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چکیده:
معماری به عنوان میراث گرانبها جزئی از اسناد و مدارک تاریخی از هر دوره به یادگار مانده است .تمامی گستره این سرزمین کتاب زنددهای از تداری ،معمداری و
هنر ایرانی -اسالمی است و آثار باشکوه تاریخی عالوهبر جالل و شکوه گویای تاری ،و تمدن باشکوه ایران هستند .تاری ،ایدران همدواره بدرای تداری،نگداران موضدوعی
جذاب و جالب توجه بوده است و در همین راستا کتب بسیاری در رابطه با تاری ،ایران مشاهده میشود .وقایع و رویدادها مبنای پیدایش تاری ،هستند کده بدا از بدین
رفتن آنها آثار گذشتگان وقایع تاری ،را بازگو میکنند .اسناد تاریخی در میان منابع و مآخذ تاری ،مدارکیاند از رویدادها و فعالیتهای قابل استناد که منابع درجده
اول برای مطالعه تاری ،معماری به حساب میآیند .مستندات معماری و شهرسازی ایران در دوران ایلخانی نقطه آغازی بدر ایدن اسدناد تداریخی اسدت .هدد از ایدن
پژوهش بازشناسی مولفههای معماری دوران ایلخانی و تیموری در اسناد تصویری تاریخی میباشد .لذا میتدوان گفدت روش تحقید ایدن پدژوهش از لحدا محتدوا
پژوهش کیفی به شمار میآید .جهت گردآوری اطالعات از روش کتابخانهای و جهت تحلیل دادهها از روش «تفسیری تاریخی» و «تحلیلی» استفاده شدده اسدت .بدا
شناخت شاخصهای معماری و شهرسازی در نقاشیها نگارهها دستنگارههای تاریخی و نقشهها در دوران تیموری و صفوی؛ به کاربرد طومارهای جهت پیدادهسدازی
نقشه که اوج هنر معماری تاریخی را به نمایش میگذارد دست مییابیم.
کلیدواژه :مولفهها -معماری -دوران ایلخانی -دوران تیموری -اسناد تصویری تاریخی.
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مقدمه

اولین تعریف معماری که در دایره المعار معماری بدان استناد شده است در کتاب "هفت مشعل معماری" ( 1849م) متعل به جان راسدکین ؛ معمداری هندر
افراشتن و آراستن بنا توسط انسان است و بر زیباییشناسی مفیدبودن جنبهها و دیدگاههای معنوی تاکید دارد تا بر عملکرد و کداربری آن .معمداری مدیتواندد الهدام
گرفته از عرفان یا انسانی یا از سوی دیگر ترکیبی از ساختن و خواستن باشد .معماری از ریشه عمر و به معنی بسیار عمدارتکنندده دیدر مانددن و زیسدت مدیباشدد.
هرکس بخشی از حقیقت معماری را میفهمد و این بدان معناست که هرکس اثر معماری را با چشماندازی متفاوت برداشت میکند .درستی یا نادرستی اثدر معمداری
در متن معماری معنا مییابد .معماری هم واجد صورت یا کالبد و هم روح و معناست .آنچه در ابتدا اهمیت دارد روح معماری و در ثانی هرگونه معماری واجد معندا و
باطنی از فرهنگ و جهانبینی بانی آن برداشت میشود .در روند شکلگیری معماری عوامل گوناگونی مانند اقلیم مصر عملکدرد مصدال و فندون نیدروی انسدانی
اقتصاد ساختمان و غیره برکالبد موثر میباشد .در کنار روند تأثیرگذاری عوامل مادی فیزیکی محیطی -اقلیمی شکل و فضای بنا در بعد فرهنگی تمثیلی و هندری
باید از کلیه آرمانها و ارزشهای یك جامعه برخودار باشد.
3
2
از کتبی که در ارتباط با تاری ،هنر ایران نوشته شده میتوان به کتاب گدار اشاره کرد که دغدغه اصلی او نشان دادن اصدلت هندر اروپدا اسدت .آرتدور پدو و
همسرش با نگاهی بیطرفانه به تاری ،هنر ایران زمینه فعایتهای ویلبر 4را فراهم ساختند .ویلبر با تحقی در معماری ایران بدا نشدر مقالدهای در کتداب بررسدی هندر
ایران و کتاب مهم معماری اسالمی ایران در دوره ایلخانی پرداخت .مطالعه تاری ،از منظر تاری،نگاران در مواردی همچون؛ همراه با مطالعه تاری ،سیاسدی و اجتمداعی
ارزشهای اعتقادی جامعه تولیدات فرهنگی و تعامل فرهنگها بستر طبیعی و اقلیمی تعامل سه عامل کاربر -بانی و معمار استمرار پایداری قابل بررسیاند.
1

پیشینه پژوهش
در حوزه اسناد تاریخی و مطالعات مربوط به معماری و عناصر و ویژگیهای معمارگونه در این مدارک پژوهشها و مطالعاتی کم و بدیش صدورت گرفتده اسدت؛ از
این میان کتاب جهانگیر قائم مقامی در سال  1350تحت عنوان «مقدمهای بر شناخت اسناد تاریخی» مقدمهای جهت شناخت اندواع اسدناد تداریخی و ویژگدیهدای
مرتبط با هر نوع سند به شمار میرود .در حوزه اسناد تاریخی مرتبط با معماری و شهرسازی کتاب گلرو نجیب اوغلو در سال  1379با عندوان «هندسده و تدزئین در
معماری اسالمی» که توسط مهرداد قیومی بیدهندی ترجمه شده است اسناد تصویری تاریخی فراواندی را از دورانهدای تداریخی ایدران همدراه بدا عناصدر معمداری و
شهرسازی یافت شده بیان میکند .پس از این دو اثر از پژوهشهای اخیر انجام شده میتدوان بده «الگوهدای مدورد اسدتفاده در طراحدی معمداری و تزئیندات در دوره
قاجار» ( )1384نوشته باوند بهپور که به شیوهها و الگوهای سندگونه در معماری دوران صفویه و قاجار را بازگو میکند اشاره کرد« .زبان معمارانه نگدارههدای ایراندی»
( )1389از منوچهر فروتن که به بررسی و واکاوی ویژگیهای مشترک بین نگارههای ایرانی (به عنوان اسناد تاریخی معمداری) و تصداویر واقعدی از آنهدا مدیپدردازد.
«بررسی چگونگی کاربرد اسناد در مطالعات تاری ،معماری ایران» ( )1393نوشته احسان طهماسبی که با بررسی مطالعات تاریخی ایران به اسناد همچون وقفنامهها
فرمانهای حکومتی نامهها و گزارشهای اداری و اسناد خرید و فروش دست یافته که عنوان اسناد مکتوب وقفنامهها حداوی اطالعدات معمارانده بیشدتری هسدتند.
«بررسی تاریخچه مستند سازی تصویری آثار معماری و شهرسازی ایران» ( )1395نوشته وحید حیدری که به بررسی مدارک تصویری تداریخی و آثدار بده جاماندده از
آنها و مستندسازی این آثار در دورانهای تاری ،معماری ایران و سرزمینهای همجوار میپردازد همچنین اهدا ثبت مستندات و حوزههای کداربردی آنهدا مدورد
واکاوی قرار گرفته است.
روش انجام پژوهش
این تحقی از لحا محتوا پژوهش کیفی به شمار میآید .جهت گردآوری اطالعات از روش کتابخانهای و جهت تحلیل دادههدا از روش «تفسدیری تداریخی» و
«تحلیلی» استفاده شده است .در مرحله اول از روش کتابخانهای استفاده شده است؛ که به بررسی ادبیات موضوع خوانش معماری مفداهیم و ویژگدیهدای معمداری
تاریخی ایران پرداخته شده است .در مرحله دوم به شناسایی و استخراج منابع و مآخذ تاری ،و اسناد تاریخی از طری مطالعات کتابخانهای و تحلیل دادهها بده روش
تفسیری تاریخی پرداخته شده است.
بر این اساس در بخش تحقیقات پایهای مطالعات کتابخانهای مبنا قرار میگیرد که جهت شناخت مبانی نظری در معنای عام شامل مفدردات موضدوع یدا وانگدان در
معنای خاص و پیشینه مطالعاتی میشود که در این راه بررسی دیدگاههای صاحبنظران حوزههای فوق مورد بررسی و تحلیل قرار خواهد گرفدت .روش تحقید بدا
استفاده از کتب مرتبط در این زمینه بررسیهای میدانی و استنتاجات ناشی از مشاهدات عینی صورت پذیرفته است.

 -1معماری تاریخی ایران
معماری سنتی 5عبارت است از آنگونه معماری کده در جامعده وجدود داشدته و در طدول
زمان استمرار یافته است(صادقپی  .)9 :1388در یك جمعبندی کوتاه شاید بتوان گفدت
معماری سنتی به چهار عامل بستگی دارد (نمودار.)1

فرهنگ
معنایی
خاص

مکان

معماری
سنتی

زمان

نمودار  :1عوامل معماری سنتی (منبع :نگارنده با تلخیص از صادقپی)1388 ،

John Ruskin
Jean-Luc Godard
Arthur Upham Pope
٥

Donald Wilber

1
2
3
4

مقصود نگارندگان ار معماری سنتی ایران ،معماری دوران تاریخی ایران است.
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در شکلگیری معماری ایران نظر جهانبینی و تفکر ارتباط بسیار نزدیك با فضا داشته است .این امر ممکن است در مرحله اول جستجوگر حل مسدائل جدوی و
اقلیمی بوده باشد ولی در مراحل تکمیلی ذهنیتی مشهود است که در آن کلیه تحوالت عقالنی و تخیالت معنوی نفوذ کردهاند .در مطالعه معماری ایرانی و اسدتخراج
مفاهیم مبانی و ویژگیهای آن کامالً روشن است که اساس و شالوده اصلی آن در فلسفه وجودی این سرزمین بوده است و در نتیجه مطالعه آن بددون عمید شددن
در مسائل اجتماعی فرهنگی دینی و ادبی ناممکن است .برای درک مفاهیم معماری این سرزمین باید دیددگاه خداص فرهنگدی را کده ایدن مفداهیم در درون آن بده
وجود آمدهاند شناخت و با آگاهی کامل دریافت نمود .دوران معماری سنتی دوران شکوهمندی است که معماری پس از سالها آزمدون و خطدا راهکارهدا الگوهدا و
سرمش های خود را یافته است و پذیرای ارزشهای معنوی و ماورایی است .معماری سنتی به پشتگرمی دستیافتههای خود به کیفیت کمال و جمدال و در یدك
کالم به دل معماری میپردازد .معمار سنتی فرهیختهای است از میان مردم که شایستگی درک و فهم و عمل به معمداری را دارد و معمداری معمداران را جدایگزین
معماری همگان (معماری بدون معمار) میکند (حجت  .)13 :1394بنابراین سه ویژگی اساسی معماری سنتی (نمودار  )2عبارت است از:
الگوهایی متبلور از فرهنگ جامعه که در طول
زمان استمرار یافته و منتقل شده

ویژگی معماری سنتی

محصول روش سنتی
در طراحی و ساخت

مرتبط با امر قدسی
معماری باارزش و با معنا

نمودار  :2ویژگی اساسی معماری سنتی (منبع :نگارنده با تلخیص از صادقپی )1388

نظری اجمالی به معماری ایران در عهد باستان بیانگر اصول شکلدهنده آن هم چون آسایش استحکام انبساط و غیره اسدت .پاسدارگاد تخدت سدلیمان ارگ بدم
میدان نقش جهان و غیره همه و همه عالوه بر جالل و شکوه و شگفتی گویای تاری ،و تمدن باشکوه ایران هستند .پس از ورود اسدالم بده سدرزمین پهنداور ایدران
فرهنگ و هنر این پهنه با عوامل تازهای ترکیب شد .اصول آداب و رسوم مراسم مذهبی روحیه اخالقیات اندیشه و عقیده نسلها و سایر ویژگیهدای مردمدی نده
تنها در بناهای عظیم که در انبیه کوچك نیز نمود دارد و چنان با جوهره وجودی معماری ایرانی در آمیخته است که ردپای آن در تمامی آثار معماری گذشدته قابدل
پیجویی است (سیفیان و محمودی .)4 :1386
تاری ،نویسی معماری فرآیندی است که ورودی آن بناهای پراکنده و دیگر مدارک تاریخی است و محصول آن روایت تاریخی پیوستهای درباره معماری .تاری،
نویسی معماری بر محوریت عوامل مختلفی ممکن است (حیدری دلگرم و همکاران  .)46 :1395گستردگی تاری ،ایدران گونداگونی مندابع متعددد وجدود دورههدای
تاریخی مختلف و سرانجام عش و عالقه مورخان ایرانی به تاری ،ایران چه در دوره باستان و چه در دورههای اسالمی از جمله عوامل مهمی بودهاست (ندوذری :1385
 .)97نظریات افراد راجع به معماری تاری ،ایران در جدول  1شرح داده شده است.
جدول :1تاری ،معماری از نظر افراد (منبع :نگارنده با تلخیص قیومی بیدهندی )1384
نظریات

محمدکریم پیرنیا

سبك های معماری ایران در کاربرد اصول معماری ایرانی مشابهاند اما در فروع تفاوتهایی دارند .مشخصات این سدبكهدا مجموعدهای اسدت متندوع از
اصول کالن کالبدی تا جزئیات معماری.
مطالعه تاری ،معماری باید با مطالعه تاری ،سیاسی همراه باشد هر چند که پیوند آن دو مستقیم نیست یا دست کم مورخ موظف به یافتن آن پیونددها
نیست.

آرتور اپهام پو

معماری نمود سابقه و زمینه فرهنگی است .برای شناخت سیاق فرهنگی باید به ارزشهای اعتقادی جامعه تاری ،سیاسی و اجتماعی تولیدات فرهنگی
هم زمان و متون و اسناد تاریخی توجه کرد .بستر طبیعی و اقلیمی نیز از عوامل مهمی است که در بررسی تاری ،معماری باید بدان توجه شود.
در نوشتن تاری ،معماری باید همه وجوه معماری را در پیوند و نسبت با یکدیگر مالحظه کرد .در بررسی تاری ،معماری بایدد بده تعامدل فرهندگهدا در
طول تاری ،و عرض جغرافیا نیز توجه کرد.

دونالد ویلبر و لیزا
1
گلمبك

در تاری ،معماری باید آثار را در متن محیط فرهنگی و اجتماعی و سیاسی زمانهشان بررسی کرد.
معماری را باید مجموعهای از شکلها و فضاها و حجمها و مواد و فنون و هنرهای وابسته دید.
معماری از تعامل سه عامل کاربر و بانی و معمار پدید میآید.

دونالد ویلبر

هر دوره تاریخی در معماری باید آغاز و انجام تاریخی مشخصی داشته باشد.
در بررسی تاری ،معماری ایران از جمله در دوره ایلخانی باید به دو نکته مهم که فراتر از دورهها وجود داشدته اسدت توجده کدرد :نخسدت اسدتمرار و
پایداری و استواری فرهنگ ایران؛ دوم تکامل و رشد مداوم سبك معماری و تزئین آن در ایران.

Lisa Golombek
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 -2اسناد تاریخی
قدر مسلم این است که وقایع و رویدادها مبنای پیدایش تاری ،میباشند ولی چون حوادث و اتفاقات (مانند امورطبیعی مابهازا خارجی ندارند) رویدادهای گذشدته
برای حال قابل دیدن و لمس کردن نیستند و وقایع حال نیز در آینده دیده و لمس نمیشوند به ناچار تنهدا آثارگذشدتگان اسدت کده مداجرای آن حدوادث و وقدایع را
درست یا نیمه درست برای ما و آیندگان باز میگوید و به این آثار است که در اصطالح تاری،نویسی منابع و مآخذ تاری ،گفته میشود(قائم مقدامی  .)3 :1350مندابع
و مآخذ را که در تدوین تاری ،بکار میبرند :از نظر کلی به پنج گروه میتوان تقسیم کرد(جدول .)2
جدول :2منابع و مآخذ تاری( ،منبع :نگارنده با تلخیص قائم مقامی )1350
منابع و مآخذ تاریخ

شرح

منابع ذهنی یا نقلی

شرح مسموعات مشاهدات و خاطرات اشخاص است و این نوع منابع خواه زبانی باشد خواه نوشته اصالت و سندیتشان علی االصول کم است

منبع باستان شناسی

عبارتند از بناهای تاریخی سنگ نبشتهها لوحها سکهها کتیبههای چوبی و گچی در بناهای تاریخی و مقایر نوشتههدایی کده بدر روی کاشدی-
کاریها ابنیه باقیست و باالخره اشیائ و آثار هنری که درکاوشها از زیر خاک بدست میآیند

منابع تصویری و ترسیمی

شامل نقاشیها مینیاتورها عکسها گراورها نقشهها و نمودارها (گرافیكها) میشود این دسته نیز که به تازگی در میان منابع و مآخدذ تداری،
جایی برای خود باز کرده از مدارک سودمند و با ارزش برای تاری،نویسی میباشد

منابع کتبی

شامل متون هستند و در این دسته مآخذ زیر را باید نام برد :کتابهای تاریخی که شامل تاری،های عمومی تاری،های خصوصی (شدامل تداری،
یك سلسله و یا شرح سلطنت یك پادشاه) و تاری،های منطقهای و محلی هستند.
تحقیقات موضوعی -نوشتههای جغرافینویسان -متون ادبی تراجم احوال قصاید و مدای شعرا و تفسیر آنهدا -روزنامدههدا مجدالت و نشدریات
دولتی و موسسات غیردولتی.

مدارک آرشیوی

مجموعه نوشتهها و اوراقی هستند که خود حاصل فعالیتهای روزمره و مستمر دیوانهای ساب و ادارات کنونی میباشد و مندرجات آنها از نظر
نحوه بهره برداری دارای دو گونه ارزش اداری و ارزش تحقیقی است باین معنی که مادامی که مطلب آنها مربوط به امور جاری و روزمدره اداری
خارج شوند ارزش تحقیقی و استنادی پیدا میکنند

«سند» مدرکی است که معموالً رویدادها و فعالیتهای دیوانی و قضایی در آن ثبت میشود (قائم مقامی  .)1350در تعریفی دیگر سند را مدرکی که در مقدام
دعوی یا دفاع قابل استناد باشد نیز گفتهاند(رضایی  .)1390اسناد گاهی یکتا بوده و گاهی از روی آنها در شدماری محددود استنسداخ صدورت مدیگرفتده اسدت.
کتیبهها و سنگ نبشتهها و همچنین مدارک تصویری در دستههای دیگری از مدارک قرار میگیرند؛ البته در این دستهبندیها گاهی مرزها با یکددیگر هدمپوشدانی
میکند .اسناد از منابع درجۀ اول برای مطالعۀ تاری ،معماری به شمار میروند زیرا غالباً با پدیده مورد بررسی معاصرند؛ گرچه ممکن است گاهی در آنها اطالعداتی
درباره بناهای کهنتر نیز وجود داشته باشد .برخی از اسناد اختصاص به یك بنای خاص دارند و در پارهای از موارد در آنها به مجموعهای از آثار اشاره شدده اسدت.
در شماری نیز مشخصاً از بنایی نام برده نشده است اما اطالعات مفیدی دربارۀ بستر تاریخی و جغرافیایی آثار یك دوره به چشم میخورد(طهماسبی .)160 :1393
یکی دیگر از منابع تاریخی که شاید تا حدودی بکر و دست نخورده باقی مانده است .هنوز هم میتوان به صورت یك منبع مستقل از آن در تدوین مقاله با تحقید یدا
تالیف کتب استفاده نمود اسناد تاریخی هستند(نوذری .)113 :1385
اسناد تاریخی جزئی ازمنابع و ماخذ پژوهشاند که بهسبب اعتبار وجودیشان بجاست آن ها را در مبحثی مسدتقل مدورد بحدر قدرار دهدیم و بدرای شدناخت آنهدا و
همچنین برای آن که معلوم شود این دسته از مدارک در میان انبوه سرچشمههای تحقی و تاری ،چه وضع و موقعیتی دارند الزم است ابتدا توضیحی دربداره مندابع و
ماخذ پژوهش اگر چه کوتاه کلی باشد گفته شود (قائم مقامی .)3 :1350
اسناد حوزه معماری و شهرسازی را از زاویه ارتباط با مخاطب میتوان به دو دسته اسناد مکتوب و اسناد تصویری دستهبنددی کدرد کده در گدروه اول محتدوای
نوشتاری سند و در گروه دوم ماهیت بصری سند بیشتر مورد تأکید است (حیدری  .)117 :1395همه اسناد به شکل بالقوه منابع مطالعۀ تاری ،معماری ایدراناندد؛
زیرا هریك از آنها به گونهای با وجهی از زندگی انسان ایرانی مرتبطاند .ازآنجاکه تاری ،معماری با تاری ،زندگی بشر عجین است بررسدی هدر سدندی کده بخشدی از
کیفیت زندگی انسان در یك عصر را برایمان روشن کند به شناخت معماری متناسب با آن زندگی نیز کمك کرده است .معماری همواره در طدول تداری ،در مقدام
کالبد زندگی انسان بوده است هر شناختی درباره کیفیت زندگی به درک معماری مرتبط با آن کمك خواهد کرد؛ بنابراین رابطهای هم مستقیم و هم غیرمسدتقیم
میان شناخت اسناد تاریخی و معماری ایران برقرار است (طهماسبی .)163 :1393

 -3اسناد تاریخی تصویری در قرون  7تا  10هجری قمری
منابع تصویری شامل نقشهها و نمونكهای گذشته و یا تصاویر نقاشی شده از بناها در همان دوره است .با این که اندک نقشههایی از آن زمدان بده جدای ماندده
است ولی نگارههای در خور توجهی از دوران اسالمی به خصوص از عصر ایلخانی تا اوایل صفوی باقی مانده است که کمتر مورد توجه قرار گرفتهاند .این نگارهها کده
در آنها بناها و معماری هم عصر خود را به تصویر درآوردهاند حاصل درک نگارگران آن زمان از فضاهای معماری است(فروتن .)132 :1389
به لحا تاریخی اولین اسناد تصویری مرتبط با معماری و شهرسازی ایران را میتوان در تمدنهای جیرفدت (هدزاره  5-7ق.م) و ایدالم (هدزاره  3تدا سدده  7ق.م)
جستجو کرد .نقوش ترسیم شده روی مهرها نقشکندهای یادمانی و ماکتهای گِلی از این دسته هستند(حیدری  .)118 :1395در این میان مستندسازیهایی کده
توسط آشوریان از آثار تمدنی اورارتو و ماد انجام گرفته قابلتوجه است .مدارک مذکور بعضا با هد ثبت یك واقعیت موجدود تهیده شددهاند(حیددری .)116 :1395
تصویرسازی از معماری در دورههای مختلف تاری ،نقاشی غرب و شرق پدیدهای رایج بوده است .در غرب نقاشیهای فراوانی از دورههدای گونداگون وجدود دارد کده
منبعی برای استنادات تاریخی در مورد بناها بوده است(فروتن  .)132 :1389با استفاده از نگارهها و با اتکا به مدارک و شواهد زمینهای دیگر میتدوان بده بدازخوانی
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شهرها و یا بناهای ایران به ویژه از کتابهای تاریخی و سفرنامه پرداخت .همچنین میتوان به بازشناسی عناصر معماری و چیدمان اثاثیه معمداری کده نموندههدای
آنها در دست نیست و یا بسیار اندک است پرداخت مانند خانههای دورههای قبل از صفوی رصدخانه بیمارسدتان و کتابخانده (فدروتن  .)141 :1389در مدواردی
برای شناخت معماری بناهای مصور در این نگارهها از معماری خارج از حوزه فرهنگی ایران باید کمك گرفت .در نگارهای که برای نمونه آمده است(تصویر )1فضدای
معماری داخلی یك خانه به تصویر در آمده است .این نگاره با وجود آن که متعل به مکتب بغداد و دوره جالیریان(ایلخانیان) است نموندههدای مشدابهی در مکاتدب
تبریز ایلخانی و هرات دارد (برای نمونه تصویر( )2فروتن .)137 :1389

تصویر :1عروسی همای و همایون دیوان خواجوی کرمانی مکتب جالیری بغداد (منبع :فروتن .)138 1389
تصویر :2تصویری از داخل مسجد جامع سبز (یاشیل جامع) بورسه آناتولی مرکزی (ترکیه) (منبع :فروتن .)138 1389

در قرون اولیه تا میانه هجری(پیش از حمله مغول در قرن7ق) دانش جغرافیا در کتابهایی همچون مسالك و ممالدكهدا رشدد فراواندی کدرد؛ بندابراین اسدناد
تصویری این دوره هم از این جنس هستند(حیدری  .)120 :1395دوران ایلخانی آغازی است بر افزایش نسبی مستندات معماری و شهرسازی ایران کده خاصده در
میان آنها منابع مکتوب فراواناند .از آن جمله مستشرقینی چون بنیامین تودالیی 1خاخام یهودی(قرن 12م) و مارکوپولو 2تاجر ایتالیایی(ق 13م) در نوشتههایشدان
به ایران اشاره میکنند و راهب ایتالیایی اوردور کیوس1286-1331( 3م) اولین کسی است که به آثار باستانی ایران(تخت جمشید) میپردازد(هرمدان .)7-4 :1373
در میان مدارک تصویری بازمانده لوح گچی(تصویر )3بهدستآمده از محوطه تختسلیمان که ربع طاق مقرنسدی از دوره ایلخدانی را بده تصدویر مدیکشدد احتمداالً
قدیمیترین نقشه موجود است(حیدری .)121 :1395

تصویر :4ساخت کاخ خورن در نسخهای از نظامی (منبع :گرابر .)64 :1383

تصویر :3پالن ربع مقرنس گچی (منبع :نجیب اوغلو .)4 1379

از دوران تیموری مدارک متعددی بهجامانده است که گرچه مستقیماً به قصد مستندسازی تهیه نشدهاند؛ اما امروزه از منابع پژوهش محسوب میشدوند؛ خاصده
افزایش استفاده از هندسه در این دوره لزوم استفاده از نقشه را فزونی میبخشد(نجیب اوغلو  .)8 :1379ازجمله منابع عصدر تیمدوری کتداب مفتداح الحسداب غیداث
الدین جمشید کاشانی(متوفی  832ق) است که با نام رساله طاق و ازج شناخته میشود .مقاالتی از این رساله را که به شیوههای ترسیم و اندازهگیری فرمهای طاقی
و گنبدی شکل میپردازد میتوان نوعی مستندسازی به شمار آورد(کاشانی  .)1392موضوعات معماری و ساخت ازجمله موارد فراوان در نگارگریهای عصر تیموری
است مانند روایت ساخت مسجد سمرقند در ظفرنامه یزدی و کاخ خورن در خمسه نظامی(تصویر()4حیدری  .)123 :1395بدرخال مندابع تصدویری غربدی آثدار
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تصویری ایرانی و شرقی عموماً ماهیت تزئینی دارند نمونه قابل ذکر طرحهای هنرمندی ترک تبار بهنام نصوح مطراقچی است که آثارش از خالل لشکرکشی سلطان
سلیمان عثمانی به ایران( 942-940ق) پدید آمده است و شاید تنها برخی کلیات فضاهای شهری را بتوان از آنها برداشت کرد(تصویر .)5چنین به نظر میرسد کده
کمی مستندسازی تصویری در این دوران به نبود دیدگاه ثبت واقعیت موجود برمیگردد؛ زیرا متقابالً در نقشههای ساخت مقیاس و ترسیمات واقعی به کار میرفته
است .گرچه کمتر این مدارک از حوزه سرزمین کنونی ایران بهدست آمده است؛ ولی بخش زیادی از اسناد شناخته شده به نام طومارهای تاشکند(حوزه مداورااالنهر)
و طومارهای توپقاپی(حوزه عثمانی) مربوط به حوزه سرزمینی ایران میشوند(حیدری .)123 :1395
مدارک تصویری دیگری که نه مستندسازی بلکه میتوان آنها را نقشههای ساخت نامید؛ طومارهایی است که به شکل زیردستی مبندای طدرحریدزی و سداخت
فضاها و جزئیات معماری قرار میگرفتهاند .تعدادی از این اسناد توسط کسپر پاردُن کالرک 1انگلیسی جمعآوری شده است که بعدها سر از موزه وکیتوریدا و آلبدرت
لندن 2درآوردند(تصویر ()6نجیب اوغلو  .)20 :1379نکته قابل توجه در اسناد مذکور کشف شیوههای طرحاندازی و پیادهسازی نقشه است که یکی از آنها اسدتفاده
از کاغذ شطرنجی و تختهرسمهایی است که طراح نه تنها در ترسیم اولیه بلکه در تطبی نقشه با ساخت به کار میبرده است(تصویر()7حیدری .)122 :1395

تصویر :5شهر همدان در نگارهای متعل به قرن 11
(منبع :حیدری .)123 :1395

تصویر :6قطعاتی از طومار با نقش کتیبه و پالن بر شبکه شطرنجی
(منبع :نجیب اوغلو .)23 :1379

نجیباوغلو تاریخچه یکی از این طومارها را چنین ذکر میکند :کسپر پاردن کالرک معمار مقیم سفارت بریتانیا در ایران فراماسونی بدود کده توانسدت بده اسدرار
صنف بنایان تهران دست یابد و از برکت وی است که میدانیم در زمان تحویل قرن حاضر معماران ایران نیز از طومارهای حاوی نقشده معمداری مشدابه طومارهدایی
که از توران در همان زمان به دست ما رسیده استفاده میکردهاند .کالرک هنگامی که مباشر احداث بنای سفارتخانه بریتانیا در تهران بدود چدون فدن جدیدد قالدب-
گیری گچ با قالب نالتینی را به پسر رئیس صنف معماران تهران میآموخت در عوض اجازه یافت مقدداری از ایدن کتدابهدای لولدهای شدکل را کده اکندون در مدوزه
ویکتوریا و آلبرت نگهداری میشود برای خود بردارد .این طومارها به معمدار حکومدت قاجدار(مهنددسالدولده) میدرزا اکبدر منسدوب اسدت .در دفتدر مدوزه بدا عندوان
«مجموعهای که با مرگ میرزا اکبر پراکنده شد و پاردن کالرک مباشر علیاحضرت ملکه بریتانیا در ایران در نانویدهی  1876از اسدتادکاران تهدران اسدتاد خدداداد و
استاد اکبر به دست آورده» ثبت شده است (نجیب اوغلو .)31-30 :1379
3
چنانکه نجیباوغلو متذکر میشود از گزارشهای سیاحان چنین برمیآید که نقشه معماری در ایران عهد صفویه رایج بوده است .انگلبدرت کمپفدر از معمدارانی
در دربار صفوی اواخر قرن یازدهم حکایت میکند که طرحها و نقشههایی برای بناهای سلطنتی تهیه میکردهاند .رافائل دومان 4در سدال  1660مدیالدی دربداره ایدن
معماران چنین گفته است" :ایشان بسته به قوت خود برای ترسیم قلم به کار میبرند؛ لکن به رغم معماران ما نمیدانند چگونه کاخ بزرگی را با پالن و نمدا و مقطدع
و پرسپکتیو چنان تصویر کنند که گویی احداث شده است" .طومار توپقاپی قدیمیترین سند از نوع خود است؛ اما تنها نمونه نیست .طومار دیگدری متعلد بده یدك
معمار ازبك یا صنف معماران بخارای قرن دهم هجری به دست آمده است که در مؤسسه مطالعات شرقی فرهنگسدتان علدوم تاشدکند نگهدداری مدیشود(تصدویر .)8
گفتنی است که معماران سنتی آسیای مرکزی هنوز از چنین طومارهایی استفاده میکنند (نجیب اوغلو .)11 :1379

Casper Purdon Clarke
Victoria Museum and Albert London
Engelbert Kaempfer
Raphael Du Mans
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تصویر :8طومار متعل به معمار ازبك
(منبع :نجیب اوغلو )42 :1379

طومار دیگری مربوط به خانواده ای از معماران شیرازی است که آن را از اجداد خود به ارث برده اند و در کتاب «گره سازی در هنر معمداری ایدران» چدا شدده اسدت.
چنانکه از نقل قول باال نیز برمیآید این طومارها را به صورت سری نگاه میداشتهاند و این می تواند توضی دهد که چرا تعدداد بیشدتری از ایدن طومارهدا بده دسدت
نیامده است .عالوه بر این اشارات دیگری نیز هست که کاربرد چنین طومارهایی را تأیید میکند (بهپور .)100 :1384
کالرک روند تهیه این طومارها را چنین توضی میدهد :سیاحان پنداشتهاند معمار شرقی قوهای باطنی دارد که از پالن و نما و مقطدع مسدتغنیاش مدیسدازد و
میتواند همه اجزای بنای خود را بی تخمین اندازه و نیاز به پیشبینی اجزای متعدد آن پی نهد .ظاهر امر چنین است که معمار ایرانی از پالن مستغنی است و چدون
احداث خانهای را به وی واگذارند نخست زمین را بالجمله تسطی کند آنگاه جای دیوارها را گچریزی کند بدیآنکده هدیچ انددازه آنهدا را قددم کندد .در حدالی کده
حقیقت امر این است که پیش از هر کار نقشه کلی بنا را از کار درمیآورد نه چونان معماران امروز بر کاغذ ساده بلکه بر تختهای شطرنجی کده هدر خاندهاش نمدودار
یك یا چهار آجر است .این تخته رسم کلید سر حرفه ایشان است .نظام طراحی ساده است زیرا شکل آجر در ایران مربع است .برای پرکردن خانهها – کده نشدان یدك
یا چهار آجر است -قلم یا قلم مو با مرکب هندی به کار میبرند؛ و چون از کمال طرح اطمینان یافتند خانه ها را با مرکب مشکی پرمی کنند و طرح به انجام مدیرسدد.
آن گاه دستیاری آن را بر کاغذ شطرنجی مشابهی استنساخ میکند؛ و با چیدن آجر بر طب نقشه طرح را اجرا میکنند .خطا ممکن نیست زیدرا خاندههدای شدطرنج
درست بر قدر آجر است؛ و چون تنها یك شیوه رگچین به کار میبرند عدد آجرهای الزم برای بنا را میتوان با شمردن خاندههدا و ضدرب آنهدا در بلنددی دیوارهدا و
کسر جای روزنها از آن به آسانی به دست آورد .بعد از آنکه طرح را برای مراجعات آتی به کاغذ منتقل کردند رسم عجیبی معمول میدارند که از روزگار بدس قددیم
برجای مانده است .نقشهها را نه جداجدا نگه میدارند و نه چون کتاب صحافی میکنند بلکه لبه به لبه با چسب به هم میچسبانند همچون رسائل شدرعیه عبدری و
آنها را به صورت لوله نگهداری میکنند (نجیب اوغلو .)31-30 :1379
چند نکته شایان توجه در مورد این طومارها وجود دارد .نخست آنکه پالن ساختمانها در این طومارها بر شبکهای شطرنجی ترسیم شده که زیرساخت طراحدی
پالن است .دوم آنکه پالن ساختمان ها پالن معکوس طاق و تزئینات معماری در کنار یکدیگر آمدهاند(تصویر  )9و این نشان از آن دارد کده دارندده طومدار مسدؤلیت
طراحی تزئینات و معماری ساختمان را یكجا بر عهده داشته و درواقع طراح پیکر و تزئینات بنا یك نفر بوده است(بهپور .)101 :1385
البته منظور آن نیست که تزئینکننده بنا همواره با معمار بنا یکی است بلکه غرض این است که معمار با طراحی تزئینات آشناست و غالباً برآن نظدارت دارد و مهدارت
او را مخصوصاً باید در پالن معکوس جستجو کرد و در طراحی تزئینات نیز به حساب آورد .سومین نکته آن است که در این طومارها نقشه نما نیامدده و ایدن از سدنت
نقشهکشی حکایت می کند که سخت متکی بر پالن بوده است .تا آنجا که میدانیم نما را در محل احداث با استفاده از قواعد سرانگشتی هندسی بر مبنای انددازههدای
الزم ترسیم میکردهاند(نجیب اوغلو  .)61 :1379اگر این طومارها متداول بوده باشند باید بتوان مشابهتها وتکرارهای فراوانی را در میان طرحهدای تزئیندات بناهدای
موجود یافت .همچنین شاید بتوان طرحهای موجود بر پیکره بناها را با این الگوها مطابقت داد(بهپور .)105 :1385

تصویر :9پالن معکوس طاق و تزئینات معماری (منبع :بهپور )101 :1385
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درخوانش تصاویر و کروکیهای تاریخی نقاط کانونی تصویر عناصر مورد تأکید پهنه منظر خط آسمان نمادها و نشانهها تجمع عناصر طبیعدی و انسدانسداخت و
گستره بصری و پانورامای آن قابل بررسی است .بخش دیگری از فرآیند خوانش این ترسیمها با رویکردی توپولونیك(موضعشناسانه) به بررسی ویژگیهای هندسدی
و ارتباطات فضایی بدون توجه به تأثیرات جزئی و سطحی در شکل و اندازه کالبدها میپردازد و به وسیله آن اجزای تشکیلدهنده یك کل به یکدیگر مدرتبط یدا بده
نحوی چیدمان میشوند(فیضی و اسدپور .)5 :1392

نتیجهگیری:
معماری تاریخی ایران با انعکاس الگویی از درون جامعه و سالها آزمون و خطا و راهکار و الگو با نفوذ تحوالت عقالنی و تخیالت معنوی در طدول زمدان اسدتمرار
یافته؛ تا به عنوان سندی از تاری ،برای این دوران به ودیعه گذاشته شده است .آثار گذشتگان تنها بازماندهای اسدت کده جریاندات وقدایع را روایدت مدیکندد .بندابراین
قدرمسلم است که مبنای پیداش تاری ،وقایع و رویدادها هستند .با ثبت این رویدادها و تبدیل شدن آنها به سند و آثداری بدا ارزش از هدر دوره تداریخی بده عندوان
میراثی گرانبها برای آیندگان به جای مانده است.
در حوزه معماری و شهرسازی اسناد در دو دسته تصویری و مکتوب قرار میگیرند .اسناد تصویری به دالیل فراوانی تاکید بیشتر بر محتوای بصری و قابلیدت برداشدت
مولفههای معماری مبنای پژوهش قرار گرفتهاند .از میان دورانهای تاریخی معماری ایران قرون  7تا  10هجری (دوران ایلخدانی تیمدوری و صدفویه) بده علدت آغداز
مستندات معماری و شهرسازی و مدارک قابل استناد و روند تکمیلی در این دوران مورد بررسی قرار گرفتهاند.
نقاشیها تصاویر نگارهها نمونكها و نقشهها از جمله منابع تصویری در این دوران از تاری ،به حساب میآیند .دوران ایلخانی بدا افدزایش مسدتندات معمداری و
شهرسازی آغازی بر ثبت این اسناد به شمار میرود .از قدیمیترین نقشههای تاریخی میتوان به کشف پالن ربع طاق مقرنسی در ایدن دوران اشداره کدرد کده در رده
اولین اسناد تصویری تاریخی محسوب میشود .دوران تیموری با افزایش کاربرد هندسه و شیوههای طرح اندازی و پیادهسازی نقشه به وسیله کاغذ شطرنجی و تختده
رسم نقطه اوج تکمیل اسناد تصویری تاریخی میتوان شمرد که در دوران صفویه این شیوه ارتقاا می یابد .از جملده اسدناد تصدویری بده جدا ماندده از دوران ایلخدانی
تیموری و صفویه میتوان به موارد زیر(جدول  )3اشاره کرد.
جدول  :3اسناد تصویری بهجامانده از قرون  7تا  10هجری قمری (منبع :نگارندگان).
اسناد تصویری

دوران تاریخی
ایلخانی

منابع مکتوب سفرنامهها الواح گچی و نقشه طاقها

تیموری

منابع کتبی و افزایش استفاده از هندسه کشف شیوههای طرح اندازی و پیاده سازی نقشه مقاالتی در شیوههای ترسیم و اندازه-
گیری فرمهای طاقی و گنبدی و نگارگریهای موضوعات معماری و ساخت

صفویه

مدارک تصویری سندگونه کلیات فضاهای شهری مستندسازی تصویری فضاهای معماری در آثار نگارگری و دیوارنگاری

برداشتهای معماری و شهرسازی از مستندات تصویری به جا مانده از دوران دوران ایلخانی تیموری و صفویه در جدول  4بیان شده است .در این بین اسناد
تصویری به جا مانده دوره تیموری طومارهایی یافت شده که معماران پالن و نقشه بنا را بر روی تختهای شطرنجی براساس ابعاد آجر نظام طراحی را شکل میدادند
و پس از اطمینان از طرح آن را اجرا میکردند.
جدول  :4مستندات تصویری بهجامانده از دوران ایلخانی تیموری و صفویه به همراه برداشتهای ویژگیهای معماری و شهرسازی (منبع :نگارندگان).

مستندات تصویری

برداشت معمارگونه

نقاشی و نگارهها

بازشناسی عناصر معماری و چیدمان معماری داخلی؛ از جمله :تزئینات کتیبهها طاقها پنجرهها شکل ازاره کف
صفه و پله

تصاویر و کروکیهای تاریخی

کانونی تصاویر عناصر مورد تاکید پهنه منظر خط آسمان نمادها و نشانهها تجمع عناصر طبیعی و انسانساخت

نقشهها

طرح اندازی و پیادهسازی ترسیمات شطرنجی و تخته رسم ویژگیهای هندسی
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