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دانشیار گروه باستانشناسی ،دانشگاه تهران
تاریخ دریافت1395/04/21 :؛ تاریخ پذیرش1397/10/20 :

چکیده
به نظر بسیاری از محققان ،اعتقادات را میتوان تأثیرگذارترین عامل در شکل یابی فضاهای شهرهای اسالمی و ساختار عناصر
معماری آنها دانست.در این میان ،شهر یزد یکی از معدود شهرهای کشور است که بافت کهن و محالت دوران قاجار آن به نحوی
شایسته حفظ گردیده است.به همین سبب ،در پژوهش حاضر تالش گردیده است تا پس از شناسایی ارزشها و اصول اسالمی
مؤثر  ،بر فرم یابی فضاهای معماری ،میزان کاربرد این اصول و قوانین در یکی از محلههای قاجاری این شهر (محله گلچینان) مورد
ارزیابی قرار گیرد .آن چنانکه در پژوهش حاضر مشخص گشته است ،بیشترین تأکید در محالت و بهخصوص معماری مسکونی ،به
ترتیب بر روی "رعایت حریم و محرمیت"" ،منع کردن از ضرر و زیان به غیر""،تأکید بر حفظ امنیت خانواده"" ،ترویج عدالت و
همسانی میان امت اسالمی"" ،ارتباط و وابستگی متقابل" و "حد و حریم راه" بوده و سایر شاخصها در درجه بعدی اهمیت قرار
دارند .همچنین ،بر اساس مطالعات انجامگرفته ،مشخص گردید که قریب  %90فضاهای معماری و شهری یزد در عصر قاجار از
اصول و ارزشهای اسالمی تأثیر پذیرفتهاند .بهعبارتدیگر ،میان معیارها و اصول اسالمی مؤثر احصاء شده و آنچه عمالً در بافت
قاجاری شهر اسالمی یزد به اجرا درآمده ،مطابقت باالیی وجود دارد.
واژههای کلیدی :سازمان فضایی ،ساختار اجتماعی ،قوانین اسالمی ،باستانشناسی فضایی ،بافت تاریخی یزد

 رایانامهی نویسنده مسئول:

hkarimi@ut.ac.ir
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 .1مقدمه
شهرهای ایران ،پس از سقوط ساسانیان و متأثر از دستورات دین اسالم ،بهتدریج سازمان فضایی جدیدی را
پذیرا گشتند که هویت خاصی به آنها بخشید و از دورههای پیشین متمایز ساخت( .سلطانزاده )149 :1362،
شهر اسالمی ،متشکل از بخشها و اجزاء بههمپیوستهای است که آن را بهصورت یك کل واحد معرفی
میکنند .در یك شهر اسالمی ،مسجد جامع در مرکز  ،بازارهای سنتی مسقف در پیرامون آن و محالت
مسکونی که در ارتباط با این دو فرم مییافتند؛ در کنار اجزایی همچون استحکامات شهری ،قبرستانها و ...
شهر اسالمی را شکل میدادهاند (.)Dettmann, 1969:68در شکلگیری فضاها و ساختارهای شهر اسالمی،
عوامل مختلفی دخالت دارند که جهانبینی ،عوامل اقتصادی و اقلیمی – محیطی از مهمترین و
نقشآفرینترین آنها به شمار میآیند .از میان عوامل مذکور ،تأثیر عامل جهانبینی و ارزشهای دینی و
مذهبی بر ساخت و تولید فضاهای شهر اسالمی ،بسیار تعیینکننده است .بهعبارتیدیگر ،یکی از مهمترین
عواملی که فضای شهراسالمی را میسازد ،جهانبینی افراد ساکن در آن است(بمانیان  .)61: 1387،بنابراین
هرگونه بررسی و تحقیق درزمینهٔ فضاهای شهری اسالمی،متضمن شناخت جهانبینی حاکم بر آن و توجه
به اسالم ،قوانین و ارزشهای آن میباشد (عبدالستار عثمان.)12: 1376 ،
معروف است که اسالم ،دین شهرها است و بیدلیل نیست که شهر اسالمی به دین اسالم تعلق دارد و در
حقیقت ،قرآن و سنت ،یعنی دو منبع قوانین شهری ،در پیدایش و توسعهی آن ،نقش به سزایی داشتهاند و
حتی با اجتهاد احکام بهمنظور استمرار زندگی راحتتر در شهرها از اصول فقه اسالمی بهره گرفتهاند(،شفقی،
 .)230: 1387شایانذکر است که تمرکز قوانین و ارزشهای اسالمی مؤثر بر عناصر معماری و فضای شهری
هیچگاه به معنای نادیده انگاشتن تأثیر بسترهای محیطی ،اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی و  ...مؤثر بر شکل یابی
و توسعه شهرها نیست  .بلکه اقتضای پژوهش حاضر آن است که اثرات فقه و دستورات دینی را بر فضاهای
شهر اسالمی موردبررسی قرار دهد.
در میان شهرهای اسالمی ایران ،شهر یزد ازجمله معدود شهرهایی است که بافت تاریخی آن به نحو
چشمگیری حفظشده است .بررسیها نشان میدهد که این شهر در دوران قاجار دارای  77محله تاریخی با
مساحت عرصه  743و مساحت حریم  5000هکتار بوده است(شکل  .)1از آنجائی که ماندگاری این بافت،
مطالعه و بازیابی ساختار آن را تسهیل میبخشد ،در پژوهش حاضر تالش گردیده تا با رهیافت باستانشناسی
فضایی،میزان اثربخشی دستورات دین اسالم بر فضاهای شهری و معماری آن موردسنجش قرار گیرد.
در این راستا ،محله گلچینان که مربوط به دوران قاجار میباشد (خادمزاده )256: 1388 ،و بیشتر از سایر محلهها
سالمت و رونق گذشته خود را حفظ نموده ،انتخاب گردیده است .در اجرای این پژوهش از روشهای آماری و
نرمافزارهای مختلف (از قبیل جیآیاس و اکسپرت چویس و  )...بهرهبرداری گردیده است.
عمدهترین پرسشهایی که در پژوهش حاضر تالش میگردد تا بدانها پاسخ گفته شود عبارتاند از:
 فرم معماری و فضاهای شهری بافت تاریخی یزد تا چه میزان از دستورات شرع مقدس و قوانین اسالمیتأثیر پذیرفتهاند و کدامیك از دستورات مذهبی بر شکلگیری عناصر معماری ،فرم محلهها و فضاهای شهری
تأثیرگذارند؟
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 دستورات و ارزشهای دین مبین اسالم کدامیك از اجزا و عناصر معماری و فضاهای بافت تاریخی شهر یزدرا تحت تأثیر قرار دادهاند و میزان اثرگذاری آنها در فضاهای موردمطالعه تا چه حد است؟
اصلیترین فرضیاتی که قابلیت طرح یافتهاند عبارتاند از:
 به نظر میرسد پذیرش دین اسالم ،که با تغییراتی در جهانبینی ایرانیان توأم بود ،تحوالت بنیادین را درسازمان فضایی و ساختار اجتماعی شهرهای اسالمی ایران و منجمله شهر یزد در قیاس با شهرهای قبل از
اسالم ایران به وجود آورده باشد.
همچنین فرض بر آن است که اصول و ارزشهای اسالمی بهخصوص در ارتباط با حقوق خصوصی ،نظیر
حریم خانواده و همچنین احترام به حقوق دیگران و  ...نقش اساسی در فرم یابی فضاهای معماری شهر
موردمطالعه ایفا نموده است .بعالوه ،به نظر میرسد که اصول و ارزشهای اسالمی بر ابعاد و احجام و اجزای
تزئینی عناصر معماری اثرگذار بوده است .هدف اصلی پژوهش حاضر آن است که با اتکا به جهانبینی اسالمی
و همچنین عناصر فرهنگی برجایمانده در بافت تاریخی شهر یزد ،میزان اثرگذاری دین مبین اسالم بر
فضاهای معماری و شهری را موردبررسی قرار داده و چگونگی اجرای این دستورات در فضاهای معماری و
شهری را موردسنجش قرار دهد.
 .2قلمرو پژوهش
محله گلچینان یکی از محالت رونق گرفته در عصر قاجار شهر یزد است ،که در شرایط حاضر ازیكطرف به
خیابان قیام و از طرف دیگر به خیابان شهید رجایی (ایرانشهر سابق) متصل است .درواقع ،دو معبر اصلی که
یکی کوچه گلچینان و دیگری کوچه هاشم خان است ،این محله را از دو طرف احاطه کرده است .این محله از
جهت شمال به بازار ،از جنوب به محله پشت باغ ،از شرق به محله سهل بن علی و عرق پزها ،و از غرب به
محله میرقطب محدود میشود (شکلهای2و .)3

شکل  :1موقعیت محالت و زیر محالت

شکل  :2تصویر هوایی محله گلچینان

شکل  :3موقعیت محله گلچینان

در شهر یزد(شرکت مهندسان مشاور

از سال (1335مأخذ :پایگاه میراث

(مأخذ :نگارندگان)

شمسه)84: 1385 ،

فرهنگی شهر یزد)

این محله جزء معدود محالتی است که تاکنون رونق خود را حفظ کرده است .بر اساس تحقیقات
نگارندگان ،شغل عمده مردم این محله در گذشته تجارت و بازرگانی و تا حدی رنگرزی نیز بوده است .تعداد
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زیاد کاروانسرا و خانههای اعیانی و همچنین نزدیکی به بازار خود گواه این مطلب است (شکل  .)4در برسی
نگارندگان ،تعداد  28بنا بهعنوان شاخصترین بناهای این محله شناسایی گردید که در شکل  5جانمایی
گردیدهاند.
 .3روش تحقیق
پژوهش حاضر دارای رویکرد توصیفی ،تاریخی -تحلیلی است.بهمنظور فهم میزان اثرپذیری فضای معماری از
اصول و ارزشهای اسالمی در درجهی اول به بررسی آیات قرآن و متون فقهی ،بهویژه متون مرتبط با فقه
شیعه پرداختهشده و کلیه دستورات فقهی و قوانین اسالمی که در فرم یابی این فضاها اثرگذار میباشند
شناسایی و احصاء گردیدند .و سپس با استفاده از نتایج بررسیهای میدانی محله گلچینان ،به تطبیق این
اصول و قواعد با عناصر معماری بهخصوص معماری مسکونی اقدام شده است .درنتیجه بررسیهای میدانی
 150خانه در محله گلچینان شناسایی شد که  30خانه بهصورت هدفمند انتخاب گردید (شکل  )6و سپس با
استفاده از متغیرهای تعیینشده  -که در جدول  2آمده است -چگونگی و میزان اثرپذیری خانهها از قوانین و
ارزشهای اسالمی محاسبه گردیده و در قالب جداول و نمودارهایی نشان دادهشده است(.)1
همچنین در این پژوهش از مدل تحلیل سلسله مراتبی  -که مزیت آن ،ارزیابی و اولویتبندی دادههاست
 بانام ) )2(Analytic Hierarchy Process (AHPاستفادهشده است ) .)Saaty, 1977: 234-281آنگاه بااستفاده از نرمافزار اکسپرت چویس( (Expert Choice( )3وزن و رتبه معیارهای موردنظر مشخص گردیدند.
این مکانیسم اولویتبندی که با مقیاس مقایسهای ایجاد گردید ،جهت فهم اهمیت نسبی هر یك از معیارها
مورداستفاده قرار میگیرد .(Göreneret et al. 2012: 1525-1534; Sharma et al. 2008):

شکل  :4موقعیت عناصر معماری

شکل  :5جانمایی شاخصترین بناهای

شکل  :6جانمایی خانههای انتخابشده در

مختلف محله گلچینان (مأخذ:

محله گلچینان و مجاور آن (مأخذ:

محله گلچینان (مأخذ :نگارندگان)

نگارندگان)

نگارندگان)

 .3پیشینه پژوهش
یکی از اصلیترین هدف "باستانشناسی فضایی" بازسازی فرهنگ ،اعتقادات و ساختار اجتماعی جوامع گذشته
است .اگرچه سابقه توجه به مفاهیم فضاهای معماری و مطالعه چینیجاهای کهن شهرهای یونان و روم ،مصر
و جنوب غرب آسیا به حدود یك سده میرسد ،اما از زمان راهیابی باستانشناسی فضایی ( Spatial
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Archaeologyبه دایرهی مطالعات میانرشتهای در باستانشناسی ایران ،مدت چندانی نمیگذرد(کریمیان

 .)114: 1384،بدین سبب تاکنون تنها تعداد معدودی از بافتهای کهن شهرهای ایران موردتحقیق فراگیر
قرارگرفتهاند .درواقع ،مطالعه جامع شهرهایی نظیر ایزدخواست ،بم ،ری ،اردبیل ،بروجرد ،کرمانشاه ،سنندج،
محالت ،ویگل و هراسکان ،مورچه خورت و قورتان ،دارابگرد ،اردشیر خوره و  ...را میتوان نخستین تالشهای
باستان شناسان ایرانی در بهکارگیری رهیافتهای باستانشناسی فضاها بهمنظور مطالعه شهرهای کهن
دانست( .کریمیان1383 ،؛ احمدی.)1388 ،
در خصوص بافت تاریخی شهر یزد ،تاکنون تحقیقات ارزشمندی به نشر رسیده است که از آن جمله
میتوان به پژوهشهای افشار ( ،)1354توسلی ( ،)1368 ،1360پاپلی یزدی ( ،)1390خادمزاده (،)1388
سلطانزاده ( ،)1370آیتی ( ،)1317بشارت ( ،)1385مسرت ( ،)1376معماریان ( ،)1386نقصان محمدی و حج
فروش ( ،)1372رمضان خانی و مدرس مصدق ( ،)1387و Maleki et al. 2014, Nabavi et al. 2012
 Monshizade 2008اشاره نمود .بعالوه محققانی نظیر اردالن و بختیار ( ،)1380نصر (  ) 1374نقی زاده (،)1384
بورکهارت ( )1365و  ...به بررسی مبانی سازهای  ،سبکی،تاریخی ،عرفانی و نظری و  ...معماری دوران اسالمی
پرداختهاند .بااینهمه ،مطالعاتی که به بررسی تأثیر اصول و ارزشهای اسالمی بر معماری و ساختار شهرهای
ایران و بازیابی سازمان فضایی و ساختار اجتماعی شهرها منجر گردد به انجام نرسیده است.
علیرغم آنکه محققانی همچون بسیم سلیم حکیم( )1381به مطالعه تأثیر فقه اسالمی بر شکلگیری عناصر
شهری در تونس پرداخته و معتقدند که هویت اسالمی مشترک بین شهرهای جهان اسالم بهطور مستقیم از
کاربست ارزشهای شریعت در فرایند شهرسازی حاصل آمده ،لیکن اینگونه مطالعات در شهرهای ایران اندک
است .در خصوص شهر یزد ،تنها در یك مورد به بررسی تأثیر فقه و قوانین اسالمی بر سازمان فضایی محله
فهادان پرداختهشده است(حسینی رحمتآبادی .)1390،در پژوهش حاضر تالش گردیده تا با استفاده از نمودارها و
نرمافزارهای مختلف ،چگونگی و میزان تأثیرپذیری فضای شهری و فضای معماری این شهر از اصول و
جهانبینی اسالمی را بهصورت مجزا در یکی دیگر از محالت آن (محله گلچینان) مورد ارزیابی و سنجش قرار
گیرد.
 .4احکام فقهی و قوانین اسالمی مؤثر بر سازمان فضایی و معماری شهر یزد
در این بخش باتوجهبه حجم زیاد آیات و احادیث ،از آوردن کامل آنها در این مقاله الجرم اجتناب ورزیده()4

و به اشارهی مختصری به برخی از این احکام که فضاهای شهری و معماری را تحت تأثیر قرار دادهاند ،اکتفا
مینماییم.
احصاء معیارهای اسالمی اثرگذار بر فرم فضاهای معماری سبب خواهند گشت تا میزان اثرپذیری فضاهای
شهری و عناصر معماری بهخصوص معماری مسکونی محله و شهر یزد از قوانین و ارزشهای اسالمی قابلیت
تشخیص یابد .شایانذکر است که قوانین و ارزشهای حاکم بر سازمان فضایی شهرها و آثار معماری،گاه غیر
مکتوباند و بهصورت امری عرفی در میان ساکنان شهرهای اسالمی قابلیت اجرا یافتهاند (کریمیان و عطارزاده
 .)59-76 :1390یکی از مهمترین قواعد فقهی دین اسالم قاعده "ال ضرر وال ضرار" است .بر این اساس،آن چنانکه
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از پیامبر اکرم (ص) روایتشده است ،هیچکس حق ندارد ،ولو بهعنوان اعمال حق خود ،عامل ضرر و زیان به
غیر گردد .بر این قاعده فقهی در احکام اجتماعی فروع بسیاری مترتب میباشد( جمالی .)64-66 ،1350
در حدیثی از امام صادق(ع) آمده است که ...« :من در کتاب علی علیهالسالم خواندم که رسول خدا نامهای
میان مهاجر و انصار و دیگران از مردم مدینه که با آنان پیوند داشته نوشت (و همه امضا کردند) که همسایه
مانند خود انسان است که نه زیان به او رسد و نه گناهکار شود ( ».کلینی ،1368،ج  .)490 :4در ماده  132قانون
مدنی جمهوری اسالمی ایران نیز آمده است ..." :کسی نمیتواند در ملك خود تصرفی کند که مستلزم ضرر
همسایه شود ،مگر تصرفی که بهقدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد" ( کاتوزیان .)92 :1377
در اجرای اصل فقهی ال ضرر و ال ضرار ،در شهرهای اسالمی ،عنصر ناودان بهگونهای از سقف خانه تا نزدیکی
کف معبر هدایت میگشت که به هنگام بارش باران ،آب آن بهصورت آرام و مالیم در سطح جاریشده و باعث
تراوش به رهگذران و ناهموار کردن راهها نگردد(ابن اخوه .)61 :1347 ،در درون دیوار تمامی واحدهای محله
گلچینان ناودانهایی تعبیه گردیده تا کمترین خسارت را به معبر و رهگذران وارد آورد .همچنین یکی از
مهمترین اصولی که در اسالم به آن اشارهشده ،رعایت حریم خصوصی افراد در خانههایشان است .اصلی که
انسانها را از چشماندازی به خانه دیگران منع میدارد(سوره نور ،آیه .)27
 .5بررسی تأثیرپذیری فضاهای شهری و آثار معماری از قوانین و ارزشهای اسالمی با اتکا به نتایج
بهدستآمده از نرمافزار Expert Choise
آن چنانکه آوردیم ،یکی از اهداف تحقیق حاضر آن بود تا مشخص گرداند که خانههای محله گلچینان یزد تا
چه میزان از معیارها و اصول اسالمی بهرهمند بودهاند .با توجه به مبانی نظری پژوهش و مطالعات کتابخانهای،
شاخصهای مؤثر بر فضاهای شهری و آثار معماری احصاء گردیدند ،سپس ،بهمنظور سنجش هر یك از
شاخصههای مذکور متغیرهایی تعریف گردید که در جدول شماره 2آورده شدهاند .آن چنانکه از شکل  7پیدا
است ،در معماری شهر یزد ،بیشترین تأکید بر "رعایت حرمت و محرمیت""،جلوگیری از ضرر و زیان به غیر" و
همچنین "تأمین امنیت خانواده" بوده است.این نمودار همچنین مشخص میسازد که در شاخص حرمت و
محرمیت ،متغیرهای "نداشتن اشراف به خانه همسایه""،وجود فضاهای بینابینی میان اتاقها" و همچنین
"فقدان روزنه یا پنجره در دیوار بیرونی خانه" ،در  %100خانههای موردمطالعه رعایت شده است .از طرفی،
متغیرهای"وجود فضاهای بیرونی و اندرونی"و "وجود اتاق مخصوص میهمان در اندرونی خانهها"که بهمنظور
سنجش حفظ حریم خانواده و احترام به میهمان در نظر گرفتهشده بودند ،به ترتیب در  %76و  %100خانهها
به اجرا درآمدهاند .بهعالوه بهمنظور پیشگیری از رؤیت فضاهای امن زیستی" ،ورودیهای غیرمستقیم و در
مقابل یکدیگر" و "حفاظ پشتبام" به ترتیب در  %90و  %100خانههای موردمطالعه ایجادشدهاند.
آن چنانکه نتایج مطالعات میدانی مشخص ساخته ،اصل فقهی "ال ضرر و ال ضرار" به نحو چشمگیری
موردتوجه و تأکید ساکنان شهر یزد بوده است .زیرا از سه متغیر مرتبط با این شاخص ،دو متغیر "پیشگیری از
ریزش آب ناودان" و "پیشگیری از نفوذ دود" به خانه همسایه در  %100خانهها و متغیر "پیشگیری از نفوذ بوی
غذا به خانه همسایه" در  %80خانهها موردتوجه و اجرا قرارگرفتهاند.
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در موضوع "ترویج عدالت میان امت اسالمی"،نیز دو متغیر"یکنواختی دیوارهای بیرونی" و "عدم وجود سردر
شاخص" در نظر گرفتهشده بود که به ترتیب در  %100و %80خانهها رعایت گردیده است .در جهت سنجش
میزان امنیت خانوادهها نیز متغیر"ارتفاع بلند دیوارهای بیرونی" در نظر گرفتهشده بود که در  %100خانهها به
اجرا درآمده است .وجود مکانهای مذهبی – بهداشتی در خانهها نیز ازجمله شاخصههایی بود که دو متغیر
"وجود نمازخانه در خانه" و "وجود حمام در خانه" برای آن در نظر گرفته شد .متغیر اول ،در هیچ خانهای دیده
نشد و متغیر دوم نیز تنها در  6/6خانهها به ثبت رسید .ممنوعیت استفاده از تصاویر انسانی و حیوانی در
تزئین نمای بناها نیز در  %96/6خانهها رعایت شده که میتواند دلیل حاکمیت دستورات اسالمی بر فرم یابی
فضاهای معماری این شهر باشد .در جهت تعیین میزان صرفهجویی و پرهیز از بیهودگی نیز دو متغیر "استفاده
از مصالح بومی" و "رعایت مردم واری" تعیین گردید که در احداث تمامی ( )100%خانههای موردمطالعه
موردتوجه قرارگرفته بود .درعینحال ،به نظر میرسد توصیه شریعت بر "وسعت منازل" ،در حدود نیمی ()53%
از منازل رعایت گردیده است .نتایج مطالعات میدانی همچنین مشخص داشته است که تأکید بر "ایجاد فضای
سبز" در  %100خانهها رعایت شده و تنها در  %6از خانهها نارنجستان ایجاد گشته است .نتایج پژوهشهای
میدانی همچنین معلوم داشته است که جهت قبله نیز در  %100خانهها رعایت گردیده ورودی  %36از خانهها
نیز به جهت قبله است.
همچنان که آوردیم ،تعدادی از متغیرها نیز به سنجش میزان تأثیر دستورات فقهی بر فضاهای شهری
تعیین گردیده بودند .در جهت تعیین میزان اهتمام به امور دفاعی-امنیتی محله نیز متغیر "وجود کوچههای
بنبست ،دربند و سابات" در نظر گرفتهشده بود که در  %43از فضاهای شهری به اجرا درآمده است .متقابالً،
بهمنظور تشخیص میزان ارتباطات آزاد و وابستگی متقابل در فضاهای شهری ،متغیری به نام "وجود پاخوره"
تعیینشده بود که تنها در  %23خانهها دیده میشود و  %77دیگر فاقد این عنصر معماری بودهاند .این بدان
معنا است که ارتباطات آزاد در فضاهای مجاور منازل مسکونی با محدودیت مواجه بوده است.البته متغیر
دیگری که در ارتباط با همین موضوع و با عنوان "اتاق روی کوچههای عمومی" تعیین گردیده بود ،در
هیچکدام از خانههای موردمطالعه به ثبت نرسید.در موضوع حد و حریم معابر ،دو متغیر "عدم وجود موانع در
راه اصلی" و همچنین "عرض مناسب (3تا  3/5متر) راههای اصلی"در نظر گرفته شد که در  %100معابر
بررسیشده رعایت گردیده است.
 .1-5بررسی نتایج بهدستآمده با نرمافزار Expert Choise

همانطور که در روش تحقیق توضیح داده شد ،با کمك پرسشنامهای که بین روحانیون و معمرین محله شهر
یزد توزیع گردید ،به هر یك از شاخصههای اصلی و متغیرهای پژوهش وزنی اختصاص داده شد (با کمك
پرسشنامههای  1و  .)2آنگاه ،این شاخصهها و متغیرها بهصورت دودویی و با استفاده از دو پرسشنامهی
تکمیلشده مقایسه گردیدند .با توجه به قابلیت نرمافزار اکسپرت چویس ،به نتایج هر یك از مقایسهها عددی
بین  1تا  9اختصاص یافت و چنانچه یك متغیر در قیاس با متغیر دیگر از اهمیت بیشتری برخوردار بود امتیاز
باالتری میگرفت و در صورت تساوی عدد  1برای آن لحاظ میگردید .همانطور که در شکل  8مشاهده
میشود ،بیشترین وزن ( )./255به شاخص"رعایت حرمت و محرمیت" دادهشده و شاخص "جلوگیری از ضرر و
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زیان به غیر" با وزن ( )./202در رده بعد و "تأکید بر امور امنیتی و دفاعی" با وزن ( )./138اولویت بعدی قرار
گرفت .در رتبهبندی متغیرها نیز (شکل  )9بیشترین امتیاز/وزن به جلوگیری از "ریزش آب ناودان به خانه
همسایه"( )./149اختصاصیافته و پسازآن نیز "نداشتن اشراف به خانه همسایه"(" ،)0/086یکنواختی دیوارهای
بیرونی"(" ،)./080ایجاد دیوار بلند خانه"( )./071و "ساختن اتاق روی کوچههای عمومی"( ،)./069به ترتیب در
اولویت بعدی قرار دارند .این نمودار همچنین مشخص میسازد که متغیرهای وجود نارنجستان ( ،)./002وجود
بیرونی ( ،)./003وجود تزیینات انسانی و حیوانی( )0/003از کمترین امتیاز/وزن برخوردار میباشند.
 .2-5ماتریس نتایج شکل

در آخرین گام ،دادههای حاصل از بررسی میزان تحقق معیارهای اسالمی در فضاهای معماری مسکونی و
همچنین سازمان فضایی محله گلچینان در ماتریسی قرار داده شدند(جدول .)3روش کار بدین گونه است که
میزان تطابق سازههای معماری با متغیرهای فوق االشاره محاسبه گردیده و در  Scoreجدول آمده است و
سپس وزن هر کدام نیز در جلوی آن ذکر گردیده است.از حاصلضرب این دو در هم ،عددی بهدستآمده که
در ستون  Sumنوشتهشده است .سپس تمام اعداد مندرج در این ستون باهم جمع شده و در وزن شاخه
اصلی (شکل  )8ضرب گردیده است .این کار برای تمام متغیرها تکرار گردیده و سپس تمام اعداد بهدستآمده
از این روند باهم جمع گردیده و عدد نهایی  3.6261بهدستآمده که با توجه به محاسبه ،نسبت میزان تحقق
قوانین و ارزشهای اسالمی در معماری مسکونی و محالت،بالغبر  %90تعیین گردید.

شکل  :7نمودار میزان تحقق معیارهای اسالمی در فضاهای معماری محله گلچینان (مأخذ :نگارندگان)

شکل :8نمودار وزن معیارهای اصلی(مأخذ :نگارندگان)
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شکل : 9نمودار وزن متغیرهای مورداستفاده در تشخیص تأثیر قوانین اسالمی بر فضاهای معماری یزد (مأخذ :نگارندگان)
جدول : 3میزان اثرپذیری معماری مسکونی و فضای محلهای محله گلچینان از معیارها و ارزشهای اسالمی(نگارندگان)
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 .6مقایسه خانههای اعیانی و غیر اعیانی در اثرپذیری از قوانین و ارزشهای اسالمی
همانطور که آورده شد ،نیمی از بناهای موردمطالعه،خانه اعیانی و نیم دیگر غیر اعیانی انتخاب گردیدند .آن
چنانکه نتایج مطالعات میدانی مشخص داشته است ،از میان  35متغیر مورداستفاده ،در  23مورد ،بین این دو
گروه از خانهها تشابه و یکسانی دیده میشود که این مسئله گویای اجرای بیشتر قوانین اسالمی توسط تمامی
ساکنان شهر اعم از اقشار مرفه و یا مردمان عادی است .این نتایج همچنین معلوم ساخت که در  12متغیر نیز
میان این دو گروه خانه تفاوت وجود داشت .آن چنانکه در شکل 10مالحظه میگردد ،دستور
اسالمی"پیشگیری از نفوذ بوی غذا از آشپزخانه به خانه همسایه" ،در تمامی ( )100%خانههای اعیانی و %60
خانههای غیر اعیانی رعایت شده است.همچنین ،دستور فقهی"عدم قرارگیری ورودی اماکن در مقابل یکدیگر"
در  %80خانههای اعیانی و  %100خانههای غیر اعیانی به اجرا درآمده است.

شکل  :10نمودار مقایسه خانههای اعیانی و غیر اعیانی در رعایت معیارهای اسالمی (مأخذ :نگارندگان)
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درحالیکه  %60از خانههای اعیانی در انتهای خیابان بنبست جای دارند %26.6 ،از خانههای غیر اعیانی در
مسیر معابر عمومی ساختهشدهاند .وجود سابات در مجاور  %53.3از خانههای اعیانی و حدود  %33.3از
خانههای غیر اعیانی نیز میتواند نشانه تأثیر تمکن مالی بر استفاده بیشتر از فضاهای شهری باشد .بدین
مفهوم که بیشتر افراد دارای تمکن مالی توانستهاند بر فراز معابر عمومی نیز فضایی احداث و از آن بهره گیرند؛
حالآنکه این تعداد در افراد عادی به حدود نصف میرسد .شاید بتوان بیشترین تأثیر تمکن مالی بر شکل یابی
فضاهای معماری را در پاخوره و حمام بناها مشاهده نمود .پاخوره در  %40خانههای اعیانی وجود دارد،
حالآنکه خانههای غیر اعیانی اساساً از آن بیبهرهاند .حمام نیز در  %13.3خانههای اعیانی وجود دارد و حتی
یك مورد نیز در خانههای غیر اعیانی شناسایی نگردید .ازجمله متغیرهایی که بر وجود تفاوتهای اجتماعی در
بافت شهر یزد گواهی میدهد  ،وسعت بناهای مسکونی است .در حدود  %86.6خانههای اعیانی ،وسیع و دارای
میانگینی در حدود  800تا  1600مترمربع است .این در حالی است که میانگین مساحت خانههای معمولی،
بهطورکلی در حدود  300تا  600مترمربع میباشد .البته ،خانههای غیر اعیانی نسبتاً بزرگی نیز وجود داشت
که درصد آنها تنها  ، %20و میانگین مساحت آنها در حدود  600تا  900مترمربع برآورد گردید.
همچنین تقریباً در  %86.6خانههای اعیانی ،حیاط بیرونی وجود داشته است درحالیکه تنها در تقریباً %13
خانههای غیر اعیانی فضاهای بیرونی به چشم میخورد" .عدم وجود سردر شاخص" نیز یکی دیگر از
متغیرهایی است که شاخص تفاوتهای اجتماعی در شهر موردمطالعه میباشد .درنتیجه پژوهشهای میدانی
مشخص گردید که  %100خانههای غیر اعیانی فاقد سردر شاخص هستند ،درحالیکه این متغیر در خانههای
اعیانی %60 ،به ثبت رسیده است .از دیگر متغیرهایی که تأثیر تفاوتهای اجتماعی بر بهکارگیری قوانین
اسالمی را مشخص میدارد  ،وجود تزئینات انسانی و حیوانی در بناها است .نتایج مطالعات میدانی معلوم داشته
که در %6.6خانههای اعیانی از این عناصر تزئینی استفادهشده ،حالآنکه خانههای غیر اعیانی تماماً فاقد
تزیینات انسانی و حیوانی میباشند.
 .7نتیجه
هدف اصلی پژوهش حاضر آن بود تا با شناخت اصول و ارزشهای اسالمی و همچنین نتایج بررسیهای
میدانی ،میزان اثرگذاری دین مبین اسالم بر فضاهای معماری و شهر یزد را موردبررسی قرار دهد.اینك ،با
جمعبندی نتایج مطالعات انجامیافته ،زمان آن است تا به پرسشهای پژوهش پاسخ گفته و فرضیات آن مورد
آزمون قرار گیرد:
اولین پرسش پژوهش حاضر آن بود که مشخص گرداند میزان تأثیرپذیری فرم معماری و فضاهای شهری
بافت تاریخی یزد از دستورات شرع مقدس و قوانین اسالمی تا چه حد است و کدامیك از دستورات مذهبی و
فقهی بیشترین اثرگذاری را داشتهاند؟با اتکا به نتایج پژوهش حاضر ،به جرات میتوان گفت که معیارهای
اسالمی در حدود  %64.97از خانههای اعیانی رعایت شده است؛ حالآنکه که در خانههای غیر اعیانی این
میزان به  %46.1میرسد .ازجمله دالیل آن را میتوان در تمول مالی بیشتر صاحبان خانههای اعیانی ،شغل
آنها و دادوستد با افراد مختلف ،ارتباط تنگاتنگ آنها با روحانیون و همچنین رعایت نکات امنیتی برای
سرمایه و حرم خود دانست .درنهایت میتوان اینچنین ادعا کرد که در محالت و خانههای مسکونی قواعدی
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رعایت میشده که پاسخگوی نیازهای معنوی ساکنین از قبیل آرامش ،امنیت ،حفظ حریم و  ...باشد .نیازهایی
که با توجه به فرهنگ و عرف جامعه و عقاید دینی آنها یقیناً آرامش و آسایش را برای آنها به ارمغان
میآورد .با آنچه گفتهشده ،فرضیه اول پژوهش مبنی باآنکه اصول و ارزشهای اسالمی بهخصوص در ارتباط با
حقوق خصوصی ،نظیر حریم خانواده و همچنین احترام به حقوق دیگران و  ...نقش اساسی در فرمیابی
فضاهای معماری شهر موردمطالعه ایفا نموده است ،به اثبات میرسد.
پرسش دوم آن بود که دستورات و ارزشهای دین مبین اسالم کدامیك از اجزا و عناصر معماری وفاهای
شهر یزد را بیشتر تحت تأثیر قراردادند؟آن چنانکه در پژوهش حاضر مشخص گشته است ،بیشترین تأکید در
محالت و بهخصوص معماری مسکونی ،به ترتیب بر روی "رعایت حریم و محرمیت"" ،منع کردن از ضرر و زیان
به غیر""،تأکید بر حفظ امنیت خانواده"" ،ترویج عدالت و همسانی میان امت اسالمی"" ،ارتباط و وابستگی
متقابل" و "حد و حریم راه" بوده و سایر شاخصها در درجه بعدی اهمیت قرار دارند .بر اساس متغیرهای
ارزیابیشده ،بیشترین تأکید به "جلوگیری از ریزش آب ناودان به خانه همسایه" و سپس "نداشتن اشراف به
خانه همسایه" و" یکنواختی دیوارهای بیرونی و هویت بصری خانه" اختصاص دادهشده است .همچنین ،بر
اساس نمودارها؛ متغیرهای "نداشتن اشراف به خانه همسایه"" ،وجود فضاهای بینابینی میان اتاقها" و
همچنین "فقدان روزنه یا پنجره در دیوار بیرونی خانه " ،که متغیرهایی مربوط به شاخص رعایت حرمت و
محرمیت میباشند تقریباً در  %100خانهها رعایت شده است .از طرفی متغیر "وجود فضاهای بیرونی و
اندرونی" که برای حفظ حریم خانواده و همچنین احترام به میهمان بوده نیز در  %76خانهها رعایت شده است.
در معیار ترویج عدالت و همسانی میان امت اسالمی دو متغیر در نظر گرفتهشده که یکنواختی دیوارهای
بیرونی در  %100خانهها رعایت و متغیر دیگر نیز یعنی عدم وجود سردر شاخص نیز تقریباً در  %80خانهها
لحاظ گردیده است .همچنین در مسئله حفظ امنیت خانواده نیز متغیر ارتفاع بلند دیوار در  %100خانهها به
کار گرفتهشده است .درنهایت بر اساس جدول ماتریس طراحیشده و همچنین نرمافزار اکسپرت چویس،
قوانین و ارزشهای اسالمی،در کل ،در حدود  %90بر محالت و معماری مسکونی اثرگذار بوده است.
با آنچه آورده شده ،فرضیه دوم پژوهش نیز قابلیت اثبات مییابد .زیرا به نظر میرسد که در شهر یزد عهد
قاجار ،اصول و ارزشهای اسالمی بر ابعاد و احجام و اجزای تزئینی عناصر معماری اثرگذار بوده و آنها را تحت
تأثیر قراردادِ است.
پینوشتها
 -1روش کار اینگونه بود که کلیه خانههای محله در نقشهای با کدهایی (نظیر  )YG39-YG4-YG8مشخص گردیدند تا ثبت
متغیرها و کارهای آماری آنها با مشکل مواجه نگردد .آنگاه بناهای انتخابی در نقشهای جانمایی گردیدند.
 AHP -2بهخصوص زمانی که هدف و موضوع بهخوبی مشخص باشد ،یك روش بسیار مؤثر است .این روش،در مواقعی که
معیارهای تصمیمگیری بهصورت سلسله مراتبی به زیر معیارهایی تقسیم میشود بسیار پرکاربرد است Semih&Seyhan,
) ( 2011,12-21درعینحال ،این روش در تشخیص اولویت نسبی مورداستفاده قرار میگیرد.
 -3این نرمافزار در سالهای اخیر در تحقیقات بسیاری مورداستفاده قرارگرفته است .برای آشنایی بیشتر با این نرمافزار مراجعه
شود به(Barzekar et al, 2011: 59-67; Tahriri et al, 2008: 54-76; Li & Li, 2009: 5557-5564).:
 -4برای اطالع بیشتر میتوان به پایاننامه  :عزیزی ،حمید " ،1394 ،ساختار و عملکرد فضاهای شهر یزد در دوران قاجار با اتکا به
شواهد باستانشناسانه" پایاننامه دکتری ،گروه باستانشناسی ،دانشگاه تهران
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