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چکیـده| شــهرهای ایرانــی گنجینـهای غنــی از تجربیــات موفــق معمــاری و شــهری هســتند .ایــن شــهرها از
مؤلفههــای بیشــماری ،از مقیــاس خــرد تــا کالن تشــکیل شــدهاند .تــا کنــون غالــب ایــن عناصــر مــورد توجــه
پژوهشــگران واقــع شــدهاند و بســته بــه موضــوع پژوهــش بــه جنبههایــی از آنهــا پرداخت ـ ه شدهاســت .امــا
در ایــن میــان «بــام» بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن فضاهــای خانـ ه و شــهرهای ایرانــی کــه واجــد کارکردهــا و
پتانســیلهای بیشــماری  -بــه ویــژه در حــوزة منظــر -بــوده ،مغفــول مانــده اســت .لــذا ،ایــن پژوهــش بــر آن
اســت تــا بــا اســتفاده از تحلیلهــا و بررســی مســتندات ،نقــش یــا نقشهــای منظریــن فراموششــده و اصلــی
بــام در شــهرهای ایرانــی را شناســایی کنــد .بــه اعتقــاد نگارنــدگان ،بــام در خانههــای ایرانــی تنهــا پوششــی برای
فضاهــای زیریــن بــا نقــش ســازهای صــرف نبودهاســت لــذا ،پژوهــش حاضــر در صــدد پاســخ بــه ایــن ســؤال
اســت کــه نقــش یــا نقشهــای منظریــن بــا م در شــهرهای ایرانــی و در زندگــی ســاکنان خانــه چــه بودهاســت؟
ایــن تحقیــق بــه شــیوة تحلیــل محتــوا ،انــواع مســتندات و اطالعــات مربــوط بــه فضــای بــام ،در متــون ادبــی،
گزارشهــای تاریخــی ،آثــار مربــوط بــه هنرهــای تجســمی و ســینمای معاصــر را بررســی نمــوده اســت .بنابراین
تحلیلهــا بــر اســاس اطالعــات بدســت آمــده از مطالعــات کتابخان ـهای و بررســی میدانــی خانههــای ایرانــی
موجــود صورتگرفت ـ ه اســت .نتایــج نشــان داد بامهــا در شــهرها و خانههــای ایرانــی نقشهــای کارکــردی و
منظریــن گوناگونــی داشــتهاند و یکــی از عوامــل بســیار مهــم در شــکلگیری مکانیــت خانههــا و هویــت شــهرها
بودهانــد کــه بــه طــور عمــده میتــوان نقشهــای اصلــی آنهــا را در ســه حــوزة هویتــی ،اجتماعــی و ارتبــاط
بــا طبیعــت دســتهبندی کــرد.

واژگان کلیدی| بام ،منظر ،آسمان ،طبیعت ،اجتماعی.

مقدمـه| فضاهـای بـاز و نیمهبـاز از دیربـاز جزء اصلـی و الینفک
خانههـای ایرانـی بـوده انـد .در بیشـتر خانههـای قدیمـی در هـر
لحظـه ایـن امـکان وجـود داشـت کـه انسـان بـا آسـمان و فضای
نامتناهـی ارتبـاط برقـرار کند .انسـان احسـاس ميکـرد که جایی
کـه در آن زندگـی ميکنـد جزئـی از آن فضـای نامتناهـی اسـت.
امـا غالـب خانههـای کنونـی ایـن امـکان را ندارنـد و از چنیـن
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فضایـی بیبهـره هسـتند .بـه همیـن دلیـل اسـت کـه برخـی از
کسـانی کـه در آپارتمانهـا زندگـی ميکننـد نوعـی دلسـردی،
پژمردگـی ،افسـردگی و یـأس دارنـد (امامـی .)1390 ،ایرانیـان
از گذشـتههای دور همـواره در خانههایـی دارای حـال و معنـا
زیسـتهاند ،خانههایـی در ارتبـاط نزدیـک و تعامـل دو سـویه بـا
طبیعـت .ایـن خانههـا بسـتر شـکلگیری خاطـرات مشـترک و
معنـا بودنـد و هـر گوشـه و کنارشـان بـرای اهالی خانـه تداعیگر
خاطـره و حادثـهای بـود .عناصـر متکثـر و فراوانـی در آفرینـش

ضیا حسینزاده و همکاران
ایـن حـال در خانههـای ایرانـی نقشآفرینـی میکردهانـد کـه
حیـاط ،ایـوان ،مهتابـی ،اتاقهـای پنجدری و سـهدری و بـام خانه
از مهمتریـن آنهـا هسـتند (منصـوری .)1388 ،بـه نظر میرسـد
بـام نیـز از جملـه فضاهـای مهمی اسـت که در آفرینـش این حال
نقشآفرینـی میکردهاسـت .وجـود لغـات و ضـرب المثلهـای
گوناگـون در زبـان فارسـی و مرتبـط با بـام همچون هـر که بامش
بیـش برفـش بیشـتر ،یـک بـام و دو هـوا را ،آفتـاب لـب بـوم ،از
ایـن سـو یا آن سـوی بـام افتـادن و لغاتی چـون بامداد بـه معنی
دادة صبـح و صبحگاهـان (دهخـدا ،)1377 ،بامـگاه بـه معنـی
گا ِه بـام و هنـگام صبـح (همـان) ،بامنشـین بـه معنـی کسـی کـه
بامـره بـه معنی راهـی که به پشـتبام
مقیـم بـام باشـد (همـان)،
َ
مـیرود (عمیـد ،)1375 ،صبحبـام بـه معنـی صبـح زود (همـان)،
بامشـاد کـه نـام مطربی بـوده کـه بامـدادان چنـان مینواخته که
مـردم را شـاد میکردهاسـت (تتـوی ،)1386 ،هفتبـام بـه معنی
هفـت آسـمان (معیـن ،)1386 ،رخبـام بـه معنـی لبـة بـام ،حد و
مـرز سـاختمان و بـام پوسـتهای کـه بر سـر سـاختمان قـرار دارد
(مؤمنـی ،عطاریـان و محبیـان )1399 ،و کلماتـی از ایـن دسـت
کـه همگـی از بـام مشـتق شـدهاند و همچنیـن وجـود فضاهـا و
اجـزای مختلفـی چـون خرپشـته بـه عنـوان محـل ورود بـه بـام،
«فخـر و مدیـن» بـه عنـوان عنصـری جهـت تأمیـن محرمیـت و
آسـایش اقلیمـی روی بـام ،پشـهبند جهـت ایجـاد فضـای خـواب
و اسـتراحت و مثالهـای فراوانـی از ایـن دسـت همگـی نشـان
از اهمیـت فـراوان ایـن فضـا در زندگـی مـردم و معمـاری ایـران
دارد .بـا ایـن حـال ایـن مسـائل تـا کنـون کمتـر مـورد توجـه و
بررسـی پژوهشهـای محققـان ،بـه خصـوص در حوزة منظـر قرار
گرفتهاسـت و پتانسـیلهای بیشـمار بـام در شـکلگیری مفهـوم
سـکونت مغفـول ماندهاسـت .لـذا هـدف ایـن پژوهش بازشناسـی
ظرفیتهـای منظریـن قـرار گرفتـه بـر بامهـا در شـهرهای ایرانی
و پاسـخ بـه این سـؤال اسـت کـه نقش یـا نقشهـای منظرین بام
در شـهرهای ایرانـی و زندگـی سـاکنان چـه بودهاسـت؟

پیشینۀ تحقیق

پژوهشهـاي انجـام شـده در ایـن زمینـه غالبـاً بـه ظرفیتهـای
کالبـدی بـام پرداختهانـد و هیچگونـه اشـارهای بـه جنبههـا
و قابلیتهـای معنایـی آن نداشـتهاند .از جملـه مينـا قنبـري و
همـكاران بـه بررسـي تأثيـر بـام سـبز بـر كاهـش آلودگـي هـوا
(قنبـری ،چهـرآذر و چهـرآذر  ،)1398جليل پيـران و همكاران به
بررسـي نقش بام سـبز در ذخيـرة انرژي (جلیل پیـران ،محمودی
ماندنـی ،حسـنی و رحیمـی )1398 ،و مازيار مسـلمي و همكاران
بـه بررسـي نقـش بـام در پاسـخ هيدروليكـي حـوزة آبـي شـهري
پرداختـه انـد (مسـلمی و عزیـزی )1395 ،کـه با رویکـرد اقلیمی
بـوده و فاقـد نـگاه اجتماعـی ،زیباشناسـانه و معنایی هسـتند .در
پژوهـش دیگـری حسـین سـلطانزاده به بررسـی تأثیـر جغرافیا و

فرهنـگ بر شـکلگیری بامهـا میپردازد کـه تمرکز ایـن پژوهش
نیـز بیشـتر معطـوف بـه عوامـل محیطـی و جغرافیایـی میباشـد
(سـلطانزاده .)1392 ،در پژوهشهایـی دیگـر عناصـر گوناگونـی
از خانههـاي ايرانـي مـورد بررسـي و ارزيابـي قرارگرفتهانـد.
زينـب داعيپـور ،طبيعـت و سـبزينگي را در خانههـاي ايرانـي
يـادآور ميشـود و آن را مايـة افزايـش حـس تعلـق افـراد خانه به
طبيعـت و سـپس به خانـه ميدانـد (داعیپـور .)1393 ،بحراني و
سـپهری احمـدی بـه عنصـر شناشـير در خانههاي بافـت تاريخي
بوشـهر اشـارهكردهاند و وجـوه كاركـردي آن را بيـان ميكننـد
(بحرانـی و سـپهری اهرمـی .)1397 ،مهشـيد كريمـي و همكاران
پيونـد ميـان سـاكن و مسـكن را عنـوان كـرده و «خوانشپذیـری
مسـکن» و «معنـای اسـتنباطی سـاکنین» را راهگشـاي ايـن مهم
بيـان ميكننـد (کریمـی ،حجـت و شـهبازی چنگـی .)1397 ،در
ایـن میـان تنهـا منصـوري در دیباچـة مجلـة منظـر با بـكار بردن
عبـارت «منظـر آسـمان» بـه ظرفيتهـاي معنایـی و منظرین بام
اشـارهای مختصـر کـرده کـه مجـال شـرح و بسـط بیشـتری دارد
(منصـوری .)1398 ،لـذا پژوهـش حاضـر بر آن اسـت تـا در ادامه
بـه بازشناسـی نقشهـای منظریـن بامهـا در خانههـای ایرانـی
بپردازد.

مبانی نظری

بـرای شـناخت نقشهـای منظریـن بـام در خانههـای ایرانـی
نیـاز اسـت کـه از خلال مسـتندات مختلف بـه نقشهـای بام در
زندگـی سـاکنان و شـهروندان پـی برد .اما این مسـتندات شـامل
چـه مـواردی اسـت و عنصر بـام در چه آثـاری بازتاب یافته اسـت
و در مقیـاس کالنتـر منظـر بـام در کـدام وجوه فرهنگـی متجلی
شـده است؟
منظـر تنهـا عنصـری عینـی که متشـکل از اجـزای طبیعی باشـد
شـناخته نمیشـود بلکـه عنصـری ذهنـی و فرهنگـی نیـز خواهد
بـود کـه شـکلگیری آن در اذهـان مـردم بـا تاریـخ ،اعتقـادات
دینی و اسـطورهای ،اقلیم ،سـنت زیسـت و امثال آنها بودهاسـت
(منصـوری .)1388 ،زبـان نويسـندگان كـه روشـنفكران جامعـه
هسـتند ،نماينـدة زبـان جامعـه اسـت ،لـذا نوشـتههاى آنهـا
کـه شـامل توصیفـات ،رمانهـا و سـفرنامهها میشـود ،منبعـى
درخـور بـراى شـناخت محيـط ،منظـر و فرهنـگ بـه شـمار
مـیرود (خادمـی .)1389 ،از طرفـی مینیاتور و نگارگـری از زمره
هنرهـای ایرانی اسـت کـه زبان و بیـان آن از ویژگیهـای منحصر
بـه فـرد خـود تبعیـت میکنـد .بسـیاری از پژوهشـگران از یـک
سـو بـا دیدگاههـای مختلـف کـه اغلـب دنبالـهروی رویکردهـای
سـنتگرایی و عرفانـی هسـتند ،بـه مطالعـة فراواقعیتهـای آن
پرداختـه و از سـوی دیگـر برخـی از محققـان به دلیل فقـدان آثار
بـه جـا مانده از دورههـای پیشـین در حوزههای مختلـف از جمله
معمـاری ،باغسـازی ،شهرسـازی ،هنـر و فرهنـگ و منظـر بـه آن
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بازشناسی نقشهای منظرین بام در شهرهای ایرانی
روی آوردهانـد و از خلال خوانـش آنهـا بـه ویژگیهـای سـبکی
ایـن حوزههـا در هـر دوره پی میبرنـد (کاتب و عادلونـد.)1393 ،
همچنیـن یـک اثـر نقاشـی ،ترکیـب پیچیـدهای اسـت کـه ثمـرۀ
بازشناسـی رابطـة انسـان بـا طبیعـت و منظـر پیرامـون وی تحت
سـیطرة فرهنـگ ،جهانبینـی و سـایر مقتضیـات زمانـی و مکانی
اسـت (امجدی ترشـیزی .)1388 ،از دیگر سـو جیمز دونالد 1نیز
مطـرح میکنـد ،شـهرها بیـش از آنکـه بـا فضاهای مـادی تصور
شـوند از خالل تصاویرشـان اسـت کـه تجربه میشـوند .و در واقع
سـینما ،ادبیـات ،تلویزیون و سـایر اشـکال فرهنگـی «بایگانیهای
انگارههـای شـهری» بـه شـمار میروند .بـه همین دلیل اسـت که
میتـوان بـر ایـن نکتـه تأکیـد کرد کـه سـینما همچون بسـیاری
از رسـانههای ارتبـاط جمعـی ازجملـه عواملـی اسـت که بخشـی
از تصویـر مـا دربـارة شـهر از طریـق آن رقـم میخـورد و میتواند
تصویـر مـا را در بـاب شـهر سامانبخشـد (راودراد و محمـودی،
.)1394
از طرفـی علاوه بـر تمام مـوارد مطرح شـده توسـط صاحبنظران
فـوق ،تحلیـل و بررسـی مسـتقیم و عینـی فضاهای با ِم شـهرهای
غنـی و باکیفیـت ایرانـی نیـز از دیگر منابـع بازشـناخت این فضا
خواهـد بـود و کمک شـایانی در جهت درک هر چـه بهتر کیفیات
فضایـی بـام خواهـد کـرد .لـذا بـا توجـه بـه مطالـب ذکرشـده،
در یـک جمعبنـدی کلـی منابـع مـورد اسـتفاده جهـت شـناخت،
تحلیـل و بررسـی منظـر بـام در ایـن پژوهـش در قالـب جدول 1
ارائـه شدهاسـت .در ادامه به بررسـی مسـتندنگاریها ،آثـار ادبی و
هنـری و در نهایـت بـه بررسـی بام خانههای شـهر ابرقـو به عنوان
نمونـة مـوردی پرداختـه شدهاسـت تا از خلال آنهـا ویژگیها و
نقشهـای منظریـن فراموش شـدة بام اسـتخراج شـود.

انعکاس نقشهای منظرین بام در مستندات موجود

••مستندنگاریها

-تاریخنگاریهاپـر واضـح اسـت کـه از اولیـن منابعـی که جهت کسـب شـناخت
از دورهای خـاص مـورد توجـه قـرار میگیـرد متـون ،گزارشهـا و

نوشـتارهای تاریخـی اسـت کـه تاریـخ نـگاران در وصـف شـرایط
مختلـف فرهنگـی ،اقتصـادی ،سیاسـی و هنـری آن دوره بـه
رشـتة تحریـر درآوردهانـد .تاریـخ نقـش مهمـی بـازی میکنـد.
تاریـخ میتوانـد بـرای دورة مـا عوامـل وجـودی فرامـوش شـدة
ایـن دوره را آشـکار کنـد .درسـت همانگونـه کـه والدیـن مـا
میتواننـد عـادات و رفتـار زمـان کودکـی مـا را کـه تأثیـر آنهـا
همـواره ادامـه مییابـد ،بـه مـا بازگـو نماینـد؛ اگرچه ایـن عادات
و رفتـار از خاطـرات مـا محـو گشـته باشـند .ظهـور سـنتی نـو
مسـتلزم پیوسـتگی بـا گذشتهاسـت (مزینـی .)1388 ،بنابرایـن
در ایـن قسـمت از پژوهـش اسـتخراج نقشهـای منظریـن بـام
در خانههـای ایرانـی از طریـق مطالعـة تاریخنگاریهـای مربوطـه
صـورت گرفتهاسـت.
خلیلـی در کتـاب «یـادی از گذشـتهها ـ زندگـى و سرگذشـت
يهوديـان کـرد ايـران» از حضـور اهل خانه بر بام ،شـب نشـینیها
و عادتهـای سـاکنان چنیـن نوشتهاسـت« :پس از غـروب آفتاب،
هـوا کمکـم خنـک میشـد و چـون شـهر سـنندج در میـان دو
رشـتهکوه عظیـم بنـا شـده بـود و آن کوههـا مانـع وزیـدن بـاد
میشـدند و بـدون وسـایل خنککننـده شـبها گـرم بـود ،ناچـار
مـردم شـبها را در بـاالی پشـتبام سـرمیکردند و بـا تاریـک
شـدن هـوا ،رختخوابـی که تمام روز در آفتاب سـوزان بسـتهبندی
شـدهبود را بـاز و پهـن میکردند و چون سـطح پشـت بـام با «کاه
گل» انـدود شـدهبود ،بـه مجـرد غـروب آفتـاب ،خنـک میشـد،
لـذا بـه راحتی بـر روی فـرش کف پشـتبام اسـتراحت میکردند.
از اول شـب بسـاط سـماور و چـای بـر روی پشـتبام برقراربـود و
طبـق معمـول هـر شـب ،قبـل از صـرف شـام ،هـر فـرد خانـواده،
چنـد پیالـه چـای مینوشـید و پـس از آن مشـغول تهیـة شـام
میشـدند و بیشـتر خانوادههـا بـه آبگوشـت عالقهمنـد بودنـد.
خانـه مـا سـه طبقـه بـود و میبایسـت دو نفـر بـرای آوردن دیگ
آبگوشـت بـه آشـپزخانه کـه در طبقـه پائیـن و آن طـرف حیـاط
قرارداشـت روانـه ،و دیـگ آبگوشـت را بـه پشـتبام منتقلکننـد
( »...خلیلـی .)97،1383 ،محمـود محمـود نیـز در بخشـی از
کتـاب «تاریـخ روابـط سیاسـی ایـران و انگلیـس در قـرن نوزدهم

جدول  .1منابع مورد استفاده در پژوهش جهت شناسایی نقشهای منظرین بام .مأخذ :نگارندگان.
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ضیا حسینزاده و همکاران
میلادی» آوردهاسـت« :پرفسـور بـراون در هر جا که وارد میشـد
موضـوع صحبـت فقـط موضوع مذهبی بـوده مخصوصـاً صحبت از
همـه جـا دور زده و بـه موضـوع بابـی و بهائـی میرسـید  ...بعـد
هـر يـك از حضار بگوشـهای خزیـده بخـواب میرفتند .بـراون نیز
حضـرات را در آن حـال گذاشـته ،بـاالی بـام رفتـه و زیر آسـمان
پـر سـتارة کرمـان اسـتراحت مینمـود» (محمـود.)129 ،1378 ،
کیـان کاتوزیـان در کتـاب از «سـپیده تـا شـام» ،حـال و هـوای
روزهـای واپسـین حکومـت پهلوی در دهـة  50و تجمعـات مردم
روی بامهـا را ایـن چنیـن توصیـف میکنـد« :مـردم هـر شـب از
ایـن فرصـت اسـتفاده میکردنـد و بـه پشـتبامها میرفتنـد و
صـدای « اهلل اکبـر» سـر میدادنـد .هـم بـه ایـن وسـیله بـا هـم
اعلام همبسـتگی میکردنـد و هـم از لحـاظ روانـی رژیـم را بـه
زانـو در میآوردنـد .و مـا خودمـان هـر شـب ایـن برنامـه را اجـرا
میکردیـم .همـة همسـایهها بـه پشـتبام میرفتیـم و در تاریکی
اهلل اکبـر میگفتیـم ( » ...کاتوزیـان .)57،1381 ،جـدول  2نشـان
دهنـدة نقشهـای منظرین بـام ،مسـتخرج از تاریخنگاریهاسـت.
-سفرنامههاسـفرنامهها بـه نوعـي منعکـس کننـدة امیدهـا و ناامیدیهـاي
هويـت شـهري اسـت کـه از ايـن منظـر هـم موضـوع مطالعـات
فرهنگـي شـهر اسـت و هـم بـه نوعـي ،عرصـة بازنمايـي فرهنـگ
و هويـت شـهر را تصويـر ميکنـد .سـفرنامهها از سـويي ،مـروري
اسـت بـر وضعیـت راههـا و جادههـا ،شهرسـازي و معمـاري،
میاديـن و مبلمـان شـهري و از سـوي ديگـر نـگاه نويسـنده را
نسـبت بـه مـردم ،روابـط اجتماعـي ،گفتگوهـا ،ضربالمثلهـا و
فرهنـگ عامیانـه بیان ميکنـد (عاملی ،اخـوان .)1392 ،از این رو
بخشهایـی از سـفرنامهها کـه حـاوی مطالبـی در ارتباط بـا بام و
فضـای بـام بودنـد توسـط نگارنـدگان در ادامـه مورد بررسـی قرار
گرفتهاسـت.
در کتـاب «مجموعـه مقـاالت و سـفرنامهها» ،علـی موسـوی
گرمـارودی اینگونـه بـه تصویرسـازی از شـهر و سـیلوئت آن و
توصیـف بامهـا میپـردازد کـه «در بیسـت فرسـنگی؛ دیهـوک،

روسـتایی بـا معمـاری چشـمگیر و متفـاوت خانههـا ،بـر سـوی
راسـت جـاده افتـاده ،بـا درختانـی و مزارعـی  ...و از همیـن جـا،
راه بـه دو پـاره مـی شـود :از چـپ هفتـاد فرسـنگ تا کرمـان و از
راسـت ،دوازده فرسـنگ تا طبس .در راه طبس ،یک ـ دو فرسـنگ
از دیهـوک گذشـته ،کوههایـی بلنـد اما همچنان خشـك و بی آب
و گیـاه نمـودار شـد؛ و میـان درههـای پر پیـچ و خم ایـن کوهها،
تنهـا ،آب انبـاری قدیمـی بـا معمـاری شـگرفی (گنبدی بـه گونة
نیمـی از قلکـی بـر آن نهـاده و از چهار سـو ،بـه قرینه ،سـوراخی،
کـه سـر و سـینة انسـانی بـه درون میتوانسـت رفـت) یافتـم کـه
عکسـی برداشـتم و گذشـتم  ...دوسـه متـر آنسـوتركه شـهری
آغـاز میشـود بـا گلهـای خرزهـرة بلنـد در حاشـیۀ خیابانهـا
و بـا نخلهـای سـرفراز و درختـان نارنـج و نارنگـی و پرتقـال  ...با
خانههایـی مزیـن بـه بامهایـی همـه ضربـی و گنبـدی و کاهگلـی
 ...و چـه منظـرة بدیعـی دارد از دور ایـن گنبـد کاهگلـی خانههـا،
البلای درختـان خرمـا ،کـه انـگار شـترانی بسـیار ،در نخلسـتانی
جاودانه به نشـخوار ،زانـو زدهاند ( »...موسـوی گرمارودی،1377 ،
.)115
غلام رضـا انصافپـور در بخشـی از کتـاب «ايـران و ايرانـى بـه
تحقيـق در صـد سـفرنامه خارجـى» ذکـر میکنـد« :پشـتبام به
شـکل تـراس سـاخته میشـود ،از ایـن رو تکمیـل آن بـه مدتـی
وقـت احتیـاج دارد .تابسـتانها روی پشـتبام یـا تـراس کـه دور
آن دیـوار کشـیدهاند ،میخوابنـد» (انصافپـور.)257 ،1363،در
قسـمتی از «سـفرنامة دکتـر ولز» بـه ترجمة غالمحسـین قراگزلو
نیـز چنیـن آمدهاسـت« :کبوترهـا بـا رسـیدن بـه حـدود فـراز
بـام از همـان جـا یکـی یکـی یـا چندتـا چندتـا آرام بـر روی بـام
مینشـینند و بـا نشـان دادن هیجـان و ایجاد سـر و صدا مشـغول
برچیـدن دانـه از سـطح بـام میگردنـد .همـة ایـن کبوترهـا اهلی
و عالقهمنـد بـه صاحبـان خـود هسـتند و در صـورت اشـاره بـر
روی دسـت و شـانة او مینشـینند» (ویلـز .)132،1368 ،جـدول
 3نشـان دهنـدة نقشهـای منظریـن اسـتخراج شـده بـرای بام از
خلال سفرنامههاسـت.

جدول  .2نقشهای منظرین بام مستخرج از تاریخنگاریها .مأخذ :نگارندگان.
نقشهای مستخرج از
تاریخنگاریها

اجتماعی

طبیعتگرایی

نام تاریخنگاری

گزیدهای از متن

کتاب «یادی از گذشتهها  -زندگى و سرگذشت
يهوديان کرد ايران» اثر الیه خلیلی

از اول شب بساط سماور و چای بر روی پشتبام برقراربود و طبق
معمول هر شب ،قبل از صرف شام ،هر فرد خانواده ،چند پیاله چای
مینوشید.

کتاب از «سپیده تا شام» اثر کیان کاتوزیان

مردم هر شب از این فرصت استفاده میکردند و به پشتبامها میرفتند
و صدای « اهلل اکبر» سرمیدادند هم به این وسیله با هم اعالم
همبستگی میکردند.

کتاب «تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس» اثر
محمود محمود

حضرات را در آن حال گذاشته ،باالی بام رفته و زیر آسمان پر ستارة
کرمان استراحت مینمود.
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بازشناسی نقشهای منظرین بام در شهرهای ایرانی

آثار ادبی و هنری

••ادبیات

-رمانهاشـهر جایگاه پـر اهمیتـی را در ادبیات به خود اختصاص دادهاسـت.
ادبیـات و بـه ویـژه رمـان پیونـدی تنگاتنـگ بـا شـهر دارد .ادبیـات
میتوانـد جغرافیـای اجتماعی-فرهنگـی شـهر را بـه خوبـی
ترسـیمکند و از پـس نظـم دادن بـه مکانهـا و فضاهـا و رسـم
رفتارهـا در ایـن ویژگیهـای مکانی ،تجربه و رفتارشـهری را توضیح
دهـد .بـا ایـن همـه ،رمـان صرفـاً مـادهای بـرای گواهی بـر واقعیت
عریـان اجتماعی نیسـت؛ رمـان به مثابه محصول همدسـتی کلمات
و اندیشـة رماننویـس کـه بـر زبـان قهرمانهایـش جاری میشـود،
تفسـیری ویـژه از امـر واقعـی را نشـان میدهـد .آنچـه رماننویـس
مینویسـد ،چیـزی اسـت کـه میسـازد و بینـش او ،از پـس تجربـه
در تاریـخ و جغرافیاسـت (وفایـی دقیـق .)1397 ،لـذا در این بخش
بـه جسـتوجوی نقشهـای منظرین بـام از خالل رمانهـا پرداخته
شدهاسـت .پـوران مهـدیزاده در بخشـی از رمـان «بادبـادک» و در
وصـف روزمرگیهـای حـادث بـر بام چنیـن مینویسـد« :تابسـتان
کـه میشـد تمـام آن جمعیـت به پشـت بام نقـل مـکان میکردند
و مـا بچههـا تـا نیمههـای شـب مینشسـتیم و حـرف میزدیـم
و گاهـی بادبـادک هـوا میکردیـم .از آنجایـی کـه مـن تنهـا بچـة
خانـوادهام بـودم همیشـه بـا بچههـای طبقـة پائیـن کـه تفـاوت
سـنی زیـادی بـا مـن نداشـتند بـازی میکـردم و جزئـی از فامیـل
آنهـا بـودم  ...از پشـت بـام نشـینی شـبهای تابسـتان ،دوسـتی

و آشـنایی همسـایگان دیگـر هـم نصیـب مـا میشـد و از آنجـا کـه
پشـتبامها به هم راه داشـتند گاهی میتوانسـتیم مراسـم عروسـی
را هـم کـه در خانـة همسـایگان برگـزار میشـد تماشـا کنیـم »...
) .(Mehdizadeh, 1997, 135در رمان «باورکنید» ،خسـرو حسینی
بـه شـرح عالقهمندیهـا و نوسـتالژیهای یـک جـوان کـه اتفاقات
روی بـام جـزء اصلـی اوسـت میپـردازد ...« :من از بچگی پشـتبام
ت داشـتم .تمـام تعطیالت تابسـتانم به بادبادک بـازی روی
را دوسـ 
پشـتبام و دیـدن کبوترهـا و کبوتربازها میگذشـت .از پشـتبام به
باغچـهام نگاهکـردم .خیلـی کوچک بـود .ولی جـای بزرگـی از قلب
مـن را پرکـرد ه بـود ( »...حسـینی .)132،1398 ،اسـماعیل فصیـح
در رمـان «دل کـور» ایـن چنیـن شـبهای روی بـام را در ده ة 20
شمسـی توصیـف میکنـد ... « :آن شـب یکـی از شـبهای اواخـر
اردیبهشـت بود .دو سـه شـب بود که رسـول و صادق روی پشـتبام
جلـو پشـتک جانـوران میخوابیدنـد .هرسـال پشـتبام خوابیـدن
را ده بیسـت روز پیـش از بقیـه شـروع میکردنـد .رسـول جـای
خـودش و بـردارش را انداختهبـود و هـردو پس از آنکـه نماز مغرب
و عشاشـان را زیـر آسـمان آبـی و سـتارهها خواندهبودنـد ،از زیـر
لحاف آسـمان پر سـتاره را تماشـا میکردند .رسـول دوسـت داشت
شـبهای تابسـتان زیر آسـمان و سـتارگان و ماه نماز بخواند ،چون
صفـای دیگـری داشـت؛ و گاهی صادق هـم به او تأسـی میکرد ،اما
نـه آنقـدر کـه بـه اندازة رسـول لـذت ببـرد .آن شـب ماه نبـود ولی
شـب روشـن بـود و خنـک و آرام ( »...فصیـح .)85،1375 ،جـدول
 4نشـان دهنـدة نقشهـای منظریـن بام مسـتخرج از رمانهاسـت.

جدول  .3نقشهای منظرین بام مستخرج ازسفرنامهها .مأخذ :نگارندگان.
نقشهای منظرین بام
مستخرج از سفرنامهها

نام سفرنامه

گزیدهای از متن

هویتی

کتاب مجموعه مقاالت و سفرنامهها اثر علی
موسوی گرمارودی

با خانههایی مزین به بامهایی همه ضربی و گنبدی و کاهگلی  . . .و چه
منظرة بدیعی دارد از دور این گنبد کاهگلی خانهها.

اجتماعی

ايران و ايرانى به تحقيق در صد سفرنامة خارجى
اثر غالم رضا انصافپور

تابستانها روی پشتبام یا تراس که دور آن دیوار کشیدهاند میخوابند.

طبیعتگرایی

سفرنامة دکتر ولز به ترجمة غالمحسین قراگزلو

کبوترها با رسیدن به حدود فراز بام از همان جا یکی یکی یا چندتا چندتا
آرام بر روی بام مینشینند.

جدول  .4نقشهای منظرین بام مستخرج از رمانها .مأخذ :نگارندگان.
نقشهای منظرین بام
مستخرج از رمانها

طبیعتگرایی
اجتماعی
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نام رمان مربوطه

گزیدهای از متن

رمان «باور کنید» از خسرو حسینی

تمام تعطیالت تابستانم به بادبادک بازی روی پشتبام و دیدن کبوترها و
کبوتربازها میگذشت.

رمان «دل کور» از اسماعیل فصیح

از زیر لحاف آسمان پر ستاره را تماشا میکردند.

رمان« بادبادک» از پوران مهدیزاده

از پشت بام نشینی شبهای تابستان ،دوستی و آشنایی همسایگان دیگر هم
نصیب ما میشد.

ضیا حسینزاده و همکاران
-اشعارِ
شـناخت معماری گذشـتة ایرانی
اصیل
یکـی از منابع ارزشـمند و
ِ
بـه عنـوان یـک هنر ،هنرهـای فرهنگ فارسـی ـ که شـعر یکی از
برجسـتهترین نمودهـای غنـی آن اسـت ـ میباشـد؛ چراکه هنرها
در سـطوح معنایـی اشـتراکهای فراوانـی دارنـد و در ایـن بیـن
زبـان فارسـی مهمتریـن عامـل حفـظِ هویـت و انسـجام ایرانیـان
در سـیر تحـوالت تاریـخ بودهاسـت .شـعر فارسـی به عنـوان یکی
تاریخـی شـکل دهنـدة هویـت ملـت
از قدرتمندتریـن عوامـل
ِ
روح
ایـران ،جایـگاه ویـژه و غنـی بـرای بازشناسـی معانـی آنچـه ِ
مـدام نوشـوندة ایرانـی میتـوان نـام گذاشـت ،دارد (فرزیـن و
هاشـمیزادگان .)1395 ،از همیـن رو در ایـن بخش به شناسـایی
نقـش یـا نقشهـای منظرین بـام از خالل اشـعار فارسـی مربوطه
پرداختـه شدهاسـت.
مهـدی اخـوان ثالـث در شـعر «آنـگاه پـس از تنـدر» تعامـل و
همصحبتـی خـود بـا همسـرش در قالـب بـازی شـطرنج روی بام
خانـهاش را چنیـن توصیـف میکنـد:
«  ...مـن با زنم بر بام خانه ،بر گلیم تار
بر زیر آن باران غافلگیر
ماندم ...
 ...شطرنج خواهد باخت
بر بام خانه بر گلیم تار؟
آن گسترشها وان صفآرایی
آن پیلها و اسـبها و برج و باروها ( »...کاخی.)501،1369 ،
همچنیـن مهـدی اخـوان ثالـث در بخشـی دیگـر از اشـعار خـود
حـال و هـوای بـام و حضـور کبوترهـا را چنیـن توصیـف میکند:
«  ..پنجره باز است،
آسمان پیداست ،بام روبهرو پیداست.
اینک اینک مر ِد خواب از سـر پریدة چشم و دل هشیار،
میگشاید خوابگا ِه کفتران را در.
وآن پریزادان رنگارنگ و دستآموز،
بر بیآذین با ِم پهناور،

«قور قو بقّو رقو» خوانان،
با غرور و شادخواری دامن افشانان،
میزنند اندر نشـاطِ بامدادی پر( ».حقوقی.)135 ،1398 ،
منوچهـر آتشـی نیـز در وصفـی شـاعرانه از فضـای بـام و طبیعت
بیکـران چنیـن میسـراید:
«  ...یاد داری چه شـبی بود؟
غرق آن بستر شبنم زدة پشتبام
هوش بسـپرده به رویای کبوترهای بقعة دور
خیره در آبی ژرف بی درد؟( »...آتشـی.)53،1386 ،
نقشهـای منظریـن بدسـت آمـده بـرای بـام در جـدول  5نشـان
داده شدهاسـت.

••هنرهای تجسمی

 -نقاشی و آثار نقاشان معاصرمـدارک تصویـری ازجملـه مهمتریـن مـدارک در مطالعـه تاریخ و
بـه خصـوص تاریخ معماری اسـت .مدارک تصویری انـواع مختلفی
دارد کـه نقاشـی نوعـی مهـم در میان آنهاسـت کـه ظرفیتهای
آن چنـدان شـناخته شـده نیسـت و کمتـر در تحقیقـات معماری
مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت .نقاشـیها در زمـرة مهمتریـن
مـدارک تاریـخ و تاریـخ معماری اسـت ،زیـرا از چیزی در گذشـته
حکایـت میکنـد؛ چیـزی در عالـم واقـع یا ذهـن و خیال ترسـیم
کننـده و مخاطبـان مفروضـش .تصویـر ،چیزی را منتقـل میکند
کـه نوشـته نمیتوانـد .بنابرایـن مـدارک نوشـتاری ،بـا همـه
اهمیتشـان ،مـا را از مـدارک تصویـری کفایـت نمیکنـد .مـدارک
تصویـری ماننـد نقاشـی به سـبب ویژگیهایشـان ،از حیـث نوع و
اعتبـار و اهمیـت در مطالعـة تاریخ معمـاری متفاوتانـد .ازآنجاکه
در حـوزۀ تاریـخ معمـاری ،عمومـاً دچـار فقـدان منابـع مکتـوب
هسـتیم و ایـن خـود ،از اهمیـت مضاعـف مـدارک تصویـری برای
محققـان ایـن حـوزه حکایت میکنـد ،تاکنون از آنهـا در مطالعة
تاریـخ معمـاری چنـدان بهـره نبردهایـم (حیدرخانـی .)1394 ،بـا
بررسـی نقاشـیهای موجـود بـا موضـوع معمـاری ،نقش بـارز فرم
و تصویـر بـام در آنهـا مشـخص میشـود .بامهـا بـه دلیـل نقش

جدول  .5نقشهای منظرین بام مستخرج از اشعار .مأخذ :نگارندگان.
نقشهای منظرین بام
مستخرج از اشعار

طبیعتگرایی
اجتماعی

نام شعر مربوطه

گزیدهای از شعر

شعر «یاد داری چه شبی بود» از منوچهر آتشی

هوش بسپرده به رویای کبوترهای بقعة دور
خیره در آبی ژرف بی درد؟

شعری در توصیف بام از اخوان ثالث

آسمان پیداست ،بام روبهرو پیداست .اینک اینک مر ِد خواب از سر پریدة
چشم و دل هشیار ،میگشاید خوابگا ِه کفتران را در.

شعر «آنگاه پس از تندر» اخوان ثالث

 ...من با زنم بر بام خانه ،بر گلیم تار
بر زیر آن باران غافلگیر
ماندم...
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بازشناسی نقشهای منظرین بام در شهرهای ایرانی
پررنگـی کـه در تشـکیل فـرم و کالبـد خانههـا ،خط آسـمان و در
مقیـاس وسـیعتر ،منظـر و سـیلوئت شـهرها داشـتند ،بـه عنـوان
شـاكلة اصلـی در ایجـاد تصویـر ذهنـی و درک مشـترک مـردم
و هنرمنـدان از شـهر نقشآفرینـی میکردنـد .سـيلوئت شـهر
(سـیاهة شـهر) ،تصويـر كلـى و فاقد جزئيات از شـهر اسـت كه در
متن زمينه و افق شـــهر ديده میشـود .سـيلوئت شـــهر ،شـامل
خـط آسـمان نيـز میشـود (رسـتگاری و منصـوري .)١٣٨٩ ،خط
آسـمان از مهمتريـن عناصـر سـيماى شـهرى به شـمار مـيرود و
عاملـی قـوي براى هويت منظر اسـت (همان) .در شـهرهای ایرانی
اکثـرا ً بامهـا (شـکل سـقفها) متأثـر از عوامـل اقلیمـی ،اجتماعی
و فرهنگـی بودنـد و هنجـار شـكلگيري بـام در مناطـق مختلـف
کشـور در هماهنگـي كامـل بـا بسـتر شـهري و منحصـر بفـرد و
متفـاوت از دیگـر مناطـق کشـور بـود .ایـن پدیـده باعـث نظـم
سـاختار ذهنـي سـاكنين میشـد ،هویـت کالبدی شـهر را شـکل
مـیداد ،تصويـري مانا و مشـترک از شـهر براي نسـلهاي متوالي

تصویر  .1شاخصبودن فرم و تصویر هماهنگ از کلیت شهر در نقاشی پرویز
کالنتری از یکی از شهرهای کویری .مأخذ.www.khatmag.ir.domains :

ایجـاد میکـرد و حـس تعلـق شـهروندان نسـبت بـه شهرشـان را
تقویـت میکـرد (تصاویـر  1و .)2در جـدول  6نقشهـای منظرین
بـام کـه از خالل بررسـی نقاشـی نقاشـان معاصر اسـتخراج شـده،
ارائه شـدهاسـت.
-مینیاتورهای مرتبط با فضای بامیکـی از راههـای فهـم و احیـای اصول موجـود در معمـاری ایرانی
ـ اسلامی ،رجـوع بـه نگارگـری اسـت .مینیاتـور هـم اکنـون
بیتردیـد بـه صـورت جلـوهاي درخشـان از فرهنـگ گذشـتۀ مـا
درآمدهاسـت .ایـن نگارههـا که در آنهـا بناها و معمـاری همعصر
خـود را بـه تصویـر درآوردهانـد ،حامـل درک نگارگـران آن زمـان
از فضاهـای معمـاری اسـت .از جملـه فضاهـای غالـب در نگارههـا
میتـوان بـه ترسـیم باغهـا و سـاختمانهای هـم دوره کـه امروزه
بخـش مهمـی از تاریخ معماری ایران را شـکل دادهاند ،اشـارهکرد
(جانـی پـور ،رضایی میرقایـد ،محمـدی.)1399 ،
از جملـه مینیاتورهـای مرتبـط بـا فضای بـام میتوان بـه مینیاتور
نقـش شـده از زال و رودابـه و همچنیـن ضحـاک و کاوة آهنگـر
نـام بـرد .در مینیاتـور مربـوط بـه داسـتان زال و رودابـه ،رودابـه
در بـاالی بـام بـه همـراه مالزمانـش به تصویر کشـیده شدهاسـت
کـه گیسـوان خـود را بـرای زال از بـام دراز کردهاسـت تـا زال بـا
آن خـود را بـه بـاال برسـاند (بنـی اسـدی )1393 ،که این مسـئله
یعنـی همراهـی رودابـه و مالزمانش و کنش میـان زال و رودابه به
واسـطة فضـای بام نشـان از نقش اجتماعی بـام دارد .در عین حال
ارتبـاط تنگانـگ فضـای بام بـا طبیعت اطـراف همچـون درختان،
فضـای سـبز و آسـمان بیکـران قابـل مشاهدهاسـت (تصویـر .)3
در مینیاتـور دوم نیـز که مربوط به داسـتان ضحـاک و کاوة آهنگر
اسـت خیـل عظیـم افـرادی کـه بر بـام و تراسهـا حضـور دارند و
همچنیـن حضـور طبیعـت اطـراف در ارتبـاط تنگاتنـگ بـا فضای
بـام قابـل مالحظـه اسـت (تصویـر  .)4در ضمـن در هـر دو نـگاره

تصویر  .2تأکید بر فرم و رنگ بام و تصویر هماهنگ شهر در نقاشی پاول پیاستسکی ،نقاش روس ،از شهر رشت .مأخذ.www.herfeh-honarmand.com :
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ضیا حسینزاده و همکاران
جدول  .6نقشهای منظرین بام مستخرج ازنقاشی نقاشان معاصر .مأخذ :نگارندگان.
نقشهای منظرین بام ،مستخرج از
نقاشیها

نام نقاشی

موضوع نقاشی

هویتی

نقاشی از شهر کویری اثر پرویز کالنتری

نمایش تصویر کلی و سیلوئت یکی از شهرهای کویری

نقاشی پاول پیاستسکی از شهر رشت

نمایش تصویری از بامها و سیلوئت شهر رشت

تصویر  .3به تصویر کشیدن داستان زال و رودابه از شاهنامة فردوسی ،رودابه
برفراز بام .مأخذ.www.aparat.com :

تصویر  .4به تصویر کشیدن داستان ضحاک و کاوة آهنگر از شاهنامة فردوسی.
مأخذ.www.alamy.com :

بـه وضـوح پرداخـت و توجـه به فضـای بام بـا کنگرههـای لبة بام
و فضـای مسـقف جهـت اسـتراحت و اقامت بـر بام دیده میشـود
کـه نقـش مهمـی در تشـکیل تصویـر هویتمنـد شـهر در کنـار
دیگـر بامهـا ایفـا میکننـد.
در جـدول  7نقشهـای منظریـن مشـاهده شـده در بررسـی
مینیاتورهـا ارائـه شدهاسـت.
-سینمای معاصردر فراينـد ادراك همـواره سـينما بـه عنـوان بازتـاب دهنـدة
عناصـري چـون معمـاري ،نقش بسـزايي داشـته اسـت (نقـرهکار،
حمـزه نـژاد ،باقـری .)1393 ،شـهر بیـش از آنکـه بـا فضاهـای
مـادی تصـور شـود از خلال تصاویـر و تخیـل اسـت کـه تجربـه
میشـود) (Donald, 1999و در واقـع سـینما ،ادبیـات ،تلویزیـون
و سـایر اشـکال فرهنگـی «بایگانیهـای انگارههـای شـهری» بـه
شـمار میرونـد .بـه همیـن دلیل اسـت کـه میتـوان بر ایـن نکته

تأکیـد کـرد کـه سـینما همچـون بسـیاری از رسـانههای ارتبـاط
جمعـی ازجملـه عواملی اسـت که بخشـی از تخیل ما دربارة شـهر
از طریـق آن رقـم میخـورد و میتوانـد بـه تخیـل مـا در بـاب
شـهر سـامان بخشـد (رادورد و محمـودی .)1394 ،لـذا ،یکـی از
منابـع بسـیار مهـم جهـت بازشـناخت فضای بـام و نقشهـای آن
در شـهرهای ایرانـی و زندگـی روزانة مـردم ،آثار سـینمایی معاصر
اسـت چـرا که بسـیاری از آنها در ارتبـاط با زندگی عامـة مردم و
وقایـع جـاری در خانههـای آنهـا بوده اسـت .فیلمهای سـینمایی
زیـادی بـا محوریت فضـای خانه ،خصوصـاً بام خانههـای ایرانی در
سـینمای معاصـر ایران سـاخته شدهاسـت کـه چند مـورد از آنها
همچـون طوقـی ،غریبـه و کاکـو در ایـن پژوهـش مـورد بررسـی
قـرار گرفتهاسـت .از جملـه صحنههـای پرتکـرار در ایـن فیلمهـا،
صحنههـای نشـان دهنـدة پـرواز دسـته جمعـی کبوترهـا بـر فراز
بـام یـا ارتباط سـاکنان خانه با کبوترهاسـت کـه از بارزههای نقش
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طبیعتگرایـی بامهـا در خانههای ایرانی اسـت (تصاویـر  5و  .)6از تحلیل نمونه

دیگـر مصادیـق نقـش بامهـا کـه در این فیلمها برداشـت میشـود
میتـوان بـه تعامالت اجتماعـی ،صرف شـام و عصرانـه (تصویر،)7
خوابیـدن شـبانه روی بـام با برپا کـردن پشـهبندها (تصویر )8و در
نهایـت درک کلیتـی از تصویر شـهر از فراز بامهـا و ایجاد تصویری
مشـترک از شـهر ذهـن در شـهروندان و ایجاد هویتی مشـخص از
شـهر اشـارهکرد (تصویـر .)9جـدول  8نشـان دهنـدة نقشهـای
منظرین اسـتخراج شـده برای بام در آثار سـینمایی معاصر اسـت.

پـر واضح اسـت که یکـی از بهتریـن منابع برای بررسـی و تحلیل
کارکردهـا و نقشهـای بـام ،رجـوع به بـام خانههای ایرانی اسـت.
لیکـن بـه دلیـل محدودیتهـای ابـزاری و ویژگیهـای فرهنگـی
شـهرهای ایرانی ،در حال حاضر مدارک تصویری و مسـتندی از از
فعالیتهـای جـاری و سـاری روی بـام این خانهها موجود نیسـت.
لـذا منطقـی مینمایـد که بـا بررسـی شـواهد و قرائـن موجود در
فضـای بامهـا و خانههـای ایرانـی موجـود و با تحلیـل کیفیتهای

جدول  .7نقشهای منظرین بام مستخرج از مینیاتورها .مأخذ :نگارندگان.
نام مینیاتور

موضوع مینیاتور

نقشهای منظرین بام،
مستخرج از مینیاتورها

زال و رودابه

ارتباط تنگاتنگ بام با درختان ،فضای سبز و آسمان بیکران

طبیعتگرایی

ضحاک و کاوة آهنگر

ارتباط تنگاتنگ بام با درختان ،ماه ،ستارگان و آسمان بیکران

اجتماعی

زال و رودابه

همراهی رودابه و مالزمانش بر فراز بام و تعامل وی با زال

ضحاک و کاوة آهنگر

حضور جمعی افراد بر بام

زال و رودابه

پرداخت و توجه به فضای بام با کنگرههای لبة بام و فضای مسقف جهت
استراحت و اقامت بر بام

ضحاک و کاوة آهنگر

پرداخت و توجه به فضای بام با کنگرههای لبة بام و فضای مسقف جهت
استراحت و اقامت بر بام

هویتی

تصویر  .5بام به عنوان بستری جهت ارتباط ساکنان با طبیعت ،سکانسی از
فیلم طوقی(کارگردان :علی حاتمی -سال ساخت .)1349 :مأخذ :نماگرفت از
فیلم طوقی.

تصویر  .7بام به عنوان فضای تعامل و صرف غذا در کنار هم ،یکی از سکانسهای
فیلم سینمایی غریبه (کارگردان :شاپور قریب -سال ساخت .)1351 :مأخذ:
نماگرفت از فیلم غریبه.
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تصویر  .6پرواز کبوترها در آسمان شهر و بر فراز بامها ،سکانسی از فیلم کاکو
(کارگردان :شاپور قریب -سال ساخت .)1350 :مأخذ :نماگرفت از فیلم کاکو.

تصویر  .8برپایی پشهبند و خوابیدن اعضای خانواده روی بام ،سکانسی از فیلم
طوقی (کارگردان :علی حاتمی -سال ساخت .)1349 :مأخذ :نماگرفت از فیلم
طوقی.

ضیا حسینزاده و همکاران

تصویر  .9جایگاه بامها در تصویر شهر در یکی از سکانسهای فیلم قدیمی کاکو (کارگردان :شاپور قریب  -سال ساخت .)1350 :مأخذ :نماگرفت از فیلم کاکو.
جدول  .8نقشهای منظرین بام مستخرج از فیلمهای سینمایی معاصر .مأخذ :نگارندگان.
نقشهای منظرین بام،
مستخرج از سینمای معاصر
طبیعتگرایی
اجتماعی

هویتی

نام فیلم

صحنۀ نمایش داده شده

فیلم «طوقی» اثر علی حاتمی

نمایش ارتباط ساکنان خانه با کبوترها

فیلم «کاکو» اثر شاپور قریب

تماشای پرواز دستهجمعی کبوترها از بام خانه

فیلم «غریبه» اثر شاپور قریب

صرف جمعی شام در فضای بام

فیلم «طوقی» اثر علی حاتمی

صرف شام و خوابیدن جمعی ساکنین خانه روی بام با برپایی پشهبندها

فیلم «کاکو» اثر شاپور قریب

درک تصویری مشترک و هویتمند از شهر توسط ساکنین از فراز بام
خانهها

فضایـی آنهـا ،بـه نقشهـا ،کارکردهـا و ویژگیهـای فضایـی
آنهـا دسـتیافت .یکـی از شـهرهای ایرانـی کـه بخشهـای قابل
توجهـی از بافـت قدیمـی خـود را حفـظ کردهاسـت و میتـوان به
تحلیـل فضاهـای مختلـف خانههـا ،روابط آنهـا با بناهـای مجاور
و بافـت شـهری پرداخت ،شـهر ابرکوه یزد اسـت (تصویـر  .)11لذا
در ادامـه بـه تحلیل قسـمتی از بافت این شـهر به عنـوان نمونهای
از شـهرهای ایرانـی پرداختهشدهاسـت:

••فضای بام خانههای «ابرکوه»

بـا بررسـی بخشـی از بافـت قدیمـی شـهر ابرکـوه میتـوان
ویژگیهـای زیـر را بـرای آن برشـمرد:
ـ تعـدد ورودی بـه فضـای بـام :وجـود ورودیهـای متعـدد و در
نقـاط مختلـف بـه فضـای بام نشـان از اهمیت ،اسـتفاده فـراوان و
مکـرر اهالـی خانـه از بـام خانههـا دارد.
ـ پرداخـت فضـای بـام :در ایـن خانههـا ،بـام گاهـاً بـا جزئیاتی به

مراتب بیشـتر از سـایر فضاهای خانه طراحی و سـاخته شدهاسـت،
بـه گونـهای کـه ایـن بامها بـه شـاخصترین بخـش خانـه تبدیل
شـدهاند .ایـن امـر علاوه بـر اینکـه نشـان از نقشآفرینـی بـام
بـه عنـوان یکـی از مهمتریـن و پـر اسـتفادهترین فضاهـای خانـه
دارد ،موجـب ایجـاد یـک کلیـت و تصویـر هویتمنـد از شـهر ،در
همراهـی بـا بـام دیگـر خانههـا ،نیزشدهاسـت.
ـ همنشـینی فضاهـای بـاز و بسـته :فضـای بـام در ایـن خانههـا
بـه شـکل سـطحی صـاف ،یکدسـت و رهـا شـده نیسـت کـه تنها
پوشـانندة فضـای زیریـن خـود باشـد ،بلکـه بـا فضاهـای بسـته،
نیمبسـته و نیمهبـاز زیـادی همچـون مهتابیهـا ،امتـداد عمـودی
بخشهایـی از فضـای سـکونتی ،بادگیرهـا ،خیشخوانهـا،
پلههـای متعـدد و  ...ترکیـب شدهاسـت.
ـ هـم سـطحی بـا بام همسـایه :بامهـا حداقـل در یکی از سـطوح
ارتفاعـی خـود با سـطح بام بنای همسـایه همسـطح هسـتند .این
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امـر نشـان از وجـود تعامـل و ارتباطـی نزدیـک میـان همسـایهها
دارد .ایـن مسـئله موجـب وحـدت سـاختاری و ارتباط منسـجم و
یکپارچـة بافـت شـهری نیز شدهاسـت.
ـ افقهـای نامحـدود :کرانهـای دیـدی که در مقابل بامها نسـبت
بـه فضـای شـهر ،افقهـای دور طبیعـت و آسـمان وجـود دارد بـا
هیـچ مانـع و عنصـر مزاحمـی کـه ارتفاعـی نامتناسـب بـا بافـت
شـهر داشـته باشـد منقطـع نشدهاسـت .لـذا بامهـا در ایـن شـهر
و دیگـر شـهرهای ایـران نقـش بسـیار مهمـی در جهـت تقویـت
ارتبـاط سـاکنان بـا طبیعت بیکـران و ایجـاد سـیمای هویتمند
شـهری در ذهـن سـاکنان بـازی میکردهانـد.
ـ فضاهـای انعطافپذیـر :در عیـن توجـه بـه کیفیتهـای فضایـی
از جملـه ایجاد دسترسـی مناسـب ،پرداخت فضاهـای روی بام (از
جملـه بادگیـر و خیشخـوان) ،بامهـا دارای فضایی انعطـاف پذیر
جهـت فعالیتهـای گوناگـون اهـل خانـه همچـون صـرف شـام،

گـپ و گفتهـای شـبانه ،پذیرایـی از میهمانان ،خواب و  ...اسـت.
ایـن فضـا بـه نحـوی اسـت کـه در عیـن برخـورداری از محرمیت
بـه هنـگام خـواب ،بـه وسـیلة جانپناههـای نسـبتا بلنـد ،کـه در
غالـب مـوارد بـه صـورت فخـر و مدیـن بودهانـد ،ارتبـاط اهالی با
همسـایهها را نیـز امکانپذیـر میساختهاسـت.
این نشـانهها و بسـیاری نشـانههای دیگـر که مجال بررسـی آنها
در ایـن مقالـه وجـود نـدارد ،نمیتوانـد تصادفـی باشـد و قطعاً به
منظـور و هدفـی مهـم بودهانـد .چـه ایـن کـه پرهیـز از بیهودگی
یکـی از اصـول اصلـی معماری ایرانی اسـت (معماریـان )1393 ،و
پرداخـت بـه فضایی تا ایـن حد حتمـاً از پی اسـتفاده و کارکردی
مهـم بودهاسـت .بـا توجـه بـه ویژگیهـای ذکـر شـده در ایـن
بخـش ،میتـوان بـام را در سـه بعـد هویتـی ،ارتبـاط بـا طبیعـت
و تقویـت تعاملات اجتماعـی واجـد نقـش دانسـت (تصاویر  10و
( ،)11جـدول .)9

تصویر  .10ویژگیهای فضایی بام که نشان از نقشهای هویتی ،اجتماعی و ارتباط با طبیعت دارند .مأخذ :نگارندگان.

تصویر .11کیفیتهای فضایی بام؛ بخشی از بافت مسکونی شهر ابرکوه .مأخذ.www.irantrawell.com :
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بحث

در بخـش اول پژوهـش ،نقشهـای بـام در گزارشهـای تاریخـی،
سـفرنامهها ،آثـار ادبـی و هنـری چـون شـعر ،رمانهـا ،نقاشـی،
مینیاتـور و سـینما مورد بررسـی و ارزیابـی قرارگرفت و در بخش
دوم بـا مشـاهدات عینـی ،فضـای بـام یکـی از شـهرهای ایرانـی
مـورد بررسـی و تحلیـل قرار گرفت و بـا توجه به شـواهد موجود،
ویژگیهـا و نقشهایـی بـرای آن ارائـه شـد .در انتهـای هر بخش
نقشهـای منظریـن مسـتخرج در قالـب جدولـی ارائـه شـد کـه
بـا بررسـی آنهـا ،سـه نقـش عمـده بـرای بامهـا در شـهرهای
ایرانـی مشـاهده میشـود کـه این نقشهـای منظریـن را میتوان
در سـه حـوزة هویتـی ،اجتماعـی و طبیعتگرایـی تقسـیمبندی
نمـود (تصویر .)12

نتيجهگیری

فضاهـای بـاز و نیمهبـاز از گذشـته در ذات خانههـای ایرانـی
جـای داشـتهاند کـه از ایـن میـان بامهـا واجـد پتانسـیلهای

منظریـن بیشـماری بودهانـد .یافتـة ایـن پژوهـش در پاسـخ
بـه سـؤال مطرحشـده در ابتـدای پژوهـش (نقشهـای منظریـن
بـام در شـهرهای ایرانـی و زندگـی سـاکنان چـه بودهاسـت؟)
سـه نقـش عمـدة اجتماعـی ،هویتـی و طبیعتگرایـی اسـت
(جـدول .)10نقـش اجتماعـی بـام را میتـوان در مـواردی چون
گـردآوری اعضـای خانـه در کنـار هم ،صـرف جمعی شـام ،گپ
و گفـت سـاکنان بـا هـم ،مـراوده بـا همسـایگان ،خـواب شـبانه
و مـواردی از ایـن دسـت برشـمرد .از جنبـة هویتـی نیـز بامهـا
در خلـق تصویـر و سـیمایی مشـترک ناشـی از هماهنگـی کلـی
سـیمای شـهر نقشآفرینـی میکنند .و امـا نقـش طبیعتگرایی
بـام را میتـوان در ارتبـاط نزدیـک ایـن فضا بـا عناصـر طبیعت
همچـون آسـمان بیکـران ،مـاه ،سـتارهها ،حضـور پرندههـا
و بویـژه کبوترهـا تعریفکـرد .لـذا ،خانههـای ایرانـی علاوه
بـر هـدف اولیـة خـود یعنـی تأمیـن سـرپناه ،برطـرف کننـدة
نیازهـای فـردی ـ اجتماعـی همچـون عـزت نفـس ،دوسـتی،
مشـارکت اجتماعـی و  ...نیـز بودهانـد.

جدول  .9نقشهای منظرین بام مستخرج از تحلیل بام خانههای ابرکوه .مأخذ :نگارندگان.
نقشهای منظرین بام

تحلیل فضایی

امکان فضایی

طبیعتگرایی

افقهای نامحدود

تماشای افقهای نامحدود طبیعی ،آسمان ،ماه و ستارهها.

فضای انعطافپذیر

امکان انجام فعالیتهای جمعی مختلف چون صرف شام ،گپ و گفت شبانه،
پذیرایی از مهمانان و ...

تعدد ورودی به فضای بام

امکان ورود ساکنین به دفعات و از فضاهای مختلف خانه به بام.

همنشینی فضای باز و بسته

استفادۀ همة ساکنین و به کرات از فضای بام.

همسطحی با بام همسایه

تعامل میان همسایهها از طریق بام.

پرداخت فضای بام با عناصری چون بادگیر،
خیشخوان ،گنبد و ...

درک تصویری مشترک و هویتمند از شهر توسط ساکنین از فراز بام خانهها.

اجتماعی

هویتی

همسطحی با بام همسایه

یکپارچگی و تصویر هماهنگ و مشترکی از کلیت شهر در ذهن شهروندان.

جدول  .10نقشهای منظرین فراموش شدة بام در شهرهای ایرانی .منبع :نگارندگان.

		
نقشها

مصادیق

اجتماعی

گردآوری اهالی خانه به دور هم و تحکیم روابط بهواسطة جاذبة فضایی باال

ارتباط با طبیعت

تقویت ارتباط ساکنان با طبیعت به دلیل ارتباط بیواسطهاش با طبیعت و آسمان شب

هویتی

ایجاد تصویر ذهنی منسجم ،واحد و منحصربهفرد از شهر در ذهن شهروندان بهواسطة ایجاد خط آسمانی هماهنگ و هویتمند ،متشکل
از بام خانهها (سیلوئت شهر)
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بازشناسی نقشهای منظرین بام در شهرهای ایرانی

تصویر .12سه نقش منظرین اصلی بام در شهرهای ایرانی .مأخذ :نگارندگان.
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