




شيوه نامه نگارش مقاله
نشریه علمي- پژوهشي»مرمت آثار و بافت های تاریخی، فرهنگی«

1- موضوعات نشریه در زمینه هاي مختلف مرمت آثار و بافت های تاریخی، فرهنگی شامل روش های مختلف حفاظت و مرمت اشیاء  
ابنیه  و  آثار  تاریخ مرمت، مطالعات فنی و شناخت  به معماری، مبانی نظری مرمت،  وابسته  تزیینات  تاریخی و  بناهای  تاریخی، 

تاریخی، حوزه های مختلف مطالعات بافت های تاریخی، آسیب شناسی اشیاء و بناهای تاریخی می باشد.
2- مقاله هاي ارسالي نباید قبالً در نشریه دیگر یا مجموعه مقاالت همایش ها چاپ شده باشند یا هم زمان براي مجله دیگري ارسال شده باشند.

3- مقاله ها باید به زبان فارسي و با رعایت اصول و آیین نگارش این زبان باشند.
4- تایید نهایي مقاالت براي چاپ در نشریه، پس از نظر داوران با هیأت تحریریه نشریه است.

5- مسئولیت مطالب مطرح شده در مقاله  به عهده نویسنده یا نویسندگان است.
6- مجله در قبول، رد یا ویرایش محتواي مقاله ها آزاد است. مقاله هاي دریافتي بازگردانده نخواهد شد.

7- استفاده از مقاله هاي چاپ شده در این مجله، در سایر مجله ها و كتاب ها با ذكر منبع بالمانع می  باشد.
از   )review papers( مروري  مقاله هاي  باشند.   )research papers( نویسندگان  یا  نویسنده  پژوهشي  كار  حاصل  باید  مقاله ها   -8

نویسندگان داراي مقاله هاي پژوهشي در صورتي پذیرفته مي شوند كه در نگارش آنها از منابع معتبر و متعدد استفاده شده باشد.
9- مجله از پذیرش ترجمه، گزارش و یادداشت علمي معذور است.

10-  ارسال نامة درخواست چاپ و تأیدیه استاد راهنما –  نویسنده همکار، همراه مقاله الزاميست ) قابل دانلود از صفحه نشریه در سایت دانشگاه(.
11- یك نسخه كامل از مقاله و چكیده فارسي و التین در قطعA4  درمحیط Word2007، به همراه نامه درخواست چاپ و با رعایت 
موارد مندرج در شیوه نامه و راهنماي تنظیم مقاالت، به آدرس الكترونیك دفتر نشریه »مرمت آثار و بافت های تاریخی، فرهنگی« به 

منظور ارزیابي اولیه ارسال گردد.
12- مقاله ها باید داراي ساختار علمي- پژوهشي به ترتیب داراي بخش هاي زیر باشند:

- صفحه مشخصات نویسنده: )صفحۀ بدون شماره( شامل عنوان كامل مقاله )عنوان مقاله باید كاماًل گویا و بیانگر محتواي مقاله باشد(، نام 
 و نام خانوادگي نویسنده یا نویسندگان به همراه رتبه علمي، نام موسسه یا محل اشتغال، نشاني، شماره تلفن، شماره دورنگار، پست 
 الكترونیكي )نویسنده عهده دار مكاتبات در صورتي كه غیر از نویسنده اول باشد باید به صورت كتبي توسط نویسندگان به دفتر مجله معرفي شود(.

- چکيده فارسی: حداكثر 300 كلمه، )باید به تنهایي بیان كننده تمام مقاله و شامل بیان مسأله، سوال تحقیق، اهداف و روش تحقیق، 
 مهم ترین یافته ها و نتیجه گیري باشد( با ذكر عنوان مقاله و كلید واژه )سه تا پنج كلمه( در یك صفحه مجزا تنظیم مي گردد. 

- مقدمه: طرح موضوع )بیانگر مسأله پژوهش، فرضیه هاي قبلي پژوهش و ارتباط آن با موضوع مقاله( اهداف تحقیق، معرفي كلي مقاله.
- پيشينه تحقيق

- روش تحقيق
- متن مقاله شامل مباني نظري، مطالعات و بررسي ها، یافته ها و نتیجه گیري تحقیق

- نتيجه تحقيق: باید به گونه اي منطقي و مستدل )همراه با جمع بندي موارد طرح شده( و شامل پاسخ به سوال تحقیق در قالب ارایه 
یافته هاي تحقیق باشد.

- تشکر و قدرداني از همكاري و راهنمایي كساني كه در تدوین مقاله نقش داشته اند )در صورت نیاز(.
- پي نوشت ها: شامل معادل هاي التین و توضیحات ضروري درباره اصطالحات و مطالب مقاله، كه به ترتیب با شماره در متن و به 

صورت پي نوشت در انتهاي مقاله درج گردد.
- منابع فارسي و التین به ترتیب حروف الفبا بر حسب نام خانوادگي نویسنده.

- بخش انگليسي: شامل دو صفحه كه در انتهاي مقاله پس از منابع مي آید: الف- مشخصات نویسندگان ب- ترجمه كاملي از چكیده 
 فارسي )حداقل400 و حداكثر 500 كلمه(

13- متن مقاله )با فونت: فارسي B-Nazanin سایز 12 و انگليسي Times New Roman سایز 11( حداكثر 15 صفحه )با تمام اطالعات: 
 متن،تصاویر،جداول و منابع( یك رو )هر صفحه 32 سطر( تنظيم گردد.

14- كلیۀ صفحات به جز صفحه مشخصات نویسنده باید به ترتیب شماره گذاري شده باشند.
15- حداقل تعداد ضروري تصاویر، جدول ها با كیفیت مناسب )تصاویر با دقت dpi 300 و با فرمتjpg ( و اشاره به منبع و تعیین محل 

   آنها در مقاله حائز اهمیت مي باشد.
- عنوان جداول در باال و تصاویر در پایین آنها نوشته شود. منبع و مأخذ جداول و یا تصاویر در عنوان آنها باید ذكر شود.

16- شيوه درج منابع )فارسی و التين(:
- در متن مقاله به صورت: )نام خانوادگي نویسنده، سال انتشار: صفحه(

- در فهرست منابع پایان مقاله به صورت:
كتاب ها: نام خانوادگي نویسنده، نام نویسنده. )سال انتشار(. عنوان كتاب. جلد. نام مترجم یا مصحح. محل انتشار: نام ناشر.

مقاله ها: نام خانوادگي نویسنده، نام نویسنده. )سال انتشار(. عنوان مقاله. نام مجله. شماره مجله. شماره صفحه هاي مقاله در مجله.

سند اینترنتی: نام خانوادگي نویسنده، نام نویسنده. )تاریخ(. عنوان سند. از آدرس اینترنتی به طور كامل. بازیابی شده در تاریخ.
*  ذكر مورد مترجم ، مصحح یا شارح ضروري است.

17- پس از پذیرفته شدن مقاله در ارزیابي اولیه و دریافت تأییدیه )E_mail( از دفتر نشریه، مؤلفین مي توانند با رعایت موارد مندرج در 
 شیوه نامه و راهنماي تنظیم مقاالت:

فرهنگی« تاریخی،  بافت های  و  آثار  »مرمت  نشریه  سردبیر  به  خطاب  چاپ،  درخواست  نامه ي  اصل   -2 مقاله  از  نسخه  دو   -1
3- لوح فشرده )CD( حاوی فایل مقاله تنظیم شده )Word و Pdf( را به آدرس دفتر نشریه ارسال نمایند.

18- چنانچه مقاله اي خارج از ضوابط مورد نظر باشد، از فهرست موارد بررسي حذف خواهد شد.
نشانی: اصفهان، چهارباغ پایین، كوچه پردیس، پالک17، دانشگاه هنراصفهان، حوزه معاونت پژوهشی، دفتر مجله » مرمت آثار و بافت های تاریخی، فرهنگی« 
تلفن: 4460755- 4460328-0311                         فاكس:0311-4460909
Website: www.aui.ac.ir/research/mbt                  E-mail:mbt@aui.ac.ir
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فرهنگی نیست و مسئولیت مقاالت به عهده نویسندگان محترم می باشد.

استفاده از مطالب و كلیه تصاویرنشریه مرمت آثار و بافت های تاریخی، 
فرهنگی با ذكر منبع، بالمانع است. 

پروانه انتشار نشریه »مرمت آثار و بافت هاي تاریخي،  فرهنگي« 
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 www.SID.ir پایگاه اطالعاتي علمي جهاد دانشگاهي به نشاني

نمایه مي شود.
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تیراژ : 1000 نسخه       قیمت: 50000 ریال  
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موضوعات نشریه شامل كلیه مطالعات نظري و كاربردي در حوزه هاي مرمت آثار، ابنیه و بافت هاي تاریخي، فرهنگي است.
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تأملی در علل توسعه و تخریب اقامتگاه های شاهی میان راهی دوران صفوی
 با نگاهی بر دولت آباد، علی آباد ریگ و دمبی در شمال اصفهان

سعيد اميرحاجلو*     جواد نيستانی**   
سيدمهدی موسوی***   حميد خطيب شهيدی****

* دانشجوی دكتری باستان شناسی با گرایش دوران اسالمی دانشگاه تربیت مدرس.
jneyestani@modares.ac.ir                              .)استادیار دانشكده باستان شناسی دانشگاه تربیت مدرس )نویسنده مسئول **

*** استادیار دانشكده باستان شناسی دانشگاه تربیت مدرس.
**** استادیار دانشكده باستان شناسی دانشگاه تربیت مدرس.

چکيده
از  ایران است. یكی  اقدامات شهرسازی شاه عباس اول اوج فعالیت های عمرانی در سده های متأخر اسالمی 
این اقدامات، احداث راه اصفهان ـ فرح آباد ساری بود. از عناصر شاخص معماری درطول این مسیر اقامتگاه های 
شاهی بود كه به دستور شخص شاه بنا شدند و شاهان این سلسله در سفرهای خود به  نواحی شمالی در این منازل 

میان راهی اقامت می كردند.
با بررسی و مكان یابی این اقامتگاه های شاهی درنواحی شمالی اصفهان این سؤال به ذهن می رسد كه چرا 
برخی از این اقامتگاه ها به تدریج توسعه یافتند و به مراكز شهری بزرگ و مهمی تبدیل شدند درحالی كه برخی 

دیگر از اواخر عصر صفوی كم كم بالاستفاده، متروک و تخریب گردیدند؟ 
در این مقاله، ابتدا سه اقامتگاه شاهی دوران صفوی در شمال اصفهان معرفی و ساختار فضایی و بافت پیرامون آنها 
تحلیل شده است. سپس دالیل تبدیل اقامتگاه شاهی دولت آباد به شهری بزرگ و مؤثر در مناسبات فرامنطقه ای 
اصفهان و علل عدم رشد و توسعه دو اقامتگاه علی آباد ریگ و دمبی و تخریب آنها، از منظر باستان - زیست بوم  شناسی 
مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق در این مقاله میدانی ـ تاریخی ـ تحلیلی است؛ بدین ترتیب كه ابتدا 
مطالعات تاریخی به ویژه در سفرنامه های دوران صفوی و پس از آن صورت گرفته است تا بتوان درباره مسیرهای 
برای  نگاری  مكان  به روش  پیمایشی  بررسی  كرد. سپس  آگاهی كسب  دوران  آن  راهی  میان  منازل  و  ارتباطی 
از منابع مكتوب  با اطالعات حاصل  بررسی پیمایشی میدانی  یافته های  آثار صورت گرفته و  شناسایی و ثبت 
)تواریخ، كتب جغرافیایی و سفرنامه ها( مطابقت داده شده است و اقامتگاه های مورد اشاره مستندسازی شدند. 
پس از بررسی میدانی در محل آثار مورد اشاره و مطالعات تاریخی، نگارندگان به تحلیل عوامل اثرگذار بر روند 
شكل یابی و تخریب این آثار پرداخته اند. بر این اساس در فاز مكان یابی و شكل گیری این اقامتگاه ها، متغیرهای 
بوم شناختی فضا، ماده و تنوع نقش، اثرگذاری داشته اند؛ در حالی كه در فاز تخریب، دو متغیر فضا و انرژی دارای 

بیش ترین نقش بوده اند.

كليدواژه ها: باستان- زیست بوم شناسی، اقامتگاه های شاهی، بناهای میان راهی، صفویان، شمال اصفهان.

تاریخ دریافت مقاله: 90/8/20
تاریخ  پذیرش مقاله: 91/4/19
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مقدمه
انتقال مركز حكومت صفویان از نواحی شمالی به مركز 
ایران، یكی از اقدامات اساسی شاه عباس اول صفوی برای 
تحكیم قدرت سیاسی و مذهبی صفویان و هم چنین رشد 
را  امر، صفویان  این  بود.  دولتی  داری  سرمایه  و گسترش 
آن  جهانی  اقتصاد  و  سیاسی  مهم  قدرت های  از  یكی  به 
دوران تبدیل كرد )بلر و بلوم، 1381: 477(. در این دوران، 
و حكومتی  بزرگ شهری  مراكز  از  یكی  به  اصفهان  شهر 
سرگذاشتن  پشت  از  پس  شاه عباس اول،  و  شد  تبدیل 
اوضاع نابسامان مملكت در اواخر قرن دهم هجری، نخست 
در  ریزی شهری  برنامه  درزمینه  ای  عمده  های  فعالیت  به 
به  دست  ایران  سراسر  در  سپس  و  كرد  اقدام  اصفهان 
سازندگی زد تا اقتدار سلطنت خود را بیش تر ثابت كند. 
یكی از برنامه های سازندگی او، آبادانی راه های منتهی به 
اصفهان و شهرهای دیگر، بنادر و قالع بود. كاروان سراها، 
چاپارخانه ها، اقامتگاه های میان راهی شاهی و دیگر بناهای 
ها، همگی براساس درخواست شاه و طبق  وابسته به جاده 
طرح هایی منظم و ازقبل تعیین شده در دیوان مركزی دولت 
طرح افكنده شدند )فریر، 1384: 69؛ بلر و بلوم، 1381: 484(. 
مهم ترین اقامتگاه های شاهی بین راهی صفویان كه برخی 
از آنها به عنوان كاخ یا كوشك های شكارگاهی برون شهری نیز 
كاربرد داشته اند )كالیس، 1386: 304( به دستور شاه عباس 

 اول و درراستای اقدامات عمرانی و توسعه راه های ارتباطی 
احداث شدند. یكی از این راه های ارتباطی جاده كویر بود 
كه اصفهان را به بهشهر و فرح آباد ساری مرتبط می ساخت 
بود.  او  از  پس  شاهان  و  شاه عباس اول  استفاده  مورد  و 
ساخت  دستور  شاه عباس  جاده،  این  احداث  با  هم زمان 
و  كرد  صادر  مسیر  این  درطول  را  درباری  های  اقامتگاه 
در فواصلی منظم این اقامتگاه ها بنا شدند )اسكندربیك، 
1377: 1111(. اقامتگاه های شاهی مسیر اصفهان ـ فرح آباد 
به ترتیب  اند،  گرفته  قرار  بررسی  مورد  مقاله  این  در  كه 
و  شاه  كه  دمبی  و  آبادریگ  علی  آباد،  دولت  از  عبارت اند 
هیئت همراه پس از خروج از دروازه اصفهان، به ترتیب در 
شب اول، دوم و سوم در آنها اقامت می كردند )تصویر1(. 
در این مقاله، نگارندگان ابتدا به معرفی سه اقامتگاه شاهی 
دوران صفوی در شمال اصفهان و تحلیل ساختار فضایی 
تبدیل  دالیل  سپس  اند.  پرداخته  آنها  پیرامون  بافت  و 
در  مؤثر  و  بزرگ  شهری  به  آباد  دولت  شاهی  اقامتگاه 
مناسبات فرامنطقه ای اصفهان و علل عدم رشد و توسعه 
دو اقامتگاه علی آبادریگ و دمبی و تخریب آنها را از منظر 
به  اند.  داده  قرار  مطالعه  مورد  شناسی  بوم  باستان-زیست 

سخن دیگر، نقش متغیرهای بوم شناختی را در شكل گیری 
و توسعه یا تخریب این اقامتگاه ها بررسی نموده و استدالل 
مقاله را برپایه این فرضیه استوار ساخته اند كه متغیرهای 
و  گیری  در شكل  را  نقش  بیش ترین  تنوع  و  ماده  و  فضا 
متغیرهای فضا و انرژی بیش ترین تأثیر را در تخریب این 

اقامتگاه ها داشته اند.

روش پژوهش
روش تحقیق در این مقاله میدانی ـ تاریخی ـ تحلیلی 
باستان   میدانی  بررسی  از  پس  كه  ترتیب  بدین  است؛ 

شاهی  های  اقامتگاه  برخوار،  كهن  دشت  در  شناختی 
برجای مانده در این ناحیه كه شامل دو اقامتگاه »علی آباد 
»دولت  در  تخریب شده  اقامتگاه  یك  و  »دمبی«  و  ریگ« 

آباد« است، به دقت ثبت و مستندسازی شد و پس از آن با 
مطالعه متون و منابع مكتوب تاریخی به ویژه تواریخ مهم 
دوران صفوی از جمله تاریخ عالم آرای عباسی تالش شد 
شواهد معماری برجای مانده از این اقامتگاه ها با توصیفات 
و گزارش های موجود در متون تاریخی مطابقت داده شود. 
پس از آن براساس مبانی نظری زیست بوم شناسی »كنت 
وات«، نقش متغیرهای محیطی و بوم شناسی در شكل یابی، 
توسعه و تخریب این اقامتگاه ها تحلیل شد. به سخن دیگر، 
برای ارزیابی نقش پنج متغیر »ماده«، »تنوع«، »انرژی«، 
آثار،  این  تخریب  و  یابی  شكل  درروند  »فضا«  و  »زمان« 
شواهد بررسی های میدانی و توصیفات و گزارش های موجود 

در منابع تاریخی مالک قرار گرفت.

اقامتگاه شاهی دولت آباد
شهر دولت آباد امروزی در شمال اصفهان و در فاصله 
حدود 15 كیلومتری از مركز شهر اصفهان واقع است. این 
شهر براساس تقسیمات جغرافیایی كنونی، مركز شهرستان 
برخوار و شهری مهم در شمال اصفهان محسوب می شود. 
های      ویرانه  كیلومتری  سه  فاصله  در  كنونی  آباد  دولت 
دولت آباد قدیم گسترش یافته است. به نظر می رسد یكی 
احداث  قدیم  آباد  دولت  گیری  شكل  عوامل  ترین  مهم  از 
اقامتگاه های شاهی در مسیر اصفهان به فرح آباد  از  یكی 
ساری و مشهد مقدس بود كه این امر سبب توسعه این 
منطقه و تبدیل آن به قریه یا روستایی كوچك شد؛ چنان 

كه در برخی منابع مكتوب و متون تاریخی، از دولت آباد با 
نام »قریه دولت آباد« یاد شده است )اسكندربیك، 1377: 
1030(. اما در حال حاضر، دولت آباد شهری مهم در شمال 

اصفهان محسوب می شود. 
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دولت آباد نخستین منزل و اقامتگاه شاهی پس از خروج 
از دولت خانه صفوی و دروازه طوقچی بود. برطبق اظهاراِت 
سالخوردگان منطقه، شهر قدیم دولت آباد كه در این ناحیه 
به منطقه »دّره« نیز معروف است، براثر جاری شدن سیلی 
درحدود 120 سال قبل به كلی ویران شد و ساكنان آن، 
در سه  آباد  دولت  در محل شهر جدید  را  خانه های خود 

كیلومتری دولت آباد قدیم بنا كردند. 
كشت  و زرع و جابه جایی خاک زمین های دولت آباد قدیم 
برای مقاصد كشاورزی، ساختمان سازی و كوره های آجرپزی 
از یك سو و هم چنین تخریب در اثر سیلی كه در آن به وقوع 
پیوسته از سوی دیگر، تعیین حریم این شهر را براساس 
تصاویر  بر  نگاهی  با  اما  سازد؛  می  مشكل  بقایای سطحی 
ماهواره ای از این منطقه به نظر می رسد وسعت شهر قدیم 
درحدود 1200×700 متر بوده و بر این اساس، در موقعیتی 
از طول جغرافیایی ″59 ¢47  °32 تا طول ″35 ¢47  °32 و 
از عرض جغرافیایی ″00 ¢44  °51 تا عرض 15″  44¢  51° 
منطقه،  در  نگارندگان  بررسی  براساس  است.  گرفته  قرار 
درحال حاضر از روستا یا شهر قدیم فقط بقایای دو برج، 
برخی تپه های كوچك و بزرگ ناشی از جابه جایی خاک 
صفوی،  سفید  و  آبی  سفال  قطعات  ساختمانی،  آوار  و 
برجای مانده است. دو  لعاب دار تك رنگ فیروزه ای و سبز 
برج اشاره شده در فاصله 370 متر از یكدیگر قرار دارند و با 
توجه به برجستگی های موجود در حد فاصل این دو به نظر 

می رسد هردو متعلق به حصار و باروی روستای دولت آباد 
قدیم بوده اند )تصویر2(. 

اسكندربیك تركمان در عالم آرای عباسی در چند جا به 
توقف شاه یا امرا در دولت آباد اشاره كرده است؛ ازجمله در 
ذكر سفر پیاده شاه عباس از اصفهان به مشهد )اسكندربیك، 
و  آذربایجان  به  شاه عباس  یورش  ذكر  در   ،)982  :1377
اقامت او در دولت آباد به مدت یك شب )اسكندربیك، 1377: 
حاتم  اعتمادالدوله  استقبال  ذكر  در  هم چنین  و   )1030

از  از جاللیان )اسكندربیك، 1377: 1258(. در یكی  بیك 
سفرهای شاه عباس به خراسان و مراجعت او به اصفهان، 
دستور داد الپانبیك به دارالسلطنه اصفهان برود و برابر با 
از اصفهان و اطراف  با لباس های رنگین  پانزده هزار پیاده 
آماده كند تا در روز ورود شاه عباس به دولت آباد، در این 
قریه حاضر باشند )افوشته ای نطنزی، 1373: 573 و 575؛ 
فلسفی، 1347: 286(. فیگوئروا در دوره شاه عباس اول، در 
سفر از اصفهان به قزوین، از بخشی از راه شاهی عبور كرده 
است و كاتِب او منازل این راه را از اصفهان تا عباس آباد 
نطنز توصیف كرده است. گرچه او نام برخی از منازل را 
دقیقاً ذكر نكرده یا با نام دیگری خوانده است، اما با تطبیق 
راهی كه او پیموده و مسافت هایی كه به فرسخ بیان كرده، 
اصلی مسیر شاهی  های  اقامتگاه  با  را  منازل  آن  توان  می 
تطبیق داد. او به اقامتگاه دولت آباد به عنوان نخستین منزل 
پس از اصفهان اشاره كرده است: »روز بیست ونهم، سفیر 
سه فرسنگ راه پیمود و به دهكده ای به نام دولت آباد رسید 
كه در آن خانه ای متعلق به شاه وجود داشت. این خانه 
جز یك تاالر كه در اطرافش چهار راهرو كوچك بود و یك 
هایی  نقاشی  با  دفتر  اطاق  دیوارهای  و  نداشت  دفتر  اطاِق 
به سبك قدیم آرایش شده بود كه شكارگاه، مجلس ضیافت 
ایران مرسوم  و رقص زن ها را به همان شیوه كه امروز در 
عصر  در   .)234  :1363 )فیگوئروا،  كرد«  می  مجسم  است، 
قاجار، ارباب اصفهانی در ذكر دهات بزرگ و معروف برخوار به 

دولت آباد اشاره كرده است )ارباب اصفهانی، 1368: 303(.

تصویر1. استان اصفهان ـ جانمایی دولت آباد)1(، علی آبادریگ)2( و 
دمبی)3( در جنوب كوه های كركس )تنظیم نقشه از نگارندگان(.

تصویر2. یكی از برج های برجای مانده از حصار دولت آباد قدیم در سمت چپ و بقایای حصار درامتداد آن )عكس از نگارندگان(
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اقامتگاه علی آبادریگ
علی آبادریگ دومین منزل شاهی پس از دولت آباد بود؛ 
مورد  نیز  از شاه عباس  دوران پس  در  این كه  با وجود  اما 
استفاده شاهان و درباریان قرار می گرفت، كمتر از دولت آباد 
توجه مورخان و سیاحان را جلب كرده است. برخی سیاحان 
خارجی در گزارش ها و سفرنامه خود به راه شاهی دوران 
دالواله  پیترو  اند.  كرده  اشاره  آن  های  اقامتگاه  و  صفوی 
ایتالیایی كه در دوره شاه عباس صفوی به ایران سفر كرد، 
در كاروانسرا یا اقامتگاه شاهی علی آبادریگ اقامت داشته 
است )دالواله، 1371: 133(. فیگوئروا سفیر اسپانیا نیز در 
دوره شاه عباس از این مسیر عبور كرده است؛ در سفرنامه 
او اقامتگاه علی آبادریگ، كاروانسرایی نیمه خراب اما قابل 
است  شده  اشاره  آن  بِد  آب  به  و  شده  توصیف  سكونت 
اولئاریوس )1385: 171-173( و  )فیگوئروا، 1363: 234(. 

كاتف )1356: 35-61( نیز از این مسیر گذشته اند.
ارباب اصفهانی در دوره قاجار، فقط به خربزه مرغوب در 
مزارع كمشچه و مزرعه علی آباد كه از مزارع كمشچه بوده، 
اشاره كرده است )ارباب اصفهانی، 1368: 301(. این ذكر او 
نشان می دهد در زمان او روستای علی آبادریگ چندان آباد 
نبوده و وصف قابل توجهی نداشته و تنها به عنوان یكی از 

مزارع كمشچه شناخته می شده است.

محوطه،  این  در  نگارندگان  شناختی  باستان  بررسی  در 
از  قبل  دوران  از  پراكنده  سفال  قطعات  ازجمله  شواهدی 
صفویان نیز به دست آمد كه شامل قطعاتی از سفال فیروزه ای 
قلم مشكی و آبی و سفید مغولی بود؛ بنابراین، به احتمال 
زیاد قبل از دوران صفویان سكونتی در این ناحیه وجود 
داشته است و در دوره شاه عباس در محدوده جنوب شرقی 
علی آبادریگ اقامتگاه درباری شاه احداث شد كه تا مدت ها 
مورد استفاده بود )تصویر3(؛ تا این كه به مرور زمان متروک 
و با وزش طوفان های شن از كویر مركزی ایران زیر الیه ای 
از شن مدفون شد. درحال حاضر، در سطح محوطه، بقایای 
تپه های كوچك و بزرگ ناشی از آوار ساختمانی و الیه های 
شن وجود دارد كه در برخی نقاط، اجزای معماری ازجمله 
طاق ها، قوس ها و گنبدها از الیه شن بیرون زده و قابل 

تشخیص اند )تصویر4(.
بنا بر اظهار كالیس، یكی از اقامتگاه های راه شاهی قمشه 
استحكام  و  روستا  این  وسعت  به دلیل  كه  بود  )كمشچه( 
برج وباروی آن، خود روستا همانند یك كاروانسرای بزرگ 
عمل می كرد و كاروانسرای مستقلی در آن وجود نداشت 
نگارندگان  بررسی میدانی  براساس  )كالیس، 1365: 73(. 
در كمشچه و اطراف آن، تنها بنای قابل توجه در داخل 
شهر فعلی قلعه شاهوازی است كه براساس ابعاد كوچك 

تصویر3. اقامتگاه شاهی علی آبادریگ ـ نمای جنوب غربی )عكس از نگارندگان(

تصویر4. بقایای معماری روستای علی آبادریگ، مدفون در زیر شن )عكس از نگارندگان(
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آن نمی توان آن را یك روستا دانست و حضور مردم روستا 
و تعداد زیاد مسافر را به طور هم زمان در آن تصور كرد. اما 
با كمشچه فعلی حدود سه  آبادریگ را ]كه  می توان علی 
نظر  مورد  كه  كرد  فرض  روستایی  دارد[،  فاصله  كیلومتر 
مسیر  این  در  كاروانیان  اقامتگاه  به عنوان  و  بوده  كالیس 

كاربرد داشته است. 

اقامتگاه دمبی
ساری،  آباد  فرح  ـ  اصفهان  مسیر  در  منزل  سومین 
فیگوئروا در سفر خود  اسپانیا،  بود. سفیر  منزل »دمبی« 
از اصفهان به قزوین از دمبی عبور كرده و آن را راحت تر 
از كاروانسرای علی آبادریگ دانسته است  »در مدخل این 
كاروانسرا چشمه آبی زالل و خنك به چشم می خورد. اما 
به زودی فهمیدیم كه آبش بسیار بد است و كسانی كه از 
و سردرد دچار شدند«  دلدرد  به  بالفاصله  آشامیدند،  آن 
)فیگوئروا، 1363: 234(. اولئاریوس نیز در دوره شاه صفی 
این اقامتگاه را توصیف و به چشمه ای در نزدیكی آن اشاره 

نموده است )اولئاریوس، 1385: 223(. 
ماكسیم سیرو در بررسی راه های نواحی شمالی اصفهان، 
)كمشچه(  قمشه   - »اصفهان  مسیر  در  )دمبی(  دنبی  از 
كاروانسرای صفوی  به  و  كرده  یاد  آباد«  بهجت  ـ  دنبی  ـ 
اشاره نموده است.  این كاروانسرا  دمبی و چراغ راهنمای 
به اعتقاد او این راه به ویژه در شب استفاده می شده است. او 
پایه های كاروانسرای صفوی را از اواخر دوره مغول دانسته 
و به یك كاروانسرای نظامی )سربازخانه( شگفت مغولی در 
گزارش  براساس  )تصویر5(.  است  كرده  اشاره  روستا  این 
برای ساخت وسازهای  بنا  این  از آجرهای  بسیاری  سیرو، 
 .)29  :1357 )سیرو،  است  شده  استفاده  دمبی  روستای 
دورتادور  در  گچی  گیری  قالب  خاص  ویژگی  براساس  او 
قرن  اول  ربع  به  متعلق  را  بنا  این  سربازخانه،  های  اجاق 

هشتم هجری )715 تا 725 هجری( می داند. او مجموعه 
مجموعه  با  را  دمبی  سنگی  كاروانسرای  و  سربازخانه 
جاده  در  چهارآباد  هشت ضلعی  كاروانسرای  و  سربازخانه 
دانسته است )سیرو، 1357: 171(. سیرو در  نطنز مشابه 
در  صفوی  دوره  سنگی  كاروانسرای  درباره  دیگر  جایی 
دمبی آورده است: »كاروانسرای دنبی یك محل توقف مهم 
و  رفت   زمان صفویه  در  و  بوده  نطنز  ـ  اصفهان  جاده  در 
آمد بسیاری داشته است. این بنای شگفت )55/9 در 57/2 
است؛  مغولی  بنای  یك  از  مجدد  استفاده  حاصل  متر( 
از طرحی كه  دنباله روی  است كه درعین  دلیل  به همین 
تفاوت های  است،  شده  ترسیم  گذشته  های  نمونه  طبق 
فاحشی را نشان می دهد. این نقص ها عبارت اند از  تنگی 
پهن  داالن  یك  وارد  مستقیماً  كه  ورودی ای  طویله،  راه 
ورودی.  در  نگهبانان  قسمت مخصوص  فقدان  و  می شود 
دیده  جنبی  های  طویله  در  قاعدگی هایی  بی  هم چنین، 
می شود كه انباری هایی درانتهای داالن ]طویله ها[ ترتیب 
داده اند. سردر كه ازطرف خارج بسیار ویران است، قسمت 
قلوه سنگ،  با  بزرگ خارجی  اعظمش مغولی است. دیوار 
پانزده برج و پشت بند، متعلق به بنای اولیه مغولی است. 
بر فراز یكی از برج ها ]در دوره صفوی[ یك فانوس قرار 
براساس  بزرگ  ایوان  دو  و  است  مربع  حیاط   ... اند  داده 
طاق هایشان مغولی هستند؛ اما ایوان های كوچك در دوره 
آثار  براساس  دنبی  كاروانسرای  اند.  شده  بازسازی  صفوی 
تغییر  و  است  هجری   730 دهه  اواخر  به  متعلق  تر  قدیم 
شكل های دوره صفوی براساس قطعات تزئینی متعلق به 

دوره شاه عباس اول است« )سیرو، 1357: 228-227(.
با وجود توضیحات ماكسیم سیرو درباره بنایی كه وی 
آن را سربازخانه مغولی در دمبی نامیده است، به نظر می رسد 
چهارآباد،  شاهی  های  اقامتگاه  با  بنا  این  نقشه  مقایسه  با 
عباس آباد سیاه كوه و سفیدآب در جاده سنگ فرش كویر 

تصویر 5. بخشی از صحن و غرفه های اقامتگاه شاهی دمبی )عكس از نگارندگان(
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كاخ  را  بنا  چهار  هر  توان  می   ،)85  :1365 كالیس،  )نك: 
كه همگی  دانست  این جاده  مسیر  در  اقامتگاه شاهی  یا 
توسط یك معمار احداث شده اند )تصویر6(. از سوی دیگر، 
با توجه به این كه مغوالن، بناهای نظامی و سربازخانه های 
با  و  زیاد  بسیار  دید  با  و  دفاع  قابل  ای  محله  در  را  خود 
برج وباروهای مستحكم بنا می كردند، نمی توان بنای دمبی 
را سربازخانه دانست؛ زیرا فاقد ویژگی های پیش گفته است 
در  بنا،  چهار  این  رسد  می  به نظر   .)85  :1365 )كالیس، 
محل شكارگاه های سلطنتی در مسیر اصفهان ـ فرح آباد و 
اشرف )بهشهر( فقط برای فرودآمدن و استراحت پادشاهان 
است  شده  ساخته  آنان  سرای  حرم  و  همراهان  و  صفوی 

)كالیس، 1365: 85(.
ساختار  و  فرم  تقریبی  یكسان بودن  توجه،  قابل  نكته 
سفیدآب  چهارآباد،  دمبی،  آبادریگ،  علی  های  اقامتگاه 
الگوی  توان  می  براین اساس  است.  سیاه كوه  آباِد  عباس  و 
داد.  ارائه  دولت آباد  شده  ویران  اقامتگاه  برای  را  مشابهی 
طبق الگوی موجود، ساختار این اقامتگاه های شاهی مشتمل 
در  استخری  با  گاهی همراه  مركزی  دو صحن  یا  بر یك 
میانه آن و تاالرهایی با طاقچه ها و قوس های تزئینی در دو 
طرف صحن، ایوانی در وسط نمای این تاالرها و فضاها و 
غرفه هایی كوچك تر با كاركردهای دیگر در دو ضلع دیگر 
اطراف صحن است. امروزه در مجاورت كاروانسرا و اقامتگاه 
شاهی دمبی، روستای كوچك دمبی با حدود 32 خانوار و 

114 نفر جمعیت وجود دارد.

مبانی نظری باستان-زیست بوم شناسی

در علم زیست بوم شناسی، چگونگی هم زیستی و برهم كنش 
بررسی می شود )عبدی،  آنها  بوم  و زیست  زنده  موجودات 
1380: 14(. این هم زیستی و برهم كنش به این معناست كه 
موجودات زنده و ازجمله انسان با زیست بوم رابطه ای متقابل 
و نظام مند دارند و تغییر در یكی سبب تغییر در دیگری 
می شود تا تعادل در سیستم محفوظ بماند. زیست بوم شناسی 
می پردازد كه  زیست بوم هایی  به  فرهنگی(  )یا  انسانی 
انسان در آن حضور دارد و ارتباطی میان او و آن زیست بوم 
براساس مطالب گفته شده،   .)Butzer, 1982( برقرار است
مطالعات  از  ای  شاخه  شناسی«  بوم  »باستان - زیست 
بوم شناسی،  زیست  مبانی  برپایه  كه  است  باستان شناسی 
باستان شناسی  پرسش های  به  پاسخ گویی  و  تحلیل  به 

 .)Dincauze, 2000: 16( می پردازد
زیست بوم طبیعی و زمینه فرهنگی جامعه مورد بررسی، 
بقایای  و  ها  محوطه  گیری  شكل  در  را  زیربنایی  عوامل 
شناخت  برای  بنابراین  دهد.  می  تشكیل  شناختی  باستان 
متغیرهای  باید  انسانی  رفتارهای  و  فرهنگی  های  نظام 
شوند  گرفته  درنظر  طبیعی  و  فیزیكی  مكانی،  زمانی، 
)عبدی، 1380: 17(. در این رهیافت، زمین های كشاورزی، 
كانال های آبیاری، مراكز استقراری، راه ها و ... نشانه هایی از 
تداوم تعامل انسان با محیط هستند و در این تعامل، عالوه 
بر تأثیر انسان بر محیط، محیط هم به عنوان بستر زندگی 
تطور  تاریخ  و  معیشت  شیوه  بر  عمیقی  تأثیرات  انسان، 

تصویر6. راست: اقامتگاه شاهی عباس آباد سیاه كوه )كالیس، 1365: 83(، وسط: اقامتگاه شاهی سفیدآب )كالیس، 1365: 78(،
چپ: اقامتگاه شاهی دمبی )سیرو، 1357: 168(.



7

ی 
نگ

ره
، ف

خی
اری

ي ت
ت ها

 باف
ر و

 آثا
ت،

مرم
یۀ 

شر
ن

13
91

ن 
ستا

و تاب
ار 

، به
وم

ه س
مار

  ش
وم،

ل د
 سا

ی،
هش

پژو
ی- 

علم
مۀ 

لنا
فص

دو 

.)Rapp & Hill, 1998: 106( فرهنگی بشر داشته است
كنت وات )1386( متغیرهای زیست بوم شناختی مؤثر 
بر شكل گیری، گسترش، تداوم و تخریب سكونتگاه ها را 
كرده  معرفی  فضا  و  زمان  تنوع،  انرژی،  ماده،  عامل  پنج 
است )وات، 1386: 96(. متغیر بوم شناسی »ماده« شامل 
و  معدنی  مواد  كشاورزي،  براي  مناسب  آب، خاک  منابع 
انساني  اولیه  نیازهاي  ترین  اصلي  كه  است  مطلوب  هواي 
در هر استقرار و سكونت را تشكیل می دهد )وات، 1386: 
67-72(. دسترسی آسان و سریع به مواد مورد نیاز در نظام 
به  مطلوب،  شرایط  یك  در  سكونتگاه  ساكنان  اقتصادی 
 Green,( شكل گیری و توسعه آن سكونتگاه منجر می شود
52 :1997(. شهرها و روستاهاي حاشیه رودخانه هاي بزرگ 
و كوچك و واقع در دشت ها و اقلیم هاي پرباران ازجمله 

این سكونتگاه ها هستند.
شناختی  بوم  متغیر  ماده،  بالفعل شدن  فرایند  در 
»انرژی« نقش دارد. به سخن بهتر، انرژی درعین این كه از 
بالفعل شدن ماده حاصل مي شود، خود باعث بالفعل شدن 
نیازمند  جانداران  های  فعالیت  تمامی  گردد.  می  نیز  ماده 
انرژی  میزان  به  بستگی  جاندار  فعالیت  و  است  انرژی 
 Trivedi & Raj: 1992:( دارد كه می تواند آن را مصرف كند
مركزی  مناطق  ازجمله  خشك  و  گرم  نواحی  در   .)46
انرژی  منابع  ترین  مهم  از  انرژی خورشیدی  ایران،  فالت 
به شمار می آید. انرژی خورشید، پویایی زیست بوم را درپی 
فرایند رویش محصوالت كشاورزی و گیاهان،  بر  دارد و 
اثرگذار  رطوبت  میزان  و  حرارت  درجه  تعریق،  و  تبخیر 
اثرات  وجود  با   .)Trivedi & Raj, 1992: 47, 48( است 
به  نور  زیاد  بسیار  مقادیر  گاه  خورشید،  انرژی  سازنده 
از  و  )امبرلین، 1377: 146(  كند  می  وارد  ها صدمه  بافت 
در  نیز  تبخیر  میزان  باشد.  مخرب  می تواند  منظر،  این 
های  فعالیت  و  محصوالت  نوع  بر  مستقیماً  منطقه  یك 
كشاورزی، روش های آبیاری و هم چنین نوع فعالیت های 
معماری و مصالح ساختمان مؤثر است. وزش باد از دیگر 
مصادیق تأثیر انرژی بر زیست بوم است. سرعت و جهت باد 
عالوه بر افزایش تبخیر، در شرایط دمایي باال عامل آسایش 
است؛ اما با توجه به نقش فرسایشي آن، در درازمدت اثرات 

مخربی نیز درپی دارد )شفقی، 1381: 64-63(. 
نیاز  مورد  زمان  قالب  در  »زمان«  شناختي  بوم  متغیر 
برای رسیدن به منابع بررسی می شود )وات، 1386: 91(. در 
جوامع پیشرفته، به دلیل ابداع شیوه های نوین بهره برداری از 
منابع، تأثیر این عامل ناچیز است؛ زیرا حفر چاه، قنات و 
كانال كشی، دسترسی را به منابع آب در هر نقطه فراهم می كرد. 

افزون بر این، پیوندها و تعامالت منطقه ای و فرامنطقه ای 
موجب می شد درصورت عدم وجود منابع درنزدیكی سكونت، 

تأمین این منابع ازطریق تبادالت صورت گیرد.
حاصل  آنها  های  ویژگی  و  ها  مكان  ارتباط  از  »فضا« 
یك  قرارگیری  موقعیت   .)12  :1385 )نیكنامی،  شود  می 
سكونت، فواصل آن سكونتگاه از منابع، میزان فضا در ازای 
و شیب  ارتفاع   ،)83  :1386 )وات،  فعالیت  هر  یا  فرد  هر 
زمین )امبرلین، 1377: 189(، وجود اراضی قابل آمایش، 
عبور راه های مواصالتی و دسترسی آسان و نیز هم جواری 
با مراكز سكونتی دیگر )دولفوس، 1373: 31( ویژگی های یك 

سكونتگاه را تعیین می كند و بافت آن را شكل می بخشد. 
دیگر  از  جانوری  های  گونه  و  گیاهی  پوشش  »تنوِع« 
متغیرهای  به  كه  است  بوم  زیست  یك  اصلی  متغیرهای 
دیگر ازجمله مساحت، ویژگی های جغرافیایی و اقلیمی و 
نوع مواد اولیه بستگی دارد )وات، 1386: 94(. تنوع مواد 
برای  مناسب  محیطی  فراهم بودن  منابع،  و  گیاهی  غذایی 
رشد و حیات گونه های جانوری و بهره مندی از این گونه های 
جانوری، امكان توسعه یك سكونتگاه را برای گروه های انسانی 

به وجود می آورد. 

بحث وتحلیل
اساساً حیات یك سكونتگاه را می توان در سه مرحله 
مطالعه  تخریب  و  ترک  گسترش،  گیری،  شكل  شامل 
كرد. به نظر می رسد در فاز شكل گیری اقامتگاه های شاهی 
درحاشیه شمالی اصفهان، عالوه بر متغیرهای بوم شناختی 
كه به آن پرداخته خواهد شد، اراده نظام حاكم و شخص 
راه  و  ها  اقامتگاه  این  كه  چنان  داشت.  مهمی  نقش  شاه 
احداث  شاه عباس اول  به دستور  همگی  نظر  مورد  ارتباطی 
شدند )فریر، 1384: 69(. ساخت چنین اقامتگاه هایی، نیازمند 
فراهم آوردن امكانات رفاهی و خدماتی كافی درمجاورت این 
بناها بود؛ بنابراین، با ساخت این اقامتگاه ها یا باید قصبه و 
روستایی كوچك در مجاورت آن شكل می گرفت یا این كه 
خوِد اقامتگاه، باید درنزدیكی روستا یا شهری بنا می شد. 
چنان كه براساس بررسی های میدانی، درمجاورت هر سه 
اقامتگاه دولت آباد، علی آبادریگ و دمبی، روستا یا شهری 
وجود داشته یا دارد. پیترو دالواله در سفرنامه خود اشاره 
كرده كه به دستور شاه عباس اول پس از احداث و گسترش 
شبكه راه های ارتباطی كشور، بر سر برخی راه ها، به منظور 
احداث  جدیدی  روستاهای  مسافران،  به  خدمات رسانی 
داده  سكونت  روستاها  این  در  مردمانی  باالجبار  و  شده 
شدند )دالواله، 1371: 164(. بنابراین اراده و خواست شاه 
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و هم چنین خدمات رسانی به كاروانیان مهم ترین دالیل شكل 
گیری و توسعه روستاهای هم جوار با اقامتگاه های شاهی بود.

و  جغرافیایی  های  نقشه  بر  نگاهی  با  دیگر،  سوی  از 
بررسی مسیرهای قابل عبور رشته كوه های شمال اصفهان، 
به نظر می رسد انتخاب مسیر راه شاهی اصفهان به فرح آباد 
ساری، به درستی صورت گرفته و كوتاه ترین مسیر ممكن 
برای عبور این جاده درنظر گرفته شده است؛ مسیری كه 
از دولت آباد، علی آبادریگ و دمبی تا چهارآباد، عباس آباد 
كاماًل  خط  یك  در  شاهی  اقامتگاه های  سایر  و  سیاه كوه 
مستقیم عبور می كرد )تصاویر 1 و 7(. هم چنین با توجه به 
فاصله 15 كیلومتری دولت آباد قدیم از اصفهان، فاصله 14 
كیلومتری علی آبادریگ تا دولت آباد و فاصله 15 كیلومتری 
حداقل  با  را  فواصل  این  توان  می  علی آبادریگ  از  دمبی 
همراه  هیئت  و  شاه  سفر  روز  یك  برای  مناسب  مسافت 

او )حدود 3 فرسخ یا تقریباً 16 كیلومتر( مطابق دانست.
براساس شواهد بررسی های باستان شناسی و قطعات 
منطقه  دو  در  رسد  می  به نظر  سطح  در  پراكنده  سفال 

علی آباد ریگ و دمبی، قبل از احداث اقامتگاه شاهی در 
دوره صفویان، سكونت گروه های انسانی وجود داشته است 
روستای  مجاورت  در  صفوی  عصر  در  ها  اقامتگاه  این  و 
موجود بنا شده اند. اما این موضوع درباره دولت آباد صادق 
به  وجود  صفوی  دوره  از  قبل  تاریخی  متون  در  نیست. 
روستا یا شهری به نام دولت آباد اشاره ای نشده است و شواهد 
كند.  نمی  تأیید  را  موضوعی  چنین  نیز  شناسی  باستان 
بنابراین، می توان تصور كرد كه در دولت آباد، ابتدا اقامتگاه 
شاهی احداث شده و سپس بنا به ضرورت هایی، روستای 

دولت آباد شكل گرفته است.
علل شكل گیری این روستا درمجاورت اقامتگاه شاهی 
دولت آباد را می توان از منظر باستان-زیست بوم شناسی با 
با  دانست.  مرتبط  »فضا«  و  »تنوع«  »ماده«،  متغیر  سه 
بررسی نوع خاک منطقه و نگاهی بر فعالیت های صنعتی 
دولت آباد  پیرامون  مناطق  در  اخیر  دوران  كشاورزی  و 
مصالح  ساخت  برای  خاک  نوع  این  كه  است  مشخص 
است؛  مناسب  بسیار  خشت،  و  آجر  ازجمله  ساختمانی، 
زیرا خاک منطقه دارای مقادیر زیادی شن و ریگ است و 
وجود شن و ریگ در خاک باعث مقاوم شدن آجر، خشت 
و چینه و پیشگیری از ترک برداشتن آنهاست )زمرشیدی، 
1387: 128(. درحال حاضر تعداد قابل توجهی كوره سنتی 
آجرپزی درنزدیكی دولت آباد و اطراف شهر گز فعال است 
اغلب  نیاز  و دركنار كوره های آجرپزی جدید، آجر مورد 
شهرهای استان اصفهان و استان های هم جوار توسط این 
نیاز در این كوره ها  كوره ها تأمین می شود. سوخت مورد 
دوران  در  اما  است؛  سیاه  نفت  یا  مازوت  حاضر  درحال 
گذشته از زغال سنگ، چوب و خار بیابان به عنوان سوخت 
كوره استفاده می شد )فدالی، 1385: 133(. بنابراین، برای 
خشت  و  آجر  منطقه،  معماری  ساختارهای  گیری  شكل 
بوم آورد به راحتی دراختیار معماران و بّنایان بود و وجود 
چوب و خار بیابان در منطقه، سوخت مورد نیاز كوره های 
پخت آجر را تأمین می كرد. با توجه به فاصله كوتاه دولت آباد 
از شهر اصفهان، دور از ذهن نیست كه آجر تولیدی این 
بناهای شهر اصفهان را  نیاز  نیز  منطقه در دوران صفوی 

تأمین می كرده است.
از سو ی دیگر، خاک منطقه برای كشت  و زرع محصوالتی 
و  كشاورزی  گذشته،  دوران  از  و  بوده  مستعد  خاص، 
باغداری در این منطقه رواج داشته و محصوالت مختلفی 
برخوار  ناحیه  مركزیت  در  تقریباً  كه  آباد  دولت  درحوالی 
بود، كشت می شده است. دربرخی متون به كیفیت باالی 
این محصوالت و شهرت فرامنطقه ای آنها نیز اشاره شده  تصویر 7. راه شاهی اصفهان ـ فرح آباد ساری )كالیس، 1365: 75(.
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است )ابن حوقل، 1345: 106-107؛ اعتمادالسلطنه، 1364: 
این  از  برخی   .)301-300  :1368 ارباب اصفهانی،  241؛ 
باال  كیفیت  به سبب  روناس  و  تریاک  هم چون  محصوالت 
و حجم تولید انبوه به كشورهای دیگر نیز صادر می شدند 

)باستانی پاریزی، 1348: 205(.
ارتباطی  راه  صفوی  شاهی  راه  بر  عالوه  همچنین، 
بر این اساس،  و  كرد  می  عبور  دولت آباد  از  نیز  دیگری 
دولت آباد افزون بر خدمات رسانی به كاروان شاه و هیئت 
داد. مسیر  ارائه می  نیز خدمات  كاروانیان دیگر  به  همراه 
»اصفهان ـ دولت آباد ـ علی آبادریگ ـ دمبی ـ بهجت آباد« 
همان مسیر شاهی بود و عالوه بر شاه و درباریان كاروان 

اند. مسیر دیگر  از آن استفاده می كرده  نیز  های معمولی 
ـ  ریگ  آباد  علی  ـ  شاپورآباد  ـ  آباد  دولت  ـ  »اصفهان 
دمبی ـ بهجت آباد« بود كه مورد استفاده اغلب كاروانیان 
قرار می گرفت )احمدی، 1388: 52؛ احمدی، 1380: 138 
و 140(. بنابراین وجود تأسیسات و ابنیه خدماتی در دولت 

آباد ضروری بود و این امر خود به توسعه دولت آباد به عنوان 
یك مركز اقامتی در فاصله نزدیكی از اصفهان منجر شده 
شكل  در  را  فضا  بوم شناختی  امر، نقش متغیر  این  بود. 

گیری و توسعه دولت آباد مشخص می كند.
ترین  مهم  از  یكی  تاریخی،  كتب  های  نوشته  براساس 
دالیل احداث اقامتگاه شاهی در دمبی، ویژگی های مطلوب 
بودن شرایط  مهیا  و  جانوری  های  گونه  تنوع  جغرافیایی، 
این منطقه به شكارگاه سلطنتی بود. درباره  برای تبدیل 
اصفهان،  شمالی  نواحی  در  نیكو  و  فراوان  های  شكارگاه 
است  آورده  اشاراتی  القلوب  نزهت  در  مستوفی  حمداهلل 
خوش  هواي  آب  و  به دلیل   .)56-54  :1336 )مستوفی، 
بیابان  و  دشت  كوه،  در  شكار  وفور  و  دمبی  فرح بخش  و 
شاه  عباس  امر  به  حكومت،  مركز  تا  مناسب  فاصله  و  آن 
تفرجگاه ییالقي با عمارتی باشكوه در این مكان برپا شده 
بود )نراقی، 1352: 64(. این عامل، دركنار موقعیت مناسب 
دمبی در خط مستقیم اصفهان به جاده سنگ فرش كویر 
باعث شكل گیری اقامتگاه شاهی در دمبی بود. همچنین، 
اقامتگاه، فاصله حدود یك منزلی آن  در شكل گیری این 
در  آباد  بهجت  و  جنوب  در  آبادریگ  علی  تا  فرسخ(  )سه 
شمال نیز نقش داشت؛ بدین معنا كه پس از یك روز سفر 
از علی آبادریگ به دمبی و در روز بعد از دمبی به بهجت آباد 

می رسیدند.
به نظر می رسد در توسعه روستاهای دولت آباد، علی آبادریگ 
و دمبی متغیر بوم شناختی فضا نقش عمده ای داشته است؛ 
چراكه تاقبل از دوران صفوی و احداث راه شاهی تا فرح آباد 

ساری راه های ارتباطی شمال اصفهان از مناطق دیگر عبور 
می كردند )احمدی، 1388: 67-68( و علی آبادریگ و دمبی 
در مسیر فرعی تری قرار داشتند كه دربرخی دوره ها فقط 
از دوران صفوی  اما  بود؛  و چاپاری  نظامی  استفاده  مورد 
بر تعداد این راه های ارتباطی افزوده شد و مسیر دولت آباد، 
علی آبادریگ و دمبی به مسیری پرتردد تبدیل شد )نك: 
سیرو، 1357: 19-37؛ احمدی، 1388: 67-68(. با اهمیت 
صفوی  دوره  از  آن  در  تردد  افزایش  و  مسیر  این   یافتن 
و  علی آبادریگ  آباد،  دولت  روستاهای  اهمیت  بر  كم  كم 
دمبی نیز افزوده شد و توسعه و گسترش در آنها سرعت 

بیش تری گرفت.
كوچِك  هرچند  های  كارگاه  وجود  دیگر،  سوی  از 
به  منطقه  سه  هر  ساكنان  اشتغال  و  فرش بافی  نساجی، 
این  مناسب  ویژگی های  از  ناشی  بافندگی  و  ریسندگی 
پنبه  و كشت محصوالتی چون  دام  پرورش  برای  مناطق 
بود. پنبه یكی از  محصوالت كشاورزی در منطقه برخوار 
بود و در برخی منابع به كیفیت باالی این محصول اشاره 
شده است )ارباب اصفهانی، 1368: 300(. وجود كارگاه های 
ریسندگی و بافت پارچه های پنبه ای در برخی از روستاها 
و شهرهای برخوار جایگاه واالی این محصول را در منطقه 
مشخص می كند )نك: احمدی، 1388: 342(. همچنین در 
سال های اخیر بافت انواع فرش ها در این مناطق مرسوم 
نواحی  این  تاریخ  و  فرهنگ  در  ریشه  كه  هست  و  بوده 
اغلب  در  تولیدات  این گونه  فراگیربودن  به  توجه  با  دارد. 
قریه ها، روستاها و شهرهای شمال اصفهان شاید عالوه بر 
تأمین نیاز ساكنان منطقه، نیاز شهرهای دیگر نیز ازطریق 
این تولیدات برطرف می شد )نك: احمدی، 1388: 415(. 
محصوالتی  تولید  به  تنوع  بوم شناختی  متغیر  بنابراین 

خاص همچون دست بافته ها نیز منجر شده بود.
آباد قدیم،  در مرحله ترک و تخریب روستاهای دولت 
علی آبادریگ و دمبی عالوه بر جنگ و گریزهای افغانان 
عوامل   ،)303  :1368 )ارباب اصفهانی،  اصفهان  شمال  در 
بوم شناختی و محیطی به ویژه متغیر فضا نیز نقش عمده 
فعلی  شهر  سالخوردگاِن  اظهارات  بر  بنا  اند.  داشته 
بعد  دوران  در  شهر  رونق  و  رشد  وجود  با  آباد،  دولت  
 120 درحدود  ویرانگر  سیلی  وقوع  به دلیل  صفویان  از 
سال قبل به یك باره تمام روستا تخریب شد. اما با توجه به 
جمعیت زیاد روستا و اهمیت آن در مناسبات اقتصادی، 
سیل  این  بازماندگان  اصفهان  شمال  خدماتی  اجتماعی، 
شهر  آباد،  دولت  غرب  كیلومتری  سه  درحدود  محلی  در 
دولت آباد فعلی را پایه گذاری كردند. رشد دوباره این شهر، 
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پس از وقوع سیل ویرانگر، نشان دهنده اهمیت آن درمیان 
شهرها و روستاهای شمال اصفهان است. موضوعی كه شاید 
درباره علی آباد ریگ و شهر كمشچه در سه كیلومتری آن 
نیز به وقوع پیوسته است. در قرن اخیر با توجه به احداث 
ساخت  و  آباد  دولت  درحوالی  فراوان  صنعتی  های  كارگاه 
یك منطقه صنعتی در نزدیكی آن رشد و توسعه این شهر 
به  به اصفهان و  نزدیكی آن  این كه  سرعت گرفت؛ ضمن 
مسیرهای اصلی در شمال اصفهان كه امروزه مورد استفاده 
هستند نیز از دالیل توسعه دولت آباد در دهه های اخیر است.

علی آبادریگ روستایی با وسعت تقریبی 500×300 متر 
بود.  شده  بنا  صفوی  شاهان  اقامتگاه  آن  شرق  در  و  بود 
از آنجایی كه این روستا در محدوده برخی از جنگ های 
طوایف و اقوام2 قرار داشت )ارباب اصفهانی، 1368: 303(، 
به نظر می رسد یكی از مهم ترین دالیل ترک و تخریب آن، 
ویرانِی ناشی از این نبردها بود. بنابراین، در مرحله ترک 
و تخریب این روستا عامل بوم شناختی فضا نقش عمده ای 
داشته است. پس از ترک و تخریب این روستا، كم كم با 
وزش بادها و طوفان های شن ازسمت كویر مركزی ایران، 
این روستا به تمامی در زیر الیه هایی از شن مدفون شد كه 
براساس بررسی میدانی نگارندگان دربرخی نقاط ارتفاع این 
الیه های شن به حدود 1/5 متر می رسد. بنابراین پدیده باد 
كه در مباحث بوم شناختی به عنوان یكی از مصادیق متغیر 
انرژی بررسی می شود، در این روستا باعث ویرانی كامل 
پیوسته درمعرض  به صورت  ناحیه  این  شده است. چراكه 
وزش بادهای خشك كویری از شرق و شمال است كه با 
خود ذرات شن و ماسه می آورند و باعث فرسایش زمینه ای 
هادی  )طرح  شوند  می  معماری  ساختارهای  و  كشاورزی 
ازجمله وسعت  براساس شواهدی  آباد، 1373: 57(.  دولت 
كِم روستای علی آبادریگ، اشاره های اندِک متون و منابع 
به نظر  فعلی  آباد  دولت  با  مقایسه  در  آن  به  تاریخی 
می رسد اهمیت علی آباد ریگ در دوران حیات خود، كمتر 
از دولت آباد بوده و توسعه كمتری داشته است. در دوران 
از  آبادریگ  علی  و  كمشچه  دورماندن  به  توجه  با  اخیر 
توسعه  منطقه  این  اصفهان  شمال  در  اصلی  مسیرهای 

است. نیافته  چندانی 
یكی دیگر از دالیل عدم توسعه علی آباد ریگ و شهر 
اصلی  مسیرهای  تغییر  كمشچه،  یعنی  آن  با  هم جوار 
اخیر  های  دوره  در  زیرا  بود  اصفهان  شمال  در  ارتباطی 
دسترسی اصلی اصفهان به اردستان از دو مسیر نائین یا 
نطنز صورت می گرفت و دسترسی از دولت آباد و كمشچه 
بنابراین،  گرفت.  قرار  اهمیت  دوم  درجه  در  اردستان  به 

پس  كمشچه  در  علی آبادریگ  ساكنان  سكونت  وجود  با 
از ویرانی علی آباد، شهر كمشچه به عنوان علی آباد جدید 

توسعه چندانی نیافت.
تدریجی  ترک  و  كم  بسیار  توسعه  عمده  دالیل  از 
روستای دمبی از حدود اواخر دوران قاجار و دهه های اخیر 
می توان به متغیر بوم شناختی فضا اشاره كرد. عدم استفاده 
از راهی كه از اصفهان به دمبی و سپس بهجت آباد، چهارآباد، 
اصفهان  ـ  اهمیت یافتن مسیر  و  نطنز می رفت  و  سردهان 
این  از  دمبی  دوربودن  هم چنین  و  نطنز  ـ  مورچه خورت 
دمبی  در  توسعه  عدم  عمده  دالیل  از  یكی  جدید  مسیر 
بود. مسیر »اصفهان ـ مورچه خورت ـ نطنز« درحدود 12 
كیلومتر طوالنی تر از مسیر »اصفهان ـ دمبی ـ سردهان 
كمتر  طبیعی  موانع  و  عوارض  به دلیل  اما  بود؛  نطنز«  ـ 
اهمیت بیش تری یافته بود )سیرو، 1357: 37(. همچنین 
بنا بر نوشته متون و گزارش های موجود، در دوران اخیر 
نواحی كوهستانی و دامنه های كوه های كركس از دمبی تا 
مورچه خورت محل استقرار راهزنان و باج گیران بود )برد 
نورانی،  آبادی، 1361: 110؛  دولت  هارولد، 1376: 273؛  و 
جاده  از  بخشی  جایی كه  تا   )165-164 و   160  :1383
معروف  ُقُرقچی«  نام »گردنه  با  مورچه خورت  از  خروجی 
این  شود.  می  خوانده  نام  به همین  نیز  امروزه  و  بود  شده 
موضوع امنیت منطقه را تحت تأثیر قرار داده بود؛ در حالی 

كه در دوره صفویان وضع بدین منوال نبود و امنیت منطقه 
در آن دوران به گونه ای تأمین شده بود كه شاه عباس این 
اما  بود.  كرده  انتخاب  خود  شكارگاه  به عنوان  را  منطقه 
اوضاع  و  مشروطیت  با  هم زمان  به ویژه  و  اخیر  دوران  در 
نابسامان اصفهان، راهزنی و قطع طریق در راه های منتهی 
به اصفهان به حد باالیی رسیده و زندگی و عبور  و مرور 
با مشكل مواجه كرده بود. سیرو در توصیف راه  مردم را 
اشاره  آباد« چنین  بهجت  ـ  دمبی  ـ  ـ كمشچه  »اصفهان 
كرده كه این راه در دوران صفوی یكی از راه های پررفت 
واقع  كویر  انتهایی  قسمت  در  چراكه  است؛  بوده  آمد  و 
راهزنان  استقرار  به دلیل  قاجار  دوران  در  اما  است.  شده 
در كوهستان های آن و نا امنی مسیر كمتر مورد استفاده 
بود )سیرو، 1357: 28(. بنابراین، یكی دیگر از دالیل عدم 
توسعه دمبی در دوران پس از صفوی همین موضوع بوده 
است؛ تا جایی كه امروزه دمبی با وجود برخورداری از منابع 
نفر جمعیت در حال  با حدود 114  آب كافی و مناسب، 
ویرانی و متروک شدن است. درحال حاضر، مسیری كه از 
بسیار  ای  جاده  رسد،  می  دمبی  به  كمشچه  و  اصفهان 
كم تردد است كه تنها مورد استفاده كارگران معادن اطراف 
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نتيجه گيری
فعالیت های عمرانی و برنامه های سازندگی شاه عباس اول پس از تثبیت حكومت او از مهم ترین اقدامات وی 
در توسعه كشور بود. وی به دلیل عالقه به مازندران )زادگاه مادرش( و ویژگی های آب وهوایی این منطقه، دستور 
ساخت راه شاهی میان اصفهان و مازندران را صادر كرد و درطول این مسیر اقامتگاه هایی مناسب برای سكونت 
شاه و هیئت همراه بنا شد. بنابراین، ساخت و شكل گیری این اقامتگاه ها مستقیماً براساس اراده و خواست شاه 
آباد ریگ و دمبی، برخی متغیرهای  آباد، علی  بناها در دولت  این  اما در مرحله مكانیابی و احداث  بوده است. 
بوم شناختی اثرگذار بوده اند. ازجمله این متغیرها، فضا، ماده و تنوع بود. فاصله حدود 15 كیلومتری دولت آباد 
از اصفهان، علی آبادریگ از دولت آباد و دمبی از علی آبادریگ، با حداقل مسافت سفر یك روزه مطابقت داشت. 
از طرف دیگر، این سه اقامتگاه و اقامتگاه های دیگر در نواحی شمالی تر تقریباً در خطی مستقیم واقع بودند كه 
كوتاه ترین مسیر برای عبور از كوه های كركس و مركز فالت ایران محسوب می شد. وجود شكارگاه عالی و تنوع 
گونه های جانوری در نواحی اطراف دمبی، یكی دیگر از دالیل انتخاب این منطقه به عنوان یكی از اقامتگاه های 
بین راهی شاه بود تا عالوه بر اسكان كاروان شاهی در آن، امكان پرداختن شاه به تفریح و شكار نیز فراهم شود. 
از سوی دیگر، احداث این اقامتگاه های شاهی سبب توسعه روستاهای هم جوار نیز شده بود و در این توسعه، 
عواملی چون خدمات رسانی به كاروانیان، رونق كشاورزی و كشت محصوالتی خاص و ممتاز و همچنین تولید 
كاالهایی ازجمله پارچه و فرش مؤثر بودند. توسعه دولت آباد و تبدیل آن به شهری بزرگ در شمال اصفهان در 

دوران اخیر ناشی از این موضوع است.
اما با وجود توسعه دولت آباد در دوران پس از صفوی، در علی  آبادریگ و دمبی روند توسعه متوقف شد و این 
عدم توسعه به ترک و تخریب این روستاها انجامید. در فاز تخریب این دو سكونتگاه، افزون بر ویرانی های ناشی 
از جنگ های افغان ها و طوایف و اقوام دیگر، دو متغیر بوم شناختی فضا و انرژی عمده ترین نقش را داشت. تغییر 
مسیرهای اصلی ارتباطی اصفهان با نواحی شمالی، سكونت اهالی علی آبادریگ در شهر كمشچه درنزدیكی آن، 
كوهستانی بودن نواحی شمالی دمبی كه امكان كمین راهزنان و باج گیران را افزایش می داد و هم چنین دورماندن 
علی آبادریگ و دمبی از دسترسی مسافران از مهم ترین این دالیل هستند. تغییر مركز حكومت از اصفهان به 
شیراز و تهران، پس از دوران صفوی، سبب كاهش  اهمیت اصفهان و ركود فعالیت های عمرانی بود و برخی از 
مسیرهای ارتباطی فرعی تر كم تر مورد استفاده قرار گرفتند. همه این موارد، از مصادیق تأثیر متغیر بوم شناختی 

فضا بر این محوطه ها شمرده می شوند.
وزش مداوم بادهای خشك شرقی و شمالی كه با خود ذرات ماسه و شن به همراه می آورند، از دیگر دالیل 
تخریِب سریع در علی آبادریگ بوده است؛ درحالی كه در دمبی به دلیل محاصره شدن با كوه های كركس، تأثیر این 
پدیده كمتر بوده و روند تخریب دمبی نسبت به علی آبادریگ سرعت آهسته تری داشته است. وزش این بادهای 

مخرب از مهم ترین مصادیق تأثیر متغیر بوم شناختی انرژی بر ترک و تخریب محوطه هاست.

دمبی و ساكنان دو روستای دمبی و مرغ قرار می گیرد؛ 
به اتمام می رسد و  َمرغ جاده  و  از دمبی  با گذشتن  زیرا 
برای دسترسی به مناطق شمالی تر، در دوران اخیر جاده 

آسفالته مناسبی احداث نشده است.
و دمبی،  آبادریگ  علی  توسعه  به نظر می رسد در عدم 
تغییر مركز حكومت از اصفهان به شیراز و تهران نیز نقش 
داشته است. در دوران پس از صفویان، با انتقال پایتخت از 
اصفهان به مراكزی چون شیراز و تهران، عماًل روند توسعه 
و  ركود همراه شد  با  آن  پیرامون  نواحی  و  اصفهان  شهر 
پیرامون  عمرانی  و  خدماتی  صنعتی،  های  فعالیت  برخی 

باعث كاهش  این مسئله همچنین  یافت.  اصفهان كاهش 
رفت و آمد از مسیرهای فرعی و دورتر بود. شاید كاهش 
مانند  نبردهایی  درپی  مجاور  نواحی  و  اصفهان  جمعیت 
نبرد افغان ها و ایرانیان یا بر اثر بیماری های واگیردار نیز 
بر این ركود مؤثر بود. از طرف دیگر، با اهمیت یافتن راه های 
ارتباطی اصفهان به تهران در دوران قاجار، دو مسیر »اصفهان 
ـ مورچه خورت ـ دلیجان ـ قم« و »اصفهان ـ مورچه خورت 
ـ كاشان ـ قم« به مسیرهای عمده و اصلی تبدیل شدند 
و دیگر راه ها یا بالاستفاده ماندند یا تردد كم تری از آنها 

صورت می گرفت.
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پی نوشت
1- Landscape Archaeology

2-پس از غلبه افغان ها بر شاه سلطان حسین و تصرف اصفهان، نبردهایی میان ایرانیان و افغان ها درنواحی شمال اصفهان صورت گرفت 
كه مهم ترین آنها، نبرد نادرشاه با افغان ها در مورچه خورت بود )نك: ارباب اصفهانی، 1368: 303(.
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پیدایش بادگیر در خانه های دشت یزد – اردکان
   رضا ابوئی*     فرهنگ مظفر  **    ليال ذاكرعاملی***

* استادیار، دانشكده مرمت، دانشگاه هنر اصفهان.
** استادیار، دانشگاه هنر اصفهان.

leilaameli@yahoo.com               )دانشجوی دكتری رشته مرمت  بناهای تاریخی دانشگاه هنر اصفهان)نویسنده مسئول ***

چکيده
بادگیر در مناطق  گرم وخشك نه تنها یك عامل برای تنظیم شرایط محیطی كه نمادی از معماری  این اقلیم است. 
با توجه به كاربرد آن در تابستان، به طور كل  بادگیرها در جبهه تابستان نشین و برفراز یا در پشت یا كنار ایوان  
جنوبی خانه ها مستقر هستند. در شهرهایی چون میبد، عقدا و اردكان  كه بادگیرها یك سویه است، همگی رو به 

سوی شمال دارند تا باد مساعد شمالی  را دریافت كند. 
این  است. در  اردكان  یزد-  بادگیر در معماری خانه های دشت  تاریخی   ریشه های  ردیابی  مقاله  این  هدف 
بناهای  تاریخی و قدیمی ترین  تاكنون شناسایی شده اند، متون  برپای دشت كه  بررسی قدیمی ترین خانه های 

یادمانی منطقه مورد استناد قرار گرفته اند. 
در خانه های دوره ایلخانی و تیموری )قدیمی ترین خانه های پابرجا( این حوزه با عنصر بادگیر به شكلی كه 
برای ما شناخته شده است، مواجه نیستیم. تشكیالت  نسری شامل ایوان رفیع و كم عرضی است كه در پشت آن  
اتاق مجلل طنبی قرار دارد. در بناهای غیر مسكونی منطقه نیز، بادگیرها اصیل  نبوده و بعدها الحاق شده اند. این 
در حالی است كه در متون  آن عصر، به كرات اشاره شده كه افراد سرشناس و متمول، خانه ها و عمارات بادگیردار 
برپا نموده اند؛ حتی در متون كهن تر نیز به وجود بادگیر یا واژه های  هم معنای آن چون بادغر و بادغس و بادغند 
و ... تأكید شده  است؛ با این وجود، حتی در معدود خانه های عصر صفویه كه دارای بادگیر هستند، بادگیرها در 
اعصار بعد به بنا اضافه شده است. با وجود این كه این خانه ها نسبت به خانه های دوره های ایلخانی و تیموری ازلحاظ 
تناسبات و چیدمان  فضاها متفاوت می باشند، بادگیرهای آنها اصیل نیست. در خانه های دوره های زند و قاجار عنصر 
بادگیر به عنوان شاخص و معرف معماری كویر رخ نمایی می كند و به حدی فراگیر است كه حتی آسمانه شهرهای 
منطقه را شكلی  ویژه بخشیده است. به این ترتیب، از یك سو فقدان هرگونه عنصر مستقل معماری تحت عنوان 
بادگیر در خانه های قبل از زندیه و از سوی دیگر تأكید متون بر احداث و وجود بادگیر در خانه های مظفری منطقه 
پرسش مهم این پژوهش است. قدیمی ترین بادگیر تاریخ دار منطقه مورد مطالعه كه در بنایی غیر از آب انبار ساخته 
شده و هم عصر خود بناست، بادگیر عمارت دولت آباد یزد متعلق به دوره زندیه )سال 1160 ه.ق.( است. به جز آن، 
بادگیرهای اصیل تنها در آب انبارهای منسوب به قرون هشتم و نهم هجری دیده می شود )مانند آب انبار چهارسوق 
شاهی یزد و آب انبار تفت( در حالی كه در سایر انواع بناهای این دوره بادگیر اصیل دیده نشده است. به این ترتیب، 

شاید بتوان ریشه های پیدایش بادگیر را در آب انبارها یافت كه بعدها به سایر انواع بناها نیز تسری پیدا می كند. 

كليدواژه ها: بادگیر، طنبی، خانه، یزد.

تاریخ دریافت مقاله: 90/2/25
تاریخ  پذیرش مقاله: 91/4/19
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بادگیر یكی  از عناصر مهم و شاخص معماری مناطق 
گرم )گرم وخشك و گرم ومرطوب( ایران زمین  است كه از 
دیرباز برای تعدیل حرارت و تهویه فضای داخلی  بناها برپا 

می شده است. 
بناهای  سنتی  معماری  كلی  تركیب   در  عنصر  این 
با دقت  به عنوان عنصری  ضروری  مختلف منطقه كویری 
شهرهای   آسمانه  به طوری كه  شده،  گرفته  به كار  خاصی 
متعدد  بادگیرهای  وجود  با  لوت  و  كویر  دشت  حاشیه 
خانه ها، مساجد و آب انبارها قابل  تمایز از آسمانه شهرهای 
بادگیر  این كه   وجود  با  ترتیب،  به این  است.  اقالیم  دیگر 
به منظور عملكردی كاماًل مشخص و ویژه با توجیهی كاماًل 
مادی  متولد شده، به مرور به دلیل امكاناتی كه برای تنظیم 
مناطق  معماری  نماد  به  می آورد،  فراهم  محیطی   شرایط 

گرم وخشك مبدل گردیده  است. 
از دیدگاه سازه ای، دینامیكی و شكلی تنوع فراوانی در 
بادگیرها وجود دارد )بهادری نژاد و دهقانی، 1387( كه در 
مباحث مربوط به  گونه شناسی شكلی یا تحلیل سازه ای و 
دینامیكی توسط محققان این زمینه ها مورد بررسی قرار 
بدان  و  مطرح  نوشتار  این  در  كه  سؤالی  اما  است.  گرفته 
پرداخته می شود، درخصوص پیدایش این عنصر معماری – 

تأسیساتی است. این كه:
 - بادگیر از چه زمانی در معماری مسكونی دشت یزد–اردكان 

راه پیدا  كرده است؟ 
- بادگیر ابتدا در چه نوع  بناهایی ظهور پیدا كرده است؟

- اولین بادگیرها در كدام بخش از سرزمین ایران ایجاد شده اند؟

بادگیر در خانه های  این پرسش ها، تحوالت  به  پاسخ  برای 
دشت یزد–اردكان )با تأكید بر شهرهای  یزد و میبد(، از عصر 
ایلخانی تا قاجار مورد بررسی قرار گرفته  و به ساختار و ارتباط 

آن با كل بنا، در انواع بناهای دیگر نیز اشاره  شده است. 

روش تحقيق
خاص  عنصر  یك  مقاله،  این  در  این كه  به  توجه  با 
تاریخی  دیدگاهی  با  مشخص  منطقه  یك  در  معماری 
مورد بررسی قرار می گیرد، متون كهن و خود آثار معماری 
مهم ترین موارد مورد استناد هستند. برای یافتن پیشینه 
بادگیر در معماری خانه های منطقه یزد- پیدایش عنصر 

در  پابرجا  خانه های  قدیمی ترین  كار  آغاز  نقطه  اردكان، 
منطقه یعنی خانه های قرون هشتم و نهم هجری هستند. 
با توجه به این كه اصوالً خانه ها درطی حیات خود نسبت 

به دیگر بناها بیش تر دستخوش تحوالت می شوند، جهت 
و  ترانشه ها  ایجاد  به  نیاز  آنها  در  بادگیر  اصالت  تعیین 
با برداشتن  بررسی هایی در اطراف خانه ها بود كه معموالً 
الیه های رویی اندود و مشاهده مغز خشتی ساختار، اصیل 
نیز  مواردی  در  گردید.  بادگیرها مشخص  الحاقی بودن   یا 
از  تجاوز  یا  پالن  از  بادگیر  معمول   غیر  بیرون زدگی های 
بادگیر  كه  می آورد  حاصل   را  اطمینان  این  زمین،  خط 

مدت ها بعد از ساخت بنا به آن افزوده شده  است. 
برای ریشه یابی واژه  بادگیر در درجه اول، لغت نامه ها و 
پس از آن متون كهن مورد استفاده  قرار گرفت و تطبیق 
واژه بادگیر با عنصر بادگیر به لحاظ زمانی در متون و آثار 
خانه های  درمورد  به خصوص   نهایی،  تحلیل  در  معماری 

دوره ایلخانی تا صفوی، بسیار مثمر ثمر بود. 
به طور كل ، انطباق دائم آنچه از خانه های سنتی برجا 
مانده با بناهای یادمانی كتیبه دار و توصیفات متون كهن 
در یافتن سرنخ های هرچه قدیمی تر از بادگیر، بنای اصلی 

روش تحقیق بوده است.

پيشينه تحقيق
اقلیمی در معماری مناطق  به عنوان یك عامل  بادگیر 
تجزیه وتحلیل  و  بررسی  مورد  فراوان  ایران،  گرم وخشك 
قرار گرفته است. دینامیك و عملكرد آن درجهت تنظیم 
شرایط محیطی، فرمول های مربوط به ایستایی و تاحدودی 
است، شده  نمونه سازی  و  استخراج  آن،  اجرایی   جزئیات 

به وفور  را  سنتی  عملكرد  همان  با  بادگیر  احداث  حتی   
می توان در خانه های مدرن منطقه مشاهده نمود.2 اما در 
معماری  در  چگونه  و  زمانی   چه  در  بادگیر  این كه  مورد 
كوتاه  اشاره  چند  به  معموالً  منابع ،  در  است،  شده  ظاهر 
اكتفا شده مبنی بر این كه بادگیر عنصری بسیار كهن  در 
معماری ایران است. با وجود نقش پررنگ اقلیمی، المانی 
در چه  و  این كه چگونه  دانستن  عنصر،  این  عملكردی  و 
زمانی و تحت تأثیر چه  عواملی در معماری سنتی ظهور 
پیدا كرده و تكامل و رشد  یافته است، نقش مهمی  در فهم 

ما از دانش بومی خود و معماری منطقه  خواهد داشت. 

معنای  لغوی بادگير
در لغت نامه دهخدا بادگیر به معناهای زیر آمده است:

دریچه و روزنی  كه برای باد در خانه سازند. خانه ای كه 
باشد.  باد داشته  بادگیر جهت رسیدن  از هر چهار طرف  
عمارتی بسیار مرتفع كه بر باالی  خانه ها سازند و رخنه ها 
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در  داخل   آید  باد  كه  طرف  هر  از  تا  گذارند  طرف  به هر 
تنوره  چون  بلند  مخرجی  )ناظم االطباء(.  گردد  خانه  آن 
بر باالی بنا و عمارتی به سبك خاص كه باد از آن پیوسته 
جریان  خنك شدن  و  تهویه  برای  هوا  و  فروشود  زیر  به 
داشته باشد، جای گذار باد، محلی بادگیر. جایی كه بیش تر 
باد در آنجا اوفتد. محلی كه باد بر آن مستولی باشد. بادگی. 
حلقه ای فلزی كه بر باالی سر قلیان نهند، نگاه داشتن تنباكو 

و آتش را. حلقه مانندی دیواره دار كه بر سماور نهند.
هم معنای بادگیر واژه های دیگری نیز آمده است:

بادخور: دریچه ای باشد برای گذر باد خصوصاً در سقف 
خانه. دریچه ای كه در باالی عمارت جهت تجدید هوا قرار 

دهند. سوراخی برای درآمدن هوا. خانه  تابستانی. 
باشد.  داشته  بادگیر  كه  گویند  را  خانه ای  بادپروا: 
و  بادخوان  را  آن  و  آید  آن   در  باد  كه  گویند  را  خانه ای 

بادخن و بادخون گویند. گذرگاه  باد. 
بادرس : خانه ای  را گویند كه از هر چهار طرف آن باد 
آید. جایی كه از هر طرف باد به آنجا رسد. جای گذر باد. 

بادغر: به معنای بادغد است كه خانه تابستانی و بادگیر 
باشد. جایی بود كه  در او باد بجهد. خانه تابستانی بود كه 
گویند.  نیز  بادغر  و  باد درجهد  تا  دارد  بسیار  دریچه های  
پیوسته  كه  گویند  بادگیر  را  آن  كه  باشد  تابستانی    خانه 
در آنجا باد خنك  بجهد. جایی كه از هر طرف باد به آنجا 
بوزد. بادگیر كه در سقف  اتاق هاست. جای گذر باد. بادگیر 
خانه تابستانی است و گذرگاه باد و باغس و بادغن به همان 
بوزد.  خنك  باد  آن  در  كه   تابستانی  خانه  است.  معانی 

طنبی. خانه بادگیردار .
او  در  جایی كه  آید.  باد  همه طرف  از  جایی  كه  بادغد: 
باد گذرد و مقامی  كه از آن، باد از هر جانبی برسد و آن 
است.  بادغر  اصحح  و  مشهور  و  مخصوص  است   عمارتی 
خانه تابستانی، خانه  بادگیردار. خانه ای كه  در اطراف آن 

بادگیر ساخته باشند. 
بادغرد: بادگیر، خانه ای  كه از همه طرف به آن باد وزد. 
لغتی است در بادگرد یعنی بادگیر و آن  مركب است از باد 
معروف و غرد كه لغتی است میان فعل ماضی،  اسم مفعول 
و مصدر و معنی تركیبی بادغر، بادگرد جاعل  باد است و 
بادگرد است.  باد است به مجاز توان  گفت كه  چون مهب 
زیرزمین سازند.  و نشستنگاه  كه در  باشد  تابستانی  خانه 
بادغر. طنبی. زیرزمین. سرداب. جایی كه از همه طرف باد 

به آنجا آید. 
بادخوان: خانه ای كه  بادگیر دارد. 

بادخن: رهگذر باد. سوراخی  كه از آن باد به درون خانه 

آید؛ چه خن و خون به معنای سوراخ  بود. 
بادغن:  بادگیر 

بادغس:  بادگیر و گذرگاه باد 
بادغند:  خانه تابستانی 

كاربرد واژه  »بادگير« در متون كهن
تیموری  و  ایلخانی  دوره  بناهای  در  این كه  وجود  با 
بادگیرهای اصیل دیده نمی شود، در متون آن دوره و حتی 
متون كهن تر واژه بادگیر به كرات تكرار شده است. عالوه بر 
خود واژه بادگیر كلماتی هم ردیف آن كه در بخش معنای 
بادخوان،  بادخانه،  نظیر  شد،  داده  توضیح  بادگیر  لغوی 

بادغر و باغرد و ... نیز به چشم می خورد:
»از  رودكی سمرقندی )260- 321 ه.ق(:

خوش آن جای  كاشانه بادغر     
بدو اندرون شادی و نوش خورد 
از ابوشكور  بلخی در آفرین نامه )سروده شده بین سال های 

333 تا 336 ه.ق.(  :
به هر  مجلسی كونت ای زشت خر    

چو در باغ خانه شدی بادغر
از ابوطاهر  خسروانی )سده 4 ه.ق(:  

و هرگه  كه تیره گردد جهان      
بسوزد چو دوزخ شود بادغر

از كسائی   مروزی )قرن 5 ه.ق(:
عمر  چگونه جهد از دست خلق     

باد چگونه جهد از بادخان 
از فرخی   سیستانی )350-429 ه.ق(:

او  آتش تیز است بر تیغ كوه   
وآن دگران چون شمع بر بادخن

از ناصرخسرو  )394–481 ه.ق(:
همی خواهی   كه جاویدان بمانی   

در این پر بادخانه سست بنیاد
از این پر بادخانه هم به آخر  

برون باید شدن ناچار با باد 
از سنایی غزنوی  )465-525 ه.ق(:

دانی آخر  كاین رعونت بود خواب بیهشان
     دانی آخر  كاین ترفع بود باد بادخن

از اثیرالدین  اخسیكتی )وفات 579 ه.ق(:
بر گذار حمله  او بوقبیس         

توده خاكی شمر در بادخان 
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از خاقانی شیروانی  )520 تا 592 ه.ق.(:
عقل  اگر در  میانه كشته شود    

دست از بادخانه بستانیم" 
)بهادری نژاد  و دهقانی، 1387: 194(.

عالوه بر  اشعار شعرای كهن، در متون و تواریخ محلی 
و  بارها  قمری  هجری  نهم  هشتم  و  قرون  به  متعلق  یزد 
شهر  در  عظیم  و  پرطمطراق   بادگیرهای  احداث  به  بارها 

یزد اشاره شده است:
»... و  در اهرستان باغی خرم بساخت به بسط سی قفیز 
و بادگیر  برافراخت و آب تفت در او جاری گردانید« )كاتب 

قرن 9 ه.ق.،   1357: 73(.
بادگیری خوب  »... و دیوانخانه  منقش راست كردی و 
برافراخت و ساباط  و باالخانه مرغوب ساز داد« )همان: 106(.

»... ذكر خانه شهر امیر محمد خضرشاه: در اندرون شهر 
متقارب دروازه قطریان، خانه عالی و چهارصفه و زیرزمین 
وبادگیرهای عالی ساز كرد و بر باالی بادگیر مسندی عالی 
و در جنب خانه اصطبلی وسیع ساخته و ...«) همان:76 (.

عالوه بر این شواهد، پیرنیا  نیز بادگیر را عنصری بسیار 
كهن در معماری ایران   می داند: 

گرفته  به كار  ایران زمین  در  دور  از  روزگاران  »بادگیر 
واتغر،  مانند  آن  گوناگون  و  باستانی  نام های   از  و  شده 
بادهنج و بادخان خیشود  و خیشخان برمی آید كه پدیده 

تازه ای نیست« )پیرنیا، 1374: 331(.

جایگاه بادگير در  معماری خانه ها
و  زیستی  شرایط  تنظیم  عملكرد  بادگیر  كه  آنجا  از 
سال  گرم  فصول  در  خانه  داخلی  فضاهای  خنك نمودن 
اتاق  دارد.  قرار  تابستان نشین  در جبهه  علی القاعده   است، 
كوچك پشت ایوان  فضایی است كه بادگیر روی آن مستقر 
البته  ایوان مرتبط است.  می گردد و به واسطه بازشویی  به 
اتاق زیر  بادگیر در همه خانه ها و  ایوان، بادگیر و  تركیب 
همه دوره ها به یك شكل و با یك تناسب  تكرار نشده است 
و تنوع  بسیار زیادی در شكل پالن، ابعاد و اندازه دارد. گاه 
خانه فاقد اتاق بادگیر است و بادگیر  مستقیماً روی ایوان 
سوار می شود و گاه روی راهروهای جانبی  ایوان. در برخی 
نسری  جبهه  در  این كه  به جای  بادگیر  حتی  نادر  موارد 
است.  شده  واقع  پناه  یا  شمالی  جبهه  در  گردد،   مستقر 
بنا، موقعیت محلی،  این امر به دلیل شرایط  ویژه معماری 
صاحب خانه  خواست  نیز  به دلیل  گاه  و  زمین  توپوگرافی 

اتفاق می افتد  )تصاویر 1 و 2(.
در شهرهای میبد،  عقدا و اردكان كه بادگیر بناهای آنها 

یك سویه است، چه بادگیر  در جبهه شمالی واقع شود و چه 
در جبهه جنوبی، دهانه آن رو به سوی شمال دارد. 

باد مساعد دشت یزد–اردكان  باد شمال یا »باد اصفهانی« 
است كه رطوبت و خنكای مطبوعی با خود  به همراه می آورد. 
در  می وزد،   دشت  این  شمالی  درحدود  كه  بادهایی  سایر 
محدوده شهرهای مذكور گرم و پرگردوغبار است. به همین 
دلیل دهانه  تمام بادگیرها به سمت شمال است. بادگیرهای 
اما در شهر یزد  انگشت شمار  هستند  چندوجهی در میبد 
بادگیر یك سویه به ندرت دیده می شود  و اغلب بادگیرها به 
هر چهار سمت دهانه دارند  كه البته بادگیرهای چندوجهی 

نیز در همین دسته قرار  می گیرند. 

2. جایگاه بادگیر در پشت صفه در خانه رسولیان یزد)ماخذ: ذاكرعاملي(  

1. جایگاه بادگیر در پشت صفه  در پالن خانه سعیدی فیروزآباد میبد 
– مربع های سیاه رنگ موقعیت بادگیرها را نشان می دهد. 

)ماخذ: آرشیو پایگاه پژوهشی میبد. برداشت: حبیب دهقانی، شعیب 
اسدی. ترسیم: هاله جواهری( 



19

ی 
نگ

ره
، ف

خی
اری

ي ت
ت ها

 باف
ر و

 آثا
ت،

مرم
یۀ 

شر
ن

13
91

ن 
ستا

و تاب
ار 

، به
وم

ه س
مار

  ش
وم،

ل د
 سا

ی،
هش

پژو
ی- 

علم
مۀ 

لنا
فص

دو 

بادگير  در خانه های ایلخانی و تيموری
اشاره  شد كه بادگیر، ایوان و اتاق پشت ایوان درمجموع 
داده اند.  شكل  را  نسری خانه  جبهه  تشكیالت   مهم ترین 
به همین دلیل، بررسی روند شكل گیری  بادگیر بدون اشاره 

به ایوان و اتاق پشتی آن مبهم خواهد  بود. 
و  ایلخانی  دوره  چهارصفه  خانه های  در  ایوان  بزرگ 
و  رفیع  تناسباتی  عصر  این  بناهای   سایر  مانند  تیموری 
دهانه  عرض  برابر   2/7 تا    2/3 ایوان ها  ارتفاع  دارند.  بلند 
با  اتاقی  دوره،  این  دو  خانه های  ایوان  پشت  در  آنهاست. 
ابعاد كوچك اما بسیار نفیس و پرنقش ونگار قرار  دارد كه 
به واسطه درگاهی كوچك در اسپر ایوان، مستقیماً به آن 

راه  دارد )تصاویر 3 تا 6(.
در آن عصر،  این فضا »طنبی« خوانده می شد و براساس 
اتاقی  طنبی  برمی آید،  دوره  آن  مكتوب  منابع  از  آنچه 
بسیار مهم بوده و جایگاهی ویژه در معماری داشته است. 
به طوری كه حتی مقصوره پشت ایوان در مقابر و خانقاه ها 

را نیز طنبی  می خوانده اند:
»ذكر مدرسه قطبیه سرپلوک: اول صاحب  اعظم سعید 
خواجه علی قاسمان  مسجدی در سر پلوک ساخته و طنبی 
جهت مقبره خود در جنب  آن برآورد« )كاتب، 1357: 144(.

»ذكر مدرسه خواجه ابولمعالی: خواجه بزرگ منش بود 
و فرزندان رشید داشت. قرب  مدرسه  نظامیه این مدرسه 
و طنبی و مقبره جهت مدفن خود  ساخت« )همان: 169(.

»ذكر مزار قطب االولیاء  جهان اسالم ابی سعیدمحمدبن 
دین  در  بسیار  فاضالن  او  نسل  از  و   ...  احمدابن مهریز  
محمدی پیدا  شدند ... موالناشهاب الدین محمد كه سرآمد 

زمان خود بود و ... مزار مقدس جد بزرگوارش  او ساخته، 
شیخ االسالم  مدفن  كه  بزرگ  طنبی  و  عالی  صفه  چهار 

 است« )همان: 69(.
»و ایوان و سرای تركان را دوطبقه  كرد و طنبی عالی 

بر دست صفه بزرگ ساز  داد« )همان: 206(.
اشعار و ضرب المثل های  آن عصر نیز از طنبی به عنوان 
مثال،  برای  كرده اند.  یاد  مهم  بسیار  و  عالی  فضایی 
خواجه شمس الدین حافظ شیرازی كه در عصر شاه شجاع 

)ماخذ:  میبد  در  سیدرضا  خانه  رفیع  ایوان   .4
ذاكرعاملی و اسفنجاری، 1385 الف : 182.(

3. ایوان رفیع خانه حیسنیان )طاق بلندها( در یزد 
)ماخذ: ذاكرعاملي(

6. بازشو رابط طنبی وایوان در خانه برونی)ماخذ: آرشیو پایگاه پژوهشی میبد.( 

5. طنبی مجلل پشت ایوان در خانه برونی میبد 
)ماخذ: كریمی، 1385: 133.(
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مظفری در شیراز می زیست، سروده است:
به نیم جو نخرم طاق خانقاه و رباط  مرا

كه مصطبه ایوان و پای خم  طنبی است 

به مرور با حذف شدن فضای طنبی از  پشت  ایوان ها، این 
واژه به فضاهایی بی ربط مانند راهروهای  جانبی هم اطالق 
شده است اما در منطقه مورد مطالعه، اتاق پشت ایوان را 

هنوز طنبی  می خوانند.
بادگیر  منطقه،  مظفری  و  تیموری  دوره  خانه های  در 
وجود  عنوان  به هیچ  می شناسیم   امروزه  ما  كه  به شكلی 
ندارد. عالوه بر خانه ها، سایر بناهای عصر  مظفری نیز فاقد 

و  »سیدركن الدین«   مقابر  شاخص  بنای  دو  در  بادگیرند. 
فضای  و  جنوبی  بلند  ایوان  وجود  با  »سیدشمس الدین« 
مجلل طنبی در  خلف آن، عنصر بادگیر وجود ندارد. طبق 
نظر دونالد ویلبر شهر یزد  در پایان عصر ایلخانان )مقارن 
در  مكتبی  جداگانه  صاحب  مظفری(،  محلی  حكومت 

معماری است. 
وجود  كه  می سازند،  قادر  را  ما  كه  »ساختمان هایی 
مقبره  از  عبارت اند  بپذیریم،  را  یزد  ساختمانی  مكتب 
سیدركن الدین، مدرسه شمسیه، مسجد شاه كمالی كه هر 
دارند و مقبره حسن ابن كیخسرو، گنبد  قرار  یزد  سه در 
سیدون و گنبد سیدون گل سرخی كه در ابرقو واقع اند« 

)ویلبر، 1365: 101(.
بناهایی كه ویلبر آنها را به عنوان نماینده »مكتب یزد« 
در عصر ایلخانان معرفی می كند، فاقد بادگیر هستند. عدم 
وجود بادگیر در نمونه های شاخص موجود آن عصر نشان 
از عدم رواج بادگیر دارد )تصاویر 7 و 8(. این در حالی است 
كه در عصر زندیه و قاجاریه شاهد حضور بادگیر در تمام 
عمارات  شاخص،  بناهای  به خصوص  هستیم.  بناها  انواع 
شاخص تری  و  عظیم تر  بادگیرهای  متمولین  خانه های  و 
دارند، مانند باغ دولت آباد، باغ ناجی، عمارت پهلوان مهریز 

و اغلب مساجد  این دوره.
به شكل  بادگیر  شواهد  براساس  نیز  تیموری  دوره   در 
رایج عصر زند و قاجار شكل نگرفته است. در خانه های این 
متعددی  بناهای  میان  از  نمی شود.  مشاهده  بادگیر  عصر 
نیز كه در فاصله سال های 800 تا میانه 900 هجری قمری 
واجد  معدود  تعدادی  است،  شده  احداث  یزد  منطقه  در 
بادگیر هستند. مسجد میرچقما ق یزد )841 ه.ق(، مسجد 
ه.ق(،   866( میبد  فیروزآباد  مسجد  ه.ق(،   862( سرریگ 

 مسجد بفروئیه میبد )866 ه.ق(.
و  مساجد  درسایر  نیز  و  زده شده  مثال  موارد  درتمام 
در  و  محراب  بادگیر  روی  تیموری،  دوره  بادگیردار  مقابر 
ساخت  است.  شده  ایجاد  فشرده  بسیار  و  تنگ  فضایی 
   بادگیرها در چنین نقاطی، آن هم در عصری كه معماری 
منطقه در  اوج شكوفایی خود قرار دارد، كمی عجیب به نظر 

 می رسد  )ویلبر، 1374: 120(.
با بررسی كه  روی برخی از این بادگیرها در مساجد به  
انجام رسید، دیده  شد كه بادگیر اوالً از فضای پشت محراب، 
در گذر،  بیرون زدگی دارد، به طوری كه راستای دیوار پشت 
ثانیاً  نیست.  امتداد  در یك  دیوار پشت  بادگیر  و  محراب 
در برخی موارد از داخل محراب  شواهدی از تغییراتی در 
شده  بادگیر  مشاهده  تنوره  ایجاد  برای  محراب  تزئینات 

7. طنبی مدرسه كمالیه )ماخذ: ذاكرعاملي( 

8. گنبد وایوان بقعه سید ركن الدین )ماخذ: ذاكرعاملي(   
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تنوره  محراب  درانتهای  قرارگیری  این،  بر  عالوه  است. 
اجباری  صورت  به شكلی  و  فضا  بادگیر در شرایط كمبود 
گرفته و تحت شرایطی كه گویا از پیش برای آن تدبیری 
اندیشیده  نشده است. به این ترتیب، می توان به یقین اظهار 
در  تیموری  عصر  بناهای  قبیل  این  بادگیرهای  كه  نمود 
منطقه یزد-اردكان در اعصار بعدی به آنها الحاق شده اند 

)تصاویر  9 و 10(.
این كه چرا در متون كهن و حتی متون عصر تیموری 
این دوره در  بناهای  اما در  مواجه  هستیم  بادگیر  واژه  با 
منطقه یزد حضور آن را نمی بینیم،  در پایان مورد بررسی 

و تحلیل قرار خواهد گرفت. 

بادگير در  خانه های دوره صفویه و زندیه
نسبت  یزد–اردكان  دشت  در  صفویه  دوره   خانه های 
اساسی  تفاوت های  این  دشت  ایلخانی  دوره  خانه های  به 
و چشمگیری دارند. در این دوره تنها در یك جبهه  زمین 
فضای  و  باغ  به  قسمت ها  بقیه  و  است  شده  ساخت وساز 
خانه های  سازشده  و  ساخت   تك جبهه  دارد.  تعلق  آزاد 
است.  شمال  به سوی  رو  و  جنوبی  جبهه  عموماً  صفوی 
ندرتاً در نمونه هایی خاص و به  دالیل متعدد جبهه منفرد 
تناسبات  است.  واقع  زمین  شمال  سوی  در  ساخته شده 
در  رایج  تناسبات  به تبع  صفوی  خانه های  ایوان های 
كشیدگی  از  قبل  دوره های  به  نسبت  عصر  آن  معماری 
كمتری برخوردارند و پهن تر و گسترده تر هستند. با وجود 
فضای باز جلوی ایوان، عظمت و افراشتگی ایوان خانه های 

مظفری در آنها دیده نمی شود. 
پالن  از  كل  به طور  فضای طنبی  خانه های صفوی  در 
اسپر ختم  به  انتها  ایوان در  و  است  معماری حذف شده 
می شود. دربرخی از خانه های این دوره، بادگیر برجسته ای 

با ابعاد و تناسبات متفاوت و تماماً یك سویه )رو به شمال( 
و بر فراز بام ایوان وجود دارد. اكثر خانه های صفوی منطقه 

فاقد بادگیر هستند )تصاویر 11 و 12(.
به انجام  بادگیردار  خانه های  بر  در محل  كه  بررسی  با 
رسید، مشاهده شد كه تمام بادگیرهای خانه های صفوی 

از الحاقات اعصار بعدی است. 
ایوان های عمیق این دوره و تكنیك اجرای پوشش آن 

9. بادگیر الحاقی مسجد تیموری فیروزآباد میبد. بادگیر كوچك بسیار فشرده 
به گنبد و بر روی محراب الحاق شده است. این بادگیر، از پشت مسجد در 

فضای گذر بیرون زدگی دارد. )ماخذ: آرشیو پایگاه پژوهشی میبد.(

شكل  دراین  محراب.  سقف  برروی  بادگیر  قفسه  نشستن  محل   .10
مشاهده می شود كه بخشی از پوشش محراب قدیمی برچیده و درجای 
آن هواكش بادگیر برپا شده است. )ماخذ: آرشیو پایگاه پژوهشی میبد( 

11.خانه باللی میبد متعلق به دوره صفویه . جبهه یك سویه درمقابل 
و  اسفنجاری  انتهای صفه.)ماخذ:  در  الحاقی  .بادگیر  خانه  بزرگ  باغ 

ذاكرعاملی، 1385 ب: 18.( 

12. خانه زبیدی های میبد متعلق به دوره صفویه. فاقد بادگیر 
)ماخذ: آرشیو پایگاه پژوهشی میبد( 
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را  بادگیر  الحاق  امكان  به راحتی  تویزه  و  طاق  به  صورت 
فراهم نموده است. در تمام نمونه های دارای بادگیر، یك یا 
دو چشمه از طاق پوشش انتهای ایوان  برداشته شده و تنوره 
بادگیر روی آن احداث شده است. درامتداد  تنوره بادگیر، از 
سقف تیغه ای تا نیمه های ایوان احداث شده است. این  تیغه 
بادگیر  زیر  و  ایوان  درانتهای  كوچكی  فضای  ایجاد  باعث 
می شود و حریم ایوان و بادگیر را جدا می سازد )اسفنجاری 

و ذاكرعاملی، 1385 : 102-104(، )تصاویر 13 و 14(.
متأسفانه از این  دوره تاریخی در منطقه مورد مطالعه 
آثار معماری چندانی مانند  دوره مظفری و تیموری برجای 
توان  بیش تر  صفوی  دوره  در  كل،  به طور  است.  نمانده 

هنری معماران و امكانات مالی بانیان  به احداث آب انبارها 
از  كه  به طوری  است.  شده  داده  اختصاص  كاروانسراها  و 
چهارده آب انبار كتیبه دار شهر یزد كه ایرج افشار آنها را 
برشمرده،  تعداد نُه عدد دارای تاریخ دوره صفویه هستند 
می توان  مجموعه  این  به  كه    )665-649  :1374 )افشار، 
آب انبارهای كالر، مالحسن و قطب آباد میبد را نیز افزود. 
در  نیز  تاریخ  بدون  آب انبارهای  از  زیادی  تعداد  مسلماً 

همین دوره تاریخی ساخته شده اند. 
براساس شواهد برجامانده از خانه های صفوی، می توان 
این گونه قضاوت نمود كه در خانه های دوره صفوی به شكل 
یزد–اردكان،  جغرافیایی  حوزه  در  بنا،  هم دوره  و  اصیل 
ما  برای  امروزه  كه  ساختاری  و  شكل  با  بادگیر   عنصر 

شناخته شده، وجود نداشته  است. 
در معدود بناهای مشهور دوره صفوی شهر یزد و  تفت 
كه اكثراً در دوره شاه طهماسب ساخته شده اند، مانند بنای 
خانقاه نعمت اللهی تفت، بادگیرهایی  با ساختار بادگیرهای 
دوره قاجار به چشم می خورد ولی این كه آیا این بادگیرها 
هم عصر بناست یا در اعصار بعدی به آنها الحاق شده است، 

نیاز به بررسی بیش تری دارد. 
 1160 به تاریخ  یزد  دولت آباد  عمارت  مشهور  بادگیر 
هم عصر  بافقی،  محمدتقی خان  توسط  قمری  هجری 
كریم خان زند، ساخته شده و قدیمی ترین بادگیر تاریخ داری 

14-داخل كانال بادگیر خانه سمیعی میبد. در طرفین بدنه بادگیر داغ طاق قدیمی كه 
برچیده شده است مشهود می باشد.)ماخذ: اسفنجاری و ذاكرعاملی، 1385 ب: 18.( 

13. خانه محمدحسن مندعلی میبد، از خانه های دوره صفوی فاقد 
بادگیر)ماخذ: آرشیو پایگاه پژوهشی میبد(

 15- بادگیر عمارت باغ دولت آباد )ماخذ: ذاكرعاملي(



23

ی 
نگ

ره
، ف

خی
اری

ي ت
ت ها

 باف
ر و

 آثا
ت،

مرم
یۀ 

شر
ن

13
91

ن 
ستا

و تاب
ار 

، به
وم

ه س
مار

  ش
وم،

ل د
 سا

ی،
هش

پژو
ی- 

علم
مۀ 

لنا
فص

دو 

از آب انبار  بنایی غیر  است كه در دشت یزد-اردكان روی 
احداث گردیده است. این در حالی است كه دیگر بادگیرهای 
عظیم و مشهور ایران حداقل از سال 1200 هجری به بعد 
ساخته شده اند. قبل از تاریخ 1160 ه.ق. معماری شاهكاری 
برای بادگیر در ایران گزارش نشده است. بنابراین، به جرأت 
رواج  در  عطفی  نقطه  دولت آباد  بادگیر  كه  گفت  می توان 
پره هایی  و  بلند  تنوره های  ساختار  با  بادگیرهایی  ساخت 

كارساز بوده است )تصویر 15(.

بادگير در خانه های  قاجار
در دوره قاجار عنصر بادگیر، به عنوان شاخص معماری 
اقلیم كویر، جای خود را پیدا كرده است. از كوچك ترین 
كوچك  نمازخانه های  از  محالت،  فقیرترین  در  خانه ها 
صحرایی تا مساجد و مقابر و عمارات شاهانه ای چون خانه 
آقازاده در ابركوه، خانه وكیلی و نقیب  الذاكرین در میبد، 
خانه های زرگر یزدی و نواب وكیل و ملك التجار  و ... در 

یزد در خود حداقل یك بادگیر و اتاق بادگیر دارند.   
عصر  این  خانه های  نسری  جبهه  سرمایش  تشكیالت 
قاجاری  ایوان های  تناسبات  است.  بسیار كامل  و  پیچیده 
برخالف ایوان های مظفری درراستای افق كشیدگی دارد 
پشت  در  دیگر  بار  طنبی  است.  نزدیك تر  مربع  به ابعاد  و 
ایوان  اتاق پشت  ایوان جایگاه باستانی خود را بازمی یابد. 
كه بادگیر بر آن  سوار می شود، نه مانند طنبی های ایلخانی 
با پالنی بسیار  كوچك و مرتفع كه فضایی  فراخ و وسیع 
ایوان  پشت  در  یا  چلیپا  مربع  مستطیل،  به اشكال  زیبا 

دست ودلباز رو به بهشت حیاط  دارد. 
و  چندبادگیر  چندایوان،  چندحیاطه،  خانه های  در 
چندطنبی تمول و جایگاه اجتماعی خدای خانه را به رخ 
می كشند و به این شكل عنصری عملكردی اقلیمی تبدیل به 
المانی شاخص در معماری می گردد )تصاویر 16 و 17 و 18(. 

اشاره ای به پيشينه  آب انبارهای بادگيردار
بوده  طوالنی  بسیار  ایران  در  آب انبار  ساخت  »سابقه 
هجری  هفتم  و  ششم  قرون  از  آب انبارهایی   هنوز  و 

برجامانده اند« )پیرنیا، 1374: 213(.   
هر آب انبار به شكل معمول از سه قسمت خزینه، پاشیر 
و بادگیر تشكیل شده است. خزینه یا تنوره محل ذخیره 
زمین  دل  در  استاتیكی  مسائل  به جهت  كه  است  آب 
ایجاد می شود و روی آن پوشش گنبدی استوار می گردد. 
تنوره »پاشیر« خوانده  به آب درون  مسیرهای دسترسی 

16. یكی از بادگیرهای خانه رسولیان یزد )ماخذ: ذاكرعاملي( 

18. ایوان جنوبی و بادگیر پشت آن در خانه ساالری میبد )ماخذ: ذاكرعاملي(

17. ایوان جنوبی و بادگیر پشت آن در خانه گلشن میبد )ماخذ: ذاكرعاملي(
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می شود. بخش سوم ساختار آب انبار كه به این بحث مربوط 
تا  یك  بین  آب انبارها  است.  و خیشخان  بادگیر  می شود، 
شش بادگیر دارند كه جریان هوای تازه و خنك را روی 
از گندیدن آب جلوگیری  و  آورده  فراهم  آب ذخیره شده 

می كنند )پیرنیا، 1374: 214(. 
آب انبار  در  اغماض  قابل  غیر  و  الزم  عنصری  بادگیر 
است. به طوری كه اگر هوای  درون تنوره تهویه نشود، آب 

ذخیره شده فاسد و غیر قابل شرب خواهد  بود. 
مدارس،  خانه ها،  معماری  در  كه  تیموری  عصر  در 
ساختار  و  مفهوم  )با  بادگیر  منطقه،  این  مساجد  و  مقابر 
شناخته شده امروزی( ساخته نمی شده است، در آب انبارها 
با جانمایی مشخص و عملكردی معلوم قد  تنوره  دركنار 
راست كرده است. آب انبار »ِجُنك« به تاریخ 878 ه.ق. در 
یزد و آب انبار دوقلوی فیروزآباد با تاریخ حدود 886 ه.ق. 
ازجمله آب انبارهای دوره تیموری است. در مجموعه های 
شهری و روستایی و بین راهی كه در سال های 800 تا نیمه 
ساخته شده  یزد-اردكان  دشت  درمحدوده  هجری   900
دركنار بنای مسجد، خانقاه و بازار آب انبار یكی از اركان 
آب انبارهای  از  زیادی  تعداد  لذا حتی  است.  بوده  اساسی 
بدون كتیبه ای كه تاریخ احداث آنها بر ما معلوم نیست، 
اما دركنار مجموعه های تیموری ساخته شده اند، به احتمال  

قریب به یقین هم عصر همان مجموعه هاست. 
مسئله  مهم در اینجا، بادگیرهای این آب انبارهاست كه 
از تنوره ای بلند و مرتفع و پره هایی در رأس آن تشكیل 

شده است. 
عالوه بر این، در تواریخ محلی یزد ازجمله دو منبع بسیار 
مهم تاریخ یزد و تاریخ جدید یزد، بارها و بارها به احداث 

آب انبار اشاره شده است.   

21. بادگیرهای آب انبار دوقلوی كنار مسجدجامع فیروزآباد. بر اساس 
است.  شمالی  تنوره  از  تر  قدیمی  چپ(  جنوبی)سمت  تنوره  شواهد 
احتماال همزمان با مسجد جامع به تاریخ 886ه.ق. اصالت بادگیرهای 
آب انبار هنوز تایید نشده است . یك دوره مرمتی نیز بر روی  بادگیر 
دیده می شود . در ابتدا، بادگیر حدود 2 متر از وضعیت فعلی كوتاه تر 
بوده و بعدها )به علت ایجاد ساخت وسازهای زیاد در پیرامون آن( بر 

ارتقاع آن اضافه شده است )اسفنجاری و ذاكرعاملي،1385ب:103(.

20. آب انبار رستم گیو یزد با بادگیرهای چهارسویه )ماخذ: ذاكرعاملي(  19. آب انبار كالر میبد، صفوی )ماخذ: پایگاه پژوهشی میبد.(

نكته دیگر  این كه با توجه به متون كهن تر، آب انبارهای 
بادگیردار حتی در قرون  چهارم و پنجم هجری قمری در 
ایران وجود داشته اند.   ناصرخسرو قبادیانی  اقلیم كویری 
بلخی )394-481 ه.ق.( در سفرنامه خود به شهر نایین و 

آب انبارهای آن اشاره دارد :
و  شده اند  ایجاد  باران  آب  ذخیره  برای  ابنیه  »این 
گنبدهای آن و بادگیرهایش از دور پیدا و مشخص است« 

)بهادری نژاد و دهقانی،  1387: 195(.
ناصرخسرو  عصر  آب انبارهای  بادگیر  واقعاً  آیا  این كه 
به لحاظ شكلی و عملكردی تاچه حد شبیه به بادگیرهایی 
اما  دارد  بیش تر  بررسی  به  نیاز  می شناسیم،  ما  كه  است 
یا  برجانمانده  آن  از  نمونه هایی  این كه  است،  آنچه مسلم 

برجامانده اما شناخته شده نیست. 
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22. آسمانه یك بافت ایلخانی - تیموری، ایوان های بلند رو به سوی 
شمال، محله بدرآباد میبد. )ماخذ: ذاكرعاملي(

23. آسمانه یك بافت قاجاری ، بادگیرهای یك سویه ، محله مهرجرد 
میبد )ماخذ: آرشیو پایگاه پژوهشی میبد.(

 24. حیاط كوچك و حفره مانند خانه مظفری سید رضا )ماخذ: 
ذاكرعاملی و اسفنجاری، 1385 الف.(

و  بناهای شاخص  در  این كه  وجود  با  در عصر صفوی 
نمی كنیم،  برخورد  صفوی  اصیل  بادگیرهای  به  خانه ها 
می توان تعداد زیادی آب انبار در منطقه برشمرد كه تاریخ 

صفوی دارند: 
باغ:  خلف  ه.ق(،   1047( یزد:  بولمعالی  آب انبارهای 
)1025 ه.ق(، چهارسوق شاهی: )1033 ه.ق(، شاه ابوالقاسم: 
عتیق  مصلی  ه.ق(،   951( میبد:  قطب آباد  ه.ق(،   1082(
_1049 ه.ق(، مالحسن میبد: )940 ه.ق(، قطب آباد میبد 951 

ه.ق. )افشار، 1374: 649-665( )تصاویر 19 و 20 و 21(.

 نتيجه گيری
در بخش »بادگیر در خانه های  دوره ایلخانی و تیموری« گفته شد كه بناهای این عصر فاقد بادگیر  اصیل هستند 
اما در متون به واژه »بادگیر« اشاره شده است و اكثر متخصصان نیز  بادگیر را عنصری كهن می دانند. براساس این 
دوگانگی  سؤالی به  ذهن متبادر می شود مبنی بر این كه توصیفاتی كه از بادگیرهای عمارات در تواریخ  محلی ارائه 

شده و واژه بادگیر و معادل های آن  كه فراوان در ادبیات  ما به كاررفته، به چه عنصری اطالق می شده است؟ 
پاسخ به این  سؤال، به بررسی یكی دیگر از عناصر مهم و شاخص معماری این دوره  یعنی ایوان های رفیع و 
كم عرض آنها منوط می گردد و این كه واژه بادگیر نسبت به خود بادگیر، قدمتی بیش تر دارد. به طوری كه در بخش 
معنای لغوی بادگیر مطرح شد، هر عامل كوران هوا در بناها چه به صورت تنوره یا به صورت روزنه و حتی پنجره 
به نوعی با واژه باد و بادگیر در ارتباط است و در متون كهن تر واژه های معادل - مانند بادغر، بادغس ، بادخان و...  

از خود واژه بادگیر  استعمال دارد. 
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باشد،  محل گرفتن  داشته  را  هوا  قابلیت كوران  واژه ها، محلی كه  این  معادل  معانی  در  این كه  دیگر   نكته 
باد، محلی  كه در آن باد بورزد نیز با كلمه بادگیر مشخص می شود؛ مانند عمارت آفتاب گیر. بنابراین، در بررسی 
خانه های تیموری و مظفری لزوماً نباید به دنبال بادگیرهای تنوره و پره دار شناخته شده ای باشیم كه در عصر زند 

و  قاجار رایج است.
صفه های  عظیم و رفیع  خانه های ایلخانی و تیموری اغلب رو به سوی شمال و باد مساعد این دشت دارند. در 
چشم انداز آسمانه بافت های ایلخانی ایوان ها، كه بلندترین عناصر هر بنا هستند، قابل مشاهده است. در حالی كه 
در چشم انداز بافت های قاجاری بادگیرها رفیع ترین عناصر هستند. ارتفاع بلند ایوان ها و جهت آنها به سوی باد 
این قابلیت را ایجاد می كند كه خاصیتی بادگیرمانند داشته باشند. البته این خاصیت در ارتباط با حیاط كوچك، 
حفره مانند و همیشه سایه دار خانه كارآیی پیدا می كند. سایه سنگین ایوان در اكثر  ساعات روز بر پیكر حیاط 
گسترده است. حفره حیاط درطول شب هوای خنك كویر را در خود ته نشین و درطی روز ایوان باد خنك را دریافت 

می كند و به علت ساختار بلند و كم عرضش، مانند تنوره ای، هوا را به جریان می اندازد )تصاویر 22 و 23 و 24(.
طنبی پشت ایوان پنجره های كوچك و مشبكی، درحد روزن، به فضای باز خارج دارد. جریان هوای ایوان 
به مقدار زیادی به درون طنبی نفوذ می كند و هوای مطبوع و دلنشینی در آن ایجاد می شود. شاید یكی از دالیل 

اهمیت طنبی در آن دوره ، شرایط آسایشی بوده كه كوران هوای ایوان در آن فراهم می آورده است. 
عالوه بر این برای دو واژه بادغر و بادغد  معانی خانه تابستانی، فضای  نشیمن تابستان و طنبی نیز آورده شده 
است. این مطلب می رساند كه اصوالً فضای طنبی محلی خنك و مناسب فصل تابستان است. این خنكا توسط 

ایوان خانه  فراهم می شود. 
از طرفی، در بررسی بادگیر در متون كهن اشاره شد كه در خانه شهر امیر محمد خضرشاه،  مسندی عالی بر 
باالی بادگیر ساخته  شده است. از آنجا كه بادگیر  عنصری نیست كه بتوان بر باالی آن فضای نشستن ایجاد نمود، 
بادگیر اشاره شده در این متن با بادگیر شناخته شده برای ما متفاوت است. از طرفی، ازآنجاكه  رسم خوابیدن در 
شب های تابستان بر بام صفه در این دشت سنتی  دیرپاست، این مسئله به ذهن نزدیك می گردد كه واژه بادگیر 

به  عنصر معماری ایوان هم اطالق می شده است. 
بنابراین، مجموع دالیل ارائه شده  این فرضیه را كه قبل از پیدایش بادگیر در عصر تیموری و ایلخانی، در 

منطقه دشت یزد–اردكان فضای ایوان را با واژه بادگیر نیز می خوانده اند، به واقعیت نزدیك تر می كند. 
این كه اولین بادگیر تنوره دار در این دشت كی و چگونه و روی كدام بنا ساخته شده است ، پاسخ روشنی ندارد. 
اما با توجه به اشاره ای كه به بادگیر آب انبارها شد، به احتمال قریب به یقین اولین بادگیرها در آب انبارها ساخته 
شده اند. اما كدام آب انبار و چه زمانی؟ اطالعات فعلی  برای پاسخ به این پرسش ناكافی است. اما به حق می توان 
گفت از تاریخ 1160 هجری قمری و ایجاد بادگیر هشت سویه دولت آباد، پیشرفتی  عظیم درزمینه ساخت بادگیر 
به وقوع پیوست  و پس از آن بادگیرهای عظیم و بلندقامت باجسارت بر فراز بام تمام بناهای منطقه قد برافراشت. 

آن گونه كه آسمانه شهر قاجاری به راحتی به واسطه بادگیرهایش قابل تمایز از آسمانه شهر ایلخانی  است. 
نكته مهم، نقش ویژه آب انبارها در پیدایش و تحول بادگیر و توسعه های بعدی آن در سایر انواع معماری 
در مطالعات تاریخی و شهرسازی است. از این رو بسیار بجاست كه پیشنهادات این تحقیق در سایر مناطق و 

حوزه های فرهنگی نیز به مورد آزمون گذاشته شود تا نتایج آن  تحلیل گردد. 
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سخن  آخر
آنچه  در این نوشتار آمد، حاصل بررسی های میدانی و مطالعات اسناد تاریخی است كه درخصوص بادگیر در 
منطقه یزد به انجام رسیده است. اما درمورد سایر نقاط ایران ارائه نظریه ای درمورد قدمت بادگیر  نیاز به مطالعاتی 
جداگانه دارد. در اینجا دو شاهد ارائه می گردد كه بیانگر ساخت بادگیر در قرن نهم هجری قمری در منطقه شرق 

ایران آن زمان - یعنی خراسان  بزرگ - است:
 مدرسه غیاثیه خرگرد به تاریخ 848 ه.ق، بادگیر یك سویه این مدرسه درانتهای ضلع جنوبی رو به سوی شمال 
دارد و با توجه به جایگاه قرارگیری  در پالن و تزئینات كاشی معرق كه در بدنه داخلی و خارجی آن با تكنیكی 

مشابه كاشی كاری سایر بخش های مدرسه، هم زمان با ساخت بنا برپا شده است )تصاویر 25 - 29(. 

بادگیر  داخلی  بدنه  تزئینات   .28
مدرسه غیاثیه. كاشی های شش ضلعی 
الجوردی، در ازاره دیوار. سنت رایج در 
معماری دوره تیموری خراسان بزرگ.

)ماخذ: ذاكرعاملي(

26. بادگیر مدسه غیاثیه در پشت صفه )ماخذ: ذاكرعاملي( 

بادگیر  بیرونی  بدنه  تزئینات   .27
تزئینات  این  تكنیك  غیاثیه.  مدرسه 
مشابه تكنیك تزئینات سایر بخش های 
و  كاشی  تركیب  بناست.  بیرونی  بدنه 

آجر )معقلی( )ماخذ: ذاكرعاملي(

)ماخذ:  غیاثیه  مدرسه  بادگیر  های  چشمه  سازه  تشكیالت   .29
ذاكرعاملي(

25. پالن مدرسه غیاثیه و بادگیر آن در پشت صفه)ماخذ: ویلبر، 1374.(

 تصویری از یك نگاره اثر بهزاد متعلق به كتاب بوستان سعدی كه صحنه فرار یوسف از خوابگاه زلیخا را 
نمایش می دهد. در سمت راست این نگاره عنصر آبی رنگی شبیه به بادگیر مشاهده می شود. تاریخ نقاشی به سال 
888 ه.ق. منسوب است. حتی اگر بهزاد كه در مكتب هرات قلم می زده است،  این عنصر را از روی تعاریف و 
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از طریق مشاهده  توصیفات ترسیم نموده باشد و  نه 
مستقیم، باز هم نشان از این دارد كه  احتماالً در شرق 

ایران آن روزگار ساخت بادگیر رایج بوده است.  
شرق  و  خواف  منطقه  در  كه  شدیدی  بادهای 
خراسان  می وزد و مهارتی كه در ساخت آسیاب های 
مردم  شك  بدون  است،  داشته  وجود  آن  در  بادی 
خوب  بسیار  را  باد  طبیعی  عنصر  سرزمین  این 
می شناخته اند و درجهت مهار و حتی استفاده بهینه 

از نیروی آن استفاده می برده اند )تصویر30(.

ه.ق             888 هرات،  سعدی،  بوستان  بهزاد،  زلیخا،  از  یوسف  گریز   .30
)ماخذ: بلر، 1381: 67.(

منابع
-اسفنجاری، عیسی و ذاكرعاملی، لیال.)1385(ب. معماری خانه های صفوی میبد، مجموعه مقاالت معماری و شهرسازی 

گردهمایی مكتب اصفهان، تهران: فرهنگستان هنر. صص 123-69. 
- افشار، ایرج )1374(. یادگارهای یزد. تهران: انجمن آثار ملی.

- بهادری نژاد، مهدی و دهقانی، علیرضا )1387(. بادگیر، شاهكار مهندسی ایران. تهران: انتشارات یزدا.
- بلر، شیال و بلوم، جناتان.)1381(. هنر و معماری اسالمی، ترجمه اردشیر اشراقی، تهران: سروش.
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- جعفری، جعفربن محمد )1338(. تاریخ یزد. به كوشش: ایرج افشار، تهران: بنگاه ترجمه و نشر كتاب.
- دهخدا، محمدعلی )1372(. لغت نامه. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

- ذاكرعاملی، لیال و اسفنجاری، عیسی )1385(الف. خانه های مظفری میبد، میبد شهری كه هست. به كوشش: عیسی 
اسفنجاری كناری، تهران: انتشارات سازمان میراث فرهنگی و گردشگری.

- كاتب، احمد )1357(. تاریخ جدید یزد. به كوشش: ایرج افشار، تهران: انتشارات فرهنگ ایران زمین، امیركبیر.
كارهایی  راه  ارائه  و  برجسته گلی  نقش  تزئینات  و فن شناسی  آسیب شناسی  مطالعه،  امیرحسین.)1384(.  - كریمی، 
جهت حفاظت از آن، پایان نامه كارشناسی ارشد مرمت اشیاء تاریخی، اساتید راهنما: عباس عابد اصفهانی، حسین آقاجانی 

اصفهانی. دانشگاه هنر اصفهان.
- ویلبر، دونالد و گلمبك، لیزا )1374(. معماری تیموری در ایران و توران. ترجمه یوسف كیانی و كرامت اهلل افسرت، 

  تهران: سازمان میراث فرهنگی كشور.
- ویلبر، دونالد )1365(. معماری اسالمی ایران در دوره ایلخانان. ترجمه عبداهلل فریار، تهران: انتشارات عملی و فرهنگی.
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نانوذرات دی اکسید تیتانیوم: بررسی اثر حفاظتی در محفظه های 
نگهداری و نمایش  آثار کاغذي
محمد حدادي*    مریم افشارپور**     عباس عابد اصفهاني***

 كارشناس ارشد مرمت اشیاء فرهنگي و تاریخي، كارشناس مرمت سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسالمي ایران)نویسنده مسئول(
*

mohammad_hadadi2004@yahoo.com
** استادیار، هیات علمي پژوهشگاه شیمي و مهندسي شیمي ایران.                                                           

 دانشجوی دكتری مرمت آثار تاریخی، دانشگاه هنر اصفهان.
***

چکيده
حفاظت و نگهداری از آثار كاغذی درمقابل عوامل آسیب رسان امری مهم و ضروری است. ازآنجایی كه نانوذرات 
دي اكسید تیتانیوم خواص منحصر به  فردی درمقابله با عوامل آسیب رسان از خود نشان داده اند، از این نانوذرات 
نانوذرات دي اكسید  ابتدا  بدین منظور  بهره گرفته شد.  آثار كاغذی  از  نگهداري چندجانبه  و  به منظور حفاظت 
تیتانیوم سنتز و روی سطح شیشه الیه  نشاني شدند. سپس با استفاده از این شیشه های الیه نشانی شده، محفظه ای 
جهت بررسی اثرات حفاظتی آن درمقابل عوامل آسیب رسان مختلف ساخته شد و نتایج حاصل از آزمایشات 
انجام گرفته روی این نمونه با محفظه ساخته شده از شیشه معمولی به عنوان شاهد مورد مقایسه قرار گرفت. از 
كاغذ صافی )واتمن( جهت بررسی اثر حفاظتی در هردو محفظه استفاده شد. نتایج آزمایش هاي پیرسازي  گرمایی، 
نوری و بیولوژیكی بر نمونه هاي كاغذ نشان دادند كه نمونه هاي قرارگرفته در محفظه  الیه نشاني شده نسبت به 
كاغذهاي  در  هم چنین  بود.  كمتر  نیز  آنها  اكسیداسیون  میزان  و  دارند  مقاومت كششي  معمولي  محفظه هاي 
از نمونه هاي  UV، در نمونه هاي محفظه الیه نشاني شده بسیار كمتر  نور  نیز، میزان رنگ پریدگي دربرابر  رنگي 
محفظه معمولي بود. نتایج آزمایش بیولوژیكي نمونه هاي قرارگرفته در این محفظه ها نیز نشان از كاهش رشد 
با توجه به نتایج به دست آمده مي توان بیان  قارچ در نمونه هاي كاغذ مربوط به محفظه الیه نشاني شده داشت. 
داشت كه محفظه هاي الیه نشاني شده با نانوذرات دي اكسید تیتانیوم كارایي مناسبي جهت نگهداري آثار تاریخي 

ساخته شده از كاغذ براي مقابله با آسیب هاي بیولوژیك، نورUV و عوامل محیطي از خود نشان مي دهند.

كليدواژه ها: آثار كاغذي، حفاظت و نگهداري، محفظه نگهداري، نانوذرات دي اكسید تیتانیوم.

تاریخ دریافت مقاله: 90/8/25
تاریخ  پذیرش مقاله: 91/4/19
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مقدمه 
تركیبات  از  متشكل  ساختار  به دلیل  كاغذی1  آثار 
حساس  بسیار  محیطي  عوامل  به  نسبت  )سلولزي(،  آلي 
و  دما   ،UV نور  تابش  مانند  عواملي   دربرابر  و  هستند 
رطوبت، آلودگي هوا، حشرات، قارچ ها و ... به راحتی آسیب  
 May( است  امری ضروری  آنها  از  لذا حفاظت  مي بینند. 
و   )74  :1376 همكاران،  و  لیه ناردي  ؛   et al, 2006: 39
مناسبی  شرایطی  نیازمند  ارزشمند  آثار  این  از  نگهداري 
و  حفاظت  طوالنی  مدت  برای  آثار  این  از  بتوان  تا  است 

نگهداري كرد.
در  اصول  مهم ترین  از  یكی  می دانیم،  كه  همان طور 
به دلیل   كه  است  پیشگیرانه  حفاظت  بحث  آثار  نگهداری 
است   شناخته  شده  روش  مهم ترین  آن  بسیار  منافع 
به عنوان  پیشگیرانه  حفاظت   .)Robinson et al, 2000(
یكي از اركان  مهم موزه ها و مجموعه ها، روشی مناسب و 
كارآمد در امر سیاست نگهداري  و حفاظت آثار محسوب 
می شود و برقراري چنین شرایطي در حفظ و پایداري  آثار 

بسیار مؤثر است.
در این مقاله، از فناوری نانو در حفاظت و نگهداری آثار 
هنري كاغذي بهره گرفته شده است. نانوذرات دي اكسید 
تیتانیوم به عنوان ماده ای بي ضرر و به دلیل خواص فوق العاده ای 

كه از خود نشان داده است، انتخاب شد. 
این ماده یكي از مهم ترین اكسیدهاي فلزي است كه 
به سه شكل كریستالی روتایل2، آناتاز3 و بروكایت4  موجود 
است )Zhu et al, 2005:6730-6736(. اهمیت ساختارهای 
آناتاز و روتایل ازنظر كاربردی بیش تر از ساختار بروكایت 
روتایل  و  آناتاز  بازتاب ساختارهای  و  است. طیف عبوری 
تفاوت اندكی با هم نشان می دهند. كوچك تر بودن طول 
روتایل  به  نسبت  آناتاز  ساختار  در  فرابنفش  جذب  موج 
كرده  بیش تر  به مراتب  صنعت  در  را  ساختار  این  كاربرد 
است )Winkler, 2003:12-13(. رنگ هایی كه با دی اكسید 
تیتانیوم ساخته می شوند، منعكس كننده های بسیار خوب 
به طور  منجمان  بنابراین  و  هستند  قرمز  مادون  پرتو 
 .)1388 )نجفي پور،  می كنند  استفاده  آن  از  گسترده ای 
 Xin براي پوشش دهي5 منسوجات  ماده  این  از  هم چنین 
-Daoud et al, 2004: 25-29 ;100( et al, 2004: 97( و 
به عنوان رنگدانه معدنی در ساخت شیشه هاي رنگي،  نیز 
 :1387 همكاران،  و  )احمدي مقدم  سرامیك ها  و  لعاب ها 
هم چنین  و  هوا  مختلف  آالینده هاي  حذف   ،)101-95
 Benabbou et al, 2007:( حذف آلودگي هاي میكروبي آب

و خودضدعفوني كننده  خودتمیزكننده6  ماده   ،)257-263
 Xiujian et-1424  ;Mellott et al, 2006: 112-120(
 )Chabas et al, 2008: 2124-2131  ;al, 2008: 1430
انواع   شود. این نانوذرات هم چنین در ازبین بردن  استفاده می 
 Kuhn et al, 2003: 71-77) مؤثرند  باكتري ها  و  قارچ ها 
Makowski et al, 2001: 19-25;). با استفاده از نانوذرات 
واحد  هر  مساحت  در  ذرات  تعداد  تیتانیوم  دي اكسید 
افزایش مي یابد، بنابراین اثرات ضد قارچ و باكتري حداكثر 
تأثیر خود را مي گذارد. نانوذرات نقره و دي اكسید تیتانیوم 
مي كنند،  پیدا  تماس  باكتري ها  و  قارچ ها  با  كه  زماني 
متابولیسم سلولي آنها را تحت تأثیر قرار می دهند و به این 
قارچ ها  و  باكتري ها  از رشد سلولي، تكثیر و رشد  ترتیب 
خاصیت  كه  است  چنین  این  مي آورد.  به عمل  جلوگیري 
نشان  را  این پوشش ها عملكرد خود  باكتري  و  قارچ  ضد 
مي دهد )Wong et al, 2006: 1-8(. افزودن نانوذرات نقره 
به فیلم نازک TiO2 متخلخل می تواند خواص ضد باكتری 
 Xiujian et( نباشد، باال ببرد UV آن را در شرایطی كه نور
al, 2008: 1424(. شیشه هایی كه با این نانوذرات پوشش 
داده شوند، مزایای زیر را خواهند داشت: پس زدن آب و 
روغن از روي سطوح، عدم چسبیدن آلودگي روي سطوح، 
شیشه،  خوردگي  از  ممانعت  سطوح،  رسوب گرفتن  عدم 
افزایش استحكام و مقاومت شیشه دربرابر خش افتادگي، 
جلوگیري از تشكیل اثر انگشت روي شیشه، افزایش دید 
مقدار  كاهش  آب وهوایي،  بد  شرایط  در  شیشه  ازطریق 

عبور اشعه  UV از شیشه )نوري، 1387(.
ساختار  تأثیر  تحت  به شدت   TiO2 كارآیي  و  كاربرد 
 Gao et al, 2004:( بلوري، شكل و اندازه ذرات آن است
شیمیایي  و  فیزیكي  روش هاي  انواع  و   )1365-1368
است  شده  استفاده  نانوذرات  این  پوشش  تهیه  براي 
 Colón et al, 2002:   ؛ Baorang et al, 2002:184-188(

.)Sankapal et al, 2006:702-707 101-91؛
ذكرشده،  توانایي هاي  و  خصوصیات  به  توجه  با 
حفاظت  برای  مؤثر  ماده ای  به عنوان  تیتانیوم  دي اكسید 
به منظور  سپس،  شد.  انتخاب  كاغذي  آثار  از  نگهداري  و 
ایجاد شرایط محیطي بهینه  جهت نگهداري آثار كاغذي، 
از این نانوذرات در ساخت محفظه های نمایش و نگهداری 
آثار استفاده شد. این روش هیچ گونه تغییري در ساختار 
آثار كاغذی ایجاد نكرده و اثرات حفاظتی جالب توجهی را 
نشان داده است. محفظه هاي شیشه اي كه با این نانوذرات 
مانند محفظه های معمولی ظاهری  داده  شده اند،  پوشش 
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نمي آورند  به وجود  دیداري  نظر  از  تغییري  دارند،  شفاف 
نگهداری شده  آثار  نانوذرات،  این  ویژه  خواص  به دلیل  و 
به صورت چندجانبه حفاظت می شوند.  محفظه ها  این  در 
در  بلكه  نمایش  سالن هاي  در  نه تنها  محفظه ها  این  از 
مخازن نگهداري آثار نیز مي توان بهره جست. با توجه به 
مناسب،  تهویه  سیستم  مانند  الزم  استانداردهای  فقدان 
ویترین های مناسب، نورپردازی مطلوب و شرایط نامساعد 
از  برخي  مجموعه های  و  كتابخانه ها  موزه ها،  در  مخازن 
كشورها، استفاده از این محفظه ها در نگهداری و حفاظت 

از آثار تاریخي مؤثر واقع می شود. 

پيشينه تحقيق 
نانو،  فناوري  گسترش  به  توجه  با  اخیر  سال هاي  در 
استفاده از نانوذرات دي اكسید تیتانیوم به دلیل قابلیت هاي 
مفید، كارآمد و هم چنین مؤثر واقع شدن این نانوذرات رو 
به افزایش است و هرساله تحقیقات بیش تري در ارتباط با 

خواص و كاربردهاي آن صورت مي گیرد.
مواد  به عنوان  وسیعي  به طور   TiO2 اخیر  دهه  در 
پوشش  براي  خودضدعفوني كننده  و  خودتمیزكننده 
غذا،  میز  بهداشتي،  لوازم  لوازم  شامل  لوازم  از  بسیاري 
لوازم آشپزي و اقالمي كه در بیمارستان ها كاربرد دارند، 
استفاده شده  است )Fujishima et al, 1999(. شیشه هاي 
سال  از  آب دوستي(   + ) فتوكاتالیستي  خودتمیزشونده 
2002 در بـازار دردسترس بوده اند و هـرروز نیاز و تقاضای 
استفاده از آن شیشه هـا افزایش مي یابد )نوري، 1387(.  

به دلیل  نانوذرات  این  با  الیه نشاني شده  شیشه هاي  از 
خواص ایجادشده در آنها استفاده هاي متنوعي شده  است، 
به طور مثال در شیشه ساختمان ها، اتومبیل ها و ... اما در 
مبحث حفاظت و نگهداري آثار تاریخي گزارشي از استفاده 

از این  گونه شیشه ها ارائه نشده است. 

روش تحقيق

مطالعات  براساس  تیتانیوم  دي اكسید  نانوذرات  ابتدا 
)Mansor et al, 2003: 87( محققان  توسط  انجام شده 

به روش سل-ژل7 سنتز شد. سل تهیه  شده به روش اسپري 
زیرالیه9  با دماي 500 درجه سانتی گراد روي  و  پیرولیز8 
شیشه فلوت با ضخامت 3 میلی متر الیه نشاني شد. جهت 
اثبات وجود اكسید تیتانیوم از نمونه هاي الیه نشاني شده و 
معمولي آنالیز XRD و SEM  گرفته شد )بدین منظور از 
میكروسكوپ  و   Philips PW1800 مدل   XRD دستگاه 

دستگاه  و   Philips محصول   XL30 مدل  الكتروني 
استفاده   Bal-Tec محصول    SCD مدل  طال  الیه نشاني 
شیشه هاي  محفظه ها،  ساخت  به منظور  سپس  شد(. 
 Aquarium( الیه نشاني شده را به كمك چسب سیلیكوني
آلمان( به یكدیگر   Henkel Sista ساخت  به نام   Silicone
چسبانده و محفظه مورد نظر ساخته شد. محفظه  دیگری 
نیز جهت مقایسه با شیشه های معمولی تهیه گردید. پس از 
آماده شدن هردو محفظه آزمایش هاي پیرسازي گرمایی، 
درون  قرارگرفته  كاغذ  نمونه هاي  بر  بیولوژیكی  و  نوری 
 Whatman- آنها انجام گرفت. از كاغذ صافي با مشخصات
كاغذ  نمونه هاي  به عنوان   Filter Paper 1 Qualitative
مورد استفاده برای انجام آزمایشات در محفظه ها استفاده شد. 
و  دما  توسط  )پیرسازی  گرمایی  پیرسازي  به منظور 
هردو  درون  آزمایش  مورد  كاغذ  نمونه هاي  رطوبت(، 
محفظه قرار داده و بین درب محفظه ها و خود محفظه ها 
و هوا  نشوند  بسته  كاماًل  تا  فاصله گذاشته شد  نیز كمي 
فاصله  )این  كنند  نفوذ  آنها  داخل  به  بتواند  رطوبت  و 
براي هردو محفظه برابر درنظر گرفته شد تا شرایط براي 
دستگاه  در  محفظه ها  این  سپس  باشد(.  یكسان  هـردو  
Binder(  Ageing مدل KBF115( قرار داده شدند. این 
آزمایش براساس استاندارد ISIRI -4706 )دماي 80 درجه 
سانتي گراد و رطوبت 65 درصد( و در آزمایشگاه بسته بندي 
و مواد سلولزي مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتي ایران 
ملي  كتابخانه  و  اسناد  سازمان  شیمي  آزمایشگاه  نیز  و 
ایران انجام شد. پس از گذشت زمان هاي 24، 48، 168 و 
240 ساعت یكي از نمونه ها را از هر محفظه خارج كرده 
زمان  نمونه در  بر هر  تغییرات صورت گرفته  بررسي  به  و 
طیف  نمونه ها  از  بدین منظور،  شد.  پرداخته  سپري شده 
 FTIR Bruker, model Equinox 55 )با دستگاه   FTIR
 cm-1 4 و پیمایش 32 درمحدوده cm-1  با تفكیك پذیری
كششي10  مقاومت  میزان  نیز  و  شد  گرفته   )4000-400
نمونه های پیرسازی شده اندازه گیري و با یكدیگر مقایسه 
استاندارد  براساس  كششي  مقاومت  اندازه گیري  شد. 
مدل   Tinius olsen دستگاه  توسط  و   ISIRI–  8273-2

 H10KS انجام گرفت.
نیز  نانوذرات  این  قارچي  ضد  خاصیت  بررسي  براي 
آزمایش پیرسازي تسریع شده بیولوژیكي بااستفاده از قارچ  
قارچ  آزمایش،  این  در  انجام شد.   Aspergillus Flavous
 Sabouraud- از  جداگانه  كشت  محیط  پلیت  دو  در  را 
رشد  از  پس  و  دادند  قرار   ،11  4% Dextrose – Agar
قارچ  بر سطح محیط كشت، پلیت هاي حاوي قارچ را در 
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محفظه هاي مورد نظر قرار دادند و چند قطعه نمونه كاغذ 
دركنار  و  محفظه ها  داخل  در  را  یكسان  اندازه  با  واتمن 
پلیت هاي قارچ گذاشتند و براي تأمین رطوبت مورد نیاز 
نیز یك بِِِشر حاوي آب داخل محفظه ها قرار دادند. سپس، 
اثر  بررسي  و  محیط  در  قارچ  هاگ هاي  انتشار  به منظور 
ضد قارچي محفظه، درب پلیت قارچ را باز كردند و پس 
انكوباتور  درداخل  محفظه ها  محفظه،  هر  درب  بستن  از 
تنظیم شده در دماي 2 درجه سانتی گراد ± 26 و رطوبت 

نسبی 40 درصد قرار داده  شدند.
روي  زمان  درطول  قارچ  این  تأثیرات  ترتیب،  به این 
محفظه  و  معمولي  محفظه  در  موجود  كاغذ  نمونه هاي 

الیه نشاني شده با یكدیگر مقایسه شد.
از  استفاده  با  كاغذ،  نمونه هاي  بر  موجود  قارچ  تعداد 
نمونه  هر  كه  بدین صورت   شد؛  تعیین  رقیق سازی  روش 
در  و  شد  داده  برش  سانتی متر   1×1 حدود  به ابعاد 
رقیق كننده پپتون و توئین 80 غوطه ور شد. با استفاده از 
همین رقیق كننده تا رقت 5-  تهیه شد )5 مرحله رقیق 
شد( و از تمامي  نمونه هاي رقیق شده به صورت دوتایي12 
روي محیط كشت YGC آگار13 كشت داده  و در دماي 25 
درجه سانتی گراد به مدت 3 تا 5 روز گرم خانه گذاری شد. 
میزان رشد قارچ در هر نمونه به وسیله شمارش واحدهاي 
 9899 شماره  استاندارد  با  مطابق  كلوني14  تشكیل دهنده 
در  آزمایش ها  این  گردید.  بررسي  ایران  ملي  استاندارد 
تحقیقات  و  استاندارد  مؤسسه  میكروبیولوژي  آزمایشگاه 
صنعتي ایران و نیز در آزمایشگاه بیولوژي سازمان اسناد و 

كتابخانه ملي ایران انجام گرفت. 
پودر  از  نوري  تسریعي  پیرسازي  آزمایش  انجام  براي 
روناس براي رنگ آمیزي نمونه هاي كاغذ استفاده شد. پس 
 UV-VIS( از رنگ آمیزي نمونه ها توسط دستگاه طیف سنج
مدل AVA Spec( از نمونه ها طیف گرفته و ماكزیمم جذب 
بااستفاده از یك  آنها ثبت شد. تأثیر نور UV بر نمونه ها 
منبع نور )270 نانومتر( UV محصول Philips با توان 30 
وات  كه در یك محفظه تعبیه شده بود، انجام شد. در هر 
از نمونه هاي  محفظه )الیه نشانی شده و معمولی( تعدادي 
 UV محفظه  درون  محفظه ها  این  و  داده  قرار  رنگ شده 
گذاشته و هم چنین تعدادي نمونه رنگ شده نیز در درون 
 UV قرار داده و تغییرات آنها دراثر تابش نور UV محفظه
در زمان هاي مختلف بررسي شد.  پس از اتمام مدت زمان 
نوردهي مجدداً از نمونه ها طیف گرفته و با طیف آنها قبل 
از پیرسازي نوري مقایسه شد. این آزمایش با سپري شدن 

مراحل زماني 2، 4، 6 و 7 ساعتي صورت گرفت.

نتایج و بحث
نانوذرات دي اكسید تیتانیوم براي این كه بتوانند خواص 
مورد نظر و خاص ما را در مقابله با عوامل آسیب رسان به 
آثار كاغذی داشته باشند، باید ساختار آناتاز داشته باشند؛ 
بنابراین، هدف تهیه نانوذراتي با ساختار آناتاز بوده است 
آثار  نگهداري  در  بتوانند  نظر  مورد  خواص  باداشتن  كه 
دی اكسید  نمونه   XRD  )1( تصویر  باشند.  مؤثر  كاغذي 
تیتانیوم سنتزشده به روش سل-ژل را در مقایسه با طیف 
نشان   )Mansor et al, 2003: 90( آناتاز  فاز  استاندارد 
می دهد. همان طور كه نشان داده شده است، الگوي پراش 
تیتانیوم  دي اكسید  آناتاز  فاز  با  سنتزشده  نمونه   XRD
و  تأیید مي كند  را  آناتاز  فاز  و وجود  دارد  كامل  مطابقت 
نشان مي دهد نانوذرات دي اكسید تیتانیوم در فاز آناتاز بر 

سطح شیشه الیه نشاني شده اند.  
تصویر )SEM ،)2 شیشه الیه نشاني شده را در مقایسه با 
شیشه معمولي نشان مي دهد. همان طور كه در این شكل 
پیداست، نانوذرات دراثر فرایند الیه نشاني روي این شیشه 

الیه نشاني شده اند.

تصویرSEM .2 شیشه معمولي)باال(،  شیشه الیه نشاني شده)پایین(

تصویر1. الگوي XRD  دي اكسید تیتانیوم سنتز شده                                                                                                          
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در تصویر )3( نمونه شیشه الیه نشاني شده و شیشه معمولي 
و در تصویر  )4( محفظه هاي ساخته شده نشان داده شده اند.

نمونه  مي شود،  مشاهده  تصاویر  این  در  كه  همان طور 
شیشه الیه نشاني شده از نظر شفافیت و بصري بسیار شبیه 
شیشه معمولي است و اشكالي در دید ناظر ایجاد نمي كند.

تصویر )5( طیف  FTIR مربوط به نمونه هاي موجود در 
محفظه معمولي و الیه نشاني شده را پس از پیرسازي توسط 
دما و رطوبت نشان مي دهند. همان طور كه در این تصاویر 
پیداست، با گذشت زمان در ناحیه cm-1 1730 پیك گروه 
C=O دیده مي شود. با توجه به طیف هردو محفظه در این 
ناحیه مشاهده مي شود كه سرعت اكسیداسیون در محفظه 

الیه نشاني شده بسیار كمتر از محفظه معمولي است.
همان طور كه در تصویر )6( مشاهده مي شود، مقاومت 
كششي نمونه هاي مربوط به هردو محفظه با افزایش زمان 
زمان  گذشت  دراثر  و  نموده  طي  نزولي  سیر  پیرسازي 
كاهش یافته است، اما در محفظه الیه نشاني شده كمتر از 
نمونه هاي مربوط به محفظه معمولي است و این نمونه ها 
محفظه  در  موجود  نمونه هاي  به  نسبت  بهتري  مقاومت 

معمولي از خود نشان داده اند. 

تصویر4. محفظه معمولي  )باال(، محفظه الیه نشاني شده )پایین(تصویر3. شیشه معمولي )باال(، شیشه الیه نشاني شده )پایین(

معمولي)باال(  محفظه  در  موجود  نمونه هاي   FTIR طیف  تصویر5. 
نمونه هاي  به ترتیب   A4 تا   A1 )نمونه هاي  الیه نشاني شده)پایین(؛  و 
كاغذ قرارگرفته در محفظه معمولي و نمونه هاي B1 تا B4 به ترتیب 
نمونه هاي كاغذ قرارگرفته در محفظه الیه نشاني شده پس از گذشت 

24، 48، 168و 240 ساعت هستند(.
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جدول)1( تعداد قارچ شمارش شده در هر نمونه را در 
نشان  نمونه ها  از  هركدام  براي  مشخص  زماني  دوره هاي 

مي دهد. 
تصویر)7( رشد قارچ را در نمونه كاغذ مربوط به محفظه 
نشان  روز   45 گذشت  از  پس  معمولي  و  الیه نشانی شده 
مي دهد. همان گونه كه در شكل نشان داده شده است، رشد 
قارچ در نمونه معمولی به صورت آشكار مشاهده می شود، 
الیه نشاني شده  محفظه  به  مربوط  نمونه  در  درصورتي كه 
هیچ  اثري از رشد قارچ روي كاغذ به صورت بصري دیده 

نمي شود.

تصویر 6. نمودار بررسي میزان مقاومت كششي نمونه ها

كه  كرد  بیان  مي توان  به دست آمده  نتایج  براساس 
سطح  بر  الیه نشاني شده  تیتانیوم  دي اكسید  نانوذرات 
محفظه در كاهش سرعت رشد قارچ مؤثر بوده اما جلوي 

رشد قارچ را نگرفته است. 
تصویر) 8( طیف هاي UV-VIS گرفته شده از نمونه هاي كاغذ 
قرارگرفته در معرض نور UV را در زمان هاي مشخص شده، 
برای محفظه معمولي و محفظه الیه نشاني شده نشان مي دهند. 
شده،  ظاهر  نانومتر   500-400 ناحیه  در  كه  پیكي 
مربوط به  رنگ روناس است )عدد دقیق آن از طیف روناس 
به دست آورده  شده است(. مقایسه نمونه ها درطی 2 ساعت 

جدول 1. تعداد قارچ شمارش شده در هر نمونه

محفظه  و  )باال(  معمولي  محفظه  در  موجود  كاغذ  نمونه  تصویر7. 
الیه نشاني شده )پایین(

تصویر8. طیف UV-VIS نمونه ها پس از 2 ساعت )1(، 4 ساعت )2(، 6 ساعت )3( و 7 ساعت )4(
U(: نمونه هاي كاغذ موجود در محفظه A ،UV: نمونه هاي كاغذ موجود در محفظه معمولي، B: نمونه هاي كاغذ موجود در محفظه الیه نشاني شده(

)1()2(

)4( )3(
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نشان مي دهد كه سرعت رنگ پریدگي )كاهش جذب نور 
در ناحیه 400-500( در نمونه بدون محفظه بسیار بیش تر  
الیه نشاني شده  محفظه  محفظه ها،  مقایسه  در  و  بوده 
رنگ پریدگي كمتري داشته است اما باگذشت زمان، میزان 
رنگ پریدگي نمونه بدون محفظه و محفظه معمولي برابر 

عماًل  طوالني  درزمان  كه  مي دهد  نشان  این  و  مي  شود 
محفظه معمولي نقش حفاظتي چنداني دربرابر رنگ پریدگي 
ندارد و تأثیر آن فقط در زمان هاي كوتاه است. اما تا زمان 
پایاني آزمایش )7ساعت(، هم چنان میزان رنگ پریدگي در 

نمونه محفظه الیه نشاني شده كمتر است. 

نتيجه گيری
الیه نشاني شده  محفظه  در  موجود  كاغذ  نمونه هاي  پیرسازي،  آزمایش های  از  به دست آمده  نتایج  براساس 
اكسیداسیون كمتري نشان میدهند و از مقاومت كششي باالتري نسبت به نمونه هاي كاغذ موجود در محفظه 
به  نسبت  محفظه ها  این  در  موجود  كاغذ  نمونه هاي  در  قارچ  رشد  سرعت  هم چنین،  برخوردارند.  معمولي 
این  روي  قارچ كمتري  تعداد  و  است  گرفته شده، كمتر  درنظر  زمان هاي  از گذشت  معمولي پس  محفظه هاي 
كمتر  بسیار  الیه نشاني شده  محفظه  در  موجود  كاغذ  نمونه هاي  نیز  نوري  پیرسازي  دراثر  دارد.  وجود  نمونه ها 
این نمونه ها  از نمونه هاي كاغذ موجود در محفظه معمولي دچار رنگ پریدگي می شوند و میزان رنگ پریدگي 
به مراتب كمتر از نمونه هاي موجود در محفظه معمولي است. با توجه به تأثیر مثبت نانوذرات دي اكسید تیتانیوم 
به خوبی در  این روش می توان  از  موجود در محفظه هاي الیه نشاني شده درمقابل آسیب های محیطی مختلف، 

حفاظت و نگهداري آثار كاغذي بهره جست.  

سپاسگزاري
نگارندگان در پایان از زحمات دكتر محمدمهدي باقري محققي، عضو هیئت علمي دانشگاه علوم پایه دامغان، مهندس 
بهزادي  خانم  و  مختاري  فهیم دخت  خانم  تربیت مدرس،  دانشگاه  الكتروني  میكروسكوپ  آزمایشگاه  مسئول  رضایي، 
كارشناسان مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتي ایران، خانم حسن نژاد كارشناس امور پژوهشي مركز پژوهشي علوم و 
فناوري نانو و سایر كارشناسان و همكاران محترم در اداره كل حفاظت و نگهداری سازمان اسناد و كتابخانه ملي كه در 

به ثمررسیدن این پژوهش نقش مؤثري داشته اند، كمال تشكر و قدرداني را مي نمایند.

پي نوشت
1  منظور از آثار كاغذی، كلیه آثار تاریخی، فرهنگی و هنری است كه روی كاغذ شكل گرفته اند. این آثار شامل كتب، نسخ خطی، 
مینیاتورها، مرقعات، انواع آثار نقاشی روی كاغذ )آبرنگ،  گواش، رنگ وروغن، پاستیل و زغال(، تصاویر، عكس ها، مدارک آرشیوی، 

اسناد، تمبرها و قطعات خوشنویسی مي شود.
2- Rutile
3- Anatase
4- Brookite
5- Coating
6- Self Cleaning
7- Sol-gel   
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spray pyrolysis -8 : روش اسپري پیرولیز، روشی متداول و ساده براي تهیه الیه هاي نازک و ضخیم اكسیدها و برخي از تركیبات 
دوتایي و سه تایي نیمه رساناها، مواد مغناطیسي و ابررساناهاست. الیه هاي تهیه شده به این روش ساختاري بلوري دارند همراه با 
یا سوسپانسیون  مناسب( محلول، سل  )نمك هاي  مواد شیمیایي  این روش،  اولیه  مواد  باال.  اپتیكي  و شفافیت  الكتریكي  رسانایي 
هستند. به طور كلي در این روش، محلولی شیمیایي با تركیب معدني یا آلي-فلزي تهیه و روي یك زیرالیه )بستر( داغ اسپري مي شود 

و درنتیجه با انجام یك واكنش شیمیایي در سطح زیرالیه، الیه نازكی از مواد تركیبي تهیه مي شود.
9- Substrate
10- Tensil strength

11- روش تهیه این محیط كشت بدین صورت است كه 6/5 گرم Sabouraud- 4% Dextrose- Agar را در یك لیتر آب مقطر حل 
می كنند و حرارت می دهند تا به نقطه جوش برسد. سپس، آن را داخل اتوكالو به مدت 15 دقیقه در دمای 125 درجه سانتیگراد و 
فشار 1/5 اتمسفر استریل می كنند و در پلیت های استریل شده یك بار مصرفی كه توسط اشعه گاما استریل شده باشد، می ریزند و در 

دمای محیط قرار می دهند تا حالت ژله ای به خود بگیرد و پس از آن در داخل یخچال قرار می دهند.
12- Duplicate
13- Yeast extract Glucose Chloramthenicol Agar
14- Colony Forming Unit )CFU(
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ویژگی های هندسی و ریاضی در ساختار چفد پنج او هفت تند در 
پوشش تاق آهنگ ایرانی
نيما ولی بيگ*     فاطمه مهدی زاده سراج**    فرهاد تهرانی***   

* دانشجوی دكترا مرمت بنا و بافت تاریخی، دانشگاه هنر اصفهان )نویسنده مسئول(.  
n.valibeig@aui.ac.ir  &   nima876@yahoo.com 

** استادیار دانشكده معماری  و شهرسازی، دانشگاه علم وصنعت، تهران.
*** دانشیار دانشكده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران.

چکيده
از  یكی  جسته اند؛  بهره  ایرانی  تاق آهنگ  پوشش های  ساخت  برای  گوناگونی  چفدهای  از  زمان،  گذر  در 
متداول ترین این چفدها، چفد پنج او هفت است. شیوه كشیدن و پیاده سازی این چفد ریخت های گوناگونی را 
پدید آورده است كه همگی به نام چفد پنج او هفت خوانده می شود. هركدام از این چفدها ویژگی های هندسی و 
ریاضی گوناگونی دارند. یكی از مسائل مهمی كه منجر به تألیف كتاب مفتاح الحساب توسط غیاث الدین جمشید 
كاشانی در قرن نهم هجری شد، محاسبه مصالح به كاررفته در تاق ها و گنبدها بود. روش های ارائه شده در این 
مقاله ادامه ای است بر روش های محاسبات فوق. با به دست آمدن طول كمان هر چفد می توان با توجه به شیوه 
آجرچینی آن و ارتفاع مالت مابین آنها با تناسبی ساده تعداد آجر )یا هر مصالح دیگری كه تاق با آن اجرا شده 
است( را محاسبه كرد. هم چنین می توان از این محاسبات برای بارگذاری و سایر اندازه های مورد نیاز در آنالیز 
استاتیكی و دینامیكی سازه های ازگ )azag( به ویژه سازه های سنتی بهره برد. این مقاله به شیوه های گوناگون 
كشیدن و آنالیز ریاضی و هندسی آنها پرداخته، فرم های پدید آمده را باهم مقایسه كرده است. با بررسی های 
انجام شده، مشخص شد كه نه تنها این چفدها كه نام یكسان دارند ازلحاظ بلندا و دیگر  ویژگی های هندسی 
مانند مركز سطح و جرم همانند نیستند، بلكه  ازلحاظ  ریاضی )طول كمان، مساحت و...( نیز دارای ویژگی های 

متفاوتی هستند. 

كليدواژه ها: چفد، پنج او هفت، تاق آهنگ، آنالیز هندسی، آنالیز ریاضی

تاریخ دریافت مقاله: 90/2/22
تاریخ  پذیرش مقاله: 91/4/19
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مقدمه و طرح مسئله 
در  چوب  آن  بخش های  بیش تر  در  كه  سرزمینی  در 
روی  سرپناه هایی  ساخت  به  معماران  نیست،  دسترس 
آورده اند كه هم پاسخگوی نیاز كاربردی فضا باشد و هم از 
ساخت مایه های بوم آورد )محلی( در آن بهره جسته باشند.

از این رو، در پوشش های ازگاز كمان، چفد، تویزه و تاق تا 
گنبد و تاق نما از فرم های خمیده كمك گرفته اند. درمیان 
چفدها، چفد پنج او هفت از پركاربردترین آنها می باشد، 
این چفد به شیوه های گوناگونی ترسیم شده است كه هم 
گوناگونی   توانایی های  باربری  ازجهت  هم  و  فرم  ازجهت 
دارند. این مقاله با ترسیم دقیق آنها و مقایسه بخش های 
گوناگون این  چفدها برای مهندسان سازه و افرادی كه در 
مدل كردن بناهای تاریخی دربرابر نیروها به ویژه زمین لرزه 
كار می كنند، سودمند خواهد بود و ازسوی دیگر، راه گشایی 
حاصله  نتایج  مقایسه  با  كه  سنتی  معماران  برای  است 
می تواند  مقاله  این  همچنین،  برگزینند.  را  صحیح  شیوه 
در انتخاب روش اجرایی صحیح و مسائل مربوط به متره، 
تهیه صورت وضعیت  و  نظر  مورد  و حجم مصالح  برآورد  
كارا باشد. محاسبات ریاضی  و هندسی مورد نظر ازلحاظ 
پایداری تاق مورد نظر دربرابر زمین لرزه و سایر نیروهای 

جانبی نیز می تواند راهگشا باشد.  
چفدهای  و  پوشش ها  روی  كه  پیشین  پژوهشگران 
معماری ایرانی تحقیق كرده اند، كمتر به جنبه های هندسی 
آن پرداخته اند. آندره گدار در كتاب آثار ایران یك بخش 
)گدار،  داده  اختصاص  ایرانی  تاق های  به  كامل  به طور  را 
1375(، وی در این بخش تاق ها را با توجه به تكنیك های 
ویلبر  دونالد  و  گلمبك  لیزا  است.  كرده   بررسی  ساخت 
بررسی كرده اند  )گلمبك، 1374(.  را  تاق ها و چفدها  نیز 
ترسیم  اشتباه   كتاب  این  در  از چفدها  بسیاری  متأسفانه 

پوپ  آپهام  آرتور  و  بزنوال  روالن  همچنین  است.  شده 
نیز با دید تكنیكی و تاریخی  به تاق ها و چفدهای ایرانی 
معماریان  و  پیرنیا  نیز  ایرانی  پژوهشگران  از  پرداخته اند. 
در این زمینه پژوهش هایی انجام داده اند. آنها نیز بیش تر 
به جنبه های تكنیكی و تنها به شیوه  ترسیم اشاره كرده اند. 
اجزا  مقایسه   و  محاسباتی  دید  با  تاق ها  و  چفدها  بررسی 
توسط  بار  نخستین  برای  هندسی  دید  با  و شكل چفدها 

نگارندگان انجام  پذیرفته است.

كمان، چفد، تویزه، تاق آهنگ
كمان یا قوس را می توان خمی دانست كه بخشی از یك 
دایره،  از یك  مانند بخشی  است  شكل هندسی مشخص 
هذلولی یا هر منحنی شناخته شده هندسی؛ درصورتی كه 
)پیرنیا،  دانست  كمان  چند  از  آمیزه ای  توان  می  را  چفد 
1378: 45(. كمان و چفد اثر قلمبر روی كاغذ، چوب یا گچ 
روی سطح زمین )نكیزكردن( است، پس دارای ضخامت 
 )x,y( عرض  و  دارای طول  فقط  ریاضی  به زبان  و  نیست 
قالبی  و  كنند  نكیز  زمین  روی  را  چفد  این  هستند.  اگر 
از گچ بسازند، به آن شابلون یا تویزه گچی یا لنگه   گچی 
از این شابلون می توان برای ساخت  می گویند )تصویر1(. 
دو  است  كافی  گرفت.  كمك  ایرانی  باربر    معماری  عنصر 
ستون عمودی ساخته، این شابلون را روی آن در صفحه ای 
عمود بر سطح زمین واداشته )نصب كرده( و پیرامون آن 
تیری خمیده پدید آورده شود  كه این تیر خمیده را تویزه 

می نامند )تصویر2(.
برای ساخت تاق آهنگ باید در آغاز دو دیوار موازی و 
عمود بر سطح زمین پدید آورد و سپس شابلون گچی را در 
آغاز آن نصب كرد. اگر به شكل فرضی درراستای پاكار دو 
دیوار شابلون كشیده شود، شكلی تقریباً نیم استوانه پدید 

تصویر 2. تویزه )ترسیم از نگارندگان( تصویر1. شابلون یا تویزه گچی، آرشیو میراث اصفهان
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می آید كه به آن »تاق آهنگ«، »كوره پوش« یا »لوله ای« 
می گویند. این كار در معماری با شیوه های گوناگون ساخت 
ساخت  برای  می آید.  پدید   ... و  سنگ  آجر،  چیدمان  و 
تاق آهنگ روش های گوناگون دیگری نیز وجود دارد؛ یكی 
برای ساخت تاق آهنگ كمك گرفتن  از مهم ترین روش ها 
از دیوار پشت بند است، در این روش دیگر نیازی به قالب 
نیست. روش استفاده از قالب باربر هم از روش های دیگر 
و  ساخت  شیوه های  در  )بحث  است  تاق آهنگ  ساخت 

هندسه عملی نیاز به مقاله ای جداگانه دارد(.

انواع چفدهای معماری و اجزای آن
ساده ترین كمان را در معماری می توان كمان نیم دایره 
دانست كه معماران سنتی به آن چفد پردالی می گویند، 
آن را بسیار ناپایدار می دانند و از آن در ساخت تویزه یا 
تاق آهنگ استفاده نمی كنند. بخش های گوناگون چفد در 
دیدگاه معماران دارای اجزا و نام های گوناگونی است كه 

به هركدام از آنها پرداخته خواهد شد )تصویر 3 و 4(.  
می توان  است،  آمده  جدول1  در  آنچه  به  توجه  با 
چفدها را از جنبه های گوناگونی مانند كیفیت تحمل وزن، 

تصویر3. گونه هایی از چفدهای به كاررفته در معماری ایرانی، )تهیه و ترسیم از نگارندگان(

تصویر4. بخش های گوناگون چفد، )مأخذ: نگارندگان(

CD =)افراز )بلندا PD =كالله
D= )تیزه )فراز ACD=90°

ایوارگاه=)Pپیرامون(
ACP =67/5°

AB =دهانه MP =شانه 
میان شانه=)Nپیرامون(

شكرگاه=)Mپیرامون(
ACN =45°

A=)پاكار )فرود     
 CD/AB =خیز AM =)بالنج )وارون

C=میان دهانه ACM =22/5°

از دیدگاه ریخت شناسیاز دیدگاه خیزاز دیدگاه تیزهاز دیدگاه باربری

1. باربر
2. غیر باربر

1. مازه ای )بیز(
2. تیزه دار )جناغی(

3. كلیل )آمیزه مازه ای و تیزه دار(
4. شكنجی

1. تند
2. تیز

3. كند
4. كفته

1. شبدری
2. سه بخشی 

3. پنج او هفت
... .4

جدول1. دسته بندی چفدها از دیدگاه های گوناگون )مأخذ: نگارندگان(
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چگونگی تیزه، میزان خیز و همچنین از منظر ریخت و فرم 
دسته بندی نمود.

)فراز(  باالیی  بخش  در  كه  است  مازه ای چفدی  چفد 
آن پیوستگی وجود دارد مانند چفدی كه  تاق ایوان كسری 
را می سازد و چفد تیزه دار چفدی است كه در باالی آن 
ورودی  ایوان  مانند چفد  دارد  تیزی وجود  یا   ناپیوستگی 
مسجد جامع یزد  و چفد كلیل آمیزه ای از چفدهای مازه ای 
و تیزه دار است. چفدهای شكنجی  هم چفدهایی هستند 
كه با چین وشكنج های گوناگون یعنی با فرم های محدب، 

مقعر و تركیب  آنها ساخته می شوند )تصویر 5 تا 8(.
در برخی موارد در ساخت چفد اندكی پیش می نشستند 
كه به این پیش نشستگی چانه یا لغا و اگر فرم كمان مانند 
هم  موارد  برخی  می گفتند.  گیلویی  آن  به  باشد،  داشته 
به ویژه در زمان ساسانیان به دلیل این كه قالب را  روی لبه 
پاكار می گذاشتند، پس از ساخت تاق و برداشتن قالب، تاق 
با پس نشستگی مشخص می شد كه به این پس نشستگی، 
یا هویه )هویه خود به معنای شانه است( می گفتند  شانه 

تصویر10. اجرای چانه یا لغاز )نگارندگان( )تصویر 9 و10(.

تصویر5. تاقنما با چفد مازه ای )بیز(، )نگارندگان(

تصویر8. تویزه با چفد شكنجی )نگارندگان(

تصویر9. اجرای شانه یا هویه )نگارندگان(

تصویر6. تویزه با چفد تیزه دار )جناغی(، )نگارندگان(

تصویر7. تویزه با چفد كلیل )نگارندگان(
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تحليل چفد پنج او هفت در معماری ایرانی
از دوران كهن  بسیاری  بناهای  در  از چفدها  كه  یكی 
دیده می شود، چفد پنج او هفت  است. كهن ترین نمونه های 
یافت شده از این چفد را می توان در هفت تپه و چغازنبیل  

دید )پیرنیا، 1373: 9(. 
چفد پنج او هفت تند  را می توان در بناهای تاریخی از 

ادوار گوناگون مشاهده كرد.  
زیرزمین های  در  را  هفت  او  پنج  چفد  كهن  نمونه های 
زیگورات چغازنبیل متعلق به 1500 پیش  از میالد می توان دید.

كاربرد  از  بسیاری  نمونه های  نیز  اسالمی   دوران  در 
باربر  از این چفد در تویزه های  این چفد را می توان دید. 
مورد  چفد  نیز  كاربندی ها  در  می شود.  استفاده  بسیاری 
استفاده چفد پنج او هفت است. در مساجد معاصر نیز اكثر 

تویزه های باربر را با چفد پنج او هفت می سازند.
همواره نسبت های  ریاضی بسیار مشخصی بین اجزای 
مختلف یك چفد برقرار است. در اینجا  به نسبت های چفد 
روشن ترشدن  برای  شد.  خواهد  پرداخته  هفت  او  پنج 
موضوع ، شیوه های ترسیم این چفد در ادامه خواهد آمد. 

هندسه  و  هفت  او  پنج  چفد  ترسيم  شيوه های 
نظری و عملی

همان گونه كه در جدول1 آمده است، بسیاری از چفدها 
از دیدگاه خیز خود به چند  دسته تقسیم می شوند. چفد 
پنج او هفت نیز با توجه به خیز آن به سه  دسته تقسیم 
می شود؛ تند، كند و كفته )این چفد گونه تیز ندارد(.  اینجا 
پرداخته می شود كه  تند  او هفت  پنج  گونه های چفد  به 
باربرتر از دوگونه دیگر بوده و در بسیاری از تاق های آهنگ 
و  هندسی  ویژگی های  سپس  می روند.  به كار  تویزه ها  و 

ریاضی آن بررسی می شود.
    پس از  بازبینی بسیاری از متون كهن و صحبت با 
ایران، هفت  استادكاران معماری سنتی در  نقاط مختلف 
شیوه ترسیم چفد پنج او هفت به دست آمد كه سه شیوه 
از مهم ترین  آنجاست كه یكی  آن متداول تر است. جالب  
رساله  است،  پرداخته   معماری  به  كه  ریاضی  منابع 
از غیاث الدین جمشید كاشانی ریاضی دان  ازگ«  و  »تاق 
او هفت  پنج  ترسیم چفد  برای  دو روش  كه  است  نامی 
بسیاری  دغدغه    .)61  :1366 )كاشانی،  است  آورده  تند 
حجم  مصالح  محاسبه  روش  كارفرمایان  و  معماران  از 

همچون  افرادی  این رو  از  است.  ساختمان  در  به كاررفته 
كاشانی به محاسبات مربوط به تاق ها و گنبدها پرداخته  و 
ترسیم ها آنها را نیز ذكر نموده اند. این مقاله در ادامه بر آن 
است تا با شیوه های نوین و به ویژه با روش های ریاضی به 
محاسبه انواع شیوه های ترسیم این چفد پركاربرد معماری 
البته  كند.  مقایسه  یكدیگر  با  را  آنها  و   بپردازد  ایرانی 
رویكرد ریاضی دانان به معماری و هنرهای وابسته منحصر 
به جمشید كاشانی نیست و افراد دیگری همچون ابوالوفاء 
پرداخته اند  باب  دراین   گوناگونی  مسائل  به  نیز  بوزجانی 
)البوزجانی، 1369(. اما باید به یك نكته كلیدی دیگر هم  
اشاره كرد، پس از برداشت بسیاری از چفدها این نتیجه 
اندازه های چفد برداشت شده دقیقاً  آشكار خواهد شد كه 
متناظر می توان كشید كمی  ابعاد  در  كاغذ  آنچه روی  با 
تفاوت  دارد. البته این تفاوت بسیار اندک است و به عنوان 
مثال برای یك چفد در دهانه پنج متری، درحدود سه یا 
چهار سانتی متر می باشد. دلیل این عدم انطباق را می توان 
به روش های برداشت،  دقت ابزار برداشت، سختی برداشت 
زمان  تاق  درطول  اندک  نشست  همچنین  و  ارتفاع  در 
اندود در زیر چفدها دانست  یا كشیدن  بارها  تأثیر  تحت 
سازه های  اما  است.  كرده  پنهان  را  چفد  دقیق  كه  شكل 
دقت  از  نیز  نظری  هندسه  پیاده سازی  در  ایرانی  سنتی 
مواردی  در  اندازه ها  پیاده سازی  در  برخوردارند.  باالیی 
برای  افزایش  و  این كاهش  است.  افزایش الزم  یا  كاهش 
مرتب كردن اجزای معماری صورت می پذیرد تا برای نمونه 
با  كه كمی  ویژه ای  ابعاد  در  را  بتوان یك طرح مشخص 
اندازه های طرح تفاوت دارد، اجرا كرد )البته  منظور تفاوت 
اندک در اندازه هاست(. معماران به این عمل »كست افزود« 
شیوه های  ادامه،  در   .)270  :1389 )فرشته نژاد،  می گویند 
ترسیم چفدها با دقت زیاد و با استفاده از نرم افزار اتوكد  
آمده است. الزم به یادآوری است كه دو نمونه از چفدها 
یكسان  هم  ترسیم  ازلحاظ  و  منطبق  همدیگر  بر   كاماًل 

هستند ، به طوری كه در جدول آمده  است )جدول2(. 
 

مقایسه هندسی و ریاضی شيوه های گوناگون چفد 
پنج او هفت تند

در  ادامه بررسی این چفدها، با استفاده از شیوه ترسیم 
آنها محاسبات دقیق  ریاضی آنها صورت پذیرفت. نخستین 
گام برای محاسبات مورد نظر، به دست آوردن فرمول ریاضی 
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چفدهای مورد نظر بود. برای این كار با استفاده از شیوه  
ترسیم آنها و انتخاب مركز دهانه به عنوان مركز مختصات 
چندضابطه ای  معادله  یك  به شكل  چفد  فرمول  هندسی، 
از  با استفاده  تبدیل شد. گام بعدی محاسبه طول كمان 
فرمول محاسبه طول كمان بود كه برای  هر چفد به شكل 

جداگانه به دست آمد.  
مقایسه  و  چفدها  افراز  به دست آوردن  هم  بعدی  گام 
آنها با یكدیگر بود. در این گام هم به دلیل این كه هنگام 
میانگاه  روی  در  مختصات  مركز  فرمول چفدها،  محاسبه 
در   x به جای  كه  كافی  بود  بود،  شده  داده  قرار  چفدها 
فرمول هر چفد عدد صفر قرار گیرد تا y  در آن نقطه  كه 
محاسبات  البته  آید.  به دست  بود،  افراز چفد  یا   H همان 
مربوط به  سطح رویه حاصل از دوران حول محور عمودی 

گذرنده از تیزه و حجم حاصل  از دوران حول همین محور 
هم محاسبه شده است )جداول 3 و 4 و 5(.

آجر  تعداد  اندازه گیری  برای  نیز  محاسبات   این   
به كاررفته در پوسته و محاسبات وزنی  متناظر برای برآورد 
مصالح و همچنین محاسبات سازه ای بسیار كاراست. الزم 
به ذكر است كه برخی از این محاسبات دغدغه استادانی 
و  هندی  ریاضیات  با  كه  است  بوده  هم  كاشانی  چون  
شستگانی انجام پذیرفته  است )كاشانی، 1366: 40(. برای 
به طور  روش  نخست  سه  مقاله  از طوالنی شدن  جلوگیری 
نیز  روش ها  سایر  و  است  شده  همراه  محاسبات  با  كامل 
محاسبه شده و نتیجه به دست آمده از فرمول ها در جدول 

6 آمده است.
در  جدول )6( مقایسه افراز این سه چفد و همچنین طول 

روش 1. )پیرنیا، 1373: 17(روش 2. روش بیضی )پیرنیا، 1373: 18(روش 3. )پیرنیا، 1373: 20(

روش 4. )كاشانی،6631: 63(روش  5. )كاشانی،6631: 61( و )زمرشیدی،3731: 208(روش 6.  )زمرشیدی،1373: 204(

جدول 2. شیوه های گوناگون ترسیم چفد پنج او هفت تند با استفاده از نرم افزار اتوكد، )ترسیم از نگارندگان(   
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جدول 3. محاسبات ریاضی براساس روش 1 )نگارندگان(

جدول 4. محاسبات ریاضی بر اساس روش 2 )نگارندگان(
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جدول 5. محاسبات ریاضی براساس روش 3 )نگارندگان(

از دوران حول محور عمودی  كمان و سطح رویه حاصل  
گذرنده از تیزه و حجم حاصل از این دوران  به دست آمده 
است. در این جدول برای نخستین بار توسط نگارندگان با 
دید  ریاضی به اندازه گیری های دقیق چفدها پرداخته شده 

است. در این جداول d برابر  با دهانه چفد است.   

در جدول )7( مشخصات ارائه شده از نرم افزار ترسیمی 
)نرم افزار اتوكد( با یكدیگر  مقایسه شده است. طول بخش 
فاصله   دوم چفد، طول كل چفد،  بخش  اول چفد، طول 
از  هركدام  بلندای  و   AB امتداد  دوم  از  پاكار  عمودی 
براساس  جدول   این  است.  شده  مقایسه   همگی  چفدها 

روش ترسیم hبلندا sمساحت vحجم Lطول كمان  

روش 1 0.4870d  0.635 1.460d

روش 2 0.4890d  0.754 1.70d

روش 3 0.4891d  0.734 1.412d

روش 4 0.4852d 0.31  0.616 1.448 d

روش 5 0.4880d 0.313 0.621 1.461 d

روش 6 0.4714 d 0.306 0.616 1.443 d

جدول 6. مقایسه بلندا )افراز(، سطح رویه حاصل از دوران، حجم حاصل از دوران و طول با استفاده از محاسبات ریاضی )نگارندگان(
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دو  معرفی اجزای گوناگون چفد
روی شکل

h )m(
بلندای
چفد

c )m(
مركز 
پاكار دوم

L)m(
طول كمان
2) a+b(

b )m(
طول 

بخش دوم 
چفد

a )m(
طول 

بخش اول 
چفد

روش ترسيم 
چفد

روش نخست4/88717/000014/6084/94802/3562 

روش دوم----------------------4/8990

روش سوم4/88947/071114/14184/77052/3004

روش چهارم4/85127/826214/46384/70872/5232

روش  پنجم4/88267/634414/61824/82292/4862

روش ششم4/71935/235114/50464/12893/1234

جدول 7. مقایسه اجزای گوناگون چفد پنج او هفت تند به روش های گوناگون با شیوه هندسی )نگارندگان( 

روش 3.
)پیرنیا، 73: 20(

روش 2. روش بیضی
 )پیرنیا، 73: 18(

روش 1.
 )پیرنیا، 73: 17(

روش 6.
  )زمرشیدی، 204(

روش 5. (كاشانی، 63( و
)زمرشیدی، 208(

روش 4. 
 (كاشانی، 63(

جدول 8. مقایسه هندسی میزان هم پوشانی شیوه های ترسیم چفد پنج او هفت تند با یكدیگر )ترسیم از نگارندگان(
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 عمق مركز هندسید
(m)

 (m)طول مركز هندسی بلندای مركز هندسی
(m)

(kg) جرم(m3(روش ترسیم چفت حجم
پنج او هفت تند

روش نخست0/50003/02370/00009/35829/3582

روش دوم0/50003/22170/00009/69179/6917

روش سوم0/50002/95640/00009/39679/3967

روش چهارم0/50003/01020/00009/30109/3010

روش پنجم0/50002/97270/00009/39679/3967

روش ششم0/50003/03270/00009/27529/2752

طول دهانه 10 متر محاسبه شده است.   
در جدول )8( این چفدها ازلحاظ ویژگی های هندسی 
یكدیگر  با  آنها  هم پوشانی  میزان  شده اند.  مقایسه  هم  با 
مشخص شده است. منظور از هم پوشانی در اینجا میزان 
انطباق چفدهای گوناگون است. این جدول تأكیدی دیگر 
بر این موضوع است كه نه تنها چفدها ازلحاظ محاسبات با 
یكدیگر قابل مقایسه نیستند، بلكه ازلحاظ هندسی و شكل 

و فرم نیز بر یكدیگر منطبق نیستند.
برای به دست آمدن اندازه های جدول )9( الزم است ابتدا 
یعنی  zها  درراستای  واحد  یك  به اندازه  نظر  مورد  چفد 

تاق آهنگ  تا  یابد  امتداد  ترسیم شده چفد  بر صفحه  عمود 
به دست آید. محور مختصات در مركز دهانه فرض می شود  
كه منجر به صفرشدن طول مركز هندسی برای همه نقاط 
خواهد شد و عمق مركز هندسی هم 0/5 واحد خواهد شد. 
برای  و  شده  محاسبه  نیز  تاق آهنگ  این  از  حاصل  حجم 
به دست آوردن جرم تاق كافی است كه حجم هر تاق را در 
جرم حجمی مصالح آن ضرب كرد. در اینجا برای ساده شدن 
كار جرم حجمی برابر  با 1 كیلوگرم بر متر مكعب در نظر 

گرفته شده است.

جدول 9. مقایسه ویژگی های هندسی اجزای چفد پنج او هفت تند، با روش های گوناگون )مأخذ: نگارندگان(

نتيجه گيری
با مرور جدول )6( كه براساس محاسبات ریاضی به دست آمده است، می توان به نتایج زیر دست یافت:

1. در بین روش های ترسیم، چفد به روش ششم دارای كمترین بلندا )افراز( است و چفدهای به روش سوم و 
دوم دارای بیش ترین بلندا هستند.

2. مساحت حاصل از  دوران حول محور گذرنده از تیزه، در روش ششم از سایر روش ها كمتر است  ولی در 
روش دوم مساحت سطح رویه از سایر چفدها بیش تر است. یعنی اگر از این چفد گنبدی ساخته شود، میزان 

اندود یا آمودی )عموماً كاشی( كه باید روی این سطح گنبد را بپوشاند، از سایر چفدها بیش تر خواهد بود.
3. حجم حاصل از دوران چفد در روش دوم از سایر روش ها بیش تر است یعنی برای ساخت آن نیاز  به مصالح 
بیش تری می باشد. هم چنین چفد به روش چهارم و ششم كمترین حجم  حاصل از دوران را ایجاد خواهد كرد 

یعنی مصالح كمتری برای ساخت آن نیاز  است.
4. طول كمان چفد دوم بیش از سایر روش هاست. به بیان دیگر اگر با این چفد تاق آهنگی ساخته شود، تاق 
ساخته شده با  چفد دوم مصالح بیش تری نیاز دارد و تاق آهنگ ساخته شده با روش سوم كمترین میزان مصالح 

را نیاز خواهد داشت.  
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برای بررسی جدول )7( و مقایسه آن با جدول )6(، به دلیل این كه جدول )6( به صورت پارامتریك بوده و 
دهانه در آن با d نشان داده شده است لذا با محاسبه دهانه  10 متر برای جدول )7( اعداد دو جدول با یكدیگر 

قابل مقایسه هستند.
 با توجه به جدول )7( می توان گفت: 

1.  به غیر از روش بیضی در روش های  دیگر، هر نیمه  چفد با دو كمان ترسیم می شود.
2. كمان نخست روش سوم كوچك تر از كمان نخست سایر روش ها و كمان نخست روش ششم از سایر روش ها 

بزرگ تر است.
3. اگر تاق آهنگی را با چفد پنج  او هفت تند به شیوه های شش گانه ترسیم و سپس آن  را اجرا كنیم، شیوه 

 ششم كم بلنداترین روش و شیوه  سوم و پس از آن شیوه دوم پرافرازترین تاق  را خواهند ساخت.

با مالک قراردادن چفد بیضی )روش دوم( و بررسی هم پوشانی آنها در جدول )8( نتایج زیر به دست خواهد آمد:
1. چفد به روش دوم سایر چفدها را دربرمی گیرد. این بدین معناست كه چفد دوم بیش ترین فضا را در زیر 

خود پوشش می دهد.
2. چفد به روش دوم از میان شانه به بعد كم كم از سایر چفدها جدا می شود و سطح بیش تری را در زیر خود 

پوشش می دهد. 
3. كلیه چفدها تقریباً در بربخش بالنج )آغاز كار( برهم منطبق هستند.

با بررسی جدول )9( نتایج زیر به دست می آید: 
1. چفد با شیوه  دوم دارای باالترین مركز  هندسی است و چفد با شیوه  سوم پایین ترین مركز هندسی را دارد. 

این نكته صراحتاً آشكار می كند كه چفد به روش بیضی نیز  دارای نقاط ضعفی است.
2. با بررسی حجم و متعاقب آن جرم تاق های حاصل از شیوه های گوناگون ترسیم شده دیده می شود كه تاق 
حاصل از چفد دوم دارای بیش ترین حجم و بیش ترین جرم است یعنی تاق آهنگی كه با این شیوه ترسیم شود، 
از همه  تاق ها سنگین تر  است و تاق آهنگی كه با شیوه  ششم ترسیم شود از همه  تاق ها سبك تر و  بیانگر این است 
كه رفتار تاقی كه با روش ششم ساخته شود، در شرایط  برابر با سایر روش ها به دلیل سبك بودن از خود رفتار 
پایدارتری دربرابر  زمین لرزه از خود نشان می دهد و این نكته نیز الزاماً بیانگر ضعف  روش بیضی نسبت به سایر 

روش هاست.

منابع
- البوزجاني، ابوالوفاء محمدبن محمد)1369(. هندسه ایراني. ترجمه سیدعلیرضا جذبي، چاپ اول، تهران: سروش.

- پیرنیا، محمدكریم)1373(. شماره ویژه اثر، تاق و چفد. چاپ اول، تهران: میراث فرهنگی.
- پیرنیا، محمدكریم)1378(. تحقیق در معماری گذشته ایران. چاپ اول، تهران: دانشگاه علم وصنعت ایران.

- زمرشیدی، حسین)1373(. تاق و قوس در معماری ایران. چاپ اول، تهران: كیهان.
- فرشته نژاد، مرتضی)1389(. فرهنگ معماری و مرمت معماری. چاپ اول، اصفهان: اركان دانش.

- كاشاني، غیاث الدین جمشید)1366(. رساله تاق و ازج. ترجمه سیدعلیرضا جذبي، چاپ اول، تهران: سروش.
- گدار، آندره و دیگران)1375(. آثار ایران. ترجمه ابوالحسن سروقد مقدم، چاپ اول، تهران: آستان قدس رضوي.

ایران و توران. ترجمه كرامت اهلل افسر، چاپ اول، تهران:  لیزا و ویلبر، دونالد)1374(. معماری تیموری در  - گلمبك، 
  میراث فرهنگی.
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تأثیرات نقش آموزش معماری و پرورش معمار بر سیمای شهرهای تاریخی*

علی یاران**

برتر  )كتاب  یاران  ترجمه علی  و  تألیف  معماری غرب، جلد 1و2و3  نظری  مبانی  پژوهشی كتاب های  كار  از  بر گرفته  مقاله  این   *
سال1390 و برنده جایزه از انجمن مفاخر معماری ایران( است.

** استادیار وعضو هیئت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

چکيده
معماری از نظر ذاتی دارای ابعاد مختلفی است كه مهم ترین آنها ابعاد هنری و علمی آن است. در بُعد هنری 
آن، بعضاً معماري جایگاه خاص دارد. به نظر می رسد كه دیدگاه فكری كه آموزش در آن صورت می پذیرد و به تبع 
در ساختار یك نظام آموزشی خودبه خود آموزش معماری تحت تأثیر نوع نگاه به فرایند آموزش معماري كه خود 
واجد معنی ناشی از بینش است، آشكار مي شود. در مدرسه های معماری این سرزمین دو دیدگاه در آموزش 

معماری وجود دارد كه به دانشجویان تدریس می شود: »دیدگاه سنتی« و »دیدگاه مدرن«.
دیدگاه سنتي: در این دیدگاه معماری هنر آفرینش است و ارتباط مستقیم با هستی شناسی دارد، آفرینشی 

زیبا الزمه وجود حقیقی است.
دیدگاه مدرن: در این دیدگاه مفاهیم در فضای فكری تحت تأثیر خرد محض حاكم بر دنیای مدرن دچار 

دگرگونی شناختی شده است.
بر  مبتنی  فكری  نظام های  در  معماری  آموزش  نقش  مختلف  منظرهای  از  است  شده  مقاله سعی  این  در 
»سنت گرایی« و »مدرن گرایی« و پرورش معمار و تأثیرات آن بر سیمای شهرهای تاریخي مورد بررسی و ارزیابی 
قرار گیرد. ضمناً روش تحقیق براساس استنتاج منطقي و مقایسه اي انتخاب و درنهایت نشان داده شد كه در 
معماری سنتی برخالف معماری مدرن، بین صورت و محتوا رابطه وجود دارد. بنابراین هدف هنر و معماری در 
تمدن های سنتی این است كه انسان را متوجه معنی و عالم باال كند، هواهای نفسانی را در وجود او كنترل كند 
و تمایل به كمال جویی را كه از خصایص فطری انسان است، پرورش دهد. هم چنین، معماری از دیدگاه معماران 
مدرن نیز واجد بُعد هستی شناسی و دارای خاصیت تعالی گرایی است. معماری مدرن كه نمی تواند با گذشته 
پیوند یابد، برای رفع این نقیصه به حال و آینده تكیه می كند. تكیه بر زمان حال یعنی »به روزبودن« و این پیروی 

از اصل »نوبودن« از اصول مدرنیته است.

كليدواژه ها: آموزش، معماری، پرورش، دیدگاه، معمار، سنت، مدرن، سیمای شهر.

تاریخ دریافت مقاله: 90/10/20
تاریخ  پذیرش مقاله: 91/4/19
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مقدمه
رشته  كّمی  توسعه  ازلحاظ  اخیر  دهه  دو  درحدود 
معماری در مقاطع مختلف تحصیلی از كاردانی الی دكترا 
افزوده  آن  كّمی  توسعه  بر  هرساله  و  است  داشته  رشد 
اینجاست: آیا توسعه كّمی  می شود. سؤال مهم و اساسی 
یا  است  بوده  اثرگذار  آن  كیفی  توسعه  بر  معماری  رشته 
خیر؟ اگر دانشكده های معماری ما توسعه كیفی داشتند، 
و  معماري  از  دانشجویان  درک  درمورد  پیشرفتی  چه 
شولتس،  نوربرگ  است؟  شده  حاصل  گذشته  شهرسازي 
معمار بزرگ مغرب زمین، می گوید: »ساختمان های شهری 
لباسی برای آن شهر محسوب می شوند«. آیا دانشگاه های 
دهه  پنج  از  بیش  پیشینه ای  با  معماری  رشته  در  در  ما 
آن  كیفی  توسعه  برای  مؤثری  گام های  دانشجو،  جذب 
برداشته یا به عبارت دیگر لباس مناسب به تن شهرهای مان 
پوشانده اند؟ اگر چنین اتفاقی نیفتاده و سیمای شهرهای 
كشورمان درمقایسه با دیگر شهرهای منطقه یا حتی جهان 
در  را  خأل  این  نیست،  بیش  پینه هایی  و  وصله  به صورت 
كجا باید یافت؟ آیا كهنه و قدیمی شدن شیوه های آموزش 
معماری عامل اصلی این پدیده است؟ آیا ساختارها و نظام 
منابع  و  متون  آیا  دارد؟  اشكال  معماری  فعلی  آموزشی 
به  متعلق  كه  رشته  این  سرفصل های  به خصوص  درسی، 
آیا  دارد؟  اساسی  مشكل  می باشد،  قبل  دهه  سه  الی  دو 
آیا شیوه  است؟  استادان  تدریس  و شیوه  نوع  در  مشكل 
فضاهای  آیا  دارد؟  ایراد  رشته  این  در  دانشجو  پذیرش 
آموزشی و كمك آموزشی كارایی ندارد؟ آیا مشكل اصلی 
آموزش  عقب ماندگی  آیا  است؟  رشته  این  مدیریت  در 
چنین  باعث  حرفه ای  بخش  از  دانشگاه ها  در  معماری 
مشكلی شده است؟ و باالخره آیا پیشرفت های علمی در 
از معماری علمی دیگر  جهان و عقب ماندگی معماری ما 
كشورهای پیشرفته باعث این مشكل شده است؟ و بسیاری 

از پرسش های بی پاسخ مانده دیگر ...
مبتالبه  اصوالً  مشكالت  و  پرسش ها  این  همه  اگرچه 
هستند  هنر  و  معماری  آموزش  به خصوص  آموزشی  هر 
بررسی  مورد  خاص  به طور  آنها  از  هریك  كه  دارد  جا  و 
مهم  مشكل  نگارنده  به نظر  لیكن  گیرند،  قرار  ارزیابی  و 
نوع  از  آن  و  است  بیان شده  بر مشكالت  مقدم  اساسی  و 
روشن  دیدگاهی  نبود  ناشی می شود.  معماری  به  ما  نگاه 
و تعیین كننده نزد اساتید و صاحب نظران هنر و معماری 
كشور، به ویژه در دانشكده های معماری، باعث شده است 
كه آموزش معماری از اتحاد و یكپارچگی برخوردار نباشد 

نداشته  مشخصی  سمت وسوی  لگام گسیخته  بالعكس  و 
باشد. دیدگاه های متفاوت و اغلب متناقض و پاره ای مواقع 
موارد  بیش تر  و  علمی  پشتوانه  بدون  و  سطحی، شخصی 
باعث  موارد  بیش تر  و  مكاتب غربی  از  اقتباس  و  تقلیدي 
اكثر  در  و  می شود  دانشجویان  ذهنی  و  فكری  تشویش 
موارد دانشجویان بدون برداشت و كسب اندیشه ای درست 
و حتی درک درستی از یك معماری خوب، از دانشكده های 
معماری دانش آموخته و با استعدادترین آنها مقلد معماران 
مشهور بخش حرفه ای یا مكاتب غربی می شوند. پرسش در 
اینجاست كه چرا این اتفاق در دانشكده های معماری ما رخ 
می دهد؟ چگونه این اختالف دیدگاه ها به وقوع می پیوندد 
معماری  رشته  ماهیت  به  اگر  كجاست؟  آن  سرچشمه  و 
تفاوتی  معماری  رشته  كه  می شویم  متوجه  كنیم،  دقت 
اساسی با اكثر رشته های دانشگاهی دارد و آن این است 
كه معماری دارای دوبعد هنری و فنی است. بدین معنی 
فیزیك،  ریاضیات،  همانند  دقیقه  علوم  با  بعد  یك  از  كه 
ایستایی و غیره مرتبط است و از بعد دیگر با علوم زیبایی و 
زیبایی شناسی مربوط می شود. ازآنجاكه این روزها بسیاری 
از معماران و به ویژه آنهایی كه خود را »نوگرا« می نامند، 
كه  یادشده،  اصطالحات  هم چون  الفاظی  از  استفاده  با 
همگی به نظام و تفكر سنتی تعلق دارند، طرح های خود را 
توجیه می كنند و ازطرفی متأسفانه این تعابیر در مدارس 
برای  می شود،  به كاربرده  اختالط آمیزی  به صورت  نیز 
»تجدد«  معنای »سنت«،  وضوع  و  دیدگاه ها  روشن شدن 
و به خصوص »هنر«، »زیبایی« و »معماری« در نظام های 
فكری یادشده، الزم به نظر می رسد زیرا عدم درک درست 
تعریف  و  معنی  و خلط  اصطالحات  این  مفهوم  و صحیح 
آنها با یكدیگر )به ویژه اصطالحات سنت و تجدد( اساس 
برخالف  و  می دهد  تشكیل  را  ما  معاصر  معماری  انحراف 
تصور، آموزش معماری امروز نه »سنتی« و نه مفهومی یا 
»معنی گرا« و نه »مدرن« است. برای این منظور و رهایی از 
دگرگونی ها نیاز به تعاریف مقوله های مشخص در آموزش 
معماری داریم زیرا برای تعیین هدف، برنامه ریزی، تدوین 
و  مربی  انتخاب  آموزش،  شیوه  و  نحوه  دروس،  محتوای 
و  درست  را  آموزش  مورد  موضوع  است  الزم  ابتدا  در   ...
تعریف  مقاله  این  هدف  كنیم.  تعریف  و  بشناسیم  عمیق 
و  هنری  ابعاد  از  آن  تحلیل  و  بررسی  و  معماری  جایگاه 
زیبایی شناسی از دیدگاه های »سنتی« و »مدرن« است و 
سعی می شود به موضوع و مفاهیم آن نزدیك شویم. به طور 
امروز دو نوع نظام فكری و تمدن ساز  كلی، ما در دنیای 
داریم: »تمدن سنتی« و »تمدن مدرن« و از طرفی یكی 
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از نمادهای بارز هر تمدنی معماری و هنر آن است، با این 
فرض ابتدا به تعریف معماری می پردازیم و سپس تعریف 
معماری را در دو نظام فكری »سنتی« و »مدرن« مورد 
تجزیه و تحلیل قرار می دهیم.                                                             

مقوله های معماری
از  ناشی  معماری  نظریه  باورهای  شگرف ترین  از  یكی 
است  بوده  این  رومی  معروف  معمار  ویتروویوس،  نظریه 
كه مبانی معماری و قوانین جهان هستی به گونه ای مشابه 
یكدیگرند. ویتروویوس معتقد است: »نیاكان ما از طبیعت 
حقیقتی  ازطریق  آنها  تقلید  به واسطه  و  می گرفتند  الگو 
در  ریشه  ماشین آالت  تمامی  راهنمایی می شدند.  خدایی 
و  تغییر  ساختار  و  تعلیمات  بر  مبتنی  و  دارند  طبیعت 
تحوالتی در افالک، خورشید، ماه و پنج سیاره می باشند«. 
هرچند آنچه در اینجا به آن اشاره شد مربوط به مهندسی 
است نه معماری، ویتروویوس در جای دیگری اشاره كرده 
رابطه  و  رشته همبستگی  نظامی  تمامی چنین  كه  است 
ساختمان  به یك  مثال  به عنوان  دارند،  باهم  مشتركی 
به عنوان مجموعه ای از اجزاء نگریسته می شد همان طور كه 
خود كائنات هم به عنوان مجموعه ای كلی از كلیه گونه ها 
توصیف شده بود و خلقت هریك مستلزم تطابق و تشابه 
با اصول ساده هندسی و متناسب بوده است. امروزه، این 
موضوع برای ما بسیار عجیب است كه چرا در آن بیش از 
حد به قواعد ریاضی توجه شده در حالی كه ممكن است 
نظریات،  به  معماری  مبانی  میان  از  باشیم  داشته  انتظار 

قواعد و قوانین دیگر توجه شود. 
فیثاغورث - فیلسوف یونانی - تاحدودی در این خصوص 
پس  چیزی  هر  كه  موضوع  این  چون  است  داشته  نقش 
شد،  خواهد  ختم  عدد  به  درنهایت  تجزیه وتحلیل  از 
پایه واساس اعتقادات او و شاگردانش را تشكیل داده بود. 

مثلث هایی  از  ماده  جهان  كه  بود  معتقد  افالطون  حتی 
تشكیل شده است كه در آن عناصر ماده - همانند: زمین، 
چهاروجهی،  مكعب،  به  می توان  را   - آب  و  آتش  هوا، 
هشت وجهی و بیست وجهی تجزیه كرد. هر پدیده طبیعی 
به كمال ایده آل میل می كند و می توان آن را از جنبه شكل 
و تناسب تجزیه كرد و این موضوع در هیچ موردی به مانند 
»نه تنها  است:  معتقد  ویتروویوس  ندارد.  مصداق  انسان 
قیاس عمودی میان معماری و جهان هستی وجود دارد 
بلكه قیاس افقی مهمی میان معماری و نوع بشر به وجود 
آمده است. یك معمار باید وضعیت هندسی طراحی انسان 
را درنظر بگیرد كه در آن: دست ها و پاها كاماًل باز هستند، 
انگشتان  او قرار گرفته و  نوک یك پرگار در قسمت ناف 
دست ها و پاهای او مماس بر محیط دایره ای است كه از 
آنجا ترسیم شده است«. این تصویر در اواخر قرون وسطی 
است.  بوده  معماری  ثقل  مركز  رنسانس  دوران  اوایل  و 
ذهن  در  نوزدهم  قرن  در  بینگن  گاردفون  هیلر  كارهای 
ما نشسته است كه در آن پیكری از مسیح درون دایره ای 
نقاشی  یا  است  هستی  جهان  نشان دهنده  كه  قرارگرفته 
اواخر قرن پانزدهم لئورناردو داوینچی كه در آن پیكره ای 
می رسد  به نظر  گسترده  و  باز  كاماًل  با دست وپایی  خشن 
آن  در  كه  است  دایره ای  و  مربع  فضایل  به  پای بند  كه 
محاط می باشد. آخرین قیاسی كه باید درنظر گرفته شود، 
است.  پروردگار  و  انسان  یا  هستی  جهان  و  انسان  میان 
محسوب  جهانی  خرد  انسان  وسطایی  قرون  دیدگاه  در 
و  دارد  یكسان  پهنایی  و  باز  كاماًل  دستانی  زیرا  می شده، 
هم چون جهان گرد است. معماران قرون وسطایی همانند 
آلبرتی و دیگر هنرمندان هماهنگی ساخته دست بشر را 
و  جهان شمول  ارزشمند  هماهنگی  از  مشهودی  انعكاس 
درخصوص  خود  نوشته های  در  او  می دانستند.  آسمانی 
طراحی خانه های شخصی پیشنهاد كرده است كه بگذارید 

تصویر1. دو مجموعه مقوله را مي توان در سبك »ویتروویوس« یافت. در سمت چپ مقوله سنتي مشاهده مي شود كه »وتون« آن را به عنوان 
جاداري، استحكام و شادي بخش تغییر نموده. مقوله سمت راست ترتیب متقارن تري از مفاهیم نشان مي دهد.
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از اتاق های مربع شكل به دایره ای و سپس مجدداً از دایره 
بیش تر  این كه  به  اشاره  با  او  كنند.  پیدا  سوق  مربع  به 
اجسام و موجوداتی هم چون ستارگان، درختان، حیوانات 
از  هستند،  گرد  دارند  طبیعی  منشأ  كه  پرندگان  النه  و 
دیدگاه معماری مبتنی بر »الهام از طبیعت« دفاع می كند، 
در  شش وجهی  اجسام  با  می توانیم  نیز  گاهی  هرچندكه 
طبیعت مواجه شویم و دراین خصوص می توان به دانه های 
بعدها  كه  كرد  اشاره  عسل  كندوی  نشانه های  یا  برف 
به عنوان نمونه به ترتیب گاتفرید سمپر و فرانك لوید رایت 

در معماری مدرن به آنها اشاره كردند.

بررسی، تجزیه و تحليل معماری از دیدگاه سنتی 
كه  است  متعالی  معرفتی  به معنی  تعریف  در  »سنت« 
در جایگاه حقایق یا همان اصول ثابت و غیر قابل تغییر 
قرار دارد، دارای منشاء الهی است و ازطریق شخصیت های 
انسان  هدایت  برای   ... و  پیامبران  به  معروف  و  گوناگون 
در دوره های مختلف ابالغ و آشكار شده است. این اصول 

از اجتماعی، حقوقی، هنر  اعم  انسانی  در همه حوزه های 
و علوم رواج داشته است. اساس و شالوده كار هنرمندان 
این طرز تفكر استوار بوده است كه  بر  و معماران سنتی 
زمین  روی  الهی  قدرت  از  انعكاسی  را  طبیعی  چیز  هر 
ارزش  بر  عالوه  اشیاء  و  طبیعت  بنابراین  می دانستند، 
بدین سبب،  داشتند.  هم  متعالی  معنای  و  ارزش  مادی، 
نبود  طبیعت  در  مادی  كشف  و  خلق  به معنای  آنان  آثار 
بلكه مظاهر طبیعت درنظرشان هم چون منزلگاه روح الهی 
تلقی می شد. به عنوان مثال، معماری »گوتیگ« كه متعلق 
كه  بود  هنری  اروپاست،  در  مسیحیت  سنتی  دیدگاه  به 
مفهوم  و  زیبایی شناسی  ساختمان  بین  متعادل  تركیبی 

پدید آورده است.
»اگر  است:  نوشته  خود  »اخالقیات«  رساله  در  ارسطو 
ابتدا  است،  چه كسی  خوب  انسان  یك  كه  بدانیم  می خواهیم 
تشكیل شده  از چه چیزی  انسان  كه خود  كنیم  باید مشخص 
است«. درخصوص معماری خوب هم می توانیم همین مطلب را 
بگوییم و به این منظور عنصر تشكیل دهنده معماری را مشخص 

تصویر2. مقوله هاي ویترووین
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گونه های  كه  است  این  ارسطو  سخن  محتوای  كرده ایم. 
خوبی از آن پیروی خواهند كرد.

ممكن  است  نمونه  به عنوان  لذت  و  كاربرد  استحكام، 
ارزش هایی در نظر گرفته شوند كه درپی تشكیل عناصر 
تمام  واقع  در  می آیند.  به وجود  شكل  و  عملكرد  ساخت 
چیزی كه به ما می گوید این است كه یك ساختمان باید 
خوبی  فرم  و  شكل  كاربرد،  یعنی  شود  احداث  به خوبی 
 - فرم  به خصوص   - عناصر  این  به طوری كه  باشد؛  داشته 
به وضوح مشهود باشد و نیازی به پرسش نباشد. با یك نگاه 
به كلیه تعاریفی كه آورده شد، درمی یابیم كه »زیبایی« در 
اكثر تعاریف و به خصوص در جمع بندی ای كه در فرهنگ 
لغت معماری از تعاریف معماری شده  است، ملحوظ و در 
رأس كلیه معانی آن در جمع بندی به جنبه های معنوی 
و روحانی معماری  قرار خواهد گرفت. راسكین عالوه بر 
در  هستی شناسی  و  جهان بینی  متضمن  فوق،  جنبه های 
فراگیرتر،  تعاریف  سایر  از  جهت  بدین  و  است  معماری 
راسكین  است.  نزدیك تر  سنتی  دیدگاه  به  و  كامل تر 
معماری را هنر آفرینش تعریف كرده است، آفرینشی كه 
زیبایی را به نمایش می گذارد. مطابقت یك اثر معماری با 
فرهنگی خاص نیازمند شناخت آن فرهنگ است و از نظر 

راسكین این شناخت جنبه های متنوع یك جامعه را شامل 
اصیل«  »»معماری  است:  گفته  این باره  در  وی  می شود. 
به نوعی نظام سیاسی، زندگی، تاریخ و اعتقاد مذهبی یك 
ملت را هویت می بخشد«. راسكین با بحث در جانب داری 
از حفظ سبك های سنتی در معماری چنین می گوید: »اگر 
با  ندارد«.  اهمیتی  آنها  عمر  باشیم  داشته  خوبی  قوانین 
ایجاد  برای  بیستم  قرن  در  استدالل  همین  وجود،  این 
و  فن آوری  در  تحوالت  انعكاس  به منظور  جدید  سبكی 
این  در  و  شد  گرفته  به كار  دوران  روحیات  در  تغییر 
زمان بود كه مفهوم انسجام به شدیدترین وضع در بوته 

آزمایش قرار گرفت.
زیبایی  و  پروردگار  فعل  آفرینش  »سنت«  دیدگاه  از 
خاص اوست. درنتیجه، »زیبایی« الزمه واقعیت، حقیقت 
و وجود است زیرا خداوند همه چیز را زیبا آفریده است. 
شاعر،  نقاش،  او  یعنی  است؛  جهان  بزرگ  معمار  خداوند 
توصیف  این  به  توجه  با  است.   ... و  مجسمه ساز، خواننده 
و  الهی  كاری  معماری  »سنت«  منظر  از  گفت  می توان 
زیبایی الزمه آن است و ازطرفی معماری را »هنر افراشتن 
انسان  بیان می كند. خداوند  انسان«  بنا توسط  آراستن  و 

تصویر3. یك قیاس نمادین میان ذهن الهي و مفهوم معماري یك نابرابري و ناهماهنگي سه فراز سمت چپ و تعبیر النگلي از سه نظم كالسیك 
سمت راست را نشان مي دهد.

تصویر4. سه نوع دانش و شناخت از دیدگاه ارسطو )سمت چپ( را مي توان با سه نوع هنر از دیدگاه افالطون مقایسه كرد. ارسطو همچنین روش هاي 
گوناگوني را در نظر گرفت كه از طریق آن مي توان یك ساختمان را تعریف كرد.
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را زیبا آفریده است و انسان زیبایی را دوست دارد، چون 
خالق او زیبایی را دوست دارد، بنابراین باید گفت هنر با 
سه صفت »دانایی«، »سازندگی« و »زیبایی« كه هر سه 
هنر  دیگر،  به عبارت  است.  صفات خدواند هستند، همراه 
مظهر آفرینندگی خالقیت و توأم با زیبایی است. درنتیجه، 
انسان مخلوق خداوند است كه دارای قوه آفرینندگی است 
زیرا روح او از جوهری الهی است و برمبنای آن به خلق و 
آفرینش می پردازد و بهترین نمونه خالقیت او هنر است. 

بنابراین، انسان سنتی فطرتاً زیبایی را دوست دارد و عامل 
ظهور آن است حتی اگر خود به این امر واقف نباشد. برای 
مثال، یك روستایی یك انسان »سنتی« است و هرگز از 
هنر سخن نمی گوید اما او هنر را در خانه خود و وسایلی 
دیگر  به عبارت  او  می كند.  خلق  می خورد،  غذا  آن  با  كه 
به بررسی بحث »مدرن«  از ورود  هنر را می آفریند. قبل 
افكار و عقاید بعضی مدرنیست ها درباره  نیازمند دانستن 

دیدگاه های »سنت« هستیم.

تصویر5. مقوله هاي یوناني

تصویر6. سه عنصر معماري واتن )سمت چپ( كه از ویتروویوس برگرفته شده اند را مي توان با یكي از اشعار او مقایسه كرد كه در آن به خالق به عنوان 
» زندگي من، قدرت من، لذت من و همه چیز من اشاره كرد« )سمت راست(. 
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بنه ولو،  به نام  مدرن،  معماری  بزرگ  مورخان  از  یكی 
»راسكین  می كند:  ارزیابی  چنین  را  راسكین  دیدگاه 
نویسنده و متفكری است كه توجه او به طور نظری متوجه 
به سیاست،  نسبت  او  است.  دنیا  در  موجود  تمام حقایق 
اقتصاد، هنر، جغرافی، زمین شناسی، گیاه شناسی و هزاران 
منتقدانش  كه  به طوری  است«،  عالقه مند  دیگر  مبحث 
توجه  آنها  به  او  كه  »موضوع هایی  گفته اند:  او  درباره 
می كند، همان قدر متنوع هستند كه در اشیا مورد عالقه 
تفكر  مدرنیته  دیدگاه  از  بنه ولو  دارد«.  وجود  تنوع  بشر 
راسكین را مورد تردید قرار می دهد ولی واقعیتی در بیان 
راسكین  نظر  وسعت  به  اذعان  آن  و  است  نهفته  بنه ولو 
را  راسكین  نظر  بنه ولو  اینجاست كه  مهم  نكته  اما  است. 
به سطح امور مادی و دنیوی شامل: سیاست، اقتصاد و ... 
نادیده گرفته و درحد  را  او  تفكر  بُعد متعالی  تنزل داده، 
اساس  تكرار مباحث دیگر بسنده كرده است. درحالی كه 
و  مادی  بر مسائل  معماری عالوه  ابعاد  در  راسكین  تفكر 
انسانی شامل نیازهای معنوی و روحی انسان نیز می شود، 
چیزی كه داللت بر تفكر سنتی راسكین دارد. وسعت نظر 
و  متعالی  بُعد  و  معماری  به  نسبت  او  بینش  از  راسكین 
كیهان شناسانه ای كه برای آن قائل است، ناشی می شود. 
و اصالح معماری  بهبود  راه  تنها  به همین دلیل است كه 
قرن  )معماری  گوتیگ  معماری  فرم های  به  بازگشت  را 
احیای سبك »نئوگوتیگ«  سیزدهم( می داند و پرچم دار 
می شود. بنه ولو درجای دیگر درمورد تفكر راسكین چنین 
می نویسد: »راسكین به این موضوع توجه داشته است كه 
هر پدیده ای پیچیده تر و غامض تر از آن است كه مردمان 
آن روز تصور می كردند و آنچه به نام یك اثر هنری خوانده 
می شود، گوشه ای از تصورات و تخیالت یك هنرمند است 
كه جامه عمل به خود پوشیده و مد نظر یك منتقد هنری 
قرار گرفته، جزء ذهنی تفكیك شده ای از یك روال دائمی 
كه درابتدا امكانات اقتصادی و اجتماعی روابط با مشتری 
اثر  ایجاد  هدف  با  و  می شود  شامل  را  اجرا  روش های  و 
و  مختلف  مالكان  توسط  آن  دست به دست شدن  هنری، 
نحوه استفاده از آن و تغییراتی كه در آن به عمل می آید، 
راسكین  بیانات  از  بنه ولو  دیگر،  درجای  می یابد«.  ادامه 
برداشتی مدرنیستی داشته است زیرا اوالً هنر را پدیده ای 
پیچیده و غامض تعریف كرده است چون تفكر »مدرن« 
هنر را محصول ذهن )گوشه ای از تصورات و تخیالت یك 
ثانیاً  برمی آید.  نوابغ  از  فقط  كه  كاری  می داند،  هنرمند( 
به علت غامض بودن، فهم و تصور آن را توسط مردم میسر 
برتر  عامی  مردم  ذهن  از  را  هنرمند  ذهن  زیرا  نمی داند 

می داند و فقط افراد انگشت شماری معتقدند كه از تصورات 
و تخیالت یك هنرمند كه ... مد نظر یك منتقد هنری قرار 
گرفته است و احتماالً همان منتقدان و خواص روشنفكر 
كنند.  درک  را  آن  می توانند  كه  هستند  جامعه  نوابغ  و 
ثالثاً، از دیدگاه ایشان یك اثر هنری گوشه ای از تصورات 
و تخیالت یك هنرمند یعنی یك امر شخصی و منحصر به 
ذهنیت فردی هنرمند )نابغه( است. روحیه ای فردگرایانه 
تلقی ای  درواقع  و  پذیرفته  تأثیر  مدرنیته  از  دقیقاً  كه 
اجازه می دهد  نابغه بودن آن است كه  امتیاز  از  این چنین 
معیارهای هنری گذشتگان و استادانی چون راسكین مورد 
تردید قرار گیرد. رابعاً، اثر هنری را حاصل توجه هنرمند به 
روابط اقتصادی-اجتماعی و خواست مشتری بیان می كند 
یعنی اثر هنری محصول قرارداد و سنن )عادات و رسوم( 
است.  جامعه  یعنی  مشتریان  ذوق  و  سلیقه  و  اجتماعی 
دیدگاهی صرفاً بشری و مادی كه از جهان بینی مدرنیته 
أت می گیرد. دیدگاه و نظرات راسكین توسط مدرنیست ها 
مورد انتقاد قرار می گیرد و علت انتقاد را در این می دانند 
كه بیانات راسكین مربوط به زمان گذشته است، درحالی كه 
چنین نیست و نظرات او فاقد زمان است. راسكین معماری 
را به طور كل و برای همه زمان ها تعریف كرده است. او از 
دریچه سنت به هنر و معماری نگاه می كند. راسكین هنر 
اثر  یك  به نام  صرفاً  كه  می داند  آن  از  فراتر  پدیده ای  را 
هنری و فردی خوانده شود. او به این حقیقت بسیار مهم 
نادیده  را  زیبایی ظاهری  اكثراً  توجه دارد كه هنر سنتی 
می گیرد. این بدین معنی نیست كه هنر سنتی به زیبایی 
ظاهری توجه ندارد بلكه هدفش از زیبایی ظاهری بیش از 

هر چیز یادآوری حقیقتی معنوی و متعالی است.

بررسی، تجزیه و تحليل معماری از دیدگاه مدرن   
از  بعد  كه  گفت  باید  مدرنیته  و  مدرنیسم  تعریف  در 
رنسانس مكتب مدرنیسم در اروپا به وقوع پیوست و علت 
اجتماعی  و  سیاسی  اقتصادی،  فرهنگی،  تحوالت  هم  آن 
جامعه غرب بوده است كه به آن »مدرنیته« گفته می  شود. 
فردگرایی  عقاید  با  دیگری  مكتب های  مدرنیسم  از  بعد 
نئومدرن  پست مدرن،  از:  بودند  عبارت  كه  نمودند  ظهور 
)نومدرن(، مدرن متأخر، ساختارگرایی )دی كانستراكشن(، 
بازار  وارد  دیگری  از  پس  یكی  و...  نوكانستراكتیویسم 
نظر  اظهار  چنین  مدرن  معماری  درمورد  بنه ولو  شدند. 
استدالل  مدرن  معماری  به  راجع  »هنگامی كه  می كند: 
شامل  تنها  موضوع  این  كه  باشیم  متوجه  باید  می كنیم 
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مجموعه ای از فرم های نوین نیست بلكه نحوه جدیدی از 
تفكر و جهان بینی است كه نتایج آن هنوز كاماًل مشخص و 
محاسبه شده نیست بلكه بر تجربه استوار است و این امكان 
وجود دارد كه عادات معنوی، روحی و اصطالحات ما هنوز 
هم در مسیر با چیزی كه از آن صحبت می كنیم، پیشرفت 
نكرده باشد. به عبارت دیگر، بر معانی و روحیه مشخص و 
ثابتی استوار نیست و منوط به زمان و آینده است. بنه ولو 
معماری را در سه مرحله تعریف می كند گام اول، دوم و 
سوم كه در گام نخست معماری مدرن ... نحوه جدیدی از 
تفكر در هستی شناسی را دربرمی گیرد كه واسطه بودن آن 
به دیدگاه و جهان بینی را مورد تأیید قرار می دهد. در گام 
دوم یا بعدی نتایج آن هنوز مورد محاسبه و ارزیابی قرار 
نگرفته است و مبّین این امر است كه معماری مدرن امری 
نو و جدید است یعنی فاقد سابقه و پیشینه است. به عبارت 
دیگر، مقوله ای كه فاقد سابقه باشد فاقد اصالت، هویت و 
اصول یقین است. در گام سوم یا آخرین گام عبارت است از 
عادات معنوی، روحی و اصطالحاتی كه هنوز هم هماهنگ 
با چیزی كه از آن صحبت می كنیم، پیشرفت نكرده باشد. 
منقطع  تكه تكه،  مدرن  معماری  فرهنگ  بدین صورت كه 
این  تاریخی است و  و بدون پشتوانه فرهنگ اجتماعی و 
واقعیتی انكارناپذیر است زیرا مدرنیته مبانی نظری جدید 
و زاییده رنسانس اروپا و به مفهوم فعلی آن حاصل پیشرفت 
بنه ولو در وظیفه ای  است.  اخیر  قرن  فناوری در یكی دو 
به طور  نیز  می كند  تعیین  مدرن  معماری  تاریخ  برای  كه 
غیر مستقیم به بی هویتی معماری مدرن اذعان و اعتراف 
برای آن  تاریخی  به نوعی ریشه های  دارد و سعی می كند 
بیابد. بنه ولو در رابطه با ریشه های تاریخی معماری چنین 
می گوید: »وظیفه تاریخ معماری مدرن معرفی همبستگی 
و انسجام پدیده های معماری معاصر با ریشه های تاریخی 
مدرن  معماری  تاریخ  دلیل  به همین  است.  درگذشته  آن 
به  است،  الزم  حال  زمان  شناختن  برای  كه  آنجا  تا  باید 
گذشته بیش تر توجه كند تا این كه بتواند پدیده های معاصر 
را با یك دورنمای تاریخی به هم اتصال دهد. اولین مشكلی 
كه در این كندوكاو مطرح می شود، این است كه توجه ما 
به گذشته تا چه حدودی را باید دربرگیرد. به عبارت دیگر، 
با  زیرا  نماید  تا كجا حركت  باید  دامنه تحقیق و مطالعه 
توجه به این كه ایده، نظر و مفهوم معماری ثابت نیست و 
با زمان تغییر می كند، این جستجو باید به كدام یك از امور 
وظیفه ای  اولین  معماری  تاریخ  برای  بنه ولو  متوجه شود. 
برای معماری مدرن  این است كه  قرار داده،  كه مد نظر 
وضع  از  می تواند  وظیفه ای  چنین  بیابد.  هویتی  و  سابقه 

نابسامان و متزلزل معماری مدرن ناشی شود. یعنی این كه 
با  امر متعالی و ماورای طبیعه  با نفی هر  معماری مدرن 
گذشته خود یعنی هنر و معماری قرون وسطی قطع رابطه 
می كند و ازطرفی می خواهد خود را به گونه ای به گذشته 
مرتبط و متصل كند و این بدین معنی است كه معماری 
مدرن منقطع، بی هویت و بی اصالت است. بنابراین، وظیفه 
رخنه  تاریخ  الیه های  در  كاوش  با  تا  است  تاریخ نویسان 
كنند و ریشه های مادی گرایی را بیابند و آن را بر تمامی 
تاریخ تعمیم دهند. چنان كه این كار با الگو قراردادن هنر 
باستان در عصر رنسانس به انجام می رسد و به این ترتیب 
هنر و معماری رنسانس سابقه خود را در هنر و معماری 
باستانی و كالسیك روم و یونان كه بر پایه الحاد بنا شده 
بود، پیدا می كند اما فاصله تاریخی آن باید با تحلیل های 
مادی از معماری قرون وسطی و تنزل دادن مفاهیم معنوی 
و متعالی آن به سطح مادیات و امور دنیوی پر شود. با توجه 
به موضوع می توان گفت كه تحلیلگری یكی از ویژگی های 
عصر رنسانس می شود. همان كاری كه بنه ولو خود درمورد 
قابل  قوت  به لحاظ  راسكین  بیان  چون  می كند  راسكین 
و  می دهند  قرار  تردید  مورد  را  آن  بنابراین  نیست  نفی 
تاجایی كه  تأویل می كنند  امور مادی و دنیوی  به سطوح 
باالخره فرایند این امر منجر به ساختن مبانی نظریه های 
و  اطالعات  برمبنای یك سری  بی ثبات  و  بی اساس  كاذب 
استنباط های شخصی در اوج معماری مدرن می شود و این 
ایده ها و نظرات ذهنی و فردی پایه و اصول معماری جدید 
قرار می گیرد. بی ثباتی این مبانی  نظری را بنه ولو با بیان 
این كه ایده، نظر و مفهوم معماری ثابت نیست و با زمان 
تغییر می كند اذعان و اقرار می كند. برای روشن شدن مطلب 
فوق به بحث و جدل مبتنی بر نظرات و استنباط شخصی 
دو تن از بزرگان معماری مدرن یعنی گروپیوس و رایت 
در رابطه با تحلیل آنها می پردازیم: والترگروپیوس درمورد 
باهاوس« چنین می گوید:  ایده خود در طراحی »مدرسه 
مجموعه  جز  چیزی  باهاوس  ساختمان  »درحقیقت، 
نیست«.  بوده  معلق  آسمان  در  كه  افقی  صفحه  تعدادی 
درحقیقت، مفهوم اولیه این اصل تركیب فضایی را باید در 
یكی از مفروضات رایت جست وجو كرد كه گروپیوس با آن 
برخوردی جدلی و باالخره آن را وارونه می كند. در موضع 
طبیعت گرایی رایت، خط عمودی سنبل صعود و خط افقی 
سنبل روییدن، گسترش، سنگینی كردن و پیوستن است 
یا  نشانه سنگینی  عمودی  والترگروپیوس جهت  برای  اما 
سقوط است و بالعكس، در یك رابطه منفی، جهت افقی 
نشانه پرواز، آزادی و پیشروی به سوی ماورای مرزهای افق 
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است. با توجه به این كه فرانك لوید رایت دیدگاه متفاوتی 
)ناب گرا(  بنیادگرا  به عنوان  رایت  دارد،  گروپیوس  والتر  با 
رمانتیك،  خیال پرداز،  یك  را  او  اگر  است،  شده  شناخته 
غیر واقع بین ولی معمار بزرگ بدانیم. ولی از سوی دیگر 
غوطه ور  و  باصداقت  منطقی،  معقول،  انسانی  گروپیوس 
در باتالق مسائل اخالقی، فنی و اجتماعی است. افكار او 
به شدت به زندگی روزمره مشغول است و اصل اطالع رسانی 
كارهای او تأمین یك زندگی مستحكم است. بسیار واضح 
نیست  نكته  این  ثابت كردن  ما  هدف  كه  است  آشكار  و 
كه رایت رمانتیك و گروپیوس انسانی معنوی و خونسرد 
است، بلكه ذكر چالش های مفاهیم كلی است، یعنی وقتی 
كه آنها موافق یا مخالف هم هستند. رایت از فرم، عملكرد 
و معنی در كارهایش یافت می شود اما گروپیوس از تخیل، 
مقایسه  به  توجه  با  می كند.  صحبت  سیاست  و  احساس 
روش  كدام  موارد  از  پاره ای  در  مدرنیسم  معمار  دو  این 
نتیجه  تضاد  این  آیا  است؟  درست  معماری  بزرگان  این 
این جدل گرایی  آیا  نیست؟  مدرنیسم  از  ناشی  فردگرایی 
فلسفی  تفكر  كدام  برپایه  شخصی  نظرات  ابراز  از  به غیر 
استوار است؟ و در كالم آخر آیندگان نظر كدام یك از این 
پیشروان مكتب مدرنیسم را باید بپذیرند؟ آیا مبانی نظری 
نهاده اند  ظهور  عرصه  به  پا  مدرنیسم  از  بعد  كه  معماری 
پساساختارگرایی  متأخر،  مدرن  پست مدرن،  همانند:   -
)دی كانستراكشن(، نوكانستراكتیویسم و ... - یكی پس از 
دیگری، مبّین فردیت گرایی و بی اصالتی نظریات مبتنی بر 
این باشد كه  امروز  انسان  مدرنیته نیستند؟ شاید اشتباه 

اطالعات را علم و معرفت می داند.

اساس نوگرایی در معماری مدرن   
قرن  پایان  در  مدرن  معماری  به  مربوط  مفاهیم 
در  كارها  تأثیرگذارترین  از  یكی  و  كرد  پیشرفت  نوزدهم 
شد.  ارائه   1896 سال  در  اتوواگنر  توسط  معماری  زمینه 
درراستای این توسعه، پیشرفتی در دیگر هنرها نیز صورت 
»بی همتا  می كند:  یاد  چنین  آن  از  اتوواگنر  كه  گرفت 
برخاست«. یكی دیگر  از خاک  نیز  هم چون سمندر، هنر 
از معماران مدرن هم چون فرانك لوید رایت در ارتباط با 
سبك مدرن محض در معماری آمریكا چنین می نویسد: 
مدرن  بوده،  عظیم  پیشرفت  دارای  معماری  كه  »هرگاه 
حركت  مبانی  دیگر،  به عبارت  است«.  شده  محسوب  نیز 
معرفی  رایت  كه  هستند  دسته  آن  مدرن  سبك  به سوی 
مریخ  كره  در  اظهار می دارد: »چنانچه  رایت  است.  كرده 

هم معماری وجود می داشته، آن گاه همین مبانی معماری 
با توجه به نظریه  مدرن در آنجا نیز سازگار بوده است«. 
این  قراردادن  به سوی  را  ما  نوگرا  رایت سه مبنای سبك 
سبك در شش دسته اصلی سوق می دهد كه: 1- سبك 
نوگرا بازتابی است از دو سبك »سنت گرا« و »تاریخ گرا«؛ 
پایه ریزی  براساس مفاهیم فرم و كاركرد  2- سبك نوگرا 
شده است )مبانی تركیب(؛ 3- سبك نوگرا به عنوان اراده 
پایان  به  نزدیك شدن  با  است.  گرفته  زمان شكل  روح  یا 
از  وی  همكاران  و  واگنر  كه  وقتی  درست  نوزدهم،  قرن 
می كردند،  صحبت  اروپا  در  تاریخی  و  سنتی  سبك های 
و  می كرد  اعتراض  گزینشی  به سبك  آمریكا  در  سالیوان 
می گفت: اگر حتی یك معماری واقعی داشته باشیم، البته 
با  می باید  وسطایی  قرون  فلسفه  و  زشت  باور  این  با  نه 
استفاده از آن، احیاكننده زندگی در مكاتب معماری باشیم 
نه مرگ آن. در سال 1899، سالیوان طی مقاله ای تحت 
عنوان »معماری مدرن« اعالم داشته است كه تصور وی از 
نوگرایی ابتدا در ایده های فرم، كاربرد و سپس در مفاهیم 
مربوط به اراده مركزیت می یابد. براین اساس رابطه میان 
می شود.  تلقی  اتفاقی  و  منفصل  عامل  دو  كاربرد  و  فرم 
نگاه و بینش سولیوان تحت عنوان فرم پیرو كاربرد است، 
همان طور كه معلول درپی علت شناخته می شود. سبك 
مداوم  به طور  و  رد  را  تاریخی  و  سنتی  شیوه های  نوگرا 
فرم  اولیه  مقوله های  از  جدید  مفاهیم  به كارگیری  برای 
حصارهای  شكستن  برای  ریگل  می كرد.  تأكید  كاربرد  و 
درواقع  ضمنی  »داللت  می گوید:  سنتی  سبك  از  ناشی 
همان روح آزادی است كه بر یك اراده مفتخر و جسورانه 
آن گاه  باشد،  آن  آزادساختن  به  قادر  فرد  اگر  دارد،  تكیه 
همه عوامل قدرت او نیز آزاد می شوند«. ریگل دو مفهوم 
روح و اراده را با یكدیگر مرتبط ساخت و آنها را با دو تعبیر 
از یكدیگر مجزا  كرد كه عبارت اند از: »روح« به عنوان یك 
»اراده«  و  فعالیت  احساس  و  زندگی  مبنای  درونی  حس 
شده  تعبیر  روح  هم چون  فعال كننده  عامل  به عنوان  كه 
است اما قادر است بین متغیرهای یك فعالیت، قدرت یا 
عامل هدف دهنده یا قدرت انتخاب را تقویت كند. یكی از 
عامل  دو  همراهی  الهام دهنده  و  نوگرایی  مكتب  مفاهیم 
روح و اراده در نظریه معماری است كه بازتاب روح زمان 
است، به عنوان مثال گروپیوس چنین می گوید: »روح زمان 
كاماًل  هنوز  آن  فرم  اگرچه  است  تشخیص  قابل  كاماًل  ما 
تعریف نشده است«. میس وروهه معمار مدرنیسم جمله ای 
اراده  »معماری  می كند:  نقل  زمینه  این  در  به یادماندنی 
دوره ای است كه در آن فضا تجسم یافته است«. بنابراین، 
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سه  تحت  معماری  در  اراده  عامل  و  نوگرا  مفاهیم سبك 
تا  جسارت  عامل  از  فاصلی  حد  رفتار،  عامل   -1 عنوان: 
آزادی  به عنوان  این چنین  مفاهیمی  تشریح  و  مزاج  حس 
انتخاب. 2- تشریح احساسی در ارتباط با انگیزه درونی و 
قدرت نیروی هنر. 3- علم سیاست و مكتب افراطیون، حد 

فاصلی از احتیاجات دولتی تا تجاری.

فردگرایی از خصوصيات روحيه معماری جدید
مختصات  از  كه  نوین  عصر  بارز  خصوصیات  از  یكی 
می باشد.  فردگرایی  است، خصوصیت  تجددگرایی  روحیه 
فردگرایی كه خود زاییده انسان گرایی است، اساسی ترین 
و  نبوغ  مفهوم  می شود.  قلمداد  رنسانس  عصر  مشخصه 
نابغه پرستی نیز از چنین طرز تفكری سرچشمه می گیرد. 
وقتی انسان به عنوان برترین موجود شناخته شود، هنرمند 
هم كه خود را توانا به طبیعت و انسان می بیند، استقالل 
بیش تری می یابد و بر نیروی خالقه خویش تكیه می كند. 
او خود را فردی برتر و نابغه می شمارد. درواقع،  »در اقتدار 
عصر رنسانس« به میزان زیادی با نابغه و فردپرستی پیوند 
دارد. این اقتدار یا اوج در نقاشی در قرن پانزدهم با ظهور 
كه  تی سین  و  رافائل  میكل آنژ،  داوینچی،  چون  استادانی 
تمایزی با هنرمندان خود داشتند، مترادف است. در عرصه 
معماری هم ایده ها و اندیشه های مؤثر در مدرنیسم شامل 
مواردی است. برای مثال لوئیس سولیوان می گوید: »فرم 
معتقد  رایت  لوید  فرانك  یا  است«  تأثیرعملكرد  تحت 
وندروهه  میس  هستند«،  یكی  عملكرد  و  »فرم  است 
بوزیه  لوكور  و  است  دانسته  زیاد«  و  را »كم  موضوع  این 
»ماشین برای زندگی« را مبنا می داند. همه آنها از بزرگان 
عقاید  و  افكار  این  كه  می شوند  محسوب  مدرن  معماری 
این  ایده های  می گیرد.  سرچشمه  باهاوس«  »مدرسه  از 
معماران شهیر پاسخ و عكس العمل های آنها به شیوه های 
آموزشی آكادمیك، سنتی و بنیادگرا در قرن نوزدهم بوده 
به  معماران  این  عكس العملی  اندیشه های  و  تفكر  است. 
بازگشت  و  )فرم(  شكل  در  اساسی  و  بنیادی  تحول  یك 
ساده  هندسه  بر  مبتنی  كه  انجامید  كالسیك  نظام  به 
نظریه  مبانی  از  انتزاعی  بیان  و  ساختار  احكام،  در  و  بود 
گشتالت درمورد ادراک تجسمی و بصری پیروی می كرد. 
كه  آنهاست  بلندپروازانه  اهداف  و  فردگرایانه  نگرش  این 
موقعیت استادان نامبرده را به منزله یك اوج درروند تحول 
هنر و معماری مدرن می نمایاند. معماران بعدی تحت تأثیر 
برداشت های  بر  تأكید  با  و  خود  پیشكسوتان  و  استادان 
ذهنی و اندیشه های شخصی و تكیه بر قوه ابداع خویش 

بسیاری از اصول را قراردادی تلقی كردند و عدول از آن را 
وجهه همت خود قرار دادند.

آموزش معماری، پرورش معمار در مدارس معماری
امروز  و  دیروز  بخش  دو  به  باید  را  ایران  در  معماری 
سرزمین  این  دیروز  معماری  در  كه  كرد  طبقه بندی 
است.  می اندیشیده  انسانی  كرامت  به  و  بوده  ارزشمند 
و  سربلند  ارزشمند،  ایران  دیروز  معماری  دیگر  به عبارت 
زمین را هویت می بخشید و كرامت انسانی را حفظ می كرد 
یعنی در معماری دیروز ایران، رابطه انسانی، درک فضا و 
تكریم انسان پایه گذاری شده بود. اما معماری امروز تنها 
به مادیات چشم دوخته و معنویات را فدای مادیات نموده 
ارزش  و  قیمت  را  )زمین(  خاک  دیگر  به عبارت  و  است 
معماری  ثروتمند.  آن  برمبنای  را  انسان  و  است  دانسته 
نه  می برد  فضا  كمترین  از  را  بهره  بیش ترین  ایران  امروز 
آن كه شایسته ترین فضا را برای زندگی انسان فراهم آورد. 
در دوران بیماری اقتصاد و رشد سرسام آور تورم، معماری 
و  احتكار  برای  كاالیی  به  تبدیل  )ابنیه(  مسكن  به ویژه 
كسب درآمد شده است. كمیت فضاهای معماری بر ارزش 
ایران  امروز  معماری  رابطه  می باشد.  حاكم  آن  كیفیت  و 
بلكه  نیست  تكریم  و  ارج نهادن  رابطه  آن  دیگر  انسان  با 
گردیده  بدل  انسان  توسط  فضا  با  كنارآمدن  به  نوعی  به  
است. برای مثال، خانه هایی با كمترین نورگیری، بدترین 
هم چنین  و  روابط  سخت ترین  اشراف،  بیش ترین  دید، 
و  كم عرض  كوچه های  و  خیابان ها  در  بلندمرتبه هایی 
انسانی  نه  و  اقتصادی  نگاه  با  سخت ترین روابط كه صرفاً 
ساخته می شود. در مقایسه معمار دیروزی و امروزی باید 
نمی دید  برجسته  را  خویشتن  دیروزی  معمار  كه  گفت 
بلكه با حداقل امكانات و ابتدایی ترین مصالح باهویت ترین 
عمارت ها را بنا می كرد درحالی كه معمار امروزی خودباور 
از  برخورداری  با  و  برجسته  و  خودبزرگ بین  سركش،  و 
آثاری  تولید  و  اقتباس  به  پیشرفته تر  به مراتب  امكاناتی 
عملكردی بسنده می كند. معماری  اعجاب برانگیز و صرفاً 
برای معمار دیروز یك تكلیف تلقی می شد، او به خدمت به 
خداوند و انسان می اندیشید ولی معمار امروز به خودنمایی 
و معروفیت خود می اندیشد، به عبارتی اولی از خود به خدا 
می رسید و به رمز و راز نهفته در خلقت پی می برد و از این 
كشفیات به وجد می آمد اما دومی از خود به خود می رسد. 
از دالیل بی هویتی معماری امروز  شاید بتوان گفت یكی 
ایران آن است كه مدارس معماری، خود مدافع و پس از 
چندی دافع سبك هایی هستند كه در عالم معماری دائم 
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درحال تولیدند بی آن كه به ریشه های آنها و مناسبات شان 
با فرهنگ و هنجارهای اجتماعی، باورها و شرایط بومی و 
سرزمینی بیندیشند. سؤال اصلی و اساسی در اینجاست، 
چگونه این خالء فرهنگی بین معماران امروزی و دیروزی 
به وجود آمده است؟ آیا مدارس معماری ما باعث این خال 
و  آموزش  برای  دیروزی  معماران  نقش  چرا  گردیده اند؟ 
پرورش معماران امروزی كم رنگ بوده است؟ آیا معماران 
نگاه  با  را  معماری  ایران،  معماری  مدارس  در  تربیت شده 
خود می بینند، با شاخص خود می سنجند و با سلیقه خود 
همه  این  با  كه  نمود  اذعان  بتوان  شاید  ...؟  و  می سازند 
اختالف سلیقه بین استادان مدارس معماری شاگردان آنها 
نیز به سادگی پذیرای نظر و سلیقه استادان خود نیستند 
و هریك از آنها بر عقیده خویش پای می فشارند، شاید هم 
برهمین اساس است كه امروزه مدرسه معماری نمی تواند 
»معماری« بسازد یا »معمار« برای معماری تربیت كند. شاید 
بتوان گفت اگر مدارس معماری به جای آموزش معماری در 
بیش تر  تربیت شده  معمار  باشند،  »معمار«  تربیت  اندیشه 
به سمت دانش، بینش و توانایی هدایت می شود. دانشجوی 
معماری درابتدای ورود به مدرسه معماری همانند زمین 
بكر و حاصل خیزی است كه هنوز محصول خاصی در آن 
كشت نشده است با قابلیت ها، استعدادها و گنجایشی تهی 
از معلومات و دانسته های معماری. اگر دانشجوی معماری 
شایستگی های  و  درونی  استعدادهای  به  آن كه  از  پیش 
خویش پی ببرد و با دانش هایی درست یا نادرست انباشته 
گردد، از درون خویش غافل ماند، قدرت ابتكار، جوشش 
این  از  جلوگیری  برای  داد.  خواهد  كف  از  را  خالقیت  و 
روند نادرست در گام نخست آموزش معماری باید به دور 
شكوفایی  و  شناخت  به  مكتبی  و  سبكی  گرایش های  از 
استعدادها و ایجاد اشتیاق كشف شده در درون خود همراه 

با مشاهده بپردازد. واردكردن جنبه های سبكی و مكتبی 
اشتباهی جبران ناپذیر  ابتدایی آموزش معماری  در مرحله 
آن  به  دانشجو  ما  معماری  مدارس  در  پیوسته  كه  است 
و  دلزدگی ها  باعث  و  می شود  سوق  داده  سمت وسو 
د بستگی هایی در دانشجویان این رشته می گردد. این روند 
حرفه ای  فعالیت  دوران  در  و  بعدی  مراحل  در  آموزشی 
از استقالل وی  پیوسته بر ذهن دانشجو مستولی و مانع 
در كار معماری می شود. شاید بتوان گفت یكی از اشتباهات 
بزرگ استادان معماری بعد از انقالب اسالمی تكرار نقوش و 
عناصر معماری سنتی ایران در دوره های مقدماتی بسیاری 
اشتیاق  بیانگر  همگی  كه  است  بوده  معماری  مدارس  از 
دانشجوست.  به  خویش  سلیقه  تحمیل  به  استاد  ضمنی 
شاید یكی از بزرگ ترین علت های سنت گریزی دانشجویان 
مدارس معماری كه در شهرها و بافت های تاریخی شكل 
گرفته اند، تحمیل و سیطره نمادهای سنتی در بدو آموزش 
باشد. شاید به همین دلیل می توان گفت كه شهرهای ایران 
حكایت از بودن معمارانی دارد كه درعین توانمندی فنی 
را  خویش  دانش  و  مهارت  به كارگیری  حكمت  علمی،  و 
ندارند. به عبارتی طراحان بی هویتی كه ازنظر فنی و اجرایی 
خوب آموزش دیده اند و معماری های پیچیده ای با عمری 
كوتاه، بسیار پرهزینه و فاقد ارزش و هویت معماری ایرانی 
كه از ظاهر آن می توان پی  برد كه تقلیدی و تكراری است. 
بی تردید می توان گفت كه علت بی هویتی معماری امروز 
ریشه های  به  بی آن كه  هستند  معماری  مدارس  همان  ما 
معماری و مناسبات ا ش با فرهنگ و هنجارهای اجتماعی، 

باورها و شرایط بومی این سرزمین بیندیشند.
نتيجه گيری

با توجه به دیدگاه های »سنتی« و »مدرن« و نقش 
تأثیرات  و  این سرزمین  آنها در مدرسه های معماری 

و  كه ساخت وساز  معمارانی  یعنی  آن  محصول  و  می شود  داده  دانشجویان  به  كه  آموزشی  در  دیدگاه  دو  این 
طراحی آنها چهره  شهرهای امروز كشورمان را تزئین می كند، متوجه می شویم كه این هر دو دیدگاه بر وجود 
از دیدگاه سنتی  اما برداشت ها متفاوت است.  اتفاق نظر دارند  نوعی هستی شناسی و درعین حال نوعی معنی 
معماری هنر آفرینش است، آفرینشی كه زیبایی را به نمایش می گذارد. از همین دیدگاه، آفرینش فعل خداوند و 
زیبایی مخصوص اوست. از این رو، زیبایی الزمه واقعیت، حقیقت و وجود است. بنابراین، معماری كه هنر آفرینش 
و آراستن بنا توسط انسان است، دارای بُعد هستی شناسی نیز می باشد زیرا معماری از بُعد هنری خود با دانایی 
یعنی معرفت به حقیقت، سازندگی و زیبایی كه از صفات خداوند هستند همراه می باشد. به عبارت دیگر، معماری 
به عنوان یك هنر مظهر آفرینندگی، خالقیت و زیبایی است. معماری سنتی به دور از تعلقات شخصی به حقیقت 
ذاتی خود وفادار است و به انسان اجازه می دهد به سوی حقیقت صعود كند. این بدان معنی است كه در معماری 
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سنتی، برخالف معماری مدرن، بین صورت و محتوا رابطه وجود دارد. بنابراین، هدف هنر و معماری در تمدن های 
سنتی این است كه انسان را متوجه معنی و عالم باال كند، هواهای نفسانی را در وجود او كنترل كند و تمایل 
به كمال جویی را كه از خصایص فطری انسان است، پرورش دهد. معماران مدرن بر بُعد هستی شناسی معماری 
اعتراف دارند، به عبارت دیگر بر این امر واقف اند كه معماری از دیدگاه معماران مدرن نیز واجد بُعد هستی شناسی 
و دارای خاصیت تعالی گرایی است. معماری مدرن كه نمی تواند به گذشته پیوند یابد، برای رفع این نقیصه به حال 
و آینده تكیه می كند. تكیه بر زمان حال یعنی »به روزبودن« و این پیروی از اصل »نو بودن«  از اصول مدرنیته 
است. یكی از اصول دیگر معماری مدرن، اتكا بر عمل و تجربه در آینده است. این موضوع بدین معنی است كه 
معماری مدرن كاماًل به اصول مدرنیته پای بند است. اصول مدرنیته امر متعالی را نفی و تمام پدیده ها را به اموری 
مادی و دنیوی تأویل می كنند. این تناقضی دیگر در تبیین معماری مدرن است. درحال حاضر، در این دنیای 
دوقطبی مدرن )غربی( و مدرن زده كه افكار مادی گری و فردیت پرستی سیطره خود را بر همه شئون زندگی 
فردی و اجتماعی گسترده است، آیا در این وضع كه در یك نظام مبتنی بر ارزش های متعالی زندگی می كنیم، 
تعریف درست و روشنی از معماری كه مبتنی بر ارزش هایمان باشد در مدارس معماری خود ارائه می دهیم؟ 
اختصاص و پرورش دادن استعداد و خالقیت به فرهنگ و آموزش غربی و هدایت دانشجویان ایرانی به برداشت، 
تكرار و تقلید از عناصر معماری گذشته، شكاف موجود بین سطح خالقیت در »معمار گذشته ایرانی« و »معمار 
گذشته جهانی« را افزون می كند و درنهایت به دنباله روی و تقلید معمار ایرانی از معماری جهانی می انجامد. 
آموزش ما بر كدام نظام فكری و چه تعریفی از معماری استوار است؟ و باالخره این كه آیا قبل از آموزش نباید 
سرفصل دروس معماری را با محتوای آن درخور فرهنگ اسالمی و ایرانی بازنگری كنیم و به صورت همگن در 

مدارس معماری به تدریس بپردازیم؟
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رویکرد دارایی مبنا ره یافتی نوین در سامان دهی بافت های 
فرسوده و تاریخی
نمونه مورد مطالعه: محله باغ آذری تهران

چکيده
بررسی رویكردهای مداخله در بافت های شهری نشان دهنده وجود تحوالت در آنها و تأكید بر احیای محالت 
های  دیدگاه  تغییر  درجهت  تحوالت  این  است.  پایدار  توسعه  نظریه  چهارچوب  در  های شهری  سلول  به عنوان 
است.  بر ظرفیت های محیطی موجود  مبتنی  و  اصالح طلبانه  به دیدگاه های  كالبدی  نگرش صرف  و  دوبعدی 
دیدگاه های اصالح طلبانه با ارائه رویكردهای جدید مداخله در بافت های ناكارآمد شهری در صدد استفاده از توان های بالقوه و 
بالفعل موجود در محیط برای توسعه و ادامه چرخه حیات محدوده های ناكارآمد شهری است. در این نوشتار كه 
از نوع توصیفی-تحلیلی است، برای تدوین چهارچوب نظری از روش اسنادی استفاده شده است و به وسیله ابزار 
پرسش نامه، مصاحبه و مشاهده سایر اطالعات مورد نیاز از نمونه مورد مطالعه جمع آوری گردیده است. هم چنین 
برای تجزیه و تحلیل اطالعات به دست آمده، نرم افزار Spss و Excel مورد استفاده قرار گرفت. مقاله حاضر در قالب 
برنامه ریزی محله محور، اقدام به تدوین مدلی جهت شناسایی دارایی های محلی و مشاركت ساكنان در تهیه طرح 
نمود و با كاربست مدل پیشنهادی در محله باغ آذری طرح سامان دهی محله را پیشنهاد داد تا با تأكید بر ساختار 
فضایی پیشنهادی، زمینه بهبود تعامالت و روابط مناسب اجتماعی میان ساكنان و حفظ و ارتقاء دارایی های محله 
را فراهم آورد. بررسی ها نشان می دهد كه ایجاد شبكه های اجتماعی قوی در قالب گروه ها و اجتماعات محلی و 
ایجاد زمینه ها و بسترهای الزم برای برقراری ارتباط میان ساكنان، می تواند به صورت بازخوردی مؤثر سبب حل 

مشكالت شهری و بهبود وضعیت ساكنان گردد.

كليدواژه ها: برنامه ریزی محله مبنا، مدل مشاركتی، دارایی های محلی، طرح سامان دهی، باغ آذری

محمد مسعود*    اميرمحمد معززی مهرطهران**

* استادیار دانشكده شهرسازی و معماری، دانشگاه هنر اصفهان.
a.moazezi@aui.ac.ir            .)دانشجوی دكتری مرمت بنا و بافت های تاریخی، دانشگاه هنر اصفهان)نویسنده مسئول **

تاریخ دریافت مقاله: 90/6/10
تاریخ  پذیرش مقاله: 91/4/19
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مقدمه
در گذشته برنامه ها و طرح های توسعه به منظور بهبود 
نگاهی  با  شهری  فرسوده  های  بافت  در  زندگی  كیفیت 
بافت ها  این  ساكنان  به  و  تهیه  مآبانه  قیم  و  دولت محور 
ابعاد  به  توجه  عدم  به دلیل  ها  طرح  این  شد.  می  تحمیل 
مختلف زندگی شهری، نه تنها در حل مسائل و مشكالت 
موجود ناتوان بوده بلكه بسیاری از آنها به مرحله اجرا نیز 
و شرایط  ها  به خواسته  توجهی  بی  آن  و  علت  اند  نرسیده 
ساكنان و به طور كلی مقوالت اجتماعی بوده است. در متون 
جدید توسعه و نوسازی شهری، با توجه به اهمیت نقش 
مردم در توسعه، از آنان به عنوان ثروت واقعی هر جامعه یاد 
می شود. اصطالح تخصصی توسعه از پایین به باال نیز ناظر 
بر نقش مشاركتی مردم است. مفاهیم اصلی مطرح شده در 
تصمیم  و  تصمیم سازی  ازجمله  اجتماعی  مشاركت  بحث 

مراحل  تمامی  نظارت مردم در  با مشاركت مردم،  گیری 
و  محلی  های  سازمان  نقش  بر  تأكید  اجرا،  و  برنامه ریزی 
پارادایم جدیدی در  از تدوین  سایر مفاهیم همگی نشان 
برنامه ریزی و مدیریت سطوح كالن و خرد شهری دارند 
)احمدزاده نانوا، 1387(. در دهه های اخیر با طرح دیدگاه 
رویكردهای  گسترش  و  محلی1  اجتماعات  پایدار  توسعه 
قالب  در  شهری  های  سلول  یا  واحدها  نوین2،  شهرسازی 
مشاركتی  بسترهای  ایجاد  به  ها  دولت  توجه  و  ها  محله 
برای افزایش تأثیرگذاری سطوح پایین تر و ابعاد ملموس 
زندگی شهری اهمیت یافته است. بر همین اساس مفهوم 
برنامه ریزي محله-مبنا3 مطرح می شود كه شامل دو نگرش 
نیاز-مبنا4 و دارایی-مبنا5 است. نگرش نیاز-مبنا  نیازهاي 
هر اجتماع محلی را مبنایی براي توسعه آن قرار می دهد 
كمیت  انسانی،  منابع  دارایی-مبنا  نگرش   در  درحالی كه 
قالب  در  محالت،  ساكنان  مشاركت  و  روابط  كیفیت  و 
»سرمایه هاي اجتماعی« و هم چنین سرمایه های كالبدی 
محله، ابزار و عواملی برای »توسعه محله«6 به حساب می 

با  مواجهه  در  اقدامات صورت گرفته  مرور  با  امروزه  آیند. 
دریافت  توان  می  به روشنی  تاریخی  و  فرسوده  های  بافت 
كه تنها نیازهای این جوامع مبنایی برای توسعه آنها قرار 
گرفته است و عماًل هیچ توجهی به پتانسیل های موجود 
در این گونه بافت ها، آن گونه كه شایسته و بایسته، نشده 
میان  تنگاتنگ  ارتباط  به  توجه  با  دیگر،  طرف  از  است. 
ساختار فضایي و اجتماعي محالت الزم است با دخالت و 
تغییر در هر كدام زمینه هاي بهبود وضعیت در بعد دیگر 
ایجاد گردد. شناسایي دارایی های اجتماعی محله، امكان 

به كارگیري آن را به منظور بهبود ساختار فضایي و كالبدي 
محله  دروني  رشد  ترتیب،  به این  و  می آورد  فراهم  محله 
آن  بر  مقاله حاضر سعی  در  براین اساس،  یابد.  مي  تحقق 
است تا در گام نخست با معرفی و تشریح این رویكرد زمینه 
تغییر نگرش شهرسازان، مدیران و مسئوالن امر به موضع 
بافت های فرسوده و تاریخی فراهم گردد؛ سپس با توجه 
به ادبیات مورد اشاره به تبیین شاخص هایی جهت تعیین 
دارایی های محلی پرداخته شده است. به منظور برداشت و 
تحت  مدلی  مطالعه،  مورد  نمونه  در  ها  شناسایی شاخص 
عنوان مدل دارایی-مبنا تدوین گردید و درنهایت اهداف، 
و  پیشنهادی  اقدامات  و  ها  برنامه  ها،  سیاست  راهبردها، 
طرح سامان دهی محله به منظور: الف- تثبیت دارایی های 

موجود؛ ب- ارتقاء دارایی های محلی ارائه گردیده است.

روش تحقيق
انجام  موردی  مطالعه ای  قالب  در  كه  حاضر  پژوهش 
تدوین  برای  است.  توصیفی-تحلیلی  تحقیقی  گرفته، 
استفاده  اسنادی  روش  از  تحقیق  این  نظری  چهارچوب 
شده است؛ به این صورت كه اطالعات مورد نظر با مراجعه 
های  سایت  پیشین،  های  پژوهش  نشریات،  ها،  كتاب  به 
مرتبط و ازطریق یادداشت و فیش برداری گردآوری شده 
روش  موردی،  مطالعه  یعنی  تحقیق،  از  بخشی  در  است. 
نیاز  مورد  اطالعات  و  گرفت  قرار  مورداستفاده  پیمایشی 
مشاهده جمع  و  مصاحبه  پرسش نامه،  ابزار  از  استفاده  با 

مورد  نمونه  تعداد  است،  ذكر  به  الزم  است.  شده  آوری 
مطالعه بااستفاده از فرمول »كوكران« تعیین شد و بر این 
معادل  خانوار،  با 2742  ای  جامعه  از  نمونه  اساس حجم 
احتماالت  با درنظرگرفتن  337 خانوار محاسبه گردید كه 
مربوط به غیر قابل استفاده بودن تعدادی از پرسش نامه های 
مورد  درمحدوده  پرسش نامه   350 مجموعاً  تكمیل شده، 
و   Spss نرم افزارهای  از  بااستفاده  و  گردآوری  مطالعه 
Excel مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. هم چنین شناسایی 
و سنجش دارایی های محلی در نمونه مورد مطالعه، نیاز 
كه  داشت  آنها  معرف  های  شاخص  و  متغیرها  تدوین  به 
با توجه به مبانی نظری مذكور، تدوین گردید )جدول2(. 

دارایی های  از  نیاز  اطالعات مورد  تكمیل  برای  سپس 
مشاركت  با  سامان دهی  طرح  تهیه  درنهایت  و  محلی 
های  دارایی  از  استفاده  بر  تأكید  با  و  ساكنان  حداكثری 
اجتماعی(،  و  كالبدی  های  سرمایه  از  )اعم  شناسایی شده 
مدل مشاركتی شناسایی دارایی های محله و تهیه طرح )با 
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توجه به مبانی برنامه ریزی محله محور و رویكرد دارایی-
مبنا( تدوین گردید )تصویر2(.

مبانی نظری: برنامه ریزی محله محور
امروزه با آشكارشدن نتایج ضعیف راهكارهاي تجویزي، 
دولت محور و تهدیدكننده طرح هاي توسعه شهري ازجمله 
تخریب، اخراج و جابه جایی هاي اجباري، توجه دولت ها به 
است.  مدیریت جلب شده  و  ریزي  برنامه  تر  پایین  سطوح 
بدین ترتیب مفاهیم محله اي، بهره برداري از پتانسیل هاي 
اجتماع محلی و سیاست هاي اجتماع محور ازقبیل بهسازي 
خودیار، توانمندسازي، سیاست هاي اصالح طلبانه، به منظور 
توجه به تمام ابعاد زندگی شهري به ویژه بعد اجتماعی آن، 

مورد توجه متخصصان و مسئوالن قرار گرفته است.
درواقع، در چرخش از پارادایم سنتی به جدید، توجه 
برنامه ریزي و مدیریت شهري، از تمركز بر سیاست های »آجر 
و مالط« محوری و داشته های كالبدی بر سیاست های انسان 

محور و سرمایه اجتماعی به مثابه فاكتور اصلی در توسعه 
پایدار شهرها روی برگردانده است )محمدی و همكاران، 

.)91 :1387
محله-مبنا«  ریزی  »برنامه  مفهوم  اساس  همین  بر 
مطرح شده كه مبتنی بر مهندسی اجتماعی7 بوده و به جاي 
ابعاد مشخص فضا- به  نگرش كالن و مقیاس هاي ذهنی 

زمان8 در مقیاس محلی و ُخرد می پردازد و به جاي پرداختن 
به توده مكانیكی و غیر قابل مدیریت كالن شهري به واحدهاي 
ارگانیكی مشخص یعنی محالت شهري می اندیشد. در این 
رویكرد نگاه برنامه ریزی و مدیریت »از پایین به باال«، مبتنی 
بر توانمندسازی است و در آن بر منابع انسانی، سرمایه های 
اجتماعی و مشاركت ساكنان محالت تأكید می شود. برنامه 

ریزی محله-مبنا شامل دو نگرش »نیاز-مبنا« و »دارایی- 
مهندسان  همكاران، 1389: 42؛  و  )روستا  باشد  می  مبنا« 

مشاور رازاندیشان عمران، 1387(.
و  كم درآمد  محالت  معضالت  نیاز-مبنا،  رویكرد  در   
نابسامان شهری تمام حقیقت موجود در آنها تلقی می شود 
و نیازها، كاستی ها و مشكالت اجتماع محلی مبنایی برای 
توسعه قرار می گیرد. این تصویر منفی كه به عنوان نقشه از 
محله برداشت می شود، محور رویكرد مذكور قرار می گیرد 

و نتایج زیر را به همراه خواهد داشت:
- دیدن امور اجتماع محلی به عنوان لیستی از مشكالت 
و نیازها و وجود رهبرانی كه مستقیماً برای یافتن راه حل 

تالش می كنند.

و  بودجه  نیازها،  نقشه  براساس  منابع  گیری  هدف   -
كنندگان  فراهم  به سمت  ساكنان  به جای  را  مالی  امكانات 

خدمات هدایت می كند.
امر  این  بر  نیازها  نقشه  براساس  منابع  فراهم كردن   -
توانند  می  خارجی  كارشناسان  فقط  كه  كند  می  تأكید 
راهكار اصلی را تعیین كنند. بدین ترتیب روابطی كه باعث 
نه  كند  پیدا می  اهمیت  عوامل خارجی می شوند  دخالت 

روابط محله ای ها با هم.
ترشدن چرخه  باعث عمیق  نیازها  نقشه  به  اتكا  این   -
وابستگی خواهد شد و این باور برای ساكنان ایجاد می شود 
كه كیفیت بهتر زندگیشان به »مشتری«9 بودنشان وابسته 

است.
- چون استراتژی نیاز-مبنا فقط می تواند بقاء را تضمین 
نماید و ازآنجاكه انرژی تمام اجتماع محلی را مورد استفاده 
قرار نمی دهد، هرگز منجر به تغییر جدی یا توسعه اجتماع 

.)Kretzman et al, 1993( محلی نخواهد شد
عالوه  بر این، رویكرد نیاز-مبنا پیامدگراست و استحقاق 
این رو  از  و  كند  می  قلمداد  هدف  یك  خود  به خودی  را 
اهمیت درونی )ماهوی( دارد؛ زیرا تك تك اهداف به خودی 
تمایز  با  دیگر،  از سوی  آیند.  به شمار می  خود یك هدف 
پویایی  و  پیوندی  و مكان، هم  رفاه مردم  میان  قائل شدن 
مسائل اجتماع محلی را نادیده می گیرد )عارفی، 1380(. 

این نتایج منفی، ناكارآمدی رویكرد نیاز-مبنا را به تدریج 
نمایان ساخت و زمینه را برای توجه به توسعه متمركز بر 
ظرفیت ها و دارایی های اجتماع محلی فراهم كرد تا آنجا 
توسعه   1993 سال  در  »مك نایت«11  و  »كرتزمن«10  كه 
دارایی-مبنای اجتماع محلی )ABCD(12 را به عنوان راهی 
برای حل مشكالت ناشی از رویكرد نیاز-مبنا مطرح كردند 
)رحیمی، 1388: 44(. توسعه دارایی-مبنا مبتنی بر كشف 
و  اجتماع محلی است  های  و فرصت  ها  ها، ظرفیت  دارایی 
خاصی  توجه  محلی  اجتماع  های  دارایی  همه  میان  در 
دارایی هایی دارد كه به طور ذاتی در روابط اجتماعی،  به 
غیررسمی  و  رسمی  های  مشاركت  و  ها  انجمن  شبكه ها، 
كه  شد  حاصل  دلیل  به این  رویكرد  تغییر  این  موجودند. 
اجتماع  دار  معنی  توسعه  داد،  نشان  تاریخی  شواهد  همه 
متعهد  ساكنان  كه  داد  خواهد  رخ  هنگامی  فقط  محلی 
سرمایه گذاری روی خودشان و منابع شان شوند. این نگرش 
توضیح می دهد كه چرا به رغم تأثیر مثبت كمك های خارجی 
در توسعه دارایی ها، اجتماعات محلی هرگز با روند باال به پایین 
و از بیرون به درون ساخته نمی شوند. اكنون دست اندركاران 
باید بر پایه  اند كه تالش ها  توسعه محالت شهری دریافته 
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درک نقشه ای از دارایی ها، ظرفیت ها و توانایی های محلی 
و سازمان دهی آنها باشد. در مقایسه رویكرد دارایی-مبنا 
با نیاز-مبنا می توان مشاهده كرد كه دیدگاه دارایی-مبنا:

- با تأكید بر پیامد فرایندگراست، زیرا با بسیج دارایی های 
محلی نظیر سرمایه اجتماعی و كالبدی موجب ظرفیت سازی 

می شود.
- به دلیل بسیج دارایی های اجتماعی و كالبدی اجتماع 

محلی جامع نگر است.
و  اجتماعی  سرمایه  زیرا  است  ابزاری  اهمیت  واجد   -
كالبدی را به عنوان ابزاری برای سایر اهداف به كار می برد. 
این دو عامل شتاب دهنده برای ظرفیت سازی هستند و از 
ابزاری برای دیگر اهداف به شمار می روند )عارفی،  این رو 

1380: 23-24(، )جدول1(.
هم چنین كانینگام13 و مثی14 ویژگی های زیر را برای توسعه 

دارایی-مبنای اجتماعات محلی )ABCD( برمی شمرند:
به منظور  كه  دارایی-مبناست  رویكرد  یك   ،ABCD  -
ایجاد هرگونه تغییر با هدف توسعه از روش هایی كه مبتنی 
بر شناسایی و ترسیم نقاط قوت یك اجتماع محلی است 

به عنوان نقطه آغاز تغییر استفاده می كند.
- در میان همه دارایی هایی كه در اجتماع محلی وجود دارد، 
ABCD توجه خاصی به دارایی هایی دارد كه به طور ذاتی در 
روابط اجتماعی، شبكه ها، انجمن ها و مشاركت های رسمی 
اجتماعی  سرمایه  به عنوان  كه  دارند  وجود  غیررسمی  و 

شناخته می شوند.
مشاركتی15  رویكردهای  توسعه  اصول  بر   ،ABCD  -
توانمندسازی  و  فعال  مشاركت  آنها  در  كه  است  مبتنی 

اصول عملیاتی هستند.

- ABCD، راهبردی است درراستای دست یابی به توسعه 
اقتصادی پایدار كه از اجتماعات محلی نشأت می گیرد.

- ABCD به عنوان یك استراتژی برای توسعه اقتصادی 
پایدار بر ارتباطات میان بازیگران كالن در بخش خصوصی 
 ABCD ارتباطات  این  برای تقویت  و عمومی تكیه دارد. 
به  دست یابی  كند،  می  تقویت  را  فعال  شهروندی  تعهد 
خدمات و كاالهای عمومی و پاسخ گویی حكومت محلی را 
تضمین می كند. بنابراین ABCD هم از جامعه مدنی سود 
.)Mathie et al, 2002: 8( می برد و  هم به آن سود می رساند

دارایی های محلی
هر اجتماع محلی مجموعه ای از دارایی ها را دراختیار 
دارد.  »میتروفانوا«16، »كرتزمن« و »مك نایت« دارایی ها 
و ظرفیت هایی را كه برای بهبود كیفیت زندگی محالت 

وجود دارند، شامل موارد زیر می دانند:
مردمی كه تمایل دارند در انجام امور دخالت داده شوند 	•

- مشاركت مردمی؛
نوجوانان، 	• از سالخوردگان،  اعم  مردمی  های  گروه  كلیه 

اقلیت ها و بیكاران و ... كه دارای مهارت، تجربه، ظرفیت 
و اشتیاق برای همكاری هستند؛

مهارت ها، دانش و توانایی ها؛	•
تنوع محلی؛	•
درک تاریخ اجتماع محلی – ارزش های محلی؛	•
توانایی شناسایی و دست یابی به فرصت ها؛	•
زیرساخت ها، نهادهای پشتیبان و منابع فیزیكی؛	•
منابع مالی و اقتصادی؛	•
رهبری محلی؛	•

) Arefi, 2004 جدول 1. مقایسه رویكرد نیاز-مبنا و دارایی-مبنا )مأخذ: نگارندگان با اقتباس از

رویکرد دارایی-مبنارویکرد نياز-مبنا

- شناسایی نیازها و مشكالت )نقشه كردن نیازها(

- نگاه به محله به چشم یك مشكل
- عدم توجه به انتفاع حداكثر شهروندان

- برنامه ریزی از باال به پایین
- وابستگی كامل به كمك های خارجی 

- نگاه به شهروندان به عنوان دریافت كننده كمك
- پیامدگرا

- خدمات رسانی صرف به ساكنان
- تمایز بین مردم و مكان در فرایند توسعه

- كشف دارایی ها و ظرفیت ها )نقشه كردن دارایی ها(
- محله واجد دارایی ها و پتانسیل ها

- توجه به حقوق شهروندان به عنوان صاحبان اصلی 
- برنامه ریزی از پایین به باال

- خودكفایی و خالقیت 

- نگاه به شهروندان به عنوان یاری رساننده در برنامه ریزی
- فرایندگرا

- آموزش و توان مندسازی ساكنان
- هم پیوندی سیاست های مردم-مبنا و مكان- مبنا)جامع نگری(
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شراكت بین سازمان ها، مردم، سرمایه گذاران؛	•
و 	• شهروندی  های  انجمن   - سازمانی  درون  همكاری 

شبكه های اجتماعی؛
اجتماع 	• بافت  عینی  بخش  )به عنوان  محلی  نهادهای 

 Kretzman( مانند: مدارس، كتابخانه ها، پارک ها )محلی
.)et al, 1993

همه  میان  از  دارایی-مبنا،  رویكرد  این كه  به  توجه  با 
دارایی های اجتماع محلی، توجه خاصی به سرمایه های اجتماعی 
و كالبدی دارد؛ متغیرها و شاخص های انتخاب شده برای 
با توجه به ادبیات موضوع  پژوهش نیز در همین قالب و 

می باشد )جدول 2 و 3(.
مختلف  های  طرح  این كه  به  توجه  با  دیگر،  سوی  از 

تصویر1. نمونه ای از نقشه دارایی های اجتماع محلی )مأخذ: نگارندگان 
)Kretzman et al, 1993  با اقتباس از

متغير 
شاخصمتغير اصلیشاخصمتغير فرعیاصلي

سرمایه اجتماعی0

ستگی اجتماعی
پيوند و همب

ت های ساكناناحساس حمایت اجتماعی
ظرفي

تحصیالت

وضعیت شغلیپیوند و انسجام عاطفی 

جنسجمع گرایی

وضعیت تأهلاحساس مسئولیت اجتماعی و محلی

انطباق اجتماعی

ق
س تعل

ح

تمایل به ادامه زندگی

اعتماد اجتماعی
 مدت سكونت در محلهاعتماد عام

اعتماد بین شخصی
میزان دل بستگی به محله و  

هم محله ای ها
تعامل و روابط 

اجتماعی

معاشرت و روابط

*نهادهای محلیتمایالت همكاری جویانه

پيوند و انسجام 
اجتماعی

میزان ارتباط با خویشاوندان در سطح محله

ت در محله
ساختار قدر

*

میزان ارتباط با همسایگان

مشاركت 
اجتماعی

مشاركت در فعالیت های عمرانی

مشاركت در زندگی شهری 

مشاركت در فعالیت های جمعی و اجتماعی

* متغیرهایی هستند كه به كمك یك سؤال سنجیده شده اند و نیازی به ایجاد شاخص نداشتند.                

جدول 2. متغیرها و شاخص های تحقیق17 )مأخذ: نگارندگان، 1390(

تهیه شده طی سالیان گذشته عماًل در مرحله اجرا متوقف 
شده و درصورت اجرایی شدن نیز به صورت موردی و محدود 
و با فراهم شدن شرایط خاصی اجرا شده اند؛ یكی از بهترین 
ضمانت های اجرایی طرح ها، مشاركت مردمی و طراحی با 

مردم دربرابر  مداخله از باال و طراحی برای مردم می باشد. 
تسهیل  بر  عالوه  تا  گردید  تدوین   مدلی  اساس  همین  بر 
شناسایی دارایی های محلی، بستر مناسب  برای مشاركت 
حداكثری ساكنان در تهیه طرح نیز فراهم گردد)تصویر2(. 
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سرمایه اجتماعی جنبه هایی از سازمان اجتماعی ازقبیل هنجارها، شبكه های اجتماعی و اعتماد متقابل است كه 
همیاری و هماهنگی افراد را برای دست یابی به منافع مشترک تسهیل می كند )Putnam, 1993(؛ از زاویه ای 
دیگر مجموعه اي از روابط، تعامالت و شبكه هاي اجتماعی است كه در میان افراد و گروه هاي اجتماعی وجود 

داشته و موجب گرمی و تسهیل كنش هاي اجتماعی می گردد.

تی
لیا

عم

جهت سنجش مفهوم سرمایه اجتماعی از پنج متغیر فرعی )اعتماد اجتماعی، پیوند و هم بستگی اجتماعی، 
تعامل و روابط اجتماعی، پیوند و انسجام اجتماعی و مشاركت اجتماعی( كه هریك توسط چند شاخص سنجیده 
می شوند، استفاده شده است كه هریك از این شاخص ها توسط تعدادي گویه سنجیده می شود و در مجموع 

نتیجه سنجش این پنج متغیر فرعی میزان سرمایه اجتماعی را به عنوان یك متغیر ترتیبی نشان می دهد.

ان
كن

سا
ی 

ها
ت 

رفي
در پژوهش حاضر به منظور بررسی ظرفیت های ساكنان، زمینه هاي زیر مورد مطالعه قرار گرفته استظ

به تعداد سنوات تحصیلی كه فرد گذرانده است، اطالق می شود.تحصیالت

به شرایطی اطالق می شود كه موقعیت  فرد را به لحاظ اشتغال مشخص می كند.وضعیت شغلی

به ساكنانی اشاره دارد كه در فاصله سنی 14 تا 65 سال هستند و جزء جمعیت فعال محسوب می شوند.پویایی جمعیت

ت 
در

ر ق
ختا

سا
له

مح

این متغیر به معناي افراد یا گروههایی )رسمی یا غیررسمی( است كه ساكنان به چشم گروههاي مرجع به آنها نگاه می كنند. 
این افراد یا گروه ها بیش ترین نقش را در تصمیم گیری ها و رفع مسائل و مشكالت محله برعهده دارند و اكثر  ساكنان محله 

براي این اشخاص احترام و اعتبار خاصی قائل اند.

ی 
ها

اد
نه

لی
هر مكانی كه مورد مراجعه مداوم ساكنان محله باشد و امكان حضور دسته جمعی در آن وجود داشته باشد، در شمار دارایی های مح

فیزیكی محله محسوب می شود. این مكان ها شامل مدرسه، مسجد، پارک، مركز محله و ...  هستند.

جدول 3. تعریف متغیرهای تحقیق )مأخذ: Putnam, 1993؛ احمدزاده نانوا، 1387؛ مهندسان مشاور رازاندیشان عمران، 1387(

ت 
در
ر ق
ختا

سا
حله

م
  

 ها گروه يا افراد ينا .كنندمي نگاه آنها مرجع به هايچشم گروهبه ساكنان كه است )غيررسمي يا رسمي( هاييگروه يا افراد معناي به متغير اين

 خاصي اعتبار و اشخاص احترام اين براي ن محلهاساكن  اكثر و دارند برعهده محله كالتمش مسائل و رفع و هاگيري تصميم در را نقش ترين بيش

  .ندا قائل

ي 
دها

نها
لي

مح
  

هاي فيزيكي محله جمعي در آن وجود داشته باشد، در شمار داراييهر مكاني كه مورد مراجعه مداوم ساكنان محله باشد و امكان حضور دسته

  .ندهست ... ل مدرسه، مسجد، پارك، مركز محله و ها شاماين مكان. شودمحسوب مي

  
و درصـورت   در مرحله اجرا متوقـف شـده   طي ساليان گذشته عمالًشده  تهيههاي مختلف طرحكه  با توجه به اين ،از سوي ديگر

ي اجرايـي  هـا ضـمانت يكـي از بهتـرين   ؛ اندشدن شرايط خاصي اجرا شده صورت موردي و محدود و با فراهم شدن نيز بهاجرايي

  بر همين اسـاس مـدلي تـدوين    .باشدمداخله از باال و طراحي براي مردم مي ، مشاركت مردمي و طراحي با مردم دربرابر هاطرح

براي مشاركت حداكثري ساكنان در تهيه طرح نيـز فـراهم     هاي محلي، بستر مناسبگرديد تا عالوه بر تسهيل شناسايي دارايي
  . گردد

اجرا و پيمايش: مرحله سوم  

1- 1بخش

 تعريف محله

  3- 1بخش 

آوري و ارزيابي جمع
 اطالعات

2-1بخش

يل يك تيم تشك
 مسئول پروژه

نگاه به آينده -1- 2بخش   

تدوين يك طرح مقدماتي -2- 2بخش   

پشتيباني روزافزون از طرح -3- 2بخش   

اجرا-1-3بخش   پيمايش -2- 3بخش   

 ارزيابي و اصالح

يند و اشروع  فر: مرحله اول
 برآورد

 تدوين برنامه: مرحله دوم

ارزيابي و اصالح: مرحله چهارم  

تصویر2. مدل دارایی- مبنا)مدل مشاركتی شناسایی دارایی های محله و تهیه طرح(، )مأخذ: نگارندگان، 1390(
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و  فرایند  شروع   -1 است:  مرحله  چهار  فرایند  شامل 
برآورد؛ 2- تدوین برنامه؛  3- اجرا و پیمایش؛ 4- ارزیابی 
و اصالح، كه هر مرحله شامل یك یا چند بخش است. با 
از یك فرم  هایی  ها قسمت  از بخش  پیش رفتن در هریك 

باعنوان »فرم برآورد و مشاهده محله« كه شامل ویژگی های 
عددی و عینی محله در حال و آینده است تكمیل می شود. 
به منظور انجام هریك از بخش های فوق ابزاری وجود دارد 

كه به شرح زیر است:

توضيحاتبخش  مراحل

مرحله 1.
شروع فرایند 

و برآورد

یك نقشه از محله مورد مطالعه قرار می گیرد.بخش 1-1

بخش 2-1

تیم مسئول برنامه تشكیل می شود.

ساكنان محله در این تیم مشاركت می كنند.

دخیل كردن ادارات كلیدی محلی و جلب حمایت مقامات مسئول.

بخش 3-1

نقشه محله مرور می شود.

یك برنامه گشتزنی در محله تدارک دیده می شود.

شاخص های عددی جمع آوری می شوند.

اعضای تیم ردیف حال را در فرم برآورد و مشاهده كامل می كنند.

اعضای تیم فرم نقشه كردن دارایی های محله را كامل می كنند.

تیم یافته ها و مشاهدات خود را مورد بحث قرار می دهد.

مرحله 2. 
تدوین برنامه

بخش 1-2

تیم فرم برآورد و مشاهده محله را با اطالعات عددی و اطالعات حاصل از مشاهده  عینی كامل و با توجه به آن چشم انداز مطلوب 
محله را ترسیم می كند.

وضعیت مطلوب آینده هم در بخش عددی و هم عینی شرح داده می شود.

دیدگاه تیم درمورد شرایط حال و آینده به ساكنان عرضه می شود.

به محض دریافت واكنش ها و نظرات ازسوی ساكنان محله، تیم دیدگاه را براساس آن اصالح می كند.

بخش 2-2

چشم انداز و آینده مطلوب محله تدقیق می شود.

تیم یك برنامه مقدماتی را تدوین می كند.

جلسات محله ای برگزار می شود و برنامه مقدماتی نهایی می شود.

اهداف كالن طرح قابل مشاهده و اندازه گیری هستند.

هر هدف كالن یك مجموعه متناظر از استراتژی ها دارد.

اشخاص و گروه ها براساس اهداف كالن مامور به انجام امور می شوند.

حمایت نهادها و سازمان های درگیر محلی هم چون شهرداری و سایر نهادهای مربوط.بخش 3-2

مرحله 3.
اجرا و 
پيمایش

بخش 1-3

ساكنان با یكدیگر و با سازمان های مجری توافق و درراستای اجرای طرح همكاری می كنند.

برنامه های اجرایی توسط افرادی تنظیم می شوند كه در تدوین مراحل چندگانه دخیل بوده اند.

برنامه های اجرایی اقدامات الزم را در یك ترتیب منطقی سازمان دهی می كنند، مسئوالن اجرایی را شناسایی و یك چهارچوب 
زمانی جهت تكمیل اقدامات مشخص می كنند.

ازطریق پیمایش برنامه های اجرایی مورد بررسی قرار می گیرد.بخش 2-3

مرحله 4. 
ارزیابی و 

اصالح
بخش 4

جلسات ارزیابی ماهانه درطی مراحل اجرا برگزار می شود.

دستورالعمل ها برای اصالح و بهبود برنامه تدوین می شوند.

تیم، ساكنان محله را در جریان تغییرات برنامه قرار می دهد و نظرات آنها را در این زمینه جویا می شود.

جدول 4. تشریح مراحل مدل مشاركتی شناسایی دارایی های محله و تهیه طرح )منبع: نگارندگان، 1390(
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معرفی محدوده مورد مطالعه و یافته های تحقيق 
محله باغ آذري )واقع در ناحیه شش منطقه 16 شهرداری 
تهران( محدوده محصورشده اي است بین دو پارک میثاق 
)غرب  شرق  از  شهرداري  پاركینگ  شمال،  در  اسفند  و 
خیابان صابونیان(، پارک بعثت از جنوب و خیابان محمد 
كاماًل  بافتي  محدوده  بافت  كلي  به طور  غرب.  از  بخارایي 
هاي  محله  گسترده  تغییرات  به  توجه  با  است.  ریزدانه 
مختلف شهر تهران طي سال هاي اخیر، در این محله شاهد 
بست بودن  بن  امر،  این  دلیل  مهم ترین  نیستیم.  تغییراتي 
تهران  شهرداري  موتوري  خدمات  وجود  به خاطر  محله 
در لبه شرقی است؛ به طوري كه شكل گیري مراكز تجاري 
بزرگ در مجاورت آن، نتوانسته است نفوذ و اثری جدي در 
محله داشته باشد. این مسئله عالوه بر این امتیاز، به صورت 
از  بسیاري  نفوذناپذیري  موجب  و  كرده  عمل  نیز  تهدید 
از  برخي  براي  مناسبي  بستر  و  محل  به داخل  خدمات 
بست بودن  بن  بر  است. عالوه  مجاز شده  غیر  فعالیت هاي 
از  مناطقي  جدي  سطح  اختالف  و  معابر  تنگي  محله، 
یكي  بافت،  داخل  در  پراكنده  و  مجتمع  به صورت  محله 
مناطق  این  به  دسترسي  است.  جدي  بسیار  مشكالت  از 
ازطریق طي نمودن پله هاي زیاد در ابتدا و انتهاي كوچه ها 
امكان پذیر است و امكان تردد خودرو و حتي موتورسیكلت 
به داخل این مناطق وجود ندارد. هم چنین، نفوذناپذیري 
تجمع  كانون  براي  را  مناسبي  فضاي  گود،  منطقه  كامل 
مطالعات  سایر  است.  فراهم ساخته  اجتماعي  هاي  آسیب 
سكونت  طوالني  قدمت  از  حاكي  نیز  بافت  در  اجتماعي 
اهالي در این محل و ریشه داربودن تعداد زیادي از جمعیت 
ساكن است. در تأیید این امر مي توان به تعداد قابل توجه 

معتمدان و وفور مراكز مذهبي اشاره داشت.
محله به چهاركوي تفكیك شده است.18 در واقع هسته 
چنین تفكیكي با محدوده اي شروع مي شود كه نام كوي 
بخش  این  گودبودن  است؛  شده  نهاده  آن  بر   2 شماره 
امكان  عدم  بلكه  داده،  آن  به  مستقلي  شخصیت  نه تنها 
تا  است  شده  موجب  آن  میان  از  سواره  مستقیم  ارتباط 
سه قسمت دیگر محله به صورت قطعه هایي جداگانه، خود 
ابنیه فرسوده  تعداد زیاد  بیاورند.  به دست  هویتي مستقل 
ماشین  توسط  استفاده  غیرقابل  و  تنگ  معابر  ریزدانه،  و 

كوی  این  دیگر  ویژگی های  از  ابنیه  زیاد  بسیار  قدمت  و 
به حساب می آیند. 

توپوگرافی  و  كالبدی  شرایط  به  توجه  با  هم چنین 
)تصویر4(، شاهد نابسامانی های اجتماعی بیش تری در این 
كوی نسبت به سایر كوی ها هستیم. كوي شماره )3( در 
شرق محدوده، توسعه اي كاماًل مستقل را طي كرده است 
شرقي-غربي  مسیرهاي  بافت،  شطرنجي بودن  علي رغم  و 
آن درامتداد مسیرهاي كوي شماره 2 نیست. خیابان هاي 
تا  نه تنها موجب شده  زمین  تر  بزرگ  قطعات  و  تر  عریض 
ساختار بافت متفاوت باشد بلكه موجب گردیده تا ساكناني 
با توانایي مالي بیش تر در آن ساكن شوند. همین مسئله بر 
كیفیت و گونه معماري ابنیه تأثیر گذاشته و استقالل كوي 
شماره )3( از كوي شماره )2( را مورد تأكید قرار داده است. 
در قسمت جنوبي این كوي مدرسه راهنمایي دخترانه با 
كوي  این  به  باارزشي  كالبدي  ویژگي  ساده  آجري  نماي 
بخشیده است. هم چنین، به دلیل وجود مركز محله در این 

جدول5. معرفی محدوده محله باغ آذری )مأخذ: نگارندگان، 1390(

تصویر4. وضعیت توپوگرافی محله باغ آذری )برش شمالی-جنوبی(، )مأخذ: مهندسان مشاور عمارت خورشید، 1386( 

تصویر3. معرفی محدوده محله باغ آذری )مأخذ: نگارندگان، 1390(
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كوی انتظار می رود، تعامل و ارتباطات اجتماعی بیش تری 
میان ساكنان وجود داشته باشد. در رابطه با كوی شماره )1( 
قابل  اما  باریك  هاي  دارای كوچه  این كوي  باید گفت كه 
استفاده توسط ماشین، تعداد زیادي مغازه غالباً تعطیل و 
ابنیه اي است كه به لحاظ كیفیت از سطح باالتري نسبت به 
كوي شماره )2( برخوردارند )ولي از كوي شماره )3( نازلتر(. 
هاي  كوچه  نه تنها  شهرداري  پاركینگ  بزرگ  دیوار 
شرقي بافت را به بن بست تبدیل كرده بلكه در عدم تحرک 
و جریان زندگي در این كوي مؤثر بوده است. كوي شماره )4(

هویت  به هیچ وجه  معابر  نوع  ازلحاظ  این كه  وجود  با  نیز 
از  آن  بیش ازحد  فرسوده بودن  ندارد،  مستقلي  كالبدي 
یك سو و حضور تعدادي از قدیمي ترین ابنیه محله دركنار 
توپوگرافي خاص آن  كه بخشي از این كوي  روي تپه قرار 
تداعي  را  فرسوده  روستاي  یك  كالبدي  هویت  گرفته، 
مي نماید. بدنه غربي این كوي به دلیل مجاورت با پارک و 
خیابانی نسبتاً پرتردد چهره سالم تري دارد و تعدادي مغازه 

چهره عمومي این كوي را شكل مي دهند.
شطرنجي  شبكه  به واسطه  محله  درون  كلي  ساختار 
در  اي  محله  نیاز  مورد  خدمات  است.  گرفته  شكل  معابر 
لبه هاي محورها و تقاطع هاي محله، مسیرهاي سرزنده و 
سامان  محدوده  هاي  قسمت  سایر  به  نسبت  را  تري  فعال 
داده اند. وجود پنج مسجد فعال در محله كه اكثر كسبه 
محل، نماز خود را در آنجا ادا می كنند و سیزده حسینیه 
و نامگذاری كوچه ها با نام شهدای محل نشان از اهمیت 
محله  در  ها  ارزش  و  اعتقادات  وجود  و  مذهبی  مسائل 
متولد  ساكنان  از  نیمی  از  بیش  این كه  وجود  با  است. 
تهران هستند، تعداد قابل توجۀ از ساكنان نیز آذري زبان، 
همداني یا اهل استان مركزي هستند. هم چنین، براساس 
مشاهدات صورت گرفته میزان مالقات و روابط همسایگان 
با یكدیگر باالست، به طوری كه این مالقات به صورت روزانه 
و اكثراًَ در كوچه و جلوی درب منازل صورت می گیرد. این 
محله با انواع واحدهاي آلوده كننده محصور شده است كه 
از آن جمله مي توان به پاركینگ اتوبوس هاي شركت واحد، 
موتوري  خدمات  و  روغن نباتي  كارخانه  جنوب،  ترمینال 

شهرداري اشاره كرد كه موجب نارضایتي ساكنان است.
معادل  نفر،   12327 با  برابر  باغ آذری  محله  جمعیت 
از  انجام گرفته،  مطالعات  براساس  است.  خانوار   2742
میان 1634 پالک موجود در محله باغ آذری، 80/6 درصد 
درصد   74/9 مسكونی هستند؛  كاربری  دارای  ها  پالک  از 
یك یا دوطبقه اند و درحدود 82/5 درصد ابنیه باالی 20 
مسكونی  ویژگی  از  نشان  اعداد  این  دارند.  قدمت  سال 

آن  مفرط  فرسودگی  و  یكنواخت  آسمان  خط  محدوده، 
دارند )مهندسین مشاور عمارت خورشید، 1386(.

هم چنین، یافته های تحقیق كه ازطریق  تجزیه وتحلیل 
پرسش نامه ها پس از كدگذاری آنها و با استفاده از نرم افرارهای 

Excel و Spss به دست آمد، حاكی از آن است كه:
متوسط  حد  از  خاص  اعتماد  مؤلفه  میانگین   -
این  در  ساكنان،  به نظر  می دهد  نشان  كه  است  تر  پایین 
فرد  دو  میان  ارتباط  برقراري  در  اطمینان  میزان  محله 
كه یكی اعتمادكننده است و دیگري امین، پایین است و 
ضمانت و شراكت چندان مورد تأیید آنها نیست؛ درنتیجه 
آنها تمایل زیادی برای ضامن شدن و شراكت چه با فامیل 
نیز  عام  اعتماد  مؤلفه  بررسی  ندارند.  همسایه  با  چه 
نشان می دهد كه ساكنان به نهادها و سازمان ها تاحدودی 
اعتماد دارند كه درمجموع متغیر اعتماد اجتماعی متوسط 

ارزیابی می شود.
و همبستگی  پیوند  متغیر  معرف  های  تمام شاخص   -
اجتماعی از حد متوسط باالتر هستند و در طیف زیاد قرار 
دارند؛ كه نشان دهنده باالبودن پیوند اجتماعی، توجه به 
منافع دیگران از سوی ساكنان، وجود حس مسئولیت پذیری، 
رعایت قوانین و وجود مهر و محبت در میان ساكنان محله است.

و  مشورت  مقوله  با  درصد(   84/6( ساكنان  اكثر   -
با دیگران مشورت  همفكری موافق اند و در كارهای خود 
می كنند و نیز بیش از نیمی از آنها )53/7 درصد( تمایل 
با هم محله ای های خود همكاری  دارند در كارهای محل 
داشته باشند كه این نتایج بیانگر باالبودن تمایل ساكنان به 
همكاری و همفكری با دیگران به خصوص اهالی محل است.

از  اندكی  تعداد  محله،  آبادانی  و  عمران  زمینه  در   -
 84/6 وجود  این  با  دارند؛  مالی  كمك  به  تمایل  ساكنان 

درمورد  كه  جلساتی  در  داشتند  اعالم  ساكنان  از  درصد 
كرد.  خواهند  شركت  شود،  می  گیری  تصمیم  محله  امور 
همچنین، 64 درصد ساكنان درزمینه هم فكری با مسئوالن 
نتایج  این  كه  كردند؛  آمادگی  اعالم  محله  بهسازی  برای 
و  عمران  در  مشاركت  برای  ساكنان  زیاد  تمایل  بیانگر 
آبادانی محله خود است اما آنها معتقد بودند كه مسئوالن 
تا به حال تمایل به انجام چنین كاری از خود نشان نداده اند 
و درصورت انجام این كار نیز برای نظرات آنها ارزشی قائل 

نخواهند شد. 
كه جمعیت  داد  نشان  بررسی ظرفیت های ساكنان   -
و  است  جوان  سنی  تركیب  نظر  از  مطالعه  مورد  بافت 
بیش تر آنها بین 10 تا 25 سال قرار دارند؛ نسبت جنسی 
جمعیت نیز 111 است )111 مرد، درمقابل 100 زن( كه 
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5 نفر از استاندارد آن )106( بیش تر می باشد؛ عالوه بر این 
79 درصد جمعیت ساكن در محله باغ آذری سواد خواندن 
و نوشتن دارند و از بین جمعیت فعال در محله تنها 7/5 
شاغالن  تعداد  برآورد  در  هم چنین  بیكارند.  آنها  درصد 
از خانوارها یك  نیز مشخص شد كه 71/8 درصد  خانوار 
نفر شاغل و 28/2 باقی مانده نیز بیش از یك شاغل دارند.

- بررسی ساختار قدرت محله نشان داد كه همسایگان 
در رأس هرم قدرت محله19 قرار دارد و پس از آن به ترتیب 
شورایاری، معتمدان محل و ریش سفیدان قرار می گیرند 

)تصویر 5(. 

باغ  محله  در  متعدد  های  حسینیه  و  مساجد  وجود   -
به  عام  گرایش  گر  بیان  و 13 حسینیه(  )5 مسجد  آذری 
بین ساكنان  این مكان ها در  اهمیت  و  اعتقادات مذهبی 
از  ها  حسینیه  و  مساجد  این  امنای  هیئت  درضمن  است؛ 
محبوبیت و جایگاه اجتماعی معتبری برخوردارند. پایگاه های 

تصویر 5. هرم قدرت محله )مأخذ: نگارندگان، 1390(

جدول6. نظرات ساكنان و مسئوالن درباره مشكالت محله باغ آذری )مأخذ: نگارندگان )براساس مطالعات میدانی(، 1390(

نظر ساكناننظر مسئوالن و آگاهان كليدی

عدم امنیت به خصوص در پارک هاناامنی به خصوص در پارک ها

فقر اقتصادیفعال نبودن مراكز فرهنگی

اعتیاد و قاچاق مواد مخدراعتیاد، خریدوفروش مواد مخدر

فساد اجتماعیفقدان فرهنگ مناسب در استفاده از خدمات و امكانات

مشكالت مربوط به دفع زباله و فاضالبآلودگی محیط زیست

عدم دسترسی به خدماتی چون داروخانه و مراكز خریدعدم وجود امكانات درمانی، كتابخانه و ...

بن بست بودن محلهبن بست بودن محله

مشكالت گودهای منطقهریزدانه بودن بافت و غیر مقاوم بودن آن

وجود معابر تنگ و كوچه های باریككوچه های باریك و ناامن

وجود خدمات موتوری شهرداری

عدم وجود كالس های ورزشی برای بانوان

عدم نظارت نیروی انتظامی بر امنیت

مقاومت بسیج، از دیگر نهادهای غیررسمی این محله است 
كه به دلیل نقش و جایگاه مردمی و هم چنین سابقه فعالیت های 

فرهنگی و اجتماعی اش دارای مقبولیت عمومی است.
- اكثر ساكنان، مسجد را به عنوان محلی كه بیش ترین 
مراجعه را به آن دارند انتخاب كرده اند و پس از آن پارک 

و مدرسه، اولویت های بعدی را به خود اختصاص داده اند.
تعلق  حس  صورت گرفته  های  بررسی  به  توجه  با   -
ساكنان به محله و هم محله ای های خود در سطح متوسط 

ارزیابی گردید.
- در بررسی میزان هم بستگی و روابط خویشاوندی در 
سطح محله، 65درصد پاسخگویان بیان داشتند كه اقوام و 
بستگان آنها در سطح محله سكونت دارند. بر همین اساس 
كه  كرد  مشخص  ساكن  هم شهریهای  بین  روابط  بررسی 
60/8 درصد ساكنان با هم شهریان سابق خود در ارتباط اند.

- درزمینه روابط همسایگی نیز باید اذعان داشت كه این 
امر جزء ارزش های اجتماعی محله محسوب می شود چراكه 
همسایگان  با  كه  داشتند  اظهار  گویان  پاسخ  درصد   67/6

خود به صورت روزانه در ارتباط هستند.
- هم چنین 65/6 درصد ساكنان در مراسم و مجالس 
مذهبی حضور می یابند و 69/6 درصد نیز هر هفته در نماز 

جماعت شركت می كنند.
از طرفی با توجه به مصاحبه های صورت گرفته با ساكنان 
و مسئوالن، با استفاده از مدل دارایی-مبنا )مدل مشاركتی 
تصویر2(   - طرح  تهیه  و  محله  های  دارایی  شناسایی 

مشكالت زیر به عنوان مهم ترین مشكالت شناسایی شد:
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تجزیه  وتحليل
با عنایت به یافته های تحقیق و با توجه به بررسی های 

انجام شده دارایی های محله باغ آذری عبارت اند از:
- ارتباطات محلی نزدیك و پویا میان اهالی كه زمینه را 
برای انجام اقدامات همكارانه، مشاركتی و هم چنین برنامه هاي 

بسیج اجتماعي براي جلب مشاكت مردم فراهم مي كند.
- پیوند و همبستگی بین ساكنان كه سازگاری آنها را با هم 
بیش تر می كند و با توجه به وجود روحیه جمع گرایی در محله 

می توان زمینه را برای انجام دسته جمعی امور فراهم كرد.
- حس تعلق ساكنان به محله با توجه به سكونت طوالنی اكثر 

آنها باعث ایجاد مسئولیت پذیری نسبت به امور محله می گردد.
- نهادهای محلی مانند مساجد محله كه نقشی محوری 
در محله دارند؛ هم چنین مدرسه و پارک های محله كه می توان از 
آنها به عنوان مكانی برای گردهمایی های محله ای و تعامل 
ساكنان با یكدیگر و ساكنان با مسئوالن استفاده كرد؛ مثاًل 
مدارس محل مي توانند امكان دسترسي به والدین و فرایند 

اطالع رساني به مردم را میسر نمایند.
- شبكه های محلی غیر رسمی موجود در محله، مانند 
هیئت ها و حسینیه های مذهبی و پایگاه های مقاومت بسیج 
كه می توان از پتانسیل های آنها برای اقدامات ترویجی و 

جلب مشاركت ساكنان استفاده كرد.

نتيجه گيری
نتایج كسب شده از انجام این پژوهش نشان می دهد تمام آنچه برنامه ریزی محله مبنا در برنامه ریزی و مدیریت 
شهری بر آن تأكید می كند مانند مردم گرایی، اتكا بر ظرفیت ها و توان ها، بهره برداری از سرمایه های اجتماعی، 
استفاده از روش های مشاركتی و همكارانه، پویایی، انعطاف پذیری و خالقیت در تهیه و اجرای طرح ها و ارزش گذاری 
به تمام سطوح اجتماع، در قالب توسعه دارایی مبنای اجتماعات محلی قابل دست یابی است. ازآنجاكه دولت ها همه 
ابزارهای توسعه را دراختیار ندارند، استفاده از ظرفیت های موجود در سطوح پایین تر برنامه ریزی ضرورت پیدا می 

كند. ازطرفی توجه صرف به نیازها و كمبودهای اجتماع های محلی و ساكنان آنها تنها موجب حفظ وضعیت موجود 
می شود و امكان برداشتن گام های رو به جلو و مؤثر درراستای دست یابی به اهداف توسعه را تضعیف می سازد؛ 
چراكه امروزه هرگونه تغییری به منظور توسعه بدون توجه به ظرفیت های موجود و نقش آفرینی گروه های ذی نفع 
ممكن نیست. توسعه دارایی مبنا بر این نكته تأكید دارد كه اجتماعات محلی باید فرایند توسعه را پیش ببرند؛ در 
این میان نقش عوامل خارجی این خواهد بود كه دارایی های محلی و منابع را برای دست یابی به اهداف بسیج و 
سامان دهی كنند. امروزه طرح هایی كه به منظور سامان دهی بافت های فرسوده با عناوین مختلف مانند »طرح های 
نوسازی و بهسازی و یا منظر شهری« تهیه و اجرا می شوند به یكی از چالش برانگیزترین مسائل در حوزه برنامه 

ریزی شهری تبدیل شده است. عمده این طرح ها تاكنون با این رویكرد تهیه و اجرا شده اند كه بافت های فرسوده، 
مكان های شهری با معضالت متعدد و ساكنانی هستند كه از هیچ توانایی برای فعالیت های توسعه برخوردار نیستند. 
نگاه صرفاً كالبدی این طرح ها باعث شده است كه سازمان اجتماعی موجود این بافت ها نادیده گرفته شود و در 
مرحله اجرا به دلیل عدم انطباق و سازگاری با شرایط ساكنان با توفیق چندانی مواجه نشوند. توسعه دارایی مبنا با 
محورها و سازوكارهایی كه به آنها اشاره شد، رهیافتی كارآمد برای مشكالت پیش روی طرح های ساماندهی بافت 

های فرسوده به شمار می رود. شناسایی و بهره برداری از دارایی های محلی می تواند بسیاری از این مشكالت را به 
حداقل برساند و بدین ترتیب مهم ترین مسئله این طرح ها یعنی چگونگی توجیه ساكنان و جلب حداكثر حمایت و 
همكاری آنها را تاحد زیادی حل كند؛ برای این منظور با توجه به این كه متغیرهای مورد بررسی در محله هم چون 
پیوند و هم بستگی اجتماعی- تعامل و روابط اجتماعی و سایر متغیرها از سطح متوسط باالتر بوده و در سطح زیاد 
ارزیابی شده اند، می توان با ایجاد فضاهایی كه منجر به باالرفتن برخوردها و تعامالت اجتماعی می شود )هم چون 
مسیرهای پیاده، مراكز محله به عنوان یكی از نهادهای محلی و ...( عالوه بر تثبیت دارایی های محله شرایط ارتقاء 
آنها را هم فراهم كرد تا از این طریق شاهد باالرفتن میزان مشاركت درمیان ساكنان به عنوان یكی از مهم ترین 
عوامل در تحقق پذیری طرح ها باشیم. مؤید این حرف طرح ارائه شده می باشد كه براساس نظرسنجی از كارگروه 

مردمی، مورد تأیید است و كمترین معارض را دارد كه تحقق پذیری حداكثری را موجب خواهد شد. 
در انتها، اهداف، سیاست ها و برنامه های اجرایی و نهایتاً طرح ساماندهی به منظور تحقق اهداف تحقیق و بهبود 

ساختار فضایی محله باغ آذری قابل مشاهده می باشد.
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جدول7. اهداف و راهبردها و سیاست های اجرایی منتخب )مأخذ: نگارندگان، 1390(
  هاي اجرايي سياست  راهبردها  اهداف عملياتي  اهداف

ــزايش ت ــط  عافـ ــل و روابـ امـ
اجتماعي و ارتباطـات محلـي   
ــت   ــاد و تقويـ ــق ايجـ ازطريـ

  فضاهاي عمومي

هـاي  افزايش كاركردها و كاربري

اي درراســـتاي افـــزايش  محلـــه
  و تعامالت محلي تناسبات

مراتــــب  رعايــــت سلســــله -
  دسترسي محلي

  هاي محلي ايجاد خيابان -

  صورت عبوري در داخل محله ها بهمحدودنمودن حركت اتومبيل -

  پارچگي اي محله و حفظ يكهجلوگيري از ايجاد گسست بين كوي -
  تقويت مسيرهاي محلي و تبديل آن به شبكه منسجم -

اده ازهـاي اسـتف  ايجاد زمينه-
فضا توسط همه اقشـار سـني و   

  ...جنسي و

  هايي جذاب ها و تبديل آن به مكانايجاد امنيت در پارك -

  منظور ايجاد جذابيت براي همه ساكنان هاي مختلط بهايجاد كاربري -

هـاي موجـوداستفاده از پتانسيل
ها و مساجد در محله مانند پارك

منظــور افــزايش تعــامالت  بــه... و
  ياجتماع

 افزايش نقش نهادهاي محلي -
در ايجـاد  ...) پارك، مسـجد و  (

  فضاهاي تجمع محلي

هـا، مسـاجد،   هاي مختلـف در پـارك  هايي به مناسبتبرگزاري مراسم و جشن -
  ...مراكز محله و 

  برگزاري مسابقات ورزشي و هنري  -

تقويت فضاهاي عمومي و محلـي  
  نمودن آنها

وآمــد بــه دهــي رفــتاولويـت  -
پيـــاده و مســـيرهاي  حركـــت

  محلي

  ايجاد و تقويت مسيرهاي پياده -
  محله  ايجاد مراكز -

برداري از حفظ، تقويت و بهره

خصـوص   هاي محلي به دارايي
سرمايه اجتمـاعي موجـود در   

  محله

  

  رسانيتوانمندسازي و آگاهي -

ساختن آنها نسبت به  هاي آموزشي مشاركت براي ساكنان و آگاهبرگزاري دوره -
 .شان داشته باشدتواند در بهبود شرايط سكونتافعي كه اين امر ميمن
رسـاني  ها و اهداف طرح نوسازي و اطالعسازي ساكنان درخصوص ويژگيآگاه -

هايي چون پخش به مردم درمورد انجام هريك از مراحل طرح با استفاده از روش
  .بروشور و خبرنامه، نصب آگهي و غيره

  وفق نوسازي در قالب فيلم و عكسنمايش نتايج تجارب م -

  نهادسازي محلي
غلي هاي شرسمي، تعاوني هاي رسمي و غيراي، انجمنتشكيل شوراهاي محله-

  ... ها و CBOها و NGOدار محله، كارگيري جمعيت زياد زنان خانه با به

  هاي خاصگيلحاظ ويژ تر نهادهاي انتظامي در محله به نظارت بيش -  ارتقاء امنيت در محله
  جلوگيري از ايجاد فضاهاي بدون نظارت اجتماعي در درون محله -

هـاي محلـي و    آگاهي از اولويت
  اعتمادسازي

ن بـا سـاكنان و شناسـايي    منظور ديدار مسـئوال  برگزاري جلساتي در محله به -

  طور مستقيم هاي محله بهاولويت
 

        

   ثيرات آنهاأها و اقدامات پيشنهادي و تبرنامه .8جدول 
   )1390نگارندگان، : مأخذ(

  هاي پيشنهادي تأثير اجراي برنامه  ها و اقدامات پيشنهاديبرنامه 

اهداف، راهبردها، سياست ها، برنامه ها و طرح پيشنهادی
به منظور تحقق اهداف تحقیق و بهبود ساختار فضایی محله باغ آذری، با توجه به نظرات و مشاركت مردمی ساكنان، دارایی های 
اجتماعی محله باغ آذری و با استفاده از پتانسیل های موجود )سرمایه های كالبدی( ازجمله بوستان های موجود در محله، اهداف 

و سیاست های اجرایی و نهایتاً طرح سامان دهی زیر پیشنهاد می شود)جداول7 و8 و تصویر6(:
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- استفاده از پتانسیل پارک بعثت و اختصاص به فضاهاي ورزشي، زمین فوتبال و ...؛
- راه اندازي مسابقات و برنامه هاي جمعي در محله )ورزش همگاني(، مسابقات و ...؛

- ایجاد حریمي در بخش هایي از پارک براي ورزش صبحگاهي بانوان؛
- برگزاري دوره هاي آموزشي مهارت زندگي در مدارس و مساجد محله؛

- ایجاد كیوسك نیروي انتظامي؛
- استقرار نگهبان زبده در بوستان  های محلی؛

- افزایش مشوق هاي شهرداري )بخشودگي صددرصد درمحدوده خارج از گود(؛
- ارتقاي امنیت كوچه ها، پارک ها و بوستان هاي محله )نورپردازي محله و...(؛

- ارتقاء بهداشت و نظافت محله)دفع زباله- جوي هاي آب - فاضالب كوچه ها(؛
- برگزاری جلسات گروهی متمركز با گروه های مختلف فعاالن محلی؛

افزایش سرمایه اجتماعی و كالبدی
افزایش سرمایه اجتماعی
افزایش سرمایه اجتماعی
افزایش سرمایه اجتماعی

برقراری امنیت
برقراری امنیت

ایجاد ارزش افزوده اقتصادی
برقراری امنیت

ارتقاء كیفیت محیط زندگی
اطالع رسانی و استفاده از ظرفیت ها

دت
ن م

میا

- برنامه هاي توانمندسازي اقتصادي زنان؛
- كوتاه كردن فرایند دریافت مجوز ساخت وساز در بافت فرسوده؛

- راه اندازي داروخانه در محله؛
- راه اندازي مركز خرید ) فروشگاه هاي زنجیره اي( در محله؛

- راه اندازي مركز ترک اعتیاد؛ 
- افزایش سرانه خدمات فرهنگی )احداث مراكز فرهنگی محلی(؛

- تغییر كاربری دو بوستان محلی آسیب زا به مركز خدمات عمومی و فرهنگی با توجه به 
باالبودن سرانه فضای سبز؛

- اتصال خیرین اشتغال زا به خیریه محل )خادمان حضرت زهرا )س((؛
- تدوین برنامه راه اندازی صندوق اعتبارات خرد برای زنان نیازمند؛

ایجاد ارزش افزوده اقتصادی
افزایش سرمایه كالبدی
افزایش سرمایه كالبدی

افزایش سرمایه اجتماعی و 
ارتقاء كیفیت محیط  زندگی و 

باالبردن شأن اجتماعی  و سكونتی 
محله

افزایش ظرفیت نهادهای محلی
افزایش ظرفیت نهادهای محلی

دت
د م

بلن

- اجراي فعالیت هاي دخالت یك پارچه در گود؛
- برداشتن دیوار خدمات موتوري و خارج نمودن محله از بن بست؛ )گشایش خیابان زارعی(

- انتقال واحدهاي آالینده به خارج از محل؛ 
- اجراي مجموعه تجاري خدماتي در بخش شرقي مجموعه؛

ایجاد ارزش افزوده اقتصادی
ایجاد ارزش افزوده اقتصادی
ایجاد ارزش افزوده اقتصادی
ایجاد ارزش افزوده اقتصادی

جدول 8. برنامه ها و اقدامات پیشنهادی و تأثیرات آنها )مأخذ: نگارندگان، 1390( 

تصویر6. طرح سامان دهی پیشنهادی محله باغ آذری )ساختار فضایی پیشنهادی به منظور بهبود تعامالت و روابط مناسب اجتماعی و حفظ و ارتقاء 
دارایی های محلی(، )مأخذ: نگارندگان، 1390(
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پی نوشت
1- Sustainable Community Development
2- New Urbanism
3- Community – Based Planning
4- need-based
5- asset-based
6- Community Development 

7- بهسازی شهری همراه با توانمندسازی اجتماعات محلی، رهیافت نوینی برای حل مسئله است كه دیگر مهندسی ساختمان و 
تزریق منابع مالی صرف را راهگشا نمی داند؛ بلكه مهندسی اجتماعی با حمایت و تسهیل بخش عمومی و سازمان های غیر دولتی و 
محلی و مشاركت فعال ساكنان مورد نظر است؛ از سوی دیگر مهندسی اجتماعی از ابتدای شروع پروژه به مقوله تحقق پذیری پرداخته 

است و سعی دارد موانع آن را از ابتدا شناسایی و نسبت به رفع آن اقدام كند.
8 - یعنی به جاي پرداختن به توده مكانیكی و غیر قابل مدیریت كالن شهري )مقیاس های بزرگ( به واحدهاي ارگانیكی مشخص 
)مقیاس های كوچك( یعنی محالت شهري می اندیشد تا بتواند در زمان مقتضی به كلیه ابعاد فعالیتی و كالبدی آن اشراف یابد و با 

برنامه ای جامع سعی در بهبود شرایط محله داشته باشد.
9- Client
10- Kertzman
11- Mcknight
12- Asset-Based Community Development
13- Gord Cunningham
14- Alisoton Mathie
15- Participatory Approaches
16- Mitrofanova

17- برای مشاهده تفصیلی تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها و شاخص ها، به پایان نامه كارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و 
منطقه ای باعنوان »نقش دارایی های اجتماعی محلی در تحقق پذیری طرحهای نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده شهری، )نمونه 
مورد مطالعه: محله باغ آذری، منطقه 16 شهر تهران« كه توسط امیرمحمد معززی مهرطهران در سال 1389 نگاشته شده است، رجوع شود.
18- الزم به توضیح است كه در بررسي ها و مشاهدات اولیه و با توجه به مطالعات طرحهای پیشین، محله باغ آذري به چهار كوي قابل 
تفكیك بود كه شاخص هاي این تفكیك مبتني بر معابر اصلي، قدمت بنا و میزان فرسودگي، متراژ بنا، متراژ معابر، دسترسي پذیري، 
شیب خیابان و .... بود. در این چهار كوی، كوی های 2 و 4 به دلیل قرارگرفتن در گود، ریزدانگي و فرسودگي هاي بیش تر و وضعیت 
اقتصادي-اجتماعي از وضعیت نامناسب تري در مقایسه با كوی های 1 و 3 قرار داشتند. در بررسي هاي تكمیلي و با توجه به اقدامات 
اشاره شده در باال، محله به 6 كوی تقسیم شد؛ كه كوی هاي 2 و 5 از وضعیت كالبدي مناسب تر برخوردار بودند و كوی های 1، 3، 4 
و 6 در مناطق گود محله قرار داشتند و از وضعیت اقتصادي-اجتماعي نامناسب تري برخوردار بودند. سپس در هر كوی، با توجه به 

تعداد خانوار ساكن در آن كوی به جمع آوری پرسش نامه اقدام شد.
19- منظور از هرم قدرت محله افراد یا گروه هایی )رسمی یا غیر رسمی( است كه افراد به چشم گروه هاي مرجع به آنها نگاه می كنند. 
این افراد یا گروه ها بیش ترین نقش را در تصمیم گیری ها و رفع مسائل و مشكالت محله برعهده دارند و اكثر ساكنان محله براي این 

اشخاص احترام و اعتبار خاصی قائل اند.
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بازیابی ساختار فضایی و شکِل باغ فردوس شمیران*

حميدرضا جيحانی**   سميرا منصوری***

* این مقاله بخشی از نتایج طرح پژوهشی درون دانشگاهی باعنوان »بازیابی شكل و ساختار فضایی باغ های تاریخی قاجاری براساس 
مطالعه و پژوهش باغ فردوس شمیران« است كه با شمارۀ ثبت 899/12 و ذیل قرارداد شمارۀ 20/571-90 مورخ 1390/2/13 و با 

حمایت معاونت پژوهشی دانشگاه هنر اصفهان به انجام رسیده است.
** دانشجوی دكترای مرمت، دانشگاه هنر اصفهان                                                                    

smansouri88@gmail.com             )كارشناس ارشد مرمت و احیاء بناهای تاریخی، دانشگاه هنر اصفهان)نویسنده مسئول ***

چکيده
در دوره قاجار، هم به واسطه عالیق و خصوصیات قومی و هم به دلیل سنت های تداوم یافته دربار، باغ سازی 
مورد توجه فراوانی واقع شد. در تهران كه در آن زمان پایتخت و محل حضور شاه، درباریان و شاهزادگان بود، 
تهران،  به  محمدشاه قاجار  ورود  از  پس  كه  بود  ها  باغ  این  ازجمله  فردوس  باغ  شد.  ساخته  پرشماری  باغ های 
توسط یكی از درباریان درنزدیكی قلعه محمدیه  پی ریزی شد. این باغ سالیان بسیاری مورد توجه بود و خاندان 
توسط  كه  عمارتی  باغ جز  از  اكنون  آن می كوشیدند.  بهسازی  و  تكمیل  در  باغ  دیگر  مالكان  و  معیرالممالك  
دوست علیخان معیرالممالك در آن ساخته شده و درحال حاضر به موزه  سینما اختصاص یافته و قسمتی از باغ 

اطراف این عمارت  چیزی باقی نمانده است. 
اگرچه بخش های گسترده ای از باغ منفك شده و تغییر كاربری یافته  است، به نظر می رسد بنا به مجموعه 
بازیابی كرد. در این مقاله تالش می شود  اسناد و مدارک باقی مانده می توان ساختار اصلی باغ و شكل آن را 
و  باغ  آن، محدوده  پیرامون  بافت شهری  و  باغ  باقی مانده  بررسی وضعیت  و  تاریخی  اسناد  و  متون  مطالعه  با 
ساختارهای درون آن بازشناسی شود. كنار هم قرارگیری اطالعات توصیفی و تصویری به دست آمده و انطباق آنها 
بر وضعیت موجود شهری، خطوطی از چهرۀ اصلی باغ فردوس را نشان می دهد. بهره گرفتن از خطوط باقی مانده 

در بافت موجود و حذف برخی عناصر متأخر برای نیل به نتیجه ضروری بوده است. 
نتیجه یافتن  اطالعات و قراردادن آنها در نقشه امروزی نمایش ساختار فضایی باغ است، شكل مركب آن را 
آشكار می سازد و تاحدودی سیر تغییر و تحوالت آن را گوشزد می كند. این نتایج نشان می دهد كه باغ فردوس 
به مرور در پهنه ای  وسیع درمحدودۀ شمیرانات و درقالب سه بخش باغ اصلی، باغ اندرونی و باغ قلمستان شكل 
گرفته  است. باغ اصلی ساختارهای متنوعی داشته كه یا هم چون عمارِت باقی مانده تغییرات وسیعی كرده یا مانند 
سردر شمالی به كلی تخریب شده است. نحوه عبور خیابان پهلوی )ولیعصر( از درون عرصه باغ و تبدیل فضای 

باغ به یك بافت شهری از دیگر نتایج طرح است. 

كليدواژه ها: باغ فردوس، شمیران، ساختار فضایی، معیرالممالك، دوره قاجار.

تاریخ دریافت مقاله: 90/8/21
تاریخ  پذیرش مقاله: 91/4/19
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مقدمه
توسعه  شهر تهران چه در درون حصار ناصری و چه در 
بیرون آن، سرنوشت بسیاری  از باغ های قاجاری را دستخوش 
تغییرات گسترده كرده است. یكی از این نمونه های  پرشمار 
باغ فردوس شمیران است كه خوشبختانه بخش كوچكی 
پاركی كه  و  باقی مانده  این بخش  است.  باقی مانده  آن  از 
امروز  تا  و  دربرگرفته  را  آن  درختان  و  باغ  اصلی  خیابان 
به حیات خود ادامه داده، باعث شده است كه این باغ  به 
فراموشی سپرده نشود. این حضور باغ درشكل جدید، در 
ذهن  در  باغ  از  تصویری  تا  است  موجب شده  عین حال 
این  ندارد.  انطباق  خود  اصل    با  چندان  كه  شود  ایجاد 
پژوهش با رجوع به منابعی كه در ادامه معرفی می شود، 
تالش دارد تا ساختار و شكل كلی و درعین حال اصیل باغ 

را بازیابی و معرفی  نماید.
پژوهشی  طرح  یك  های  یافته  از  بخشی  پژوهش  این  
بازیابی  درزمینه  تجربه  كسب  یادشده  طرح  هدف  است. 
ساختارهای شكل دهنده باغ های قاجاری به صورت عام و 
بازیابی شكل كلی باغ فردوس به صورت خاص بوده است. 
پرسش اصلی تحقیق تا به آنجا كه به این پژوهش مربوط 
می شود، به این صورت قابل طرح است كه با توجه به تغییر 
با  و  آن  از  پس   و  قاجار  دوره  در  فردوس  باغ  تحوالت  و 
شكل  است،  مانده  باقی   آن  از  امروز  آنچه  درنظرگرفتن 
و  بستر  با  آن  همنشینی  نحوۀ  و  بوده  چگونه  باغ  اصیل 

محوطه اطراف به چه صورت بوده است.

روش  تحقيق
است،  آن  نتایج  از  بخشی  پژوهش  این  كه  تحقیقی 
برمبنای اسناد و مدارک تاریخی و هم چنین پیمایش های 
نخستین  در  است.  گرفته  صورت  گام  پنج  در  و  میدانی 
گام، اثر مورد نظر در گسترده ترین وضعیت، مورد توجه و 
بررسی قرار گرفته و تغییرات ایجادشده  در بستر و عرصه 
باغ مطالعه شده است. یافتن اسناد و مطالعه و تحلیل آنها 
این  درطی  می دهد.  تشكیل  را  تحقیق   از  مرحله  دومین 
دو گام بررسی و بازخوانی اجزاء و عناصر باغ، به ویژه آنها 
كه در ساختار آن اهمیت بیشتری داشتند، صورت گرفته 
است. در سومین گام تالش گردید تا از اجزا و بخش های 
مذكور، الیه های  اطالعاتی قابل بازشناسی استخراج شوند. 
پیداكردن و نمایش ساختار فضایی  كه عنصر قوام دهنده و 
تشخص دهندۀ باغ محسوب شود، مرحله ای است كه پیش 
از بازیابی  شكل اصلی صورت گرفت. هر دو مرحله  یادشده 
برمبنای انطباق الیه های اطالعاتی  و تحلیل محتوای آنها 

تصویر 1. نقشه  موقعیت باغ فردوس در تهران كنونی )كلوی، 1388(انجام گرفته است.

نگاهی به  باغ فردوس
در این بخش به  موقعیت قرارگیری باغ  فردوس در شهر 
تهران در گذشته و امروز و نحوه  شكل گیری آن پرداخته 
می شود. هم چنین  با توجه به  مدارک و اسناد موجود، سیر 
وضعیت  و  بررسی  افتاده ،  اتفاق  باغ  این  در  كه  تحوالتی  

امروزی آن بازگو می شود.

موقعيت و نحوه شکل گيری
و  پارک  به   درحال حاضر  كه  است  نامی  فردوس  باغ  
محوطه مشجر كوچكی در حوالی  تجریش گفته می شود 
كه موزه سینما در آن قرار دارد )تصویر1(. مطالعات نشان 
می دهد كه باغ فردوس، نامی بسیار قدیمی تر از یك پارک 
امروزی  بوده است. با نگاهی به متون و اسنادی كه در آنها 
به این باغ اشاره  شده، می توان دریافت كه آنچه اكنون به 
آن باغ فردوس اطالق می شود، تنها بخشی از این باغ وسیع 
و تاریخی است. آن گونه كه در اسناد تاریخی اشاره شده، 
به طوركلی اراضی میان  اسدآباد و ولنجك )ازطرف شمال( 
و  )ازطرف مشرق(  تجریش  دره   و  جنوب(  )ازطرف  الهیه  و 
محمودیه )ازطرف مغرب(، جزء زمین های این باغ بوده  است 
)معتمدی، 1381: 341(. حتی ممكن است نام باغ  فردوس، 
پیش از آبادانی این باغ به آبادی یا محله ای در خارج از 
حصار تهران  و حوالی تجریش اطالق می شده است و بعدها 
برای  این باغ به كار رفته باشد. اعتمادالسلطنه در بیان  وقایع 
سال 1263 ق. بیان می كند كه جّد معیرالممالك به دستور 
محمدشاه درحوالی  اسدآباد و ولنجك اقدام به برپایی قلعه  
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در   .)1663  :1364 )اعتمادالسلطنه،  است  كرده  محمدیه 
این نوشته، اعتمادالسلطنه از باغ   فردوس دركنار اسدآباد، 
كه یك محله بوده، نام  برده كه پیش از برپایی باغ محمدیه 
نیز در كتاب »شرح  وجود داشته است. عبداهلل مستوفی 
زندگانی من« به این  نكته اشاره می كند )مستوفی، 1360: 

.)51
باشد كه  ای  نام محدوده  فردوس  باغ  كه  است  ممكن  
نام  خود  یا شمیران  از محالت تجریش  هم چون بسیاری 
یكپارچه شدن  از  باشند كه پیش  آبادی هایی گرفته  از  را 
شمیران  و اتصال آنها به یكدیگر در آنجا وجود داشته اند.1 
بنابراین، باغ فردوس را نیز می توان  یكی از این آبادی ها 
دانست كه پیش از ساخته شدن  باغ، به همین نام به عنوان 
محل ییالقی خوش  آب وهوا مكانی شناخته شده بوده است.

ساختن  به   شروع  ق.   1264 سال  در  محمدشاه  وقتی 
قصر محمدیه در شمیران كرد، هریك از رجال دربار او در 
همان حدود اقدام  به احداث باغ و عمارت ییالقی كردند؛ 
بعداً  كه  بود  تجریش  درنزدیكی  باغی  ها  باغ  این   ازجمله 
نام باغ  فردوس بر آن نهاده شد )معتمدی، 1381: 119(. 
منوچهر ستوده نیز اشاره می كند كه این باغ  دارای چندین 
دستگاه ساختمان مجلل و باعظمت بوده كه یكی از آنها 
 .)1016  :1365 )ستوده،  است  داشته  نام  محمدیه   قصر 
بنابر گفته ستوده، باغ فردوس مكان وسیعی بوده كه  قصر 
این طور  لذا  است.  داده  در خود جای می  نیز  را  محمدیه 
برمی آید كه در باغ فردوس  -كه محلی در شمیران بوده  
است- دو باغ ساخته شد، یكی برای محمدشاه كه محمدیه 
نام گرفت و دیگری  برای یكی از درباریان2 كه باغ فردوس 
نامیده شد. بعدها باغ محمدیه  متروک و مخروبه شد اما 

باغ فردوس تا مدت ها پس از آن  آباد ماند. 

وضعيت  موجود باغ
تنها  باغ فردوس شناخته می شود،  نام  با  آنچه  امروزه  
بخش كوچك و تغییر  یافته ای از ساختار اصیل  باغ است. 
از  و  تبدیل  شده  موزه سینما  به  اكنون  باغ  اصلی  عمارت 
تغییر  این  درپی  است.  نمانده  باقی  اثری  آن  استخرهای 
كاربری، تغییراتی  نیز برای همسازشدن  باغ و عمارت اصلی 
آن با كاربری جدید رخ داده كه چهره باغ را دگرگون  كرده 
بناهایی  ساخت  به  توان  می  تغییرات  این  ازجمله  است؛ 
ناسازگار با ساختار اصیل  باغ و مداخالتی در بنای اصلی 

باغ فردوس اشاره  كرد.3
یكی  دیگر از تغییرات، تفكیك زمین های باغ و تغییر 

مالكیت آنهاست. بخش اعظم  زمین های باغ پس از تغییر 
اند،  شده  استفاده   مسكونی  بناهای  ساخت  برای  مالكیت 
شده  تفكیك  مدرسه  ساخت  برای  باغ  جنوب  از  بخشی 
لغت نامه  »مؤسسه  عنوان  به  هم  آن  از  قسمتی  و  است؛ 
دهخدا« و »مؤسسه باستان شناسی دانشگاه تهران« مورد 
آن،  دنبال كردن  كه   ردپایی  تنها  گیرد.  می  قرار  استفاده 
نمایان تر می كند، درختان كهنسال  را  باغ  ساختار اصیل 
باغ  هستند كه در جای جای باغ امروزی و حتی بیرون از 
آن دركنار خیابان های  اطراف دیده می شوند. همان طور كه 
بعداً در بخش مربوط به خیابان ها گفته  خواهد شد، برخی از 
خیابان های امروزی بر خیابان های اصیل باغ منطبق  هستند.

نگاهی به  سير تحوالت باغ
همان طور كه در بخش  پیشین گفته شد، باغ فردوس 
پس از قلعه محمدیه برای یكی از درباریان  محمدشاه ساخته 
شد. ستوده حاج میرزا آقاسی را پایه گذار این باغ می داند و 
وقت  حاكم  حسنعلی میرزا  یادگار  را  باغ  كهن  چنارهای  
تهران برمی شمارد4 )ستوده، 1365: 1016(. در جغرافیای  
تاریخی تهران همین مطلب مورد اشاره قرار گرفته با این 
 تفاوت كه   نام حاكم تهران حسینعلی میرزا ذكر شده است.5

دوست علی خان معیرالممالك شروع ساخت این باغ را به گونه ای 
 دیگر روایت می كند6: »چون  حسینعلیخان معیرالممالك7

وزیر مالیه و خزانه سلطنتی بود و ... و می بایست  گاه  و بی گاه 
قلعه  نزدیك  مناسب  محلی  دید  الزم  باشد،  حضرت  در 
محمدیه برای خود و كسانش تأمین  نماید. بنابراین، چند 
خانه رعیتی و مقداری زمین زراعی و بایر را از صاحبانش 
و  بندی  خیابان  ساختمان،  ایجاد  به  و  نمود  خریداری  
درخت كاری همت گماشت. عمارتی دوطبقه به سبك آن 
دوران - كه "فیلگوش" نامیده  می شد - بنا نهاد و آنجا را 
"باغ فردوس" نام  گذاشت« )معیری، 1352: 530(. با این 

حال، همه متون و اسناد تاریخی بر این  مدعا كه دوران 
الدوله، فرزند حسینعلی خان،  مالكیت دوست علیخان نظام 
و  باغ  به  بسیار  زمان  این  در  و  بوده  باغ  طالیی  دوران 
است، صحه می گذارند.  داده می شده  اهمیت  آن  زیبایی  
عمارت بسیار زیبایی كه درحال حاضر نیز در باغ به چشم 
می خورد، توسط نظام الدوله در بخش جنوبی باغ فردوس 

ساخته شده  است.
و  مناصب  مانند  نیز  فردوس  باغ  الدوله،  نظام  از  پس  
مشاغل دولتی و بخش بزرگی  از دارایی های خانوادگی به 
پسرش دوست محمدخان رسید؛ اما ظاهراً دوست محمدخان 
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كه فردی خوش گذران و بی مباالت بود، به امورات باغ نیز 
توجه چندانی  نشان نمی داد. اعتمادالسلطنه در شرح خاطرات 
خود در سال 1304 ق. این  مسئله را بیان می كند: »... هجده 
سال بود این باغ را ندیده بودم. تمام درخت ها افتاده، عمارت 
خراب شده، درحقیقت وادی برهوت! آن وقتی كه نظامالدوله 
 »... بود  مردم  سجده گاه  بودند،  باغ  این  در  معیرالممالك 

)اعتمادالسلطنه، 1370: 569(. 
كه  كنند  می  تأكید  مطلب  این  بر  مدارک  اغلب  
دوست محمدخان  بیش تر امالک پدری را فروخت    و پول 
 حاصل از آن را در سفرهایی كه به فرنگ داشت، خرج كرد.8

پس  از دوست محمدخان باغ چندین بار دست به دست شد. 
باغ را از دوست محمد خان خریده  این كه اول بار چه كسی  
است  و تاریخ دقیق تغییر مالكیت های باغ مشخص نیست؛ 

اما ستوده تعدادی  از مالكان كوتاه مدت باغ را نام می برد.9
باغ،  مالك  آخرین   تنكابنی،  سپهساالر  خان  محمدولی 
آبادانی های بسیار در این باغ انجام داد؛ ازجمله این كه قنات  
باغ را دایر كرد و سردر باغ را از نو بنا كرد )ستوده، 1365: 
های  بدهی  به دلیل  اول  پهلوی  اوایل  دورۀ  در  1019(. وی 
بسیار و توقیف اموالش دست به خودكشی  زد و براساس 
مدارک یافت شده وارثان سپهساالر باغ فردوس را به جای 
كردند.  واگذار  طومانیانس   تجارتخانه  به  خود  پدر  بدهی 
دولت   طلب  به جای  باغ  این  دادگاه  همان  در  آن  از  پس 
مالیه  یا  دارایی  وزارت  دراختیار  تجارتخانه طومانیانس،  از 
آن زمان درآمد. به علت این كه خریداری  برای فروش كل 
های  زمین  تا  گرفت  تصمیم  مالیه  وزارت  نشد،  پیدا  باغ 
به جز  بفروشد؛  دولت  كارمندان  به  اقساط  به صورت  را  باغ 
عمارت باغ  فردوس و 20250 مترمربع زمین وابسته به آن 
و بیست ساعت آب از قنات  فردوس كه در سال 1315ش. 
به وزارت معارف فروخته شد. عمارت پس از تعمیر به عنوان 
را خریده   رفاه همان كسانی كه زمین ها  برای  دبیرستان 
اسالمی  انقالب  از  پس  یافت.10  جدید  كاربری  بودند 
مركز  دراختیار  بود،  مانده  باقی   فردوس  باغ  از  آنچه 
قرار گرفت.11 اسالمی  ارشاد  و  وزارت فرهنگ   فیلم سازی 

بازخوانی  سيمای اصيل باغ
در این بخش تالش  می شود تا با توجه به مداركی كه از 
باغ دردست است، وجوه اصیل آن مورد بررسی و مطالعه 
به طور  باغ  مختلف  اجزاء  منظور  این   برای  گیرند.  قرار 
جداگانه بررسی می شود و سپس  ساختار آن درگذشته و 

درحال حاضر مورد توجه قرار خواهد گرفت.

نگاهی به  بستر و عرصه باغ
باغ های   از قراین برمی آید، در دوران قاجار  آن طوركه 
افراد  و  شاه  توسط  تهران  شهر  حصار  از  خارج  فراوانی 
اند. باغ فردوس یكی از  متمكن و پرنفوذ ساخته  می شده 
همین باغ هاست  كه در ناحیه شمیران واقع شده است و 
در زمان ساخت خود، در یكی از روستاهای  حاشیه تهران 
داشته،  شهرت  زیبا  مناظر  و  بودن  هوا  خوش آب  و  به  كه 
ساخته شده  است. پیش از این دیدیم كه محمدشاه برای 
فرار از شهر در اوقات  گرم دستور داد باغی را بسازند كه باغ 
فردوس كنونی یا بخشی از آن  یا دركنار آن هم زمان با باغ 
یا قصر محمدیه ساخته شد. به مرور دراطراف  باغ فردوس  
باغ های دیگری نیز ساخته شد و چهرۀ آن محل از حالت 
ساده و بی پیرایه بومی خود به صورت تركیبی از باغ های 

اشرافی  تغییر شكل داد.12
بنابراین، می توان  منظر بستر قرارگیری باغ فردوس را 
عالی  آب وهوای  و  متعدد  های  باغ  با  محوطه ای  به صورت 
تصور كرد كه خانه های زیادی در آن خودنمایی نمی كنند 
و صدای پرندگان درسراسر آن به گوش می رسد و همین 
خصوصیت باعث رونق  شكار پرندگان در این منطقه شده 
محل  به دلیل  فردوس   باغ  ها،  این  همه  بر  عالوه  است.13 
قرارگیری و موقعیت آن نسبت به شهر تهران قدیم چشم 

انداز خوبی از دورنمای شهر داشته است. بنجامین، وزیر 
ایران،  اشاره می كند كه مكان باغ  مختار وقت آمریكا در 
برای مناظر دشت های تهران زمینه بسیار خوبی است و 
)بنجامین،  است   خوشایند  خیلی  نیز  اینجا  از  انداز  چشم 

.)168 :1363
و شیب   واقع شده  و شمیران  تجریش  باغ درمحدودۀ 
زمین آن از شمال غربی به جنوب شرقی است. تندی این 
شیب درمحدودۀ مجاور بنای  اصلی به حدی است كه كف 
طبقه اول بنا با قسمت جنوبی  باغ و سقف آن با قسمت 
و پرشیب  سمت  است. زمین وسیع  باغ هم سطح   شمالی 
جنوبی عمارت را با ساختن سنگ چین ها به صورت هفت 
با  این قطعه ها  از  قطعه مسطح درآورده بودند كه هریك 
 :1352 )معیری،  داشت  سطح   اختالف  متر  چند  دیگری 
530(. باغ فردوس بنابر متون مستند شامل دو باغ  بیرونی 
و اندرونی می شده است. باغ بیرونی همان باغی  است كه 
عمارت  و  گرفته  قرار  بحث  مورد  فردوس  باغ  بانام  اغلب 
باغ  اما  است.  داشته  قرار  باغ  این   در  نیز  كنونی  موجود 
اندرونی آن طور كه گفته می شود، در سمت جنوب غربی 
باغ فردوس قرار داشته و احتماالً هم دورۀ باغ  فردوس است. 
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اندرونی باغ فردوس در سمت جنوب غربی باغ واقع بود و 
»رشك بهشت« نامیده  می شده است )معیری، 1352: 530(.

باغ های  شمیران است كه  از  نیز یكی دیگر  قلمستان 
به عنوان  محل  آن  در  موجود  و  متأخر  بنای  از  اكنون 
كتاب  در  معیری  دوست علی  شود.  می  استفاده  كتابخانه 
»وقایع الزمان، خاطرات شكاریه« ذكر می كند كه این  باغ 
از تفكیك و  جزِء باغ فردوس بوده است. درهرحال ، پس 
تجزیه باغ و فروش قطعات آن و خیابان كشی های جدید 
اگرچه  است.  ازهم گسیخته شده  باغ  اصیل  عرصه   شهر، 
احتماالً برای آسان ترشدن كار یا به هر دلیل دیگر، خصوصاً 
درابتدای كار برای تقسیم قطعات  از خطوط كلی موجود 
بر  نیز تقریباً  باغ پیروی می شد و خیابان های شهری  در 
با  به تدریج  اما  بودند،  منطبق  باغ  در  موجود  های  خیابان 
آنها14و  چندباره  و  دوباره  فروش  و  قطعات  بیشتر  تجزیه 
احداث خیابان های جدیدی  مانند خیابان پهلوی )ولیعصر(، 
حال  در  كه   ای  گونه  به  شدند  رنگ  كم  باغ  اصلی  خطوط 
نیست.  شناسایی  قابل  به آسانی  باغ  اصیل  عرصه  حاضر 
مالكیت  انتقال  دادگاه  تطبیق  مساحت گزارش شده در  با 
و  هوایی  های  عكس  با  پهلوی اول  زمان  در  دولت  به  باغ 
توان  می  پیرامون،  محدوده  و  باغ  حاضر  حال  نقشه های 
حدود واقعی باغ را حدس زد. این مساحت با درنظرگرفتن  
باغ های قلمستان و اندرونی است كه بنابر اسناد جزء باغ 
با  را  قدیم  باغ  حدود  اگر  اند.  می شده  محسوب   فردوس 
توجه به امتداد خیابان های  موجود باغ و خیابان هایی كه 

 می توان گمان برد كه زمانی جزئی از محدوده باغ بوده اند15،
 آن چنان كه در تصویر )2( دیده می شود مشخص كنیم، 
مساحت  محدودۀ مشخص شده  بسیار نزدیك  به مساحت 

ذكرشده  است.16

ورودی ها و خيابان های  باغ
باغ فردوس با توجه به موقعیت قرارگیری و هم جواری 
آن با باغ های دیگر و مسیرهای رفت وآمد احتماالً ورودی های 
به   متعددی داشته است. ستوده در مقاله »باغ فردوس« 
هفت ورودی باغ اشاره می كند؛ دو در در شمال، سه در 
در جنوب، یك  در در مشرق و یك در در مغرب )ستوده، 
تقریباً  فردوس  باغ  این كه  به  توجه  با   .)1020  :1365
هم زمان با قصر محمدیه و به قصد نزدیكی به دربار ساخته 
شد، بنابراین  دور از ذهن نیست كه ورودی اصلی باغ نیز 
در ضلع شمال آن كه نزدیك به  این قلعه است، قرار داشته 
باشد. محمدعلی معیری نیز اشاره كرده است كه در بزرگ  
ورودی باغ فردوس به فاصله تقریبی دویست قدم آن سوی 
قلعه   محمدیه  واقع بود )معیری، 1376: 262(. عكسی كه 
در سال 1294 ق. برداشته  شده است نیز همین سردر را  
به جهت شیب زمینی   با توجه  نشان می دهد )تصویر3(. 
درختی  هیچ  وجودنداشتن  می شود،  دیده  عكس  در  كه 
عمارت  های   اتاق  ورودی  جهت  و  سردر  بنای  پشت  در 
سردر كه مسلماً باید از داخل  باغ باشد، این نكته فهمیده 
می شود كه عكس مورد بحث از داخل باغ و رو به سردر 

)Google Earth :تصویر2. عرصه باغ فردوس و باغ های وابسته به آن براساس تطبیق خیابان های قدیمی باغ با خیابان های كنونی؛ )نگارنده، عكس
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برداشته  شده است و با توجه به منظره كوه پشت سردر 
كه درحال حاضر نیز در چشم انداز شمالی باغ قابل مشاهده 
است، می توان  حدس زد كه سردری كه در عكس دیده 

می شود، در شمال  باغ قرار داشته است.
همان طور كه در سطور پیشین آورده  شد، بنا به روایت 
داشته  جنوب    سمت  در  نیز  دیگری  ورودی  باغ   اسناد 
است. منوچهر ستوده اشاره می كند كه  سپهساالر عمارت 
عالی در  و سردری   دایر كرد  را  آن  قنات   و  آباد  را  باغ  و 
جلوی میدانگاه  فعلی )مظهر قنات( ساخت )ستوده، 1365: 
1019(. در عرصه قدیم باغ فردوس می توان  دو مظهر قنات 
در شمال و جنوب باغ مشاهده  كرد. اگر قناتی  را كه در 
باغ فرض  قنات جنوبی  است،  یاد شده  آن  از  نوشته  این 
میدانگاهی   است،  برپا شده  زمان سپهساالر  در  كه  كنیم 
فعلی  میدانگاه  به عنوان  آن  از   1365 سال  در  ستوده  كه 
میدانگاهی  همان  زیاد  بسیار  به احتمال   كند،  می  صحبت 
با  باغ و در مرز میان آن  الیه جنوبی   است كه در منتهی 
منطقه الهیه قرار دارد )تصویر1(. بنابراین  احتماالً منظور 
است  سردری   ساخته،  سپهساالر  كه  سردری  از  ستوده 
ساموئل  است.  داشته  قرار  باغ  جنوب  میدانگاه  بِر  در  كه 
بنجامین كه  در فاصله سال های 1301-1303 ق. در ایران 
مختلف  ابنیه  از  كه  هایی   نقاشی  میان  در  داشته،  حضور 
عنوان  تحت   نیز  را  ای  گونه  رواق  كرده، ساختمان  ترسیم 
دِرِ  )تصویر4(.  است  كرده  ترسیم  فردوس«  باغ  »ورودی 
اما می توان حدس  این نقاشی دیده نمی شود  ورودی  در 
بر رواق  كوتاهی كه نقاش درامتداد آن  زد كه در، عمود 
ایستاده است قرار دارد. اگر چنین باشد ممكن است  درِ اصلی 
درامتداد محور باغ قرار داشته بوده باشد. به نظر می رسد این  
چهار ستون كه رواقی كوتاه و عمود بر در اصلی را شكل 
می دهند و درعین حال ازنظر شكل و تزئینات عیناً هم چون 

بخش میانی نمای عمارت اصلی هستند، به طور دقیق در 
محور عمارت مذكور یا دست كم در تقارن  منظری با آن 
نتیجه  توان  می  توصیفات  این  تمام  با  باشند.  گرفته  قرار 
كه  است  خانه  سردر  یك  از  بخشی  رواق  این  كه  گرفت  
جنوب  میدانگاه  ای  دایره  نیم  محوطه   شمالی  بِر  در  خود 
باغ ساخته شده است. روشن است كه چنین  ساختاری در 
معماری دورۀ قاجار نا آشنا به نظر نمی آید. دست كم نمونه ای  
از این نوع بنای سردر را می توان در ورودی كاخ سبز در 

مجموعه سعدآباد تهران  مشاهده كرد.17
تنها نكته ای كه در این مسئله وجود دارد، زمان  احداث 
یعنی  سپهساالر  زمان  در  را  آن  ستوده   كه  است  سردر 
بنجامین  نقاشی   به  توجه  با  داند؛  می  باغ  مالك  آخرین  
با  و  ایران  در  وی  مأموریت  زمان   و  ق.   1301 سال  در 
به  متعلق   هنوز  باغ  زمان  این  در  این كه  درنظرگرفتن  
زد  است، می توان حدس  معیرالممالك   دوست محمدخان 
كه  احتماالً سپهساالر كه بعد از 1329 ق. باغ  را خریداری 
كرده، سردر مخروبه باغ را تعمیر كرده یا سردری جدید 

به جای  آن ساخته است. 
همان طور كه در قسمت  مربوط به عرصه باغ نیز تاحدودی 
توضیح داده شد، ساختار باغ و به خصوص  محل های قرارگیری 
خیابان های آن، به مرور دچار تغییراتی شد و مخصوصاً پس  
از آغاز فروش زمین ها، این تغییرات شدت یافت و به مرور 
با تقسیم زمین های  آن و توسعه شبكه عبورومرور، خیابان های 
اصیل باغ در بافت جدید محو شدند ولی  با این حال قطعات 
مهمی از باغ مانند عمارت اصلی و قسمت هایی از باغ  اطراف 
آن كه در زمان فروش زمین های باغ تصمیم به محافظت 

تصویر3. عكسی  از سردر باغ كه در سال 1294 توسط  احمد قاجار 
برداشته شده است؛ )سمسار،  1386: 213(

باغ  ورودی   از  بنجامین در 1301 ق.  تصویری  كه ساموئل  تصویر4. 
فردوس ترسیم كرده است؛ )ساموئل بنجامین(
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از آن گرفته شد و مقداری از باغ اندرونی  و عمارت داخل 
آن كه توسط دكتر محمود افشار خریداری شده بود، باقی 
ماندند و به نظر میرسد كه ساختار اصیل  آنها قابل شناخت 
با مراجعه به عكس های هوایی قدیمی   بازیابی هستند.  و 
كه در شروع این تغییرات از محدودۀ مورد نظر برداشته 
شده است نیز می توان  تاحدودی به شكل اصیل خیابان های 

باغ  نزدیك شد. 
براساس اظهار نظر ستوده می توان  چنین برداشت كرد 
كه باغ اصلی دست  كم دارای دو خیابان طولی سراسری 
كه  است  بوده  خود  غربی  و  شرقی  جانب   دو  در  بلند  و 
به واسطه شیب زمین  در برخی نقاط آن پله هایی تعبیه 
درختان  نیز  یادشده   های  خیابان  جدارۀ  دو  در  و  شده 
چنار كاشته بوده اند )ستوده، 1365: 1020(. برخی از این  
چنارها هنوز هم در محوطه ها و كوچه های پیرامون  دیده 
می شوند. اگر این مطلب را دركنار جهت و سوی عمارت 
بازمانده  و سردری كه از آن صحبت شد قرار دهیم و با 
توجه به چنارهای باقی مانده  در محلی كه اكنون به پارک 
خیابان  درگذشته   فراوان  به احتمال  و  است  شده  تبدیل 
اصلی و بخشی از میان كرت باغ بوده است، به این نتیجه 
از آن  یا دست كم بخشی  باغ  دست خواهیم  یافت كه 
ساختاری طولی در جهت شمالی-جنوبی داشته است. 
باغ  و مطبق  این خیابان ها ساختار شیب دار  همچنین،  
را نمایش می داد ه اند. با توجه  به این كه در زمان فروش 
و  جداشده  ها  زمین  سایر  از  ها  خیابان  باغ،  زمین های 
بر  نیز  آمد  و  رفت   جدید  مسیرهای   نرسیدند18و  به فروش 
همان مسیرهای پیشین ساخته شدند، می توان بعضی از 

خیابان های  باغ را از روی عكس های هوایی شناسایی كرد. 
ساختار  شناسایی  با  تا  است   شده  سعی  زیر  تصاویر  در 
اصیل خیابان های باغ، محل آنها در عكس های هوایی  سال های 
6(. سپس  و   5 )تصاویر  1335 و 1389  نشان داده شود 
را  باغ  ای كه خیابان های  نقشه  در  ها  بررسی  این   نتایج 

نشان می دهد ترسیم شده  است )تصویر 7(.

تصویر6. مشخص نمودن ردپای خیابان های اصیل باغ در بافت موجود 
)Google Earth :در سال 1389؛ )نگارنده، عكس

تصویر5. مشخص نمودن ردپای خیابان های اصیل باغ در بافت موجود 
در سال 1335؛ )نگارنده، عكس: سازمان نقشه برداری كشور(

تصویر7. نقشه  خیابان های باغ فردوس براساس  بررسی اسناد موجود  
)مأخذ: نگارنده(
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منابع آب و نحوه  گردش آن
محمدیه  قنات  دو  از  فردوس  باغ   نیاز  مورد  آب 
است.  فردوس20 تأمین می شده   باغ  قنات  )مجیدآباد(19 و 
درباره شیوۀ آبیاری و گردش آب باغ فردوس كمتر مطلبی 
گفته شده است. بنجامین  كه در سال 1301 ق. این باغ 
را دیده است، می گوید كه در اینجا برخالف  سایر امكنه 
ایران نه حوضی است و نه  جویی و در یك طرف آن در زیر 
درخت ها آخورهای آجری برای اسب ساخته اند )بنجامین، 
1363: 169(. البته ممكن  است باغ در زمانی كه بنجامین 
آن را دیده، حوض  یا مسیرهایی برای نمایش آب نداشته 
باغ استفاده  آبیاری  با توجه به این كه قناتی كه برای  اما 
می شده در شمال آن قرار داشته، احتماالً دست كم در باغ 
جوی یا جوی هایی  برای آبیاری وجود داشته كه چندان 
جلوه ای نداشته است. در یادداشت های دوست علی معیری 
كه توسط فرزندش محمدعلی معیری در مقاله ای به چاپ 
رسیده است نیز به آب نماها و حوض هایی اشاره می شود 
به وجود  كه در تخت های متعددی كه در جنوب عمارت 
آورده بودند، ساخته شده بود: »برابر نمای جنوبی عمارت 
كنونی زمینی وسیع و سراشیب  بود كه آن را با ساختن 
كه   درآوردند  قطعه مسطح  هفت  به صورت  ها  سنگ چین 
مساحت  و  سطح  اختالف  متر  چند  دیگری  با  را  هریك 
بود. آن گاه روی هریك  از قسمت ها استخری با فواره ایجاد 
نمودند. استخرها به نسبت وسعت  زمین و فاصله از عمارت 
ایوان طبقه  از  بزرگ و بزرگ تر می شد و جهش فواره ها 
 .)530  :1352 )معیری،  داشت«  دلگشا  منظری بس   دوم  
معیری در جای دیگری نیز به یك  استخر در سمت شمالی 
عمارت اشاره می كند و استخرهای باغ را ساخته شده  توسط 

دوست علی خان نظام الدوله می داند )معیری، 1376: 267(.
و  دوست محمدخان  زمان  در  باغ  استخرهای  احتماالً 
به دلیل بی توجهی و عدم رسیدگی متروک مانده و به مرور 
تخریب شده است؛ چراكه در هیچ یك از عكس هایی كه 
بنا تهیه شده است، هیچ استخر و جوی  از  این دوره  در 
از  ق.   1296 سال  در  كه  عكسی  شود.  نمی  مشاهده   آبی 
سمت  جنوبی عمارت برداشته شده )تصویر8(، زمین  وسیع 
مستطیلی صاف و بدون درختی را نشان  می دهد كه اطراف 
آن گیاهانی كه به نی  شباهت دارند روئیده اند كه  می تواند 
نشانی از یكی از استخرهای  چندگانه قدیمی و جوی های  
باغ باشد كه به تدریج ویران شده و با خاک تسطیح  شده اند.

دلیل  به  است  ممكن  زمان  این  در  استخرها  تخریب    

منبع  عنوان  به  كه  باشد  نیز  محمدیه  قنات  كم آب بودن 
زمان  این   از  بعد  چراكه  است؛  شده  می  استفاده   باغ  آب 
از  توصیفاتی  كه  است  سپهساالر  مالكیت  درزمان  تنها 
استخرهای  باغ شده و این زمانی است كه سپهساالر قنات 
جدید باغ فردوس را ساخته  است. اگرچه ستوده سپهساالر 
را سازنده استخرهای باغ می داند21 اما با توجه به مطالبی 
كه  پیشتر ذكر شد، می توان حدس زد كه سپهساالر پس از 
احداث قنات جدید، استخرهای  پیشین باغ را احیاء نموده 
یا این كه دوباره استخرهایی مشابه آنچه پیش از آن در باغ 
وجود داشته به وجود آورده است. از این گونه مطبق كردن 
آن در  استخرهای  وسیع در طبقات  ایجاد  و  باغ  محوطه 
برخی باغ های دیگر تهران مانند باغ  صاحبقرانیه )نیاوران( 
و قصر قاجار نیز شواهدی در دست است. مشاهده دقیق  
عكس های هوایی مشخص می كند كه تا سال 1358 هنوز 
استخر جنوبی عمارت  باغ وجود داشته و در محل استخر 
شمالی هم یك حوض  كوچك ساخته شده بوده است. عالوه  
بر این ها استخری  كه درحال حاضر نیز در محوطه  پشتی 
افشار«  دكتر  »موقوفات   در  و  دهخدا«  لغت نامه  »مؤسسه 
به چشم  می خورد، از استخرهای اصیل  باغ به شمار می رود.22

درحال حاضر تنها یك  حوض كوچك در شمال عمارت 
اصلی و جوی  آب متصل به آن، مسیر گردش آب  مجموعه 
را تشكیل می دهند كه  هیچ یك از آنها شباهتی به نمونه های  
اصیل خود ندارند. موقعیت فرضی  استخرهای باغ و جوی های 
آن، به صورتی كه از مطالعه  اسناد موجود قابل درک است  

در نقش های نشان داده شده  است )تصویر9(.

عمارت باغ  جنوبی  نمای  از  ق.   1296 سال  در  عكسی كه  تصویر8. 
فردوس برداشته شده  است؛ )سمسار، 1386: 211(
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 درختان  باغ
منابع  در  كه  درختی  گونه   بیشترین  فردوس  باغ   در 
مختلف اعم از منابع تصویری و نوشتاری به آن اشاره  شده، 
درخت چنار است. همان طور كه پیش از این نیز گفته شد، 
اولین  مالك باغ23 تعداد قابل توجهی  چنار در باغ  كاشته 
دومین  یعنی  الدوله  نظام  دوست علیخان  زمان  در  است. 
مالك   باغ، كسی كه بیشترین آبادانی را در باغ  انجام داد، 
نیز باغ پر از درختان چنار بوده است. مدركی  كه باغ را در 
اما از توصیفاتی  این زمان توصیف كند در دست  نیست، 
كه در زمان دوست محمدخان فرزند دوست علی خان از باغ 
شده و عكس هایی كه از آن زمان موجود است، نكات مبهم 
بسیاری شكل می گیرد. ازجمله این مدارک، چنان كه پیشتر 
نیز به آن اشاره شد، توصیفات  بنجامین است كه در سال 
1301 ق. باغ را دیده و توصیف كرده است. او به  انبوهی از 
درختان چنار در سمت جنوبی عمارت باغ اشاره می كند 
كه جنگل انبوهی  از چنار را ایجاد كرده اند و ادامه می دهد 
اند كه وقتی  كه این درخت ها را به گونه ای مرتب كاشته 
شخصی از عمارت  نظری بر آن بیندازد، سطحی مخملی مانند 
می بیند. در میان این  درخت ها عمارت وسیعی است  مزین 
به باغچه های گل و در عقب عمارت اراضی  وسیعی هست 

و چنارهای عالی كه مانند ستون  باالكشیده بر این اراضی 
در  مبهم  )بنجامین، 1363: 168(. مسئله   افكند  سایه  می 
سال  از  پیش  فردوس   باغ  از  كه  است  هایی  عكس  اینجا 
جنوبی  سمت  در  تصاویر،  این   در  دارد.  وجود  ق.   1301
درخت  از  خالی  كاماًل  كه  باغ  های   تخت  از  یكی  عمارت 
است به چشم می خورد. از آنجایی  كه قسمت جنوبی باغ 
به چندین تخت كه  هركدام با دیگری  چند متر اختالف 
به دالیل  توجه  با  و  شدند  می  تقسیم  است  داشته  سطح  
از  سمت  این  در  متعدد  استخرهای   وجود  برای   موجود 
باغ ممكن  است درختان اشاره شده تنها در پایین ترین تخت 
دوست علی  اند.  داشته  وجود  باغ  جنوبی   الیه  منتهی  در  و 

خاطرات  »وقایع الزمان،  كتاب  در  نیز  معیرالممالك  خان 
شكاریه« به چنارهای باغ فردوس اشاره می كند.24 

دیوالفوآ نیز ازجمله  كسانی است كه در سال 1299 ق. باغ 
است  كرده  اشاره   خود  سفرنامه  در  و  دیده  را  فردوس 
است،  بلند  و  قطور  چنارهای  از  پر  كه  باغ  وسط  در  كه 
قصر ناتمامی دیده می شود كه درشرف خراب شدن است 
)دیوالفوآ، 1369: 160(. درهرحال، بسیاری از این درختان 
رفتند.  بین  از  معیرالممالك  دوست محمدخان  زمان  در 
اعتمادالسلطنه در شرح خاطرات خود در سال 1304 ق. 
)اعتمادالسلطنه، 1370: 569(.  بیان  می كند  را  این مسئله 
خود  نوشتار  در  هم   چاپارباشی25  عبدالجلیل  علی اكبربن 
درباب جغرافیای شمیران، مشابه همین نظر را دربارۀ باغ  
ارائه می دهد: »... پارسال و امسال  این زمان  فردوس در 
هرروز صد نفر عمله  هریك روزانه صدتومان ضرر فاحش 
زده به حكم آن ناخلف پسر تمام  آن عمارت  را كوبیده و 
درختان قوی هیكل آنجا را كه هریك در رفعت و بلندی با 
چرخ  برین  هم سری می نمود از بیخ و بن بریده، به سوخت 
مطبخی و كارخانه  تماماً آتش زده بسوخت« )علی اكبربن 
عبدالجلیل، 1345(. تعدادی از این درختان  چنار تاكنون نیز 
باقی مانده اند و دیدن برخی از این درختان كهن درمواردی  
درمیان  باغ  مبهم  ساختار  یافتن  برای  مدركی  تواند  می 

كوچه ها و خیابان های  امروزی شهر  باشد )تصویر10(.
غیر  دیگری  گیاهان  دیگر،  های   باغ  مانند  باغ  این  در 
از  از چنار هم كاشته می شده است. علی اكبر چاپارباشی 
درختانی  مانند توت، ازگیل، سیب، گالبی، زردآلو، آلوچه  و 
... كه كاشت آنها در شمیران و باغ های  آن معمول  بوده است 
یاد می كند )علی اكبربن  عبدالجلیل، 1345: 550(. مستوفی 
مراسم   دربارۀ  من«  زندگانی  »شرح  كتاب  اول   جلد  در 
عروسی دوست محمدخان معیرالممالك  كه در باغ فردوس 

باغ های  هم جوار  باغ اصلی و  باغ فردوس شامل  تصویر9. نقشه ای  از 
آن كه محل تقریبی استخرها و جوی  آب باغ  در آن نشان داده  شده  

است )نگارنده(
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معیرالممالك  به دستور  كه  می كند  نقل  بود،  شده   برپا 
میوه های باغ او را در نُقل می كردند و به مهمانان  تعارف 
اطراف  در  كه  اطلسی   به گل های  نیز  معیری  نمودند.  می 
استخرها كاشته  می شده اند، اشاره می كند )معیری، 1376: 267(.

شرقی  محوطه  گلكاری  و  باغچه بندی  از  نیز  تصویری 
كه  است  موجود  ق.   1296 سال  در  فردوس  باغ  عمارت 
شكل های معمول در باغچه بندی اصیل باغ را نشان می دهد 
)تصویر11(. در این تصویر می توان برخی  نهال های آماده 

كاشت و برخی گلدان های  تزئینی را مشاهده كرد.

بناهای  باغ
ابتدای  برپایی باغ فردوس تاكنون بناهای متعددی  از 
در این باغ ساخته شده  است. اولین عمارت این باغ، بنابر 
عمارتی   معیرالممالك،  دوست علی خان  های   نوشته  دست 
دوطبقه بود كه در زمان محمدشاه قاجار توسط حسینعلی 

شد  نهاده   بنا  فیلگوش26  به سبك  و  معیرالممالك  خان 
)معیری، 1352: 530(. این بنا كه در شمال باغ قرار داشت، 
پس از ساخته شدن  عمارت دوم توسط دوست علیخان نظام 

الدوله27 متروک ماند و به مرور تخریب شد.27 عمارت دوم 
كه بنای اصلی باغ محسوب می شده است، همان بنایی است 
به عنوان موزه سینما  اكنون  و  مانده است  باقی  تاكنون  كه 
استفاده می شود. از چگونگی این عمارت در زمان شكوه آن 
اطالعات دقیقی در دست  نیست. ستوده عمارت اصلی باغ 
را ساخته دست استادان اصفهانی و یزدی  می داند )ستوده، 
1365: 1017(. دیوالفوآ نیز كه باغ را در زمان خرابی  آن 
دیده و آن را بنایی نیمه تمام توصیف می كند، به نقاشی های 
یك  كار  را  آنها  و  كند  می  اشاره   عمارت  دیوارهای  روی 
 .)160  :1369 )دیوالفوآ،  داند  می  ایتالیایی   مبتدی  نقاش 
عمارت  و  باغ   های  زیبایی  از  دیوالفوآ  برخالف  بنجامین 
مكرراً اظهار شگفتی می كند و توصیف مفصلی از عمارت 

ارائه می دهد كه می توان  نكاتی را از متن  او دریافت:29
بلند  و چنارهای  باغ  با  را  آن  بنا كه  رفعت  و  1- وسعت 

اطراف متناسب  می كند.
2- ایوان هایی با ستون های كم تعداد و قطور با گچ بری های 
باغ  مناظر  امتداد  را  آنها  وی  كه  گیاهان  نقوش  با  عالی 

اطراف می داند.
3- تاالرهای طبقه سوم كه دو سوی آنها به جهت تهویه، 
با  ارسی منبت  با درهای  و  قرار داده شده  باز  داالن های 

بیرون ارتباط دارند.

همان طور كه گفته شد، در زمان دوست محمدخان باغ 
صحیح  استفاده  عدم  و  بی توجهی  به دلیل  آن  عمارت  و 
ها  تخریب  این  به  بنجامین  شد.  بسیار  های  خرابی  دچار 
اشاره می كند )بنجامین، 1363: 168(. ستوده  نظری مشابه 
دارد و اشاره می كند كه دوست علیخان به باغ و ساختمان 
نزدیك  آمد،  ییالق می  به  و هروقت   داد  نمی  اهمیتی  آن 
مظهر قنات زیر چنارها چادر میزد و از پاتوق های  شكار او 
بود و اتاق هایی كه نزدیك به قنات وجود داشت، آبدارخانه 
آن  مرحوم بود و بعدها كه برای شكار به سوهانك می رفت 
سبب شد كه این ساختمان رو به  خرابی گذاشت و سنگ های 
مرمر بنا به عمارت امیریه )مدرسه نظام فعلی( برده  شد 

باغ  اطراف  در خیابان های  كه  فردوس  باغ  دو چنار كهن  تصویر10. 
باقی مانده اند؛ عكس از بخش جنوبی خیابان بخشایش است كه خیابان 

طولی جانب  غربی باغ اصلی بوده است )مأخذ: نگارنده(

تصویر11. عكسی  كه در سال 1296 ق. از محوطه شرقی عمارت  باغ 
فردوس برداشته شده است  )سمسار، 1386: 212(
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)ستوده، 1365: 1017(. عالوه بر این متون، تصاویری  نیز 
از باغ در سال های مختلف تهیه شده كه گویای بسیاری 
نمای  از  هایی  عكس  تصاویر،  این  ازجمله   است.  نكات  از 
ق.   1296 های  سال  به  مربوط   عمارت  شمالی  و  جنوبی 
عكس های  در   .)13 و   12  ،8 )تصاویر  است  ق.   1311 و 
مربوط به سال 1296 ق. دو دهنه از سه دهنه قوس های 
تاالرهای دو سمت سالن  اصلی طبقه سوم بنا برداشته شده 
از  برای جلوگیری  احتماالً  آن  از  و پس  تخریب شده(  )یا 
بارش باران روی سقف طبقه پایین  با سقف های شیروانی 
و به صورت كاماًل ناسازگار با معماری عمارت پوشانده شده 
است. در عكس مربوط به سال 1311 ق. تاالرهای  دوطرف 
با چهاردهنه طاق قوس كه كاماًل جدید هستند، بازسازی 
شده است. عالوه  بر تصاویر یادشده، تصویری هم از مؤسسه 
مطالعات تاریخ معاصر ایران به دست آمد كه تاریخی برای 
آن ذكر نشده است اما به گمان قوی این عكس تصویری 
از عمارت در زمانی پس از تخریب كامل تاالرها و پیش  از 

بازسازی دوباره آنها ارائه می كند )تصویر 14(.
البته نكات دیگری نیز از این عكس ها دریافت می شود. 
در  كه  بنا  بدنه  و  ها  ازاره  مرمر  مثال سنگ های  به عنوان 
تصویر 1296 ق. برداشته شده و در تصویر 1311 ق. ترمیم  
شده اند30 و پله های جلوی عمارت كه درابتدا بسیار ساده 
بوده و سپس در فاصله سال های 1296 ق. تا 1311 ق. به  

شكلی جدید تغییر یافته  است. 
های  نوشته  در  كه  بنا  اصلی  سالن   دوسوی  های  ایوان 
ایجاد  برای   و  اقلیمی  به دالیل  كه  شده  اشاره    بنجامین 
به  رضاشاه  به دستور  و  پهلوی  دورۀ  در  است،  بوده  تهویه 
فضای بسته  تبدیل شد )ستوده، 1374: 247(. در این دوره 
در مراحل مختلف، تعمیراتی  نیز در عمارت انجام شد31 و 
درنهایت در سال های اخیر نیز پس از تبدیل كاربری این 

بنا به موزه سینما، برای تطبیق با كاربری جدید، تغییرات 
پوشاندن  عمارت،  خارج  و  داخل  نورپردازی  مانند  جزئی 
دیوارهای  با  داخلی  تقسیمات  گچ،  با  داخلی  دیوارهای 
سبك، تغییر كف سازی اتاق ها و از این جمله در بنا به وجود آمد.

باغ  در  نیز  دیگری  بناهای  عمارت،  این  به جز  مطمئناً 
وجود داشته اند؛ اما مسلماً ازلحاظ اهمیت هیچ یك از آنها 
به پای عمارتی كه بحث آن رفت نمی رسیده اند. یكی از 
استقرار  اندرونی  باغ  در  كه  بوده  اندرونی  عمارت  ها  این 
نیست.  موجود  اطالعاتی  بنا  این  شكل  از  است.  داشته 
را  باغ  غرب  سمت  حمام  و  اندرونی  ساختن  ستوده  
و ساخته شده در سال 1318 ق.  الملك  امین  به  منسوب 
می داند )ستوده، 1365: 1018( ولی معیری می گوید كه 
اندرونی موسوم به »رشك بهشت« توسط دوست علی خان 
نظام الدوله در جنوب غربی باغ ساخته شده است )معیری، 
1376: 268(. در هر صورت، ستوده  این بنا را ساختمانی 
هزار  تقریبی  مساحت    با  و  شیروانی  سقف  با  طبقه  یك 
از كل  )ستوده، 1365: 1023(.  كند  می  توصیف  مترمربع 
این بنا درحال حاضر تنها دو ستون آجری  در حد شمالی 
و جنوبی ایوانی مشرف به یك استخر باقی مانده است كه 

سال  در  فردوس  باغ  عمارت  شمالی  نمای  از  عكسی  تصویر12. 
1311ق؛ )سمسار، 1386: 209(

سال  در  فردوس  باغ  عمارت  شمالی  نمای  از  عكسی  تصویر13. 
1296ق؛ )سمسار، 1386: 208(

در  فردوس  باغ  عمارت  غربی  و  نمای جنوبی  از  تصویری  تصویر14. 
زمان قاجار؛ )مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران(



90

ران
می

 ش
س

ردو
غ ف

ِل با
شك

 و 
یی

ضا
ر ف

ختا
سا

ی 
زیاب

با

در جای  خود و در داخل محوطه »موقوفات دكتر افشار« 
نگهداری شده و كتیبه ای  روی یكی از آنها نصب شده كه 

تاریخچه آنها را به طور خالصه بازگو می كند.

بازیابی  ساختار و شکل باغ فردوس
مطالعه  و  بررسی  به  به تفكیك  پیشین  های   بخش  در 
نقش عوامل مختلف در شكل گیری  باغ پرداختیم. ازجمله 
از بررسی بستر استقرار باغ درگذشته و نیز مطالعه  آن در 
وضعیت امروزی و در مقایسه با محدودهای كه امروز تحت 
عنوان باغ فردوس شناخت می شود تالش شد تا بخش های 
باغ شناسایی  شوند. درعین حال تالش شد  از  منفك شده 
تا برای این دگرگونی شكلی و گسیختگی باغ مدلی ارائه  
شود تا بتوانیم سیر تغییرات آن را بازشناسی كنیم. ازجمله 
با بررسی محوطه های منفك شده كه امروز به خیابان ها و 
كوچه هایی در پیرامون تبدیل شده اند و نیز با استناد به 
برخی  اسناد دریافتیم كه بسیاری از آنچه از معابر اطراف 
باغ امروزه قابل   شناسایی هستند، درگذشته خود ازجمله 

خیابان ها و معابر باغ بوده اند. 
هم چنین با استناد به دقیق ترین  سند موجود درمورد 
بافت  ساختار  با  آن  انطباق  و  باغ  مساحی شدۀ  مساحت 
شهری  پیرامون كه خود بیش از دگردیسی شكلی، شاهد 
تغییر مالكیتی و كاركردی  بوده  است، دریافتیم كه چگونه 
ساختار باقی مانده و در عین حال كمرنگ شدۀ باغ از درون 
این   در  است.  تفكیك  قابل  اثر  پیرامون  بالفصل  بافت 
میان توجه به بخش های برشمرده شدۀ اصلی ازجمله باغ 
اندرونی و باغ قلمستان، به  بازیابی عرصه و محدودۀ اصلِی 
اثر كمك شایانی كرده است. هم چنین از بررسی  هرچند 
جزئی كه بیش تر زادۀ ناكافی بودن مدارک باقی مانده است، 
توانستیم  تصویری شماتیك از نحوۀ حضور آب در باغ را 
و  ها  كوچه  در  كه  تنومندی   چنار  درختان  شویم.  یادآور 
معابر پیرامون  باغ قابل شناسایی هستند، درقیاس ظاهری  
قدمت   از  نشان  ولیعصر  خیابان  حاشیه   چنار  درختان  با 
بیشتر را گوشزد می كنند و بر تحلیل رفتن باغ در بافت 
شهری نه چندان قدیمی پیرامون گواهی می دهند. در عین 
حال دیدیم كه اساس این  بافت، برمبنای اسناد یافت شده 

نمی تواند از دهه های آغازین حكومت پهلوی  فراتر رود. 
از دو ورودی مجزای باغ نیز توانستیم اسنادی  را بیابیم. 
نیز داشته است،  باغ ورودی های دیگری  هرچند احتماالً 
بسیار  باغ  كلی  تصویر  بازسازی  در  یافت شده  آنچه   اما 

به هنگام  خود  كه  شمالی   سردر  بود.  خواهد  تأثیرگذار 
عكسبرداری نشان می دهد از حال و روز خوبی  برخوردار 
نیست، آن قدر حجیم است كه گوشزد می كند در روزگار 
كم  دست  یا  داشته  برعهده  پررنگی  نقش  چه  باغ   رونق 
نقشی پررنگ برای آن تصور شده  بوده است. سردر دیگر 
كه تصویر كاملی  از آن نداریم، درعین حال نحوۀ ورود به 
باغ را به خوبی نمایش می دهد. عالوه بر اشارۀ ستوده، از 
بررسی  پرتو آفتاب و شكل سایه نیز نمی توان این سردر را 
در جایی جز جبهه جنوبی  باغ قرار داد. تكرار موتیف چهار 
ستون گچ بری شده كه در میانه دو نمای  شمالی و جنوبی 
عمارت اصلی وجود دارد، عیناً دراینجا نیز دیده  می شود لذا 
روشن می شود كه این ورودی به احتمال فراوان در راستای 
میدانگاه  مجاورت  در  و  آن  با  هم محور  و  اصلی  عمارات  

جنوب باغ بوده  است.
  

عرصه های فضایی درون  مجموعه
با درنظرگرفتن تمامی  موارد برشمرده می توان ساختاری 
از سه   كلی  فضای  این  كرد.  بازسازی  باغ  برای  را  مركب 
باغ قلمستان تشكیل شده  اندورنی و  باغ  باغ اصلی،  جزِء 
های  نقشه  ترسیم   در  كه  طور  همان  رسد  نظرمی  به  است. 
جنوب  بِر  در  واقع  گذر  است،  شده  داده  نمایش  پیشین 
در  و  خود  میانه  در  كه  توتونچی(  )خیابان  باغ  شرقی  
پایین ترین قسمت  باغ اصلی، میدانگاهی را دربردارد، حد 
این گذر  باشد. شكل   اثر در سمت جنوب  نهایی محوطه 
با ساختارهای برجای مانده از باغ كه شكل خودشان را به 
بافت  پیرامون انتقال داده اند، كاماًل متفاوت است و وجود 
تأكید  آن  شكلی  اصالت  بر  نیز  آن  میانه   در  میدانگاهی 
دارد. این میدانگاه هنوز هم تحت عنوان  میدان تختی در 
باالترین حد منطقه الهیه و در جنوب دبیرستان آل احمد  
-كه  در درون زمین های وابسته به باغ فردوس مستقر شده  

است - وجود دارد )تصویر1(.
پرزین  خیابان   پیرامون،  بافت  به  این چنین  نگاه  با 
آن  امتداد  و  اردبیلی(  مقدس  خیابان  )به موازات  بغدادی 
آن  شمال  سمت  در  بافت  جهت  و  شكل  كه  بهار  به نام  
تغییر خواهد كرد، حد شمالی باغ  خواهند بود. نكته قابل 
توجه در این میان نام قدیمی این خیابان - پرزین  بغدادی 
- است. این خیابان تحت عنوان قدیمی باغستان یكم، در 
جنوبی ترین  بخش منطقه ای است كه خیابان های آن به نام 
باغستان نام گذاری  شده اند. حد غربی اثر خیابان قلمستان 
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است كه  نام خود را از باغ قلمستان اخذ كرده است. با این 
توصیفات، فضای كلی  اثر از سه محدودۀ به هم متصِل باغ 
اصلی، باغ اندرونی و باغ قلمستان  تشكیل شده و مشخص 
است كه احداث خیابان پهلوی درزمان رضاشاه، از هر سه  
بخش اصلی باغ فردوس عبور كرده و عرصه آن را به دو 
قسمت - در شمال  غرب و جنوب شرق - تفكیك كرده 
است.32 قسمت اصلی باغ، كه باغ بیرونی یا آن  چیزی است 
كه امروز هم تحت عنوان باغ فردوس از آن یاد می شود، 

قطعه میانی  از این مجموعه  باغ به هم پیوسته است.

عناصر شاخص تعيين كننده ساختار اصلی باغ
دو خیابان  طوسی در شرق و بخشایش33)عارف نسب( 
كه در غرِب محدودۀ باغ اصلی قرار گرفته اند، دو خیابان  
طولی مهم باغ درگذشته بوده اند كه به همراه خیابان اصلی 
است  شده  تبدیل  فردوس  باغ  پارک  به   امروز  كه   - باغ 
اند. در عین  باغ اصلی را شكل  می داده  - ساختار فضایی 

از  ای  مجموعه  امتداد  ازطریق  فضایی  ساختار  این  حال، 
كه  ای  منطقه  جنب  در  شمالی  ورودی   شامل  عناصر، 
بعدها خیابان هایش نام باغستان  به خود گرفته اند، خیابان 
بالفصل   محوطه  است،  شده  تبدیل  پارک  به  كه  اصلی 
رفته  میان  از  بعدها  كه  حوضی  و  اصلی  عمارت  شمال 
است، خود عمارت، تخت های  مطبق جنوب آن به همراه 
را  این ورودی   حوض ها، ورودی جنوبی و میدانگاهی كه 
بیرون تعریف  می كرده، ساخت و نمود فضایی  در فضای 

خود را یافته است. 
حضور  خود  امتداد  درتمام  كه  فضایی  ساختار  این  
با دو خیابان  شمالی- درختان چنار را دركنار خود دارد، 
جنوبی دیگر در دو جنب باغ كه امروز به خیابان های شهریِ  
طوسی و بخشایش )عارف نسب( تبدیل شده اند، تكمیل شده 
و باغی كشیده و طولی  را درراستای سه خیابان شكل داده 
در  كه  طوسی،  امروزیِ   خیابان  میدانِی  بررسی  در  است. 
شیب قابل مالحظه ای قرار گرفته است، مجموعه ای از پله 

ها دیده می شود. به نظر می رسد كه این  پله ها برجای مسیر 
باغ كه درجانب شرقی آن واقع  بوده  خیابان پلكانی طولی 
قرار گرفته است. این ساختار خیابان های  عرضی متعددی نیز 
دارد كه عالوه بر ارتباط میان سه خیابان طولی، ارتباط باغ 
اصلی را با باغ  اندرون و باغ قلمستان - كه به احتمال فراوان 
باغ و فضای پشتیبانی  مجموعه بوده- فراهم می كرده است 

نحوه ارتباط سه  باغ با یکدیگر
مجموعه بازیابی شده  عرصه ای متشكل از سه حوزه را 
نشان می دهد. باغ اصلی در میانه مجموعه و دو باغ  اندرونی 
و قلمستان درجانب غربی و شرقی قرار گرفته اند. در باغ  
اصلی ارتباط دو بخش شمالی و جنوبی، ازطریق محوطه 
پیرامون عمارت اصلی  ممكن شده است. آثار باقی مانده از 
باغ اندرونی ازجمله استخر و بقایای  ایوان مقابل آن نشان 
می دهد كه خیابان عرضی ای كه در شمال عمارت اصلی  
امروز یك كوچه عمومی )كوچه دلبر( است،  قرار دارد و 
یكی از معابر اصلی ارتباط دهندۀ باغ میانی و باغ اندرونی  

بوده است.
به احتمال  فراوان همین كوچه دلبر در شكل اصیل خود 
بوده  قلمستان  باغ  با  مجموعه   پیونددهندۀ  معابر  از  یكی 
است. لذا دور از ذهن نیست اگر تصور شود كه این خیابان 
عرضی نزدیك به  عمارت اصلی مهم ترین معبر پیونددهندۀ 

بخش های مختلف باغ فردوس بوده  است.

شکل  باغ
شكلی  كه برای باغ فردوس به دست آمده است، تركیبی 
از عناصر مختلف در جایگاه تصورشده برای آنها را نمایش  
می دهد. این شكل بر نقش شالوده ای باغ اصلی در میانه 
بخش  ترین  یافته  نظام  بخش  این  دارد.  تأكید  مجموعه  
تابع  ساختار  از هر چیز  بیش  آن  و شكل  است  مجموعه 
تا مرز  ترین بخش  از شمالی  میانی و خطی آن است كه 
منطقه الهیه  امتداد یافته است. صحبت كردن درمورد شكل 
دو بخش دیگر با این صراحت  ممكن نیست اما یافته ها نشان 
می دهد كه باغ اندرونی در ارتباط بیشتر با عمارت  اصلی 
بوده، دارای ساختارهایی هم چون استخر و ایوان مقابل آن 
بوده و ارتباطی نظم یافته با باغ اصلی داشته است. این نظم 
به میزان كمتری  در باغ قلمستان دیده می شود. شاید بتوان 
دلیل این امر را در نام باغ  مذكور جستجو كرد. درهرصورت 
نباید فراموش كرد كه نظم  یادشده درتمام عرصه های باغ، 
ابزاری برای سازمان دهی درونی بوده و به نظر می رسد تابع  
شكل زمین و محدودیت های مرتبط با آن است؛ و مهم تر 
این كه در شكل  كلی مجموعه بدون هماهنگی با ساختار 

ارگانیك زمین  بروز نیافته است.
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نتيجه گيری 
نتیجه مباحث صورت گرفته را می توان  در سه نكته بیان كرد. نخست این كه باغ فردوس براساس اسناد موجود 
قابل  بازیابی است و می توان این بازیابی را برای باغ اصلی تا دست یابی به  شكل اصیل معماری باغ ادامه داد؛ 
هرچند در اینجا به ساختار و شكل كلی  باغ بسنده شده است. نكته دوم توجه دادن به این مسئله است كه بهترین 
روش  برای بازیابی باغ فردوس نگاه دقیق به چگونگی اضمحالل آن در بافت شهری  جدید بوده است. به نحوی كه 
اسناد یافت شده درمورد چگونگی تفكیك  و تخریب باغ، بهترین اطالعات درمورد بازیابی آن را به همراه داشتند. 
سومین  نكته را می توان در شكل تركیبی باغ جستجو كرد كه به نظر می رسد تابعی  از نیازها و شرایط موجود بوده 

است. این  شكل تركیبی توسط ساختاری  كه درتمام طول باغ امتداد دارد قوام یافته  است.

پي نوشت
1- در لغت نامه دهخدا از دهات و آبادی  هایی نام برده شده كه نامشان از تركیب واژۀ »باغ« و یك واژۀ دیگر ساخته شده است؛ مانند 

باغ خانك، باغ چنار، باغ جنت و باغ جمال )دهخدا، 1363: ج3، 3630-3607(.
2- دربارۀ اولین كسی كه اقدام به برپایی باغ فردوس كرد، ابهاماتی وجود دارد كه در بخش بعد به آن پرداخته خواهد شد.

3- برخی ساختارهای موقت درمحدودۀ باغ و نیز سالنی برای نمایش فیلم در جبهه غربی محوطه و بنای ناتمام فیلم  خانه ملی ایران 
كه در جنوب عمارت اصلی قرار دارد از این جمله اند.

4- هم چنین نك: م ن وچ ه ر س ت وده، ج غ راف ی ای ت اری خ ی ش م ی ران، ص 244.
5- نك: محسن معتمدی، جغرافیای تاریخی تهران.

6- دوست علی  خان معیرالممالك، نوۀ ناصرالدین شاه و فرزند دوست محمدخان معیرالممالك، خاطرات خود را در چند كتاب به نگارش 
درآورده است. محمدعلی معیری، فرزند دوست علی خان نیز پس از فوت پدر تعدادی از دست  نوشته  های منتشرنشده او را در قالب 

چند مقاله در مجله یغما به چاپ رسانیده است.
7- در اواخر دوران فتحعلی شاه، حسینعلی خان كه داماد خاقان نیز بوده به منصب معیرالممالكی منصوب شد )معیرالممالك، 1361: 
34(. او در زمان حكومت محمدشاه و اوایل حكومت ناصرالدین شاه خزانه  دار و مسئول ضرابخانه شاهی بود. او پس از وفات محمدشاه، 

برای به تخت نشاندن ناصرالدین شاه به مهدعلیا كمك كرد.
8- ازجمله این اسناد می  توان به كتاب  ها و مقاالت منوچهر ستوده، روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه، شرح زندگانی من نوشته عبداهلل  
مستوفی، مقاله علی  اكبربن عبدالجلیل چاپارباشی و حتی نوشته  های فرزند دوست محمدخان، یعنی دوست علی  خان معیرالممالك 

اشاره كرد.
9- ستوده اشاره می  كند كه حاجی میرزاحسین، پسر حاجی میرزاخلیل تاجر شیرازی كه در سرای امیر حجره داشت به فكر عمارت 
ییالقی افتاد. باغ فردوس را خرید و دست به تعمیرات آن زد. چند سالی مالك این باغ بود و در آن مهمانی  ها داد. پس از او كه 
به شیراز بازگشت، میرزاحسین  تهرانی مالك باغ شد. پس از فوت او اراضی باغ میان ورثه تقسیم شد و وراث هریك سهم خود را 
فروختند. درحدود سال 1318 ق. میرزا اسماعیل خان امین  الملك – برادر امین  السلطان اتابك - آنجا را خریداری كرد. پس از او، ورثه 

 اش از عهدۀ نگهداری باغ بر نیامدند. درحدود سال 1329 ق. برای سومین بار باغ رو به خرابی گذاشت تا این كه محمدولی خان سپهساالر 
تنكابنی )خلعت بری( آن  را از وراث امین  الملك به مبلغ هجده هزارتومان خرید )ستوده، 1365: ج2، 1018 و 1019(.

10- استناد این نوشتار به پرونده مربوط به گزارش  های دادگاه معامالت باغ فردوس تهران است كه به شماره  240013856 در سازمان 
اسناد و كتابخانه ملی ایران نگهداری می  شود.

11- در حال حاضر نیز عمارت داخل باغ، به عنوان موزه سینما مورد استفاده قرار می گیرد. بخش  هایی از باغ كه هنوز با نام باغ فردوس 
شناخته می  شد، در تاریخ 11 مردادماه سال 1376 به شماره 1876 در فهرست آثار ملي ایران به ثبت رسید. هم چنین  الزم به ذكر است 
كه دكتر محمود افشاریزدي در 1316 ش. قسمتي از باغ و ساختمان اندروني كه در زمان امین  الملك به اراضی باغ اضافه شده بود و 
حدود 6000 متر مربع مساحت داشت را خرید و به تدریج با خریدن قطعات اطراف ، مساحت باغ را به 12000 متر مربع رسانید. سپس 
در 1337، باغ و ساختمان هاي داخل آن را وقف امور فرهنگي كرد ، ازجمله در 1352، قسمتي از آن براي استقرار »مؤسسه لغت نامه 
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دهخدا« و »مؤسسه باستان شناسي« به دانشگاه تهران واگذار شد كه هم چنان دایر است  )ستوده، 1365، ج2، 1023(.
12- دوست علی معیری در كتاب وقایع  الزمان خاطرات شكاریه، از تعدادی از این باغ  ها سخن گفته  است. ازجمله باغ ظهیراالسالم، باغ 
محسن خان، محمودیه و باغ خودش كه درنزدیكی باغ فردوس قرار گرفته بوده است. از میان این باغ  ها، باغ ظهیراالسالم در قامت 

یك گورستان قدیمی، هنوز به حیات خود ادامه می  دهد.
13- معیرالممالك در كتاب نامبرده در باال، مكرراً به شكار پرندگان در دوران كودكی و جوانی اش كه درحوالی باغ فردوس صورت 

گرفته است، اشاره می  كند.
14- در نامه شماره 894 و در تاریخ 1354/6/16، موجود در مركز اسناد ملی ایران، كه ازسوی دفتر فرح پهلوی به شهرداری تهران 

نوشته شده، دربارۀ تجزیه این زمین  ها و ساخت وساز غیر اصولی در آنها اظهار نگرانی شده است.
15- درمورد خیابان  های باغ و پایه و اساس این گمان  ها در بخش مربوط به خیابان  ها توضیحات بیش تری داده خواهد شد.

16- مساحت ناحیه مشخص  شده تقریباً 240/000 متر مربع می  باشد كه بسیار به مساحت ذكرشده در گزارشات یعنی 223/680 متر 
مربع نزدیك می  باشد. عدد اعالم شده در گزارش  ها به جز بخشی از زمین  هاست كه مورد اختالف بوده و محاسبه نشده است.

17- این بنای سردرمانند به كالسكه  خانه معروف است. این نام  گذاری نحوۀ استفاده از بنا را گوشزد می  كند.
18- منبع این گفته، گزارش  های دادگاه معامالت باغ فردوس تهران است كه به شماره  240013856 در سازمان اسناد و كتابخانه 

ملی ایران نگهداری می  شود.
19 نظام  الدوله آب این قنات را به باغ فردوس هدایت كرد. مجیدآباد دهی در شمال غربی تهران بود كه محمدشاه قصر محمدیه را 
در آنجا ساخت و آبش از قنات بود. این محل بعداً به محمودیه تغییر نام یافت و مسیر قنات آن منحرف شد و از آن در مشروب كردن 

باغ فردوس استفاده شد )معتمدی، 1381: 552(.
20- قنات باغ فردوس بنا به گفته ستوده و معتمدی پس از خشك شدن قنات محمدیه و توسط سپهساالر بنا شده است )ستوده، 

1363: ج2، 1019( و )معتمدی، 1381: 552(.
21- »سپهساالر چند استخر هم با فواره  های متعدد در طبقات پنج گانه باغ احداث كرد. این استخرها چون آب جاری نداشتند، تولید 
پشه فراوان كردند به طوری كه مالكان و مستأجران مجاور باغ از هجوم پشه مستأصل و فراری شدند. هریك از این استخرها چندین 
فواره داشت. لوله  كشی فواره  ها به استخر شمالی باغ، كه هنوز وجود دارد كشیده شده بود و منبع آب تمام فواره  ها این استخر بود. 
هروقت شیر فواره  ها باز می  شد، استخرهای پنج  گانه كه در شیب باغ ساخته شده بودند، منظره ای جالب نظر پیدا می  كردند. اكنون 

فقط یكی از استخرها در قسمت جنوبی ساختمان باقی است« )ستوده، 1365: ج2، 1019(.
22- به گفته باغبان معمری كه در حال حاضر امور باغبانی این محوطه را انجام می دهد و به گفته خودش حدود شصت سال به این 
كار اشتغال داشته است، پیش از تخریب عمارت قدیمی اندرونی، سه استخر درمقابل سه ایوان عمارت قرار داشته است و اكنون تنها 

این استخر باقی مانده است.
بوده است، اختالف  باغ فردوس چه كسی  اولین مالك  این كه  آورده شد، درباره  باغ  به مالكیت  23- همان طور كه در بخش مربوط 
نظرهایی وجود دارد. برخی از اسناد حسینعلی خان معیرالممالك، پدر دوست علی خان نظام  الدوله را پایه  گذار باغ می  دانند و  برخی دیگر 
به حسینعلی میرزا حاكم وقت تهران اشاره می  كنند. اما تمام این اسناد از كاشته  شدن چنارها به دست اولین صاحب باغ حكایت می  كنند.

24- معیرالممالك در این كتاب درضمن نوشتن خاطرات خود در مواردی از باغ فردوس نام می برد. در جایی می  گوید: » یكشنبه 
دوازدهم رجب 1329: صبح پس از صرف شیر و چای برخاسته، قدری با اخوی صحبت داشتیم. بعد به یكی دوتا از چنارهای صاف اسم 
خود و بعضی كلمات خوش تركیب را با مداد نوشته و اخوی با چاقو كند، بسیار خوب شد. این كار را درزمان طفولیت با چنارهای باغ 
فردوس خیلی می  كردیم« )معیرالممالك، 1361: 30( و در جای دیگر كه به چنارهای بلند آن اشاره می  كند: » پنجشنبه 22 شعبان 
1329: ... خوب به خاطر دارم كه بنده از دلیچه زدن اوایل تیرانداز شدم، چون بسیار آسان است زدنش ... در باغ فردوس به واسطه 
چنارهای بلند همیشه دلیچه زیاد می  آید و هرروز برای مشق، شهرزاده جهانگیرمیرزا )شاهزاده جهانگیرمیرزا، دائی خانم عصمت 
 الدوله مادر نگارنده است كه در كودكی سرپرستی او را به عهده داشته  است( مرا به تیراندازی وامی داشت« )معیرالممالك، 1361: 31(.

25- نویسنده این مقاله شخصی است موسوم به علی اكبربن عبدالجلیل چاپارباشی. وی از شاگردان مدرسه ناصری بوده و تحصیالت 
خود را در قسمت نظام به  پایان رسانده و چون درمدت اقامتش در تهران همه ساله به  قصد ییالق در شمیرانات به  سر برده است، این 
مقاله را كه حاكی از وضع  جغرافیایی آن محل در آن ایام است نوشته و گویا درحدود سال 1319 در ایام توقف  در سنت پترسبورگ 
كه سمت نیابت سفارت دولت ایران را داشته آن  را مرتب و به این صورت پرداخته است )مقدمه همان مقاله، سلطان القرائی، 1345(.
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26- سبكی برای ساختن كوشك  ها كه به گفته دوست علی خان در آن زمان سبكی رایج برای ساختمان  سازی بوده است. با وجود 
پی گیری، مدركی از چگونگی بناهایی كه به این سبك ساخته می  شدند، یافت نشد.

27- دراین  باره اغلب اسناد مورد بررسی مانند ستوده، معیرالممالك، بنجامین اتفاق نظر دارند.
28- ستوده تخریب كامل این بنا را به میرزاحسین تهرانی نسبت می  دهد كه باغ را در سال 1308 از حاج میرزاحسین، تاجر شیرازی 

خریداری كرد )ستوده، 1374: 248(.
29- برای اطالعات بیش تر نك: ساموئل گرین ویلربنجامین، ایران و ایرانیان، ص 170-168.

30- با توجه به پیشینه مالكیت بنا كه ستوده ارائه می  كند و هم چنین تاریخ  هایی كه در پرونده ثبتی بنا موجود است، به  نظرمی رسد 
درزمان  باال  تاالرهای  كامل  برداشتن  و  بوده  دوست محمدخان  به زمان  مربوط  ق.   1296 سال  عكس  های  و  اولیه  های  تخریب   كه 
و سرانجام  انجام شده  تهرانی  میرزاحسین   توسط  تاالرها  نوسازی  برهمین اساس  است.  انجام شده  تاجر شیرازی  حاج میرزاحسین 
به دستور رضاشاه، دهانه قوس  ها پوشانده شده و تاالرها به فضای بسته تبدیل شده  اند. اگرچه ستوده نوسازی تاالرها را درزمان امین الملك 

می  داند اما با تطبیق دادن تاریخ  ها گمان اول درست تر به نظرمی  رسد.
31- گزارش بخشی از این تعمیرات كه مربوط به سال 1344 می  باشد، به شماره 340000197 در مركز اسناد ملی موجود می  باشد.

32- به نحوه عبور خیابان ولی عصر از میان عرصه باغ فردوس در تصویر 2 توجه شود.
33- این خیابان، همان است كه در بیش تر اسناد مرتبط در دورۀ پهلوی، برای ارائه آدرس باغ مورد استفاده قرار می  گرفته است. 
آدرس مذكور- خیابان پهلوی، خیابان بخشایش، كوچه دلبر- آدرس عمارت و تكه زمین باقی مانده از باغ فردوس است كه همان طور 

كه پیش تر اشاره شد، مورد تفكیك و فروش قرار نگرفت.
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Receive date: 2011/11/12 
Admission date: 2012/07/09

Retrieving the Spatial Structure
and Form of Bagh-i Ferdows in Shemiran

Abstract
In Qajar period, due to ethnic interests and characteristics, and also because of 

continuing traditions of court, garden making was taken into consideration. In Tehran, 
which was the capital and the home town for the royals, a number of gardens were created by 
kings, courtiers and princes. Bagh-i Ferdows is one of those gardens which was established by 
one of courtiers near to Mohammadiyeh Palace, owned by Mohammad Shah. This garden 
was noteworthy for many years and the family of Moayer al-Mamalek and other owners 
tried to complete and improve it. The only survived parts of the garden are the mansion 
built by Doust Ali Khan-i Moayer al-Mamalek, which has been devoted to Cinema 
Museum, and some part of the garden around this building.

Although the majority of garden’s parts have been separated and their land uses have 
been changed, it is possible to retrieve the original structure and form of the garden based 
on remained documents and texts. This paper tries to recognize the original features of 
the garden and its evolution over the time according to field researches and historical 
documents. Retrieving the original spatial structure and form was done based on studying 
different parts and elements of the garden, particularly in five categories, after an attempt 
to recognize the garden. Surrounding context and original and destroyed arena, the 
entrances and passages, remained trees, irrigation system and also significant buildings 
are those five categories. These categories and the information derived from them, which 
in some cases present an image of the garden structure, all together create a true perception 
of general form of the garden. 

Keywords: garden, Bagh-i Fedows, Shemiran, spatial structure, Moayyer al-Mamalek
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An Asset-Based Approach for Improving Deteriorated 
and Historical Fabrics
)Case study: Bagh Azari Community, District 16 Tehran(

Abstract
Studying intervention approaches in the urban fabrics shows their evolution and 

emphasis on revitalizing districts as urban cells in terms of sustainable development 
theory. These developments try to change two-dimensional viewpoint and sole physical 
attitude towards reformist and based on existing environmental capacities views. By 
proposing new intervention approaches in inefficient urban fabrics, Reformist views 
attempt to use all existing potentials in environment in order to develop and continue the 
life of inefficient urban areas. This is a descriptive – analytical article, using documental 
method to compile theoretical framework and its data is collected by questionnaires, 
interviews and considering all other required information from the studying sample. For 
data analysis, SPSS and Excel software are used. In terms of district-based planning, the 
present article tries to propose a model for identifying local assets and participation of 
residents in preparing the plan. By applying the proposed model in Bagh Azari district, 
this article suggests the organization plan in order to improve social interaction and good 
relations between residents and providing the district’s property maintenance by emphasis 
on spatial structure. This study shows that creating strong social networks in the form of 
local groups and communities and providing necessary conditions for making connection 
between residents help to solve urban problems as well as improve residents’ situation.

Keywords: district-based planning, participation model, local assets, plan, Bagh Azari
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The Influences of Architecture Education and Architect 
Training on the Profile of historical cities

Abstract
In essence, architecture has various aspects among which the highest are artistic and 

scientific aspects. In its artistic aspect, ontology has special meaning and place. In 
ontological view, associated directly with intellectual perspective on the meaning, the 
structure of an educational system, especially in art, is prior to architecture education. 
It seems that intellectual perspective in which education occurs and, consequently, the 
structure of an educational system are affected by ontology. There are two views in 
architecture education taught to the students in architecture schools of this country: 
“Traditional View” and “Modern View”.

“Traditional View”: In this perspective, architecture is the art of creation and directly 
associated with the ontology and beautiful creation which is needed for real existence. It 
means that a traditional person considers his creative talents as a gift from God. Thus, in 
the view of tradition or Traditionalism, architecture is known as an art of creation.

“Modern View”: Although in this kind of architecture great architects believe in 
ontology, concepts are affected by pure Rationalism of modern world.

In this article, it is tried to analyze and evaluate the role of architecture education from 
different views in intellectual system with regard to “Traditionalism” and “Modernism”, 
architect training and its effects on urban profile.

Keywords: education, architecture, training, views, architect, tradition, modern, urban 
profile

* Assistant Professor, Science, Research and Technology Ministry, Tehran, Iran

Ali Yaran*



M
ar

em
at

-e
 A

sa
r &

 B
af

t-h
ay

e 
Ta

rik
hi

-F
ar

ha
ng

i

 B
ia

nn
ua

l, 
Vo

l.2
.N

o.
3.

sp
rin

g 
&

 su
m

m
er

  2
01

2

4

Receive date: 2011/05/12 
Admission date: 2012/07/09

The Geometrical and Mathematical Analysis of Panjohaft 
Arches in Iranian Barrel Vaults

Abstract
     Iranian major builders have used many different arches for building barrel vaults 

through the ages. Amongst them, the most common arch is called Panjohaft. Various 
drawing methods have been recorded for this arch with different geometrical and 
mathematical characteristics. Calculating the total number of bricks was one of the 
reasons for writing the book entitled Miftah al-Hisab by Ghyath al-Din Jamshid Kashani. 
This paper will present another method for the same issue. The paper also presents a 
new method for measuring the length of arches. Finally, the analysis has been made 
for various Panjohaft arches through mathematical and geometrical approaches and then 
various drawing methods have been compared together to reveal the advantages and 
disadvantages of each for different purposes.

Keywords: arch, barrel vault, Panjohaft, geometrical analysis, increase and decrease
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Titanium Dioxide Nanoparticles: Study of Protective 
Effects on the Display and Storage Boxes

Abstract
Protection and preservation of paper works against damaging factors is very 

important and essential. Due to the unique properties of titanium dioxide nanoparticles 
against damaging factors, these particles are used for multi-protection and keeping safe 
of paper works. For this purpose, first, titanium dioxide nanoparticles are synthesized and 
coated to the surface of glass. Then, a box prepared by using these coated glasses for 
investigating the protecting effects of coated glasses, and the results of this coated box are 
compared with those of uncoated glass box as a blank. Filter paper (Whatman®) is used 
for these experiments in both boxes. The results of thermal, light and biological aging 
tests have proved that paper samples in the coated box show more tensile strength and 
less oxidation rate. Also, the discoloring rate in coated box for colored papers was much 
less than uncoated ones. And the biological test results show decreasing of fungus growth 
in the coated box.

Due to these results, it can be said that titanium dioxide nanoparticles have an 
appropriate performance to reduce different environmental damaging factors as well as 
maintain historical paper works well.

Keywords: paper works, protection, preservation, storage boxes, titanium dioxide, 
nanoparticle 
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Abstract

In the regions with hot and arid climate, the wind catchers (Badgirs) not only lower 
the temperature but also can be considered as a kind of architectural symbol of the region. 
According to their basic function, which is to cool down buildings in summer, Badgirs 
usually are located in the nassar (summer seat), behind or beside the south Ivans (veran-
das). In some cities like Aghda, Ardakan and Meybod, houses have one-sided Badgirs 
north-faced  to catch the pleasant winds.

In order to understand the origin and evolution of Badgir in the Yazd-Ardakan houses, 
the oldest standing houses and monuments of the region have been probed. The houses 
of Ilkhanid and Timurid era do not have any Badgir in the form and shape that is known 
today, and the organization of the summer side consists of a narrow and lofty Ivan and a 
splendid room behind it so called Tanabi. It is necessary to mention that even the monu-
ments belong to these eras did not have originally Badgirs. However, the literary texts of 
the time emphasized that the elite houses and monuments were equipped with Badgirs. 
Even in older texts the word Badgir or other words like Badghand, Badkhan, Badghas, 
which have the same meaning, can be found. But in the Safavid houses of Meybod, Bad-
girs are later additions. Although the typology of Safavid houses differ from Timurid, 
original Badgirs cannot be found in these houses.

But in the houses of Zand and Ghajar dynasties, Badgirs represent as an outstanding 
symbol of desert architecture and the townscapes are characterized by the domination of 
Badgirs.

Although the oldest Badgir dates back to the Zand era (Dulatabd monument dated to 
1160 Hijri), there exist several cisterns (Abanbars) in this region dated back to 8th and 9th
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Abstract
The town planning activities of Shah Abbas I are at the top of civil activities in the late 

Islamic era in Iran. The construction of Isfahan-Farh A’bad Saari is one of these 
activities. The midway royal residences are among the important buildings in this road. 
The king (Shah A’bbas I) ordered to construct these royal residences and he and other 
kings of this reign stayed in these royal residences when they were on trip to northern 
regions. By studying and locating these royal residences, this question is raised that why 
some of these buildings developed whereas the other ones were abandoned and destroyed 
in late Safavid period. 

In this article, after introducing three royal residences in the northern regions of Isfahan, 
the architectural structure of them is studied, and the reason behind their development and 
destruction is discussed. To reach such an aim, the Archaeo-Ecology approach is used.
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