایوان (میخذ :نگارندگان
دسته بندی مساجد بر اساس اندام غالب ایوان

مساجد دو ایوانی

مسجد علی

مسجد خیاط ها

مسجد لنبان

مسجد علیخان زنگنه

مساجد اهار ایوانی

مسجد حکیم
ایوان در نقش فضای ارتباطی

مسجد شیره پزها
مسجد سرخی

-

-

مسجد مصری

مسجد آقانور

مسجد امام

مسجد ساروتقی

مسجد قطبیه

ایوان در نقش فضای اصلی

 -2-5بررسی محورهای فضایی درترکیب

در راستای توسعه بنا است .در بررسی نمونههای

اندامهای مساجد

مورد مطالعه (جدول  6می توان به دو گونه،

محور فضایی به عنوان ارتباطدهنده دو فضا با

مساجد با دو محور فضایی (محور ورودی و محور

کارکرد مختلن به عنوان خط ذهنی است که

بین فضای صحن-گنبدخانه و با سه محور فضایی

حفظ سادگی ،تعادل ،تقارن و یکپاراگی در بناها

(محور ورودی ،محور بین فضای صحن-گنبدخانه

با رعایت اصل این محورها صورت میگیرد .از

و محور عمود در جهت قبله اشاره کرد .در

مهمترین محورهایی که در فضای مساجد به اشم

مساجد علی ،مقصود بیک و ساروتقی دو محور

میخورد .اولین محور مربوط به دستگاه ورودی

ورودی و محور بین فضای صحن-گنبدخانه قابل

است که ارتباط دهنده عملکرد بیرون به درون

مشاهده است .محور بین فضای صحن-گنبدخانه

است و دومین محور که ،به سبب آن انسان به

در محوریت با جهت قبله ارخشی 90درجه نسبت

آمادگی معنوی رسیده است بین فضای صحن و

به محور ورودی داشته است .در مساجد علیخان

گنبدخانه است که هدایت کننده مستقیم انسان در

زنگنه و لنبان محور بین فضای صحن-گنبدخانه در

جهت قبله است .سومین محور عمود در جهت قبله

راستای محور وروی است .مساجدی از قبیل امام،
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حکیم ،خیاط ها و آقانور سه محور (محور

ارخشی تقریباً  120درجه نسبت به محور ورودی

ورودی ،محور بین فضای صحن-گنبدخانه و

است که در این مساجد گسترش فضایی در محور

محور عمود در جهت قبله دارند .محور بین فضای

عمود در جهت قبله صورت گرفته است.

صحن-گنبدخانه در محوریت با جهت قبله دارای
جدول  -6دسته بندی محورهای فضایی در ترکیب بندی اندامها (میخذ :نگارندگان
محورهای فضایی در ترکیب بندی اندام ها

چرخش∙90

-

نسبت محور صحن -گنبد به محور ورودی

مسجد علیخان زنگنه

مسجد لنبان

هم راستا

مسجد امام علی

مسجد مقصود بیک

مسجد ساروتقی

-

چرخش 120
مسجد خیاط ها
محور ورودی

 -3-5موقعییی

مسییاجد نسییب

مسجد حکیم

مسجد امام
محور بین فضای صحن -گنبدخانه

بییه بافیی

-

مسجد آقانور

محور عمود در جهت قبله

شهری که اولویتهای دیگری در جهتگیری دارناد

شهری

بااا یکاادیگر سااازگار نیسااتند مساائله اصاالی بررساای

در گذشته جهت قبلاه در مقیااس وسایعتار از یاک

ناسازگاری بهوجود آمده میان محور قبلی و محاور

مسجد مانند شهر و ناحیه مشخص میشاده اسات و

های شهری دیگر و زاویه انحرافی اسات .کاه طباق

برای کلیه مساجدی که در یک شهر ساخته میشد،

تحقیق اکبر زاده ( 1396اهار رویکرد در مسااجد

از زاویه انحراف قبله یکسانی استفاده میکردند اما

قابل مالحظه است .زاویههای نامتعاماد در شبساتان،

با توجه به تلییرات مسااجد در دورههاای مختلان،

زاویااه هااای نامتعامااد در صااحن ،فضاااهای مثلثاای

می توان انحراف کالبد مساجد را نسابت باه جهات

میانجی و سیاستهای ترکیبی هستند .طبق جادول7

واقعی قبلاه مشااهده کارد .همچناین جهات گیاری

با بررسی نمونههای ماورد مطالعاه دوره صافوی در

مساجد به سمت قبله در کنار جهتگیری بافتهای

مساجد مانند آقانور ،لنباان ،حکایم ،سااروقی ،شایر
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پزها صحن و شبستان مساجد ،کالباد هندسای خاود

به سوی قبله ،معمار را به سااختن داالنای باا پایچش

را حفظ کرده و دارای زاویههای متعامد هستند ،لذا

نامحسااوس از بیاارون بنااا وادار کاارده اساات کااه

مثلث حاصال از تعاارض زاویاه باین جهات گیاری

واردشوندگان پ

از گذر از آن ،باه هنگاام ورود،

مساجد به سمت قبله و جهتگیری بافت شهری در

بااه گنبدخانااه در جهاات قبلااه قاارار ماایگیاارد .در

مساااجدی ماننااد ،حکاایم و شاایره پزهااا ،لنبااان بااه

مساجدی مانند مسجد شیخ لطناهلل و امام ،ورودی

صورت یک فضای افازوده باه معبار میاانجی بافات

به عنوان یک مفصال بارای حال تعاارض اارخش

اضافه شده و یک پالن ذوزنقه ای ایجااد مایکناد.

داشته است .بای شاک وجاود اارخش و انحناا در

گاه این مثلاث باه عناوان یاک حیااط کام اساتفاده

داالن ورودی تنها به دلیل توجه و اهمیت به سامت

خاادماتی و انباااری در مساااجدی ماننااد ،آقااا نااور،

قبله نیست ،بلکه عامل دیگار ماثرر ایان اسات کاه

ساروتقی ،خیاطها و ایلچی مورد استفاده قارار مای

نمازگزاران مسجد برای رسایدن باه محال عباادت،
از عبااور از راهرویاای تنااگ و نساابتاً تاریااک،

گیرد.

پا

همچنین با توجاه باه اینکاه مسااجد سانتی اکثارا در

ناگهان وضو و درخشندگی فضاایی را کاه محال

بازار ساخته میشدند (زیرا پیوند عمیقی بین بازار و

عباااادت را در برگرفتاااه اسااات احسااااس نمایناااد

مساااجد وجااود داشاات در مااواردی کااه بااازار در

(استرلین. 187: 1377،

خالف جهت قبله بود ،معماار سانتی مایبایسات در

در بررسااای زاویاااه هاااای نامتعاااادل در شبساااتان

طراحی ،مساجد را به سمت قبله میارخاناد تاا در

مساجدی مانند حااج یاون

و قطبیاه ،بارای حفاظ

راستای قبله قرار گیرد .ایان اارخش حساای شاده

محور های فضایی صاحن ،مثلاث حاصال از زاویاه

فضای داخلی بنا ،نسبت به ورودی اسات کاه سابب

انحرافی جهت ها باه شبساتان انتقاال یافتاه و باعاث

میشد موقعیت محرای دقیقاً درجهت مساجد قارار

ایجاد شبستان های ذوزنقه ای شکل شاده اسات یاا

گیاارد (گروبااه . 250: 1379،در واقااع ایاان مسااجد

در مساجدی مانند مسجدحسین بان علای و سارخی

تالشی برای انطبااق وضاعیت قرارگیاری مساجد و

مثلث هاایی در آن جبهاه از شبساتان در کناار معبار

راسااتای ناااگزیر قبلااه و الازام ورود نمااازگزاران در

قرار می گیرد .در اکثر مساجد دوره صفوی شاکل

راساتای منتهای باه آن را در خااود دارد .کال بناا بااا

غالب صحن به صورت مستطیلی شکل حفاظ شاده

بافت مجاور منطبق شده ،اما دسترسای باه فضااهای

است که صحن در مرکز پالن و تا حدی نزدیک به

اصلی مسجد با اارخش و باه ترتیبای صاورت مای

ورودی و هشااتی قاارار دارد تااا طااول راهاارو هااای

گیرد که فضاهای اصلی در راستای قبله جهات مای

متصل کننده هشتی به صحن کاواکتر و یاا از باین

یابند .این ارخش در طراحی مساجد باه گوناهای

برود.

نامحسوس و با مهارتی خااص صاورت مایگرفات

در مساجدی مانند مقصود بیک زاویاه نامتعاماد در

که فرد با ورود به مسجد متوجه این ارخش نشاود.

صحن مساجد بهوجود آمده است که فضای مثلثای

محمد حسن معمار میگوید :قرار گرفتن گنبدخانه

شکل حاصل از انحراف زاویه جهت ها ،باه فضاای
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صحن اضافه شده اسات و اصاالت فضاایی شبساتان

غربی فضاهای خدماتی در نظر گرفته شاده اسات و

حفظ گردیده شده است .همچنین در برخی ماوارد

در جبهه شمال شرقی ارخش ورودی اتفاق افتااده

مانند مسجد علی زنگناه کاه محصاور باین معاابر و

است .که در واقع برای از بین بردن زاویاه انحاراف

ساختمان های دیگر است در جبهه جناوبی مساجد

باهوجاود آماده در جبهااههاای مختلان رویکااردی

تعارض حاصل ،باعث بهوجود آمدن شبستان مثلثای

متفاوت در نظر گرفته شده است.

شکل شده است در جبهههای شمال غربی و جنوی
جدول -7موقعیت قرارگیری مساجد دوره صفوی اصفهان نسبت به بافت شهری (میخذ :نگارندگان
موقعیت قرارگیری مساجد نسبت به بافت شهری

فضاهای مثلثی میانجی

مسجد ساروتقی

مسجد آقانور

مسجد ایلچی

مسجد خیاط ها

مسجد قطبیه

چرخش ورودی

تعارض جهت قبله و بافت شهری

مسجد شیره پزها

مسجد حکیم

مسجد لنبان

مسجد امام

مسجد شیخ لطن اهلل

زاویه های نامتعامد درشبستان

مسجد حسین بن علی

مسجد حاج یون

مسجد سرخی
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زاویه های نامتعامد درصحن

-

مسجد مقصود بیک

تعارض جهت قبله و بافت شهری

سیستم ترکیی
مسجد علیخان زنگنه

بافت شهری

هم راستایی جهت قبله و

مسجد مصر

مسجد علی

مسجد جارای

 -6نتیجهگیری

مساجد صفوی اصفهان دارای الگوهایی مشخص و

یافتههاای پاژوهش در جادول  8جماع بنادی شاده

قابااال شناساااایی هساااتند .شبساااتان ساااتون دار و

است .سطر دوم جدول ،معطوف به الگوهاست کاه

گنبدخانه ،الگوی بنیادین این مساجد اسات کاه در

کلی ترین الیههای شاناختی مسااجد دوره صافوی

پیچیاده تارین الگوهااا نیاز ،هااماناان حضااور دارد.

شهر اصفهان را شامل میشود .این الگوهاا بنیاادین

حول این دو اندام بنیادین ،یعنی شبساتان ساتون دار

ترین تفاوتهاا را در خاود تعریان مایکنناد و در

و گنبدخانه ،انادامهای دیگار گساترده مایشاوند و

مساااجد صاافوی اصاافهان ،ایاان تفاااوت بنیااادین بااا

الگوهای شبستان منفرد و گنبدخاناه منفارد را بساط

وجود یا عدم وجاود صاحن و تعاارض جهات قبلاه

ماایدهنااد ماننااد ایااوان هااای (شاامالی -جنااوبی و

مساجد باا بافات شاهری در ساطر بعادی ،مشاخص

شرقی -غربی  .باه عباارت دیگار معمااری صافوی

گردیده است .سطر اهارم ،به ترتیب تفاوت هاایی

اصفهان ،ترکیب انادامهاایی ااون ،شبساتان ساتون

مانند تعداد اندام هاا باا ناو اساتقرار آن هاا در هار

دار ،گنبدخانه ،ایوان است که سااده تارین و اولاین

یک از الگوها را معرفی میکناد و در اداماه نموناه

الگو را شبستان ستون دار منفرد و گنبدخاناه منفارد

هایی از مساجد طبق الگوهای تعرین شده بررسای

تعریان ماایکنااد .الگااوی دیگاار گسااترش یافتااه از

گردیده است .در این پژوهش ،نشان داده شاده کاه

الگااوی اولیااه و ایااوانه اای شاامالی -جنااوبی و در
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برخاای از مساااجد ایااوانهااای شاارقی -غرباای بااا

این فضاها گاه باه عناوان یاک حیااط کام اساتفاده

محوریت جهت قبله حضور دارد و در تکامل یافتاه

خدماتی و انباری مورد استفاده قرار میگیرد .اما در

ترین نو  ،راهروهای جانبی همراه باا الگاوی قبلای

برخی موارد ورودی بارای حال تعاارض باه عناوان

به اشم میخورد .طبق این تحقیق ،مساجد صفوی

مفصاال ،ااارخش داشااته اساات کااه ایاان ااارخش

اصفهان بناا باه تفااوت در انادامهای موجاود دساته

عالوه بر هم راستایی وضعیت قرار گیری مساجد و

بندی شده است .همانگونه که قابل مشااهده اسات

جهت قبلاه ،باعاث شاده نماازگزارن از راهرویای

هر الگاو گساترش یافتاه الگاوی قبلای اسات و در

تنااگ و نساابتاً تاریااک بااه وضااو و درخشااندگی

نهایت به الگویی کامل تر با تمامی اندام های اصلی

فضااایی را کااه محاال عبااادت را در برگرفتااه اساات

ماای تااوان بااه مساااجد امااام و حکاایم اشاااره کاارد.

برسند و این باعث بوجود آمادن فضااهای معناوی

همچنین با بررسی تعارض میان جهت قبلاه مسااجد

شده است .در واقع به تکامل یافتهتارین ناو الگاو،

با بافت شهری ،در اکثر مساجد تعین هندسی فضای

با تمام انادام هاای اصالی و باا توجاه باه امکاناات

صااحن و شبسااتان حفااظ گردیااده اساات و باعااث

بوجود آمده از تعارض جهت قبله مسااجد باا بافات

بوجود آمدن فضاهای مثلثی شکل شاده اسات .کاه

شهری میتوان به مسجد امام اشاره کرد.

جدول  -8جمعبندی یافتههای پژوهش (میخذ :نگارندگان
الگو

شبستانی

مساجد

گنبدخانهای

مساجد

خانهای

شبستانی گنبد

مساجد

بافت شهری

جهت قبله با

نام مسجد

بدون صحن

باصحن

بدون صحن

بدون صحن

باصحن

شهری

قبله با بافت

تعارض جهت

عدم تعارض

بدون ایوان

بدون ایوان

دو ایوانی

اهار ایوانی

بدون ایوان

بدون ایوان

بدون ایوان

با ایوان شمالی-جنوبی

غربی

جانبی
با ایوان شمالی-جنوبی شرقی-

با ایوان به انظمام رواق های

فضاهای مثلثی میانجی

ورودی

ارخش

زاویه های نامتعامد در صحن

زاویه های نامتعامد در شبستان

سیستم ترکیبی

مسجد علی

*

*
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مسجد قطبیه

*

*

مسجد ذوالفقار

*

*

مسجد خیاط ها

*

*

مسجد جارای

*

*

بیک

مسجد مقصود

*

*

لطن اهلل

مسجد شیخ

*

*

*

مسجد سرخی

*

*

مسجد امام

*

*

*

مسجد آقانور

ساروتقی

*

مسجد

*

*

*

مسجد مصری

*

*
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یون

مسجد حاج

*

*

مسجد حکیم

*

*

زنگنه

مسجد علیخان

*

*

مسجد لنبان

*

*

مسجد ایلچی

*

*

پزها

مسجد شیره

*

*

رو اهلل

مسجد حاج

بن علی

*

*

مسجد حسین

*

*
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Abstract
Investigating and recognizing the composition of fundamental elements in Safavid era’s
mosques in Isfahan city with emphasis of their classifications enables us to continue using
these patterns in the framework and semantical layers of the mosques new architecture.
In this regard, the present study is designed to understand these patterns. Research method in
this paper is descriptive –analytical The finding of study indicates that Safavid’s era mosques
in Isfahan can be classified into three categories: Shabestan, Dome House and shabestan,
Dome House mosque and Each of the above categories can be categorized into separate
categories based on the main organs and spatial axes and the position of the urban texture. In
the abovementioned categories, each pattern is an extension of the previous pattern, and
finally the most evolved pattern is introduced, which is the the pattern that preserves the
main geometrical elements, Imam and Hakim mosques are such examples.
Keywords: fundamental elements, mosque architectural pattern, safavid era’s architecture,
Isfahan mosques
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مقالة پژوهشی

ارزیابی آسایش راحتی و بررسی شاخصهای آسایش حرارتی  PMVو  PPDبر مبنای
نور روز و جهتگیری خانه ،در خانههای سنتی بافت یزد (نمونه موردی :خانه
ملکزاده شهر یزد)
*3

مهدی حمزهنژاد ،1فرامرز فدائی ،2پریا ایلدرآبادی

 -1استادیار معماری ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه علم و صنعت ،ایران
 -2هیات علمی موسسه آموزش عالی خراسان
 -3هیات علمی مدعو موسسه آموزش عالی خراسان
(دریافت ،1398/08/28 :پذیرش)1399/03/24 :
چکیده
نور در معماری سنتی ایران نقشی مهم و اساسی دارد؛ بهگونهای که خلق کیفیتهای فضایی بر عهده نور است .در پژوهش حاضر
از دیدگاه مسئله آسایش افراد در محیط ،بررسی اطالعات و تحلیل دادهها بر مبنای نور روز در خانه که بیشترین استفاده را در میان
سایر عملکردها دارد ،انجام شده است .این پژوهش با هدف چگونگی فراهم آوردن شرایط آسایش راحتی و شاخصهای
آسایش حرارتی  PMVو  ،PPDخانه ملکزاده شهر یزد را بهعنوان نمونه ،مورد مطالعه قرار داده است .برای این منظور اتاق پنج
دری مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته و مدلسازی توسط نرمافزار الگوریتمیک گرسهاپر ،آنالیزها توسط پالگینهای هانیبی و
لیدیباگ صورت پذیرفته است .وضعیت فعلی اتاق پنجدری (رون راسته) و پنج وضعیت پیشنهادی شامل قرارگیری خانه به-
صورت رون اصفهانی و کرمانی ،جهتگیری خانه به سمت شمال ،افزایش و کاهش ارتفاع درب اتاق پنجدری ارائه و آنالیز شده
و در نهایت با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفته است .نتایج پژوهش نشان میدهد که قرارگیری اتاق پنجدری در حالت رون راسته
نسبت به وضعیتهای پیشنهادی در محدوده ) DA (Daylight Autonomyبرابر  %50قرار دارد و معادل  300luxنور دریافت
میکند ،که آسایش راحتی ساکنان را فراهم میآورد .همچنین با  PMVبرابر  +0.53و  PPDبرابر  %14.38باالترین شرایط
آسایش حرارتی را در میان وضعیتهای پیشنهادی دارد .پتانسیل کاربردی اتاق پنجدری خانه ملکزاده با توجه به موقعیت
قرارگیری در ساختمان ،در طول سال توانسته فضایی با نهایت آسایش حرارتی و راحتی را فراهم آورد.
کلید واژهها :نور روز ،جهتگیری یا رون خانه PMV ،و  ،PPDآسایش راحتی و حرارتی

*نویسنده مسئولEmail: paria.ildarabadi@khorasan.ac.ir :
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پرسش پژوهش

خانههای مسکونی ،برداشت میشود که نور به

با توجه به وفور رون راسته در ایران و برخی شهرها

عنوان عاملی هدایت کننده از فضایی به فضای

همچون یزد و نگرانی ناکارآمدی اتاقهای جبهه

دیگر است ،که عالوه بر روشن کردن فضا با توجه

شمالی ،این رون رو به جنوب غربی ،آسایش

به نوع کاربری ،آسایش حرارتی و سالمت روحی

راحتی و حرارتی متاثر از نور روز در این اتاقها

ساکنان را نیز فراهم میآورد .به عبارتی تعیین

(به طور نمونه اتاق پنجدری جبهه شمالی خانهی

درجه نور در فضاهای مختلف خانه سنتی از اهمیت

ملکزاده) در دو روز بحرانی سال به چه صورت

خاصی برخوردار بوده است .بناهای منعطف بر پایه

است؟ و آیا از محدوده آسایش راحتی و حرارتی

برقراری آسایش حرارتی ،نیازمند تبیین الگوهای

خارج نمیشود؟

دقیق آسایش هستند .با این حال در اکثر بناهای
سنتی ،برقراری آسایش افراد بر نور روز ،کوران

 -1مقدمه

هوا ،اینرسی کف و جداره ساختمان معطوف شده

بناهای سنتی در ایران همواره تحت تاثیر عوامل

که تمامی این عوامل بهعنوان تامین انرژی نامحدود

اقلیمی شکل گرفتهاند .در بین عوامل اقلیمی ،نور

طبیعی بوده است .برای ایجاد آسایش حرارتی (با

روز موثرترین عامل در شکلگیری ابنیه و حتی

توجه به اقلیم) ،هدایت نور به منظور ایجاد

بافت شهرها است .نور در معماری ایرانی از اهمیت

سرمایش مورد نیاز و کنترل نور ورودی به منظور

بهسزایی برخوردار است به گونهای که در طول

تنظیم گرمایش از طریق جهتگیری مناسب و

ادوار مختلف معماران اهمیت نور را دریافتهاند ،و

تناسبات زمین صورت پذیرفته است (Asadi et al.

با استفاده از روشهای ابداعی از نور روز بهره

).2016- Khalili & Amindeldar, 2014

بردهاند (طاهباز و همکاران -1392 ،هاشمی

در بخشهای بعدی مقاله ،بررسی میزان آسایش

رفسنجانی و حیدری .)1397 ،معماران سنتی با

راحتی و حرارتی افراد بر مبنای پراکندگی نور روز

استفاده از نور روز ،سادهترین فرمها و مصالح را به

در محیط داخلی انجام میپذیرد .برای این منظور

با ارزشترین عناصر تبدیل میکردند و با توجه به

اتاق پنجدری خانهی ملکزاده واقع در شهر یزد

اقلیم ،بهصورت دقیق و حساب شده نور روز را به

مورد تحلیل و بررسی قرار میگیرد .برای بررسی

فضای داخلی سکونت ،هدایت میکردند که

آسایش راحتی افراد ،پراکندگی نور در قالب نور

عالوهبر روشنایی مناسب فضا ،آسایش حرارتی

مفید روز ) DA (Daylight autonomyو برای

افراد نیز برقرار میشد .در خانههای سنتی ،فضای

بررسی آسایش حرارتی افراد دو عامل آسایش

حرکتی تاریک ،حیاط کامال روشن ،ایوان فضایی

حرارتی ،میانگین رأی پیشبینی شده ( PMV

دارای سایه و اتاق جلوهای زیبا از تلفیق نورهای

)Vote

 )(Predictedو درصد پیشبینی

رنگی است ) .(Amiriparyan & Kiani, 2016با

نارضایتی افراد از محیط ( PPD (Predicted

بررسی نحوه نورگیری فضاهای مختلف در

( )Percentageبا توجه به حرارت

Mean

)of Dissatisfied

ارزیابی آسایش راحتی و بررسی شاخصهای آسایش حرارتی  PMVو ...PPD

ناشی از نور روز در محیط داخلی) مورد ارزیابی

-

153

مردم واری؛ بهبود کیفیت زندگی،

قرار میگیرند .یکی از جنبههای جدید در این

آسایش جسمی و روحی انسان ،عدالت

مطالعه ،مدلسازی و شبیهسازی بر اساس

اجتماعی و اقتصادی،

پراکندگی نور روز است؛ عالوهبراین برای دستیابی

-

پرهیز از بیهودگی؛ طراحی فضا بر اساس

به اهداف ذکر شده ،روش طراحی و مدلسازی

نیازها و استفاده از فضاهای چند

مدلسازی

عملکردی .انعطاف پذیری فضا برای

الگوریتمیک

جلوگیری از اتالف فضا ،منابع ،مصالح و

اتاق
5

پنجدری

توسط

Rhinoceros

و

نرمافزار
نرمافزار

 Grasshopperانجام میشود .همچنین افزونههای
 Honeybeeو  Ladybugموجود در نرمافزار

انرژی،
-

خودبسندگی؛ (بوم آوردی) تأمین

 Grasshopperبرای انجام شبیهسازیها مورد

نیازهای انسان بدون تصرف در منابع

استفاده قرار میگیرند.

آیندگان با رویکرد بومی و محلی،

بررسیها در دو روز بلندترین و کوتاهترین روز

-

درون گرایی؛ هماهنگی با طبیعت و

سال یعنی اول تیر و اول دی ماه و در ساعات

استفاده از انرژیهای آن و کاهش

 12:00-13:00 ،9:00-10:00و 15:00-16:00

مصرف منابع تجدید ناپذیر،

انجام میپذیرد .همچنین اتاق پنجدری در

-

نیارش و پیمون؛ استفاده از سیستم مدوالر

جهتهای قرارگیری بهصورت رون راسته ،رون

در طراحی ،کاربرد سازه ،مصالح پایدار و

اصفهانی ،رون کرمانی ،جهت محور شمالی–

قابلیت بازیافت.

جنوبی ،افزایش و کاهش ارتفاع در اتاق مورد
آنالیز و ارزیابی قرار میگیرد .نتایج در قالب
پراکندگی نور روز و و بررسی میزان  PMVو
 PPDدر اتاق پنجدری (در دو روز و سه ساعت
ذکر شده) ،در هر کدام از جهتهای مورد بررسی
ارائه میگردد.
 -1-1اصول معماری ایرانی
اصول معماری ایران که مرحوم پیرنیا از آنها نام
میبرد عبارتند از (پیرنیا -1382 ،پیوستهگر و
همکاران:)1396 ،

 -2-1نور در معماری ایرانی
حضور اندیشیده شده نور در سراسر معماری قدیم
ایران که از طریق انتخاب آگاهانه اجزاء و ترکیب
به تحقق رسیده است ،ماده را به جسمی لطیف
تبدیل میکند .بازی نور و نقش آن در معماری
سنتی ایران نقشی پردازشی ایفا میکند ،بهگونهای
که این تأثیر گاه بهصورت معنایی و گاه بهصورت
کالبدی در شرایط فیزیکی تاثیر میگذارد .عنصر
نور ،در طراحی معماری نقش بهسزایی دارد به-
طوریکه خلق کیفیتهای فضایی بر عهده نور
است( .هومانیراد و همکاران .)1396 ،نور روز در
معماری سنتی عالوه بر کارکرد ،از جنبههای
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معنوی نیز اهمیت دارد و آنچنان با عناصر معماری

است .معماران ایرانی سه رون راسته ،رون اصفهانی

درآمیخته است که نمیتوان آنها را از یکدیگر

و رون کرمانی را در نظر گرفتهاند .با توجه به

جدا نموده یا یکی را حذف کرد (حائری

تصویر  1در رون راسته مستطیلی که در داخل شش

مازندرانی .)1388 ،معماری سنتی ایران سرشار از

ضلعی قرار گرفته ،جهت شمال شرقی _ جنوب

نمونههایی است که در آن ،نور روز به خوبی برای

غربی را دارد .در شهرهای مرکزی ایران مثل

روشن کردن مناسب و البته کارآمد محیط مورد

تهران ،یزد ،جهرم و شهر تبریز در شمال غربی

استفاده قرار گرفته است (مهدوی نژاد و مطور،

ایران و برخی شهرهای دیگر از رون راسته استفاده

 .)1391تاکید بر جنبههای تاثیرگذاری نورپردازی،

میشده؛ جهت این رون تقریبا در جهت قبله است.

معماری نور در ارتقای حس مکان ،نقش نور در

رون اصفهانی دارای جهت شمال غربی _ جنوب

زیبایی (بخصوص در برداشتهای افراد از آثار

شرقی و در اصفهان ،استخر ،تخت جمشید ،و استان

معماری) نمودی از نقش نور در درک آثار

فارس مورد استفاده قرار گرفته است .رون کرمانی

معماری میباشد که همواره مخاطبان با آن ارتباط

جهتی غربی -شرقی دارد و شهرهایی مثل کرمان،

برقرار میکنند (کاظمزاده و طاهباز.)1392 ،

همدان ،آبادیهای آذربایجان غربی در مناطق
اورارتوها ،خوی و برخی شهرهای دیگر با این رون

 -3-1جهتگیری ساختمان -رون معماری

ساخته شدهاند .جدول  1ویژگیهای رونهای

یکی از مسائل مهم مورد بررسی در خانه ،جهت

ایرانی را ارائه میدهد (پیرنیا -1390 ،حمزهنژاد،

قرارگیری آن و یا رون خانه است .این مساله

 -1393هوشیاری و پورنادری.)1394 ،

مربوط به آب و هوا ،طرز تابش آفتاب ،جهت
وزش باد ،مکان قرارگیری خانه و جنس زمین
جدول  -1مقایسه بین حالتهای در نظر گرفته اتاق پنجدری ،با وضعیت فعلی اتاق (ماخذ :پیرنیا – 1390 ،حمزهنژاد.)1393 ،
نام رون
راسته
اصفهانی

کرمانی

ویژگیها
-

رون بیشتر شهرهای مرکزی ایران

-

نزدیک به راستای قبله و مهمترین جهت برای جذب باد جنوب شرقی و شمالی

-

اصفهان ،تخت جمشید و استخر

-

مایل به جذب باد غربی و شمالی

-

کرمان ،همدان ،آذربایجان غربی

-

پایداری مقابل توفانهای سیاه و بادهای سرد و سرمای شدید

-

مایل به جذب کامل باد شرق
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رون اصفهانی

تصویر  -1جهتگیری ساختمان -رون راسته ،رون اصفهانی ،رون کرمانی (ماخذ :پیرنیا.)1390 ،

 -4-1آسایش راحتی

انرژی و سایر علوم به مقوله آسایش حرارتی

با توجه به زاویه تابش خورشید در اقلیمهای

پرداختهاند .آسایش حرارتی شرایطی است که در

مختلف ،شدت نور ورودی به محیط داخلی

آن آسایش محیط حرارتی برای انسان فراهم شود

متفاوت است .افزایش یا کاهش ورود نور روز به

) .(Hensen, 1990آسایش حرارتی در ارتباط با

محیط داخلی باعث تغییراتی در عمق نفوذ و

توازن حرارتی درنظر گرفته میشود .این توازن

گستردگی نور میشود .این افزایش یا کاهش بیش

حرارتی ابتدا تحت تاثیر پارامترهای محیطی مانند

از حد نور ،آسایش راحتی افراد داخل محیط را

درجه حرارت هوا ،درجه حرارت تابشی ،سرعت

مختل میکند (حیدریRoshan et al. -1393 ،

نسبی هوا و رطوبت قرار دارد ،سپس پارامترهای

 .)2019نورپردازی داخلی ساختمانها و برقراری

انسانی مانند سن و سطح فعالیت افراد ،میزان

شرایط آسایش راحتی عاملی مهم در استفاده بهینه

سوختوساز بدن و مقاومت حرارتی لباس بر میزان

از انرژی خورشید است .بسیاری از پرتوهای نور

آسایش حرارتی تاثیرگذار هستند .آسایش حرارتی

خورشید از طریق پنجرهها وارد محیط داخلی

و برقراری آن از مهمترین معیارها در طراحی بنا

ساختمان میشوند .درصورتیکه نور روز دارای

است ،و عدم توجه به آن باعث افزایش استفاده از

پخش یکنواخت و گستردگی مناسب در محیط

منابع انرژی میشود .آسایش حرارتی در محیط

باشد ،آسایش راحتی افراد را به شرایط بهینه

داخلی عموما به عنوان نوعی شرایط ذهنی و

نزدیک میکند .تحقیقات ثابت کرده است که نور

فیزیکی تعیین می گردد ،که بیانگر رضایتمندی

روز میتواند صرفهجویی در مصرف انرژی،

افراد از محیط اطراف است ،همچنین نور در

بهرهوری باال ،آسایش راحتی و حرارتی ،نیازهای

کیفیات آسایش حرارتی محیط عاملی تاثیرگذار

فیزیولوژیکی و روانی انسان را فراهم کند (قیابکلو،

است ).(Cheung et al. 2019

 – 1380هاشمیرفسنجانی و حیدری.)1397 ،
 -5-1آسایش حرارتی
بسیاری از محققان و دانشمندان علوم مختلف از
جمله معماری ،شهرسازی ،جغرافیا ،مکانیک،

 -1-5-1شاخصه "PPD"2 ,"PMV"1

از دیرباز افراد همواره سعی بر فراهم آوردن
محیطی با حداکثر آسایش حرارتی بودهاند،
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بهگونهای که مانع ورود عوامل نامطلوب به محیط

شرایط آسایش با تغییر چند متغیر حاصل شود.

مسکونی شده و عوامل مطلوب طبیعت را به فضای

 PPDنیز پیشبینی درصد نارضایتی افراد از محیط

سکونت هدایت میکردهاند؛ بنابراین با توجه به

است .بر این اساس طبق استاندارد،ASHRAE 55

عملکرد ساختمان (آموزشی ،مسکونی و  ،)...باید

 PMVدامنهای بین  -3تا  +3دارد .این اعداد و

شرایط آسایش بر اساس  PMVو  PPDبرقرار

مقادیر نمایانگر احساس گرمای حرارتی است که

باشد .این دو شاخصه بهعنوان شاخص راحتی در

توسط افراد در داخل فضا حس میشود .جدول 2

محیط داخلی شناخته میشوند PMV .برای شرایط

مفاهیم متغیر  PMVرا بر مبنای استاندارد اشری بیان

حالت پایدار است که میتواند برای رسیدن به

میکند ).(ASHRAE Standard 55, 2017

جدول  -2مفاهیم دامنه  +3تا  -3در .)ASHRAE Standard 55, 2017( PMV
بسیار
سرد
-3

سرد
-2

تا حدی
سرد
-1

متعادل
0

تا حدی
گرم
+1

گرم
+2

بسیار

احساس حرارتی

گرم
+3

دامنه تغییرات آسایش حرارتی بر اساس استاندارد اشری –
2017

شاخصه  PMVاز رابطه شماره ( )1تعیین میشود،

نجفی -1391 ،ذوالفقاریMatzarakis –1386 ،

شایان توجه است مولفههای این شاخصه از

:)et al. 2007

رابطههای ( )2تا ( )6محاسبه میشود( .نجفی و
)(1

]PMV= (0.303e-0.036M + 0.028) [(M-W) - H - Ec - Crec - Erec

)(2

E= 3.05*10-3 (256tsk - 3373 - Pa) + Esw

)(3

)Ec= 3.05*10-3 [(5733 - 6.99 * 9M - W) –Pa] + 0.42 (M – W - 58.15

)(4

)Crec = 0.0014 M (34 - Ta
-5

)(5

)Erec = 1.72*10 M (5867 - Pa

)(6

H = Kcl = tsk - tcl / Icl

برای محاسبه شاخصه  PPDاز رابطه شماره ()7

میکند ) .(ASHRAE Standard 55, 2017این

استفاده میشود .شاخصه  PPDبا توجه به آسایش

شاخصه نیز از طریق رابطه زیر محاسبه می شود.

حرارتی در محیط شکل میگیرد ،و میزان

همچنین نمادهای رابطههای ( )1تا ( )7در انتهای

پیشبینی درصد نارضایتی افراد از محیط (احساس

مقاله معرفی شده است (نجفی و نجفی-1391 ،

نارضایتی از آسایش حرارتی در محیط) ،را بیان

ذوالفقاری:)Matzarakis et al. 2007 –1386 ،
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) 4 −0.2179×PMV2

PPD = 100 − 95𝑒 (−0.03353×PMV

 -2پیشینه تحقیق

نرمافزار ریدینس انجام شده است .نتایج این

در چند سال اخیر با توجه به گسترش سطح علمی

پژوهش محل قرارگیری نورگیر را با کیفیت نور

کشور ،در زمینه بررسی نور روز و نورپردازی

داخلی (از نظر فیزیک نور) ،تعیین کرده و توانسته

طبیعی ،تحقیقاتی انجام پذیرفته است .در مطالعهای

الهام بخش طراحان معاصر برای ارتقای عملکرد

توسط کاظمزاده و طاهباز ،خانهی امینیان از نظر

نور فضا ،و طراحی نورگیر در فضاهایی با عملکرد

نور روز مورد بررسی قرار گرفت .این مطالعه با

امروزی باشد (طاهباز و همکاران .)1392 ،در

هدف بررسی نحوه نورگیری و تامین روشنایی

پژوهشی توسط پوراحمدی ،الگوهای پایدار در

اتاقها ،به مقایسه جهت و موقعیت بازشوها با

معماری خانههای سنتی شهر مهریز مورد تحلیل و

نورگیر سقفی (برای بدست آوردن تفاوت میزان

بررسی قرار گرفته و نور روز ،وزش باد،

جذب خورشیدی) و نحوه توزیع نور و گرما

جهت گیری یا رون بنا ،برودت تبخیری و فضای

پرداخته است .این مقایسه با استفاده از برداشتهای

سبز ،ارزیابی شده؛ بهطورکلی این پژوهش از

میدانی و شبیهسازی کامپیوتری (نرمافزار اکوتک)،

جنبههای طراحی محیطی ،طراحی فرهنگی-

در طول یک سال انجام شده است .یافتههای

اجتماعی و طراحی اقتصادی بررسی شده است.

پژوهش شامل :درصد روشنایی سطح اتاقها (به

نتایج این پژوهش حاکی از آن است که ،بناهای

صورت تصاویر سه بعدی) و شدت روشنایی طبیعی

سنتی مورد بررسی در شهر مهریز شرایط آسایش

(با توجه به نیازهای بصری انسان در فعالیتهای

حرارتی را برای ساکنان فراهم میآورند؛ زیرا هر

مختلف) ،است  .نتایج حاکی از آن است که ،تنوع

خانه در سایت خود ،نیازهای خود را نسبت به آب

نورگیری فضا ،بر میزان گرما و روشنایی بستگی

و انرژی تامین میکند و خود را در تغییرات محیط

دارد که این عامل تحت تاثیر چگونگی ارتباط با

سهیم میداند (پوراحمدی .)1392 ،در پژوهشی

فضای پیرامون ،موقعیت و عملکرد اتاق است

توسط سهیلیفرد و همکاران ،خانه عباسیان کاشان

(کاظمزاده و طاهباز .)1392 ،در مقالهای توسط

تحلیل شده و سپس عملکرد معماری ایرانی در

طاهباز و همکارانش با محوریت بررسی شرایط

نحوه ایجاد برهمکنشِ میان جهتگیری ،فرم و

نورپردازی خانه عامریها در کاشان ،کمیت

تقارن با خورشید بررسی گردیده است .این مطالعه

روشنایی و نحوه توزیع نور طبیعی با استفاده از

توسط نرمافزارهای مدلسازی رویت و اسکچآپ،

اندازهگیریهای میدانی و شبیهسازی کامپیوتری،

و توسط نرمافزار اِکوتِکت ،سوالرتولز و وِدِرتولز

انجام پذیرفته است .برداشتهای میدانی در فصل-

آنالیز ،تحلیل انرژی شده است .نتایج این تحقیق،

های بهار ،تابستان و زمستان  ،1390در  14فضای

نشان میدهد که سامانه حرارتی خانه ایرانی

این مجموعه انجام و مدلسازی و تحلیل بر مبنای

برگرفته از اصولی است که نه تنها موجب ایجاد
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نظامی هماهنگ در ساختار معماری سنتی ایران

نوسانات دما در طول شب و روز ،تابستان و زمستان

شده ،بلکه تعریف کننده مسیری است که بنای

بیش از حد است .این ویژگی منحصر به فرد

ایرانی هماهنگی خود را با محیط (در جهت

منطقه ،به طور معمول منجر به حرکت هوای

آسایش انسانی) اثبات مینماید (سهیلیفرد و

مناسب بهخصوص در بهار و تابستان میشود.

همکاران .)1392 ،در پژوهشی توسط برزگر و

شهرستان یزد در میان بیابانهای حومه ،سنت و

حیدری با هدف تامین آسایش حرارتی ورودی

معماری قدیمی خود را حفظ کرده و از برجسته-

بناها ،ورودی خانههای سنتی شیراز با کمک

ترین ویژگیهای شهر یزد ،معماری سنتی آن است

تکنیکهای سایهاندازی و عمق ورودی ،مورد

) .(Dehghan, 2011اتاقها در شهر یزد معموال

ارزیابی قرار گرفته و نتایج حاصل از میانگین

دارای سنگ فرش ،سقفهای بلند ،دیوارهای

ماهیانه و سالیانه سایه مدخل ورود زمستان و

سفید (دیوارهای پوشیده شده از نردههای تزئینی)،

تابستان ،ارتفاع سایه و عمق ورودی مطلوب ماهانه

پنجرههای عمودی کشویی و دربهای چوبی تاشو

مقایسه شده است؛ نتایج نشان میدهد که نسبت

با شیشههای رنگی هستند .شهر یزد در اکثر ماههای

طول سایه مطلوب زمستان و تابستان برابر 61/11

سال دارای درجه حرارت باال میباشد که به علت

است .از این رو آسایش حرارتی با گرمای تابش

درجه حرارت باال وجود اتاقهای زیرزمین

خورشید در فصل سرد و ایجاد سایه در فصل گرم

ضروری است تا در ماههای گرم سال بتوان از

فراهم میشود (برزگر و حیدری.)1396 ،

خنگی اتاقهای زیرزمین بهره برد و شرایط آسایش

با توجه به بررسی پیشینههای پژوهش انجام شده

افراد را فراهم کرد .گرچه در اواسط اسفند ماه

میتوان اظهار داشت که با اینکه در سالهای اخیر

دمای متوسط روزانه کمتر از دمای سطح بدن است

تحقیقات زیادی در مورد خانههای سنتی انجام

که اطاقهای زیرزمین کمتر مورد استفاده قرار

شده است ،اما هنوز هم در زمینه بررسی آسایش

میگیرند.(Soflaei et al. 2016) .

حرارتی بر پایه نور روز نیاز به تحقیقات بیشتری

ایوان ،تاالر یا اتاق پنجدری بخش اصلی خانهها در

وجود دارد .اهداف پژوهش حاضر شامل بررسی

شهر یزد ،رو به شمال شرق واقع شده است (در

شرایط آسایش راحتی افراد (بر پایه پراکندگی نور

اکثر شهرهای نواحی یزد بدین گونه است) .جهت

روز در محیط داخلی) و آسایش حرارتی ساکنان

شمال شرق یعنی بخش تابستاننشین ،در بیشتر

(بر مبنای حرارت ناشی از نور روز) است و بررسی

اوقات روز در سایه قرار دارد .روبروی این بخش

داده ها و تحلیل اطالعات در اتاق پنجدری خانه

در سمت دیگر حیاط ،قسمت زمستاننشین ساخته

سنتی انجام میشود.

شده که از آفتاب مطبوع زمستان بهره میبرد.
دانش تجربی و علمی پیشینیان از خواص فیزیکی

 -3نمونه مورد مطالعه

(دما ،جریان هوا و رطوبت) و قوانین انتقال حرارت

 -1-3شهر یزد

(هدایت ،جابجایی ،تابش و تشعشع) ،باعث شده
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است که شیوههای کنترل آبوهوا و همسازی با

ساختمان نیز زیرزمین ساخته شده است .این خانه

شرایط اقلیمی روند تکاملی خود را طی نماید و

دارای دو حیاط میباشد ،در ضلع جنوبی حیاط

همچنین شرایط آسایش افراد فراهم گردد .با توجه

اصلی و پشت تاالرخانه یک حیاط کوچک

به نیاز حرارت در زمستان ،نیروی تابشی نور

(بیرونی یا نارنجستان) قرار دارد .دیوارهای حیاط

خورشید مورد توجه قرار گرفته و اتاقهای رو به

اصلی دارای نقاشی ،گچبری و اشعار با محتوای

قبله ،حرارت را از طریق پنجرههای بزرگ (ارسی)

مذهبی است ،که نشان میدهد مراسم مهم مذهبی

دریافت کرده ،کف و دیوارهای ضخیم این انرژی

نیز در این خانه انجام میگرفته است .تصویر 2

را در خود ذخیره میکنند و از طریق خاصیت

فضای داخلی اتاق پنجدری و یک نمونه نقاشی

هدایت و جابجایی حرارت ذخیره شده در طول

دیوار را نشان می دهد .ارتباط حیاط اصلی با حیاط

شب را به فضای پیرامون منتقل میکنند

کوچک از طریق راهروهایی که در طرفین تاالر

(رازجویان -1388 ،زینلیان و اخوت.)1396 ،

ساخته شده ،است .نماسازی حیاط اندرونی سیم
گل و نماسازی حیاط بیرونی کاهگل است.

 -2-3خانه ملکزاده

تزئینات دیوارهای حیاط اصلی یک ویژگی خاص

خانه ملکزاده 3در محله فهادان ،حوالی زندان

از خانه ملکزاده است ،که دلیل محبوبیت خانه در

اسکندر ،جنب مسجد چهل محراب قرار دارد و

زمان خودش بوده است (سازمان میراث فرهنگی

قدمت آن به  160 – 150سال میرسد .پس از وارد

استان یزد.)1397 ،

شدن به خانه و پس از عبور از یک هشتی کوچک

خانه ملکزاده متعلق به دوره قاجار و نمونهای

(که سقف آن با گچ کاربندی شده) و راهرویی

کامل از معماری آن دوره است .تصویر  3موقعیت

کم عرض ،به حیاط میرسد .تاالر خانه در سمت

قرارگیری و تصاویر  5 ،4و  6پالن و مقاطع خانه

جنوب ،بادگیر نه چندان بلندی را در خود جای

ملکزاده یزد را نشان میدهند .خانه ملکزاده در

داده است .در ضلع شمالی خانه یک پنجدری با

تاریخ  28دی ماه  1379با شماره ثبت 2950

گچکاری و آیینهکاری در سقف و بدنه و در ضلع

بهعنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است

شرقی سه عدد سهدری دیده میشود .در طرفین

(سازمان میراث فرهنگی استان یزد.)1397 ،

پنجدری ضلع شمالی و نیز در طرفین تاالر ضلع
جنوبی ،باالخانههایی وجود دارد .در سه طرف
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تصویر  -2نمونهای از نقاشیهای دیوار حیاط و فضای داخلی اتاق پنجدری (ماخذ :سازمان میراث فرهنگی استان یزد.)1397 ،

تصویر  -3موقعیت خانه ملکزاده (ماخذ :سازمان میراث فرهنگی استان یزد.)1397 ،

تصویر  -4پالن خانه ملکزاده (ماخذ :سازمان میراث فرهنگی استان یزد.)1397 ،

تصویر  -5مقطع طولی خانه ملکزاده (ماخذ :سازمان میراث فرهنگی استان یزد.)1397 ،
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تصویر  -6مقطع عرضی خانه ملکزاده (ماخذ :سازمان میراث فرهنگی استان یزد.)1397 ،

 -4روش پژوهش

دما ،میانگین رطوبت ،بارش ،فشار سطح دریا،

در پژوهش حاضر خانه ملکزاده مربوط به

سرعت باد ،تابش خورشید ،و… است .در این

معماری دوره قاجار مورد ارزیابی قرار میگیرد.

مقاله آمارهای اقلیمی شهر یزد از سال  2000تا

جمعآوری اطالعات در چند بخش صورت می

سال  2018در قالب  Epw fileو  Stat fileدر انجام

پذیرد ،قسمتی مبتنی بر مطالعات کتابخانهای است

شبیهسازی مورد استفاده قرار گرفته است (وب

که شامل مطالعه متون ،استفاده از مقاالت ،در

سایت جامع هوا و اقلیم شناسی ایران.)1398 ،

حوزه نور روز در بناهای سنتی و قسمتی شامل

بسیاری از محققان دادههای اقلیمی را در قالب

مطالعاتی که آسایش راحتی را بر اساس پراکندگی

 Epw fileو  Stat fileبه عنوان مرجع برای انجام

نور روز و آسایش حرارتی را بر مبنای حرارت

شبیهسازی مورد استفاده قرار میدهند ( Fadaee et

ناشی از نور روز مورد بررسی قرار میدهند .در

 -al. 2019فرخی و همکاران.)1397 ،

مرحله شناخت نمونه مورد بررسی نیز از روش

اتاق پنجدری در فصول مختلف سال با توجه به

تحقیق کیفی استفاده میشود که برداشتهای

نوع فعالیتهای افراد ،کاربری متفاوتی دارد ،پس

میدانی صورت میپذیرد .مدلسازی از طریق نرم

باید نور ورودی به فضا را کنترل کند و شرایط

افزار مدلینگ راینو ( Rhinoceros 5,Release

آسایش افراد را فراهم آورد .ابتدا با توجه به اقلیم

 )2017-5-22و نرمافزار الگوریتمیک گرسهاپر

منطقه و شرایط آبوهوایی شهر یزد برداشتهایی

( )Grasshopper, 0.9.0076انجام میشود .تحلیل

انجام میگیرد ،سپس تحلیلها در پنج وضعیت

اطالعات و دادهها از طریق پالگینهای هانیبی

پیشنهادی انجام میپذیرد و در نهایت با وضعیت

() )Honeybee0.0.64 (Dec-2018و لیدیباگ

فعلی اتاق پنجدری خانه ملکزاده مقایسه میشود.

())Ladybug0.0.67 (Dec-2018

صورت می

به منظور جامعیت داشتن بررسیها عالوه بر

پذیرد.

جهتگیری فعلی خانه ملکزاده که بهصورت

دادههای اقلیمی از ایستگاههای سینوپتیک

رون راسته است ،جهتگیری بر اساس رون

( )Synoptic Stationاصلی کشور دریافت شده

کرمانی و اصفهانی نیز انجام پذیرفته است .همچنین

است که شاملِ میانگین دما ،حداکثر دما ،حداقل

برای تکمیل شدن وضعیت قرارگیری خانه ،خانه
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در راستای محور شمالی – جنوبی نیز مورد ارزیابی

باالی درها قرار دارند نیز متناسب با تغییرات ارتفاع

قرار گرفته است .این مقایسه بین رونها و جهتها

در ،جابجا میشوند .پنج وضعیت مورد بررسی در

اگر چه در این اتاق به تنهایی نمیتواند انتخاب

تصویر  7ارائه شده است .ضخامت شیشههای اتاق

بهترین رون را نشان دهد ولی میتواند مقایسهای

 3میلیمتر (مطابق با اتاق پنجدری خانه ملکزاده)،

بین شرایط همین اتاق با رونهای مختلف را

قسمت قوسی پنجرهها بهصورت مستطیل و شیشهها

آشکار کند .در طراحی فضاها با درنظر گرفتن

نیمه شفاف درنظر گرفته شده است.

پنجره یا نورگیرهای دیواری ،دو پارامتر نسبت

زمستان ژاکت و شلوار گرم (مانند کت و شلوار)

گشایش پنجره به کف بنا و نسبت گشایش پنجره

در نظر گرفته شده است .مطابق با استاندارد اشری

به دیوار خارجی بیشتر مورد توجه قرار میگیرند.

در تابستان سطح پوشش معادل  0.70و در زمستان

نسبت بهینه مساحت پنجره به مساحت دیوار

معادل  1.30تنظیم شده است .سطح پوشش بین

خارجی با توجه به عمق و جهتگیری اتاق

 0.1تا  4متغیر است .در آب و هوای خیلی سرد از

متفاوت است .توجه به بارهای سرمایشی ،گرمایشی

سطح  2تا  4درنظر گرفته میشود ( ASHRAE

و آسایش افراد عالوه بر میزان روشنایی در محیط،

 .)standard, 2017بنابراین کاربران محیط داخلی

از دیدگاه سامانههای غیرفعال خورشیدی بر اساس

از لباس های مشابه استفاده میکنند و وضعیت

اقلیم و عرضهای جغرافیایی مختلف تعیین

فیزیکی آن ها در حالت نشسته روی زمین است.

میشوند .ارتفاع پنجره تاثیر زیادی در روشنایی

این مقادیر با توجه به متابولیسم بدن افراد با گروه

داخلی محیط دارد .در وضعیت پنجره با مساحت

های سنی مختلف متفاوت است ،در این پژوهش

ثابت؛ اگر پنجره به کف اتاق متصل باشد ،میزان

نقش یک خانواده در محیط مسکونی درنظر گرفته

روشنایی در نزدیکی پنجره زیاد است و رفته رفته

شده است .میزان توصیه شده آسایش حرارتی در

در عمق اتاق کم میشود و اگر پنجره به سقف

استاندارد اشری برای  PMVبین  +0.5و -0.5

اتاق متصل باشد ،توزیع روشنایی روز بهصورتی

است ،که میزان نارضایتی افراد در این وضعیت

است که مرکز و انتهای اتاق از روشنایی بیشتری

کمتر از  %15است ( ASHRAE Standard 55,

برخوردار است (قیابکلو .)1395 ،در این مطالعه نیز

 .)2017در پژوهش حاضر معیار سنجش  PMVو

به منظور ارزیابی آسایش راحتی و حرارتی،

 PPDنیز منطبق بر زمانهای مورد بررسی شرایط

افزایش و کاهش ارتفاعِ در ،مورد بررسی قرار

آسایش راحتی یعنی در روز اول تیر و اول دی ماه،

گرفته است .مقادیر افزایش و کاهش ارتفاعِ در،

و در سه ساعت  12:00-13:00 ،9:00-10:00و

 20سانتیمتر درنظر گرفته شده و پنجرههایی که

 15:00-16:00انجام میپذیرد.

ارزیابی آسایش راحتی و بررسی شاخصهای آسایش حرارتی  PMVو ...PPD

قرارگیری خانه ملکزاده بهصورت رون اصفهانی

وضعیت فعلی خانه ملکزاده – دارای رون راسته

قرارگیری خانه ملکزاده در راستای محور شمالی-جنوبی

قرارگیری خانه ملکزاده بهصورت رون کرمانی

کاهش ارتفاع  20سانتیمتری درب اتاق پنجدری

افزایش ارتفاع  20سانتیمتری درب اتاق پنجدری

تصویر  -7وضعیت فعلی و وضعیتهای پیشنهادی اتاق پنجدری خانه ملکزاده – شهر یزد (ماخذ :نگارندگان).
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در نظر گرفته شده است .مطابق با استاندارد اشری

در دو بخش کلی ،بررسی آسایش راحتی افراد و

در تابستان سطح پوشش معادل  0.70و در زمستان

آسایش حرارتی افراد در اتاق پنجدری انجام

معادل  1.30تنظیم شده است .سطح پوشش بین

میپذیرد .در بخش پراکندگی نور روز ،مطابق با

 0.1تا  4متغیر است .در آب و هوای خیلی سرد از

استاندارد اشری  (DA)4 55روشنایی مفید نور روز

سطح  2تا  4درنظر گرفته میشود ( ASHRAE

(درک عمیقتر و واقعیتر از قابلیت نور روز) ،در

 .)standard, 2017بنابراین کاربران محیط داخلی

محیط داخلی را ارائه میدهد DA .تعریف جامع-

از لباس های مشابه استفاده میکنند و وضعیت

تری از پراکندگی نور روز را نمایش میدهد.

فیزیکی آن ها در حالت نشسته روی زمین است.

میزان استاندارد و بهینه  DAکه شرایط آسایش

این مقادیر با توجه به متابولیسم بدن افراد با گروه

راحتی و راحتی در محیط مسکونی را فراهم

های سنی مختلف متفاوت است ،در این پژوهش

میآورد ،برابر  300luxو در نمودار معادل %50

نقش یک خانواده در محیط مسکونی درنظر گرفته

است .آنالیزها در دو روز بلندترین و کوتاهترین

شده است .میزان توصیه شده آسایش حرارتی در

روز سال یعنی  21Juneو  21Decمعادل با روز

استاندارد اشری برای  PMVبین  +0.5و -0.5

اول تیر و اول دی ماه ،بین ساعات ،09:00-10:00

است ،که میزان نارضایتی افراد در این وضعیت

 12:00-13:00و  15:00-16:00صورت می پذیرد.

کمتر از  %15است ( ASHRAE Standard 55,

سطح پراکندگی نور روز در فاصله  40cmاز سطح

 .)2017در پژوهش حاضر معیار سنجش  PMVو

زمین (فاصله استاندارد یک فرد در حالت نشسته بر

 PPDنیز منطبق بر زمانهای مورد بررسی شرایط

روی زمین) ،در نظر گرفته شده است ( ASHRAE

آسایش راحتی یعنی در روز اول تیر و اول دی ماه،

.)Standard 55, 2017

و در سه ساعت  12:00-13:00 ،9:00-10:00و

راحتی حرارتی یکی از مهمترین عوامل مؤثر در

 15:00-16:00انجام میپذیرد.

بهبود کیفیت محیط داخلی کاربران آن است.
همانطور که اشاره شد ،از معیار  ASHARE 55نیز

 -1-4مدلسازی خانه ملکزاده و بررسی

برای به دست آوردن شرایط حرارتی مطلوب در

اتاق پنجدری

فضای داخلی استفاده میشود .دو شاخص شناخته

یکی از عناصر سنتی معماری ایرانی اتاق پنجدری

شده  PMVو  PPDبه عنوان بررسی آسایش

است .پنجدری بهعنوان اتاق مهمانی بوده که در

حرارتی مورد ارزیابی قرار میگیرندPMV .

خانههای کوچکتر (با نظام خرده پیمون) ،عملکرد

میانگین پیشبینی آسایش گرمایی افراد و PPD

اتاق نشیمن را داشته است (پیرنیا .)1390 ،در خانه

درصد نارضایتی افراد است .در این مقاله به منظور

ملکزاده نیز بزرگترین اتاق ،اتاق پجدری است.

بررسی شرایط آسایش راحتی و حرارتی افراد،

این اتاق دارای مساحت نورگیر قابل توجهی است

پوشش افراد در تابستان تیشرت و شلوار و در

که در طول روز نور را به محیط داخلی انتقال

زمستان ژاکت و شلوار گرم (مانند کت و شلوار)

ارزیابی آسایش راحتی و بررسی شاخصهای آسایش حرارتی  PMVو ...PPD
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مجاورتهای اتاق پنجدری در خانه ملکزاده را

میدهد .در پژوهش حاضر بررسی پراکندگی نور

نشان میدهد .جهت بررسی پراکندگی نور در فضا

روز در اتاق پنجدری انجام میپذیرد .در دو طرف

و کیفیتهای فضایی خانهی ملکزاده ،جدول 3

این پنجدری دو راهرو قرار دارد ،ضلع بزرگ اتاق

مشخصات اتاق پنجدری خانه ملکزاده را بیان

از یک طرف مشرف به حیاط مرکزی و از طرف

میکند.

دیگر دارای همسایه است .تصویر  8مدلسازی و

تصویر  -8مدلسازی و بررسی همجواریهای اتاق پنجدری خانه ملکزاده (ماخذ :نگارندگان).
جدول  -3مشخصات اتاق پنجدری خانه ملکزاده یزد (ماخذ :سازمان میراث فرهنگی استان یزد.)1397 ،
ارتفاع اتاق

 4/4متر

ضخامت دیوار

 0/70متر

ارتفاع درب

 1/90متر

طول اتاق با درنظر گرفتن ضخامت دیوار

 6/10متر

ارتفاع فضای بین درب و پنجره

 0/30متر

عرض اتاق با درنظر گرفتن ضخامت دیوار

 4/30متر

عرض تابشبند

 0/70متر

مساحت جدار خارجی مورد بررسی

 26/84مترمربع

ارتفاع پنجره

 1/05متر

مساحت بازشو جدار خارجی مورد بررسی

 10/325مترمربع

عرض درب و پنجره

 0/70متر
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در منطقه کمربند خورشید ،استان یزد مکانی ایده

عملکرد نور را در خانهی ملکزاده مورد ارزیابی

آل برای بهرهمندی از مزایای انرژی خورشید و

قرار دهد.

همچنین فنآوریهای مرتبط با آن است .این

خانه ملکزاده شهر یزد دارای رون راسته ،یعنی

پژوهش بر آن است تا با ارائه نمودارها چگونگی

جهت خانه شمال شرقی – جنوب غربی است.

استفاده از فضای پنج دری با توجه به نور روز را

تصویر  9جهتگیری خانه ملکزاده شهر یزد را

مورد بحث قرار دهد ،همچنین نقش کیفی و کمی

نشان میدهد.

تصویر  -9جهت قرارگیری خانه ملکزاده یزد – رون خانه (ماخذ :نگارندگان).

 -2-4مقایسه نتایج با پژوهش مشابه (اعتبار

 %7.46است .این تجزیه و تحلیل نشان میدهد که

سنجی پژوهش)

نتایج این مطالعه از دقت الزم برخوردار است.

به منظور اعتبار سنجی مطالعه حاضر و برای تأیید
روش مدلسازی و شبیهسازی ،نتایج حاصل از کار

 -5یافتههای پژوهش

حاضر با مطالعه زارعمذهبیه و همکارانش که

 -1-5بررسی میزان آسایش راحتی افراد

مطالعهای مشابه را در خانه نعمتی درشهر شیراز

بر مبنای پراکندگی نور روز در اتاق

انجام دادهاند ،مقایسه می شود (زارعمهذبیه و

پنجدری

همکاران .)1395 ،شایان ذکر است که برای تایید

در معماری ایرانی نور دارای مفاهیم و بار نمادین

نتایج ،کلیه شرایط و مشخصات خانه نعمتی در نظر

است .همچنین در طول تاریخ اهمیت کاربردی نور

گرفته شده است .معیار آسایش حرارتی PMV

طبیعی برای سالمت روح و جسم تداوم یافته است.

بهصورت ماهانه با شرایط آبوهوایی شهر شیراز

این تداوم حضور نور در خانهها و ابنیههای تاریخی

مدلسازی شده است .با توجه به شکل  ،10نتایج

بهصورت بازشوها و پنجرهها ،نمایان شده است،

این بررسی با نتایجی که در مطالعه زارع مذهبیه و

که نور روز را به داخل هدایت میکنند .یکی از

همکاران ارائه شده است ،مورد مقایسه قرار

مهمترین خصیصههای نور طبیعی ،توالی و

میگیرد .بر اساس این نتایج میانگین و حداکثر

دگرگونی آن در طول روز است که باعث پویایی

مقادیر انحراف نسبی بین نتایج به ترتیب  %11.9و

فضا در زمانهای مختلف روز میشود.
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تصویر  -10شکل سمت راست :مطالعه موردی زارع مذهبیه و همکاران -شکل سمت چپ :مقایسه نتایج آنالیز انجام شده با
مطالعه زارع مذهبیه و همکاران (زارع مذهبیه و همکاران.)1395 ،

 -5یافتههای پژوهش

سانتیمتری ارتفاع درب ،در اتاق پنجدری برداشت

 -1-5بررسی میزان آسایش راحتی افراد

شده است.

بر مبنای پراکندگی نور روز در اتاق

 DAبهعنوان یک روش برای ارزیابی عملکرد نور

پنجدری

در فضای داخلی بهکار گرفته میشود .برای

در معماری ایرانی نور دارای مفاهیم و بار نمادین

ارزیابی میزان  DAبا تقسیم بندی فضای اتاق به 9

است .همچنین در طول تاریخ اهمیت کاربردی نور

قسمت مساوی ،فضای مورد بررسی بخش میانی

طبیعی برای سالمت روح و جسم تداوم یافته است.

اتاق پنجدری درنظر گرفته شده است (Lim et al.

این تداوم حضور نور در خانهها و ابنیههای تاریخی

) .2012- Lim & Heng, 2016بر اساس استاندارد

بهصورت بازشوها و پنجرهها ،نمایان شده است،

اشری در اتاق نشیمن میزان  300 luxنور نیاز است

که نور روز را به داخل هدایت میکنند .یکی از

که میزان  DAبرابر  %50فضایی معادل 300 lux

مهمترین خصیصههای نور طبیعی ،توالی و

نور را فراهم میکند ( ASHRAE Standard 55,

دگرگونی آن در طول روز است که باعث پویایی

 .)2017به دلیل اینکه در ادوار گذشته فعالیت

فضا در زمانهای مختلف روز میشود.

ساکنان در حالت نشسته صورت می پذیرفته است،

در این قسمت از پژوهش به منظور بررسی میزان

میانگین بررسی پراکندگی نور  40cmاز کف

DA

اتاق پنج دری درنظر گرفته شده است .مطابق با

) (Daylight Autonomyیا همان نور مفید روز،

تصویر  11در فضای تعیین شده ارزیابی نور روز

مورد سنجش قرار گرفته است .پراکندگی نور در

انجام میپذیرد .تحلیلها در دو روز اول تیر (21

وضعیت فعلی و با درنظر گرفتن پنج وضعیت

) Juneو اول دی ) (21 Decemberو در ساعات

پیشنهادی ،قرارگیری بنا بهصورت رون اصفهانی،

 12:00–13:00 ،9:00–10:00و 15:00–16:00

پراکندگی نور در اتاق پنجدری ،میزان

رون کرمانی و راستای محور شمالی–جنوبی،

ارائه شده است .جداول  4تا  9میزان پراکندگی نور

افزایش  20سانتیمتری ارتفاع درب و کاهش 20

را در وضعیت فعلی و چهار وضعیت پیشنهادی
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نشان میدهد .میزان شدت و حجم نور بر حسب

محدوده مورد بررسی  Pدر پالن اتاق پنجدری

] [%در هر کدام از نمودارها آورده شده است.

محدوده مورد بررسی  Pدر مقطع اتاق پنجدری

تصویر  -11محدوده مورد بررسی پراکندگی نور در اتاق پنجدری (ماخذ :نگارندگان).
جدول  -4بررسی میزان  DAدر وضعیت فعلی ،قرارگیری خانه بهصورت رون راسته – [( ]%ماخذ :نگارندگان).
21 December

21 June

Time

09:0010:00

12:0013:00

15:0016:00
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جدول  -5بررسی میزان  DAدر قرارگیری خانه بهصورت رون اصفهانی – [( ]%ماخذ :نگارندگان).
21 December

21 June

Time

09:0010:00

12:0013:00

15:0016:00
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جدول  -6بررسی میزان  DAدر وضعیت قرارگیری خانه بهصورت رون کرمانی – [( ]%ماخذ :نگارندگان).
21 December

21 June

Time

09:0010:00

12:0013:00

15:0016:00

ارزیابی آسایش راحتی و بررسی شاخصهای آسایش حرارتی  PMVو ...PPD
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جدول  -7بررسی میزان  DAدر وضعیت قرارگیری خانه در راستای محور شمالی-جنوبی – [( ]%ماخذ :نگارندگان).
21 December

21 June

Time

09:0010:00

12:0013:00

15:0016:00
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جدول  -8بررسی میزان  DAدر وضعیت افزایش  20سانتیمتری ارتفاع درب – [( ]%ماخذ :نگارندگان).
21 December

21 June

Time

09:0010:00

12:0013:00

15:0016:00

ارزیابی آسایش راحتی و بررسی شاخصهای آسایش حرارتی  PMVو ...PPD
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جدول  -9بررسی میزان  DAدر وضعیت کاهش  20سانتیمتری ارتفاع درب – [( ]%ماخذ :نگارندگان).
21 December

21 June

Time

09:0010:00

12:0013:00

15:0016:00

با توجه به جداول  4تا  9در فضای مورد بررسی P؛

پراکندگی نور در محیط تقریبا بین – %53.50

تحلیل وضعیت فعلی اتاق پنجدری – قرارگیری

 %81.40است .با توجه به استاندارد  DAبرابر

خانه ملکزاده بهصورت رون راسته

 %50فضای مورد بررسی  Pمعادل  300luxنور

با توجه به جدول  ،4در وضعیت فعلی اتاق پنج

دریافت میکند ،که شرایط آسایش راحتی در

دری و قرارگیری خانه بهصورت رون راسته بین

محیط ایدهآل است .بین ساعات  12:00-13:00و

ساعات  9:00–10:00در دو روز مورد بررسی،

 15:00-16:00در ماه  Juneنسبت به ماه  ،Decاتاق
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پنج دری شدت نور کمتری را دریافت میکند .این

آسایش قرار دارد که این میزان در روز 21Dec

امر نشان میدهد که در وضعیت فعلی اتاق

بیشتر از  21Juneاست.

پنجدری ،در تابستان نور و حرارت کمتر و در

تحلیل اتاق پنجدری در وضعیت قرارگیری خانه

زمستان نور و حرارت بیشتری به محیط وارد

ملکزاده در راستای محور شمالی  -جنوبی

میشود ،که متناسب با نیاز افراد نور در محیط

با توجه به جدول  ،7در روز  21 Juneدر سه زمان

پراکنده شده است.

مورد بررسی رفتار نور در محیط تقریبا مشابه است

تحلیل اتاق پنجدری در وضعیت قرارگیری خانه

و در فضای مورد بررسی  Pمیانگین نور ورودی به

ملکزاده بهصورت رون اصفهانی

فضا دارای شدت زیادی است که با شرایط بهینه

با توجه به جدول  ،5اتاق پنجدری بین ساعات

فاصله زیادی دارد .در روز  21 Decبین ساعات

 09:00-10:00و  12:00-13:00حداکثر شدت

 9:00-10:00و  12:00-13:00تمامی محدوده

تابش نور را دریافت میکند ،ازاینرو میتوان

مورد ارزیابی  Pدارای شدت نور زیاد و فاقد

گفت که اتاق پنجدری بین این ساعات شرایط

پراکندگی مناسب نور است ،در حالیکه در 21

آسایش راحتی افراد را فراهم نمیکند .بین ساعات

 Decبین ساعات  15:00-16:00به طور تقریبی

 15:00-16:00در اول تیرماه نیز اتاق نور زیادی را

محدوده مورد ارزیابی  Pدارای شرایط نزدیک به

دریافت میکند ،اما در روز اول دی ماه در

بهینه است ،اما در  21 Juneشرایط بهینه ایجاد

محدوده مورد بررسی  Pشرایط آسایش راحتی

نمیگردد.

افراد فراهم میشود زیرا  DAبرابر با  %50است که

تحلیل اتاق پنجدری در وضعیت افزایش و کاهش

محیط به میزان  300luxنور دریافت میکند و در

 20سانتیمتر ارتفاع درب

منطقه آسایش قرار میگیرد.

با توجه به اینکه در این بخش از تحلیل ،خانه

تحلیل اتاق پنجدری در وضعیت قرارگیری خانه

دارای رون راسته است ،پس نتایج شبیهسازیها

ملکزاده بهصورت رون کرمانی

تقریبا با وضعیت فعلی اتاق مشابه هستند .با توجه

با توجه به جدول  ،6در محدوده مورد بررسی P

به جداول  8و  9بین ساعات  09:00-10;00شرایط

بین ساعات  12:00-13:00و  15:00-16:00در دو

آسایش راحتی افراد نزدیک به شرایط بهینه است،

روز مورد بررسی ،با توجه به شدت و پراکندگی

زیرا ارتفاع در به میزان  20سانتیمتر افزایش و

نور ورودی به فضا شرایط آسایش راحتی افراد

کاهش یافته است .همچنین بین ساعات 12:00-

فراهم نمیگردد .زیرا  DAباالتر از  %50است که

 13:00و  15:00-16:00در ماه  Juneنسبت به ماه

در این صورت محیط بیشتر از  300luxنور دریافت

 Decاتاق پنجدری نور کمتری را دریافت میکند

میکند .بین ساعات  09:00-10:00در دو روز

که پراکندگی نور متناسب با فصل تابستان و

مورد بررسی بخش کمی از محدوده  Pدر شرایط

زمستان دارای کمترین و بیشترین مقدار است.
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 -2-5بررسی شاخصه آسایش حرارتی

در جداول شماره  10و  11شرایط آسایش حرارتی

 PMV & PPDمتاثر از حرارت ناشی از

در وضعیت فعلی و پنج وضعیت پیشنهادی اتاق

تابش نور روز در اتاق پنجدری

پنجدری آورده شده است .همانطور که در بخش

آسایش حرارتی یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر

قبلی مقاله اشاره شد ،کاهش ارتفاع در ،میزان

افزایش کیفیت محیط داخلی است .کاربران داخلی

ورود نور روز به محیط را کاهش میدهد و در

همیشه در تالش هستند محیطی را پیدا کنند که

نتیجه حرارت ناشی از نور در محیط کمتر میشود،

راحتی حرارتی را برای آنها فراهم آورد .با در نظر

اما افزایش ارتفاع در ،ورود نور به محیط داخلی را

داشتن معیار برقراری آسایش حرارتی بهینه -

افزایش میدهد که این امر نیز با افزایش حرارت

 ،0.5<PMV<+0.5درصد نارضایتی افراد از محیط

ناشی از نور همراه است .با توجه به جداول  10و

نیز کاهش پیدا میکند ،به عبارتی هر چه  PMVبه

 11در روز اول تیر ماه" PMV ،وضعیت کاهش

صفر نزدیک شود  PPDنیز کاهش پیدا میکند.

ارتفاع در" و "وضعیت رون راسته" به یکدیگر

(.)ASHRAE standard, 2017

نزدیک هستند ،که  PPDنیز دارای کمترین مقدار

در این بخش از پژوهش به منظور سنجش میزان

است .همچنین  PMVدر سایر وضعیتهای مورد

آسایش حرارتی و درصد نارضایتی افراد از محیط

بررسی ،خارج از محدوده آسایش میباشد که

دو معیار آسایش حرارتی  PMVو  PPDمورد

درصد نارضایتی افراد در محیط نیز افزایش مییابد.

بررسی قرار میگیرند .مقادیر  PMVو  PPDبا

به دلیل اقلیم یزد و آب و هوای گرم این شهر در

توجه به حرارت ناشی از نور خورشید ،منطبق بر

طول روز ،در روز اول دی و اول تیر ماه در تمام

زمانهای مورد بررسی در سنجش راحتی افراد (که

وضعیتهای مورد بررسی  PMVدر محدوده

در بخش قبلی ارائه گردید) در روز اول تیر و اول

ایدهآل و نزدیک به ایدهآل میباشد.

دی ماه و سه ساعت 12:00-13:00 ،9:00-10:00

و  15:00-16:00انجام پذیرفت.
جدول  -10بررسی شرایط آسایش حرارتی  -با توجه به موقعیتهای مورد ارزیابی خانهی ملکزاده –  1تیر (ماخذ :نگارندگان).
15:0016:00

]PPD [%
12:0013:00

9:0010:00

]PMV [-3 to +3
12:0015:0013:00
16:00

9:0010:00

وضعیت قرارگیری اتاق پنجدری خانهی ملکزاده
وضعیت فعلی – قرارگیری اتاق پنجدری بهصورت رون

21.38

9.47

5.93

+0.96

+0.45

+0.28

38.21

38.96

42.03

+1.25

+1.27

+1.33

قرارگیری اتاق پنجدری بهصورت رون اصفهانی

62.66

43.18

26.99

+1.77

+1.56

+1.02

قرارگیری اتاق پنجدری بهصورت رون کرمانی

35.73

37.82

25.71

+1.20

+1.25

+0.99

قرارگیری اتاق پنجدری در راستای محور شمالی  -جنوبی

57.008

40.75

27.10

+1.61

+1.40

+1.02

افزایش  20سانتیمتر ارتفاع درب اتاق پنجدری

21.25

9.45

5.85

+0.93

+0.45

+0.27

کاهش  20سانتیمتر ارتفاع درب اتاق پنجدری

راسته
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جدول  -11بررسی شرایط آسایش حرارتی  -با توجه به موقعیتهای مورد ارزیابی خانهی ملکزاده  1 -دی (ماخذ :نگارندگان).
15:0016:00

]PPD [%
12:0013:00

9:0010:00

]PMV [-3 to +3
12:0015:0013:00
16:00

9:0010:00

وضعیت قرارگیری اتاق پنجدری خانهی ملکزاده
وضعیت فعلی – قرارگیری اتاق پنجدری بهصورت رون

8.45

8.74

18.74

+0.40

+0.42

-0.80

5.02

8.07

5.53

+0.03

+0.38

+0.16

قرارگیری اتاق پنجدری بهصورت رون اصفهانی

5.41

5.90

26.47

+1.14

-0.208

-1.008

قرارگیری اتاق پنجدری بهصورت رون کرمانی

8.03

14.30

5.15

+0.38

+0.66

+0.08

قرارگیری اتاق پنجدری در راستای محور شمالی  -جنوبی

8.88

9.53

18.03

+0.43

+0.46

-0.78

افزایش  20سانتیمتر ارتفاع درب اتاق پنجدری

7.75

7.30

20.34

+0.36

+0.33

-0.85

کاهش  20سانتیمتر ارتفاع درب اتاق پنجدری

راسته

همچنین نتایج حاصل از بررسی  PMVو  PPDدر

نارضایتی افراد از محیط را نشان میدهد ،وضعیت

طول سال نیز در تصویر  12ارائه شده است .با توجه

فعلی با  %14.38دارای کمترین درصد نارضایتی

به تصویر  12در وضعیتهای مورد بررسی وضعیت

است .وضعیت فعلی اتاق پنجدری بین پنج فضای

فعلی با  +0.58در طول سال بهینهترین شرایط را

پیشنهادی باالترین شرایط رضایت افراد از محیط را

ایجاد میکند .همچنین معیار  PPDکه درصد

در طول سال بههمراه دارد.

تصویر  -12تغییرات  PMVو  PPDدر وضعیتهای مورد بررسی (ماخذ :نگارندگان).

 -6نتیجهگیری

ارزیابی آسایش راحتی و بررسی شاخصهای آسایش حرارتی  PMVو ...PPD

177

مطالعه حاضر با هدف بررسی آسایش حرارتی بر

 -اتاق پنجدری دارای رون راسته (وضعیت

مبنای حضور نور روز در محیط مسکونی ،خانه

فعلی) شرایط آسایش حرارتی ایدهآل را در

ملکزاده شهر یزد را مورد بررسی قرار داده است.

روز اول تیر ماه در ساعات  9:00-10:00و

خانه ملکزاده دارای رون راسته و متعلق به دوره

 12:00-13:00و در روز اول دی ماه در

قاجار است .اتاق پنجدری در فصول مختلف سال

ساعات  12:00-13:00و  15:00-16:00دارد

کاربردهای متفاوتی برای ساکنان داشته است ،به

که مقدار  PPDنیز در شرایط ایدهآل قرار

همین دلیل رفتار نور روز در اتاق پنجدری مورد

دارد.

ارزیابی قرار گرفته است .بررسیها در دو قالب

 -در روز اول تیر و اول دی ماه بیشترین PMV

کلی آسایس راحتی (بر مبنای پراکندگی نور روز)

و  PPDدر وضعیت قرارگیری اتاق بهصورت

و آسایش حرارتی (سنجش دو معیار آسایش

رون کرمانی است.

 PMVو  PPDبر مبنای حرارت ناشی از نور روز)

 -در روز اول تیر و اول دی ماه کمترین PMV

انجام پذیرفته است .برای رسیدن به اهداف پژوهش

و  PPDدر وضعیت رون راسته (وضعیت

ابتدا رفتار نور در وضعیت فعلی اتاق (قرارگیری

فعلی خانه ملکزاده) و کاهش  20سانتیمتر

خانه بهصورت رون راسته) انجام گرفته و سپس با

ارتفاع در است .کاهش ارتفاع باعث کاهش

درنظر داشتن پنج وضعیت پیشنهادی ،قرارگیری

حضور نور در محیط میشود که حرارت

خانه بهصورت رون اصفهانی ،رون کرمانی و

ناشی از حضور نور نیز کاهش مییابد ،به

راستای محور شمالی-جنوبی ،افزایش و کاهش

همین دلیل مقادیر  PMVو  PPDاتاق

20سانتیمتری ارتفاع درب اتاق پنجدری آنالیزها

پنجدری نزدیک به مقادیر وضعیت اتاق با

انجام شده است .برای رسیدن به شرایط راحتی و

کاهش  20سانتیمتر ارتفاع در ،نزدیک است.

حرارتی ،پراکندگی نور در دو روز  21Juneو

 -معیار سنجش  PMVاتاق پنجدری در

 21decبین ساعات 12:00-13:00 ،09:00-10:00

وضعیت فعلی بنا (ساالنه)  +0.53است و در

و  15:00-16:00برداشت شده ،همچنین در قسمت

بازه آسایش حرارتی قرار دارد ،که اختالف

دوم بررسیها بررسی آسایش حرارتی بهصورت

چشمگیری نسبت به سایر موارد مورد بررسی

ساالنه نیز انجام شده است .نتایج پژوهش نشان

دارد.

میدهد که:

 -با توجه به اینکه بازه  PMVدر محدوده  +3تا

 -رفتار نور ورودی در اتاق پنجدری در وضعیت

 -3قرار دارد ،میانگین ساالنه  PMVاتاق

فعلی (دارای رون راسته) نسبت به سایر

پنجدری

بین

وضعیتهای پیشنهادی مورد بررسی ،مطابق با

 +0.58<PMV<+2.01و در قسمت  0تا +3

استاندارد دارای  ،300luxو  DAبرابر %50

است ،یعنی آسایش حرارتی افراد کمتر در

است.

محدوده  0تا ( -3معیارهای بازه دمایی

خانه

ملکزاده
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معمولی تا خیلی سرد) قرار میگیرد و

جهت ساخت بنا بهگونهای است که فضاهای

میانگین ساالنه آسایش  +است.

اصلی از قبیل اتاق پنجدری ،حداکثر شرایط

 -معیار سنجش  PPDاتاق پنجدری در وضعیت

آسایش و راحتی انسان را در تمامی فصول

فعلی بنا با  %14.38دارای کمترین افراد

سال فراهم میآورد .این امر نشاندهنده بهینه

ناراضی از محیط در طول سال است .در سایر

بودن طراحی اقلیمی خانه ملکزاده و

وضعیتهای مورد بررسی درصد نارضایتی

معماری مسکونی – بومی شهر یزد در دوران

افراد از محیط بیشتر است.

قاجار است.

 -با توجه به موقعیت خانه ملکزاده نسبت به

 -معماری سنتی ایران در مناطق گرموخشک

جهت شمال و پنج نمونه مورد بررسی

مانند شهر یزد نمودی از معماری همساز با

وضعیت فعلی خانه (دارای رون راسته) دارای

اقلیم است که در راستای فراهم آوردن

حداکثر آسایش راحتی و حرارتی است.

شرایط آسایش افراد شکل گرفته و از شیوه-

درحالیکه در وضعیت پیشنهادی قرارگیری

هایی منطقی استفاده کرده است.

خانه در محور شمالی-جنوبی ،شرایط

 -تداوم کیفیت فضایی و کیفیت نورگیری اتاق

آسایش راحتی و حرارتی دارای کمترین

پنجدری در خانه ملکزاده یزد را میتوان

مقدار است.

توانایی درک معمار سنتی به مفهوم پایداری

 -درنگی در یافتههای پژوهش و تحلیل و

تعبیر کرد ،چون با استفاده از منبع پاک و

ارزیابی آنها بیانگر آن است که مالحظات

تجدیدپذیر نور خورشید و بدون نوسان در

معمارانه در خانه ملکزاده از قواعد دقیقی

کیفیت آن ،فضایی با کیفیت را به وجود می-

پیروی میکند .نسبت فضاهای باز و بسته و

آورده است.

پینوشتها
1. Predicted Mean Vote.
2. Predicted Percentage of Dissatisfied.
3. Malek Zadeh House.
4. Daylight Autonomy.

منابع
 برزگر ،زهرا .حیدری ،شاهین .)1396( .بررسی نقش عمق و سایه ورودی خانههای سنتی در تأمین آسایش حرارتی بیرونی-
نمونه موردی :بافت قدیم شهر شیراز .دو فصلنامه معماری اقلیم گرم و خشک ،دوره ،2شماره ،5صفحه .32-21
 پوراحمدی ،محبوبه .)1392( .بررسی الگوهای پایداری در معماری خانههای سنتی مهریز .نشریه شهر و معماری بومی ،شماره
 ،3صفحه .64-55
 پیرنیا ،محمد کریم .سبک شناسی معماری ایرانی ،تدوین :غالمحسین معماریان ،پژوهنده .،تهران.1382 ،
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 پیرنیا ،محمدکریم .آشنایی با معماری اسالمی ایران ،تدوین :غالمحسین معماریان ،موسسه فرهنگی سروش دانش .تهران،
.1390
 پیوستهگر ،یعقوب .حیدری ،علی اکبر و اسالمی ،مطهره .)1369( .بازشناسی اصول پنجگانه استاد پیرنیا در معماری خانههای
سنتی ایران و تحلیل آن با استناد به منابع اعتقادی اسالمی .فصلنامه شهر ایرانی اسالمی ،سال  ،7شماره  ،27صفحه .66-51

 حائری مازندرانی ،محمدرضا .)1388( .نقش فضا در معماری ایران .تهران ،دفتر پژوهشهای فرهنگی.

 حمزهنژاد ،مهدی .ترابی ،طاهره و ربانیمورخ ،مریم .)1393( .اصول مکان یابی شهر های سنتی ایران ،اولین کنگره بین المللی
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Abstract
Light plays an important role in traditional Iranian architecture, so much that spatial
qualities are created by light. In the present study, from the perspective of the problem of
people's comfort in the environment, data analysis and data analysis were based on daylight
at home in which it is the most used among other functions. The purpose of this study was to
determine the comfort conditions and thermal comfort indices of PMV and PPD in
Malekzadeh house in Yazd. For this purpose, the panjdari room has been analyzed and
evaluated, where modeling was done using Grasshopper algorithmic software, and analyses
performed by honeybee and ladybug plugins. The existing condition of panjdari and the
five proposed conditions, including Esfahani and Kermani orientations , orientation towards
north , and different heights of the panjdari door are presented and analyzed and finally
compared. The results show that raaste orientation gives the panjdari space 50% DA
(Daylight Autonomy) compared to other proposed conditions and it also receives 300lux of
light, providing comfort for residents. Also with PMV of +0.53 and PPD of 14.38%, it has
the highest thermal comfort among the proposed conditions. The practical potential of
Malekzadeh's panjdari room, due to its location in the building, has provided a space of
extreme thermal comfort and convenience throughout the year.
Keywords: Daylight, Orientation or Home Lighting, PMV and PPD, convenience and
Thermal Comfort
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نشریه علمی معماری اقلیم گرم و خشک
سال هشتم ،شماره یازدهم ،بهار و تابستان 1399

مقالة پژوهشی

بهینهسازی فضاهای نیمه باز خانههای آپارتمانی جهت تبدیل به گلخانه خورشیدی با
استفاده از الگوریتم ذوب فلزات
2

وحید بختیاری ،*1ریما فیاض

 -1دانشجوی دکتری معماری ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه هنر ،تهران ،ایران
 -2دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه هنر ،تهران ،ایران
(دریافت ،1398/10/25 :پذیرش)1399/04/21 :
چکیده
بهبود آسایش حرارتی ،از جمله مسائل مهمی است که در ساختمانهای امروزی مورد تأکید است .با توجه به روند رو به رشد
مصرف انرژی ،تالش برای صرفهجویی در ساختمانهای کشور یک ضرورت انکارناپذیر است .از طرفی استفاده بهینه از انرژی
رایگان خورشیدی ،محیطی مطلوب را برای ساکنین ساختمان فراهم میآورد و از سوی دیگر ،سبب کاهش میزان انرژی مصرفی
ساختمان در فصول سرد سال خواهد شد .از آنجا که روند کلی ساخت و سازهای مسکونی در کشور بهسمت توسعه واحدهای
آپارتمانی سوق پیدا کردهاست؛ استفاده از راهکارهای اقلیمی که بتواند در چنین بناهایی به عنوان واقعیت موجود شهرسازی کشور
مورد استفاده قرار گیرد ،نیاز مهمی است که کمتر مورد توجه قرار گرفتهاست .استفاده از فضاهای نیمه باز همچون بالکن ،مهتابی و
ایوان تحت عنوان «فضای نیمه باز» در واحدهای آپارتمانی مورد تأکید مقررات ملی ساختمان ایران است و در اکثر ساختمانهای
امروزی وجود دارد .درصورت طراحی هوشمندانه ،این دسته از فضاها قابلیت تبدیل به یک گلخانه خورشیدی به عنوان یک سامانه
ایستا برای جذب و بهرهبرداری از انرژی خورشیدی را فراهم میکنند .هدف از این پژوهش ،استفاده از هوش مصنوعی و بهینهسازی
الگوریتمی به منظور یافتن ابعاد ،فرم مشخصات فنی بهینه فضاهای نیمه باز آپارتمانی در اقلیم گرم و خشک ،در جهت تبدیل آنها
به یک گلخانه خورشیدی برای استفاده در مواقع سرد سال است .روش تحقیق در این پژوهش شبیهسازی و استدالل منطقی است.
ازاینرو با به خدمت گرفتن روش شبیهسازی فضایی مسکونی در شهر شیراز ،پارامترهای فضای نیمهباز ساختمان (ابعاد فضای نیمهباز،
ابعاد پنجره متصل به فضای داخل ،نوع فضای نیمه باز ،جنس شیشه و تهویه) به منظور ایجاد قابلیت تبدیل به گلخانه خورشیدی مورد
بررسی قرار گرفت و شرایط بهینه هریک از این پارامترها برای شهر شیراز تعیین شد .نتایج حاکی از آن است که چنین فضایی در
حالت بهینه میتواند تا  54درصد از مصرف انرژی گرمایشی ساختمان را کاهش دهد .در این میان بهترین پاسخ را فضای نیمه باز
مهتابی با استفاده از پوشش شیشه دوجداره ،از خود نشان داد.
کلید واژها :بهینه سازی چند هدفه ،معماری پایدار ،الگوریتم ذوب فلزات ،صرفه جویی در مصرف انرژی ،گلخانه خورشیدی،
فضای نیمه باز

*  -نویسنده مسئولEmail: Vahid.bakhtyari@gmail.com :
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 -1مقدمه

خورشیدی است .این موضوع درمبحث چهارم

تأمین آسایش حرارتی همواره یکی از دغدغههای

مقررات ملی ساختمان ایران نیز مجاز شمرده شده و

طراحان ساختمان بوده و در سالهای اخیر با بحرانی

تحت عنوان محفظه آفتابگیر از آن یاد شدهاست

شدن موضوع مصرف انرژی در دنیا ،بهینهسازی

(دفتر مقررات ملی ساختمان.)1392 ،

مصرف انرژی در ساختمان توجه بسیاری را به خود

هدف از این پژوهش ،کاربرد بهینهسازی پارامتری

جلب کردهاست .در این راستا طراحی بر مبنای

با استفاده از الگوریتم ذوب فلزات برای تخمین ابعاد

عملکرد با هدف کنترل ورود تابش خورشید به

و اندازه ،فرم و مشخصات عملکردی فضاهای نیمه

درون ساختمان و انتقال حرارت به بیرون ،بهترین

باز ساختمانهای مسکونی آپارتمانی است تا امکان

کارایی را در استفاده از انرژی خورشیدی به همراه

استفاده از آنها به عنوان گلخانه خورشیدی ،جهت

دارد & (Talaei, Mahdavinejad, Zarkesh,

کاهش مصرف انرژی و افزایش آسایش حرارتی

) .Motevali Haghighi, 2017این امر سبب شده-

فضای داخلی فراهم شود .به منظور رسیدن به هدف،

است تا راهکارهای متعددی به منظور کاهش

این پژوهش شامل سه مرحله عمده است :گام اول

مصرف انرژی و استفاده از انرژیهای نو در صنعت

تجزیه و تحلیل پیشینه موضوع ،گام دوم استخراج

ساختمان عرضه شود .استفاده از سامانههای غیرفعال

پارامترها و گام سوم شبیهسازی و بهینهسازی

خورشیدی از جمله گلخانه خورشیدی از جمله

پارامترها.

راهکارهای موثری است که میتواند امکان استفاده
از انرژی خورشیدی را به صورت پایدار فراهم کند.
از سویی محدودیتهای عمدتاً اقتصادی سبب شده
که بیشتر ساخت و سازهای مسکونی در شهرهای
بزرگ کشور به سمت تولید واحدهای آپارتمانی
پیش رود و این روند در حال گسترش است .این
موضوع موجب شده تا بسیاری از گزینههایی که به
عنوان راهکارهای کاهش مصرف انرژی یا استفاده
از انرژیهای تجدیدپذیر در ساختمان شناخته
شدهاند قابلیت اجرای خود را از دست بدهند .فارغ
از درستی یا نادرستی آپارتمانسازی ،با پذیرش آن
به عنوان یک واقعیت ،الزم است از تمام امکانات
موجود به منظور بهبود شرایط این دسته از
ساختمانها استفاده نمود .از جمله این امکانات
استفاده از فضای نیمهباز به عنوان یک گلخانه

 -2پرسشهای پژوهش
این پژوهش به این پرسش پاسخ میدهد که:
 -1پارامترهای موثر در طراحی گلخانه خورشیدی
به منظور استفاده از تابش خورشید برای یک
آپارتمان مسکونی کدامند؟
 -2باتوجه به موقعیت جغرافیایی در شرایط اقلیمی
شیراز به چه ترتیب میتوان از فضاهای نیمه باز
ساختمانهای آپارتمانی به عنوان یک گلخانه
خورشیدی استفاده نمود و ابعاد و نوع بهینه این فضا
به چه صورت است؟
 -3همبستگی بین پارامترهای موثر در طراحی فضای
نیمه باز به عنوان گلخانه خورشیدی چگونه است؟
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 -1-2ضرورت مسئله

به گونهای سازمانیافته تدوین شود که توان توضیح

هرچند در مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان

و تشریح تمام نمونههای آن مسئله را داشته باشد

ایران موضوع تبدیل فضای نیمهباز به محفظه

(مهدوینژاد ،طاهباز ،و دولتآبادی .)1395 ،در

آفتابگیر ،مجاز شمرده شدهاست اما بررسی جامع و

کنار این موضوع از نرمافزارهای پارامتری و

همه جانبه این پارامترها و محدودیتها برای استفاده

شبیهسازی به منظور تحلیل میزان مصرف انرژی،

از چنین امکانی ،مسئلهای است که تاکنون به آن

استفاده شدهاست .برای حل مسئله بهینهسازی نیز

پرداخته نشدهاست .شایان ذکر است که بررسی این

نرمافزار شبیهسازی انرژیپالس به نرمافزار تحلیلی

موارد باید متناسب با اقلیم و موقعیت جغرافیایی

متلب متصل شد تا با استفاده از الگوریتم ذوب

خاص هر منطقه انجام پذیرد و این موضوع برای

فلزات عملیات بهینهسازی انجام پذیرد .برای

آپاتمانهای مسکونی اقلیم گرم و خشک ایران

دستیابی به هدف تحقیق ،فرآیند پردازش اطالعات

مسئله بدیعی است که دستمایه این تحقیق قرار

به چند مرحله تقسیم شده است که در تصویر 1

گرفتهاست.

نمایش داده شده است .در گام نخست با استفاده از
روش کتابخانهای دادههای مورد نیاز جهت ارزیابی

 -2-2روش تحقیق

آسایش حرارتی محیط داخلی ساختمان مسکونی،

مرور ادبیات موضوع نشان میدهد که گلخانههای

نوع و نقش سیستمها در کاهش مصرف انرژی و

خورشیدی از گستره زیادی برخوردار هستند لذا

روشهای بهینهسازی و شبیهسازی استخراج شدند.

الزم است طراحی آن بر اساس گونهشناسی انواع و

در گام دوم از روش استدالل منطقی به منظور

مشخصات فنی آن صورت پذیرد .بهعبارتی در این

تدوین چارچوب نظری پژوهش استفاده شد و در

تحقیق گونهشناسی گلخانههای خورشیدی و

نتیجه با توجه به کاربری و ابعاد فضای داخلی ،میزان

مشخصات فنی آنها برای تحلیل و طبقهبندی

گرمای مورد نیاز در فصول سرد سال بهدست آمد.

مهمترین متغیرهای تأثیرگذار بر آنها بررسی

در این پژوهش ،اقلیم مورد نظر ،شهر شیراز درنظر

شدهاست .متغیرهای مستقل این مطالعه عبارتند از:

گرفته شده و همچنین مولفههای تأثیرگذار بر

ابعاد فضای نیمه باز ،مساحت پنجره واسط ،نوع

بازدهی

به

فضای نیمه باز ،جنس شیشه پوشش دهنده گلخانه و

محدودیتهای فضاهای نیمه باز آپارتمانی تعیین

تهویه.

شدهاست .در این روش ،نتیجه هر مرحله به صورت

در این تحقیق از روش استدال منطقی به منظور

داده اولیه مرحله بعدی در نظر گرفته میشود و سبب

تحلیل دادهها استفاده شدهاست .در روش استدالل

پیوستگی و انسجام مطالب در سراسر تحقیق

منطقی سعی میشود یک مسئله کامالً تعریف شده

میشود.

گلخانه

خورشیدی

با

توجه
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تصویر  -1ساختار و روش تحقیق (ماخذ :نگارندگان)

با ت وجه به اینکه نمونه مورد استفاده در این تحقیق

لوپز و همکارانش میزان انرژی دریافتی از گلخانه

در شرایط واقعی منطبق با استاندارد اشری شبیهسازی

خورشیدی را در یک پروژه واقعی در آب و هوای

شدهاست ،این نتایج قابل تعمیم به سایر

مدیترانهای اندازهگیری و تأثیر آن را بر مصرف

ساختمانهای آپارتمانی مشابه است .بر طبق آنچه در

انرژی تأسیسات مکانیکی ساختمان بررسی کردند

استاندارد اشری آمده ،ابزارهای مورد استفاده در این

(Suárez

تحقیق از روایی و اعتبار 1الزم جهت پاسخ به
سواالت آن برخوردار است

& (Judkoff

) .Neymark, 2004نتایج این پژوهش در آزمون
مجدد 2تأیید شد و با در نظر گرفتن تأیید نتایج در
مرحله باز آزمایی ،3پایایی 4پژوهش قابل اثبات است
و از این رو میتواند در موارد مشابه مورد استناد قرار
گیرد.

&

Manso,

Castro,

López,

) .Marigorta, 2020در تحقیق دیگری آلسینا و
همکاران میزان اثر تبدیل بالکن یک ساختمان را به
گلخانه خورشیدی مورد بررسی قرار دارند و
دریافتند این موضوع کمک شایانی به کاهش
مصرف انرژی ساختمان میکند .آنها تأثیر جنس
شیشه و تهویه گلخانه را نیز در تحقیق خود بررسی
کردند

&

Ferrari, Muscio,

(Allesina,

) .Pedrazzi, 2019شیلی و همکاران او در پژوهش

 -3پیشینه تحقیق

خود امکان ترکیب استفاده از گلخانه خورشیدی و

در رابطه با گلخانههای خورشیدی تاکنون مطالعات

سامانه گرمایش از کف را مورد بررسی قرار دادند

زیادی انجام گرفتهاست که به پارهای از آنها اشاره

و همچنین نشان دادند که در کنار ترکیب این دو،

میشود:

استفاده از مواد تغییر حالت دهنده به عنوان ذخیره
کننده حرارتی ،موجب افزایش بازدهی مجموعه
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خواهد شد ( .)Lu, Tong, & Pang, 2018اسامه

وجود گلخانه خورشیدی نتیجه بهتری را نشان داد

اسعد و همکارانش در مقاله خود میزان بازدهی کلی

& (Meroni, Scamoni, Tirloni, Pollastro,
).Lacci, 1991

گلخانه خورشیدی الحاقی به ساختمان را با استفاده
از نرمافزار ترنسیس و همچنین برداشت میدانی
اندازهگیری کردند آنها نشان دادند که جریان
هوای عبوری از بستر سنگی گلخانه به همراه ضریب
 Uمصالح تشکیل دهنده جدار گلخانه بیشترین اثر
را بر دمای داخلی آن دارد ( & Asa’d, Ugursal,

 .)Ben-Abdallah, 2019آلپیانی و همکارانش در
یک محیط کنترل شده آزمایشگاهی تأثیر بازیافت
حرارت به وسیله تأسیسات مکانیکی را در یک
گلخانه خورشیدی الحاقی به یک فضای عایق بندی
شده مورد ارزیابی قرار دادند .آنها نشان دادند
جنس مصالح اطراف گلخانه تآثیر بسیار چشمگیری
بر دمای داخلی آن دارد (Ulpiani, Summa, & di

) .Perna, 2019وانگ و همکارانش تاثیر استفاده
از گلخانه سقفی را در خانههای روستایی شمال چین
بررسی کردند؛ آنها به نتیجه رسیدند که بهترین
زاویه سقف در این حالت  28درجه است .همچنین
استفاده از چنین گلخانهای تأثیر بهسزایی بر افزایش
عمق نفوذ نور در ساختمان دارد ( Wang, Yuan,

 .)Li, & Li, 2019مهاالکاکو و فیسوره مدلی را
برای شیوه جذب انرژی تابشی در گلخانه ارائه
کردند .با کمک این مدل میتوان دمای هوای داخل
گلخانه را حساب کرد

& (Mihalakakou

) .Ferrante, 2000مرونی و همکاران از یک نمونه
واقعی برای بررسی عملکرد گلخانه خورشیدی
استفاده کردند .آنها تأثیر استفاده از پنجره جنوبی
و قرارگیری گلخانه الحاقی در ضلع جنوبی
ساختمان را با یکدیگر مقایسه کردند .در این مقایسه

در ایران نیز پژوهشهای متعددی در رابطه با
گلخانههای خورشیدی انجام شدهاست .به عنوان
نمونه به تعدادی از آنها اشاره میشود:
گیالنی و محمد کاری در پژوهش خود عملکرد
گلخانه خورشیدی را در ساختمانهای مسکونی
شهر اردبیل بررسی نمودهاند .این پژوهش با کمک
نرمافزارهای شبیهسازی و مطالعه میدانی انجام
پذیرفته و مشخص شده که برای دریافت بیشترین
انرژی خورشیدی ،بهترین جهتگیری در فصول
سرد سال جهت جنوب غربی و غربی است .همچنین
برای دوری از برافروختگی در مواقع گرم سال
بهترین جهت ،جنوب غربی است (گیالنی و
کاری.)1390،
مقدسی و همکاران در مقالهای به ارزیابی مدل بهینه
گلخانه خورشیدی در ساختمانهای مسکونی اقلیم
معتدل و سرد کشور (کرمانشاه) پرداختند .آنها
دریافتند که برای استفاده از گلخانه در ماههای سرد
سال بهترین جهتگیری ،زاویه  10درجه از سمت
جنوب به سمت غرب است و همچنین بهترین زاویه
شیب 50 ،درجه نسبت به سطح افق گلخانه و عمق
بهینه آن  6متر است (مقدسی و همکاران.)1396 ,
 -4روشهای محاسباتی مربوط به ذخیره
سازی حرارت
در مجموع سه شیوه برای ذخیرهسازی انرژی
گرمایی وجود دارد :ذخیره انرژی با گرمای
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محسوس؛ ذخیره انرژی گرمایی نهان ،و ذخیرهی
انرژی به شیوه ترموشیمیایی.

+ 𝑚𝑎𝑚 ∆ℎ𝑚 +
𝑇

=𝑄

𝑇𝑑 𝑝𝐶𝑚 𝑓 𝑇∫

 -4-1گرمای محسوس

𝑚

در این روش ،ذخیره انرژی با افزایش دمای یک
جسم صورت میگیرد .انرژی ذخیره شده در این
حالت ،به ظرفیت گرمایی ذخیره کننده انرژی ،تغییر
دمای ایجاد شده و جرم ماده ذخیره کننده وابسته
است.
گرمای ذخیره شده از این روش طبق معادله  1محاسبه
میشود:

=𝑄

معادله 3

𝑚[𝐶𝑎𝑝 (𝑇𝑚 − 𝑇𝑖 ) + 𝑎𝑚 ∆ℎ𝑚 + 𝐶𝑖𝑝 (𝑇𝑓 −
]) 𝑚𝑇
که در آن:
𝑚𝑇 :دمای ذوب ()°C

𝑚𝑎 :کسری از جرم ماده که ذوب شده
𝑚 :∆ℎگرمای ذوب در واحد جرم ()J/Kg
𝑝𝑎𝐶 :گرمای ویژه متوسط در فاز جامد ( J/Kg
)°C

معادله 1
) 𝑖𝑇 = 𝑚𝐶𝑎𝑝 (𝑇𝑓 −

معادله 2
𝑇
𝑇𝑑 𝑝𝐶𝑚 𝑚 𝑇∫
𝑖

𝑓𝑇
𝑇𝑑 𝑝𝐶𝑚 𝑇∫
𝑖

=𝑄

𝑝𝑖𝐶 :گرمای ویژه متوسط در فاز مایع ()J/Kg °C

که در آن:
 :Qحرارت ذخیره شده ()J
𝑓𝑇 :دمای ثانویه ()°C
𝑖𝑇 :دمای اولیه ()°C
𝑚 :جرم ماده ()m
𝑝𝐶 :گرمای ویژه ()J/Kg °C
𝑝𝑎𝐶 :گرمای ویژه متوسط ()J/Kg °C

 -4-2گرمای نهان
در حالت ذخیره سازی به وسیله گرمای نهان ،از
انرژی جذب شده در خالل تغییر فاز ماده استفاده
میشود .معادله حرارت ذخیره شده در این شرایط
از معادله  2معادله  3محاسبه میشود:

 -4-3گرمای ترمو شیمیایی
انرژی ترموشیمیایی حرارت منتقل شده در زمان
انجام واکنشهای گرماگیر و گرمازا است .میزان
ذخیره انرژی به مقدار ماده ذخیره کننده ،گرمای
واکنش و میزان تبدیل وابسته است .حرارت ذخیره
شده در این روش از معادله  4محاسبه میشود:
𝑟𝑄 = 𝑎𝑟 𝑚∆ℎ
که در آن:
𝑟𝑎 :کسری از جرم ماده که در واکنش شرکت
کرده است
𝑟 :∆ℎگرمای واکنش گرماگیر ()J/Kg
 -5شرایط اقلیمی شیراز
شهر شیراز در جنوب ایران در عرض  29/32شمالی
و طول  52/36شرقی قرار گرفتهاست .ارتفاع
ایستگاه هواشناسی فرودگاه شیراز از سطح دریا
 1481متر بوده و بر اساس پهنهبندی اقلیمی کسمایی
در گروه اقلیمی  5و زیرگروه  4قرار گرفتهاست از
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این رو دارای زمستانهای نسبتاً سرد و تابستان های

این شهر نیاز گرمایشی قابل مالحظهای دارند .بخشی

گرم و خشک است (کسمایی .)1371 ،براین اساس

از نمودار زیست اقلیمی تصویر  2که با عدد  10و

با توجه به تحلیل دادههای اقلیمی ایستگاه سینوپتیک

 11نمایش داده شدهاست بازهای را از سال نشان

هواشناسی شیراز در حدود  6ماه از سال نیاز به

میدهد که در آن میتوان با استفاده از سامانههای

گرمایش فضای داخلی ساختمان وجود دارد.

خورشیدی غیرفعال همچون گلخانه خورشیدی،

همچنین با توجه به تحلیل نمودار زیست اقلیمی شهر

آسایش حرارتی را تأمین نمود .با توجه به اطالعات

شیراز (با توجه به دادههای آب و هوایی ساعتی در

نمودار مذکور ،آسایش حرارتی در حدود 20

بازه زمانی سال  2005تا  )2018با وجود آنکه اقلیم

درصد اوقات سال با استفاده از سامانههای غیرفعال

شیراز در دسته بندی اقلیمی کسمایی به عنوان

خورشیدی قابل حصول است .این میزان تقریباً برابر

منطقهای گرم و خشک معرفی میشود ،دما در

با  50درصد کل مصرف انرژی گرمایشی ساختمان

بخش عمده سال زیر دامنه آسایش حرارتی قرار

است.

دارد (تصویر  .)2از این رو ساختمانهای واقع در

تصویر  -2نمودار زیست اقلیمی شهر شیراز ( ماخذ :نگارندگان)

 -6فضای نیمه باز ساختمان به عنوان گلخانه

بالکن ،مهتابی و ایوان هستند و به عنوان یک فضای

خورشیدی

ضروری برای تأمین نیازهای یک واحد مسکونی

فضاهای نیمه باز در آپارتمانها مطابق تعریف

برای دسترسی به محیط بیرون تلقی میشوند .اشکال

مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان ایران شامل

شماتیک این فضاها در تصویر  3دیده میشود.
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تصویر  -3شماتیک سه نوع فضای نیمه باز مرسوم -1 .مهتابی یا تراس -2 ،ایوان -3 ،باکن ( ماخذ :نگارندگان)

از دیدگاه مصرف انرژی ،کنترل انتقال حرارت از

با نگاهی به پژوهشهای پی شین رو شن می شود که

فضاهای نیمهباز میتواند کار دشوار و پر هزینهای

ا ستفاده از سامانه گلخانه خور شیدی به عنوان یکی

باشد .علت این امر وجود پل حرارتی ایجاد شده در

از راهکارهای غیرفعال مشههههور امکان اسهههتفاده از

محل دال کف آنها است که معموالً از میان عایق

گرمای تابشههی خورشههید را در فصههول سههرد سههال

حرارتی جدار ساختمان عبور میکند .حذف این پل

فراهم میآورد .پارامترهای موثر در طراحی گلخانه

حرارتی عملیات پیچیدهای را طلب میکند که حتی

خور شیدی ،ابعاد ،جهتگیری ،جنس شی شه ،ابعاد

در کشورهای اروپایی باتوجه به واقعی بودن قیمت

پنجره مابین گلخانه و فضهههای مجاور ،سهههایهانداز،

انرژی در آنها مقرون به صرفه نیست (Evola,

تهویه و جرم حرارتی ا ست .از سوی دیگر ا ستفاده

) .Margani, & Marletta, 2011اما در کنار این

از این سامانه در فضای نیمهباز واحدهای آپارتمانی

نقطه ضعف وجود چنین فضای نیمه بازی مخصوص ًا

واجد محدودیتهایی اسهههت از جمله :نوع فضهههای

اگر در جهت مناسبی از ساختمان قرار گرفته باشد

نی مه باز ( بالکن ،مه تابی و ایوان) ،م حدود یت در

(جهت جنوبی) این امکان را فراهم میآورد تا با

جرم حرارتی کف و وجود جدارهای سایهانداز در

پوشش این فضا به وسیله یک جدار شیشهای قابل

اطراف فضای نیمه باز .با توجه به اینکه در تحقیقات

تهویه از آن به عنوان یک گلخانه خورشیدی

پیشین نشان داده شدهاست که جهت جنوبی بهترین

استفاده نمود .این موضوع نه تنها مشکل پل حرارتی

بازده را برای گلخانه خور شیدی در نیمکره شمالی

را در مواقع سرد سال حل میکند بلکه موجب

زمهیهن و اقهلهیهم مههدیهتهرانهههای ایهجههاد مهیکهنههد

جذب انرژی خورشید و کاهش نیاز به مصرف

( ، )Deshpande, 2019در تحقیق حاضر با توجه به

گرمایش

روشهههن بودن پاسهههخ بهینه در این متغیر ،از مطالعه

(Sansaniwal,

مجددِ جهتگیری گلخانه صرف نظر و محا سبات

انرژیهای

تجدید

ناپذیر

ساختمانهای امروزی میشود

برای

).Sharma, & Mathur, 2018

برمبنای گلخانه رو به جنوب انجام شهههدهاسهههت.
بنابراین متغیرها و بازه تغییر هریک مطابق جدول 1

 -7پارامترهای موثر بر جذب انرژی به
وسیله گلخانه خورشیدی

درنظر گرفته شدهاست.
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جدول  -1متغیرهایی که در این پژوهش بهینهسازی شدهاند
متغیر

حداقل

حداکثر

گام تغییر

طول گلخانه

(0)m

(7)m

(0/05)m

عمق گلخانه

(0)m

(7)m

(0/05)m

مساحت پنجره واسط
تهویه

2

2

2

) 0(m

) 21(m

) 0/1(m

3

3

3

(𝑠0 )𝑚 ⁄

(𝑠1 )𝑚 ⁄

(𝑠0/001 )𝑚 ⁄

 -8شبیهسازی

بوده و بنابراین چنین درنظر گرفته شدهاست که افراد

با توجه به نمودار همدمایی مبتنی بر اطالعات آب و

در اوقات سرد سال لباس زمستانه و با ضریب Clo

هوایی ساعتی شیراز ،مواقع سرد در بازه زمانی اواخر

معادل  1پوشیدهاند و فعالیت عمده آنها در حد

اکتبر تا اواسط آوریل (مهرتا فروردین) است

نشستن و مطالعه کردن است (  Metبرابر  .)1/1در

(تصویر  .)4بنابراین کلیه شبیهسازیها در این بازه

این شرایط حد پایین دمای آسایش  20/3و حد

انجام شدهاست .معیار آسایش حرارتی در این

باالی آن  24/3لحاظ شدهاست (ASHRAE,

تحقیق ،مدل معرفی شده در استاندارد اشری 55

).2010

تصویر  -4نمودار همدمایی شهر شیراز (ماخذ :نگارندگان)

 -1-7مشخصات فضای شبیهسازی شده

انجام شبیهسازی وارد نرمافزار انرژیپالس ،نسخه

مدلسازی برای انجام شبیهسازی انرژی در نرمافزار

 9/2شد .در این نرمافزار فضایی مسکونی (مدل پایه)

اسکچآپ نسخه  2017انجام گرفت؛ سپس با

با ابعاد  8 × 10متر و ارتفاع  270سانتیمتر و

استفاده از افزونه اپن استودیو نسخه  2/9به منظور

پنجرهای با ابعاد قابل تغییر بر روی دیوار جنوبی
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ساختمان در نظر گرفتهشد .به منظور بررسی دقیقتر

ساختمان باشد .در حالت محاسبه فضای نیمه باز،

مسئله تحقیق ،به ازای هریک از فضاهای نیمهباز

مهتابی فرض شدهاست؛ آپارتمان در طبقه فوقانی

یک مدل پایه مجزا درنظر گرفته شد .برای محاسبه

است و سقف غیر آدیاباتیک و دارای عایق حرارتی

بالکن و ایوان سقف و کف و دیوار شرق و غرب

مطابق با مبحث  19مقررات ملی ساختمان است

این فضا به صورت آدیاباتیک فرض شدهاست تا

(تصویر .)5

مشابه یک واحد آپارتمانی عمومی در طبقات میانی

تصویر  -5تصاویر حاالت پایه و تبدیل فضای نیمه باز به گلخانه خورشیدی (ماخذ :نگارندگان)

همچنین با توجه به اینکه در این تحقیق اطالعات

میشود و در ماههای گرم الزم است جدار شیشهای

تفکیکی مصرف انرژی فضاهای داخلی ساختمان

گلخانه باز شود (وجود گلخانه در فصول گرم سال

بررسی نمیشود کل آپارتمان به عنوان یک زون

موجب برافروختگی و افزایش مصرف انرژی

حرارتی در نظر گرفتهشده و تأثیر مصرف انرژی بر

سرمایشی خواهد شد)؛ بنابراین در فصول گرم سال

کل مصرف انرژی ساختمان مورد مطالعه قرار

 80درصد جدار خارجی گلخانه باز میشود .پنجره

میگیرد .ضلع شمالی ساختمان دارای پنجرهای

واسط میان گلخانه و فضای داخلی درتمام حاالت

دوجداره و به اندازه  30درصد مساحت دیوار

از نوع دوجداره درنظر گرفتهشده و همچنین انتقال

شمالی است .دیگر پارامترهای ثابت فضای مورد

حرارت از گلخانه به وسیله تهویه مکانیکی انجام و

مطالعه بر اساس جدول  2درنظر گرفته شدهاند.

مقدار بهینه آن محاسبه شده است .در تصویر 6

جنس جدار شیشهای گلخانه در دو حالت تک

مشخصات گزینههای مختلفی که مورد آزمایش

جداره و دوجداره مورد بررسی قرار گرفت .با توجه

قرار گرفتهاند آمده است

به اینکه تنها در مواقع سرد سال از گلخانه استفاده
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جدول  -2پارامترهای ثابت مسئله
ارتفاع گلخانه

(2/7 )m

ضخامت دال کف گلخانه

(0/ 3 )m

ضریب انتقال تابش از شیشه

0/ 9

ضریب جذب تابش سطوح

0/5

مقدار مصرف انرژی تجهیزات

2

( 0/7 )W⁄m

داخلی ساختمان
نرخ نشت و نفوذ هوا
میزان مصرف انرژی تجهیزات

)0/018(m3 ⁄s
2

( 0/ 1 )W⁄m

روشنایی
کدر
ضریب انتقال حرارت شیشه

ضریب انتقال حرارت جدار

)℃ 0/4(W⁄m2

ساختمان

)℃ 4(W⁄m2

4

تعداد ساکنین ساختمان

تک جداره
ضریب انتقال حرارت شیشه

2

)℃ 1/5(W⁄m

دو جداره

ضریب انتقال حرارت بام

2

)℃ 0/36(W⁄m

ساختمان در حالت محاسبه
مهتابی

ضریب گرمای خورشیدی

0/86

( )SHGCشیشه تک جداره

ضریب گرمای خورشیدی 0/73
( )SHGCشیشه دو جداره

جنس جدار شیشهای گلخانه در دو حالت تک

 -2-7بهینهسازی به وسیله الگوریتم ذوب

جداره و دوجداره مورد بررسی قرار گرفت .با توجه

فلزات

به اینکه تنها در مواقع سرد سال از گلخانه استفاده

الگوریتم ذوب فلزات این قابلیت را دارد که

میشود و در ماههای گرم الزم است جدار شیشهای

شبیهسازیها را در یک فضای مطالعاتی چندبعدی و

گلخانه باز شود (وجود گلخانه در فصول گرم سال

با هدف تعیین ارتباط مابین پارامترها کنترل نماید.

موجب برافروختگی و افزایش مصرف انرژی

الگوریتم ذوب فلزات در واقع فرایند فیزیکی سرد

سرمایشی خواهد شد)؛ بنابراین در فصول گرم سال

شدن فلزات با دمای باال را شبیهسازی میکند .این

 80درصد جدار خارجی گلخانه باز میشود .پنجره

الگوریتم با نامهای الگوریتم تبرید ،الگوریتم

واسط میان گلخانه و فضای داخلی درتمام حاالت

تدریجی سرد شدن فلزات ،الگوریتم بازپخت

از نوع دوجداره درنظر گرفتهشده و همچنین انتقال

فلزات ،شبیهسازی گداخت و شبیهسازی حرارت

حرارت از گلخانه به وسیله تهویه مکانیکی انجام و

شناخته میشود .در زمان سرد شدن فلزات که در

مقدار بهینه آن محاسبه شده است .در تصویر 6

دمای باالیی قرار دارند ،اتمهای آنها میتوانند به

مشخصات گزینههای مختلفی که مورد آزمایش

ساختارهای بلوری متفاوتی که دارای سطوح انرژی

قرار گرفتهاند آمده است.

مختلفی هستند برسند .این ساختار بلوری به نرخ سرد
شدن فلزات بستگی دارد روند الگوریتم به این
ترتیب است که در یک دمای معین ،الگوریتم
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جایگاه یک اتم را به صورت اتفاقی تغییر میدهد و

انرژی بیشتر باشد ،بر اساس یک تصمیم احتمالی

میزان تغییر در انرژی سیستم را محاسبه میکند؛ اگر

ممکن است این ساختار رد یا تأیید شود ( Huang

مقدار انرژی جدید سیستم از شرایط اولیه کمتر بود

.)& Niu, 2016

ساختار جدید تأیید و پذیرفته میشود اما اگر مقدار

1
2
3

4
5
6

تصویر  -6حاالت مختلفی که متغیرهای آنها در این پژوهش بهینهسازی شدهاند ( ماخذ :نگارندگان).

در پژوهشی به وسیله ورتمان و همکارانش نشان داده

در این تحقیق برای انجام شبیهسازی از الگوریتم

شده این الگوریتم یکی از بهترین انتخابها برای

ذوب فلزات موجود در جعبه ابزار نرمافزار متلب

حل مسائل بهینهسازی مصرف انرژی در ساختمان

نسخه  2018استفاده شد .برای برقراری ارتباط میان

است .این الگوریتم از نظر کیفیت پاسخهای بهدست

نرمافزار انرژیپالس به عنوان موتور شبیهسازی با

آمده و همچنین سرعت همگرایی ،نتایج بهتری را

نرمافزار متلب به عنوان کنترلکننده عملیات

نسبت به الگوریتم ژنتیک از خود نشان

بهینهسازی ،اقدام به نوشتن یک کد اختصاصی در

دادهاست ) .(Wortmann et al., 2017برتری

نرمافزار متلب شد تا الگوریتم ذوب فلزات در

الگوریتم ذوب فلزات در تحقیق دیگری توسط

جعبهابزار متلب بتواند پارامترهای مورد نیاز در

وایبل و همکارانش به اثبات رسیده است (Waibel,

نرمافزار انرژیپالس را به صورت خودکار کنترل و

) ،Wortmann, Evins, & Carmeliet, 2019از

خروجیهای آن را دریافت نماید .کد نوشته شده

این رو میتواند انتخاب مناسبتری برای مطالعات

برای این منظور در پیوست 1مقاله آمدهاست.

پارامتری و بهینهسازی در رابطه با شبیهسازی انرژی

سازوکار ارتباط میان نرمافزارها در تصویر  7نشان

در ساختمان باشد.

داده شدهاست.
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تصویر  -7سازوکار استفاده از ابزارهای مختلف جهت بهینهسازی و شبیهسازی ( ماخذ :نگارندگان)

 -3-7اعتبار سنجی مدل

عمق  0/9متر به عنوان کمد از این بالکن کسر شده

به منظور اعتبار سنجی شبیهسازی بر اساس روش

و بهعنوان گلخانه خورشیدی لحاظ نشد .همچنین به

"انطباق با یک مدل دیگر" یا (Sargent, COM

اراتفاع  1/2متر از کف بالکن به عنوان جانپناه

) 2013ابتدا یک واحد آپارتمانی با ابعاد مشخص و

ساندویچ پنل (دوالیه ورق فایبرگالس و یک الیه

نزدیک به مدل پایه مورد استفاده در این پژوهش

عایق پلی یورتان در میان این دو ،در مجموع به

شبیهسازی شد (تصویر  .)8این واحد آپارتمانی در

ضخامت  10سانتی متر و ضریب انتقال حرارت

ضلع جنوبی خود دارای یک بالکن به طول  4/4متر

℃ (0/18 kcal/m2 hقرار گرفت .پنجره میان بالکن

و عمق  0/9متر است .این بالکن با استفاده از شیشه

و آپارتمان از جنس شیشه دوجداره با قاب یوپی وی

تک جداره و قاب آلومینیومی پوشش داده شد .در

سی و به ارتفاع  1/4متر و طول  2متر است (تصویر

قسمت شرقی بالکن بخشی از فضا به طول  0/6متر و

 8سمت راست).

تصویر  -1 -8مدل شبیه سازی شده -2 .تصویر گلخانه واقعی ( ماخذ :نگارندگان)

به مدت  100ساعت (از  17تا  25مهر )1398

نرمافزار اسکچآپ مدلسازی و در نرمافزار

تغییرات دمای بالکن اندازهگیری و ثبت شد .همین

انرژیپالس شبیهسازی گردید .دمای داخلی مدل

مدل نیز در نرمافزار اپن استودیو و با استفاده از
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شبیهسازی شده و مدل واقعی در تصویر  9مقایسه

) CV(RMSEمعرفی شده است (ASHRAE,

شدهاست.

) .2014معادله 4معادله  5نحوه محاسبه این دو

در راهنمای  14اشری به منظور اعتبارسنجی مدل

کمیت را نشان میدهند:

شبیهسازی شده دو معیار با عناوین  NMBEو
معادله 4

)× 100 (%

معادله 5

)× 100 (%

𝑛∑
) 𝑖𝑠𝑖=1(𝑚𝑖 −
𝑝𝑛−

1

𝑚 = 𝐸𝐵𝑀𝑁
∙
̅

(𝑚 −𝑠 )2
𝑛∑ 1
𝑖 𝑖 √ 𝑖=1
̅
𝑚
𝑝𝑛−

= )𝐸𝑆𝑀𝑅(𝑉𝐶

که در آنها  mمقدار اندازهگیری شده s ،مقدار

دادههای ساعتی به ترتیب برابر با  ±10و  30است،

شبیهسازی شده n ،تعداد اطالعات اندارهگیری شده

اعتبار نتایج شبیهسازی در این پژوهش تأیید میشود.

و مقدار  pبا توجه به پیشنهاد راهنمای اشری عدد

در گام بعد ،مدل شبیهسازی شده مطابق با

یک درنظر گرفته شدهاست.

مشخصات بخش  1-7تنظیم شد .با توجه به اینکه

عدد بدست آمده از معیار  NMBEبرابر با  5/8و

این تغییر نباید دقت پاسخ نهایی را دچار خدشه

مقدار یافت شده برای معیار ) CV(RMSEبرابر با

نماید ،کلیه سادهسازیها و تغییرات بر مبانی روش

 13/34است .با توجه به اینکه بر اساس راهنمای 14

 SEMانجام شد تا کمترین تأثیر را بر کیفیت نتایج

اشری حداکثر مقدار  NMBEو ) CV(RMSEدر

شبیهسازی داشتهباشد ).(Baker et al., 2018
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تصویر  -9نمودار مقایسه دمای گلخانه در حالت واقعی و شبیهسازی شده ( ماخذ :نگارندگان)
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 -8یافتههای پژوهش

شبیهسازی  500مرتبه باشد .برای اطمینان از پاسخ

هدف این پژوهش بهینهسازی پارامترهای سامانه

بدست آمده برای هر حالت عملیات بهینه،سازی 2

گلخانه خورشیدی در فضای نیمهباز در خانههای

بار تکرار شد .در تصویر  10نمودار مصرف انرژی

آپارتمانی با استفاده از الگوریتم ذوب فلزات

ماهیانه مربوط به تبدیل ایوان به گلخانه خورشیدی

بودهاست .برای نیل به این هدف پارامترهای مجزایی

نشان داده شدهاست .در این نمودار مصرف انرژی

تحت الگوریتم ذوب فلزات به طور همزمان تغییر

مدل پایه با حالتی که ایوان به گلخانه تبدیل شده،

کرده و نتایج این تغییرات با هدف کاهش مصرف

دیده میشود .تبدیل گلخانه در دو حالت با شیشه

انرژی ساختمان بهینه شدند .با توجه به اینکه مدت

تک جداره و دوجداره با یکدیگر مقایسه شدهاست.

زمان بهینهسازی نامحدود است و میتواند تا بینهایت

در تصاویرتصویر  11وتصویر  ،12این مقایسه برای

ادامه پیدا کند ،پایان بهینه سازی پس از تحقق این

فضاهای نیمه باز مهتابی و بالکن نمایش داده

دو شرط تنظیم شد -1 :تغییرات میان  20شبیهسازی

شدهاست.

پی در پی کمتر از  0/01ژول باشد -2 .حداقل تعداد
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تصویر  -10مقایسه میزان میزان مصرف انرژی ماهیانه در مدل پایه ایوان و تبدیل آن به گلخانه در دو حالت استفاده از شیشه تک
جداره و دوجداره ( ماخذ :نگارندگان)
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تصویر  -11مقایسه میزان میزان مصرف انرژی ماهیانه در مدل پایه مهتابی و تبدیل آن به گلخانه در دو حالت استفاده از شیشه
تک جداره و دوجداره ( ماخذ :نگارندگان)
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تصویر  -12مقایسه میزان میزان مصرف انرژی ماهیانه در مدل پایه بالکن و تبدیل آن به گلخانه در دو حالت استفاده از شیشه تک
جداره و دوجداره ( ماخذ :نگارندگان)
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در تصویر  13نمودار همبستگی پارامترهای

گلخانه بوده و نمودار سایر نمونههای مطالعه شده در

بهینهسازی شده ،شرایطی را نشان میدهند که

پیوست 2مقاله آمده است .همبستگی بدست آمده

گلخانه خورشیدی با شیشه تک جداره پوشش داده

در این تحقیق با استفاده از آزمون کندل تاو ایجاد

شدهاست .این نمودار مربوط به تبدیل بالکن به

شدهاست.
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تصویر  -13نمودار همبستیگی پارامترهای تبدیل بالکن به گلخانه ( ماخذ :نگارندگان)

در ت صاویر  15و  16نمودار همب ستگی دمایی داخل

حرارت گلخانه شهههده و دمای داخلی آنها افزایش

گل خا نه ها و محیط بیرون ن مایش داده شههههده و

یافته اسههت .بدیهی اسههت که با توجه به اینکه فرض

اختالف دمههای داخلی و خههارجی در دو حههالههت

شده ا ست پو شش شی شهای گلخانهها در روزهای

اسههتفاده از شههیشههه دوجداره و تک جداره نمایش

گرم سهههال تا  80درصهههد برچیده میشهههود ،دمای

داده شههدهاسههت .همانطور که در تصههاویر دیده می

داخلی گلخههانهههههها در آن مواقع بهها اختالف کمی

شود ،وجود شی شه دوجداره موجب کاهش اتالف

نزدیک به دمای بیرون خواهد بود.
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روز

تصویر  -15نمودار همبستگی دمایی فضای داخلی گلخانهها و محیط بیرون در زمستان و با پوشش شیشه دو جداره ( ماخذ:
نگارندگان)

بحث در نتایج و یافتهها

سال ،تأثیر آن بر افزایش مصرف انرژی سرمایشی

همانگونه که درنمودارهای مصرف انرژی گرمایشی

کمتر از  10درصد بوده و چندان چشمگیر نیست.

مالحظه میشود ،بیشترین صرفهجویی در شرایطی

مشخصات بهینه بهدست آمده برای این شش حالت

است که پوشش این فضا با استفاده از شیشه

در جدول  3نشان داده شدهاست .همانطور که

دوجداره انجام شده باشد .در این شرایط میزان

مشاهده میشود با توجه به اینکه در این پژوهش

صرفهجویی در مصرف انرژی گرمایشی ساختمان

بهینه سازی با هدف کاهش مصرف انرژی گرمایشی

عبارتند از 54 :درصد برای مهتابی 48 ،درصد برای

انجام شدهاست ،طول بهینه گلخانه خورشیدی در

بالکن و  31درصد برای ایوان .با توجه به گشودگی

حداکثر میزان خود بدست آمده است؛ به عبارتی از

 80درصدی جدار خارجی گلخانه در مواقع گرم

نظر اتالف حرارت ساختمان ،بهتر است کل نمای
آن به فضای گلخانه افزوده شود .چراکه این پوشش
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عالوه بر جذب حرارت خورشیدی ،الیه دیگری بر

است که در صورت ورود متغیرهای دیگر همچون

جدار اصلی ساختمان اضافه میکند و از اتالف

هزینهتمام شده ،زیربنای مفید و وضعیت حرارتی

انرژی گرمایی ساختمان جلوگیری مینماید .بدیهی

تابستانی ،پاسخ بهدست آمده متفاوت خواهد بود.

جدول  -3وضعیت متغیرها در حالت بهینه
نوع فضای نیمه باز و
جنس شیشه پوشش
دهنده
مهتابی با پوشش
شیشه تک جداره
ایوان با پوشش شیشه
تک جداره
بالکن با پوشش شیشه
تک جداره
مهتابی با پوشش
شیشه دو جداره
ایوان با پوشش شیشه
دو جداره
بالکن با پوشش شیشه
دوجداره

نرخ بهینه تهویه

طول بهینه گلخانه

عمق بهینه گلخانه

مساحت بهینه پنجره
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همچنین در زمینه رابطه میان متغیرها ،نتایج یافتهها

گلخانه و تهویه با ضریب اطمینان  0/99همبستگی

در مورد فضای نیمه باز بالکن نشان میدهد که

 0/3دارند.

بیشترین میزان همبستگی مربوط به دو متغیر مستقل

در رابطه با میزان همبستگی متغیرهای مستقل و متغیر

طول و عمق گلخانه است که با ضریب اطمینان

وابسته ،تصویر  13نشان میدهد که میان متغیر میزان

 0/99و ضریب همبستگی مستقیم  0/72است .بین

مصرف انرژی گرمایشی آپارتمان (متغیر وابسته) با

دو متغیر مستقل تهویه و مساحت پنجره با ضریب

طول گلخانه ضریب همبستگی غیر مستقیم  ،0/5با

اطمینان  0/99ضریب همبستگی غیرمستقیم 0/24

متغیر عمق گلخانه همبستگی غیر مستقیم  ،0/1با

ثبت شدهاست .بین دو متغیر مستقل طول گلخانه و

متغیر مساحت پنجره همبستگی مستقیم  0/21و با

تهویه با ضریب اطمینان  0/99همبستگی مستقیم

متغیر تهویه همبستگی غیر مستقیم  0/63وجود دارد.

 0/49به چشم میخورد .دو متغیر مستقل عمق
نتیجهگیری
با توجه به مطالعات انجام شده ،در اقلیم گرم و
خشک به دلیل وجود زمستانهای سرد بخش زیادی

بهینهسازی فضاهای نیمه باز خانههای آپارتمانی جهت تبدیل به گلخانه خورشیدی...
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از انرژی مصرفی ساختمان مربوط به تأمین گرمایش

بهدست آمده است .با توجه به روابط همبستگی به-

است .از این رو استفاده از سامانههای خورشیدی

دست آمده ،متغیر طول گلخانه و تهویه بیشترین اثر

همچون گلخانه خورشیدی میتواند به کاهش

را در مصرف انرژی گرمایشی ساختمان دارد .از

مصرف انرژی در این اقلیم کمک شایانی نماید.

آنجا که افزایش طول گلخانه موجب افزایش

نتایج حاصل از شبیهسازی نشان میدهد که تبدیل

دریافت انرژی خورشیدی میشود ،با گسترش طول

فضای نیمه باز جنوبی در ساختمانهای آپارتمانی

گلخانه (در تناسب با سایر متغیرهای وابسته همچون

امروزی به گلخانه خورشیدی میتواند بخش قابل

عمق و مساحت پنجره) میتوان به صرفهجویی

توجهی از مصرف انرژی گرمایشی ساختمان را در

بیشتری در مصرف انرژی ساختمان رسید .این

شهر شیراز ،کاهش دهد .دستاوردهای این پژوهش

موضوع در طراحی آپارتمانهای مسکونی به معنی

نشان میدهد که تبدیل فضای نیمهباز به گلخانه

افزایش هرچه بیشتر عرض بالکن و سایر فضاهای

خورشیدی در صورتی که از شیشه دوجداره به

نیمه باز است .همچنین میزان تهویه (انتقال هوای

عنوان پوشش استفاده شود ،میتواند کاهشی بین 31

گرم گلخانه به داخل ساختمان) اثر چشمگیری بر

تا  54درصد (بسته به نوع فضای نیمه باز) در مصرف

مصرف انرژی گرمایشی دارد .هرچند مقدار تهویه،

انرژی سرمایشی ساختمان مورد مطالعه ایجاد نماید.

دارای حد بهینهای است که وابستگی بیشتری به سایر

همچنین در این پژوهش رابطه همبستگی میان چهار

متغیرها دارد؛ به گونهای که افزایش بیش از حد

متغیر :طول گلخانه ،عمق گلخانه ،مساحت پنجره و

تهویه میتواند مصرف انرژی گرمایشی را افزایش

تهویه ،در کاهش مصرف انرژی گرمایشی ساختمان

دهد .از این رو الزم است بسته به شرایط ساختمان
مقدار آن بهینه شود.

پی نوشت
1- Validity
2- Validation
3- test-retest
4- Reliability
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1پیوست
:کد نوشته شده در نرمافزار متلب جهت اتصال آن به نرمافزار انرژیپالس

clear;
clc;
close all;
%Generating random number between 0 to 1
a=0;
b=1;
r = a + (b-a).*rand(100,1);
rand=r(1,1);
fidInFile = fopen('test2.idf','r');
%# Open input file for reading
fidOutFile = fopen('test3.idf','w');
%# Open output file for writing
nextLine = fgets(fidInFile);
%# Get the first line of input
while nextLine >= 0
%# Loop until getting -1 (end of file)
if (strfind(nextLine,'Material,')) ~= 0
fprintf(fidOutFile,'%s',nextLine);
nextLine = fgets(fidInFile);
%# Get the first line of input
if strfind(nextLine,'Wall Insulation [40],') ~=0
fprintf(fidOutFile,'%s',nextLine);
%# Write the line to the output file
nextLine = fgets(fidInFile);
%# Get the next line of input
fprintf(fidOutFile,'%s',nextLine);
%# Write the line to the output file
fgets(fidInFile);
%# Get the next line of input
aaa =sprintf(' %f,
!- Thickness {m}\r\n', rand) ;
fprintf(fidOutFile,'%s',aaa);
%# Write the line to the output file
nextLine = fgets(fidInFile);
%# Get the next line of input
else
fprintf(fidOutFile,'%s',nextLine);
%# Write the line to the output file
nextLine = fgets(fidInFile);
%# Get the next line of input
end
else
fprintf(fidOutFile,'%s',nextLine);
%# Write the line to the output file
nextLine = fgets(fidInFile);
%# Get the next line of input
end
end
fclose(fidInFile);
%# Close the input file
fclose(fidOutFile);
%delete sample.txt file(original text file)
delete('test2.idf');
%rename newsample.txt to sample.txt
file = dir('test3.idf');
[~, f,ext] = fileparts(file.name);
rename = strcat('test2',ext) ;
movefile(file.name, rename);
% Add Eplus path
system('C:\EnergyPlusV9-2-0\energyplus.exe -w IRN_Shiraz_Airport.Intl.AP.407540_ITMY.epw
Model.idf');
%copy and rename .eso file
copyfile eplusout.eso eplusout2.eso;
%change extension (eso to csv)
files=dir('eplusout2.eso');
for i=1:length(files)
filename=files(i).name;
[pathstr, name, ext] = fileparts(filename);
movefile(filename, fullfile(pathstr, [name '.csv']))
end
%rename eplusout2.csv to eplusout.csv
file = dir('eplusout2.csv');

1399  بهار و تابستان، شماره یازدهم، سال هشتم.نشریه معماری اقلیم گرم و خشک
[~, f,ext] = fileparts(file.name);
rename = strcat('eplusout',ext) ;
movefile(file.name, rename);
Dataset = datenum(xlsread('eplusout.csv'));%open file in matlab
selectedData=Dataset(:,(1:2));%select first 2 columns
%select rows with 155 and sum them
new=[];
s = size(selectedData,1);
n=1;
for m=11:s
if selectedData(m,1)==155
new(n,:)=selectedData(m,:);
n=n+1;
end
end
sum=sum(new(:,2));
clearvars -except rand sum; %clear workspace except rand and sum
clc; %clear Command Window
%Print the results in Command Window
fprintf('The value of Rand is: %f',rand);
fprintf('\n');
fprintf('The value of Sum is: %f',sum);
fprintf('\n');
%delete energyplus files
delete('eplusout.audit');
delete('eplusout.bnd');
delete('eplusout.csv');
delete('eplusout.eio');
delete('eplusout.end');
delete('eplusout.err');
delete('eplusout.eso');
delete('eplusout.mdd');
delete('eplusout.mtd');
delete('eplusout.mtr');
delete('eplusout.rdd');
delete('eplusout.shd');
delete('eplusout.sql');
delete('eplustbl.htm');
delete('sqlite.err');
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Abstract

Improving thermal comfort in buildings is one of the important issues that is
emphasized in today's buildings. Given the growth in energy consumption, saving
resources in buildings is an indispensable necessity. Optimal use of free solar energy
on the one hand provides a favourable environment for the occupants of the building
and on the other hand reduces the building energy consumption in cold months of the
year. Since the overall trend of residential construction in Iran has led to the
development of apartment units, Applying climate solutions that can be used in such
buildings is an important need that is getting less attention these days. The use of semiopen spaces such as balconies, terraces and porchs in apartment units is emphasized
by the National Building Regulations of Iran and is widely used in contemporary
buildings. When cleverly designed, these spaces can be converted to a sunspace to be
used as a passive system for the absorption and utilization of solar energy. The purpose
of this study is to use artificial intelligence and algorithmic optimization to find the
optimal dimensions, from and properties of semi-open spaces in warm and dry
climates in Iran, to transform them into a sunspace to be used in cold months of the
year. The research method in this study is simulation and logical reasoning. To reach
this goal, a residential space in Shiraz was simulated, and then the parameters of the
semi-open space (dimensions, indoor window area, semi-open space type, glass type
and ventilation) were investigated in order to convert it into a sunspace. Then the
optimal conditions of each of these parameters for the city of Shiraz were determined.
The results show that such an space can optimally reduce up to 54% of the building's
heating energy consumption and the best results came from terraces using double
glazing cover.
Keywords: Multi-objective Optimization, Sustainable Architecture, simulated annealing
algorithm, Energy Saving, sunspace, Semi-open Space
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مقالة پژوهشی

کارایی ادراکی نور روز:
یک مطالعه مروری ساختاریافته از نقش الگوهای انتشار نور روز بر ادراکات ساکنان
در فضاهای داخلی
سهراب رضایی ،1علی شرقی

*2

 -1دانشجوی دکتری معماری ،دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران ،تهران ،ایران
 -2استادیار دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران ،تهران ،ایران
(دریافت ،1398/11/07 :پذیرش)1399/04/21 :
چکیده
کارایی ادراکی نور روز معطوف به ارزیابی نور روز در سطح چشم انسان و رابطۀ آن با نیازهای روانشناختی (حاالت و روحیات)
و بهتبع آن تجربه فضایی ساکنان است که خود از معیارهای معمارانه جدارههای نور گذر و یا نمای ساختمان که الگوهای متفاوتی
از انتشار نور در فضای داخلی را شکل میدهند ،تأثیر میپذیرد؛ علیرغم این تأثیرپذیری ،به نظر میرسد معماران از اثرات
ادراکیِ این الگوها در فضای داخلی ساختمانها بهشکل نظاممند ،روشن و دقیق مطلع نیستند .این تحقیق با مرور ساختاریافته
پژوهشهای پیشین؛ بهدنبال تبیین رابطه بین الگوهای متفاوت انتشار نور روزِ برآمده از مشخصههای طراحی جدارههای نور گذر
(متغیر مستقل) و ادراکات ساکنان (متغیر وابسته) در فضاهای داخلی و شناسایی روشها و ابزارهای قابل اتکا برای سنجش ،کمی-
سازی و پیشبینی رابطه بین این دو و در نهایت تبیین خالءهای پژوهشی مرتبط با موضوع تحقیق است .یافتههای این پژوهش نشان
می دهد که ادراکات افراد از طریق دو بعد خوشایندی و برانگیختگی احساسات قابل تبیین است که محققان جهت ارزیابی این دو
بعد از روشهای متفاوت ارزیابی ذهنی مبتنیبر استخراج دادههای خودگزارشی از طریق ابزار پرسشنامه و ارزیابی عینی بر پایه
استخراج دادههای فیزیولوژیکی و مشاهدهای برآمده از شبکههای حسگر بدن انسان ) (BSNدر محیط واقعیت مجازی ) )VRبهره
بردهاند .همچنین یافتهها نشان میدهند که شاخص تضاد فضایی اصالحشده ( (mSCبرای سنجش تضاد تیرگی و روشنی ،شاخص
حجم تصویر فشردهسازی شده در قالب  JPEGو شاخص تشخیص میزان لبه  PNG-PERIM8جهت سنجش سطح پیچیدگی
تصاویر ،قابل اتکاترین شاخصهای کمیِ تصویر مبنا در پیشبینی اثرات ادراکی نور روز و شاخص طیف دامنه فوریه دو بعدی
) )FFT2در پیشبینی اثرات ادراکیِ سایر محرکهای بصری هستند .در مجموع میتوان بیان داشت که دستاورد این تحقیق می
تواند زمینهساز شکلگیری طیف گستردهای از مطالعات مرتبط با موضوع پژوهش در آینده شود.
کلید واژهها :نور روز ،ادراک ،واقعیت مجازی ،ارزیابی ذهنی ،ارزیابی عینی

* -نویسنده مسئولEmail: sharghi@sru.ac.ir :
این مقاله در راستای پایاننامه دکتری نویسنده اول با عنوان " تبیین رابطه هندسه الگوهای انتشار نور روز و ادراکات حسی ساکنان در ساختمان
های مسکونی " است که با راهنمایی نویسنده دوم در دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در حال انجام است.
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پرسشهای پژوهش

ساکنان آنها عمدتاً جهت جلوگیری از ورود

 -1چه رابطهای بین الگوهای متفاوت انتشار نور

گرمای بیش از حد ،پرهیز از خیرگی و حفظ حریم

روز و ادراکات ساکنان وجود دارد؟

با کشیدن سایبانهای داخلی (پردهها) مانع نفوذ نور

 -2روشها و ابزارهای قابل اتکا جهت سنجش،

روز به فضای داخل شوند و دغدغهای هم برای

کمیسازی و پیشبینی رابطه بین این دو کدامند؟

ورود نور روز به فضای داخل نداشته باشند .در

 -3خالءهای پژوهشی مرتبط با موضوع تحقیق

رویکرد دوم ،تمرکز طراحان صرفاً بر حیطه بهره

چیست؟

وری انرژی و شاخصهای کمی نور روز چون

 -1مقدمه
نور روز ماهیتی پویا و متغیر دارد که میتواند بر
مبنای معیارهای طراحی جدارههای نور گذر (نمای
ساختمان) بهویژه هندسه آن ،الگوها و ریتم سایه و
روشن متفاوتی را در فضای داخلی شکل دهد و بر
مبنای موقعیت جغرافیایی ساختمان ،زمان ،نوع
فعالیتهای فضا ،موقعیت و زاویه دید ناظر در فضا
و شرایط آسمان ابری یا صاف ،ادراکات و یا
حسوحال متفاوتی را در ساکنان ترغیب و در کل
تجربه فضایی متفاوتی را برای آنها ایجاد نماید
( Abboushi et al, 2019; Andersen, 2015,

تعیین حد مطلوب روشنایی و پرهیز از خیرگی
بهمنظور انجام فعالیتی خاص (سطح کار) و یافته
های پژوهشهای مرتبط با آنها که عمدتاً حضور
انسان در فضا را نادیده گرفته و بهشکل دو بعدی
(صفحهای) ارزیابی میشوند ،معطوف است؛
ازاینرو بهتبع اغلب راهکارهای برآمده از این
پژوهشها ،طراحی جدارهها بهگونهایست که به
شکل قابل مالحظهای ،نفوذ مستقیمِ نور روز به
فضای داخلی را بهویژه به جهت پرهیز از خیرگی و
گرمای بیش از حد محدود میسازد .آنچهکه از
پیامد این دو رویکرد برمیآید ،به مغفول ماندن
طراحان از قابلیتهای بالقوه نور روز در ایجاد تنوع

Chamilothori et al, 2019; Moscoso et al,
 .)2020; rockastle et al, 2017bبا اینحال ،به

و جذابیت بصری و بهبود حسوحال فضای داخلی

نظر میرسد که ساختمانهای امروزی تا سطح

و بهتبع آن بهبود تجربه فضایی ساکنان و یا به بیانی

مطلوبی ساکنان را از تأثیراتِ ادراکی نور روز در

دیگر کارایی ادراکی نور روز منتج میشود که

فضاهای داخلی بهرهمند نمیسازند که این امر می

میتواند یکنواختی و کسلکنندهشدن فضای

تواند ریشه در سه رویکرد اصلیِ مشهود و چالش-

داخلی را بههمراه داشته باشد .در رویکرد سوم،

برانگیزِ پیشگرفتهشده از جانب معماران در

معماران میکوشند که در طراحی جدارهها به

طراحی جدارههای نور گذر ساختمانهای امروزی

نیازهای روانشناختی ساکنان چون تأثیرات ادراکی

داشته باشد.

نور روز (کیفی) ،دید و منظر و حریم در فضای

در رویکرد اول ،جدارههای نورگذر ساختمانها

داخلی و مسائل زیباشناختی از نمای بیرونی

فاقد طراحی بهخصوصی بوده و بازشوها تماماً در

ساختمان توأمان با نیازهای جسمانی و شاخصهای

معرض نور مستقیم هستند که این امر سبب میشود

کمی نور روز بپردازند؛ ازاینرو ،به بهرهگیری از

کارایی ادراکی نور روز :یک مطالعه مروری ساختاریافته از نقش الگوهای انتشار نور روز
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هندسه و الگوهای متفاوت در جدارههای نور گذر

این تحقیق با مرورِ ساختاریافته پیشینه موضوع و

ساختمانها (پوستههای متخلخل و یا نماهای

توصیف و تحلیل محتوای آن؛ به دنبال تبیین رابطه

چندالیه) گرایش یافتهاند؛ ولی ارزیابی آنها عمدت ًا

بین شرایط (الگوهای) متفاوت انتشار نور روز

شخصی ،شهودی و یا تجربی است و از تأثیرات

برآمده از مشخصههای طراحی جدارههای نور

ادراکی الگوهای انتشار نور روز منتج از آنها بر

گذر (متغیر مستقل) و ادراکات بصری افراد (متغیر

ساکنان و بهتبع آن چگونگی تجربه فضایی که از

وابسته) در فضاهای داخلی و شناسایی و تشریح

طریق واکنشهای ذهنی (خودگزارشی) و

روشها و ابزارهای قابل اتکا برای سنجش ،کمی

واکنشهای عینی (فیزیولوژیکی) آنها بروز می

سازی و پیشبینی رابطه بین ایندو و در نهایت

یابد بهشکل نظاممند ،روشن و دقیق مطلع نیستند.

تبیین خالءهای پژوهشی مرتبط با موضوع تحقیق

بنابراین ،به نظر میرسد یکی از راهکارهای برون

است.

رفت از وضعیت کنونی و بهرهمندی مطلوب از
قابلیت بالقوه نور روز در بهبود حسوحال فضای

 -2روش پژوهش

داخلی و سالمتی جسمانی ساکنان تمرکز بر

پژوهش حاضر از نوع مروری ساختاریافته است

راهکارهای طراحی نور روز مبتنی بر بهبود

که جهت دستیابی به اهداف مطروحه ،به

ادراکات حسی ساکنان از طریق تدوین پژوهش

توصیف و تحلیل محتوای پژوهشهای پیشین

های تجربی توأمان با توجه به شاخصهای کمی

پرداخته است .برای این منظور سه پایگاه داده

نور روز است .دستاورد این تحقیقات ،شواهدی را

) (Google Scholar, Scopus, scienceDirectو

برای معماران فرآهم میآورد که با بهرهگیری از

شبکه اجتماعی -پژوهشی ( (ResearchGateبا

آن در فرآیند طراحی (مرحلۀ ایدهپردازی و

کلید واژههای “daylight” or “daylight

ارزیابی راهحلهای پیشنهادی و توسعه آنها) می-
توانند ساکنان را به بهرهگیری هر چه بیشتر نور روز
در فضای داخلی ترغیب و حاالت و روحیات و
تجربه فضایی آنان را بهبود بخشیده و در کل
موجبات بهبود سالمت روان و بهزیستی آنان را
فراهم آورند که این امر به طراحی شواهد مبنا

1

( )EBDو یا طراحی از راه علم که در آن روش-
های علمی با طراحی معماری پیوند مییابند،
داللت دارد.

patterns” or “sunlight patterns” and
“perception” or “visual perception” or
“perceptual effects” or “Perceptual
impressions” or “experience of space” or
” “spatial experienceبر اساس عنوان ،واژگان

کلیدی و چکیده پژوهشهای منتشر شده از از سال
 2010تا  2020جستجو شدند و با مداقه در آنها،
محققان و مطالعات بدوی و اصلی در این زمینه
شناسایی شده و با جستار همکاران و ارجاعات قبل
و بعد آنها تعداد  87پژوهش معتبر با استفاده از
چک لیست تحلیل کیفی مطالعات(CASP) 2

استخراج شدند.
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همانطور که نمودار 1ساختار مرور پژوهشهای

روز در طول زمان (بهصورت کرونولوژیک)

پیشین را واضح میسازد ،در پژوهش حاضر در

تشریح شدهاند؛ در گام ششم نیز با تأکید بر اهمیت

ابتدا (گام اول و دوم) کارایی (اثرات) ادراکی نور

کمیسازی و پیشبینیِ رابطه الگوهای متفاوت

روز که یکی از مؤلفههای انسانمحور نور روز به

انتشار نور روز و ادراکات انسان ،روشهای پیش

شمار میرود ،تبیین و شاخصهای ارزیابی آن

بینِ کارایی ادراکی نور روز (کیفی) و سایر

شناسایی و تشریح گردیده است .در گام سوم و

محرکهای بصری از طریق شاخصهای کمی (به

چهارم الگوهای متفاوت انتشار نور روز در فضای

ویژه شاخصهای تصویر مبنا( با بیان مصادیق

داخلی بر مبنای مشخصههای طراحی جدارههای

پژوهشی و روند توسعه و پیشرفت آنها در طول

نور گذر توصیف و روشها (ارزیابی ذهنی و

زمان ،تبیین شدهاند؛ در آخر نیز بر اساس نتایج

عینی) و ابزارهای سنجشِ اثرات ادراکیِ نور روز و

مباحث پیشین به جمعبندی ،معرفی خألهای

سایر محرکهای بصری تحلیل شدهاند؛ در گام

پژوهشی مرتبط با موضوع و ارائه پیشنهادات به

پنجم مصادیق پژوهشی مرتبط با اثرات ادراکی نور

مطالعات آتی پرداختهشده است.
گام اول

گام ششم

گام پنجم

گام چهارم

گام سوم

گام دوم

کمیسازی و پیشبینی
اثرات ادراکی نور روز و
سایر محرک بصری و
شناسایی قابلاتکاترین
روش پیشبینی
( 21پژوهش)

مصادیق پژوهشیِ اثرات
ادراکی نور روز بر انسان

روشها و ابزارهای
سنجش اثرات ادراکی
نور روز و سایر محرک
های بصری

شرایط (الگوهای)
متفاوت انتشار نور روز

شاخصهای ارزیابی
اثرات ادراکی نور روز

کارایی (اثرات) ادراکی
نور روز

( 18پژوهش)

( 30پژوهش)

(1پژوهش)

) 10پژوهش(

) 7پژوهش(

گام نهایی

یافتهها و بحث :جمعبندی و تبیین خالهای پژوهشی مرتبط با موضوع و ارائه پیشنهادات به تحقیقات آتی

نمودار -1ساختار کلی پژوهش حاضر در مرور مطالعات پیشین

نمودار 2شمای کلی از پژوهشهای شناسایی و

سایر محرکهای بصری و روشهای کمیسازی و

استخراج شده از پیشینه موضوع و ارتباط آنها با

پیشبینی اثرات آنها به دلیل قرابت و نزدیکی این

مباحث اصلی مطروحه در پژوهش حاضر 3را

محرکها (برای مثال نور مصنوعی( با نور روز،

روشن میسازد .الزم به توضیح است که مرور و

شکلگیری بینش عمیقتر و ارائه پیشنهادات به

تبیین روشهای و ابزارهای سنجش اثرات ادراکی

پژوهشهای آینده انجام شده است.
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نمودار -2شمای کلی از پژوهشهای استخراج شده از پیشینه موضوع و ارتباط آنها با مباحث اصلی مطروحه در پژوهش حاضر

 -3کارایی (اثرات) ادراکی نور روز

قابلیتهای بالقوه نور روز در ایجاد پویایی و

نور روز منبعی پویا و متغیر برای روشنایی است که

جذابیت بصری و بهبود حسوحال فضای داخلی و

مشخصههای بصری آن چون پویایی درخشندگی و

بهتبع آن بهبود تجربه فضایی ساکنان است .بهبیانی

تضاد سایه و روشن ،میتواند تأثیرات متفاوتی را بر

دیگر ،کارایی ادراکی نور روز معطوف به ارزیابی

حسوحال افراد (حاالت و روحیات) ،ادراکات و

نور روز در سطح چشم انسان و رابطۀ آن با نیازهای

نهایتاً تجربه فضایی آنان داشته باشد .کارایی

روانشناختی (حاالت و روحیات) و بهتبع آن

ادراکی نور روز بهمعنای میزان بهرهمندی از

تجربه فضایی ساکنان است که خود از معیارهای
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طراحی جدارههای نور گذر و یا نمای ساختمان

استین ) (2010به تفاوت اساسی بین نور روز و نور

که الگوهای متفاوتی از انتشار نور در فضای داخلی

مصنوعی در طراحی نورپردازی تأکید میکند.

را شکل میدهند ،تأثیر میپذیرد ( Abboushi et

ازنظر وی اگرچه منابع نور مصنوعی میتوانند با

;al, 2019; Ámundadóttir et al, 2017b
;Baehr-Bruyère, et al, 2019; rockastle et al
2017a; 2017b; 2017c; Chamilothori et al,
 .)2019; Chamilothori, 2019معماران و طراحان

ادغام با یکدیگر ترکیببندی مطلوبی را شکل

داخلی نیز همواره به نقش نور روز بر ادراک
فضایی انسان اذعان داشتهاند و از آن برای مجسم-
سازی و تعریف فضای داخلی بهره بردهاند
(

and

Corrodi,

;2007

Ching,

;Spechtenhauser, 2008; Holl et al, 2011
Krier, 1983; Pallasmaa 2012; Steane, 2012,
.)Zumthor, 2006

کریر ) (1983اذعان میدارد که با تابش نور روز
بر دیواری سفید و یا ایجاد انعکاسهایی در برخی
نقاط اتاق ،میتوان فضایی دلنشینی را شکل داد.
بازی نور و سایه که مناطق تاریک و روشن را در
اتاق ایجاد مینماید ،احساسات ما را نسبت به فضا
برمیانگیزد.
چینگ ) (2007بیان میدارد که نور روز با تفاوت
و تغییر سایه و روشنی که ایجاد میکند به فضای
اتاق روح میبخشد و فرمهای درون آنرا تفکیک
مینماید ،با متمرکز یا پخش بودن نور روز در
درون اتاق ،فرم فضا میتواند بیان شود یا متفاوت
جلوه کند که با آن میتوان یک حسوحال (جو)
شاد و یا حالتی تاریک و دلتنگ کننده در فضا
ایجاد نمود.
کرودی و اسپچتنهازر ) (2008بیان میدارند که
هویت فضا از طریق مقیاس ،ماهیت بازشوها و
انتشار نور ،بویژه ریتم نور و سایه آن تعیین میشود.

دهند؛ ولی تأثیرات ثابت و ایستایی دارند و نمی
توانند حالتهای ویژهای که نور روز بهواسطه
ماهیت پویا و متغیر آن ایجاد میکند را القا کنند.
هال ) (2011معتقد است که معماری دانش تجربه
فضاست که دراینبین نور روز نهتنها عاملی
محدودشده در این فضا نیست بلکه خود عاملی
جهت نمایانسازی و انتقال تجربه فضاست .هال
نور روز را به قطرات آبی که روی کاغذی ریخته
میشود و با حرکت بروی آن تغییر رنگ را نمایان
میسازد تشبیه مینماید .ازنظر وی ،نور نهتنها عمق
فضا و بافت مصالح را نمایان میسازد بلکه ماهیت
متغیر آن میتواند تأثیرات بهسزایی در تجربه فضا
داشته باشد.
ازنظر پالسما ) (2011نور روز با شمای بصری هر
فضا در تعامل است و مطلوبیت آن را متأثر می
سازد .پالسما به تعامل دوجانبه نور و سایه تأکید
میکند و سایه و نور را به تنفس تشبیه میکند و
بیان میدارد که سایه دم و روشنایی بازدم نور
است .ازنظر وی ،امروزه صرف ًا به وجه کمی نور
توجه میشود و بازشوها و فرم و الگوی طراحی
آنها نقش میانجی خود را در تعامل بین فضای
درون و بیرون ،خصوصی و عمومی شدن فضا و
ایجاد تیرگی و روشنی از دست دادهاند؛ در
حقیقت ،این موضوع به نقش فعال فرم و مشخصه
های طراحی بازشوها (جدارههای نور گذر) بر
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ادراکات افراد و بهتبع آن تجربه فضایی پویا اشاره

شاملِ عشق ،خوشبینی ،پرخاشگری ،تواضع،

دارد.

حقارت ،هیبت ،پشیمانی و مذمت میشوند .نظریه
اکمان (1994) 5نیز مدل گسستهای از شش احساس

-1-3

شاخصهای

ادراکات

ارزیابی

پایۀ ترس ،غم ،شادی ،شگفتی ،تحقیر و خشم را

ساکنان

ارائه میدهد .راسل (1980) 6و راسل و همکاران

پیشینه تحقیق نشان میدهد که ارزیابی تأثیر نور

) (1981بر خالف مدلهای گسسته مطروحه از

طبیعی و مصنوعی بر ادراکات ساکنان با واکنش

احساسات ،مدل پیوسته دایرهای خوشایندی-

های احساسی افراد پیوند مییابد (Boubekri,

برانگیختگی را ارائه دادند (تصویر .)1طبق این

) 1991; Van Erp, 2008; Veitch, 2001و

مدل ،واکنشهای احساسی فرد نسبت به محیط از

محققان همواره به نقش محرکهای بصری جهت

طریق دو بعد خوشایندی که تمایز و یا جهتگیری

ارزیابی واکنشهای متفاوت احساسی آزمودنیها

مثبت یا منفی احساسات نسبت به محیط را بیان

Ergan

نموده (برای مثال آرامشبخش یا اضظرابآور) و

;Chamilothori et al, 2019; Lang et al, 1993
lang, ) 1995, Leite et al, 2019; Zou and
.)Ergan, 2019

برانگیختی که شدت آن احساسات (میزان و شدت
آرامشبخش بودن و یا اضطرابآور بودن) را

طبق پیشینه ،نظریات متفاوتی جهت مقولهبندی

مشخص میکند ،در یک فضای دو بعدی دایرهای

احساسات در حوزه روانشناسی و روانشناسی

شکل قابل تبیین است .ازنظر وگلس،(2008) 7

محیطی ارائه شدهاند .برای مثال ،در نظریه مطروحه

راحتی و سرزندگی در فضا عواملی هستند که می

توسط پالتچینگ ،(1980) 4احساسات به دو دسته

توانند حسوحال آن را نمایان سازند که به نظر

اصلی (اولیه) و فرعی (ثانویه) تقسیمبندی میشوند.

میرسد این دو عامل با دو بعد خوشایندی و

احساسات پایه شامل انتظار ،شادی ،اعتماد ،غم،

برانگیختگی مطروحه توسط راسل ) (1980منطبق

ترس ،شگفتی ،عصبانیت ،نفرت و احساسات فرعی

است.

اذعان

داشتهاند

;2019

al,

et

که با ترکیب احساسات اصلی شکل میگیرند
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تصویر -1مدل دایرهای احساساتِ راسل ) Russell, 1980بر گرفته از (Chamilothori et al, 2019

طبق آنچهکه از پیشینه تحقیق برمیآید ،اغلب

سایبانهای داخلی و خارجی) چون هندسه و

تحقیقات در حوزه ارزیابی نقش الگوهای متفاوت

ترکیببندی آنها در فضای داخل تأثیر میپذیرد.

انتشار نور روز بر ادراکات ساکنان از مدل دایرهای

تحقیقات اندکی به گونهشناسی انواع متفاوت

احساسات راسل ) )1980جهت ارزیابی واکنش

شرایط انتشار نور روز در فضای داخلی پرداختهاند.

های احساسی افراد نسبت به فضاهای بهرهمند از

اغلب مطالعات صرفاً به بررسی تعداد محدودی از

نور روز بهره بردهاند ;Abboushi et al, 2019

الگوهای انتشار نور روز و ادراکات ساکنان

).)Boubekri, 1991; Chamilotori et al, 2019

معطوف گشته و دغدغهای جهت گونهبندی شرایط

درک جذابیت و پیچیدگی فضا مشخصههای

متفاوت انتشار نور روز در فضای داخلی نداشتهاند.

دیگری هستند که در پیشینه تحقیق مرتبط با

دراینبین ،روکاسل و اندرسن (2014) 8با بررسی

موضوع ،جهت ارزیابی ادراکات افراد از شرایط

نمونههای متعددی از معماری معاصر ،الگوهای

نور روز استفاده شدهاند ( ;Abboushi et al, 2019

متفاوت انتشار نور روز در آنها را بهطور شهودی

;Boyce, 2014; Chamilotori et al, 2019

 ) Rockcastle et al, 2017cکه بهنظر میرسد این
دو مؤلفه نیز با بعد برانگیختگی مطروحه توسط
راسل ) (1980و بعد سرزندگی شناساییشده
توسط وگلس ) (2008همپوشانی دارد .ارزیابی
ذهنیِ آسایش بصری که در برخی از مطالعات
ترجیحات بصری نیز بیان شده است ( (Abbushi

 et al, 2019شاخصه دیگری است که در پیشینه
تحقیق جهت ارزیابی کارایی ادراکی نور روز
( Abboshi et al, 2018b; 2015; Van den

 )Wymelenberg, 2012و سایر محرکهای
بصری ( (Spehar et al, 2015از آن بهرهگرفته
شده است.
 -2-3شرایط (الگوهای ،لکههای) متفاوت
انتشار نور روز
الگوهای متفاوت انتشار نور روز از مشخصههای
معمارانه جدارههای نور گذر (بازشوها و

و برمبنای تضاد درخشندگی فضایی (تیرگی و
روشنی) و تنوع درخشندگی به ده گونۀ کلی مقوله
بندی نمودند .همانطور که تصویر 2نمایش می
دهد این الگوها بهترتیب شامل الگویِ انتشار
مستقیم و اغراقآمیز (انتشار کامالً متغیر نور روز از
سقف) ،انتشار مستقیم و دراماتیک (انتشار تکههای
وسیع نور مستقیم از جدارهها در فضا) ،انتشار
مستقیم و فیلترشده (انتشار فیلترشده نور مستقیم از
جداره و سقف در فضا) ،انتشار نسبتاً مستقیم
(ترکیب انتشار مستقیم بدون فیلتر و فیلترشده نور)،
انتشار مستقیم (انتشار نور بدون فیلتر و با کمترین
موانع ورود) ،انتشار مستقیمِ انتخابی (انتشار نور
مستقیم به شکل انتخابی ،مجزا و هدفمند در فضا)،
انتشار مستقیم و غیرمستقیم (انتشار نور از
بازشوهایی با عمق زیاد در جدارهها که منجر به
انتشار مستقیم و غیرمستقیم نور در فضای داخلی
میشود) ،انتشار فضایی غیرمستقیم (انتشار
غیرمستقیم نور در جهتهای متفاوت از جداره و

219

کارایی ادراکی نور روز :یک مطالعه مروری ساختاریافته از نقش الگوهای انتشار نور روز

سقف در فضای داخل) ،انتشار غیرمستقیم (انتشار

پخشکننده نور که تضاد نور و سایه را در فضا

نور غیرمستقیم صرفاً از جبهۀ شمالی) و انتشار

کاهش دهد) میشوند.

غیرمستقیم و پخش شونده (بهرهگیری از صفحات

تصویر-2گونههای (الگوهای؛ شرایط) متفاوت انتشار نور روز در فضای داخل بر مبنای تضاد درخشندگی فضایی و تنوع
درخشندگی (.)Rockastle and Andersen, 2014

 -3-3روشها و ابزارهای سنجش کارایی

 -1-3-3روشهای تهیه و نحوهی نمایش

ادارکی نور روز

تصاویر شبیهسازیشده از شرایط متفاوت

پیشینه تحقیق نشان میدهد که محققان عمدتاً از دو

انتشار نور روز

روش سنجش تجربی در محیط واقعی و محیط

طبق پیشینه ،چگونگی تهیه تصاویر از فضای بهره

مجازی (شبیهسازی) برای ارزیابی نقش نور روز بر

مند از نور طبیعی و یا مصنوعی و نحوه نمایش آن-

ادراکات ساکنان بهره بردهاند .روش سنجش

ها به آزمودنیها موضوع مهم و چالشبرانگیز در

تجربی در محیط واقعی بهدلیل ماهیت متغیر نور

حیطه روششناسی موضوع تحقیق است .تعدادی

روز و مسئله دستکاری و کنترل شرایط متفاوت

از مطالعات هردویِ تصویربرداری از محیط واقعی

نور روز و لزوم ارزیابی تعداد قابلمالحظهای از

( ;Cauwerts, 2013; Moscoso et al, 2015b

آزمودنیها جهت اعتبار و قابلیت تعمیم نتایج،
محققان را با چالشهای فراوانی روبرو میسازد
))Bülow-Hübe,1995; Newsham et al, 2010؛

 )Newsham et al, 2010و تصاویر شبیهسازی-
شده ( Newsham et al, 2005; Mahdavi and

 (cauwert, 2013; Eissa, 2002را پیشنهاد داده-

ازاینرو ،اغلب پژوهشگران به شبیهسازی در

اند .این تصاویر میتوانند با محدوده پویایی باال

محیط مجازی که امکان دستکاری و کنترل

(تصاویر  )HDRکه دامنه درخشندگی باالتری را

متغیرها را بهآسانی فراهم میآورد ،گرایش یافته

در محدوده دید ساکنان فراهم میآورند ،شکل

اند ( Ámundadóttir et al, 2017b; Rockcastle
;et al, 2017a Abboushi et al, 2019
.)Chamilotori et al, 2019

بگیرند ( ;Cauwerts and Piderit, 2018

)Rockcastle et al, 2017b؛ برای مثال ،تعدادی از
9

پژوهشها از نرمافزار رادیانس که قابلیت ایجاد
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تصاویر شبیهسازی با محدوده پویایی باال را دارد

و انتشار نور در فضای واقعی باشد که این امر بر

بهره بردهاند .علیرغم بهرهمندی محققان از این

اهمیت تعامل و غوطهوری آزمودنیها در محیط

نوع تصاویر و نمایش آن در نمایشگرهای دوبعدی

مجازی (فضا پویا و محدوده دید قابلتغییر با

( LDRو  )HDRو سهبعدی استروسکوپی 10در

حرکت سر و محدود شدن محرکهای مداخلهگر

مطالعات متعدد ،یافتههای برخی پژوهشها نشان

در محدوده دید) جهت ارزیابی ادراک بصری آن

میدهد که تفاوت معناداری بین ادراک بصری

ها تأکید دارد ( (Cauwerts, 2013; Heydarian

آزمودنیها به هنگام نمایش تصاویر دوبعدی و

et al, 2017؛ ازاینرو ،محققان بهرهگیری از محیط

ایستای فضا به آنها نسبت به فضای واقعی وجود

مجازی غوطهور کننده (IVR) 12از طریق شبیه-

دارد ( Cauwerts, 2013; Chamilothori et al,

سازی در نرم رادیانس و وارد نمودن تصاویر شبیه-

 .)2019همچنین ،منطبقسازی سطح درخشندگی

سازی شده به موتور بازیسازی یونیتی 13جهت

تصاویر با دامنه درخشندگی ابزارهای نمایش،

شکلگیری محیط  180و یا  360درجهای و نمایش

چالش دیگر پیشروی محققان در پیشینه تحقیق

آن از طریق هدستهای واقعیت مجازی

14

بوده است که پژوهشگران جهت برون رفت ازاین

(تصویر )3را بهعنوان ابزاری جهت افزایش تعامل

مسأله بهرهگیری از الگوریتمهای نگاشت تن ( tone

آزمودنیها با محیط شبیهسازیشده بر مبنای قوانین

 )mappingمتناسب با ادراکات ساکنان از فضا را

فیزیکی (PBR) 15که دادههای نورسنجی دقیقی را

توصیه نمودهاند.11

فراهم میآورند و بهتبع آن صحت ارزیابی

تحقیقات نشان میدهند که نمایش دوبعدی و

ادراکات

پانارومای فضا که محدوده دید وسیعتری را فراهم

( Chamilothori et al, 2019; Moscoso et al,

میآورد و افراد قابلیت تغییر محدوده دید را دارند،
میتواند جایگزین مناسبی برای ادراک خوشایندی

آزمودنیها

پیشنهاد

دادهاند

2020; Kuliga et al, 2015; Rockcastle et al,
.)2017b

تصویر -3فضای مجازی غوطهور کننده با بهرهگیری از هدستهای واقعیت مجازی از نوع Chamilotori et ( Oculus Rift CV1

.)al, 2016; Rockcastle et al, 2017b
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16

طبق پیشینه ،محققان با نمایش محیط واقعی و یا

واقعیت مجازی غوطهور کننده نسبت به محیط

مجازی از سه گونه روش پیمایشی جهت استخراج

واقعی پرداختهاند .یافتههای این پژوهشها حاکی

دادههای خود گزارشی (ارزیابی ذهنی از طریق

از آن است که تفاوت معناداری بین کاربرد

ابزار پرسشنامه) ،روش آزمایشگاهی جهت

تصاویر شبیهسازیشده در محیط مجازی غوطهور

استخراج دادههای فیزیولوژیکی (ارزیابی عینی از

کننده و محیط واقعی بهرهمند از نور روز

طریق حسگرهای شبکهای بدن انسان) و روش

( (Chamilothori et al, 2018aو سایر محرک

مشاهدهای برای استخراج دادههای مشاهدهای

های بصری ( Abd-Alhamid et al, 2019; Chen

(ارزیابی عینی از طریق حسگرهای حرکت سر و

;et al, 2019; Heydarian et al, 2015
 )Higuera-Trujillo et al, 2017در مواردی چون

چشم) بهمنظور ارزیابی ادراکات آزمودنیها بهره

تعدادی از محققان به ارزیابی کفایت جایگزینی

کارایی آزمودنیها در انجام کار ،ارزیابی ذهنی و
احساس حضور آنها وجود ندارد که این امر بر
کفایت استفاده از این ابزار جهت ارزیابی کارایی
ادراکی نور روز تأکید دارد .بهعالوه ،بهرهگیری از
واقعیت مجازی امکان استخراج دادههای مشاهده
ای مرتبط با حرکت سر و حرکت چشم و دادههای
فیزیولوژیکی (عینی) چون فعالیتهای مغزی،
حالت چهره ،ضربان قلب ،هدایت پوستی که ادامه
تشریح داده شدهاند را برای محققان فرآهم می-
آورد که خود منجر به شکلگیری بینش جدیدی
از چگونگی ادراک افراد از فضای مجازی و به-
تبع آن تبیین رابطه بین محرکهای بصری محیط

بردهاند؛ ازاینرو ،پیشنهاد میشود جهت نیل به
روایی مطلوب در سنجش ادراکات ساکنان این سه
روش گردآوری دادهها با یکدیگر پیوندیافته و
همزمان سنجیده ،تحلیل و تفسیر شوند.
 -1-2-3-3روش پیمایشی (واکنشهای
ذهنی)
تعداد فراوانی از مطالعات صرفاٌ از روش پیمایشی و
ابزار پرسشنامه خودگزارشی (مقیاس درجهبندی)
جهت ارزیابی ادراکات و تجربه فضایی آزمودنی
ها متأثر از نور روز ( ;Abboushi et al, 2019
Moscoso et al, 2020; Rockcastle et al,
 )2017a; 2017b; 2017cو یا سایر محرکهای

کالبدی و تجربه افراد از فضا از طریق واکنشهای

بصری ()Cha et al, 2019; Ruta et all, 2019

روانشناختی و فیزیولوژیکی آنها شده است

بهره گرفتهاند .این پرسشنامهها عمدتاً به سه دسته

( Chamilothori et al , 2019; Leite et al,

پرسشنامه تک قطبی جهت ارزیابی احساسات

2019; Rockcastle et al, 2017c; Zou and
.)Ergan 2019

مثبت ،دو قطبی (افتراق معنایی) برای ارزیابی

 -2-3-3روشهای گردآوری دادههای
مرتبط با ادراکات ساکنان

احساسات مثبت و منفی و رتبهای بهمنظور رتبه-
بندی تصاویر و یا فضای مورد نظر توسط
آزمودنیها مقولهبندی میشوند .علیرغم بهره-
گیری اغلب محققان از مقیاس درجهبندی؛ ولی
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روایی آن توسط تعدادی از پژوهشها به چالش

گزارشی از طریق پرسشنامه شکل بگیرد را جهت

کشیده شده است (2003; Stokkermans, 2017

ارزیابی حاالت فیزیولوژیکی ،احساسی و شناختی

 )Houser and Tiller,و توصیه شده است که

که با چگونگی تجربه انسان از فضا پیوند مییابد،

روش پیمایشی و دادههای خودگزارشی برآمده از

فراهم میآورند ) .(Ergan et al , 2018مطابق با

آن با روش آزمایشگاهی و دادههای برآمده از آن

آنچه از پیشینه موضوع برمیآید ،محققان جهت

چون فعالیتهای مغزی ( )EEGحالت چهره

ارزیابی تأثیرات محرکهای بصری از طریق دو

( ،)EMGضربان قلب ) ،(HRهدایت پوستی

شاخص خوشایندی و برانگیختکیِ ادراک حسی

) (GSRو روش مشاهدهای و دادههای برآمده از

انسان ،از ابزارهای بیومتریک متعددی چون حسگر

آن چون ردیابی حرکت سر و چشم (Head and

الکتروانسفالوگرام یا نوار مغزی ( )EEGبرای

) Eye-trackingآزمودنیها پیوند یافته و این سه

سنجش فعالیتهای الکتریکی در مغر انسان،

همزمان سنجیده ،مقایسه ،تحلیل و تفسیر شوند

حسگر پاسخ گالوانیکی پوست ) (GSRبرای

( Banaei et al, 2017; Chamilothori et al,

سنجش هدایت الکتریکی پوست ،حسگر

2019; Ergan et al, Erkan, 2018; Leite et al,
2019; Rockcastle et al, 2017c; Zou and
.)Ergan 2019

فوتوپلیتیسموگرام ) )PPGجهت ارزیابی میزان
ضربان قلب ،حسگر الکترومیوگراف چهره (f-

 )EMGجهت ارزیابی تغییرات حالت (عضالت)
 2-2-3-3روش آزمایشگاهی (واکنشهای

صورت (تصاویر 4و  )5در پژوهشهای مرتبط با

عینی)

نور روز ) (chamilothori et al, 2019و سایر

طبق پیشینه ،محرکهای محیط کالبدی میتوانند

محرکهای بصری بهره بردهاند ( Banaei et al,

تجربه متفاوت انسان از فضا را شکل دهند که در

2017; Bernat et al, 2006; Dan-Glauser and
Scherer, 2011; Ergan et al, 2019; Erkan,
2018; Figner, and, Murphy, 2010 Leite et
al, 2019; Norwood et al, 2019; Yin et al,
.)2020; Zou and Ergan 2019a

اینبین روانشناسان محیط تجربه افراد از محیط مد
نظر را تبیین میکنند و متخصصین علوم اعصاب با
بهرهمندی از روشها و ابزارهای ملزومِ توسعه داده
شده توسط علوم مهندسی پزشکی چگونگی
شکلگیری این تجربه را تبیین میکنند (پیوند بین
روانشناسی محیط ،علوم اعصاب و مهندسی
پزشکی جهت تبیین تجربه فضایی انسان) .شبکه
های حسگر بدن انسان ( )BSNدر محیط واقعیت
مجازی

()VR

امکان

استخراج

دادههای

فیزیولوژیکیِ بیطرفانه و فارق از سوگیری خاصی
که ممکن است در روش استخراج دادههای خود

جدول 1شمای کلی از حسگرهای بیومتریک رایج
مورد استفاده و برگرفته از علوم عصب شناختی در
تحقیقات مرتبط با معماری را نمایش میدهد.
فعالیتهای مغزی افراد از طریق حسگر
الکتروانسفالوگرام ( (EEGبا قرارگیری تعدادی
الکترود در نیمکرههای متفاوت سر انسان شامل
لوب پیشانی ،لوب گیجگاهی ،لوب آهیانه و لوب
پسسری سنجیده میشود (تصویر .)4نوسانات این
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حسگر بر اساس محدودههای فرکانسی به پنج موج

میشود ( (Cocioppo et al, 2007; Shin et al,

دلتا ( 4-0هرتز) ،تتا ( 8-4هرتز) ،آلفا (14 -8

 .2015همچنین ،یافتههای تحقیق شین و همکاران

هرتز) ،بتا ( 40-14هرتز) و گاما ( 40و  40به باال

) )2015که جهت ارزیابی تأثیر نور مصنوعی

هرتز) مقولهبندی میشوند .این حسگر بهدلیل

مستقیم و غیرمستقیم و بر احساسات ساکنان در

ارزیابی هر دو بعد خوشایندی و برانگیختگی

محیط مسکونی انجام شده است ،نشان میدهد که

احساسات همواره نقش بهسزایی در ارزیابی تجربه

زمانیکه آزمودنیها در معرض نور ترکیبی مستقیم

افراد از محیط کالبدی و طبیعی در پیشینه تحقیقات

و غیرمستقیم قرار میگیرند ،نوسانات موج تتا (8-4

مرتبط با تأثیر محیط بر انسان داشته است .برای

هرتز) در قسمت راست لوب پیشیانی و گیجگاهی

مثال ،پژوهشها نشان میدهند نوسان موج آلفا در

و قسمت چپ لوب گیجگاهی و آهیانه افزایش

لوب پیشانی متأثر از محرکهای محیطی سبب

یافته (تصویر )6و آزمودنی احساس خوشایندی

شکلگیری حس آرامش و هوشیاری در انسان

بیشتری دارند.

جدول -1شمای کلی از حسگرهای بیومتریک مورد استفاده علم عصب شناختی برای معماری در پیشینه تحقیق ( (Ergan et al,
نوع دادههای

خوشایندی یا

2019
میزان سختی در

استخراجی

برانگیحتگی

تجزیه و تحلیل

EEG

فعالیتهای مغزی

خوشایندی و

GSR

سطح رسانایی پوست

حسگر

تمرکز

سطح تهاجم و میزان سختی
و آسانی در کاربرد حسگر

داده ها
باال

فعالیت الکتریکی مغز

غیر تهاجمی/آسان

برانگیختگی
برانگیختگی

متوسط

(هدایت پوست)

واکنشهای رسانایی

غیر تهاجمی /آسان

پوست

PPG

فعالیت قلب

برانگیختگی

متوسط

f-EMG

واکنشهای عضالت

خوشایندی و بر

باال

صورت

انگیختگی

Eyetracking

حرکت چشم

خوشایندی و بر

باال

FMRI

فعالیت مغز

خوشایندی و

باال

تغییر در میزان ضربان

غیر تهاجمی /آسان

قلب

انگیختگی

واکنشهای صورت

غیر تهاجمی /آسان

نواحی مورد تمرکز،

غیر تهاجمی /آسان

جریان خون فعالیت

غیر تهاجمی /سخت

نقاط با جذابیت باال
عصبی

برانگیختگی
ECG or
EKG

فعالیت قلب

برانگیختگی

باال

MEG

فعالیت مغز

خوشایندی و بر

باال

PET

فعالیت مغز

تغییرات ضربان قلب

غیر تهاجمی /سخت

و ضربان قلب
انگیختگی
خوشایندی و بر
انگیختگی

فعالیت عصبی

غیر تهاجمی /سخت

مغناطیسی
باال

تصویربرداری هسته
ای از مغز

تهاجمی /سخت
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تصویر -4بهترتیب :حسگر موبایل  EEGاز نوع  Emotivetبا شانزده کانال ) ،(www.emotive.comقرارگیری الکترودها در
قسمتهای مختلف مغز (لوب پیشانی ،لوب گیجگاهی ،لوب آهیانه ،لوب پسسری)  ،حسگر  EMGجهت سنجش تغییرات
حالت (عضالت) صورت )(Rantanen et al; 2016

تصویر -5سمت راست؛ هدست واقعیت مجازی  Tobii Pro VR Integrationکه قابلیت ردیابی حرکت سر و چشم

( Head and

 )Eye trackingرا دارد ) .)www.tobiipro.comسمت چپ؛ ابزار  Empatica E4 wristbandکه سطح هدایت پوستی ( (Skin

 Conductanceو ضربان قلب را ارزیابی مینماید (.(www.empatica.com

فعالیتهای مغزی افراد از طریق حسگر

افراد از محیط کالبدی و طبیعی در پیشینه تحقیقات

الکتروانسفالوگرام ( (EEGبا قرارگیری تعدادی

مرتبط با تأثیر محیط بر انسان داشته است .برای

الکترود در نیمکرههای متفاوت سر انسان شامل

مثال ،پژوهشها نشان میدهند نوسان موج آلفا در

لوب پیشانی ،لوب گیجگاهی ،لوب آهیانه و لوب

لوب پیشانی متأثر از محرکهای محیطی سبب

پسسری سنجیده میشود (تصویر .)4نوسانات این

شکلگیری حس آرامش و هوشیاری در انسان

حسگر بر اساس محدودههای فرکانسی به پنج موج

میشود ( (Cocioppo et al, 2007; Shin et al,

دلتا ( 4-0هرتز) ،تتا ( 8-4هرتز) ،آلفا (14 -8

 .2015همچنین ،یافتههای تحقیق شین و همکاران

هرتز) ،بتا ( 40-14هرتز) و گاما ( 40و  40به باال

) )2015که جهت ارزیابی تأثیر نور مصنوعی

هرتز) مقولهبندی میشوند .این حسگر بهدلیل

مستقیم و غیرمستقیم و بر احساسات ساکنان در

ارزیابی هر دو بعد خوشایندی و برانگیختگی

محیط مسکونی انجام شده است ،نشان میدهد که

احساسات همواره نقش بهسزایی در ارزیابی تجربه

زمانیکه آزمودنیها در معرض نور ترکیبی مستقیم
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و غیرمستقیم قرار میگیرند ،نوسانات موج تتا (8-4

یافته (تصویر )6و آزمودنی احساس خوشایندی

هرتز) در قسمت راست لوب پیشیانی و گیجگاهی

بیشتری دارند.

و قسمت چپ لوب گیجگاهی و آهیانه افزایش

تصویر -6سمت راست :میانگین باالی توزیع نوسان موج تتا در نیم کرههای متفاوت سر ،نیم کرههای (لوب پیشانی ،لوب
گیجگاهی ،لوب آهیانه ،لوب پس سری) سر ( .(Shin et al, 2015سمت چپ :محل قرارگیری الکترودهای حسگر
الکتروانسفالوگرام با شانزده کانال

حسگر پاسخ گالوانیکی پوست ) (GSRبا بهره

هنگام انجام فعالیتهای ذهنی تشدید و در هنگام

گیری از دادههای برآمده از سطح تعرق پوست،

افزایش سطح توجه به فضا کاهش مییابد .(Izso et

میزان هدایت پوستی را میسنجد و حسگر

) al, 2009همچنین ،میزان خوشایندی ساکنان با

فوتوپلیتیسموگرام ) (PPGبا دادههای الکتریکی

کاهش و یا عدم تغییرات ضربان قلب و هدایت

برآمده از انعکاس نور متأثر از میزان جریان خون،

پوستی رابطه دارد (.(Bernat et al, 2006

سطح ضربان قلب (تصویر )5را ارزیابی می
نماید (Ergan et al, 2019; chamilothori et al,

عالوه

) .2019هدایت پوستی که بهمعنای تغییر در سطح

الکترومیوگراف

رسانایی الکتریکی پوست افراد بهدلیل تغییر در

دیگریست که در پیشینه تحقیق ،جهت ارزیابی

سطح تعرق پوست بدن با تأثیرپذیری از محرک-

تجربه فضایی آزمودنیها در محیط واقعیت مجازی

های داخلی و خارجی (محیطی) است میتواند

از آن بهره برده شده است .این حسگر فعالیت

برحسب سطح برانگیختگی ساکنان (سطح توجه و

عظالت صورت را از طریق تشخیص و تقویت

جذابیت بصری) متغیر باشد .برای مثال ،با افزایش

تکانههای الکتریکی که توسط عضالت خاصی

سطح توجه میزان هدایت پوستی نیز افزایش مییابد

شکل میگیرند ،ارزیابی مینماید (Ergan et al,

( chamilothori et al, 2019; Dawson et al,

).2019

 .)2007; Figner and Murphy, 2010این در-

بر

دو

حسگر
چهره

مطروحه،

حسگر

()f-EMG

حسگر

حالی است که میزان ضربان قلب به شکل بلعکس

 -3-2-3-3روش مشاهدهای (واکنشهای

عمل میکند؛ بهاینمعناکه میزان ضربان قلب در

عینی)
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برخی تحقیقات با بهرهگیری حسگرهای ردیابی

 100درصد مقولهبندی نماییم (تصویر)7؛ حرکت

حرکت چشم و سر انسان دادههای عینی مرتبط با

سر آزمودنیها در  74درصد از کل زمان نمایش

حرکت سر و حرکت چشم (حسگر Head and

فضای به آنها در محدوده مثبت و منفی  0تا 25

 )Eye-trackingرا استخراج نموده و بینش

درجه عمودی و  45درجه افقی از مرکز میدان دید

جدیدی از چگونگی ادراک افراد از فضای

است که این موضوع موقعیت (محل) جذابیت

مجازی را فراهم آوردهاند Rockastle et al,

بصری (سطح توجه باال) برآمده از نور روز که

) .)2017c; Zho and Ergan, 2019bبرای مثال،

خود متأثر از معیارهای معمارانه جدارههای نور

یافتههای تحقیق روکاسل و همکاران ) (2017cکه

گذر است را آشکار میسازد .دادههای برآمده از

از حسگر ردیابی حرکت سر در محیط واقعیت

این روش را میتوان مکملِ با سایر دادههای

مجازی (تصاویر چشم ماهی  180درجه) بهره

خودگزارشی و دادههای فیزیولوژیکی مقایسه،

گرفتند نشان میدهد که در بستر مورد مطالعه

تحلیل و تفسیر نموده و به نتایجی با قابلیت تعمیم و

چنانچه محدوده عمودی از خط افقی مرکز را به

روایی باال از تأثیر الگوهای انتشار نور روز بر

سه ناحیۀ  0تا  25درصد 25 ،تا  50درصد و  50تا

ماهیت پیچیده احساسات انسان دست یافت.

تصویر -7خط سیر حرکت سر تمامی آزمودنیها در نمونه مورد مطالعه و تقسیمبندی نواحی حرکت عمودی سر آن
ها ).)Rockcastle et al, 2017c

 -4-3مصادیق پژوهشی اثرات ادراکی

به تشریح اصلیترین این پژوهشها بر اساس بازه

نور روز

زمانی (بهصورت کرونولوژیک) پرداخته میشود.

تعدادی از مطالعات به بررسی رابطه بین شرایط

امیدفر و همکاران ( (2015رابطه شش الگوی

(الگوهای ،لکههای) متفاوت انتشار نور روز در

متفاوت انتشار نور (تصویر )8و ادراکات افراد

فضای داخل که خود منتج از مشخصههای طراحی

شامل میزان خوشایندی ،راحتی و آسایش ،نظم،

جدارههای نور گذر است (متغیر مستقل) و

پرت نمودن حواس و سادگی را از طریق پرسش

ادراکات ساکنان (متغیر وابسته) و در کل اثرات

نامه خودگزارشی ارزیابی نمودند .در این تحقیق

ادراکی نور روز بر انسان پرداختهاند که در ادامه

همچنین نتایج ارزیابی ذهنی ساکنان (شاخصهای

227

کارایی ادراکی نور روز :یک مطالعه مروری ساختاریافته از نقش الگوهای انتشار نور روز

کیفی) با سنجش کمی (شاخصهای کمی) نور

اول و از لحاظ شاخصهای کیفی در رتبه ششم

روز مورد مقایسه قرارگرفته است که یافتهها حاکی

قرار گرفت که این یافته بر اهمیت سنجش توأمان

از تفاوت بین شاخصهای کیفی و کمی است؛

هردویِ شاخصهای کمی و کیفی جهت ارزیابی

برای مثال ،الگوی انتشار وروئنی ازلحاظ شاخص

جامع و مطلوبِ فضاهای بهرهمند از نور روز تأکید

ی کفایت (اتونومی) نور روز ) )DAدر رتبه
کم ِ

دارد.

تصویر -8بهترتیب از راست به چپ :الگوی انتشار خطی افقی ،الگوی خطی عمودی ،دو بازشو داخل رفته یکنواخت ،چهار
بازشو با ابعاد متفاوت ،الگوی کامالً مستقیم (بدون فیلتر) و الگوی وروئنی ).(Omidfar And Groat, 2015

ابوشی و همکاران ) (2019تأثیر سه الگوی انتشار

خیرگی را ارتقا بخشند که صحت رابطه بین

فراکتال با سطح پیچیدگیهای ) (Dمتفاوت،

جذابیت بصری و آسایش بصری را یافتههای سایر

الگوی انتشار خطی افقی و بدون الگویی خاص

پژوهشها ( Abboushi et al, 2018; Abboushi

ل
(تصویر )9بر واکنشهای ذهنی آزمودنیها شام ِ

and

جذابیت بصری ،ترجیح بصری و حس و حال
(هیجان و آرامش) افراد از فضا را از طریق پرسش
نامه ارزیابی نمودند .یافتههای این تحقیق نشان می-
دهند که الگوی انتشار فراکتال با سطح پیچیدگی
متوسط و متوسط رو به باال ( )1،7 -1،5به شکل
معناداری نسبت به سایر الگوها جذابیت بصری و
ترجیح بصری بیشتر و همچنین حس و حال
مطلوبتری را از طریق شکلدهی تعادل بهتر بین
حس آرامش و حس هیجان در فضای داخلی
ایجاد مینماید و همچنین ،بهرهگیری از الگوهای
انتشار نور روز که جذابیت بصری باالیی دارند
چون الگوی فراکتال میتواند بر آسایش بصری
افراد نیز مؤثر باشد؛ بهاینمعناکه این الگوها می
توانند آستانه تحمل ساکنان در شرایط ایجاد

Elzeyadi,

2018; Omidfar and
 )Chamilothori ,2019نیز تصدیق مینماید.

چمیلوتوری و همکاران ) ،(2019تأثیر سه نوع
هندسهِ منظم ،نامنظم و خطیِ افقی نما (تصویر)10
با  25درصد سطح قابلنفوذ نور و بهتبع آن
الگوهای متفاوت انتشار نور بر واکنشهای ذهنی
آزمودنیها شاملِ حس خوشایندی ،جذابیت،
هیجان و واکنشهای عینی ( فیزیولوژیکی) آنها
شامل ضربان قلب ،هدایت پوستی در بستر دو نوع
فعالیت اجتماعی و کاری (انفرادی) را ارزیابی
نمودند .یافتههای این تحقیق نشان میدهد که
الگوهای متفاوت انتشار نور بهشکل معناداری با
ادراکات افراد رابطه دارد.
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بدون الگویی خاص

سطح پیچیدگی1,7 :

سطح پیچیدگی1,5 :

سطح پیچیدگی1,3 :

سطح پیچیدگی1,1 :

تصویر -9سه الگوی انتشار فراکتال با سطح پیچیدگیهای ) (Dمتفاوت ،الگوی انتشار خطی افقی و بدون الگویی خاص
)(Abboushi et al, 2019

یافتههای این تحقیق نشان میدهد که الگوهای

آنان ) )Chamilothori et al, 2016نیز همراستا

متفاوت انتشار نور بهشکل معناداری با ادراکات

است .الزم به توضیح است که یافتههای ارزیابی

افراد رابطه دارد .بهویژه هندسه نامنظم (انتشار

رابطه نوع فعالیت فضا با واکنشهای ذهنی و عینی

غیریکنواخت نور) نسبت به هندسه منظم نما (انتشار

آزمودنیها حکایت از رابطه معنادار نوع فعالیتها

یکنواخت نور) بهشکل معناداری حس خوشایندی،

با حس هیجان و جذابیت فضا و میزان هدایت

جذابیت و هیجان بیشتری را در فضا شکل میدهد.

پوستی آزمودنیها دارد .برای مثال ،الگوی انتشار

همچنین ،یافتههای این پژوهش حاکی از آن است

نامنظم به شکل معناداری جذابیت بصری و حس

که الگوهای متفاوت انتشار نور در فضا بر میانگین

هیجان باالتری را نسبت به الگوی خطی در بستر

ضربان قلب افراد تأثیرگذار و بر سطح هدایت

فعالیتهای اجتماعی ایجاد مینماید؛ ولی این

پوستی آنان بیتأثیر است؛ زمانیکه افراد در

موضوع در بستر فعالیت کاری صادق نیست.

معرض الگوی انتشار نور نامنظم در فضا قرار می

همچنین سطح هدایت پوستی آزمودنیها در بستر

گیرند در مقایسه با الگوی انتشار خطی افقی،

فعالیتهای اجتماعی هنگام مشاهده الگوی منظم و

میانگین ضربان قلب آنها پایینتر است که این

الگوی خطی افقی نسبت به فعالیت کاری در

موضوع بر توجه بیشتر افراد بر الگوی نامنظم انتشار

مواجهه با الگوهای مطروحه به شکل معناداری

نور اشاره دارد .این یافته با پژوهشهای پیشین

باالتر است.

تصویر -10بهترتیب :الگوی انتشار خطی افقی ،الگوی انتشار منظم ،الگوی انتشار نامنظم و فضای خنثی
)2019

;(Chamilothori et al
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چمیلوتوری ( )2019رابطه شش نوع هندسه

آزمودنیها از طریق شاخصهای ادراک حسی

متفاوت نما (تصویر )11با  40درصد سطح قابل

چون حس خوشایندی ،جذابیت ،هیجان و آرامش

نفوذ نور بر آمده از یافتههای تحقیق فریدنبرگ و

و شاخصهای ظاهر بصری چون پیچیدگی،

) (2016و تجربه فضایی آزمودنیها را

شفافیت ،دلبازی و رضایت از میزان دید به بیرون

17

لیبی

ارزیابی نمود .در این پژوهش تجربه فضایی

در واقعیت مجازی ) (VRسنجیده شده است.
الگوی دوم

الگوی اول

الگوی سوم

الگوی چهارم

الگوی پنجم

الگوی ششم

تصویر -11شش نوع هندسه متفاوت نمای مورد مطالعه ))Chamilothori, 2019

یافتههای این تحقیق حاکی از تشابه الگوی اول و

معکوس بین میزان پیچیدگی و خوشایندی فضا که

دوم با یکدیگر و الگوی پنجم و شش در ایجاد

تحقیقات پیشین ( Berlyne, 1971; Friedenberg

حس هیجان است و الگوی سوم به شکل معناداری

; )Abboushi et al, 2019; and Liby, 2016نیز

حس خوشایندی ،جذابیت ،هیجان ،آرامش

به آن اذعان داشتهاند ،داللت دارد.

بیشتری نسبت به الگوی دوم ترغیب مینماید؛ این

موسکوسو و همکاران ) (2020رابطه سه نوع ابعاد

درحالی است که تنها تفاوت این دو الگو اندکی

متفاوت کوچک ،متوسط و باالی بازشوها

مورب شدن خطوط عمودی در الگوی سوم است

(تصویر )12با الگوهای انتشار نور یکسا ِن خطی

که این یافته بر تفاوت ادراکات برآمده از این دو

افقی در دو فضا با وسعت باال و کم و در بستر دو

الگوی به ظاهر متشابه و تأثیر قابل مالحظه

نوع فعالیت اجتماعی و کاری و سه شرایط متقاوت

مشخصههای طراحی جدارههای نور گذر بر بهبود

آسمان (دو حالت آسمان صاف با زاویه تابش کم

تجربه فضایی ساکنان صحه میگذارد .همچنین

و باال و آسمان ابری) و ابری را با واکنشهای

تفسیر یافتههای این تحقیق بر رابطه  Uشکل

ذهنی افراد شامل خوشایندی ،هیجان ،آرامش،
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جذابیت ،پیچیدگی ،دلبازی ،رضایت از دید و

میزان دید و منظر ترجیح میدهند؛ در حقیقیت

منظر و روشنایی در واقعیت مجازی ))VR

ابعاد بازشو بر چگونگی ادراک فضا مؤثر است و

سنجیدند .یافتههای این پژوهش نشان میدهند که

مقیاس فضا در ترجیح ابعاد پنجره نقش دارد که

ابعاد بازشو و مقیاس فضا به شکل معناداری بر

این امر بر اهمیت سنجش همزمان این دو متغیر به

ادراکات افراد تأثیرگذار است .ابعاد وسیعتر پنجره

منظور ارزیابی اثرات ادراکی نور روز ،داللت

موجب بهبود تمامی شاخصهای ارزیابی ادراکات

دارد .رابطه مثبت و معنادار بین ابعاد بازشو و حس

افراد میشود .همچنین ،رابطه معناداری بین ابعاد

خوشایندی ،هیجان ،پیچیدگی و دلبازی فضا با

بازشو و وسعت فضا به جهت رضایت از میزان دید

یافتههای پژوهش پیشین

و منظر وجود دارد .برای مثال ،افراد در فضای با

) 2015aنیز همراستا است.

(Moscoso et al,

وسعت کم ،ابعاد وسیعتری از پنجره را بهدلیل
فضا با وسعت باال

فضا با وسعت کم

بازشو کوچک
بازشو متوسط
بازشو وسیع

تصویر -12پرسپکتیو فضای داخلی شبیهسازیشده (وسعت باال و وسعت کم) بر اساس سه نوع ابعاد متفاوت کوچک ،متوسط و
باالی بازشو در بستر فعالیت کاری و شرایط آسمان ابری ).(Moscoso et al, 2020, 7

جدول 2جمعبندی و مقایسه مشخصات اصلیترین

روشها و ابزارهای سنجش در طول زمان (به

پژوهشهای مرتبط با اثرات ادراکی نور روز و

صورت کرونولوژیک) را نمایش میدهد.

روند توسعه و پیشرفت آنها بهویژه در حیطه
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جدول -2جمعبندی و مقایسهی مشخصات مصادیق پژوهشی اثراتِ ادراکی نور روز بر انسان در طول آ (بهصورت کرونولوژیک)
پژوهش

متغیرهای

متغیرهای وابسته

مستقل

(شاخصهای ذهنی و

روشها و ابزارهای سنجش

مهمترین یافتهها

عینی)
بوبکری و

چهار ابعاد

حس و حال فضا و

پیمایشی (ابزار :پرسشنامه کتبی دو

نفوذ مستقیم آفتاب و پوشش  10تا 45

همکاران

متفاوت بازشو

رضایتمندی

قطبی؛ افتراق معنایی؛  )SDSدر

درصدی سطح فضا توسط آن با احساس

محیط واقعی (  40آزمودنی در فضای

آرامش آزمودنیها رابطه معناداری دارد.

))1991

اداری)
ونگ و

سه نوع

پیمایشی (ابزار :پرسشنامه خود-

افراد مجاورت به نور مستقیم آفتاب را برای

بوبکری

فعالیت ِکاری

گزارشی)

کار انفرادی و استراحت ترجیح؛ ولی برای

))2010a

انفرادی ،فعالیت

در محیط واقعی ( 100آزمودنی در

انجام کار گروهی ترجیح نمیدهند.

کاری گروهی و

فضای اداری)

ترجیح نشستن

استراحت
ونگ و

ده موقعیت

کارایی شناختی ،حس و

پیمایشی (ابزار :پرسشنامه خود-

موقعیت نشستن افراد و مجاورت آنها با

بوبکری
)(2010b

نشستن

حال و ترجیحات

گزارشی)

نور مستقیم آفتاب با کارایی شناختی ،حس

در محیط واقعی ( 100آزمودنی در

و حال و ترجیحات آنها رابطه دارد.

فضای اداری)
امیدفر و

شش هندسه

خوشایندی ،راحتی و

پیمایشی (ابزار :پرسشنامه کتبی

بین شاخصهای کمی (برای مثال شاخص

همکاران
)(2015

متفاوت الگوهای

آسایش ،نظم ،پرت

دوقطبی؛ افتراق معنایی؛ )SDS

کفایت نور روز )DA :و کیفیِ (ادراکات

انتشار نور روز

نمودن حواس و سادگی

در محیط مجازی دوبعدی ( نمایش

آزمودنی ها) نور روز تفاوت وجود دارد

دو بعدی تصاویر شبیهسازی شده در

که این امر بر اهمیت سنجش توأمان

بستر فضای اداری توسط نرم افزارهای

هردویِ شاخصهای کمی و کیفی نور روز

راینو و پالگین دیوا برای راینو)

جهت ارزیابی جامع و مطلوبِ فضاهای

نمایش داده شده به  130آزمودنی

بهرهمند از نور روز ،داللت دارد.

پیمایشی (ابزار :پرسشنامه کتبی دو

الگوهای انتشار نور روز و وضعیت آسمان

(تصویر )8

روکاسل و

 -نه فضای

اندرسن
)(2017b

سطح تضاد پایین و تضاد

معماری با

باال ،یکپارچگی و عدم

قطبی؛ افتراق معنایی؛  )SDSدر

تاثیر معناداری بر تمامی شاخصهای ذهنی

الگوهای متفاوت

یکپارچگی ،متنوع و عدم

محیط مجازیِ دو بعدیِ (تصاویر

مورد مطالعه دارد.

انتشار نور روز

تنوع ،مستقیم و پخش

دیجیتال شبیهسازی شده در نه بستر

 -شرایط آسمان

شونده ،ساده و پیچیده،

متفاوت) نمایش داده شده به 168

(صاف یا ابری)

آرامش و هیجان ،مالیم و

آزمودنی توسط تبلت و لپ تاپ

*

برانگیزاننده
روکاسل
اندرسن
)(2017c

و

 -هشت فضای

واکنشهای

ذهنی

پیمایشی (ابزار :پرسشنامه شفاهی

الگوهای متفاوت انتشار نور روز اثر

با

آزمودنیها

شاملِ

تک قطبی) و مشاهدهای (حسگر

معناداری بر میانگین سه شاخص ذهنیِ

الگوهای متفاوت

خوشایندی،

جذابیت

ردیابی حرکت سر) در محیط مجازی

خوشایندی ،جذابیت و هیجان آزمودنیها

انتشار نور روز

بصری ،هیجان و آرامش

سه بعدیِ (واقعیت مجازی غوطهور

) (PIEدارد.

معماری

IVR

**

 -زاویه دید ناظر

و واکنشهای عینی آنها

کننده:

در هشت بستر

حرکتِ سر آزمودنیها عمدتاً در محدوده

 -موقعیت ناظر

شامل ردیابی حرکت سر

متفاوت) نمایش داده شده به 65

دید مثبت و منفی  25درجه عمودی و 45

()Head tracking

آزمودنی در هدست واقعیت مجازی

درجه افقی از مرکز میدان دید است که این

از نوع Oculus Rift CV1

موضوع موقعیت (محل) جذابیت بصری
(سطح توجه باال) برآمده از نور روز که
خود متأثر از معیارهای معمارانه طراحی
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جدارههای نور گذر است را آشکار می-
سازد.

ابوشی

و

جذابیت بصری ،ترجیح

پیمایشی (ابزار :پرسشنامه کتبی دو

الگوی انتشار فراکتال با سطح پیچیدگی

سه نوع هندسه

همکاران

متفاوت الگوهای

بصری و حس و حال

گزینهای؛  2AFCو پرسشنامه تک

متوسط و متوسط رو به باال ( )1،7 -1،5به

((2019

انتشار نور روز

(هیجان و آرامش)

قطبی) در محیط مجازی دو بعدیِ

شکل معناداری نسبت به سایر الگوها

(تصاویر دو بعدی شبیهسازیشده در

جذابیت بصری و ترجیح بصری بیشتر و

بستر فضای اداری) نمایش داده شده

همچنین حس و حال بهتری را از طریق

از طریق پروژکتور

شکلدهی تعادل بهتر بین حس آرامش و

(تصویر)9

حس هیجان در فضای داخلی ایجاد می-
نماید؛ بهبیانیدیگر بین میزان پیچیدگی
هندسه الگوهای انتشار نور روز و
خوشایندی فضا رابطه  Uشکل معکوس
وجود دارد.
چمیلوتوری

 -سه نوع هندسه

واکنشهای

و همکاران
)(2019

متفاوت الگوهای

آزمودنیها شاملِ حس

انتشار نور روز

جذابیت،

خوشایندی،

تک قطبی)

نسبت به هندسه منظم نما (انتشار یکنواخت

و

آزمایشگاهی

(ابزار:

نور) بهشکل معناداری حس خوشایندی،

هیجان و واکنشهای

حسگر)Empatica E4 wristband

جذابیت و هیجان بیشتری را در فضا شکل

فعالیتها:

عینیِ (فیزیولوژیکی) آن-

در محیط مجازی سه بعدیِ (واقعیت

میدهد.

(تصویر)10
-نوع

ذهنی

پیمایشی (ابزار :پرسشنامه شفاهی

هندسه نامنظم (انتشار غیریکنواخت نور)

**

فعالیت اجتماعی

ها شاملِ ضربان قلب

مجازی غوطهور کننده IVR :در

الگوهای متفاوت انتشار نور در فضا بر

کاری

( )HRو هدایت پوستی

بستر فضای اداری) نمایش داده شده

میانگین ضربان قلب افراد تأثیرگذار و بر

()SC

به  72آزمودنی در هدست واقعیت

سطح هدایت پوستی آنان بیتأثیر است.

مجازی از نوع Oculus Rift CV1

نوع فعالیتها با حس هیجان و جذابیت

و
(انفرادی)

فضا و میزان هدایت پوستی آزمودنیها
رابطه دارد.
چمیلوتوری

شش

()2019

متفاوت الگوهای

جذابیت،

انتشار نور روز

آرامش،

پیچیدگی،

(تصویر)11

شفافیت،

و

کننده IVR :در بستر فضای چند

رضایت از میزان دید به

عملکردی در دانشکده) نمایش داده

نور روز و خوشایندی فضا که تحقیقات

بیرون

شده به  258آزمودنی در هدست

پیشین ( )Abboushi et al, 2019نیز به

هندسه

حس

خوشایندی،

پیمایشی (ابزار :پرسشنامه شفاهیِ

تأثیر قابل مالحظه مشخصههای معمارانه

و

تک قطبی) در محیط مجازیِ سه-

جدارههای نور گذر بر بهبود تجربه فضایی

بعدیِ (واقعیت مجازی غوطهور

ساکنان و وجود رابطه  Uشکل معکوس

هیجان
دلبازی

**

واقعیت مجازی از نوع

Oculus

بین میزان پیچیدگی هندسه الگوهای انتشار

آن اذعان داشتهاند.

DK2

امیدفر

و

 -شش

جذابیت،

پیمایشی (ابزار :پرسشنامه شفاهی

الگوهای انتشار نور روز با جذابیت بصری

هندسه

خوشایندی،

چمیلوتوری

متفاوت الگوهای

پیچیدگی و رضایت از

تک قطبی) در محیط مجازی اداری

باال بر آسایش بصری افراد موثرند؛ در

()2019

انتشار نور روز

سطح روشنایی

سه بعدیِ (واقعیت مجازی غوطهور

حقیقت ،این الگوها میتوانند آستانه تحمل

**

 -مبلمان

کننده IVR :در بستر فضای اداری)

ساکنان در شرایط ایجاد خیرگی را ارتقا

 -رنگِ مصالح

نمایش داده شده به  100آزمودنی در

بخشند .همچنین رنگِ مصالح تاثیر

هدست واقعیت مجازی از نوع

معناداری بر ارزیابی ساکنان از رضایت آن

Oculus Go

ها از سطح روشنایی دارد.

هیجان،

پیمایشی (ابزار :پرسشنامه شفاهی

ابعاد بازشو رابطه مثبت و معناداری با

جذابیت،

موسکوسو و

 -ابعاد

همکاران
)(2020

(تصویر)12

آرامش،

 -مقیاس و یا

پیچیدگی،

وسعت

بازشو

فضا

خوشایندی،

دلبازی،

رضایت از دید و منظر و

تکقطبی) در محیط مجازی سهبعدیِ

ادراکات افراد دارد .در حقیقت ،ابعاد

(واقعیت مجازی غوطهور کننده:

وسیعتر پنجره موجب بهبود تمامی

**IVRدر دو بستر فضای چند

شاخصهای ارزیابی ادراکات آزمودنیها

کارایی ادراکی نور روز :یک مطالعه مروری ساختاریافته از نقش الگوهای انتشار نور روز
وسیع،

(مقیاس

روشنایی
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عملکردی در دانشکده و فضای

میشود.

مقیاس متوسط و

اداری) نمایش داده شده به 150

رابطه معناداری بین ابعاد بازشو و مقیاس

مقیاس کوچک)

آزمودنی در هدست واقعیت مجازی

فضا به جهت رضایت از میزان دید و منظر

 -نوع فعالیتها:

از نوع Oculus Rift CV1

وجود دارد که این امر بر اهمیت سنجش

فعالیت اجتماعی
و

همزمان این دو متغیر بهمنظور ارزیابی
اثرات ادراکی نور روز ،داللت دارد.

کاری

(انفرادی)
-

سه

شرایط

آسمان
* تصاویر پرسپکتیو فضای داخلی (از یک نقطه دید ثابت) با استفاده از افزونه دیوا برای نرم افزار راینو و نرم افزار رادیانس ،بر مبنای قوانین فیزیکی ) (PBRو با
محدوده درخشندگی باال ) )HDRشکل میگیرند؛ سپس سطح درخشندگی تصاویر با قابلیت سطح درخشندگی نمایشگرهای دو بعدی با بهرهگیری از
الگوریتمهای نگاشت تن ( )Tone Mappingمنطبق شده و به آزمودنیها نمایش داده میشود.
**تصاویر 180یا  360درجهای با استفاده از افزونه دیوا برای نرمافزار راینو و نرم افزار رادیانس ،بر مبنای قوانین فیزیکی ) (PBRو با محدوده درخشندگی
باال ) )HDRشکل میگیرند؛ سپس سطح درخشندگی تصاویر با قابلیت سطح درخشندگی نمایشگر هدستهای واقعیت مجازی با بهرهگیری از الگوریتمهای
نگاشت تن ( )Tone Mappingمنطبق و پس از ایجاد محیط غوطهورکنندۀ  180و یا  360درجه از طریق موتور بازیسازی یونیتی ،فضا در هدست به
آزمودنیها نمایش داده میشود.

 -5-3کمیسازی و پیشبینی کارایی

پیشبینِ قابل اتکا ،معماران را قادر میسازد تا در

ادراکی نور روز

مرحله فرآیند طراحی کارایی ادراکی طرح خود را

طبق پیشینه ،پیشبینی کارایی ادراکی نور روز

ارزیابی و تحلیل نمایند.

(کیفی) از طریق روشهای برآمده از علوم بصری

بنابر آنچهکه از پیشینه تحقیق برمیآید ،پنج

و گرافیک رایانهای که منتج به استخراج دادههای

ی سنجش متوسط درخشندگی و
شاخص کم ِ

کمی از طریق پردازش تصویر میشود به یکی از

تغییرات درخشندگی ،تضاد درخشندگی فضایی

دغدغههای اصلی محققان مرتبط با موضوع تحقیق

سالیانه ،18تغییرات درخشندگی سالیانه 19و سنجش

مبدل شده است ( ;Ámundadóttir et al, 2017b

سطح پیچیدگی 20در حیطه پژوهشهای مرتبط با

;Chamilothori, 2019; Rockcastle, 2014
)2017a; 2017b; 2017c؛ در حقیقت در این

پیشبینی اثرات ادراکی نور روز و شاخص طیف

پژوهشها قابلیت شاخصهای متفاوت تصویر مبنا
جهت پیشبینی واکنشهای ذهنی و فیزیولوژیکی
آزمودنیها نسبت به هندسههای متفاوت نما
سنجیده میشود و یا بهبیانیدیگر میزان همبستگی
بین شاخصهای کمی و واکنشهای ذهنی و عینی
تعیین میشود .کمیسازی نقش نور روز بر
ادراکات حسی ساکنان از فضا و ارائه شاخصهای

دامنه فوریه دوبعدی (FFT2) 21در زمینه ارزیابی و
پیشبینی اثرات ادراکی سایر محرکهای بصری،
شاخصهای کمیِ پیشبینی هستند که محققان از
آنها بهره بردهاند که در ادامه بر اساس توسعه و
پیشرفت هریک در طول زمان (بهصورت
کرونولوژیک) به تشریح آنها پرداختهشده است.
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 -1-5-3تضاد درخشندگی سالیانه و

مهم در تجربه فضاست (بهواسطه حس بینایی) را

تغییرات درخشندگی سالیانه

بسنجند.
25

یافتههای تحقیق تیلر و ویتچ (1995) 22نشان می

پارپیری

دهد که کاربران در محیط اداری انتشار غیر

گذاردن بر اهمیت تغییرات انتشار نور در فضا،

یکنواخت نور را ترجیح میدهند و این شرایط

شاخص تفاوت درخشندگی ) (LDرا پیشنهاد

23

دادند؛ این شاخص مبتنی بر سنجش درخشندگی

و همکاران ) (2008دریافتند که با افزایش سطح

در تراز چشم ناظر ،جهت ارزیابی میزان تنوع

متوسط درخشندگی رضایت کاربران از محدوده

درخشندگی در زوایای دید از پیش تعیینشده

دید آنها در محیط اداری ارتقا مییابد .همچنین،

(طبق حرکت سر و چشم) در محیط واقعی است.

با افزایش تغییرات درخشندگی نور احساس هیجان

یافتههای این تحقیق نشان میدهد که با افزایش

کاربران در فضای اداری ترغیب میشود .نتایج

تفاوت درخشندگی (تضاد تیرگی و روشنی) میزان

تحقیق ویلمنبرگ و اینانیسی (2009) 24مرتبط با

خوشایندی افراد از فضای بهرهمند از نور روز ارتقا

ترجیح چگونگی پخش نور از سایبانهای افقی در

مییابد .درمجموع میتوان بیان داشت که نتایج

محیط اداری نیز حاکی از آن است که علیرغم

تحقیقاتی که از شاخص تفاوت درخشندگی بهره

آنکه تغییرات در میزان درخشندگی سبب پویایی

بردهاند نشان میدهد که رضایت ساکنان از متغیر

محیط میشود؛ ولی تغییرات بیشازحد آن آسایش

بودن درخشندگی نسبت بهشدت روشنایی تأثیر-

محیطی را کاهش میدهد .طبق پیشینه ،اگرچه

پذیری بیشتری دارد.

اجماع بسیاری بین محققان پیرامون چگونگی

روکاسل و اندرسن ) (2014معتقدند که اگرچه

سنجش سطح روشنایی ( (Brighnessدر فضا

شاخص تفاوت درخشندگی ،تنوع فضایی میزان

وجود دارد؛ ولی پژوهشهای اندکی به معرفی و

درخشندگی در محدوده دید ساکنان در جهات

تبیین روشی جهت سنجش تغییرات درخشندگی

مختلف را ارزیابی میکند؛ ولی تأثیرات لحظهای

در فضا پرداختهاند.

فضاهای بهرهمند از نور روز بر افراد را که بنا بر

ی
ازنظر روکاسل و اندرسن ) (2014, 321کاست ِ

زمان (ساعات ،روز ،ماه ،فصل) و شرایط آسمان

متوسط

متغیر است (ادراک پویای نور روز) ،نادیده می

درخشندگی و تغییرات درخشندگی بهره بردهاند،

گیرد .همچنین ازآنجاییکه این روش مبتنی بر

عدم توجه به تفاوت درخشندگی (تضاد تیرگی و

سنجش کالبدی در محیط واقعی است محققان را

روشنی) در محدوده دید ساکنان در فضا است.

با چالشهای متعددی در دستکاری و کنترل

اگرچه این رویه شرایط متفاوت نور روز را گونه

متغیرها پیشرو میسازد.

بندی و تعیین میکند؛ ولی این شاخصها نمیتواند

روکاسل و اندرسن ) (2014با تبیین ماهیت پویای

پویایی نور انتشاریافته در محیط که عاملی بسیار

ی فضایی
نور روز دو شاخص تضاد درخشندگ ِ

درک آنان از روشنایی را افزایش میدهد .کتجن

پژوهشهایی

که

از

شاخصهای

و همکاران ( (2002جهت صحه

کارایی ادراکی نور روز :یک مطالعه مروری ساختاریافته از نقش الگوهای انتشار نور روز
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پرسشنامه ،بهمنظور تعیین روش سنجشی که

دادند که بهواسطه آن تضاد سایه و روشن و

باالترین همبستگی را با واکنشهای ذهنی

تغییرات درخشندگی در موقعیتهای متفاوت فضا،

آزمودنیها دارد ،پرداختهاند .26دستاورد این تحقیق

زوایای دید و شرایط متفاوت آسمان در طول سال

ارائه مدلی پیشبین با استفاده از شاخص سنجش

با استفاده از دادههای برآمده از پردازشِ تصاویر

تضاد مرتبه پنجم  RAMMGمطروحه توسط ریزی

شبیهسازی شده ،قابل ارزیابی است .بهبیانیدیگر،

( (2004جهت ارزیابی واکنشهای ادراکیِ هیجان

چنانچه میزان تضاد درخشندگی فضایی سالیانه و

و آرامش افراد نسبت به ترکیببندی انتشار نور

تغییرات درخشندگی سالیانه شبیهسازی و کمی

روز در  56مقطع زمانی که طبق مطالعات پیشین

سازی شود ،با ارزیابی ادراکات ساکنان در چند

( )Kleindienst et al, 2008تغییرات روزانه و

محدوده دید میتوان به الگوریتم و مدلی پیشبین

فصلی نور روز را بهخوبی پوشش میدهد ،در طول

دستیافته و آنرا به موقعیتها ،زوایای دید و

سال است .این مدل معماران را قادر میسازد که

شرایط متفاوت آسمان در طور سال تعمیم داد .با

تأثیرات متفاوت ادراکی از لحاظ شاخصهای

استفاده از این دو معیار محققان قادر خواهند بود

هیجانانگیز و یا آرامشبخش بودن الگوهای انتشار

تأثیر معیارهای طراحی جدارههای نور گذر که

نور روز در فضای داخل بر ساکنان را از زاویه دید

شرایط و الگوهای متفاوت انتشار نور از آن منتج

ثابت در طول سال ارزیابی نمایند (تصویر.)13

میشود را بر ادراکات ساکنان پیشبینی نمایند.

ک
همانطور که تصویر 13نمایش میدهد ادرا ِ

روکاسل و همکاران ) (2017bدر پژوهش بعدی

هیجان و آرامش افراد ،متأثر از الگوهای متفاوت

خود به به نوع اصالح شدهای از شاخص تضاد

انتشار نور از زاویه دید ثابت در طول ساعات روز و

فضایی ( (mSCدست یافتند.

ل
ماههای سال (از چپ به راست نمودار ماههای فص ِ

مصادیق پیشبینی کارایی ادراکی نور روز

زمستان ،بهار ،تابستان و پاییز) قابل ارزیابی و پیش

با بهرهگیری از شاخص تضاد فضایی اصالح

بینی است .برای مثال ،الگوی انتشار اول عمدت ًا

شده ((mSC

حس هیجان را در طول سال ایجاد مینماید و این

روکاسل و همکاران ) (2017bبا تأکید بر ادراک

حس در ماههای زمستان و پاییز (ابتدا و انتهای

پویای نور روز بهدلیل ماهیت متغیر آن بر مبنای

نمودار) که زاویه تابش کمتر است و ترکیببندی

ساعت ،روز و فصول متفاوت سال و شبیهسازی

پیچیدهتری از نور و سایه شکل میگیرد بیشتر

موردهای مطالعاتی با هندسههای متفاوت به بررسی

ترغیب میشود .همچنین ،در چهارمین الگوی

رابطه بین روشهای موجودِ سنجش تضاد تیرگی و

انتشار (آرامشبخش /هیجانانگیز) حس هیجان

روشنی در پردازش تصاویر و دادههای کمی

عمدتاً در بعدازظهر و ساعات انتهایی روز در

برآمده از آن و دادههای خودگزارشی برآمده از

فصول زمستان و پاییز باالتر است.
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تصویر -13پیشبینی حس هیجان و آرامش در  56مقطع زمانی در طول سال با زاویه دید ثابت بر اساس شاخص کمی تضاد
درخشندگی فضایی ) )Rockcastle et al, 2017b

روکاسل و همکاران ) (2017cدر پژوهشی دیگر

ولی شرایط متفاوت آسمان صاف و یا ابری و

نیز با سنجش ادراکات افراد از طریق نمایش نمونه

زوایای دید متفاوت (با تقسیم فضای  360درجه به

های شبیهسازیشده  180درجه در محیط واقعیت

 18زاویه دید در تصاویر چشم ماهی  180درجه)

مجازی غوطهورکننده ) (IVRو مقایسه آنها با

در طول سال پرداختند .برای مثال ،همانطور که در

شاخصهای سنجش تصویر مبنا (تضاد تیرگی و

تصویر 14مشخص است؛ در تصویر شبیهسازیشده

روشنی) برآمده از پیشینه ،مجدداً به شاخص تضاد

 360درجه در یکی از نمونههای موردمطالعه در

فضایی اصالح شده ) )mSCبهعنوان پیشبینی

تاریخ سیام ماه می ساعت نه و هشت دقیقه صبح

کنندهترین شاخصِ حس هیجان و آرامش

در شرایط آسمان صاف باالترین حس هیجان

آزمودنیها دست یافتند و از طریق آن به ارائه مدل

مربوط به زاویه دید 1و باالترین حس آرامش در

پیشبین از حس هیجان و آرامش در نمونههای

زاویه دید 2است.

مورد مطالعه بر مبنای موقعیت ثابت افراد (ناظر)؛

تصویر -14پیشبینی حس هیجان و آرامش در موقعیت ناظر ثابت و زاویه دید متغیر بر اساس شاخص کمی تضاد درخشندگی
فضایی ()Rockcastle et al, 2017c
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آماندادوتیر و همکاران ) )2017bنیز بر پایه یافته-

از حس هیجان و آرامش در یک مورد مطالعاتی

های پژوهش روکاسل و همکاران ) (2017bبه

بر مبنای موقعیت متفاوت ناظر (در تحقیقات پیشین

ارزیابی کارایی ادراکی نور روز (هیجان و

موقعیت ناظر ثابت در نظر گرفتهشده بود) ،شرایط

آرامش) بنابر زوایای دید متفاوت ( 18زاویه دید

متفاوت آسمان صاف و یا ابری و زوایای دید

با تغییر 20درجهای) ،در شرایط آسمان ابری و

متنوع ( 8زاویه در هر موقعیت ناظر) در طول سال

صاف در یک مورد مطالعاتی پرداختند .اهمیت

پرداختند.

نقش زاویه دید متفاوت بر ادراکات ساکنان توسط

تصویر 15تجربه پویای فضاییِ مورد مطالعاتی را بر

یافتههای تحقیق ابوشی و همکاران ) (2018aنیز

اساس ساعات روز در یک موقعیت ناظر نمایش

مورد تأکید قرارگرفته است.

میدهد؛ همانطور که در این تصویر مشخص است

روکاسل و همکاران ) (2017aبر پایه یافتههای

در روز  14آوریل و در شرایط آسمان صاف،

پژوهشهای پیشین خود که در آن شاخص تضاد

حس هیجان (بردارهای صورتیرنگ) افراد به

فضایی اصالح شده ( (mSCپیشبینی کنندهترین

شکل قابلمالحظهای در هر زاویه دید وابسته به

ی حس هیجان و آرامش آزمودنیها
شاخص کم ِ

ساعت روز و بهتبع آن تغییر در زاویه تابش

شناخته شد ،به ارائه مدلی پیشبینِ فضایی -زمانی

خورشید متفاوت است.

تصویر -15پیشبینی حس هیجان و آرامش در موقعیت ناظر زاویه دید متغیر بر اساس شاخصِ کمی تضاد درخشندگی فضایی
()Rockcastle et al, 2017a

شایان ذکر است که روکاسل و همکاران )(2018

روز (در سطح چشم ناظر) چون کارایی

بر پایه یافتههای پژوهشهای تجربی پیشین خود ،به

سالمتمحور ،کارایی ادراکی (هیجان ،آرامش) و

پرداختهاند که قادر

آسایش بصری را در موقعیتها و زوایای دید

است با شبیهسازی سهبعدی فضای موردنظر و

متفاوت ناظر و شرایط آسمان (صاف ،ابری) در

شرایط نور روز میزان شاخصهای انسانمحور نور

طول سال ،پیشبینی و نمایش دهد.

معرفی نرمافزار اکوویس

27
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 -2-5-3سطح پیچیدگی

شاخص دیگری هستند که یافتههای تحقیقات

تحقیقات نشان میدهند که سطح پیچیدگی

پیشین بر رابطه آنها با ادراک سطح پیچیدگی

محرکهای بصری ،ادراکات حسی افراد را متأثر

محرکهای بصری متفاوتِ محیط طبیعی و انسان

میسازد .برای مثال ،ارزیابی ذهنی پیچیدگی

ساخت صحه میگذارد ).(Chamilothori, 2019

محرکهای بصری با احساس برانگیختگی

چمیلوتوری ) (2019به ارزیابی قابلیت  32شاخص

(آرامش و یا هیجان) آزمودنیها رابطه دارد

ت
سنجش سطح پیچیدی تصاویر در پیشبینی اثرا ِ

Marin

ادراکی الگوهای انتشار نور روز پرداخت .یافتههای

 .Rockcastle, 2017همچنین ،رابطه سطح

این تحقیق نشان میدهد که روش سنجش سطح

پیچیدگی و احساس خوشایندی محرکهای

فشردگی تصاویر در قالب  JPEGو الگوریتم

(

;(2016

2013,

Leder,

and

بصری ،معکوس نمودار  Uشکل است؛ بهاینمعنا

تشخیص تعداد لبه  PNG- PERIM8باالترین

که محرکهای بصری با سطح پیچیدگی متوسط

قابلیت را در پیشبینی تأثیرات ادراکی نور روز

نسبت به محرکهایی با سطح پیچیدگی کم و یا

دارند.

زیاد احساس خوشایندی باالتری دارند
( ;Abboushi et al, 2019; Berlyne, 1971
Chamilothori, 2019; Friedenberg and Liby,
.)2016

طبق آنچهکه از پیشینه برمیآید ،محققان جهت
کمیسازی سطح پیچیدگی محرکهای بصری از
روشهای متعدد محاسباتی تصویر مبنا بهره برده
اند .این روشها در دو دسته کلیِ روش فشرده-
سازی تصاویر که طبق آن حجم تصویر فشرده-

 -3-5-3طیف دامنه فوریه دو بعدی
)(FFT2

تحقیقات مرتبط با علوم بصری و گرافیک
محاسباتی نشان میدهند که مناظر طبیعی و تصاویر
آن ساختاری دارند که خوشایند بوده و سامانه
بصری انسان با آنها سازگارتر است ( Geisler,
;2008; Field, 1987; Penacchio and wilkins
 .)2015; wilkins et al; 2018طبق این پژوهش

سازی شده در قالبهای متفاوت GIF, JPEG,

ها ،تصاویر مناظر طبیعی عمدتاً انرژی ثابتی دارند،

 PNG TIFFبیانگر سطح پیچیدگی است (برای

بهاینمعناکه انرژی حاصل از تضاد تیرگی و

مثال ،حجم باالتر تصویر فشردهسازی شده نشانگر

روشنی و یا فراوانی فضایی 28در این تصاویر در

سطح باالتری از پیچیدگی تصویر است) و روش-

تمامی مقیاسهای فضایی تقریبا یکسان است .طبق

های تشخیص تعداد لبه چون Sobel, Canny, Bw

پیشینه ،یکی از روشهای پردازش و تمایزدهی

 Perimکه طبق آنها سطح پیچیدگی با افزایش

ساختار فضایی تصاویر ،بهرهگیری از روش طیف

میزان لبههای تصویر بیشتر میشود ،مقولهبندی می-

دامنه فوریه دوبعدی ) (FFT2است.

شوند .همچنین ،آنتروپی شدت هیستوگرام

یافتههای تحقیقاتی که به پردازش تصاویر طبیعی

تصاویر ) )Enropyو ابعاد فراکتال ) (Dنیز دو

با استفاده از روش طیف دامنه فوریه دو بعدی

کارایی ادراکی نور روز :یک مطالعه مروری ساختاریافته از نقش الگوهای انتشار نور روز
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پرداختهاند نشان میدهد که در تصاویر طبیعی

که ساختار تصاویرِ محیطهای انسان ساخت با

نسبت فراوانی فضایی به دامنه  1/fاست؛ ازاینرو،

ساختار تصاویر طبیعی متفاوت باشد؛ بهاینمعناکه

هنگامیکه نمودار نسبت فراوانی فضایی به دامنه در

نسبت فروانی فضایی به دامنه از  1/fبیشتر و یا کمتر

مختصات لگاریتمی ) )log- logترسیم شود ،شیب

باشد و یا پس از تفریق مخروطی با شیب  1/fاز

نمودار نزدیک به  -1است Baker and Graf,

طیف دامنه فوریه مقدار باقی مانده بیشتر باشد

) .)2009; Parraga et al, 1998بر اساس این یافته،

(تصویر  )16به احتمال باال آن تصاویر در هنگام

پناچیو و ویلکینس ) (2015الگوریتمی را ارائه

مشاهده با مغز انسان سازگاری کم و پردازش

دادند که آسایش بصری و عدم آسایش بصریِ

پیچیدهتری داشته و سبب واکنشهای شدیدتری از

منتج از مشاهده تصاویر را از طریق دادههای

سوی مغر در ارسال نورونها به سیستم بینایی شده

برآمده از پردازش تصویر ،کمیسازی و پیشبینی

که این موضوع منتج به افزایش نرخ متابولیسم،

مینماید .این مدل بر پایه دو اصلِ ساختار فضایی

ناخوشایندی و عدم آسایش بصری افراد میشود

مناظر طبیعی و حساسیت سامانه بصری انسان شکل

( ;Le et al, 2017; Penacchio and wilkins

گرفته است .طبق این الگوریتم که بر اساس طیف
دامنه فوریه دو بعدی انرژی تصاویر را در تمام

;2015; Penacchio et al, 2015; wilkins et al
.)2018

جهاتِ عمودی ،افقی و مورب میسنجد ،بهمیزانی

تصویر -16شماتیک روش .الف) طیف دامنه فوریه دو بعدی تصاویر مناظر طبیعی در مختصات رگاریتمی ))log- log؛ هر راس
در صفحه دارای سه مختصات بوده که این مختصات در صفحه افقی شامل فراوانی فضایی افقی و فراوانی فضایی عمودی در
فضای تبدیل دو بعدی فوریه است .در صفحه عمودی مختصات مربوط به لگاریتم ،طیف دامنه تصاویر در دو بسامد افقی و
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عمودی است .ب) مخروطهای همسانگرد دایرهای با شیب  .1/fج) طیف دامنه فوریه تصویر الف با بهترین متناسبسازی
مخروط دو بعدی د) باقی مانده با تفریق بهترین برازش مخروط با شیب  1/fاز طیف دامنه فوریه ( penacchio and wilkins; 2015,

.)3

روتا 29و همکاران ( (2019رابطه چهار نوع نما با

آزمودنیها دارد ،ساختار تصویر آن دارای کمترین

هندسه منحنی ،راست گوشه ،ترکیبی و تیز گوشه

فاصله با ساختار تصاویر طبیعی ( (1/fاست.

با ترجیحات افراد از دید ناظر بیرونی ساختمان را از

جدول 3جمعبندی و مقایسه مشخصات پژوهش-

طریق پرسشنامه خودگزارشی و شاخص طیف

های مرتبط با پیشبینی اثرات ادراکی نور روز و

دامنه فوریه دو بعدی ارزیابی نمودند .یافتههای این

سایر محرکهای بصری و روند توسعه و پیشرفت

تحقیق حاکی از مشابه بودن نتایج برآمده از

آنها در طول زمان (بهصورت کرونولوژیک) را

پرسشنامه و پردازش تصویر است .در حقیقت،

نمایش میدهد.

هندسه نمایی که بیشترین ترجیح را از دیدگاه
جدول -3جمعبندی و مقایسه مشخصات پژوهشهای مرتبط با پیشبینی اثرات ادراکی (کیفی) نور روز و سایر محرکهای
بصری در طول زمان (بهصورت کرونولوژیک)
پژوهش

محرک

شاخص کمی

شاخص کیفی

مهمترین یافتهها

رضایت از

با افزایش سطح متوسط درخشندگی رضایت کاربران از محدوده دید

بصری
کتجن

نور روز

و همکاران

سطح متوسط

درخشندگی*

تغییرات درخشندگی

نور*

))1991

ویلمنبرگ

نور روز

و اینانیسی

سطح متوسط

احساس هیجان

درخشندگی نور احساس هیجان کاربران در فضای اداری ترغیب

در فضای اداری

میشود.

درخشندگی*

ترجیحات

نور*

ساکنان در

تغییرات درخشندگی

)(2009

پارپیری

محدوده دید،

آنها در محیط اداری ارتقا مییابد .همچنین ،با افزایش تغییرات

فضای اداری

میشود؛ ولی تغییرات بیشازحد آن آسایش محیطی را کاهش می-
دهد.

ترجیحات

با افزایش تفاوت درخشندگی (تضاد تیرگی و روشنی) میزان

و همکاران

کاربران در

خوشایندی افراد از فضای بهرهمند از نور روز ارتقا مییابد.

)(2002

فضای اداری

روکاسل

نور روز

نور روز

و اندرسن

تفاوت

درخشندگی )*(LD

علیرغم آنکه تغییرات در میزان درخشندگی سبب پویایی محیط

شاخص تضاد فضایی اصالح
شده ((mSC

آرامش و
هیجان

ارائه مدل پیش بین از اثرات ادراکی نور روز بر اساس زاویه دید ثابت
ناظر و شرایط آسمان متفاوت

)(2017b

روکاسل

نور روز

و اندرسن

شاخص تضاد فضایی اصالح
شده ((mSC

آرامش و
هیجان

ارائه مدل پیشبین از اثرات ادراکی نور روز بر اساس زاویه دید و
شرایط آسمان متغیر

)(2017c

آماندادوتیر

نور روز

و همکاران

شاخص تضاد فضایی اصالح

جذابیت بصری

شده ((mSC

(هیجانانگیز،

بودن) در یک مورد مطالعاتی بر مبنای زوایای دید متنوع و شرایط

آرامشبخش،

آسمان صاف و یا ابری

))2017b

ارائه مدل پیشبین از جذابیت بصری (حس هیجان ،آرامش و یا خنثی

خنثی)
روکاسل و
اندرسن

نور روز

شاخص تضاد فضایی اصالح

هیجان و

ارائه مدل پیشبینِ فضایی -زمانی از حس هیجان و آرامش در یک

شده ((mSC

آرامش

مورد مطالعاتی بر مبنای موقعیت متفاوت ناظر ،شرایط متفاوت آسمان

کارایی ادراکی نور روز :یک مطالعه مروری ساختاریافته از نقش الگوهای انتشار نور روز
)(2017a

چمیلوتوری

صاف و یا ابری و زوایای دید متغیر در طول سال
نور روز

()2019

پناچیو
و ویلکینس
)(2015
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شاخص تضاد فضایی مرتبه

پیچیدگی،

شاخص تضاد فضایی مرتبه یکم ( (mSC1جهت سنجش سطح

سطح

هیجان و

تیرگی و روشنی تصاویر و شاخصهای فشردگی تصاویر در قالب

فشردگی تصاویر در قالب

آرامش

 JPEGو الگوریتم تشخیص میزان لبه  PNG-PERIM8جهت

یکم

تصاویر
محیط انسان

(،(mSC1

 JPEGو الگوریتم تشخیص

سنجش سطح پیچیدگی باالترین قابلیت را در پیشبینی تأثیرات

میزان لبه PNG-PERIM8

ادراکی نور روز دارند.

شاخص طیف دامنه فوریه

آسایش بصری

دو بعدی )(FFT2

پس از پردازش تصاویر با استفاده از شاخص طیف دامنه فوریه دو
بعدی ) ،(FFT2به میزانی که ساختار تصاویرِ محیطهای انسان ساخت

ساخت و

با ساختار تصاویر طبیعی متفاوت باشد؛ به احتمال باال آن تصاویر در

طبیعی

هنگام مشاهده با مغز انسان سازکاری کم و پردازش پیچیدهتری داشته
و سبب واکنشهای شدیدتری از سوی مغر در ارسال نورونها به
سیستم بینایی شده که این موضوع منتج به افزایش نرخ متابولیسم،
ناخوشایندی و عدم آسایش بصری افراد میشود.

*قابلیت اتکای این شاخصها در پیشبینی اثرات ادراکی نور روز  ،توسط روکاسل و اندرسن ) (2014به چالش کشیده شد.

 -4یافتهها و بحث

جهت ارزیابی کارایی ادراکی نور روز از آن بهره

در این بخش ضمن تفسیر و جمعبندی موارد

گرفته شده است .در مجموع میتوان بیان داشت

مطروحه در مباحث پیشین (تصویر )17به معرفی

که شاخصهای میزان خوشایندی ،حس هیجان و

خألهای پژوهشی مرتبط با موضوع تحقیق و ارائه

آرامش (سطح برانگیختکی) ،جذابیت بصری و

پیشنهادات به پژوهشهای آینده پرداخته شده

ارزیابی ذهنیِ آسایش بصری آزمودنیها از

است.

فضاهای بهرهمند از نور روز ،پنج شاخص اصلی

همانطور که پیشتر نیز بیان گشت ،ادراکات

برآمده از پیشینه تحقیق هستند.

ساکنان از الگوهای متفاوت انتشار نور روز عمدت ًا

طبق پیشینه ،محققان عمدتاً به ارزیابی الگوهای

با واکنشهای احساسی افراد پیوند یافته و از طریق

متفاوت انتشار نور روز بر ادراکاتِ مطلوب فضایی

آنها بروز مییابد .واکنشهای احساسی افراد

ساکنان پرداختهاند و از احتمال شکلگیری حس

وابسته به کاربری و فعالیتهای فضا و طبق مدل

های نامطلوب محیطی نشأت گرفته از شرایط

دایرهای احساسات راسل ) (1980از طریق دو بعد

متفاوت انتشار نور روز مغفول ماندهاند؛ درواقع به

خوشایندی و برانگیختگی قابل تبیین است.

نظر میرسد محققان به تعیین حد باال (مطلوب) و

همچنین ،درک جذابیت و پیچیدگی فضا

پایین (نامطلوب) ادراکات ساکنان متأثر از

مشخصههای دیگری هستند که در پیشینه تحقیق

الگوهای متفاوت انتشار نور نپرداختهاند .برای مثال،

جهت ارزیابی ادراکات افراد از شرایط نور روز

ممکن است یک الگوی انتشار در طول زمان از

استفاده شدهاند .ارزیابی ذهنیِ آسایش بصری که

ب
حس مطلوب آرامشبخشی به حس نامطلو ِ

در برخی از مطالعات ترجیحات بصری بیان شده،

کسلکننده شدن فضا مبدل شود و یا از حس

شاخصه دیگری است که در پژوهشهای پیشین

مطلوبی چون احساس هیجان به ادراکات نامطلوبی
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چون احساس هیجان بیشازحد ،گیجکنندگی و

دیگری است که نحوۀ انتشار نور در فضا را متأثر

اختالالت بصری منتج شود .همچنین ،شواهدی

میسازد؛ این در حالی است که تحقیقات پیشین یا

وجود دارد که نشان میدهد درصورتیکه

از سطح نفوذ نور در الگوهای متفاوت انتشار

الگوهای انتشار نور جذابیت بصری باالیی را ایجاد

سخنی به میان نیاوردهاند و یا برای آن نسبتی ثابت

نمایند موجب میشود که ساکنان سطح باالتری از

چون اعداد  25و  40درصد را در نظر گرفتهاند؛

خیرگی را تحمل کنند؛ ازاینرو ،ارزیابی رابطه بین

ازاینرو ،به نظر میرسد تمرکز بر روی درصد نفوذ

شاخصهای خیرگی نور روز و سطح باالی

نور در هندسههای متفاوت نما و ارزیابی تأثیر آن

جذابیت بصری برآمده از الگوهای انتشار نور نیز

بر ادراکات ساکنان میتواند موضوع پژوهش

میتواند موضوع تحقیقات در آینده باشد.

دیگری برای محققان در آینده باشد؛ در واقع می

پیشینه پژوهش نشان میدهد که الگوهای انتشار

توان نوع (هندسه) و سطح پیچیدگی جداره نور

نور (متغیر مستقل) به ده گونۀ کلی مقولهبندی می

گذر را ثابت و درصد سطح نفوذ را متغیر در نظر

شوند .این الگوها میتواند بر اساس تعداد بسیاری

گرفت و تأثیر تغییرات آن را بر ادراکات ساکنان از

از هندسههای متنوع شکل گرفته و شرایط انتشار

فضا ارزیابی نمود .همچنین در اغلب پژوهشها

متفاوتی را ایجاد نماید .همانطور که در مباحث

مصالح و عمق نما یکسان (دو بعدی) در نظر

پیشتر بیان شده نیز مشخص است ،محققان عمدت ًا

گرفته شدهاند؛ ازاینرو ،تحقیقات آتی میتوانند

رابطه تعدادی محدودی از الگوهای رایج موجود و

تأثیرات ادراکی طراحی سه بعدی نما با عمق،

سطح نظم و پیچیدگی آنها را با ادراکات ساکنان

عناصر چرخشی و مصالح متفاوت را ارزیابی

ارزیابی نمودهاند .بررسی رابطه هر نوع هندسه

نمایند.

دیگر نما و سطح نظم و پیچیدگی (شکل و توزیع

طبق پیشینۀ روششناسی مرتبط با موضوع تحقیق،

فضایی) آنها با ادراکات ساکنان میتواند موضوع

روش سنجش تجربی در محیط مجازی غوطهور

پژوهشهای دیگری در این حوزه در آینده باشد.

کننده ) (IVRبهدلیل ماهیت پویای نور روز و

همچنین ،اغلب تحقیقات پیشین در بستر فضاهای

امکان دستکاری و کنترل متغیرها میتواند

اداری انجامشدهاند و به فضاهای مسکونی کمتر

مناسبترین روش نامبرده شود .طبق این روش در

پرداختهشده است؛ بنابراین ،خأل پژوهشی قابل

ابتدا تصاویر عمدتاً با استفاده از افزونه دیوا برای

مالحظهای در ارزیابی کارایی ادراکی نور روز در

نرمافزار راینو و نرم افزار رادیانس ،بر مبنای قوانین

بستر فضاهای مسکونی در پیشینه تحقیق مشاهده

فیزیکی ) (PBRو با محدوده درخشندگی

میشود.

باال ) )HDRشکل میگیرند؛ سپس سطح

پیشینه تحقیق حاکی از آن است که درصد سطح

درخشندگی تصاویر با قابلیت سطح درخشندگی

نفوذ نور و یا بهبیانیدیگر نسبت روزنههای ورود

نمایشگرِ هدستهای واقعیت مجازی با بهرهگیری

نور بهکل سطح جداره نما متغیر قابل اهمیت

از الگوریتمهای نگاشت تن ()Tone Mapping
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منطبق و پس از ایجاد محیط غوطهورکنندۀ  180و

گستردهای را برای محققان در جهت سنجش

یا  360درجه از طریق موتور بازیسازی یونیتی،

کارایی ادراکی نور روز با بهرهگیری از دادههای

فضا در هدست به آزمودنیها نمایش داده میشود.

فیزیولوژیکی در مطالعات آتی فراهم میآورد .به

پس از نمایش فضا در واقعیت مجازی ،ادراکات و

ویژه بهرهگیری از حسگر الکتروانسفالوگرام (

حاالت افراد از طریق سه روش پیمایشی به منظور

 (EEGو استخراج فعالیتهای مغزی که قابلیت

ارزیابی واکنشهای ذهنی افراد )برای سنجش دو

ارزیابی هر دو بعد خوشایندی و برانگیختگی

بعد خوشایندی و برانگیختگی و شاخص جذابیت

احساسات آزمودنیها را داشته و خالء پژوهشی در

بصری) مبتنیبر استخراج دادههای خودگزارشی از

بهرهگیری از آن در پیشینه تحقیق قابل مشاهده

طریق ابزار پرسشنامه کتبی و شفاهی،

است؛ میتواند منجر به کسب دستاوردهای بدیع

آزمایشگاهی جهت ارزیابی واکنشهای عینی افراد

در این زمینه شود.

بر پایه استخراج دادههای فیزیولوژیکی چون

طبق آنچهکه از پیشینه بر میآید ،سنجش ادراکات

فعالیتهای مغزی و حالت چهره (جهت سنجش

آزمودنیها در واقعیت مجازی از طریق نمایش

هر دو بعد خوشایندی و برانگیختگی( و ضربان

فضای شبیهسازی شده در مدت زمان اندک را می

قلب و هدایت پوستی (بهمنظور سنجش سطح توجه

توان یکی از محدودیتهای مهم پژوهشهای

و سطح برانگیختگی( بهترتیب از طریق حسگرهای

پیشین تلقی نمود که میتواند قابلیت تعمیمدهی

الکتروانسفالوگرام ( ،)EEGالکترومیوگراف چهره

یافتههای این مطالعات به فضاهای متفاوت را

( ،)f-EMGفوتوپلیتیسموگرام ) ،)PPGپاسخ

محدود سازد (ممکن است که یافتههای این

گالوانیکی پوست ) (GSRو مشاهدهای برای

پژوهشها صرفاً برای محیطهایی چون وروردیها،

ارزیابی واکنشهای عینی افراد بر اساس دادههای

راهروها و یا سرسرای ساختمانها که فضاهایی

حرکت سر و چشم (جهت شناسایی نواحی مورد

عبوری هستند و افراد در واقعیت هم معادل همین

تمرکز و نقاط با جذابیت بصری باال) از طریق

میزان در آن حضور دارند قابلیت تعمیم داشته

حسگر ردیابی حرکت سر و چشم )Eye-tracking

باشند) .ازاینرو ،ارزیابی قابلیت اتکا به یافتههای

 )Head andارزیابی میشود که خالء پژوهشی

پژوهشهای پیشین از طریق سنجش واکنشهای

قابل مالحظهای در پیوند و بهرهگیری همزمان این

ذهنی و عینی آزمودنیها در واقعیت مجازی برای

سه روش گردآوری دادهها و مقایسه ،تحلیل و

بازه زمانی طوالنیتر و یا بهبیانیدیگر ،تبیین نقش

تفسیر همزمان آنها جهت نیل به نتایجی با قابلیت

مدت زمان غوطهوری آزمودنیها در محیط

تعمیم و روایی باال در پیشینه تحقیق مشهود است.

مجازی بر ادراکات آنها میتواند موضوع

شایانذکر است که متأثر شدن عوامل فیزیولوژیکی

پژوهشهای نوین دیگری در آینده باشد.

از الگوهای انتشار متفاوت نور ،انگیزش و دریچه
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طبق پیشینه ،تبیین رابطه روشهای پردازش تصویر

ناظر ،شرایط بستر مورد مطالعه و محیط پیرامون آن

و ادراکات ساکنان میتواند منتج به کمیسازی و

که همزمان با متغیرهای مرتبط با طراحی جدار نور

پیشبینی کارایی ادراکی نور روز شود .طبق آنچه

گذر میتوانند بر ادراکات افراد تأثیرگذار باشند را

که از پیشینه تحقیق برمیآید ،شاخص تضاد فضایی

نمایش میدهد.

اصالحشده ( mSCیا  )RAAMG5برای سنجش

درمجموع میتوان بیان داشت که شناسایی ،کمی-

تضاد تیرگی و روشنی و شاخص حجم تصویر

سازی و پیشبینیِ رابطه بین الگوهای متفاوت

فشردهسازی شده در قالب  JPEGو شاخص

انتشار نور روزِ برآمده از معیارهای طراحی جداره-

تشخیص تعداد لبه  PNG-PERIM8جهت سنجش

های نورگذر و ادراکات حسی ساکنان بر مبنای

سطح پیچیدگی تصاویر ،قابل اتکاترین شاخص

موقعیت قرارگیری ناظر در فضا ،زاویه دید ناظر،

های کمیِ تصویر مبنا در پیشبینی اثرات ادراکی

ارتفاع سطح چشم ناظر ،نوع فعالیتهای فضا ،ابعاد

نور روز هستند .همچنین خالء پژوهشی در بهره-

و وسعت فضا ،مبلمان و سطوح (مصالح) ،دید و

گیری از پردازش تصویر با استفاده از روش طیف

منظر ،موقعیت جغرافیایی ساختمان ،زمان (ساعت،

دامنه فوریه دو بعدی ) (FFT2در ارزیابی اثرات

روز ،فصل) ،شرایط آسمان (صاف ،ابری) دستاورد

ادراکی نور روز و مقایسه یافتههای آن با سایر

اصلی پژوهشهای پیشین و آتیِ مرتبط با موضوع

روشهای سنجش تضاد تیرگی و روشنی و سطح

تحقیق است .الزم به توضیح است که متغیرهای

پیچیدگی و تعیین همبستگی آن با واکنشهای

مرتبط با ناظر ،شرایط بستر مورد مطالعه و محیط

ذهنی و عینی (فیزیولوژیکی) مشهود است که

پیرامون آن که همزمان با متغیرهای مرتبط با

توصیه میشود تحقیقات آتی به منظور کمیسازی،

طراحی جدارههای نور گذر میتوانند بر ادراکات

پیشبینی روشنتر و ارائه نتایج قابل تعمیمترِ اثرات

افراد تأثیرگذار باشند ممکن است در مطالعات

ادراکی برآمده از معیارهای طراحی جدارههای نور

آینده بنا بر اهداف پژوهش ،بهعنوان متغیرهای

گذر به آن بپردازند.

کنترلی در نظر گرفته شده و تأثیر آنها در ارزیابی

تصویر 17جمعبندی مباحث مطروحه در پژوهش

اثرات ادراکی نور روز حذف شود و یا نقش آنها

حاضر شاملِ توصیف و تبیین متغیرها و معرفی

بهشکل مستقل و توأمان با مشخصههای معمارانه

روشهای قابل اتکای سنجش ،کمیسازی و پیش

جدارههای نور گذر سنجیده و تبیین شود.

بینی رابطه آنها بر اساس سایر متغیرهای مرتبط با
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تصویر -17جمعبندی؛ توصیف و تبیین متغیرها و معرفی روشهای قابل اتکا جهت سنجش ،کمیسازی و پیشبینی رابطه آنها در
پیشینه تحقیق

 -5نتیجهگیری

کارایی (اثرات) ادراکی نور روز تبیین و شاخص-

این تحقیق با تمرکز بر روی کارایی ادراکی نور

های ارزیابی آن شناسایی و تشریح شده است؛

روز که یکی از مؤلفههای انسانمحور نور روز به-

سپس الگوهای متفاوت انتشار نور روز در فضای

شمار میرود؛ بهدنبال تبیین رابطه بین الگوهای

داخلی بر مبنای مشخصههای طراحی جدارههای

متفاوت انتشار نور رو ِز برآمده از معیارهای

نور گذر توصیف و روشها (ارزیابی ذهنی و

معمارانه جدارههای نورگذر (متغیر مستقل) و

عینی) و ابزارهای سنجشِ اثرات ادراکیِ نور روز و

ادراکات افراد (متغیر وابسته) در فضاهای داخلی و

سایر محرکهای بصری تحلیل شدهاند؛ در ادامه

شناسایی روشها و ابزارهای قابل اتکا جهت

مصادیق پژوهشی مرتبط با اثرات ادراکی نور روز

ی رابطه بین این دو
سنجش ،کمیسازی و پیشبین ِ

در طول زمان (بهصورت کرونولوژیک) تشریح

در پیشینه پژوهش است .برای این منظور ،در ابتدا

ی
شدهاند و با تأکید بر اهمیت کمیسازی و پیشبین ِ
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رابطه الگوهای متفاوت انتشار نور روز و ادراکات

شود .ارزیابی رابطه الگوهای متفاوت انتشار نور

افراد ،روشهای پیشبینِ کارایی ادراکی نور روز

روز و ادراکات ساکنان از فضا و همچنین پیشبینی

(کیفی) و سایر محرکهای بصری از طریق

این رابطه بر اساس شاخصهای کمی ،معماران را

شاخصهای کمی با بیان مصادیق پژوهشی و روند

قادر میسازد تا در مرحله فرآیند طراحی (مرحلۀ

توسعه و پیشرفت آنها در طول زمان ،تبیین شده-

ایدهپردازی و ارزیابی راهحلهای پیشنهادی و

اند؛ در آخر نیز بر اساس نتایج مباحث پیشین به

توسعه آنها) بر مبنای کاربری یا نوع فعالیتهای

جمعبندی ،معرفی خألهای پژوهشی مرتبط با

فضا ،موقعیت جغرافیایی و مشخصههای طراحی

موضوع و ارائه پیشنهادات به پژوهشهای آینده

جدارههای نور گذر مدنظرِ ساختمان دریابند که در

پرداختهشده است.

هر موقعیت ساکنان (ناظر) در فضا ،جهت دید و

یافتههای این تحقیق که منجر به تبیین متغیرها،

ارتفاع سطح چشم آنان و همچنین زمان و شرایط

روشها و ابزارهای سنجش آنها ،شاخصهای

آسمان صاف و یا ابری چه نوع حسوحالی و به

کمیِ پیشبین ،بیان مصادیق و همچنین شناسایی

چه میزان در فضای داخلی طرح خود ترغیب می

خألهای پژوهشی مرتبط با موضوع شده است می-

شود که این امر به طراحی شواهد مبنا و یا طراحی

تواند زمینهساز شکلگیری طیف گستردهای از

از راه علم که در آن روشهای علمی با طراحی

تحقیقات بدیع مرتبط با موضوع پژوهش در آینده

معماری پیوند مییابند ،داللت دارد.

سپاسگزاری
این مقاله در راستای پایاننامه دکتری نویسنده اول با عنوان "تبیین رابطه هندسه الگوهای انتشار نور روز و ادراکات حسی ساکنان
در ساختمانهای مسکونی " است که با راهنمایی نویسنده دوم در دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
در حال انجام است.

پینوشتها
1. Evidence Base Design
)2. Critical Appraisal Skills Program Checklist (CASP

 .3بهدلیل همپوشانی برخی تحقیقات استخراج شده در ارزیابی و تبیین موضوعات متفاوت؛ مقولهبندی و ارائه تعداد پژوهش بر
اساس محوریت و موضوع اصلی مورد بحث در این مطالعات و نقش آنها در تبیین مباحث پژوهش حاضر صورت پذیرفته است.
4. Plutchik
5. Russell
6. Ekman
7. Vogels
8. Rockastle and Andersen
9. Radiance
10. Stereoscopy

 .11جهت نمایش تصاویر شبیهسازیشده و یا تصویربرداری شده به آزمودنیها ،سطح روشنایی بهدقت توسط روشهای ایجاد
تصاویر با دامنه پویایی باال ) (HDRتعیینشده و توسط نمایشگرهای مختلفی که دارای محدوده مشخصی از سطح درخشندگی
هستند نمایش داده میشود .بهمنظور فشردهسازی و منطبق ساختن محدوده درخشندگی تصاویر با محدوده درخشندگی
نمایشگرهای متفاوت محققان از الگوریتمهای متفاوت  tone mappingبهره میبرند ) .(Amundadottir et al, 2017bچمیلوتوری
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) )2019به مقایسه و رتبهبندی کارایی چهار الگوریتم  tone mappingپرکاربرد در پیشینه تحقیق پرداخت .یافتههای این تحقیق
نشان میدهد که بهترتیب  Ward97 ،Durand02 ،Reinhard02و  Drago03الگوریتمهای قابل اتکا جهت منطبقسازی سطح
درخشندگی تصاویر شبیهسازیشده با هدستهای واقعیت مجازی هستند.

بهمنظور شبیهسازی محیط بر مبنای قوانین فیزیکی) ،(PBRابتدا فضای مدنظر در

12. Immersive Virtual Environment
13. Unity game engine
14. Virtual Reality Headset
15. Physically-Based Renderings
نرمافزار راینو ) (Rhinoسهبعدی سازی شده و

سپس جهت ایجاد تصاویر با دامنه پویایی باال ) )HDRفضای شبیهسازیشده با استفاده از پالگین دیوا ( (Divaدر راینو ،برای
نرمافزار رادیانس ( )Radianceخروجی گرفته میشوند و در آخر با استفاده از نرمافزار رادیانس تصاویر نهایی از فضا و شرایط
انتشار نور روز در آن شکل میگیرند ).(Chamilothori et al, 2019

 .16کفایت این روش توسط سه عاملِ صحت ارزیابی ذهنی آزمودنیها (خوشایندی ،پیچیدگی ،هیجان ،جذابیت ،رضایت از سطح
دید به بیرون) ،تأثیر هدستهای واقعیت مجازی بر واکنشهای جسمانی (فیزیولوژیکی) و درک حضور آنها در محیط مجازی
سنجیده شده است ).(Chamilothori et al, 2018a

 .26در این پژوهش رابطه بین شاخصهای کمی سنجش تضاد

17. Friedenberg and Liby
18. Annual spatial contrast
19. Annual luminance variability
20. Complexity measures
)21. Two-dimensional Fast Fourier Transform (FFT2
22. Tiller and Veitch
23. Cetegen
24. Wymelenberg and Inanici
25. Parpairi
تیرگی و روشنیِ Michelson, RMS, DOG, SC, RAMMG,

 RSCبا واکنشهای ذهنیِ دو سویهی افراد (پرسشنامه افتراق معنایی) نسبت به تصاویر فضای شبیهسازی شده (شامل :سطح تضاد
پایین و تضاد باال ،یکپارچگی و عدم یکپارچگی ،متنوع و عدم تنوع ،مستقیم و پخششونده ،ساده و پیچیده ،آرامش و هیجان،
مالیم و برانگیزاننده) برآمده از دادههای پرسشنامه خودگزارشی سنجش شدند؛ که دراینبین ،سطح پنجم شاخص

RMMG

مرتبطترین شاخص با واکنشهای ادراکیِ حس آرامش و هیجان افراد شناسایی شد .این الگوریتم ،شاخص اصالحشده تضاد
درخشندگی فضایی ) )mSCنامگذاری گشت که تفاوت درخشندگی بین پیکسلهای مجاور در تصویر را ارزیابی میکند.
شایانذکر است که در این تحقیق شاخص  mSCبا بهرهگیری از نرمافزار  MATLAB R2012bتجزیهوتحلیل شده است
).(Rockcastle et al, 2017b
27. OCUVIS
28. Spatial Frequency
29. Ruta
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Abstract
The perceptual performance of daylight is focused on the assessment of daylight at the
eye level and its relation to the psychological (perception, emotional state) needs of the
occupants, which influenced by architectural elements that shape the way daylight enters the
space, such as multilayered façade and perforated walls. However, it seems that the
designers do not have a clear and systematic understanding of the physiological and
psychological effects of these patterns in interior spaces.
through a structured review of previous research, this paper seeks to identify, quantify and
predict the relationship between daylight distribution patterns linked to architectural
elements that shape the way daylight enters the space (independent variable) and occupants
perceptions (dependent variable) in daylit spaces.
The findings showed that Human experience can be represented with two dimensions,
valence and arousal. To explore these two dimentions, subjective evaluations based on self
reports using questionnaires, objective evaluations based on physiological data
and
observations based on physically based rendering (PBR) in virtual reality (VR) environment
have been carried out. the results show that the best image-based computational measures of
contrast in predicting perceptual effects of daylight are modified spatial contrast indicator
(mSC) and the size of images compressed in JPEG format and PNG-PERIM8 edge detection
indicator (for evaluating the complexity of images).for the evaluation of perceptual effects of
other visual stimuli, two-dimensional Fourier amplitude spectrum metric (FFT2) is used.
In conclusion, the findings of this research can be the basis of a wide range of experimental
research on this topic in the future.
Keywords: Daylight, perception, virtual reality, subjective evaluation, objective evaluation
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ارتباط مقیاسهای آسایش حرارتی با مولفههای فیزیکی  -محیطی؛ سنجش موردی:
ساختمان مدیریت دانشگاه شیراز
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(دریافت ،1398/11/24 :پذیرش)1399/07/09 :
چکیده
مطالعات آسایش حرارتی از دیدگاههای متفاوتی قابل بحث است .سازگاری حرارتی روند تدریجی تطابق با شرایط و پاسخ به
محرکهای حرارتی است که در سه دسته سازگاری فیزیکی ،فیزیولوژیکی و روانی طبقهبندی میگردد .بنابراین آسایش حرارتی
صرفا تحت تاثیر مولفههای اقلیمی نبوده و متغییرهای دیگری بر آن اثرگذارند .به همین دلیل تحقیقات متعددی جهت تعیین مولفهها
و میزان اثر آنها تاکنون انجام شدهاست .در این پژوهش با هدف شناسایی تاثیر همزمان مولفههای فیزیکی و محیطی ،مطالعهای
میدانی در ساختمان اداری در شهر شیراز انجام شدهاست .مولفههای محیطی شامل دمای خشک ،دمای کروی ،دمای کروی مرطوب
و رطوبت نسبی است که در فضای داخلی و خارجی ثبت شدهاند .مولفههای فیزیکی نیز شامل دید به اطراف ،موقعیت مکانی،
وضعیت بازشوها ،سطح آلودگی صوتی ،وضعیت روشنایی و چیدمان فضایی است .فرایند تحقیق میدانی شامل سه بخش توزیع
پرسشنامه ،مشاهده و ثبت دادههای آبوهوایی با استفاده از دیتاالگر است .مطالعه در مدت زمان چهار روز کاری در فصل زمستان
انجام شدهاست .نتایج بر روی  108نفر کارمند در فصل زمستان نشان میدهد ،از میان مولفههای محیطی بیشترین اثرگذاری بر
ادراک حرارتی فرد به رطوبت نسبی وابسته است .تاثیر همزمان مولفههای فیزیکی  -محیطی نیز نشان میدهد عالوه بر دما و رطوبت
نسبی هوای داخل ،وضعیت بازشوها و موقعیت مکانی فرد نیز اثرگذاری قابل توجهی بر احساس حرارتی فرد دارند .براساس نتایج
مقیاس احساس حرارتی توسط مولفههای فیزیکی  -محیطی و مقیاس ترجیح حرارتی عمدتا توسط مولفههای محیطی قابلیت پیش-
بینی داشتهاند.
کلید واژهها :سازگاری حرارتی ،آسایش حرارتی ،مولفههای فیزیکی -محیطی ،ساختمان اداری ،شیراز

 -1این مقاله برگرفته از رساله دکتری نگارنده اول مقاله با عنوان " تبیین و تدوین چارچوب ادراک آسایش حرارتی با تعیین میزانبندی و
اثرسنجی جریانهای روانی " در دانشگاه تهران ،پردیس بینالملل کیش به راهنمایی نگارنده دوم و مشاوره نگارنده سوم است.
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 -1مقدمه

گردد) .(Johnson et al., 2018امروزه پذیرفته

ضرورت مطالعه حاضر از جنبههای مختلفی قابل

شدهاست که ادراک حرارتی افراد تفاوتهایی

بحث است؛ اثرات کالن تغییرات اقلیمی و گرمایش

دارد؛ حال یا وابسته به تفاوتهای فیزیولوژیکی و یا

جهانی ،کنترل مصرف انرژی ،کیفیت محیطی

وابسته به تفاوت در سبک زندگی و رفتاری افراد

داخلی و سالمت فردی مواردی از این دست هستند.

است ).(Schweiker, et al., 2018

افراد  60تا  90درصد از ساعات خود را در فضاهای

این اعتقاد وجود دارد که در صورت اتکا و اعتماد

داخلی و به طور خاص یک سوم از ساعات روز را

به رفتار کاربران و طراحی براساس آن ،امکان

در فضای اداری ،سپری میکنند & (Antoniadou

کاهش مصرف انرژی بسیاری در تاسیسات

) .Papadopoulos, 2017براساس گزارش سازمان

ساختمانی فراهم میشود .بسیاری از ساختمانهای با

جهانی انرژی در سال  ،2017مصرف کلی انرژی در

رویکرد معماری سبز به سمت هوشمندسازی پیش

ساختمانها رو به افزایش است؛ در حالی که بهینه

رفتهاند و در بسیاری موارد نه تنها کاهش مصرف

سازی مصرف انرژی (از طریق اعمال قوانین و نوع

انرژی را به همراه نداشته ،بلکه موجب نارضایتی

تکنولوژی مورد استفاده) با سرعت بسیار آهستهتری

کاربران نیز گردیدهاست (Wagner & O’Brien,

پیش میرود .بسیاری از ضوابط و استانداردهای

)2018؛ بنابراین این پژوهش با هدف تدقیق

موجود بر تحقیقات پیشین و اعداد و ارقام تعریف

مطالعات آسایش حرارتی در ایران و به طور خاص

شده در آنها تمرکز نمودهاند .ازاینرو با توجه به

شهر شیراز ،ساختمان اداری را در روند مطالعات

پتانسیل بیشتر بخش ساختمان در جهت افزایش

میدانی مد نظر قرار دادهاست .با این نگاه ،با توجه به

کارایی (تا  80درصد) به نسبت صنعت ،تجارت و

زمینه مورد مطالعه ،مولفههای اثرگذار شناسایی

نیروگاههای برقی میتوان به بهبود وضعیت امیدوار

شدهاند و در قالب پرسشنامه و مشاهده مورد سنجش

بود .(Wagner & O’Brien, 2018).بنابراین به دلیل

قرار گرفتهاند .این مقاله بخشی از مطالعهای کالنتر

اضطرار در نیاز به کاهش هزینههای اقتصادی و

است که اثر  60مولفه مختلف بر ادراک حرارتی

زیستمحیطی مصرف انرژی ،موضوع آسایش

فرد سنجیده شدهاست .از آنجایی که در فضاهایی

حرارتی بسیار مورد توجه قرار گرفتهاست

که فرد در بلندمدت حضور دارد ،سازگاری

).(Djamila, 2017; Djongyang et al., 2010

حرارتی ممکن است با توجه به سایر جنبههای

آسایش حرارتی یکی از جنبههای کیفیت محیط
داخلی است که در استاندارد  EN15251نیز مورد
اشاره قرار گرفتهاست ;(Albatayneh et al., 2018

) .Frontczak & Wargocki, 2011در محیطی با
کیفیت مناسب ،سالمت روان فرد تحت تاثیر مسائل
فیزیکی،

ذهنی

و

احساسی

تامین

می

موجود در فضا برای وی رقم بخورد ،الزم است
مشخص گردد عالوهبر شرایط آبوهوایی (دما و
رطوبت) چه متغیرهای دیگری بر ادراک حرارتی و
در نتیجه آسایش حرارتی وی اثرگذارند .از آنجایی
که در مطالعات آسایش حرارتی اخیر ،مدلهای
فردی آسایش حرارتی مد نظر است ،این دست
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مطالعات میتواند همچون پایگاه دادهای عمل نموده

استفاده از دماسنج در اتاق گرم نسبت داده میشود؛

که تصمیمگیری در خصوص اصالح استانداردها و

تحقیقات وی بیانگر میزان توانایی تحمل افراد در

تامین آسایش حرارتی فردی و نه به صورت میانگین

دمای باال بودهاست ،Richet .در سال  ،1885به

فراهم گردد .نکته اساسی آناست که بخشی از

تنظیمات سیستم مغز انسان در درک حرارت پی برد.

سازگاری حرارتی فرد با امکان سازگاری رفتاری و

در سال  ،Gagge ،1930بر روی مطالعه فرایند تبادل

اعمال تغییر در ویژگیهای کالبدی میسر میشود.

حرارتی در بدن انسان متمرکز گردید و توانست در

شناسایی این عوامل میتواند به انتخاب ایدههای

سال  1969آسایش حرارتی را براساس رویکرد

مناسب در فرایند طراحی در جهت ایجاد امکان

تعادل حرارتی در استاندارد  ASHRAEارائه نماید.

رفتارهای سازگاری کمک نماید .از آن مهمتر

مطالعه آسایش حرارتی از قرن بیستم( با مطرح شدن

مدلی پیشبینی کننده در اختیار خواهد بود که می

سیستمهای  )HVACزمانی که مدلهای ساده اولیه

توان ادراک حرارتی هر فرد را براساس مولفههای

از تعامل دو مولفه شکل گرفتند ،توسعه بیشتری یافته

فیزیکی و محیطی تعیین نمود و در جهت تامین

است در سالهای  ،1930با توسعه مدل دوگانه که

شرایط آسایش گام برداشت .قابل ذکر است

توسط  )1936( Gaggeارائه شد ،ایده ترمودینامیک

استانداردهای  ASHRAE 55و  EN15251شرایط

به مطالعات تبادل حرارتی بدن انسان و محیط وارد

آسایش حرارتی برای مبنای مدل سازگاری حرارتی

شد .مطالعات آتی توسط  Givoni, 1963و

را اغلب برای ساختمانهای تهویه طبیعی توصیف

 Fanger, 1970با ارائه مدل تنش حرارتی و PMV

مینمایند ،به همین دلیل ،الزم است تحقیقات

پیش رفت) .(Coccolo et al., 2016تحقیقات این

گستردهتری در خصوص ساختمانهای تهویه طبیعی

حوزه در سال  1980نهایتا به ارائه مدلها و

و تهویه ترکیبی جهت تدقیق استانداردها انجام

شاخصهای متعددی جهت سنجش آسایش

شود.پژوهش حاضر در صدد پاسخگویی به سواالت

حرارتی انجامید .در قرن بیستم مهندسین نیازمند

زیر است:

یافتن شرایط ایدهآل جهت محاسبات سیستمهای

 -عالوهبر مولفههای محیطی ،کدامیک از مولفه

تهویه مطبوع جهت دستیابی به شرایط آسایش یا

های فیزیکی بر ادراک حرارتی فرد اثرگذارند؟

خنثی بودند .در این بازه زمانی آسایش به عنوان

 -میزان اثرگذاری همزمان مولفههای فیزیکی –

محصول حضور و استفاده از سیستمهای تهویه

محیطی بر ادراک حرارتی فرد چقدر است؟

مطبوع شناخته میشد .البته آسایش در این نگاه

 -کدام یک از پاسخهای حرارتی بهوسیله مولفه

صرفا نتیجه متغیرهای فیزیکی محیط به شمار میآمد

های فیزیکی – محیطی قابل پیشبینی هستند؟

که در قالب شاخصهای آسایش حرارتی مطرح

 -2پیشینه تحقیق

شد (Taleghani et al., 2013; van Hoof et al.,

از نگاه فیزیولوژیکی تالشهای اولیه جهت درک

) .2017بنابراین  ،Fangerشش مولفه موثر بر

سیستم حرارتی بدن انسان به مطالعات  Blagdenدر

آسایش حرارتی را به ترتیب زیر مطرح نمود :نرخ
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فعالیت ،نرخ لباس ،رطوبت نسبی ،دمای هوا و دمای

مختلف را در ادراک حرارتی فرد لحاظ نمایند.

تشعشعی) .(Djongyang et al., 2010همین شش

برخی از این مدلهای عبارتند از :مدلهای تعادل

فاکتور به دلیل دشواری در سنجش ،موجب مطرح

حرارتی ( شاخص متوسط دمای نظر و شاخص

شدن انتقادهایی گردید .عدم اطمینان از نرخ لباس

توسعه یافته متوسط دمای نظر براساس سرعت

به دلیل مقاومت حرارتی متفاوت انواع پوشش،

جریان هوا)؛ مدل سازگار شده 1تعادل حرارتی،

تفاوتهای فردی در متابولیسم حتی در فعالیتهای

توسعه یافته 2مدل تعادل حرارتی ،مدل جدید تعادل

مشابه ،خصوصیت متغیر شرایط محیطی و از همه

حرارتی ،3مدل تطبیقیافته سازگاری حرارتی ،4مدل

مهمتر نادیده گرفتن شرایط روانی افراد همچون

زون خنثی از نظر دمای ،5مدل سازگاری حرارتی

انتظارات ،توانایی انعطافپذیری و انطباقپذیری که

براساس

مدلهای

همگی بر روی تعیین آسایش حرارتی

ترموفیزیولوژیکی .(Marcel Schweiker et al.,

اثرگذارند) .(Taleghani, et al., 2013براین اساس

) 2018مدلهای با مبنای تئوری تعادل حرارتی با

 ،Humphreys and Nicolاعتبار تئوری آسایش

استفاده از روش اتاق آزمون 6دادههای مورد نیاز را

براساس مدل تعادل حرارتی  ،Fangerرا با مطالعات

استخراج مینماید و مدلهای سازگاری حرارتی بر

میدانی متعددی مورد سنجش قرار دادند .در نهایت

شرایط واقعی (مطالعه میدانی) جهت گردآوری

بدین نتیجه رسیدند که دامنه دمای آسایش حرارتی

دادههای مرتبط تمرکز مینماید (Djongyang et

در ساختمانهای تهویه طبیعی بسیار وسیعتر از آن

).al., 2010

چیزی است که توسط مدل( PMV-PPDمخصوصا

فرض اولیه رویکرد سازگاری با ایده اصلی

در تابستان) پیشبینی شدهاست (Humphreys et

انطباقپذیری بیان میشود :چنانچه تغییری اتفاق افتد

) .al., 2016; Nicol, 2011طی این تحقیقات

که در افراد نارضایتی ایجاد نماید ،فرد واکنش نشان

مشخص گردید که رویکردهای معمول تعادل

داده تا شرایط آسایش خود را بازیابی

حرارتی در سنجش آسایش حرارتی ،توانایی

کند (Auliciems, 1981; Brager & De Dear,

توصیف دقیق شرایط متغیر آسایش حرارتی را در

;1998; Michael A. Humphreys et al., 2016
) .J. F. Nicol & Humphreys, 2002مدل

یک فضای داخلی (Nicol and Humphreys
) 2002و خارجی )(Nikolopoulou et al. 2001

دارا نیست .یکی از علل اصلی این عدم توانایی،
غیرخطی بودن پاسخ افراد به شرایط محیطی است؛
به گونهای که تحت تاثیر شرایط محیطی ،روانی،
فرهنگی ،اقلیمی ،اجتماعی متغیر است & (Nicol

) .Roaf, 2017; Shooshtarian, 2015با این نگاه
مدلهای متعدد دیگری مطرح شدند که جنبههای

آنالیز

رگرسیون،

سازگاری حرارتی با هدف تحلیل شرایط قابل قبول
حرارتی ،که به شدت به زمینه مطالعه وابسته است،
رفتار کاربران و انتظارات آنها در شرایط واقعی
انجام میپذیرد .در دهههای اخیر توجه به تئوری
سازگاری حرارتی بسیار زیاد شدهاست .این دیدگاه
توسط  de Dear and Bragerدر سال  2004در
استاندارد  ASHRAE 55اعمال و جهت استفاده در
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ساختمانهای تهویه طبیعی بهروزرسانی گردید .در

است مطالعات میدانی بیشتری در مقیاسهای

ادامه در سال  2007این فرایند منجر به اعمال

کوچکتر منطقهای ،محلی و خرداقلیم و هچنان در

European

ساختمانهای مختلف انجام شود & .(Humphreys

 standard EN 15251گردید .(Candido & Dear,

) Nicol, 2018همچنین مشخص شدهاست افراد در

) 2012; J. Fergus Nicol, 2011سالها پس از

شرایط آبوهوایی مشابه ،احساس حرارتی متفاوتی

آنکه اشری پروژه سازگاری حرارتی را منتشر نمود،

را ارزیابی نمودهاند .افراد مشابه در شرایط مشابه ولی

پروژه اروپایی 7مکینتایر و نیکل ( )2002با انجام

در زمانهای مختلف تحت تاثیر شرایط روانی،

مطالعات میدانی چندمرحله در  26ساختمان اداری

احساسی ،متابولیکی متفاوتی هستند که بر احساس

در کشورهای اروپایی (فرانسه ،یونان ،پرتغال ،سوئد

حرارتی اثرگذار است ).(Marino et al., 2011

و انگلستان) زمینه تجربی ورود مدل سازگاری در

بنابراین مهم است که مشخص گردد احساس

استاندارد اروپایی  EN15251در سال  2007را

حرارتی فرد تحت تاثیر چه شرایطی قرار میگیرد؛

فراهم نمود) .(De Dear et al., 2013در این مدلها

یعنی زمانی که فرد احساس سرد یا گرم دارد به چه

دمای آسایش در رابطه خطی با دمای هوای بیرون

دالیلی است و اینکه بر این اساس چه نوع شرایط

قرار میگرفت.

حرارتی را ترجیح میدهد.

رویکرد سازگاری در استاندارد

توانایی تغییر و تطبیق توسط )(Dear et al., 1998

در سه دسته بیان شده است :سازگاری رفتاری،
سازگاری روانی و سازگاری فیزیولوژیکی .با این
دیدگاه ،مطالعات بسیاری در شرایط واقعی بدون
محدودیت در نوع پوشش و یا نوع فعالیت افراد
انجام شدهاست و زمینه بررسی متغیرهای بیشتری را
نیز فراهم نمودهاست .به این ترتیب مشخص می-
گردد احساس حرارتی فرد ،صرفا به مولفههای
اقلیمی وابسته نبوده و شرایط محیطی و فردی وی نیز
اثرگذار است و میتواند دامنه آسایش حرارتی را
نیز تغییر دهد ;(Mishra & Ramgopal, 2013

) .Nicol & Humphreys, 2002این امر موجب
میگردد فرد توانایی تحمل شرایط متنوعتری را
داشتهباشد ) .(van Hoof et al., 2017از طرف
دیگر همواره مسئله آن است که وابستگی آسایش
حرارتی به اقلیمهای کالن بسیار محدود بوده و نیاز

 -1-2مولفههای اثرگذار بر آسایش
حرارتی
رضایتمندی نسبت به حرارت محیطی یک پاسخ
پیچیده ذهنی است که تحت تاثیر متغیرهای مختلف
و تعامل آنها با یکدیگر است .به بیان دیگر ،در یک
نگاه نمیتوان استاندارد مشخص و قطعی برای
آسایش حرارتی ارائه نمود .به طور کلی ،آسایش
زمانی رخ میدهد که تغییرات دمای بدن در دامنه
کوچکی اتفاق افتد ،رطوبت سطح پوست کم و
واکنشهای فیزیولوژیکی بدن به حداقل برسد .از
طرفی آسایش وابسته به واکنشهای رفتاری
همچون تغییر پوشش ،تغییر نوع فعالیت ،تغییر
موقعیت و یا وضعیت ،تغییر دمای سیستمهای
سرمایش یا گرمایش ،باز کردن بازشوها ،اظهار
نارضایتی و ترک محیط نیر میگردد (Johnson et
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) .al., 2018در مطالعات مختلف سازگاری رفتاری

تحت تاثیر فعالیتهای فیزیکی و اجتماعی

افراد تحت تاثیر مولفههای مختلف قید شده است؛

است & (Eliasson et al., 2007; Knez

برخی موارد عبارتند از :مولفههای اقلیمی شامل دما،

Thorsson, 2006; Nikolopoulou & Lykoudis,
) .2006متغیرهای فیزیکی در یک محیط اداری

سرعت و جهت جریان باد ،رطوبت ،شدت تابش،
سطح دیاکسیدکربن محیط ،مولفههای وابسته به
زمینه (ویژگیهای ساختمانی ،جهتگیری ،نوع
سیستم گرمایش و تهویه ،فصل ،الگوی سکونت و
زمان)؛ مولفههای روانی (انتظارات ،عادات ،ادراک،
نگرانیهای اقتصادی و محیطی ،سبک زندگی)؛
فیزیولوژیکال (سن ،جنسیت ،نوع لباس ،نوع
فعالیت ،غذا و نوشیدنی)؛ اجتماعی (تمایل کاربران
جهت اقدام به فعالیتهای انطباقی (R. J. De Dear
;et al., 2013; Djongyang et al., 2010
& Forgiarini et al., 2018; M. Humphreys
;Nicol, 1998; Korsavi & Montazami, 2018
Marino et al., 2011; F. Nicol et al., 2004; J.
).F. Nicol & Humphreys, 2002

خصوصیات مکانی نیز موجب تاثیرگذاری بر
ادراک آسایش حرارتی افراد میگردد(Knez & .

) Thorsson, 2008مکان را به جای فضا به کار
بردهاست بدان جهت که نه تنها ویژگیهای فیزیکی
محیط را در بر میگیرد به خصوصیات روانی و ابعاد
و ساختار فضایی نیز اختصاص دارد .آنها پیشنهاد
میدهند که یک مکان وابسته به پایههای فیزیکی،
شرایط آبوهوایی و جنبههای عملکردی است.
منظور از پایههای فیزیکی معیارهای غیر حرارتی
است که در ارتباط با جنبههای اقتصادی نیز قرار
میگیرد که شامل فرم (ساختمان ،فضای باز)،
مصالح (بافت و ویژگی سطوح) ،طبیعی بودن
(نسبت محیط مصنوع به محیط طبیعی) و موقعیت
(ویژگیهای فضایی) است .عملکرد فضایی نیز

همچون شرایط بصری ،صوتی ،کیفیت محیط
داخلی بر احساس نارضایتی بر محیط موثرند .هرچند
توانایی اجتماعی ،اقتصادی و روانی فرد امکان
سازگاری وی با شرایط فیزیکی را میتواند فراهم
کند .این مولفهها که تحت عنوان متغیرهای پنهان
مطرح میشوند به سهولت قابل سنجش توسط
سنسورها نیستند ) .(Gunay et al., 2013الگوی
اشغال فضا توسط کاربران ،میزان دسترسی به کنترل
در یک فضا ،تعداد افرادی که به صورت اشتراکی
و یا انفرادی از فضا استفاده مینمایند ،الگوی ورود
و خروج به فضا و یا مدت زمان حضور مولفههایی
مرتبط با زمینه طراح هستند که بر آسایش حرارتی
اثرگذارند .میزان کنترل بر محیط ،در دسترس بودن
نوع کنترل ،پیچیدگی و شفافیت سیستمهای
خودکار ،الکتریکی یا مکانیکی برای افراد مختلف،
دید و ارتباط با فضای بیرون ،تجربیات و میزان
پیشبینی پذیری آینده ،اطالع از میزان مصرف
انرژی (رصد و نظارت بر میزان مصرف) و
محدودیتهای اجتماعی نیز از این دست محسوب
میشوند ).(Brien & Gunay, 2014

همانطور که اشاره گردید تحقیقات بسیاری جهت
بررسی مولفههای اثرگذار بر ادراک آسایش
حرارتی در شرایط اقلیمی ،فرهنگی و کالبدی
متفاوت صورت پذیرفتهاست .شکل  ،1مولفههای
اثرگذار که در مطالعات مختلف اشاره شدهاست را
به صورت خالصه نشان میدهد .آنچه مهم است به
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دلیل وجود تفاوتهای فردی در سطوح مختلف،

میدانی جهت سنجش میزان اثرگذاری ،بخشی از

همچنان نیاز است مطالعات در شرایط مختلف ادامه

مولفهها محیطی عالوهبر مولفههای فیزیکی مد نظر

یابد تا تاثیر مولفههای در شرایط زمانی و مکانی

قرار گرفتهاست.

مختلف مشخص گردد .در این پژوهش مطالعه

تصویر  -1مولفههای اثرگذار بر آسایش حرارتی براساس منابع مختلف

 -3روش تحقیق

حرارتی است؛ این دیدگاه کلیه متغیرهای محیطی،

روشهای مطالعه آسایش حرارتی در دو بخش

شامل دما ،تابش ،جریان هوا و رطوبت را به

روش اتاق آزمون و مطالعه میدانی طبقهبندی می

واکنشهای ذهنی افراد در برابر احساس سرما و

شوند (Cheung & Jim, 2017; Taleghani,

گرما و یا ترجیح شرایط خنکتر یا گرمتر نسبت

Tenpierik, Van Den Dobbelsteen, et al.,
) .2013; Wang et al., 2018روش سازگاری

میدهد .از آنجایی که شرایط آبوهوایی و احساس

حرارتی در آسایش حرارتی بهصورتکلی براساس
مطالعات میدانی و به صورت خاصتر بر پرسشنامه
متکی است .این فرایند بدین صورت است که
گردآوری دادههای محیطی و ثبت همزمان پاسخ-
های حرارتی فرد در شرایط واقعی صورت گیرد و

حرارتی افراد همزمان در لحظه سنجش شده و ثبت
میگردد این مجموعه دادهها با عنوان "همین لحظه،
همین مکان" شناخته میشوند .بدین معنا که به زمان
و مکان مشخص وابسته بوده و به حافظه فرد و یا
شاخصهای آسایش حرارتی برای پیشبینی دمای
آسایش نیازی ندارد ;.(Gunay et al., 2013

مداخله پژوهشگر در حداقل ممکن باشد & (Nicol

)Humphreys & Nicol, 2018

) .Humphreys, 2002مطالعه میدانی یکی از

جهت پاسخ به سواالت مطرح در مقاله حاضر،

شیوههای اولیه در پژوهشهای سازگاری آسایش

ساختمان اداری در شهر شیراز مد نظر قرار گرفت.
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طبق نقشههای حرارتی ارائه شده توسط (احمدی و

نهایی دیده میشود .1تاسیسات از موتورخانه مرکزی

همکاران1394 ،؛ احمدی و همکاران )1391 ،در نقاط

با فن کویل برای سیستم سرمایش و گرمایش در هر

مرکزی شهر ،افزایش دمای بسیاری در سالهای

فضا است که ترموستات اختصاصی در هر فضا در

اخیر مشاهده شده و خود منجر به اثرات مستقیم در

اختیار کاربران قرار دارد .تاسیسات گرمایش در

مقیاس خرداقلیم میگردد که نیاز به اتکا به سیستم

فصل زمستان از ساعت  5صبح فعال شده و نهایتا در

های تاسیسات سرمایش و گرمایش را در ساختمان-

ساعت  3بعدازظهر نیز خاموش میگردد .ساختمان

های موجود در بخش میانی شهر افزایش میدهد.

امکان دریافت تهویه و نور طبیعی را دارد؛ البته

بنابراین ساختمان اداری مدنظر در نقطهای که از نظر

بازشوها در سمت شمال و جنوب تعبیه شدهاند و

حرارتی وضعیت بحرانی نیز دارد انتخاب شدهاست.

تفاوت دریافت نور و تهویه در طول روز و سال

ساختمان اداری مدیریت دانشگاه شیراز ،واقع در

وجود دارد .پنجرهها در بال قدیم از نوع آلومینیوم

بخش شمالی شهر (  )29/63°E - 52/52°Nو در

ساده و در بال جدید از نوع آلومینیوم دوجداره

راستای شمالغربی -جنوبشرقی اجرا شدهاست.

است .سیستم روشنایی در بال جدید کامال از نوع

همانطور که در شکل  2دیده میشود ،ساختمان در

 LEDو در بال قدیم تلفیقی از المپهای فلورسنت

دو بلوک مجزا و در دو مرحله ساخته شده که سازه

خطی ،فلورسنت فشرده و در برخی فضاها با

اصلی ساختمان ساختار بتنی است که تفاوتهایی

تعمیرات جدید دارای  LEDاست.

در روند اجرا دارند .در بال قدیم ،نما به صورت

توزیع پرسشنامه در چهار روز کاری در دیماه سال

قطعات پیشساخته بنتی با ابعاد  2در  3متر و با

 1397از ساعت  8:30-12:30صبح در بخشهای

ضخامت  10سانتیمتر اجرا شدهاست .بال جدید به

مختلف ساختمان در بین  110نفر صورت گرفته-

دلیل سال ساخت نیازمند تبیین استانداردهای جدید

است .عالوه بر پرسشنامه ،روند مشاهده و ثبت داده-

بودهاست .سقف وافل که در بال قدیمی با قالب

های اقلیمی نیز انجام شدهاست .روند مطالعه شامل

ماندگار ساخته شدهاست ،در بال جدید با قالبی

دو بخش مطابق تصویر  2است:

متحرک از الیاف و رزین که در صنعت کشتیسازی

بخش اول -پرسشنامه سنجش آسایش حرارتی:

استفاده میشود اجرا شدهاست .نمای ساختمان نیز با

پاسخهای حرارتی افراد در قالب احساس حرارتی،

قطعاتی از بتن که دارای سیلیس ،روان کننده و

رضایت حرارتی ،آسایش حرارتی ،ترجیح حرارتی

الیاف بودهاست با ضخامت  4سانتیمتر اجرا شده

(ترجیح دما ،رطوبت ،جریان هوا و تابش) ،پذیرش

است .زیر قطعات بتنی شاسیکشی فلزی در نظر

حرارتی و آسایش حرارتی کلی ،سواالت اصلی را

گرفته شدهاست و نهایتا فوم جهت عایق حرارتی

تشکیل میدادهاند .عالوهبراین ویژگیهای فردی نیز

تزریق شده و اجرای الیه امدیاف به عنوان الیه

سنجش شدهاست .این بخش از پرسشنامه براساس

 -1اطالعات ارائه شده در این بخش طی فرایند مصاحبه با مسئولین واحد عمرانی دانشگاه شیراز ثبت شدهاست.
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استاندارد  ISO 10551 ،ASHRAE 55و EN-

براساس منابع مرتبط در مقیاسهای  5 ،7و  3گانه

 15251طراحی شدهاست البته جهت تایید پایایی

مورد سنجش قرار گرفتهاند & (Humphreys

پرسشنامه ضریب آلفای کرونباخ با مقدار  0/7بوده

Hancock, 2007; Schweiker et al., 2017; kim

که قابل قبول تلقی میشود .پاسخهای حرارتی فوق

) .et al, 2018قابل ذکر است نرخ فعالیت و نرخ
لباس نیز ثبت گردیدهاند.

تصویر  -1مولفههای سنجش شده و ابزارهای مورد استفاده

نرخ فعالیت در  92درصددد موارد مشددابه بودهاسددت.

ت صویر  2ثبت شدها ست .به طور همزمان دمای هوا

میانگین نرخ لباس ثبت شده برابر با  0/65ا ست که

و رطو بت نسدددبی هوای بیرون نیز از نزد یکترین

با مقادیر مطالعات جهانی مطابقت دارد .از آنجایی

ایسدتگاه هواشدناسدی در فرودگاه شدیراز ،اسدتخراج

که هدف سددنجش اثر مولفههای فیزیکی و محیطی

شدهاست .از آنجایی که برداشت در فصل زمستان

بودهاسددددت ،اثر مولفدههدای فردی ،فیزیولوژیکی،

انجام شدها ست جریان هوایی وجود ندا شتها ست و

اجتماعی و روانشدداختی ،با وجود سددنجش در روند

در اغلب فضاها کمتر از  0/2بودهاست .این مقدار با

مطالعه ،به دلیل حجم مطالب گزارش ن شدها ست و

رقم گزارش شدددده در مطالعات فضددداهای دیگر با

نتایج در مقاالت دیگری ارائه گردیدهاست.

تهویدده مکددانیکی مشددددابدده اسددددت (Michael A.

بخش دوم  -مشددداهده :این مرحله خود شدددامل دو

Humphreys et al., 2016; Parkinson et al.,
) .2020با این توجیه ،جریان هوا در کلیه فضددداها،

بخش اسدددت؛ در وهله اول دادههای اقلیمی شدددامل
د مای هوا ،رطو بت نسدددبی ،د مای کروی و د مای
 WBGTبا اسدددتفاده از ابزارهای اشددداره شدددده در

ثابت فرض شددددهاسدددت .در وهله دوم ویژگیهای
فیزیکی شامل و ضعیت در و پنجره ،دید به اطراف،
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سددطح روشددنایی و سددروصدددا توسددط محقق ثبت

رگرسیون خطی چندگانه جهت سنجش اثر مجزا و

گردیدهاسدددت .با توجه به وجود دو بال متفاوت و

همزمان مولفههای مورد مطالعه ارائه شدهاست.

سنجش در طبقات مختلف ،خصوصیات مکانی نیز

از میان  110پرسشنامه 108 ،پرسشنامه مورد تایید

جهت مقایسه ثبت گردیدهاند .ابزارهای سنجش دما

بوده و در روند تحلیل مورد استفاده قرار گرفتهاست.

و رطوبت براساس استاندارد  ISO 7726در شعاع 1

در این مطالعه  41زن و  66مرد (یک نفر جنسیت را

متری فرد و به دور از سدددیسدددتم گرمایش در ارتفاع

ذکر ننمودهاست) شرکت نمودهاند .گروه سنی افراد

 1/1که مرکز ث قل بدن تصدددور میشدددود تعبیده

بین  24تا  60سال متغیر است .بیشترین درصد سنی

شدهاست.

به گروه سنی  31تا  45سال اختصاص دارد .حداقل

در ابتدای روند توزیع پرسشنامه ،توضیح مختصری

مدت زمان پاسخگویی  4دقیقه و حداکثر مدت

در خصوص هدف پژوهش و شیوه پاسخگویی ارائه

زمان  28دقیقه بودهاست .از آنجایی که متغیرهای

گردید .برای جلوگیری از هرگونه تعصب و پیش-

دیگری (همچون مولفههای روانشناختی که در اینجا

داوری سعی گردید به نسبت تقریبا مساوی از بین هر

گزارش نشدهاست) نیز مورد سنجش قرار دادهاست،

دو گروه جنسیتی انتخاب گردد .همچنین به عنوان

افزایش زمان بدان دلیل است .البته با توجه به اهمیت

اصل اخالقی پژوهش ،سعی گردیده تاییدیه

سنجش شرایط محیطی در بازه زمانی پاسخگویی به

مشارکت در پژوهش از هریک از شرکتکنندگان

بخش اول پرسشنامه (مربوط به سنجش آسایش

هم به صورت شفاهی و هم در قالب اولین سوال

حرارتی) ،دقت گردیدهاست تا حداقل این بخش در

پرسشنامه گرفته شود .از طرفی از افراد خواسته می

بازه زمانی  5تا  10دقیقه پاسخ دادهشود .از آنجایی

شد چنانچه در هر مرحلهای از روند پاسخگویی

ساختمان مورد مطالعه در نه طبقه و دارای دو بال

احساس نارضایتی نمودند میتوانند از ادامه روند

ساختمانی متفاوت است که خصوصیات فنی و

خودداری نمایند .هیچ محدودیتی برای افراد اعمال

اجرایی گاها متفاوتی را نیز دارا هستند ،وضعیت

نشدهاست و در تغییر در محیط آزاد بودهاند .در هر

افراد در حالت مختلف نیز مد نظر قرار گرفتهاست.

روز جهت تطبیق فرد با شرایط فضای داخل در

به دلیل حجم کاری افراد براساس تعداد مراجعین در

ابتدای صبح با نیم ساعت تاخیر به نسبت شروع

ساعات کاری مختلف ،طبقات به ترتیبی منظم مورد

ساعت کاری ،روند برداشت آغاز گردیدهاست.

بررسی قرار نگرفته و سعی گردید به گونهای در

پس از گردآوری دادهها ،ثبت پرسشنامهها در نرم

شرایط مطالعه قرار گیرند که مزاحمتی برای شرایط

افزار  Excel, 2019و سپس  SPSS, 22صورت

کاری پیش نیاید.

گرفتهاست .تحلیلها در دو بخش آمار توصیفی و
استنباطی متناسب با نوع متغیرهای مد نظر ارائه می

 -4یافتهها و نتایج تحقیق

گردد .مقادیر حداقل و حداکثر ،میانگین ،انحراف

یافتههای پژوهش در قالب چهار دسته گزارش

استاندارد از یک سو و رگرسیون خطی ساده و

خواهد شد :در بخش اول ادراک حرارتی افراد که
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با نه مقیاس مختلف سنجش شدهاست ارائه می

است .مطابق شکل -4راست 61/82 ،درصد افراد

گردد .در بخش دوم و سوم ضمن ارائه گزارشی از

شرایط نه سرد و نه گرم از نظر حرارتی را احساس

وضعیت مولفههای فیزیکی و محیطی نمونه مورد

نمودهاند .از آنجایی که طبق استاندارد ASHRAE

مطالعه ،روابط همبستگی ادراک حرارتی با مولفه

 55سه طبقه میانی در مقیاس 7گانه به عنوان شرایط

های مذکور نیز بررسی شدهاست .در نهایت جهت

خنثی و رضایت حرارتی تلقی میشود با احتساب

تعیین مدل پیشبینی کننده ادراک حرارتی براساس

این دو گروه 93/63افراد در شرایط خنثی از نظر

مولفههای فیزیکی و محیطی ،خروجی تحلیل

حرارتی قرار دارند .ترجیح حرارتی در مقیاس 3

رگرسیون خطی چندگانه ارائه گردیدهاست.

گانه مکینتایر (کمتر ،بدون تغییر و بیشتر) (Rijal et

) al., 2017سنجش شدهاست .در خصوص ترجیح
 -1-4ادراک حرارتی شرکتکنندگان

دما و رطوبت بیش از نیمی از افراد ،شرایط بدون

از آنجایی که هدف اصلی سنجش وضعیت ادراک

تغییر را خواستار بودهاند 21/8 .درصد دمای کمتر و

حرارتی افراد است ،پاسخهای حرارتی در قالب

 19/1درصد دمای بیشتر را خواستار بودهاند23/64 .

مقیاسهای مختلفی مورد سوال قرار گرفتهاست که

درصد افراد رطوبت بیشتری را نیاز داشتهاند .اما در

در تصویر  ،2بیان گردید .براین اساس میانگین

مورد جریان هوا درصد قابل توجهی (44/50

احساس حرارتی در گروه مورد مطالعه ،-/04

درصد) نیازمد افزایش جریان هوا هستند .در

میانگین آسایش حرارتی  ،5/99رضایت حرارتی

خصوص تابش  25/45درصد افراد نیازمند دریافت

 ،4/78ترجیح دمایی  ،0/03ترجیح رطوبت ،-0/19

تابش بودهاند؛ با توجه به سایهاندازی بیش از حد و

ترجیح جریان هوا ،-0/36 ،ترجیح تابش ،0/06

ابعاد بازشوها و جهتگیری در جبهه شمالی قابل

دمای قابل قبول  0/85و آسایش حرارتی کلی 4/94

توجه است (تصویر  -4چپ).

تصویر  -3راست :درصد فراوانی احساس حرارتی افراد .چپ :درصد فراوانی ترجیح حرارتی افراد به تفکیک

رضایت کلی از شرایط حرارتی به سه شیوه مورد

مبنای مقیاس هفتگانه اشری؛ سنجش رضایت

سوال قرار گرفتهاست :سنجش آسایش حرارتی بر

حرارتی بر مبنای مقیاس هفتگانه لیکرت؛ سنجش
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آسایش کلی براساس مقیاس هفتگانه اشری.

همانطور که در اغلب مطالعات آسایش حرارتی

پاسخهای گزینه  4تا  7در خصوص آسایش

اشاره شدهاست ;(De Dear et al., 2013

حرارتی ،رضایت حرارتی و آسایش کلی به عنوان

) ،Djongyang et al., 2010شرایط محیطی عمدتا

شرایط قابل قبول شناخته میشوند که  52/3درصد

عامل اثرگذار بر ادراک حرارتی فرد به شمار می

با مبنای آسایش حرارتی 90/7 ،با مبنای رضایت

رود .در این مرحله گزارشی از وضعیت آب وهوایی

حرارتی و  92/7درصد با مبنای آسایش کلی در

محل مطالعه در فضای داخل و خارج ارائه میگردد.

شرایط آسایش قرار دارند.

شرایط فضای داخل با استفاده از ابزارهای سنجش

در مطالعات آسایش حرارتی سه روش برای تعیین

در محل ثبت گردیدهاست و شرایط فضای خارج از

پذیرش حرارتی وجود دارد )1 :پرسش مستقیم از

گزارشهای نزدیکترین ایستگاه هواشناسی ثبت

کاربران؛  )2به صورت غیرمستقیم و در نظر گرفتن

گردیدهاست .به دلیل تفاوت در ارتفاع و فاصله در

سه طبقه میانی در مقیاس هفتگانه احساس

حدود  15کیلومتری با محل مطالعه ،جهت تدقیق

حرارتی؛ و  )3بر مبنای مقیاس سهگانه ترجیح

دادههای ایستگاه هواشناسی ،در ساعات مختلف در

حرارتی ،که در آن گزینه بدون تغییر معادل شرایط

فضای بیرون ساختمان نیز دما و رطوبت سنجش

قابل قبول شناخته میشود (Schweiker et al.,

شدهاست و دمای گزارش شده به عنوان دمای

) .2017به شیوه پرسش مستقیم 91 ،درصد از

بیرون ،میانگین دو مقدار (مقدار ثبت شده در محل

کاربران شرایط محیطی را قابل قبول میدانند .با در

و گزارش شده از ایستگاه هواشناسی) است.

نظر گرفتن سه طیف میانی احساس حرارتی در

 -شرایط محیطی فضای بیرون

مقیاس اشری ،همانطور که قبال اشاره شد93/63 ،

در تصویر  2تغییرات دما و رطوبت در روزهای

درصد ،شرایط را قابل قبول میدانند .برای تعیین

برداشت نشان داده شدهاست .همزمان با مطالعه

شرایط قابل قبول به شیوه سوم نیز گزینه عدم تغییر

میدانی دما و رطوبت گزارش شده در نزدیکترین

برای ترجیح دمایی  59/1درصد ،ترجیح رطوبت

ایستگاه هواشناسی ثبت شدهاست .میانگین دمای

 70/1درصد ،ترجیح جریان هوا 46/40درصد و

 15/13 °Cبا انحراف استاندارد  1/329و میانگین

ترجیح تابش  43/64درصد را به خود اختصاص

رطوبت نسبی  34/88درصد با انحراف استاندارد

دادهاست .پس با مقیاس ترجیح حرارتی به قطعیت

 7/48بودهاست .گرمترین روز در این بازه ،روز دوم

نمیتوان شرایط را قابل قبول توصیف نمود .یعنی با

با میانگین دمایی

 15/68بودهاست .تغییرات

وجود درصد باالیی از احساس حرارتی خنثی ،افراد

دمایی در بازه زمانی برداشت در روز اول بیشترین

نیازمند تغییر در شرایط فیزیکی هستند.

مقدار را داشتهاست .میانگین رطوبت نسبی در روز

°C

سوم برداشت بیشتر ( )% 42/42ثبت شدهاست.
 -2-4تاثیر مولفههای محیطی بر ادراک
حرارتی

همانطور که مشاهده میشود در روز سوم برداشت

ارتباط مقیاسهای آسایش حرارتی با مولفههای فیزیکی  -محیطی؛ سنجش موردی...
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با ثبات دمای بیشتری در بازه زمانی سنجش مواجه

آنجایی که میانگین دمای چهار روز مورد مطالعه

بودهایم.

(تنها براساس اطالعات ایستگاه هواشناسی) برابر

در جهت تشخیص آنکه ،شرایط مورد مطالعه،

 14/52درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 40/82

شرایط معمول به نسبت سالهای پیشین در زمان

درصد است ،نشان از شرایط دمایی مشابه در سال

مشابه است ،میانگین دما و رطوبت نسبی ماهیانه در

های اخیر داشتهاست .از نظر میزان رطوبت این

دی ماه در  10سال اخیر نیز از سایت هواشناسی

تفاوت ،الزم است شرایط ابری و یا بارانی بودن

برداشت شدهاست .میانگین دمای  10ساله اخیر برابر

مورد بررسی قرار گیرد که با توجه به کاهش میزان

با  14/44درجه سانتیگراد است و در خصوص

بارش در سالهای اخیر ،کاهش رطوبت نسبی نیز

رطوبت نسبی میانگین برابر  55/3درصد است .از

طبیعی است.

تصویر  -2راست :تغییرات دمای هوای بیرون در روزهای مطالعه (درجه سانتیگراد) .چپ :تغییرات رطوبت نسبی هوای بیرون در
روزهای مطالعه (درصد)

 -شرایط محیطی فضای داخل

دمای کروی و دمای کروی مرطوب ()WBGT

سنجش شرایط در سطح خرداقلیم نیز اهمیت دارد

همزمان با تکمیل پرسشنامه برای هر فرد ثبت

چراکه امکان مقایسه فضاهای مختلف در یک

گردیدهاست .جریان هوا در فضای داخلی بسیار

ساختمان و همچنین مقایسه احساس حرارتی افراد با

ناچیز بوده و حتی در مجاورت درزهای نفوذ هوا و

شرایط دمایی و رطوبتی را در لحظه فراهم میآورد.

یا سیستم گرمایش نیز عدد ناچیزی (با توجه به فصل

سنجش در لحظه توسط دستگاههای مورد اشاره در

سرد) را نمایش میدهد و سرعت جریان هوا در کلیه

تصویر  ،3تنها در مدت زمان توزیع پرسشنامه انجام

فضاها ثابت فرض شدهاست.

شدهاست و چهار متغیر دمای هوا ،رطوبت نسبی،
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تصویر  -5باال :میانگین ،حداقل و حداکثر دمای خشک ،کروی و کروی مرطوب .پایین :تغییرات دمای خشک در روزهای
مطالعه

تصویر  ،6تغییرات دمایی وشکل  7تغییرات رطوبت

و میانگین دمای کروی مرطوب  15/92درجه

نسبی را در روزهای مطالعه همزمان با فرایند تکمیل

سانتیگراد بودهاست .میانگین رطوبت نسبی نیز

پرسشنامه نشان میدهند .میانیگن دما در روزهای

 23/58درصد محاسبه شدهاست.

مطالعه برابر با  ،23/68میانگین دمای کروی 23/47

تصویر  - 6تغییرات رطوبت نسبی فضای داخل در روزهای مطالعه
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میانگین دمای هوا در روز اول ،دوم و چهارم تقریبا

 )outهیچ ارتباط معناداری با شرایط آسایش حرارتی

نزدیک به یکدیگر است ،ولی در روز سوم با

( )Tcomfو آسایش کلی (

 )TOverallندارد.

میانگین دمایی باالتری ( )24/05در روند سنجش

رضایت حرارتی و ترجیح دمایی نیز ارتباط معنادار

مواجه بودهایم .این روند تغییر در خصوص دمای

با هیچ یک از مولفههای اقلیمی را نشان ندادهاست.

کروی و دمای کروی مرطوب نیز دیده میشود .که

در خصوص آسایش حرارتی همبستگی باالتر با

به نظر میرسد علت آن یا باالتر بودن دما در این

میزان رطوبت نسبی داخلی () r=0/194, P< 0/05

روز ،و یا سنجش در نقاطی از ساختمان است که در

دیده شدهاست .ترجیح حرارتی با هیچ یک از

ضلع جنوب بوده و با دریافت تابش مستقیم و در

مولفههای اقلیمی ارتباط معناداری را نشان نداده-

فضاهای فاقد سایبان و یا پرده داخلی صورت گرفته

است .آسایش حرارتی(،) r=0/194, P< 0/05

است .یعنی اثر دمایی ناشی از تابش در محیط

ترجیح رطوبت ( ،) r=0/197, P< 0/05ترجیح

موجب باالتر رفتن دمای داخلی گردیدهاست که با

جریان هوا ( ،) r=0/227, P< 0/05ترجیح تابش

محاسبه دمای عامل براساس فرمول ارائه شده در

( ) r=0/199, P< 0/05و آسایش کلی (, P< 0/01

) (CIBSE., 2015و دمای تشعشی ،با استفاده از

 ) r=0/285با رطوبت نسبی داخل ارتباط معناداری

فرمول ارائه شده در ) (Alfano et al., 2013نیز

داشتهاند .ترجیح تابش عالوه بر رطوبت نسبی داخل

تصدیق میگردد و دقیقا همین روند دیده میشود.

با دمای هوای داخل ( ) r=0/223, P< 0/05نیز

در خصوص رطوبت نسبی تفاوت بیشتری در

ارتباط معناداری دارد .در خصوص ترجیح جریان

روزهای مختلف دیده شدهاست که به دلیل دمای

هوا رابطه منفی (معکوس) میان رطوبت نسبی داخل

باالی سیستم گرمایش ،وجود گیاه در محل،

( ) r=-0/361, P< 0/01و نیاز به جریان هوا از یک

وضعیت بازشوها و تعداد افراد حاضر در فضا و از

سو و جریان هوا و دمای هوای بیرون (, P< 0/05

همه مهمتر گذر زمان و افزایش تراکم هوا میتواند

 ) r=-0/227از سوی دیگر دیده میشود که در عمل

باشد.

عجیب به نظر میرسد اما به نظر میرسد با کاهش

شرایط محیطی یک فضا بر ادراک حرارتی فرد

دمای بیرون ،ممکن است سیستم گرمایش بیشتر

اثرگذار است ،با این هدف ،روابط همبستگی پاسخ

فعال باقی بماند و این امر موجود تراکم هوا و نیاز به

های حرارتی و مولفههای محیطی ارائه میگردد .بر

تهویه را تقویت نماید .در تمامی موارد ذکر شده

طبق جدول ،از میان مولفههای اقلیمی ،احساس

شدت ارتباط ضعیف میان متغیرهای مختلف

حرارتی ( )TSVباالترین همبستگی را با دمای هوای

توصیف میشود .در مورد شرایط قابل قبول

داخل ( ،)Ta-inدر طول مطالعه داشتهاست (, 0/05

( )Tacceptبراساس ضریب همبستگی اتا ،روابط

<) r=0/196P؛ هرچند میزان ضریب همبستگی

متوسط با دمای هوای داخل ،دمای کروی ،دمای

نشان از ارتباط ضعیف میان دو متغیر دارد .همانطور

 WBGTو رطوبت نسبی هوای بیرون و همبستگی

که مشاهده میشود دمای هوای داخل و خارج (Ta-

قوی با رطوبت نسبی داخل مشاهده میگردد.

comf
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با توجه به کوچک بودن مقادیر همبستگی ،میتوان

 54/70درصد افراد خواستار تغییر در سطح جریان

اظهار نمود که ادراک حرارتی افراد صرفا به مولفه-

هوا بودهاند .نکته دیگر در خصوص دمای هوا و

های محیطی و شرایط آبوهوایی وابسته نیست و

دمای کروی است میزان اثرگذاری هر دو تقریبا

باید تاثیر سایر مولفهها نیز مورد بررسی قرار گیرد.

مشابه است و میتوانند به عنوان جایگزین یکدیگر

از طرفی شرایط قابل قبول شدت همبستگی باالیی

مورد استفاده قرار گیرند .در خصوص دمای عامل

را با رطوبت نسبی نشان دادهاست که در اغلب

(  )T o pهمبستگی بیشتری با ادراک حرارتی فرد دیده

فضاهای اداری با مسئله افزایش تراکم هوا و عدم

میشود .پس این فاکتور دمایی گزینه مناسبیتری

کیفیت مناسب مواجهایم؛ تراکم هوا با ترجیح

است چراکه هم اثر دمای هوا و هم اثر متوسط دمای

حرارتی افراد در خصوص تغییر در دما ،رطوبت،

تششعشی را در خود دارد.

جریان هوا و تابش سنجیده شده که مطابق شکل ،4
جدول  -1ارتباط مولفههای محیطی با پاسخهای حرارتی
مولفههای

Tin

Top

*

0 / 166

TG lobe

TWBGT

Tout

RH i n

RH o u t

ضریب

محیطی
TSV
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*

0 / 193

0 / 179

0 / 179

0 / 038

- 0 / 03
اسپیرم

0
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- 0 / 094

0 / 075

0 / 131

- 0 / 024

- 0 / 024

* 0 / 194

- 0 / 001

TPleasure

- 0 / 010

0 / 021

- 0 / 044

0 / 067

0 / 067

0 / 156

- 0 / 021

T p re f T e m

- 0 / 113

* - 0 / 193

- 0 / 167

- 0 / 185

- 0 / 185

0 / 178

0 / 128

TpefRH

0 / 001

* - 0 / 234

- 0 / 040

* - 0 / 217

* - 0 / 217

* 0 / 197

0 / 07

T p re f V

- / 091

* * 0 / 332

- 0 / 139

* * 0 / 361

* * 0 / 361

* 0 / 227

-

-

-

T p re f R A

* 0 / 223

- 0 / 011

پاسخهای حرارتی

p

ن

**

/ 260

- / 033

- / 033

*

0 / 199

0 / 08
0 / 073

0
TOverall

- 0 / 034

* - 0 / 202

- 0 / 084

0 / 105

0 / 105

Taccept

0 / 432

* 0 / 206

0 / 588

0 / 348

0 / 348

comf

* * / 285

- / 049

0
0 / 734

* 0 / 271
-

اتا

*معناداری در سطح 0/05؛ **معناداری در سطح0/01؛

باتوجه به نقش پررنگ مولفههای محیطی بر پاسخ

حرارتی افراد در شرایط آبوهوایی مختلف قابل

های حرارتی میتوان به مدلهای رگرسیونی پیش-

تشخیص خواهدبود .با این اطالعات حسگرهای

بینی کننده نیز روی آورد .بدین ترتیب پاسخهای

کنترلکننده سیستمهای تاسیساتی با دقت بیشتری
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متناسب با نیاز کاربران تنظیم میشوند .الزم به ذکر

خواهد بود که دقیقا با مقدار ثبت شده در مطالعه

است ،پاسخهای حرارتی به عنوان متغیر وابسته و

میدانی برابر است و این مدل کامال قابل استناد است.

مولفههای محیطی به عنوان متغیر مستقل وارد مدل

مقادیر دامنه تغییرات برای سایر پاسخهای حرارتی

پیشبین شدهاند.

در جدول شماره  2آورده شدهاست .از آنجایی که

در هر مرحله یکی از پاسخهای حرارتی به عنوان

مقیاسهای ادراک حرارتی عمدتا به عنوان مقیاسی

متغیر مستقل و دما و رطوبت به عنوان متغیر وابسته

فاصلهای معنادارتر هستند تا مقیاسی ترتیبی این روند

وارد مدل شدهاند .ترتیب ورود متغیرها در مدل

پیشبینی به تخمین بهتر دمای آسایش به ازای هر

رگرسیون خطی چندگانه به شیوههای متفاوتی

فرد (و نه مقدار میانگین برای همه افراد) میانجامد.

امکانپذیر است که در این پژوهش روش پسرونده

در خصوص پذیرش حرارتی ،به دلیل آنکه بیش از

نتایج مناسبتری را در اختیار قرار دادهاست .در

 90درصد افراد شرایط را قابل قبول توصیف نموده

خصوص هر مدل رگرسیون ،ضریب هم خطی نیز

اند ،نمیتوان به عنوان مقیاس مناسبی در نظر گرفت.

مورد بررسی قرار گرفتهاست و چنانچه براساس

البته در صورت استفاده از رگسیون لجستیک نیز

ضرایب ،VIF

 Eigenvalue ،Toleranceو

مدل معنیدار حاصل نشدهاست.

 Condition Indexهمخطی وجود داشتهاست
جهت رفع آن از نمره استاندارد  Zبرای هر متغیر

پس از محاسبه ترجیح دمایی برای هر فرد براساس

جهت ورود به مدل استفاده شدهاست .در جدول

معادله  3در جدول  ،2میتوان براساس متد

شماره  ،2مدلهای معنیدار گزارش شدهاست.

(M. A. Humphreys et al., Griffith
8
) 2013دمای آسایش را محاسبه نمود .در فرمول

در خصوص احساس حرارتی ( )TSVبا جایگذاری
مقادیر ثبت شده در مدل  ،1احساس حرارتی بین
 -1/48تا  -2/74متغیر بوده و میانگین آن برابر
 -2/12است ،یعنی تقریبا احساس حرارتی کلیه افراد
در سطح کمیخنک تا سرد است .در حالی که
میانگین ثبت شده در حین مطالعه در روند سنجش
مستقیم احساس حرارتی برابر با  -0/04است .از
اینرو با تخمینی غیرواقعی براساس این مدل مواجه
ایم.
در مورد آسایش حرارتی ،جایگذاری مقادیر در
مدل  ،2تغییرات بین  4/61تا  6/77با میانگین 5/99

 Griffithمقدار دمای ترجیحی هر فرد یکبار با
مقدار محاسبه شده توسط معادله  3و یکبار با مقدار
سنجش میدانی جایگزین شده و دمای آسایش برای
هر فرد محاسبه میشود .در این دو حالت میانگین
دمای آسایش تفاوت چندانی ندارد (به ترتیبی
 23/62و  23/63درجه سانتیگراد) ،اما دمای آسایش
برای هر فرد متفاوت محاسبه میشود .این دقیقا
همان چیزی است که در مدلهای آسایش حرارتی
فردی به دنبال آن هستیم ،یعنی "نقطه تنظیم دمایی
فردی" به جای یک نقطه تنظیم دمایی ثابت برای
کلیه فضاها.
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جدول  -1مدلهای پیشبینی ادراک حرارتی براساس مولفههای محیطی
R square

مدل

1

0/174

) TSV = −2.176 − 0.030 (RH𝑜𝑢𝑡 ) − 0.302(TWBGT ) + 0.249(𝑇op

 -1/48تا -2/74

2

0/112

) 𝑇𝑐𝑜𝑚𝑓 = 5.991 + 0.445 (RHin ) − 0.368 (TWBGT ) − 0.291(𝑇out

 4/61تا 6/77

3

0/121

4

0/068

) 𝑇𝑝𝑟𝑒𝑓𝑡𝑒𝑚𝑝 = 0.028 − 0.194 (RHin ) − 0.146 (Tglobe
) 𝑡𝑢𝑜− 0.150(RH
) 𝑇𝑝𝑟𝑒𝑓𝑅𝐻 = −0.185 − 0.135(𝑇out

 -0/6تا 0/43

5

0/143

) 𝑡𝑢𝑜𝑇𝑝𝑟𝑒𝑓𝑉 = −0.361 − 0.321(𝑇out ) − 0.140 (RH

 - 0 / 67تا 0 / 03

6

0/117

) 𝑇𝑝𝑟𝑒𝑓𝑅𝐴 = 0.056 − 0.186(𝑇out ) + 0.270 (Tglobe

 - 0 / 77تا 0 / 43

7

0/112

) 𝑇𝑜𝑣𝑒𝑟𝑎𝑙𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑓𝑟𝑜𝑡 = 4.994 + 0.553(𝑇𝑖𝑛 ) − 0.520 (RHin
) − 0.594 (Tglobe

 3 / 40تا 6 / 62

ردیف

دامنه ادراک
حرارتی

 - 0 / 44تا - 0 / 04

کلیه مدل ها در سطح معنی داری کمتر از  0 / 001می باشند.

 -2-4تاثیر مولفههای فیزیکی بر ادراک

است و تنها در  4/6درصد موارد به نسبت کل

حرارتی

موارد باز بودهاست.

مولفههای محیطی مورد سنجش شامل وضعیت

 -موقعیت مکانی افراد در فضا بدین گونه بودهاست

سیستم گرمایش ،در و پنجره ،موقعیت مکانی فرد

که  71/6درصد از کل افراد در مجاورت پنجره،

در فضا ،وضعیت دید به اطراف ،وضعیت صدا و

 6/4درصد ( از کل ) در نزدیکی سیستم گرمایش،

روشنایی و وضعیت موقعیت مکانی از نظر طبقات و

 18/3درصد (از کل) در مجاورت درب اتاق

یا بال جدید/قدیم در ساختمان است که توسط

بودهاند.

محقق طی فرایند مشاهده و همزمان با تکمیل

 33/9 -درصد از کل افراد دید به محیط طبیعی در

پرسشنامه توسط شرکتکنندگان ،انجام شدهاست.

بیرون از مجموعه داشتهاند .از کل افراد تنها 3/3

نتایج بررسی این شرایط محیطی بدین قرار است:

درصد دید به محیط مصنوع در بیرون مجموعه

 -در خصوص سیستم گرمایش در  55درصد

داشتهاند.

شرایط سیستم فعال بوده و در  45درصد موارد

قابل ذکر است در خصوص ویژگیهای فوق

سیستم غیرفعال (به دلیل فعال بودن سیستم

همپوشانی نیز وجود داشتهاست؛ یعنی حاالتی وجود

خودکار و یا خاموش کردن توسط کاربر) بوده-

داشته که به طور مثال هم دید به محیط طبیعی و هم

است.

مصنوع وجود داشتهاست.

 -درب اتاق در  79/8درصد از کل شرایط باز بوده

 -وضعیت صوتی فضا در یک سنجش کیفی در

و تنها در  19/3درصد از کل درب همزمان با

مقیاس 5گانه لیکرت ،توسط محقق بدین گونه

سنجش بسته بودهاست .پنجره در  93/6درصد

توصیف میشود :در  12/8درصد شرایط کامال

شرایط به نسبت کل شرکتکنندگان بسته بوده

آرام ،در  33درصد موارد کمی آرام ،در 35/8
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درصد موارد آرام و در  17/4درصد شرایط کمی

 0/65درصد است .در خصوص طبقات ساختمان نیز

سروصدا وجود داشتهاست.

تفاوت دمایی ناچیز است و تنها در طبقه چهارم و

 -حداقل شدت روشنایی در نقطه مورد مطالعه (در

هفتم با دمای به نسبت پایینتر مواجه بودهایم که طی

محل قرارگیری فرد در حین سنجش شرایط) 66

مشاهدات ثبت شده ،به دلیل غیرفعال بودن برخی

لوکس و حداکثر  199لوکس ثبت شدهاست.

فضاها و تراکم کمتر حضور کارمندان و مراجعین و

تصویر  ،8تغییرات دما و رطوبت نسبی را در طبقات

خاموش نگه داشتن سیستم گرمایش در این بخشها

مختلف ساختمان ،در بال جدید و قدیم و در اتاق-

قابل توجیه است .در خصوص رطوبت نسبی در

های موجود در اضالع شمالی و جنوبی مورد مقایسه

طبقه همکف به دلیل نزدیکی به بخش ورودی و باز

قرار میدهد .تفاوت میانگین دمایی در دو بال جدید

و بسته شدن مداوم درب ورودی کاهش رطوبت

و قدیم با وجود اجرای الیه عایق در بال جدید تنها

نسبی طبیعی است .در طبقه هفتم نیز به دلیل تراکم

 0/08درجه سانتیگراد و تفاوت رطوبت  1/69درصد

حضور شرکتکنندگان در یک اتاق نه چندان

است .میانگین تغییرات دما در دو ضلع شمالی و

بزرگ ،افزایش رطوبت نسبی در مقایسه با سایر

جنوبی ساختمان تنها  0/11درجه سانتیگراد تفاوت

فضاها مشاهده شدهاست.

دارد .در خصوص رطوبت نسبی این تفاوت میانگین

تصویر  -7میانگین دما ،چپ :میانگین رطوبت نسبی به تفکیک موقعیت مکانی

میانگین احساس حرارتی در روزهای مختلف

ساختمان نیز به چشم میخورد :در بال جدید

برداشت میدانی عبارتست از :در روز اول صفر ،روز

میانگین احساس حرارتی -0/17و در بال قدیم 0/14

دوم  ،0/35روز سوم  0/24و در روز چهارم -0/06

است .بیشترین درصد نیاز به جریان هوا مربوط به

است .بنابرین در روز دوم و چهارم به سمت شرایط

روز چهارم ( 66/7درصد) بودهاست .در مورد تابش

خنک و در روز سوم به سمت شرایط کمی گرم

بیشترین درصد نیاز به تابش در روز دوم (48/4

متمایل بودهاست .این تفاوت در بال جدید و قدیم

درصد) برداشت اطالعات مشاهده شدهاست .در
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روز چهارم ،طبقه هفتم و سوم برداشت شدهاست که

سوق دارد و با میانگین  -0/17در بال جدید به سمت

کمبود هوای مطبوع در این فضاها احساس میشده

کمیخنک سوق دارد .پاسخهای حرارتی نیز در بال

است ؛ خصوصا که رطوبت نسبی ثبت شده نیز در

قدیم و جدید به ترتیب در سطح کمی عدم اسایش

این فضاها باالتر از میانگین رطوبت نسبی ثبت شده

و نسبتا عدم آسایش سوق دارد .ترجیح دمایی با

در سایر فضاهاست .در روز دوم طبقه اول در بال

میانگین  -0/03در بال قدیم و  0/07در بال جدید

جدید برداشت شدهاست که در این طبقه دریافت

نیاز به دمای پایینتر و دمای باالتر را به ترتیب نشان

تابش ناچیز بوده ،فضاها نسبت به سایر طبقات

میدهد که همخوان با احساس حرارتی افراد است.

بزرگتر بوده و در ساعات ابتدایی صبح عمدتا این

در مورد ترجیح رطوبت و ترجیح جریان هوا در هر

نوع ترجیح تابش ثبت شدهاست .براساس آسایش

دو بال به سمت نیاز به رطوبت بیشتر گزارش شده-

حرارتی باالترین میانگین به طبقه اول (،)6/53

است .در مورد ترجیح تابش ،کاربران ،در بال قدیم

براساس متغیر رضایت حرارتی باالترین میانگین به

تابش کمتر و در بال جدید تابش بیشتری را خواستار

طبقه سوم ( )5/71و بر مبنای آسایش کلی باالترین

بودهاند .رضایت حرارتی و آسایش حرارتی کلی نیز

میانگین به طبقه هشتم ( )6/25اختصاص دارد.

در دو بال یک سطح تفاوت را نشان دادهاست که

برمبنای هر سه شاخص مذکور ،رضایت کلی از

در بال جدید وضعیت بهتری را نشان میدهد .در

شرایط در بال جدید باالتر است .در جبهه شمالی نیز

فضاهای ضلع شمال و جنوب ساختمان ،احساس

به نسبت جبهه جنوبی میانگین باالتری از رضایت

حرارتی بسیار به شرایط خنثی نزدیک است ،تفاوت

مشاهده میشود .با بررسی تفکیکی در کلیت

آسایش حرارتی ،رضایت حرارتی و آسایش

ساختمان ،در طبقه  4 ،1و  8احساس حرارتی به

حراریت کلی بسیار جزئی است و تقریبا در یک

سمت شرایط خنک؛ در طبقه همکف شرایط خنثی

سطح است .در ضلع جنوبی دما و تابش کمتر،

(نه سرد و نه گرم) و در طبقات  6 ،5 ،3 ،2و  7به

رطوبت و جریان هوا بیشتر ،در حالی که در ضلع

سمت شرایط کمی گرم سوق داشتهاست .باالترین

شمالی دما و تابش بیشتر ،رطوبت و جریان هوا کمتر

میزان آسایش حرارتی و آسایش کلی در روز

ثبت شدهاست (تصویر .)8

چهارم به ترتیب با میانگین  6/28و  5/78ثبت شده

در خصوص ارتباط پاسخهای حرارتی با مولفههای

است .در خصوص رضایت حرارتی در روز سوم با

محیطی نیز براساس نوع مقیاس هر متغیر ضرایب

میانگین بیشتری از رضایت ( )4/92مواجه بودهایم.

همبستگی بررسی شدهاست .احساس حرارتی با

از نظر زمانی در ساعات  10تا  11صبح باالترین

وضعیت باز/بسته بودن پنجره براساس ضریب وی

میزان رضایت و آسایش دیده شدهاست .پاسخهای

کرامر با شدت  0/509همبستگی دارد .رضایت

حرارتی افراد در دو بال جدید و قدیم نیز تفاوت-

حرارتی نیز با وضعیت روشنایی براساس ضریب

هایی با یکدیگر دارد .در بال قدیم ساختمان با

توفقی با شدت  0/527همبستگی نشان دادهاست.

میانگین احساس حرارتی  ،0/14به سمت کمی گرم
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تصویر  -8میانگین پاسخهای حرارتی افراد براساس موقعیت مکانی

ترجیح رطوبت با دید نسبت به محیط طبیعی،

ترجیح رطوبتی ،ترجیح جریان هوا و ترجیح تابش

براساس ضریب وی کرامر با شدت 0/240

ارتباط معنیداری با مولفههای فیزیکی دیده نشده

همبستگی دارد .آسایش حرارتی کلی با وضعیت

است .مدت زمان حضور افراد نیز با نیاز آنان به تابش

دید نسبت به محیط مصنوع با ضریب توافقی 0/327

با ضریب  0/231رابطه معکوسی دارد.

 ،با موقعیت نسبت به سیستم گرمایش با ضریب

در جدول  ،3نیز میانگین ادراک حرارتی افراد در

توافقی  0/346و با وضعیت روشنایی با ضریب

شرایط مختلف مقایسه شدهاست .تفاوت در

توافقی  0/581همبستگی دارد .شرایط قابل قبول با

میانگینها نشان میدهد که شرایط محیطی میتواند

وضعیت روشنایی با ضریب توافقی با شدت 0/358

بر ادراک حرارتی اثرگذار باشد.

همبستگی دارد .در خصوص آسایش حرارتی،
جدول  -2میانگین پاسخهای حرارتی به تفکیک مولفههای فیزیکی
مولفه محیطی /پاسخ

TOverall

TSV

Tcomf

TPleasure

TprefTemp

TpefRH

TprefV

TprefRA

Taccapt

نزدیک پنجره

-0/01

5/99

4/77

-0/04

-0/21

-0/32

0/12

0/82

4/95

دور از پنجره

-0/14

6/03

4/79

0/24

-0/14

-0/45

-0/14

0/93

4/86

نزدیک سیستم

0/14

5/86

5

-0/14

-0/43

-0/14

0

0/77

5/57

دور از سیستم

-0/05

6

4/76

0/04

-0/17

-0/38

0/06

0/86

4/90

نزدیک در

-0/15

6/01

4/65

0/03

-0/15

-0/4

-0/15

1

5/05

دور از در

-0/01

5/97

4/81

-0/03

-0/19

-0/35

0/01

0/82

4/92

دید به طبیعت

-0/22

5/19

4/97

0/11

-0/35

-0/24

0/03

0/84

4/92

عدم دید به طبیعت

0/06

5/89

4/68

-0/01

-0/1

-0/42

0/07

0/86

4/96

دید به محیط مصنوع

-0/15

6/03

4/76

0/09

-0/21

-0/27

-0/06

0/88

4/79

عدم دید به محیط مصنوع

0/01

6/03

4/82

0

-0/16

-0/39

0/12

0/86

5/04

حرارتی

comf

274

نشریه معماری اقلیم گرم و خشک .سال هشتم ،شماره یازدهم ،بهار و تابستان 1399

از آنجایی که مولفههای محیطی به تنهایی نمیتوانند

آسایش کمککنندهاند ،به همین دلیل در این

بیانگر ادراک حرارتی فرد باشند ،در این مرحله مدل

مرحله تنها این مقیاسها به عنوان متغیر وابسته وارد

پیشبینی کننده میان مولفههای محیطی و پاسخهای

مدل رگرسیون شدهاند.

حرارتی فرد محاسبه نشدهاست و در بخش بعد اثر

تغییرات احساس حرارتی فرد از شرایط سرد تا

تجمعی لحاظ شدهاست.

کمیگرم براساس عمدتا مولفههای فیزیکی در مدل
شماره  1در جدول  ،4دیده میشود .ترجیح دمایی

 -3-4تاثیر همزمان مولفههای فیزیکی –

عمدتا به مولفههای محیطی وابسته است که کاهش

محیطی بر ادراک حرارتی

یا افزایش دما را خواستار خواهد بود .در این مرحله

از آنجایی که هدف این پژوهش بررسی اثر همزمان

نیز میتوان به سهولت دمای آسایش را برای هر فرد

مولفههای فیزیکی و محیطی است ،مدلهای پیش

براساس متد  Griffithمحاسبه نمود .تفاوت دمای

بین با استفاده از اثر تجمعی این مولفهها بر روی

آسایش در حالی که احساس حرارتی به روش

پاسخهای حرارتی مورد مطالعه قرار گرفتهاست.

مستقیم سنجش شده با حالتی که از مدل  ،1جدول

بنابراین رگرسیون خطی چندگانه به گونهای اجرا

زیر استفاده شدهاست بین  2/72تا  -2/88است .از

شدهاست که در هر مرحله پاسخهای حرارتی متغیر

آنجایی که در روش سنجش مستقیم ،از گزینههای

وابسته و مولفههای فیزیکی و محیطی متغیر مستقل

هفتگانه به صورت مقیاس ترتیبی استفاده شده

به شمار میروند .برای رفع همخطی از نمره

است این تفاوت قابل پیشبینی است .در خصوص

استاندارد  Zهریک از مولفهها استفاده شدهاست.

ترجیح دمایی تفاوت دمای آسایش در این دو حالت

نحوه ورود دادهها به مدل نیز روش پسرونده بوده

بین  2/61تا  -2/66مشاهده شدهاست .همانطور که

است.

در اغلب منابع نیز اشاره شدهاست یک درجه

از آنجایی که از میان مقیاسهای سنجش ادراک

سانتیگراد کاهش یا افزایش در دمای آسایش می-

حرارتی ،احساس حرارتی و ترجیح حرارتی دو

تواند در حدود  10درصد در مصرف انرژی اثرگذار

مقیاسی هستند که در جهت تعیین شرایط دمای

باشد.

جدول  -3مدل های پیشبینی ادراک حرارتی براساس مولفههای فیزیکی و محیطی
ردیف

R square

مدل

دامنه ادراک
حرارتی

1

0/156

2

0/155

)𝑠𝑢𝑡𝑎𝑡𝑆 𝑟𝑜𝑜𝐷(TSV = −0.013 + 0.130 (T𝑖𝑛 ) − 0.222
)𝑠𝑢𝑡𝑎𝑡𝑠 𝑤𝑜𝑑𝑛𝑖𝑤( + 0.172
)𝑤𝑜𝑑𝑛𝑖𝑤 𝑟𝑎𝑒𝑛(+ 0.146
) 𝑇𝑝𝑟𝑒𝑓𝑡𝑒𝑚𝑝 = 0.030 − 0.180 (RHin ) − 0.136 (Tglobe
)𝑤𝑜𝑑𝑛𝑖𝑤 𝑟𝑎𝑒𝑛(− 0.123(RH𝑜𝑢𝑡 ) − 0.127

کلیه مدل ها در سطح معنی داری کمتر از  0 / 001هستند .

 - 1 / 12تا 0 / 52
 -0/63تا 0/32
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 -5نتیجهگیری

شده در فضاهای داخلی در حین مطالعه در طیف

با وجود مطرح بودن مطالعات آزمایشگاهی

آسایش حرارتی استاندارد قرار داشتهاند ،عدم

آسایش حرارتی ،مشاهده و ثبت گزارش نارضایتی

رضایت خود مبین آنست که عالوه بر شرایط دما و

کاربران در فضاهای مختلف منجر به اهمیت

رطوبت محیط ،مولفههای دیگری بر احساس

مطالعات میدانی گردید .با این روش هدف بررسی

حرارتی و آسایش حرارتی کاربران موثر است .در

اثر سایر مولفهها بر ادراک حرارتی و نهایتا تعیین

خصوص ترجیحات فردی ،نیاز به افزایش جریان

دامنه آسایش حرارتی متناسب خواهدبود .در

هوا ،یکی از نیازهای اصلی بودهاست که از ساعات

مطالعات مختلف مولفههای متنوعی به عنوان عامل

ابتدایی صبح توسط کاربران اشاره شدهاست.

موثر بر آسایش حرارتی مطرح شده و مورد سنجش

بنابراین در این نوع فضاها که سیستمهای تاسیساتی

قرار گرفتهاند .در این پژوهش ،هدف ،بررسی اثر

پیش از حضور کاربر فعال میگردد ،تراکم هوای

همزمان مولفههای فیزیکی و محیطی بودهاست .که

گرم در فصل زمستان موجب راکد شدن هوا می

منجر به انجام مطالعهای میدانی در ساختمان اداری

شود و در صورت عدم تهویه مناسب موجب

در شهر شیراز شدهاست 108 .نفر در خصوص

نارضایتی میگردد .این مشکل در ساختمانهایی که

ادراک حرارتی مورد سنجش قرار گرفتند؛ به طور

عایقکاری حرارتی داشته و فاقد درزهای نفوذ هوا

همزمان شرایط فیزیک و آبوهوایی و محیطی نیز

نیز باشند بیشتر مسئلهساز میشود .رطوبت هوا نیز

توسط محقق ثبت گردیدهاست و نتایج براساس

فاکتور دیگری است که مورد نیاز کاربران بوده

تحلیلهای آماری ارائه و مورد بحث قرار گرفته

است؛ شهر شیراز از نظر میزان رطوبت در سطح

است.

پایینی است ،قطعا ،در طول زمستان نیاز است

طبق نتایج پژوهش  61/82درصد از افراد در شرایط

رطوبتزنی در فضاهای مختلف مد نظر قرار گیرد.

خنثی حرارتی قرار داشتهاند .این رقم با نتایج

افزایش رطوبت میتواند به صورت مکانیکی با

تحقیقات مشابه همخوانی دارد (Maykot et al.,

استفاده از تجهیزات رطوبت زن باشد و یا با افزودن

) .2018; Rijal et al., 2017; Wu et al., 2018از

پوشش گیاهی در فضا اتفاق افتد .البته این مرز

آنجایی که در مدلهای نوین آسایش حرارتی

ظریف باید رعایت گردد که در فضاهایی که تراکم

هدف حرکت به سمت مدلهای فردی و تامین

حضور افراد بیشتر است ،افزایش رطوبت خود

رضایت  100درصد ،میزان جزئی نارضایتی نیز باید

مسئلهساز نگردد .چنانچه پاسخهای حرارتی در طول

مد نظر قرار گیرد .این مسئله با دقت بر مقیاس ترجیح

زمان مطالعه مورد بررسی قرار گیرند ،در ساعات

حرارتی نیز مشاهده میشود ،افراد با وجود احساس

ابتدایی صبح و ساعات نزدیک به ظهر عدم رضایت

حرارتی خنثی و یا آسایش حرارتی ،همچنان نیاز به

بیشتر بودهاست؛ بهگونهای که در ساعات ابتدایی

تغییر در دما ،رطوبت ،جریان هوا و یا تابش را

نیاز به افزایش تابش و در ساعت انتهایی نیاز به

خواستار بودهاند .از آنجایی که دما و رطوبت ثبت

افزایش جریان هوا بیشتر مشاهده شدهاست .در
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خصوص نیاز به تابش در ضلع شمالی ساختمان بیشتر

از عایق حرارتی ،نوع بازشوها میزان صرفهجویی در

دیده شدهاست .همین مسئله تابش در ساعات میانه و

مصرف انرژی به میزان هزینه اجرا بررسی شده و

نزدیک به ظهر در ضلع جنوبی ،به دلیل عدم به

سپس تصمیم نهایی اتخاذ گردد.

کارگیری سایبان خارجی و یا داخلی مناسب ،منجر

در خصوص روابط همبستگی ( با توجه به تصویر

به عدم رضایت و نیاز به کاهش تابش شدهاست.

 ،)9نیز با اذعان نمود در حالت کلی از میان مولفه

تفاوت مشاهده شده در دو بال و فضاهای ضلع

های محیطی رطوبت نسبی اثرگذاری بیشتر بر

شمالی و جنوبی نیز قابل تامل است .هرچند در بال

پاسخهای حرارتی افراد است .با توجه به موارد فوق،

جدید عالوهبر شرایط حرارتی سایر عوامل کیفیت

این مسئله نیز مشخص است که دمای هوا در اغلب

محیط نیز بر آسایش و رضایت افراد اثرگذار است

موارد در طیف آسایش قرار داشتهاست و این سطح

ولی الزم است به تفاوت ها دقت شود .هرچند

رطوبت نسبی بودهاست که نیاز حرارتی افراد را

احساس حرارتی در هر دو بال به شرایط خنثی

تحت تاثیر قرار دادهاست .به همین دلیل است که

نزدیک است و آسایش حرارتی و رضایت حرارتی

نیاز به تغییر دمایی بسیار کمتر از نیاز به تغییر رطوبت

نیز تفاوت چندانی ندارند.

و یا تغییر در جریان هوا گزارش شدهاست .در مورد

در خصوص شرایط دمایی ،مشاهده گردید که

مولفههای محیطی ،آنچه که مشخص است تاثیر

تفاوت میان دمای کروی و دمای خشک بسیار ناچیز

وضعیت بازشوها بر احساس حرارتی امر طبیعی و

است و چه بسا این دو بتوانند به عنوان جایگزین

غیرقابل انکار است .در خصوص رضایت حرارتی و

یکدیگر در محاسبات شاخصهای آسایش اعمال

آسایش حرارتی به سادگی قابل استفاده نمیباشند.

شوند .دمای کروی مرطوب ،نزدیکی بیشتری با

چراکه دو مقیاس فوق به طور معمول کالنتر از

دمای هوای بیرون را نشان دادهاست .بنابراین ،در

ادراک حرارتی تعبیر میشوند و تاثیر مولفههای

مدلهای سازگاری حرارتی که اتکا به دمای هوای

محیطی بر آسایش کلی فرد که شامل آسایش

بیرون است ،دمای کروی مرطوب نیز کمککننده

حرارتی ،بصری و صوتی مطرح میشود و نه صرفا

است .رطوبت نسبی هوای بیرون و هوای داخل

آسایش حرارتی .این امر در محاسبات کمی مدل

تفاوت چشمگیری داشتهاند .تفاوت در شیوه اندازه

رگرسیون نیز دیده میشود که با بررسی مولفه های

گیری علت اصلی تفاوت است ،با این حال رطوبت

اثرگذار ،طیف متنوعی از احساس حرارتی توسط

ثبت شده در محیط داخل به شرایط ادراک شده

کاربران گزارش میگردد.

بسیار نزدیکتر است و خشکی هوا کامال توسط

به قطع ،مولفههای محیطی ،معیارهای مناسبی برای

کاربران احساس شدهاست.

پیشبین آسایش حرارتی هستند؛ در حالی که

تفاوت دمایی در دو بال ساختمان با وجود ساختار

احساس حرارتی فرد هم تحت تاثیر مولفههای

اجرایی متفاوت ،بسیار ناچیز است .ضروری است در

فیزیکی و هم مولفههای محیطی است .به همین دلیل

فرایند طراحی فاز دو معماری و ساختوساز استفاده

الزم است در روند طراحی معماری با دقت بیشتری
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مولفههای محیطی مد نظر قرار گیرد .در این راستا

ایجاد فضای شخصی که آسایش حرارتی را رقم

در خصوص فاکتوری همچون وضعیت بازشوها،

زند مهم است .به طور مثال نیاز به جریان هوا،

قابلیت تغییر در وضعیت بازشو و یا امکان تغییر در

افزایش/کاهش رطوبت و یا ایجاد گرمایش/

چیدمان فضایی میتواند موثر باشد .مسئله اصلی در

سرمایش موضعی در روند طراحی باید در نظر

روند طراحی آنست که حتی در ساختمانهای

گرفتهشود.

اداری با پالن باز نیز حریم شخصی فرد با قابلیت

تصویر  -3روابط همبستگی مولفههای فیزیکی و محیطی با پاسخ های حرارتی افراد

این مدلها به تعیین دمای آسایش براساس متد

این رقم میتواند برای فضاهای مختلف بین 20/76

 Griffithنیز کمک نمودهاند .از آنجایی که طبق

تا  26/74درجه سانتیگراد با مقیاس احساس حرارتی

تحقیقات اخیر مقیاسهای سنجش ادراک حرارتی،

و بین  21/26تا  25/73درجه سانتیگراد با مقیاس

مقیاسی فاصلهای به شمار میروند و نه ترتیبی (M.

ترجیح دمایی میتواند متغیر باشد و لزومی بر یکسان

Schweiker et al., 2019; Marcel Schweiker et
) ،al., 2020استفاده از مدلهای پیشبین ،به دقت

بودن آن برای کلیه فضاها وجود ندارد.

محاسبه بر این اساس کمک مینماید .با این نگاه
میانگین دمای آسایش تفاوت چندانی نخواهد
داشت ،ولی دمای آسایش برای هر فرد میتواند
متفاوت لحاظ شود که تغییراتی در میزان مصرف
انرژی را نیز به همراه دارد .از طرفی چون نقطه تنظیم
دمایی در محل مطالعه بر روی  25درجه سانتیگراد
برای کلیه فضاها تنظیم شدهاست میتوان دید که

با این وجود محدودیتهایی در روند مطالعه وجود
داشتهاست که میتواند در تحقیقات آتی به تدقیق
مدلها بیانجامد؛ برخی از این موارد عبارتند از :نیاز
به جامعه آماری بیشتر در اقلیمهای مختلف ،مقایسه
ساختمانهای اداری با گونهبندی پالنی متفاوت،
سنجش در بازه زمانی بلندمدت در فصول مختلف
که نیازمند صرف هزینه و زمان در سطح کالن است.

پینوشتها
)1. adaptive PMV (aPMV
)2. extended PMV (ePMV
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3. newPMV (nPMV)
4. adaptive thermal heat balance (ATHB) model
5. thermoneutral zone (TNZ)
6. Climate chamber
7. European project named SCATS

 آنست، علت استفاده از این روش به جای روش رگرسیون خطی بین احساس حرارتی و دمای هوای داخل برای تعیین دمای خنثی.8
 دمای آسایش براساس این. و نیاز به تعیین دما برای هر فرد بهتر است از این روش استفاده شود،که براساس توزیع و تعداد نمونهها
 در اینجا چون احساس حرارتی معادله مناسبی را.فرمول میتواند با استفاده از احساس حرارتی یا ترجیح حرارتی محاسبه شود
. در اختیار قرار ندارد از ترجیح حرارتی استفاده شدهاست2 براساس جدول شماره
منابع
 تحلیل فضایی دمای شهر شیراز در فصول گرم و سرد با به کارگیری.)1394( . م, نارنگیفرد,. د, عاشورلو,، محمود, احمدی
.160–147 ,2 , فصلنامه تحقیقات جغرافیایی.تحلیل های آماری و تصایور ماهواره ای
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Abstract
Studies of thermal comfort can be discussed from different perspectives with a variety of
objectives. Thermal adaptation is a gradual process of adapting to conditions and responding
to thermal stimuli, which are classified into three categories including physical, physiological
and psychological adaptations. Therefore, thermal comfort is not simply influenced by climate
components; certain other variables affect it too. In this regard, several studies have been
carried out to determine the effects of different components. The purpose of this study is to
identify the simultaneous effect of physical and environmental components in the
administration building of Shiraz University. The environmental components included air
temperature, globe temperature, Wet Bulb Globe temperature and relative humidity recorded
indoors and outdoors. The physical components included the surrounding view, location of
users, windows and doors status, spatial layout level of noise pollution and light conditions.
The field study consisted of three parts: distribution of questionnaires, observation and
recording of weather data using a data logger. The questionnaires helped to collect thermal
responses of the participants based on different scales such as thermal sensation, thermal
comfort, thermal pleasure, thermal preferences, thermal acceptance and overall comfort.
During observation, the researchers recorded the status of each environmental component. It
was a Mixed-Mode case study of the main administration building of Shiraz University located
on the northern side of the city of Shiraz, Iran, at 52.52°N latitude and 29.63°E longitude and
the altitude of 1590 meters above sea level. The building has a northwest-southeast orientation
in two blocks of seven and ten stories. The field part of the study was conducted in January,
2019 for four consecutive days from 8 am to 12 pm. The results on 110 employees in winter
show that, among the physical components, relative humidity has the most influence on the
individuals' thermal perception. The simultaneous impact of the physical-environmental
components also indicates that, in addition to the indoor air temperature and relative humidity,
the condition of the openings has a significant effect on the individuals' thermal sensation. In
this study, the temperature preferences scale was predicted by environmental components, and
thermal sensation could be predicted by the physical-environmental components.
Keywords: Thermal adaption, Thermal comfort, Physical-environmental component, Office
building, Shiraz
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مقالة پژوهشی

تبیین رابطه طبع افراد با گرایش به معماری سنتی در اقلیم گرم و خشک
نمونه موردی؛ شهر یزد

9

سیده مریم مهدویه ،1مهناز محمودی زرندی  ،*2بهروز منصوری

3

 -1دانشجوی دکتری گروه معماری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال
 -2عضو هیات علمی گروه معماری و شهرسازی ،دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران شمال
 -3عضو هیات علمی گروه معماری و شهرسازی ،دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران شمال
(دریافت ،1331/12/11 :پذیرش)1333/33/11 :
چکیده
در معماری طبایع عنوان میشوود ه شویایج میومی و روای انیوان ری شیای
رندی مزامی افیاد در طب وون ی میتواند ری شیای

ایشووان ر شووا

او ر عوامی م موی موسی ا و ؛ لذا تقیمم

های معماری موسی راشوود .انوباق شیایشووام معماریِ

افیاد را مزاج ایشوووان یتواند ر عنوان دغدغ ای در ذهن معمار و طیاح مویح شوووود .ای این روب تبممن ارتبان انواب طبایع را
شیای

ر معماری ون ی در الیمم شی و شوو و ارا راهرارهای مویو ب هدا اییی این وهوه

این وهوه

ای نظی هداب ای نوب هارریدی -تو وع ای و اینظی ماهم و روشب تویمفی -ت یمیی ا

روش ممع آوری دادههاب در نی افزار  SPSSمورد ت یمی لیارشیف ا و و  .یاف های وهوه

ا

 .روششنا ی

 .وی شنام ر عنوان

نشوووان میدهد ه مزاجهای

مخ یف شیایشواتی را شودمهای م فاومب نیوب ر یو رنای ن ی میدهند و هیچقدر ه ری عنصی شیمی و شری مزاج
افیاد افزوده شود شدم واهن

ره یی نیب ر یو رنای ن ی ای ود ریوی میدهند .ن ایج آیمونهای آماری نشان میدهد

ه ؛ مقدار  P-valveه نشوووان دهنده اا ماط وا در آیمونهای آماری ا و و ب هم ی ای  1/10دریووود روده رناریاین طبایع
مخ یف شیای های م فاوتی ر معماری وون ی دارند ه را وووم اطممنان  1/99دریوود مورد تایمد لیار میشمید .همچنمن
ن ایج آیمون  Tukey HSDنشوان میدهد ه مزاج ریغمی را ممانگمن 46/64در شیوه اوط و وایی امزاجصیفیاویب ودا ی و
دموی) ر تیتمب در ردههای رعدی لیار دارند.
کلید واژهها :الیمم شی و شوب معماری ن ی یزدب معماری طبایعب طبع

 .0مقال می خیج ای وایان نام ده یی مییم مهدوی را عنوان« ارا ی معمارهای مویو ریای طیاای م موی در شهی یزد را هدا ارتقای ارتبان
رمن انیان و م مج مصنوب ری ا اس طبمعمام» در دانشگاه آیاد ا المی تهیان شماط ر راهنمایی ده ی مهنای م مودی یرندی و ده ی رهیوی
منصوری می راشد.
* -نویینده میئوطEmail: M_mahmoodi@iau-tnb.ac.ir :
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پرسشهای پژوهش
 .1چننه رابطننهای بین انواب مزاج و گرایش بننه
معماری سن ی وجود دارد؟

چون نورب صنننداب یونبندی هاب گرایش به طبیعتب
رطوبتب رنگ و فر اقدا به طراحی دف ری برای
معمارانی با طب صفراوی نموده ا ست .دهقان تف ی

 .2چه راب طهای بین گرمی و شنننکی مزاج و

و همکاران()1397ب در پژوه شی با عنوان«بای وانی

گرایش بنه معمناری سنننن ی در اقلیم گر و

و تبیین مفهو مزاج روان برپننایننه علو نوین در

شک وجود دارد؟

روانشناسی شخصیت» به بررسی تبیین مبانی مزاجی
برپایه نظریام نوین شخ صیت شنا سی پردا هاند.

 -1پیشینه پژوهش

یاف ههای این پژوهش نشنان میدهد که مزاجِ روانب

در ارت بان راب طه مع ماری و طبع افراد در م ون و

ای جنبه بنیادی میتواند مقدمه شکلگیری فرضیام

طب سن ی قدیم مطالب و تحقیقام مشابهی در ذیل

جدید در تبیین رابطه طبایع و سایوکارهای ژن یکیب

حویه طب سنننن ی و در شنننا ه طب نظری مطالبی

مغزی و شنا ی در انسان باشد و ای جنبه کاربردی

ارائه شنننده اسنننت که میتوان به اشننناره هایی ای

نیز در ارییابی ییبایی و ترجیحام محیطی با مبنایی

سهروردیب ابنسیناب ابن لدونب ابنعربیب مالصدرا

حکمی مورد اس فاده بومی قرار گیرد .امامی میبدی

و ب سیاری ای حکما و اطباء قدیم ا شاره کرد .عالوه

( .)1395درپنناینناننننامننه ود بننا ع نوان« طرا حی

بر موارد یادشنننده معماران و محققان دیگری نیز به

سننالم کده طب سننن ی ایرانی -اسننالمی با رویکرد

نوعی به تبیین کاربرد عناصنننر چهارگانه و نقش آن

مزاج شناسی» با هدف بررسی اندیشههای اسالمی-

در معمنناری و طبع افرادب بررسنننیهننایی را انمننا

ایرانی در ارت بان با تاثیر طبع یا مزاج به بررسنننی

دادها ند؛ نقره کار و هم کاران در پژوهشنننی تالش

کیفیتهای یاد شنننده در معماری حما های ایرانی

نمودها ند که بر مب نای مزاج و ار کان در ا ندیشننننه

پردا ه اسننت .ن ایج این پژوهش نشننان میدهد که

حکمای مخ لف مانندب سنننهرودیب ابنسنننیناب ابن

آراء حکمای طب اسننالمی در سننا ت حما تاثیر

لدون و ابنعربی تاثیر محیط طبیعی را بر انسنننانب

گذار بوده به این صورم که به منظور تعادط مزاجی

لقیام و گرایشنننام آن ها را مورد بررسنننی قرار

افراد مخ لف در سایماندهی فضایی حما ای عناصر

دهندب ن ایج این پژوهش نشنننان میدهد که ای بین

مخ لف (آبب آتشب اکب باد) اسننن فاده کردهاند

اقننلننیننمهننای چننهننارگننانننه"سننننرد و شننننک"ب
" گر و مر طوب"ب "سننننردو مر طوب" و " گر و

همچین حما ها عالوهبر اینکه مکانی برای ش س شو
بوده جنبه درمانی نیز داشنن هاند .دادرس و همکاران

شننک" اقلیم گر و شننک قابلیت بیشنن ری برای

()1393ب درپژوهشنننی با هدف بررسنننی تاثیر مزاج

پرورش معنوی انسننننان در ج هت بروی رف ار های

افراد بر گرای شام ای شان به شا

های معماری با

منا سب و تکامل ا الق را فراهم میآورد (نقرهکار

عنوان« تفاومهای مزاجی ان سان و گرایش به شا صه

و هم کارانب  .)1389جوادی ()1397ب در رسننننا له

های معماری» پردا هاند .ن ایج پژوهش ایشان نشان

کار شنا سی ار شد ود با در نظر گرف ن مولفههایی

مید هد که بین کاهش رطو بت مزاجی و افزایش
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حسننناسنننیت به صنننداب گرایش به رطوبتب رعایت

تکرار جمالم م والیب شدم واکنشهای ع صبیب

اصنننوط محرمیت و گرایش به فضنننای دلبای رابطه

شنندم تاثیر ای غذاهای سننرد و گر ب قوم صننداب

مسننن قیمی وجود دارد و رابطه قطعی و مسننن قیمی

سننرعت انما واکنشهای بدنیب وضننعیت نرمی و

نمیتوان در مورد گرایش به قرارگیری در معرض

شکی پو ست و و ضعیت چاقی و الغری)ب امزاج

باد صادر کرد.

نمونه مورد مطالعهب تعیین و سپس ای طری پرسشنامه

در جمعبندی مطالعه پژوهشهای مرتبط با مو ضوب

معماری3ب صننفتهایی ای یک بنا (شننگف یب هویتب

پژوهش میتوان اینگونه اسنن نبان کرد که پردا ن

ییبنناییب همنناهنگیب آرامش و راح یب تقننارنب

به مزاج در رش ههای مخ لف علمی در بین رسالههاب

ت ناسننن بامب مصننننالمب نورب تزئی نام و جزئ یام)

مقالهها و ک ب ای دید محققان در سنننطوح مخ لف

به صورم ت صویری ای مخاطب پر سیده شده ا ست

دور ن ما نده اسننننت .ا ما در تبیین جای گاه پژوهش

در قالب  20سننننمه و  10مولفه  5طیفیب شننندم

حاضنننر در بین مطالعام صنننورمگرف ه میتوان به

وجود صنننفتب ای پاسنننخگویان مورد سنننواط قرار

چند پر سش اسا سی اشاره کرد؛ معماری سن ی یزد

میگیرد .روایی پرسنننشننننامه مزاج توسنننط  5تن ای

تا چه اندایه مطالبام مزاجی افراد مخ لف را تامین

م خصنننصنننین طب سنننن ی مورد تایید قرارگرف ه و

کرده اسننننت؟ پاسننن مزاجی افراد به این نوب ای

پایایی پرسننشنننامه یادشننده باتوجه به آیمون آلفای

معماری چگونه اسنننت؟ مصنننالمب نورب تزئینام و

کرونباخ  0.874گزارش شنننده اسنننت .در ارتبان با

جزئیامب هماهنگی عناصننرب هویتب ییبائی و تقارن

پر س شنامه معماری نیز روایی پر س شنامه ای طری 5

ای نگاه طبایعی در سا ار معماری سن ی شهر یزد

تن ای اسنناتید دانشننگاهی مورد تایید قرارگرف ه که

چگونه میتواند مزاجهای چهارگانه را م اثر ای ود

میزان آلفای بدسنننت آمده برابر با  0/845گزارش

کند؟ در این پژوهش تالش شده است تا مولفههای

میشود.

مسننن خرج ای مصننناحبه عمی ( 1مولفههای معماری

جامعه آماری پژوهش حاضنننرب شنننامل کلیه افراد

سننن ی یزد) براسنناس نوب مزاج پاسننخگویان مورد

 20-60سنناطِ م ولد یزد و دارای سننطم تحصننیالم

سنمش قرارگیرد.

دیپلم و باالی دیپلم اسننننت .که به منظور حذف
م غییر مدا لهگر جنسننن یتب ای روش نمو نهگیری

 -2روش تحقیق

ان خابی  50در صد پا سخگویان را ین و  50در صد

این پژوهش براساس هدفی که دنباط میکند ای نوب

آن را مردان تشنننکیننل میدهننند .طب آ ر ین

کاربری و بنابر ماهیتاش ای نوب توصنیفی -تحلیلی

سر شماری ساط  1395جمعیت محدوده سنی -20

ا ست .ابزارمورد ا س فاده در این پژوهش پر س شنامه

 60ساط یزد با تحصیالم دیپلم و باالی دیپلمب برابر

اسنننت که اب دا ای طری پرسنننشننننامه مزاج( 2سننننب

با  356229نفر گزارش شنننده اسنننت .بااسننن فاده ای

جنسب وینب وضنننع یت حرارم بدنب ا ندایه کف

روش نمونهگیری یادشننده حمم نمونه مورد مطالعه

دستب سرعت تاثیر پذیری ای گرما و سرماب سرعت

با اسننن فاده ای فرموط کوکران( 4معادله شنننماره )1
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تعداد  288نمونه به عنوان حمم نمونه محاسنننبه و
سهم هر یک ای گروههای جن سی با  50در صد در
نظر گرف ه شده است.
𝑞𝑝 𝑡2
𝑑2
𝑞𝑝 1 𝑡2
)1+ ( 2 −1
𝑑 𝑁

(معادله )1

=𝑛

در فرموط باال مقادیر 𝑝 و 𝑞 به منظور حداکثر سایی

نظر گرف ه شده ا ست .سایر مفرو ضام این معادله

مقدار واریانس و تعیین حمم نمونهای که به به رین

در ییر آمده است (افشانیب .)1393

وجه معرف جامعه باشننند برابر با  0/25و  0/75در
جدوط  -1مفروضام معادله شماره یک (تعیین حمم نمونه) (مأ ذ :یاف ههای نگارندگان)
تعداد جامعه

درجه اطمیننان

اح ماط طنا

اح ماط عد وجود صفت

اح ماط وجنود صفت

𝑁 = 356229

𝑡 = 1.96

𝑑 = 0.05

𝑞 = 0.25

𝑝 = 0.75

 -3بیان مسئله و ضرورت تحقیق

و ابداعام مخ لفی که در حویه معماری همسنننای با
5

طب نظریننام موجود در عننالم طننب و حکمننت

اقلیم صنننورم گرف هب اما هنوی جای الی بنیادهای

هرآنچه در عالم ماده ظهور یاف هب ای جمله انسنننان و

نظری طب سنننن ی بر معماری احسننناس میشنننودب

سایههای محیط پیرامونش دارای کیفیاتی است که

بننهعنوان مثنناطب گیونی در سنننناط 1969در نمودار

این کیفیننام بر گرایش بننه عوامننل محیطی اثر

 Bioclimaticمنطقه آ سایش ان سانی را در ارتبان با

میگذارد (جوادیب  .)21 :1397اسنن فاده ای اصننوط

دما و رطوبت م شخ

کرده ا ست و به سودمندی

واسنن وشنناسنن را 6و فنگ شننوئی 7در معماری هند و

عنا صر مخ لف سا مانی ا شاره میکند .اما در این

چینب همنناهنگی معمنناری بننا طبیعننت و نیروهننای

مدطب به ن سبیت اح ساس آ سایش که نا شی ای مزاج

جهننانیب لزو بهرهگیری ای طبیعیننام و جننایگنناه

انسنننان و شنننرایط محیطب به عنوان یک فاک ور ای

عناصنننر چهار گا نه در مع ماری مصنننر و ایران در

کیفیت محیطیب اشارهای نکرده است (حمزه نژاد و

سننننا ت کال بدی یک ب ناب ای یک سنننو و رواج

ثروتیب )56 :1396؛ در حالیکه در معماری سنننن ی

اندیشنننهها و رویکردهای معماری همسنننای با اقلیمب

ای وجود معیارهایی سنننخن به میان رف ه اسنننت که

رویکردهای توسنننعه پایدار و دیدگاه هایی مانند

کیف یام محیطی را با د یدی عمی مورد بررسنننی

مع ماری سنننبزب اکو تکب ار گان یک و بیو تکب ای

قرارداده و ارتباطی عمی با حویه های نظری مطرح

سوی دیگرب ضرورم ارتبان انسان با محیط را برای

در طب سن ی دارد .8ذکر مثالی که در باال بیان شدب

معماران و شهرسایان مطرح میکند .باوجود تکامل

گذش ن ه ای ارتباطی که میتواند با مولفههای مزاجی
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ب

افراد داش ن ه باشنندب ای وجود انفکاک نظری موجود

اسنن فاده ای آن به وضننعیت انسننان (مزاج شننخ

در پیو ند مع ماری با طب سنننن ی سنننخن به م یان

مکان و افعالی ای او سنننر می یند)ب در عالم پیرامون

میآورد .فیلسنننوفان و م فکران طب سنننن یب جهان

ت صرف کرد و صو صیام آن را اعم ای م صالمب

هس ی را م شکل ای چهار عنصر (آبب بادب اک و

رنگب نورب شنننکلب اندایهب اسنننباب و در صنننورم

آتش) میدانند که ای ترکیبِ آنب تما قابلیت ها و

ام کان رو یداد ها و رف ار های افراد را در محیط به

کیفیتهایی که در جهان ماده دیده میشننود شننکل

نحو مطلوب بهسنننامان کرد .9کمک به ارتبان به ر

میگیردب این ارکننان پننایننههننای عننالماننند کننه ای

انسان با محیط مصنوبب روشنکردن ارتبان معماری

ترکیبشننان عناصننرب موجودامب کائنامب اصننوام و

با حویههایی چون طب سن یب حکمت و ا س خراج

رف ارها دارای مزاج و طبع میشننوند (دهقان تف ی و

معیارها و الگوهای مش رکب مهم رین مسائلی است

معماریانب  .)427 :1397اگر هدف عناصنننر «فراهم

که در این پژوهش مطرح می شود .بدیهی است که

آوردن اع داط» باشنننند و اگر ه مه مخلو قام و

گرایش به معماری مدرنب فراموش شنندن معیارهای

مصننننو عام عالم دارای در جهای ای این ع ناصنننر

معماری سن یب سا ت و سایهای نامأنوس با بافت

باشندب علم به کیفیاتی که هریک ای عناصر میتواند

و هو یت کال بدی با فت تاریخی یزد ضنننرورم

به عنوان ابزاری در دست معمار باشد تا ای طری آن

پردا ن به مسنننائل مطرح شنننده در این پژوهش را

به ل یک بنا بپرداید ای اهمیت ب سیاری بر وردار

بیش ای پیش نشان میدهد.

پ و

سو

 ه ر ب ه ی بیرا

ای م

و ری ا

ای ی گرمی و شکی م ا و گرا

م

به م ماری سن

و ود د رد

معماری سنتی در ا لی گر و ش

و ود دارد

ر نمای م د

میشننود .وجود چنین سنننمهای سننبب میشننود تا با

من  :م ا ا

ن ارند ا

تصویر  -1مدط تشریم سواالم پژوهش (مأ ذ :یاف ههای نگارندگان)

در تناظر با سواالم مطرح شده مهم رین فرضیاتی
که مطرح میشوند عبارتند ای:

 مزاجهای مخ لف گرای شام م فاوتی ن سبتبه معماری سن ی دارند.
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 -افراد با مزاج افراد با مزاج گر (غلبه آتش)

یا کیف یت دو تایی گرمی -سنننردی و شنننکی-

و شک (غلبه اک) گرایش بیش ری را به

رطوبت میداند و آن را «چنان کیفی ی میداند که

معماری سن ی دارند.

ای واکنش م قابل اجزای ریز م ضاد به وجود میآید
و در حین این واکنش م قابلب بخشی ای یک ماده با

 -4عناصر و ارکان چهارگانه در طب سنتی

بخش ییادی ای ماده یا مواد م خالف باهم میآمیزند

عالم ماده شنننامل همه اجسنننا و اشنننیاء و گیاهان و

یننا برهم اثر می کنننند و ای این آمیزشب کیفیننت

حیوانام و انسننانها و آن چیزی اسننت که آدمی را

م شابهی حا صل می شود که آن را مزاج نامیدهاند»

در ییر این آسنننمان احاطه کرده اسنننت ای چهار

(ابنسنننیناب  .)19 :1367مالصننندرا مع قد اسنننت که

عنصر(رکن) برپا شده است (عبداهللیادهب .)6 :1397

عناصر اربعه برای پذیرف ن حیامب ناگزیرند که باهم

این چهار عنصرب نه به معنای امروییب بلکه به معنای

مخ لط و ممزوج شوند تا کیفی ی جدید به نا مزاج

جواهری بسننیط و شننفاف هسنن ند که حامل چهار

حادث شنننود که مع دط و م وسنننط بین کیفیتهای

کیفیتاندب ای اینرو به آنها کیفیتهای مشننن رک

چهارگانه م ضاد است و به این طری حیام حادث

میگوی ندب این چ هار کیف یت ع بارت ند ای؛ گرمی و

گردد (د هقننان ت ف یب  .)428 :1397بننه ا ع قنناد

سردیب شکی و تری که منظور ای گرمی یا سردی

م خصننصننان طب سننن ی مزاج مفرد و مزاج کامال

صرفا گرمی و سردی محسوس نیست بلکه این مهم

مع دط بندرم یافت میشننود 11و هرکس کموبیش

به مثابه طیفی ای کیفیت فعلی یا اثرگذاری اسنننت و

گرف ار غلبه یکی ای این ارکان اسننت که اصننطالحا

شنننکی و تری نیز به م ثا به طیفی ای کیف یت های

بننه آن مزاج مرکننب میگویننند؛ کننه همننان مزاج

انفعالی یا اثرپذیریب بنابراین هرچه کیفی ی در یک

صنننفراوی 12یا گر و شنننکب دومووی 13یا گر وترب

موجود بی ش ر با شدب ویژگی انفعاط و اثر پذیری آن

بلغمی 14یا سننردوتر و سننودایی 15یا سننردو شننک

بیشننن ر اسنننت (همانب به نقل ای ملکشننناهیب :1390

ه س ند (آهنچی مرکز و سعیدی مهرب  .)2 :1390در

.)132-131

ادامه به دیدگاه اطبای غالب طب سن ی در ارتبان با

اع قاد به مزاج 10ای دیربای در میان طبیبان ای یک سو

هریک ای امزاج چهارگانهب اشنناره میشننود (جدوط

و فالسنننفه و م کل مان ای سنننوی دیگر رایج بودهب

.) 2

بهطوریکه سقران همه وراکیها را در چهار دس ه

ابنعربی16ب سننعدالدین تف ایانی17ب فیاض الهیمی18ب

گر ب سردب شک و تر دس هبندی میکند و مع قد

جالینوس19ب حسننننیاده آملی 20هرکدا تعاریفی ای

است که سالم یب حاصل حفظ تعادط در این چهار

مزاج ارا ئه دادها ند که در ادا مه(نمودار شننن ماره)2

دس ن ه اسننت (آهنچی مرکز و سننعیدی مهرب :1390

آورده شده است.

 .)2ابنسینا نیز جهان هس ی را م شکل ای چهار رکن
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جدوط  -2ویژگیهای جسمی و لقی امزاج چهارگانه ای دید اطبای طب سن ی (مأ ذ :ابنسیناب 2-32 :1367؛ کرمانیب )1393
رکن/

سردی -رطوبت

کیفیت
مزاج

گرمی رطوبت

بلغمی
افراد بلغمی دارای مزاج

هیکل بلغمیها درشت
است اما چربی بدن آنها
بیش ر ای عضالم استب
معموال چاق و پرچربی

مزاج کلی بدنی -خلقی

هس ندب پوس شان سفید
است و موهای کم پشت
و لخت دارندب چندان
قوی نیس ندب در انما
حرکام کند هس ندب
پوست بدنشان سرد و
مرطوب استب اش هایشان
ییاد نیستب کمانرژی و
کندب دیر عصبانی می-

دارای
افراد دموی(گر وتر) صوصیام
عنصر مربون به ود یعنی هوا را

بدنی مینیاتوری یا الغر

دارندب هیکل درشت و موهای

دارندب اس خوانهای نایک و

پرپشت دارندب رنگ پوس شان

کشیده دارندب موی بدن آنها

سرخ و سفید استب عروق روی

کم استب موی سر آنها به

دستها برجس ه استب نبض قوی

علت سردی و شکی یودتر

دارندب معموال یبوست ندارندب مزه

دچار سفیدی یا گند گون

مورد عالقه آنها شیرینی استب

شدن میرودب پوست بدنشان

تحمل گرما و سرمای ییاد ندارندب

سرد و شک و سفت استب

پوست بدنشان گر و مرطوب

حرکام بدنشان آرا و کند

وبی دارند.

و تا معمولی پیش میرودب با

برونگراب پر انرژیب پرجنب و

اح یان صحبت میکنندب یود

جوش هس ند.

سیر و یود گرسنه میشوندب

استب

واب

منظم و دقی ب درونگرا و
کمانرژی هس ند.

میکنند.

هو م

صفراوی
افراد صفراوی(گر و شک)
عنصر غالب در آنها آتش
است .اس خوانبندی درشت
دارندب موهای پرپشت و سیاه
دارند که بهعلت حرارم و
شکی ییاد مس عد تاسی سر
هس ندب پوست بدنشان گر و
شک استب قدرم و
سرعت بدنی باالیی دارندب
گرما را تحمل نمیکنندب
تمایل به ترشی دارند .یود
عصبانی میشود و یود آرا
میشودب پرانرژیب پرحرفب
چاالکب پیوس هب سریع و بلند
صحبت میکندب تند و و بی-
قرارب در امور رویانه عموط
هس ند و دارای روابط عمومی
باالیی هس ند.

ی
 مه م و ا زمی ز ی هار نصر یا هار ر
ند .ز ی رو مه م و ا در ه ی ز رم  ،سردی یا
و ری د رند.
ده و
یا  ،نا ارند ا با م م
 نا ر رب ه بر ی پذیرف
ود.
ا
دید به نا م
مم و وند ا ی ی
ده

مهم ری ن ا

م ر

ده

نا

صوصیام عنصر

اکی هس ندب سوداویها

شوند و با تانی صحبت

ر رب

سودایی
افراد سودایی(سرد و شک)

سرد و تر هس ند و عنصر
آبی در آنها غلبه داردب

سردی -شکی

دموی(خون)

گرمی -شکی

 ن اا دریم
م اد ر ست.
اد و یه ود باید م د ری م ی ز
 رمو ودی بر ی
و ری ر و رد بد ود سازد .ه
رم  ،سردی و یا
م ود.
م
ی اد مر
بر م ورد ی اد س
م د



من  :ن ارنده با

ا

ز مناب یاد ده

ند و م

ن ا ن ت به یو

ا ،ر ا و ...ر د د ر ی در ه ی ز
ذ ا ،رف ار ا ،ا
ند .ه ی مو رد ب ر دست
رم  ،سردی ،ر وبت و
ست.
ی بر ی درما مر

تصویر  -2مهم رین مباحث مطرح شده در ارتبان با مزاج (مأ ذ :یاف ههای نگارندگان)
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 -5طبیعیات در طب سنتی

فاعله 22تقسنننیم میشنننود و در آ رین مرحله مرتبه

ای منظر طب اسنننالمی -ایرانیب نقش مزاج و تعادط

امور طبیعیهب افعاط و رف ارها قرار دارد که به معنای

مزاجی در سلسه مراتبِ امور طبیعیه بررسی می شود

وظایف و فعالیتهای برآمده ای تعامل و برهمکنش

و با شنا ت آن میتوان به سایوکار تاثیرگذاری و

سایر اجزاست (مصدق و نقیبیب .)13 :2005در ییرب

تاثیر پذیری مزاجِ ج سم بر مزاجِ روان ( شخ صیت)

نمودار سننلسننه مراتب امور طبیعیه که براسنناس آن

در ه فت مرت بهب ار کانب امزاجب ا طالنب اعضنننناب

به تدریج جسنننم انسنننانب مزاجها و ا الن شنننکل

ارواحب قوا و اف عاط پیبرد .امور طبیع یهب با ار کان

میگیرد و روح را در ود ایماد میکند و ...تا به

چهارگانه حرارمب برودمب یبوست و رطوبت آغای

افعاط تبدیل شنننود آمده اسنننت (تصنننویر )3ب جهت

و با ترک یب این چ هار رکنب موال ید جا مدب ن بامب

پیکان در این مدط شنننروب مراتب و ورود به مرتبه

حیوان و انسنننان بوجود میآید و ای ترکیب آن ها

بعدی را نشنننان میدهد که بهصنننورم فریندی در

ا النِ د ب صنننفراب بلغم و سنننودا حاصنننل میآید

قالب نمودار نمایش داده شده است.

(دهقان تف ی و همکارنب  .)5 :1397بهواسننطه آنها
اعضنننای بدن ای کثیف و غلیظِ آن ا الن بهوجود

 -6دیدگاه طبایعی در معماری

میآید و روحب بخاری که جسنننم لطیف و سنننیا ِط

آنچه در طب سننن ی ای تنظیم رابطه انسننان و محیط

م کونِ ای بخارام حاصننل ای ا الن اربعه اسننت به

پیرامونش در رسنننالهها و منابع مک وب ذکر شننندهب

ارواح سنننه گانه نباتیب حیوانی و نفسنننانی منقسنننم

موضوعی است که میتواند عللب الزامام و شرایط

میشننود و دارای قوا اسننت ایماد میشننود (دهقان

محل یی ست را برای ان سان رو شن کندب بنابراین در

تف ی و همکنارانب  .)6 :1397روح نبناتی بنه کنار

ادامه تالش شنننده تا به شنننرح دیدگاههای طبایعی

تغذیهب روح حیوانی به منشننناء حرکتب شنننهوم و

مرتبط با معماری اشاره شود:

غ ضب دنیایی و روح نف سانی که در مغز و اع صاب

در نگنناه طبننا ی عی ا جزای مننادی جهننانب واجنند

بدن اسنت به کن رط حرکت و حواس میپرداید که

ل
کیفیتهای مربون به طبع هسنن ند این اجزاء شننام ِ

ود به دو بخش قوای حسنننی و قوای انگیزشنننی

اجرا سننماویب عوارض جغرافیاییب بادهاب انسننانب

تق سیم می شودب قوای ح سی به ادراک میپرداید و

اعضای بدنب حیوانامب گیاهانب جمادام و همچنین

ای جنبه بیرونی شنننامل حواس پنمگانه اسنننت و ای

بر ی کیفیتها که مادی نی س ند اما در جهان مادی

جن به دا لی شننننا مل قوه حس مشننن رکب یاطب

معنی دار ند ای جم له؛ فر ب م کان و ی مان هر کدا

م خیلهب وهم و حافظه تقسنننیم میشنننود .در نهایت

دارای طبع هسن ند (رضننوی برقعیب  .)66 :1388که

قوای انگیزشی انسان نیز به دو بخش قوای باعثه 21و

این مهم میتواند قوای ما را م أثر ای ود کند.

تبیین رابطه طبع افراد با گرایش به معماری سنتی در اقلیم گرم و خشک...
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تصویر  -3سلسه مراتب امور طبیعیه ای دیدگاه مالصدرا (مأ ذ :یاف ههای نگارندگان)

همانطور که در (تصننویر )3اشنناره شنند «قوا» به دو

کمک کیفیتهای معماری اشاره کرد که ای رنگب

د س ه ح سی و انگیز شی تق سیم می شوند که قوای

اقلیمب موقعیت یندگیب نورب باد و ...به منظور درمان

حسنننی به ادراک میپرداید و ود به دو دسننن ه

بر ی ای امراض پردا ها ندب اشنننناره کرد که در

دا لی ( ینناطب م خیلننهب وهمب حننافظننه و حس

پژوهش های جدید ای آن به عنوان معماری شنننفاء

مشننن رک) و بیرونی(حواس پنمگننانننه) تقسنننیم

بخش یا مع ماری طبایع یاد میشنننود .در ادا مه به

می شوند؛ بنابراین میتوان گفت که قوای حسی که

بر ی ای این موارد (تمویز یک کیفیت معماری یا

کننار ادارک را برعهننده دارننند میتواننند منشنننناء

محیطی بننه منظور درمننان بر ی امراض) اشنننناره

احساسام ما ای درک یک فضا باشند .که به منظور

میشود:

اثبام این ادعا میتوان به تمویزهای طب سنننن ی به
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هواب اقلیمب فصلب اوضاب محل سکونتب وردنیهاب

ای دید ایشنننانب انه باید در موقعی ی پسنننندیده و

آشننامیدنیهاب حرکت و سننکونب واب و بیداریب

سایگار با محیط سا ه شود او اتاقهای شمالی راب

اح باس و اسننن فرااب ای مهم رین اعراض نفسنننانی

که پنمرههای آن به سنمت باد شنماط بای و ای دیگر

هسننن ننند کننه ای آن بننه عنوان حنناالم روانی یننا

جهت بس ه استب سپس اتاقهای شرقی و بعد ای آن

«انفعاالم» یا احوالی که مخ صوص نفس ا ست یاد

غربی و در ان ها اتاق های جنوبی را برای سنننالم ی

میشننود مانند مالتب شننادیهاب غمهاب شننمها و

مناسننب میداندب همچنین به عقیده ایشننانب سننقف

شننودیها (ابنسنیناب  .)349 :1389بنابراین عوامل

انهها بایس ی بلندب پنمرهها وسیع و بزرگ باشند و

یادشنننده میتواند حاالم روانی ما را م أثر کنند و

هرگز در یا پنمرهای به سننن مت جنوب و مغرب

بهرهگرف ن ای این عوامل یا قرار گرف ن در محل آن

گشوده نشود (ابوسهل مسیحیب .)114 :1368

میتواند یمینه سای حاالتی در بدن انسان باشد .یکی

ابنسینا در ارتبان با اثر روانی رنگ بر مزاج اینگونه

ای تدابیر مهمی که در طراحی محیطهای م سکونیب

حکم میک ند«[ ]...کسنننی که بدنش برای جوش

سننا ت شننهر و سننا مانها ای آن بسننیار یادشننده

آ مدنِ ( لط) ون آ مادگی داردب اگر به ر نگ

ا ستب ا س فاده ای باد منا سب و امکان تهویه ا ست؛

سرخب ییاد چ شم بدوید و در آن فکر کندب ونش

بقران جهتگیری شرقی را به دلیل مع دط بودن آن

به حرکت میاف د» (ابنسنننیناب  .)219 :1367محمد

نسننبت به شننماطب برای انسننان مناسننبتر دانسنن ه و

کریم ان کرمانی در رسننناله دالکیه در ارتبان با

جهتگیری غربی را بهدلیل ماهیت نور شننندید و

تاثیر نور بر مزاج اینگو نه ب یان میک ند «[ ]...ح ما ِ

بادهای آن برای سنننالم ی مضنننر دانسننن ه اسنننت

روشن مفرح است و حرارم قوای ان سان را ان عاش

(حمزهنژاد و ثروتیب  .)74 :1396جز جانی پس ای

میک ندب بر الفِ ح ما ِ تار یک و تیره که با عث

توصنننیف ابعاد جغرافیایی و اقلیمی مکان مخ لفب

وح شت و غلبه سودا میگردد» (عبداهللیادهب :1394

برای حل مشنننکل موقعیت نامناسنننب شنننهرب برای

) .که ابنسننینا در ارتبان با نور طبیعی اینگونه حکم

بهرهگیری ای هوا و جهت مناسب توصیه میکند که

میک ند که؛ «[ ]...به م ثا به یکی ای اجزای عالم

سنننقف انه ها را بلند و دریچه ها را بزرگ و همه

پیرامون میتواند برقوای ظاهری و باطنی انسنننان اثر

انهها را به سوی م شرق بای کنند و گذر شماط در

کندب پرنوری میتواند مفرح باشننند و به حرارم و

انهها گشننناده کنند و چنان سنننایند که آف اب در

تقو یت قوا ک مک ک ندب ح ی میتوا ند به بهبود

بیشننن ر انه درآید (حمزهنژاد و ثروتیب 74 :1396

حافظه و درمان بیماری فراموشنننی کمک کند[»]...

بهنقل ای :جرجانیب .)205 :1384

(ابنسیناب .)220 :1367

ابوسننن هل مسنننیحی در بخش مفصنننلی ای ک اب

ابنسننینا در باب مکانیابی محل سننکونت اینگونه

«المائهفیالطب» به تاثیر عوارض جغرافیایی مانند

بیان میکند که «بلندی و پسننن ی محل ییسنننتب

کوه و دریا و نیز تاثیر جهت باد و طبیعت مسننناکن

مماورم محل ییس با بلندی و پس یها و کوهساران

انواب مناط بر سالم ی مزاج ساکنان پردا ه است.

[]...جملگی بر حنناالم بنندن تنناثیر دارد [ ]...وق ی

تبیین رابطه طبع افراد با گرایش به معماری سنتی در اقلیم گرم و خشک...

293

ک سی جایی برای سکونت برمیگزیند باید اکب

قالب معماری سن ی شهر یزد ای نوب اکب شت

حا لت پسننن ی و بلندی[ ]...آب و گوهر آن[ ]...را

و چوب (در و پنمره) اسننت که در طب سننن ی این

برر سی کند و بداند که آیا محل سکونت بادگیر یا

مصنننالم را جزو مصنننالمِ با طبع سنننرد دسننن هبندی

جایی گود و فرورف ه اسنننت[ ]...آنگاه پنمره ها و

میکنند23ب ای آنمایی که سننیس ن م آب شننهر بر پایه

درهای محل سکونت را شرقی -شمالی با شند[]...

ق نام اسننن وار بوده و آف اب کم ری برآن تاب یده

آف اب باید همه جای انهاش را بگیردب ییرا آف اب

اسننتب دارای غلظت بیشنن ر بوده و ضننعف بدن را

هوا را مسنناعد میگرداند» (ابنسننیناب -212 :1367

بهدنباط دارد (همان .)60 :همچنین این شهر(یزد) در

.)216

رون را س ه و در جهت نزدیک به قبله قرار دارد که
یکی ای مهم رین دالیل ان خاب آن جذب بادهای

 -7معرفی محدوده مورد مطالعه

شنننرقی و شنننمالی اسنننت (قبادیانب  1377به نقل ای

شنننهر یزد مرکز شنننهرسننن ان یزد با وسنننعت 99/5

پیرنیاب .)1385

کیلوم رمربع در مرکز اسننن ان یزد و در مسنننیر راه
اصنننفهان  -کرمان در مخ صنننام  54′و ْ 31عرض

 -8یافتههای توصیفی تحقیق

شمالی و  23′و ْ 54طوط شرقی قرار دارد (مهندسین

ای ممموب  288پاسننخگو که بصننورم ا یاری 50

مشننناور آرمانشنننهرب .)38 :1390اقلیم این منطقه در

درصنند آن را ینان و  50درصنند دیگر آن را مردان

محدوده گر و شک و طب نظر م خصصان طب

تشکیل میدهند .همچنین  39/9درصد پاسخگویان

سننن ی در نمونه شننهرهایی با طبع گر و شننک یا

را م اهل و  60/1درصننند پاسنننخگویان را ممردها

صنننفرایی قرار دارد که در این اقلیم غلبه با عنصنننر

تشننکیل دادهاند .ای ممموب کل پاسننخگویانب23/3

آتش اسننت .جهتگیری غالب انههای سننن ی آن

درصد پاسخگویان دیپلمب  46/5درصد لیسانسب 26

در رون را س ه درونگرا قرار دارد که در طب سن ی

درصنند فوق لیسننانس و  4/2درصنند پاسننخگویان

دلیل این ان خاب را بهرهمندی ای بادهای شنننرقی و

دارای تحصننیالتی باالتر ای کارشننناسننی ارشنند یا

شمالی دان س هاندب در منابع طب سن ی باد شماط را

معادط آن داشنن هاند .در ادامه جدوط توییع درصنند

انرژی یا دانسننن ه و بسنننیار نیکو شنننمرده میشنننود

سنننی و وینی پاسننخگویان(جدوط  )2آورده شننده

(حمزهنژاد و ثروتیب  .)59 :1396اقلیم این شننهر در

اسننت که میانگین توییع سنننی پاسننخگویان برابر با

درجه نخسنننت آف اب گریزی قرارداردب که شننناید

 30/7و م یانگین وینی آن برابر با  73/7کیلوگر

یکی ای دالیننل معمنناری درونگرای آن بخنناطر

است.

بهرهمندی ای باد و فرار ای آف اب بوده است .مصالم
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جدوط  -3توییع درصد فراوانیب میانگین و انحراف معیار سنی و وینی پاسخگویان (مأ ذ :یاف ههای نگارندگان)
بیشترین

کمترین

میانگین

متغییر

انحراف معیار

سن

30.7

8.22

 60ساط

 20ساط

وزن

73.7

13.1

117کیلوگر

 42کیلوگر

وضنننع یت اشننن غاط و بی کاری پاسنننخگو یان طب

ن ایج پرسشنامه سنمش مزاج که توسط م خصصین

یاف ههای پژوهش به ترتیب  66.3و  33.7در صدب و

حویه طب سن ی محاسبهب تدوین و روایی آن مورد

سننطم تحصننیالم پاسننخگویان که در چهار دس ن ه

تایید قرارگرف ه اسنننتب نشنننان میدهد که؛ 40/6

دیپلمب لیسانسب فوق لیسانس و باالتر ای کارشناسی

درصننند پاسنننخگویان مزاج سنننودایی دارندب 29/9

ار شد د س هبندی شده ا ست به این صورم گزارش

درصدب صفراییب  19/8درصد ای پاسخگویان دارای

میشنننود که  23/3درصننند ای پاسنننخگویان دیپلمب

مزاج دموی و سهم مزاج بلغمی ای کل پا سخگویان

 46/5درصنند لیسننانسب  26درصنند فوق لیسننانس و

برابر با  9/7درصد است.

 4/2در صد پا سخگویان دارای تح صیالتی باالتر ای
فوقلیسانس دارند.

9.7
ب غم

سود ی

ری

40.6

29.9
دموی
19.8
در د فر و ن م

پاس

ویا

نمودار  -4درصد فراوانی مزاج پاسخگویان برحسب نوب مزاج (مأ ذ :یاف ههای نگارندگان)

ای ممموب  288نمونننهب کننه در  4دسننن ننه مزاج

با  55/2درصنننند به ا نه های آ پارت مانی و مزاج

د س هبندی شدندب مزاج صفراوی بی ش رین گرایش

سننودایی با  53درصنند به انههای سننن ی گرایش

را به انههای ویالیی جدید ( 55/3درصننند)ب مزاج

دارند .در ادامه نمودار مربون به گرایشنننام مربون

بلغمی با  57/1در صد به انههای آپارتمانیب دموی

به امزاج مخ لف آمده است (نمودار .)5

تبیین رابطه طبع افراد با گرایش به معماری سنتی در اقلیم گرم و خشک...

انه سن

انه سن

30.6

14.3
انه ویالی

انه ویالی
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آپار مان

دید

دید

28.6

57.1

14.1

55.3
وزی در د فر و ن پاس

ویا

ن ت به انه ای سن  ،ویالی

ر وی م

وزی در د فر و ن پاس

،

دید و آپار مان

،

دید و

آپار مان

انه سن
53

6.9

دید

انه ویالی

آپار مان

37.9

ویا  ،دموی م

ن ت به انه ای سن  ،ویالی

آپار مان

دید

8.5

38.5

55.2

وزی در د فر و ن پاس

ویا ب غم م

ن ت به انه ای سن  ،ویالی

انه سن

انه ویالی

آپار مان

وزی در د فر و ن پاس

،

ویا سود ی م

ن ت به انه ای سن  ،ویالی

دید و

،

دید و

آپار مان

آپار مان

نمودار  -5گرایشام امزاج به انواب انههای سن یب ویالیی جدید و آپارتمانی پاسخگویان برحسب درصد (مأ ذ :یاف ههای
نگارندگان)

مقایسنننه درصننند فراوانی مقادیر نمودار باالب شننناید

ا صننناص داده اسنننت در مقابل نوسنننانام مقادیر

تصننندی کننده این نک ه باشننند که گویا ای دید

یادشنننده مربون به هر یک ای مزاج ها نسنننبت به

پاسخگویان انههای سن ی و آپارتمانی دو سر یک

انه های سنننن ی که در یک مزاج مقداری تقریبا

طیف هسننن ند و انه های ویالیی حد وسنننط آنب

معادط  50در صد یا باالتر را به ود ا صاص داده

بهطوریکه مقدار درصننند فراوانی انههای ویالیی

اسنننت اما در مزاج دیگر بهگونهای دیگر ان خاب

تقریبا توییعی معادط یک سنننو کل داده ها را در

شده است که گویا نقطه مقابل ان خاب است.

تمننامی نمودارهننای مربون بننه امزاج را بننه ود
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در نمودار م قا بلب مزاج صنننفراوی در پاسننن به این سنننواط
که«شننندم نوری که در آن احسننناس وشنننایندی دارید را
ان خاب کنید» طیف م و سط تا ییادب مزاج سوداوی طیف ییاد
تا یلی کمب مزاجب دموی طیف یلی کم تا م وسنننط و مزاج
بلغمی طیف م وسننط تا یلی ییاد را ان خاب کردهاند .در ادامه
نمودار مربون به توییع درصننند فراوانی مربون به این مهم به
تفکیک نوب مزاج آمده است.

نمودار  -6نمودار طیف گرایش پاسخگویان برحسب مزاج و شدم نور (مأ ذ :یاف ههای نگارندگان)

%15.5

%31

%17.3

%22.4

%13.8

نمودار  -7درصد توییع فراوانی شدم نور وشایند پاسخگویان دموی مزاج (مأ ذ :یاف ههای نگارندگان)

در نمودار ( 7نمودار باال)ب بیشنن رین توییع درصنند

ای دید پاسننخگویان دموی مزاج کم رین گرایش به

فراوانی در طیف کم با  31درصننندب ییاد با 22/4

نور یلیی یاد وجود دارد .در ادا مه نمودار مربون

در صد و م و سط با  17/3در صد قرار دارد همچنین

به موارد یادشده آورده شده است (نمودار .)8

%3.6

%7.1

%35.7

%35.7

%17.9

نمودار  -8توییع درصد فراوانی شدم نور وشایند در بین پاسخگویان بلغمی مزاج(مأ ذ :یاف ههای نگارندگان)

بیشنن رین گرایش در ان خاب شنندم نور وشنناین ِد

یلی ییاد اسنننت بهعبارتی میتوان اینگونه ب یان

سوداوی مزاج بیش رین درصد توییع فراوانی مربون

داشنننت که ای دید پاسنننخگویان سنننوداوی مزاجب

به گزینه کم و م وسننط با درصنند توییع  35و 30/8

نورهننایی بننا شنننندم یینناد و یلییینناد کم رین

درصننند اسنننت و کم رین گرایش نسنننبت به گزینه

وشایندی را برای ایشان دارد.
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%12.8

%35

%12

%30.8

%9.4

نمودار  -9توییع درصد فراوانی شدم نور وشایند در بین پاسخگویان سوداوی مزاج (مأ ذ :یاف ههای نگارندگان)

یاف ه های توصنننیفی نمودار  10نشنننان میدهد که

این شنندم نور ای دید ایشننان ای طیف کم شننروب و

شدم نورهای ییاد و م وسط با درصد توییع 42.4

در طیف ییاد به حداکثر ان خاب ود و در نهایت

و  29.4و شننندم نور یلی ییاد بیشننن رین توییع

مسیر کاهش ان خاب را در پیش میگیرد.

فراوانی را ای دید پاسخگویان داش ه است به عبارتی

%2.4

%4.7

%42.4

%29.4

%21.1

نمودار  :10توزیع درصد فراوانی شدت نور خوشایند در بین پاسخگویان صفراوی مزاج (مأخذ :یافتههای نگارندگان)

ای ممموب پاس های  288پاسخگوب بیش رین گرایش

درصدب شیشه با  13/2درصد و درنهایت کم رین

به انواب مصالم به چوب با درصد فراوانی 31.6ب کاه

درصد توییع فراوانی پاسخگویان را فلزام به ود

گل و شت ا با درصد فراوانی  18/8درصدب

ا صاص داده است .در نمودار مقابل درصد توییع

سیمان و آجر و سیمان و سنگ با درصد فراوانی 16

هریک ای مصالم ای دید پاسخگویان ذکر شده است.

ف
4.5%
اه

ت ا

و

ی ه
13.2

18.8
سیما و آ ر

31.6

16
سیما و سنگ

وب

16

نمودار  -11درصد توییع فراوانی پاسخگویان برحسب ان خاب نوب مصالم (مأ ذ :یاف ههای نگارندگان)
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 -9نتایج و یافتهها

بهمنظور سنمش رابطه گرایش امزاج به معماری

پژوهشگران بسیاری در حویه تاثیر مزاج بر

سن ی که موضوب فرضیه اوط این پژوهش است ای

روانشناسی شخصیت افرادب تاثیر کالبد بر مزاج افرادب

آیمون آماری  Fاس فاده شده استب پیشفرض

رابطه مزاج در طب سن ی و مدرن و ح ی در بر ی

کمّی بودن م غیر وابس ه و کیفی بودن م غیر مس قل

ای پژوهشها ای مزاج بهعنوان یک کهن الگو در

بهعنوان  2شرن اوط انما آیمونب باتوجه به ماهیت

طراحی ابنیه ایجمله حما های سن ی اشاره کردهاند.

پژوهش و م غیرهای اس فاده شده مورد تایید

ای سویی ک ابهای مخ لفی در این حویه به رش ه

قرارگرف ه است و شرن توییع نرماط دادهها ای طری

تحریر درآمده است که ذکر آن در این مماط نمی

آیمون لون 24و ناپارام ری بودن دادهها و نرماط بودن

گنمدب همچنین وجود عناوین پژوهشی با کلید

توییع آنها در جدوط ( 4جدوط ییر) ای طری

واژههای معماری شفابخش و معماری طبایع ای جمله

آیمون لون و آیمون  Fمورد تایید قرار گرف ه است.

مصادیقی هس ند که لزو پردا ن به رابطه معماری
با طب سن ی را مطرح میکنند.
جدوط  -4ن ایج آیمون  Fدر ارتبان با رابطه انواب مزاج با شدم صفام نسبت داده شده با بافت تاریخی یزد (مأ ذ :یاف ههای
نگارندگان)
م غیر
شدت نسبت صفات

امزاج

تعداد

میانگین

انحراف معیار

صفراوی

85

88.35

13.23

دموی

58

82.58

9.27

سوداوی

117

87.7

11.66

بلغمی

28

74.46

12.64

مقدار آیمون F

12.304

سطم معنی داری آیمون لون

Sig:0.312

سطم معنی داری آیمون F
Sig:0.00

ن ایج جدوط فوق نشننان میدهد که مقدار P-valve

و رد یکسان بودن آماری آن است که این مقدار در

در آیمون لون بی ش ر ای  0.05ا ست ()0/312که این

جدوط باال برابر با  Sig:0/00اسنننت که در جدوط

مقدار همگنی واریانسها را تایید میکند به عبارتی

ییر( جدوط  )4این سنننطم

طای آن کوچک ر ای

میتوان گ فت که م قدار وار یانس در دو جام عه

 0/01را نشننان میدهد که این مهم تایید میکند که

مورد مطالعه باهم برابر اسنننت .برای تفسنننیر ن یمه

تفاوم میانگین صفام در بین مزاجهای مخ لف در

آیمون تحل یل وار یانس مبنیبر معنیداری یا عد

سطج اطمینان  0/99در صد معنیدار ا ست .بنابراین

معنیداری تفاوم میانگین م غیر مورد بررسنننی در

فرضننیه اوط پژوهش «مزاجهای مخ لف گرایشننام

بین گروههنناب مقنندار P-valveدر آیمون  Fمورد

م فاوتی نسبت به صفام معماری سن ی دارند» مورد

تفسننیر قرار میگیردب درصننورتیکه این مهم کم ر

تایید قرار میگیرد.

ای( )Sig:0/05باشنند بهمنزله تفاوم میانگین گروهها
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جدوط  -5مقدار  Sig.در آیمون ( ANOVAمأ ذ :یاف ههای نگارندگان)
ANOVA

صفات معماری
Sig.

F

0.00

12.304

Sum of Squares

Mean Square

df

1721.200

3

5163.599

139.889

284

39728.565

Between Groups
Within Groups

287

44892.163

Total

به منظور تایید یا رد این فرضیه که افراد با مزاج

گرایش بیش ری به معماری سن ی دارند در یک

اک) شدم

گروه قرار میگیرد و سایر گروهها در دس ه دیگر

گر (غلبه آتش) و

شک(غلبه

گرایش بیش ری به معماری سن ی دارند .ای تست

قرار واهند گرفت .شایان ذکر است که فرض

Tukey HSDاس فاده شده است .این تست با گروه-

برابری واریانس که یکی ای شرون انما این آیمون

های همگن که قرابت بیش ری با م غیر وابس ه

است قبال تایید شده است (مقدار  P-valveدر

(معماری سن ی) دارند و در یک گروه قرار میگیردب

آیمون لون بیش ر ای  0/05و برابر با 0/312و اثبام

انما شده است .بهعبارتی گروههایی (امزاجی) که

برابری واریانس دادهها را نشان میدهد).

جدوط  -6ن ایج آیمون ( Tukey HSDمأ ذ :یاف ههای نگارندگان)
انواع مزاج

تعداد

Subset for alpha = 0.05
گروه 2
گروه 1

بلغمی(سرد و تر)

28

74.4643

-

دموی(گرم و تر)

58

-

82.5862

سوداوی(سرد و خشک)

117

-

87.7094

صفراوی(گرم و خشک)

85

-

88.3529
0.04

Sig.

ن ایج جدوط  6نشنننان میدهد که مزاجهای دموی

گرمی(آتش) نقش تعیین کنندهای در گرایش افراد

(گر و تر)ب سوداوی ( سرد و شک) و صفراوی

با غلبه یکی ای ارکان یادشده به معماری سن ی دارند

(گر و شک) در گروه  2و مزاج بلغمی ( سرد و

و هرچه عنصنننر سنننردی و تری در مزاج افراد غلبه

تر) در یک گروه د س هبندی شده ا ست .ن ایج این

کندب ای شدم گرایش افراد به معماری سن ی کاس ه

جدوط نشنننان میدهد که مزاج صنننفراوی با مقدار

میشنننود .ب نابراین فرضننن یه دو پژوهش نیز تای ید

میانگین  88/35بیش رین مقدار و در رتبههای بعدی

میگردد ( با م یانگین  88/35و قرارگیری در گروه

مزاج سوداوی و دموی با مقادیر 87/70و  82/58در

دو که غل به ار کان اک و آتش در آن بیشننن ر

رت به های ب عدی قرار دار ند .همچنین ن ایج جدوط

است قرار میگیرد).

فوق ن شان میدهد که دو عن صر شکی ( اک) و
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 -10جمعبندی و نتیجهگیری

عنوان بخشنننی ای راه کار های مع مارا نه در

در ادامه این تحقی تالش شننده اسننت تا با توجه به

سا ت بناهای شهر یزد توصیه شود؛ این مهم

منناهیننت مزاجی اقلیم گر و شننننک بننه ارائننه

میتوا ند بهصنننورم ر نگ تعل در مع ماری

راهکارهایی که حاصنننل بایدیدهای میدانیب تحلیل

دا لی و اس فاده ای تنوب رنگی در طراحی نما

داده ها و مطالعه اسنننناد بوده اسنننت ارتبان مزاج و

بسننیار مورد اس ن فاده قرارگیرد .بطور مثاط ابن

تمویزهای معمارانه داده شود:

سنننینا رنگ قرمز را موجب غلیان و جوشنننش

-

به منظور ت عادط در مزاج سنننودایی توصننن یه

ون میداند.

میشننود که در سننا ت حما به مولفه نور به

 -ای دید حکمای اسنننالمی منشننناء ویش باد نیز

عنوان یک عن صر کلیدی تاکید شود چرا که

میتواند کیفیتهای مزاج انسان را تحت تاثیر

این مهم سننبب کاهش سننودا شننده و ترس در

ود قرار د هد .طب م نابع مک وب در طب

این بخش ای سنننا مان میشنننود .ابنسنننینا

سن ی بادهایی که ای بس ر کویر میویند دارای

بهرهگیری ای نور را سنبب کاهش بیماریهای

غلظت و غبارهسنن ند که سننبب ایماد امراض

مغزی مننانننند فراموشنننی میداننند .همچنین

میگردند ای این رو بهرهگیری ای آب میتواند

اسننن فنناده ای عنصنننر آب در تعننادط مزاجی

تا حد بسیار ییادی ای این امراض بکاهد.

صنننفراوی بهمنظور کاهش صنننفرا توصننن یه

 -باتوجه به آف اب گریز بودن اقلیم یزد مواردی

میشود.

که میتوا ند در ارت بان با انواب مزاج مطرح

 -کندی و سکون حاکم بر مزاج گر و شک

شود در قالب جدوط ییر آمده است:

سبب می شود ا س فاده ای رنگهای مکمل به
جدوط  -7مشکالم مزاجی و راهکارهای معمارانه در اقلیم گر و شک (مأ ذ :یاف ههای نگارندگان)
مشکالت افزایش تابش آفتاب بر انسان
اولیاء
دین

راهکار معمارانه بومی

 بد بویی بدنب فعاط کردن بیماریهای نهف ه در بدنب بیقراریبشک شدن نباتامب طر هالک شدن

 طراحی رون آف ابگریز(رون راس ه) دوری ای آف اب نیمروی در فصوط پاییز و تابس ان -ایماد جبهههای م عدد در انههای یزدی

 -طر آسیب به چشمب سردردب شکی بدنب ال هاب پوستب

 -بهرهگیری ای باد با اس فاده ای رون بادِ مطلبوب(باد

طبیبان

افزایش طر سرطانب آف اب سو گیب طر افزایش بیماری

شمالی و شرقی) در جهتگیری بادگیر و ترکیب آن با

سنتی

صربب طر افزایش بیماری نا ونک در چشم

رون آف اب در جهتگیری سا مان
 -اس فاده ای حوض

یکی دیگر ای مواردی که در معماری سننن ی بسننیار

ذکر اسننت که یوایای  90درجه دارای غلبه عنصننر

مورد ا س فاده قرارگرف ه ا ست بهرهگیری ای یوایای

شک ا ست که در معماری سن ی به وبی شاهد

مخ لف در طراحی بناهای سا مانی ا ست .شایان

تبیین رابطه طبع افراد با گرایش به معماری سنتی در اقلیم گرم و خشک...
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ترکیبی ای یوایای  90و باالی  90درجه هسننن یم اما

سنننا ار مزاجی انسنننان و صنننفاتی که به یک بنای

در معماری جدید این مهم نادیده گرف ه شده است.

سننن ی نسننبت میدهند چه رابطهای وجود دارد؟ به

راب طه دو طر فه مزاج و احواط نفسننننانی و ارت بان

منظور پا س به سواالم یاد شده و فر ضیاتی که در

تنگاتنگ فعل آدمی با نظا هسننن ی ای یکسنننو و

تناظر با آن مطرح شنند یاف ههای این پژوهش نشننان

رابطننه دوسنننویننه انسننننان و محیط مصننننوب کننه

میدهد که؛ فرضنننیه اوط پژوهش با سنننطم اطمینان

د ست سا ههای معماران را شامل می شود که در

 0/99در صد و سطم طای 0.01در صدب معنیدار

آن معمار کوشیده است تا با ل یک بنا آ سایشب

و با تفسننیر میانگینهای آیمون  Fو مقدار P-valve

ییبائیب تناسننبامب نورب تزئینام و جزئیام و ...را به

کم ر ای  0.05مورد تایید قرار میگیرد .و در ارتبان

نحوی در بنای ود د یل کند مو ضوعی ا ست که

با فر ضیه دو  .ای ت ست Tukey HSDا س فاده شده

در این پژوهش ای طری تبیین رابطه مزاج با یکی ای

اسنننتب در این تسنننت گروههای همگن که قرابت

دسنتسنا ههای بشنر مورد بررسنی قرار میگیرد.

بی ش ری با م غیر واب س ه (گرایش به معماری سن ی)

این مهم بارها در طب سنننن ی ای طری راهکارهایی

دارننند در یننک گروه قرار میگیرن ندب ب نهعبننارتی

ج هت در مان بر ی ای امراض ای سنننوی حک ما و

گروههایی (امزاجی) که شننندم گرایش بیشننن ری

اطباء تمویز شننده اسننت .در معماری طبایع ای شننهر

نسنننبت به معماری سنننن ی یزد (گرمی و شنننکی)

کویری یزد بهعنوان شننهری با طبع گر و شننک

داش هاند در یک گروه قرار میگیرد .درصورتی که

یاد میکنند که در بین ارکانب گرمی را با آتش و

ن ایج یاف ههای اسننن نباطی را با یاف ههای توصنننیفی

شنننکی را با اک نشننننان میده ند .ای این رو

مقایسه کنیم میتوان به شدمِ گرایش پاسخگویانب

مع مارانِ این اقلیم با بل ند سننننا ن دیوار هاب تعب یه

به مصننالحی که دارای بافت درشننتتری هسنن ندب

حوضب جهتگیری در مسنننیر باد شنننماط (که باد

اشنناره کرد که باتوجه به اقلیم گر و شننک یزدب

نیروبخش اسنننت) و ...تالش نمودهاند تا غلبه آتش

سرد مزاج بودن مصالحی چون چوبب اکب آجر

را با آبب سایه و باد تعدیل کنند.

و شدم ا س فاده ای آن در سا ت ب سیاری ای بناهاب

ایاین رو پاسننن به این سنننواط که چه رابطهای بین

تایید کننده این نک ه اسننت که اقلیم گر و شننک

انواب مزاج و گرایش به معماری سن ی وجود دارد؟

با توجه به غلبه گرمی و شکی م صالحی با ماهیت

بناتوجنه بنه غلبنه عنصنننر آتش (گرمنا) و ناک

سرد را میطلبد.

( شنننکی) در اقلیم یزد و وجود همین عناصنننر در
پینوشتها
 .1شایان ذکر است که مولفههای معماری سن ی که در نمودار یک به آن اشاره شده است در رسالهای با عنوان « ارائهی معیارهای
مطلوب برای طراحی محیطی در شهر یزد با هدف ارتقای ارتبان بین انسان و محیط مصنوب بر اساس طبیعیام» ای طری روش کیفی
کدگذاری شده و سپس اس خراج و در نهایت در این مقاله تالش شده است این مولفههای با اس فاده ای روشهای کمی مورد آیمون
آماری قرارگیرند.
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 . 2روش سنمش مزاج ای نوب قیاسی استب این مهم در منابع طب سن ی نیز مورد تاکید قرار گرف ه است« تشخی

و سنمش مزاج

پدیدهها به دو روش«قیاسی» و «تمربه» صورم میگیرد» (عقیلی علوی شیراییب .)18 :1390
 .3اساس اس خراج مولفههای پرسشنامه معماریب مصاحبه عمی با  20تن ای اساتید مرتبط با معماری سن ی و طب سن ی بوده است
که با اس فاده ای روش تحلیل کیفی دادهها در سه سطم کدگذاری شده(-1کد گذاری بایب -2کد گذاری محوری و  -3کد گذاری
گزینشی) و سپس مولفههای یادشده اس خراج گریده است .باتوجه به اینکه روند اس خراج مولفههای پرسشنامه معماری بخشی ای
پایاننامه پژوهشگر است و با عنایت به م فاوم بودن ماهیت این پژوهش(کمی بودن) ای ذکر روند اس خراج مولفههای این حویه
صرف نظر شده است و صرفا اشارهای کوتاه به فرایند دس یابی به مولفههای پرسشنامه معماری شده است.
4. Cochran

 .5منظور ای طبب طب مکمل است و منظور طب جدید یا همان پزشکی نیست .به عبارتی طب جایگزین یا طب مکملب کلیه
روشهای درمانی است که در حیطه پزشکی رسمی (مدرن) قرار نگرف ه است.
6. Vastoshastra
7. Feng Shui

 . 8علم به عناصر چهارگانه بخشی ای سنت معماری ایرانی بوده استب بطور نمونه؛ اس اد رضا معماران در این باره چنین میگوید«:
هرمعمار باید به عناصر چهارگانه (آبب بادب اک و آتش) آشنا باشد و عد شنا ت ماهیت این عناصر هم به بنا لطمه مییند و هم
آن را برای ییست انسان نامناسب میساید (عبداهلل یادهب ».)1394
 .9در طب سن ی نورب رنگب مصالمب شکل و ...و لزو بهرهگیری ای آن بسیار مورد تاکید قرار گرف ه است و این مهم کیفیتهای
مزاجی افراد را تحت تاثیر ود قرار میدهد .در ادامه منابعی که به این مهم اشاره کردهاند آورده شده است.
10. Temperament

 .11به اع قاد ابنسینا مطلوبترین مزاجب مزاجِ مع دط است و سالمت در این دیدگاه همان«اع داط» مزاج استب که منظور همان
بهرهمندی م ناسب ای عناصر چهارگانهب نه الزاما مساوی بودن آنهاستب که برابری کیفیتها و عناصر در هنگا درآمیخ ن با یکدیگر
به فراهم آمدن مزاج مع دطِ مطل میانمامد که در عالم واقع وجود ندارد (عبداهللیادهب .)143 :1390
12. Choleric
13. Sanguine
14. Phlegmatic
15. Melancholic

 .16فیلسوفب عارف و شاعر مسلمان قرن ششمب معروف به شی اکبر
 .17ای م کلمین اشعری قرن هش م.
 .18مالعبدالریاق علی بن حسین الهیمی م خل

به فیاض الهیمی ای م کلمان معروف شیعه و م اثر ای اندیشههای مشاء.

 .19ای پزشکان یونان باس ان که دیدگاههای وی بیش ای هزار ساط دیدگاه چیره در پزشکی اروپا بود.
 .20عالمه و فقیه معاصر.
 .21به کیفی ی گف ه میشود که ای کیفیت فاعله تاثیر پذیری دارد و شامل رطوبت و یبوست (تری و شکی) است (ابن سیناب :1367
.)12
 .22کیفیت فاعله به کیفی ی گف ه میشود که اصیت تاثیرگذاری بر سایر کیفیام را دارد و شامل حرارم و برودم (گرمی و
سردی) است (همان).
 .23هرچه بافت مصالم درشت دانهتر باشد سردتر و هرچقدر ریز دانهتر باشد طبع گر تری دارد؛ بنابراین فوالدب آهن و فلزام طبع
گر تری نسبت به چوبب اک و آجر دارند(حمزهنژاد و ثروتیب .)59 :1396
24 .Levene’s homogeneity of variance
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Abstract
In the Architecture of Temperaments it is said that psychosomatic conditions of humans
affect their tendencies towards environmental factors. Therefore, temperamental
categorization of users according to traditional medicine can affect their preferences towards
architectural elements. Based on this fact, the conformity of architectural preferences with the
temperaments of the users is something worthy of note in the architect’s mind. Therefore, the
main goal of this study is to provide an explanation of the relationship between different
temperaments and the intensity of preferring architectural elements in traditional architecture.
Based on its goal, this study follows the method of applied-developmental studies, and based
on its nature it is performed using the explanatory-analytical methodology. Questionnaires
were used to collect data which then was fed into SPSS for analysis. The findings of this study
reveal that different temperaments show different intensities of preference when faced with a
traditional building. In particular, the more the hot and dry elements are added to the person’s
temperament, the more the intensity of the reaction is visible. Moreover, the statistical tests
show the p-value to be less than 0.01% with a 99% confidence level. This confirms the first
hypothesis which predicts the effect of difference in temperament on the architectural elements
of traditional architecture. The result of Tukey HSD test also shows that the phlegmatic
temperament is the first group with an average of 74.46 and other temperaments (choleric,
melancholic and sanguine) take the next places respectively.
Keywords: Temperament, Architectural preferences, traditional architecture, nature,
architecture of temperaments
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مقالة پژوهشی

مطالعه تحلیلی شاخصههای کالبدی دفاع غیرعامل در معماری کاروانسراهای عصر
صفوی
محسن طبسی  ،*1حسن ناصری ازغندی

2

 -1دانشیار ،دانشکده هنر و معماری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد مشهد ،مشهد ،ایران
 -2دانشجوی دکتری ،دانشکده هنر و معماری ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد مشهد ،مشهد ،ایران
(دریافت ،1399/05/10 :پذیرش)1399/06/29 :
چکیده
مطالعه تحوالت دوره صفويه بيانگر آن است كه عالوه بر عوامل گوناگون ،امنيت نيز يکی از زيربناهای الزم برای شکلگيری
اقتدار و ثبات سياسی ،تضمين تجارت و بازرگانی ،اقتصاد شکوفا ،ايجاد شبکه منظم راهها و ...بوده است .هرچند تاريخ پرنوسان
اين دوره و نبردهای متعدد پادشاهان صفوی با سپاهيان عثمانی و ازبکها نشان میدهد كه مفهوم امنيت در آن روزگار معنای
چندانی نداشته است اما همين موضوع سبب شده تا در تمامی دورهها برای تأمين امنيت راهها به مکانيابی و شکل معماری
كاروانسراها توجه شود .در حوزه امنيتی ،مفهوم دفاع ،به دفاع عامل و غيرعامل قابلتفکيک است .اگرچه اهداف و جهتگيری
هر دو حوزه مبتنی بر حفظ امنيت و كاهش آسيبپذيری در زمينههای مختلف انسانی ،اقتصادی ،اجتماعی ،سياسی و حاكميتی
است اما تدابير به كار گرفتهشده در حوزه دفاع غيرعامل ،متفاوت از دفاع عامل است .هدف اصلی اين پژوهش ،بررسی و تحليل
شاخصههای كالبدی دفاع غيرعامل در معماری كاروانسراهای دوره صفوی بهمنظور بازشناسی نقش معماری در تأمين امنيت است.
شناخت عوامل و عناصر كالبدی ايجاد امنيت در معماری كاروانسراها میتواند در شناخت هرچه بيشتر ارزشهای معماری گذشته
و پيوند آن با دانش جديد در حوزه معماری و پدافند غيرعامل نيز مؤثر باشد .روش پژوهش حاضر ،توصيفی تحليلی است و جهت
دستيابی به اطالعات موردنياز از مطالعات اسنادی بهره گرفته شده است .در راستای هدف فوق ،اصول پدافند غيرعامل از
ديدگاه متخصصان اين حوزه ،در كاروانسراها مورد شناسايی قرارگرفته و با تطبيق اين اصول با چهلوسه باب كاروانسرا در چهار
گروه شکلی و در اقليمهای گوناگون جدولی حاصل آمده كه بيانگر ميزان توجه به هر يک از عناصر كالبدی ايجاد امنيت در
گونههای متفاوت است .نتايج حاصل از نمونههای مذكور بيانگر آن است كه رابطه و ميزان كاربرد هريک از عوامل دفاع عامل و
يا غيرعامل در كاروانسراها ،وابسته به موقعيت جغرافيايی و وضعيت اقليمی منطقه ،اهميت راهها و عملکرد كاروانسراها متغير بوده
و در شرايطی كه دفاع عامل ،به هر دليلی مقدور نبوده از قابليتهای معمارانه دفاع عامل به بهترين شکل ممکن بهره گرفته شده
است.
کلید واژهها :معماری ،كاروانسرا ،پدافند غيرعامل ،صفويه

*-نويسنده مسئولEmail:mohsentabasi@mshdiau.ac.ir :
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 -1مقدمه

میانداخته است .بنابراين انسان در تالش برای

انسانها در طول تاريخ به داليل و انگيزههای

مقابله با تهديدات و ايجاد امنيت ،اقداماتی را در

متفاوت همچون تجارت ،سياحت و زيارت،

سه حوزه پيشگيری ،مقابله و اقدام برای بازگشت

ديدوبازديد و ...همواره در حال جابهجايی و سفر

به شرايط قبل از حادثه دنبال كرده است .دفاع

بوده و هستند .از مهمترين لوازم سفر ،وجود

غيرعامل ازجمله مباحثی است كه در دورههای

ساختمانی برای آسايش و محافظت از خطرات در

مختلف تاريخی موردتوجه بوده است .با نگاهی به

طول مسير بوده است .بدين منظور ايرانيان به

تاريخ ايران ،میتوان نقش حکومتهای باثباتی

هنرمندانهترين شکل ،كاروانسراهايی را در طول

همچون صفويان را بر گسترش راهها و ارتباطات،

مسيرهای ارتباطی بنا نهادهاند كه اين ،گونه

با اهداف مختلف اجتماعی ،تجاری ،مذهبی،

ارزشمندِ معماری ،در دوره صفويه به اوج و تکامل

سياسی ،نظامی و امنيتی مشاهده كرد .تأسيسات

خود رسيده است؛ لذا شناخت وجوه مختلف

ميان راهی همچون كاروانسراها ،ميلها ،پلها،

معماری اين بناها میتواند گامی مؤثر در شناخت

راهدارخانهها و ...ازجمله بناهايی هستند كه

هرچه بيشتر ارزشهای معماری گذشته باشد.

نقشهای مختلفی را در راستای اهداف فوق بر

در خصوص كاروانسراها ،منابع متعددی نگاشته

عهده داشتهاند و از اين ميان ،كاروانسراها يکی از

شدهاند كه از مهمترين آنها میتوان به كتابهای

ن آنها به شمار میروند.
مهمتري ِ

كاروانسراهای ايران (كيانی و كاليس،)1373 ،

فارغ از انواع تقسيمبندیهای شکلی ،همواره

كاروانسرا در ايران (هاديزاده كاخکی )1393 ،و

امنيت ،اقامت و تجارت از مهمترين عوامل در

كاروانسراهای ايرانزمين ،دوره صفويان (شانواز و

مکانيابی و شکلگيری كاروانسراها بودهاند.

خاقانی )1394 ،اشاره كرد كه كاروانسراها را از

پژوهش حاضر با توجه به تفاوت آشکار در

جنبههای گوناگون ازجمله تاريخی و گونهشناسی

كاروانسراهای مناطق مختلف با نگاهی تحليلی به

كالبدی ،بررسی كردهاند .ازجمله منابع مرتبط با

بررسی تفاوتهای كالبدی آنها از ديدگاه امنيت

پدافند غيرعامل و معماری نيز میتوان به كتاب

و پدافند غيرعامل میپردازد .بدين منظور

الزامات معمارانه در دفاع غيرعامل پايدار (اصغريان

كاروانسراهای دوره صفوی (با تأكيد بر دوره

جدی )1392 ،اشاره كرد .ولی تاكنون هيچ مقالهای

شاهعباس اول) موردتوجه قرار گرفتهاند .هدف

با نگاه تحليلی به بررسی معماری كاروانسراها از

اصلی اين پژوهش ،بررسی و تحليل شاخصههای

منظر دفاعی و امنيتی نپرداخته است.

كالبدی دفاع غيرعامل در معماری كاروانسراهای

بدون شک يکی از كاركردهای كاروانسراها،

دوره صفوی بهمنظور بازشناسی نقش معماری در

جنبه امنيتی آن بوده است .تهديد و خطر همواره

تأمين امنيت است .با توجه به اين هدف ،اين سؤال

جزئی جدانشدنی از سفر و جاده بوده كه

مطرح است كه در روزگار صفوی ،كالبد معماری

سرمايههای مادی و حتی جان انسانها را به خطر

كاروانسراها در اقليمهای گوناگون چه نقشی در
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تأمين امنيت و دفاع غيرعامل داشتهاند؟ فرضيه

و آفند تشکيل شده است .در فرهنگ و ادب

پژوهش بر سه اصل مبتنی است:

فارسی ،پَد پيشوندی است به معنای ضد و هرگاه

 .1در مناطقی كه (به هر دليلی) دفاع عامل وجود

قبل از واژهای قرار گيرد معنای آن را معکوس می

داشته است ،بهرهگيری از ظرفيتهای معماری

كند .واژه آفند بيشتر به مفهوم جنگ ،جدال ،پيکار

برای دفاع غيرعامل به حداقل كاهش يافته است.

و دشمنی است (زياری .)13 :1380 ،ازنظر مفهومی

 .2در ساير مناطق ،اگر عناصر طبيعی دفاع غيرعامل

پدافند عامل را به معنای دفاع عملگرا در برابر

(بهعنوانمثال كوهستان) وجود داشته ،در معماری

تهاجمهای نظامی دانستهاند؛ بنابراين پدافند

كاروانسرا از اجزاء و عناصر كالبدی دفاعی

غيرعامل ،مجموعه سياستها و اقداماتی است كه

(همچون برج و بارو و  )...كمتر استفاده میشده

بدون نياز به استفاده از تجهيزات نظامی ،قادر به

است هرچند بهكارگيری اين عناصر منتفی نيست.

حفظ امنيت و دفع دشمن و خطر باشد

 .3در مناطقی كه نه عناصر طبيعی دفاع غيرعامل

(.)lacina,2006: 91

وجود داشته و نه دفاع عامل حضور داشته است،

تاريخ نشان میدهد كه شکلگيری تمدنهای اوليه

حداكثر استفاده از عناصر كالبدی دفاع غيرعامل

در جهان همواره با جنگ قرين بوده است .انسانها

انجام شده است.

با پناه گرفتن در غارها و ايجاد برج و بارو و قالع
محکم و مرتفع و حفر خندق در جهت پيشگيری از

پرسش پژوهش

حمالت دشمن و حفظ جان و ايجاد امنيت گروهی

 -در روزگار صفوی ،كالبد معماری كاروانسراها

اقدام نمودهاند ( .)Nagaraj, 2015: 319ايرانيان نيز

در اقليمها ی گوناگون چه نقشی در تأمين امنيت و

همواره با تهديدها و تهاجمها مواجه بوده و سعی

دفاع غيرعامل داشتهاند؟

داشتهاند تا با روشهای گوناگون و بهصورت
غيرعامل از خود دفاع كنند .ازجمله تدابير دفاع

 -2مبانی نظری تحقیق

غيرعامل در دورههای مختلف تاريخی میتوان به

 -1-2واژهها ،تعاریف و اصطالحات

موارد زير اشاره نمود.

تخصصی

در تمدن اورارتو ،قلعه در مرتفعترين نقاط ايجاد

الف .پدافند غیرعامل :پدافند غيرعامل بهعنوان

میشد و اگرچه اين نقاط دارای ارزش دفاعی

راهبرد دفاعی در مديريت سرزمين ،اهميت ويژهای

ويژهای بودند ،اما اورارتوها به آن اكتفا نکرده و

دارد .اين واژه در انگليسی  Passive Defenseنام

با استفاده از امکانات زمين و توپوگرافی در سنگ-

دارد كه در مقابل اصطالح  Active Defenseقرار

چينیِ ديوارهای دفاعی ،روشهای گوناگونی را به

میگيرد .قرارگيری واژه  Passiveداللت بر

كار بستند .در دوره ماد نيز استفاده از عوامل

استفاده از امکانات غيرنظامی دارد ( Hausen,

محيطی با هدف دفاعی بهخوبی به كار گرفته شده

 .)2013: 6در فارسی نيز ،واژه پدافند از دو جزء پَد

است .در اين دوره ،دژها بر باالی ارتفاعات و

308

نشریه معماری اقلیم گرم و خشک .سال هشتم ،شماره یازدهم ،بهار و تابستان 1399

عوارض طبيعی ساخته میشدند .ويژگی خاص اين

هجرت پيامبر (ص) نيز خداوند متعال با استفاده از

شهرها قرارگيری در ارتفاع و دژهای چنداليه بود

شگردهای اختفاء و فريب كه از اصول پدافند

كه هرقدر به محل اقامت حاكم نزديک میشد،

غيرعامل است ،مانع از دسترسی كفار قريش به

مستحکمتر بود .در دوره هخامنشی ،به عواملی

ايشان شد (عرب .)13 :1390 ،حضرت علی (ع) نيز

مانند ارتفاعات و رودخانه (بهعنوان عوامل طبيعی)

در نامه  12نهجالبالغه میفرمايند :آنگاهكه در

و ايجاد حصارها و برجهای دفاعی (عوامل

ميدان جنگ در مقابل دشمن قرار گرفتيد ،میبايد

مصنوع) در جهت ايجاد امنيت اشاره شده است.

قرارگاه شما در دامنه كوهها و تپهها و يا در كنار

شهرهای دوره اشکانی ،اكثراً يک دروازه بيشتر

رودها باشد تا پوشش و حفاظ شما شود و شما را

نداشتند و اشکانيان از طرحهای مدوّر در جهت

از دشمن نگهبانی كند (همان .)16 :مطالب فوق

مقابله با اوضاع پر از تنش آن دوران استفاده می

بيانگر آن است كه هرگونه اقدامی كه جامعه

كردند .در دوره ساسانی اگرچه ساخت شهرهای

انسانی ،محيط طبيعی و مصنوع آن را با رويکرد

دايرهای ادامه يافت ،اما با توجه به امنيت بيشتر

حفاظت محور و اقدام غيرنظامی بيمه كند ،پدافند

نسبت به دوره اشکانی ،از شکل چهارضلعی نيز

غيرعامل به شمار میرود .پدافند غيرعامل بيش از

بهره گرفته میشد .همانگونه كه مشخص است از

آنکه تابع استحکام سازهها باشد ،پيرو قاعده

پدافند غيرعامل در جهت ايجاد امنيت

پيشگيری است (كامران و همکاران:1390 ،

سکونتگاهها ،بهويژه شهرهای مهم يا تأسيسات

.)109

بينراهی استفاده میشده است .استحکامات دفاعی

ب .کاروانسرا :از كلمه كاروانسرا به خانه يا

و تدابير حفاظتی فوق ،بيانگر تفکر و انديشههای

سرای كاروان تعبير شده و محلی بوده است كه

دفاعی با تکيه بر اصولی است كه امروزه ما آنها را

مسافران بهطور موقت در آن اقامت میكردهاند.

بهعنوان تدابير دفاع غيرعامل میشناسيم .مراكز

كاروانسرا در بعضی متون كاروانگاه ،كاروانگه و

هرقدر حساستر و حياتیتر ،تدابير حفاظتی آنها

كاروان خانه نيز بهكار رفته است (هاديزاده

پيچيدهتر و پيشرفتهتر بوده است (امانپور و

كاخکی .)60 :1393 ،كاركردهای گوناگونی

همکاران.)1394 ،

جهت كاروانسرا عنوان شده است ،برخی از گونه

موضوع پدافند غيرعامل در متون دينی نيز بارها

شهری آن به كانون مبادله كاال و نوعی مهمانخانه

مورداشاره بوده است .ازجمله خداوند در آيه  80از

در مشرق زمين نام برده و گونه برونشهری آن را

س
سوره مباركه انبياء میفرمايد :وَ عَلَّمْنَاهُ صَنْ َعةَ َلبُو ٍ

محلی امن برای حفاظت و آسايش كاروانيان عنوان

صنَکُم مِّن بَأْ ِسکُ ْم َفهَلْ أَنتُمْ شَاكِرُونَ .ما به
لَّکُمْ ِل ُتحْ ِ

كردهاند (ابراهيمزاده و قاراخانی.)2 :1396 ،

او [حضرت داوود (ع)] ساخت زره را تعليم

ريشه واژه كاروانسرا از كاربات ،به معنی خانه

نموديم تا شما را از آسيب جنگ در امان بدارد،

كاروان اخذ شده است .هيلن برند كاروانسرا را

پس آيا از شکرگزارانيد؟ (انبياء .)80 :در جريان

مکانی میداند كه كاروانيان برای تجارت و برای
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ممانعت از راهزنان و موانع طبيعی در آن رفتوآمد

راه ورودی و يا خروجی شهرها بوده است ،اما در

داشتهاند (هيلن برند .)397 :1379 ،صبوری

دوره صفويه به دليل گسترش امنيت و تجارت،

زالوآبی ،كاروانسرا را تركيبی از كاروان به معنی

رباط و كاروانسرا مفهوم واحدی يافتند (شانواز و

جمعی مسافر كه بهصورت گروهی سفر میكنند و

خاقانی .)19 :1394 ،درمجموع ،كاروانسرا

سرا به معنی خانه و مکان میداند ،كه هر دو بخش

ساختمانی بزرگ در بيرون شهر يا درون شهر بود

اين كلمه برگرفته از زبان پهلوی ساسانی است

كه كاروانيان در وهله اول برای اهداف تجاری و

(صبوری زالوآبی .)147 :1392 ،از كلمات ديگری

بعدها جهت مقاصد نظامی ،سياسی ،دينی و

كه بعضاً مترادف با كاروانسرا بهكاررفته است ،می

اجتماعی از آن بهره میبردند .معماری آن بستگی

توان به ساباط ،خان ،فندق ،تيم ،تيمچه ،رباط و ...

به جغرافيای منطقه داشت و از امکانات خدماتی و

اشاره كرد .اگرچه اين عنوانها در بررسیهای

رفاهی نيز برخوردار بود( .همان.)20 :

دقيقتر از ديدگاه كاركردی و جايگاه با يکديگر
متفاوتاند ،اما ازنظر معماری در يک خانواده قرار

 -2-2مرور ادبیات پژوهش

میگيرند .بهعنوانمثال ،واژه ساباط كه ريشه در

الف .منابع درباره کاروانسراها :هرچند

زبان ايران باستان دارد ،از دو بخش سا و بات

ساخت كاروانسراها در طول دوره صفوی رواج

تشکيل شده است؛ سا به معنی آرامش و بات به

داشته اما دوره شاهعباس اول را میتوان دوران

معنی ساختمان و آبادی است و در اصطالح

شکوفايی معماری كاروانسراها ناميد .در اين دوره

معماری به معنای گذرهای سرپوشيده قوسی ،محل

با بهبود شرايط اقتصادی و امنيتی ،راههای مناسب

استراحتگاه عابران است كه گاه از آن در نقش

كاروانی توسعه يافت و در نتيجه آن،

كاروانسرا استفاده شده است (پيرنيا و افسر:1370 ،

كاروانسراهای جديدی ازنظر شکل و كاركرد و با

.)124

هدف رونق تجارت بنا شدند .در اين دوره عالوه

واژه خان در زبان تازی بهطور مطلق بهجای

بر ارتقای كيفی كاروانسراها ،رشد كمّی آنها كه

كاروانسرا به كار رفته است (شانواز و خاقانی،

بنا بر روايتی  999باب بوده است نيز بايد موردتوجه

 .)18 :1394تيم و يا تيمچه نيز كاروانسراهای

قرار گيرد .اگرچه برای كاروانسراهای دوره

بزرگ و كوچک شهری هستند؛ اما در اين ميان،

صفوی عملکردهای ديگری ازجمله كاركرد

واژه رباط بيشتر از ديگر عناوين با معنای

امنيتی -نظامی ،خدماتی -رفاهی ،سياسی -خبری،

كاروانسرای بينراهی مرتبط است .رباط در آغاز

اقتصادی ،اجتماعی ،مذهبی و حتی كاركردهای

معنای نظامی داشته و بهمرور به معنای كاروانسرای

غيراخالقی نيز ذكر شده است (رك :شانواز و

مستحکم سر راه به كار رفته است (هاديزاده

خاقانی )1394 ،اما بررسی منابع ،گويای آن است

كاخکی .)60 :1393 ،كلمه رباط در اصل يک

كه تجارت و امنيت همچنان مهمترين كاركرد

واژه عربی است و به معنای اردوگاه نظامی در كنار

اكثر كاروانسراهای اين دوره است .ازجمله
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كتابهايی كه تماماً و يا بخشی از آنها به بررسی

راه ،ضمن اشاره به راههای بازرگانی ايران ،معرفی

كاروانسراها پرداختهاند میتوان به موارد زير اشاره

كاروانها و وسايل حملونقل ،تقسيمبندیهای

نمود.

مختلفی از كاروانسراها ،بر اساس منابع مالی

كيانی و كاليس در كتاب فهرست كاروانسراهای

ساخت ،موقعيت جغرافيايی و شيوه ساخت ارائه

ايران به معماری انواع كاروانسراها ازنظر اقليمی و

میدهد (رك :سيرو .)1362 ،وی بر اساس اقليم،

شکلی و تهيه جدولهايی از فهرست كاروانسراها

كاروانسراها را به دو دسته كاروانسراهای مناطق

به تفکيک هر استان پرداختهاند .اما تصويری كه از

كوهستانی و دشت تقسيم كرده است (همان.)12 :

فقط

هاديزاده كاخکی در كتاب ،كاروانسرا در ايران،

كاروانسراهای مناطق مركزی ايران را در بر می

به بررسی كاروانسراها از وجوه گوناگون ازجمله

گيرد و قابلتعميم به ساير مناطق نيست (كيانی و

انواع راهها ،بناهای وابسته ،كاركردها ،معماری و

كاليس .)5 :1373 ،همچنين ،در تبيين نقش

گونههای مختلف كاروانسرا بر اساس اقليم می-

كاروانسرا ،ضمن تأكيد بر ايجاد امنيت مسافران ،بر

پردازد (رك :هاديزاده كاخکی .)1393 ،وی

نقش خدمترسانی به روستاهای اطراف بهوسيله

كاروانسراهای ايران را در سه گونه اصلی

برخی عناصر تأسيساتی خود مانند نانوايی ،قصابی،

دستهبندی میكند؛ كاروانسراهای كامالً سرپوشيده

آسياب ،مسجد و ...اشاره میكنند (همان .)9 :آنها

مناطق كوهستانی ،كاروانسراهای كرانه خليجفارس

در كتاب ديگری با عنوان كاروانسراهای ايران ،با

و كاروانسراهای حياط دار مناطق مركزی ايران كه

اشاره مجدد به موارد فوق ،با تهيه مستندات و

خود شامل چند گونه مختلف است ازجمله

نقشههای كاروانسراهای مناطق مختلف ايران،

كاروانسراهای مدوّر ،چندضلعی ،با تاالر ستوندار،

مرجعی نسبت ًا كامل از كاروانسراهای ايران تدوين

دو ايوانی ،چهار ايوانی و با پالن متفرقه (همان:

كردهاند كه در پژوهش حاضر موردتوجه قرار

 .)100 -104كيانی نيز در كتاب ،معماری ايران

گرفته است (رك :كيانی و كاليس.)1362 ،

دوره اسالمی ،ضمن بررسی تاريخی ،كاروانسراها

هيلن برند در كتاب ،معماری اسالمی ،در مبحث

ال
را ازنظر اقليمی به سه گونه كاروانسراهای كام ً

كاروانسرا دو كاربرد تجارت و امنيت را برای

پوشيده كوهستانی ،كاروانسراهای كرانه پست

كاروانسرا برمیشمرد (هيلن برند.)397 :1379 ،

خليجفارس و كاروانسراهای حياط دار مركز ايران

وی با مطالعه تحليلی ،نمونههای شاخص

دستهبندی كرده است (رك :كيانی.)1393 ،

كاروانسراها را معرفی میكند (همان )441 :ولی

شانواز و خاقانی در كتاب ،كاروانسراهای

تحليل وی از ساختار معماری كاروانسراها با

ايرانزمين دوره صفويان ،تعريفی ديگر از

انتقادات جدی مواجه است (رك :مخبر دزفولی،

كاروانسرا ارائه میدهند .ازنظر ايشان ،كاروانسرا

 .)1393ماكسيم سيرو در كتابی با عنوان،

ساختمانی بزرگ در بيرون شهر و يا درون شهرها

كاروانسراهای ايران و ساختمانهای كوچک ميان

بوده است كه كاروانيان در وهله اول برای اهداف

معماری

كاروانسراها

ارائه

دادهاند
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تجاری و بعدها جهت مقاصد نظامی ،سياسی ،دينی

در اليه پنجم و داشتن فقط يک راه ارتباط با

و اجتماعی از آن بهره میبردند (شانواز و خاقانی،

فضای مجاور ،امنترين نقطه كاروانسراها محسوب

 .)20 :1394اين كتاب به بررسی پيشينه ،توسعه،

میشوند (همانجا) .كاويان و غالمی چهارچوب

كاركرد و معماری كاروانسراها در دوره صفويه

كلی تحوالت كاروانسراها در دورههای مختلف

میپردازد .نويسندگان ،صلح و ثبات دوره صفويه

تاريخی را در تغييراتی كه به افزايش امنيت و

را دليل بر عدم وجود برجهای نظامی و يا تزئينی

آسايش بيشتر كاروانيان منجر شده است ،جستجو

بودن آنها میدانند (همان.)54 :

كردهاند (كاويان و غالمی .)1395 ،ايشان دوره

مقاالت متعددی نيز درباره كاروانسراها نگاشته

صفوی را دوره فراوانی و به تعبير خود ،انفجار

شدهاند .رفيعفر و لر افشار بر نقش تجارت و

الگوها میدانند و معتقدند كه ساخت كاروانسرا در

بازرگانی در توسعه رونق اقتصادی در دوره صفويه

اين دوره به اوج پختگی رسيده و نمونههای متنوع

و بالطبع گسترش كاروانسراها تأكيد میكنند

با مقياسهای مختلف كالبدی و كاركردی در

(رفيعفر و لر افشار .)46 :1382 ،آنها ضمن مطالعه

ادوار بعدی نيز ادامه میيابد (همان.)64 :

كاروانسراهای واقع در يک مسير ارتباطی به

گردكانی و انيسی در مقاله خود ضمن مطالعه

مطالعات

تاريخی مسير بندرعباس به الر در دوره صفوی از

انسانشناختی از طريق بررسی كاروانسراها پرداخته

كاروانسراهای اين مسير نام بردهاند (گردكانی و

و چنين نتيجه گرفتهاند كه هرگاه حکومتهای

انيسی .)1397 ،ايشان با مطالعه سفرنامهها و متون

مقتدر و دولتهای توانمند در كشور بر سر كار

تاريخی ،اهميت و جايگاه اين محور را از وجوه

بودهاند احداث كاروانسرا در ايران رونق يافته و

مختلف نشان میدهند (همان )83 :و در ادامه،

بهتبع آن ارتباطات و تجارت نيز توسعه يافته است

فهرستی از كاروانسراهای اين مسير بر اساس

(همان .)56 :ايشان همچنين نتيجه گرفتهاند كه

سفرنامه سديدالسلطنه ارائه كردهاند (همان-86 :

كاروانسرا بهعنوان بخشی از يک مسير ارتباطی و

 .)84يکی از نکات مهمی كه در مقاله مذكور به

با

آن اشاره شده است امنيت اين شاهراه ارتباطی

ساختمانهايی در كنار خود بنا میشده است تا

است .نويسندگان براساس مطالعه تاريخی نشان

زنجيره ارتباطی كامل شود (همانجا).

دادهاند كه به علت اهميت اين مسير تجاری برای

سهيلی و رسولی امنيت و دسترسی را از مهمترين

حيات اقتصادی حکومت و ازآنجاكه نزديکترين

عوامل در خلق روابط فضايی كاروانسراهای ايران

مسير انتقال بار به اصفهان بوده است لذا امنيت اين

عنوان میكنند (سهيلی و رسولی )57 :1393 ،و با

مسير توسط نيروهای نظامی تأمين میشده است

استفاده از روش چيدمان يا نحو فضا در تحليل

(همان .)72 :ثواقب و نجفی علیآبادی نيز در

روابط خاص معماری كاروانسراهای ايرانی نشان

مقالهای به نقش صفويان در رشد كاروانسراها

میدهند كه حجرههای كاروانسراها با قرارگيری

پرداخته و تأمين امنيت راهها از طريق نيروهای

بررسی

بهمنظور

ساختارهای

داشتن

فرهنگی

كاركرد

و

مؤثر

همراه
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نظامی تأكيد كردهاند (ثواقب و نجفی علیآبادی،

نمای اصلی كاروانسرا قابل تفکيک هستند (تاتاری

 .)60 :1391ايشان همچنين بر مبنای مطالعات

و نيستانی .)114 :1393 ،مقاله مذكور در حد تکرار

تاريخی نشان دادهاند كه شاهعباس اول نقش

برخی مطالب ،باقی مانده و نهتنها تحليلی كالبدی

اساسی در رونق تجارت و شکوفايی اقتصاد داشته

از كاروانسراهای استان ارائه نمیدهد بلکه حتی از

و پس از وی اين شکوه و عظمت روی به افول

معرفی كاروانسراها نيز باز مانده است.

نهاده است (همان .)58 :ثواقب همچنين در مقالهای

ب .درباره پدافند غیرعامل :مفهوم امنيت تمام

ديگر بهطور خاص به نقش ممتاز شاهعباس اول و

ابعاد زندگی را در برمیگيرد و به بقای موجوديت

تأثير سياستهای وی بر رونق تجاری ايران

انسان پيوند میيابد .احساس امنيت ،برخاسته از

پرداخته است .وی بر اساس متون تاريخی و

ساختارها و فرآيندهايی است كه فرد خود را در

سفرنامهها بهطور مشخص به ساخت كاروانسراهای

برابر هر گزند عينی يا ذهنی ،ماندگار تلقی كند.

ايمن و تأمين امنيت مسيرهای تجاری توسط

بنابراين امنيت امری استنباطی است كه واقعيت

سپاهيان ياد میكند (ثواقب.)47 :1385 ،

يافتن آن در محيط ،مستلزم اقداماتی ويژه است .در

كوهستانی و همکاران در مقالهای به بررسی ساختار

حوزه امنيت و اقدامات مرتبط با آن ،صاحبنظران

امنيتی كاروانسراهای دوره صفوی پرداخته و اصلی

ديدگاههای متفاوتی را مطرح كردهاند كه بررسی

ترين عامل تأمين امنيت را حکومت و سياستهای

آن میتواند منجر به كشف حلقه ارتباطی نحوه

جاری دانستهاند و پسازآن به نيروی انسانی

ايجاد امنيت در كاروانسراها و دانش پدافند

(كاروانسرادار و نگهبانان) و عامل معماری

غيرعامل شود.

(هشتضلعی بودن ،پخ گوشهها ،عرض ديوارها،

اصغريان جدی در كتاب ،الزامات معمارانه در دفاع

وجود برج و بارو) اشاره كردهاند (كوهستانی و

غيرعامل پايدار ،بهتفصيل به نظريههای موجود در

همکاران .)80 :1396 ،اين مقاله اگرچه بهخوبی از

زمينه تهديدات ،دفاع غيرعامل و معماری می-

منابع تاريخی و سفرنامههای عصر صفوی بهره

پردازد و معتقد است كه امروزه وجه دفاع در

جسته است اما فاقد تحليل كالبد معماری

معماری مورد غفلت واقع شده است .به باور وی در

كاروانسراها است.

معماری به دفاع غيرعامل بهصورت محدود و

تاتاری و نيستانی در مقالهای به بررسی ورودی

ناقص توجه شده است .نتايج پژوهش وی نشان می

كاروانسراهای صفوی خراسان رضوی پرداختهاند.

دهد كه الزامات معمارانه در دفاع غيرعامل پايدار با

ايشان ضمن معرفی و توصيف فضاهای مرتبط با

استفاده از روش ميانرشتهای امکانپذير است و

ورودی (پيش تاق ،درگاه و هشتی) كاروانسراهای

عدم رسيدگی متعادل و ميانرشتهای به دفاع

خراسان را به دو دسته تقسيم میكنند ،نخست آنها

غيرعامل منجر به خلق آثار ناقص میشود كه الزمه

كه ورودی ساده و همسطح با نمای خارجی دارند

نگهداری از آنها صرف هزينههای بسيار زياد در

و ديگر آنها كه ورودیشان جلوتر و از سطح

آينده خواهد بود (رك :اصغريان جدی.)1392 ،
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پازوكی طرودی در كتاب ،استحکامات دفاعی در

ميرهاشمی .)1395 ،تدابير بهكاررفته در هريک از

ايران دوره اسالمی ،تدابير و استحکامات

اين مراحل متفاوت است .بهعنوان نمونه مرحله

مورداستفاده در طول تاريخ در جهت ايجاد امنيت

برنامهريزی شامل مکانيابی ،ايجاد موانع و

در سرزمين ايران را مورد بررسی قرار میدهد و بر

پراكندگی است .همچنين در مرحله جلوگيری از

نقش موقعيت قرارگيری و عوارض جغرافيايی در

ديد مستقيم دشمن از تدابير استتار ،اختفا و عوامل

نحوه شکلگيری امنيت تأكيد میكند .به باور وی

فريب استفاده میشود .در مرحله طراحی معماری

مهمترين اصل در مکانيابی ،موقعيت قرارگيری

میتوان به عواملی همانند ايجاد فضای چند

است تا با انتخاب صحيح بتوان امنيت الزم را تأمين

عملکردی ،معماری داخلی امن ،ورودی و

كرد (رك :پازوكی طرودی .)1376 ،موغلی و

خروجی اضطراری ،مرمتپذيری و طرح نمای

همکاران در كتاب ،پدافند غيرعامل ،امنيت ملی و

داخلی و خارجی اشاره كرد (همان.)7 :

شهر ضمن بررسی بنيادها و فلسفه تاريخی پدافند

فرزين و همکاران در مقالهای به معرفی اصول دفاع

غيرعامل ،امنيت و پدافند غيرعامل را در برنامه-

غيرعامل در قلعه شاهدژ از قالع اسماعيليه

ريزی شهری مورد بررسی قرار دادهاند .آنها سه

پرداختهاند .بر مبنای نظر ايشان موقعيت قرارگيری

رويکرد اصلی در پدافند غيرعامل شامل

بر بلندی ،استتار و اختفا با بهرهگيری از مصالح بوم

رويکردهای تهديد محور ،قابليت محور و فرصت

آورد و عوامل معمارانه همچون باروی ضخيم،

محور را مطرح كرده و به تبيين و توصيف ويژگی

ورودی منحصربهفرد ،اتاقهای نگهبانی و ...

های هريک میپردازند .نويسندگان ،اصول پدافند

ازجمله اصول دفاع غيرعامل در احداث بناهای

غيرعامل را شامل استتار ،اختفاء ،پوشش ،فريب،

مهم به شمار میروند (فرزين و همکاران:1399 ،

پراكندگی ،استحکامات ،اعالم خبر ،قابليت بقا و

 .)203تقوی و همکاران نيز در مقالهای با همين

موضع فريبنده میدانند (رك :موغلی و همکاران،

سياق به بررسی و معرفی اصول پدافند غيرعامل در

)1394

يکی ديگر از قالع اسماعيليه (قلعه كوه قائن)

در ارتباط با مقاالت در حوزه پدافند غيرعامل می-

پرداخته و موارد مشابهی را ذكر كردهاند (تقوی و

توان به مقاله اصغريان جدی و مير هاشمی اشاره

همکاران.)47 -50 :1396 ،

كرد كه در آن دانش بومی پدافند غيرعامل در

امانپور و همکاران در بررسی مالحظات دفاعی در

معماری و شهرسازی دورههای تاريخی ايران مورد

شهرهای تاريخی ايران به ويژگیهای دفاع

بررسی قرار میگيرد .مؤلفان ،پدافند غيرعامل در

غيرعامل در دورههای مختلف تاريخی به تفکيک

معماری و شهرسازی را شامل مرحله برنامهريزی،

مادها ،هخامنشيان ،سلوكيان ،اشکانيان و ساسانيان

مرحله ضد مراقبت و اغتشاش در ديد ،مرحله

میپردازند و موارد مهم در بررسی امنيت را مکان

جلوگيری از ديد مستقيم دشمن و مرحله طراحی

يابی هسته اوليه شهر ،سلسلهمراتب دفاعی شهر،

معماری میدانند (رك :اصغريان جدی و

تأثير عامل فاصله بر دفاع غيرعامل ،استفاده مناسب
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از عوارض توپوگرافی در مکانيابی شهر و

نگارندگان در تکميل عوامل فوق به عوامل

دسترسیها میدانند (رك :امانپور و همکاران،

معمارانه ديگری ازجمله ايجاد استحکامات،

 .)1394كريمی و علی پور سيالب نيز با نگاهی

افزايش عمق دسترسی به فضاهای با درجه اهميت

تاريخی مفهوم دفاع غيرعامل در دوران اسالمی را

بيشتر و كنترل ارتباطات كالبدی نيز تأكيد دارند.

بررسی كرده و مواردی همچون مکانيابی،

بررسی پيشينه تحقيق جای خالی پژوهشی كه بتواند

استحکامات ،فريب ،اختفا و استتار را از اصول

ارتباط دو حوزه پدافند غيرعامل و كاروانسراها را

پدافند غيرعامل دانستهاند (كريمی و علی پور

برقرار كند نشان میدهد.

سيالب.)114 :1392 ،

حشمتی و همکاران در مقالهای با عنوان دفاع و

 -3روش تحقیق

امنيت در شهرهای ايرانی اسالمی از منظر پدافند

پژوهش حاضر ازنظر روششناسی تحقيق و با توجه

غيرعامل به بررسی نقاط ضعف و قوت شهرها از

به هدف اصلی ،رويکردی تحليلی به موضوع دارد.

اين منظر پرداختهاند (حشمتی و همکاران:1395 ،

متغيرهايی كه بر مبنای مطالعات اسنادی

 .)62در مقاله مذكور به اصول پدافند غيرعامل به

بهدستآمده عبارتاند از موقعيت جغرافيايی و

شرح زير اشاره شده است :انتخاب عرصههای ايمن

اهميت راهها ،شکل پالن (شامل حياط دار مستطيل

در جغرافيای كشور؛ تعيين مقياس بهينه استقرار

شکل و چندضلعی ،سرپوشيده درونگرا و

جمعيت و فعاليت در فضا؛ پراكندگی در توزيع

برونگرا) ،عناصر مرتبط با دفاع غيرعامل (شامل

عملکردها متناسب با تهديدها و جغرافيا؛

تعداد ورودی ،اتاق نگهبانی و برج ديدبانی)،

كوچکسازی و ارزانسازی و ابتکار پدافند

تحليل كالبدی (شامل عمق دسترسی به اتاقها و

غيرعامل؛ توجيه اقتصادی پروژه؛ موازیسازی

تعداد اليههای فضايی) .متغيرهای مذكور بر امنيت

سامانههای پشتيبانی؛ مقاومسازی استحکامات؛

و دفاع غيرعامل تمركز دارند .جامعه آماری

مکانيابی استقرار عملکردها؛ مديريت بحران

پژوهش

كاروانسراهای

دفاعی در صحنهها؛ استتار و نامرئی سازی؛ كور

ساختهشده در دوره صفوی است كه برحسب

كردن سيستم اطالعاتی دشمن؛ اختفا با استفاده از

شکل پالن در چهار گروه به شرح جدول  3دسته

عوارض طبيعی و ژئومورفولوژيکی؛ ابتکار عمل و

بندی شدهاند .نمونهها بر اساس قضاوت

تنوع در تمامی اقدامات؛ حفاظت اطالعات

پژوهشگران بهصورت غير تصادفی و غير

سامانههای حياتی؛ توليد سازههای دو منظوره.

احتماالتی برگزيده شده و بهمنظور رفع ابهام در

اغلب منابع ،مکانيابی ،مقاومسازی ،استحکامات،

خصوص اعتبار نمونهگيری ،سعی شده تا نمونهها

پراكندگی و پوشش را از مباحث مهم پدافند

بهگونهای انتخاب شوند كه:

غيرعامل دانستهاند كه برخی از آنها امکان تعميم

 -ترجيحاً در فهرست آثار ملی ثبت شده باشند؛

به محيط شهری و ساختمانهای مسکونی را دارند.

هرچند برخی از آنها در فهرست مذكور ثبت

حاضر

دربرگيرنده
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نشده و برخی ديگر پيشتر تخريب شدهاند و به

بر اساس آنچه اشاره شد ،تعداد  43باب از

همين سبب ،انتخاب اينچنين مواردی برای مطالعه،

كاروانسراهای موجود در چهار گروه شکلی

ارزشی مضاعف در جهت حفظ اسناد آنها دارد.

بهعنوان نمونه انتخاب شدهاند .بديهی است با توجه

 -واجد ارزشهای معماری و هنری باشند بهنحوی

به تعدد شاخصهای موردمطالعه و حجم باالی

كه امکان مطالعات تحليلی را فراهم سازند.

جامعه آماری ،تعداد نمونهها به صورتی انتخاب

 -پراكندگی جغرافيايی نمونهها در سراسر محدوده

شدهاند كه ميزان دادههای تکراری به حداقل

جغرافيايی موردمطالعه لحاظ شده باشند.

ممکن برسد .نمونههای برگزيده در زير معرفی

 -پراكندگی زمانی نمونهها (ازنظر سال و دوره

شدهاند (جدول ( )1تصاوير  1تا .)4

ساخت) در طول دوره صفوی ،نيز مدنظر بوده
است.
جدول  -1كاروانسراهای موردمطالعه( .مأخذ :نگارندگان).
گونه

حياط دار مستطيلی
چندضلعی

حياط دار

نام كاروانسرا

موقعيت

شکل پالن

شماره ثبت در فهرست آثار ملی

بالد آباد

اصفهان ،نائين

چهار ايوانی

12118

بهجتآباد

اصفهان ،نطنز

چهار ايوانی

--------------

بهرام

اصفهان ،اردستان

چهار ايوانی

--------------

كوهپايه

يزد ،نائين

چهار ايوانی

2698

حسينيه

اصفهان ،گلپايگان

چهار ايوانی

2703

پل دوشان

قزوين ،رشت

چهار ايوانی

--------------

زواره

اصفهان ،زواره

چهار ايوانی

6144

برسيان

جنوبغربی اصفهان

دو ايوانی

--------------

سگزی

يزد ،نائين

چهار ايوانی

--------------

شاهون

يزد ،رفسنجان

چهار ايوانی

--------------

ميانكتل

بم ،بيرزن

چهار ايوانی

--------------

دوكوهک

شيراز ،فهليان

دو ايوانی

--------------

چهلپايه

راور ،مشهد

چهار ايوانی

--------------

ينگیامام

كرج ،قزوين

چهار ايوانی

2175

قوشه

شرق سمنان

چهار ايوانی

--------------

جم

تبريز ،مرند

چهار ايوانی

--------------

قلعهپهلو

بندرعباس ،الر

متفرقه

--------------

بادنی3

بندرعباس ،الر

چهار ايوانی

--------------

زينالدين

يزد ،كرمان

مدور

--------------

امينآباد

شيراز ،آباده

هشتضلعی

--------------

بنارويه

الر ،جهرم

هشتضلعی

--------------

خانخوره

آباده ،شيراز

هشتضلعی

--------------
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سرپوشيده درونگرا
سرپوشيده برونگرا

دهبيد

شيراز ،پاسارگاد

هشتضلعی

--------------

شبلی

تبريز ،ميانه

كوهستانی

--------------

كويچه بئل

تبريز ،اهر

كوهستانی

2920

سنگ تو

كرمان ،سيرجان

كوهستانی

--------------

خانه سرخ

كرمان ،سيرجان

كوهستانی

2282

گدوك

تهران ،فيروزكوه

كوهستانی

2795

ميرزا عبداهلل خان

جاده هراز

كوهستانی

--------------

امينآباد

جاده فيروزكوه

كوهستانی

--------------

امامزادههاشم

آبعلی

كوهستانی

--------------

برگه سه تا

الر ،بندرعباس

خليجفارس

--------------

بادنی 1

الر ،بندرعباس

خليجفارس

--------------

بادنی 2

الر ،بندرعباس

خليجفارس

--------------

هاشم

الر ،بندرعباس

خليجفارس

--------------

دشت

الر ،بندرعباس

خليجفارس

--------------

تکيه خانه

الر ،بندرعباس

خليجفارس

--------------

شونو

الر ،بندرعباس

خليجفارس

--------------

بركهسلطان

بندرعباس ،الر

متفرقه

--------------

بركهسفيد

بندرعباس ،الر

كرانه خليجفارس

--------------

شرق تنگهنو

بندرعباس ،الر

كرانه خليجفارس

--------------

تنگهدكان

بندرعباس ،سيرجان

كوهستانی

--------------

گچينه2

بندرعباس ،الر

كرانه خليجفارس

--------------

كاروانسرای بالد آباد

كاروانسرای بهجتآباد

كاروانسرای بهرام

كاروانسرای كوهپايه

كاروانسرای حسينيه

كاروانسرای پلدوشان
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كاروانسرای زواره

كاروانسرای برسيان

كاروانسرای سگزی

كاروانسرای شاهون

كاروانسرای ميانكتل

كاروانسرای دوكوهک

كاروانسرای چهلپايه

كاروانسرای ينگیامام

كاروانسرای قوشه

كاروانسرای جم

كاروانسرای قلعهپهلو

كاروانسرای بادنی3

تصوير  -1كاروانسراهای حياط دار مستطيلی (مأخذ :كيانی.)1373 ،

318

نشریه معماری اقلیم گرم و خشک .سال هشتم ،شماره یازدهم ،بهار و تابستان 1399
كاروانسرای زينالدين

كاروانسرای امينآباد

كاروانسرای خانخوره

كاروانسرای دهبيد

كاروانسرای بنارويه

تصوير -2كاروانسراهای حياط دار چندضلعی (مأخذ :كيانی.)1373 ،

كاروانسرای شبلی

كاروانسرای كويچه بئل

كاروانسرای سنگ تو

كاروانسرای خانه سرخ

كاروانسرای گدوك

كاروانسرای ميرزا عبداهلل خان

كاروانسرای امينآباد

كاروانسرای امامزاده هاشم

تصوير  -3كاروانسراهای سرپوشيده درونگرا (مأخذ :كيانی.)1373 ،
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كاروانسرای برگه سه تا

كاروانسرای بادنی 1

كاروانسرای بادنی 2

كاروانسرای هاشم

كاروانسرای دشت

كاروانسرای تکيه خانه

كاروانسرای شونو

كاروانسرای بركه سلطان

كاروانسرای بركه سفيد

كاروانسرای شرق تنگهنو

كاروانسرای تنگه دكان

كاروانسرای گچينه2

تصوير  -4كاروانسراهای سرپوشيده برونگرا (مأخذ :كيانی.)1373 ،
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 .4یافتههای پژوهش

شدهاند كه نگهبان در باالی آن مستقر میشده

ايجاد ،مکانيابی ،شکل مناسب ،توسعه و گسترش

است .فضای داخل برجها اشکال منظم هندسی

كاروانسراها از عوامل مختلفی متأثر بوده كه

دارند .وجود اين برجها اعم از اينكه دفاعی و يا

سادهترين آنها نياز مبرم كاروانيان به آسايش و

تزئينی باشند ،سبب شده است كه كاروانسرا

حفاظت در مقابل راهزنان و موانع طبيعی بوده

همچون قلعهای مستحکم به نظر آيد .در لبه

است .موقعيت اقليمی و طبيعی نيز در پيدايش اين

جانپناه و مهتابی برخی از كاروانسراها،

بنا سهم بسزايی داشته است .از عوامل ديگر

كنگرههايی ايجاد شده كه هم بهعنوان سيستم

میتوان به مسافت طوالنی و دور بودن شهرها از

دفاعی عمل میكرده و هم برای طبقات كاروانسرا

يکديگر ،ميزان اهميت راهها و شبکههای منظم

حکم نماكاری را داشته است .جهت استحکام و

جادهها ،مازاد توليد با توجه به اتکای اقتصادی

مقاومت بيشتر ،مصالح عمده از آجر بوده است .بر

اغلب حکومتهای ايران به كشاورزی ،مسائل

باالی سردر بنا اتاقهايی برای ديدبانی و حفاظت

سياسی و نظامی ،دين و مذهب و  ...اشاره كرد.

دروازه ساخته میشده است.

بدون شک در بين عوامل فوق ،امنيت يکی از

 -موقعیت قرارگیری کاروانسرا :موقعيت

عوامل اصلی در ايجاد ،مکانيابی ،انتخاب شکل

قرارگيری كاروانسراها عاملی مهم در تأمين امنيت

بهينه و توسعه و گسترش كاروانسراها بوده است و

بوده است .بهرهگيری مناسب از عوارض

از عوامل و عناصر معمارانه ايجاد امنيت بايد به

جغرافيايی و توپوگرافی منطقه باعث میشده تا

موارد زير اشاره كرد:

كاروانسراها در مکان بهينه بنا شوند .يافتههای

 -ورودی کاروانسرا :كاروانسراهای بينراهی

تحقيق نشان میدهد كه ساخت برخی كاروانسراها

عموماً يک طبقه هستند و در بعضی از آنها روی

در ارتفاعات و نقاط كوهستانی ،در همين راستا و

دروازه ورودی و روی ايوان جبهه مقابل ورودی،

در جهت بهرهگيری بيشتر از شرايط دفاع غيرعامل

اتاق يا اتاقهايی برای نگهبانی كاروانسرادار يا

بوده است.

مأموران ساخته میشده است .يافتههای پژوهش

 -شکل و فرم کاروانسرا :بر اساس يافتههای

نشان میدهد كه كاروانسراهای متکی بر دفاع

تحقيق حجم اغلب كاروانسراها به شکل مکعب

غيرعامل تنها يک درِ ورودی يا دروازه دارند كه

است و مواردی از كاروانسراهای چندضلعی و يا

در شامگاه ،بسته میشده و سرايدار يا

مدوّر نيز بررسی شدهاند كه علت شکلگيری آنها

كاروانسرادار در اتاق باالی كاروانسرا به نگهبانی

بيشتر از جنبه دفاعی بوده است .پالن كاروانسراهای

از كاروانيان مشغول بوده است.

چندضلعی هم از داخل و هم از خارج ،يکسان

 -برجهای دیدبانی :يافتههای پژوهش نشان می

بودهاند ولی كاروانسراهای مدوّر از خارج ،پالن

دهد كه در كاروانسراهای برجدار ،برجها در چهار

دايرهای شکل و از داخل ،پالن چندضلعی

گوشه و بعضاً در دو گوشه كاروانسرا ساخته می

داشتهاند.
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 -سازماندهی فضایی :در مرور ادبيات تحقيق

 -6ايجاد اليههای فضايی همانند حصار خارجی،

عواملی مانند ارتباط ،هم پيوندی ،كنترل ،انتخاب و

اسطبل ،اتاقها ،حياط به ترتيب از خارج به داخل.

عمق موردتوجه بودهاند .در پژوهش حاضر اين

(عامل پدافندی :مکانيابی استقرار عملکردها).

عوامل كه با امنيت و دفاع مرتبط هستند ،تحت

 -دفاع عامل :اگرچه عواملی همچون ورودی،

عنوان اليههای فضايی ايجادشده و عمق دسترسی

برجها ،نگهبانی ،شکل ،موقعيت قرارگيری و

به فضاها ،مورد ارزيابی قرار گرفتهاند .يک نقطه

چيدمان فضايی ،عناصر كالبدی با رويکرد دفاع

در صورتی عميق خوانده میشود كه برای رسيدن

غيرعامل در كاروانسراها هستند ،دفاع عامل نيز در

به آن ناگزير از عبور از چند فضای ديگر باشيم.

شکلگيری گونه خاصی از كاروانسراها كه در

يافتههای پژوهش نشان از متغير بودن عمق دسترسی

كرانه خليجفارس متمركز هستند ،تأثيرگذار بوده

به اتاقها در گونههای مختلف دارد كه در جای

است .میتوان چنين متصور شد كه عدم استفاده از

خود مورد بحث و تحليل قرار گرفته است.

ويژگیهای حفاظتی در معماری كاروانسراهای

درمجموع و بر اساس يافتههای تحقيق ،عناصر

حوزه خليجفارس ،تأمين امنيت مسيرهای دسترسی

كالبدی با رويکرد امنيت در كاروانسراها و نقش

به بندرعباس توسط حکام شهرها و آبادیهای

آنها در دفاع غيرعامل عبارتاند از:

طول راه بوده است .اين موضوع در ادامه مورد

 -1استفاده از بارو و برجهای پيشآمده در

بحث و تحليل قرار گرفته است.

چهارگوشه ساختمان و گاهی در امتداد ديوارها.

با توجه به اينکه در مطالعه حاضر شکل كالبدی به

(عامل پدافندی :ايجاد استحکامات)

عنوان مبنای بررسی كاروانسراها در نظر گرفته شده

 -2نياز به عبور از فضاهايی مانند دروازههای

است لذا بر اساس تفاوتهای قابلتوجه در ميزان و

ورودی ،هشتی ،راهرو ،حياط و ايوان جهت

چگونگی استفاده از عوامل دفاع غيرعامل در گونه

رسيدن به اتاقهای اقامتی( .عامل پدافندی :افزايش

های مختلف كاروانسراها ،پنج متغير وابسته در

عمق دسترسی به فضاهای با درجه امنيت بيشتر)

چهار گروه كاروانسرا ،شامل كاروانسراهای حياط

 -3استفاده از دروازه ورودی( .عامل پدافندی:

دار مستطيلشکل ،كاروانسراهای حياط دار

كنترل ارتباط داخل و خارج)

چندضلعی ،كاروانسراهای سرپوشيده برونگرا و

 -4ايجاد فضا يا اتاق نگهبانی در هشتی ورودی.

كاروانسراهای سرپوشيده درونگرا ،بررسی

(عامل پدافندی :كنترل ارتباط داخل و خارج)

شدهاند( .جدول )2

 -5استفاده از اشکال هندسی چندضلعی و يا دايره
(عامل پدافندی :تسلط بيشتر بر محدوده قرارگيری
بنا)
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جدول  -2يافتههای پژوهش درباره عناصر كالبدی امنيت غيرعامل كاروانسراها
گونه كاروانسراها

حياط دار مستطيلی

حياط دار چندضلعی

سرپوشيده درونگرا

سرپوشيده برونگرا

كاروانسرا

تحليل كالبدی

عناصر مرتبط
تعداد ورودی

اتاق نگهبانی

برج ديدبانی

عمق دسترسی به اتاقها

تعداد اليههای فضايی

بالد آباد

1

دارد

دارد

5

4

بهجتآباد

1

دارد

ندارد

5

4

بهرام

1

دارد

دارد

5

4

كوهپايه

1

دارد

دارد

5

4

حسينيه

1

دارد

دارد

5

4

پلدوشان

1

دارد

دارد

5

3

زواره

1

دارد

دارد

5

4

برسيان

1

دارد

دارد

5

4

سگزی

1

دارد

دارد

5

4

شاهون

1

دارد

دارد

5

4

ميانكتل

1

ندارد

ندارد

5

3

دوكوهک

1

دارد

ندارد

5

3

چهلپايه

1

دارد

دارد

5

3

ينگیامام

1

ندارد

ندارد

5

4

قوشه

1

دارد

دارد

5

4

جم

1

دارد

دارد

5

4

قلعهپهلو

1

ندارد

ندارد

4

3

بادنی3

1

ندارد

ندارد

4

3

زينالدين

1

دارد

دارد

5

4

امينآباد

1

دارد

دارد

5

4

بنارويه

1

دارد

ندارد

5

3

خانخوره

1

دارد

دارد

5

4

دهبيد

1

دارد

دارد

5

4

شبلی

1

ندارد

دارد

3

4

كويچه بئل

1

دارد

ندارد

3

3

سنگ تو

1

دارد

دارد

3

3

خانه سرخ

1

دارد

دارد

3

3

گدوك

1

دارد

ندارد

3

3

ميرزا عبداهلل خان

1

ندارد

دارد

2

2

امينآباد

1

ندارد

ندارد

2

2

امامزادههاشم

1

ندارد

ندارد

3

3

برگه سه تا

4

ندارد

ندارد

1

3

بادنی 1

4

ندارد

ندارد

1

3

بادنی 2

4

ندارد

ندارد

1

3

هاشم

4

ندارد

ندارد

2

2

دشت

4

ندارد

ندارد

1

2

تکيه خانه

4

ندارد

ندارد

1

3

شونو

4

ندارد

ندارد

1

3
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بركهسلطان

4

ندارد

ندارد

1

3

بركهسفيد

4

ندارد

ندارد

1

3

شرق تنگهنو

4

ندارد

ندارد

1

3

تنگهدكان

3

ندارد

ندارد

1

3

گچينه2

4

ندارد

ندارد

2

3

 -5بحث و تحلیل

توان آن را از عوامل مهم در طراحی معماری با

 -5-1شکلگیری و تحلیل کالبدی

هدف امنيت غيرعامل عنوان كرد .اليههای

کاروانسراهای حیاط دار مستطیلی

ايجادشده از خارج به داخل شامل حصار خارجی،

هسته اوليه اين گونه از كاروانسراها شامل يک

اسطبل ،حياط و اتاقها است .در اكثر اين

فضای باز (حياط مركزی) و تعدادی فضاهای

كاروانسراها عمق دسترسی به اتاقها پنج و در

مستقل كوچک بهعنوان اتاق يا غرفه جهت

بعضی موارد چهار است ،يعنی برای رسيدن به اتاق

استراحت مسافران و كاروانيان است .مطالعه

بايد از چهار يا پنج فضای ديگر عبور كرد .در

نمونهها نشان میدهد كه ارتباط با حياط و اتاقها

مواردی كه موقعيت قرارگيری كاروانسرا مناسب

در كاروانسرا از طريق تنها يک در ورودی ايجاد

بوده يا وجود دفاع عامل مطرح بوده ،عمق

شده است كه در دو طرف آن ايوانچههايی وجود

دسترسی و يا تعداد اليههای فضايی كاهش يافته

دارد .منحصر شدن امکان ورود به كاروانسرا ،تنها

است .با توجه به استمرار سنتهای معماری صفوی

از يک محل ،منجر به كنترل بهتر ورود و خروج و

در دوره قاجار نتايج اين پژوهش با نتايج تحقيقی

در نتيجه امنيت بيشتر كاروانسرا بوده است.

كه سهيلی و رسولی در اين خصوص انجام دادهاند

برجها ،اتاق نگهبانی و ديوارهای قطور خارجی،

همخوانی دارد (رك :سهيلی و رسولی.)1393 ،

ازجمله مهمترين استحکامات كاروانسراها بودند.
برای تأمين امنيت ،برجهای پيشآمده بهصورت

 -5-2شکلگیری و تحلیل کالبدی

نيمدايره و استوانهای شکل در چهارگوش ساختمان

کاروانسراهای حیاط دار چندضلعی

و گاهی اوقات در امتداد ديوارهای خارجی در نظر

فرم كلی اين بناها از خارج دايرهای و يا

گرفته شدهاند و در هشتی ورودی اتاق نگهبانی و

چندضلعی است؛ اما آرايش فضای داخلی كه

بعضاً دو رديف پلکان قرار دارد كه مسافران را به

حياط و اتاقها در آن وجود دارند ،چندضلعی

اتاقهای باال و بام كاروانسرا میرساند .اين اتاقها

است .شکلگيری اليههای فضايی از خارج به

بهمنزله محيط ديدبانی و حفاظت دروازه كاروانسرا

داخل همانند كاروانسراهای حياط دار مستطيل

بوده است.

شکل است .امکان دسترسی به اتاقها از طريق تنها

روش چيدمان فضايی ،در اين گونه از كاروانسراها

يک در ورودی و گذر از هشتی و نگهبانی و

نقش مهمی در ايجاد اليههای فضايی دارد و می

حياط ،بيانگر لزوم كنترل ورود و خروج از
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كاروانسرا است .با هدف دفاع از محدوده اطراف

نگهبانی و برج ديدبانی نيستند؛ كه گويای توجه

كاروانسرا ،برجهای پيشآمده بهصورت استوانهای

كمتر به استحکامات در مبحث دفاع غيرعامل

در امتداد ديوار خارجی شکل گرفتهاند.

است .ورود به اتاقها در مواردی مستقيماً پس از

به نظر میرسد كه عملکرد اين كاروانسراها بيشتر

دروازه ورودی و در گونههای ديگر پس از هشتی

نظامی و امنيتی بوده است بنابراين دفاع عامل نيز در

يا راهرو ،امکانپذير است .ويژگیهای فوق بيانگر

تأمين امنيت اين كاروانسراها مؤثر بودهاند .افزوده

آن است كه عواملی همچون استحکامات ،اليههای

شدن دو عامل شکل (دايره و چندضلعی) و

فضايی و عمق دسترسی بهعنوان عوامل اصلی در

موقعيت قرارگيری (تپهها و عوارض) بهعنوان دفاع

دفاع غيرعامل در اين گونه كاروانسراها مطرح

غيرعامل به مجموعه عوامل ذكرشده در دفاع

نبودهاند ،و نگارندگان بر اين باورند كه عوارض

غيرعامل كالبدی كاروانسراهای حياط دار

جغرافيايی و توپوگرافی از عوامل اصلی تأثيرگذار

چندضلعی و همچنين استفاده از دفاع عامل (نيروی

در دفاع غيرعامل در كاروانسراهای اين مناطق بوده

نظامی و بازدارنده) در اينگونه كاروانسراها بر

است.

اهميت امنيت و استفاده از تمام ظرفيتها در جهت
حفظ و اشاعه آن به مناطق اطراف حکايت دارد و

 -5-4شکلگیری و تحلیل کالبدی

تأييدی بر عملکرد نظامی آن است.

کاروانسراهای سرپوشیده برونگرا
اين كاروانسراها عموماً بنايی بهغايت ساده ،به

 -5-3شکلگیری و تحلیل کالبدی

شکل چهارگوش با اتاق مركزی صليبیشکل و

کاروانسراهای سرپوشیده درونگرا

اتاقهای جانبی هستند .اتاق نگهبانی و برج ديدبانی

نمونه ساده اين نوع كاروانسراها از اتاقهای

در هيچيک از كاروانسراهای بررسیشده وجود

گنبددار مركزی يا يک رديف اتاق گنبددار و

ندارد .در اين گروه از كاروانسراها ،اتاقها يا

تعدادی اسطبل (در همان رديف) تشکيل شدهاند.

مستقيماً به بيرون مرتبط هستند و يا از طريق راهرو

اين كاروانسراها از هر طرف بسته هستند و جلوی

به فضای خارجی ارتباط دارند .عدم توجه جدی به

بادهای مزاحم و برف زمستانی را میگيرند .در اين

عوامل دفاع غيرعامل در كاروانسراهای اين منطقه،

گونه از كاروانسراها فقط يک ورودی وجود دارد؛

تنها میتواند ناشی از وجود آرامش و امنيت مبتنی

كه نقش مهمی در كنترل فضای داخلی كاروانسرا

بر دفاع عامل بوده باشد .تحليل كمّی متغيرهای

و دفاع غيرعامل دارد .از تعداد هشت باب

بررسیشده در جدولهای  3و  4آمدهاند.

كاروانسرای بررسیشده ،چهار باب آن دارای اتاق
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جدول  -3تحليل يافتههای پژوهش از منظر عناصر معمارانه پدافند غيرعامل
تعداد ورودی
گونه

بيش از 1

1

اتاق

برج

نگهبانی

ديدبانی

حياط دار مستطيلی

F
18

%
100

F
0

%
0

F
14

%
77

F
12

%
66

حياط دار چندضلعی

5

100

0

0

5

100

4

80

سرپوشيده درونگرا

8

100

0

0

4

50

4

50

سرپوشيده برونگرا

0

0

12

100

0

0

0

0

مجموع

31

72

12

28

23

53

20

47

جدول فوق نشان میدهد كه تمامی نمونهها در

نشانی از اتاق نگهبانی و برجهای ديدهبانی به چشم

گونه حياطدار (مستطيلی و چندضلعی) و گونه

نمیآيد.

سرپوشيده درونگرا فقط دارای يک ورودی
كاروانسراهای

جدول 4نشان میدهد كه در گونه حياطدار

بودهاند.

همگی

درحالیكه

سرپوشيده برونگرا بيش از يک ورودی داشتهاند.

(مستطيلی و چندضلعی) عمق دسترسی به اتاقها،

بررسی اتاق نگهبانی و برجها نشان میدهد كه در

چهار و پنج بوده است درحالیكه با افزايش عامل

مواردی كه نه دفاع عامل حضور داشته و نه

عوارض طبيعی (در مناطق كوهستانی ،گونه

عوارض طبيعی منطقه به كمک معمار آمده،

سرپوشيده درونگرا) عمق اتاقها به دو و سه

بهرهگيری از عناصر كالبدی (اتاق نگهبانی و

كاهش يافته است .با حضور دفاع عامل در كرانه

برجها) افزايش يافته و هرگاه كه يکی از دو عامل

خليجفارس (گونه سرپوشيده برونگرا) اين عمق به

مذكور (دفاع عامل و عوارض جغرافيايی) افزايش

دو و يک رسيده است .بهعبارتديگر ،رسيدن به

يافته ،از ميزان بهرهگيری از قابليتهای كالبدی بنا

اتاقها در اين گونه از كاروانسراها بسيار آسان و

كاسته شده است بهنحویكه در كاروانسراهای

در نتيجه امنيت اتاقها كم بوده است .بررسی تعداد

گونه سرپوشيده برونگرا (در كرانه خليجفارس)

اليههای فضايی نيز نتايج مشابهی را نشان میدهد.

جدول  -4تحليل يافتههای پژوهش از منظر تحليل كالبدی (مأخذ :نگارندگان)
تحليل كالبدی
عمق دسترسی به اتاقها

گونه

1

3

2

تعداد اليههای فضايی
4

2

5

4

3

حياط دار مستطيلی

F
0

%
0

F
0

%
0

F
0

%
0

F
2

%
11

F
16

%
89

F
0

%
0

F
6

%
33

F
12

%
67

حياط دار چندضلعی

0

0

0

0

0

0

0

0

5

100

0

0

1

20

4

80

سرپوشيده درونگرا

0

0

2

25

6

75

0

0

0

0

2

25

5

62/5

1

12/5

سرپوشيده برونگرا

10

86

2

14

0

0

0

0

0

0

2

14

10

86

0

0

مجموع
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23

4

9

6

14

2

5

21

49

4

9

22

51

17
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326

نشریه معماری اقلیم گرم و خشک .سال هشتم ،شماره یازدهم ،بهار و تابستان 1399

 -6نتیجهگیری

نيز شده است .الزم به ذكر است كه بعضی از

هرچند سير تغيير و تحول معماری كاروانسراهای

نمونههای بررسیشده عالوه بر داشتن موقعيت

ايران در ادوار تاريخی (از ساسانيان تا صفويه)

مناسب جغرافيايی از عناصر كالبدی نيز بهره

متأثر از علل و عوامل مختلفی همچون اقليم،

گرفتهاند .به نظر میرسد كه اين امر اهميت مسير

فرهنگ ،مذهب ،مهارت و ...بوده است ،اما در

يا منزل را نشان میدهد.

شکلگيری هر ساختاری (ساختارهای حکومتی،

عمدتاً در مناطقی كه نه عناصر طبيعی دفاع

شهری ،معماری و )...نيازهای كاربردی مردم نقشی

غيرعامل (نظير كوه و رودخانه و  ) ...وجود داشته

بنيادين را بر عهده دارند و حرف اول را میزنند.

و نه به داليل مختلف ،دفاع عامل توجيه نداشته يا

امنيت كاروانها يکی از اساسیترين نيازهای مردم

مقدور نبوده است ،معمار سعی میكرده تا برای

و ضامن ثبات و رونق اقتصادی بوده است و

تأمين امنيت از عناصر كالبدی حداكثر بهره را

معماری كاروانسراها بر همين اساس و با هدف

بگيرد و با كاهش ورودیها ،ايجاد اتاق نگهبانی و

تأمين امنيت ،شکل میگرفتهاند .البته واضح است

برج ديدهبانی و افزودن عمق دسترسی و تعداد

كه عوامل گوناگونی در شکلگيری اجزای

اليههای فضايی تا حد ممکن به دفاع غيرعامل در

مختلف كاروانسراها تأثير داشتهاند.

مقابل تهاجمهای احتمالی بپردازد.

مطالعه حاضر نشان میدهد كه موقعيت راهبردی

مطالعه حاضر همچنين نشان میدهد كه

جادههای كرانه خليجفارس و نقش مهم اين

كاروانسراهای حياط دار (مستطيلی و چندضلعی) و

مسيرهای تجاری در سطح بازرگانی و اقتصاد

كاروانسراهای سرپوشيده درونگرا شباهتهايی در

كشور ،تأمين امنيت آنها را (بهصورت دفاع عامل)

بهرهگيری از عناصر كالبدی برای تأمين امنيت

از سوی حکومت ضروری میساخته است .لذا در

داشتهاند؛ درحالیكه كاروانسراهای سرپوشيده

كاروانسراهای اين منطقه حفظ امنيت بر عهده

برونگرا ويژگیهای متفاوتی با ساير گونهها دارند.

كالبد معماری نهاده نشده و بهرهگيری از

سخن آخر اينكه امنيت كاروانها و تضمين مال و

ال
ظرفيتهای معماری برای دفاع غيرعامل كام ً

جان مردم ،نشانی از قدرت سياسی و اقتصادی

ناديده گرفته شده است.

حکومت به شمار میرفته است و معماران هوشمند

در مناطقی كه عوارض طبيعی و موقعيت

ايرانی برحسب نوع و اهميت مسير تجاری ،از

جغرافيايی وجود داشته ،معمار با هوشمندی در

شرايط محيطی و اقليمی ،عوارض جغرافيايی و

انتخاب مکان بهينه برای كاروانسرا از اين عوارض

عناصر كالبدی موجد امنيت ،برای ايجاد يا ارتقای

نهايت استفاده را برده و عناصر معماری را كاهش

امنيت كاروانسراها بهره میبردهاند.

داده است .اين كار باعث كاهش هزينههای ساخت

مطالعه تحلیلی شاخصههای کالبدی دفاع غیرعامل در معماری کاروانسراهای عصر صفوی
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Abstract
A study of the Safavid history shows that security can be a factor in the emergence of
political authority and can directly affect trade and the economy. The concept of defense is
of two types, active defense and passive defense. Although both have the same goals, their
methods are very different. The purpose of this study is to study the caravanserais of the
Safavid period from the perspective of passive defense. The study adopts a positivist
approach to the subject in terms of research methodology, and, in terms of the purpose, it is
based on comparative descriptions. The variables obtained based on documentary studies are
the geographical location and importance of the roads, the plan forms (including rectangular
and polygonal courtyards and introverted and extroverted roofed spaces), elements related to
passive defense (including number of entrances, guard rooms and watchtowers) and physical
analysis (including depth of access to rooms and the number of spatial layers). These
variables focus on passive security and defense. Totally, 43 Safavid caravanserais are
classified into four groups (rectangular with a courtyard, polygon with a courtyard, roofed
introverted and roofed extroverted spaces), and the principles of passive defense are
examined in them. The results show that rectangular and polygonal courtyard caravanserais
as well as introverted indoor caravanserais have many similarities in terms of using physical
elements for security. Extroverted indoor caravanserais, on the other hand, have different
characteristics from other the types. In fact, the study shows that, mainly in areas where the
natural elements of passive defense (such as mountains and rivers) do not exist and (for
various reasons) agent defense is not justified or impossible, the architect has tried to provide
most of the physical elements of security and passive defense against possible attacks by
reducing entrances, creating a guard rooms and watchtowers, and increasing the depth of
access and the number of layers of space as much as possible. In addition, the strategic
position of the Persian Gulf coastal roads and the important role of these trade routes at the
level of trade and economy of the country have made it necessary for the governments to
ensure their security as an agent of defense. Therefore, in the caravanserais of this region,
maintaining less security has been entrusted to the body of architecture. The results generally
show that the variety of active defense and passive defense factors in caravanserais depends
on the geographical location, the importance of the routes, and the architectural form of the
caravanserais.
Keywords: Architecture, Caravanserai, Passive defense, Safavid era, Iran
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