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  گيري بام در واحدهاي مسكوني نقش جغرافيا و فرهنگ در شكل

   يدانشگاه آزاد اسالمي، واحد تهران مركز ،گروه معماري دانشيارـ  ∗سين سلطانزادهح

  13/05/1392: تأييد نهايي          30/03/1392: پذيرش مقاله

  چكيده
 گيـري  چشم صورت به آن عناصر چنينهم و معماري فضاهاي حجمي تركيب و شكل گذشته، در

 نيـز  مـواردي  در و گرفتنـد  مـي  شكل طبيعي محيط و جغرافيايي هاي پديده و عوامل تأثير تحت
 و فضاها گيري شكل در مؤثري نقش ،آييني فضاهاي بناها و درمورد ويژه به ،فرهنگي هاي پديده
اين پژوهش همزمان به نقش جغرافيا و فرهنگ در شـكل بـام توجـه    . داشتند معماري عناصر
گيـري فضـاهاي    هاي فرهنگي در شكل نقش جغرافيا و پديدهاين پژوهش تالش دارد كه  .دارد

 شـدن  پديـدار  در چگونـه  فرهنگ و جغرافيا اينكه. معماري در گذشته را به درستي نشان دهد
 آن ةفرضـي سـت و  ااين پـژوهش   اصلي ، پرسشاند داشته نقش گذشته معماري در بام شكل

 عوامل تأثير تحت تربيش گذشته در ها ساختمان بام مهم خصوصيات و شكلكند كه  مشخص مي
 مفهومي با گذشت زمان آن هاي صورت و ها شكل از برخي اما ،داشت قرار محيطي و جغرافيايي

 صورت به تربيش ها داده گردآوري و است تحليلي و توصيفي پژوهش روش. يافت مي نيز نمادين
هاي ميداني نيز در توسعة كيفي پـژوهش مـؤثر    اسنادي بوده است، هرچند مشاهدات و بررسي

 در معماري عناصر و فضاها شكل كه است استوار اساس اين برچارچوب نظري نيز . بوده است
 بعضي بام شكل اما ،داشت قرار محيطي و جغرافيايي هاي پديده تأثير تحت همه از بيش گذشته

دهد كه شكل  پژوهش نشان مي نتايج. پذيرفت مي تأثير فرهنگي هاي پديده از آييني فضاهاي از
گرفـت و   جغرافيايي و محيط شكل مـي هاي  ها در وهلة نخست، تحت تأثير پديده بام ساختمان

 .كردنـد  ها يا عناصري از آن مفاهيم نمـادين پيـدا مـي    سپس شكل و تركيب برخي از انواع بام
  .باشد نمادپردازي دليل به خاص موارد در آنها از بعضي بعدي كاربردهاي رود كه احتمال مي

  
  
  
  
  
  
  
  

  .ساختمان شكل معماري، و تاق، جغرافيا معماري، و فرهنگ بام، :ها واژه كليد
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  1مقدمه

هـاي محـيط جغرافيـايي و     گيرند كـه ويژگـي   هاي بسيار گوناگوني شكل مي تأثير عوامل و پديده  فضاهاي معماري تحت
مصالح هاي وابسته به آن مانند  محيط طبيعي و پديدهچون عواملي . برشمردها ترين آن توان از مهم هاي اقليمي را مي پديده

هـا دانسـت كـه در گذشـته     تـرين آن  توان از مهم ميزان بارندگي و چگونگي تابش آفتاب را مي ،بومي، دما و برودت محيط
هـاي   سـازه  تر ازهاي جنگلي و سبز بيش طور معمول در محيط كه بهچنان. اند ترين تأثير را در شكل فضاهاي معماري داشتهبيش

). 30: 1379بزنـوال،  (كردنـد   هاي خشت و گل اسـتفاده مـي   تر از سازههاي گرم و خشك و بياباني بيش چوبي و در محيط
 ةروي شكل و تركيب فضاهاي معماري مانند رابطتنها  هاي محيطي، نه طبيعي است كه مصالح و سازه در كنار ساير پديده

روي شكل و تركيب بسياري از عناصر مهم معماري مانند بـام نيـز    ، بلكهتأثير داشتند بين فضاي باز و بسته و سرپوشيده
اغلـب   ،دار و در نواحي گرم و خشـك و بيابـاني   ها شيب طور معمول در نواحي بسيار باراني شكل بام كه به، چنانمؤثر بودند

ة گذاري در عرصـ  معيشت، مقدار سرمايه ةهاي ديگري مانند شيو پديدهالبته عوامل و . آمدند شكل پديد مي هاي قوسي طاق
انواع فضـاهاي معمـاري يكسـان نبـوده اسـت      ة ها در هماند كه تأثير آن معماري، فرهنگ و تبادالت فرهنگي نقش داشته

هـاي   گيري سـاختمان  را در شكلترين تأثير توان بيان كرد كه عوامل جغرافيايي و طبيعي بيش مي). 29: 1366راپوپورت، (
پذيرفتنـد و حتـي    ي ميبيشترهاي فرهنگي تأثير  كه بناها و فضاهاي آييني از پديدهاند، در حالي مسكوني و كاربردي داشته

 گيري برخي عناصر معمـاري واحـدهاي مسـكوني     هاي فرهنگي بر شكل پديده ،دهد كه در مواردي اسناد موجود نشان مي
گيـري بـام در    هـاي جغرافيـايي و فرهنگـي در شـكل     در اين پژوهش به چگونگي تأثير پديـده . اند داشتهگيري  چشمتأثير 

  .فضاهاي معماري توجه شده است

  مباني نظري
جغرافيـا،  : آيـد و متغيرهـاي مسـتقل عبارتنـد از     شمار مـي  شكل بام در فضاهاي معماري، متغير وابسته در اين پژوهش به

مانند مصـالح و مـواد    ،هاي محيطي طور معمول جغرافيا و پديده البته آشكار است كه به. فرهنگ و برخي عوامل اجتماعي
هـا در گذشـته    سـاختمان  گيري فـرم بـامِ   ترين عامل شكل توان مهم شرايط اقليمي را مي ،قابل دسترس و از سويي ديگر

هايي از بام را مشاهده كرد كه از  توان شكل مي ،ايرانازجمله  ،واحي جهانشمار آورد، اما روشن است كه در بسياري از ن به
براي . شود ميمشاهده آنها  درهايي مانند فرهنگ و قدرت اجتماعي  تأثير پديدههاي معمول متفاوت هستند و  بام ساختمان

ممكـن بـود    ،شـد  اگر تنها با مصالح بومي و در دسترس ساخته ميجمشيد توجه كرد كه  تختة توان به مجموع نمونه مي
هاي آهكي يا مانند برخي از ديگر بناهاي منطقه بـا خشـت و گـل و     همانند كاخ اردشير و كاخ فيروزآباد با سنگ و مالت

از  هايي كه داريـوش در شـوش سـاخت، برخـي مصـالح آن      كه ممكن است همانند مجموعه كاخآجر ساخته شود، در حالي
به همين ترتيب برخي از مزارهايي كه در نواحي گرم و خشـك  ). 184: 1355گيرشمن، (هاي دوردست تهيه شده باشد  راه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 .در دانشگاه آزاد اسالمي واحد قزوين استخراج شده است» ايران نقش جغرافيا در شكل بام در معماري«اين مقاله از طرح پژوهشي با عنوان . 1
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. رود كه در نواحي پرباران مورد استفاده قرار گرفته باشـد  داراي گنبد رك هستند كه از لحاظ اقليمي انتظار مي ،وجود دارند
هـاي   در گذشته ممكـن بـود از پديـده    ،ماري از بناهاي فرهنگي، آييني و عموميرسد كه شكل بام ش بنابراين به نظر مي

  .فرهنگي و اجتماعي نيز تأثير پذيرفته باشد
هاي آن ناحيه از لحـاظ جغرافيـايي چنـدان     دار آرامگاه كوروش در پاسارگاد نيز با شكل بام شكل سقف سنگي شيب

محمدتقي مصطفوي شـكل ايـن   . هاي فرهنگي توجه كرد مل و پديدهرسد كه الزم است به عوا انطباق ندارد و به نظر مي
هـاي ايالمـي مـرتبط دانسـته اسـت       دختر در استان فارس را با سـنت معمـاري آرامگـاه    آرامگاه و آرامگاه مشهور به گور

  ).383: 1382مصطفوي، (
صورت  زنان را بهة تمايز بين آرامگاه زنان و مردان، روي مقبربراي ايجاد  ،در برخي نواحيابتداي دورة اسالمي گويا 

رسد همين نكته سبب شد كه مسلمانان حدس بزنند كه ساختمان آرامگاهي  و به نظر مي ساختند اي مي دوشيبه يا خرپشته
اي در ابتـداي دوران اسـالمي و    تعلق داشته و چون عـده به يك زن احتماالً اي باشد،  دار و خرپشته كه داراي سقفي شيب

) ع(جمشـيد توسـط حضـرت سـليمان       پارسـه يـا تخـت   ة كردنـد كـه مجموعـ    حتي تا قرن پنجم هجري قمري فكر مي
  ).155: 1363ابن بلخي، (بوده است ) ع(مادر حضرت سليمان ة شده، درنتيجه حدس زدند كه اين ساختمان نيز مقبر ساخته

تـرين عنصـر    ين عنصر معماري يك بنا بوده است و شايد بتوان آن را در گذشـته شـاخص  تر بام باالترين و عمودي
تـرين عنصـر قابـل مشـاهده از      بسيار شاخص و مهمآنها  شمار آورد كه تركيب حجمي و شكل بام در برخي از بناهايي به

بعد منزلة  بهجهت عمودي هميشه «: اهميت و تقدس جهت عمودي چنين بيان شده استة دربار. اي دور بوده است فاصله
كند كه ممكن است فرازتـر يـا    جهت عمودي، مسيري به سوي هستي واقعي را عرضه مي. فضاي تقدس تلقي شده است

همانا زندگي خاكي يا تسليم شـدن بـه آن    ؛كند تر از زندگي روزمره باشد، هستي واقعي كه بر كشش زمين غلبه مي نشيب
  ).36: 1353نوربرگ شولتز، (» است

  پژوهشروش 
هـاي   گيرد، اما براي توجه به بعضي از اسناد و نمونه سرزمين ايران را دربر مية طور عمده محدود بهپژوهش آماري ة جامع
هـاي   بـر بـام  آنهـا   هاي ايراني يا تأثير سبب مشابهت با نمونه به ،هاي ديگر ينهايي از سرزم در مواردي به داده ،ايراني غير

توان متغيرهاي مستقل و شكل بام را متغير  هاي جغرافيايي و عوامل فرهنگي را مي بعضي از پديده. ايراني اشاره شده است
ها و  داده. اند صورت اسنادي گردآوري شده ها به توصيفي و تحليلي است و دادهپژوهش روش . دانستپژوهش اين ة وابست

هاي مهم در اين پژوهش، نبود اطالعـات   يكي از محدوديت. مورد استفاده قرار گرفتفرآيند اين مشاهدات ميداني نيز در 
ويژه در دوران گذشته اسـت و درنتيجـه بررسـي مفهـوم      به ،ها ديدگاه و نظر افراد عادي درمورد بام ساختمانة كافي دربار

  .هاي گوناگون از ديدگاه مردم در گذشته مقداري با دشواري همراه خواهد بود شكل
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  ها بحث و يافته
  هاي اقليمي برخي پديده

  حرارت و برودت
در تابسـتان روزهـا بسـيار گـرم و در      ؛تفاوت بسيار زيادي بين دماي روز و شب وجود دارد ، اغلبدر نواحي گرم و خشك

كه غالبـاً در ايـن منـاطق بـراي حفـظ دمـاي مناسـب در درون سـاختمان از          آيد هاي بسيار سردي پديد مي زمستان شب
توانستند سـبب شـوند    اين مصالح مي. كردند مانند خشت و گل، سنگ و آجر استفاده مي ،مصالحي با ظرفيت گرمايي زياد

با تأخير به فضاهاي درونـي خانـه راه يابـد و درنتيجـه هـواي      ناشي از دماي زياد هوا در طول روز گرماي در تابستان كه 
شوند كه گرمـا و حـرارت    سو موجب ميدر زمستان نيز همين مصالح از يك. ماند طور نسبي مطلوب باقي مي دروني خانه به

ايـن  . سادگي و سرعت به داخل نفـوذ نكنـد   سرماي بيرون هم به ،فضاهاي دروني به سرعت خارج نشوند و از سوي ديگر
و بودنـد  بـه هـم   چسـبيده  شدند و ديوارها  ديگر متصل ميها به يك شهري كه ساختمانة ايجاد بافت فشردة وسيل پديده به

شد و سبب كندي تبـادل دمـاي    مي ها به سمت فضاي باز قرار داشت، تقويت طور معمول سطح بيروني يك طرف خانه به
فضاهاي دروني در زمستان و تابستان با محيط بيرون و عدم نفوذ سريع گرماي تابستان و سرماي زمستان به درون خانـه  

  .شد ها مي و اتاق
شد كه در بهار و تابستان بتواننـد   سبب مي ،واقع در نواحي گرم و خشك هاي خانه در حوض و باغچه با حياط وجود

  .هاي روزمره و ازجمله حتي استراحت و خواب داشته باشند بسياري از فعاليت فضايي مطلوب براي انجام
چوب كافي طور معمول به سبب كمبود آب، فضاهاي سبز و جنگل چنداني وجود ندارد تا  به ،در نواحي گرم و خشك

هـاي   ناچـار از سـقف   بنا استفاده كنند، به همـين دليـل بـه   ة ند و از آن براي پوشاندن سقف و آسماندر دسترس داشته باش
هـاي خـاكي در    داد كه با استفاده از خشت و گل، يا آجر و مـالت  اجازه ميآنها  اين كار به. كردند شكل استفاده مي قوسي

  .هاي مختلف را بپوشانند بتوانند بدون استفاده از چوب، دهانه ،هاي متفاوت تركيب با گچ و به روش
بـه سـبب نـوع مصـالح بـه       شكل با مصالحي همانند خشت و گـل، سـنگ و آهـك و آجـر     هاي قوسي كاربرد طاق

تابش يكسان و يكنواخـت پرتـو خورشـيد    در معرض آنها  تمام سطح و از آنجاكه كرد شدن فضاي زير آن كمك مي عايق
ايـن تفـاوت درجـه حـرارت بـين       .تر در معرض تابش قرار داشـت، خنـك بـود   هايي از آن كه كم قسمت ،گرفت قرار نمي

كـه  شـد، ضـمن آن   شدن فضاي زير سقف مي موجب به جريان افتادن هوا و خنك ،هاي مختلف گنبد فضاهاي زير قسمت
گرفـت و موجـب بهتـر     قـرار مـي  دليل عدم همـواري در معـرض بـاد و جريـان هـوا       به ،نيز شكل آن سطح بيروني قوسي

  ).77: 1358توسلي، (شد  شدن هواي داخل فضا مي تهويه
كمابيش شبيه بـه معمـاري نـواحي     ،ها تركيب فضاهاي معماري در بسياري از زمينه در بسياري از نواحي سرد ايران

يرا در مناطق سرد و فاقد فضاهاي سبز انبوه، موضوع پرهيز از سـرماي سـخت زمسـتان غالبـاً     ز؛ گرم و خشك بوده است
صـورت فشـرده سـاخته     طور معمول بـه  شد و بافت سكونتگاه نيز به گرا مي سويه و درون هايي يك گيري خانه موجب شكل

درخت در ايران نيـز از   در بعضي از نواحي سرد و كم. تر در معرض سرماي سخت قرار گيرندها كم ساختمانة شد تا بدن مي
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سـبب   ،هاي نسبتاً طوالني و برف و باران در اين نـواحي  البته وجود زمستان. شد شكل با آجر استفاده مي هاي قوسي سقف
كمك آجر يـا بـا    د گنبدها را با دقت بههاي بزرگ مانن هاي خشتي چندان استفاده نشود و روي پوشش شود كه از سقف مي

  .ويژه برف موجب ويراني آن نشود كاري كنند تا باران و به هاي ديگر عايق روش

  رطوبت و بارندگي
نخست، نواحي معتـدل و مرطـوب؛   . توان بسياري از مناطق مرطوب را به سه گونه تقسيم كرد بندي كلي مي در يك دسته

درياي خزر در ايران جزء مناطق معتدل و ة نواحي حاشي. نواحي گرم و پرباران و مرطوبدوم، نواحي گرم و مرطوب؛ سوم، 
  .فارس جزء مناطق گرم و مرطوب است خليجة هايي از جنوب كشور و نواحي حاشي و قسمت مرطوب

ت، بـه  هاي مهم اقليمي است كه مقدار مناسب آن براي ايجاد شـرايط آسـايش ضـروري اسـ     رطوبت يكي از پديده
روي زمين  همين سبب در نواحي گرم و خشك در اوقاتي كه هوا بسيار گرم و خشك بود، در صورت امكان با آب پاشيدن

دادنـد   كه در جلوي اتـاقي خـاص قـرار مـي     ـ  اي مشبك از حصير، پارچه يا موادي مانند آن كف حياط، يا ايجاد صفحهو 
هـاي بـزرگ و    شدن هوا و كـاهش حـرارت شـود و در خانـه     جريان هوا موجب خنككردند تا  را خيس ميـ ] خيش خانه[

از خشكي هوا بكاهند و شرايطي مطلـوب ايجـاد    ،با طراحي و ساخت حوضخانه و ساير تدابيركردند  سعي ميشده،  طراحي
ور شود و حتي براي برخـي افـراد   آ ند زيانتوا البته اگر مقدار رطوبت در نواحي گرم به بيش از حد متعارف برسد، مي. كنند

  .باشدآميز  مخاطره نيز مانند سالمندان
شـود، موضـوع    ويژه در اوقاتي كه هوا بسيار گرم و مرطـوب مـي   به ،در طراحي فضاهاي معماري در نواحي مرطوب

 ةسـوي  فضاهاي خطي يـك  ةاز ايدبيشتر  ،هواطبيعي ة براي ايجاد امكان تهويدر گذشته  .يابد جريان هوا بسيار اهميت مي
درياي خزر ديد، ة هاي سنتي حاشي توان در بسياري از ساختمان هاي آن را مي كردند كه بهترين نمونه گرا استفاده مي برون

تـوان در   هـاي آن را مـي   كه نمونـه ) 35: 1390زاده،  سلطان(كردند  گرا استفاده مي فضاهاي دوسويه درونة از ايداينكه يا 
  .فارس مشاهده كرد خليجة بسياري از بناهاي تاريخي و قديمي واقع در حاشي

صـورت   سبب وجود بارندگي بسـيار زيـاد بـه    به ،درياي خزرة شكل بام در نواحي معتدل و مرطوب مانند نواحي حاشي
هاي سفال و در بناهاي كوچك، سـاده و خـدماتي ماننـد     را با قطعهشد و در گذشته روي آن  دار طراحي و ساخته مي شيب

چنـين از  شد كه از بام صاف و تخـت و هم  باران و رطوبت زياد سبب مي. پوشاندند هاي درختان و پوشال مي انبار، با شاخه
مت و استحكام كافي توانست در اين نواحي مقاو زيرا اين نوع بام نمي ؛مصالح خشت و گل براي پوشش بام استفاده نشود

براي هاي آهكي  از آجر و مالت ، گاهيهاي خاص البته در برخي از بناها مانند بعضي از مزارها يا ساختمان. را داشته باشد
  .دار استفاده كنند هاي بسيار شيب ويژه بام به ،پوشاندن سطح بام

هـاي   از سـقف  ،هاي بارندگي خيلي زيـاد نبـود   كه مقدار و دفعه اي ويژه نواحي به ،در بعضي از نواحي گرم و مرطوب
روي ديوارهـاي بـاربر   تيرهـاي چـوبي   ة وسيل هاي صاف كه به چنين از سقفهاي آهكي و هم شكل با آجر و مالت قوسي

  .شد گرفت، استفاده مي شكل مي
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  باد

 ،ها و اوقـات مختلـف سـال    چنين در فصلگوناگون و همهاي مهم اقليمي است كه در نواحي جغرافيايي  باد يكي از پديده
در مواردي اهميـت و  رسد  به نظر ميامروزه . ها و فضاهاي يك سكونتگاه داشته باشد تأثيرات متفاوتي در فعاليتتواند  مي

در گذشته براي دستيابي  كهدر حالي ؛كاهش يافته استسبب امكانات فني موجود  به ،نقش باد در طراحي فضاهاي معماري
اي  گونـه  ين حد آسايش متناسب با امكاناتي كه در هر مكان وجود داشت، فضاهاي معمـاري و عناصـر آن را بـه   بيشتربه 

  .بار آن در برخي اوقات بتوانند پرهيز كنند هاي زيان و از ويژگيبرده هاي سودمند باد بهره  كردند كه از جنبه طراحي مي
اغلب در مناطق گرم و خشك و نواحي سرد، براي دوري از زيان بادهاي گرم در تابستان و بادهاي سرد در زمستان، 

كه در بعضي از اوقات سال مانند بهار يا تابستان بتواننـد  ساختند، اما در ضمن براي اين فشرده مي بافت مجتمع مسكوني را
كردند تـا   كه از بادگير يا حوضخانه استفاده ميدادند، چنان دابير گوناگوني را مورد توجه قرار مياز جريان باد استفاده كنند، ت

  .به ساختمان وارد كنندكرده و كنترل  بتوانند مقداري از باد را 
شـود، خيلـي    ويژه در هنگام تابستان كه هوا بسـيار مرطـوب مـي    به ،درياي خزرة جريان باد در نواحي واقع در حاشي

عمـود بـر   را به شكل خطـي و  آنها  ها، ساختار حجمي و پالن آسان و راحت ساختمانة در گذشته براي تهوي .حياتي است
هـاي متعـدد قـرار     پنجـره و روزن ) بنـا يا در مواردي در هر چهار سـوي  (كردند و در هر دو سو  جهت باد طراحي و بنا مي

  .دادند تا هوا تهويه شود مي
هـايي غالبـاً    پايهة وسيل فضا، ساختمان را بهة براي دفع رطوبت ناشي از زمين در برخي از نواحي شمال كشور و تهوي

  .ساختند تا جريان باد بتواند رطوبت زمين را دفع كند چوبي كمي باالتر از سطح زمين مي
ـ   وزد كه موجب مي ميباد تندي هاي باراني  در بعضي از فصلدرياي خزر ة ر برخي نواحي حاشيد ة شود باران بـه بدن

و در صـورت  اغلـب  هـا را   دار اين قسـمت از سـاختمان   در گذشته سطح شيب. و به آن آسيب برساندنفوذ كرده ساختمان 
  .ساختمان نخوردة ساختند تا باران به بدن ميتر  تر و كشيدهامكان بزرگ
شـود و جريـان    بسيار مرطوب مي ،ويژه در فصل تابستان فارس در برخي اوقات به خليجة نواحي واقع در حاشي يهوا

طـور طبيعـي    بـه شدند كـه   اي طراحي مي گونه هاي واقع در اين نواحي به به همين سبب ساختمان. هوا بسيار حياتي است
بـاد  ة ساختند تا امكان عبـور سـاد   هاي ساختمان مي در اين نواحي شماري پنجره و روزن در بدنه. تهويه شودكمك باد  به

پنجـره و روزن  بيروني ساختمان شـماري  ة هايي كه حياط مركزي دارند، در يك يا دو بدن حتي در خانه. وجود داشته باشد
  .دادند تا هوا جريان پيدا كند قرار مي

شـود،   ماننـد شوشـتر و دزفـول ديـده مـي      اي چنـين در نـواحي  هاي ايـن ناحيـه و هم   اي كه در بام ساختمان پديده
از  زيرا در بناها و مواردي كه از بام ساختمان در بهار يا تابستان براي استراحت و گذران بخشي؛ هاي مشبك است پناه جان

  .كردن شرايط زيست محيطي وجود داشته باشد كنند، امكان عبور جريان هوا براي مطلوب اوقات فراغت استفاده مي
هـا، چادرهـا و كپرهـا نيـز در نظـر گرفتـه        توجه به مسائل ناشي از باد در طراحي و ساخت معماري روستايي، خيمه

كردنـد، در   هاي سبك استفاده مي نشينان از انواع سازه يا حاشيه نشينان كه در بسياري از نواحي كشور كه كوچشد، چنان مي
صـورت مشـبك    بـه  ،كمك حصير، ني يـا ماننـد آن   چادر يا كپر را بهة اوقات گرم سال، تمام يا قسمتي از بخش پايين بدن
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گونـه   روزنـي در رأس يـا بـاالي بسـياري از ايـن     . كندو آن را تهويه كرده سادگي از درون فضا عبور  بهساختند تا هوا  مي
كه سرپوشي داشت كه در هنگـام لـزوم قابـل    هواي داخل از آن نيز ممكن باشد، ضمن آنة دادند كه تهوي ها قرار مي سازه

  .بسته شدن نيز بود
اري براي دوري تدابيري براي تجهيز فضاهاي معم ،در معماري بومي ساير نقاط جهان نيز متناسب با شرايط اقليمي

هـا   ايگلـو و يـورت مغـول    ،براي نمونـه . انديشيدند آور و استفاده از آن در هنگام مناسب مي از آسيب ناشي از بادهاي زيان
در مواردي قسمتي از سـاختمان را در درون زمـين   . عبور كندآن سادگي از  باد بهتا كره داشت  شكلي تقريباً نزديك به نيم

مانند برخي نـواحي نرمانـدي، شـكل بـام را ماننـد يـك كشـتي         گاهي نيزساختند تا جريان تند باد از آن عبور كند و  مي
باشد كه موجب تسـهيل  ساختند تا قسمتي از بام كه در برابر جهت باد قرار داشت، شكلي آيروديناميك داشته  برعكس مي

  .)160-162 :1388راپوپورت، (حركت باد شود 

  مصالح و سازه
اغلـب  زيـرا   ؛شـمرد هاي جغرافيايي و محيطـي   توان از پديده مستقيم مي صورت غير به ،مصالح و سازه را در جهان گذشته

مربـوط  مصالح مصـرفي   هبمورد استفاده نيز ة بومي بود و ساز ،گذشتهمصالح مورد استفاده براي ساخت فضاهاي معماري 
طور معمول در نواحي سرسـبز و   به كهچنان ،گيري فضاهاي معماري داشت اي در شكل كننده اين پديده نقش تعيين .شد مي

كـار   بـه هـاي خشـتي و آجـري     سـازه  ،و در نواحي گرم و خشك و بياباني شد استفاده مي هاي چوبي غالباً از سازه ،جنگلي
براسـاس   ،شكل عناصر و فضاهاي معماري بومي در هر ناحيه از جهان ،موارد بيشترطور معمول و در  بنابراين به. رفت مي

سرسبز مانند بسياري از نقاط چـين، ژاپـن و   كه در نواحي جنگلي و گرفت، چنان خصوصيات محيط جغرافيايي آن شكل مي
متكي بر چوب شكل گرفته بود و در نواحي گرم و خشك ماننـد  ة نوعي معماري و ساز ،درياي خزر در ايرانة نواحي حاشي

 هـاي  سـازه  از ناچار به ،چوب نبود سبب به ،ايران مركزي كوير نواحي چنينهم و آسيا نواحي از بعضي و آفريقا نقاط از بسياري
  .كرد قوس و گنبد را الزامي مي ،طاق مانند عناصري كاربرد مصالح اين و كردند مي استفاده آجري و گلي و خشت

هاي شهري  گرفت، اما در محيط با تأثيرپذيري از شرايط محيطي شكل مي ينخست به مقدار زيادة سازه نيز در وهل
هـاي   كـه در محـيط  چنان. گرفت هاي روستايي مورد استفاده قرار مي تري نسبت به محيط هاي پيشرفته طور معمول سازه به

هـاي   اسـتفاده از سـازه  . ندپوشاند ها و فضاهاي بزرگ را با گنبد مي كردند و دهانه شهري از خشت پخته يا آجر استفاده مي
ويـژه شـهرهاي بـزرگ و     بـه  ،هاي شهري گذاري اقتصادي و فرهنگي داشت كه اين كار در محيط پيشرفته نياز به سرمايه

به فضـاهاي عظـيم و باشـكوه    اغلب  ،هاي روستايي كه در شهرهاي كوچك و محيطدر حالي ؛گرفت ها صورت مي پايتخت
  .هاي بنايي وجود نداشت سازهة هاي الزم نيز براي توسع سرمايه ،آنبر  نيازي نبود و افزون

  ها گيري بام نقش فرهنگ در شكل
شود و آشكار است كه  ها، آداب و رسوم يك جامعه مي بيني، اعتقادات، باورها، دانش هايي مانند جهان فرهنگ شامل پديده

سبب تأثيرپذيري  هاي فرهنگي به اما بعضي از پديده ،اند شتهگيري فرهنگ نقش دا هاي سرزميني در شكل جغرافيا و پديده
تبادالت فرهنگي بين دو يا چند جامعه، فراتـر از تأثيرپـذيري جغرافيـايي توسـعه      دليل چنين بهانساني و هم هاي انديشه از
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جوامـع در گذشـته از مصـالح    بعضـي از  شد  توان به اهميت بناهاي آييني اشاره كرد كه سبب مي براي نمونه مي. يافت مي

هايشان با مصالح بومي سـاده و   استفاده كنند، مانند ماياها كه خانهآنها  قيمت براي ساخت بومي يا خاص و گران حتي غير
هـاي   صورت زيگورات يا با طـرح  كه معابد و بناهاي آييني خود را با سنگ و بهدر حالي ؛شد پوش ساخته مي صورت گالي به

  ).15: 1384پراسكورياكوف، (ساختند  يديگر م
 از اسـتفاده  به تمايل دليل به مصالح انتخاب ها نمونه از بسياري در«: است كرده اشاره چنين موضوع اين به راپوپورت

تري  دوام كمها از مصالح  ، در صورتي كه خانهشود ميمذهبي و مقابر تحميل ة براي ابني سنگ مانند بادوام و مقاوم مصالح
آسام، آمريكاي پيش كلمبيايي و در بسياري از مناطق درياهاي گرم جنـوب  ة اين رسم و عادت را در منطق. اند ساخته شده
با  ،هاي درخت و معابد شده از تنه هاي ساخته روستايي قبايل و محل قرار دادن قايقة خان ،در آن مناطق. كنيم مشاهده مي

هـاي آيينـي بـا     سـاخت سـاختمان  ). 175: 1388راپوپورت، (» هستندها از چوب  در صورتي كه خانه ؛اند سنگ ساخته شده
كه آن بناها را بـا هـدف مانـدگاري و پايـداري بسـيار      دليل اين بود و هم بهآنها  سبب اهميت هم به ،مصالح خوب و بادوام

كـه در مصـر باسـتان يـا مايـاي باسـتان كـه        نتخاب نيز سهم داشت، چنانالبته عامل جغرافيا در اين ا. ساختند طوالني مي
النهرين باستان كه بـه سـادگي امكـان     بينة ساختند، اما در منطق توانستند سنگ تهيه كنند، معابد عظيم را با سنگ مي مي

سـاختند و در مـواردي حتـي     مـي ها و ساير بناهاي مهم آييني را با آجر  دستيابي به سنگ مناسب وجود نداشت، زيگورات
: 1376مـالووان،  (شـدند   هاي دروني كه در معرض هوا و باران قرار نداشت، با خشت ساخته مـي  سطح نماها با آجر و اليه

 ،صورت طاق يا گنبد در بناهاي آييني و عمومي مهـم  در هند با استفاده از سنگ براي ساخت بدنه و بام ساختمان به). 34
هـاي مجموعـه و    كردند و در برخي فضاها به فرهنگ و نمادپردازي در طراحـي عرصـه   تأكيد ميآنها  بر اهميت و عظمت

  .)105: 2009سلطانزاده، ( دادند اهميت ميآنها  چنين در طراحي عناصر بامهم
دهـد از دوران   جهان اسالم وجود دارد كه نشان مـي  ها و آثاري از توجه به نمادپردازي در بناهاي آييني نيز در نمونه

زاده،  سـلطان (محـل اشـاره كـرد     توان به تـاج  براي نمونه مي. شده است گذشته به مفاهيم نمادين برخي از بناها توجه مي
ها و  آن، ديدگاهة اننمادپردازة مفهوم و جنبة ترين فضاهاي آييني است كه دربار بر آن، كعبه يكي از مهم افزون). 40: 1390

) 17/  11متولد اواسط قرن (قاضي سعيد قمي ة توان به بخشي از نوشت نظرات متفاوتي ارائه شده است كه براي نمونه مي
كه بنابر وجهـي   كعبه محاذات آن با عرش اعظم الهي استة بودن خان سبب مكعب«: باره توجه كرد كه چنين است در اين

سـبب   بـودن بـه   در خبر ديگري نيز چنين وارد است كـه ايـن مكعـب   . ان طبيعت كليه براي جسم كلي استعبارت از هم
و آن نيز بـه محـاذات ضـراح در آسـمان چهـارم       تر آسمان واقع است المعمور است كه در پايين كعبه با بيتة محاذات خان

بنا شده آنها  ، زيرا كلماتي كه دين اسالم براساساست، و آن هم به محاذات عرش الهي است كه مربع و چهارگوش است
شريف و روشـني  ة مقدم] گرفتن[چه در گذشته ذكر نموديم و با در نظر و از آن چهار تاست كه همان تسبيحات اربعه باشد

يابـد و   ديگر نزول ميآيد كه امر الهي از آسماني به آسمان  دست مي بيان شد، اين مطلب به] كتاب[كه در مقامات پيشين 
درواقـع تنهـا    ،چه در ايـن عـالم حسـي وجـود دارد    رسد، و هر آن عالم شهادت مي ه درنهايت به زمين و آيد تا آن فرود مي

  ).6: 1378قاضي سعيد قمي، (» ...صورت و مثالي است براي حقايقي كه در عوالم باال قرار دارد 
معبدي در كُنارك موسـوم بـه   . گيري مورد توجه قرار داشت صورت چشم نمادپردازي در ساختمان و بام معابد هند به
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هايي بزرگ قـرار گرفتـه و    روي چرخ اي ساخته شده كه و متعلق به قرن سيزدهم ميالدي به شكل ارابه» پاگوداي سياه«
  ).135 :1382كومارا سوامي، (شوند  هايي كشيده مي توسط اسب

و كـاربرد آن در بناهـاي    اسـت  اسالمي و پيش از آنة معماري هند در دورگنبد نيز يكي از ساختارها و عناصر مهم 
شكل پر و بدون كاركرد بـود و   كه در برخي از استوپاها فضاي زيرساختار گنبدي، چناناست داشتهنمادين ة جنبفقط آييني 
ويـژه در   بـه  ،و در بناهـاي دوران اسـالمي   )67: 1979كومار آچاريا، ( شود داليل نمادپردازانه استفاده مي از فرم آن به فقط

ه ضـرورت كـاركردي بـراي اسـتفاده از آن     كـ توان مشاهده كرد، بدون آن داليل نمادين مي ها نيز كاربرد گنبد را به آرامگاه
رنه گنون نيز به نمادين بودن شكل گنبد و اهميت آن در طراحي و سـاخت بناهـاي   ). 77: 1389بتلي، (داشته باشد وجود 

شناسـي   رسد معبد پانتئون در روم با توجه به برخي مفاهيم كيهـان  به نظر مي). 15: 1379گنون، (آييني اشاره كرده است 
  .)43: 1993مان، ( كه براي گنبد و كره قائل بودند، طراحي و ساخته شد

شدند، بلكه  ها با مصالحي غير از مصالح بومي قابل دسترس ساخته نمي بناها و معابد آييني در برخي از سرزمينفقط 
راپوپـورت  . داد مياي روي  تأثير مد يا تبادالت فرهنگي چنين پديده  درمورد واحدهاي مسكوني بيان و ادعا شده كه تحت

اند، در صورتي كه در  ها از سنگ ساخته شده واله در فرانسه خانهة هاي غرب منطق در دامنه«: باره چنين نوشته است در اين
كه هر دو مصالح ـ چوب و سـنگ ـ در    اند، با اين ها از چوب ساخته شده شرق همان منطقه كه كوهستاني است، خانهة دامن

را مشاهده هايي چوبي  خانه، استكه چوب كمياب و سنگ فراوان  كو و اطراف شهر كانة در منطق. وجود دارنددو منطقه 
» ها سنگي هسـتند  خانهاست، هايي از نرماندي ـ در شمال فرانسه ـ كه سرشار از چوب    ، در صورتي كه در بخشكنيم مي

  ).175: 1388راپوپورت، (
داليـل   بـه  ،هايي از بناهايي وجود دارند كه شكل و تركيب كلي ساختمان يا عناصر آن ماننـد بـام   در ايران نيز نمونه

هاي  توان به مسجد اكبريه در الهيجان اشاره كرد كه سقف شبستان آن با طاق براي نمونه مي. فرهنگي پديدار شده است
كه به احتمـال بسـيار    هاي نواحي مركزي كشور دانست از سازه برگرفته توان مي اين شكل را وشكل پوشيده شده  گنبدي

دهد، مورد استفاده قرار گرفت، اما چون چنين طاقي در برابـر   فضاي مذهبي را بهتر شكل ميشد  كه پنداشته ميسبب آن به
  .اند دار پوشانده را با سقف شيبتوانست چندان دوام آورد، روي آن  بارندگي بسيار زياد در گيالن نمي

روي بـام بـراي   از قـرار دادن بعضـي عناصـر     ،اي ويژه در جوامع روستايي و عشيره بر شكل بام، در مواردي به افزون
  ).4: 2005اجنتر، ( كردند هاي فرهنگي استفاده مي نشان دادن برخي پديده

هـاي آيينـي و    تنها منحصر به سـاختمان است، فرهنگي ـ كالبدي  ة يك پديدكه آشكار است كه توجه به ساختمان 
  ).249: 1350كاشفي سبزواري، (شد  هاي فرهنگي توجه مي معابد نبود، بلكه در گذشته براي ورود به خانه نيز به پديده

گرفت و  يكي از عناصر مهم بام در معماري غرب است كه نخست در معابد يونان قديم مورد استفاده قرار  1سنتوري
  .به آن توجه شددوباره  ،يكي از نمادهاي مهم معماري كالسيكمنزلة  به كم كمرنسانس به بعد ة از دور

صورت يـك سـطح    بام به ،دار سبب وجود دو سطح شيب انتهايي بام معبد كالسيك يوناني بود كه بهبخش  سنتوري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Pediment 



1393، تابستان 2، شمارة 46هاي جغرافياي انساني، دورةپژوهش  458

  
گونـه   سـاخت شـمار فراوانـي از ايـن    . گرفت كه ورودي معبد در آن بود اي قرار مي آمد و در همان جبهه شكل درمي مثلثي
ي، مفهومي فراتـر از كـاركردي سـاختماني پيـدا كنـد و      يك عنصر معمار ايگاهدر جتدريج سبب شد كه سنتوري  به ،معابد

سنتوري چنان اهميت و مقامي يافت كه حتي وقتي «: اند كه نوشتهو چنان درييك عنصر نمادين مورد توجه قرار گ منزلة به
: 1381آدام، (» يابـد  مـي كند، خصوصيت آن دوام و بقـا   شكل يافته و دگرگون شده نزول مي اي تغيير تا حد اندك بازمانده

در مانتوا واقع در شمال ايتاليـا كـه در   » سن سباستيانو«دانند كه در ساخت كليساي  آلبرتي را نخستين معماري مي). 148
  .)150: 1381آدام، ( ميالدي ساخته شد، از طرح سنتوري براي بناي يك كليسا استفاده كرد 1460سال 

كار  در ساير انواع بناها نيز بهرفته  رفتهبه بناهاي مذهبي اختصاص نيافت، بلكه فقط ي اروپا كاربرد سنتوري در معمار
ها به خانه همانند يك معبد احترام  روميباور داشت اند كه  پاالديو، معمار ونيزي را يكي از نخستين معماراني دانسته. رفت
  ).150: 1381آدام، (كار برد  ها به در اواسط قرن شانزدهم ميالدي، عنصر سنتوري را در طرح خانه وي گذاشتند، مي

، بلكـه  مـد نظـر بـود    يك عنصر آييني و فرهنگـي منزلة  بهفقط  سنتوري نه ،از قرن هفدهم ميالدي به بعد رفته رفته
هايي بديع مـورد اسـتفاده قـرار     بسيار متنوع و شكسته يا باز، دوتايي و با تركيبهاي  صورت يك عنصر تزئيني به شكل به

ة نشـان زمـان مفهـومي فرهنگـي را بـه     گرفت و به عنصر شاخص و مهمي در معماري نئوكالسيك غرب تبديل شد و هم
آن سـبب شـد   ة شناسان هاي زيبايي هاهميت معنايي سنتوري و گستردگي كاربرد و جنب .معماري اروپايي در خود توسعه داد

  .چنين ايران از آن استفاده شودهاي شرقي و هم مانند سرزمين ،هاي ديگر كه در برخي از سرزمين
 دليـل  سبب خصوصيات شكلي آن نبود، بلكه بـه  بهفقط كه اهميت شكل سنتوري در معماري اروپا  گفتشايد بتوان 

نوربرگ . كردند اي وجود نداشت، استفاده مي مفهوم يا مفاهيم ضمني آن بود كه از شكل آن حتي در مواردي كه نياز سازه
اي اسـت كـه سـاختار اصـلي آن      ساختمان سرنموني مبتني بر اين معنا، خانه«: سنتوري چنين نوشته استة ـ شولتز دربار

چنـين  . شود در هر دو انتهاي آن حفظ مي) جناغي(كه با يك ستون  )ridge-beam( الرأسي متشكل است از يك تير خط
. مفيد بود انسان تحصيل احساس امنيتراحتي تصورپذير كه در دوران باستان براي  اي داراي نظمي است آشكار و به خانه
 ridgeة واژ. گذارد ه مياين واقعيت صح اصطالحاتي كه اشاره به اجزاي مختلف آن ساختار دارند، برة شناسي و رابط ريشه
معنـاي   بـه  asنروژي متناسب با آن ة واژ. ها است كوهة صورت خاص سلسل معناي ستيغ يك چيز، و به الرأس در كل به خط

 forestمعاني ضمني متعددي دارد كـه از آن  ) الرأس خط( firstآلماني ة واژ. الرأس خانه است و نيز خط )God( تپه و خدا
اي كه در آن عناصر  در يك ساختار، نقطه. چراكه عموماً به يك محل محصور اشاره دارد ؛كند جلب نظر مي بيشتر) جنگل(

بـه معنـاي    Giebelآلمـاني  ة در قرون وسـطي واژ . پيوندند، يعني سنتوري اهميتي اساسي دارد عمودي و افقي به هم مي
  ).98: 1387نوربرگ ـ شولتز، (» هاي آسمان بود سنتوري و نيز ستون

اي فرهنگـي ـ    قاجـار را پديـده  ة هـاي دور  هاي اعياني و كاخ توان كاربرد سنتوري در بعضي از ساختمان بنابراين مي
غـرب را داراي تمـدن و    ط از آنجاكـه و فقـ  اي مقـدس نداشـت   زيرا سنتوري براي ايرانيـان جنبـه   ؛شمار آورد اجتماعي به

هـاي   پيـروي از معمـاري سـرزمين    بـراي دادنـد،   قاجار مورد تمجيد قرار مـي ة دانستند و آن را در دور تكنولوژي باالتر مي
هاي  يكي از نشانهتوجه به معماري اروپايي چنان بود كه اقتباس از آن را . بردند كار مي تجددخواهي بهة پيشرفته و به نشان

قاجـار ايـن    ةرسد كـه در دور  دانستند و به نظر مي آوردند و آن را زيبا مي شمار مي شاه به ناصرالدينة مهم پيشرفت در دور
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برخـي زيبـايي و عملكـرد را چنـان در     . در آن دوره تصور كردنـد  عنصر چنان گسترده شد كه برخي آن را عنصري ايراني
بـاره   كريستوفر الكساندر در اين. اند ناپذير يك پديده دانسته  جه تفكيكورا دو آنها  اند كه ديگر دانستهتركيب و پيوند با يك
تـوانيم ايـن دو را از هـم تفكيـك      ما نمـي درواقع . عملكرد حائز اهميت استة زيبايي درست به انداز«: چنين نوشته است

ة كنيم، هر دو، خيلي ساده، دو صورت مختلف از يـك پديـد   عملكرد قلمداد مي چهناميم و آن چيزي كه ما زيبايي مي. كنيم
  ).277: 1390الكساندر، (» تر هستند كلي

ردي از برخي آثار معماري روسيه و عثمـاني نيـز   شد، بلكه در موا از معماري اروپا و عناصر آن اقتباس نميفقط البته 
كاخ گلستان اشـاره كـرد كـه طـرح آن از كـاخ دلمـه       ة توان به عمارت خوابگاه در مجموع شد، براي نمونه مي اقتباس مي

طبقـه زيبـا   در وسط عمارت، دو «: اين بنا چنين نوشته استة دوستعلي معيرالممالك دربار. عثماني گرفته شده بودة باغچ
اكنـون  (شـد   سلطان عثماني ساخته شده بود كه خوابگاه خوانده مـي ة كاخ دلمه باغچة برخالف بناهاي ديگر از روي نقش
  ).15: 1361معيرالممالك، (» هاي فلزي و دري آهنين قرار داده بودند و دورش نرده) وزارت دارايي جاي آن واقع است

  انواع بام
شـكل و گنبـدها،    هاي قوسـي  بام: بندي كرد توان به چهار گونه به شرح زير طبقه بندي كلي مي يك دستهها را در  انواع بام

  .هاي قابل حمل ها و سازه دار، بام هاي شيب هاي تخت، بام بام

  شكل بام يا طاق قوسي
شـش سـاختمان اعـم از    طاق كاربردي عمومي يافته و در مواردي شامل انواع گوناگون سـقف يـا پو  ة رسد واژ به نظر مي

طـور   هاي غيرصاف كه به كردن انواع طاق شود، به همين سبب براي مشخص دار مي شكل، صاف يا شيب هاي قوسي سقف
شكل اسـتفاده شـده    طاق قوسية شدند، از واژ كمك قوس ساخته مي شكل يا به صورت قوسي معمول با آجر يا خشت و به

هـا و منـاطقي    اين نوع طاق مربوط به سرزمينة اين نكته است كه كاربرد گستردة دهند نشانشواهد و اسناد موجود . است
  .كافي در دسترس نبوده استة است كه چوب ساختماني به انداز

ترين اسناد و شواهد مربوط به كاربرد طاق يـا قـوس در معمـاري     تاريخي نخستين و قديمية رسد پيشين به نظر مي
درسـتي   به...) ها و  ها، تصاوير، ساختمان شناسي، شامل نقش اسناد باستان(جانبه  هاي همه روشني و با توجه به داده بههنوز 

كاربرد طـاق و گنبـد بـه حـدود      ةپيشين ،مانند شماري از مهرهاي ايالمي ،بعضي از شواهدة گويا بر پاي. روشن نشده است
مانـده مربـوط بـه كـاخ منسـوب بـه اردشـير اول         ترين گنبد بـاقي  رسد، هرچند كه قديمي چهارم پيش از ميالد مية هزار

  .هايي استوار شده است روي گوشوارهساساني در فيروزآباد است كه گنبد ) 224ـ214(
طاقي ؛ نخست. اند ندي كردهب ترين صورت ممكن به سه نوع دسته چگونگي پيدايش آن در سادهة انواع طاق را از جنب

 ،يابـد  شود و امتـداد مـي   جا مي آيد كه در روي يك سطح افقي جابه كه در پي انتقال يك قوس با شكلي گسترده پديد مي
شـود، ماننـد    طاقي كه در پي دوران يك قوس حول يك محور عمودي با شكلي بسته پديدار مـي ؛ دوم. مانند طاق آهنگ

جايي يعنـي از طريـق انتقـال يـا دوران      هايي كه از طريق جابه انواع پوشش؛ سوم. شكل كروي هاي گنبدي و انواع پوشش
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نسـبت ارتفـاع بـه    (آنهـا   هايي كه خيـز  ويژه طاق هاي بسته به طاق). 38: 1379بزنوال، (هاي متنوع حاصل شود  صورت به

شكل طاق، جنس مصالح و مالت نيز نقش مهمي در مقاومـت  بر  البته افزون. زياد باشد، مقاومت بسيار خوبي دارند) دهانه
  .دارند) يا حتي باز(يك طاق بسته 

اند كه  هاي بزرگ با مصالحي چون خشت و آجر و سنگ دانسته ويژه براي دهانه ها به را يكي از بهترين نوع بام گنبد
تـوان از تحمـل    كمك شكل گنبد مـي  و بهگونه از مصالح قديمي تحمل كششي ندارند  زيرا اين ؛قادر به تحمل فشار است

  ).5: 1353گريگوريان، (براي انتقال نيرو استفاده كرد آنها  فشاري
شوازي نوشته است كه نظام ساخت گنبد روي آويز از . اند روي آويز يا گريو را به ايران نسبت داده ابداع ساخت گنبد

چهاردهم يعني زماني كه حسن، سلطان قاهره، معمـاران خـود را بـراي    در قرن «: متن او چنين است. ايران به مصر رفت
  ).159: 1381شوازي، (» هايي به ايران فرستاد، سيستم گنبد روي آويز عموميت پيدا كرد كسب روش

آن از طريـق ايـران بـه كشـورهاي     ة و تجرب شد دارند كه گنبد دوپوسته نخست در ايران ابداع اسناد موجود بيان مي
خالي ظاهراً ايراني ة فكر يك گنبد دوگانه با فاصل«: شوازي در اين زمينه چنين نوشته است. و ازجمله به غرب رفت ديگر
آن از قـرن  ة سلطانيه است كـه تاريخچـ  ] مزار[شناسيم مربوط به مسجد  شرقي كه ما مية ترين مورد استفاد قديمي. است

ـ   موداري است از علم تركيب در ساختمانكند، اما ن چهاردهم تجاوز نمي بسـيار قـديمي در ايـران    ة بندي كه از يـك تجرب
هـاي خـود را از    توان گفت كه معماران شهرهاي فلورانس و بولوني گنبدهاي كاتـدرال  بدون شك مي. گيرد سرچشمه مي

. آيـد  اي بـه حسـاب نمـي    گـر يـك دنيـاي افسـانه    آسيا دية قار ،از اين زمان به بعد. ايراني طراحي كرده بودندة روي نمون
كه كرد توان تصور  بدون اندك ترديدي مي. ماركوپولو و ديگر جهانگردان نامي تا ايران و حتي هندوستان نفوذ يافته بودند
هم چنان موجب حيرت تماشاچيان قرن پانزدايتاليا اساس طاق سبك و آن روش اجرايي جسورانه در فضاي خالي را كه آن

  ).695: 1381شوازي، (» كردقرار گرفت، مستقيماً از آسيا دريافت 

   بام تخت
تـرين روش بـراي اجـراي     ساده. شده است صورت صاف و تخت اجرا مي بام تخت يا صاف نوعي سقف نهايي است كه به
بود عناصر اصلي باربر  منزلة بهتعدادي تير چوبي در سقف  نكاربرد بهكردند،  اين نوع سقف كه در گذشته از آن استفاده مي

تـرين   طور معمول در نهـايي  به .شد پوشاندنده ميهاي درختان و مانند آن  تر چوبي، شاخه هاي كوچك با تختهآنها  بينكه 
كردند  محلي استفاده مي هاي ههاي متفاوت و متناسب با امكانات و تجرب صورت از مصالح بنايي مانند خشت و گل به ،اليه

از . كشيدند تا در برابر باران مقاومت بهتري داشته باشد شده روي آن مي و در بسياري از نواحي روكشي از كاهگل ورز داده
كردند، اما امكان استفاده از آن در  ايران و برخي از نقاط كوهستاني استفاده مياين نوع پوشش در نواحي مركزي و جنوبي 

در . توانست مدت زيـادي بـه خـوبي پايـدار باشـد      زيرا در برابر باران و آب و رطوبت زياد نمي ؛نواحي باراني وجود نداشت
ـ  ،طور معمول هر دو يا چند سال يك مرتبه نواحي مركزي و جنوبي نيز به كـاهگلي روي بـام را كـه در اثـر بـاران و       ةالي
  .شد هاي اقليمي فرسوده شده بود، تعويض يا مرمت مي رطوبت و تابش و ساير پديده

هاي اعياني  سطح نهايي بام ساختمان ،در شهرهاي بزرگ و در نواحي كه امكانات الزم اقتصادي و فني وجود داشت
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گيـري   صـورت چشـم   استحكام و مقاومت آن در برابر بـاران و فرسـايش بـه   پوشاندند و به اين ترتيب  و مهم را با آجر مي
ساختند كه از خشت، آجـر يـا    روي ديوارهاي باربر مي هاي صاف چوبي را طور معمول اين نوع پوشش به .يافت افزايش مي

اب اين مصالح بـه امكانـات   چگونگي انتخ. شدند ساختماني مزبور ساخته مية تركيبي از دو يا سه ماد ،سنگ و در مواردي
كـه در  چنان ؛چنين جايگاه اجتمـاعي ـ اقتصـادي كارفرمايـان بسـتگي داشـت      محيطي، فني و اقتصادي در هر ناحيه و هم

طور متوسط بين سه تا چهار متـر بـود،    فضاها بهة دهانة سبب استفاده از درختان بومي و در دسترس، انداز به ،بناهاي ساده
ـ   كه براي بناهاي مهم ممكن بود بهترين چوب را از نواحي دوردست سفارش دهند كه بتواننـد بـزرگ  در حالي ة تـرين دهان

كاخي كه او در شوش ساخت، برخي مصالح و ازجملـه  ة مانده از داريوش دربار باقية براساس كتيب .ممكن را پوشش دهند
سـاختم،  ] داريـوش [اين كـاخ را مـن   «: بخشي از متن كتيبه به اين شرح است. چوب مناسب را از نواحي دوردست آوردند

 سـپس . شـد  درسـت  خنـدقي  و رسـيدم ] سـنگي كـف  [ سـفت  خاك به تا شد كنده زمين...  شد آورده دور راه از آن زيور
كاخ بنـا  ة روي آن شفت. ارش 20ارش و سوي ديگر تا حدود  40در طرفي به بلندي . و شفته در آن انباشته شد سنگ قلوه

الوار كاج از كوهي آورده شد كه آن را . هايي كه در قالب زده شد، كار مردم بابل بود كند و كوب و انباشتن و خشت. گرديد
چـوب يپكـا از كاتـدهارا و    . كاركه و يونانيان آن را از بابل به شوش آوردنـد  مردم آشور آن را به بابل و مردم. لبنان گويند

  ).31ـ  30: 1365پوپ، (» ...به ياري و لطف اهورامزدا كاخي باشكوه در شوش بنا نهادم ... كرمانا آورده شد 
نند چوب را از نواحي شد، بلكه برخي مصالح بام ما بنابراين براي بناهاي خاص و مهم تنها به مصالح بومي اكتفا نمي

  .هايي بزرگ و سقفي نسبتاً سبك و تخت را بتوانند شكل دهند كردند تا دهانه دوردست تهيه مي
شـكل پديـد    روي يك طاق قوسـي داليل كاركردي  هاي تخت يا صاف نيز اشاره كرد كه به اي از بام گونه توان به مي

مانند خوزستان و هرمزگان، اگر پوشـش سـقف نهـايي     ،نواحي گرم و مرطوبدر بسياري از شهرهاي واقع در  .اند آمده مي
كردند تا بتوانند در بسياري از اوقـات سـال از آن    طور معمول روي آن را صاف مي بود، به شكل مي ساختمان با طاق قوسي

هـايي دور بـام    پنـاه  نطور معمـول در ايـن منـاطق جـا     به. براي استراحت و گذراندن بخشي از اوقات فراغت استفاده كنند
توانستند در فضاي بام آسوده باشند و هـم   و به اين ترتيب هم از لحاظ محرميت و ايمني مي ساختند كه مشبك بودند مي

اي كـه طـي روز    هساي .داد كه جريان هوا از روي بام عبور كند و فضاي آن را خنك نگه دارد پناه اجازه مي هاي جان شبكه
معاصـر  ة و به همين سبب براي ساخت بنا در دور داد ميكاهش را بار حرارتي بام  ،شد پناه روي بام ايجاد مي كمك جان به

سـاخته شـود تـا در برخـي     هاي مسكوني  هاي مشبك براي ساختمان پناه هايي با جان االمكان توصيه شده كه بام نيز حتي
  ).150: 1369كسمايي، (برداري كرد  اوقات سال بتوان از هواي آزاد مناسب بهره

  دار بام شيب
سـبب دسترسـي بـه چـوب      بـه  ،طور معمول در گذشته به .گيرد ها و فضاهاي سبز وسيع شكل مي در نواحي پرباران جنگل

دار  صـورت شـيب   و براي سهولت دفع آب باران از روي بام ساختمان، بـام را بـه   ساختند ميها را با چوب  خانهة كافي، ساز
اما در مناطقي كه مقدار بارندگي زياد بـود، از   ،شد صورت دوشيبه ساخته مي ها به بام بسياري از ساختمان. كردند درست مي

مقدار بارندگي بستگي داشت، هرچند مقـدار   مقدار شيب سقف در حالت عادي به. كردند هاي چهارشيبه هم استفاده مي بام
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صورت يك مجموعه با تعدادي فضـاي   هايي كه به در برخي از ساختمان .گرفتند مي بيشتربود، شيب بام را  بيشتربارندگي 

سـاخته   شيبه طراحـي و  صورت يك شدند، ممكن بود كه بام بعضي از فضاهاي جانبي به هاي متعدد ساخته مي متنوع و بام
  .اي كه بخش بااليي بام متصل به ديوار فضاي مركزي و بخش زيرين بام به سمت فضاي باز قرار داشت شود، به گونه

گياهاني كه استفاده ة اگر ساق. پوشاندند ميدر دسترس  و در نواحي روستايي روي بام را با الياف گياهي قابل استفاده
. كردنـد  چند سال يك مرتبه آن را مرمت و پس از فرسودگي زياد آن را تعويض مـي دوام بود، هر سال يا هر  كردند كم مي

  .كردند تري بود استفاده مي برنج و در برخي نواحي از گالي كه گياه بادوامة درياي خزر از ساقة در برخي از نواحي حاشي
 كـم  كـم  ،از دوران قاجـار . پوشاندند كه استحكام آن مناسـب بـود   ها را با سفال مي هاي شهري و اعياني بام هدر خان
  .دار در برخي از شهرها مورد توجه قرار گرفت هاي شيب هاي فلزي شيرواني براي پوشاندن سطح بام كاربرد سقف

را با مـيخ  آنها  پوشاندند و هاي روستايي ساده را در گذشته با تخته مي بام بعضي از خانه ،در برخي نواحي كوهستاني
  ).333: 1367بازن، (جا نكند  را جابهآنها  پوشاندند كه باد را با سنگ ميآنها  يا روي ،كردند روي تيرها متصل مي

باريـد، بـراي    كه در نواحي كه برف زياد ميريزد، در حالي ه زير ميدار ساده از سطح بام ب هاي شيب آب باران در سقف
دار قرار  ها نوعي حفاظ در انتهاي سطح بام شيب بام بيشترطور معمول در  كنترل برف و جلوگيري از لغزش و ريزش آن، به

ن منتقل و سـپس بـه زمـين بريـزد     دادند تا برف يا آب ناشي از آن يا آب باران از طريق آبروهاي ساخته شده به ناودا مي
هاي ساده در بسياري از نقاط اروپا تا قرن سيزدهم ميالدي ناودان نداشـتند و آب   البته ساختمان. )365: 1989استارجيز، (

  ).378: 1381شوازي، (شد  ها سرازير مي از روي شيرواني

  هاي قابل حمل ها و بام سازه
نشيني و با يـيالق   صورت كوچ اي از دامداران به عده، هايي از ايران و بعضي از نواحي جهان  در قسمتدر روزگاران قديم، 
نوع سـازه و شـكل   . ساختند كه قابل حمل باشد صورتي مي كردند و بايد واحدهاي مسكوني خود را به و قشالق زندگي مي

در برخـي  . هـا بسـتگي داشـت    هاي زيست اين گروه رس و سنتپوشش و بام اين نوع واحدها به مصالح و مواد قابل دست
در آن . كردند شد و با ساختاري تشكيل يافته از شماري چوب، چادر يا خيمه را برپا مي موارد از پوست حيوانات استفاده مي

ـ       هايي كه ني يا انواع ديگري از الياف و ساقه دسته از محيط ا هرگونـه  هاي گياهي قابـل اسـتفاده بـراي سـاخت حصـير ي
هاي عمودي سكونتگاه  بافت ديگر براي ساخت واحدهاي سكونتگاهي وجود داشت، از آن براي ساخت بدنه و ديواره دست

خواستند  ويژه در اوقاتي كه نمي هاي مناسب، سطح روي آن را به يافته كمك پوست جانوران يا دست كردند و به استفاده مي
كرد تا هـوا   مشبك حصيرها كمك مية پوشاندند، اما در اوقاتي كه هوا مناسب بود، بدن ميجريان هوا وارد سكونتگاه شود، 

هـاي سـاخت پديـد     تـأثير مصـالح و شـيوه    ها بسيار متنوع بود و تحت شكل بام اين نوع از سكونتگاه. به خوبي تهويه شود
  .آمد مي

  گيري نتيجه
هـاي   سبب تـأثير پديـده   طور معمول به به ،ناهاي كاركردي و سكونتگاهيدهد كه شكل بام انواع ب نشان ميپژوهش نتايج 
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طـور   بـه  اي كـه  گونه ؛ بهگرفته است هوايي محيط شكل ميو و خصوصيات آب جغرافيايي مانند مصالح و امكانات محيطي
در بسـياري از منـاطق گـرم و خشـك و بيابـاني       ؛دار هاي شيب از سقف بيشتر ،معمول در نواحي باراني، مرطوب و معتدل

شكل كه با مصالحي چون خشت و آجر و در مواردي با سنگ و ساروج ساخته  هاي قوسي از طاق و بام ،سبب نبود چوب به
هـاي تخـت و صـاف اسـتفاده      اما دسترسي به چـوب داشـتند، از بـام    ،و در برخي از نواحي كه بسيار باراني نبودند ؛شد مي
رفت، در برخي نـواحي ماننـد منـاطق گـرم و خشـك و       شمار مي بام يكي از عناصر مهم ساختمان بهاز آنجاكه  .دكردن مي

كه بتوانند در بهار و تابستان از روي بام براي استراحت، شام خوردن براي آن ،)مانند دزفول(بعضي از نواحي گرم و مرطوب 
  .كردند هاي شناخته شده صاف و مسطح مي شكل را با يكي از روش وسيو خوابيدن استفاده كنند، روي سقف ق

نخست و بيش از هر عامل تأثيرگذار، از شرايط و امكانـات محـيط طبيعـي و جغرافيـايي     ة بنابراين شكل بام در وهل
ويژه فضـاهاي   به ،گيري بام بعضي از فضاها هاي اجتماعي و فرهنگي نيز در شكل پديده ،بر آن اما افزون، پذيرفت تأثير مي

حكـومتي ـ تشـريفاتي و    ة توان به مجموع براي نمونه مي. داشته است شقآييني و عمومي و برخي از بناهاي تشريفاتي ن
زني محلي و بـومي بـا    هاي رايج طاق خالف شيوهرا برآنها  جمشيد اشاره كرد كه بام هاي هخامنشي در شوش و تخت كاخ

  .صورت مسطح پوشانده بودند تا به احتمال بسيار بتوانند فضايي خاص و باشكوه پديد آورند چوب و به
براي  هاي بومي ساختماني برخالف شيوه ،مانند بعضي نواحي هند ،در دوران اسالمي نيز در برخي مناطق و كشورها

هاي آييني  هاي عالي ساختمان كردند تا شكل بنا با صورت شكل استفاده مي هاي گنبدي از طاق ،اي از مساجد ساخت گونه
  .سازگار باشد

تيموري ة ها را كه از دور ارتفاع بسيار زياد بام برخي از بناهاي آييني يا حكومتي مانند بعضي از مزارها، مساجد و كاخ
توسـط   بيشـتر توان روشي براي دستيابي به منزلت فرهنگي و اجتماعي  يشد، م به بعد با دوپوسته ساختن گنبد حاصل مي

  .اقليمي و جغرافيايي و نه از لحاظ كاركردي ضرورت نداشتة هاي زياد نه از جنب زيرا چنان ارتفاع ؛كارفرمايان ارزيابي كرد
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