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چکیده

Abstract
Some elements of architecture may to be persistent in
vernacular architecture in couse of function, comfort
and sense of belonging to the place. These elements
sometimes evolved and altered from an vernacular
architectural element (such as a central courtyard or
porch) to an index traditional architectural. In Iran,
traditional residential structures are usually divided into
two parts, the inner part which is the private sector so
called interior or Andarouni and exterior part which is
the place of reception of guests or public which is named
Birouni. The purpose of this study is to identify the
evolution of the two elements of the central room and
the surrounding corridor in the vernacular architecture
of Khorasan and the role and influence of these elements
in emerge Interior and Exterior in the Iranian house. The
research method is descriptive-analytical and the data
have been collected and analyzed through library
resources. In order to achieve the purpose of the
research, an attempt was made to study the maps of preIslamic monuments according to respectively
chronology. The results of this study show that the two
elements of the corridor and the central room are
components of the vernacular architecture of Khorasan
from the second millennium BC and in postAchaemenid period corridor and central room
combined with columnar porch as a components of
vernacular architecture of western and northwestern
Iran and it forms plan of Ayadana (Tarma-house).The
corridor element has showed an important role in the
emerge approach introversion in Iranian buildings,
especially in the Khorasan region and has been an
important factor in the interior emergence of the Iranian
house. The corridor is eliminated with the arrival of
Islam in Iranian architecture, but after that corridor
remains as nostalgia in the movement system of the
Iranian house (in stance: Gholam Gardesh or
Mardgard).

 ازجمله،برخی از عنارص معامری بومی ممکن است به دالیل مختلف
 در معامری تداوم، آسایش و القای حس تعلق به مکان،عملکرد
داشته و گاه توسعهیافته و از یک عنرص معامری بومی (مثل حیاط
 در ایران.مرکزی یا ایوان) به یک مؤلفه معامری سنتی تبدیل گردد
 اندرونی که،سازههای مسکونی سنتی بهطورمعمول به دو قسمت
بخش خصوصی بوده و بخش بیرونی که محل پذیرایی از میهامن یا
، هدف از این پژوهش.افراد بیگانه بوده تقسیم میشده است
شناسایی سیر تحول دو عنرص اتاق مرکزی و داالن پیرامون آن در
معامری بومی خراسان و نقش و تأثیر این عنارص در پیدایش اندرونی
تحلیلی و داده- روش پژوهش توصیفی.و بیرونی در خانه ایرانی است
ها از طریق منابع کتابخانهای جمعآوری و مورد تطبیق و تحلیل قرار
 برای دستیابی به هدف پژوهش تالش گردید نقشه بناهای.گرفته اند
.پیش از اسالم با توجه به تقدم و تأخر زمانی موردمطالعه قرار گیرند
نتایج این پژوهش نشان میدهد که دو عنرص داالن و اتاق مرکزی از
مؤلفههای معامری بومی خراسان از هزاره دوم پیش از میالد بوده و
پس از دوره هخامنشی با ایوان ستوندار از مؤلفههای معامری بومی
مناطق غرب و شامل غربی ایران ترکیبشده و تشکیل پالن آیادانا را
 عنرص داالن نقش مهمی در درونگرایی بناهای ایرانی.میدهند
بهخصوص ناحیه خراسان داشته و عاملی مهم در پیدایش اندرونی در
 داالن با ورود اسالم در معامری ایرانی حذف.خانه ایرانی بوده است
 اما پس از اسالم بهمثابه یک نوستالژی در نظام حرکتی خانه،میگردد
.ایرانی (هامنند غالمگردش یا َمردگرد) برجای میماند
، اندرونی، معامری بومی خراسان، داالن، اتاق مرکزی:واژگان کلیدی
بیرونی
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مقدمه

تفکیک با توجه به بزرگی یا کوچکی بنا ،یا با تأکید بر نوع

حوزهبندی فضاهای خانه در ایران نشانگر اهمیت اقلیم،

سلسلهمراتب اجتامعی رعایت شده در سازه ،در هشتی یا

سنت و مفاهیمی چون آسایش در ساخت خانه از پیش از

میانرسا میرس میگردید.

اسالم تاکنون بوده است .سازههای مسکونی بهطورمعمول به

این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و نگاه حاکم بر آن در

دو بخش ،اندرونی که بخش حرمخانه بوده و بخش بیرونی که

متام بخشها ،تحلیل محور است و از ابزار توصیف و تطبیق

محل پذیرایی از میهامن یا افراد بیگانه بوده تقسیم میشده-

دادهها بهره برده است .در تحلیل و تبیین مسئله فضاهای

اند .این حوزهبندی فضاهای خانه ،از خانههای بزرگان تا

اندرونی و بیرونی سازههای مسکونی تالش شده با روش

اقشار کمدرآمد در گونههای مختلفی مشاهده میگردد.

توصیف ،تطبیق و تحلیل عنارص معامری (بهخصوص داالن

بخش بیرونی معموالً ،قسمتی از خانه بوده که محل پذیرایی

پیرامون اتاق مرکزی) ،به چگونگی ظهور اندرونی و بیرونی در

میهامن و یا مالقات رسمی مالک ساختامن با افراد بیگانه

بناهای مسکونی بپردازد .همچنین کوشش شده در جمعآوری

بوده است .گاهی مواقع این بخش دارای منا و عنارص ویژه و

اطالعات از منابع دستاول کتابخانهای استفاده گردد.

برجستهای بوده است ،بدینصورت که دارای ایوانی در جلو

پرسشهای این پژوهش عبارتاند از .۴ :داالن پیرامون اتاق

و تعدادی بازشو در این بخش است .طرح این قسمت از

مرکزی چگونه موجب حرم شدن اتاق شده و موجب پیدایش

خانه ،بهگونهای است که فرد تازهوارد بهسادگی تشخیص

فضای اندرونی در معامری ایران پیش از اسالم میشود؟ .۰

میداده است که باید در کجا منتظر حضور صاحبخانه قرار

نخستین بناهای دارای داالن و اتاق مرکزی در کجا

گیرد .درحالیکه اندرونیها معموالً دارای یک ورودی بوده که

شناساییشده و سیر تحول آن چگونه بوده است؟

بهطور مستقیم در معرض دید فرد تازهوارد شده قرار منیگرفته

پیشینه پژوهش

است و اتاق مرکزی آن بهوسیله اتاقهای دیگر یا داالنی

پیشی ی ی ییینه پی ی ی ییژوهش در می ی ی ییورد فضی ی ی ییاهای انی ی ی ییدرونی و بیرونی ی ی ییی

محصور میشده است .پیدایش داالن در پیرامون یک اتاق

بناهی ی ییای ایرانی ی ییی بسی ی یییار نی ی ییاچیز و پراکنی ی ییده اسی ی ییت ،بهگونی ی ییهای

موجب َح َرم شدن اتاق مرکزی شده و به عبارتی تبدیل فضا

ک ی ی ی ییه برخی ی ی ی ییی پژوهشی ی ی ی ییگران رصفی ی ی ی یا ً بی ی ی ی ییه توصی ی ی ی یییف فضی ی ی ی ییاهای

به اندرونی میگردد.

انی ی ی ییدرونی و بیرون ی ی ی ییی ی ی ی ی ییک س ی ی ی ییازه ش ی ی ی ییاخص دوران اس ی ی ی ییالمی

آنچه ما درباره اندرونی و بیرونی سازههای مسکونی میدانیم،

(ب ی ییهخصی ی ییوص دوران متی ی ییأخر) پرداختی ی ییهان ی یید و یی ی ییا برخی ی ییی دیگی ی ییر

بیشرت متعلق به خانههایی است که میراثی از شیوه اصفهانی

هامننی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یید می ی ی ی ی ی ی ی ی ی ییالکومکی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ییالج و دیویی ی ی ی ی ی ی ی ی ی یید اسی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ییرتونا
;،)Colledge,1977:63

بوده است .شیوه اصفهانی تداوم فرهنگی شیوههای

(Stronach,1985:612

معامری قدیمیتر هامنند خراسانی ،رازی و آذری میباشد

بهص ی ی ی ییورت َجسی ی ی ی ی اته و گریخت ی ی ی ییه بناه ی ی ی ییای پ ی ی ی یییش از اس ی ی ی ییالم را

(پیرنیا .)۱۴-۰۸۲ :9831 ،این سازهها درونگرا بوده و

توصی ی ی ی یییف کی ی ی ی ییرده و بی ی ی ی ییه نقی ی ی ی ییش داالن در َح ی ی ی ی ی َرم شی ی ی ی ییدن بنی ی ی ی ییا

بهطورمعمول رسدری باشکوه یا مزین داشته و حاوی عنارص

پرداختی ی ی ی ییهانی ی ی ی یید .گروهی ی ی ی ییی از پژوهشی ی ی ی ییگران نیی ی ی ی ییز بی ی ی ی ییه تحلیی ی ی ی ییل

تزیینی و حتی کارکردی چون پیرنشین و غیره هستند .در شیوه

فضی ی ی ی ی ییاهای معی ی ی ی ی ییامری در ابنیی ی ی ی ی ییه سی ی ی ی ی یینتی پرداختی ی ی ی ی ییه و ب ی ی ی ی ی ییه

اصفهانی باوجود درونگرا بودن سازه ،رسدر ورودی تأکیدی

موض ی ی ی ییوعات قاب ی ی ی ییلتوجهی اش ی ی ی ییاره نداش ی ی ی ییتهاند ،بهگون ی ی ی ییهای

ویژهبر ورود دارد .این ورود با توجه به اهمیت و عظمت رسدر

ک ی ییه می ی یییتی ی ییوان کتابشناسی ی ییی بزرگ ی ییی در آن بی ی ییاب تی ی ییدوین کی ی ییرد.

دارای ترشیفات خاص خود بوده است .درب ورودی دو لته

در اینجی ی ی ییا تنهی ی ی ییا بی ی ی ییه می ی ی ییواردی از پی ی ی ییژوهشهی ی ی ییای اعاملشی ی ی ییده

و دو کوبه دارد (سلطانزاده36-38 :9831 ،؛ رایس:9833،

اشی ی ی ییاره می ی ی یییکنی ی ی یییم ،بی ی ی ییرای مثی ی ی ییال محبی ی ی ییی پژوهشی ی ی ییی تحی ی ی ییت

911؛ مرتضی .)943 :9833 ،کوبه ویژه زنان یا مردان یا محرم

عنی ی ی ی ییوان سلسی ی ی ی ییلهمراتب ورود بی ی ی ی ییه خانی ی ی ی ییه ایرانی ی ی ی ییی

ورتی ی ی ی ییی

و نامحرم بوده و بدینوسیله ورود افراد از هامن ابتدا

جه ی ی ییت طراح ی ی ییی ورودی بناه ی ی ییای مس ی ی ییکونی ام ی ی ییروز را انج ی ی ییام

تقسیمشده و سپس در فضای هشتی ،سیرکوالسیون

داده اسی ی ی ییت .البتی ی ی ییه مقالی ی ی ییهای در زمینی ی ی ییه فضی ی ی ییاهای خی ی ی ییاص

(فضای دسرتسی) به اندرونی و بیرونی جداشده یا این

مع ی ی ییامری ب ی ی ییومی ی ی ی ییا مقال ی ی ییهای ب ی ی ییه عن ی ی ییوان رویک ی ی ییردی ن ی ی ییو ب ی ی ییه

اثی ی ی ییر اکرمی ی ی ییی و دامی ی ی ی ییار نگی ی ی ییارش شی ی ی ییده اس ی ی ی ییت کی ی ی ییه ارتب ی ی ی ییاط

پدید میآید« ،عنارصی مثل بالکن و پنجرههای مرشفبه

چن ی ی ی ییدانی ب ی ی ی ییا موض ی ی ی ییوع ای ی ی ی یین پ ی ی ی ییژوهش ندارن ی ی ی یید .همچن ی ی ی ییین

کوچه و خیابان موجب برونگرایی خانه ایرانی میگردد»

مطالعی ییاتی در زمینی ییه معی ییامری بی ییومگی ییرای روسی ییتای کن ی ی

اثی ییر

(مجتهدزاده.)19 :9833 ،

ابویسی ی ی ییانیجغتی ی ی ییایی و همکی ی ی ییاران و واکی ی ی ییاوی نظی ی ی ییام فضی ی ی ییایی

هامنطور که گفته شد حیاط مهمترین بخش خانه ایرانی

تئ ی ییوری

است که پیرامون آن فضاهای متعددی چیدمان میگردد.

نح ی ییو فض ی ییا اثی ی ییر رکنی ی ییی و احمی ی ییدی انجی ی ییام شی ی یده اسی ی ییت ،امی ی ییا

وجود سه عنرص آب ،فضای سبز و ایوان از عنارص مهم حیاط

بی ی ی ییه آن پرداختی ی ی ییه شی ی ی ییده اسی ی ی ییت،

هستند که عالوه بر «کاسنت از خستگیها و نگرانیهای

ریشی ی ییهیی ی ییابی و چگی ی ییونگی پیی ی ییدایش داالن و تبدیلشی ی ییدن اتی ی ییاق

روزانه ،تلطیف روحیه و روان را بالفاصله در بدو ورود به آن

بی ییا داالنی ییی پیرامی ییون آن بی ییه فضی ییای انی ییدرونی و یی ییا َح ی ی َرم اسی ییت؛

موجب میشود» (باقری .)949 :9818 ،در اینجا به نقش و

موضی ی ییوعی کی ی ییه تی ی ییاکنون بی ی ییه آن کمی ی ییرت پرداختی ی ییه شی ی ییده اسی ی ییت.

اهمیت عنارص حیاط و ایوان در رویکرد خانه ایرانی به

پرسی ی ییش اصی ی ییلی بی ی ییر ایی ی یین قی ی ییرار دارد کی ی ییه وجی ی ییود اصی ی ییطالحاتی

درونگرایی پرداخته میشود .نوع چیدمان عنارص معامری

چ ی ییون آیادان ی ییا ،طارم ی ییه ،دی ی ییوانخان ی ییه ،دی ی ییوان خ ی ییاص در ای ی ییران

ایرانی ،هامنند اندام انسانی است؛ تقارن ،تناسب در متام

باس ی ییتان و حت ی ییی ای ی ییران پ ی ییس از اس ی ییالم ب ی ییه چ ی ییه معن ی ییا ب ی ییوده و

اجزاء انسان مشهود است .انسان دارای دو چشم ،دو گوش،

کارکردشی ی یان چی ی ییه بی ی ییوده اسی ی ییت؟ بیشی ی ییرت پژوهشی ی ییگران تی ی ییاکنون

دو دست ،دو پا و یکتنه (بخش وحدت دهنده آن) است،

بی ییه ایی یین بحی ییو بنیی ییادی کی ییه سی یییر تحی ییول فضی ییاهای انی ییدرونی و

چنین تقارن و تناسبی در هرن معامری سنتی ایران به شکل دو

وعشی ی ییده و پیی ی ییدایش چی ی ییه

ردیف پلکان گاه قرینه ،پنجرههایی در دو سو هامنند دو چشم

عن ی ییارصی مع ی ییامری موج ی ییب ان ی ییدرونی ش ی ییدن بخ ی ییشه ی ییایی از

انسان ،ستونهایی قرینه ،دو بخش زمستاننشین و تابستان-

س ی ییازه م ی یییش ی ییود ،نپرداخت ی ییهان ی یید .ت ی ییالش ب ی ییر ای ی یین اس ی ییت ت ی ییا ب ی ییا

نشین که متامی این عنارص را میتوان پیرامون حیاط ایرانی به

اسی ی ی ییتفاده از مطالعی ی ی ییات کتابخانی ی ی ییهای گسی ی ی ییرتده بی ی ی ییه زوایی ی ی ییای

شکل قرینه و با تناسب انسانی مالحظه منود .از سویی ایوان

ای ی ی ی یین تح ی ی ی ییول در مع ی ی ی ییامری پ ی ی ی ییی ب ی ی ی ییرده و ب ی ی ی ییه پرس ی ی ی ییشه ی ی ی ییای

که از سه طرف بسته و از یکسو به حیاط باز است ،بهمثابه

ذکرشده پاسخ داده شود.

آغوش مادرانه و جایی برای آسودگی و لذت از منظر حیاط و

مبانی نظری :تعریف اندرونی و بیرونی

محیطی بهشتگونه عمل میکند.

تاکنون تعاریف بسیاری از اندرونی و بیرونی بهعملآمده

درمجموع سه دیدگاه و اظهارنظر درباره دالیل درونگرایی و

است ،گاهی تعاریف اندرونی با درونگرایی و بیرونی با

عنرص حیاط در رسزمینهای اسالمی وجود دارد .9 :عوامل

برونگرایی در تعارض قرارگرفته و یا حدود آن مشخص منی-

دفاعی ،امنیتی :برخی عامل دفاعی و امنیتی را ازجمله دالیل

شود .در این پژوهش نخست حدود تعاریف مشخص می-

درونگرایی خانهها دانستهاند« .از قدیمیترین خانههای

گردد و سپس به سیر تحول آن پرداخته میشود .درونگرایی از

حفاریشده در سومر (اور) تا خانههای سنتی ،درونگرایی را

ویژگیهای معامری ایرانی پیش از اسالم و دوران اسالمی

نشان از عدم امنیت میدانند» (پاکزاد.1 .)98 :9833 ،

است؛ در معامری اسالمی منای ساختامن با دیواری ساده

عوامل اقلیمی ،فرهنگی :برخی بر این باورند که درونگرایی

و بیپیرایه محصور میگردد و امکان منایش فضای درونی بنا

رصفا ً در معامری مناطق گرم و خشک کویری کشور مشاهده

را محدود و یا ناممکن می منایاند .درحالیکه در معامری

میگردد .درصورتیکه در مناطق شامل کشور درونگرایی

غرب باستان که مناینده آن یونان است ،برونگرایی در متامی

وجود نداشته است ،در این مناطق حریم خانواده با پرچین از

اجزاء بنا بهخصوص منا مشخص میگردد ،منای ساختامن با

امالک همسایه جدا میشود .پس منیتوان درونگرایی را

یک سنتوری بزرگ و ردیفی ستون دور یک سال ساده و فاقد

نتیجه توجه رصف به مسائل دینی دانست؛ یا در مورد

آرایه تصویر شده است .پیدایش و متایل به برونگرایی در

شکستگی ورودی ،معامر عالقه داشته علت شکستگی را

پنه ی ییان مع ی ییامری ب ی ییومی مس ی ییکونی مش ی ییهد ب ی ییر اس ی ییا
آنچی ی ی ییه در پی ی ی ییژوهش حی ی ی ییا

بیرونی ی ییی چگونی ی ییه بی ی ییوده و از کجی ی ییا

اتاق مرکزی و داالن پیرامون...

مع ی ییامری ب ی ییومی در رابطی ی یۀ س ی ییاختاری آن ب ی ییا مع ی ییامری پای ی ییدار

معامری ایران در اواخر دوره قاجاریه و اوایل دوره پهلوی یکم
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حفظ محرمیت بیان کند ،درصورتیکه دلیل اصلی شکست

میشده است و در دید نامحرم قرار نداشته است« .امروزه

در ورودی این است که معامر خواسته با شکستگی از ورود

دیگر اندرونی و بیرونی در خانهها وجود ندارد .الگوی مسکن

مستقیم هوای گرم به داخل خانه جلوگیری کند (معامریان،

کارکرد جنسیتی خود را از دست داده است» (باقری:9818 ،

 .)961-991 :9833در اقلیم مرطوب شاملی درونگرایی

.)949

اقلیم گرم و خشک جای خود را به معامری برونگرای اقلیم

چگونگی پیدایش اندرونی و بیرونی

سبز و مالیم میدهد (فکوهی .)413 :9831 ،پیرنیا معتقد

در مطالعه پیشینه تحوالت معامری عنارصی وجود دارد که

است «عامل فرهنگی باعو ایجاد حریمهای مختلف در

بعدها منشأ پیدایش فضاهای اندرونی و بیرونی میگردند.

خانه میشود .درحالیکه عامل اقلیمی باعو میشود چرخه

این عنارص و فضاها شامل ا
سال ،9داالن و ایوان ستوندار

حرکتی روزانه در فصول مختلف شکل گیرد و با مشخص

است .ایوان ستوندار در غرب و شامل غربی ایران از دوره

شدن فضای تابستانی و زمستانی در نقشه ،دسرتسی به آن

مادها (در نوشیجان ،حسنلو ،تل قبه ،گودین تپه) رواج

تعیین میگردد .یک خانه کهن در ایران حداقل دارای دو

داشته ( )Huff, 2005: 371-395و بهاحتامل معامری

بخش تابستاننشین شامل اندرونی و بیرونی و زمستاننشین

بومی آن مناطق بوده است .ولی سال یا نهانخانه در حقیقت

اندرونی و بیرونی است» (پیرنیا.8 .)991-934 :9839 ،

یک اتاق تک و منفرد بوده که معموالً درون آن مذبح ،یا پیکره

درونگرایی شهرها و خانههای اسالمی از دیدگاه اکولوژیکی

الههای را میگذاردند؛ این فضای معامری اغلب کارکردی

این دیدگاه حیاط در نواحی گرم و

مذهبی داشته است .منشاء آن بهطور دقیق مشخص

خشک نقش عمدهای در گردش هوا دارد .الگوی خانه

نیست ،ولی برخی محققان هامنند مالکوم کالج معتقدند

حیاطدار رسارس آرامش و آسایش است» (باقری:9818 ،

«نوع ابتدایی و ساده سال در هزاره سوم پیش از میالد در

 .)998ولی درمجموع «رعایت اصل درونگرایی در بناها که

میانرودان وجود داشته است» (.)Colledge,1977: 37

تحت تأثیر عوامل متعددی ،ازجمله اقلیم و جغرافیا و امنیت

بعدها بهخصوص در اواسط هزاره اول پیش از میالد ا
سال با

رعایت میشد ،به سبب انطباق با اصل حرمت خانواده در

ایوان ستوندار ترکیبشده که برخی پژوهشگران به ترکیب

اسالم مورد تائید و تشویق قرار گرفت» (هامن.)993 :

سال و ایوان ستوندار ،طارمه-خانه گفتهاند که گرچه

آنچه گفته شد درباره درونگرایی و برونگرایی در بناهای ایرانی

اصطالحی است که میتواند برای این پالن انتخاب شود،

است ،اما تفاوتی ساختاری بین مفاهیم درونگرایی با

ولی به علت عدم استقبال پژوهشگران از آن ،این اصطالح به

اندرونی و برونگرایی با بیرونی دارد .درونگرایی و برونگرایی

فراموشی سپرده شد .در اینجا بهجای طارمه-خانه اصطالح

واژگانی عام هستند که عواملی مثل ،اقلیم ،فرهن  ،امنیتی

آیادانا بهکاررفته است ،دلیل آن این است که با شواهدی که

و اکولوژیکی در آن تأثیر داشته و معنای آن به منای سازه اشاره

تاکنون بهدستآمده ،آیادانای شوش یکی از نخستین بناها با

دارد که متایل به منایش از بیرون (برونگرا) یا متایل به منایش

این پالن بوده که توسط کاوشگران شناساییشده و نام آن

از درون (درونگرایی) یک بنا است .ولی اندرونی و بیرونی

ایرانی است .در اواخر یا پس از سقوط هخامنشیان ،ساخت

واژگانی خاص و مختص معامری ایرانی هستند و هر دو برای

آن در رسارس فالت ایران رواج مییابد و در طی زمان تغییراتی

حوزهبندی فضای درون یک خانه درونگرای ایرانی به کار

ساختاری در نقشه آن پدید مییابد .سال از سوی غرب در

میرود .اندرونی بخش داخلی و خصوصی خانههای بزرگ

رسزمین یونان و سواحل اژه به شکل پالن پریپرتال مشاهده

ایرانی بوده که مخصوص زنان و فرزندان و خدمتگزاران بوده،

میشود .سبک پریپرتال را نوع تکاملیافته مگارون میدانند.

این بخش از خانه گاهی دارای حیاط اختصاصی بوده ولی

در این سبک پیرامون سال را ردیفی ستون محاط میکند ،از

عموما ً اتاق اصلی یا مرکزی آن با اتاقهای کوچکی محصور

ق بهخصوص ایران ،ا
سال

یا بوممحوری« :بر اسا
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1. Cella

اینرو ،بنا برونگرا میشود ،اما در

ستون ،تعدادی اتاق یا داالنی آن را محصور میمناید و بنا

.)9

اتاق مرکزی و داالن پیرامون...

بدون ردیفی ستون پیرامون آن به وجود میآید و بهجای ردیفی

بنا و یا موجب ،مذهبی شدن کارکرد سازه میگردد (منودار

کامالً درونگرا میگردد .در این مرحله داالن عامل َح َرم شدن
منودار  :9سیر تحول معابد در ایران و روند درونگرایی در معامری مذهبی ایران پیش از اسالم (مأخذ :نگارنده)

در ترشیح تأثیر داالن پیرامون یک اتاق ،مناسبترین و

آن آپادانا است ،این سازه از چهار طرف ورودی و خروجی

شاخصترین اثر شناساییشده ،مجموعه تختجمشید

دارد .آپادانا دارای سه ایوان رو به بیرون است که برونگرایی را

است که به دلیل تاریخ مشخص و وجود اسناد و مدارک

بهوضوح نشان داده و ازآنجاکه محل مالقات رسمی یا پذیرایی

وع این پژوهش تلقی میگردد.

از منایندگان ملل بوده ،بیرونی مجموعه محسوب میشده

هرچند شواهدی از عرص آهن وجود دارد که نشان میدهد،

است .اکرث بناهای تختجمشید برونگرا هستند .ولی در این

پیش از دوره هخامنشی داالنهایی دور اتاق مرکزی

میان دو بنای کا تا َچر و کا هَدیش که به ترتیب توسط

شکلگرفته است (سطور پسین به آن اشاره خواهیم کرد)،

داریوش و خشایارشاه ساختهشدهاند ،دارای ویژگیهای

ولی از دوره هخامنشی به بعد بدون انقطاع میتوان آثار زیادی

منحرصبهفردی هستند (جدول  .)9ورودی این دو بنا نسبت

معرفی منود که سیر تحول اندرونی و بیرونی در آنها مشاهده

به بناهای دیگر کوچکتر بوده و دور اتاق مرکزی این سازهها

میگردد.

را اتاقهای کوچکی محصور کردهاند .ساختار بنا بهگونهای

مستند متقن ،مبداء

بخش بیرونی (دیوانخانه)9
نخستین مجموعه بنای دوران تاریخی در ایران را که میتوان
بهوضوح ،سیر تحول فضاهای اندرونی و بیرونی را در آن
جستجو منود ،مجموعه تختجمشید است .بنای شاخص

است که دسرتسی به فضای بیرون خانه محدود و اتاقهای
کوچکی ،اتاق مرکزی را در آغوش گرفتهاند .این ویژگی متایل
به درونگرایی و حفظ حریم خانه را از منظر بیرونی نشان می-
دهد.

 .9مسعود آذرنوش در کتابخانه اربابی حاجیآباد به بحو این دو

است ،وی این واژه را هامنگونه که مؤلفین خارجی تحریر کردهاند،

واژه پرداخته ،ولی توضیحی نداده است که واژه دیوان خانَب

بهکاربرده است (.)Azarnoush,1994:71

 Khānabکه مؤلفین خارجی تحریر کردهاند هامن دیوانخانه
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جدول  :9سیر تحول اندرونی و درون گرایی در نقشه بناهای پیش از اسالم (راهنام :رن
مرکزی یا سال /رن

قرمز=داالن یا اتاقهای پیرامون اتاق مرکزی /رن

زرد=اتاق

کرم=ایوان ستوندار) (مأخذ :نگارنده)
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بسیاری از پژوهشگران «کا تچر و هدیش را حرم یا کا

داشته و ساخت آنها از دوره فراهخامنشی تا دوره قاجار در

خصوصی پادشاه میدانند که ویژه خود پادشاه یا محارمش

رسارس ایران رواج مییابد .در دوره فراهخامنشی و اشکانی

بوده است» ( Colledge, 1977: 63; Stronach, 1985:

پالن آیادانا دارای یک داالن پیرامون اتاق مرکزی است که

 .)612این دو بنا (کا تچر و هدیش) نخستین ساختامن-

تأکیدی بر کارکرد مذهبی و یا خصوصی بودن آن مکان دارد.

هایی هستند که متایل به ساخت بناهای اندرونی در کنار

در این دوره ،دیگر مانند دوره هخامنشی یک ردیف اتاق

بناهای بیرونی را در یک مجموعه در ذهن معامر ایرانی به

کوچک پیرامون اتاق مرکزی را محصور منیکند ،بلکه یک

وجود آورده است.

داالن از سه طرف اتاق مرکزی را محاط میمناید .در دوره

بعدها بهخصوص پس از سقوط دولت هخامنشی ،معامران

ساسانی بهخصوص پس از اصالحات مذهبی آذرپات

ایرانی با ترکیب ایوان ستوندار با اتاق مرکزی یا ا
سال ،سبک

مهراسپندان در سده چهارم میالدی ،ساخت چهارتاقیها 9با

جدیدی به نام آیادانا پدید میآورند که ویژگی درونگرایی

کارکرد آتشگاه رواج مییابد .ساخت پالن آیادانا برای معابد

« .9کاربری چهارتاقها همیشه مرکز بحو بناهای مذهبی

« )478; Boucharlat et al,1987:68-70اردمن در یک بحو

ساسانی بوده است .مطالعات نشان میدهد که حداقل برخی از

طوالنی درباره آتشکدهها در ایران ،نتیجه میگیرد که یک فرآیند

این چهارتاقیها آتشکده بودهاند» (Boucharlat,1985:461-

طوالنی تکامل وجود داشته است .چهارتاق درنهایت بهعنوان یک

(هامنند معابد سغدی که تا سده یکم هجری رواج داشتند)

قابلمقایسه است» (« .)Azarnoush, 1994: 79در

این پالن به کار میرود .هرچند سبک آیادانا تا امروز بهعنوان

عامرتخرسو در قرصشیرین و آنچنانکه در حاجیآباد دیده

یک معامری سنتی به کار میرود ،ولی پس از ورود اسالم

میشود ،ساختامنهای مسکونی شبانهروزی (عمومی)،

تغییراتی در آن روی میدهد؛ به این صورت که داالن پیرامون

آشکارا از بقیه مجموعه جداشدهاند .آنها از داالنها و خانه-

سال حذف میگردد .این پالن گاه بدون داالن پیرامون اتاق

های ساختهشده روی دو سطح (زیر و روی سکو یا پلتفرم)

مرکزی ظاهر میشود که در این صورت رویکردی برونگرا می-

تشکیلشدهاند .اسکار روتر پیشنهاد داده است که بهاحتامل

یابد و گاه بهجای داالن ،پیرامون اتاق مرکزی را اتاقهایی

خانههای روی ترا

در پهلوی ساختامن اصلی [عامرت-

احاطه میکنند که در این صورت رویکردی درونگرا یافته و

خرسو] حرم هستند» (.)Ibid: 81; Reuther, 1939: 543

تبدیل به اندرونی میگردد.

چنین ساختارهای معامری را حتی تا دوره قاجار در بسیاری

اتاق مرکزی و داالن پیرامون...

آتش یا آتشکدهها از رواج میافتد و فقط در مواردی استثنایی

(ایوان یا تاالر) خصوصی است ممکن است با دیوان خاص

1

بناهای معظم میتوان مشاهده منود .برای مثال درمجموعه

اندرونی (بخش خصوصی یا دیوان خاص)
معموالً ساختامنهای دوران اشکانی و ساسانی دارای دو
بخش اندرونی و بیرونی بودهاند .هامنطور که گفته شد
منشاء پیدایش بخش اندرونی را میتوان از دوره هخامنشی

باغ اکربیه بیرجند ،ساختامن

قی که به ساختامن اصلی

متصل است ،متعلق به حرم خاندان شوکتامللک ُخ َزی امه
بوده است.

در کا هدیش و تچر (تختجمشید) مشاهده کرد .در این

عنرص داالن و اهمیت آن در تقد

بناها به دور اتاق مرکزی یک ردیف اتاقهای کوچک مرتبط به

شدن آن

هم محصور میکردهاند .این اتاقها باعو میشده که فضای

در بحو داالن میتوان گفت ،برخی مدارک جدید نشان

اتاق مرکزی خصوصی و دیدمستقیم نداشته و دسرتسی به

میدهد که منشاء پیدایش داالن در عرص آهن و در منطقه

آن نیز معموالً از طریق تنها یک ورودی یا اتاقهای پیرامونی

فرارود (ماورالنهر) بوده است .در معبد آتش زَرکوت َن در

میرس شود .پس از دوره هخامنشی ،اتاقهای کوچک پیرامون

باکرتیا (اواخر هزاره دوم پیش از میالد) ،داالن پیرامون اتاق

اتاق مرکزی تبدیل به یک داالن رستارسی شده که سه ضلع

مشاهده میشود ،ولی توالی و سیر تحول دقیق آن هنوز به

بنا را محصور میکند .در این حالت بنا دارای کاربری مذهبی

دست نیامده است ( .)Alison et al, 2007: 447برخی

یا حرم

از پژوهشگران توالی آن را در ایران یافته و معتقدند که منشاء

معبد) مییابد .از تغییرات صورت گرفته پالن آیادانا صورتی

اصلی داالن ،از کا تچر و هدیش تختجمشید است و می-

غالب مییابد ،این پالن ترکیب ایوان ستوندار در جلوی اتاق

گویند این فضاهای بسته که شبیه اتاقهایی پیرامون تاالر

مرکزی (سال) است .پالن مزبور «بدون تقارن 9قبالً یادآور حرم

اصلی ساختامن هستند ،موجب اختصاصی شدن و یا َحرم

در خانههای اسالمی دوران متأخر است .حرم در عربی به

شدن بناشدهاند ( Colledge, 1977: 63; Stronach,

معنای جایی است که ورود به آن ممنوع است .در ایران خانه

 .)1985: 612در سدههای بعد (دوران هلنیستی) این اتاق-

دارای دو بخش اندرونی و بیرونی است .حرم و دیوانخانه یا

های رستارسی ،در بناهای اختصاصی یا مذهبی ،تبدیل به

اندرونی و بیرونی دو بخش درون یک خانه بودند که در یکی

داالنی پیرامون سال یا مکان مقد

مرکزی میشوند .در اینجا

زندگی و [وسایل] شخصی بوده و در قسمت دیگر زندگی

نظر بر این است که داالن دور یک اتاق مرکزی ،بیانگر

عمومی [تاالر بار عام] جاری بوده است .اندرونی که اتاق

خصوصی یا حرم بودن اتاق دارد .در بناهای دوران تاریخی

گردیده و اتاق مرکزی ،معنا و مفهوم سال (اتاق مقد

آالچیق [چهارتاقی]  Baldachinبر روی آتشدان در زیر آسامن
شکل میگیرد» (.)Erdmann,1941:64-65

یک مکان و یا خصوصی

8

2. Kāss.
3 .Djerkotan

1. non-axial.
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اتاق مرکزی و داالن پیرامون...

وجود داالن تأکیدی بر حراست از اندرونی مقد

یا

چهارتاقی آتشگاهها ،چهار طرف اتاق آتشگاه یا چهارتاقی

خصوصی ،از بیرونی متعلق به عام بوده است.

مستقیامً به فضای باز منتهی منیشده ،بلکه همچنان

نگارنده معتقد است که با ظهور کرتیر (با اجرا برخی تغییرات

پیرامون اتاق آتش را اتاقها و یا فضاهای کوچک جانبی (که

مذهبی) و متعاقب آن ظهور آذرپات مهراسپندان در دوره

گاهی نیز میتوانسته شباهتی با داالن داشته باشد) پر می-

شاپوردوم ،برخی تغییرات اساسی در بناهای مذهبی ایران

منوده است (جدول  .)1برای مثال میتوانید به پالن

روی میدهد .از دوره شاپوردوم به بعد ساخت چهارتاقی با

آتشکدههای میلملهگه (مرادی ،)931 :9833،بندیان

کاربری آتشگاه رواج کامل مییابد .عنرص داالن که در پیش از

( ،)Rahbar, 1998: 240میلحرم ()Kaim, 2004: 325

شاپوردوم یکی از عنارص مهم و اساسی بناهای مذهبی بوده

و غیره که پس از سده چهارم میالدی ساختهشدهاند توجه

و فقط برای پالن چهارتاقی (به جزء ناحیه سغد که داالن با

کنید.

پالن آیادانا استفاده میگردد) به کار میرفته است .در پالن
جدول  :1منایش داالن در معابد آب و آتش (راهنام :رن

قرمز= داالن) (مأخذ :نگارنده)
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سبک آیادانا (ترکیب ایوان ستوندار و سال)

مطالعات پژوهشگران نشان میدهد که طارمه در حوزه

اسکار روتار ،دو ستون ایوان را طارمه 9مینامد .او واژه طارمه-

وسیعی از ایران رواج داشته است(معامریان.)۴۹۸۱:۳۱،

خانه 1را به پالنی که از ترکیب طارمه (دو ستون ایوان در جلو)

«امروزه در معامری نوین عراق این عبارت رواج دارد .بسیاری

و یک اتاق در پشت آن تشکیل شده ،اطالق می کند.

ا
پشت
از طارمههای روستایی و شهری میانرودانی ،یک اتاق

( .)Reuther, 1910: 2-3در ادبیات معامری دو اصطالح

طارمه وجود دارد[ .پیش از این] ترکیب ایوان هاللی و ایوان

ایوان و ایوان ستوندار وجود دارد؛ ایوان فاقد ستون به

ستوندار در جلوی بخش  Aخانه اربابی ساسانی حاجیآباد

فضایی که از سه طرف بسته و یکطرف به فضایی روباز چون

فار دیده شده است .نکته جالب آن است که ترکیب ایوان

میانرسا باز میشود و دارای تاقی مازهدار یا تیزهدار است

[با تاق هاللی] و طارمه تاکنون در هیچیک از بناهای دوره

ایوان گویند ،در انگلیسی نیز آن را ایوان 8مینامند ،اما ایوان

پارتی

است»

ستوندار ،از سه طرف بسته و یکطرف باز بهسوی میانرسا و

(.)Azarnoush,1994:71

دارای سقفی تخت و ستونهایی در جلو است ،این فضا را

در توصیف سبک پالن آیادانا میتوان پالن آن را اینگونه

ایوان ستوندار یا طارمه گویند و معادل انگلیسی آن پورتیکو یا

توصیف منود« :يك اتاق مربع شكل با چهارستون [گاه دو

پورچ 4است .از اینرو ،طارمه-خانه ترکیب ایوان ستوندار با

ستون یا حتی بدون ستون] كه توسط راهرو يا اتاقهايي

سال یا اتاق مرکزی است و منونه شاخص آن را میتوان در

محاط شده است و یک ايوان در جلو آن قرار دارد»

نقشه آیادانای شوش مشاهده منود (جدول .)9

( .)Shkoda,1998:126در اینجا سه عنرص بارز در پالن
1. Tarma

2. Tarmahaus
3. Eyvan.

میانرودان

مشاهده

نشده

 porchیا 4. portico

(سال) ،این اتاق گاه دارای دو یا چهارستون است و گاه بدون

میانرودان قرار دارند]» ( )Colledge,1977:37مشاهده

ستون هستند .1 .داالن پیرامون اتاق مرکزی که حداقل از سه

میشود .این نوع پالن بسیار ساده بوده و شامل یک اتاق

طرف اتاق مرکزی را محصور میکند .8 .ایوانی در جلوی اتاق

مرکزی که به دو بخش قدامی و بخش انتهایی تقسیم می-

مرکزی که طارمه نامیده شده و دارای دو ستون در ایوان و گاه

شده ،در بخش انتهایی معموالً نیمکتی وجود داشته که محل

بدون ستون است.

نصب پیکره الهه و یا میز هدایا بوده است (تصویر « .)۴این

در پاسخ به این پرسش که دلیل پیدایش پالن آیادانا(طارمه-

پالن ساده که به بابلینو شهرت مییابد ریشه قدیمی در

خانه) در دوره هلنیستی چه بوده است و منشاء این پالن از

فرهن

معامری میانرودان [و ایالم] داشته و از هزاره سوم

کجا بوده است؟ میبایست پاسخ داد که در پالن آیادانا،

پیش از میالد در رسارس میانرودان [و ایالم] رواج داشته

میشود .عنرص

است .در دوره تسلط پارتها در بینالنهرین میتوان در

میانرودانی سال (نهانخانه یا اتاق مرکزی) است .مالکوم کالج

آنوآنتوم و معبد گارئو ۴۴۲( 9م) در اوروک مشاهده کرد»1

ا
سال را عنرص بابلی فرض میکند و میگوید از هزاره سوم

( .)Ibid: 37امروزه پالن بابلی نو در ادبیات معامری به نام

پیش از میالد تا دوره اشکانی نیز در معابد استفاده شده

اَپْ ارتا

اتاق مرکزی و داالن پیرامون...

طارمه-خانه دیده میشود که عبارتاند از .9 :اتاق مرکزی

(۴7۲پ.م) و معبد گارئو

عنارص معامری ایرانی و میانرودانی دیده

در اوروک [که هر دو در

پیور 8شهرت یافته است.

است .وی میگوید« :اتاق مرکزی در بنای معبد آنوآنتوم
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تصویر  :۴نقشه معبد گارئو

دوره اشکانی در اوروک ،جنوب میانرودان )(Downey,1988:139,fig.59

ا
سال (نهانخانه) یک پالن ساده بوده که در بسیاری از متدن-

فراهخامنشی و اشکانی تقریبا ً در رسارس رسزمین ایران بزرگ

های دیگر (بهخصوص ایالم) مشاهده میگردد و منیتوان آن

قی بهخصوص در قلمرو دولت

را رصفا ً بومی میانرودان دانست .در معبد گارئو

(حتی در رسزمینهای

که در دوره

کوشانی تا سند) رواج مییابد .نقشه آیادانا در دوره ساسانی

اشکانی ساختهشده ،یعنی زمانی که پالن آیادانا در ایران

تا سده چهارم میالدی رواج کامل داشته است .از سده

کامالً شناختهشده و رواج داشته ،بدون داالن پیرامون سال

چهارم میالدی به بعد در ساخت آتشکدهها ،از پالن

ساخته میشود؛ فقط ردیفی ستون در جلوی سال به شکل

چهارتاقی استفاده میشود ،پالن آیادانا اغلب برای ساخت

سادهای ایجاد شده است .پالن معبد گارئو

از گونه اَپْ ارتا

بناهای مسکونی (مثل حاجیآباد) به کار میرود و بهندرت در

پرواستایل (دارای ستون در جلو) است که پالنی کهنتر از

مناطقی هامنند سغد تا سدههای هفتم و هشتم میالدی از

پریپرتال است .سال در اواخر دوره هخامنشی با ایوانی در جلو

پالن آیادانا با کاربری معابد استفاده میگردد (جدول .)۹

ترکیبشده و پالن آیادانا را پدید آورده و در دوره
1. Gareus

سلوکیه که متعلق به 946پ.م است ،در معبد هراکلس در

« .1همچنین پالن نوع بابلینو را میتوان در معبد  Aو معبد

مسجدسلیامن ،همچنین با تردید میتوان گفت این پالن در معبد

که در

بعل در پاملیرا با آن سالی عریض و اتاقهای جانبیاش (تاالمویی

سده اول پ.م بازسازیشدهاند ،مشاهده منود [همینطور این

 )Thalamoiکه در 81م ساخته شده است ،میتوان مشاهده

پالن بنا در بناهای ذیل استفاده شده است] .در معابد هاترا با

منود» (.)Colledge, 1977: 37

پریپرتو

 Peripterosآشور و در متامی معابد دورااروپو

حوزه (محوطه) اصلیاش در بیرون ،در پالنهای اهرون Heroon

3. áptero puro

اتاق مرکزی و داالن پیرامون...

جدول  :۹تطبیق درونگرایی و برونگرایی در بناهای پیش از اسالم (مأخذ :نگارنده)

قلمرو پراکنش پالن آیادانا
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پراکنش پالن آیادانا در خارج از ایران :بناهایی که با پالن آیادانا

پراکنش پالن آیادانا در داخل ایران امروزی :ازجمله بناهایی که

در خارج از مرزهای ایران و بیشرت در رسزمینهای

با پالن آیادانا در داخل ایران شناساییشدهاند ،میتوان

یا قلمرو کوشانیان شناساییشدهاند ،عبارتاند از :آیخانوم

آیادانای شوش ،کوه خواجه و حاجیآباد را نام برد« .آیادانای

( ،)Ibid:75تختسنگین (،)Shkoda, 1998: 129-130

شوش بر روی سکو ( اپلَتفُرم) با دو بلوک در اندازه و ارتفاع

س ْخ
دلربزن ( ،)Kruglikova, 1986: 409-421تاکسیالَ ،

مختلف ساختهشده است» ( Schippmann, 1971:

سنْوخور ( .)Shkoda,1998:128-133پس از سده چهارم
َ

« .)272-4; Stronach, 1985: 621زمینه پالن کوه خواجه

میالدی با رواج ساخت آتشگاههای چهارتاقی در داخل ایران،

قابلمقایسه با آیادانای شوش است .در کوه خواجه نیز یک

پالن آیادانا دیگر برای ساخت بناهای مذهبی مورد استفاده

حیاط بزرگ وجود دارد که به یک ایوان در پشت اتاق اصلی

قرار نگرفت .تنها منطقهای که همچنان برای ساخت معابد

منتهی میشده است .درباره قدمت این اثر اتفاقنظر وجود

یا اماکن مذهبی از پالن آیادانا استفاده شد ،منطقه سغد در

ندارد ،ولی درمجموع محققان معتقدند که قدیمیترین

شامل

قی ایران بود که تا اوایل سده دوم هجری (همزمان

فازهای این بنا متعلق به دوره اشکانی است .در حاجیآباد

ورود اسالم به این ناحیه) ساخت آن تداوم داشته است« .در

ترکیب ایوان ستوندار و تاالر پذیرایی در بخش  ۴دیده می-

سغد دو معبد پهلوي هم قرار گرفته ،كه توسط يك ديوار از

شود که شبیه آیادانای شوش و کوه خواجه است»

هم جدا شده بودند و مربوط به سدة پنجم ميالدي ميباشند

(.)Azarnoush, 1994: 74

(جدول  .)9معابد سغدي تا  19سال اول سده هشتم

«آیادانای شوش و معبد کوه خواجه اشکانی ،تنها دارای دو

ميالدي پابرجا بودند و در طي دوران طوالين ساختشان

بخش از سه بخش بناهای مذهبی فوق را شامل میشوند.

بهتدریج فرم اخري (نهاییشان) را گرفتند .در هر بازسازي با

این دو بخش شامل یک ایوانی رو به حیاط و اتاق اصلی یا

توجه به حفظ اصالت بنا ،معامري مشخيص را به کار مي

سال است که با یک راهرو محصور میشود .قسمت جلوی

گرفتند تا مقاصدشان [مراسمشان] را اجرا كنند»

بخش الف 9حاجیآباد ،ایوان  941و ایوان ستوندار  989و

(.)Ibid:122

حیاط  933و داالن پیرامون آن ،دارای پالن مشابهی با موارد

پالن آیادانای بیرونی :پس از سده چهارم میالدی ،سنت

ذکر شده است .تفاوت اندکی بین بنا با منونههای فوقالذکر

ساخت آتشگاههای چهارتاقی در رسارس کشور رونق یافته و

وجود دارد .در حاجیآباد تنها یک ایوان دارای تاق هاللی

دیگر از پالن آیادانا برای ساخت بناهای مذهبی (بهاستثناء

است ،ولی در منونههای ذکرشده تاق ایوانها تخت است.

ناحیه سغد) استفاده منیشود .از این تاریخ به بعد ،پالن

البته این تنها یک تداوم فرهنگی بوده و تغییرات مالحظه

آیادانا بیشرت برای خانههای مسکونی و در دو بخش اندرونی

شده نتیجه یک سیر تحولی در معامری است» (.)Ibid: 77

و یا بیرونی بنا به کار میرود .در این نوع نقشه با کاربری

1. Section A

ق ایران

و ورودی بنا متعدد و دسرتسی از اضالع مختلف امکانپذیر

خصوصی میپردازد .پس در بناها دسرتسی به دیوان عام برای

میگردد .از اینرو ،بنا از حالت خصوصی و محرمیت بیرون

مالقاتکنندگان میبایستی آسانتر باشد .از اینرو ،در

میآید .تا دوره قاجاریه ،بیرونی ساختامن را دیوانخاناه می-

بناهای دوران ساسانی و فراساسانی این عنرص وجود داشته

گفتند .مسعود آذرنوش در توصیف دیوانخاناه میگوید« :در

است .در متامی دوران مذکور ،ساختامنها ،دارای حیاط-

ایران بناهایی که بخش بیرونی محسوب میشوند ،به شکل

های بزرگی بوده و تاالرهایی (هالهایی) در اطراف [حیاط]

گنبد در پشت یک ایوان ستوندار (پورتیکو) به کار میرود.

و بهموازات آن قرار دارد .از اینرو قسمت جلویی بخش  Aدر

این ترکیب هم در بناهای مذهبی و هم غیرمذهبی و همچنین

حاجیآباد دیوانخاناه یا دیوان عام است» ( Azarnoush,

در کا ها دیده میشود .برخی منونههای جالب عبارتاند

 .)1994: 71بارزترین منونه از آیاداناهای برونگرا ،مجموعه

از :کالهفرنگی (پاویلیون) هشتبهشت در اصفهان ،ایوان

حاجیآباد فار

است .این مجموعه به دو بخش اندرونی

تختمرمر در کا گلستان تهران ،بقعه حرضت معصومه در

(بخش  )9و بخش بیرونی (بخش  )1تقسیم میشود« .بنای

ُست ،ایوان تختمرمر
قم ،گنبد سلطانیه .مطابق گزارش ک ْ

ساسانی حاجیآباد ،دارای یک ساختار اقامتی (مسکونی)

کا قاجاری تهران ،دیوانخاناه شاه 9نامیده میشد .این

در مقیا

بزرگ است .چنین ساختامنی آشکارا به دو بخش

قسمت ،بخش اداری یا رسمی بوده و در آنجا پادشاه مهامنان

زندگی (روزمره) و بخش ترشیفاتی (رسمی) تقسیم میشود.

را میپذیرفته و به اجرای قوانین و دستورات حکومتی می-

با توجه به ویژگیهای ساختامن حاجیآباد به نظر میرسد که

پرداخته است .امروزه بخش بزرگ جلوی خانههای شهری

کارکردش خانوادگی است .درمجموع ساختارهای

بغداد را دیوانخانَه مینامند .در کا سلطنتی تهران جایی که

شناختهشده بخش خصوصی از بقیه ساختارها بهوسیله

دیوانخانه میگویند ،بخش اداری یا رسمی و بخش بیرونی

داالن جدا میشود که ارتباط بین این قسمتها و بقیه بخش-

ساختامن بوده است» (« .)Azarnoush,1994:71در آثار

ها را حفظ میکند» (.)Azarnoush, 1994: 79-80

سلطنتی ،دیوان به دو شکل ،دیوان عام و دیوان خاص تقسیم

تصویر  :1نقشه حاجیآباد در استان فار

)(Azarnoush, 1994: 77

نقشه پریپرتال

شدند ،سبک پریپرتال است .سبک پریپرتال انشعابی از

به غیر از سبک بابلی ا
(سالی منفرد) ،یکی از سبکهای

سبک بابلی یا اَپْ ارتا پیور است .در سبک پریپرتال دور اتاق
مرکزی یا ا
سال را ردیفی ستون احاطه میکرده است ،این

1

معامری یونانی که ایرانیها در دوره هلنیستی با آن آشنا

1. Khānebi Shah

 .1پریپرتال  :Peripteralپریپرتال نوع تکاملیافته مگارون است.
کالً این نوع بنا از چهار قسمت تشکیلشده .۴ :اتاق مستطیل یا

اتاق مرکزی و داالن پیرامون...

بیرونی ،داالن پیرامون سال (اتاق مرکزی مقد ) حذفشده

میشود .دیوان عام به امور عمومی و دیوان خاص به امور
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اتاق مرکزی و داالن پیرامون...

سبک متامیل به برونگرایی داشته و مطلوبیتی در نزد ایرانیان

در خارج ایران کنونی قرار دارد و متعلق به جامعت اقلیت

نداشته است .مالکوم کالج درباره پالن پریپرتال میگوید:

یونانی ساکن در باکرتیا ،شامل میانرودان بوده است .هر سه

«اینگونه معابد که دارای پالن یونانی [پریپرتال] هستند ،تنها

بنا بدون توجه به قواعد پالن پریپرتال (دوره کالسیک یونان)

ق ساختهشده و رواج چندانی در آنجا

ساختهشدهاند .گرچه دو معبد پریپرتال کینهآ ا آیخانوم

نداشته است .بارزترین منونه این معابد را میتوان در بنای

(متعلق به سده دوم پیش از میالد در فرارود) و پریپرتال آشور

در آیخانوم ،در پرستشگاه جندیال و دیگری

(که در اواخر دوره اشکانی ساختهشده) برونگرا هستند ،اما

بنایی در آشور و یک منونه ساده آن را میتوان در فیلکه

معبد جندیال (سده یکم میالدی) بااینکه به سبک پریپرتال

مشاهده منود» (Colledge, 1977: 45; Patitucci-

ساختهشده است ،ولی رویکرد درونگرایی ایرانی در آن

« .)Uggeri, 1977: 39در معبد جندیال ،باوجود داشنت

موجب شده که در این بنا یک داالن از سه طرف اتاق مرکزی

سالی مربع ایرانی ،داالنها و برج بهطور آشکاری در نسبت-

یا سال را محصور کند ،به عبارتی سال (اتاق مرکزی) آن

های کلی در ایوان با ستونهای ایونیک و همچنین ورودی،

درونگرا شده ولی همچنان منای ساختامن به سبک یونانی

تأثیر یونانی دیده میشود» ( .)Colledge, 1977: 46این

است (جدول .)۱

در نقاط معدودی از
گورمانند کینهآ

سه بنایی که به سبک پریپرتال تاکنون شناساییشده ،هر سه
جدول  :۱پراکنش پالن پریپرتال در خاورمیانه (راهنام :رن

قرمز=داالن /رن

زرد=اتاق مرکزی یا سال /رن

کرم=ایوان ستوندار) (مأخذ :نگارنده)
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نتیجهگیری

اسالم ،دو روند تحول در اندرونی و بیرونی سازههای ایرانی

این پژوهش دو عنرص داالن ،اتاق مرکزی در معامری پیش از

مشاهده میگردد .روند نخست بیشرت در سازههای مسکونی

اسالم ایران را موردمطالعه قرار داد و تأثیر این عنارص در

و حداقل از دوره هخامنشی تا دوره معارص مشاهده میشود

شکلگیری پالن معابد و خانههای مسکونی و حوزهبندی

که بهتقریب از مجموعه تختجمشید

وع گردیده و دارای

فضاهای یک سازه به اندرونی و بیرونی را تحلیل کرد و برای

حوزهبندی اندرونی و بیرونی است .اندرونی (کا تچر و کا

مامنعت از تعارض معانی واژگان تخصصی ابتدا به توصیف

هدیش) که متشکل از یک اتاق مرکزی ستوندار با تعدادی

آنها پرداخت .در مطالعه سیر تحول معامری ایران پیش از

اتاق پیرامون آن و بیرونی (آپادانا ،سهدروازه و صدستون) که

جایی

آتن) .۱دهستونی در انتیس ( Dekastyleمعبد آرمتیس در

سال که یونانیان به آن نائو

[ Naosسال] میگویند ،نائو

اصلی معبد است.

افسو )  .5نوع نامتعارف که فقط یک منونه از آن را داریم۳،

 .۰جرز ایوان  :Anteaجرزهای این ایوان به نام آنتاهآ  Anteaنام دارد

ستونی  Enneastyleاست .در دوره کالسیک برای معبد سازی

و فضای بین این دو جرز را ا َنتیس  Antisمیگویند .۹ .جلوخان یا

نوع پریپرتال فرمولی وجود دارد /n = 2d + 1:تعداد ستونهای

ایوان  .۱Pronaosا َدیتون  ،Adytonمحلی است که راهب اجازه

طول بنا=  /nتعداد ستونهای عرض بنا=  /dقانون معبد سازی

دارد وارد آن شود .در برخی معابد ادیتون ایوان کاذب است که

پریپرتال به این صورت بوده ،این ابداعات از دوره کالسیک یونان

جهت قرینهسازی ساخته شده است .انواع پریپرتال.۴ :

است.

که پیکره خدا را میگذاشتند و مکان مقد

چهارستونی در انتیس  .۰ Tetrastyleششستونی در انتیس
 .۹Hexastyleهشتستونی در انتیس ( Octastyleمانند پارتنون

پلکانهایی که در بخشهای مختلف برای ورود و خروج

است .قدیمیترین شواهد از ظهور داالن پیرامون یک اتاق،

منایندگان ملل تعبیه شده است .روند دوم بیشرت در سازه-

در منطقه فرارود (ماوراءالنهر) متعلق به اواخر هزاره دوم پیش

هایی با کاربری مذهبی مشاهده میشوند که دارای

از میالد است .به نظر میرسد عنرص داالن و اتاق مرکزی جزء

ساختاری درونگرا هستند .پس از سقوط هخامنشیان ،پالن

معامری بومی و ماندگار خراسان و شامل

ق ایران بوده

جدیدی به نام آیادانا یا طارمه-خانه (اتاق با یک ایوان

است .در سده چهارم میالدی بااینکه نقشه چهارتاقی با

ستوندار) برای ساخت معابد در رسارس ایران رواج مییابد.

داالنی پیرامونش در ساخت آتشگاهها رواج کامل مییابد ،اما

پالن آیادانا (طارمه-خانه) ترکیبی از اتاق مرکزی (سال) با

همچنان ساخت پالن آیادانا با داالن و حیاط مرکزی در ناحیه

طارمه(ایوان ستوندار) بوده و پیرامون اتاق مرکزی را داالنی

سغد تا ورود اسالم و اوایل سده دوم هجری قمری ماندگار

احاطه میکرده است .در سده چهارم میالدی با اصالحات

میماند .پس از اسالم عنرص داالن تبدیل به اتاقهای کوچک

مذهبی آذرپات مهراسپندان ،پالن چهارتاقی برای ساخت

مرتبط باهم در پیرامون اتاق مرکزی میشود و

آتشگاهها در رسارس ایران رواج یافته و ساخت پالن آیادانا

غالمگردش( َمردگرد) را به وجود میآورد .نظام گردشی در

برای معابد آتش (بهاستثناء ناحیه سغد که تا سده هشتم

خانههای ایرانی یادگاری از حذف داالن پیرامون اتاق مرکزی

میالدی نیز تداوم داشت) منسو میشود .پس از سده

است.

چهارم میالدی ،پالن آیادانا رصفا ً با کاربری مسکونی تا عرص
حا

استفاده میشود و در نقشه آن تغییرات اندکی روی

میدهد .بدینصورت که بهجای داالن پیرامون اتاق مرکزی،
اتاقهای کوچکی اطراف اتاق مرکزی را احاطه میکنند که
فضا را تبدیل به اندرونی میکند .البته گاه اتاق مرکزی فاقد
داالن یا اتاقهای کوچک پیرامونش است که در این صورت
حوزه بیرونی خانه را تشکیل میدهد.
برخی پژوهشگران هامنند مالکوم کالج گامن کردهاند که پالن
آیادانا (طارمه-خانه) تکاملی از پالن ساده معابد بابلی (که
تنها دارای یک سال یا نهانخانه و یک ورودی) بوده که ریشه
در میانرودان دارد ،اما مطالعه حا

نشان میدهد که پالن

معابد بابلی بسیار ساده و در ایالم باستان و حتی در مناطق
دیگر نیز مشاهده میشود .درمجموع سه عنرص اصلی
تشکیلدهنده پالن آیادانا (اتاق مرکزی ،داالن و ایوان -
ستوندار) از عنارص معامری بومی ایرانی بودهاند .گاهی یک
عنرص معامری بومی (حیاط مرکزی) مقبولیت یافته و تبدیل
به یکی از مؤلفههای معامری سنتی میشود و یا حتی فراتر
رفته تبدیل به عنرصی جهانی میگردد ،هامنند تاالر ستوندار
(آپادانا) که از عنارص معامری بومی منطقه شامل غرب و
غرب ایران در دوره مادها بوده است .در دوره هخامنشی
ساخت تاالر ستوندار از هند تا آناتولی رواج مییابد و بهمرور
ایام بهعنوان یک نوع پالن ترشیفاتی برای بیشرت اقلیمها و در

اتاق مرکزی و داالن پیرامون...

متشکل از یک تاالر ستوندار و ایوانهایی در چهار جهت و

بسیاری مناطق جهان تا سدههای اخیر مورد استفاده بوده
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