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 1دانش آموختۀ کارشناس ارشد مطالعات معماری ایران ،دانشگاه هنر اصفهان ،اصفهان.
 2استادیار گروه معماری ،دانشکدۀ معماری و شهرسازی ،دانشگاه هنر اصفهان ،اصفهان.

چکیده

زندگی در شــهرهای ســنتی ایران تا اواخر دورۀ قاجاریه در قالب محله انتظام و معنا مییافت که در پی توســعههای شــهری دورۀ
پهلوی دچار تخریب و گسســت کالبدی و کارکردی گردید .به مرور زمان تغییر سبک زندگی و تسریع در روند آن موجب تحوالت
معنایی ،انزوا و نابودی ســاختار محالت از حافظۀ جمعی شــهروندان گردید .از آنجا که محله بستر زندگی جاری در شهر قدیمی و
مهمترین مقیاس سکونتی محسوب میشود مطالعۀ ساختار و عناصر شاخص آن حائز اهمیت است .حال آنکه پیرامون ساختار محالت
شــهر اصفهان در دورۀ قاجاریه و به منظور شــناخت هریک از محالت با دیدگاه مطالعات تاریخ معماری تحقیق زیادی صورت نگرفته
اســت .در این راستا محلۀ لنبان که از قدیمیترین و بزرگترین محالت اصفهان و واقع در جانب غربی این شهر بوده است در دورۀ
مذکور مورد مطالعه قرارخواهد گرفت .هدف این بازنمایی تدقیق و ترســیم پیشینۀ تاریخی یکی از مهمترین شهرهای تاریخی ایران
اســت .پژوهش حاضر از روش تاریخیتفسیری و با استفاده از منابع مکتوب معتبر تاریخی صورت پذیرفته است .دادههای تاریخی که
وجود محله از آن نشــات میگرفت و یا برای افراد محلی اهمیت داشت به عنوان مولفههای شاخص از منابع گوناگون شامل نقشهها،
سفرنامهها ،تاریخنگاریها و  ...تدوین و استخراج شد و با نگرشی متفاوت در پنج دستۀ شاخصههای طبیعی ،تاریخی ،اقتصادی و شغلی،
جمعیتی و کالبدی تبیین گردید .در نهایت با اســتفاده از مطالعات انجام شــده و تطبیق با نقشۀ سیدرضاخان گسترۀ این محله در شهر
دورۀ قاجاریه بازترسیم شــد و شناخت عناصر شاخص در این محله و موقعیتیابی آنان صورت پذیرفت .این مطالعات نه تنها به لحاظ
تاریخنگاری شهری ارزشمند است بلکه چنان که ساختاری برگرفته از رفتارها و فعالیتهای انسانها در بازۀ زمانی طوالنی و منطبق با
محیط طبیعی خود بوده است برای فرایند ارتقاء کیفی شهرهای امروزی امری ضروری است.
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مقدمه
«یکی از ویژگیهای مهم انسانها دخالت در محیطزیست طبیعی
و ســاختن محیط مصنــوع جهت زندگی اجتماعی اســت .درمیان
ساختههای دست انسان ،بیشک فضاها و محلهای زندگی شهری
پیچیدهترین و در عین حال مهمترین مصنوع بشری بوده و در واقع
عصاره تالش و تمدن انســانی در روی زمین در شــهرها تجلی پیدا
کرده است( ».امیرخانی ،بقایی و بمانیان« .)61 :1388 ،شهر به مثابه
بستر زندگی جمعی در جوامع مختلف ویژگیهای متفاوتی داشته
است .بررســــی روند شــکلپذیری شــهرهای مختلف در تاریخ،
اثرپذیــری آن را از مؤلفههای اقلیمی ،محیطی ،اعتقادی ،تاریخی،
اقتصادی ،اجتماعی و دینی نشان میدهد» (مردانی.)66 :1394 ،
«محــــات در شــــهر بــه عنــوان کوچکتریــن واحدهــای
مدنی محسوب شــده که شــامل تمامی ویژگیهای شهر هستند».
(کاشانیجو و فتحالعلومی بهار« .)2 :1394 ،مقیاسهایی نظیر محله،
به عنوان مهمترین مقیاس ســکونت در شهر ،همواره بخش مهمی
از دغدغههای فکری و حرفهای اندیشمندان و مدیران حوزه شهری
را به خود اختصاص داده اســت» (موقر ،رنجبر و پورجعفر:1394 ،
«.)36پیدایش مفهومی همچون «محلــه» دارای تاریخچههای طوالنی
در نظــــام شهرنشــینی ایران و جهان اســـت و ریشــه در زندگی
جمعی مردم و ارتباطات اجتماعی دارد» (ثقهاالسالمی و امینزاده،
 .)34 :1392محلــه از طریــق برخی عوامل و یــا اماکن و فضاهای
عمومی و شــاخص ،پیوند میان گروهــی از جامعه را در خود و در
ارتباط با دیگر محلهها و همة شــهر برقرار میکند« .محله در تاریخ
اجتماعی و زندگی شــهری ایرانیان توأم با ویژگیها و نشــانههایی
مانند :روابط و پیوندهای میانخانوادگی ،معاشــرتهای نزدیک و
«رو در رو» ،برخورداری از تعلقات مشــترک در میان ساکنان یک
مکان ،اســت بنابراین محلهها در شهرهای گوناگون از نظر ساخت
کالبــدی ،فضاهای عمومی ،ســیمای خانهها ،ســاختار اجتماعی و
روابط جمعی و ،...ممکن بود تفاوتهای بارزی از یکدیگر داشــته
باشند و اعتبار هر محله بسته به ساکنان آن ،فزونی مییافت .هر محله
بنا به ویژگیهایی که داشت از محالت همجوار خود متمایز میشد؛
گاه این وجوه تمایز در گروهبندی اجتماعی ،اقتصاد ،نقش سیاسی،
ویژگیهای معماری ،کارکرد و ســاختار فرهنگی از گونة مذهبی
و رســمها و حتــی زبان ،گویــش و لهجه کام ً
ال نمایــان بود و گاه
الگوهایی خاص ،پیونددهنده و وحدتبخش در میان همة محلهها
بودنــد که در این صورت وحدت در پیوند با تنوع ،به ســان دیگر
وجوه فرهنگی در ایران ،پردوام میماند( ».باستانی راد.)2 :1391 ،
امــروزه نبود الگویی متناســــب با بســتر اجتماعــی ،اقتصادی
وجغرافیایی کشــور و تکیه بــر الگوهای وارداتی ،تصمیمســازان
و تصمیمگیــــران را بــــا مشــــکل روبهرو کرده و ایــن موضوع
یکی از عواملی اســــت کــــه میزان تحقق اجــــرای برنامههــا و
طرحها را به حداقل رســانده اســت (کالنتری خلیل آباد ,حقی و
دادخواه .)18 :1393 ،در شــهرهای امروزی نقش محلههای شهری
درساختار اجتماعی شهر ایرانی اسالمی به شدت کاهش یافته است

(ســاالری پور ,و غيره  )38 ,1397و فرسایش و تخریب محلههای
ت تاریخی شــهر اصفهان تهدیدی جــدی در جهت تزلزل و از
باف 
هم پاشــیدگی هویت فرهنگی و تاریخی شــهر محسوب میشود
(سرائی ,بهرامی و مهرهکش .)28 :1391 ،لذا شناخت جامعی از این
واحدهای شــهری پراهمیت میتواند عالوه بر ارزش تاریخنگاری
و ثبت پیشینۀ تاریخی هر شهر؛ در راستای ساماندهی و برنامهریزی
برای بافتهایی با قدمت تاریخی ضروری باشــد چراکه الزم است
دخــل و تصرفهای صورت گرفته در ســاختارهای این دســته از
محالت با دقت نظری دو چندان و با شناخت نسبت به ساختار پیشین
آن صورت پذیرد.
محلــۀ لنبان اصفهان در زمــره محالت قدیمی شــهر اصفهان و
از بزرگتریــنِ آنان به شــمار میرود که بیتردید پژوهشــی جدی
به منظــور معرفی بافت آن نه تنها در بــازۀ زمانی قاجاریه ،بلکه در
هیچیک از دورههای تاریخی انجام نشده است.این پژوهش با اتکا
به مســتندات تاریخی و منابع شــفاهی (به صورت غیرمستقیم) و با
هدف شــناخت گستره و عناصر محلۀ لنبان در دورۀ قاجاریه شکل
گرفته اســت .تحقیق حاضر در پی پاســخگویی به پرسشهای زیر
است:
 گسترۀ محلۀ لنبان اصفهان در دورۀ قاجاریه کجاست؟ -عناصر شاخص این محله در دورۀ قاجاریه چه بوده است؟

روش تحقیق
اين پژوهش با اســتفاده از روش تاریختفسیری انجام شده است؛
براي اين منظور منابع تحقيق كه در زمرة منابع مكتوب هستند با شيوة
كتابخانهاي گردآوري شدهاند .درک حقیقت معماری گذشته ،از
کنار گذاشــتن تمام پیشفرضها و قواعدی آغاز میشــود که بر
اساس نگرش امروز به این میراث نسبت داده و بر پایۀ معماری و هنر
گذشتگان ادراک میشــوند .برای درک کیمیای معماری گذشته
باید انسان گذشــته را فهمید و از دریچۀ نگاه او به جهان نگریست
(سروش .)80 :1385 ،به منظور دستیابی به دادههایی برآمده از دورۀ
قاجار بیشــتر به کتابهایی از سفرنامهها و تواریخ «محلی» پرداخته
شد که بیشــتر به شــرح «مکان» پرداختهاند چنان که دکتر باستانی
پاریزی معتقد است «هرچه یک تاریخ ،سرزمین کوچکتری را فرا
بگیرد ،امکان بیشــتر دارد که در مسائل جزئی ،دقیقتر و صحیحتر
شود» (وزیری »)21 :1385 ،چراکه مورخ حوصله و مجال بیشتری
برای داشته است تا شهر و منطقه خود و نکات ارزشمند که جنبههای
مختلف زندگی اجتماعــی ،اقتصادی و فرهنگی را در بر میگیرد؛
شرح دهد (رجائی ،چلونگر و نورائی .)30 :1390 ،لذا دادهها شامل
اسناد دستاول تاريخي ،آثار مكتوب پژوهشگراني كه جمعبندي و
توصيفي از اين متون داشتهاند ،تهيه عكسهاي قديمي و يافتههاي به
دست آمده دیگر پژوهشها در دوره قاجاریه است .پس از انسجا ِم
مفهومي دادهها ،تحليل و تطبیق بر نقشــۀ اصفهان به منظور تدوين
نظرات جديد و تهیۀ نقشــهای جامع از گســتره و عناصر این محله
انجام شده است.

در مباحــث نظری حــوزۀ جغرافیای تاریخی که نخســتین بار به
صورت آکادمیک در قرن بیســتم به بحث گذارده شد .با تاکید بر
دشواری پژوهش در این حوزه مسائلی همچون فرهنگ انسانی که
پیشتر در حوزه جغرافیای انسانی میگنجید ،دارای ماهیتی تاریخی
بود؛ بنابراین انســان به عنوان محور تحــول در جغرافیای تاریخی،
عامل تاثیرگــذار در آفرینــش فرهنگ در ایــن تحقیقات معرفی
شد.در این نگاه هرچند اصالت را بر جغرافیا(مکان) قرار دادند ،ولی
مهــم آن بود که دادههای آن از طریق بررســیهای تاریخی فراهم
میشــد ( .)sauer, 2009: 4-15از آنجــا که الگویی جهت تحقیق
و پژوهشهای بنیادی بر جغرافیایی تاریخی صورت نگرفته اســت؛
در فرآیند این پژوهش ،پس از تبیین وجه تسمیه لنبان ،شاخصههای
یافته شــده دربارۀ محله در پنج دستۀ شاخصههای تاریخی ،طبیعی،
اقتصادی و شــغلی ،جمعیتی و شاخصههای کالبدی تبیین و تحلیل
شده است.

بازنمایی گستره و عناصر شاخص محلۀ لنبان اصفهان در دورۀ قاجاریه

مرور یافتههای تحقیق
جای نامهــا داللت بر چگونگــی پدیداری آبادیها ،شــهرها،
کشــورها ،و در شــهرها عناصــر کالبدی چون کویهــا ،گذرها،
کوچههــا ،خیابانها و میادین ،عناصر معماری وابســته به شــهرها،
روستاها ،معابر و  ...دارد که در دل تاریخ بر جای ماندهاند (باستانی
راد و مردوخی .)22 :1392 ،شناخت نامها عالوه بر اینکه به بررسی
تاریخ اجتماعی و فرهنگی کمک میکند دریچهای برای کشــف
ســاختار شهری محله اســت .در اولین گام اســتفاده از جای نامها؛
برای واژۀ «لنبان» معانی گوناگونی ذکر گردیده است که به صورت
خالصه در ذیل بیان خواهد شد:
«اول آن که لُنب در لغت به معنای بزرگ است و لنبان به معنی
بزرگان .به دلیل ســکونت افراد بزرگ و شــاخص در این محله،
آن را بدیــن نام خواندهاند .دوم آنکه مصــدر لنباندن در لغت به
معنی فراوان خوردن خوراکی اســت و به دلیل اینکه در گذشته
آن محل ،مانندفضاهای عمومی و تفریحی شــهر انگاشــته شده و
مــورد توجه همگان بوده اســت .لذا خــورد و خوراک در آنجا
رواج داشــته و آن را به نام لنبان یعنی محل خوردن میشــناختند»
(بهشتینژاد.)23 :1388 ،
به نظر وجهتســمیههای مطرح شــده ،توســط بهشــتینژاد بسیار
ســطحی است ولی میتوان مورد اول را چنین تعبیر کرد که لنب به
معنی بزرگ ،به دلیل وسعت این محله بدان نسبت داده شده است؛
چراکه دانههای ســازندۀ این محله را باغــات ،کاخهای تفریحی و
بیشهها تشکیل میداده است و به تبعیت از ذات و ساختار این دانهها،
به لحاظ وسعت از محالت دیگر شهر اصفهان بزرگتر بوده است.
البته الزم به ذکر اســت نام «لنبان» در دورههای پیشــین به این محله
اطالق شــده و لزومــا مربوط به دورۀ قاجاریه نیســت .با این وجود
تحلیل دادهها حاکی از آن اســت که در دیگر دورهها نیز این محله
به لحاظ گستردگی با اختالف زیادی از دیگر محالت وسیعتر بوده
است.

لنبان براســاس دو کتاب احصائیه و االصفهــان جزو ناحیه یک
از نواحــی چهارگانه اصفهان عصر میر ســید علی جناب به شــمار
میرفتهاســت .در مقیاس تقریبی با وضعیت کنونی شــهر اصفهان،
شرق آن به خیابان شهید بهشتی(بهشتی نژاد ،سمت شرقی را خیابان
اردیبهشــت با نام پیشین مستهلک میداند) ،غرب به بزرگراه خیام(
این خیابان در دوره پهلوی ،به دورشهر شهرت داشتهاست) ،شمال
به خیابان صارمیه و جنوب به حواشــی رودخانه زایندهرود محدود
میشــود (جناب .)34 :1393 ،نقشــۀ اصفهان کنونی نشان میدهد
بســیاری از جاینامها بدون مشخص بودن دالیلش و حفظ ساختار
شکلی مکان ،همچنان بر نقاط شهری باقیمانده است .محلۀ لنبان در
دورۀ قاجاریه در جنوب غربی شهر و در جوار سه ناحیۀ چهارسوق
شــیرازیها ،جویشاه و مســتهلک قرار داشته اســت .این محله از
جانب غربی به صحراهای حاشــیۀ شــهر منتهی میشــده است که
در شــکل  1موقعیت محله لنبان در نقشۀ سید رضاخان(نقشۀ دورۀ
قاجاریه از اصفهان) و محالت همجوارش نشان داده شده است.

شکل شمارة  :1موقعیت محله لنبان در شهر اصفهان دورۀ قاجاریه و
نسبتش با دیگر محالت مجاور؛ ترسیم :پژوهشگر .1398

شاخصههای طبیعی
همانطور که پیشتر اشاره شد این محله در ناحیه یک شهراصفهان
قرار دارد ،میتوان گفت دو هسته محلهای در آن وجود داشته است
و بی دلیل نیست که آن را لنبانین گفتهاند (شفقی.)400 :1381 ،
بهشــتینژاد در نقش شخصی که تجربه زندگی در محلۀ لنبان را
دارد ،محــدوده محله لنبان قدیم را چنین میداند :لنبان و لنبانچی و
صحرا و ســه پله از قسمتهای مهم لنبان در نقشههای قدیمی بوده
که دو قســمت آخر یعنی صحرا و ســه پله قســمتهای زراعی و
باغات محله لنبان محسوب میشده است .این محله در جانب غرب
و جنوب غربی شهر واقع بوده که به لحاظ جغرافیایی موقعیت بسیار
مناســبی به شمار میرود؛ عالوه بر آن همجواری با رودخانۀ زاینده
رود یکی از محاســن این محله تلقی میگــردد .بعضی از نامهایی
که بهشــتینژاد به آنها اشــاره میکند ،در متــن صورت احصائیه
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هــم ردیف با محله لنبان و به عنوان نام محلهای دیگر آورده شــده
اســت .گمان میرود اینان محدودههای کوچکی درون محلۀ لنبان
باشند ،که تعرف و شناخت مکانها را سادهتر میکردهاند و موجب
خوانایی بافت این محله میشــدهاند .براســاس نظرات بهشــتینژاد
قسمتهای آباد این محله در زمانهای بسیار قدیم در اطراف مسجد
لنبان و قسمتی از خیابان عباسآباد و صائب فعلی و قسمتی از خیابان
اردیبهشت بوده و در زمانهای بعد از آن در زمینهای زراعی محله
صحرا و سه پله و خیابان آتش توسعه پیدا کرده و در حال حاضر از
كل محــدوده دیگر باغ و صحرایی باقی نمانده و اکثر آنها تبدیل
به ســاختمانهای مســکونی و تجاری و اداری و خیابان شده است
(بهشتینژاد 11 :1388 ،و .)12
با نگاهی گذرا بر نقشــه ســید رضا خان واضح است که درصد
زیادی از این محله را پوشش گیاهی باغات به خود اختصاص داده
اســت .به همین دلیل اشــاره به باغات به عنوان قســمتی از ساختار
طبیعی محله ضروری است.
بهشتینژاد باغات فراوان محله لنبان راچنین میشمارد :باغ تکیه
کــه قبر صائب در آن قرار دارد -باغ جنت -باغ کوره  -باغ آقا میر
مؤمنــی  -باغ کالنتر  -باغ معروف به ده جریبی  -باغ مســتهلک -
باغهای آخر خیابان شــاهپور و دنبال رودخانه ،باغ مهیار و باغ حاج
اسماعیل و حاج میرزا حسن خان تریاکی و باغ دولت و باغ ابراهیم
خان سرتیپ و باغ حاج محمد جعفر (در محدوده گاراژ غروی) -
باغ شاهزاده  -باغ معتمدالدوله  -باغ سادات  -باغ نو  -باغ زرشگ
 باغ حاج رضا -باغ علیقلی آقا -باغ دواشــی ،اسامی دو باغ از اینباغها که در نقشــه دارالســلطنه اصفهان ،ترسیم شده در سال ۱۳۰۲
ش ،موجود است (بهشتینژاد )15 :1388 ،که البته به جز دو مورد از
باغات فوق ،نام بقیه در نقشه سیدرضاخان مشاهده نشد.
الزم به ذکر اســت آنچه در این قســمت باغ نامیده شده ،الزاما
فضایی سرســبز و مملو از پوشــش گیاهی نبودهاســت ،چه بساکه
به موجب قحطــی و خشکســالیهای دورۀ قاجار ،ایــن باغات به
زمینهایی بایر و تنها با تعدادی نهال تبدیل شده باشند و نام نبردن از
آنها در نقشۀ سیدرضاخان نیز به همین دلیل امکانپذیرباشد.

شاخصههای تاریخی
در اولین دادۀ تاریخی مرحوم آقا ســید محمــد علی مبارکهای
در کتاب نوراالنوار في کشــف احوال زینب بنت موسی ابن جعفر
شرحی بر چگونگی آمدن فرزندان و خویشان موسیابن جعف ر (ع)

از مدینه به ایران اینگونه نقل میکند :در آن زمانها لنبان قصبهای
درکنار اصفهان بوده اســت (مبارکــهای )11 :1360 ،که با توجه به
تاریخ شــهادت امام رضا(ع) ،ایــن داده روایتی از وضعیت پیش از
قرن دوم هجری اســت .جالــب آنکه مبارکــهای در کتاب تاریخ
اصفهان خود مینویسند دو محل در اصفهان مرکز نشر حدیث بوده
یکی ابهر (ابر در خیابان جی) و یکی لنبان و دیگر جاها از محدثین
این دو ،حدیث فرا میگرفتند (بهشتینژاد.)19 :1388 ،
دو دورۀ حکومتــی مهم در اصفهان وجود دارد .اول آلبویه که
بــه طور قطع لنبان در ابتدای امــر تا زمان عالءالدوله یکی از دهات
نزدیک شهر اصفهان بوده است .آن دروازه شهر که نزدیک این ده
بوده به دروازه لنبان خوانده میشده ،پس از توسعه جزء شهر شده و
از محالت مهم به شمار رفته است همچنین از دو قسمت لنبان سفلی
و عليا تشکیل میگردیده است (رفیعی مهرآبادی.)262 :1352 ،
حکمرانان کاکویه شــهر اصفهان را وسعت دادند .مافروخی در
محاسن اصفهان درباره محالت اصفهان آن عصر مینویسد:
«و از جمله محاسنی که رقعه بقعه اصفهان به رتبت مزایا و زینت
صفا یا محلی و مزین اســت بارویی هست محیط بر شهر مانند دور
ملک چهارم بر قرصه مهر ،متحدث آن عالءالدوله مساحت دور آن
زیادت بر پانزده هزار گام ،بیرون آنچه خارج شــهر مهمل نهاده و
محالت مشهوره از آن منقطع و معطل افتاده مثل «كماآن» و «براآن»
و «ســنبالن» و «خرجان» و «فرسان» و «باغ عبدالعزیز» و «کرواآن» و
«اشکهان» و «لنبان» و «ویدآباد»» (مافروخی 77 :1385 ،و .)78
یاقــوت حموی در کتــاب معجم البلدان نام «لنبــان» را به عنوان
بخشــی از «دیۀ اندان» که از دیههای اصفهان بر میشــمارد ،آورده
اســت (یاقوت حموی.)331 :1380 ،دیگر کتب منتســب به دورۀ
ایلخانــی نیز لنبــان را از جمله دهات اطراف اصفهان برشــمردهاند
(قزوینــی .)525 :1373 ،یکــی از آثار مهم و باســتانی محله لنبان،
مسجد لنبان است که اصل بنا ،به طور یقین قبل از قرن ششم هجری
بوده است (جناب ،)36 :1386 ،که خود شاهدی بر قدمت تاریخی
این محله است.
دومین دوره پر اهمیت در این شــهر ،دورۀ صفوی بوده ،که این
محله در زمرۀ محالت جدیدی است که قبل از صفویه بیرون حصار
شهر قرار داشته و در آن دوره به دنبال رشد و توسعه شهر جزو آن به
حساب آمدهاست (جناب.)25 :1393 ،
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شاخصههای جمعیتی
محله اگرچه كالبدي با حدود و ثغور معـــين اسـت و عناصـري
مشـخص دارد ،امـا مفهومي صرفا كالبدي نيست .جز مواردي بسيار
محدود محله به داليلي غير كالبـدي و در ارتباط با مفاهيم فرهنگي
و اجتماعي بســيار پيچيدهای شــکل میگيرد (پارسی ,منصوری و
بدری .)990 :۱۳۹۰ ،از ســویی دیگر روابط محکم همســایگی با
هویــت ایرانی-اســامی و بومی در محالت ســنتی منجر به تجلی
الگوهای مشترک زندگی ،وابستگی عمیق محلی و محترم شمردن
حریمها شده بود (محمدی و آزاده  .)25 ,1397چنان که در رابطه با

بازنمایی گستره و عناصر شاخص محلۀ لنبان اصفهان در دورۀ قاجاریه

شاخصههای اقتصادی و شغلی
اقتصاد هر محله تا حد زیادی به موقعیت اقتصادی افراد ســاکن
در آن محله وابســته اســت و وضعیت اقتصادی آنها تعیین کننده
میزان آبادانــی و رونق در آن محله خواهد بود چنان که امروزه نیز
توان اقتصادی افراد است که آنان را در نقطۀ خاصی از شهر اسکان
میدهد و یا توانایی آنها در اســتفاده از خدمات مختلف را تعیین
میکند ( .)arigoni, 2001: 15بنابر روایت بهشتی نژاد محلۀ لنبان در
ابتدا محل ســکونت پادشاهان و زمامداران صفوی بوده است (البته
این نقل بدان علت اســت که وی محله عباسآباد را جزئی از محلۀ
لنبــان در نظر گرفته اســت) .در نهایت به دلیل قرارگیری این محله
در خارج از حصار شهر ،در هنگام حملۀ افاغنه ،جمعیت سرمایهدار
حکومتی اکثرا به شــهرها و مناطق دیگر کوچ کرده و باغات آنان
خــراب و منازل قدیمی هم مخروبه شــد و از بین رفــت .در دورۀ
قاجاریه نیز ظلالســلطان ،فرزندان او و ایادی حکومتی آنان در این
محل سکونت داشتند که بر اساس دیگر منابع به نظر میرسد مراد،
سکونت موقت در محل باغات و کاخهای تفریحی آنان باشد.
به نظر میرســد که در زمانهای قدیم مــردم این محل به علت
فراوانــی آب و باغــات منطقه به زراعت و چوببــری و نجاری و
شغلهای جنبی آن اشــتغال داشته و بعضا نیز به شغلهای دولتی و
آزاد مشغول بوده اند و همچون دیگر مناطق افراد عالم و دانشمند و
صاحب منصب و شاعر فراوانی در اینجا زندگی کرده و یا به مناطق
دیگر مهاجرت نموده و در آن جاها بلند آوازه شده اند (بهشتینژاد،
.)18 :1388
آنچه از بررســی دادههای دوره قاجار به دســت میآید گویای
آن اســت که لوطیگری از حرفههای شــاخص این محله به شمار
میآمده اســت .اشرار و الواط محلۀ لنبان در دورۀ قاجاریه به عنوان
حامی صاحب منصبان و قدرتمندان محلۀ پاقلعه وبیدآباد محسوب
میشدهاند و در اکثر رویدادهای اعتراضی الوار این محله در میدان
حضور داشتهاند.
بهشتینژاد روایت میکند که در بین بعضی از پیرمردهای محل
ایــن صحبت بود کــه در زمانهــای قدیم در محلــهی لنبان برای
ســفارش دهندگان ،کبوترهای نامه رسان تربیت میکردند .حسین
بن محمــد ابراهیم تحویلــدار اصفهانی ،مولف کتــاب جغرافیای
تاریخی اصفهان ،کســب و کار ایشــان را پیلــهوری ميان دهات و
ایالت و کرایه کشــی و کلک و تاپوســازی و زراعت و مزدوری
دهات اطراف شــهر و سایر معامالت میداند ،همچنین نقل میکند
که بعضی از مردان آنها غالمان دیوانی و نوکران والیت میشوند،
به خدمات حکومت وعمال واليت اشــتغال دارند .سوارهای رشید
میان اینها بهم میرســد ،بزرگ اينهــا اوالد حاجی کلبعلیخان و
حاجی هاشم خانند(تحویلدار.)91 :1342 ،
امــا برخی رفتارها و حرفهها به واســطه کالبد شــهری ،منحصر
به یک محله میشــده اســت و بــه خودی خود عملکــرد ویژهای
در آن مــکان ایجاد کرده اســت .در روایتی از بهشــتینژاد داریم:
در زمانهــای قدیم از زاینده رود و نهرهای جدا شــده از آن برای

حمل و نقل نیز اســتفاده میشــد ،بدین صورت که در روســتاها و
مناطق باالدســت بیشــههای فراوان از درخت چنــار و کبوده قرار
داشــت و همچنین نیزارهای اطراف و داخــل رودخانه که نیهای
آن را برای ســبد بافی استفاده میکردند و پس از اینکه نیها و تنه
این درختها به حد الزم رشــد میکرد و برای استفاده سقف و یا
تولیدات نجاری و سبدســازی مناسب میشــد؛ آنها را قطع کرده
و چــون حمل و نقل آن بــه اصفهان به خاطر عــدم وجود جاده و
وســائل نقلیه ،امکانپذیر نبود؛ در وقت مناسب که آب فراوان بود
الوارهای چوب و بستههای نی را در دستههای معین به هم بسته و به
رودخانه میانداختند .یک نفر هم در جایی مشــخص روی الوارها
مینشســت و آنها را بر روی آب هدایت و محافظت میکرد و به
اصفهــان میآورد .در نزدیک پل مارنان کــه نهر بزرگ نیاصرم و
دیگر نهرها منشعب میشد آنها را در مسیر مورد نظر هدایت کرده
و به طرف لنبان میآوردند .در این محل به دلیل انشعاب بیشتر نهرها
و دشــواری حرکت چوبها در پیچ و خمهای فراوان آنها ،نیها
و الوار و چوبها را بیرون کشــیده و برای خشک شدن در معرض
آفتاب قرار میدادند .همزمان کار عده دیگری شروع میشد ،بدین
ترتیبکه ابتدا با داسهای آهنین به پوستکندن از الوار و چوبها
ی آن را دراندازههای مختلفدستهبندی کرده در
پرداخته و عده ا 
انبارهای مختلف که به آنها چوبدانی میگفتند به حالت عمودی
قرار میدادند تا خشــک و از خمیدگی آنها جلوگیری شــود .در
همیــن چوبدانیها عدهای افراد پرقدرت با ارههای دو طرفه بزرگ
چوبهای قطور و بلند را به اندازههای سفارش شده برش میدادند.
به این افراد ارهکش میگفتند .نیها و شاخههای باریک را هم برای
ساخت سبد به کارگاههای مخصوص میبردند و اینجانب با چشم
خــود در دوران کودکی تمام این مراحــل را از نزدیک دیده بودم
و با بعضی افراد شــاغل در این کارها صحبت داشــتم (بهشتینژاد،
25 :1388و .)26عدم اشــاره به پیشۀ یاد شده در روزنامههای دورۀ
قاجار ابهاماتی در شرح دقیق این فعالیت ایجاد میکند که میتواند
ریشــه در خشکسالی ،وضعیت طبیعی آن دوره و از بین رفتن رونق
این پیشــه داشته باشــد .گمانۀ دیگر در این باب آن است که شاید
این حرفه در قســمت مشــخصی از اَبَر محله لنبان یا در یک فضای
کارگاهی شــاخص صورت میگرفته است و به حد لزوم فراگیر و
مورد شناخت همگان نبوده است.

9

فصلنامه علمي ـ پژوهشي
سال دهم

شماره چهـلم تابستـان 1399

10

بعضی مکانها و محالت در شهرها روایاتی در مورد افراد ،فرهنگ
و زندگی اجتماعی آنان اســت که منابعی به آنها اشاره نکردهاند
ولی بعضی این روایات چنان به مکان اتصال یافته و همه به آن باور
دارنــد که ذکر نکردن آن ،همچون خالئــی در بیان حق مطلب به
نظر میرسد.
بــه طور مثال در ترجمه کتاب محاســن اصفهــان (صفحه )۱۲۶
میگویــد ...«:و از آن جمله که اصفهان را به قدم میمون و مبارک
مشــرف و مکرم گردانیدهاند از اهل بیت پیغمبر (ص) امیرالمؤمنین
الحســن ابن علی ابن ابی طالب و صاحــب روضات میفرماید امام
مجتبی(ع) در محلی که بعدأ مسجد والرضوان النبان در آن بنا شده
نماز گذاردند».
بهشــتی نژاد در کتاب لنبــان نقل میکند کــه روایاتی مبنی بر
قرارگیری معبد یهودیان و قبر یکی از بزرگان آنها در محل مسجد
لنبان بوده اســت ولی این موضوع را در هیچ منبعی نیافته اســت .از
مرحوم حجت االســام حاج ســید علی خلدى (ه) نقل شــده که
فرموده اند« :در زمانهای قبل از اســام قبــر یکی از پیامبران دراین
ت و بعضی افراد هم خوابهایدرارتباط با امتیاز این
محل بوده اس 
محل و مسجد دیدهاند»(بهشتی نژاد.)10 :1388 ،
این محلــه در زمانهای مختلف تاریخی ،بافت جمعیت متغیری
داشته است .در دوران زندیه و قاجاریه بیشتر طایفه لرها در این محله
حضور داشــتهاند و منابع تاریخی به وضوح گواه شــرکت آنان در
جریانات پیش و در حین مشروطه اصفهان هستند.
از طرفــی تحویلدار نیز اشــاره میکند که« طايفــه قديمى الوار
بختیــاری و اینها جماعتی کثیرند و منحصرا ســه محله اصفهان را
پر کردهاند :لنبان ،جوزدان ،شئیش».بر اساس روایت رستم الحکما
نیــز محله لنبان از محالتی بود که در جریان زندیه از آفات جنگ،
غــارت و تاراج محفوظ مانــد چراکه عده ای از افراد ســاکن در
آن محلــه همانند زندیه لر بودند (آصــف 235 :1352 ،و .)256این
موضوع که ریشــه لرهای ساکن در این محله مربوط به کدام طایفه
اســت را به صورت قطعی نمیتوان اذعان داشت اما بر اساس متون
متعدد ســکونت اقوام لر در این محله برای سالهای طوالنی قطعی
است .به طور نمونه سلسلۀ مرحوم رجبعلی لنبانی؛ آن مرحوم رئیس
طوایف الوار شهرنشین بود که در محالت بیدآباد و لنبان سکونت
داشتند (تحویلدار. )74 :1342 ،
آل ترکه از خاندانهای علمی معــروف اصفهان در قرون هفتم
الی دهم بودند و قبور بســیاری از ایشان از جمله صائنالدین ترکه
و علمــا و بزرگان دیگری در مقبره ای در کنار مســجد لنبان بوده
که اکنون آثاری از آن دیده نمیشــود (بهشــتینژاد.)84 :1388 ،
در اصفهان افرادی تحت عنوان بابا که احتماال سمت پیشکسوتی
محل خود را از جهت راهنمایی مردم داشــتند بودهاند و ســه نفر از
آنان در این منطقه شناخته شدهاند یکی بابا سرخ که قبرش در کوچه
ای به همین نام قرار داشت و دیگر باباسید که در خیابان لنبان (کنار
منزل آقاسید مرتضی حسینی) قرار دارد .قبر بابا علمدار هم نزدیک
مسجد سلمان است.

جمعــی از معاریــف محلــه لنبــان عبارتنــد از :آتــش
اصفهانــی 1343-1283(:ق)؛ آثــار بخارایی :از شــعراء قرن  ۱۰و
۱۱ق و از کدخدا زادگان بخارا اســت که در اثر رنجش از سلطان
بخارا به اصفهان گریخت و مدتی در مســجد لنبان به درس حاضر
میشــد و سپس از راه شــیراز به هند رفته اســت (نصیری:1384 ،
)6؛ آصف  -محمد هاشــم الحسینی الموسوی :متخلص به آصف
فرزند امیر حســن -در قرن  ۱۲ق در اصفهان و ســاکن محله لنبان
بوده  -تحصیالت اولیه اش در مکتب مالاســداهلل در لب نهر شــاه
(جویشاه) بوده و به علت وابستگی به خاندانهای حکومتی و شغل
دیوانی پدرش ،دسترســی به بعض اطالعات درونی دســتگاههای
دولتی و امراء آن زمان داشته و کتاب رستم التواریخ را نوشته است
(آصف)36 :1352 ،؛ الماس خان :شــخصی سیاه چهره در دستگاه
ظل السلطان؛ رئیس اویس لنبانی :از روساء لنبان؛ صارم الدوله اکبر
میرزا مسعود :فرزند ظل السلطان ،وی بعد از پدر در باغ نو (نزدیک
فلکه صارمیه) همچون وی در مقام دستاندازی به قدرت و بقایای
آثار صفویان بود؛ ظل السلطان-مسعود میرزا یا سلطان مسعود میرزا.
در محله ،اعتقادات و رسومات خاصی نیز وجود دارد که منجر به
رویدادهایی در آن محله میشود و یکی از مواردیست که در کالبد
معماری اهمیت مییابد .از مراســمات رایــج در این محله میتوان
به طوقخوانی اشاره کرد ،طوق لنبان نوعی عالمت برای عزاداری
بوده که افراد عقید ه داشــتهاند قدمتی چهارصد ساله دارد و مراسم
عزاداری با آن را طوقخوانی میگفتهاند .این طوق در خانۀ علما و
افراد معتبر محله لنبان نگهداری میشــده است مانند آقا میرمومنی،
حاج عزیز اهلل حاجیان و سید هاشم سیدمعلمی (بهشتی نژاد:1388 ،
 )81یا به طور مثال در قســمت باالیی ورودی شبســتان مسجدلنبان
دو اطاق قرار داشــت که در زمانهای قدیم اســتراحتگاه افرادی
بــوده که مدت زمانی را در این مکان مقدس قصد ماندن و عبادت
و تجرد داشــتند و نقل شــده که عارف مشــهور مرحوم حاج شیخ
عباســعلی نخودکی اصفهانی بعضی از این دورانهای عبادتی خود
را در این اطاقها گذراندهاند (بهشــتینژاد .)30 :1388 ،تخصیص
مکانــی با کاربری یاد شــده بــه خودی خود موجــب جذب افراد
خاصی به این محله میشده است.

شکل شمارة  :3دروازه سهپله در محلۀ لنبان شهر اصفهان؛
ترسیم :پژوهشگر.1398

شاخصههای کالبدی
نمادها و نشــانهها یا به بیانی شاخصههای کالبدی در معماری از
گذشــته تا امروز طیف وســیعی از بناها را شامل میشود .دروازهها
نیز بــه عنوان یکــی از انواع برجســته بناهای نشــانهای ،جلوههای
گوناگون داشــتهاند .تداوم خاطرهای مــکان دروازهها در هر زمان
نمود ویژهای داشــته است (شــعله .)20 :1385 ،ارباب اصفهانی در
کتاب نصف جهان فی تعریف االصفهان در شــمارش دروازههای
شــهر اصفهان ،از دروازهای با نام «ســهپله» در جانب غربی شهریاد
میکند (االصفهانی 23 :1368 ،و  .)24براســاس نقشۀ سیدرضاخان
این دروازه درمنتهیالیه غربی محلۀ لنبان قرار داشته است(شکل .)3
البته بهشــتی نژاد عالوه بر دروازۀ ســهپله ،قائل به وجود دروازهای
با نام لنبان نیز هست که در دیگر منابع به آن اشارهای نشده است.

محله لنبان به اســتناد صورت احصائیه که سرشــماری کاملی از
اصفهان دورۀ قاجاریه محسوب میشود؛ شامل کوچهها و گذرهای
ذیل بوده است(شرح شمارهها در ادامه آمده است):
کوچه جوی شــاه( ،)1کوچه حاج محمد جعفــر زرگر ،خیابان
لنبان( ،)2ســر جوي لنبان( ،)3بقیه سرجوی لنبان ،کوچه قصابها،
کوچه حاج محمد حسین ،چهارراه لنبان ،کوچه حاج اسداله ،کوچه
حمام لنبان ،کوچه رجب علی ،کوچه حاج عباس ،کوچه چهارراه
لنبــان( ،)4کوچه حاج صادق ،کوچه چهــارراه لنبان ،کوچه حاج
هاشم خان ،کوچه پشت منزل میرزا عبدالحسین ،کوچه مدبرالدوله،
کوچه میرزا اسداله ،کوچه بازارچه شعبان علی( ،)5کوچه درب باغ
قربانی ،کوچه پهلوان ،بقیه کوچه درب باغ قربانی ،سرجوی لنبان،
کوچه الیادران( ،)6کوچه نجارباشی ،بقیه کوچه البادران ،سر جوی
لنبان ،کوچه حمام صحرا ،کوچه حاج يعقوب خان ،کوچه طاقی،
کوچه حاج یعقوب ،بقیه کوچه سرجوی لنبان ،کوچه هالو مرتضی،
کوچه باغ کوره ،بقیه کوچۀ ســرجوی لنبان ،خیابان سه پله ،خیابان
درب مسجد لنبان ،کوچه على رضاخان.
در ادامه تطبیق نام کوچههای ذکر شــده در صورت احصائیه با
نقشۀ سید رضاخان نشانههایی از این محله را مشخص میکند.

بازنمایی گستره و عناصر شاخص محلۀ لنبان اصفهان در دورۀ قاجاریه

شکل شمارة  :4تعیین خیابان جویشاه در محله لنبان بر نقشه
سیدرضاخان؛ ترسیم:پژوهشگر.1398

 -1کوچۀ جویشــاه اولین گذر در فهرســت فوق از محلۀ لنبان
اســت و از آنجایــی که پس از اشــاره به آن ،کوچــۀ حاج محمد
جعفر زرگر ثبت شــده اســت ،میتوان استنباط کرد منظور معبری
با نام «ادامۀ خیابان جویشــاه» در نقشۀ سیدرضاخان بوده است .از
ســوی دیگر به علت اشــاره نشــدن به چهارراه حاج کاظم یا باغ و
عمارت یمین السلطان و حتی سقاخانه در لیست پالکهای کوچه؛
گمان میرود جناب سرشــماری برای این محله را از تقاطع خیابان
چهارسوق شیرازیها و «خیابان دنبال جوی شاه» آغاز کرده باشد که
در شــکل  4مشخص شده است .نامیدن محدودهای به نام جویشاه
که در اصل به نظر گذری در یک محله وسیعتر بوده است ،به نقل
از بهشــتینژاد داللت بر عبور نهر آبی با این نام از آن گذر داشــته
است (و یا قرارگیری گذر در جوار این نهر آب).
 -2جناب پس از شــمارش گذر فوق به ســراغ خیابان بزرگی
به نــام لنبان میرود که در نقشــه ،خیابانی با این نــام در تقاطع با
معبر سرجوی شاه قابل مشاهده است .اما این موضوع که از کدام
ســمت این خیابان شــروع به شــمارش کرده و چه شده که پس
از گذر جویشــاه به ســراغ این خیابان آمده مورد مناقشه است،
چراکه اشارهای به سقاخانۀ واقع در ابتدای این خیابان نمیکند.
 -3در نقشۀ سیدرضاخان نام ســرجوی لنبان برای هیچ گذری
مرقوم نشــده اســت .از طرفی خیابان لنبان به مــادی فدن و مادی
سرجوی شــاه ختم میشــود لذا میتوان حدس زد که نام مادی
ســرجوی در نظر گرفته شــده؛ و به دلیل عبور این مادی از محله
لنبــان در انتهــای نامش لفظ لنبان را افزودهاند .تنها نشــانه کمک
کننده به تشخیص این خیابان «باغ یمینالسلطنه» است که در شکل
 5نیز نمایش داده شده است.

شکل شمارة :5تعیین خیابان لنبان در محله لنبان بر نقشه سیدرضاخان؛
ترسیم:پژوهشگر.1398

 -4برای تشــخیص چهاراه لنبان هیچ نشانی موجود نیست تنها
با احتســاب احتمال بازدید به ترتیــب از کوچهها ،گمان میرود
چهــاراه لنبان در تقاطــع مادی فدن و خیابان لنبــان و در نزدیکی
حمام لنبان قرار داشته است؛ چراکه در توالی دوکوچۀ بعد از آن
کوچه حمام لنبان آمده است.
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 -5میتوان حدس زد کوچۀ بازارچه محلی شعبانعلی اشارهای
به مجموعه دکاکین هم جوار مســجد لنبان اســت که در نقشه نام
آن موجود نیست (شکل.)6
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قســمت غربی بعد از جلوخوان واقع در خیابان ســرجوی لنبان
به دلیل منتهی شــدن به دروازۀ ســه پلــه ،خیابان «ســهپله» نامیده
میشــده .همچنین جزئیات فهرســت احصائیه حاکی از آن است
که کالسکهخانهای در مسیر این خیابان قرار داشته است.
خیابــان درب مســجد لنبــان برحســب نــام آن قطعــا یکی از
خیابانهای منتهی به مســجد لنبان خواهدبود .در لیســت احصائیه
بــرای یافتن دقیق این معبر ،اشــاره به وجــود طویله کورهپزی در
دومین پالک سمت چپ خیابان است .همچنین در انتهای کوچۀ
مذکور در فهرســت احصائیه به «کالســکه خانۀ افتخار السادات»
اشاره شده است.

شکل شمارة  :6تعیین بازارچه شعبانعلی در محله لنبان بر نقشه
سیدرضاخان؛ ترسیم :پژوهشگر.1398

 -6جناب بعد از ذکر تمام کوچهها وحوالی مسجد لنبان دوباره به
قسمت شمالی محله بازمیگردد .در امتداد سر جوی لنبان کوچهای
به نام الیادران را نام میبرد که در ادامۀ با کوچه نجارباشی برخورد
میکنــد .گمان مــیرود کوچهای با نام الیادران ســر جوی لنبان و
کوچۀ نجار باشی را مرتبط کرده باشد که در این نقشه کوچهای به
نام الیادران مشاهده نمیشود(کوچهای با نام مشابه مربوط به حدود
محله چهارســوق شیرازیهاست و از مکان مربوطه دسترسی به آن
امکانپذیر نیســت .).نام خیابان باغ نو نیز مورد مناقشه است چراکه
گذری با این نام(در میان محله) در احصائیه موجود نیست(شکل.)7

شکل شمارة  :7تعیین خیابان الیادران به تعبیر جناب در محله لنبان بر
نقشه سیدرضاخان؛ ترسیم :پژوهشگر.1398

در ادامه به شناســایی بعضی فضاهای گمشــده بر روی نقشه و
همچنین مکانهای موجود در هر خیابان اشاره میشود تا بتوان به
شناسایی دقیقتر محله پرداخت.

شکل شمارة  :8تعیین خیابان درب مسجد لنبان به تعبیر جناب در
محله لنبان بر نقشه سیدرضاخان؛ ترسیم :پژوهشگر.1398

مســیری که در کنار مــادی حرکت میکند و در نقشــه به آن
نامی اطالق نشده است ،میتواند مسیر مذبور انگاشته شود چراکه
کــوره در ســمت چــپ آن قــرار دارد و در ادامه به جــاده ختم
میشود ،لذا وجود کالسکه خانه در انتهای آن قابل پذیرش است.
درنهایت با موقعیتیابی کوچهها ،معابر و خیابانهای یاد شده در
صورت احصائیه ،حدود محلۀ لنبان به صورت شــکل  9استخراج
گردیــد .معابر رنگــی در تطابق یــا معادل گذرهــای نامبرده در
صورت احصائیه هســتند واحتماال تمامی کوچههایی که در نقشه
یافت نشــدند فضای میانی محله تعبیر شدهاند یا جناب در ثبت نام
دیگری به آن ها نســبت داده یا این ناهمخوانی اسامی در نقشه رخ
داده و به آن ها اشاره نشده است .معابری که با نقطهچین مشخص
شدهاند بر اساس استداللهای پیشین با کمی احتیاط جزئی از این
محله در نظر گرفتهشدهاند.
محله همیشه یک شریان حرکتی داشت که آن را به مراکز اصلی
شــهر متصل میکرد .لذا عالوه بر شناســایی حدود محله در دورۀ
قاجاریه با معابر نامبرده از آن ،الزم اســت عناصر اصلی محله چون
میدان محله ،بازارچه ،مســجد ،تکیه ،حمام ،آب انبار و یخچال که
معموال بر این محور اصلی قرار میگرفتند برای تکمیل بازنمایی آن
شناســایی شــود .در محلههای کوچک همه این عناصر در اطراف
میدانچه محله گرد میآمدند و مرکزیت محله را تعریف میکردند.

شکل شمارة  :9تعیین تمامی معابرمحله لنبان به تعبیر جناب بر نقشه
سیدرضاخان؛ ترسیم :پژوهشگر.1398

تحلیل نقشــهها نشــان میدهد ابر محله لنبــان تنها محلهای در
اصفهان قاجاری است که از عبور تمامی مادیها بهره برده است.
مادیها در زمان رونق موجب ایجاد شــغلهایی میشــدند که با
خشکسالیهای ایجاد شده در بازههای زمانی گوناگون آن پیشهها
نیز از بین رفتهاند .این مادیها عبارتند از مادی فدن ،مادی قمیش،
مادی نیاصرم ،جوی معروف به جوی شاه ،مادی تیران.
عبور مادیها و جویهای فرعی منشــعب شــده از آن موجب
تلطیــف هــوای منطقه میشــد و در پی آن موجــب جذب مردم
مناطق دیگرشــهر برای هواخــوری و خوشگذرانی به این منطقه
را فراهــم میکــرد .این رویداد بازخورد اثری اســت که مادیها
بر هــوای محله و به تبع آن بر شــکلگیری قــرارگاه رفتاری آن
داشتهاند.
عالوه بــر آن پلهایی برای عبور از این مادیها تعریف شــده
بود که تعدادی از آن ها در نقشــۀ سید رضاخان نیز یافت میشود.
پلهای معروف این محله عبارت بودهاند از پل سهپله ،پل چوبی،
حاج کاظم(شکل.)11

بر روی نقشــه سید رضاخان حاشــیه بزرگی در اطراف زاینده
رود صرفا باغات و بیشــهها و خالی از ســکنه اســت .از آنجا که
تأمیــن آب شــرب و مصرفی از طریق چاه ،به مراتب آســانتر از
تأمین آب برای باغها بوده و نقش اساســی درمعیشــت ســاکنان
داشته است .همچنانکه ناصرخســرو (444ق) نیز به این امر اشاره
کرده اســت (قبادیانی1384 ،؛ شــفقی .)180 :1381 ،لذا ساکنان
ترجیح میدادند آب موردنیاز ســکونت خود را که مقدار اندکی
بوده است ،از طریق چاه تأمین کنند و آب زایندهرود را که حجم
فراوان و دبی مناسبی داشــته است ،مصروف باغات و کشاورزی
کننــد .مضافبرآنکه زاینــدهرود نیز دائمی نبــوده و در فصولی،
خشــک یا کمآب میشد (جناب و شــاردن144 :1376 ،و145؛
حمزۀ اصفهانی182 :1366 ،و)183
عالوه پل ،مادی و کوچهها بناهایی به صورت منفرد و شــاخص
وجود دارند که موجب هویتبخشی و به یادآوری لنبان برای افراد
محلی میشــود .اولین دسته بنایی که در محالت عنصری شاخص
محسوب میشود مســجد اســت .نکته جالب چند مسجدی بودن
محلۀ لنبان اســت که به نظر میرسد هریک از این مساجد در یک
محدوده از زیر محالت قرار میگیرند .مساجد این محله عبارتند از:
مسجد لنبان :تاریخچهای دقیق از مسجد لنبان در دست نیست.
ابن رسته در کتاب اعالق النفیسه ( ۲۹۰ق) مساجد قدیمی اصفهان
را نام برده که به نظر میرســد مســجد أصرم همان مســجد لنبان
باشــد (ابن رسته و یعقوبی1892 ،م «.)200 :مسجد لنبان از مساجد
معــروف اصفهان اســت و آن وضع غریبــی دارد صحنی به یک
طرف ســاختهاند و عمارت طاالر مانند و بلنــد به یک جانب آن
صحن بر روی نهر فدین زده و ســاختهاند و تمام نهر از زیر طاالر
مذکور میگذرد .عقب این طاالر شبســتان مانند محلی در همان
بلندی ســاختهاند چنانچــه این ها با هم قرن هاســت که به پا و بی
خلل اســت مردم اصفهان این مســجد را مقام متبرک میدانند و
چیزها حکایــت میکنند دو طرف دخول و خروج آن نهر از زیر

بازنمایی گستره و عناصر شاخص محلۀ لنبان اصفهان در دورۀ قاجاریه

شکل شمارة  :10بازنمایی مادیهای محله لنبان بر نقشه سیدرضاخان؛
ترسیم :پژوهشگر.1398

شکل شمارة  :11بازنمایی پلهای محله لنبان بر نقشه سیدرضاخان؛
ترسیم :پژوهشگر.1398
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این مسجد درختان بسیار و محل خوش آب و هوا و مکان با صفا
و فضایی است»(ارباب اصفهانی .)67 :1368 ،مرحوم میرسیدعلی
جناب در خصوص این مســجد مینویسد :به سبب آن که سر راه
عربستان به اصفهان واقع بوده است ،مسافرین خوزستان بلکه عراق
عرب از راه بختیاری و پل ماربانان و این مســجد به شــهر اصفهان
و ری و جرجان میرفتهاند .در ســفرنامهها مانند رحلة ابن بطوطه
ذكر آب و هوا و اشــجار و صفا و طراوتی که در مســجد است،
جلب توجه مســافرین را به خود کرده اســت .این مســجد قبل از
زمان صفویه به حالت خرابی افتاده بوده شده است .شاه طهماسب
اول این بنای کنونی را در تعمیر آن گذارده است.

فرم  Lشکل در قسمتی عمود بر راستای محور مسجد و در قسمتی
به موازات آن سازماندهی شده بود .در نقشه سید رضاخان نامی بر
این بازارچه نوشته نشــده ولی مجموعه دکاکینی در جوار مسجد
لنبان نشان داده شده است .در انتهای شرقی بازارچه نیز حمام لنبان
قرار داشته که ترکیب این سه عنصر ( بازارچه ،حمام و مسجد) به
مانند ســازماندهی مرکز این محله در این نقطه است منتهی الزم
به ذکر اســت که مرکز این محله میدانچه یا با فرمی مدور نیســت
و بیشــتر به گذری شبیه است که این کاربریها در نقطهای از آن
تجمع یافتهاند .این عناصر کــه در زمرۀ مهمترین عناصر معماری
هویتبخش به محالت به شــمار میآیند قلب مرکز محله لنبان را
نشان میدهند .با دورتر شدن از این نقطه احساس تعلق و وابستگی
به لنبان به نسبت کمتر میشده است.

فصلنامه علمي ـ پژوهشي
سال دهم

شماره چهـلم تابستـان 1399

14

عکس شمارة  :1نمایی از مسجد لنبان و چنار معروف آن.

شکل شمارة  :12بازنمایی مساجد محله لنبان بر نقشه سیدرضاخان؛
ترسیم :پژوهشگر.1398

 مســجد صحرا :در محلــه صحرای لنبــان و در کنــار حمام وح الدین مهدوی این
بازارچهای به همین نام قرار داشته است .سید مصل 
مسجد را صحراکارها یا گازرها نامیده و سیدمحمدباقر بهشتی را امام
جماعت آن میخواند (مهدوی( )81 :1387 ،بهشتینژاد.)20 :1388 ،
 مسجد ســرپل حاج کاظم :در حال حاضر تعمیر و بازسازیگردیده و مورد استفاده اســت .مهدوی این مسجد را نیز «مسجد
ســرجوی شــاه» نامگذاری کرده اســت (مهــدوی)81 :1387 ،
(بهشتینژاد.)21 :1388 ،
 مسجد زرگر باشی :با وجود آنکه متعلق به دورۀ قاجار است امادر نقشه سید رضاخان دیده نمیشود (بهشتینژاد.)22-20 :1388 ،
از دیگر نشــانهها و عناصر خاص در محلــه لنبان چنارهایی در
مســجد لنبان و اطراف آن نقل شده که با تغییر مسیر مادی خشک
شدهاند(عکس  .)1همچنین در مســجد لنبان یا جایی در نزدیک
آن تکیه و مدرسهای قرار داشته است.
دومیــن بنــای مهم در ســاختار محــات بازارچههــا و مراکز
اقتصــادی محله هســتند .بازارچه لنبان در جوار مســجد لنبان ،به
صورت مکانی مســقف با مجموعهای از دکاکین یاد شده .ابتدای
این بازارچه و در کنار منار فعلی مســجد ،درب معروف لنبان قرار
داشته که در مواقع مناسب باز یا بسته میشده است .این بازارچه به

دومین بازارچهای که بهشــتینژاد به عنوان بازارچه محله لنبان
به آن اشــاره میکند بازارچه کوچک مســقفی در کنار مسجد و
حمــام و تکیه صحرا اســت که به آن تکیه لنبــان هم میگفتند و
مغازههای نانوایی و قصابی و بقالی و غیره در آن قرارداشت .هنوز
هم قسمتی از آن باقی است(بهشتینژاد 17 :1388 ،و .)18
این خود جای ســوال است که آیا وســعت یک محله به حدی
اســت که دو واحد از هر بنای شــاخص و اصلی مانند بازارچه دارا
باشد یا که این بازارچهها مربوط به ریزمحالتی است که در دل این
اَبَرمحله قرار داشتهاند؟
سومین دسته بناهای اشاره شده در محله لنبان مکتبها و مدارس
است .مکتبهای زیادی در محله لنبان وجود داشتهاند که مدرک
و ســند تاریخی بر باقی بودن آنهــا در دورۀ قاجاریه وجود ندارد.
تنهــا مکتبخانه مالمحمد مهدی در قرن ســیزده قمــری درکنار
مسجدلنبان در این دوره قطعیت دارد( .بهشتینژاد.)77 :1388 ،
البته ایمانیه به وجود مدرســهای به نام «مدرســۀ لنبان» در ســال
1327ق در این محله اذعان دارد که این مدرســه فقط به مدت سه
سال دوام داشته است (ایمانیه ،بدون تاريخ)175 :
از زمانهای قدیم قرارگیری زورخانههایی در این محله نقل شده
است .زورخانۀ محلۀ بزرگ لنبان در ضلع جنوبی خیابان لنبان ،جادۀ
قدیم نجفآباد(بر اســاس نقشۀ سید رضاخان) قرار داشت و عباس
پهلوانی و پسرش آن را اداره میکردند .این باشگاه ،متاخرتر از بقیۀ
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زورخانههای شهر به نظر میرسد(اسناد ملی.)297-23638 ،
عالوه بر آن ســه ســقاخانه در محله لنبان وجود داشــته اســت
یک ســقاخانه لنبان ،که از آثار باقیمانده از دورۀ صفوی اســت
و در قسمت شــرقی حسینیه مســجد در کنار کوچه گذر قدیمی
قرار گرفته اســت .دومی سقاخانهای در ابتدای لنبان در سر جوی
شــاه .سوم ســقاخانهای در دنبال نهر جویشاه .ســقاخانۀ لنبان در
بازارچــهای در خیابان لنبان و جنب مســجد کوهک قرار داشــته
1
است( .سند)1339 ،24 1/127

پی نوشت

 .1به نقل ازاسناد موقوفات اصفهان ،ج.322 ،1388 ،1

بازنمایی گستره و عناصر شاخص محلۀ لنبان اصفهان در دورۀ قاجاریه

شکل شمارة  :14بازنمایی حدودی یک مرکز محله در محله لنبان بر نقشه
سیدرضاخان؛ ترسیم:پژوهشگر.1398

نتیجهگیری
در خصــوص گســترۀ فضایی محلــۀ لنبان اصفهــان در دورۀ
قاجاریه ،مطالعات گســتردهای صــورت گرفت .در این پژوهش
کوشیده شد تا پس از کشف و تطبیق دادههای مختلف تاریخی،
محلۀ لنبــان توصیف و بازنمایی گردد .حدود این محله در دورۀ
قاجاریــه با تدقیق احصائیۀ میر ســید علی جناب بر نقشــۀ ســید
رضاخــان صورت گرفت و مولفههای شــاخص محلــه لنبان که
عموما برای افراد محلی اهمیت دارد و محله به واسطۀ وجود آنان
تعریف میشــود با خوانش نقشه و اســتفاده از تاریخنگاری های
محلی تشــخیص داده شــد .در ذکر این مولفههای کالبدی برای
شناســایی محلۀ لنبان میتوان به دو دســته مکان اشاره کرد.دسته
اول :مکانهای شــاخصتر و مســلم به لحاظ وجود؛ مثل مسجد
لنبان ،تکیه ،حمام .دســته دوم :مکانهایی غیرشــاخص و محلی
مانند کالســکهخانه در مســیر ورود به جاده ،نامیدن فضایی با نام
دیگر به نام محلۀ خود (سرجوی لنبان) ،بازارچه شعبانعلیخان،
کالســکهخانههای نزدیک دروازه و ...این ها خود جزئیاتی است
که یــک محلــه را منحصر به فردتر و شــناخته شــدهتر تعریف
میکند و کمکم به آن شــخصیت میدهد .امید اســت شناخت
ساختار پیشین این محله در توسعههای آتی آن راهگشا باشد
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فهرست منابع و مراجع

فصلنامه علمي ـ پژوهشي
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1 .1ابن رســته ،احمدبــن عمــر و احمدبن اســحاق یعقوبــی (1892م)،
االعالقالنفیســه ویلیهکتابالبلــدان ،نشــردارصاد ،بیروت-لبنان،
جلد 7 ،1جلد.
2 .2آصف ،محمدهاشــم ( ،)1352رستم التواریخ ،تدوين توسط محمد
مشیری  ،انتشارات امیرکبیر ،تهران.
3 .3اصفهانــی ،حمــزه ( ،)1366تاریخ پیامبران و شــاهان ،انتشــارات
امیرکبیر ،تهران.
4 .4االصفهانی ،محمد مهدی بن محمدرضا ( ،)1368نصفجهان فی تعریف
االصفهان ،تدوين توسط منوچهر ستوده ،انتشارات امیرکبیر ،تهران.
5 .5امیرخانی ،آرین و پرهام بقایــی و محمدرضا بمانیان (« ،)1388تاملی
بر چگونگی ســاماندهی میدانهای شــهری» ،کتاب ماه هنر ،شماره
.30-26 ،136
6 .6ایمانیه ،مجتبی (بــدون تاريخ) ،تاریخ فرهنگ اصفهان(مراکز تعلیم
از صدراسالم تاکنون) ،انتشارات دانشگاه اصفهان ،اصفهان.
7 .7باســتانی راد ،حســن (« ،)1391کوی(محلــه) در شــهرهای ایرانــی
ســدههای نخستین اســامی» ،پژوهشهای تاریخی ایران و اسالم،
شماره دهم ،30-1 ،بهار و تابستان.
8 .8باستانی راد ،حسن و دلآرا مردوخی (« ،)1392گونهشناسی جاینامها
در جغرافیــای تاریخی ایران» ،پژوهشهای تاریخی ایران و اسالم،
شماره دوازدهم.50-21 ،
9 .9بهشتینژاد ،سید محمدعلی ( ،)1388مسجد و محله لنبان ،انتشارات
فرهنگ و مردم ،اصفهان.
1010پارســی ،فرامرز وکاوه منصوری و نگار بدری (« ،)۱۳۹۰بررســي نظام
اجتماعي در ساختار شهرهاي ايران و تبیین جایگاه محالت به مثابۀ نظام
اجتماعی شکلدهنده به شهر قاجاری» ،اولین همایش ملی معماری و
شهرسازی اسالمی ،دانشگاه هنر اسالمی تبریز ،تبریز.994-969 ،
1111تحویلدار ،حســین بن محمــد ابراهیــم ( ،)1342جغرافیای اصفهان:
جغرافیای طبیعی و انســانی و آمار اصناف شــهر ،تدوين منوچهر
ستوده ،چاپخانه دانشگاه تهران ،تهران.
1212ثقهاالســامی ،عمیداالسالم و بهناز امینزاده (« )1392بررسی تطبیقی
مفهــوم و اصول بــه کار رفته در محلــه ایرانی و واحد همســــایگی
غربی» ،هویت شهر ،شماره سیزدهم ،سال هفتم.44-31 ،
1313جنــاب ،ســیدعلی ( ،)1393احصائیه خانههــا و محالت اصفهان،
تدويــن رضــوان پورعصــار ،ســازمان فرهنگي تفريحي شــهرداري
اصفهان ،اصفهان.
1414جناب ،میرســیدعلی ( ،)1386آثار و ابنیــه تاریخی اصفهان ،تدوين
رضوان پورعصار ،سازمان فذهنگی تفریحی شهرداری اصفهان ،اصفهان.
1515جنــاب ،میرســیدعلی و ژان شــاردن ( ،)1376االصفهــان ،تدويــن
محمدرضا ریاضی ،سازمان میراث فرهنگی ،تهران.
1616حموی ،یاقوت بــن عبداهلل ( ،)1380معجم البلــدان ،تدوين اصغر
مهرپــرور و محمد جوزی ،ترجمه علینقی منــزوی ،جلد  2 ،1جلد،
سازمان میراث فرهنگی کشور(پژوهشگاه) ،تهران.
1717رجائی ،عبدالمهدی و محمدعلی چلونگر و مرتضی نورائی (،)1390
«تاریخنگاری محلی عصر قاجار ومولفههای آن» ،مطالعات اسالمی؛
تاریخ و فرهنگ ،52-29 ،بهار و تابستان.
1818رفیعی مهرآبادی ،ابوالقاســم ( )1352آثار ملی اصفهان ،انجمن آثار
ملی ،تهران.
1919ســاالری پور ،علیاکبر؛ حمیدرضا رمضانی؛ نــادر زالی و مریم صفای
کارپور(« ،)1397بررســی کیفیت روابط همســایگی درون محله ایرانی
اسالمی و نقش آن در دلبستگی به مکان مطالعۀ موردی :محلۀ ساغریسازان
شهر رشت» ،مطالعات شهر ایرانی اسالمی ،شماره .88-35 ،34
2020ســرائی ،محمدحســین و فریبا بهرامی و شــیرین مهرهکش (،)1391
«مولفههــای هویت بخــش محلههای تاریخی شــهر ،بافــت پیرامون

مســجد جامع شــهر اصفهان» ،مطالعات شهر ایرانی اسالمی ،شماره
هشتم.36-27 ،
2121سروش ،مهرنوش (« ،)1385بازاندیشی در شیوۀ فهم تاریخ معماری»،
گلستان هنر ،شماره ششم.80-76 ،
2222سند 24( 1/127ربیع الثانی 1339ه.ق« ،).دکاکین بازار بیدآباد» ،اسناد
موقوفات اصفهان ،اصفهان ،دفتر اول.
2323ســند « ،)1316( 297/233638صورت اســامی مســابقههای رســمی
ورزشــی و زورخانهها و بنگاههای ورزشی اصفهان در سال تحصیلی
1317-1316ش» ،آرشیو اسناد ملی ایران.
2424شــعله ،مهســا (« ،)1385دروازههای قدیم در خاطره جمعی شهر معاصر
ریشهیابی رشتههای خاطرهای» ،هنرهای زیبا ،شماره  ،26-17 ،27پاییز.
2525شفقی ،سیروس ( ،)1381جغرافیای اصفهان ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان.
2626شــیعه ،اســماعیل ( ،)1393مقدمهای بر مبانی برنامهریزی شهری،
انتشارات دانشگاه علم و صنعت ،تهران.
2727قبادیانی ،ناصرخســرو ( ،)1384ســفرنامه ناصرخســرو قبادياني به
انضمام روشنايي نامه و سعادت نامه ،انتشارات اساطیر ،تهران.
2828قزوینــی ،زکریابن محمــد ( ،)1373آثارالبالدواخبار العباد ،ترجمه
میرزا جهانگیر قاجارانتشارات امیرکبیر ،تهران.
2929کاشــانیجو ،خشــایار و الیناز فتحالعلومی(« ،)1394بازشناسی نقش
محــالت در شــهرهای ایرانی  -اسـالمی» ،همایش ملــی معماری
و شهرسازی ایرانی اســــامی ،دانشگاه پیام نور اســــتان گیالن،
مرکز رشت ،بهار.
3030کالنتری خلیل آباد ،حســین؛ مهدی حقی و محسن دادخواه(،)1393
«مولفههــای اجتماعــی الگــوی شهرســــازی ایرانــی و اســامی»،
نقشجهان ،شماره اول ،دوره چهارم.26-17 ،
3131مافروخی ،فضلبنســعده ( ،)1385محاســن اصفهان ،تدوين عباس
اقبالآشتیانی ،سازمان فرهنگیتفریحی شهرداری ،اصفهان.
3232مبارکــهای ،ســیدعلی ( ،)1360نورالنور فی کشــف احوال بنت
موسی ابن جعفر ،کتابفروشی کمالی ،اصفهان.
3333محمدی ،جمال و ســیدرضا آزاده(« ،)1397مقایسه تطبیقی محلههای
نوســاز و قدیمی اصفهان از نظر میزان انطباقپذیری با شــاخصهای
ایرانــی -اســامی(مطالعه موردی:محله جویباره و شــهرک نگین)».
مطالعات شهر ایرانی اسالمی ،شماره .34-23 ،34
3434مردانی ،سیده زهرا (« ،)1394طبقهبندی آراء متفکران مطالعات شــهر
اسالمی» ،باغ نظر ،شماره  ،35سال دوازدهم.74-65 ،
 3535مهدوی ،ســید مصلحالدین ( ،)1387اعالم اصفهــان ،تدوين غالمرضا
نصراللهی ،جلد دوم ،سازمان فرهنگي تفريحي شهرداري اصفهان ،اصفهان.
3636موقــر ،حمیدرضا و احســان رنجبــر و محمدرضا پورجعفــر(،)1394
«بازشناسی مفهوم محله در شــــهرهای کویری ایران؛ نمونه مطالعاتی:
محلههای شهرنایین» ،مطالعات معماری ایران ،شماره هشتم.56-35 ،
3737نصیری ،محمدرضا ( ،)1384اثرآفرینان زندگینامۀ نام آوران فرهنگی
ایران (از آغاز تا سال  1300هجری شمسی ،تدوين حسین محدثزاده،
مینا احمدیان و حبیباهلل عباسی ،انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ،تهران.
3838هولتســر ،ارنســت ( ،)1355ایران در یکصد و ســیزده سال پیش،
تدويــن محمد عاصمــی ،وزارت فرهنگ وهنر(مرکز مردم شناســی
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 1استادیار گروه معماری ،واحد سردشت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سردشت ،ایران.
 2استادیار گروه علوم اجتماعی ،واحد سنندج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سنندج ،ایران.

چکیده

فضا ،یکی از مهمترین مباحث معماری اســت که فرم ،ساختار و ســازماندهی آن به طور مستقیم با فرهنگ در ارتباط میباشد ،درواقع
وجوه و مؤلفههای فرهنگ در محیط ساختهشده ،در قالب فضا متبلور میشوند .میتوان گفت ،معماری به واسطهی زبان کالبد و فضا،
قانونمندیهای اجتماعی و فرهنگی نهفته در رســوم و عادات را سازماندهی میکند .بنابراین نحوهی سازماندهی ،انتظام و نوع فضاها
و فرم ظاهری آنها ،عالوه براینکه معرف پیشــینهی فرهنگی و هویت ساکنان اســت ،بر ساختار اجتماعی کاربر فضا نیز مؤثر میباشد.
هدف اصلی این پژوهش ،بررســی ماهیت معماری مسکونی منطقه کردســتان مکری(موکریان) ،با تأکید بر خصوصیات و ویژگیهای
فضای معماری و نحوهی ســازماندهی و انتظام آن ،از منظر فرهنگ میباشــد .براي دســتيابي به اين هدف ،با استفاده از روش كيفي
قوم نگاري ،کلیت فرهنگ کردهای مکری بر اســاس متغیرهای ملموستری که در شکلگیری فضای معماری مؤثرند(سبک زندگی،
ســاختار خانواده ،نقش جنســیتها(جا و مقام زن) ،محرمیت و فرایند روابط اجتماعی) در ارتباط با شــکل خانهها بررسی شدهاست.
عمليات گردآوري دادههای معماری(برداشت ،تهیه پالن ،کروکی و عکاسی) نیز با استفاده از روش میدانی در رابطه با شکل خانههای
ســنتی(خانههای شهری) شهر سردشت ،واقع در شمالغرب ایران ،به عنوان نمونه عمومی و مطالعاتی از مساکن شهری و معماری بومی
منطقه کردنشــین موکریان ،انجام شده اســت .بنابراین به منظور تحلیل ساختار فضایی ،الگوی چیدمان فضا و نمودار توجیهی آن ها با
اســتفاده از نرمافزار  Agraphترسیم شد .سپس شاخصهای همپیوندی ،عمق نسبی واتصال(کنترل) فضاها با استفاده از روابط ریاضی
نحوفضا برای هر نمونه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .نتایج کلی پژوهش نشــان میدهد ،معماری سنتی منطقه موکریان ،تلفیقی از
معماری درونگرا و برونگرا اســت .در خانههای شهری این منطقه مســئله محرمیت ،به واسطه فرهنگ خاص کردها ،ساختار پیچیدهای
دارد و اکثر فضاها بعدی عمومی دارند .جایگاه زن در خانه و سیستم خانواده از نظر تعداد همسر ،اهمیت زیادی در شیوهی سازماندهی
فضا دارد که منعکسکننده رفتارهای برگرفته از فرهنگ ،آدب و رسوم بومی و ساختار اجتماعیشان میباشند.
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مقدمه
رفتارهــای روزانــه که مبتنــی بر کنشهــای متقابل انســان و
محیط بــوده ،به همــراه هنجارهــای اجتماعی-فرهنگــی ،عامل
مهــم شــکلپذیری معمــاری مســکونی اســت .ویژگــی بــارز
معماری مســکونی بومــی ،مطابقت با نیازها و پاســخ به مســایل
اســتفادهکنندگانی اســت که در بنای خود مداخله و مشــارکت
دارنــد .بنابراین انطباق شــکل بنا با نیازهــای فیزیکی و فرهنگی،
سرلوحه شــناخت ویژگیهای این معماری است .میتوان گفت
«معماری ،وســیله ســنجش واقعــی فرهنگ یک ملت میباشــد»
(گروتر .)53 :1386 ،برای بیان و توضیح شــکلهای مختلفی که
مســکن پیدا کرده که همزمان ،پدیدهای پیچیده میباشد ،ارائهی
یک دلیل واحد کافی نیســت .بر طبق دیدگاه راپاپورت ،شــکل
خانه تنها نتیجه نیروهای فیزیکی یا هر عامل ســببی واحد دیگری
نبوده؛ بلکه شــکل خانه ،حاصل مجموعــهای از عوامل اجتماعی
 فرهنگی در وســیعترین شــکل آن میباشــد که به واســطهیشــرایط اقلیمی (محیط فیزیکی که بعضی از چیزها را تســهیل و
بعضی را غیرممکن میســازد) ،روشها یا شــیوههای ساختمانی،
مصالح قابل دســترس و تکنولوژی(ابــزار الزم برای ایجاد محیط
مطلــوب) تغییر میکند .در نتیجه ،نیروهــای اجتماعی و فرهنگی
را نیروهــای اولیه یا اصلــی و دیگر نیروهــا را ،نیروهای ثانوی یا
تغییردهنــده مینامد(راپاپــورت .)1392 ،با اســتناد بــه تحقیقات
انجام شــده در رابطه با عوامل تأثیرگذار برشــکل خانه ،فرهنگ
در دســتهی عوامل اولیه و تعیینکننده در شکل کلی مسکن قرار
میگیرد ( .)Rapoport, 2000همچنین الگوهای شکلی متفاوتی از
خانه در نواحی با شرایط مشابه ،از لحاظ وضیعت اقتصادی ،اقلیم
و تکنولوژی ســاخت ،ناشــی از تفاوتهــای فرهنگی آن نواحی
اســت( .)Kokurina, 2006در واقع «مسکن یک ساختار فیزیکی
است که میتواند بر اساس چارچوبهای فرهنگی خاص ،ساخته
شده و مورد استفاده قرار گیرد و در نهایت ،درک و تجربه شود»
( .)Ruonavaara, 2018: 179همچنین «تفاوت در کیفیت مسکن و
شیوههای ساخت ،نشاندهندهی تفاوت در سطح ثروت و فرهنگ
در میان جوامع مختلف است» ( .)Dewilde&Soaita, 2019: 47از
آنجا که ســاختن خانه ،پدیدهای فرهنگی اســت ،شکل خانه که
عبارتســت از فرم کالبدی و ســازمان فضایی آن ،شدیدا ً از محیط
فرهنگــی که خانه بــه آن تعلق دارد ،تأثیــر میپذیرد(راپاپورت،
 .)1392امــا بــا توجــه به گســتردگی مقولــه فرهنــگ ،نیازمند
محدودترکــردن این مقوله به وجوه یا ابعادی هســتیم که ارتباط
نزدیکتری با ســاختار فضــای معماری داشتهباشــد .پنج جنبهی
اصلی فرهنگ ،که در شکلگیری فضای معماری مؤثرند عبارتند
از؛ شــیوهی زندگی(نحوهی انجــام فعالیتهای اصلــی در فضا،
چراکه ســبک زندگی به سیســتم فعالیتها میانجامد) ،ســاختار
خانــواده ،نقش جنســیتها (جا و مقــام زن) ،محرمیت و نگرش
به خلوت و فرایند روابــط اجتماعی(لنگ .)140-137 :1381 ،از
طرفی چارچوب نظري نحو فضا ،رابطه بين شكلهاي سكونتي و
نيروهاي فرهنگی -اجتماعي را نشــان ميدهد(.)Fladd, 2017:129

در واقع نحو فضا تالشی است در رابطه با این موضوع که وضعیت
پیکرهبنــدی فضایی ،چگونه معنایی اجتماعــی  -فرهنگی را بیان
میکنــد .به طور کلــی ،تحقیق حاضر به دنبــال خوانش فرهنگی
فضا در معماری مســکونی کردها میباشــد ،چــرا که عدم توجه
بــه بنیانهای فرهنگــی ،به خصوص در حوزه مســکن که ارتباط
مســتقیم بــا فرهنــگ ســاکنین آن دارد و جایگزینی مســایل و
موضوعــات اقتصادی به جای توجه به کیفیتهای فضای زندگی
انســان ،میتواند در چگونگــی رفتار فضایی افــراد (قلمرویابی،
شخصیســازی ،خلوتگزینی و  )...خلل ایجاد نموده و به تبع آن
پیامدهای جدی برای فرد ،خانواده و اجتماع داشته باشد.

پرسشهای تحقیق
خانه بیشــترین محل حضور انسان است و مهمترین انتظاری که
از آن میرود پاسخگویی به نیازها ،ﺑﺎورﻫﺎ و ارزشﻫﺎی ساکنان آن
اســت .خانههای سنتی ایرانی که نمونهای از مساکن بومی هستند،
از خصوصیــات کالبدی و عملکــردی متفاوتــی برخوردارند .با
تحلیل ساختار فضایی این خانهها میتوان به پیچیدگ یهای روابط
اجتماعی و فرهنگی مستتر در ساختار و ویژگیهای منحصر به فرد
فضاها پی برد .اگرچه تمامی عوامل فرهنگی ،سیاســی ،اقتصادی،
اجتماعــی و تکنولــوژی بر یکدیگــر تأثیر گذاشــته و مجموعه
تأثیرات متقابل آن ها بر شــیوههای طراحی والگوی مسکن در هر
دوره و تحــول آن اثرگذارند ،اما بر اســاس نظریه راپاپورت و با
این فرض که فرهنگ عامل اصلی و تعیینکننده در ظهور اشکال
مختلف خانه در جوامع مختلف اســت ،این تحقیق پاسخگویی به
پرسشهای زیر را هدف قرار دادهاست:
 عناصــر محتوایی فرهنــگ کردها در قالب ســبک زندگیو متغیرهــای اجتماعی در ارتباط با شــکل و ســازماندهی فضای
خانههای سنتی منطقه موکریان چگونه است؟
الگوهــای فضایی و نحوهی ســازماندهی فضــا ،در معماریمســکونی کردهای این منطقه به تأثر از بینش و فرهنگ حاکم بر
نظام اجتماعی و عرفی آن ها چگونه و به چه شکلی است؟
 پیکرهبندی فضایی خانههای ســنتی منطقــه موکریان از نظرمعیارهای نحو فضا ،به چه شکلی است؟
چارچوب نظری
از دیدگاه راپاپورت ،مسکن بخشی از محیط ساختهشده میباشد
کــه روابط میان افراد ،افراد و اشــیاء و اشــیاء و اشــیاء را در بردارد
(راپاپورت .)202 :1392 ،برخی دیگر نیز معتقدند ،مســکن مفهومی
چندوجهی اســت که مفاهیمی مانند آسایش و امنیت ،بیان هویت و
پایگاه اجتماعی ســاکنان و غیره را در برمیگیــرد(.)Werner, 1986
همچنین نظریهپردازانی مانند الکساندر ،)1964( 2راپاپورت،)1969( 3
الیور ،)1975( 4هیلیر و هانسون( )2007( 5و دیگرانی مانند شولتس،6
اکو 7و مرسر )8با بررسی مساکن بومی ،فرهنگ ساکنان را عامل اصلی
و مؤثر بر چگونگی فرم مسکن و قانونمندیهای روابط و عناصر آن
معرفــی کردهاند .بنابراین مؤلفههای فرهنگ ،تحت عنوان ســاختار
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اجتماعی ،نظام ارزشی ،شیوه زندگی و سیستم فعالیتها ،عامل بنیادی
در انتظام مســکن و ویژگیهای فرهنگی افراد میباشد(Rapoport,
 .)2005راپاپورت ،شــرایط اقلیمی ،روشهای ساختمانسازی ،مواد
قابل دســترس و تکنولوژی را عوامل ثانویــه یا تغییردهنده و عوامل
اجتماعــی -فرهنگــی را نیروهای اصلــی و تعیینکننده در شــکل
مسکن معرفی میکند(معماریان .)314 :1393 ،در واقع آنچه که در
شکل ساختهشــده اهمیت دارد ،نوع پاسخ و انتخابی است که ریشه
در فرهنــگ جوامــع دارد .منظور از نیازهای اساســی که بر اســاس
فرهنگهای مختلف ،پاسخ به آنها نیز متفاوت میباشد ،عبارتند از؛
میزان نور و روشنایی مطلوب ،طریقه نشستن ،شیوهی غذا خوردن و
آشپزی و ...که بیانگر سبک زندگی هستند (.راپاپورت.)99 :1392 ،
از طرفی ،وجوه و مؤلفههای فرهنگ در محیط ساختهشده ،در قالب
فضا متبلور میشوند و نحوهی سازماندهی ،انتظام و نوع فضاها و فرم
ظاهری آنها ،عالوه براینکه معرف پیشینهی فرهنگی و هویت ساکنان
است ،بر ساختار اجتماعی کاربر فضا نیز مؤثر میباشند(پوردیهیمی،
 .)14:1378هنگامیکه محیط طراحی میشود ،چهار عنصر فضا ،زمان،
ارتباطات و معنی سازماندهی میشوند .سازماندهی فضا عبارتست از:
انتظــام خصوصیات عناصرثابت(پیکربندی و طراحی فضا) و عناصر
نیمهثابت (چیدمان و مبلمان فضایی) محیط ساختهشــده(راپاپورت،
 .)1392از نظر راپاپورت ،این سازماندهی بر جایگاه اجتماعی ساکنان
و کاربری فضا تأثیر میگذارد و علت این امر را نیز اینگونه استدالل
میکند که تعامالت غیرکالمی افراد(عناصر غیرثابت) بر اساس معانی
فرهنگی و اجتماعی که خصوصیات فضا دارند ،صورت میگیرد .از
طرفی پنج جنبهی اصلی فرهنگ ،که در شکلگیری فضای معماری
مؤثرند عبارتند از؛ شــیوهی زندگی(نحوهی انجام فعالیتهای اصلی
در فضا ،چراکه ســبک زندگی به سیســتم فعالیتهــا میانجامد)،
ساختار خانواده ،نقش جنسیتها (جا و مقام زن) ،محرمیت و نگرش
به خلــوت و در نهایت فرایند روابط اجتماعی(لنــگ-137 :1381 ،
 .)140همچنین هیلیر و هانســون ،با ارائه روش"نحو فضا ،"9بر انتظام
خصوصیات و کاربری فضا به عنوان عاملی جهت شناسایی چگونگی
رفتارهــا و فعالیت کاربــران و تعامل آنها با ســاختارهای اجتماعی
تأکید کردهاند( .)Hillier, 2007بنابراین با اســتفاده از نظریه نحو فضا
و ترســیم نمودار گرافیک فضایی ،میتوان الگوهای عمق ،اتصال و
همپیوندی ،را به منظور شناخت نحوهی پیکرهبندی و سازماندهی فضا
بررسی نمود .مفهوم ﻋﻤﻖ ،ﺗﻌﺪاد ﻗﺪمﻫﺎﯾﯽ است ﮐﻪ ﺑﺮای ﮔﺬر از ﯾﮏ
ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺎط دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﯽ ﺷﻮد و افزایــش عمق فضا میزان تفکیک
و جداســازی و درنتیجه محرمیت فضا را نشــان میدهد(حیدری و
همــکاران .)24:1396 ،همپیونــدی هر فضــا در پیکرهبندی فضایی
بــه معنی میزان پیوســتگی یا جدا افتادگی آن فضا نســبت به ســایر
فضاهای موجود در آن پیکرهبندی اســت .مفهوم اتصال یا به تعبیری
دیگر ارتباط به معنی تعداد پیوندهایی اســت که بطور مســتقیم بین
هر فضا بــا فضاهای دیگر ایجاد میشــود (.)Summers, 2015: 124
فضای معماری از دیدگاه معماران ،تداوم ســه بعدی فضاســت که
قابلیت تقســیمبندی و اندازهگــذاری را دارد و میتوان به روشهای
گوناگون آن را شکل داد ،به طوریکه در زمان ،تجربه و حرکت بین

درون و بیرون درک میشود (کش .)23 :1995 ،به طورخاص خانه
درتمدن ایران ازجایگاه ویژهای برخوردار بوده و خانههای ســنتی و
قدیمی ایران ،شــیوه زندگی و تفکر انسانها را در زمانهای مختلف
به منصه ظهــور میگذارند .اجزای کالبدی ایــن خانهها در هر فضا
شامل کف ،جدارهها و سقف است .هر کدام از گونههای فضایی بر
اساس وجود یا فقدان این عناصر تعریف میشوند در خانههای سنتی،
فضای باز با تعریف کف و جداره تعریف میشــوند ،فضای نیمهباز
با ادراک کف ،ســقف و تعریف خاصی از جداره قابل تشــخیص
اســت و فضاهای بسته هر سه عنصر کف ،سقف و جدارهها را بطور
کامل در معرض نمایش میگذارند (هدایت وطبائیان .)1391 ،بر طبق
دیدگاه آلتمن منظور از فضای عمومی ،فضایی است برای همزیستی
مسالمتآمیز و برخوردهای غیرشخصی که در آن با غریبهها سهیم
هستیم و فضای خصوصی به عنوان انتخابی است که یک فرد نسبت
به دسترسی دیگران به خود انجام میدهد(مدنیپور .)1389 ،در این
پژوهش عرصهبندی فضای عمومی و خصوصی بر اساس نوع کاربری
و عملکرد هر فضا به تنهایی به نسبت سایر فضاها و چگونگی و میزان
دسترسی اعضای خانواده در مقابل افرادی غیر از اعضای خانه(یعنی
غریبــه و مهمــان) تعریف شدهاســت .در ارتباط با ســوابق پژوهش
میتوان گفت توجه به تأثیر مباحث فرهنگی -اجتماعی در معماري
موضوعی است که بسیاري از اندیشمندان این حوزه بدان پرداختهاند.
ايــن مطالعات عمدتاً بر رابطه فرهنگ و معماری تأکید داشــته و بر
اساس رویکردهای مختلفی نظیر پدیدارشناسی و معناشناسی به تبیین
مفهوم فرهنگ و نسبت آن با معماری متمركز شدهاند (& Dewilde
Soaita, 2019; Clarissa & Lorenzo, 2016؛ ورمقانی و سلطانزاده،
1397؛ یــاران و بهرو1396 ،؛ نجار نجفی1394 ،؛ یزدانفر ،حســینی
و زرودی1392 ،؛ عزیــزی ،دلپذیر و مقدم .)1391 ،در ســال ،1381
معماریان در مقالهای تحت عنوان نحو فضای معماری ،به معرفی این
روش پرداخت .در سال  ،1391کمالیپور و همکاران ،در پژوهشی با
استفاده از این مدل و با طبقهبندی شکلی مسکن بومی ،به تحلیل روابط
فضای مهمان با سایر فضاها در مسکن بومی کرمان پرداختهاند .کیائی
و همکاران در ســال  1398با استفاده از تکنیک چیدمان فضا ،میزان
انعطافپذیری خانههای سنتی شهر قزوین را بررسی کردهاند .این در
حالی است که محققین متعددی در خارج از کشور ،به منظور شناخت
نحوه هماهنگسازی مسکن با روابط اجتماعی و فرهنگی ،به تحلیل
پیکرهبندی مسکن بومی مناطق مختلف ،به روش نحو فضا پرداختهاند.
ادکن در  ،2013با اســتفاده از نحو فضایی ،الگو و اصول سازماندهی
فضایی را در خانههای بومی نیجریه اســتخراج نموده است .مصطفی
در ،2010بــا هدف ارزیابی نفوذپذیری ،رعایت حریمهای فضایی و
تأثیر چیدمان فضایی ،با استفاده از روش نحو فضا ،به مقایسه تطبیقی
پیکرهبندی فضایی خانههای سنتی روستایی و مدرن شهری در شهر
اربیل عراق پرداختهاست .بال در  ،2013به تحلیل نحو فضای مسکن
بومی روستای موزانبیت الجزایر پرداخته و نقش اعتقادات اجتماعی و
فرهنگی و مذهبی مردم این روستا را در ساختار و پیکربندی خانهها
بازیابی کردهاســت .پژوهشهایی نیز در خصوص رابطه ميان سبک
زندگي و شکل مسکن در معماری ایرانی انجام شدهاست که در آنها
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فصلنامه علمي ـ پژوهشي
سال دهم
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به طور کلی شاخصههای مسکن ایرانی -اسالمی و نحوهی عرصهبندی
و سلســلهمراتب فضاها بر طبق رعایت آموزههــا و ارزشهای دینی
بررســی شدهاست( شــصتی و همکاران1396 ،؛ کرانی و همکاران،
 .)1393در ایــن پژوهشها ویژگیها و تفاوتهــای قومی و آدابو
رســوم خاص خردهفرهنگها که ارتباط مستقیمی با سبک زندگی
و خصوصیات فرهنگی آن جوامع دارند در نظر گرفته نشدهاســت.
همچنین در ســالیان اخیر مطالعات درخور تأملی در زمینه شناخت و
معرفی معماري غرب کشــور ،خصوصاً منطقه کردستان انجام شده
اســت که در این پژوهشها تأکید بــر ویژگیهای کالبدی معماری
روستایی(خصوصاٌ روستاهای منطقه اورامان) و گونهبندی بر اساس
ویژگیهای شکلی و توپوگرافی منطقه بودهاست(سالم ،حسنپور و
دژدار 1398 ،؛ موالنایی و سلیمانی1395 ،؛ رضایی و کهزادیان1395 ،؛
خدادادی ،گرگانی و کریمیان1394 ،؛ هاشم نژاد و موالنایی1387 ،؛
ویسی .)1387 ،مطالعات ارزندهای نیز با رویکردهای پدیدارشناسی
و نشانهشناســی در زمینه معنای خانههای بومی و روستایی کردستان
صورت گرفتهاست(گالبی و همکاران1397 ،؛ حمهجانی ،بایزیدی
و ســحابی .)1396 ،با توجه به اینکه ،تحقیقات انجام گرفته در زمینه
معماری کردســتان غالباً در مقیاس روســتایی بودهاست ،لذا تفاوت
این پژوهش با سایر مطالعات انجام شده در این زمینه اینست که ،این
پژوهش به بررسی ماهیت معماری مسکونی کردها از منظر فرهنگی
در خانههای بومی شهری و همچنین رابطه فضا و فرهنگ و نحوهی
این ارتباط ،که باعث بروز نتایج دقیقتر و کاملتری در حوزه شناخت
ساختارفضایی معماری مسکونی میشود ،در قالب بررسی پیکرهبندی
و نحو فضا در خانههای سنتی منطقه موکریان میپردازد.

تصویرشماره  :1مدل مفهومیپژوهش
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روش تحقیق
در ایــن تحقیق بــا توجه به هــدف آن ،ازترکیب روش کیفی
و کمی اســتفاده شدهاســت .در بخش کیفی به منظور اســتخراج
عناصر محتوایی فرهنگ ،با استفاده از روش قومنگاری 25 ،خانه
سنتی واقع در شهر سردشت (در این پژوهش ،به دلیل محدودیت
زمانی وگســتردگی میدان مطالعه ،شهر سردشت به عنوان یکی از

شهرهای مرکزی و نیز قدیمی منطقه موکریان انتخاب شدهاست)
به عنوان نمونه مطالعاتی ،از میان اقشار مختلف جامعه و با وضعیت
معیشــتی متنوع انتخاب شده و با تعداد 30نفر از اعضای خانوادهها
مصاحبــه بــاز انجام شــد .مــاک گزینــش و انتخــاب خانهها،
قدمــت بنــا و امکان برقرای ارتباط مســتقیم با اعضــای خانوادها
بودهاســت ،که بــا توجه به اینکه نویســندگان خود ســاکن و از
اهالی سردشــت میباشند ،شناسایی و امکان ایجاد ارتباط با آن ها
به صورت هدفمند فراهم شدهاســت .قوم نگاری عبارت اســت
از مطالعــه مردم در محيــط اجتماعي -طبيعي به وســيله ابزارها و
روشهايي كه بتوان به معاني اجتماعي و فعاليت افراد دســت پيدا
كــرد( ،)Hollway & Jefferson, 2002:4کلیت فرهنگ کردهای
مکری بر اساس متغیرهای ملموستری که در شکلگیری فضای
معماری مؤثرند(یعنی ســبک زندگی ،ســاختار خانــواده ،نقش
جنســیتها (جا و مقام زن) ،محرمیــت و فرایند روابط اجتماعی)
از طریــق مصاحبههای باز ،در قالب ســئواالتی واضح(با کســب
اجــازه از صاحبــان خانهها به منظور درج اطالعات ذکرشــده در
پژوهــش) از اعضای خانوادههای ســاکن در هریــک از خانهها
پرســید ه شدهاســت ،تحلیل دادههای کیفی این بخش با اســتفاده
از روش تئــوری زمینهای انجام شدهاســت .همچنيــن از دادهها و
اطالعات مشــاهدهاي نيــز ،جهت مستندســازي يافتهها و مباحث
اســتفاده گرديد .عمليات گردآوري دادههای معماری(برداشــت
و تهیــه پالن و )...بــا روش ميداني انجام شدهاســت .همچنین در
روش کمی و بخش تحلیل پالنها و نقشــههای خانهها ،به وســیله
روش چیدمان فضا و با اســتفاده از نرمافزار  ،Agraphنظام فضایی
معماری مسکونی این مناطق بررسی گردید ،این نرمافزار با ترسیم
نمــودار گرافیک فضایی به منظور کشــف الگوهای نهان موجود
در یک محیط کالبدی ،به مطالعهی ســازمان فضا و انتظام فضایی
در آن محیط میپردازد( .)Kwon & Sailer, 2015استفاده از روش
چیدمان فضا ،به کمک شناخت الگوهای عمق و همپیوندی جهت
بررسی نحوهی ســازماندهی فضا ،پژوهش حاضر را از بحثهای
صرفاً کیفی ،فراتر برده و به وســیله ارائه اطالعات ک ّمی ،تحلیلها
را وارد مرحله جدیدتر و قطعیترمیکند .نرمافزار  ،Agraphیکی
از شیوههای جدید و ساده ترســیم و تحلیل گراف در نظریه نحو
فضا میباشــد و این روش ،به عنوان یکــی از روشهای معتبر در
پژوهشهای معماری قلمداد میشود(گروت،)307-310 :1384 ،
همچنین اعتبار و آزمونپذیــری این روش به دلیل کمیبودن آن
کام ً
ال مشهود است .در خصوص جامعه آماری ،خانههای قدیمی
شــهری که با مصالح بنایی و در بازه زمانی  1300تا  1350ساخته
شــدهاند ،به صورت هدفمند با در نظر گرفتن این نکته که در این
خانهها ،ســاکنان اولیهی بنا و یا نسلهای بعدی و از اعضای همان
خانواده ،همچنان در این خانهها سکونت دارند ،در شهر سردشت
شناســایی و انتخاب شــدهاند ،تا به این ترتیــب اطالعات جامع و
دقیقی نسبت به افراد ساکن ،شیوهی زندگی و فرهنگ خانواده به
دســتآید .بنابراین ،عالوه بر حضور در فضا و انجام مشاهدات،
مستندات و نقشههای برداشت شده  25واحد مسکونی تیپ غالب

جدول شماره  :1پارامترهای چیدمان فضا

شاخص

تعاریف

هم پیوندی نسبی
فضا

شاخص روابط بین هر فضا و همه دیگر فضاها در طرح بندی است .این پارامتر بین صفر و یک
تعریف می شود ،وقتی این مقدار به یک نزدیک باشد ،فضا یا مجموعه هم پیوندی باالتری دارد و
وقتی به صفر نزدیک باشد ،افتراق فضا از سیستم بیشتر است ()Hillier, 2006

عدم تقارن نسبی
فضا

میزان یکپارچگی یک هسته را مشخص می کند و عدد آن بین یک و صفر متغییر است ،به نحوی که
عدد کمتر نشان دهنده یکپارچگی بیشتر است .تقارن و عدم تقارن درباره پیوستگی  /تفکیک است
(بیشتر خصوصی  /کمتر خصوصی) Mustafa, 2012
( )Total Depthیا عمق کلی یک هسته با نام  nیا ) ،TD (nعبارت است از جمع کل کوتاهترین
فواصل از آن هسته تا سایر هسته ها در یک سیستم ،یعنی جمع کل خط  nدر ماتریس فاصله
(.)Omar, Endut & Saruwono, 2012

رابطه
i = 1/RA

)RA = 2 * (MD - 1)/(k-2

f

عمق کلی
عمق متوسط

( )Mean Depthیا عمق متوسط هسته برابر است با متوسط کوتاهترین فواصل از هسته  ،nعمق
متوسط میزان نفوذپذیری هر فضا را مشخص می کند (.)Omar, Endut & Saruwono, 2012

کنترل

این پارامتر ارزش کلی هر هسته را در اتصال با هستههای دیگر نشان میدهد ()Nilufar & Eshika, 2015

--)MD(n) = TD(n)(K-1

 ،Kتعداد کل فضا در گراف است.
 ،Diدر کتاب منطق اجتماعی فضا ،به صورت جدول در آمده و می توان با دانستن تعداد فضاهای گراف ،عدد مورد نظر را از جدول مربوطه استخراج نمود.

فرهنگ و اصول فرهنگی ناحیه مورد مطالعه
تحقیــق حاضر به مطالعه خانههای قدیم شــهر سردشــت ،واقع

تصویر شمارة  :2دیاگرام ارتباطی ویژگیهای مسکن و سبک زندگی

تصویر شماره  :3مدل مفهومی دادههایپژوهش

تحلیل روابط فرهنگی در پیکرهبندی فضایی مسکن سنتی کردها

مورد بررســی جزء به جزء قرار گرفت و بــا اعضای خانوادههای
ســاکن در هریک از خانهها ،مصاحبه باز انجام شــد ،که البته در
این پژوهش ده مورد از آن ها به عنوان نمونه آورده شدهاســت .به
منظور تعيين خانهها و افراد مــورد مصاحبه ،از نمونهگيري كيفي
 هدفمنــد و نيز بــراي تعيين حجم نمونه از منطق اشــباع نظري،اســتفاده شدهاست« .اشباع بدین معنی اســت که هیچ داده تازه و
مهمی به دست نیاید و مقولهها به خوبی از لحاظ ویژگیها و ابعاد
پرورده شدهباشند» (استراوس و کربین.)۲۳۳ :۱۳۹۲ ،

در منطقــه کردســتان موکریــان ،در شــمالغرب ایران و اســتان
آذربایجانغربی اختصاص دارد ،این منطقه محل زندگی کردهای
مکری اســت که با لهجهی ســورانی ،ســخن میگوینــد .از نظر
اعتقادي ،پيرو دين اســام و مذهب شــافعي هســتند و فرهنگ و
آداب و رســوم ایــن منطقه ،ریشــه در اعتقادات دینــی و مذهبی
آنان دارد و این اعتقاد نســل به نسل به ارث رسیده است(صمدی،
 .)1385جمعیت شهرســتان سردشــت بر طبق سرشــماری ســال
(1335با توجه به اینکه پژوهش حاضردر رابطه با بررســی خانهها
در بازهی زمانی( )1350-1300میباشــد) 2645 ،نفر بوده است(
تقوایی و آکوچکیان .)1393 ،به طور کلی در بازه زمانی (-1300
 )1350جامعه کردســتان ،دارای ســاختار اجتماعــی و اقتصادی
ســنتی بوده است .از نظر اقتصادی سه سبک معیشت اقتصادی در
شــهر سردشت وجود داشته اســت که عبارت بودند از :دامداری
 صنایع دستی ،کشــاورزی محدود و تجارت خرده پا .در حوزهنظــام اجتماعی ،خانواده رکن اساســی جامعه و نیــز واحد تولید
اقتصادی بوده است .ازدواج نه به معنای عاطفی آن ،بلکه مبنایی به
عنوان عامل پیونددهنده بین خانوادهها ،طوایف و نیز پایاندادن به
خشونتها و مسائل خانوادگی و قبیلهای بوده است و جامعه سنتی
سردشــت به شدت بر مناسک ،تشــریفات و نمادهای خود تأکید
داشتهاست .از انواع لباس کردی زنانه و مردانه (لباس کردی زنانه،
شــامل پیراهن بلند کردی که در زبان محلــی ِکراس میگویند،
دســتمال ،شال کمر ،کاله و سربند که با طال و زیورآالت آراسته
میگردد .لباس مردانه نیز شــامل پیراهــن مخصوص که در زبان
محلی َکوا میگویند ،شــلوارکردی یا پانتول ،شــال کمر و سربند
میباشد) ،به عنوان پوشش رسمی زنان و مردان آن دوران میتوان
نــام برد در گذشــته مواد اولیــه آن بیشــتر از فرآوردههای دامی،
شامل پشــم و پوست گوسفند و بز تهیه میشدهاست و امروزه در
شــیوههای دوخت و جنس پارچه ،خصوصاً در مورد لباس زنان،
تغییرات زیادی به وجود آمده است (محمدپور.)1383 ،
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مطالعه موردی و یافتهها
ســاختار کالبــدی خانههای ســنتی :منبع اصلی برای آشــنایی
با فرهنگ یا شــیوه ســکونت جوامع ســنتی این منطقه و تأثیر آن
بر شــکل خانههایشان ،مشــاهدات میدانی انجام شــده در مناطق
مسکونی محدوده تحقیق است.

در نتیجهی این مشــاهدات ،عناصر معماری شکلدهندهی این
خانههــا را میتوان در قالــب مؤلفههای عناصر فضایی ،ســازمان
فضایی و فرم کالبدی اینگونه توصیف کرد:
الف.عناصر فضایی :مهمترین ویژگی سازمان فضایی خانههای
سنتی این منطقه ،حضور همزمان دو گونه فضایی باز(حیاط و بام)
و بسته(اتاقها) است.

جدول شمارة  :2خانههای مسکونی قدیمی شهر سردشت ( 1300تا )1350

توضیحات بنا

سال دهم
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بنای شماره2
نام مالک :محمد محمدپور
تعداد ساکن 5 :نفر
تعداد همسر1 :
شغل :نجار
تعداد طبقات2 :
مساحت همکف106/95 :
مساحتطبقهاول:
101/95
مساحت کل208/90 :
بنای شماره3
نام مالک :عبداهلل حسنپور
تعداد ساکن8 :نفر
تعداد همسر1 :
شغل :خواروبار فروش
تعداد طبقات1:
سال ساخت1335 :
مساحت همکف138/46 :
مساحت طبقه اول58/92 :
مساحت کل179/38 :

الگوی “ ”Lشکل

22

الگوی خطی
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بنای شماره1
نام مالک :احمدشادمان
تعداد ساکن10 :نفر
تعداد همسر1 :
شغل :دامدار -نانوا
تعداد طبقات2:
سال ساخت1331 :
مساحت همکف174/08 :
مساحت طبقه اول78/25 :
مساحت کل252/33 :

بنای شماره4
نام مالک:
محمود محمودیان
تعداد ساکن7 :نفر
تعداد همسر1 :
شغل :تاجر
تعداد طبقات2:
سال ساخت1339 :
مساحت همکف159/08 :
مساحت طبقه اول74/40 :
مساحت کل233/46 :

پالن

ساختار فرمی
( نسبت فضای باز و
بسته)

الگوی سازماندهی
عرصه عمومی
عرصهخصوصی

گراف

الگوی “ ”Lشکل

بنای شماره5
نام مالک :احمد منده
تعداد ساکن9 :نفر
تعداد همسر1 :
شغل :کارگر
تعداد طبقات1:
سال ساخت1350 :
مساحت102/53 :

بنای شماره6
نام مالک :محمد بیجاد
تعداد ساکن9 :نفر
تعداد همسر1 :
شغل :کارگر
تعداد طبقات1:
سال ساخت1332 :
مساحت186/32 :

بنای شماره8
نام مالک :محمد اسدپور
تعداد ساکن12 :نفر
تعداد همسر2 :
شغل :ناجر
تعداد طبقات2:
سال ساخت1342 :
مساحت همکف441/15 :
مساحت طبقه اول143/19 :
مساحت کل58/34 :

تحلیل روابط فرهنگی در پیکرهبندی فضایی مسکن سنتی کردها

الگوی « »Uشکل

بنای شماره7
نام مالک :رشید رشیدزاده
تعداد ساکن13 :نفر
تعداد همسر2 :
شغل :تاجر
تعداد طبقات2:
سال ساخت1302 :
مساحت همکف550/41 :
مساحت طبقه اول306/20 :
مساحت کل856/61 :

بنای شماره9
نام مالک :محمود امینی
تعداد ساکن9 :نفر
تعداد همسر2 :
شغل:دامدار(ساکن شهر)
تعداد طبقات1:
سال ساخت1350 :
مساحت236/38 :
بنای شماره10
نام مالک :امیر کمانی
تعداد ساکن7 :نفر
تعداد همسر2 :
شغل :میوه فروش
تعداد طبقات1 :
مساحت کل136/54 :
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 فضــای باز (حیــاط و بام) :حیاط ،عنصر فضایی جدانشــدنیاز خانههای ســنتی این منطقه میباشــد ،چراکه به دلیل نبود آب
لولهکشی و سیستم گرمایشی و تهویه در گذشته(بازه زمانی 1300
تا  ،)1320کلیــه فعالیتهای روزمرهی زندگی از قبیل آشــپزی،
پختوپز ،شستوشــو و حتی نگهداری مــواد اولیه خوراکی در
حیــاط و فضای باز صورت میگرفتهاســت ،بــه طوریکه دراکثر
مــوارد ،در ابتدا فضای مطبخ یا آشــپزخانه در پــان این خانهها
وجود نداشته و فعالیت آشــپزی و سایر فعالیتهای مربوط به آن
مانند آســیاب کردن 10در حیاط و با درســت کردن آتش و یا در
اجاقهای دیواری که "آگردان یا آورگ "11نام داشــت و معموالً
تابستانها از آن استفاده میشد و همچنین پخت نان در فضای بسته
تنور (در گویــش محلی تندور میگویند) واقع در حیاط صورت
میگرفــت .بعدها با پیدایش سیســتمهای مکانیکی و الکتریکی،
آشــپزخانه یا مطبخ به داخل خانه انتقال داده شدهاســت(در زمان
انجام این پژوهش و برداشت از این بناها ،فضای آشپزخانه در این
خانهها تعبیه شدهبود) .همچنین حیاط به عنوان مکانی برای ارتباط
با طبیعت وهمســایگان و برقراری تعامــات اجتماعی نیز به کار
میرفت .از طرفی بام(بامهای این منطقه به صورت مسطح بودند)
بــه عنوان یک مکان تعریفشــده ،فضایی مســتقل بــرای تحقق
عملکردها و ارتباط با همســایگان بودهاست .به همین دلیل است
که نســبت فضای باز و بسته در خانههای سنتی این منطقه تقریباً به
نسبت مساوی میباشد(ستون ساختار فرمی در جدول شماره.)2
 فضاهای بســته :فضاهای بســته یا داخلی خانههای ســنتی ،ازیک یا چند اتاق ،آشــپزخانه(در مواردی بعدا ً اضافه شدهاســت)،
حمام و ســرویسهای بهداشتی تشکیل شــدهاند .اتاقها ،فضاهای
بســته چندعملکردی هســتند که تمام فعالیتهای یــک خانوار از
قبیــل غذاخوردن ،خوابیدن ،دور هم نشــینی و ...میتواند در آنها
انجام شــود .از این رو ،در جوامع ســنتی این منطقــه به مواردی از
قبیل محل قرارگیری ،اندازه و عملکرد اتاق در مقایســه با خانههای
ســنتی و بومی ســایر مناطق ایران از جمله خانههای شمال و غرب
ایران (یزدانفر ،حســینی و زرودی1392 ،؛ عبدالحســینی،)1390 ،
توجه زیادی نشدهاست .با توجه به این که اغلب خانوادههای سنتی
این منطقه ،جزء خانوادههای گسترده و دارای تعداد زیادی فرزند و
درنتیجه پرجمعیت بودند ،پیشبینی تعداد اتاق اختصاصی برای هر
نفر امکانپذیر نبود .طراحی داخلی اتاقها به صورت انعطافپذیر
و به گونهای بود که نیاز تمام فعالیتهای خانواده را پوشــش دهد.
فضای اتاق ،امکان این را داشت برای زمانها و عملکردهای خاص،
هم فضای پذیرایی مهمان باشــد و هم فضای خــواب و یا اینکه با
پهنکردن ســفره ،به فضایی برای غذا خوردن تبدیل شــود .وجود
طاقچههای متعدد برای اشــیاء و لوازم کاربردی ،گنجههای بزرگ
در دیوار برای لباس یا رختخواب ،پشــتیها و تشکچههای متعدد
برای نشســتن در تمام اتاقها و برخــی از جزئیات تزئینی ،حکایت
از این نوع شــیوه زندگی دارد .دیواخان 12یا اتاق مهمان ،مهمترین
فضای خانه به شمار میآمد که بهترین امکانات و وسایل تزئینی به

این اتاق اختصاص داشــت .حمام و سرویسهای بهداشتی از دیگر
فضاهای بسته در خانههای سنتی بودند که به علت شرایط اقلیمی و
نبود آب لولهکشی بیرون از خانه ساخته میشدند 13و ساکنین شهر
برای رفع نیازهای اســتحمام و  ...به حما م عمومی و ســرویسهای
بهداشتی واقع در مساجد نزدیک به خانه مراجعه میکردند .بعدها،
این فضاها با ایجاد سیســتم لولهکشی ،در گوشههای انتهایی حیاط
تعبیــ ه شــدند ،این امر ضمن کمــک به حفــظ پاکیزگی فضاهای
داخلــی ،مانع انتقال رطوبــت به اجزا و عناصــر فضاهای داخلی و
مستهلکشدن آنها بود.
ب .ســازمان فضایــی :ویژگیهای شــاخصی کــه در رابطه با
ســازمان فضایی این خانهها میتوان مطرح کرد الگوی پالنی این
خانهها و روابط عملکردی آنهاســت .با توجه به مشاهدات انجام
شــده ،الگوهای غالب خانههای ســنتی در ایــن منطقه را میتوان
به ســه الگوی "خطی" "L" ،شــکل و " "Uشکل محدود کرد .در
الگوهای مذکور ،نحــوهی ارتباط بین فضای باز(حیاط) و فضای
بسته ،همچنین جهتگیری جبهه اصلی ساختمان که عمدتاً رو به
جنوب و ســمت قبله اســت ،به جز مواردی که شکل و موقعیت
زمین محدودیت ایجاد کند ،اهمیت زیادی در شیوهی سازماندهی
فضا دارد ،همچنین سیســتم خانواده از نظر تک همســری یا چند
همســری بســیار متفاوت میباشــد ،به نحوی که در خانواده چند
همســری ،خانه به دو یا چند قســمت تقسیم شــده و هر همسر به
نوعی حریم خود را داشته است و سازمان فضایی این نوع خانهها
بیشــتر به صورت الگوی " "Uشکل است .در رابطه با الگوی ""L
شــکل نیز مطابق اظهارات ساکنان خانهها ،الگوی خانهها در ابتدا
خطی بودهاست و با گستردهشدن خانواده و ازدواج اعضای جوان
خانــواده ،به تدریــج به فضای اصلی خانه ،اتاقهایی اضافه شــده
ومنجر به تغییر الگوی خطی به الگوی " "Lشــکل ،شدهاست .در
خصوص نوع ارتباط عرصــهی عمومی و خصوصی در خانههای
این منطقه ،میتوان گفت که نحوهی ســازماندهی این عرصهها به
صورت سلســلهمراتبی نبوده و بیشتر تابع نیازهای عملکردی خود
فضا بودهاســت ،اتاقها به صــورت تودرتو بوده و در اکثر موارد،
اتاقها از طریق وجود دربی دیگر ،به همدیگر راه داشتند .به دلیل
چندعملکردیبودن و انعطافپذیری فضا در موارد زیادی فضای
مهمان ،بنا به دلیل دسترســی آسان و بهرهگیری از نور و یا وسعت
فضا در نظرگرفته شدهاست و چه بسا در بعضی از خانهها ،این فضا
در مجاورت و ارتباط مستقیم با آشپزخانه و یا اتاقهای جانبی که
بیشتر عملکرد اتاق استراحت و خواب داشتهاند ،قرار گرفتهاست.
(ستون الگوی سازماندهی در جدول شماره.)2
ج .فرم کالبدی :از جمله ویژگیهای بارز فرم خانههای ســنتی
این منطقه اســتفاده از اشکال و هندسههای ساده و منظم ،تناسبات
انســانی و مصالح بومی و طبیعی در ساخت آن ها است (گالبی و
همــکاران .)1397 ،همچنین معماری بومــی این منطقه ،تلفیقی از
معماری درونگرا و برونگرا اســت .بدیــن معنی که در عین اینکه
حیاط عنصر اساســی و جبههی اصلی خانه محســوب میشــود و

تصویر شمارة  :5سازماندهی عناصرثابت و نیمهثابت

بحث و تحلیل یافتهها
با نگاهی به دادههای ســتون "توضیحات بنا" درجدول شــماره
 ،2که ویژگیهایی مانند تعداد اعضای خانواده ،شــغل سرپرست
خانــوار ،تعداد همســر ،تعــداد طبقات و مســاحت بنا را شــامل
میشود ،میتوان تا حدودی با وضعیت معیشتی و سطح اقتصادی
و اجتماعی ســاکنین خانهها آشنا شد .مسلماً مقایسه دادههای این
بخش با جزئیات پالنها ،نشــاندهندهی تفاوتهــای معناداری در
تنوع تناســبات پالنها ،تعداد فضاها (اتاقهــا) ،زیربنای کل ،تعداد
طبقات و حتی تراکم و ســرانه مســکونی در میان خانههای اقشار
مختلف جامعه مورد مطالعه و با وضعیت معیشــتی متفاوت است.
باتوجه به اینکه ســبک زندگی برگرفتــه از فرهنگ و در ارتباط
مســتقیم با آن است ،بنابراین نوع معیشت و وضعیت اقتصادی نیز،
بــه عنوان یکی از مهمترین جنبههای ســبک زندگی در ارتباط با
ســازماندهی فضا(عناصر ثابت ،نیمه ثابــت و غیرثابت) در جدول
شماره  3بررسی شده اســت .همچنین طی مشاهدات حضوری و
مصاحبههای انجام شــده 14با ســاکنین خانهها ،به وجوه و ابعادی
اشاره شد که تأثیر مستقیمی روی الگوی فعالیتها و شیوه زندگی

مردم و در نتیجه شــکل خانههای آن ها داشــته اســت .با بررسی
پاسخها ،مشخص شد وجوه و ابعاد مورد اشاره میتوانند به عنوان
مصداقهایی برای برخی از جنبههای سبکزندگی با سازماندهی
فضا یعنی عناصر ثابت ،نیمهثابت و غیرثابت باشند.
تحلیل ساختار و پیکره بندی فضایی خانه های سنتی
موکریان با استفاده از نرم افزار Agraph
در این تحقیق با ترسیم پالن سادهشده خانه ،گراف نحو فضای
آن تشکیل شده و ســپس ماتریس نظیر آن،ترسیم گردید(ستون
گراف در جدول شــماره .)2طیف رنگی موجــود در گراف ،از
رنــگ قرمز تا رنگ آبی تیره و بنفش متغیر بوده که نشــاندهنده
میــزان همپیونــدی فضاها میباشــد .هــر چه یکپارچگی بیشــتر
باشد( )RA=0رنگ گرهها قرمز و هر چه یکپارچگی فضاها کمتر
باشــد( )RA=1رنگ گرهها به قرمز کمرنــگ و زرد و در نهایت
به بنفش خواهدرســید .با واکاوی ساختارهای فضایی موجود در
این پالنها با استفاده از نرم افراز  ،Agraphپارامترهای عمق کلی،
عمق متوسط ،همپیوندی و کنترل محاسبه شدهاست.
الف) عمق فضاها
اﯾﺪه اوﻟﯿﻪ ﻋﻤﻖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻌﺪاد ﻗﺪمﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮔﺬر از
ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺎط دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻃﯽ ﺷﻮد ،ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد .افزایــش
عمــق فضایــی ،عالوه بر تفکیک و جداســازی بــه افزایش درجة
"محرمیت "15نیز منجر میشود .به این معنی که عمق بیشتر مجموعة
فضا ،سلســله مراتب فضایــی و کاهش میزان دسترســی و نفوذ به
برخی فضاها را موجب میشــود که این موضــوع به کنترل هرچه
بیشــتر فضا میانجامد(حیدری و همــکاران .)24:1396 ،عمق ،بار
معنــای فرهنگی دارد .بــا افزایش عمق ،فضا خصوصیتر شــده و
میزان نفوذپذیری به فضا کاهش مییابد .عمق نسبی میانگین میزان
نفوذپذیری هر فضا را مشــخص میکند که نتایج محاســبات این
بخش در نمودار شماره  1مشخص شدهاست .براساس این نمودار،
عمق کلی فضاها در خانههای سنتی به دلیل اینکه ورودی از سمت
حیاط اســت ،زیاد است ولی عمق متوسط هرفضا ،بسیار کمتر بوده

تحلیل روابط فرهنگی در پیکرهبندی فضایی مسکن سنتی کردها

بازشــوهای خانه رو به ســمت حیاط و حالتی درونگــرا دارند اما
به ســمت بیرون هم بازشــوهایی تعیبیه شده اســت و همچنین بام
خانه فضایی بســیار کاربردی بوده است ،خصوصاً جهت برقراری
ارتباط با همســایگان .سادگی فرم و عاری بودن از هرگونه تجمل
و خودنمایــی ،از جمله ویژگیهای کالبــدیخانههای این منطقه
اســت .در رابطه با ارتبــاط بین فرم کالبدی خانهها و بســتری که
در آن بنــا شــدهاند ،ســازندگان بیش از همه به مــواردی از قبیل
هماهنگــی مصالح ،رنگ و فرمهای مورد اســتفاده با بافت زمینه
و اقلیم منطقــه توجه میکردند .بدین صــورت که عمده مصالح
مورد استفاده عبارت از سنگ ،چوب ،خشت و آجر میباشند که
جزء مصالح بومآورد محسوبشــده و با توجه به وجود جنگل و
کوهستانیبودن منطقه به راحتی نیز قابل تهیه بودند.

تصویر شمارة  :4نمایی از بناهای شماره  4و7؛
تلفیقی از درونگرایی و برونگرایی در خانههای سنتی موکریان
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مهمترین جنبههای
سبک زندگی
میزان نور
و روشنایی
مطلوب
باورهای دینی و
اعتقادی

فصلنامه علمي ـ پژوهشي

پارهای از
نیازهای اساسی

سال دهم
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ساختار خانواده
جایگاه و
موقعیت زن در
خانواده
روابط اجتماعی
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جدول شمارة  :3مهمترین جنبههای سبکزندگی و سازماندهی فضا

عناصر ثابت

عناصر نیمهثابت

عناصر غیرثابت

استفاده از پنجرههای بزرگ و عریض،
جهتگیری پنجرهها(رو به حیاط و رو
به بیرون) ،ارتباط مستقیم با حیاط

کاربرد لبه پنجره به عنوان بخشی از
مبلمان خانه(فضایی برای نشستن)

استفاده بهینه از نور آفتاب ،به منظور
ایجاد حداکثر روشنایی در فضای
داخلی

تمیز و مفروش بودن مکان اقامه نماز

خواندن نماز و انجام مناسک دینی در
خانه توسط زنان و در مساجد توسط
مردان

 استفاده از تنور و آتشدان-فضای آشپزخانه با مبلمانی ساده

عدم وجود فضای اختصاصی برای غذا
خوردن ،پهن کردن سفره و دور هم
نشستن ،در بعضی از خانوادهها مردان
قبل از زنان و فرزندان غذا میخورند.

وجود حوض در حیاط برای وضو
گرفتن ،در صورت وجود سرویس
بهداشتی در خانه ،توجه به جهت
قرارگیری آن ( رو به قبله نباشند)

آشپزی
و شیوهی
غذاخوردن

 فاقد فضای آشپزخانه و آشپزی درحیاط ،از طریق تهیه آتش( وجود
فضای تنور)
-فضای آشپرخانه در داخل خانه

نحوهی خاص
معیشت

افزایش متراژ فضاها ،تعداد اتاقهای
بیشتر و افزایش مساحت در خانههای
متمول تر

طریقهی نشستن

پایین بودن ارتفاع
سقف(تقریباً250سانتیمتر)،پایین
بودن دستانداز پنجرهها (تقریباً50
سانتیمتر).

ضرورت در
آوردن کفش

وجود فضای کفشکن در بخش
ورودی و فضای هال

طریقهی
خوابیدن

چند عملکردی بودن اتاقها و عدم
وجود فضای اختصاصی اتاقخواب
برای تمام اعضای خانواده،

یکدست بودن سیرکوالسیون فضاهای داخلی در
خانوادههای تک همسر ،بخش بندی و تفکیک داخل
خانه در خانوادههای دو یا چند همسری

توجه بیشتر به تزئینات ومبلمان در
فضای اتاق مهمان( ،فرش دستباف،
پشتی ،ساعت ،رادیو و تلویزیون،
تزئینات دکوری بیشتر روی
طاقچهها)

سادگی و بی پیرایگی ،اهمیت جایگاه
مهمان در خانه ،وجود پدیدهی چند
همسری و تعداد بیشتر فرزندان در
خانوادههای متمولتر

نشستن روی زمین و تکیه دادن به
دیوارها و یا متکا و پشتی ،مفروش
بودن کامل اتاقها

امکان نشستن روی زمین و تکیهدادن
به دیوار در فضای اصلی خانه ،در کنار
استفاده از مبلمان.

متفاوت بودن جنس مصالح در
قسمت کفشکن و یا ایجاد پله
اختالف سطح ،به منظور تفکیک
فضا

اهمیت نظافت و پاکیزگی و لزوم
رعایت بهداشت

عدم وجود تختخواب ،وجود
گنجه و طاقچههای عمیق در
دیوار ،به عنوان محل نگهداری
رختخواب ،پهننمودن
رختخواب در اتاقها به ازای هر
نفر،
تفکیک اتاق همسران از طریق
اختالف طبقات ویا در دو سوی
جبههی اصلی بنا

جایگاه شستو شوی لباس و
اختصاص فضای آشپزخانه و تنور به زنان و عدم حضور ظروف و ..در اطراف چاه یا حوض
آب در حیاط ،رفتن به حمام و
مردان در این فضا ،حضور مشترک زنان و مردان در سایر
سرویس بهداشتی عمومی در خارج
فضاها ،عدم وجود حمام و سرویس بهداشتی در خانه
از خانه

اختصاص بزرگترین و در دسترسترین اتاق خانه به فضای
مهمان(اتاق مهمان) ،حیاط به عنوان فضایی برای تعامالت
و ارتباطات کوتاهمدت

و مقایسه این متغیر در فضاهای مختلف خانه ،نشان میدهد که عمق
متوســط فضاها( ،)MDnتقریباً یکســان بوده ،بنابراین سازماندهی
فضا در این خانهها به گونهایســت که اکثر فضاها در ارتباط باهم و
دارای عمق کم و در دســترس میباشند ،از سلسله مراتب مشخص
و ســازمانیافتهای پیروی نمیکنند و از میــزان نفوذپذیری باالیی
برخوردارند .در این خانهها اکثر فضاها به طور مســتقیم با حیاط در
ارتباط میباشند و با توجه به اینکه محرمیت با عمق فضا قابل بررسی
است ،بنابراین میتوان چنین نتیجه گرفت ،محرمیت در این خانهها

وجود حداکثر مبلمان و تزئینات
دراتاق مهمان و تمیز و مرتب
نگهداشتن همیشگی آن

اختصاص اتاق و یا اتاقهایی مجزا برای
هریک از همسران و فرزندان آنها.
کنار هم خوابیدن فرزندان در کنارهم
و یا در کنار مهمان.
خوابیدن در پشت بام در فصول گرم
سال
تراکم زیاد فضای اتاقها و در کل
فضای خانه ،هماهنگی و تطابق
فعالیتهای روزمره اعضای خانواده

استفاده از فضای حیاط(حوض آب) و
فضای تنور برای مراودات و مالقات
زنان همسایه ،عدم محدودیت زنان
برای خروج از خانه
اولویتدادن مهمان نسبت به اعضای
خانواده ،ایجاد فضای نیمه خصوصی
برای خانواده

از درجــه اول اهمیت برخوردار نیســت ،حریم خصوصی (عرصه
خانواده) و عمومی(عرصه مهمان)آنچنان که باید ،تفکیک نشدهاند.

نمودارشمارة  :1عمق فضاها

نمودار شمارة  :2همپیوندی فضاها

تحلیل روابط فرهنگی در پیکرهبندی فضایی مسکن سنتی کردها

ب) هم پیوندی
هم پیونــدی هــر فضــا در پیکرهبنــدی فضایی به معنــی میزان
پیوســتگی یا جدا افتادگی آن فضا نسبت به سایر فضاهای موجود
در آن پیکرهبندی اســت .مفهــوم هم پیوندی به نوعــی با مفهوم
عمــق ارتباط دارد؛ بــه این معنی کــه فضایی هم پیونــد خوانده
میشــود که دیگر فضاهای محیط در عمق نسبتاً کمی از آن قرار
داشتهباشند( .)Summers, 2015: 124این مفهوم با شاخص اتصال
نیز دارای رابطة مســتقیم و خطی اســت؛ به ایــن معنی که هر چه
تعداد ارتباط با یک فضا از جانب فضاهای مجاورش بیشتر باشد،
آن فضا از هم پیوندی بیشــتری برخوردار اســت .همچنین فضایی
که دارای همپیوندی باال باشــد ،قابلیت دسترسی فیزیکی بیشتری
دارد .بنابرایــن معموالً فضاهای پرکاربــرد در چنین موقعیتهایی
قرار میگیرند( .)Summers, 2015: 126بر طبق واکاوی ســاختار
فضایی خانههای ســنتی موکریان در نمودار شماره  2مشخصشد
که حیاط پیوســتهترین فضا با باالترین مقدار عدد در پیوســتگی
اســت کــه از آن به عنوان فضای حرکتی میتــوان یاد کرد که با
اکثریت فضاهای طبقه همکف اتصال برقرار کردهاست و فضایی
مرکزی و شاخص در پالن خانههاست .به طور کلی سایر فضاها،
به دلیل ارتباط مســتقیم با حیاط و دسترســی آســان به همدیگر،
دارای پیوستگی تقریباًیکســانی هستند .میتوان اینگونه بیان کرد
که پیوســتگی فضــا ،باعث کاهش گامهای فضایــی و عمومیتر
شــدن این فضاها میشــود .فضای حمــام 16در ایــن خانهها جدا
افتادهترین فضا نسبت به سایر فضاهاست.

ج) اتصال (ارتباط-کنترل)
مفهــوم اتصــال یا بــه تعبیری دیگــر ارتبــاط به معنــی تعداد
پیوندهایی اســت که بطور مســتقیم بین هر فضا با فضاهای دیگر
ایجاد میشــود .اتصال فضاها با یکدیگر موجب شناخت فضایی
مناسب و همچنین تسهیل در گردش و روابط میان فضاها میشود.
این متغیر در ارتباط با همپیوندی نیز میباشــد .همچنین بوسیلهی
این شــاخص میتوان میزان کنترل فضا را نیز مورد ســنجش قرار
داد ،به این معنی که فضا با تعداد اتصاالت کم دارای کنترل بیشتر
به نســبت فضا با اتصاالت زیاد است(.)Yu & Oswald, 2018: 739
هر چه تعداد اتصال هر فضا به فضاهای مجاور بیشتر باشد ،آن فضا
عمومیتــر و هر چه این مقدار کمتر باشــد ،آن فضا خصوصیتر
اســت .براســاس یافتهها(نمودارشــماره )3میزان اتصال در فضای
حیاط بیشــترین مقدار بوده و به تبــع آن کمترین کنترل مربوط به
این فضاســت .ورودی ،حمام و تنور نیز بیشــترین میزان کنترل و
کمتریــن اتصال به دیگر فضاها را دارنــد چرا که این فضاها(تنور
و ورودی) همیشــه به طور مســتقیم یا غیر مستقیم تنها با حیاط در
ارتبــاط بودهانــد و حمام نیز در اکثر موارد یا در آشــپزخانه تعبیه
شدهاست و یا در حیاط واقع بودهاست .اتاقها و اتاق مهمان نیز به
دلیل ارتباط محدود با یکدیگر و تودرتو بودن (که از ویژگیهای
خانههای این منطقه اســت) دارای اتصاالت کمتر و در جه کنترل
بیشتری میباشند.

نمودار شمارة  :3کنترل فضاها

نتیجهگیری

اگرچه تمامــی عوامل فرهنگی ،سیاســی ،اقتصادی ،اجتماعی
و تکنولــوژی بــر یکدیگــر تأثیر گذاشــته و مجموعــه تأثیرات
متقابــل آن ها بر شــیوههای طراحی والگوی مســکن در هر دوره
و تحــول آن اثرگذارند.امــا بر طبق گفته راپاپــورت که فرهنگ
میتواند عامل تعیین کننده و اولیه در شــکل مســکن باشــد ،در
پاســخ به ســئواالت اصلی مطرحشــده در این پژوهش ،با تجزیه
فرهنگ به ســطوح ملموستر ،یعنی ،ســبک زندگی(فعالیتها،
الگوهای رفتاری ،وضعیت معیشتی ،نیازهای اساسی) و متغیرهای
اجتماعی(ســاختار خانواده ،جایگاه و مقام زن ،روابط اجتماعی)
که جنبههای تأثیرگذار فرهنگ در ارتباط با سازمان فضایی خانه
میباشــند ،کلیت فرهنگ کردهای منطقــه موکریان در ارتباط با
شــکل خانههای سنتی شــهری این منطقه بررسی گردید .نحوهی
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این ارتبــاط ،به دلیل حجم زیاد مطالب در قالب پاســخ توصیفی
و جهــت ایجاد اختصار ،به صورت جمعبندی در جدول شــماره
 ،4بر اســاس مهمترین جنبههای سبکزندگی در ارتباط با الگوی
معماری خانه(عناصرثابت و نیمهثابت) و الگوی رفتاری و نحوهی
انجام فعالیت(عناصرغیرثابت) به تفصیل ارائه شده است.
همچنین در پاسخ به سئوال دوم ،بر اساس تحلیل فضای معماری
که هدف اصلی آن شناسایی الگوهای فضایی و نحوهی سازماندهی
الگوی رفتاری متأثر از فرهنگ
(عناصر غیرثابت)
وجود سه گونه الگوی فضایی «خطی» »L« ،شکل و
« »Uشکل ،در ارتباط با جایگاه زن در خانه و ساختار
خانواده از نظر تعداد همسر
فصلنامه علمي ـ پژوهشي

تلفیقی از درونگرایی و برونگرایی ،کمرنگ بودن نقش
محرمیت ،اهمیت نور آفتاب ،به منظور ایجاد حداکثر
روشنایی در فضای داخلی
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اهمیت فراوان حیاط چه به لحاظ تناسیات فضایی و
چه ارزش فضایی نسبت به فضاهای بسته خانه ،مکانی
ارزشمند برای تعامل افراد(خصوصاً زنان) و برقراری
ارتباطات اجتماعی و برگزاری جشنها

تکریم مهمان ،اختصاص دادن بزرگترین اتاق خانه به
فضای مهمان ، ،عدم رعایت محرمیت در سازماندهی
عرصههای خصوصی و عمومی
در مواردی عدم وجود فضای آشپزخانه ،استفاده از تنور
و آتشدان جهت تهیه غذا ،اختصاص فضای آشپزخانه و
تنور به حریم زنان و عدم حضور مردان در این فضاها
چند عملکردی بودن اتاقها و عدم وجود فضای
غذاخوری و فضای اختصاصی اتاقخواب برای تمام
اعضای خانواده
(پهن کردن سفره و رختخواب در اتاق)

پایین بودن ارتفاع سقف ،نشستن روی زمین و تکیه دادن
به دیوارها و یا متکا و پشتی ،مفروش بودن کامل اتاقها
 ،کاربرد لبه پنجره به عنوان بخشی از مبلمان خانه
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اولویت داشتن مهمان در کارکردهای درون خانه نسبت
به سایر اعضای خانواده ،تزئینات فراوان اتاق مهمان
(فرش دستباف ،رادیو و تلویزیون و )...
و سادگی و بی پیرایگی سایر اتاقها

فضا ،در معماری مســکونی کردهای این منطقــه به تأثر از بینش و
فرهنــگ حاکم بر نظــام اجتماعی و عرفی آنهاســت ،نتایج بیانگر
اینست؛ الگوی معماری ســنتی و بومی منطقه موکریان ،تلفیقی از
معماری درونگرا و برونگرا میباشــد ،بدین شکل که در خانههای
قدیمــی این منطقه ،گفتگو و همزیســتی میــان درون و بیرون ،در
حیــاط و در داخل خود خانــه روی میدهد و به نوعی درونگرایی
از طریــق آوردن بیــرون به درون دیده میشــود .ســازمان فضایی

جدول شمارة  :4نتایج پژوهش
الگوی مسکن( عناصر ثابت و نیمهثابت)

پینوشتها

 ،Relative Asymmetry .1وقتــی تعداد زیادی از فضاها در یک عمق
(عموماً عمقهای پایین نســبت به ورودی اصلی) قرار داشــته باشــند ،فضا
همپیوند محسوب می شود.
2. Alexander
3. Rapoport
4. Oliver
5. Hillier & Hanson
6. Schulz
7. Eco
8. Mercer

 Space Syntax .9یــا روش چیدمــان فضــا ،مجموعــه ای از نظريــه
وروشهايی است که به تحليل و توضیح سازمان فضايی براساس پيکربندی
و ترســیم گــراف ،میپردازد کــه میتوان بــا بهرهگیــری از نرمافزارهای
ترسیمی مختلف به تشريح روابط در يک سيستم فضايی در قالب این روش
دستیافت(.)Kwon & Sailer, 2015
 .10در هر محله و همســایگی ،ســنگ آســیابی در یکــی از خانهها که
معموالً حیاط بزرگی داشته ،وجود داشتهاست و به صورت مشترک توسط
زنان محله از آن استفاده میشد.
11. Agherdan/ Averg

«“ .12دیواخان» همیشه مستطیل شکل است ،دو منتها الیه «باال و پائین» دارد؛
مدخل دیوان نزدیک منتها الیه «پائین» اســت ،پای دیوارها ،دورتادور ،تشــک
است برای نشستن و مخدّه است برای تکیه دادن( .وان برویین سن .)111 ،1378
 .13در بعضــی از خانههــا ،اتاقکــی  1/5*2/5متر وجودداشــت که در
گوشــهای از آن یــک مخزن آب اســتوانهای شــکل (کوچکتر ازبشــکه)
گذاشته شده بود ،آب داخل آن را به وسیلهای گرم میکردند .از گوشهای
از کف این اتاقک مجرای آبرویی به شــکل بسیار ابتدایی به بیرون هدایت
شــده بود .به این اتاقک و این محل «شــورتکه» میگفتند .اگر برای کسی
ضرورتی پیش میآمد که آبی روی خود بریزد ،غســلی انجام دهد ،از این
محل استفاده میکرد .نوعی حمام بسیار ابتدایی بود که به هیچ وجه نمیشد
نام حمام روی آن نهاد” (صمدی .)46 ،1385
 .14اطالعــات و دادههــای مصاحبــهای حاصــل مشــاهدات حضوری
محقق و پرســش از ســاکنان خانهها میباشــند .پرســش و پاســخ به شکل
شــفاهی و مصاحبه باز ،به انجام رســید .محور اصلی پرسشها نیز در رابطه
با ساختارخانواده ،تعداد همســر ،نقش زن ،اعتقادات( به طور غیرمستقیم)،
شیوهی معیشت ،نوع روابط اجتماعی ،محل تعامالت و مالقات افراد و نوع
فضاهای خانــه و کاریرد هریک از آنها ،نحوهی ســازماندهی و جایگیری
فضاها و علت آنها ،نوع مصالح ،رنگ و فرم و مبلمان اســتفاده شــده بوده
است.
15. Intimite

تحلیل روابط فرهنگی در پیکرهبندی فضایی مسکن سنتی کردها

ایــن خانهها ،امــکان ارتباط ســاکنان با حیاط و طبیعــت را فراهم
مــیآورد ،در واقع حیــاط همانند قلب خانه عمل نمــوده و گروه
فضاهای بســته ،با حیاط مرتبط میباشــند ،همچنین بــام به عنوان
یک مکان تعریفشــده ،فضایی مســتقل برای تحقق عملکردها و
ارتباط با همســایگان بوده است(ســاکنین خانهها ،در مورد استفاده
از بــام جهت تعامل با همســایگان اذعــان نمودهاند کــه امروزه به
دلیل گســترش محله و عدم شناخت همســایگان این امر به تدریج
منســوخ شدهاســت) .اتاقها از درون به هم راه داشته و در اندازه و
تناســبات با یکدیگر ،متفاوتند .در این خانهها ،فضاها انعطافپذیر
بوده و به گونهای هســتند که امکان ایجاد تنوعهای عملکردی در
یک اتاق بســیار زیاد است .در خانههای سنتی ،ساختار خانواده (از
منظر تک همســری یا چند همســری ،همچنین گسترش خانواده)
به طور مســتقیم بر ســاختار فضایی و الگوی معماری خانههای این
منطقه تأثیرگذار بودهاســت و بر اســاس نتایج پژوهش ،محرمیت
در ســازماندهی عرصههای خصوصی و عمومی این خانهها ،مسئله
اصلی نیســت و به دلیل کمرنگ بودن نقش محرمیت ،سازماندهی
عرصههای عمومی و خصوصی ،به صورت سلســلهمراتبی نبوده و
بیشــتر تابع عملکرد و موقعیت اســتقرار خود فضاهااست .در واقع
میتــوان گفت ،هماهنگیای کــه در خانههای ســاده و حیاطدار
قدیمی منطقه موکریان دیده میشود ،در شیوهی ارتباطات و روابط
اجتماعی مردمان این منطقه خالصه میگردد .خانههای قدیمی این
منطقه ،همانند پایگاه نســبتاً ثابتی هســتند که چندین نسل در آنها
زندگی کرده و در موارد زیادی همچنان زندگی میکنند و استمرار
چندین نســل در یک خانه ،آن را بــه حافظهی عینی و مادی تبار و
خاندان متصل میسازد .بدیهی اســت که امروزه ،تفاوت در شیوه
زندگی و سازمان فضایی خانهها ،با توسعهی شهرنشینی و به واسطه
حضور تکنولوژی و شــرایط مدرنیته در مقایســه با گذشــته بسیار
مشهود است ،همچنانکه توسعه و پیشرفت در تولید مصالح سازهای،
روشهای ســاخت ،سیمای خانهها و تکنیک اجرای ساختمانها را
در دستخوش تغییر نمودهاست.
در پاسخ به سئوال سوم در ارتباط با نحوهی پیکرهبندی فضایی
خانههای ســنتی ایــن منطقه ،با اســتناد به نمودارهــای توجیهی،
سازمان فضایی نمونههای انتخابی مورد بررسی قرار گرفت بر این
مبنا میتوان نتایج را چنین صورتبندی کرد:
 -1خانههای ســنتی منطقه موکریان به صــورت حیاطدار بوده
و به طور کلی فضاهای بســته در این خانهها ،به دلیل قرارگیری
ورودی اصلــی بر روی حیــاط که فضایی بســیار عملکردی و با
اهمیت در این خانههاســت و با توجه به اینکه محاسبه عمق فضاها
از مبدأ(ورودی) سنجیده میشود دارای عمق کلی زیادی هستند.
 -3ســازماندهی فضا در ایــن خانهها به گونهایســت که اکثر
فضاهــا دارای عمق متوســط کم و به لحاظ فیزیکی در دســترس
میباشند .بنابراین مسئله محرمیت در این خانهها به واسطه فرهنگ
خاص کردها ،ســاختار پیچیدهای دارد ،به نحوی که در بعضی از
فضاها تفکیک قلمرو زنان و مردان دیده میشــود(مثال در فضای

تنــور و آشــپزخانه) ولی در کلیت فضاهــا ،عرصههای عمومی و
خصوصی(اتاقها و اتاق مهمان) نه تنها تفکیک نشــدهاند ،بلکه به
دلیل ارتباط آن ها با یکدیگر ،این مسئله رعایت نشده است و اکثر
فضاها بعدی عمومی دارند.
 -4حیاط و آشــپزخانه ،به دلیل داشــتن عملکردهای خاص و
دسترسی آسان به ســایر فضاها ،بیشترین اتصال و کمترین کنترل
را دارنــد .همچنین با توجه به اینکه مکانهایــی برای تعامالت و
برقراری روابط اجتماعی خصوصاً با همســایگان هســتند ،فضایی
شاخص و مرکزی در خانههای این منطقه به شمار میآیند.

29

 .16حمــام در بعضی از خانههای قدیم وجود نداشــته و در مواردی هم
که بعدا ً به پالن این خانهها اضافه شــده اســت ،به دلیل ســهولت لولهکشی
و اســتفاده از آبگرمکن و دسترســی به آب گرم ،این فضا در گوشــهای از
آشپزخانه ساختهشده است.
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چکیده

فرهنگ وقف در حوزه شهرســازی از دیرباز وجود داشته و در ابعاد گوناگونی همچون کالبدی ،عملکردی ،اجتماعی و اقتصادی حائز
اهمیت است .شناسایی سازوکار تأثیر فرهنگ وقف در عناصر سازنده شهرهای ایرانی-اسالمی بهویژه با رویکردی تاریخی ،به روشنتر
شــدن این مفهوم کمک خواهد کرد .شهر اصفهان با محالت تاریخی منحصربه فرد ،به عنوان یکی از شهرهایی که در دوران صفویه و
متاثر از فرهنگ وقف رشد و توسعه یافته است ،بستر مناسبی برای پژوهشهای تاریخی با نگاه نوآورانه را فراهم میآورد .از این رو از
میان محالت شــهر اصفهان ،با توجه به وجود وقفنامهای مستند ،محله علیقلیآقا به منظور بستر این پژوهش به عنوان مطالعه موردی
انتخاب شــده و پژوهش با فرض تاثیرگذاری ســنت وقف بر شــکل محله علیقلیآقا ،در پی یافتن پاسخی برای این پرسش است که
فرهنگ وقف چگونه بر ساختار و خلق فضاهای محله سنتی تأثیر گذاشته است؟ .براین اساس ،هدف مقاله تحلیل ساختشناسی فضایی
و عناصر کالبدی محالت سنتی از منظر فرهنگ وقف و مبتنی بر رویکرد ساختارگرایی در مطالعات شهر اسالمی میباشد ،تا براین اساس
بتوان در فرایند بازآفرینی محالت سنتی با اتکاء به یافتههای تحقیق به سازمان فضایی پایداری دست یافت .به همین منظور ،پژوهش با
روش توصيفي  -تحليلی ضمن مرور ادبیات جایگاه وقف در تفکر اسالمی و تاثیر آن بر ساختار شهر اسالمی ،در بخش تحلیلی با استفاده
از گردآوري اطالعات بصورت كتابخانهاي  -اســنادي ،مشاهدات ميداني ،اسناد ،نقشــههای تاریخی و همچنین بررسی وقفنامهها و
سفرنامههای تاریخی ،مورد بررسی قرار گرفته است .نتایج تحقیق حاکی از آن است که فرهنگ وقف ،در ایجاد نطفه اولیه مرکز محله
علیقلیآقا شــهر اصفهان و ایجاد بناهای عمومی نظیر :مسجد ،حسینیه ،حمام و سایر ابنیه عامالمنفعه در این محله ،اثرگذار بوده است.
همچنین به دالیل ابعاد اعتقادی و اجتماعی فرهنگ وقف ،توسعه و ایجاد ابنیه محله علیقلیآقا ،موجب ایجاد ساختار درهم تنیده در
مرکز محله و ایجاد حساسیت و مشارکت مردم در حفظ و احیاء ابنیه سنتی در این محله شده است.
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مقدمه
پس از ورود اســام به ایران ،ســاختار شــهرها در ایران تحت
تاثیر جهانبینی اســامی قرار گرفت .در ایــن بین ،عصر صفوی
به عنوان یکی از دورههای درخشــان حکومت اسالمی در وجوه
مختلف از جمله شهرســازی قابل ذکر اســت .از این رو شناخت
عناصر ســازنده شــهرهای اســامی در جغرافیای ایران ،در یک
دوره تاریخی مشــخص همچون دوره صفویه ،حائز اهمیت بوده
و در ایــن میان لزوم مطالعه “محله” به عنوان یکی از عناصر اصلی
تشــکیلدهنده شهرهای اسالمی ،ضروری اســت .مطالعاتی که تا
امروز انجام شــده ،کمتر توجه پژوهشــگران را به تأثیر وقف در
پیدایش محالت معطوف داشــته است (بمانیان و دیگران:1387 ،
 .)68از ایــن رو ایــن پژوهش تصمیم دارد با نگاهــی نوآورانه به
بررســی این موضوع بپردازد .در واقع ساختار کالبدی محالت و
حیات اجتماعی جاری در آن میتواند برآمده از الگوهای متفاوتی
باشد که ریشه در نیروهای سیاســی ،اقتصادی ،اجتماعی ،مذهبی
و یا طبیعــی دارد .یکی از مهمترین نیروهای تاثیرگذار بر شــکل
محالت در شــهرهای اسالمی ،برآمده از ابعاد مذهبی و اجتماعی
حاکم بر یک جامعه اســت .از این رو شــناخت تأثیر ســنتهای
ســاری و جاری در نگاه مذهبی حاکم بر یــک جامعه ،میتواند
آثــار کالبدی و اجتماعی برجایمانده از آن را هویدا نماید .یکی
از این ســنتها ،سنت “وقف” است“ .آندره ریمون” معتقد است
از نهادهای شاخص اســامی یعنی وقف یک موضوع قابل توجه
در شکل دادن به سازمان فضایی شهر است (شهابی.)144 :1383 ،
از این رو مطالعه تأثیر این سنت بر ایجاد فضای کالبدی در ساختار
شهرهای اسالمی حائز اهمیت اســت .اهمیت نهاد وقف در ایران
تا بدانجاست که كمپفر معتقد است« :شناخت درست وضع دربار
ايران بدون شــناخت دقيــق نهاد وقف مقدور نیســت» (احمدی،
 .)47 :1391در این بین شــهر اصفهان بــه عنوان نمونهای بیبدیل
از شــهرهای اســامی بر جای مانده از دوره صفویه ،این سنت را
به شــکل پررنگی در ابعــاد مختلف نظیر ســاختارهای اجتماعی،
اقتصادی و کالبدی به کار گرفته است .در واقع «اقتصاد و سازمان
فضایی شــهرها از جمله اصفهان در حد مقدورات کمی و کیفی
در پرتو فرهنگ اســام از نهاد وقف سرچشــمه میگیرد و نقش
جهانبینی را در آرایش ســازمان فضایی شــهر روشــن میسازد»
(بمانیــان و دیگــران« .)70 :1387 ،پراکندگــی جغرافیایی بناها و
فضاهاي وقفی از یک نظام عقالیی و اقتصادي کام ً
ال تکامل یافته
تبعیت میکند ،به طوري که یک موقوفه با چند رقبه مانند مسجد،
مدرسه ،کاروانســرا ،بازار ،حمام و غیره در جوار هم قرار دارند.
مکانیابــی این عناصر چنان نظم کالبدي و فضایی ارزندهاي را به
فضاهاي جغرافیایی میبخشد که توجه معماران و شهرسازان را به
خود جلب نموده است» (شفقی1376 ،الف.)67-33 :
«از میان محالت اصفهان  31محله به نام شخصیتهای معروف
نامگذاری شده است و اغلب آن ها اسامی واقفان را بر خود دارند؛
البته منظور وقف تمام محله نیســت ،بلکه تنها هســتههای اصلی و

مرکز محالت ،که مســاجد ،حمامها ،بازارچه و گاهی حســینیه،
کاروانسراها و سقاخانه و چاه آب تشکیلدهنده آن است و معموال
اشــخاص خیر و توانگر این بناها را میســاختند و آن ها را وقف
مینمودنــد و از درآمد واحدهای اقتصادی چند حمام ،بازارچه و
کاروانسرا مخارج حفظ و نگهداری همین بناها را تامین میکردند
و حتی اســم خود را بر روی همین محالت میگذاشتند» (بمانیان
و دیگــران 68 :1387 ،و  .)69محلــه علیقلیآقا یکی از محالتی
است که هنوز با نام واقف آن در تقسیمات شهری اصفهان شناخته
میشــود؛ این محله به عنوان یکی از محالتی که همچنان ساختار
مرکز محلــه اولیه خود را از زمان شــکلگیری آن تاکنون حفظ
کرده اســت و با توجه به سند وقفنامه بر جای مانده از آن ،مورد
مطالعه قرار گرفته است .هدف از انجام این پژوهش ،بررسی تاثیر
وقف در نحوه شکلدهی ساختارهای فضایی تشکیلدهنده محله
علیقلیآقا در شهر اصفهان میباشد .هدف از انجام این پژوهش،
بررسی تاثیرات کالبدی ســنت وقف در نحوه شکلدهی سازمان
فضایی محله اســت .این پژوهش در پی یافتن پاســخی برای این
پرســش است که «فرهنگ وقف چگونه بر ساختار و شکلگیری
محله سنتی ایرانی علیقلیآقا تأثیر گذاشته است؟».

روش تحقیق
نتایج به دســت آمده در تحقیــق فراتحلیلی که در حوزه وقف
در شــهرهاي ايراني  -اسالمي انجام شــده حاکی از آن است که
تحقیقات صورت گرفته در حوزه وقف ،بيشــتر به صورت كيفي
و از طريق تحليلهاي مبتني بر اســناد صــورت گرفتهاند؛ به طور
كلي مطالعات وقف در شهرهاي ايراني-اسالمي در كشورمان را
ميتوان به دو دستة كلي تقسیم کرد که عبارتند از مطالعات تأثير
وقف بر توســعه و شكليابي فيزيكي شــهرهاي ايراني-سالمي و
تأثيــر وقف بر مؤلفههاي اجتماعي ،اقتصادي و فرهنگي در شــهر
ايراني-اســامي (ابدالی و همــکاران .)186 :1397 ،در پژوهش
پیش رو ،رویکرد نخســت م ّد نظر است و با رويكرد تاريخي و به
روش توصيفي-تحليلي صورت گرفته که با استفاده از گردآوري
اطالعــات به صورت كتابخانهاي-اســنادي و مشــاهدات ميداني
انجام شــده اســت .به این منظــور عمدهترین اســناد و اطالعات
مکتوب از جمله پژوهشهای پیشــین ،اســناد و نقشههای تاریخی
و وقفنامه موجود ،مورد بررســی قرار گرفته و با تطبیق دادههای
اســتخراج شده با شرایط وضع موجود بر اساس مشاهدات میدانی
و مصاحبه با نخبگان و مطلعین ،این مهم به انجام رسیده است.
مبانی نظری

شهر اسالمی
با گســترش دین اسالم در ســرزمینهای مختلف و ارزش های
برآمده از جهانبینی آن ،تغییراتی در ســاختار اجتماعی و کالبدی
ســکونتگاههای تحــت حاکمیت آن ایجاد گردیــد و پس از این
دوران واژه شــهر اســامی در مطالعــه این جوامع بــه کار گرفته

بازخوانی سازمان فضایی محله در شهر ایرانی از منظر فرهنگ وقف

شــده است« .واژه شــهر اسالمی به طور عام به شــهرهاي واقع در
قلمــرو حاکمیت قوانین ،مقررات ،ارزشها و اعتقادات اســامی
در پهنههاي وسیعی از جهان با مرکزیت خاورمیانه و شمال آفریقا
اطالق میشــود» (کالنتری و همــکاران .)35 :1389 ،با این حال
برخی محققان ،شــهر اســامی را فاقد هویتی مستقل میدانند؛ در
این بین مومنی معتقد است که باید شهرهاي کشورهاي اسالمی را
شهرهاي دوران بعد از اســام و یا شهرهاي سرزمینهاي اسالمی
نامید (همان).
محلهها به عنوان یکی از عناصر مشــخص در شهرهای اسالمی
حائز اهمیت هســتند« .محله در شــهرهای ایران دوره اســامی را
میتوان با برزن شــهرهای ایران باستان مقایسه کرد .چنانکه واژه
فارسی برزن در فرهگهای لغت و اشعار شاعر پارسیگو نیز معادل
واژه عربی "محله" آورده شده است» (بحری مقدم.)103 :1392 ،
«محله به مثابه ســلول اصلی شهر سنتی اســت که عوامل مختلفی
همچــون عوامــل فرهنگی ،اقتصــادی و فضایی در شــکلگیری
آن تأثیر داشــته اســت .محالت بــه عنوان یکــی از ویژگیهای
شــهرهای اســامی به شــمار میرود که عناصری همچون وجود
بازارمحلی ،مســجد ،حمام ،مدرســه و آبانبار به عنوان فضاهای
اصلی محله به شــمار میرود» (سجادیان و همکاران.)16 :1393 ،
«در یک تعریف کلی که از محله آمده اســت ،محله مســکونی،
کوچکترین ناحیه برای برنامهریزی اســت که در آن ســاکنان به
صورت مشترک از تسهیالت عمومی و نهادهای اجتماعی استفاده
میکنند» (غالمی و الیاســی .)2 :1393 ،مرکــز محله در محالت
سنتی شکل تکهستهای داشته و عناصر عمومی مرکز محله شامل
کارکردهایی مانند مدرســه ،تکیه ،سقاخانه ،زورخانه ،قهوهخانه،
آبانبــار ،حمام و دکانهــا و بناهای عمومی بوده اســت که در
این بین مســجد به عنوان عنصر اصلی به شــمار مــیرود (غروی
الخوانساری.)68 :1393 ،
کاربست رویکرد ساختارگرایانه در تحلیل مفاهیم شهرسازی
اسالمی
ســاختار به عنوان صفات ســاختاردهنده اي تعريف شده كه با
وجود آن ها ،عملكردهاي اجتماعي مشابه و قابل تشخيص در ابعاد
متغير زمان و مكان مي توانند وجود داشته باشند و بنابراين ،صورت
نظام مندي به آن عملكردها مي بخشند(گیدنز .)1977 ،ساختارها
از طريق اطالع رســاني به كنش گران و ديگر عوامل و اســتفادة
آن ها از اين قواعد و منابع ،ســبب ايجاد سيستم هاي اجتماعي مي
شوند(پیربابایی و ایرانشاهی .)20 :1399 ،به طور کلی ،در خصوص
نظر پژوهش گران حوزة شهرســازی اسالمی دربارۀ موجودیّت یا
عدم موجودیت شهر اسالمی و ک ّمیت و کیفیت آن از منظر سبک
و رویکرد مطالعاتی و نوع نگاه به شــهرهای اســامی را می توان
شامل رویکرد مورفولوژیک (فرممحور) ،رویکرد ساختارگرایانه
و رویکرد ساختارشکنانه (نقادانه) ،تقسیم بندی نمود .در رویکرد
مورفولوژیــک (فرممحــور) صرفا مطالعه شــکل و کالبد شــهر
اسالمی و تحلیل توصیفی از نمود کالبدی شهری مد نظر است .در

رویکرد ســاختارگرایانه ،تحلیل فرایند ساختوساز شهر اسالمی
و توجه به ســاختارهای اجتماعی-فرهنگی شــهرها بیش از پیش
اهمیت مییاید؛ و در نهایت در رویکرد ساختارشــکنانه (نقادانه)
نقــد برخی پیشفرضهای رویکردهای ســابق در زمینة تبعیّت از
اندیشة وبری و حاکمیّت روح غرب گرایی و استعماری بر آنها،
مــورد توجه اســت(عمرانزاده و همــکاران .)78-74 :1393 ،از
موضوعات مهمی كه پيروان اين رويكرد به بررســي و مطالعه آن
همت گماشتند ،نهادهاي شهري مســلمانان است كه از آن جمله
مي توان به نهادهاي ديني ،اجتماعي ،اقتصادی ،قانوني و آموزشی
اشــاره کرد که فرهنگ وقف به عنوان یک نهاد اجتماعی نیز در
زمره این موضوعات قرار می گیرد .این رویکرد به مطالعه و دسته
بندی ســاختار متن ّوع شهرهای اســامی ،بر اساس عوامل مختلف
جغرافیایــی ،اجتماعی ،تاریخی و اقتصــادی ،می پردازد .از جمله
محققان و مستشــرقینی که با رویکردی ســاختارگرایانه به تحلیل
مفاهیــم و نهادهای اجتماعی در حوزه شــهر اســامی پرداختند
می توان بــه الپیدوس ،براون ،ویرث ،اهلرز و نگلیا اشــاره کرد.
الپیدوس معتقد اســت که نهاد محله در شــهرهای اسالمی ،رکن
رکین نهادهای اجتماعی را شکل داده و نهاد محله با ویژگی های
همگن به لحاظ اجتماعی ،شغلی ،مذهبی ،قومی و قبیله ای همواره
به عنوان یک نهاد تاب آور و باســابقه در طول تاریخ شهرســازی
اســامی موجودیت و تثبیت شده اســت( .)Lapidus, 1973براین
اساس نظام و ساختار شــهرهای اسالمی براساس نظامی اجتماعی
استوار است تا نظامی هندسی و کالبدی .به این ترتیب مطالعه شهر
اســامی بایستی با درنظرگرفتن جریان روزمره زندگی و روابط و
نهادهای اجتماعی حاکم بر آن تحلیل و ارزیابی گردد.
وقف و ساختار فضایی شهرهای اسالمی
بر اســاس لغتنامه دهخدا (جلد  )15تعریف وقف عبارتست از:
نگهداشــتن و حبــس كردن عين ملكى و مصــرف كردن منفعت
آن در راه خــدا .وقف به معناي نگهداشــتن دائمــی اصل مال و
بهرهبــرداري از منافع آن برای امور خیریه اســت و از پیامبر اکرم
(ص) به عنوان اولین واقف در اسالم یاد شده (میراحمدي:1371 ،
« .)48-29در تعریــف دیگری که بر اســاس ماده  55قانون مدنی
ارائه شــده اســت ،وقف عبارت اســت از این که عین مال حبس
و منافع آن تســبیل شــود» (پوراحمد و دیگران« .)6 :1392 ،جمع
واژه وقف ،اوقاف اســت .به مال و زمین وقف شده ،موقوفه گفته
می شود» (صادقی گلدر.)11 :1385 ،
با توجه به اهمیت اســتفاده و استناد به متن وقفنامه علیقلیآقا
در پژوهــش پیــشرو ،تعریف وقفنامــه در ادامه آمده اســت:
«ســندى اســت كه حكايــت از وقفيــت دارد و در آن نام ملك
يــا امالك موقوفــه ،نام واقف ،نــام محل ،خصوصيــات رقبات،
چگونگــى مصارف آنها ،نــام متولى و ترتيب تعیــن متولّيان بعد
از متولّــى اول بيان میگــردد» (احمــدی« .)22 :1390 ،در نتیجه
میتوان به وقفنامهها به عنوان منبع ارزشمندی در زمینه معماری
و شهرسازی نگریست که حاوی مطالب قابل توجهی میباشد ،به
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طوری که گاه با توجه به این اطالعات میشــود طرح شــماتیک
برخی شــهرها و یا مناطقی از یک شــهر مانند بازار آن را ترســیم
نمود» (احمدی.)36 :1393 ،
«از شواهد و قرائن تاریخى چنین پیداست که وقف از پیشینهی
عظیم تاریخى برخوردار اســت و هزاران ســال قبل از اســام نیز
قدمت و ســابقه دارد .در کشورهاي غربی و حتی نقاط دورافتاده
اســترالیا و آفریقا و در میان سرخپوســتان آمریکاي جنوبی سنت
وقف وجود داشــته اســت .موقوفات خصوصی و بنیادهاي وقفی
کشــورهاي اروپایی و بخصوص آمریکاي شــمالی ،از ابزارهاي
رشــد ،توســعه و تحول فرهنگی جوامع این کشورهاســت .یکی
از کشــورهاي بانی وقف ،کشــور آلمان فدرال است .حقوقدانان
مســلمان معتقدند که اولین وقف ،ساخت خانه کعبه در مکه بوده
است» (کالنتری و همکاران 34 :1389 ،و .)35
با مطالعه ســنت وقف در ایران نیز طبق مطالعات صورت گرفته
از عصر صفویه به عنوان دورانی که توجه به امور موقوفات به طور
چشــم گیری در آن افزایــش یافته و خاندان صفــوی را پرچمدار
وقف معرفی مینمایند ،یاد میشــود .شــکل دیگری از وقف در
دوره پهلوی به وجود میآید که شــامل تشکیل نهادها و بنیادهای
خیریه است (همان).
فرهنگ وقــف بــه کارکردهای متفاوتــی میانجامــد .اهلرز
( )1374معتقد اســت ،نهاد وقف یا موقوفات از ســه جنبه اهمیت
دارد که در نهایت بر رشــد و توسعه جغرافیاي اجتماعی ،فرهنگی
و اقتصادي شــرق اسالمی و شهرهاي آن اثرگذار خواهد بود .سه
جنبــه مذکور عبارتند از -1 :اهمیت تکوینی و مکانی؛  -2اهمیت
اجتماعی -اقتصادي؛  -3اهمیت سیاسی (اهلرز.)142 :1374 ،
از جملــه مهمتریــن افــرادی که در اشــاعه فرهنــگ وقف و
کارکردهای برآمــده از آن موثر بودهاند ،حاکمان و افراد با نفوذ
بودهاند به گونهای که شاهان به عنوان یکی از بزرگترين واقفان
زمان خود شــناخته میشدند .به طور کلی كاركرد اين نهاد شامل
رفاه اجتماعي که حتي توســعة شهري را نیز به دنبال داشته است؛
بــه گونهای که مــواردی همچون کمک به اشــاعه آیین تشــیع،
دیوان وقف (اوقــاف) ،مدارس (غالبا بر پایــه آیین وقف بوده)،
همچنین ســاخت آبانبارها ،سنگابها و سقاخانهها ،دارالشفاها،
یتیمخانههــا و دارالمجانينهاي وقفي و يا بناهايي كه درآمد آن ها
صرف امور مورد نظر واقف ميشد؛ مانند حمامها ،كاروانسراها،
دكانها و تیمچهها ،كه هر يك در جاي خود در رونق بخشــيدن
به شــهرها و روســتاها و حتــي راههاي كشــور به ويــژه راههاي
زيارتي تأثير بســيار گذاشــتند و کاربرد آن در امــور عام المنفعه
نیز مشــهود است ،همگی مصداقهایی از کارکرد وقف میباشند
و از نمونههــای فاخر بر جای مانده در ایــن خصوص میتوان به
مســجد جامع عباسي و مســجد شــيخ لطفاهلل در اصفهان اشاره
کــرد (احمدی .)50-41 :1391 ،همچنین ربع رشــیدی ،نظامیهها
و به طور کلی ایجاد تاسیســات و خدمــات عمومی نیز نمونههای
دیگری از کارکرد وقف در ســاختار شهر و شهرنشینی بوده است

(کالنتری و دیگــران .)39-38 :1389 ،به عبارتی وقف عالوه بر
این که از نظــر اجتماعی و اقتصــادی دارای کارکردهای فراوان
و مهمــی در زندگی روزانه و فعالیتهای شــهری بــوده ،از «نظر
کالبدی در تشکل و تولید فضاهای عمومی شهری اهمیّت بسیاری
داشــته اســت .به طوری که شــهرها را نه تنها از نظــر اجتماعی،
فرهنگی و اقتصادی انسجام ميبخشيد ،بلکه از نظر کالبدی نوعی
پیوستگی و وحدت فضایی بین مناطق و محلّههای مختلف شهر به
وجود ميآورد .اگر فضاهای عمومی و عامالمنفعه که در ساختار
شــهرهای سنتی ایران تقریبا بسیاری از آن ها از طریق وقف شکل
گرفتهانــد را حذف کنیم ،چیزی که باقــی میماند مجموعهای از
مســاکن ،مراکز تجاری و در کل فضاهای خصوصی هســتند که
از نظــر مدنی به صورت پراکنده ،گسســته و بیربط خواهند بود»
(شهابی.)140 :1383 ،
کالنتــری و همــکاران ( )1389بیــان میکننــد کــه طبق نظر
الکبیســی ،یکی از اصلیتریــن زیرســاختهای اقتصادی جهان
اســام را وقف شــکل میدهد .وقف طبق موازین دینی میتواند
منجر به تقســیم ثروت و تعدیل آن در جامعه گردیده که در کنار
شــکلگیری توازن اجتماعی و همکاری و مشــارکت در جامعه،
تشــکیلدهنده زیربنای عدالت اجتماعــی و اقتصادی خواهد بود
(کالنتری و دیگــران .)36 :1389 ،وقــف در فرایند ایجاد کالبد
شــهرها در سطح کالن و خرد دارای اهمیت بوده است؛ به عنوان
مثال از شــکلگیری و تولید عناصر جزئی در محیط شهری مانند
ســقاخانه تا ایجاد مراکز بزرگ مقیاس همچون مســاجد و مراکز
تجاری را دربرمیگیرد که عالوه بر ویژگیهای کالبدی با توجه
بــه ابعاد عملکــردی خود نقش مهمی در ســاختار فضایی شــهر
داشتهاند (همان.)39 :
«با توجه به تقســیمبندی دکتر ســیروس شــفقی موقوفات شهر
اصفهان به دو دســته قابل تقســیمبندی اســت که عبارتند از :الف)
موقوفاتی که مســتقیماً جنبة عمرانی ندارند ،بلکه کمکی اســت به
انســانهای محروم جامعه و ب) موقوفاتی که مســتقیماً با ســیمای
فیزیکی و کالبدی شــهر ارتباط دارد؛ مانند :ایجاد بناهایی هم چون
مساجد ،مدارس ،کتابخانهها ،بیمارستانها ،مسافرخانهها ،نوانخانهها،
آبانبارها و قنوات ،حمامها ،پلها ،قبرســتانها ،مســاکن انسانی،
خوابگاههای عمومی ،تکایا ،قسمتی از بازارهای شهر ،غرس اشجار
و سقاخانهها و غیره» (شهابی 146 :1383 ،و  .)147به طور کلی این
عناصر موقوفه را از نظر تشــکل میتوان به دو گروه کلی متشکل
(مجموعهي ساختاري) و غیرمتشکل (عناصر پراکنده) طبقهبندي
کرد که این موضوع ارتبــاط نزدیکی با توزیع فضایی و پراکنش
عناصــر موقوفــه دارد (کالنتری و دیگــران .)42 :1389 ،یکی از
نمونههای مهم در ایجاد عناصر بزرگ مقیاس در ســاختار شــهر،
میــدان گنجعلیخان کرمان (در ایران) اســت که شــبیه به میدان
اصلــی پایتخت بــوده و وقف درآمد آن یا بخشــی از درآمد آن
بر آســتانه امام رضا(ع) ،اقدامی اســت که از سوی گنجعلیخان
صورت گرفته و از سوی هیچ یک از پادشاهان عباسی انجام نشده
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بازخوانی سازمان فضایی محله در شهر ایرانی از منظر فرهنگ وقف

است (احمدی .)53 :1393 ،همچنین از نمونههای بارز تاثیر وقف
در ســطح کالن میتوان به پراکنش و تراکم مکانهای وقفی در
بازار تهران و اطراف آن در دوره قاجاریه اشــاره کرد که به دلیل
اهمیت و نقش بازار در اقتصاد شهر تهران بوده است در حالی که
ایــن تراکم جانمایی مکانهای وقفــی در دوره قاجاریه ،در دوره
پهلوی متفاوت بوده و در کل شــهر پخش شــده است این امر به
دلیل ورود طراحــی خیابانها و کاهش نقش بازارها بوده اســت
(عسگری و بغدادی .)38 :1394 ،همچنین از دیگر نمونههای تاثیر
وقف بر کالبد شــهرها میتوان به ایجاد منابــع آبی وقف قنات و
آبانبار اشاره کرد؛ به عنوان نمونه ،آب انبارهاي تهران که در دو
نوع خانگي و عمومي بنا ميشدند از آن جملهاند که آبانبارهاي
عمومــي ،در دو دســتة شــخصي و وقفي وجود داشــتند که آب
انبارهاي وقفي بصورت تك بنا يا همراه مســاجد ،مدارس ،تكايا
و ...ساخته میشدند؛ معموالً آبانبارهاي وقفي ،هريك موقوفاتي
نيز داشــتند .این وقف بیشــتر توســط طبقه پردرآمد انجام شده و
بنابراین باعث مشــارکت مردمی میشــدهاند (یوسفیفر:1396 ،
 .)44-40عــاوه بر آنچه در باال آمد ،در ســطحی کالنتر ،طبق
بررسیهای انجام گرفته ،اراضی وقفی در شهرهای اسالمی ایران
منجر به توسعه افقی در شهرها شده است که از آن جمله میتوان
به شــهر اصفهان اشــاره کرد (کالنتری و همکاران.)33 :1389 ،
همچنین وقف در تحرکات جمعیتی و مهاجرتهای خرد و کالن
نیز تأثیرگذار بوده اســت؛ به گونهای که شــهیدی ( )1394معتقد
است در شکلگیری شهر مشهد پدیده مهاجرت ،از کارکردهای
وقف در این شــهر بوده که با توجه بــه افزایش حضور زائران در
این شهر در دوره صفویه و لزوم احداث کاروانسرا به وجود آمده
است (شهیدی 106 :1394 ،و .)112
بــه طور کلی میتــوان گفت وقف در ایجــاد وحدت فضایی
بین مناطق و محالت مختلف شــهر ،تاثیر بسزایی داشته است؛ در
واقع وقف بازتابی کالبدی دارد که همچون ظرفی برای مظروف
آن که همان عملکردهای وقفی میباشــند ،هستند .عملکردهایی
که نقش مهمی در حیات اجتماعی و مدنی جامعه داشــته اســت
(کالنتری و همکاران.)38 :1389 ،
بــه طور کلی با توجه به آنچــه در بخش ادبیات نظری موضوع
مــورد مطالعه قرار گرفت ،میتوان دیاگرام شــماره  1را به عنوان
جمعبندی چارچوب مفهومی پژوهش ارائه نمود.

نمونه موردی :محله علیقلیآقا
شهر اصفهان به عنوان اصلیترین پایتختهای حکومت صفویان
به شــمار میرود .از میان بیش از  273اثرباســتانی ثبت شده در این
شــهر ،قســمت اعظم آن را موقوفات به خــود اختصاص میدهند.
یکی از مصداقهای روشن بهکارگیری سنت وقف در شهر اصفهان
بازار اصلی شــهر اســت که دارای تراکم موقوفات بیشتری بوده و
اغلب آنها را مراکز مذهبی تشــکیل میدهد که این موقوفات در
شکلپذیري و توسعه شهراصفهان بسیار مؤثر بودهاند.
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شــواهدي وجود دارد که نشان میدهد گسترش و توسعه شهر
اصفهــان در دوران تاریخی ارتباط تنگاتنگی با موقوفات اصفهان
داشته است (شفقی 58-47 :1376 ،ب)« .در واقع پیدایش شهر به
دســت بانیان خیر ،از نظر جغرافیاي شــهري اهمیت خاصی دارد.
از  157محلــه اصفهــان 31 ،1محله به نام شــخصیتهاي معروف
نامگذاري شده است و اغلب آن ها اسامی واقفان را بر خود دارند.
البته منظور وقف تمام محله نیســت ،بلکه وقف هستههاي اصلی و
مرکزي محالت؛ مث ً
ال مســاجد ،حمامها ،بازارچهها ،حســینیهها و
مانند آن اســت .معموالً اشــخاص خیر و توانگر با ساختن بناها و
وقف آنهــا ،از درآمد واحدهاي اقتصادي چــون حمام ،بازارچه
و کاروانســرا ،مخارج حفــظ و نگهداري همین بناهــا را تأمین
میکردنــد .پراکندگی جغرافیایی موقوفــات و رقبات 2آن ها در
شــهر اصفهان با بافتهاي قدیمی و فرســوده شــهر منطبق است»
(باقری.)173 :1386 ،
محله علیقلیآقا طبق تقســیمبندی فعلی محالت شهر اصفهان،
یکی از محالت رســمی شــهر اصفهان واقع در منطقه یک است
که از شــمال به خیابان جامی ،از شــرق به خیابان چهارباغ پایین،
از جنوب به خیابان مســجد ســید و از غرب به خیابان پنج رمضان
محدود میشود (نقشه شماره .)1
شــفقی ( )1381در بخشــی از کتاب جغرافیــای اصفهان که به
توســعه محالت اصفهان در عصر صفویه اشــاره کرده اســت از
این محله به عنوان یکی از محالت جدید که در راســتای توســعه
محالت شــهر بوده ،نام برده شده است؛ بنابراین این محله به ویژه
بــا تکیه بر ایجاد عناصر عامالمنفعه وقفــی آن ،نه تنها مانعی برای
توســعه شــهر نبوده ،بلکه به این توســعه کمک کرده است .طبق
اطالعــات موجــود در اســناد و کتب تاریخی ،یکــی از محالت
دوره صفویه به نام چهارسوق علیقلیآقا معروف است؛ مجموعه
بناهایی شــامل :مسجد ،سقاخانهها ،حمام ،بازارچه و کاروانسرا به
دســت یکی از رجال اواخر دوره صفویه (به نام علیقلیآقا) پدید
آمده است و بازارچه این محله با  40باب دکان ،3در حقیقت مرکز
خرید ســاکنان آن را تشکیل میدهد و مجموعه حاج علیقلیآقا
موقوفه بوده و درآمد حاصــل از اجاره مغازههای بازارچه ،حمام
و کاروانســرا برای حفظ و تعمیر و اداره مســجد هزینه میشــود
(شــفقی .)403 ،1381 ،درواقع ،در دوره صفویه محالت جدیدی
به شــهر افزوده شــد که به ســه دسته تقسیم میشــدند :دسته اول
محالتی بوده که در مکانهای جدیدی ایجاد شــده بودند ،دسته
دوم محالتی اســت کــه در مکان محالت قدیمی اســت ولی نام
جدیدی پیدا کرده بودند که محله علیقلیآقا از جمله این موارد
میباشد و دسته سوم محالتی است که قبل از دوران صفویه بیرون
حصار شــهر قرار داشــتند و در آن دوران به دنبال رشد و توسعه
شهر ،جزئی از آن به حســاب میآمدند (جناب)25 :1393 ،؛ که
مطابق این توضیحات ،ایــن محله بر زمین کامال بایر و به صورت
یکباره ایجاد نشده ،بلکه همانطور که در ادامه خواهد آمد ،بخشی
از محله بزرگتری به نام بیدآباد بوده اســت و در نهایت در قالب

محلهای مجزا ،شــکل گرفته است .به منظور یافتن دادههای مورد
نیاز در گام اول ،بررســیهایی در خصوص وجود وقفنامههای
تاریخی یا معاصر در محدوده محله علیقلیآقا انجام شــد که در
نهایت وقفنامهای به نام "وقفنامــه علیقلیآقا" که متن آن در
کتاب اســناد وقف اصفهان ،دفتر هفتم ( )197-178 :1388منتشر
شــده ،به عنوان یکی از مراجع اصلی تحقیق حاضر ،مورد استفاده
و با تأکید بر مولفههای کالبــدی در مرکز محله مورد مطالعه و با
مقیاس محلی ،مورد بازخوانی قرار گرفت .طبق اطالعات موجود
در ســند منتشر شده مذکور از متن وقفنامه علیقلیآقا ،این سند
طی ســه دوره در ســال های  1125 ،1117و  1132هجری قمری
توســط واقف آن ،علیقلیآقا تنظیم شــده و هربار بخشهایی به
آن اضافه شــده اســت .در این ســند اطالعات کاملی به تفکیک
توصیف موقوفه ،رقبات ،تولیت و متصدی و ناظر ،مصارف وقف
و ســجالت آمده اســت که با توجه به چارچوب نظری پژوهش،
اطالعات مرتبط با ســاختار کالبدی تشــکیلدهنده عناصر وقف
در آن ،اســتخراج شــده اســت .همچنین با توجه به اسناد موجود
در چارچوب نقشــههای سیر تاریخی شهر اصفهان ،تغییرات محله
در ســال های مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته و در نهایت ،نتایج
به دســت آمده با برداشــت میدانی از محدوده و مصاحبه با برخی
نخبگان و نیز پیشکسوتان محلی ،مورد بررسی مجدد قرار گرفت.

یافتههای پژوهش
از میــان رویکردهــای مورد اشــاره در تحلیل مطالعات شــهر
اســامی ،در تحقیق پیــشرو ،رویکرد ســاختارگرایانه ،رویکرد
غالب در تحلیلهای مورد اشــاره میباشد .زیرا با توجه به بررسی
تغییرات کالبدی ساختار محله علیقلیآقا مبتنی بر فرهنگ وقف
به عنوان یک ســاخت اجتماعی تاثیرگذار بر آن ،الیههای تحلیل
قابل ارائه خواهد بود .ابتدا با بررســی اســنادی متن سند وقفنامه
میتــوان تغییــرات کالبدی ســاختار مرکــز این محلــه را تجزیه
تحلیــل نمود .نکتــه حائز اهمیــت در متن ایــن وقفنامه معرفی
حمام علیقلیآقا در محلهای به نام شــیخ ابومســعود میباشد که
حاکی از آن اســت که تا زمان تنظیم این وقفنامه محلهای به نام
علیقلیآقا وجود نداشــته و احتماال در ادامه با ایجاد مستحدثات
علیقلیآقا در چارچوب فرهنگ وقف ،زمینه شــکلگیری چنین
محلهای ایجاد شده اســت .طبق متن این وقفنامه آنچه به عنوان
مــوارد وقف ذکر شــده ،وقف مسجد-مدرســه علیقلیآقا بوده
(مهمترین مــوارد وقف در ادامه آمده که در محله واقع شــدهاند
مانند حمام های بزرگ و کوچــک علیقلیآقا و بازارچه مجاور
آن) و سقاخانه مجاور و مســجد نیز وقف عام است .موارد وقف
مسجد-مدرســه علیقلیآقا در وقفنامــه  1125و  1127هجری
قمری مطابق جدول شماره ( )1آورده شده است.
ســرانجام در ســند وقفنامه ســال  1132هجــری قمری یعنی
دوســال پیش از حملــه افغانها ،کلیه آنچه قبــا توضیح آن آمد
توســط فردی به نام میرمحمد ابراهیما 4مجددا ً وقف شده است .از

جدول شمارة  :1موارد وقف مسجد مدرسه علیقلیآقا در محدوده محله علیقلیآقا

6

عناصر کالبدی

 دو حمام متصل به هم  4دکان جنب مسجد و حتی دربهای آن ها7
 پاطیلها و رخامها بخشهای چوبپوش و تختهپوش و طاقآجری نمخانه 8و حصار ته چشمه

سایر مصارف

امورات مربوط به هزینههای تولیت ،ناظر و
متصدی وقف؛ عالوه بر این ها مواردی همچون
پاکسازی شهرها ،تعمیرات مسجد-مدرسه،
روضهخوانی و ...نیز به عنوان مصارف این وقف
آمده است که در خارج از چارچوب پژوهش
حاضر است.

متن این وقفنامه چنین برمیآید که شــخص علیقلیآقا در این
سال ،به تازگی فوت شده است (اسناد وقف اصفهان ،دفتر هفتم،
.)197-178 :1388
ذکر این نکته ضروی اســت که با توجه به آســیبهای برجای
مانــده از حملــه افغانها به عناصــر کالبدی شــهرها و به ویژه در
اصفهــان ،احتمــاال مجموعه مرکــز محله علیقلیآقــا هم از این
آسیبها مصون نبوده است ،اما خوشبختانه ،این آثار تا به امروز و
با انجام مرمتهای مختلف ،بر جای مانده است .5در میان مواردی
که در جــدول به عنوان موارد وقف مسجد-مدرســه علیقلیآقا
آمده است ،وجود عناصری همچون خود مسجد-مدرسه ،حمام،
بازارچه ،ســقاخانه و چهارســوق با توجه به تعاریف ارائه شده در
خصــوص عناصر تشــکیلدهنده مرکز محله ،به چشــم میخورد
که بــا توجه به جانمایی این عناصر به صورت متمرکز و در جوار
یکدیگر در یک بخش از محله ،ســاختار مشخصی از مرکز محله
را به وجود آورده اســت که نطفه ایجاد آن با فرهنگ رایج وقف
در دوره صفویه شکل گرفته است.

نقشه شماره  :2موقعیت محله علیقلیآقا در محلهبندی تاریخی شهر
اصفهان پس از احداث خیابان مسجد سید و جدایی محله بیدآبادی
(محله علیقلیآقا با رنگ قرمز مشخص شده است)؛ مأخذ :شفقی419 :1381 ،

 استخر حمام علیقلیآقا بازارگاه رفیع روبهروی مسجد-مدرسه کهعبارتست از:
* قهوهخانه
* کارخانه رنگرزی
* کارخانه شعربافی
*  30باب دکان
*  8باب حجره فوقانی باالی دکانها
* چهارسوق و سقاخانه موجود در آن
که کلیه موارد فوق ،به موارد وقف به سند
وقفنامه  1125اضافه شده است.

---

عالوه بر آنچه در باال آمد که نشانگر تأثیر وقف بر شکلگیری
اولیه مرکز محله علیقلیآقا بوده ،توجه به این موضوع اســت که
ایجاد این عناصر چگونه در تقویت ســاختار مرکز محله نیز موثر
بودهاند؟ با توجه به بررســیهای صورت گرفته در این خصوص
طبســی ( )1381اظهار مــیدارد از اواخر دوره صفــوی به بعد تا
به امروز ،بناهایی در مرکز محله علیقلیآقا ســاخته شــدهاند که
تاریخچه دقیقی از آن ها در منابع مکتوب موجود نیســت (طبسی،
 .)118 :1381امــا در مجموع ابنیه ذیل را بــه عنوان عناصری که
بعدها به مرکز محله اولیه اضافه شده نام میبرد:
 مکتبخانه (ظاهرا در دوره قاجار ساخته شده و فعالیت داشتهو در دوره پهلــوی اول همچنان فعال بوده ،تا ســرانجام با حذف
تدریجی مکتبخانهها از نظام آموزشی کشور ،بنای آن هم تغییر
کاربری یافته است -البته در حال حاضر اثری از آن وجود ندارد)
(همان.)118 :
9
 زورخانه مرشد (در حال حاضر وجود خارجی ندارد). ســرا یا کاروانســرای مرشــد (که به ابعاد  22در  40متر بودهاســت و طبســی اظهار میدارد با توجه به اینکــه هیچ نامی از این
کاروانســرا در حاشــیه وقفنامه وجــود ندارد ،این بنــا متعلق به
دوره صفویه نیســت (همان -)118 :البته در حال حاضر کاروانسرا
تخریب شده است).
 ســقاخانه کوچک (با توجه به قوس نیمدایره باالی ســر آن،نشان ار دوره قاجار این اثر دارد) (همان.)118 :
همچنین در ســندی که سازمان نوســازی و بهسازی شهرداری
اصفهان در ســال  1378در محدوده مرکز محله علیقایآقا تنظیم
کرده اســت ،عالوه بر عناصر فوقالذکر به وجود یک تیمچه نیز
در همجواری بازارچه اشاره شده است.

بازخوانی سازمان فضایی محله در شهر ایرانی از منظر فرهنگ وقف

عنوان

موارد وقف مطابق سند وقفنامه 1125

موارد وقف مطابق سند وقفنامه 1127
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نقشه شمارة  :3موقعیت حدودی محله علیقلیآقا در نقشه پاسکال کوست (سال  1218هجری شمسی)؛ ماخذ :شفقی388 :1381 ،
در راهنمای این نقشه محدوده  Fکه تا حد زیادی با محدوده محله علیقلیآقای فعلی منطبق است به صورت ذیل تعریف شده است :محله بیدآباد با  350منزل مسکونی مسلماننشین

سال دهم

شماره چهـلم تابستـان 1399

عــاوه بــر آنچــه در باال آمــد با بررســی نقشــههای تاریخی
همچون نقشــه پاسکال کوســت ( 1218هـ .ش) و نقشه سید رضا
خان ( 1302هـــ ..ش) موقعیت عناصر اولیه وقفی در مرکز محله،
مشخص اســت .در نقشه پاسکال کوســت ،وجود محلهای به نام
بیدآبادی در محدوده فعلی علیقلیآقا ،مشــخص شده است .این
نقشــه نشانگر این امر اســت که تا به این تاریخ محله علیقلیآقا
به صورت مشخص وجود نداشته است .در نقشه سیدرضاخان نیز
عناصر مرکز محله به وضوح وجود دارد.

نقشه شمارة  :5موقعیت عناصر تاریخی مرکز محله -همانطور که گفته
شد از میان عناصر نشان داده شده در نقشه ،در حال حاضر ،تیمچه،
کاروانسرا ،مکتب خانه و زورخانه از بین رفتهاند؛
مأخذ :نگارندگان -1397 ،بر اساس اطالعات موجود طرح بهسازی و ساماندهی
مرکز محله علیقلیآقا 1378 -

نقشه شماره  :4موقعیت چهارســوق و بازارچــه علیقلیآقا در
نقشــه سید رضاخان -اصفهـان1302 -؛ مأخذ :شفقی416 :1381 ،

40

همانطورکه در نقشــههای شــماره  5و  6مشــخص است ،سیر
تغییــرات عناصر تاریخی موجود در مرکز محلــه علیقلیآقا ارائه
شــده که در دهههای اخیر و با توجه به تغییرات کالبدی به ویژه در
 20ســال اخیر ،بخشی از عناصر تاریخی این مرکز محله از بین رفته
اســت .از طرفی ،سایر عناصر الحاقی به مرکز محله از جمله پارک
محلی ،زورخانه جدیداالحداث (به عنوان فضای جایگزین زورخانه
قبلی) و نیز کتابخانه کودک ،در مجاورت هســته اولیه مرکز محله
جانمایی و احداث شــده است .اما متاســفانه تیمچه و کاروانسرا به
کلی از بین رفته و عنصر قابل توجهی نیز جایگزین آن نشده است.

نقشه شمارة  :6عناصر تاریخی باقی مانده فعلی پیرامون هسته اولیه
مرکز محله تاریخی علی قلی آقا

بنابراین بــا توجه به مجموع آنچه تا بدینجــا درباره آن بحث
شــد ،مشخص میگردد که در گام نخست ،سنت وقف پایهگذار
شکلگیری مرکز محله علیقلیآقا بوده است که بخشی از عناصر
اصلی مرکز محله را در برداشته و خدمات محله را تامین میکرده
است .در واقع با احداث مسجد-مدرسه علیقلیآقا به عنوان اولین
موقوفه این محله ،به تدریج ســایر عناصر وقفی نیز در محله شکل
گرفتهاند که حمام ،بازارچه و سقاخانهها ،کاروانسرا و زورخانه از
جمله عناصر وقفی اســت که در همجواری هســته اولیه موقوفات
محل (یعنی مسجد-مدرسه علیقلیآقا) شکل گرفته و با توجه به
انسجام فضایی این عناصر با یکدیگر به عنوان یک مجموعه مرکز
محله قوی در مقیاس محله ،خدمات آن را تامین میکرده است.
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تصویر شمارة  :1موقعیت عناصر مرکز محله در عکس هوایی سال
 1335اصفهان؛ مأخذ :سازمان نقشهبرداری کشور

مقایسه تصاویر هوایی سالهای  1335و  1391شهر اصفهان ،مشهود
میباشــد .البته در ایــن بین احداث زورخانهای نوســاز در مجاروت
هسته مرکز محله و کتابخانهای که در نزدیکی بازارچه احداث شده
است ،نشان از تاثیر ساختار وقفی اولیه (یعنی مسجد و حمام و بازارچه
و )...دارد کــه حتی تا به امروز ،افزودن هر عنصر دیگری را به عنوان
خدمات مرکز محلی در دوران معاصر در ادامه ســاختار خود جذب
مینماید؛ اگرچه متاسفانه جانمایی و احداث این عناصر از پیوستگی
فضایی و کالبدی قوی با ساختار اولیه تبعیت نمیکند اما در مجموع
مرکز محله ایجاد شــده پیرامون مسجد-مدرسه علیقلیآقا در کلیه
نقشههای ادوار مختلف ،ثابت بوده و تغییری نکرده است.
یکــی از مهمترین نکاتی کــه از مصاحبههای صــورت گرفته
اســتخراج گردید ،در خصوص امتداد فرهنگ وقف در زندگی
معاصــر مردم محله اســت .از مهمترین نمونههــای آن میتوان به
مصاحبه با آقای خبوشــانی از معروفترین چه رههای منبرسازی
و نجاری شــهر اصفهان اشــاره کرد که مغــازه وی ،در نزدیکی
بازارچه و زیر حســینیه و درمانگاه واقع شــده است .طبق مصاحبه
صورت گرفته و با تایید ســایر اهالی ،حســینیه و درمانگاه مجاور
مغازه ایشان –که در نقشه شــماره  -7آمده است ،پس از احداث
در ســال  1359توسط ایشان وقف شــده است .در واقع در امتداد
ســنت وقف که منجر به ایجاد اولین هسته خدمات مرکز محله در
محله علیقلیآقا (مسجد-مدرسه علیقلیآقا) و سپس وقف سایر
خدمات در مرکز محله گردید ،در دوران معاصر نیز این سنت در
محله حفظ شده و با احداث حسینیه و درمانگاه و زورخانه جدید
در قالب ســنت وقف از ســوی اهالی محل و یا مدیریت شهری،
ســعی در حفظ ســاختار کالبدی مرکز محله شده است .از طرفی
شــکلگیری ســایر عناصر مورد نیاز محلــه در همجواری عناصر
مورد اشاره که بر اساس فرهنگ وقف ساخته شدهاند ،بیش از هر
چیز به تقویت یک مرکز محله منســجم در محله علیقلیآقا حتی
بعد از گذشت چندصدسال کمک کرده است.

تصویر  :2موقعیت عناصر مرکز محله در عکس هوایی سال 1391
اصفهان؛ مأخذ :سازمان نقشهبرداری کشور

نکته حائز اهمیت دیگر اینکه با توجه به بازدیدهای میدانی صورت
گرفته در حال حاضر ،مکتبخانه ،کاروانســرا و زورخانهای که بعدا
به مجموعه وقفی اول الحاق شدند ،تخریب شدهاند که این امر نشان
از تأثیــر وقف در پایداری برخی عناصر شــهری در طول زمان دارد
(همچنین طبق تصاویر هوایی شــماره  1و  ،2در حال حاضر اثری از
تیمچه بازارچه که با خطچین و هاشور خاکستری مشخص شده است
و کاروانسرا که با خط و هاشور قهوهای نشان داده شده ،نیست) که با

نقشه شماره  :7موقعیت عناصر الحاقی جدید به مرکز محله اولیه شامل:

-1زورخانه جدید
-2فضای سبز
-3حسینیه و درمانگاه
-4کتابخانه کودک
 -5بازارچه و حمام و مسجد تاریخی (هسته اولیه مرکز محله)
مأخذ :طرح پژوهشی بازتعريف نقش محلهی تاريخي عليقليآقا و بافت پیرامون
مسجد سید در راستاي رونق گردشگري با تاكيد بر رويكرد شهر خالق ()1393
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همچنین طبق اطالعات به دســت آمــده در مصاحبه با یکی از
اعضای گروه تحقیق در خصوص "تاریخ شــفاهی محله" ،که در
مسجد فعالیت دارند ،در سایر بخشهای محله به صورت پراکنده
شاهد وجود مساجد کوچکی هســتیم که به صورت وقف است.
نمونههایی از این دســت نشــاندهنده تســری فرهنــگ وقف در
توسعه کالبدی وعملکردی محله به شمار میرود.
عــاوه بر آنچه در باال بدان اشــاره شــد ،نظر بــه محتوای متن
وقفنامه ،در ابتدا در این بخش از شهر محلهای به نام شیخابومسعود
وجود داشــته (اســناد وقف اصفهــان ،دفتر هفتــم،)182 :1388 ،
بعدها در اســناد دیگر (همچون نقشــه پاســکال کوســت1218 ،
ه.ش) از محلهای به نام بیدآبادی نام برده شــده اســت که با توجه
به بازارچه بیدآبادی و مســجد سید مرکزیت مییافته است ،اما با
خیابانبندیهــای رایج در دوران پهلــوی اول و با احداث خیابان
مســجد ســید ،عمال محله بیدآباد به دو بخش شمالی و جنوبی در
دو ســوی خیابان تفکیک شــد .با توجه به ســاختار موجود مرکز
محلــه علیقلیآقا ،رفته رفته این محله بــه نام علیقلیآقا معروف
شد و در زمانهای متاخر با تعیین حدود و مرزهای آن به محلهای
شــناخته شده تبدیل گردید .خوشبختانه این مرکز محله تا به حال
حفظ شده و علیرغم اینکه بخشی از کارکردهای موجود در آن
تــا حدودی از رونق افتاده اســت ،ولی به لحاظ ســاختار فضایی،
همچنان شاکله خود را حفظ کرده است که این پایداری کالبدی
را مدیون ریشــه اولیه احداث این مجموعه در قالب ســنت وقف
میباشد.
همچنین در طرح بهســازی و ساماندهی مرکز محله علیقلیآقا
( )1378به صورت مشخص اشاره شده است که محله علیقلیآقا
قب ً
ال جزئــی از محله بزرگ بیدآباد بوده که تا اواخر دوره صفویه
به عنوان بخشــی از محله شیخ ابومسعود شناخته میشد .در نهایت
به طــور کلی میتوان گفــت ،اجزای تشــکیلدهنده مرکز محله
علیقلیآقــا در ادوار مختلــف تغییراتی داشــتهاند که در جدول
شماره ( )2آمده است اما هسته اصلی این عناصر که در چارچوب
فرهنگ وقف شکل یافتهاند ،تغییری نکرده است.

نتیجهگیری
با تاکید بــر رویکرد ســاختارگرایی در بررســی و تحلیل این
پژوهــش ،میتــوان گفت وقف بــه عنوان یک ســنت اجتماعی
در مقیاس محلی توانســته تاثیر بسزایی در بســتر کالبدی محله و
پایداری آن داشــته باشــد و در امتداد تاریخ تا به امروز ،به عنوان
ســنت اجتماعــی اثرگذار ،بقای خــود را در مقیــاس محله مورد
مطالعه ،حفظ کرده اســت .با توجه به بررســیهای انجام شده در
پژوهش ،میتوان نتیجه گرفت ،فرهنگ وقف در ایجاد نطفه اولیه
مرکز محله علیقلیآقا تاثیرگذار بوده اســت .از طرفی با احداث
عناصر کالبدی که چارچوب وقفنامه به آن ها اشاره شده ،توسعه
عناصر مرکز محله در ادوار دیگر ،پیرامون هســته اولیه ایجاد شده
و رفته رفته موجــب تقویت کالبدی و عملکردی این مرکز محله
شــده است .در واقع عناصر وقفی موجود در این محله از پراکنش

جدول شمارة  :2تغییرات عناصر کالبدی مرکز محله علیقلیآقا طی
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زورخانه جدید مجاور
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کتابخانه کودک (پس
از انقالب اسالمی)

و جانمایــی متمرکز برخوردار بوده و به صورت پراکنده نیســت،
ایــن همپیوندی مکانی در ایجاد مفهوم مرکــز محله و مرکز ثقل
محله تاثیر بســزایی داشته اســت؛ یعنی به عبارتی تراکم و ارتباط
دوســویه فضایی بین عناصر وقفی موجــود در آنچه از وقفنامه
اســتخراج و بدان اشاره شد ،زمینهساز شــکلگیری مفهوم مرکز
محله علیقلیآقا بوده اســت .از طرفــی اهمیت این مرکز محله و
تمرکــز فضایی موجود در آن بر پایه ابنیه عمومی وقفی ،به قدری
زیاد بوده که علیرغم شکاف و گسست بافت محله بزرگتری به
نام "بیدآدباد" ،با خیابانکشیهای دوره پهلوی اول (یعنی احداث
خیابان مسجد ســید) ،وجود این مرکز محله در شمال این خیابان
جدیداالحداث ،موجبات تعریف و وحدت فضایی در قالب محله
مجزایی را برای برنامهریزان شــهری فراهم آورده اســت؛ اگرچه
یادآروی این نکته ضروری است که فراتر از تعریف فیزیکی مرز
محلــه مبتنی بر عنــوان "محله علیقلیآقا" ،با توجــه به اقدام خیّر
این مجموعه یعنی شــخص علیقلیآقا -بــه عنوان یکی از رجال

پی نوشت ها

 .1در حال حاضر تعداد محالت اصفهان  198محله میباشد.
 .2رقبات یعنی هر قســمت واحدی از امالک ومستغالت وقف که به نام
«رقبه» خوانده میشود وجمع آن را رقبات میگویند (احمدی.)23 :1391 ،
 .3آمار تعداد دکانهای بازارچه ،متعلق به سال  1381میباشد.
 .4منظور از وقف مجدد این اســت که پس از فوت واقف اولیه ،افرادی
که به عنوان متولی موقوفه منتصب شــدهاند ،با توجه به تغییرات موجود در
شرایط آنها ،مواردی را در وقف منظور میکنند.
 .5الزم به توضیح است ،منبع مشخصی در این خصوص که به خسارات
وارده بــه بناهای وقفی مرکز محله علیقلیآقا که ناشــی از حمله افغانها به
آن ها باشد ،اشاره کرده باشد ،یافت نگردید.
 .6با توجه به اطالعات موجود درســند وقفنامه ،بخشی از موارد وقف
در موقعیتی خارج از محدوده واقع شــدهاند به عنوان مثال یک روســتا .اما
بــا توجه به آنکــه در چارچوب پژوهــش حاضر نمیباشــد ،از ذکر آن ها
خودداری شده است.
 .7رخام به معنی سنگ است.
 .8شاید مراد از نمخانه ،همان «غسالخانه» باشد.
 .9طبق کتیبهای کــه اکنون بر دیوار زورخانه جدیداالحداث نصب شــده
است ،قدمت زورخانه تخریب شده را متعلق به دوره صفویه معرفی کرده است.
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چاپ اول.
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شهر اسالمی» ،فصلنامه مطالعات شــهر ایرانی -اسالمی ،شماره ،16
.79 -71
2626غروی الخوانســاری ،مریم (« ،)1396از محله ســنتی تــا محله معاصر؛
کندوکاوی در راهکارهای احیا هویت محلی در شــهر امروز» ،نشریه
معماری و شهرسازی آرمانشهر ،شماره.76- 61 ،21
2727غالمی ،حســین و ابراهیم الیاسی (« ،)1393تحلیلی بر جایگاه محله در
شهرسازی ایرانی-اسالمی» ،نهمین سمپوزیوم پیشرفتهای علوم و
تکنولوژی ،مشهد ،کمیسیون اول :همایش ملی معماری ،شهرسازی و
توسعه پایدار با محوریت خوانش هویت ایرانی-اسالمی در معماری و
شهرسازی.
2828کالنتري خلیل آباد ،حســین ،ســیداحمد صالحی ،قهرمان رســتمی.
(« ،)1389نقش تاریخی وقف در شــکل گیري شــهر اسالمی (مطالعه
موردي شهر اصفهان)» ،فصلنامه مطالعات شهر ایرانی-اسالمی ،شماره
اول.43 - 33 ،
2929لغتنامه دهخدا .)1377( .انتشارات دانشگاه تهران ،جلد .15
3030معاونــت پژوهشــی جهاددانشــگاهی واحد اصفهــان (« ،)1393طرح
پژوهشــی بازتعريف نقش محلهی تاريخــي عليقليآقا و بافت

پیرامون مســجد ســید در راستاي رونق گردشــگري با تاكيد بر

رويكرد شهر خالق ،کارفرما :معاونت شهرسازی و معماری شهرداری
اصفهان.
3131میراحمــدی ،مریم« )1371( .پژوهشــی در موقوفــات عصر صفوی»،
فصلنامه تحقیقات جغرافیایی ،مشــهد ،آســتان قدس رضوی ،شماره
.29-48 ،25
3232سازمان نقشهبرداری کشور (.)https://www.ncc.gov.ir
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مطالعه موردی :مسجد نصیرالملک -شیراز

محمدرضا ملکی ،1قادر بایزیدی( **2نویسنده مسئول) ،علی یونسی ،3فرزین چارهجو
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تاریخ پذیرش)99/07/21 :

چکیده

طراحی مساجد در تاریخ معماری ایران ،همواره نقطه به اوج رسیدن هنر و معماری اسالمی بوده است .معماری مساجد به دنبال الهام
از مفاهیم کالم الهی است تا فضایی ایجاد نماید که عالم ملکوت و عالم ناسوت را قرین هم سازد و فضای معنوی واحدی را بیافریند .در
این پژوهش به بررسی میزان تاثیرگذاری عوامل موثر بر ادراک حس معنویت در فضای داخلی مسجد نصیرالملک شیراز پرداخته شده
است .در این راستا ابتدا پارامترهایی که در ادراک حس معنویت موثر هستند مشخص شد و سپس تعداد  120پرسشنامه از دانشجویان
معماری و شهرسازی دانشگاه شیراز جمعآوری گردید که روایی و پایایی آن توسط آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفته است .سپس
با اســتفاده از مدلسازی معادالت ســاختاری حداقل مربعات جزئی( )PLS-SEMبه تجزیه و تحلیل پرداخته تا رابطه بین پارامترها بر
یکدیگر مشخص گردد .عوامل موثر بر ادراک حس معنویت ،عوامل اجتماعی ،عوامل حسی ،عوامل کالبدی و عوامل محیطی میباشد
که نتایج نشان میدهد تفاوت معنیداری در رتبه شاخصها وجود دارد .در ادامه شاخصها بر اساس میزان تاثیر بر ادراک معنویت از
رتبه  1به معنای بیشــترین تاثیر تا رتبه  15به معنای کمترین تاثیر مرتب شدهاند .یافتهها نشان میدهد بیشترین تاثیر بر ادراک معنویت
مربوط به شاخصهای کالبدی است.
واژگان کلیدی :معماری ،حس معنویت ،مسجد نصیرالملک ،روش معادالت ساختاری.

* این مقاله برگرفته از رســاله دکتری محمدرضا ملکی با عنوان «ارزیابی عوامل موثر بر ادراک حس معنویت در فضای داخلی مســاجد با رویکرد معماری
عصبمحور» است که با راهنمایی دکتر قادر بایزیدی و دکتر علی یونسی و مشاوره دکتر فرزین چاره جو در دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج انجام شده است.
** E-Mail: q_Bayzidi@yahoo.com
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 1دانشجوی دکتری معماری ،گروه معماری ،واحد سنندج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سنندج ،ایران.
 2استادیار ،گروه معماری ،واحد سنندج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سنندج ،ایران.
 3استادیار ،گروه علوم اعصاب ،دانشکده فناوریهای نوین پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران.
 4استادیار ،گروه طراحی و برنامهریزی شهری ،واحد سنندج ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سنندج ،ایران.
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مقدمه
ایــران کشــوری با معمــاری طوالنی و احیاکننــده ارزش های
گذشته اســت ( .)Sarram et al, 2019مســاجد در تاریخ معماری
ایران همیشــه در اوج هنــر و معماری اســامی بودهاند .معماری
مســاجد به دنبال الهام گرفتن از مفاهیم کالم الهی است تا فضایی
را ایجاد کند که از دنیای مادی به دنیای آســمانی بپیوندد و یک
محیــط معنوی واحــد ایجــاد کنــد (Sadeghi Habibabad et al,
 .)2020مساجد بخش مهمی از هر جامعه اسالمی است و در درجه
اول مکانی اســت که ارتباطات معنوی و اجتماعی میان مسلمانان
بیان و برقرار میشــود و نقش اساســی در ترويج فرهنگ ،تمدن،
اســامي ،تربيت و ...داشته و دارد ( .)Morris et al, 2013استدالل
تئوریک اصلی این اســت که ،در حالی که دین میتواند بهعنوان
یــک پل عمل کند (مهدینژاد و همــکاران )60 ،1397 ،و از این
طریق بســیاری از پیوندهای ضعیف را در یک کالبد ایجاد کند،
معنویت میتواند این روابط را عمیقتر کرده که از طریق طراحی
کالبد مناسب ،بکارگیری رنگها و طیفهای گوناگون ،فضایی
آرام ایــن ادراک حســی را بوجــود آورد ( .)Kurt et al, 2016
بررســی مؤلفههای محیطی در یک اثر معماری ،به ویژه مســاجد
اسالمی ،مســتلزم درک دقیق این مفهوم و عوامل مؤثر آن است.
در معماری مســاجد گذشته ،الگوهای خاص همیشه از یک روند
مداوم پیروی کردهاند که باعث ایجاد رابطهی منطقی با زمان قبل
و بعد میشــود ،اما این استمرار و روند امروزه دیده نمیشود .در
فرآیند ادراك محیط ،بخش زیادي از شــناخت و تماس با دنیاي
خارج به وســیله اندامهاي حسی حاصل میشــود (لطفی)1394 ،
و بخشــی دیگر مربوط به ویژگیهای فردی و اجتماعی شــخص
اســت .در این مقاله ابتدا به بررســی عوامل موثر بر ادارک حس
معنویت در فضای داخلی مســاجد پرداخته و سپس این عوامل در
مسجد نصیرالملک بررسی و نهایتاً رتبهبندی شده است.
سوال اساســی پژوهش :عوامل موثر بر ادراک حس معنویت در
فضای داخلی مساجد چیست و اولویتبندی آن به چه صورت است؟
فرضیه پژوهــش :میان عوامل موثر بر ادراک حس معنویت در
فضای داخلی مساجد رابطهی معناداری وجود دارد.
روش تحقیق
در ایــن پژوهــش ،رابطــهی بین متغیرهــا با اســتفاده از روش
همبســتگی و سپس از طریق معادالت ساختاری انجام شده است.
جامعه آماری بر اســاس فرمول کوکران شــامل  120نفر میباشد
که از میان دانشــجویان معماری و شهرســازی دانشــگاه شیراز و
به صورت «تصادفی ســاده» انتخاب شــده اســت  .ابزار پژوهش
پرسشنامه است و پیوند آن به صورت آنالین در دسترس جامعهی
آمــاری قرار گرفــت .از روش معادالت ســاختاری 1در نرمافزار
آماری  SPSSو  plsبرای آزمون مدل رگرسیون و تناسب استفاده
شــد .از آزمون همبســتگی پیرســون نیز بــرای تعییــن رابطه بین
متغیرهای تحقیق استفاده شد.

ادبیات و مبانی نظری پژوهش
مفهــوم معنویت سرشــار از معانــی مختلف و پیچیده اســت؛
این کلمه بــه صورت پراکنده در زمینه هــای مختلفی چون دین،
معماری ،موســیقی ،نقاشــی ،ادبیات و نجوم پراکنده شده است.
دســتیابی به معنویت با شناخت تواناییهای نهادینه شده در وجود
بشریت برجسته اســت .ایجاد فاصله معماری امروز مساجد از بعد
معنوی ،تامل و تحقیــق زیادی دارد ،زیرا در کلیه جوامع جهانی،
ایــن موضــوع در زندگی روزمره انســان یک ارزش محســوب
میشــود و تا جایی پیش رفته اســت که علم پزشکی آن را عنوان
میکنــد .)Sadeghi Habibabad et al, 2019( .معنویت ،مجموعه
جنبههای فکری ،اخالقی ،فرهنگی و عاطفی انسان یا محصوالت
فکــری او بوده و نیز به معنای غیر مادی آورده میشــود« .حالت
یــا کیفیت مرتبط بــودن به جوهرهای معنوی» و نیز «دل بســتگی
بــه چیزهای معنوی» .همچنین ،معنویت یعنــی ،آن چه مربوط به
روح اســت ( .)basu et al, 2019اصطالح معنویت و مشــتقات آن
گرچه در متون اصلی اسالمی مورد استفاده قرار نمیگیرد ،اما در
ادبیات مســلمانان چه در فارســی و چه در زبان عربی رواج دارد
(.)MahdiNejad et al, 2019
معماري مســاجد بهعنــوان فضاهــاي عبادتگاهــي ،مهمترين
نمود معماري اســامي محســوب ميشــود كه در پهنة گســترده
ســرزمینهاي اســامي از تن ّوع و گوناگوني خاصــي از نظر نحوة
طراحي و چگونگي برخورد بــا اقليم خاص آن مناطق برخوردار
ّ
اســت (حمزهنــژاد و عربــی .)48 ،1393 ،مســاجد و مؤلفههای
اساســی آن ها به افرادی منتهی میشــوند که از فضای غیر معنوی
به معنوی میروند و باید جنبههای بصری و معنوی را فراهم کنند.
معماری مســجد از موضوعهای حســاس هنر معماری است؛ چرا
کــه مکان تعامل نفس انســانی با مراتب عالیه عالم وجود اســت.
معماری مسجد میتواند در جریان ارتباط نفس ذی وجود انسانی
با مراتب عالیه وجود ،دخیل و مؤثر بوده و تسهیل کنندة ادراکات
معنوی و عرفانی باشد (صارمی و همکاران .)66 ،1395 ،معماری
هر ساختمان حول یک سیستم سلســله مراتبی کاربردی ،مکانی،
بصری و رسمی شکل میگیرد و در مورد موضوع خاص مساجد،
این سیستم با توجه به اهمیت محور قبله به عنوان یک جهتگیری
معنوی ( )Fattahi & Omrani Pour, 2014بنا شــده است .با بررسی
ســوابق پژوهشــی موضوع حس معنویــت در معماری مشــاهده
خواهیــم نمود که اندیشــمندانی چون نصــر و بورکهارت به بیان
مفاهیم و ریشههای پنهان احساســات روحانی و معنوی در کالبد
معمــاری از طریــق بازخوانی رمزپــردازی و حکمتهای متعالی
نهفتــه در معماری ایرانی اســامی به صورت کیفــی پرداختهاند
(نصــر( )۸ :۱۳81 ،بورکهــارت( )۱۰ :۱۳۶۵ ،نقــی زاده:۱۳۸۵ ،
 .)۷در علم روانشناسی و پزشــکی منابع و پژوهشهایی در باب
معنویت انجام شده که اکثرا ً به روش آزمایشگاهی علوم اعصاب
شــناختی و تأثیــر بعد معنوی بــر بهبود بیماران داللــت دارد؛ در
پژوهش دیگــری (هومانی راد و طاهبــاز ،)۱۳۹۲ ،نقش نور روز
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در ایجاد فضای معنوی در مســاجد معاصر بررســی شده است و
نقــش مؤلفههای ایجاد حس معنویت؛ در پژوهشهای (شــهیدی
و فــرج نیــا)۹۷ :۱۳۹۱ ،؛ و (معمارزاده طهــران و صانعی:۱۳۹۰ ،
 )۲به چشــم میخورد .همچنین در پژوهش صورت گرفته توسط
مهدینژاد و همکاران ( ،)۱۳۹۷با عنوان «رتبهبندی شــاخصهای
آرامش معنوی در معماری مســاجد ســنتی مبتنی بر ادراک حس
معنویت ،با بهرهگیری از روش ویگور» ،معماری مســاجد یزد از
لحاظ شاخههای معنوی بررسی میشــود .در پژوهش دیگری از
مهدینژاد و همکاران ( )1398با عنوان «تبیین راهبردی مولفههای
حســی در معماری مســاجد مبتنی بــر درک حــس معنویت» به
مولفههای حسی همچون بینایی ،بویایی ،شنوایی و المسه و میزان
تاثیرگذاری آن بر ادراک حس معنویت پرداخته اســت .همچنین
در پژوهش دیگــری از مهدینژاد و همــکاران ( )1398با عنوان
«تحلیل و اولویتبندی سلســله مراتبی ( )ANPمولفههای موثر بر
حس معنویت در فضای مســاجد با تاکید بر مولفه نور» در مسجد
شیخ لطفاهلل اصفهان پرداخته است و میزان تاثیرگذاری رنگها
در ایجاد حس معنویت را بررسی میکند .سبکروح و همکاران
( ،)1392در مقالــهای به بررســی تعاریف معنویــت و نقش نور و
شکلگیری حس معنویت در فضای معماری پرداختهاند .ادراک
تجربه حســی ما از دنيای پيرامونمان ،مستلزم بازشناسی و شناخت
محرکهای محيطی و نيز اقدامات واکنشی به این محرکهاست.
در این راستا به مولفههای تاثیرگذار در ادراک تجربه حسی اشاره
خواهد شد.
الف) مولفههای ظاهری(کالبدی) :صادقیحبیبآباد و همکاران
( ،)1397در پژوهــش خود و طبق آنالیز در نمونهها ،طیف رنگی
فیــروزه از نظر ایجــاد حس آرامش در اولویــت اول و به ترتیب

سبز ،آبی ،ســفید رنگهای زرد ،قرمز و سیاه اولویتهای بعدی
را در ایجــاد فضــای معنوی به خود اختصاص داده بودند .شــلین
( ،)Sheline, 2019در مقالهای ،طراحی مســاجد بر اساس ادراک
را مورد بررســی قرار دادند که یافتهها داللت بر درک استفاده از
ساختارهای مذهبی نمادین به عنوان ابزاری برای بومی سازی دارد
که غالباً به دلیل تمایل به پیوند ناسیونالیســم با دیدهای ســکوالر
مدرنیتــه مورد غفلت واقع میشــوند .در پژوهــش علی نژادطیبی
و همــکاران ( ،)1395از میــان ویژگیهــای کالبــدی (تزیینات،
نفوذپذیری و دسترسی) مولفهی دسترسی به مکان بیشترین تاثیر را
در ایجاد حس تعلق به مکان مسجد نصیرالملک داشته و تعامالت
اجتماعــی اســتفادهکنندگان و همچنین ویژگیهای شــناختی و
ادراکی فرد همچون خاطره و عادت تاثیر بســزایی در اســتفاده و
ایجاد حس تعلق به مســجد نصیرالملک داشتهاند .صالحالدین و
همکاران ( ،)Salah El Din et al, 2020در مطالعهای همچنین نشان
میدهند که چگونه مواد ،بافت ،رنگ ،سایه و نور تأثیر میگذارد.
محصول معماری و روشهای معماری در شکلگیری معماری و
حس معنویت تاثیر داشته اســت .براساس بررسی تحقیقات فوق،
معیارهای کالبدی ســازه (رنگ ،فرم ،تزیینات و )...بر ایجاد حس
معنویت تاثیرگذار است.
ب) مولفههــای حســی :مهدینــژاد و همــکاران ( ،)1397در
پژوهش خود به بررســی راهبردی مولفههای حســی (شــنوایی،
بویایی ،المســه ،بینایــی) و تاثیر آن بر درک حــس معنویت در
معماری داخلی مســاجد پرداختند .نتایــج حاصله از این پژوهش
نشــان میدهد که در مولفههای بینایی ،بویایی و شنوایی بر درک
حس معنویت تاثیر معناداری داشــته اســت؛ همچنین در مولفهی
المســه بر درک حــس معنویت بر اســاس تحلیــل دادهها رابطه
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معناداری مشــاهده نشــده است .زبردســتان و همکاران (،)1395
در مقالهای بررســی کردند بکارگیری ادراکات حسی در فرآیند
طراحی معماری امریست که از اهمیت ویژهای برخوردار است.
ج) مولفههای فردی اجتماعی :شاهرودی و همکاران (،)1393
در مقالهای بررسی کردند جنسيت يكي از عوامل تعيينكننده در
مطلوبيت شاخصهاي كالبدي مسجد از ديدگاه استفادهكنندگان
آن اســت که در پي يافتن ارتباط معنادار بين جنســيت و معماري
مســاجد با هدف رضايتمندي تمامي گروههاي استفادهكننده به
خصوص زنان و باال بردن احساس معنويت آنان در فضاي مسجد
با در نظر گرفتن نيازهاي فيزيكي و رواني زنان در طراحي معماري
مساجد است .بررســی تحقیقات فوق ،معیارهای فردی-اجتماعی
بر ایجاد حس معنویت تاثیرگذار است.
د) مولفههای محیطی :عوامل محیطی همچون زمان حضور در
فضــا ،دمای محیط ،رطوبت محیط و فشــار هوا از عوامل مهم در
ادراک محیط و بروز احساسات میباشد .در پژوهش مقصودی و
همکاران ( )1396مشخص گردید در دماهای مختلف ،متناسب با
هندسه فضا و نحوه قرارگیری پوشش گیاهی فعالیت امواج مغزی
متفاوت بوده و احســاس خوشایندی ،آرامش و راحتی و نوآوری
و هیجانانگیــزی نیز در افراد تغییر خواهد کــرد .بنابراین عوامل
محیطی با حس معنویت تاثیر معناداری دارد .ولی در این پژوهش
با توجه به اینکه افراد فضای مســجد را از طریق تماشــای عکس
مشــاهده میکنند (و حضور فیزیکی در فضا ندارند) این عامل را
برای همهی آزمودنیها یکسان و صفر در نظر گرفته شده است.
بــا توجه به مباحث مطرح شــده مدل مفهومی (شــکل  )1ارائه
میگردد که مبنای ادامه پژوهش خواهد بود

نیســت و در واقع شبستان زمستانه بوده و دارای هفت ستون بدون
طرح و ساده است که در وسط قرار گرفتهاند .طاق این شبستان بر
روی ستونهای سنگی و با طرح مارپیچ بر روی آن در دو ردیف
شــشتایی و به تعداد دوازده عدد قرار گرفتــه و همچنین دارای
هفت درگاه با هفت در چوبی و شیشههای رنگارنگ میباشد که
این شبستان را به صحن مســجد مرتبط میکند .طاق و دیوارهای
این شبســتان با کاشــیکاریهای فیروزهای و ســقف آن با نقش
گل و بوته و آیات قرآنی مزین گشــته است .این شبستان در واقع
شبستان تابستانه محسوب میشــود (احمدیشلمانی.)24 ،1390 ،
شد .شــبكهبندي پنجرههاي اورسي اين مســجد و مفروشسازي
شيشههاي الوان در پنجره هاي اورسي ،رسميبندي و طاسهسازي
از كاشي خشتي خُ رد هفت رنگي و بسياري ديگر ،از ویژگیهای
بارز این مســجد میباشد (زمرشیدی و زمرشــیدی.)11 ،1393 ،
بازی با رنگ و نور در این مســجد ،یکی از شاهکارهای معماری
مساجد محســوب میشود که میراثدار سنتهای معماری زندیه
و قاجاریه میباشــد .حضور رنگ و نور در ایــن فضا بیانگر اوج
تســلط و توان معماران ایرانی به خلق فضایی ملکوتی بوده اســت
(بخشوده .)1394 ،شکل  2نمای داخلی از شبستان غربی میباشد

شکل شمارة  :1مدل مفهومی تحقیق؛
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مطالعه موردی تحقیق؛ مسجد نصیرالملک
مســجد نصیرالملک شــیراز یکی از مساجد قدیمی و مهم شهر
شیراز است که در دوره قاجار ساخته شده است .این مسجد دارای
دو شبستان شرقی و غربی است که هر دوی این شبستانها برخالف
معمول به خاطر جهتگیری ســاختمان ،در امتداد محور قبله واقع
شــدهاند .شبستان غربی پوشــش آجری داشته و بیشتر بر روی آن
کار شــده و زیباتر است .شبستان شــرقی به زیبایی شبستان غربی

شکل شمارة  :2نمای داخلی مسجد نصیرالملک شیراز؛
مأخذURL1 :

بحث و تحلیل یافتهها
تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزارهای آماری SPSS 25
و  Smart PLS 3انجام شــد .در بخش اســتنباطی از آزمون تحلیل
عاملی تاییدی ،آزمون تی تک نمونهای و آزمون رتبهبندی فریدمن
اســتفاده شــد .از آزمون تحلیل عاملی تاییدی برای بررسی اعتبار

و پایایی پرسشــنامه و وجود رابطه بین متغیرهــای اصلی با مولفهها
و ســواالت اســتفاده شــد .در آزمون تی تک نمونــهای ،میانگین
شــاخصهای موثر بر ادراک معنویت بررســی شد و رتبهبندی 15
شاخص با آزمون رتبهبندی فریدمن صورت گرفت.
در جــدول ( )2توصیف متغییرهــای پژوهش و نرمال بودن آن
ارائه شده است.

جدول شمارة  :2توصیف متغیرهای پژوهش و نتایج نرمال بودن

ارزیابی و رتبهبندی عوامل موثر بر ادراک حس معنویت در فضای داخلی مساجد

باالترین میانگین را شــاخص ســن با میانگین  3/89و وضعیت
اعتقــادی بــا میانگین  3/68دارد .بررســی میانگین شــاخصهای
عوامل حسی نشــان میدهد باالترین میانگین را شاخص بینایی با
میانگین  4/18و شــنوایی با میانگین  3/77دارد .بررســی میانگین
شــاخصهای عوامل کالبدی نشــان میدهد باالترین میانگین را
شاخص تزیینات با میانگین  4/28و مصالح با میانگین  4/28دارد.

نمودار شمارة  :3توصیف متغیر عوامل کالبدی

نمودار شمارة  :2توصیف متغیر عوامل فردی-اجتماعی
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شکل شمارة  :3مدل اندازهگیری مقیاس ادراک معنویت در حالت مقدار
تی یا معنیداری

شکل شمارة  :4مدل اندازهگیری مقیاس ادراک معنویت در حالت
ضرایب استاندارد

با توجه به نمودار ( )4( ،)3( ،)2میانگین و میانه عوامل کالبدی
ســطح معنادارتری نســبت به پارامترهای حســی ،عوامل فردی-
اجتماعی دارد.
آزمون مدل :مــدل پژوهش در این بخش مورد ســنجش قرار
گرفت و جهت بررســی اعتبار و پایایی پرسشنامه و مدل پژوهش
از تکنیک تحلیل عاملی تاییدی و شاخصهای بارعاملی ،میانگین
واریانس استخراج شده ،پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ استفاده
شد .نتایج در جدول ( )3و شکلهای ( )3و ( )4آمده است.
یافتهها نشــان داد تمامــی بارهای عاملی معنیدار هســتند و از
نظر آماری ،وجود همبســتگی بین سواالت با مولفهها و با ادراک
معنویت مورد تایید قرار میگیرد .بررســی بارهای عاملی نشان از
تایید اعتبار تمامی ســواالت مقیاس ادراک معنویت دارد .تمامی
بارهای عاملی بدســت آمده مقادیر مناسب و باالتر از  0/40دارند
و به معنای تایید اعتبار تمامی سواالت یا شاخصها است.

نتایج جدول 4نشــان میدهد مقادیر پایایــی ترکیبی عاملها از
حداقــل  0/87برای عوامل اجتماعی تا حداکثر  0/93برای عوامل
حســی بدست آمده است .تمامی مقادیر آلفای کرونباخ نیز بیشتر
از  0/70است که کمترین مقدار مربوط به عامل عوامل اجتماعی
با مقدار  0/81است .نتایج بدست آمده از آزمون مدل اندازهگیری
بدین معناست که سواالت و عاملهای مربوط به ادراک معنویت
دارای اعتبار و پایایی مناسبی هستند.
میزان تاثیر عاملها و شاخصها بر ادراک معنویت
جهت ســنجش میانگین عاملها و شــاخصها و مقایســه آن با
مقداری اســتاندارد یا مفروض از آزمون  tتك نمونهاي اســتفاده
شــد .آزمون  tتك نمونهاي زماني مورد استفاده قرار ميگيرد كه
يك نمونه از جامعه داشــته باشــيم و ميخواهيم ميانگين آن را با
يــك حالت معمول يا اســتاندارد و يا حتي بــا يك عدد فرضي و
مورد انتظار مقايســه كنيم .دامنه نمرات پرسشنامه طیف لیکرت 5

جدول شمارة  :3نتایج تحلیل عاملی تاییدی :بررسی روایی و پایایی پرسشنامه

جدول شمارة  :4آزمون تی تک نمونهای جهت بررسی میانگین عاملها و شاخصها موثر بر ادراک معنویت با مقدار استاندارد (معیار =)3/5

رتبهبندی شاخصها
در این بخش با استفاده از آزمون رتبهبندی فریدمن ،شاخصها
یا ســواالت پرسشنامه که شامل  15شاخص است بر اساس نمرات
بدســت آمده اولویتبندی شــدند .نتایج آزمون فریدمن نشــان
میدهد کــه رتبهبندی شــاخصها از نظر میزان تاثیــر بر ادراک
معنویت در مقایسه با یکدیگر چگونه است .نتايج آزمون فريدمن
در جدول  6آمده است.

همانطور کــه در جدول  6مشــاهده گردیــد ،از میان عوامل
تاثیرگــذار در ادراک حس معنویت 45 ،درصد مربوط به عوامل
کالبدی 26 ،درصد مربوط به عوامل حسی و  22درصد مربوط به
عوامل فردی-اجتماعی میباشد.

ارزیابی و رتبهبندی عوامل موثر بر ادراک حس معنویت در فضای داخلی مساجد

گزینهای و از  1تا  5اســت و در اين آزمون ما ميانگين نمونه را با
مقدار  3/5که مقداری بین متوســط تا زیاد است مقایسه میکنیم.
نتایــج آزمون تی تــک نمونهای نشــان داد که تاثیــر عاملها را
میتوان در دو دســته متوسط تا زیاد قرار داد .نتایج نشان داد تاثیر
عامل اجتماعی مقدار متوســط و تاثیر دو عامل حســی و کالبدی
مقداری زیاد است .یافتهها نشان داد میانگین عامل اجتماعی برابر
با  3/61است که اختالف معنیداری با مقدار مفروض  3/5ندارد
و نشــان از تاثیر متوســط عامل اجتماعی بر ادراک معنویت دارد.
میانگین عامل حســی و کالبدی به ترتیب  3/86و  4/14است که
اختــاف معنیداری با مقدار متوســط دارد و نشــان از تاثیر زیاد
عامل حسی و کالبدی بر ادراک معنویت است (.)p>05/0

جدول شمارة  :6نتیجه آزمون فریدمن جهت رتبهبندی شاخصها

51

فصلنامه علمي ـ پژوهشي
سال دهم

شماره چهـلم تابستـان 1399

نتیجهگیری
اهميــت پرداختــن به مؤلفه «حــس معنویت» برای شــناخت و
الگوگيری موفق جهت بهکارگيری در معماری مساجد امروزی بر
هيچ کس پوشيده نيست .اهميت معنویت و رشد معنوی در انسان،
در چند دههی گذشــته به صورتی روزافزون توجه روانشناســان
و متخصصان بهداشــت روانی را به خود جلب کرده اســت .این
ضــرورت ایجاب مینماید کــه معماران با تالش هرچه بيشــتر و
پژوهشهای ارزشــمند در این حوزه؛ به معمــاری بناهای مذهبی
توجه ویژه داشــته باشــند .توجه ویژه به ارزش های مقدس برای
معماری امروز مساجد در جهت برقراری و ایجاد مسائل معنوی و
به خصوص توان فضای معماری در جهت ایجاد «حس معنویت»،
ارزش محســوب شــده و توجه معماران و طراحــان در این زمينه
مهــم تلقی میگــردد .در این پژوهش ،ابتــدا مدلی جهت عوامل
موثر بر ادراک حس معنویت ارائه شــده اســت که با اســتفاده از
روش معادالت ساختاری در نرم افزار آماری  SPSSو SmartPLS
در نمونه موردی که فضای داخلی مسجد نصیرالملک بوده است،
مــورد تجزیه و تحلیل قــرار گرفت .یافتهها نشــان میدهد :حس
معنویت با عوامل کالبدی بیشترین ارتباط را دارد و طبق فرضیات
بدســت آمــده میانگین پارامترهــای آن نظیر :تزئینــات ،مصالح،
رنگ ،نور ،فرم و هندسه بیشتر است .در صورتیکه حس معنویت
بــا عوامل فــردی -اجتماعی رابطه معنادار کمتــری دارد و به این
معناست که مشــخصات هر فرد (وضعیت اقتصادی ،تحصیالت،
تاهل) تاثیری آنچنانی بر دریافــت حس معنویت ندارد .همچنین
عوامل حســی (بویایی ،بینایی ،المسه و شنوایی) ،بر دریافت حس
معنویت تاثیر داشــتهاند و میانگین پارامترهای آن در حد متوسطی
ِ
ادراک حس معنویت ،حس
قرار دارد .بیشــترین تاثیر حواس در
بینایی بوده اســت و حواس بویایی ،المســه و شــنوایی در مراتب
بعــدی قرار میگیرند .بدین ترتیب با آگاهی از نتایج این پژوهش
و دانســتن اهمیــت عوامــل کالبــدی در ایجاد حــس معنویت،
ضرورت توجه و بکارگیری عناصری همچون نور ،فرم هندســی،
رنــگ و تزئینــات در طراحیهای آتی مســاجد توســط معمارن
تاکید میشــود .همچنین پیشنهاد میگردد در پژوهشهای بعدی
بر تــک مولفهها همچون رنگ ،نور و یا هندســه تمرکز گردد و
نقش تک مولفه در ایجاد حس معنویت در فضای داخلی مساجد
مورد بررســی قرار گیرد بگونهای که بتــوان در مقیاس خردتر و
به موضوعاتی همچون مکان قرارگیری بازشــوها ،میزان نور وارد
شده ،طیف رنگها و ...پرداخته شود.
پینوشت

52

1. Structural Equation Method

فهرست منابع و مراجع
.1
.2

.3

.4

.5
.6

.7

.8

.9

1احمدیشــلمانی ،محمدحســین ( ،)1390معماری معاصر مســاجد،
فرهیختگان دانشگاه ،تهران.
2آقابابایی ،ســارا؛ ملکپور ،مختار و احمد عابدی (« ،)1388اثربخشي
آموزش کارکردهاي اجرايي بر عملکرد تحصیلی کودکان با ناتواني
یادگیری امال» ،تازههای علوم شناختی ،سال  ،14شماره .63-72 ،2
3بخشــوده ،پریســا (« ،)۱۳۹۴معجزه رنگ و نور در مسجد نصیرالملک
شیراز» ،اولین کنفرانس ســاالنه پژوهشهای معماری ،شهرسازی و
مدیریت شهری ،موسسه معماری و شهرسازی سفیران راه مهرازی ،یزد.
4بمانیــان ،محمدرضا؛ هادیانپور ،محمــد؛ مهدوینژاد ،محمدجواد و
محمد حقشــناس (« ،)1393ظرفیتســنجی بهکارگیری پوســتههای
دوجــداره در طراحی معماری اقلیم گرم و خشــک ایــران به منظور
کاهش مصرف انرژی (نمونه موردی شــهر یزد)» ،نشــریه هنرهای
زیبا -معماری و شهرسازی ،شماره .29-38 ،3
5بورکهارت ،تیتــوس (« ،)۱۳65مداخلی بر اصول و روش هنر دینی»،
مجموعه مقاالت هنر معنوی ،مطالعات دینی هنر ،تهران.
6حمزهنــژاد ،مهدی و مائده عربی (« ،)1393بررســی اصالت اســامی
ایرانی در مساجد نوگرای معاصر؛ مطالعه موردی :طرح مسجدچهارراه
ولیعصر (عج) تهران» .مطالعات شــهر ایرانی اسالمی ،شماره ،15
.47-61
7زبردســتان ،نجمه؛ موحد ،خسرو و هادی کشــمیری (« ،)1395تبیین
راهکارهای موثــر در بکارگیری ادراکات حســی در فرایند طراحی
معماری با رویکرد پدیده شناختی» ،مدیریت شهری ،ضمیمه شماره
.245-264 ،۴۸
8زمرشــیدی ،حسین و زهرا زمرشیدی (« ،)1393معماری مساجد ایران
و هنرهای قدســی آن» ،مطالعات شــهر ایرانی اسالمی ،شماره ،15
.5-20
9ســبک روح ،مرضیــه و علی اکبر حیــدری (« ،)۱۳۹۲تأثیــر نور در
شــکلگیری حــس معنویــت در مســاجد» ،اولیــن کنفرانس ملی
معماری و شهرســازی اسالمی و ترسیم ســیمای شهری پایدار با

گذر از معماری ایرانی-اســامی و هویت گمشده آن ،زاهدان،
مرکزآموزش علمی-کاربردی زاهدان.
1010شاهرودی ،عباسعلی؛ حسینی ،حمزه و زینب مومنی (« ،)1393بررسی
میزان انطباق معماری مساجد با نیازهای زنان (مطالعه موردی :مساجد
شهرستان ســاری)» ،فصلنامه مطالعات شهر ایرانی و اسالمی .شماره
.39-53 ،18
1111شــهیدی .شــهریار و ســعیده فرج نیا ،ســعیده (« ،)1391ســاخت و
اعتباریابی پرسشنامه سنجش نگرش معنوی» ،روان شناسی و دین،
شماره )3( 5؛ .115-97
1212صادقــی حبیبآباد ،علــی؛ مهدی نــژاد ،جمال الدیــن و حمیدرضا
عظمتی (« ،)1397بررسی و بازخوانی مؤلفههای مؤثر بر ارتقاء "حس
معنویت" در معماری مســاجد» ،معماری و شهرسازی پایدار ،شماره
.78-61 ،)1( 6
1313صارمی ،حمیدرضا؛ خدابخشــی ،سحر و متین خالقدوست (،)1395
«بررســی تطبیقی جهتگیری شبســتان در مساجد ســنتی و معاصر»،
مطالعات شهر ایرانی اسالمی ،شماره .65-84 ،24
1414علینژاد طیبی ،نســرین و فرشته بدیعی (« .)۱۳۹۵بررسی عوامل موثر
بــر حس تعلق بــه مکان مســجد نصیرالملک شــیراز» ،همایش ملی
رویکردهای نویــن در برنامه ریزی و توســعه پایدار منطقه ای،
مرودشت ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت.

31.

32.

33.

ارزیابی و رتبهبندی عوامل موثر بر ادراک حس معنویت در فضای داخلی مساجد

34.

35.

36.

37.

38.
39.

40.

53

work commitment: The case of Anatolian Tigers”. European Management Journal, 34(6), 686–700. https://
doi.org/10.1016/j.emj.2016.06.011.
Mahdi Nejad, J., Azemati, H., & Sadeghi HabibAbad,
A. (2019). “Investigating sacred architectural values
of traditional mosques based on the improvement of
spiritual design quality in the architecture of modern
mosques (case study: Traditional mosques in Iran)”.
International Journal of Architectural Engineering &
Urban Planning, 29(1), 47-59.
MahdiNejad, J-D., Azemati, H., & Sadeghi Habibabad,
A. (2019). “Religion and spirituality: Mental health arbitrage in the body of mosques architecture”. Journal
of Religion and Health, 59: 1635–1651.
Morris, A. E. J. (2013). “History of Urban Form Before
the Industrial Revolution”. Taylor & Francis. Retrieved
from
https://books.google.com/books?id=nRBEAgAAQBAJ
Sadeghi Habibabad, A., Azemati, H., & Matracchi, P.
(2019). “Using neurology sciences to investigate the
color component and its effect on promoting the
sense of spirituality in the interior space of the Vakil
Mosque of Shiraz (using quantitative electroencephalography wave recording)”. Journal of Religion and
Health, 1-18.
Sadeghi Habibabad, A., MahdiNejad, J. E. D., Azemati,
H., & Matracchi, P. (2020). “Examination of the psychological impact and brainwaves functioning of the
users of buildings and environments built based on
promoting relaxation and spiritual sense”. Journal of
Spirituality in Mental Health.2162–2149 :59 
Salah El Din, R., Hashim, O., & Hussein, A. (2020). “Reviving the architectural heritage values of Al-Aqmar
Mosque as an architectural inherited and a source of
inspiration for contemporary interior design”. Journal
of Design Sciences and Applied Arts, 1(1), 134-143.
Sarram, A., Utaberta, N., & Asif, N. (2019). “Mosque
in Compact Cities: Impact of Urbanization on Planning
and Design of Contemporary Mosques in Nusantara”.
International Journal of Engineering & Technology,
8(1.9), 598-601.
Shamqli, Gh., Yekita, H. (2011). “Basic Concepts in Hospital Architectural Design”, Tehran: Soroush Danesh.
Sheline, A. R. (2019). “Constructing an Islamic Nation:
National Mosque Building as a Form of Nation-Building”. Nationalities Papers, 47(1), 104-120.
URL1: https://unsplash.com/s/photos/iran-mosque

 «ابزارهای،)۱۳۹۰(  سید محمد و حســین کالنتریخلیلآباد،کاظمی1515
پیام رســانی معنوی در معماری مســجد با تاکید بــر نقش ایدئولوژی
.۳۱ -۴۶ ،  شماره، فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسالمی،»اسالمی
 «نقش مؤلفههای منظرحسی در،)1394(  افســانه و بهادر زمانی،لطفی1616
 محور علیقلیآقا در:کیفیت محورهای مجهز محلی؛ (مطالعه موردی
،13  شماره، فصلنامه علمی پژوهشــی مطالعات شهری،»)اصفهــان
.43-56
 «تهیه ابزاری،)1390(  غالمرضا و مهدی صانعــی،معمــارزاده طهران1717
 فصلنامه،»اســتاندارد جهت ســنجش معنویت در نظام اداری ایــران
.27-1 .1  شماره،رسالت مديريت دولتي
 امیــن و محمدجواد، عباســعلی؛ مهنام، میترا؛ شــاهرودی،مقصودی1818
 «کاربرد مهندســی علوم اعصاب در بازشناســی،)1396( مهدوینژاد
احساســات و ادراک پارامترهای محیطی تأثیرگذار بر آسایش انسان
 معماری و مطالعات، اولین کنگره عمران،»در فضاهای باز شــهری
.228-241 . شیراز،شهری
 حمیدرضا و علی صادقی حبیب آباد، جمالالدین؛ عظمتی،مهدینژاد1919
 «رتبهبندي شــاخصهاي آرامش معنوي در معماري مساجد،)1397(
ســنتي مبتني بــر ادراک "حــس معنويت" بــا بهره گيــري از روش
.82-59 ،14  شماره، پژوهشهای هستیشناختی،»VIKOR
 حمیدرضا و علی صادقی حبیب آباد، جمالالدین؛ عظمتی،مهدینژاد2020
 «تحلیــل مولفه های موثر بر درک حــس معنویت در کالبد.)1397(
 نخستین کنفرانس ملی شهر،»معماری مســاجد ایرانی دوره اسالمی
. پژوهشکده فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهی، تهران،ایرانی اسالمی
 حمید و علــی صادقی حبیب آباد، جمالالدین؛ عظمتی،مهدی نــژاد2121
 «تبیین راهبردی مؤلفه های حس معنوی در معماری مســاجد،)1398(
.94-77 ,))78(2( 20 ، مطالعات ملی.»ایران
 «تحلیل و،)1398(  و علی صادقی حبیبآباد، جمالالدین،مهدی نژاد2222
) مولفههای موثر بر حس معنویتANP( اولویتبندی سلســله مراتبی
.7-32 ،)65( 17 ، شیعهشناسی،»در فضای مساجد با تاکید بر مولفه نور
... ترجمه انشــا ا، معرفــت و معنویت،)۱۳۸۱(  ســید حســین،نصر2323
. دفتر پژوهش و نشر سهروردی: تهران،رحمتی
 مبانی هنر دینی در فرهنگ اســامی؛،)1385(  محمد،نقــی زاده2424
. اصفهان، راهیان،تجلیات عینی و کالبدی
 «بررسي نقش نور روز.)1392(  مرضیه و منصوره طاهباز،هومانیراد2525
 معماری و شهرســازی.»در ايجاد فضاي معنوي در مســاجد معاصر
 ویژهنامه منتخب مقــاالت اولین همایش روشــنایی و،آرمان شــهر
.11-23 ،نورپردازی ایران
26. Basu, J. (2019). “Place Spirituality in the imaginary locus: How real is the nonreal?”. Archive for the Psychology of Religion, 41(1), 33-37.
27. Cuthbert, A.R., (2008). “The Form of Cities: Political
Economy and Urban Design”. Blackwell Publishing.
28. Fattahi S, Omrani Pour A. (2014). “Analysis of the Role
of Qebla in the Spatial Organization of Contemporary
Mosques in Ilam City”. Iran University of Science &
Technology. 2014; 2 (1) :97-114
29. Hashmi, A. (2018). “Philosophy of Interior Design
in Mughal Era Mosques of Lahore: A Case Study of
Maryam Zamani and Wazir Khan Mosques”. Journal of
Art, Architecture and Built Environment.
30. Kurt, Y., Yamin, M., Sinkovics, N., & Sinkovics, R. R.
(2016). “Spirituality as an antecedent of trust and net-

بازشناسیمولفههایمعناییکوچههایشهرایرانی-اسالمی
مطالعه موردی :بافت تاریخی شهر ساری

رسول عبدی ملک کالیی ،1عبدالمجید نورتقانی ،2مهدی سعدوندی

( *3نویسنده مسئول)

1

(تاریخ دریافت99/01/29 :

تاریخ پذیرش)99/07/22 :

چکیده

از گذشــتههای دور کوچه بخش مهمی از فضاهای شــهری در بافت شــهرهای ایران محسوب میشــد به گونهای که در کنار نقش
کارکــردی خود برای تامین ارتباط و دسترســی محل رخداد بســیاری از فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی نیز بود .بســیاری از این
رفتارهای اجتماعی بر مبنای منظومهای از معانی رخ میدهند .برای انجام این پژوهش کوچههای بافت تاریخی شــهر ســاری بعنوان
نمونه کالبدی  -فرهنگی انتخاب شد چرا که این شهر سابقهای طوالنی در شهرسازی پیش و پس از اسالم داشته و تحوالت مختلفی را
پشــت سر گذاشته است .این پژوهش بر مبنای روش تحقیق تحلیل عامل اکتشافی که شاخهای از تحقیق همبستگی است انجام شده و
با شــیوه تحلیل ماتریس کواریانس صورت گرفته است .این تحقیق بدنبال اکتشاف منظومه معانی پنهان در پس رفتارها و فعالیتهای
جاری در کوچههای بافت تاریخی این شهر است .برای بدست آوردن ابزار سنجش مناسب در ابتدا تعدادی مصاحبه نیمه ساختار یافته
با تعدادی از اهالی صورت گرفت و از نتایج ،بخشی از معانی کوچه استخراج گردید .با روش مشاهده ،فعالیتهای جاری در کوچه ها
در طول مدت پژوهش ثبت شــد و نتایج در جدول هدف  -محتوی پیاده شد .معانی بدست آمده با منابع اسنادی تکمیل شد و سپس
پرسشــنامه اولیه تهیه شد و بین نمونه آماری توزیع و نتایج اولیه بدســت آمد .با توجه به نتایج ،این پرسشنامه اصالح و پرسشنامه نهایی
تهیه شد و بین جامعه آماری توزیع و نتایج نهایی جمعآوری گردید .نتایج پژوهش نشان دهنده تداوم سنت و ارزش های اجتماعی بر
گرفته از تعالیم اسالمی در ترکیب با فرهنگ ایرانی در بافتهای تاریخی است .کسب احترام و تایید اجتماعی از مهمترین ارزش های
سکونت در مکان و تداوم آن در فرهنگ ایرانی -اسالمی است .در مدل نهایی پژوهش نقش سایر مولفههای موثر در شکل گیری شبکه
معانی کوچه نشان داده شده است.
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مقدمه
عوامل و پدیدههای مختلفی در شــکل گیری بافتهای شهری
تاثیــر دارند .هرچند در بســیاری از تحقیقات بــه عوامل مادی و
محیطی اشاره شــده است اما به نظر میرســد به عوامل انسانی از
جمله معنای محیط ساخته شده کمتر پرداخته شده است ،موضوعی
که در ســال های اخیر توجه بیشتری را به خود جلب کرده است.
اعتقادها و باورها نقش مســتقیمی بر شــکل گیری برخی فضاهای
آیینی و عمومی و چگونگی استقرار آن ها داشته اند(سلطان زاده،
 .)1362بســیاری از محققان بر اثرپذیری ساختار شهر از الگوهای
نمادین و معنایــی تاکید کرده اند (لبیب زاده و حمزه نژاد.)1397 ،
موضوع معنا گرایی در ســاختار شــهرهای اســامی و چگونگی
تجلی آن موضوعی اســت که بر ســر آن اختالفــات زیادی بین
پژوهشــگران وجود دارد .به هر صورت شهر یک محیط مصنوع
به شــمار میرود و شکل کلی ان بدلیل ابعاد و پیچیدگی آن برای
بســیاری از افراد قابل ادراک نیست (حبیب .)1385 ،اما فرد برای
ادامــه حیات نیاز بــه ارتباط موثر با محیــط پیرامونی خود دارد و
در صــورت وجود یک ارتباط پرمعنا میان فــرد و محیط کیفیت
زندگی میتواند بســیار ارتقا یابد .کوچههای شهر فضاهای باز و
عمومیای هســتند که فرد بالفاصله پس از خانه که در مالکیت و
تعلق وی میباشــد بدان قدم میگذارد و از این رو اهمیت زیادی
دارد .این امر بخصوص در بافتهای سنتی کامال در سلسله مراتب
دسترســی رعایت میشــد بصورتیکه فرد پس از خروج از کوچه
محل زندگی وارد خیابان یا محورهای اصلی شــهر میشــد که با
مراکز شــهری و بازار ارتباط داشتند .چنین ساختاری در شهرهای
اســامی باعث همخوانی سبک زندگی و اصول فرهنگی ایرانی-
اســامی شده است .مفهوم شهر اسالمی مبتنی بر کامل بودن نظام
ارزشی اسالم است که تمام الگوهای رفتاری را در جامعه اسالمی
ســازمان میدهد .این تاثیر در ذهن کاربران فضا که از آن بعنوان
اسکیما یاد میشود در مولفه هایی همچون دین نمود دارد .به نظر
میرســد این مفاهیم در ســازماندهی فضاهای شــهری و از جمله
کوچهها نقش و جایگاه ویژهای داشته باشند.
شــکل گیری معنا مرحلهای مهم در ایجاد ارتباط موثر میان فرد
و محیط پیرامونش به شــمار مــیرود .برخورد اولیه با مکان منجر
به شــکل گیری شــناخت اولیه میگردد و این شــناخت در طول
زمان بــا همراهی رخدادهای تاریخــی و اجتماعی عمق میگیرد
و در نهایت به دلبســتگی مکانی منجر میشود .در این مقطع حس
مــکان و هویــت مکانی شــکل میگیرد .پژوهشهــای متعددی
افزایش حــس تعلق مکانی با گذشــت زمان را مــورد تایید قرار
میدهند(.)Lewicka, 2011
مبانی نظری پژوهش
بافت قدیم شــهر ساری قدمتی چند صد ســاله داردو در خود
باورها و ســنتهای بسیاری را محفوظ داشته است .اخیرا شهرداری
ســاری با رویکردی ســنت گرایانه اقدام به اجرای تعدادی پروژه

برای احیای هویت بومی شــهر نموده است .این گرایش در سایر
مقوالت اجتماعی ،فرهنگی و مذهبی نیز به چشم میخورد .بیشتر
این فعالیتها در محدوده بافت هسته تاریخی صورت میگیرد .این
منطقه ســمبل هویت  ،تاریخ و اصالت اهالی شهر میباشد .با این
وجود در دهههای متوالی شــاهد افول توجه به حفظ و نگهداری
ســرمایههای فرهنگی موجود در این بافت تاریخی بوده ایم .بیشتر
سرمایههای فرهنگی محسوس در در تفسیر روایت ناقص هستند و
مابقی نیز بســادگی با عملکرد اصلی شان در تضاد هستند .چرا که
این سرمایهها نمی توانند بصورت مجزا توسعه یابند بلکه میبایست
در ارتباط با عملکرد سنتی شان حرکت کنند.
از دیدگاه روان شناســی محیطی  -تعلق بــه یک مکان خاص
از جنبه روان شناســی محیطی و هویت خود مکان هم قابل تفسیر
اســت ( .)Seetha Lowدر روان شناســی محیطی ،تعلق به مکان به
ادراک فــرد از محیط یا یک فضای خاص بســتگی دارد .نگرش
فرهنگــی به مقوله حس مکان و تعلــق به آن ،امکان تجربه کردن
آن را از طریق تحلیل مکان از طریق نمادهای مشــترک فرهنگی
ممکن میســازد .این را میتوان به تسهیل در ادراک و ماندگاری
ارتباط میان مولفههای شــکل دهنده شــبکه انتظام معنایی کوچه
مرتبط دانست ،به عبارتی میتوان پیش بینی کرد که شبکه معنایی
نقشــی تســهیل گر و میانجی در ایجاد ارتباط میان افراد و محیط
ســاخته شده داشته باشــد و از سوی دیگر محیط ســاخته شده بر
فرایندهای رفتاری افراد نقشــی مداخله گر داشــته باشد .با توجه
به پیشــینه مباحث هویتی و فرهنگی ،حس انسانی به یک مکان و
تعلق خاطر به آن میتواند به شکل شبکه معنایی سیاسی  -تاریخی
و اجتماعی  -فرهنگی هم ایجاد شــود؛ این در مورد مکان مندی
اسطورهای و تاریخی صادق است (.)Gustafson, 2001

پیشینه پژوهش
تاکنــون پژوهشهــای متعددی در حوزه معنای محیط شــهری
صورت گرفته و مقاالت بســیاری نیز به بررســی نظریات و مفاهیم
اســامی در شهرهای قلمرو اســام پرداخته اند .در بسیاری از این
مقاالت به چگونگــی تجلی نظریات اســامی همچون وحدت و
سلسله مراتب در شکل شهر پرداخته شده است .اما این تجارب بسیار
انتزاعی هســتند و بیشتر به مکانهای خاص تاریخی مربوط هستند و
فضاهای عمومی عادی و معمولی همچون کوچههای شــهر کمتر
مــورد توجه قرار گرفته اند .همچنین کمتر بــه امور روزمره و قابل
لمس برای افراد عام پرداخته شــده و مفاهیمی که در شــکلگیری
تجارب زندگی روزمره نقش دارنــد کمتر مورد توجه قرار گرفته
انــد .در حالیکه تجربه فضایی ارتباط دوســویه میان فرد با گروه و
گروه با مکان موجب پذیرش و شــناخت معنای مکان میشود که
در زمینههای فرهنگی روی میدهد ،ولی اثرپذیریهای متعددی از
رویدادهای اجتماعی ،سیاسی ،تاریخی و فرهنگی دارد که بر شبکه
معنایی شــکل گرفته اثر میگذارد و امکان بازآفرینی حس تعلق به
مکان را تقویت میکند (فالحت.)1385 ،

روش پژوهش
ایــن تحقیق بر مبنــای روش تحقیق تحلیل عامل اکتشــافی که
شــاخهای از تحقیق همبستگی است انجام شــده و با شیوه تحلیل
ماتریــس کواریانس صــورت گرفته اســت .این تحقیــق بدنبال
اکتشاف منظومه معانی پنهان در پس رفتارها و فعالیتهای جاری
در کوچههای این بافت تاریخی است .در ابتدا به دلیل عدم وجود
ابزار سنجش متناسب با مساله پژوهش با روش پیمایش اکتشافی به
منظور آشکار نمودن مولفههای شکل دهنده شبکه معنایی کوچه
و ارتباط میان ایــن مولفهها مصاحبه هایی با تعدادی از افرادی که
دارای سابقه سکونت در بافتهای قدیمی شهر داشته اند صورت
گرفت .در این مصاحبهها که به صورت نیمه ســاختار یافته ترتیب
داده شده بود زنجیرهای از پرسشها در خصوص نحوه فعالیتهای
رفتاری و چرایی این رفتارهــا صورت گرفت .در گام بعدی متن
مصاحبهها پیاده ســازی گردید و در آن ها مولفههای شکل دهنده
شــبکه معنایی اســتخراج گردید .نتایج توسط یک گروه دیگر از

بازشناسی مولفه های معنایی کوچه های شهر ایرانی  -اسالمی

تجربــه مــکان در حقیقت امر ،یک تجربه حســی کلی اســت
کــه از طریق ادراک حســی انســان قابلیــت ظهور و بــروز دارد
( .)Shamai, 1991شــبکه معنایی که از این طریق شکل میگیرد،
در مرتبه نخست ،با ارســال و دریافت پیام بین فرد و مکان شروع
میشــود .در مرحله بعدی ،به تدریج معنا ،نشانه و مفهوم محیطی
از مکان اخذ میگردد؛ ســپس به مرحله پیوند دادن معنا میرسیم
که با ربط دادن معانی به هم  ،مرحله همســان سازی روی میدهد
و ادراک از حالت تکرار پیامها خودداری میکند .ادراک انسانی
در مرحله بعدی شــبکه معنایی ،به معنای مکان وحدت میبخشد
و آن را شــخصی ســازی میکند ( .)Alexander, 1977در مراتب
باالتــر ایــن تعین فضایــی ،برون دادهای شــبکه معنایــی نمودار
میشــوند که شــامل مواردی هم چون :حس آگاهی ،شــناخت،
تعلق خاطر ،تعهد اخالقی ،وفاداری و در نهایت گذشــتن از خود
بــه خاطر حفظ فضــای مکان مند بروز میکند کــه همه این ها به
رفتار فرد در آن مکان شــکل میدهد .نیروی درونی که انسان را
به بازگشــت دوباره به یک مکان ســوق میدهد ،یا از حضور در
مکان خاصی باز میدارد ،همین شــبکه معنایی  -ذهنی اســت که
ســودمندی از حضور در یک مکان و یا مشارکت در فعالیتهای
جمعی و انفرادی در یک مکان را موجب میشــود .دســته بندی
فعالیتهایی که در مکان صورت میگیرد بر اســاس نظر یان گل
میتواند به سه دســته فعالیتهای ضروری ،فعالیتهای انتخابی و
فعالیتهای اجتماعی باشد( .)Gehl, 2008زندگی ساکنین در محله
و روابط اجتماعی آنان با یکدیگر بر اساس اصول فرهنگی اسالم
شکل میگرفت به گونهای که روابط حسنه با همسایگان و احترام
به آنان جزء توصیههای موکد اسالم به شمار میآمد و افراد سعی
در رعایت آن داشتند .به عبارتی هر فعالیت بر اساس یک معنا رخ
میدهد و در صورت تضعیف معانی ،شکل فعالیتها و روابط نیز
تغییر میکند.

متخصصین مورد راستی آزمایی قرار گرفت و نتایج آن بر اساس
جدول هدف -محتوی مورد بررسی قرارگرفت تا مشخص گردد
که آیا عواملی که مورد پرسش بوده اند همانهایی هستند که نتایج
بدســت آمده آن ها را تایید میکنند یا خیــر .بدین ترتیب در این
پژوهش به خاطر ارتباط متغیرهای مستقل و وابسته آن با اطالعات
کیفــی ،در ابتدا به شناســایی مولفههای معنایــی موجود در مکان
پرداخته ایم .اطالعات مربوط به عنوان متغیرهای قابل بررســی در
موضــوع پژوهش نیــاز به توصیف و تشــریح از دیدگاه هنجاری
داشــت و با توجه به فرضیه هایی که در این زمینه مطرح بوده  ،به
سراغ روشــهایی از پژوهش رفته ایم که به ما در فهم بیشتر انتظام
معنا و ارتباط میان مولفههای معنایی کمک میکند.
در خصوص اینکه چگونه محیط ســاخته شــده بر سازماندهی
فعالیتهــا تاثیــر میگــذارد دو دیــدگاه غالــب اســت:اول اینکه
ویژگیهای محیط بــا فراهم کردن فرصت برای ایجاد ارتباط میان
افــراد میتوانند بر شــکل گیری تعامالت موثر باشــند و دیدگاه
دوم اینســت که ویژگیهای محیط ساخته شده بر اساس معانی آن
برای گروههــای مختلف قومی باعث ایجــاد تعامالت میگردد.
بعنوان مثال روابط حســنه با همســایگان و رعایت حقوق آنان از
جمله ارزش های اســامی محســوب میگردد .همسایگی صرفا
به معنای مجاورت یا همزیســتی نیســت  ،بلکــه در معنایی باالتر
همســایگان حامــی و پشــتیبان یکدیگــر هستند(ســاالری پور و
دیگران .)1397 ،براســاس "نظريه غايت -ابزار" و "مدل ســاختار
معنايــي" «در روابط بین مردم و محیط ســه نــوع معنا را مي توان
در نظر گرفت» (کولن .)2011 ،نخســت آن معنايي اســت که از
ارتباط فعالیتها با خصوصیات خاص قرارگاه حاصل مي شــود؛
اين نوع معنا قابلیت نامیده مي شــود .براي مثال نشستن در پارک
زيرسایه درخت لذت فراهم مي کند .دومین معنا معنايي است که
به فعالیت الحاق مي شود .براي مثال خوردن غذا همراه با دوستان
به معناي تقســیم کردن چیزي بین خود و ديگران اســت .سومین
مورد معنايي اســت که به خصوصیات الحاق مي شود .براي مثال
داشتن يک باغ به افراد لذت از طبیعت مي دهد .با بررسي زنجیره
ِ
ســواالت "انجام چه فعالیتهایــي در کوچه و محیط پیرامونی
از
اهمیت دارد" و "انجام اين فعالیتها براي آن ها چه معنایی دارد"،
"انتخاب این کوچه برای سکونت چه دالیلی داشته" و اینکه "چه
فضاهایی بــرای آن ها جذابیت بیشــتری دارد" و در نهایت اینکه
"دلیل جذابیت محیط برای افراد چیست" میتوان نسبت به معانی
کوچه آگاهی یافت .این روشی است که در مصاحبههای صورت
گرفته در این پژوهش پی گرفته شــد و نتایج آن در پژوهش نشان
داده شده است.
در مرحلــه بعدی کلیه معانی و مفاهیمــی که مرتبط با موضوع
بودند در چند دسته بندی کلی قرار گرفتند که در جدول شماره 1
نشان داده شده اند .دسته بندی این مفاهیم بر اساس ارتیاط درونی
میان این مفاهیم صورت گرفته است.
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جدول شمارة  :1دسته بندی معانی مستخرج از مصاحبهها و منابع اسنادی
دسته بندی
معانی

معانی

معانی اجتماعی

احترام و تایید اجتماعی-تعلق اجتماعی-روابط
اجتماعی-اعتماد اجتماعی-تعامالت اجتماعی-
مشارکت اجتماعی-سنت

معانی
کارکردی

آشنایی-رفت و آمد-قلمرو-دسترسی-بازی
کودکان-سرگرمی-آرامش-تامین نیاز روزمره-
زیبایی

معانی درونی

آزادی-پیوند عاطفی-خاطره-رضایت درونی-
سربلندی-افتخار

فصلنامه علمي ـ پژوهشي

این معانی در تهیه پرسشــنامه نهایی مورد اســتفاده قرار گرفت
و در بین جمعیت آماری پژوهش توزیع و نتایج جمعآوری شــد.
این نتایج در نرم افزار  Spssوارد شد و در تحلیلهای آماری مورد
استفاده قرار گرفت.
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تحلیل دادههای کیفی پژوهش
به منظور شــناخت دقیق تر محدوده پژوهش ســه محدوده در
بافت هسته تاریخی با مرکزیت سه مکان مذهبی شاخص در بافت
انتخــاب گردید و فعالیتهــای مردم در ایــن محدودهها در طی
زمان پژوهش که بیش از یکســال بطول انجامید با تکنیک عکس
بــرداری ثبت گردیــد .محدودههای پژوهش شــامل کوچههای
اطراف مســجد چامع ســاری ،کوچههای اطراف امامزاده یحیی
و کوچههای اطراف حســینیه عباس خانی در محور کلبادی بوده
اند .نقشــه شماره  1موقعیت مکانی این مکانها را در بافت تاریخی
شهر ساری نشان میدهد و در نقشه شماره  2وضعیت این بافتها به
تصویر کشیده شده است.

نقشه شمارة  :1موقعیت کوچههای مورد بررسی در بافت هسته تاریخی

در کنار ایــن کوچههای تاریخی بناهای شــاخص و مهمی نیز
وجود دارند که هر یک از اهمیت خاصی برخوردار هســتند و از
جاذبههای گردشگری منطقه به شمار میروند و میتوان آن ها را
جزء سرمایههای فرهنگی ملموس منطقه دسته بندی کرد.این بناها
بخصوص بناهــای مذهبی مرکز بســیاری از فعالیتهای عمومی
و اجتماعی بشــمار میروند و اهالی در بســیاری از مصاحبهها به
آن ها اشــاره نموده اند .بناهای مذهبی همچــون امام زاده عباس،
امــام زاده یحیــی و امامزاده زیــن العابدین که جایــگاه مهمی در
فرهنــگ ایرانی -اســامی مردم بومی منطقه دارنــد و نیز تکایا و
مساجدی همچون مسجد جامع ساری ،تکیه اصفهانیها و حسینیه
عبــاس خانی که نقش پر رنگــی در مرکزیت فعالیتهای مذهبی
دارند از جمله آنهاســت که میتوان به آن ها اشاره کرد .ترکیب
فعالیتهای مذهبی با فرهنگ و سنت جاری در این ناحیه به گونه
است که تفکیک آن ها از یکدیگر بسیار مشکل است.
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نقشه شمارة  :2محدوده کوچههای مورد بررسی

تصویر شمارة  :1امامزاده یحیی ،مسجد جامع ساری و حسینیه عباس خانی
جدول شمارة  :2نتایج مشاهده مستقیم فعالیت ها از فروردین  97تا دی 1399

2

3

خرید از مغازه
(تامین نیاز روزمره)

4

ایستادن در صف
نانوایی
(فعالیت اشتراکی)

5

ایستادن سر کوچه
(اعالم حضور)

6

نظافت کوچه
(وظیفه اجتماعی)

7

نظافت جلوی خانه
(وظیفه اجتماعی)

8

کاشت درخت و گل
(اعالم حضور-لذت)

9

ابیاری و نگهداری
گیاهان
(نزدیکی به طبیعت)

10

دستفروشی
(تامین نیاز-فعالیت
روزمره)

11

بازی بچه ها
(لذت-یادگیری
اجتماعی)

12

مراسم تاسوعا و
عاشورا
(سنت)

بازشناسی مولفه های معنایی کوچه های شهر ایرانی  -اسالمی

1

سالم و علیک با
همسایه ها
(کسب احترام
متقابل)

صحبت با همسایه ها
(همنوع دوستی)
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13

مراسم نیمه شعبان
(سنت-فعالیت
اجتماعی)

14

مراسم چهارشنبه
سوری
(حضور  -همراهی)

15

استقبال از حاجی
(سنت-فعالیت
اجتماعی)

16

تشییع جنازه
(سنت  -فعالیت
اجتماعی)

17

مراسم ختم
(سنت-همدلی)

18

بدرقه مسافر
(سنت  -همراهی)

19

نذری دادن
(سنت-فعالیت
اجتماعی)
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تحلیل یافته ها
از آنجا که در این پژوهش ســواالت متعددی مطرح بود روش
تحلیل عاملی اکتشــافی بــرای طبقهبندی و ســاختاردهی متغیرها
مورد اســتفاده قرار گرفت .درتحلیل عاملی هدف اصلی پژوهش
اینســت که تعداد به نسبت کوچکی از موضوعات ،ابعاد ،مولفهها
یا عوامل زیربنایی مجموعه نســبت به بقیه متغیرها مورد شناسایی
قــرار گیرد (میــرز و همــکاران .)2003 ،به همین جهــت فرایند
پژوهش تحلیل عاملی در دو مرحله انجام شــد .ابتدا  ،همه متغیرها
در تحلیــل عاملی بصــورت همزمان وارد شــدند .پس از آنکه بر
اســاس تحلیل صورت گرفته (جدول شــماره )3کفایت دادههای
آماری مورد تایید قرار گرفت مرحله بعدی پژوهش انجام شد.
جدول شمارة  :3كميت  KMOو آزمون كرويت بارتلت

مقادیر شاخص

شاخص KMO

آزمون بارتلت
60

کای دو

درجه آزادی

سطح معنی داری

0.776

8233.2
1485

0.000

نتایــج شــاخص  )0.776( KMOو معنــیداری آزمون بارتلت
( )0.000برای تحلیل انجام شــده ،حاکی از این است که کفایت
داده ها در مورد سنجش سازه مورد نظر تامین شده است.

با توجه به تعداد باالی سواالت ،در این جدول تنها عواملی که
مقدار ویژه آن ها باالتر از یک هستند ،گزارش شدهاند .تعداد 16
عامل اصلی در این متغیرها استخراج گردیده است که مقدار ویژه
آن ها باالتر از یک است .این  17مولفه در مجموع  66.00درصد
از کل تغییرات واریانس متغیرها را تبیین کردهاند.
به منظور تحلیل دقیق فعالیت ها در جامعه آماری یک پرسشنامه
با  56ســوال طراحــی و توزیــع گردید .تعــداد  384پاســخنامه
جمــعآوری و نتایج آن پیاده گردید .تحلیل دادهها نشــان داد که
در میان گویهها  17مورد دارای بار معنایی قابل قبول هســتند .در
تحلیــل عاملی با تعداد باالی متغیرها که حول یک مفهوم مرکزی
پرســیده شــدهاند ،قاعدتا باید اکثر متغیرها ذیل یک مولفه اصلی
قرار گیرند .در این پژوهش نیز چنان که در جدول فوق مشــخص
اســت ،اکثر متغیرها ذیــل مولفه اصلی طبقهبندی شــدهاند و بقیه
مولفهها با سواالت کمتری نمایندگی شدهاند .بنابراین برای بهبود
ســطح تحلیل ،بر اســاس نقطه برش مولفه اصلی ،ســواالت به دو
گروه تقســیم شــده و در داخل هر کــدام از گروهها در گام دوم
اقدام به تحلیل عاملی مجدد شــده اســت .بر اساس این راهبرد دو
مرحلهای 17 ،مولفه مستخرج در گام اول ،به صورت مشخصتر و
متوازنتری نمایان شــدهاند و برای تحلیل از استحکام مناسبتری
برخوردار هستند.

جدول شمارة  :4واریانس تبیین شده کل

درصد
تجمعی

مولفه

کل

درصد
واریانس

1

9.312

16.931

16.931

2

3.937

7.157

24.089

3

2.566

4.666

28.755

4

2.252

4.094

32.848

5

2.132

3.876

36.724

6

1.921

3.492

40.217

7

1.811

3.292

43.509

8

1.635

2.972

46.481

9

1.451

2.638

49.119

10

1.382

2.512

51.631

11

1.347

2.449

54.080

12

1.168

2.124

56.204

13

1.162

2.112

58.316

14

1.121

2.039

60.355

15

1.079

1.962

62.317

کنترل محیط

16

1.041

1.893

64.210

آرامش درونی

17

1.00

1.421

66.00

سنت های فرهنگی محیط

نمودار شمارة  :2نمودار منظومههای معنایی پنهان کوچه

روابط اجتماعی کودکان

جایگاه اجتماعی

روابط اجتماعی با همسایگان
خاطره آفرینی
هویت اجتماعی

سنت بومی

کسب احترام و تایید اجتماعی

احساس درونی

درخانه بودن

بازشناسی مولفه های معنایی کوچه های شهر ایرانی  -اسالمی

یافتههای پژوهش
نتایج این پژوهش نشــان میدهد که بســیاری از عوامل معنایی
تشــکیل دهنده شــبکه معنایی کوچه در فعالیتهــای رفتاریای
ریشــه دارند که خود یا ریشــه در مذهب دارند و یا حداقل مورد
تایید تفکر مذهبی هستند .نتایج پژوهش بر وجود  17عامل اصلی
داللت دارند که عمده ترین عوامل میباشــند.این عوامل به شرح
نمودار ذیل میباشــند .با توجه به اطالعات مندرج در مقاله برخی
از این مولفهها دارای ارتباطی متقابل با یکدیگر هستند.

حس تعلق مکانی
احساس امنیت در خلوت

همراهی همسایگان

مراودات فرهنگی

خودابرازی
تسخیر شخصی محیط
ثبات روابط اجتماعی
همنوع دوستی

قلمروپایی

تسلط بر مکان

نمودار شمارة  :3مدل ارتباط مولفههای معنایی کوچه
نمودار شمارة  :1نمودار اسکریپال مولفههای معنایی کوچه

تحلیلشبکهارتباطیمتغیرهایتحقیقوعواملاکتشافی
این نتایج از نظر روابط درونی مجددا مورد بررسی قرار گرفت
و نتایج نشان داد که در بین این هفده عامل  4منظومه معنایی پنهان
وجود دارد که در نمودار شماره  2نشان داده شده است.

با توجه به ماهیت اکتشــافی این پژوهش و تالش در راســتای
تدوین مدل روابط متغیرها ،بهترین شــیوه برای دســتیابی به نظام
روابط متغیرهــا ،بهرهگیری از یافتههای تحلیــل عاملی در بخش
قبلی و تدوین مدلهای اندازهگیری است .در نهایت پس از انجام
همه مراحل فوق مدل پژوهش حاضر که مستخرج از نتایج تجلیل
عاملی در بخش قبلی اســت ،شامل پنج عامل پنهان و  17متغیر به
شرح مدل مفهومی در نمودار  4ارایه گردیده است.
10
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نمودار شمارة  :4مدل پژوهش بر اساس ضرایب استاندارد رگرسیونی

نمودار فوق مدل پژوهش بر اساس ضرایب استاندارد رگرسیونی
را نشان میدهد .بر اساس نتایج حاصل مشاهده می شود قوی ترین
رابطه ساختاری بین سازه تسلط بر مکان و احساسات درونی فردی
با میزان  0.63قابل مشاهده است .رابطه هر سه متغیر واسطه با متغیر
وابسته (جایگاه اجتماعی) معنی دار شده است.
بر اساس داده های بدست آمده پس از محاسبه اثرات مستقیم و
غیر مستقیم متغیرهای مســتقل بر جایگاه اجتماعی فرد در جامعه،
متغیر احســاس درونی با شــدت رابطه  0.858باالترین اثر مستقیم
را داشته است .اثر مســتقیم مراودات فرهنگی برابر با  0.224شده
اســت و متغیر قلمروپایی نیز با مقــدار رابطه  -0.579تاثیری قوی
و منفــی بر متغیر جایــگاه اجتماعی فرد در جامعه دارد .بررســی
اثرات غیر مســتقیم متغیرهای مستقل بر ابعاد جایگاه اجتماعی فرد
در جامعه نشان میدهد ســازه تسلط بر مکان بر جایگاه اجتماعی
فــرد در جامعه تاثیــر منفی دارد .قوی ترین اثرات غیر مســتقیم بر
ابعاد متغیر جایگاه اجتماعی فرد در جامعه مربوط به متغیر احساس
درونی است.

نتیجه گیری
درپایان از مجموع یافتههــای این پژوهش میتوان چنین نتیجه
گرفت که مولفههای تشکیل دهنده شبکه معنایی کوچه در مناطق
مختلف کم و بیش بر یک ساختار واحد تکیه دارد .در این ساختار
معانی از فعالیتهای رفتاری و شــکل کالبــدی فضاهای عمومی
(کوچه در ایــن پژوهش) منتج میگردد .ایــن مولفههای معنایی
در ترکیــب پیچیدهای با یکدیگر شــبکه معنایــی کوچه را پدید
میآورند کــه در ذهن کاربران فضا ثبت میگردد .این ســاختار
ذهنــی در طول نســلهای مختلف با مفاهیــم اجتماعی و فرهنگی

ترکیب شــده و مجددا در شــکل محیط باز تولید میشــود و در
طول زمان تجلی کالبدی مییابد .به همین جهت به نظر میرســد
دلیــل جذابیــت محیط برای تداوم ســکونت تطبیق آن با شــبکه
معانی ذهنی افراد باشــد .چراکه آنچــه در روابط اجتماعی بدنبال
آن هســتند را در این محیط به آسانی بدســت میآورند .این امر
تاییدی است بر تاثیر تفکر و اندیشه مردم بر ساختار شهر .از آنجا
که بخش عمده مفاهیم اجتماعی و فرهنگی برگرفته یا در ارتباط
با آرا و اندیشــههای ایرانی -اســامی میباشد به همین جهت در
بسیاری پژوهشها مولفهها با یکدیگر همسو خواهند بود .هرچند
ممکن است در بسیاری موارد تجلیات کالبدی برجای مانده با آن
شکل آرمانی جامعه اســامی در تطابق نباشد اما همواره میتوان
نشانه هایی از این رویکرد بســوی آن مفاهیم نمادین را در کوچه
پس کوچههای بافتهای تاریخی شــهرهای ایران مشــاهده کرد.
توجه به این نکته نیز الزم است که بسیاری از شاخصهای اسالمی
اصوال مفاهیمی درونی هستند و قابلیت کمی سازی ندارند.
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مقدمه
واژه معماری اسالمی برای اولین بار توسط محققین اروپایی مطرح
شد و برای معرفی طیف گستردهای از آثار ،که در قلمرو جهان اسالم
از حــدود قرن اول ه .ق تا به قبــل از دنیای معاصر پا به عرصه ظهور
گذاشتهاند به کار گرفته شده است .از قرن بیستم میالدی نیز استعمال
این واژه گستردگی فراوانی یافت و افراد و صاحب نظران گوناگون
نیز تعاریف مختلف و ویژگیهای متفاوتی را برای آن برشــمردند.
اما متاســفانه در اکثر ایــن تعاریف پیوند میان اســام به عنوان یک
دین و معماری مشــخص نشده است و صرفا سعی شده است با طرح
ویژگیهای ظاهری بناهای ســاخته شده بعد از اسالم در خاورمیانه و
سایر مناطق تحت نفوذ اسالم به طرح یک سری از شاخصها پرداخته
شود که در اغلب موارد اتفاقاً ساخت و شکل یابی آنها با دستورات و
شریعت اسالمی سازگاری ندارد .لذا در این مقاله سعی بر آن خواهد
بود در ابتدا به تشــریح تعاریف اصلی از معماری اســامی توســط
پژوهشگران پرداخته شــود .همچنین در راستای دستیابی به تعریف
معماری اسالمی الزم دیده شــده است بر اساس قرآن و دیگر متون
دینی اسالم تعریف شــود تا روشن گردد که این واژه به عنوان یک
صفت در کنار معماری چه انتظاراتی را ایجاد میکند .از دیگر ســو
چون معماری در خدمت انســان بوده و بدون آن فهم نمیشــود و نه
تنها به لحاظ منشا ،بلکه به لحاظ هدف نیز انسانی است و انسان منشا،
موضوع و هدف آن اســت و عمده تاثیر اسالم نیز در حوزه معماری
بیشتر بر اساس برنامههایی است که برای زندگی بشر دارد .تالش شده
است به واکاویی تعریف انسان از نگاه منابع دینی نیز پرداخته شود .تا
بر این اســاس راه برای برقراری ارتباط اسالم با معماری بیشتر فراهم
گردد و سر انجام به این دو سئوال پاسخ داده شود  -1معماری اسالمی
چیست؟ -2نقطه آغاز و پایان معماری اسالمی چه زمانی است؟
روش تحقیق
ایــن مقاله از لحاظ روش ،از جملــه تحقیقات توصیفی-تحلیلی
اســت و گرداوری اطالعــات آن به صــورت کتابخانهای صورت
گرفته است.
پیشینه پژوهش
از دهه های پیش پژوهش پیرامون تمدن اســامی آغاز شــده
اســت و در هنگام مطالعه هنر جوامع اســامی تاکیــد ویژهای به
معماری اسالمی شده اســت که بسیاری از این تحقیقات بیشتر بر
جنبههای تاریخی و ظاهری آثار معماری موجود در جهان اســام
تاکید دارند و با دسته بندیهای مختلف ذیل حوزههای گوناگون
تمدنی جهان اســام و یا دورههای مختلــف تاریخی به پژوهش
در این حوزه پرداخته شــده است .از مشهورترین پژوهشگران این
عرصه میتوان به ریچارد اتینگهاوزن و الک گراباراشاره کرد که
در کتابــی تحت عنوان هنر و معماری اســامی  1250-650م در
کنار ســایر هنرها به معرفی و مطالعه بسیاری از بناهای موجود در
جهان اســام پرداخته اند(اتینگهاوزن و گرابار )1382 ،شیالبلر و

جاناتان بلوم نیز در کتابی تحت عنوان هنر و معماری اســامی در
ادامه تحققیات محققان فوق الذکر به معرفی هنر و معماری از قرن
م 13تــا حدود دوران معاصر توجه نمــوده اند(بلر و بلوم)1381 ،
که شــایان ذکر اســت که از محققــان فوق الذکــر پژوهشهای
دیگری نیز در این حوزه منتشر شده است که اکثر آن ها نیز بیشتر
ویژگیهای تاریخی و باســتان شناســی آثار را مــورد توجه قرار
دادهاند .هیلنــد براند نیز در کتابی تحت عنوان معماری اســامی
شکل ،کارکرد ،معنی با تاکید بر معماری جهان اسالم به معرفی و
واکاویی بناهایی از جمله مســجد ،آرامگاه ،کاخ ،کاراوانسرا و...
پرداخته است( .هیلند براند)1383 ،تحقیقات فوق هرچند از منظر
تاریخ هنر و معماری اســامی بسیار ارزشمند هستند اما آنچنان از
منظر منابع دینی به معرفی و توصیف معماری اسالمی نپرداختهاند.
گرابار نیز در آثار متعددی به بحث پیرامون هنر و معماری اسالمی
پرداخته اســت و در یکی از مهمتریــن تالیفات خود تحت عنوان
شــکل گیری هنر اســامی تا حدودی مباحثی را پیرامون تعریف
اسالمی شــدن هنرها آورده اســت هر چند که وی نیز آنچنان به
منابــع دینی رجوع نمی کند( .گرابــار)1379 ،چنین رویکردی را
میتوان در تعداد زیادی از پژوهشهای مختلف دیگر نیز مشاهده
کرد که بیشــتر بر جنبههای تکنیکی و ظاهری آثار به جایی مانده
از تمدن اســامی در کشــورهای مختلف تاکیــد دارند .تعدادی
دیگر از پژوهشــگران ســعی کردهاند تا حدی به چیستی و مفهوم
معماری اســامی بپردازند که از جمله آنــان به میتوان به گروبه
اشــاره کــرد )Grube, 1978( .تعــدادی دیگــر از محققین نیز در
کتابــی تحت عنوان فهم معماری اســامی از جنبههای گوناگون
به معماری اســامی پرداختهاند .در این کتاب که چندین مقاله از
پژوهشــگران در آن به چاپ رسیده است به مقوالتی از قبل سنت
معماری اسالمی ومعماری در جامعه اسالمی حال حاضر پرداخته
شده اســت .هر چند این کتاب نیز بسیار چشمگیر بوده و مقاالت
ارزشــمندی پیرامون معماری اســامی دارد اما در آن آنچنان به
بحث چیســتی معماری اســامی با تاکید بر منابــع دینی نپرداخته
شده است )petruccioli, 2002( .مراتادا نیز در کتابی تحت عنوان
اصول سنتی اســامی محیطهای ساخته شده ،ســعی داشته است
به مطالعــه معماری و شهرســازی تاریخی جهان اســام بپردازد.
هــر چند وی تــاش نموده با رجوع به برخی آیــات و روایات تا
حــدودی به تحلیل فضاهای معماری و شهرســازی جهان اســام
بپردازد ولی آنچنان تعریف و درک درســتی از چیستی معماری
اســامی به دســت نمی دهد)Mortada, 2003( .یاسین و اتابرا نیز
از جمله افرادی هســتند که در مقالهای تحــت عنوان معماری در
تمدن اســامی به بحث پیرامون آن پرداختهاند و برخی ویژگی ها
نیــز برای آن بر شــمردهاند)Yassin & Utaberta, 2012( .ربت نیز
به عنوان یکی از محققان عرصه معماری اســامی ســعی نموده به
بحثهای نظری پیرامون معماری اســامی بپــردازد و دامنه نگاه
خــود را به دنیای معاصر نیز گســترش داده اســت .البته وی نیز با
رویکرد مورد نظــر این مقاله پیش نرفته اســت)Rabbat, 2012( .

در ایــران نیــز محققــان مختلفــی به بحــث پیرامــون معماری و
شهرسازی اســامی پرداختهاند که از جمله آن ها میتوان به نقره
کار اشــاره نمود که در تالیفات مختلف خود سعی نموده است از
منظرهای گوناگونی چون هویت اسالمی در معماری(نقره کار و
رئیسی )1391 ،معنا شناســی و ...به این موضوع بپردازد .همچنین
ایشان تالش داشتهاند تا بر اساس برخی متون اسالمی به بازخوانی
معماری بپردازد .تا آنجا که وی معماری اســامی را در راســتای
رجوع و بازگشــت به ســنت ها نمی داند و به بــی زمانی و مکانی
بودن اصول اشــاره دارد( .نقره کار و دیگران( )1397 ،نقره کار،
 )1394در این میان افراد دیگری نیز ســعی داشــتهاند به بررســی
اصول فقهی با تاکید بر معماری به ویژه مســکن بپردازند( .بمانیان
و دیگــران )1392 ،یــا برخی دیگر نیز ســعی نمودهاند در جهت
به روز آمدی معماری اســامی ســعی در آسیب شناسی شاخص
سازی بنمایند( .سعدوندی و مهوش)1394 ،

مروری بر پیدایش واژه معماری اسالمی
شــاید بتوان اولین حوزه مناقشــه برانگیز در عرصــه مطالعات
معماری تاریخی ســرزمینهای اســامی را انتخــاب یک عنوان
برشــمرد .تــا آنجا که بعد از حضــور اروپاییان در ســرزمینهای
تحت نفوذ مســلمانان از جنوب اســپانیا ،آفریقا ،هنــد و ...آنان با
شــهرها ،ابنیــه تاریخــی و آثار فرهنگــی مواجه شــدند که برای
آن ها تازگی داشــت و در ابتدا شــروع به منتشر نمودن تصاویر و
پالنها و نقشــههای آن هــا بدون تحلیل و ارزیابــی دقیق نمودند.
( )Rabbat, 2012: 1در اوایل قرن نوزدهم این باور وجود داشــت
کــه هنر و معماری مظهر و تجســم روح اعصار تاریخی گذشــته
اســت و تفاوتهای بین نژادها و فرهنگهــا را منعکس میکند.
اما دانش تاریخی هنر و معماری اســامی در آن زمان هنوز ناقص
و ابتدایــی بود و عمومــاً اعتقاد بر این بود که در عربســتان(محل
ظهور دین اســام) ســنتهای هنری بی اهمیت و بی مقدار بوده

پژوهشی بر چیستی معماری اسالمی

چیستی معماری
تعاریف مختلف و گوناگونی برای معماری ارائه شده است که از
آن جمله در دایره المعارف بریتانیکا معماری را هنر و روش طراحی
و ساخت معرفی کردهاند که هم در خدمت اهداف سودمندانه است
و هم زیبایی شناسی( .بریتانیکا) گالوانو داللوپه نیز در تعریف معماری
چنین آورده است :معماری بیان ایدهها و ارزشها بوسیله منظومهای
از عناصر بصری اســت( .فالمکی)181 :1381 ،کورت نیز معماری
را بیان یک اندیشــه ذهنی از طریق فرم ظاهری خود و نمودی برای
بخش فرهنگ میداند( .کورت گروتر )56 :1383 ،فیشــر نیز به نقل
از اداوارد وینترز آورده است؛معماری هنری انتقادی است که به تعهد
خالق آن وابســته اســت در محیطی که ممکن است سایر شکلهای
هنری وضعیت بی طرف خالق اثر را تاب آورند( .فیشــر)23 :1398 ،
حائری نیز معماری را عرصهای از توانایی بشــر میداند که در طول
تاریخ به همراه ساخته شدن ،خلق و کشف شده و آن توانایی از طریق
نظم دهی خالق فضا ،عاید شده است( .حائری)18 :1388 ،

اســت .اما پس از گذشت سه قرن از توســعه اسالم که سنتهای
یونانی و ایرانی در هم آمیختند ،معماری اســامی به منزله سبکی
متمایز پدیدار شــده است( .ورنویت )36 :1385 ،در قرن نوزدهم
اصطالحات فراگیری چون اسالمی ،شرقی ،مراکشی ،ساراکسون
 ،محمدی و مســلمان ،بــه جای عناوین جغرافیایــی یا نژادی مثل
هندی ،ایرانی ،ترکی ،عربی که پیشتر به سبکهای متمایز اطالق
میشــد ،قرار گرفت و در سده بیستم نیز سنت یک هنر اسالمی با
توجه به حمایت یک منطقه یا مذهب از آن هنر ،محل بررســی و
بحث قــرار گرفت( .بلر و دیگــران( )794 :1381 ،همچنین رک
هیلند براند )Rabbat, 2012: 2( )1383 ،لذا از آن زمان تا کنون به
فراوانی واژههای هنر اســامی و معماری اسالمی در پژوهشهای
مربوط به مطالعه و واکاوایی آثار تاریخی کشورهای مسلمان مورد
استفاده قرار گرفته است و تعریفهای گوناگونی برای آن مطرح
شده اســت که از مهمترین آنها ،تعریف گرابار است .که در این
زمینه معتقد اســت صفت اسالمی که در دنیای تاریخ هنر متداول
اســت ،حاکی از داللت این صفت بر فرهنگ و تمدنی است که
اکثر مردم یا دست کم حاکم آن ،متشرع به دین اسالم بوده است.
بدین ترتیب هنر اســامی نوعــاً با هنر چینی ،هنر اســپانیایی فرق
میکند ،زیرا هیچ ســرزمینی یا ملتی که کام ً
ال اسالمی بوده باشد
وجود نداشته است .در این صورت اگر هنری به اسم هنر اسالمی
وجود داشته است عبارت خواهد بود از هنری که بر سنن قومی یا
جغرافیایی اســتیال یافته و آن ها را دگرگون کرده است و یا هنری
که نوعی همزیستی خاص میان شــیوههای رفتار و بیان هنری پان
اســامیک و محلی پدید آورد .در هر صورت اصطالح اســامی
شــبیه به اصطالحات گوتیک و باروک خواهد بود و بیانگر مقطع
فرهنگــی کم و بیش موفقی در تاریخ بلند ســنن بومی میباشــد.
(گرابار )2 :1379 ،وی همچنین باور دارد :هنر اسالمی به روکشی
ویژه یا منشــوری نورشکن و تغییر شکل دهنده میماند که برخی
از نیروها و ســنتهای محلی را گاه به طور موقت و گاه برای ابد
تغییر شــکل داده است( .گرابار )2 :1379 ،هیلند براند نیز از فوائد
استفاده از واژه معماری اسالمی چنین آورده است :فایده استفاده
از این واژه در آن است که به یک نسبت هم اشاره به فرهنگ دارد
 فرهنگی که به اندازه فرهنگ اروپای غربی مســتقل است و هماشاره به اعتقاد میکند .همین اصطالح اسالمی به عنوان یک واژه
توصیفی به میزان زیادی مفیدتر و گویا تر از واژه مســیحی است.
(هیلند براند )9 :1383 ،اتینگهاوزن نیز در این زمینه چنین نوشــته
است :وقتی به هنر ،تعبیر اســامی اطالق میشود به اقوامی اشاره
میکند که زیر نظر حکام مســلمان میزیستهاند و یا در فرهنگها
و جوامعی زندگی میکردهاند که به شــدت متاثر از ویزگیهای
خاص حیات و اندیشه اسالمی بودهاند .اما تعبییر اسالمی بر خالف
تعبییر مسیحی ،نه تنها به یک دین که به یک فرهنگ عمومی هم
اطالق میشود ،زیرا در اسالم جدایی دین از دولت حتی به گونه
نظری  ،معنا و مفهومی ندارد .افزون بر این ،دین اســام بر خالف
مســیحیت در آغاز به وسیله افرادی معدود گسترش نیافت بلکه با
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ایجاد دولتی عظیــم که پیروانش با آن بیگانه بودند ،توانســت بر
شمار پیروان خود بیفزاید و به تدریج خصیصههای فکری و هنری
خویش را دامنه بخشــد و پس از چند ســده تبدیــل به امپراتوری
شــکوفایی شــود و از ایــن رهگذر هنــر و فلســفه و آموزههای
اجتماعی خاص خود را پدید آورد( .اتینگهاوزن و گرابار:1382 ،
 )1گروپ نیز در مقالهای پیرامون معماری اســامی ،پس از طرح
چند ســوال از قبیل اینکه آیا معماری اســامی وجــود دارد؟آیا
منظور ما معماری ســاخته شــده توســط مســلمانان برای خدمت
به اســام اســت؟ به طرح برخــی ویژگیها از معماری اســامی
میپردازد .وی درونگرایی را به عنوان یکی از شاخصههای اصلی
معماری در نظر میگیرد و همچنین به این نکته اشــاره میکند که
به ندرت میتوان بر اســاس نمای بیرونی بناها در معماری اسالمی
به کارکرد بناها پی برد .ایشان همچنین ذکر میکند بنای اسالمی
به طور خودکار ،عملکردی را که بر عهده دارد آشــکار نمی کند
و نیازی نیســت که برای یک هدف خاص طراحی شــده باشــد.
اما در بیشــتر موارد یک طرح انتزاعی و کامل اســت که میتواند
برای انواع مختلفی از عملکردها بدون هیچ مشکلی استفاده شود.
( )Grube, 1978:10-12از نظر ربت برخی نیز آثار معماری اسالمی
را به عنوان ســنتی از گذشــته نگاه میکردند که با شروع استعمار
و دو پدیده همزمان آن ،غرب زدگی و نوســازی ،خالقیت خود
را متوقــف کرده بود و درجهای از ناســازگاری بیــن معماری به
اصطالح اسالمی و مدرنیسم به وجود آمد و هنگامی که معماری
مدرن رســید ،بالفاصله جای معماری ســنتی را گرفــت .بنابراین
مطالعه آن به شــدت مورد نیاز است ()Rabbat, 2012: 3یاسین نیز
مشــکل اصلی نظریه پردازی در عرصه معماری اسالمی را تحت
تاثیر اندیشــههای غربی میداند و افکار و کلیشه سازیهای آنان
را منجر به شکســت پایههای معماری اســامی مطــرح میکند.
()Yasin & Utaberta, 2012: 52وی همچنین معتقد است معماری
اسالمی صرفا اســتاندارها و فرمها و الگوهای معین و اعمال شده
در کشــورهای اســامی نیســت )Ibid: 53( .اما در این میان باید
دومیــن موضوع بحــث انگیز در حوزه اینگونــه از معماری را در
چارچــوب زمانــی آن در نظر گرفت .گرابار تاریخ آغاز شــکل
گیری معماری اســامی را ســال های بین  634م به بعد و همزمان
با فتوحات اعراب مســلمان میداند .البته ایشــان این تاریخ را در
ســرزمینهای مختلف متفاوت میدانــد و باور دارد این تاریخ در
هند و افریقا دارای زمانهای مختلفی اســت .هر چند که ایشان در
ادامه این حقیقت را مطرح میکند که تســخیر شــدن یک منطقه
و قرارگیری به عنوان بخشــی از امپراتوری اســامی همواره بدان
معنــی نیســت که تمام بیان هنــری یا فرهنگ مــادی آن ها بتواند
به طور مقتضی اســامی پنداشــته شــود( .گرابار)10-8 :1379 ،
اعتقــاد به ایــن موضوع که معماری اســامی زمــان و مکانهای
مختلف را در بر میگیرد توســط یاســین نیز مطرح شــده اســت
( )Yasin & Utaberta, 2012: 53پترســون نیــز در کتاب فرهنگ
لغت معماری اســامی محدوده وجود آثار اسالمی را خاورمیانه،

شــمال ،شــرق و غــرب آفریقــا ،جنوب شــرقی آســیا و هند بر
میشــمرد( )Peterson, 1996: 1اتینگهاوزن نیز معتقد است ظهور
هنر اســامی از دل دین و دولت جدید به تدریج و گام به گام با
ســنتهایی نبوده اســت که در مناطق گشوده شده وجود داشت،
بلکــه روند آن شــتاب آمیز و همچون ظهور خــود دین و دولت
اســامی ،ناگهانی رخ داده اســت؛زیرا همه آنچه بر شکل گیری
و تزئین عمارات صدر اســام تاثیرگذار اســت ،خاص مسلمانان
بــوده و این تاثیرات در خدمت اهدافی قــرار گرفت که در پیش
از اســام بدان شــکل و صورت وجود نداشــت( .اتینگهاوزن و
گرابــار )3 :1382 ،برخی چون ناصر ربت نیز این باور هســتند که
"معماری اســامی" به معماری ســرزمین وسیعی تبدیل شده و در
بر گیرنده دورههای صعود و تســلط اســامی از تقریباً اواخر قرن
هفتم تا اوایل قرن هجدهم میالدی است .اما در کنار تعیین تاریخ
و حوزه گسترش معماری به اصطالح اسالمی ،برخی به دنبال ارائه
شــاخصهها و ویژگیهای آن برآمدند .تا آنجــا که برخی معتقد
بودند هنر و معماری اســامی به آســانی فقط با استفاده از روش
بصری قابل شناسایی است( )Rabbat, 2012: 3وی همچنین به نقل
از الگ گرابار آورده اســت که معماری اسالمی ،معماری ساخته
شــده توسط مسلمانان  ،برای مسلمانان  ،یا در یک کشور اسالمی
یا در مکانهایی اســت که مســلمانان فرصتی بــرای بیان فرهنگ
خود دارند .بر این اســاس پژوهشگران مطالعات معماری اسالمی
امکان تحقیق بر ســرزمینهای وسیع  ،سنتهای هنری گسترده و
فراتر از تقسیمات مذهبی و فرهنگی در دورههای مختلف را دارند
(.)Rabbat, 2012: 4

اسالم در قرآن
برای درک و تعریف معماری اســامی الزم است در ابتدا اسالم
تشریح گردد تا بعدا ً بتوان بر آن اساس پیوند میان این دین و معماری
را برقرار کرد .واژه اســام از ســلم به معنای درستی و تندرستی و
آسایش گرفته شده است .همچنین سالمه نیز به معنی ایمنی از آفت
و آزار اســت (رک ابن فــارس )1404 ،در قرآن نیــز این واژه در
آیات مختلفی آمده است و دارای معانی چون سرسپردگی (سوره
بقره آیه  )12تسلیم شــدن (آیه  131سوره بقره) در برابر خداست.
زمانــی نیز به معنای رام بودن در مقابــل خداوند معنی پیدا میکند
(ســوره آل عمران آیه )20در قرآن کریم در تعدادی از آیات واژه
اســام نیز به کار رفته اســت که بر اساس آنها خداوند اسالم را به
عنوان بهترین دین معرفی مینماید(ســوره مائده آیه  )3و تنها دین
مقبول نزد خداوند را اســام معرفی میکند ( .سوره آل عمران آیه
 )19همچنین ذکر شده است هر کس غیر از اسالم دینی اختیار کند
هرگز از وی پذیرفته نیســت ،همچنین در ســوره انعام آیه  125نیز
آمده است  :هر که را خدا هدایت کند او را بخواهد قلبش را برای
پذیرش اسالم باز و روشن میگرداند.
بر اساس برخی دیگر از آیات قرآن نیز یک دین بیشتر وجود ندارد
و همه پیامبران برای تبلیغ و ترویج همین دین آمدهاند و میان پیامبران

تضاد و ناسازگاری و فرقی وجود ندارد (سوره شوری آیه  13و سوره
بقره  136و ســوره بقره آیه  )285لذا بر اساس آیات کالم اهلل مجید،
اسالم و مسلم بودن به پیامبران پیش از پیامبر نیز نسبت داده شده است.
(ســوره بقره آیه  128وسوره بقره آیه  132وآل عمران  )52در نتیجه
اســام به معنای تسلیم شدن و سرســپردگی در برابر خداوند و اوامر
اوست که توسط پیامبران الهی به مردم رسانده میشود.

اسالم و انسان
با توجه به اینکه معماری بدون انسان فهمیده نمی شود و اصوالً

اسالم و معماری
اســام به عنوان« :مجموعه اى از باورهاى قلبــى كه برآمده از
امور فطرى و اســتدالل هاى عقلى و نقلى اســت و تكالیف دینى

پژوهشی بر چیستی معماری اسالمی

انسان جزء الینفک معماری است و معماری نه تنها به لحاظ منشا،
بلکه به لحاظ هدف نیز انسانی است و انسان منشا ،موضوع و هدف
آن است و عمده تاثیر اسالم بر معماری به واسطه برنامههایی است
که برای زندگی بشــر در نظر گرفته شده اســت .الزم است نگاه
اســام به انســان نیز مورد واکاویی قرار گیــرد و هدف از خلقت
انســان از نگاه قرآن مشــخص گردد .زیرا کامل ترین مرجع برای
درک مفهوم واقعی انسان را باید در قرآن جست و جو نمود.
در سوره بقره آیه  30خداوند انسان را به عنوان خلیفه و جانشین
خود در زمین قرار داده است و در آیه  115سوره مومنون به داشتن
هدف از خلقت انســان اشــاره میشــود و همچنین وقتی از کلمه
انسان در قرآن اسم برده میشود به وجودی در قالب یک حقیقت
متعالی اشــاره میشــود تا آنجا که در ســوره ملک آیه  2یکی از
هدفهای آفرینش انسان ها ،آزمایش و امتحان معرفی شده است
و یا در سوره طالق آیه  12هدف از خلق انسان علم به قدرت بی
پایان الهی و آگاهی به یگانگی خداوند اســت .همچنین در سوره
هــود آیه  119رســیدن به رحمت بی پایان الهــی به عنوان هدف
خلقت مطرح شده اســت اما شاید خاص ترین تعریف و هدف از
خلقت انســان در ســوره زاریات آیه  56آمده است «جن و انسان
را نیافریدم جز براى آنكه مرا بپرســتند» .لذا هدف از خلقت انسان
پرستش خداوند تعریف شــده است .آیت اهلل طباطبایی در تفسیر
این آیه بیــان میکنند .که خلقت بدون دلیــل نبوده و تنها هدف
خلقت همان عبادات است؛به این صورت که خلق عابد خدا باشند،
نــه اینکه خدا ،معبود خلق باشــد( .طباطبایی ،1417 ،ج )386 :18
لذا این عبادت راه به کمال رســیدن بشــر اســت .آیت اهلل مکارم
شــیرازی نیز در تفســیر آیات فوق بیان میدارد که با اندکى تأمل
در مفهوم آیات ،مشــخص اســت که تضاد و اختالفــی در میان
آن ها نیست و در واقع بعضى هدفها مقدماتى ،بعضى متوسط ،و
بعضــى هدف نهایىاند ،و بعضى نتیجه آن .لذا هدف اصلى همان
«عبودیت» اســت و مســأله «علم و دانــش» و «امتحان و آزمایش»
اهدافى هســتند که در مسیر «عبودیت» قرار مىگیرند ،و «رحمت
واسعه خداوند» نتیجه این عبودیت است.

كه از ســوى خداى متعال بر پیامبر اســام (ص) و به منظور تأمین
سعادت دنیوى و اخروى بشر نازل شده است» .این تكالیف تمامى
امورى را كه به نحوى در ســعادت دنیا و آخرت انسان نقش دارد
در بــر مى گیرد (مصباح یزدی )11-10 :1391 ،لذا معماری نیز از
حوزههایی اســت که باید از این منظــر مورد توجه قرار گیرد و با
توجه به آیه  89سوره نحل و آیه  71سوره اسراء تاکید شده است
که اســام برای تمامی بخشهای زندگی بشر و ادوار مختلف آن
برنامهای مشــخص دارد که پیروی از آن ها سعادت دنیا و آخرت
را در پی دارد .لذا در بررسی آیات قرآن شاهدیم مبحث معماری
و بویــژه مســکن نیز در برخی از آیات مــورد توجه قرار گرفته و
فرامینی در این زمینه صادر شده است .پس از بررسی چنین آیاتی
از قرآن متوجه خواهیم شد که نقشه و شکل خاصی برای ساخت
فضاهای معماری و بویژه مســکن در نظر گرفته نشــده است بلکه
اصول و قواعد کلی مطرح شــده اســت که میتواند بر شــکل و
جایگاه معماری تاثیرگذار باشــد .لــذا در ادامه آیاتی که به بحث
معماری ارتباط پیدا میکنند ،مطرح میگردند.
مــکان مناســب :در آیه  93ســوره یونــس درکنــار تاکید بر
برخــورداری از مســکن مناســب به عنــوان یکــی از نعمتهای
خداونــدی و مورد پســند ادیان الهی ،به مکان و جایگاه درســت
برای محل زیست اشاره شده اســت .همچنین در سوره عنکبوت
آیه  56نیز به اهمیت محل ســکونت اشاره شــده است .در سوره
المومنون آیه ی  50نیز خداوند موقعیت قرار گیری محل سکونت
را از لحاظ دسترســی به نیازهای اساســی بویــژه از نظر آرامش و
امنیت و آب مورد توجه قرار میدهد .در ســوره نحل آیه  80نیز
مجدد به بحث آرامش در فضای مسکونی اشاره شده است.
وســعت :از دیگر مباحثی که در منابع اســامی مورد توجه قرار
گرفته اســت ،ابعاد فضای مسکونی است که برای مثال رسول خدا
(ص) در احادیثــی در کنار طلب افزایش روزی ،خواهان وســعت
منزل از خداوند میشود (پاینده )248 :1382 ،همچنین از ایشان نقل
شده است که سه چیز را در دنیا مایه سعادت مرد مسلمان دانستهاند،
که از جمله آنها به خانه وسیع اشاره شده است( .پیشین)415 :
دوری از تفاخر :البته باید توجه داشت که وسعت منزل به هیچ
وجه به معنای داشتن فضای مسکونی بزرگ در جهت تکبر و فخر
فروشی نیســت تا آنجا که در زمینه پرهیز از فخر فروشی خداوند
کریم در ســوره لقمان آیه  18و ســوره التاکثر آیه 1و 2به شدت
تفاخر را مورد مذمت قرار داده است.
همچنین در ســوره حدید آیه  20نیز خداوند زندگى دنیا را در
حقیقت ،بازى و ســرگرمى ذکر کردهاند و آرایش و فخرفروشى
بــه یكدیگر و فزونجویــى در اموال و فرزندان را ســبب عذابى
ســخت در آخرت بر شــمردهاند .همچنین در حدیثی از پیامبر نیز
برپایی ساختمان به منظور خودنمایی و فخر فروشی مورد نکوهش
قرار گرفته است( .بحاراالنوار ،ج)95 :73
عدم اسراف :از دیگر آیات قرآن که به صورت غیر مستقیم به
مقوله ی معماری و مسکن ارتباط دارد عدم زیاده روی و اسراف
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کردن اســت در ســوره االســراء آیه  ، 27یونس آیه  ، 83سوره
ااالنعام آیه  ، 31ســوره شعرا آیه  152و  151و سوره غافر آیه 43
خداوند انســان را از افراط و اسراف نهی کرده است .همچنین در
ســوره شــعرا آیه  128میفرمایند :آیا بر هر تپهاى بنایى مىسازید
كه [در آن] دست به بیهودهكارى زنید؟
البته همواره بزرگ بودن منزل و فضای مســکونی ناپسند نبوده
بلکه نیت از ســاخت و ســاز و میزان و چگونگی اســتفاده از آن
در این زمینه بســیار تاثیرگذار اســت تا آنجا که مولی علی(ع) در
نهــج البالغه میهمانی گرفتن و دید و بازدیــد از اقوام و پرداخت
حقی که خداوند بر گردن انسان نهاده است را از شرایطی میداند
که داشــتن خانه وســیع و بزرگ مورد نکوهش قرار نگیرد( .نهج
البالغه )216 ،همچنین رسول خدا نیز اضافه نبودن خانه از حد نیاز
ساکنین را مورد تاکید قرار دادهاند( .بحاراالنوارج)95 :73
امنیت :از نکات دیگری که در قرآن بدان اشــاره شــده است
توجــه به بحث امنیت بصری و حفظ حریم ســاکنین در فضاهای
معمــاری اســت تا آنجا که در در ســوره نور آیــات  27تا  29به
این حوزه اشــاره شده اســت .همچنین خداوند در سوره نور آیه
ی 36مــی فرمایند( :این چراغ پر فــروغ ) در خانه هائى قرار دارد
كــه خداوند اذن فرمــوده دیوارهاى آنرا باال برند (تا از دســتبرد
شیاطین و هوســبازان در امان باشد) خانه هائى كه نام خدا در آن
برده شــود و صبح و شــام در آن تســبیح گویند .همچنین در دو
حدیت از پیامبر مبحث حرمت امنیت ساکنین خانه از نگاه بیرونی
مورد توجه قرار گرفته اســت .رک(وســائل الشیعه ،ج)141 ،14
(محدثی.)1379:10 ،
تزئین :بحث تزئین و زیباســازی نیز از نکاتی است که قرآن در
آیههای  32ســوره اعراف و  14ســوره نحل به آن ها اشاره نموده
است .همچنین پیامبر اکرم(ص) میفرمایند :لباس خوب بپوشید و
خانه هایتان را آباد کنید تا در میان مردم مانند خال رخساره باشید.
(میزان الحکمه ج)103 :2
اســتحکام :از مباحث دیگری که میتوان در حوزه معماری از
نــگاه قرآن مورد توجه قرار داد بحث اســتحکام اســت که آن را
میتوان در سوره اعراف آیه  74دید .که خداوند به بحث مسکن
و ســاختن منزلهای محکم اشاره میکنند .البته باید گفت محکم
کاری و بی عیب سازی از نکاتی است که مورد توجه پیامبر اکرم
ص نیز بوده اســت تا آنجا که ایشــان فرمــوده اند:خداوند تعالی
دوســت دارد که هرگاه فردی از شــما کاری کند ،آن را محکم
(و بی عیب) انجام دهد (میزان الحکمه ج.)4077 :9
نیت :از نکات دیگری که در بحث فضاها مورد اهمیت و توجه
اســت .نیت و تفکر افراد و بنیانگذاران است .آنچنان که در تفسیر
آیه  108ســوره توبه آمده اســت :ارزش هر چیز وابسته به اهداف
و انگیــزه و نیات بنیانگــذاران آن دارد .ارزش مکان ها ،بســته به
افرادی اســت که به آنجــا رفت و آمد میکنند( .تفســیر قرائتی،
 )505 :1387همچنیــن موال علی فرموده انــد :از اقامت در مراكز
غفلت و ستمكارى و آنجا كه مددكاران بر طاعت خدا اندكاند

بپرهیز( .نهج البالغه ،نامه )69همچنین در تفســیر آیه  127ســوره
بقره آورده اند:كار مهم نیســت ،قبول شدن آن اهمیّت دارد .حتّى
اگر كعبه بســازیم ،ولى مورد قبول خدا قرار نگیرد ،ارزش ندارد.
(رک تفسیر قرائتی)1387 ،

بحث و نتیجه گیری
همانگونــه که ذکر شــد تا کنون تعاریــف مختلفی از معماری
اســامی ارائه شده است و ویژگیهای گوناگونی نیز برای آن در
نظر گرفتهاند که به برخی از معروف ترین آن ها در بخش نخست
اشاره شد ،در بسیاری از آن ها بناهای ساخته شده بعد از اسالم در
حوزه قلمرو جوامع مســلمان را به عنوان معماری اســامی معرفی
نمودهاند و یا به طرح تعریفهایی پرداخته شــده اســت که تا حد
بسیاری انتزاعی است و بر اساس آن نمیتوان تفاوتی بین هنرها و
معماری اســامی و غیر اسالمی قائل شد .نقص عمده دیگر آن ها
را باید در عدم توجه به صفت اســامی دانست .زیرا زمانی که ما
کلمه اســام را به واژهای دیگر نســبت میدهیم ،باید در گام اول
نگاه اسالم به آن مقوله مشخص گردد و بر اساس تعالیم  ،تفکرات
و احکام دین اسالم این نسبت را برقرار نماییم.
نگارنده اعتقاد دارد بســیاری از آثاری که بعد از اسالم ساخته
شدهاند را نمیتوان به عنوان معماری اسالمی مطرح نمود هر چند
که ممکن اســت در برخی از آن ها فرهنگ اســامی نفوذ کرده
باشد .لذا پیشنهاد میشــود که سه واژه گوناگون برای نامگذاری
طیــف عظیمی از ابنیه ســاخته شــده بعد از اســام در نظر گرفته
شــود .عنوان اول معماری در دوران اسالمی ،عنوان دوم معماری
مسلمین و عنوان سوم معماری اسالمی است.
عنــوان اول معمــاری دوران اســامی که اغلب آثــار تاریخی
ســاخته شده در جهان اسالم و تحت قلمرو حکومتهای مسلمان
را در بر میگیرد .این دســته از آثار ،معماری و تزئینات وابسته به
آن را که بعد از ظهور اسالم در جایی جای جهان اسالم به وجود
آمده اســت را شامل میشــود و ممکن است در شکل یابی آن ها
فرهنگها و آثار تمدنی قبل از اسالم نیز نقش داشته باشد و یا بانی
و معماران نیز غیر مسلمان بوده باشند .این دسته از آثار تاثیر باورها
و فرهنگهای اســامی را در خود دارند هر چند ممکن است که
اهداف ساخت و بنیانگذاری آن ها با تعالیم اسالمی هم سو نباشد
و یــا حتی در تعارض قــرار بگیرد .از جمله چنیــن آثار معماری
میتوان بــه تعداد چشــم گیری از کاخها اشــاره نمود(کاخهای
امویــی همچون خربه المفجر ،قصر الحیر شــرقی و غربی) که در
پژوهشهای عرصه هنر و تمدن اسالمی به عنوان معماری اسالمی
مطرح شــده اند ،در حالی که در واقع تعالیم اســامی با ســاخت
چنین ابنیــهای که نشــانگر تفاخر و خود بزرگ بینی اســت و به
شــدت در بخشهای مختلف آن اســراف صورت پذیرفته است
و نیت از ســاخت آن ها نیز بهبود کیفیت جامعه اسالمی و کمک
به بهبود شــرایط زندگی و ســعادت دنیویی و اخرویی مسلمانان
نیست ،مخالفت است.
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پژوهشی بر چیستی معماری اسالمی

گروه دیگر از آثــار را باید معماری مســلمین نامید اینگونه از
آثار نیز در گســتره جهان اســام و در دل شــهرها و روســتاهای
کشورهای اسالمی ساخته شدهاند و اغلب آن ها دارای کارکردها
و کاربریهایی هســتند که جنبه دینی و یا عــام المنفعه دارند و با
زندگی مردم و رفع احتیاجات آن ها رابطه نزدیک دارد و لذا تاثیر
ارزشها و باورهای اســامی بسیار بیشتر از دسته ی قبل در آن ها
دیده میشــود .از جمله آن ها میتوان به مســاجد اشاره نمود .این
شــکل از آثار نیز تا حد زیادی متاثر از شرایط اقلیمی ،فرهنگی و
تمدنی سرزمینی هستند که اثر معماری در آنجا ساخته شده است
و ممکن است اینگونه از معماری دارای اشکال و فرمهای مختلف
باشند اما کارکردهای برگرفته از شریعت اسالمی و همچنین بودن
تحت لــوای فرهنگ اســامی ســبب مشــابهتهایی در ظاهر و
تزئینات آن ها در کل جهان اسالم شده است.
دسته سوم تحت عنوان معماری اسالمی مطرح میشوند و برای
اینکه بتوان به اینگونه از آثار صفت اســامی را نسبت داد باید به
سه واژه اسالم ،انسان و معماری از نظر قرآن کریم بدان نگریست.
همانگونه که بحث شد اسالم به معنای تسلیم شدن و سرسپردگی
در برابر خداوند و اوامر اوســت که توســط پیامبران الهی به مردم
رسانده میشود و هدف از خلقت انسان علم و دانش» و «امتحان و
آزمایش و هدف غایی «عبودیت» است و دو هدف دیگر در مسیر
«عبودیت» قــرار مىگیرند و «رحمت واســعه خداوند» نتیجه این
عبودیت است .لذا معماری اسالمی باید از لحاظ مفهوم و کارکرد
با تعریف اسالم از منظر قرآن سازگاری داشته باشد و در آن بتوان
تسلیم شــدن و سرســپردگی در برابر خدا و اوامر او را دید و لذا
هــدف و غایت آن نیز با توجه به اینکه برای انســان و در خدمت
انسان است فراهم نمودن بستر برای عبودیت انسان باشد و در کنار
اینکه بشــر را در راســتای ســعادت و تکامل و عبادت الهی یاری
میکنند ،دارای کارکردهای خدامحورانه باشــد .اینگونه از آثار
با هدف و انگیزه قرب الهی و در راســتای پاسداشــت دستورات
اســامی به وجود خواهندآمد و همچنین ارزش این ابنیه وابسته به
افــرادی خواهد بود که به آنجا رفت و آمد میکنند .اینگونه آثار
که در اصل بر اساس تعالیم قرآنی ،مستحکم و ایمن و به به دور از
تفاخر ســاخته شدهاند و قرار است نیازهای مومنین را برای داشتن
یک زندگی سعادتمند و ایمن فراهم کنند و جوابگوی نیاز مادی
و معنوی انسان مسلمان در دنیای روز نیز باشد.
همانگونه که در بحث اســام و معماری آمد در تعالیم اسالمی
بســیار محدود پیرامون معماری به صورت مستقیم بحث شده است
و بیشــتر مفاهیمی مد نظر بودهاند که به طور غیر مستقیم بر ساخت
و ســاز تاثیر میگذارد و لــذا معماری مد نظر اســام معماری در
خدمت زندگی انســان مسلمان است .لذا این ویژگی سبب میشود
دارای اشــکال و صورتهای مختلفی باشــد و در ساخت آنها از
مواد و مصالح مختلف و تکنیکهای گوناگون متناسب با هر دوره
از زمان اســتفاده شــود .تا آنجا که قرآن به انسان یادآوری میکند
که باورهای گذشــتگان را تا زمانی که با معیار عقلی نسنجیده شده

نپذیرید و از سنت گرایی بی مورد پرهیز کنید( .رک سوره بقره آیه
)170لذا این اعتقاد که در توسط برخی از محققین بویژه اروپایی به
وجود آمده اســت که معماری اســامی شکل مشخصی دارد قابل
قبول نیست .هر چند که باید این نکته را ذکر کرد چون فرهنگ به
شدت میتواند بر معماری و کارکردهای آن تاثیر گذار باشد  ،لذا
فرهنگ خاص اســامی نیز فرمها و کارکردهای خاص خود را به
وجود میآورد و همین نکته است که سبب تفاوت معماری اسالمی
با دیگر گونه از ابنیه میگردد هر چند که مطابق با تعالیم اسالمی و
بحث اجتهاد شاهد هستیم که با تغییر زمان تغییرات عمدهای نیز در
سبک زندگی و فرهنگ بشر نیز به وجود خواهد آمد و لذا معماری
اسالمی ،معماری پویا و جلو رونده میباشد و همواره یک شکل را
دنبال نمیکند.
حال باید گفت آغاز معماری اســامی را باید همزمان با بعثت
پیامبر دانســت و همچنین نمیتوان پایانــی نیز برای آن بر خالف
تصور پژوهشــگران اروپایــی که دوران قبــل از تاریخ معاصر را
دوران افول معماری اسالمی میدانند بر شمرد و معماری اسالمی
میتواند فارغ از زمان و مکان همواره تا ابد ظهور پیدا کند.
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Abstract:
Islamic architecture is a recurring term in research on Islamic art and civilization. A wide range of
works made in the Islamic world has been named with this word and scholars have tried to define
and mention its features, in which, there is almost no relationship between Islam as a divine religion and architecture, and only the characteristics of buildings are mentioned. In this research,
came to light by descriptive-analytical study method based on gathering of information in the library, after the analyses of the definitions of Islamic architecture, two questions are asked about it:
what it is and when did this form of architecture begin and end. Therefore, based on the inference
from Quranic verses and religious doctrine, Islamic architecture refers to a type of architecture that,
rather than seeking a specific shape and form, should help Muslims to achieve perfection and the
ultimate goal of human creation, which is to worship God. This kind of architecture started at the
same time with the mission of the Holy Prophet “PBUH” and will continue until the end and will not
be limited to a specific region and a specific time.
Keywords: Islam, architecture, Islamic architecture, Muslim architecture.
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Abstract:
In addition to its functional role to provide communication and access to the venue of social and
cultural activities, for a long time, the alley was considered as an important part of urban spaces
in the context of Iranian cities. Many of these social behaviors are based on a set of meanings.
For this research, the alleys of the historical context of Sari city were selected as a physical-cultural case study, because this city has a long history from pre-Islamic to the post-Islamic urban
planning undergoing various changes. This research is based on the exploratory factor analysis
research method which is a branch of correlation research and has been done by the analysis of
covariance matrix method. This research seeks to explore the system of hidden meanings behind
the current behaviors and activities in the alleys of the historical context of this city. In order to
obtain appropriate measurement tools, a number of semi-structured interviews were conducted
with a number of residents and some of the meanings of the alley were extracted from the results. By observation method, current activities in the alleys were recorded during the research
period and the results were implemented in the objective-content table. The obtained meanings
were completed with documentary sources and then a preliminary questionnaire was prepared
and distributed among the statistical sample and the preliminary results were obtained. According to the results, the questionnaire was edited and the final questionnaire was prepared and
distributed among the statistical population and the final results extracted. The results of the
research show the continuity of tradition and social values derived from Islamic teachings in
combination with Iranian culture in historical contexts. Gaining respect and social approval are
other most important values of living in this place with the pattern of Iranian-Islamic culture. In
the final research model, the role of other effective components in the formation of the network
of alley meanings is shown.
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Abstract:
The design of mosques in the history of Iranian architecture seems to be the Climax of Islamic
art and architecture. The architecture of mosques seeks inspiration of concepts of the divine
world in order to create an atmosphere that connect the material world to the immaterial
world and creates a single spiritual space. In this study, the effect of factors affecting the perception of spirituality in the interior of Nasir Al-Molk Mosque in Shiraz has been investigated.
In this regard, first the parameters that affect the perception of the sense of spirituality are
determined and then 120 questionnaires are collected from architecture and urban planning
students of Shiraz University, the validity and reliability of which has been confirmed by Cronbach’s alpha. Then, by modeling the structural equations of partial least squares (PLS-SEM),
it is analyzed to determine the relationship between the parameters on each other. Factors
affecting the perception of spirituality are social, sensory, somatic and environmental factors
that the results show that there is a significant difference in the ranking of indicators. In the
following, the indicators are arranged based on the degree of impact on the perception of spirituality from rank 1 meaning the most impact to rank 15 meaning the least impact. Findings
show that the greatest impact on the perception of spirituality is related to somatic indicators.
Keywords: Architecture, Sense of Spirituality, Nasir Al-Molk Mosque, Structural Equation
Modeling.
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Abstract:
mortmain has been existing for a long time in the field of urbanization. It is a multifaceted
phenomenon with various physical, functional, social and economic dimensions. Identifying
the effect of mortmain endowment on the building blocks of Iranian-Islamic cities, especially through a historical approach, will help to clarify this concept. With its unique historical
neighborhoods, the city of Isfahan which was mainly developed in the Safavid era under the
influence of the idea of the Islamic city and mortmain offers a perfect opportunity for innovative historical research. From among the numerous historical neighborhoods in Isfahan, the
neighborhood of Aligholi Agha was selected as the case of the present study due to the survival of its mortmain deeds. The hypothesis of this research is the influence of mortmain on the
shape of Aligholi Agha neighborhood. The research seeks to find an answer to the question of
how tradition of mortmain has affected the structure and creation of traditional neighborhood
spaces?. Accordingly, the purpose of this article is to analyze the spatial structure and physical
elements of traditional neighborhoods from the perspective of mortmain tradition and based
on the structuralism approach in Islamic city studies. Accordingly, in the process of traditional
neighborhoods regeneration, a sustainable spatial organization can be achieved by relying on
research findings. For this purpose, the research was conducted through a descriptive-analytical method, while reviewing the literature of the position of mortmain in Islamic thought and
its impact on the structure of the Islamic city, and using library-documentary as well as field
observations, historical documents and maps, and existing mortmain deeds. Our findings indicate that mortmain has been effective in the formation and further historical development of
Aligholi Agha neighborhood centers in Isfahan and creating public buildings such as mosques,
bath and other public buildings in this neighborhood. Also, due to the doctrinal and social
dimensions of the mortmain tradition, the development and creation of Aligholi Agha neighborhood buildings, has created an interconnected and intertwined structure in the center of
the neighborhood and has created sensitivity and participation of people in preserving and
reviving traditional buildings in this neighborhood.
Keywords: mortmain, neighborhood, Iranian-Islamic city, Aligholi Agha neighborhood, Isfahan.
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Abstract:
Space is one of the most important architectural issue whose form, structure and organization
are directly related to culture. In fact, the aspects and components of culture in the built
environment are appear in the form of space. It can be said that architecture organizes the
social and cultural laws inherent in customs and habits through the language of physical
appearance and space. Therefore, the way of organization, order and type of spaces, in
addition to representing the cultural background and identity of residents, also affects the
social structure of the user of the space. The main purpose of this study is investigateting the
nature of residential architecture in the region of Kurdistan Makri (Mokrian), with emphasis
on the characteristics and features of the architectural space and how it is organized and
arranged from the perspective of culture. To achieve this goal, using a qualitative method of
ethnography, the totality of Kurdish culture is based on more tangible variables that affect
the architectural space (lifestyle, family structure, gender role (status of women), privacy
and the process of social relations) in the relationship with the shape of houses has been
investigated. Architectural data collection (planning, sketching and photography) using the
field method in relation to the shape of traditional houses (urban houses) in Sardasht, located
in northwestern Iran, as a general example and studies of urban housing and verancular
architecture The Kurdish region of Mokrian has been done. Therefore, in order to analyze
the spatial structure, the space layout pattern and their diagram were drawn using Agraph
software. Then, the correlation indices, Relative Asymmetry, Mean depth Cv (control) of the
spaces were analyzed using mathematical relationships of spacetime for each sample. The
general results of the research show that the traditional architecture of Mokrian region is a
combination of introverted and extroverted architecture. In the urban houses of this region,
the issue of privacy has a complex structure due to the specific culture of the Kurds, and most of
the spaces have a public dimension. The status and position of women in the house and family
system in terms of the number of spouses is very important in the way of space organization
that reflects behaviors derived from their culture, local customs and social structure.
Keywords: space, Kurdish culture, house, space syntax, traditional houses(urban houses).
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Abstract:
Life in the traditional cities of Iran until the end of the Qajar period was organized in the
form of a neighborhood, which suffered a physical and functional rupture following the urban
development of the Pahlavi period. Over time, changing the lifestyle and accelerating its
process caused semantic changes, isolation and destruction of neighborhood structures from
the collective memory of citizens. Since the neighborhood is the bedrock of current life in the
old city and the most important residential scale, it is important to study its structure and key
elements. However, not much research has been done on the structure of neighborhoods
in Isfahan during the Qajar period and in order to identify each neighborhood from the
perspective of architectural history studies. In this regard, Lonban neighborhood, which is one
of the oldest and largest neighborhoods in Isfahan and located in the western part of the
city will be studied in the mentioned period. The purpose of this recognition is to examine
and map the historical background of one of the most important historical cities of Iran. The
present research has been done by historical-interpretive method and using valid written
historical sources. Historical data from which the existence of the neighborhood originated or
was important to local people were compiled and extracted as key components from various
sources, including maps, travelogues, historiographies, etc., and with different perspectives
on the five categories of natural, historical, economic and occupational, demographic, and
physical characteristics were explained. Finally, using the studies and matching with Seyyed
Reza Khan’s map, the area of this neighborhood in the city of Qajar period was redrawn and
the key elements in this neighborhood were identified and their positioning was done. These
studies are not only valuable in terms of urban historiography, but as a structure derived from
human behaviors and activities over a long period of time and in accordance with their natural
environment, it is essential for the process of improving the quality of today’s cities.
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