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چکیده

ســاباط از عناصــر معماران ـهی فضاهــای شــهری ایــران اســت کــه هنــوز در گذرهــای بســیاری از
شــهرهای تاریخــی ،ماننــد ناییــن یافــت میشــود .براســاس بررسـیهای صــورت گرفتــه ،تاکنــون
پژوهشــی کــه بــه مطالعــهی ســاباطهای بافــت تاریخــی ناییــن و بهخصــوص تحلیلهــای
گونهشناســانهی ایــن عناصــر ارزشــمند پرداختــه باشــد ،انجــام نگرفتــه اســت؛ لــذا پژوهــش حاضــر
بــرای نخســتینبار بــه شــناخت و بررســی و گونهشناســی ســاباطهای ایــن شــهر میپــردازد.
بدینمنظــور ابتــدا نظریههــای موجــود در گفتمــان گونهشناســی بررســی و نظری ـهی معماریــان
کــه گونــه را ِشــمایی چنــد ُبعــدی مرکــب از اندامهــای کالبــدی و طر حوارههــای عجیــن شــده بــا
اندامهــا میدانــد ،مناســب تشــخیص داده شــد .بــر ایــن اســاس پژوهــش حاضــر 15ســاباط بافــت
تاریخــی ناییــن را مطالعــه نمــوده و ســعی خواهــد کــرد گونهبنــدی مناســبی براســاس ایــن نظریــه
ارائــه دهــد .روش گــردآوری اطالعــات کتابخانهای-میدانــی بههمــراه مصاحبههــای عمیــق و
روش تحقیــق ،کیفــی بــا رویکــرد تحلیلــی -توصیفــی اســت .ســاخت ســاباط بــر روی گــذر بــه خلــق
فضــا و کاربــردی نمــودن ســطح بــاالی گــذر میانجامــد و ایــن فضــای ایجــاد شــده در تــراز بــاالی
ّ
گــذر توســط ســاباط ،محــدود بــه مالــک دو بدن ـهی گــذر و در نتیجــه متعلــق بــه دو ملکــی اســت
کــه در دو ســوی گــذر واقــع شــدهاند .یافتههــای گونهشناســانه حاکــی از دو گونــهی ســاباط
اســت؛ گونـهی اول ،بــا بیشــترین درصــد فراوانــی ،بــدون فضاهــای معمــاری و فقــط پوشــانندهی
گــذر ،میباشــد .ســاباطهای گون ـهی دوم ،گرچــه همگــی دارای اندامهــای فضایــی اتــاق و یــا
ایــوان بــر روی گــذر بهعنــوان ِشــمای مشــترک میباشــند ،ولــی براســاس چگونگــی ترکیــب ایــن
عناصــر ،جهتگیــری ســاباط و همچنیــن زندگــی متفاوتــی کــه در هــر یــک جــاری بــوده اســت بــه
ســه زیــر گون ـهی ســاباط اتــاقدار بــا تعبیــه بازشــو در دو نمــا ،ســاباط بــا ترکیــب اتــاق و ایــوان در
یــک نمــا و ســاباط ایــوندار در دو نمــا تقســیم میشــوند .براســاس نتایــج مطالعــات شــفاهی در
ارتبــاط بــا طــر حوارهی نســبت خویشــاوندی یــا عــدم نســبت خویشــاوندی مالــکان ســاباطها،
در گون ـهی اول مالــکان خویشــاوند دو طــرف گــذر ،مربــوط بــه یــک خانــدان بــوده و بــا ســاخت
ســاباطی ،ورودی خانههــا نیــز در زیــر ســاباط تعبیــه میگــردد .در گونـهی دوم مالکیـ ِـت ســاباط،
بــا رضایــت و توافــق مالــکان دو طــرف گــذر کــه بــا یکدیگــر نســبت خویشــاوندی نداشــته بــه یکــی
از طرفیــن تعلــق میگیــرد.
کلیدواژگان :ساباط ،گونهشناسی ،اندامهای کالبدی ،طر حواره ،گذر تاریخی ،نایین.
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مقدمه

جایگاهــی کــه ناییــن در طــول تاریــخ بهعنــوان یــک شــهر میانــی حفــظ کــرده ،ســبب شــده
اســت تــا دچــار تحــوالت اساســی یــا رکــود نشــود و همــواره بــا رونــدی تدریجــی پذیــرای
تغییــرات باشــد (ســلطانزاده .)43 :1391 ،ایــن ویژگــی ســبب شــده اســت تــا بافتــی غنــی
و مترا کــم بــه یــادگار بمانــد .گذرهــا بــه مثاب ـهی یکــی از عناصــر اصلــی ســاختار شــهرهای
تاریخــی (ماننــد ناییــن) مطــرح بودهانــد کــه شــبکهی اصلــی رفــت و آمــد و ارتبــاط شــهری
در آنهــا صــورت میگرفتــه و در تمــام وســعت شــهر ،محــات و مناطــق مختلــف شــهری
را بههــم پیونــد میدادهانــد (توســلی .)69 :1391 ،محــات هفتگان ـهی بافــت تاریخــی
ناییــن ،توســط راســتهها و گذرهــای اصلــی بــه بــازار و دروزاههــای شــهر مرتبــط میشــدهاند.
گذرهــای فرعــی نیــز نقــش عمــده و اصلــی آنهــا تأمیــن ارتبــاط بیــن نقــاط گوناگــون درون
یــک محلــه است(ســلطانزاده .)98 :1390 ،عناصــر پوشــانندهی ایــن گذرهــا در دو گونــه
قــرار میگیرنــد؛ گون ـهای بهصــورت قوسهایــی منفــرد یــا پیوســته بیــن دو گــذر احــداث
شــدهاند .ایــن قوسهــا فاقــد فضاهــای معمــاری بــا کاربــری خــاص میباشــند و بهصــورت
ن ماننــد بــرای گــذر ،ایجــاد پوشــش نمیکننــد؛ بلکــه پشـتبندهای ســادهای
پیوســته و تــو 
ً
بــرای مهــار رانــش نیروهــای دیوارهــای دوطــرف گــذر هســتند .نقــش ایــن قوسهــا صرفــا
ســازهای بــوده و بهدلیــل ســاختاری ،میتــوان آنهــا را «تویــزه» نامیــد .دســتهی دیگــر
کــه موضــوع ایــن مقالــه اســت« ،ســاباط»ها میباشــند؛ کــه در نقــش پوشــانندههای
پلماننــدی بــر روی گذرهــا عمــل مینماینــد .بافــت شــهری و محلــهای ناییــن کــه
بهصــورت ارگانیــک شــکلگرفته اســت ،از هفــت محلــه بهنامهــای بابالمســجد،
کلــوان ،نوگآبــاد ،پنجاهــه ،چهلدختــران ،کــوی ســنگ و ســرای نــو تشــکیل شــده
اســت .ســاباطها نیــز در ایــن هفــت محلــه پرا کنــده شــدهاند کــه  2ســاباط در محلــهی
بابالمســجد 3 ،ســاباط در محلــه پنجاهــه 6 ،ســاباط در محلــهی نوگابــاد 3 ،ســاباط
در محل ـهی کلــوان 2 ،ســاباط در محلــه ســرای نــو و  4ســاباط در محل ـهی چهلدختــران
واقــع شــدهاند (نقشــه  .)1بــا تغییــر شــکل شــهرها و شــیوههای معمــاری ،بهویــژه الگــوی
ســکونت ،آنچــه موجــب بازشناســی هویــت تاریخیفرهنگــی شــهرها ،همچــون تناســب و
رابط ـهی ابعــاد فضاهــا ،فرمهــای خارجــی ،فــرم داخلــی کالبدهــای معمــاری خانههــای
تاریخــی ،گذرهــا و ســاباطها بهعنــوان عناصــر و اجــزای ســازماندهندهی بافــت بــوده،
کمفــروغ شــد؛ عالوهبــر ایــن ،در طر حهــای باالدســت بافــت تاریخــی ناییــن ،توجــه
چندانــی بــه حفــظ گذرهــا و ســاباطهای قــرار گرفتــه بــر روی آنهــا بهعنــوان یکــی از عناصــر
بــا ارزش معمــاری و شهرســازی صــورت نگرفتــه اســت .تعریــض گذرهــا و تخریــب ســاباطها
در نقاطــی از بافــت بــه بهانههایــی از قبیــل :ســهولت دسترســی و امــکان تــردد وســایل
نقلی ـهی موتــوری ،شــاهدی بــر ایــن مدعــا محســوب میگــردد .بههمیــن علــت مســألهی
اصلــی ایــن پژوهــش؛ معرفــی ،دســتهبندی و گونهشناســی ســاباطهای باقیمانــدهی
بافــت تاریخــی ناییــن اســت .امیــد اســت بــا ایــن مطالعــات ضمــن بازتعریــف بخشــی از
معمــاری کهــن گام مؤثــری در شــناخت و محافظــت صحیــح از ایــن عناصــر برداشــته شــود.
پرســش پژوهــش :پژوهــش حاضــر ســعی خواهــد کــرد بــا بررســی ســاباطهای بافــت
ـشرو پاســخ دهــد .1 :بــا توجــه بــه ماهیــت ســاباطها
تاریخــی ناییــن بــه پرس ـشهای پیـ ِ
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در شــهرهای مرکــزی ایــران ،از میــان نظریههــای موجــود در گفتمــان گونهشناســی ،کــدام
نظریــه بــرای گونهشناســی ســاباطهایی بافــت تاریخــی ناییــن مناســبتر اســت؟ .2
براســاس نظری ـهی «غالمحســین معماریــان» کــه گونــه را مرکــب از اندامهــای کالبــدی و
طر حوارههــای عجینشــده بــا اندامهــا میدانــد ،ایــن ســاباطها بــه چنــد گونــه تقســیم
میشــوند و اندامهــای کالبــدی و طر حوارههــای آنهــا کدامنــد؟

روش تحقیق

تحلیلهــای صــورت گرفتــه در پژوهــش حاضــر ،براســاس روش تحلیلی-توصیفــی اســت.
بهمنظــور گــردآوری دادههــا و اطالعــات اولیــه از روش کتابخانــهای و میدانــی اســتفاده
شــده اســت؛ کــه از آن میــان میتــوان بــه مطالعــات اســناد ،کتابهــا و مقــاالت مــورد نیــاز
اشــاره کــرد .ولــی بخــش دیگــر تالشهــای نگارنــدگان ،ماننــد ترســیم نفش ـهها و مقاطــع
از ســاباطها براســاس مطالعــات میدانــی اســت .پژوهــش ســعی در بررســی و ارائــهی
گونهشناســی تحلیلــی از ســاباطهای منطق ـهی مرکــزی ایــران داشــته و نمون ـهی مــوردی
ســاباطهای باقیمانــدهی بافــت تاریخــی ناییــن ( 15ســاباط) را شــامل میشــود .ابتــدا
نقشــه و مقاطــع ســاباطها بــا مترهــای لیــزری و چرمــی برداشــت و ســپس در نرمافــزار
ترســیمی ترســیم شــدند .فرآینــد تحلیــل گونهشناســی نیــز ،براســاس مطالعــات میدانــی و
تعییــن معیــار گونهبنــدی از ســاباطها صــورت گرفــت .در پژوهــش حاضــر ،مصاحبههــای
عمیــق میدانــی و پرسـشنامههای بــاز کیفــی ،بخــش دیگــری از فرآینــد گــردآوری دادههــا
اســت .در طــی ایــن فرآینــد ،ابتــدا بــا تنظیــم ســاختار مصاحب ـهای متناســب بــا اهــداف و
نیازهــا( ،شــناخت طر حوارههــای ســاباطها) اقــدام بــه انتخــاب مصاحبهشــوندگان شــد؛
از ای ـنرو در هــر محلــه آ گاهــان و ّ
معمریــن مطلــع محلــی و برخــی مالــکان ســاباطها کــه در
قیــد حیــات بودنــد ،شناســایی شــدند .ایــن افــراد اغلــب ســنی بیــش از  65ســال داشــتند.
علــت انتخــاب ایــن افــراد حافظـهی تاریخــی مناســب و حضــور دائــم در محلههــا و آ گاهــی
از مالکیــت و تطــورات تاریخــی ســاباطهای موجــود در هــر محلــه بــود؛ درمجمــوع از  36نفــر
1
مصاحب ـهی دقیــق بهعمــل آمــد.

پیشینهی تحقیق

ی میانراهــی بــرای آســایش کوتــاه
پیرنیــا ،ســاباط را اینگونــه تعریــف کــرده اســت :ســاختمان 
مســافران .بدینگونــه کــه بخشــی از راه ،سرپوشــیده بــوده و در دو ســوی آن چنــد اتــاق
یــا ســکو (صفــه) داشــته اســت؛ همچــون یــک راســتهبازار (پیرنیــا .)122 :1352 ،همــو
ً
ی خــاوری ،باختــری ،آرامــی،
عنــوان میکنــد کــه واژهی ســاباط تقریبــا ب ـ ه بیشــتر زبانهــا 
ی كه ـن دارد؛ و از دو بخ ـش «ســا»«+بات» برابــر
فرنگ ـی و تــازی رفت ـه و در فارس ـی ریش ـه 
تو
ن ربــا 
ی واژههــا ،چــو 
ت شــد ه اسـت .پســوند بــات در برخـ 
«آسایش»«+ســاختمان» درسـ 
م رفت ه ب ه جای آسایشــگا ه و اســتراحتگاه
ی هـ 
ط رو 
كاربــات و خرابــات نیــز آمــد ه اسـت .ســابا 
امــروز بــهکار میرفتــه اســت؛ همچنیــن بــه کلیــهی بناهایــی کــه بهمنظــور آســودن برپــا
میشــده ،چــه در شــهر و چــه در بیــرون از آن اطــاق میشــده و در شهرســتانهای جنوبــی
ایــران هنــوز هــم ایــن واژه درســت در جــای خــود ب ـهکار م ـیرود (پیرنیــا.)231 :1384 ،
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نعیمــا ( )1383در کتــاب دزفــول شــهر آجــر ،ســاباط را اتــاق بــاالی گــذر دانســته کــه
ســاخت آن عالوهبــر رفــع نیازهــای معمارانــه ،جنبههــای اقلیمــی را نیــز در نظــر دارد.
تهــای تاریخــی ،اتــاق سرپوشــیده روی راه
ســلطانزاده در کتــاب فضاهــای شــهری در باف 
را ســاباط دانســته اســت .همــو ( )1390در کتــاب ناییــن شــهر هزار ههــای تاریخــی ،ســاباط
را در بخــش معرفــی فضاهــای شــهری ناییــن ،قســمت معابــر همســایگی مــورد مطالعــه قــرار
ً
داده و آنرا فضــای ســر پوشــیده روی معبــر مینامــد کــه غالبــا نقــش همســایگی دارنــد.
قبادیــان ( )1373در کتــاب بررســی اقلیمــی ابنیــه ســنتی ایــران ،ســاباط را اتــاق بــاالی گــذر
نامیــده و اشــارات مختصــری نیــز بــه تفاوتهــای اقلیمــی ســاباط میکنــد .توســلی ()1391
ً
در کتاب ســاخت شــهر در اقلیم گرم وخشــک ،ســاباط را مشــخصا داالن و گذر ســر پوشــیده
میدانــد .ولیبیــگ و توکلــی ( )1392در مقال ـهای گونهشناســی فرمــی ســاباطهای ایــران
را براســاس هندســهی تــاق ســاباطها انجــام دادهانــد و بــه ســاختار حجمــی و تناســبات
شــکلیفضایی آنهــا توجهــی نکردهانــد .در مقالـهی دیگــری طاهبــاز و همــکاران ()1396
ســاباطها را از جنبــه اقلیمــی مطالعــه کــرده و بــه بررســی رفتــار حرارتــی ســاباطهای
دزفــول پرداختهانــد .محــوی و همــکاران ( )1386در مقال ـهای همچــون مقال ـهی حاضــر
خصوصیــات کالبــدی ســاباطها را معیــار اصلــی گونهبنــدی قــرار داده و فقــط ســاباط را در
ســطح زیریــن گــذر مطالعــه کــرده و گونهی غالب نقشـهی ســاباطهای اقلیم گرم و خشــک
ایــران را در تــراز زیــر ســاباط مشــخص کردهانــد؛ در صورتیکــه در تــراز بــاالی گــذر ســاباط و
فضاهــای معمــاری ایجــاد شــده بــر روی گــذر ،بــا توجــه بــه کاربــری مدنظــر ،خصوصیــات
شــکلیفضایی متفاوتــی دارنــد .عالوهبــر محــدود بــودن مطالعــات معمــاری ســاباطها،
بایــد خاطرنشــان کــرد مطالعــات مربــوط بــه معمــاری منطق ـهی ناییــن ،از فقــر بیشــتری
رنــج میبــرد کــه باعــث ناشــناخته مانــدن معمــاری ارزشــمند ایــن منطقــه شــده اســت.
حقیتنایینــی و اشــرفی ( )1375در مقالــهای بــا عنــوان «بررســی مفاهیــم و ارزشهــای
معمــاری و شهرســازی در بافــت قدیــم ناییــن» بهصــورت کلــی ،برخــی ویژگیهــای بافــت
تاریخــی ناییــن را مطالعــه کردهانــد .در مقال ـهی دیگــری از موقــر و همــکاران ( )1394بــه
بررســی مفهــوم محلــ ه در شــهر ایرانــی بــا تکیهبــر محــات هفتگانــهی بافــت تاریخــی
ناییــن پرداختهشــده اســت.

مبانــی نظــری (مفهــوم گونهشناســی و انتخــاب معیــار مناســب گونهشناســی
بــرای تحقیــق)

شــیوههای مختلفــی بــرای بررســی و ایجــاد درکــی بهتــر از فضاهــای ســاخته شــده وجــود
دارد و گونهشناســی ،یکــی از ابزارهــای توانــا در ایــن زمینــه اســت .گونــه و گونهشناســی،
از مباحــث مهــم معمــاری در دورهی معاصــر اســت .شــاید بتــوان از لحــاظ اهمیــت ،ایــن
موضــوع را در کنــار دو موضــوع مهــم دیگــر مباحــث نظــری معمــاری ،یعنــی فضــا و شــکل
یــا فــرم قــرار داد (معماریــان و طبرســا .)103 :1392 ،در تمامــی مطالعــات انجــام شــده در
دنیــای معمــاری« ،گونــه» بــه معنــای نماینــده گروهــی از اندامهــای معمــاری بــا جنب ـهی
کالبــدی (فضاهــای معمــاری ،ســازهها ،تزیینــات ،مصالــح و )...اســت کــه بــا یــک مکانیــزم
خــاص و مشــخص ،در بازجمــع آوری و دســتهبندی بــه آن دســت یافتهانــد .مبنــای ایــن

گونهشناسی ساباطهای بافت تاریخی نایین

ســازماندهی براســاس عناصــر اقلیمــی مشــترک ،شــکلهای هندســی مشــترک ،یــک کــد
ژنتیــک (جنــو تایــپ) مشــترک و هــر چیــزی کــه بتوانــد بــه گونــه ،معنــای نمایندگــی را بدهــد
تــا از راه آن بهتــر بتــوان دیگــر اعضــای گــروه را بازشــناخت ،میباشــد .در ایــن میــان ،نگرش
تاریخی-تکاملــی در معمــاری بــا وارد کــردن زنجیــرهی زمانــی بــه گونــه و گونهشناســی،
بهشــکلی متفــاوت و جامعتــر بــه موضــوع مینگــرد (معماریــان و دهقانیتفتــی:1397 ،
 .)26شــواهد موجــود در بافتهــای تاریخــی ،نشــان میدهــد معمــاران ایرانــی در گذشــته
از مفاهیمــی نزدیــک بــه گونــه و گونهشناســی بهــره میبردنــد .بهنظــر میرســد آنهــا
براســاس یکســری الگوهایــی کــه نماینــدهی یــک گــروه بــوده ،در ایجــاد بناهایــی
همخانــواده اســتفاده نمودهانــد و نظیــر خانههــای حیــاط مرکــزی ،مســاجد چهــار ایوانــی
و ...کــه امــروزه بــه آنهــا اطــاق میشــود؛ امــا هنگامــی کــه بــا نگرشهــای غربــی در
موضــوع گونــه و گونهشناســی ،بــه شــهرها و بناهــای تاریخــی ایــران پرداختــه میشــود،
تناقضهــا و نارســاییهای فراوانــی پیشمیآیــد .در معمــاری ایرانــی برخــی عوامــل
کــه در شــکلدهی گونههــا تأثیرگــذار میباشــند ،خــود را بــه ماننــد یــک الگــوی پنهــان و
غیرفیزیکــی نشــان میدهنــد کــه در نــگاه نخســت در جســم یــا کالبــد بنــا قابلشناســایی
نیســت (معماریــان.)142 :1393 ،
بخــش عمــدهای از دیدگاههــای گونهشناســی بهدلیــل پایهگــذاری ایــن دانــش در
علــم زیستشناســی ،ماهیــت و جبــری مــادی و جســمی داشــته و جنبههــای غیرمــادی در
تعریــف آن جایگاهــی نــدارد (موراتوریهــا ،بــرادران کریــر ،آلــدو روســی ،دروان و )...آنهــا
فــرم را بــدون محتــوا دانســته و ابعــاد متافیزیکــی و تجربیــات را نادیــده میانگارنــد (جــدول
 .)1اهمیــت گونهشناســی در ســاختار فرمــی از اشــیاء و در ارتبــاط اســتعاری گذشــته بــا آینــده
نهفتــه اســت و معنــای منســجم ،معمــاری ،تنهــا در یــک محتــوای برخاســته از فرهنــگ و
تاریخــی وجــود دارد .تعــداد معــدودی از محققیــن نظیــر «آلــن کولکهــن» و «رافائــل مونئــو»
جنبههــای شــهودی و متافیزیکــی گونــه و گونهشناســی برایشــان حائــز اهمیــت بــوده
اســت .کولکوهــن گونهشناســی را بهعنــوان دانشــی از راهحلهــای گذشــته در نظــر گرفتــه
اســت .ایــن دانــش بــرای انطبــاق فرمهایــی ریشــه گرفتــه از نیازهــا و ایدئولوژیهــای
زیباییشناســی گذشــته ،در تناســب بــا نیازهــای امــروز ،بــهکار بــرده میشــود .از نــگاه
مونئــو ،گونــه یــک دیاگــرام فضایــی نیســت؛ بلکــه گونــه پای ـهای براســاس شــباهتهای
ذاتــی و ســاختاری گروهــی از اشــیاء مشــخص دارد .حتــی ممکــن اســت گونــه بــه معنــای
«عمــل فکــر کــردن در گــروه» نامیــده شــود .مطالع ـهی ادبیــات موضوعــی گونهشناســی،
نشــان میدهــد هیچیــک از محققیــن شــهودگرای غربــی ،روششناســی مدونــی در جهــت
شناســایی و تحلیــل گونهشناســی ارائــه نکردهانــد .در ایــران نیــز مبانــی متافیزیکــی گونــه
در قالــب زبــان عرفانــی و فلســفی بیــان شــده کــه از زبــان و ابــزار معمــاران کــه تــوده وفضــا
اســت ،فاصلــه دارد؛ بنابرایــن ،گونــه بســتری بــرای حفــظ ویــادآوری تجربیــات معمــاری
اســت کــه میتوانــد بهعنــوان یــک مفهــوم و ابــزار ،گذشــته را بــه آینــده مرتبــط ســازد.
معمــاری َنهتنهــا بــا گونههــا توضیــح داده میشــود؛ بلکــه از دل آن روییــده میشــود .در
گونههــا حافظـهی جمعــی معمــاران و مــردم در طــول تاریــخ ضبــط و ثبــت گردیــده اســت؛ از
ای ـنرو گونــه دارای ماهیــت و جنبههــای درهــم آمیختــه از مــاده و معناســت ،نقش ـههای
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جــدول  .1جمعبنــدی نظریــات معاصــر در تعریــف
گونــه و گونهشناســی (معماریــان و دهقانیتفتــی،
.)29 :1397

ذهنــی معمــاران در طراحــی بناهــا برهمیــن اســاس اســتوار بــوده اســت (معماریــان و
دهقانیتفتــی.)29-28 :1397 ،

جنبهی مادی فیزیکی و ریختشناسانه

نظریهپرداز

نظریه در گونه و گونهشناسی

محوریت تمرکز در تعریف و ماهیت گونه

دوران ()1830

طبقهبندی اشکال پایه ،ترکیببندی شکلی ،تعریف کمی و مکانیکی

جنبههای شکلی و ترکیب آن

واتر گروپیوس

استفاده از مفهوم پروتایپ در بازتولید مکانیکی تولیدات صنعتی و معماری

جنبهی شکلی و تکثیر فراوان آن

()1920
موراتوری ()1948

مجموعهای از اجزای کالبدی معرف یک گروه از اشیاء دیدگاه تاریخی – تکاملی

ماهیت و جبر مادی و جسمی توجه به سیر زمانی

آرگان ()1960

تحلیل و سادهسازی پیکرهبندی و عملکردهای فیزیکی ساختمان

جنبههای شکلی و عملکردی

کانیجیا ()1963

تصویر ساده و کلی در ذهن معماران گذشته بهعنوان نماینده گروهی از ساختمانها،

ماهیت و جبر کادی و جسمی ،توجه به سیر زمانی

دیدگاه تاریخی  -تکاملی
روسی ()1966

ابزاری واسطهای برای تحلیلهای فرمی و شکلی

کرایر ()1975

توضیح تداوم شکلی و ساختاری ،ترکیب شکلی و همچنین سبکها ،فرمها و گونه-

جنبههای ریختشناسانه و شکلی ساختمان و موضع
ضد تاریخی
جنبههای شکلی ،موضع تاریخی

های معماری کالسیک فار غ از مفهوم توسعه و سیر تکاملی
جنبهی غیر مادی ،متافیزیکی و محتوایی

دی کانسی

شما با یک طبقهبندی زیباییشناسانه ،متافیزیکی و شناختشناسانه

جنبههای غیر مادی و غیر کالبدی ذهنی

()1844
آیمونیو ()1965

فهم میزان پایداری یک گونهی خاص در سیر تحول شهر

جنبههای عملکردی و ضدیت با جنبهی شکلی گونه

اردالن و بختیار

آرکی تایپ یا کهن الگو بهعنوان یک واقعیت موجود در عالم ملکوت و عرضه در قالب

اصالت با جنبههای معنایی و متافیزیکی

()1973

صورتهای گوناگون

مونئو ()1978

پایهای بر اساس شباهتهای ذاتی و ساختاری گروهی از اشیاء مشخص ،وسیلهای

جنبههای شکلی و کالبدی و محتوایی و غیر مادی

برای ارتباط گذشته با آینده با احاطه بر زمینه و فرهنگ
کولکوهن ()1983

دانشی از راهحلهای گذشته که با زیباییشناسی ،نیازها و تجربیات نیز همراه است

جنبههای شهودی ،متافیزیکی و تجربیات گذشته

انتخاب معیار گونهشناسی تحقیق بر اساس نظریهی معماریان

در تحقیــق حاضــر بــرای گونهشناســی ســاباطهای بافــت تاریخــی نایین ،تعریــف معماریان
مــاک و مبنــا قرارگرفتــه اســت؛ در تعریــف وی ،گونــه یــک واقعیــت فراتــر از ســه ُبعــد و
مرکــب ار اندامهــا و طر حوارههــا قلمــداد شــده اســت .از ای ـنرو گونــه تنهــا بــه تصویــر دو
ُبعــدی یــا ســه ُبعــدی از یــک جــزء بنــا نظیــر نقشــه یــا نمــا خالصــه نمیشــود؛ بــه بیانــی دیگــر
ِشــما (گونــه) بهعنــوان نماینــدهی گروهــی از بناهــا در ذهــن معمــار ،ســه ُبعد کالبــدی و
شــیوهی زندگــی عجیــن شــده باشــندگان بنــا بــا اندامهــای کالبــدی را در برمیگیــرد و تمرکــز
بــر جــزء کالبــدی یــا ُبعــد تجــارب غیرمــادی از گونــه بــه نتایجــی نادرســت ختــم میشــود.
در یــک گون ـهی معمــاری ،در پــس اندامهــای کالبــدی ،یکســری نقش ـههای معنایــی-
کالبــدی نیــز پنهــان اســت؛ ایــن نقشـههای معنایی-کالبــدی «طــر حواره» نامیــده میشــود.
طر حوارههــا راهحلهایــی اســت کــه در یــک گونــه از بنــا ســازمان یافتــه و بــا اندامهــای
مختلــف تحقــق مییابــد .ایــن راهحلهــا در شــرایط متفــاوت قابــل تکــرار و تعمیــم و
تغییــر شــکل دادن اســت .طــر حواره کانســپت 2نیســت .گرچــه ِشــما بهعنــوان یــک تصویــر
ســادهی ذهنــی مشــتملبر یکســری از اندامهــای کالبــدی و طر حوارههــا کــه گروهــی

گونهشناسی ساباطهای بافت تاریخی نایین

از بناهــا را نمایندگــی میکنــد ،میتوانــد بهعنــوان یــک کانســپت بــرای شــروع طراحــی
مطــرح باشــد .طــر حواره شــکل نیســت ،بلکــه در برگیرنــدهی تمــام راهحلهایــی اســت
کــه بــا یــک هــدف خــاص و در یــک نظــام منســجم در یــک گونــه ب ـهکار گرفتــه میشــود و
مشــتملبر طــر حوارهی اقلیمی-معمــاری ،طــر حوارهی حریــم ،طــر حوارهی فعالیتهــای
روزمــره ،طــر حوارهی ارتبــاط بــا طبیعــت ،طــر حوارهی بهشــت ،طــر حوارهی وحــدت و
ذکــر ،طــر حوارهی اعــداد و ...هســتند .ایــن مــوراد جــزو مهمتریــن طر حوارههایــی هســتند
کــه بــا توجــه بــه اطالعــات میدانــی ،شــفاهی و تجربیــات معمــاران و ســاکنان در بناهــای
گذشــته بهدســت آمدهانــد .از ای ـنرو میتــوان تعــداد طر حوارههــا را متناســب بــا زمینــه و
محی ـطکار گونهشناســی متغیــر دانســت .طر حوارههــا واســطی بیــن مفاهیــم اخــذ شــده از
مبانــی و منابــع متفــاوت مذهبــی ،فرهنگــی ،تاریخــی و اســطورهای هســتند ،یــک واســط
کــه مفاهیــم را بــه زبــان معمــاری ترجمــه کــرده و معمــار بــا اجــزا و اندامهــای معمــاری آنرا
تحقــق میبخشــد؛ بنابرایــن هــر انــدام فضایــی ،نمــا ،تزیینــات یــا ســازهای کــه در بنــای
معمــاری حضــور مییابــد درج ـهای از تأثیــر طر حوارههــا را در خــود داشــته و از آنهــا رنــگ
میگیــرد .معمــار گذشــته ،چنیــن تعریفــی کــه مشــتملبر مــاده و معناســت از آن ِشــمای
ذهنــی کــه امــروز گونــه نامیــده میشــود ،در ذهــن داشــته و براســاس آن عمــل میکــرده
اســت .طر حوارههــا در یــک مــکان و گونــهی خــاص درجــهی حضــور یکســان ندارنــد؛
بهعنــوان مثــال ،در گونههــای آبانبــار طــر حوارهی اقلیمی-معمــاری حضــور پررنــگ
داشــته و ســایر طر حوارههــا بهنــدرت در آن بــهکار رفتهانــد ،طر حوارههــا در مکانهــا و
فرهنگهــای متفــاوت نیــز تعریفــی متفــاوت مییابنــد .همپیونــدی بیــن طر حوارههــا از
ً
دیگــر مــواردی اســت کــه در مطالعــهی گونههــا مــورد توجــه اســت .هــر طــر حواره غالبــا
بهصــورت مســتقل و جــدای از دیگــر طــر حواره عمــل نمیکنــد .شناســایی بخشــی از
طر حوارههــا ،از فهــم تجرب ـهی زندگــی باشــندگان در بنــا حاصــل میشــود و محقــق را بــا
منظــق ایجــاد و کاربــرد فضاهــا و حــس زیســتن در اندامهــای معمــاری آشــنا مینمایــد.
از ایــن طریــق اســت کــه میتــوان بــه معنــای جــزء و کل فضاهــای معمــاری دس ـتیافت.
آ گاهــی بــه ایــن احساســات و تجربیــات در کنــار اندامهــای کالبــدی معنــای گونــه را از
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جــدول  .2اجــزا و عناصــر مــورد مطالع ـهی
ســاباطهای بافــت تاریخــی ناییــن براســاس
تعریــف معماریــان از گونــه (نگارنــدگان.)1396 ،
اﻧﺪاﻣﻬﺎي ﻓﻀﺎﯾﯽ -ﻣﻌﻤﺎري

اﻧﺪاﻣﻬﺎي ﮐﺎﻟﺒﺪي

اﻧﺪاﻣﻬﺎي ﺳﺎزه اي
اﻧﺪﻣﻬﺎي ﻧﻤﺎ

ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺳﺎﺑﺎﻃﻬﺎي ﺑﺎﻓﺖ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﺎﯾﯿﻦ -ﮔﻮﻧﻪ  :ﯾﮏ
ﺷﻤﺎي ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪي

ﻧﯿﺎزﻫﺎي اوﻟﯿﻪ
ﻃﺮح واره ﻫﺎ

اﻗﻠﯿﻤﯽ -ﻣﻌﻤﺎري
ﻧﺴﺒﺖ ﯾﺎ ﻋﺪم ﻧﺴﺒﺖ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪي ﻣﺎﻟﮑﺎن ﺳﺎﺑﺎط
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ً
یــک تعریــف صرفــا مــادی خــارج میســازد و تعریــف گونــه را بــه منابــع مذهبــی و فرهنگــی،
آداب و رســوم ،معیشــت و اقلیــم پیونــد میزنــد (معماریــان و دهقانیتفتــی-32 :1397 ،
 .)31براســاس تعریــف معماریــان از گونــه بهعنــوان ِشــمایی مرکــب از اندمهــای کالبــدی و
طر حوارههــا (جــدول  ،)2ابتــدا پــس از مطالع ـهی اندامهــای کالبــدی ســاباطهای بافــت
تاریخــی ناییــن و شــناخت و تحلیــل طر حوارههــای ســاباطها ،گونهبنــدی پیشــنهادی
آنهــا ارائــه میگــردد.

مطالعهی اندامهای کالبدی ساباطهای بافت تاریخی نایین

ا گــر تفاوتهــای خــاص بــا یــک بنــا و دیگــر بناهــا نادیــده گرفتــه شــود ،آنچــه بهدســت
میآیــد ،یــک ِشــما خواهــد بــود کــه میتوانیــم «گونــه» بنامیــمِ .شــما تصویــر ســاده و کلــی
گروهــی از ســاختمانهای مشــابه اســت؛ ایــن ِشــما یــا تصویــر ذهنــی بــا اندامهــای فیزیکــی
و جســمی خــاص کــه معمــار آنرا میشــناخته ،شــخصیت و تحقــق مییافتــه اســت .هــر
معمــار در یــک زمــان خــاص تصویــر یــا تصاویــری از بناهــای گذشــته تــا بناهــای دورهی
حضــور خــود را در ذهــن داشــته اســت .اندامهــای فیزیکــی و کالبــدی ســازندهی ِشــمای
ذهنــی مشــتملبر چهــار دســته :اندامهــای فضایــی ،اندامهــای ســازهای و ســاختمایهها،
اندامهــای نمــا ،و اندامهــای تزییناتــی اســت .هنگامــی کــه ایــن اندامهــا یــک شــاکله را
میســازد و بــه نماینــدهی گروهــی از بناهــا تبدیــل میشــوند ،میتــوان بــه آنهــا «گونــه»
نــام داد (معماریــان و دهقانیتفتــی .)30 :1397 ،براســاس تعریــف ارائــه شــده از گونــه،
 15ســاباط بــا اصالــت تاریخــی بهجــا مانــده از دورهی صفویــه تــا اوایــل پهلــوی برداشــت
و مستندســازی شــدند و اندامهــای فضایــی ،ســازهای و نمــا در آنهــا بررســی و تحلیــل
میشــوند (نقشــه .)1
نقشــه  .1موقعیــت  15ســاباط مــورد مطالعــه در
بافــت تاریخــی ناییــن ،مشــخص شــده در نقشــه
پایـهی ترســیم شــده براســاس عکــس هوایــی ســال
 1335ناییــن (نگارنــدگان.)1396 ،

گونهشناسی ساباطهای بافت تاریخی نایین
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اندامهای فضایی

بررســی ســاختار شــکلیفضایی در معمــاری را میتــوان جزئــی از مطالعــات نظاممنــد یــا
سیســتماتیک دانســت .معمــاری بهعنــوان یــک کل یــا یــک سیســتم ،اجزایــی دارد کــه
در ایــن میــان ،تــوده و فضــا و نحــوهی ارتباطــی آنهــا بــا یکدیگــر ،بهصــورت تحلیلهــای
شــکلی فضایــی ،بیشــتر مــورد نقــد و بررســی متخصصــان بــوده اســت (فالحــت و شــهیدی،
)29 :1394؛ درک ویژگیهــای معمــاری و درک اجــزای نظاممنــد معمــاری ســاباطها
منــوط بــه درک کلــی ایــن ویژگیهــای شــکلی فضایــی (تــوده و فضــا) و نحــوهی ارتباطــی
آنــان اســت کــه ســاختارهای کالبدیادرا کــی و کالبدیعملکــردی را قابــل درک میســازد.
از آنجاییکــه ســاباط عنصــری پوشــش دهنــده اســت ،بایــد از لحــاظ شــکل و فــرم ،دارای
ویژگیهایــی باشــد کــه میتوانــد عملکــرد پوشــانندگی یــک فضــا را بــر عهــده بگیــرد .ســطح
تحتانــی ســاباطها ،مربــوط بــه گــذر عمومــی اســت و دارای پالنــی  Iشــکل میباشــند .در
تــراز بــاالی گــذر نیــز در بعضــی از ســاباطها اتــاق ،و در بعضــی از دیگــر ترکیــب اتــاق و ایــوان
بـهکار رفتــه اســت .کشــیدگی ســاباطها ،بــه تبعیــت از جهتگیــری گــذر قــرار گرفتــه بــر روی
آن در دو حالــت کشــیدگی شــرقی-غربی و شــمالی-جنوبی قابــل ارزیابــی میباشــد .ایــن
مشخصات عمومی

جدول  .3کشــیدگی و تناســبات متریک ســاباطهای
مــورد مطالعه در پژوهش (نگارنــدگان.)1394 ،

تناسبات (متریک)
نما ()1

نما ()2

نام ساباط

ارزش تاریخی

کشیدگی

تیپ پالن

 .1میرزا بیگی

*

I

16/0

3/6

3/7

7/8

./8

2/0

2/6

3/8

7/9

./4

./7

 .2مسجد خواجه کنار بازار

*

I

7/4

3/4

4/6

7/6

./5

./7

3/7

4/5

8/1

./6

./6

 .3مسجد خواجه کنارآب انبار

*

I

8/0

3/7

5/7

5/7

-

-

3/7

5/7

5/7

-

-

 .4مصطفوی

*

I

9/0

3/7

3/4

7/4

-

-

3/6

3/4

4/6

-

-

 .5فاطمی

*

L

14/0

3/3

2/2

4/0

-

-

3/2

3/6

4/0

-

-

 .6باقریان

*

I

5/5

3/0

3/3

6/5

-

-

3/0

3/3

5/6

-

-

 .7دروازه پنجاهه

*

I

8/7

2/8

4/3

4/3

-

-

3/0

4/3

4/3

-

-

 .8امینی

*

I

9/0

3/5

3/7

7/5

./6

./6

3/5

3/4

4/3

./6

./3

 .9مفیدپور

*

I

6/4

4/7

3/7

7/6

./3

./4

4/3

4/3

4/3

-

-

 .10مسجد کاشفی

*

I

7/2

4/3

6/9

6/9

-

-

4/3

6/9

6/9

-

-

 .11مفیدی

*

I

5/9

3/8

4/1

8/0

./7

./6

4/3

4/3

4/3

-

-

 .12فرجاد

*

I

6/1

3/1

3/90

/56

-

-

3/3

5/1

6/1

-

-

 .13امامی

*

 .14اطمینان

*

 .15برخورداری

*

شرقی-غربی

عرض

ارتفاع پاکار

ارتفاع کل

عرض

ارتفاع

عرض

ارتفاع پاکار

ارتفاع کل

عرض

ارتفاع

طول

باز شو ()1

بازشو ()2

شمالی -جنوبی

4
I

6/1

3/2

3/9

7/2

./5

./6

4/3

4/3

4/3

./2

./3

I

9/0

3/3

2/9

6/3

./6

2/0

1/7

2/8

6/4

./3

./5

I

6/7

3/2

4/1

4/1

-

-

3/2

4/1

4/1

-

-
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ً
ســاباطها ،دارای ابعــاد تقریبــا مشــابهی هســتند .در واقــع تناســبات ســاباط و عــرض کــم
و ارتفــاع مناســب از خصوصیــات آنهــا محســوب میگــردد (جــدول  .)3میانگیــن طــول
 ،8/50عــرض  3/40و ارتفــاع  5/10متــر بــرای ســاباطهای باقیمانــدهی بافــت تاریخــی
ناییــن محاســبه و بهدســت آمــد (تصویــر .)1

تصویــر  .1نمــودار میانگیــن ابعــاد  15ســاباط مــورد
مطالعــه؛ میانگیــن طــول  ،8/50عــرض ،3/40
ارتفــاع ( 5/10نگارنــدگان.)1394 ،

تصویــر  .2الگــوی گذرهــا در ســاختار بافــت
تاریخــی ناییــن (نگارنــدگان.)1396 ،

تصویــر  .3موقعیــت گذرهــا در ســاختار بافــت
تاریخــی ناییــن (نگارنــدگان.)1396 ،

اندامهای سازهای

عمدهتریــن مصالــح ســاخت ســاباطهای ناییــن در بدنــه و پوشــش خشــت اســت کــه
در جدارههــا نیــز توســط مــات کاهگل انــدود میشــوند .ایــن نــوع مصالــح بــومآورد کــه
دارای بافــت زبــر ،رنــگ روشــن و ظرفیــت حرارتــی بــاال بــوده ،بهتریــن انتخــاب در پاســخ
بــه اقلیــم گــرم و خشــک ناییــن بــا تابــش آفتــاب شــدید و درج ـهی حــرارت بــاال میباشــد.
بــرای پوشــش ا کثــر ســاباطها کــه دارای جــرز باربــر هســتند ،تاقآهنــگ ،تــاق و تویــزه ،تــاق
کلنبــو ،و تــاق کجــاوه اســتفاده شــده اســت .در جــدول  4پــان و مقاطعــی از چنــد نمونــه
ســاباط مــورد ارزیابــی قــرار گرفتهانــد.

گونهبنــدی پیشــنهادی براســاس تعریــف مبنایـ ِـی تحقیــق از گونــهِ :شــمایی
مهــای کالبــدی و طر حوار ههــا
مرکــب از اندا 

ّ
بافــت تاریخــی ناییــن متشــکل از هفــت محلــه بــا مرکــز محل ـهای موســوم بــه «میدانچــه»
اســت کــه توســط معابــر و گذرهایــی بــه یکدیگــر متصــل میشــوند .گذرهــا بــه مثابـهی یکــی
از عناصــر اصلــی ســاختار شــهرهای تاریخــی ،ماننــد ناییــن مطــرح بودهانــد کــه شــبکهی
اصلــی رفــت وآمــد و ارتبــاط شــهری در آنهــا صــورت میگرفتــه و در تمــام وســعت شــهر،
محــات و مناطــق مختلــف شــهری را بههــم پیونــد میدادهانــد .گذرهــای فرعــی نیــز
نقــش عمــده و اصلــی آنهــا تأمیــن ارتبــاط بیــن نقــاط گوناگــون درون یــک محلــه اســت
(تصاویــر  3و .)2
بــا احــداث گذرهــا و عبــور از ملکهــای مجــاور گــذر ،بــا طراحــی و ســاخت ســاباط امــکان
اســتفاده از فضــای روی گــذر توســط یکــی از مالکیــن دو طــرف گــذر ،فراهــم میآمــد .فضــای
زیریــن ایجــاد شــده توســط ســاباط نیــز بهعنــوان شــار ع عــام مــورد اســتفاده قــرار میگرفــت.
در واقــع بــا شــکلگیری یــک ســاباط فضایــی مضــاف بــر روی گــذر خلــق میشــود کــه در

گونهشناسی ساباطهای بافت تاریخی نایین

نام ساباط

نما-برش

پالن

نمای شرقی

نمای غربی

جــدول  .4ارزیابــی چهــار نمونــه ســاباطهای
گونـهی اول براســاس پــان و نما-بــرش (نگارندگان،
.)1390

فاطمی

نما ()1

نما ()2

دروازه پنجاهه
مسجد میرزا اشفی
باقریان

ساباط

نما-برش

نقشه

دو نمای ساباط در کنار بازار

دو ساباط مسجد

خواجه کنار بازار و آب انبار

بازار

منبع.

مسجد خواجه

منبع.

آب
انبار

.

11

مسجد خواجه

مهتابی

در باالی گذر

سطح رویین دو ساباط مسجد خواجه

مهتابی

آب انبار نوگ آباد
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اندامهای نما

جــدول  .5انــواع نماهــای ســاباطهای بافــت
تاریخــی ناییــن (نگارنــدگان .1390

در جــدول  5نماهــای ســاباطهای بافــت تاریخــی ناییــن بههمــراه مثالهــای مــوردی
مــورد ارزیابــی قــرار گرفتهانــد.

نیمه باز (ایوان)

باز
بسته
اتاق

نیمه باز (ایوان)

بسته
اتاق
نیمه باز (ایوان)

دو نما باز

ساباط باقریان

دو نما بسته

ساباط مفیدی

یک نما بسته نمای دیگر نیمه باز
ساباط مفید پور

دو نما نیمه باز

ساباط اطمینان

شــرایطی غیــر از آن ،اســتفاده از آن امکانپذیــر نمیبــود .فضــای ایجــاد شــده توســط
ّ
ســاباط محــدود بــه دو بدن ـهی گــذر و در نتیج ـه متعلــق بــه یکــی از دو همســایهای اســت
کــه در دو ســوی گــذر اســتقرار یافتهانــد .شــناخت طر حوارههــای ســاباطهای بافــت

13

گونهشناسی ساباطهای بافت تاریخی نایین

تاریخــی ناییــن مســتلزم مطالعــهی مجموعــهی خصوصیــات و ویژگیهایــی اســت کــه
ایــن عنصــر چــه بهصــورت مســتقل و چــه در بافــت و مجموعــه ،واجــد آن میباشــد.
همچنیــن از دیــدگاه روششــناختی ،تولیــد مــدل تحلیلــی نیــاز بــه پیــش شــناختهایی
مبتنیبــر تحلیــل تفســیری تاریخــی اســناد مالکیــت ســاباطها ،مشــاهدات و برداشـتهای
میدانــی و رجــوع بــه حافظـهی شــفاهی مالــکان داشــته ،تــا فراینــد تولیــد فضــا در گــذر زمــان
وا کاوی شــود .بدینمنظــور پرسشــنامههایی کیفــی تهیــه و توســط مالــکان و ســاکنان
 15ســاباط مــورد مطالعــه تکمیــل شــد؛ در ایــن پرسشــنامهی بــاز کیفــی ،تعــدادی ســؤال
متناســب بــا هــر طــر حواره مطــرح گردیــد ،نظیــر :نحــوه و چگونگــی اســتفاده از ســاباطها
در فصــول مختلــف ســال (طــر حوارهی اقلیمی-معمــاری) یــا نســبتهای خویشــاوندی
مالــکان دو طــرف گــذر (طــر حوارهی مالکیــت ) و . ...بــا ایــن روش ،کار مطالعــات کالبــدی
و زندگــی عجیــن شــده بــا آن ،در قالــب طر حوارههــا اســتخراج گردیــد .براســاس مطالعــات
گونهشناســانه دو ِشــمای متمایــز از  15ســاباط باقیمانــده در بافــت تاریخــی ناییــن کــه
امــکان مطالع ـهی آنهــا بــوده ،بررســی شــدند بــه شــرح ذیــل اســتخراج گردیــد.

(شما) اول :بدون فضاهای معماری و فقط پوشانندهی گذر
گونهی ِ

ایــن گونــه بــا  8نمونــه ،بیشــترین تعــداد فراوانــی را در بیــن ســاباطهای ناییــن دارد؛ ایــن
گونــه بهصــورت بــاز و بــدون فضاهــای معمــاری اســت کــه در ســاباطهایی دیــده میشــود
ً
کــه عمومــا دارای پوشــش تاقآهنــگ هســتند کــه بــا توجــه بــه خصوصیــات فرمــی آن
مناس ـبترین پوشــش بــرای ایــن گونــه محســوب میگــردد .در ایــن گونــه ،فضــای ایجــاد
شــده توســط آن در زیــر گــذر ،بهعنــوان پیشفضــای ورودی بنــای مجــاور عمــل میکنــد؛
در ایــن حالــت فضــای ایجــاد شــده توســط ســاباط در گــذر ،عالوهبــر تعریــف ورودی بنــا ،بــه
ایجــاد حریــم عمومــی و امــکان گردهمآیــی و تجمــع افــراد نیــز میانجامــد .در یــک نمونــه
در «ســاباط مســجد خواجــه» کــه در کنــار آبانبــار نوگآبــاد واقــع شــده اســت ،فضــای ایجــاد
شــده توســط ســاباط بهعنــوان مهتابـ ِـی مســجد اســتفاده میگــردد .در مــورد کاربــری فضــای
ایجــاد شــده در ســاباطهای بــا مالکیــت شــخصی ،در یــک نمونــه «ســاباط مصطفــوی» بــا
دیوارهــای محصــور کننــدهی در دو نمــا ،بهعنــوان ارتباطدهنــدهی دو خانــهی مجــاور
گــذر کــه متعلــق بــه یــک مالــک اســت ،عمــل مینمایــد .در برخــی از ســاباطها نماهــای
داخلــی در تــراز زیرگــذر دارای منافــذ و نورگیرهایــی هســتند کــه یــا از بدنــهی ســاباط بــه
ســمت گــذر بــاز شــدهاند ،ماننــد (ســاباط فاطمــی) و یــا بــر عکــس؛ یعنــی از بنــای مــوازی
گــذر ،بازشــوهایی بــه داخــل ســاباط بــاز شــدهاند (ســاباط باقریــان) .بــر اســاس مطالعــات
شــفاهی بهعمــل آمــده در ارتبــاط بــا طــر حوارهی نســبت خویشــاوندی مالــکان ســاباط ،در
ً
ایــن گونــه ،مالکیــن دو طــرف گــذر بــا یکدیگــر نســبت خویشــاوندی داشــته و ا کثــرا از یــک
خانــدان میباشــند .بــا عبــور گــذر از کنــار ایــن دو خانــه ،ســاباطی بــا ســاختار حجمــی بــاز
بــر روی گــذر ســاخته میشــود .در ایــن گونــه ســاباط ،بــا ویژگــی مســقف بــودن و اختــاف
ارتفــاع بــا فضــای کلــی گــذر ،ورودی دو خانــه نیــز در زیــر ســاباط تعبیــه میگــردد؛ عالوهبــر
ایــن بهدلیــل ناامنیهــای گذشــتهی منطق ـهی ناییــن در هنــگام بــروز خطــر و حمل ـهی
مهاجمــان امــکان یاریرســانی و تــردد مطلوبتــر و آســانتر بــه دو خانــهی همجــوار و
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تصویــر  .4تحلیلــی گونهشناســانه و کالبــدی از
مهــای فضایــی ،ســازهای و نمــا در ســاباط
اند 
باقریــان از ســاباطهای گون ـهی اول (نگارنــدگان،
.)1397

خویشــاوند فراهــم میآمــد؛ (ســاباطهای فاطمــی ،فرجــاد ،مصطفــوی ،برخــورداری و
باقریــان .مصاحبــه بــا آقایــان باقریــان ،برخــورداری و انوشــه از ّ
معمریــن و آ گاهــان محلــی
و مالــکان ایــن ســاباطها).

گونهی دوم :فضاهای معماری ساباط بر روی گذر (اتاق و ایوان)

ســاباطهای ایــن گونــه ،گرچــه همگــی دارای اتــاق و یــا ایــوان بهعنــوان ِشــمای مشــترک
میباشــند ،ولــی براســاس چگونگــی ترکیــب ایــن عناصــر ،نظــام اســتقرار و جهتگیــری
ســاباط و همچنیــن زندگــی متفاوتــی کــه در هــر یــک جــاری بــوده اســت ،بــه ســه زیرگونــه
تقســیم میگــردد؛ دســتهبندی ایــن زیرگونههــا بهواســطهی مطالعــات شــفاهی بــه عمــل
آمــده در ارتبــاط بــا دو طــر حوارهی اقلیمی-معمــاری و نســبت یــا عــدم نســبت خویشــاوندی
مالــکان ســاباطها انجــام گرفتــه اســت.
الــف :زیــر گونـهی ســاباط ا تــاقدار بــا تعبیـهی بازشــو در دو نمــا :اندامهــای فضایــی
ایــن ســاباطها بهصــورت بســته بــا تعبیـهی بازشــو (بهصــورت پنجــره) طراحــی شــده اســت.
ً
نــوع پوشــش ب ـهکار رفتــه عمومــا تــاق و تویــزه بــا تــاق کجــاوه اســت کــه در یــک نمونــه در
ســاباط مســجد خواجــه در مجــاورت بــازار ،تاقآهنــگ اســتفاده شــده اســت .در ســاباط
مســجد خواجــه ،مالکیــت فضــای ایجــاد شــده توســط ســاباط ،مربــوط بــه بنــای عمومــی
مســجد اســت و در ســایر مــوارد متعلــق بــه خانههــای بــا مالکیــت شــخصی میباشــد.
ب :زیــر گون ـهی ســاباط بــا ترکیــب ا تــاق و ایــوان در یــک نمــا :طراحــی یــک نمــا
بهصــورت بســته بــا تعبیــه بازشــو از ویژگیهــای مشــترک آن بــا ســاباطهای گــروه الــف
اســت ،ولــی نمــای دیگــر بهصــورت نیمهبــاز بــا قرارگرفتــن ایــوان در جلــو فضــای بســتهی
ســاباط طراحــی میشــود .هماننــد گــروه الــف تعبیــه بازشــو بــا قــرار گرفتــن پنجــره در نمــای
ســاباط طراحــی میگــردد .مالکیــت ایــن گونــه نیــز متعلــق بــه خانههــای شــخصی مســکونی
میباشــد .یــک نمونــه از ســاباطهای ایــن گــروه در اثــر بازســازی شــکل اصیــل گذشــتهی
خــود را دارا نیســتند .در ســاباط امینــی ،نمــای جنوبــی طبــق گفتــهی مالــک بهصــورت
نیمهبــاز و ایــواندار بــوده اســت کــه بهصــورت فضــای بــازی در جلــو اتــاق بــا تعبیــه بازشــو
بازســازی شــد (جــدول .)3
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تصویــر  .5تحلیلــی گونهشناســانه و کالبــدی از
اندمهــای فضایــی ،ســازهای و نمــا در ســاباط امینــی
از ســاباطهای گون ـهی دوم (نگارنــدگان.)1397 ،

پ :زیرگونـهی ســاباط ایــوندار در دو نمــا :ایــن حالــت از گونــه دوم کمتریــن تعــداد
ً
ســاباطها را دربــر میگیــرد و اندامهــای فضایــی آن عمومــا ترکیبــی از دو یــا چنــد اتــاق بــا
ایــوان در دو نمــا اســت؛ کــه بــا عقبنشــینی ســاباط از لبــهی اصلــی نمــا و ایجــاد حریــم
و ســایه ،ســاباط بــه فضایــی درج ـهی مطلــوب از نظــر دمایــی تبدیــل میشــود .براســاس
مطالعــات طــر حوارهی اقلیمی-معمــاری بازشــوها و ســطوح نیمهبــاز ســاباطها در ارتبــاط
بــا اقلیــم گــرم و خشــک ناییــن تعریــف شــدهاند .ســطوح نیمهبــاز ،شــامل ایــوان در جلــو
فضــای بســته ســاباط میشــود .ایــن حالــت بهماننــد یــک الی ـهی حایــل در جلــو فضــای
اصلــی عمــل کــرده و بههمیــن دلیــل بهمنظــور ایجــاد ســایهی بیشــتر عمــق ایوانهــا نیــز
افزونتــر منظــور میگــردد.
در این گونه ،ســاباط بر طبق مصاحبههای شــفاهی و پرسشــنامهها ،براســاس طر حواره
نســبت خویشــاوندی و مالکیــت ،مالکیــت ملکهــای دو طــرف گــذر متعلــق بــه دو شــخص
غریبــه و بــدون داشــتن نســبت خویشــاوندی اســت کــه بــا توافــق طرفیــن ســاباط احــداث
میشــود .مالکیــت ســاباط نیــز طبــق رضایــت طرفیــن متعلــق بــه یکــی از افــراد دو ســوی گــذر
میگــردد .تعریــف کاربــری در ایــن گونــه ســاباط ،براســاس تصمیــم مالــکان میتوانــد شــامل
ســکونت دائــم و یــا موقــت باشــد .در طراحــی معمــاری ســاباطهایی بــا ترکیــب اتــاق و ایــوان
بــا توجــه بــه اقلیــم گــرم و خشــک ناییــن ،بــا ســاخت فضــای نیمهبــاز ایــوان در جلــو فضــای
بســتهی اتــاق و ایجــاد ســایهاندازی ســاباط تبدیــل بــه فضایــی مطلــوب از نظــر دمایــی
میشــود .در نــوع زندگــی رایــج گذشــته ،بســیاری از ایــن ســاباطها بــه افــرادی از فامیــل تعلــق
میگرفــت کــه اگرچــه ســاکن آن خانــه محســوب میشــدند ،امــا اقامتشــان هــم موقــت بــوده و
هــم مهــم ،ماننــد عــروس و دامادهــای جــوان یــا اقامتهــای چندماهـهی مهماناننزدیــک.
تعــدادی از ســاباطهای بافــت تاریخــی ناییــن بهدالیــل مختلفــی در دوران معاصــر
تخریــب شــده بودنــد و امــکان بررســی آنهــا نبــود؛ بــا اینحــال ،امــکان بررســی  15مــورد
بــر حســب وضعیــت اســناد ،مصاحبههــای عمیــق و برداشــتهای میدانــی امکانپذیــر
فراهــم گردیــد .موقعیــت قرارگیــری ایــن ســاباطها در بافــت تاریخــی ناییــن در نقش ـهی
شــمارهی  1مشــخص شــده اســت .بــر طبــق مبانــی گونهشناســی پژوهــش ،جــدول 6
وضعیــت گونهشناســانهی  15ســاباط مــورد بررســی را مشــخص میکنــد.
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جدول  .6ارزیابی گونهشناسانهی  15ساباط مطالعهشده در بافت تاریخی نایین (نگارندگان.)1397 ،

ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﺳﺎﺑﺎﻃﻬﺎي ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﺎﯾﯿﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻌﻤﺎرﯾﺎن -ﮔﻮﻧﻪ :ﺷِﻤﺎﯾﯽ ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪي ﻣﺮﮐﺐ از
اﻧﺪاﻣﻬﺎي ﮐﺎﻟﺒﺪي و ﻃﺮﺣﻮاره ﻫﺎ

اﻧﺪاﻣﻬﺎي ﮐﺎﻟﺒﺪي

ﻣﺼﻄﻔﻮي

ﻃﺮﺣﻮاره ﻫﺎ

ﻃﺮﺣﻮاره ﻧﺴﺒﺖ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪي ﯾﺎ ﻋﺪم
ﻧﺴﺒﺖ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪي ﻣﺎﻟﮑﺎن ﺳﺎﺑﺎط

ﮔﻮﻧﻪ اول

ﻧﻤﺎي ﺑﺎز ﺑﺪون ﻓﻀﺎﻫﺎي
ﻣﻌﻤﺎري ﺑﺮ روي ﮔﺬر و ﻓﻘﻂ
ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪة ﮔﺬر

:

ﮐﻠﻮان

ﺑﺎﻗﺮﯾﺎن

ﻓﺎﻃﻤﯽ

ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ
ﻓﺮﺟﺎد

دروازة ﭘﻨﺠﺎﻫﻪ

ﻧﺴﺒﺖ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪي ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ دو
ﻃﺮف ﮔﺬر
ﺑﺮﺧﻮرداري

ﻣﻔﯿﺪي

اﻧﺪاﻣﻬﺎي ﮐﺎﻟﺒﺪي

ﺳﺎﺑﺎط اﺗﺎﻗﺪار ﺑﺎ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺑﺎزﺷﻮ
در دو ﻧﻤﺎ

ﮔﻮﻧﻪ دوم
ﺑﺎ ﺳﻪ زﯾﺮ
ﮔﻮﻧﻪ

اﻣﯿﻨﯽ

ﻣﺴﺠﺪ ﺧﻮاﺟﻪ

ﻃﺮﺣﻮاره ﻫﺎ

ﻣﻔﯿﺪ ﭘﻮر

ﻃﺮﺣﻮاره ﻧﺴﺒﺖ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪي ﯾﺎ ﻋﺪم
ﻧﺴﺒﺖ ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪي ﻣﺎﻟﮑﺎن ﺳﺎﺑﺎط

ﺳﺎﺑﺎط ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ اﺗﺎق و
اﯾﻮان در ﯾﮏ ﻧﻤﺎ

ﺳﺎﺑﺎط اﯾﻮﻧﺪار در دو ﻧﻤﺎ

ﻣﺴﺠﺪ ﺧﻮاﺟﻪ( ﻣﺠﺎور
آب اﻧﺒﺎر )

اﻣﺎﻣﯽ

ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ

ﺑﺎ ﻋﺒﻮر ﮔﺬر از ﮐﻨﺎر ﻣﻠﮏ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎي ﻣﻀﺎف ﺑﺮ روي ﮔﺬر ،ﺑﺎ
رﺿﺎﯾﺖ و ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ﻣﻠﮑﻬﺎيِ دو
ﻃﺮف ﮔﺬر ﮐﻪ ﺑﺎﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻧﺴﺒﺖ
ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪي ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺳﺎﺑﺎط اﺣﺪاث
ﻣﯿﮕﺮدد

اﻃﻤﯿﻨﺎن

ﻣﯿﺮزا ﺑﯿﮕﯽ

گونهشناسی ساباطهای بافت تاریخی نایین

نتیجهگیری

ســاباط بهعنــوان عنصــر پوشــشدهندهی گــذر ،از لحــاظ شــکل و فــرم ،بایــد دارای
ویژگیهایــی باشــد کــه میتوانــد عملکــرد پوشــانندگی گــذر را بــر عهــده بگیــرد .از ســوی
دیگــر دارای کاربــری اســت ،لــذا میتوانــد ّ
مهیاکننــدهی شــرایط و امکاناتــی باشــد کــه
یــا بهصــورت مســتقیم میتــوان از ســاباط اســتفاده کــرد و یــا ســاباط بهعنــوان ابــزاری
بــرای رســیدن بــه آن شــرایط مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد و یــا هــر دوی ایــن حــاالت .ایــن
عنصــر معمارانــه دارای دو ســطح زیریــن (بهعنــوان شــار ع عــام) و ســطح روییــن در بــاالی
گــذر و بــا مالکیــت یکــی از طرفیــن گــذر میباشــد .در پژوهــش حاضــر ،براســاس مطالعــات
انجــام شــدهی گونهبنــدی براســاس نظریــهی معماریــان (گونــهِ :شــمایی چنــد ُبعــدی
مرکــب از اندامهــای کالبــدی و طر حوارههــای عجینشــده بــا اندامهــا) پیشــنهاد شــد و
براســاس ایــن شــیوهی گونهبنــدی ،دو گون ـهی کلـ ِـی ســاباط در تــراز بــاالی گــذر تعریــف
و تبییــن شــد .ســاباطهای گون ـهی اول در تــراز بــاالی گــذر بــدون فضاهــای معمــاری و
فقــط بهعنــوان پوشــانندهی گــذر طراحــی شــدهاند .در ایــن گونــه بــا بیشــترین تعــداد
فراوانــی ( 8ســاباط) ،مالــکان دو طــرف گــذر مربــوط بــه یــک خانــدان بــوده و بــا ســاخت
ســاباطی ورودی دو ملــک نیــز در زیــر ســاباط تعبیــه میگــردد .در گون ـهی دوم بــا عبــور
گــذر از کنــار ملــک بهمنظــور اســتفاده از فضــای روی گــذر ،ســاباطی در تــراز بــاالی گــذر،
ســاخته میشــود .ســاباطهای ایــن گونــه ،گرچــه همگــی دارای اندامهــای فضایــی اتــاق
و یــا ایــوان بــر روی گــذر بهعنــوان ِشــمای مشــترک میباشــند؛ ولــی براســاس چگونگــی
ترکیــب ایــن عناصــر ،جهتگیــری ســاباط و همچنیــن زندگــی متفاوتــی کــه در هــر
یــک جــاری بــوده اســت ،بــه ســه زیــر گون ـهی ســاباط اتــاقدار بــا تعبی ـهی بازشــو در دو
نمــا ،ســاباط بــا ترکیــب اتــاق و ایــوان در یــک نمــا و ســاباط ایــوندار در دو نمــا تقســیم
میشــوند .طــر حوارهی نســبت خویشــاوندی و نــوع مالکیـ ِـت ملکهــای دو طــرف گــذر،
ّ
ـاباط مــورد مطالعــه در بافــت
بهعنــوان مؤلف ـهای تأثیرگــذار در علــل تمایــز دو گون ـهی سـ ِ
تاریخــی ناییــن قابــل تحلیــل و ارزیابــی میباشــد .در ســاباطهای گون ـهی اول مالــکان
ملکهــای دو طــرف گــذر بــا یکدیگــر نســبت خویشــاندی دارنــد ،ولــی در گونــهی دوم
مالکیــت ســاباط بــا رضایــت و توافــق مالــکان دو طــرف گــذر کــه بــا یکدیگــر خویشــاوندی
نداشــته ،بــه یکــی از طرفیــن تعلــق میگیــرد .شــایان ذکــر اســت کــه بعــد از ســاخت ســاباط،
کارکردهــای ثانویـهی دیگــری نیــز از قبیــل اقلیمــی (ســایهاندازی و خنککــردن گذرهــا)،
ســازهای (خنثــی کــردن نیروهــای رانشــی دو طــرف گــذر) بــر ســاباط ّ
مترتــب میگــردد کــه
خــود نیازمنــد پژوهشــی جدا گانــه میباشــد .نگارنــدگان در ایــن پژوهــش بــرای اولینبــار
کوشــیدهاند بــه شــناخت و مطالعــهی ســاباطهای بافــت تاریخــی ناییــن بپردازنــد و
تحلیلــی گونهشناســانه از ایــن عناصــر ارائــه نماینــد .امــروزه بــا ساختوســازهای جدیــد
در بافتهــای تاریخــی و تعریــض گذرهــا و معابــر ،ایــن عناصــر چنــد عملکــردی و
ارزشــمند فضاهــای شــهری در معــرض نابــودی قــرار گرفتهانــد؛ لــذا بازشناســی و وا کاوی
ارزشهــای کارکردی-کالبــدی ایــن عنصــر در جهــت اســتفاده از نتایــج آن در طر حهــای
توســعهی شــهری و همچنیــن مداخالتــی کــه در بافتهــای تاریخــی صــورت میگیــرد،
امــری ضــروری و اجتنابناپذیــر اســت .مطالعــات و بررســیهای انجــام شــده در ایــن
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پژوهــش قابلیــت انجــام بــر روی ســاباطهای ســایر شــهرهای تاریخــی ،ماننــد :میبــد،
کاشــان ،کرمــان و ...را خواهــد داشــت.

پینوشت
یتــوان بــه آقــای جــواد جبلــی و حســین میرزابیگــی در محلــهی بابالمســجد ،آقــای
 .1از جملــه مصاحب هشــوندگان م 
برخورداروطــن و جــواد یــادگاری در محل ـهی کلــوان ،آقایــان حیدرعلــی مفیــدی و سقاباشــی در محلــهی چهلدختــران ،آقــای
نیـکزاد و عباســی در محلـهی کــوی ســنگ ،آقــای صفایــی ،برخــورداری و شــادفر در محلـهی ســراینو ،آقــای علــی نقــی ،انوشــه،
فاطمــی ،باقریــان ،اطمینــان و امینــی در محل ـهی نوگآبــاد و آقایــان محســنی ،مصطفــوی ،فرجــاد و فردوســیزاده در محلــهی
پنجاهــه اشــاره کــرد.
 .2ایــدهی بــزرگ ،پشــت یــک طــرح؛ در واقــع كانســپت در معمــاری ،مســیری اســت كــه در طــول آن نيازهــای فيزيكــی ،شــرايط
محيطــی و باورهــا بــه هــم میرســند و بخــش مهمــی از رونــد طراحــی شــكل میگیــرد.

کتابنامه

ی ایــران .گردآورنــده:
ی اســام 
ی بــا معمــار 
 پیرنیــا ،محمدكریــم ،1384 ،آشــنای ت ایــران.
غالمحســین معماریــان ،تهــران :دانشــگاه علموصنعــ 
ـ پیرنیــا ،محمدكریــم؛ و افســر ،كرامتالــه ،1352 ،راه و ربــاط .تهــران :ســازمان مل ـی
ت آثــار باســتانی.
حفاظ ـ 
 توســلی ،محمــود ،1391 ،ســاخت شــهر و معمــاری در اقلیــم گــرم و خشــک ایــران.اصــاح چــاپ نخســت ،تهــران :تندیــس نقــرهای.
 حقیقــت نائینــی ،غالمرضــا؛ و اشــرفی ،مهنــاز« ،1375 ،بررســی مفاهیــم و ارزشهــایمعمــاری و شهرســازی در بافــت قدیــم نائیــن» ،مجموعــه مقــاالت کنگــره تاریــخ معمــاری و
شهرســازی ایــران ،جلــد  ،4تهــران :ســازمان میراثفرهنگــی کشــور ،چــاپ اول،
ی ایــران .تهــران:
ی تاریخـ 
ی در بافتهــا 
ی شــهر 
 ســلطانزاده ،حســین ،1391 ،فضاهــا ی فرهنگــی.
دفتــر پژوهشـها 
 ســلطانزاده ،حســین ،1390 ،ناییــن شــهر هزارههــای تاریخــی ،تهــران :دفتــرپژوهشهــای فرهنگــی ،چــاپ دوم.
ی ابنیــ ه ســنتی .تهــران :انتشــارات
ی اقلیمــ 
 قبادیــان ،وحیــد .1373.بررســ دانشــگا هتهران.
 فالحــت ،محمــد صــادق؛ و شــهیدی ،صمــد« ،1394 ،نقــش مفهــوم توده-فضــا درتبییــن مــکان معمــاری» .مجل ـهی بــاغ نظــر ،شــمارهی  ،35صــص.27-38 :
 مســعودینژاد ،مصطفــی؛ طاهبــاز ،منصــوره؛ و مفیدیشــمیرانی ،ســید مجیــد،« ،1396تعامــل هوشــمندانهی معمــاری و طراحــی شــهری بهمنظــور بهبــود رفتــار حرارتــی
(نمون ـهی مــوردی :ســاباطهای محل ـهی قلعــه دزفــول)» .نخســتین کنفرانــس ملــی بــه
ســوی شهرســازی و معمــاری دانــش بنیــان ،تهــران.
محــوی ،نیلوفــر؛ مفیدیشــمیرانی ،ســید مجیــد؛ و اســامی ،ســید غالمرضــا،1388 ،«گونهشناســی ســاباط در میــان اقلیمهــای گــرم و خشــک ایــران» .علــوم و تکنولــوژی
محیــط زیســت ،شــمارهی  ،4صــص.315-305 :
موقــر ،حمیدرضــا؛ رنجبــر ،احســان؛ و پورجعفــر ،محمــد رضــا« ،1394 ،بازشناســیمفهــوم محلــه در شــهرهای کویــری ایــران نمون ـهی مطالعاتــی محلههــای شــهر ناییــن».

گونهشناسی ساباطهای بافت تاریخی نایین

مطالعــات معمــاری ایــران دانشــگاه کاشــان ،شــمارهی  ،8صــص.56-35 :
معماریــان ،غالمحســین؛ و دهقانیتفتــی ،محســن« ،1397 ،در جســتجوی معنایــینــو بــرای مفهــوم گونــه و گونهشناســی در معمــاری (مطالعـهی مــوردی خانـهی تــاالردار در
شــهر تفــت)» .مســکن و محیــط روســتا ،شــمارهی  ،162صــص.38-21 :
معماریــان ،غالمحســین ،1395 ،ســیری در مبانــی نظــری معمــاری .تهــران :ســروشدانــش ،چــاپ .10
 معماریــان ،غالمحســین ،و طبرســا ،محمدعلــی« ،1392 ،گونــه و گونهشناســیمعمــاری» .نشــریهی انجمــن علمــی معمــاری و شهرســازی ایــران ،شــمارهی  ،6صــص:
.114 -103
 نعیما ،غالمرضا ،1376 ،دزفول شهر آجر .سازمان میراثفرهنگی. ولیبیــگ ،نیمــا؛ و توکلــی ،شــفق« ،1392 ،گونهشناســی فرمــی ســاباتهای ایرانــیبــر پای ـهی هندســه» .همایــش ملــی معمــاری ،شهرســازی و توســعه پایــدار بــا محوریــت از
معمــاری بومــی تــا شــهر پایــدار ،مشــهد.
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