
زمستان 381400 شمارۀ 57

ترجمۀ انگلیسی این مقاله نیز با عنوان:
 Revisiting the Roles of Rooftop Landscapes in Iranian Cities
 (Through Documentaries, Literary-Artistic Works and Case
Studies)
در همین شمارۀ مجله به چاپ رسیده است.

مجلۀ منظر، 13)57(، 38-51 / زمستان 1400
DOI: 10.22034/MANZAR.2021.277423.2122

مقالۀ پژوهشی

بازشناسی نقش های منظرین بام در شهرهای ایرانی
بازشناسی از طریق بررسی مستندنگاری ها، آثار ادبی- هنری و نمونه موردی

ضیا حسین زاده* 
کارشناس ارشد معماری منظر، دانشکدۀ مهندسی معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی، تهران، ایران.

سارا شکوه
کارشناس ارشد معماری منظر، دانشکدۀ معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، ایران.

محمدرضا مهربانی گلزار
 استادیار، عضو هیئت علمی دانشکدۀ معماری و شهرسازی دانشگاه بین المللی امام خمینی)ره(، قزوین، ایران.

تاریخ د ریافت: 1399/12/25                    تاریخ پذیرش: 1400/02/01                تاریخ قرارگیری روی سایت:  1400/10/01

چکیــد ه| شــهرهای ایرانــی گنجینــه ای غنــی از تجربیــات موفــق معمــاری و شــهری هســتند. ایــن شــهرها از 
مؤلفه هــای بی شــماری، از مقیــاس خــرد تــا کالن تشــکیل شــده اند. تــا کنــون غالــب ایــن عناصــر مــورد توجــه 
ــه جنبه هایــی از آن هــا پرداختــه  شده اســت. امــا  ــه موضــوع پژوهــش ب پژوهشــگران واقــع شــده اند و بســته ب
در ایــن میــان »بــام« بــه عنــوان یکــی از مهم تریــن فضاهــای خانــه  و شــهرهای ایرانــی کــه واجــد کارکردهــا و 
پتانســیل های بی شــماری - بــه ویــژه در حــوزۀ منظــر- بــوده ، مغفــول مانــده  اســت. لــذا، ایــن پژوهــش بــر آن 
اســت تــا بــا اســتفاده از تحلیل هــا و بررســی مســتندات، نقــش یــا نقش هــای منظریــن فراموش شــده و اصلــی 
بــام در شــهرهای ایرانــی را شناســایی کنــد. بــه اعتقــاد نگارنــدگان، بــام در خانه هــای ایرانــی تنهــا پوششــی برای 
فضاهــای زیریــن بــا نقــش ســازه ای صــرف نبوده اســت لــذا، پژوهــش حاضــر در صــدد پاســخ بــه ایــن ســؤال 
اســت کــه نقــش یــا نقش هــای منظریــن بــام  در شــهرهای ایرانــی و در زندگــی ســاکنان خانــه چــه بوده اســت؟     
ایــن تحقیــق بــه شــیوۀ تحلیــل محتــوا، انــواع مســتندات و اطالعــات مربــوط بــه فضــای بــام، در متــون ادبــی، 
گزارش هــای تاریخــی، آثــار مربــوط بــه هنرهــای تجســمی و ســینمای معاصــر را بررســی نمــوده اســت. بنابراین 
ــی  ــی خانه هــای ایران ــه ای و بررســی میدان ــر اســاس اطالعــات بدســت آمــده از مطالعــات کتابخان تحلیل هــا ب
ــی نقش هــای کارکــردی و  ــج نشــان داد بام هــا در شــهرها و خانه هــای ایران ــه  اســت. نتای موجــود صورت گرفت
منظریــن گوناگونــی داشــته اند و یکــی از عوامــل بســیار مهــم در شــکل گیری مکانیــت خانه هــا و هویــت شــهرها 
بوده انــد کــه بــه طــور عمــده می تــوان نقش هــای اصلــی آن هــا را در ســه حــوزۀ هویتــی، اجتماعــی و ارتبــاط 

بــا طبیعــت دســته بندی کــرد. 
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مقد مـه| فضاهـای بـاز و نیمه بـاز از دیربـاز جزء اصلـی و الینفک 
خانه هـای ایرانـی بـوده انـد. در بیشـتر خانه هـای قدیمـی در هـر 
لحظـه ایـن امـکان وجـود داشـت کـه انسـان بـا آسـمان و فضای 
نامتناهـی ارتبـاط برقـرار کند. انسـان احسـاس مي کـرد که جایی 
کـه در آن زندگـی مي کنـد جزئـی از آن فضـای نامتناهـی اسـت. 
امـا غالـب خانه هـای کنونـی ایـن امـکان را ندارنـد و از چنیـن 

فضایـی بی بهـره هسـتند. بـه همیـن دلیـل اسـت کـه برخـی از 
کسـانی کـه در آپارتمان هـا زندگـی مي کننـد نوعـی دلسـردی، 
پژمردگـی، افسـردگی و یـأس دارنـد )امامـی، 1390(. ایرانیـان 
معنـا  و  دارای حـال  خانه هایـی  در  همـواره  دور  از گذشـته های 
زیسـته اند، خانه هایـی در ارتبـاط نزدیـک و تعامـل دو سـویه بـا 
ایـن خانه هـا بسـتر شـکل گیری خاطـرات مشـترک و  طبیعـت. 
معنـا بودنـد و هـر گوشـه و کنارشـان بـرای اهالی خانـه تداعی گر 
خاطـره و حادثـه ای بـود. عناصـر متکثـر و فراوانـی در آفرینـش 
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کـه  می کرده انـد  نقش آفرینـی  ایرانـی  خانه هـای  در  حـال  ایـن 
حیـاط، ایـوان، مهتابـی، اتاق هـای پنج دری و سـه دری و بـام خانه 
از مهم تریـن آن هـا هسـتند )منصـوری، 1388(. بـه نظر می رسـد 
بـام نیـز از جملـه فضاهـای مهمی اسـت که در آفرینـش این حال 
المثل هـای  ضـرب  و  لغـات  وجـود  می کرده اسـت.  نقش آفرینـی 
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 
معنـی  بـه  بامـگاه  )دهخـدا، 1377(،  و صبح گاهـان  دادۀ صبـح 
گاِه بـام و هنـگام صبـح )همـان(، بام نشـین بـه معنـی کسـی کـه 
مقیـم بـام باشـد )همـان(، بامـَره بـه معنی راهـی که به پشـت بام 
مـی رود )عمیـد، 1375(، صبح بـام بـه معنـی صبـح زود )همـان(،  
بامشـاد کـه نـام مطربی بـوده کـه بامـدادان چنـان می نواخته  که 
مـردم را شـاد می کرده اسـت )تتـوی، 1386(، هفت بـام بـه معنی 
هفـت آسـمان )معیـن، 1386(، رخ بـام بـه معنـی لبـة بـام، حد و 
مـرز سـاختمان و بـام پوسـته ای کـه بر سـر سـاختمان قـرار دارد 
)مؤمنـی، عطاریـان و محبیـان، 1399( و کلماتـی از ایـن دسـت 
کـه همگـی از بـام مشـتق شـده اند 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، پشـه بند جهـت ایجـاد فضـای خـواب 
و اسـتراحت و مثال هـای 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 پژوهش هـای محققـان، بـه خصـوص در حوزۀ منظـر قرار 
گرفته اسـت و پتانسـیل های بی شـمار بـام در شـکل گیری مفهـوم 
سـکونت مغفـول مانده اسـت. لـذا هـدف ایـن پژوهش بازشناسـی 
ظرفیت هـای منظریـن قـرار گرفتـه بـر بام هـا در شـهرهای ایرانی 
و پاسـخ بـه این سـؤال اسـت کـه نقش یـا نقش هـای منظرین بام 

در شـهرهای ایرانـی و زندگـی سـاکنان چـه بوده اسـت؟

پیشینۀ تحقیق
 پژوهش هـاي انجـام  شـده در ایـن زمینـه غالبـاً بـه ظرفیت هـای 
جنبه هـا  بـه  اشـاره ای  هیچ گونـه  و  پرداخته انـد  بـام  کالبـدی 
و قابلیت هـای معنایـی آن نداشـته اند. از جملـه مینـا قنبـري و 
همـکاران بـه بررسـي تأثیـر بـام سـبز بـر کاهـش آلودگـي هـوا 
)قنبـری، چهـرآذر و چهـرآذر 1398(، جلیل پیـران و همکاران به 
بررسـي نقش بام سـبز در ذخیـرۀ انرژي )جلیل پیـران، محمودی 
ماندنـی، حسـنی و رحیمـی، 1398( و مازیار مسـلمي و همکاران 
بـه بررسـي نقـش بـام در پاسـخ هیدرولیکـي حـوزۀ 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 سـلطان زاده به بررسـی تأثیـر جغرافیا و 

فرهنـگ بر شـکل گیری بام هـا می پردازد کـه تمرکز ایـن پژوهش 
نیـز بیشـتر معطـوف بـه عوامـل محیطـی و جغرافیایـی می باشـد 
)سـلطان زاده، 1392(. در پژوهش هایـی دیگـر  عناصـر گوناگونـی 
قرارگرفته انـد.  ارزیابـي  و  بررسـي  مـورد  ایرانـي  خانه هـاي  از 
ایرانـي  را در خانه هـاي  و سـبزینگي  داعي پـور، طبیعـت  زینـب 
یـادآور مي شـود و آن را مایـة افزایـش حـس تعلـق افـراد خانه به 
طبیعـت و سـپس به خانـه مي دانـد )داعی پـور، 1393(. بحراني و 
سـپهری احمـدی بـه عنصـر شناشـیر در خانه هاي بافـت تاریخي 
بوشـهر اشـاره کرده اند و وجـوه کارکـردي آن را بیـان مي کننـد 
)بحرانـی و سـپهری اهرمـی، 1397(. مهشـید کریمـي و همکاران 
پیونـد میـان سـاکن و مسـکن را عنـوان کـرده و »خوانش  پذیـری 
مسـکن« و »معنـای اسـتنباطی سـاکنین« را راه گشـاي ایـن مهم 
بیـان مي کننـد )کریمـی، حجـت و شـهبازی چنگـی، 1397(. در 
ایـن میـان تنهـا منصـوري در دیباچـة مجلـة منظـر با بـکار بردن 
عبـارت »منظـر آسـمان« بـه ظرفیت هـاي معنایـی و منظرین بام 
اشـاره ای مختصـر کـرده کـه مجـال شـرح و بسـط بیشـتری دارد 
)منصـوری، 1398(. لـذا پژوهـش حاضـر بر آن اسـت تـا در ادامه 
ایرانـی  بام هـا در خانه هـای  بازشناسـی نقش هـای منظریـن  بـه 

بپردازد. 

مبانی نظری
ایرانـی  خانه هـای  در  بـام  منظریـن  نقش هـای  شـناخت  بـرای 
نیـاز اسـت کـه از خـالل مسـتندات مختلف بـه نقش هـای 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 کالن تـر منظـر بـام در کـدام وجوه فرهنگـی متجلی 

است؟  شـده 
منظـر تنهـا عنصـری عینـی که متشـکل از اجـزای طبیعی باشـد 
شـناخته نمی شـود بلکـه عنصـری ذهنـی و فرهنگـی نیـز خواهد 
بـود کـه شـکل گیری آن در اذهـان مـردم بـا تاریـخ، اعتقـادات 
دینی و اسـطوره ای، اقلیم، سـنت زیسـت و امثال آن ها بوده اسـت 
)منصـوری، 1388(. زبـان نویسـندگان کـه روشـنفکران جامعـه 
آن هـا  نوشـته های  لـذا  اسـت،  جامعـه  زبـان  نماینـدۀ  هسـتند، 
کـه شـامل توصیفـات، رمان هـا و سـفرنامه ها می شـود، منبعـی 
شـمار  بـه  فرهنـگ  و  منظـر  محیـط،  شـناخت  بـرای  درخـور 
مـی رود )خادمـی، 1389(. از طرفـی مینیاتور و نگارگـری از زمره 
هنرهـای ایرانی اسـت کـه زبان و بیـان آن از ویژگی هـای منحصر 
بـه فـرد خـود تبعیـت می کنـد. بسـیاری از پژوهشـگران از یـک 
سـو بـا دیدگاه هـای مختلـف کـه اغلـب دنبالـه روی رویکردهـای 
سـنت گرایی و عرفانـی هسـتند، بـه مطالعـة فراواقعیت هـای آن 
پرداختـه و از سـوی دیگـر برخـی از محققـان به دلیل فقـدان آثار 
بـه جـا مانده از دوره هـای پیشـین در حوزه های مختلـف از جمله 
معمـاری، باغ سـازی، شهرسـازی، هنـر و فرهنـگ و منظـر بـه آن 
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روی آورده انـد و از خـالل خوانـش آن هـا بـه ویژگی هـای سـبکی 
ایـن  حوزه هـا در هـر دوره پی می برنـد )کاتب و عادلونـد، 1393(. 
همچنیـن یـک اثـر نقاشـی، ترکیـب پیچیـده ای اسـت کـه ثمـرۀ 
بازشناسـی رابطـة انسـان بـا طبیعـت و منظـر پیرامـون وی تحت 
سـیطرۀ فرهنـگ، جهان بینـی و سـایر مقتضیـات زمانـی و مکانی 
اسـت )امجدی ترشـیزی، 1388(.  از دیگر سـو جیمز دونالد1 نیز 
مطـرح می کنـد، شـهرها بیـش از آن کـه بـا فضاهای مـادی تصور 
شـوند از خالل تصاویرشـان اسـت کـه تجربه می شـوند. و در واقع 
سـینما، ادبیـات، تلویزیون و سـایر اشـکال فرهنگـی »بایگانی های 
انگاره هـای شـهری« بـه شـمار می روند. بـه همین دلیل اسـت که 
می تـوان بـر ایـن نکتـه تأکیـد کرد کـه سـینما همچون بسـیاری 
از رسـانه های ارتبـاط جمعـی ازجملـه عواملـی اسـت که بخشـی 
از تصویـر مـا دربـارۀ شـهر از طریـق آن رقـم می خـورد و می تواند  
تصویـر مـا را در بـاب شـهر سامان بخشـد )راودراد و محمـودی، 

.)1394
از طرفـی عـالوه بـر تمام مـوارد مطرح شـده توسـط صاحب نظران 
فـوق، تحلیـل و بررسـی مسـتقیم و عینـی فضاهای باِم 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 جمع بنـدی کلـی منابـع مـورد اسـتفاده جهـت شـناخت، 
تحلیـل و بررسـی منظـر بـام در ایـن پژوهـش در قالـب جدول 1 
ارائـه شده اسـت. در ادامه به بررسـی مسـتندنگاری ها، آثـار ادبی و 
هنـری و در نهایـت بـه بررسـی بام خانه های شـهر ابرقـو به عنوان 
نمونـة مـوردی پرداختـه  شده اسـت تا از خـالل آن هـا ویژگی ها و 

نقش هـای منظریـن فراموش شـدۀ بام اسـتخراج شـود.

انعکاس نقش های منظرین بام در مستندات موجود
مستندنگاری ها •
تاریخ نگاری ها -

پـر واضـح اسـت کـه از اولیـن منابعـی که جهت کسـب شـناخت 
از دوره ای خـاص مـورد توجـه قـرار می گیـرد متـون، گزارش هـا و 

نوشـتارهای تاریخـی اسـت کـه تاریـخ نـگاران در وصـف شـرایط 
بـه  دوره  آن  هنـری  و  سیاسـی  اقتصـادی،  فرهنگـی،  مختلـف 
رشـتة تحریـر درآورده انـد. تاریـخ نقـش مهمـی بـازی می کنـد. 
تاریـخ می توانـد بـرای دورۀ مـا عوامـل وجـودی فرامـوش شـدۀ 
مـا  والدیـن  را آشـکار کنـد. درسـت همان گونـه کـه  ایـن دوره 
می تواننـد عـادات و رفتـار زمـان کودکـی مـا را کـه تأثیـر آن هـا 
همـواره ادامـه می یابـد، بـه مـا بازگـو نماینـد؛ اگرچه ایـن عادات 
و رفتـار از خاطـرات مـا محـو گشـته باشـند. ظهـور سـنتی نـو 
مسـتلزم پیوسـتگی بـا گذشته اسـت )مزینـی، 1388(. بنابرایـن 
در ایـن قسـمت از پژوهـش اسـتخراج نقش هـای منظریـن بـام 
در خانه هـای ایرانـی از طریـق مطالعـة تاریخ نگاری هـای مربوطـه 

گرفته اسـت.  صـورت 
خلیلـی در کتـاب »یـادی از گذشـته ها ـ زندگـی و سرگذشـت 
یهودیـان کـرد ایـران« از حضـور اهل خانه بر بام، شـب نشـینی ها 
و عادت هـای سـاکنان چنیـن نوشته اسـت: »پس از غـروب آفتاب، 
هـوا کم کـم خنـک می شـد و چـون شـهر سـنندج در میـان دو 
رشـته کوه عظیـم بنـا شـده  بـود و آن کوه هـا مانـع وزیـدن بـاد 
می شـدند و بـدون وسـایل خنک کننـده شـب ها گـرم بـود، ناچـار 
مـردم شـب ها را در بـاالی پشـت بام  سـرمی کردند و بـا تاریـک 
شـدن هـوا، رختخوابـی که تمام روز در آفتاب سـوزان بسـته بندی 
شـده بود را بـاز و پهـن می کردند و چون سـطح پشـت بـام با »کاه 
گل« انـدود شـده بود، بـه مجـرد غـروب آفتـاب، خنـک می شـد، 
لـذا بـه راحتی بـر روی فـرش کف پشـت بام اسـتراحت می کردند. 
از اول شـب بسـاط سـماور و چـای بـر روی پشـت بام برقراربـود و 
طبـق معمـول هـر شـب، قبـل از صـرف شـام، هـر فـرد خانـواده، 
چنـد پیالـه چـای می نوشـید و پـس از آن مشـغول تهیـة شـام 
بودنـد.  عالقه منـد  آبگوشـت  بـه  خانواده هـا  بیشـتر  و  می شـدند 
خانـه مـا سـه طبقـه بـود و می بایسـت دو نفـر بـرای آوردن دیگ 
آبگوشـت بـه آشـپزخانه کـه در طبقـه پائیـن و آن طـرف حیـاط 
قرارداشـت روانـه، و دیـگ آبگوشـت را بـه پشـت بام منتقل کننـد 
از  بخشـی  در  نیـز  محمـود  محمـود   .)97،1383 )خلیلـی،   »...
کتـاب »تاریـخ روابـط سیاسـی ایـران و انگلیـس در قـرن نوزدهم 

جدول 1. منابع مورد استفاده در پژوهش جهت شناسایی نقش های منظرین بام. مأخذ: نگارندگان.

مصادیقمنابع مورد بررسیمستندات

سفرنامه ها، تاریخ نگاری هامتون تاریخیمستندنگاری ها

اشعار، رمان هاادبیات

نقاشی و آثار نقاشان معاصر از بام هاهنرهای تجسمیآثار ادبی و هنری
مینیاتورهای مرتبط با فضای بام

آثار سینمایی مرتبط با فضای بامسینمای معاصر

بام خانه های شهر ابرقوخانه های ایرانینمونه های موردی
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ضیا حسین زاده و همکاران

میـالدی« آورده اسـت: »پرفسـور بـراون در هر جا که وارد می شـد 
موضـوع صحبـت فقـط موضوع مذهبی بـوده مخصوصـاً صحبت از 
همـه جـا دور زده و بـه موضـوع بابـی و بهائـی می رسـید ... بعـد 
هـر یـک از حضار بگوشـه ای خزیـده بخـواب می رفتند. بـراون نیز 
حضـرات را در آن حـال گذاشـته، بـاالی بـام رفتـه و زیر آسـمان 
پـر سـتارۀ کرمـان اسـتراحت می نمـود« )محمـود، 1378، 129(. 
کیـان کاتوزیـان در کتـاب از »سـپیده تـا شـام«، حـال و هـوای 
روزهـای واپسـین حکومـت پهلوی در دهـة 50 و تجمعـات مردم 
روی بام  هـا را ایـن چنیـن توصیـف می کنـد: »مـردم هـر شـب از 
و  بـه پشـت بام ها می رفتنـد  و  اسـتفاده  می کردنـد  ایـن فرصـت 
صـدای » اهلل اکبـر« سـر می دادنـد. هـم بـه ایـن وسـیله بـا هـم 
اعـالم همبسـتگی می کردنـد و هـم از لحـاظ روانـی رژیـم را بـه 
زانـو در می آوردنـد. و مـا خودمـان هـر شـب ایـن برنامـه را اجـرا 
می کردیـم. همـة همسـایه ها بـه پشـت بام می رفتیـم و در تاریکی 
اهلل اکبـر می گفتیـم ... « )کاتوزیـان، 57،1381(. جـدول 2 نشـان 
دهنـدۀ نقش هـای منظرین بـام، مسـتخرج از تاریخ نگاری هاسـت.

سفرنامه ها -
ناامیدی هـاي  و  امیدهـا  نوعـي منعکـس کننـدۀ  بـه  سـفرنامه ها 
هویـت شـهري اسـت کـه از ایـن منظـر هـم موضـوع مطالعـات 
فرهنگـي شـهر اسـت و هـم بـه نوعـي، عرصـة بازنمایـي فرهنـگ 
و هویـت شـهر را تصویـر مي کنـد. سـفرنامه ها از سـویي، مـروري 
معمـاري،  و  شهرسـازي  جاده هـا،  و  راه هـا  وضعیـت  بـر  اسـت 
میادیـن و مبلمـان شـهري و از سـوي دیگـر نـگاه نویسـنده را 
نسـبت بـه مـردم، روابـط اجتماعـي، گفتگوهـا، ضرب المثل هـا و 
فرهنـگ عامیانـه بیان مي کنـد )عاملی، اخـوان، 1392(. از این رو 
بخش هایـی از سـفرنامه ها کـه حـاوی مطالبـی در ارتباط بـا بام و 
فضـای بـام بودنـد توسـط نگارنـدگان در ادامـه مورد بررسـی قرار 

گرفته اسـت. 
موسـوی  علـی  سـفرنامه ها«،  و  مقـاالت  »مجموعـه  کتـاب  در 
گرمـارودی این گونـه بـه تصویرسـازی از  شـهر و سـیلوئت آن و 
توصیـف بام هـا می پـردازد کـه »در بیسـت فرسـنگی؛ دیهـوک، 

روسـتایی بـا معمـاری چشـم گیر و متفـاوت خانه هـا، 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، یکـ  دو فرسـنگ 
از دیهـوک گذشـته، کوه هایـی بلنـد اما همچنان خشـک و بی آب 
و گیـاه  نمـودار شـد؛ و میـان دره هـای پر پیـچ و خم ایـن کوه ها، 
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 می توانسـت رفـت( یافتـم کـه 
عکسـی برداشـتم و گذشـتم ... دوسـه متـر آن سـوترکه شـهری 
آغـاز می شـود بـا گل هـای خرزهـرۀ بلنـد در حاشـیة خیابان هـا 
و بـا نخل هـای سـرفراز و درختـان نارنـج و نارنگـی و پرتقـال ... با 
خانه هایـی مزیـن بـه بام هایـی همـه ضربـی و گنبـدی و کاه گلـی 
... و چـه منظـرۀ بدیعـی دارد از دور ایـن گنبـد کاه گلـی خانه هـا، 
البـالی درختـان خرمـا، کـه انـگار شـترانی بسـیار، در نخلسـتانی 
جاودانه به نشـخوار، زانـو زده اند ...« )موسـوی گرمارودی، 1377، 

.)115
غـالم رضـا انصاف پـور در بخشـی از کتـاب »ایـران و ایرانـی بـه 
تحقیـق در صـد سـفرنامه خارجـی« ذکـر می کنـد: »پشـت بام به 
شـکل تـراس سـاخته می شـود، از ایـن رو تکمیـل آن بـه مدتـی 
وقـت احتیـاج دارد. تابسـتان ها روی پشـت بام یـا تـراس کـه دور 
)انصاف پـور،1363، 257(.در  دیـوار کشـیده اند، می خوابنـد«  آن 
قسـمتی از »سـفرنامة دکتـر ولز« بـه ترجمة غالم حسـین قراگزلو 
بـه حـدود فـراز  بـا رسـیدن  نیـز چنیـن آمده اسـت: »کبوترهـا 
بـام  از همـان جـا یکـی یکـی یـا چندتـا چندتـا آرام بـر روی بـام 
می نشـینند و بـا نشـان دادن هیجـان و ایجاد سـر و صدا مشـغول 
برچیـدن دانـه از سـطح بـام می گردنـد. همـة ایـن کبوترهـا اهلی 
و عالقه منـد بـه صاحبـان خـود هسـتند و در صـورت اشـاره بـر 
روی دسـت و شـانة او می نشـینند« )ویلـز، 132،1368(. جـدول 
3 نشـان دهنـدۀ نقش هـای منظریـن اسـتخراج شـده بـرای بام از 

سفرنامه هاسـت. خـالل 

نقش های مستخرج از 
تاریخ نگاری ها

گزیده ای از متننام تاریخ نگاری

اجتماعی

کتاب »یادی از گذشته ها - زندگی و سرگذشت 
یهودیان کرد ایران« اثر الیه خلیلی

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

می نوشید.

مردم هر شب از این فرصت استفاده  می کردند و به پشت بام ها می رفتند کتاب از »سپیده تا شام« اثر کیان کاتوزیان
و صدای » اهلل اکبر« سرمی دادند هم به این وسیله با هم اعالم 

همبستگی می کردند.

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

حضرات را در آن حال گذاشته، باالی بام رفته و زیر آسمان پر ستارۀ 
کرمان استراحت می نمود.

جدول 2. نقش های منظرین بام مستخرج از تاریخ نگاری ها. مأخذ: نگارندگان.
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بازشناسی نقش های منظرین بام در شهرهای ایرانی

آثار ادبی و هنری
ادبیات •
رمان ها -

شـهر جایگاه پـر اهمیتـی را در ادبیات به خود اختصاص داده اسـت. 
ادبیـات و بـه ویـژه رمـان پیونـدی تنگاتنـگ بـا شـهر دارد. ادبیـات 
خوبـی  بـه  را  شـهر  اجتماعی-فرهنگـی  جغرافیـای  می توانـد 
از پـس نظـم دادن بـه مکان هـا و فضاهـا و رسـم  ترسـیم کند و 
رفتارهـا در ایـن ویژگی هـای مکانی، تجربه و رفتارشـهری را توضیح 
دهـد. بـا ایـن همـه، رمـان صرفـاً مـاده ای بـرای گواهی بـر واقعیت 
عریـان اجتماعی نیسـت؛ رمـان به مثابه محصول همدسـتی کلمات 
و اندیشـة رمان نویـس کـه بـر زبـان قهرمان هایـش جاری می شـود، 
تفسـیری ویـژه از امـر واقعـی را نشـان می دهـد. آنچـه رمان نویـس 
می نویسـد، چیـزی اسـت کـه می سـازد و بینـش او، از پـس تجربـه 
در تاریـخ و جغرافیاسـت )وفایـی دقیـق، 1397(. لـذا در این بخش 
بـه جسـت وجوی نقش هـای منظرین بـام از خالل رمان هـا پرداخته 
شده اسـت. پـوران مهـدی زاده در بخشـی از رمـان »بادبـادک« و در 
وصـف روزمرگی هـای حـادث بـر بام چنیـن می نویسـد: »تابسـتان 
کـه می شـد تمـام آن جمعیـت به پشـت بام نقـل مـکان می کردند 
و مـا بچه هـا تـا نیمه هـای شـب می نشسـتیم و حـرف می زدیـم 
و گاهـی بادبـادک هـوا می کردیـم. از آن جایـی کـه مـن تنهـا بچـة 
خانـواده ام بـودم همیشـه بـا بچه هـای طبقـة پائیـن کـه تفـاوت 
سـنی زیـادی بـا مـن نداشـتند بـازی می کـردم و جزئـی از فامیـل 
آن هـا بـودم ... از پشـت بـام نشـینی شـب های تابسـتان، دوسـتی 

و آشـنایی همسـایگان دیگـر هـم نصیـب مـا می شـد و از آنجـا کـه 
پشـت بام ها به هم راه داشـتند گاهی می توانسـتیم مراسـم عروسـی 
را هـم کـه در خانـة همسـایگان برگـزار می شـد تماشـا کنیـم ...« 
(Mehdizadeh, 1997, 135). در رمان »باورکنید«، خسـرو حسینی 
بـه شـرح عالقه مندی هـا و نوسـتالژی های یـک جـوان کـه اتفاقات 
روی بـام جـزء اصلـی اوسـت می پـردازد: »... من از بچگی پشـت بام 
را دوسـت  داشـتم. تمـام تعطیالت تابسـتانم به بادبادک بـازی روی 
پشـت بام و دیـدن کبوترهـا و کبوتربازها می گذشـت. از پشـت بام به 
باغچـه ام نگاه کـردم. خیلـی کوچک بـود. ولی جـای بزرگـی از قلب 
مـن را پر کـرده  بـود ...« )حسـینی، 132،1398(. اسـماعیل فصیـح 
در رمـان »دل کـور« ایـن چنیـن شـب های روی بـام را در دهة  20 
شمسـی توصیـف می کنـد: » ... آن شـب یکـی از شـب های اواخـر 
اردیبهشـت بود. دو سـه شـب بود که رسـول و صادق روی پشـت بام 
جلـو پشـتک جانـوران می خوابیدنـد. هرسـال پشـت بام خوابیـدن 
را ده بیسـت روز پیـش از بقیـه شـروع می کردنـد. رسـول جـای 
خـودش و بـردارش را انداخته بـود و هـردو پس از آن کـه نماز مغرب 
و عشاشـان را زیـر آسـمان آبـی و سـتاره ها خوانده بودنـد، از زیـر 
لحاف آسـمان پر سـتاره را تماشـا می کردند. رسـول دوسـت داشت 
شـب های تابسـتان زیر آسـمان و سـتارگان و ماه نماز بخواند، چون 
صفـای دیگـری داشـت؛ و گاهی صادق هـم به او تأسـی می کرد، اما 
نـه آنقـدر کـه بـه اندازۀ رسـول لـذت ببـرد. آن شـب ماه نبـود ولی 
شـب روشـن بـود و خنـک و آرام ...« )فصیـح، 85،1375(. جـدول 
4 نشـان دهنـدۀ نقش هـای منظریـن بام مسـتخرج از رمان هاسـت.

نقش های منظرین بام 
مستخرج از سفرنامه ها 

گزیده ای از متننام سفرنامه

کتاب مجموعه مقاالت و سفرنامه ها اثر علی هویتی
موسوی گرمارودی

با خانه هایی مزین به بام هایی همه ضربی و گنبدی و کاه گلی . . . و چه 
منظرۀ بدیعی دارد از دور این گنبد کاه گلی خانه ها.

ایران و ایرانی به تحقیق در صد سفرنامة خارجی اجتماعی
اثر غالم رضا انصاف پور

تابستان ها روی پشت بام یا تراس که دور آن دیوار کشیده اند می خوابند.

کبوترها با رسیدن به حدود فراز بام  از همان جا یکی یکی یا چندتا چندتا سفرنامة دکتر ولز به ترجمة غالم حسین قراگزلوطبیعت گرایی
آرام بر روی بام می نشینند.

جدول 3. نقش های منظرین بام مستخرج ازسفرنامه ها. مأخذ: نگارندگان.

نقش های منظرین بام 
مستخرج از رمان ها

گزیده ای از متننام رمان مربوطه

طبیعت گرایی

تمام تعطیالت تابستانم به بادبادک بازی روی پشت بام و دیدن کبوترها و رمان »باور کنید« از خسرو حسینی
کبوتربازها می گذشت.

از زیر لحاف آسمان پر ستاره را تماشا می کردند.رمان »دل کور« از اسماعیل فصیح

از پشت بام نشینی شب های تابستان، دوستی و آشنایی همسایگان دیگر هم رمان» بادبادک« از پوران مهدی زادهاجتماعی
نصیب ما می شد.

جدول 4. نقش های منظرین بام مستخرج از رمان ها. مأخذ: نگارندگان.
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اشعار -
یکـی از منابع ارزشـمند و اصیِل شـناخِت معماری گذشـتة ایرانی 
بـه عنـوان یـک هنر، هنرهـای فرهنگ فارسـی ـ که شـعر یکی از 
برجسـته ترین نمودهـای غنـی آن اسـتـ  می باشـد؛ چراکه هنرها 
در سـطوح معنایـی اشـتراک های فراوانـی دارنـد و در ایـن بیـن 
زبـان فارسـی مهم تریـن عامـل حفـِظ هویـت و انسـجام ایرانیـان 
در سـیر تحـوالت تاریـخ بوده اسـت. شـعر فارسـی به عنـوان یکی 
ملـت  هویـت  دهنـدۀ  شـکل  تاریخـِی  عوامـل  قدرتمندتریـن  از 
ایـران، جایـگاه ویـژه و غنـی بـرای بازشناسـی معانـی آنچـه روِح 
و  )فرزیـن  دارد  گذاشـت،  نـام  می تـوان  ایرانـی  نوشـوندۀ  مـدام 
هاشـمی زادگان، 1395(. از همیـن رو در ایـن بخش به شناسـایی 
نقـش یـا نقش هـای منظرین بـام از خالل اشـعار فارسـی مربوطه 

پرداختـه شده اسـت.
مهـدی اخـوان ثالـث در شـعر »آنـگاه پـس از تنـدر« تعامـل و 
هم صحبتـی خـود بـا همسـرش در قالـب بـازی شـطرنج روی بام 

خانـه اش را چنیـن توصیـف می کنـد:
» ... مـن با زنم بر بام خانه، بر گلیم تار 

بر زیر آن باران غافل گیر 
ماندم ...

... شطرنج خواهد باخت
بر بام خانه بر گلیم تار؟

آن گسترش ها وان صف آرایی 
آن پیل ها و اسـب ها 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 می کند:

» .. پنجره باز است، 
آسمان پیداست، بام روبه رو پیداست. 

اینک اینک مرِد خواب از سـر پریدۀ چشم و دل هشیار، 
می گشاید خوابگاِه کفتران را در. 

وآن پری زادان رنگارنگ و دست آموز، 
بر بی آذین باِم پهناور، 

»قور قو بّقو رقو« خوانان،
با غرور و شادخواری دامن افشانان، 

می زنند اندر نشـاِط بامدادی پر.« )حقوقی، 1398، 135(.
منوچهـر آتشـی نیـز در وصفـی شـاعرانه از فضـای بـام و طبیعت 

بی کـران چنیـن می سـراید:
» ... یاد داری چه شـبی بود؟

غرق آن بستر شبنم زدۀ پشت بام
هوش بسـپرده به رویای کبوترهای بقعة دور

خیره در آبی ژرف بی درد؟...« )آتشـی، 53،1386(.
نقش هـای منظریـن بدسـت آمـده بـرای بـام در جـدول 5 نشـان 

شده اسـت. داده 
هنرهای تجسمی •
 نقاشی و آثار نقاشان معاصر -

مـدارک تصویـری ازجملـه مهم تریـن مـدارک در مطالعـه تاریخ و 
بـه خصـوص تاریخ معماری اسـت. مدارک تصویری انـواع مختلفی 
دارد کـه نقاشـی نوعـی مهـم در میان آن هاسـت کـه ظرفیت های 
آن چنـدان شـناخته  شـده نیسـت و کمتـر در تحقیقـات معماری 
مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه  اسـت. نقاشـی ها در زمـرۀ مهم تریـن 
مـدارک تاریـخ و تاریـخ معماری اسـت، زیـرا از چیزی در گذشـته 
حکایـت می کنـد؛ چیـزی در عالـم واقـع یا ذهـن و خیال ترسـیم 
کننـده و مخاطبـان مفروضـش. تصویـر، چیزی را منتقـل می کند 
همـه  بـا  نوشـتاری،  مـدارک  بنابرایـن  نمی توانـد.  نوشـته  کـه 
اهمیتشـان، مـا را از مـدارک تصویـری کفایـت نمی کنـد. مـدارک 
تصویـری ماننـد نقاشـی به سـبب ویژگی هایشـان، از حیـث نوع و 
اعتبـار و اهمیـت در مطالعـة تاریخ معمـاری متفاوت انـد. ازآنجاکه 
در حـوزۀ تاریـخ معمـاری، عمومـاً دچـار فقـدان منابـع مکتـوب 
هسـتیم و ایـن خـود، از اهمیـت مضاعـف مـدارک تصویـری برای 
محققـان ایـن حـوزه حکایت می کنـد، تاکنون از آن هـا در مطالعة 
تاریـخ معمـاری چنـدان بهـره نبرده ایـم )حیدرخانـی، 1394(. بـا 
بررسـی نقاشـی های موجـود بـا موضـوع معمـاری، نقش بـارز فرم 
و تصویـر بـام در آن هـا مشـخص می شـود. بام هـا بـه دلیـل نقش 

نقش های منظرین بام 
مستخرج از اشعار

گزیده ای از شعرنام شعر مربوطه

طبیعت گرایی

هوش بسپرده به رویای کبوترهای بقعة دورشعر »یاد داری چه شبی بود« از منوچهر آتشی
خیره در آبی ژرف بی درد؟

آسمان پیداست، بام روبه رو پیداست. اینک اینک مرِد خواب از سر پریدۀ شعری در توصیف بام از اخوان ثالث
چشم و دل هشیار، می گشاید خوابگاِه کفتران را در.

... من با زنم بر بام خانه، بر گلیم تارشعر »آن گاه پس از تندر« اخوان ثالثاجتماعی
بر زیر آن باران غافل گیر

ماندم...

جدول 5. نقش های منظرین بام مستخرج از اشعار. مأخذ: نگارندگان.
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بازشناسی نقش های منظرین بام در شهرهای ایرانی

پررنگـی کـه در تشـکیل فـرم و کالبـد خانه هـا، خط آسـمان و در 
مقیـاس وسـیع تر، منظـر و سـیلوئت شـهرها داشـتند، بـه عنـوان 
 شـاکلة اصلـی در ایجـاد تصویـر ذهنـی و درک مشـترک مـردم 
نقش آفرینـی می کردنـد. سـیلوئت شـهر  از شـهر  هنرمنـدان   و 
)سـیاهة شـهر(، تصویـر کلـی و فاقد جزئیات از شـهر اسـت که در 
متن زمینه و افق شـــهر دیده می شـود. سـیلوئت شـــهر، شـامل 
خـط آسـمان نیـز می شـود )رسـتگاری و منصـوري، 1389(. خط 
آسـمان از مهم تریـن عناصـر سـیمای شـهری به شـمار مـي رود و 
عاملـی قـوي برای هویت منظر اسـت )همان(. در شـهرهای ایرانی 
اکثـراً بام هـا )شـکل سـقف ها( متأثـر از عوامـل اقلیمـی، اجتماعی 
و فرهنگـی بودنـد و هنجـار شـکل گیري بـام در مناطـق مختلـف 
کشـور در هماهنگـي کامـل بـا بسـتر شـهري و منحصـر بفـرد و 
متفـاوت از دیگـر مناطـق کشـور بـود. ایـن پدیـده باعـث نظـم 
سـاختار ذهنـي سـاکنین می شـد، هویـت کالبدی شـهر را شـکل 
مـی داد، تصویـري مانا و مشـترک از شـهر براي نسـل هاي متوالي 

ایجـاد می کـرد و حـس تعلـق شـهروندان نسـبت بـه شهرشـان را 
تقویـت می کـرد )تصاویـر 1 و2(. در جـدول 6 نقش هـای منظرین 
بـام کـه از خالل بررسـی نقاشـی نقاشـان معاصر اسـتخراج شـده، 

ارائه شـده  اسـت.
مینیاتورهای مرتبط با فضای بام -

یکـی از راه هـای فهـم و احیـای اصول موجـود در معمـاری ایرانی 
اکنـون  هـم  مینیاتـور  اسـت.  نگارگـری  بـه  رجـوع  اسـالمی،  ـ 
بی تردیـد بـه صـورت جلـوه اي درخشـان از فرهنـگ گذشـتة مـا 
درآمده اسـت. ایـن نگاره هـا که در آن هـا بناها و معمـاری هم عصر 
خـود را بـه تصویـر درآورده انـد، حامـل درک نگارگـران آن زمـان 
از فضاهـای معمـاری اسـت. از جملـه فضاهـای غالـب در نگاره هـا 
می تـوان بـه ترسـیم باغ هـا و سـاختمان های هـم دوره کـه امروزه 
بخـش مهمـی از تاریخ معماری ایران را شـکل داده اند، اشـاره کرد 

)جانـی پـور، رضایی میرقایـد، محمـدی، 1399(.
از جملـه مینیاتورهـای مرتبـط بـا فضای بـام می توان بـه مینیاتور 
نقـش شـده از زال و رودابـه و همچنیـن ضحـاک و کاوۀ آهنگـر 
نـام بـرد. در مینیاتـور مربـوط بـه داسـتان زال و رودابـه، رودابـه 
در بـاالی بـام بـه همـراه مالزمانـش به تصویر کشـیده شده اسـت 
کـه گیسـوان خـود را بـرای زال از بـام دراز کرده اسـت 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 بی کـران قابـل مشاهده اسـت )تصویـر 3(. 
در مینیاتـور دوم نیـز که مربوط به داسـتان ضحـاک و کاوۀ آهنگر 
اسـت خیـل عظیـم افـرادی کـه بر بـام و تراس هـا حضـور دارند و 
همچنیـن حضـور طبیعـت اطـراف در ارتبـاط تنگاتنـگ بـا فضای 
بـام قابـل مالحظـه اسـت )تصویـر 4(. در ضمـن در هـر دو نـگاره 

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

.www.herfeh-honarmand.com :تصویر 2. تأکید بر فرم و رنگ بام و تصویر هماهنگ شهر در نقاشی پاول پیاستسکی، نقاش روس، از شهر رشت. مأخذ
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بـه وضـوح پرداخـت و توجـه به فضـای بام بـا کنگره هـای لبة بام 
و فضـای مسـقف جهـت اسـتراحت و اقامت بـر بام دیده می شـود 
کـه نقـش مهمـی در تشـکیل تصویـر هویت منـد شـهر در کنـار 

دیگـر بام هـا ایفـا می کننـد.
بررسـی  در  شـده  مشـاهده  منظریـن  نقش هـای   7 جـدول  در 

شده اسـت. ارائـه  مینیاتورهـا 
سینمای معاصر -

دهنـدۀ  بازتـاب  عنـوان  بـه  سـینما  همـواره  ادراک  فراینـد  در 
عناصـري چـون معمـاري، نقش بسـزایي داشـته اسـت )نقـره کار، 
حمـزه نـژاد، باقـری، 1393(. شـهر بیـش از آن کـه بـا فضاهـای 
مـادی تصـور شـود از خـالل تصاویـر و تخیـل اسـت کـه تجربـه 
می شـود(Donald, 1999)  و در واقـع سـینما، ادبیـات، تلویزیـون 
و سـایر اشـکال فرهنگـی »بایگانی هـای انگاره هـای شـهری« بـه 
شـمار می رونـد. بـه همیـن دلیل اسـت کـه می تـوان بر ایـن نکته 

تأکیـد کـرد کـه سـینما همچـون بسـیاری از رسـانه های ارتبـاط 
جمعـی ازجملـه عواملی اسـت که بخشـی از تخیل ما دربارۀ شـهر 
از طریـق آن رقـم می خـورد و می توانـد بـه تخیـل مـا در بـاب 
شـهر سـامان بخشـد )رادورد و محمـودی، 1394(. لـذا، یکـی از 
منابـع بسـیار مهـم جهـت بازشـناخت فضای بـام و نقش هـای آن 
در شـهرهای ایرانـی و زندگـی روزانة مـردم، آثار سـینمایی معاصر 
اسـت چـرا که بسـیاری از آن ها در ارتبـاط با زندگی عامـة مردم و 
وقایـع جـاری در خانه هـای آن هـا بوده اسـت. فیلم های سـینمایی 
زیـادی بـا محوریت فضـای خانه، خصوصـاً بام خانه هـای ایرانی در 
سـینمای معاصـر ایران سـاخته شده اسـت کـه چند مـورد از آن ها 
همچـون طوقـی، غریبـه و کاکـو در ایـن پژوهـش مـورد بررسـی 
قـرار گرفته اسـت. از جملـه صحنه هـای پرتکـرار در ایـن فیلم هـا، 
صحنه هـای نشـان دهنـدۀ پـرواز دسـته جمعـی کبوترهـا بـر فراز 
بـام یـا ارتباط سـاکنان خانه با کبوترهاسـت کـه از بارزه های نقش 

نقش های منظرین بام، مستخرج از 
نقاشی ها

موضوع نقاشینام نقاشی

نمایش تصویر کلی و سیلوئت یکی از شهرهای کویرینقاشی از شهر کویری اثر پرویز کالنتریهویتی

نمایش تصویری از بام ها و سیلوئت شهر رشتنقاشی پاول پیاستسکی از شهر رشت

جدول 6. نقش های منظرین بام مستخرج ازنقاشی نقاشان معاصر. مأخذ: نگارندگان.

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

تصویر 4. به تصویر کشیدن داستان ضحاک و کاوۀ آهنگر از شاهنامة فردوسی. 
.www.alamy.com :مأخذ
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طبیعت گرایـی بام هـا در خانه های ایرانی اسـت )تصاویـر 5 و 6(. از 
دیگـر مصادیـق نقـش بام هـا کـه در این فیلم ها برداشـت می شـود 
می تـوان بـه تعامالت اجتماعـی، صرف شـام و عصرانـه )تصویر7(، 
خوابیـدن شـبانه روی بـام با برپا کـردن پشـه بندها )تصویر8( و در 
نهایـت درک کلیتـی از تصویر شـهر از فراز بام هـا و ایجاد تصویری 
مشـترک از شـهر ذهـن در شـهروندان و ایجاد هویتی مشـخص از 
شـهر اشـاره کرد )تصویـر9(.  جـدول 8 نشـان دهنـدۀ نقش هـای 
منظرین اسـتخراج شـده برای بام در آثار سـینمایی معاصر اسـت.

تحلیل نمونه 
پـر واضح اسـت که یکـی از بهتریـن منابع  برای بررسـی و تحلیل 
کارکردهـا و نقش هـای بـام، رجـوع به بـام خانه های ایرانی اسـت. 
لیکـن بـه دلیـل محدودیت هـای ابـزاری و ویژگی هـای فرهنگـی 
شـهرهای ایرانی، در حال حاضر مدارک تصویری و مسـتندی از از 
فعالیت هـای جـاری و سـاری روی بـام  این خانه ها موجود نیسـت. 
لـذا منطقـی می نمایـد که بـا بررسـی شـواهد و قرائـن موجود در 
فضـای بام هـا و خانه هـای ایرانـی موجـود و با تحلیـل کیفیت های 

نقش های منظرین بام، 
مستخرج از مینیاتورها

موضوع مینیاتورنام مینیاتور

طبیعت گرایی

ارتباط تنگاتنگ بام با درختان، فضای سبز و آسمان بی کرانزال و رودابه

ارتباط تنگاتنگ بام با درختان، ماه، ستارگان و آسمان بی کرانضحاک و کاوۀ آهنگر

همراهی رودابه و مالزمانش بر فراز بام و تعامل وی با زالزال و رودابهاجتماعی

حضور جمعی افراد بر بامضحاک و کاوۀ آهنگر

هویتی

پرداخت و توجه به فضای بام با کنگره های لبة بام و فضای مسقف جهت زال و رودابه
استراحت و اقامت بر بام

پرداخت و توجه به فضای بام با کنگره های لبة بام و فضای مسقف جهت ضحاک و کاوۀ آهنگر
استراحت و اقامت بر بام

جدول 7. نقش های منظرین بام مستخرج از مینیاتورها. مأخذ: نگارندگان.

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

فیلم طوقی. 

تصویر 6. پرواز کبوترها در آسمان شهر و بر فراز بام ها، سکانسی از فیلم کاکو 
)کارگردان: شاپور قریب- سال ساخت: 1350(. مأخذ: نماگرفت از فیلم کاکو.  

تصویر 7. بام به عنوان فضای تعامل و صرف غذا در کنار هم، یکی از سکانس های 
مأخذ:   .)1351 ساخت:  سال  قریب-  شاپور  )کارگردان:  غریبه  سینمایی  فیلم 

نماگرفت از فیلم غریبه.  

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

طوقی.    
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فضایـی  ویژگی هـای  و  کارکردهـا  نقش هـا،  بـه  آن هـا،  فضایـی 
آن هـا دسـت یافت. یکـی از شـهرهای ایرانـی کـه بخش هـای قابل 
توجهـی از بافـت قدیمـی خـود را حفـظ کرده اسـت و می تـوان به 
تحلیـل فضاهـای مختلـف خانه هـا، روابط آن هـا با بناهـای مجاور 
و بافـت شـهری پرداخت، شـهر ابرکوه یزد اسـت )تصویـر 11(. لذا 
در ادامـه بـه تحلیل قسـمتی از بافت این شـهر به عنـوان نمونه ای 

از شـهرهای ایرانـی پرداخته شده اسـت: 
فضای بام خانه های »ابرکوه« •

می تـوان  ابرکـوه  شـهر  قدیمـی  بافـت  از  بخشـی  بررسـی  بـا 
برشـمرد: آن  بـرای  را  زیـر  ویژگی هـای 

ـ تعـدد ورودی بـه فضـای بـام: وجـود ورودی هـای متعـدد و در 
نقـاط مختلـف بـه فضـای بام نشـان از اهمیت، اسـتفاده فـراوان و 

مکـرر اهالـی خانـه از بـام خانه هـا دارد.
ـ پرداخـت فضـای بـام: در ایـن خانه هـا، بـام گاهـاً بـا جزئیاتی به 

مراتب بیشـتر از سـایر فضاهای خانه طراحی و سـاخته شده اسـت، 
بـه گونـه ای کـه ایـن بام ها بـه شـاخص ترین بخـش خانـه تبدیل 
شـده اند. ایـن امـر عـالوه بـر این کـه نشـان  از نقش آفرینـی بـام 
بـه عنـوان یکـی از مهم تریـن و پـر اسـتفاده ترین فضاهـای خانـه 
دارد، موجـب ایجـاد یـک کلیـت و تصویـر هویت منـد از شـهر، در 

همراهـی بـا بـام دیگـر خانه هـا، نیز  شده اسـت.
ـ هم نشـینی فضاهـای بـاز و بسـته: فضـای بـام در ایـن خانه هـا 
بـه شـکل سـطحی صـاف، یکدسـت و رهـا شـده نیسـت کـه تنها 
پوشـانندۀ فضـای زیریـن خـود باشـد،  بلکـه بـا فضاهـای بسـته، 
نیم بسـته و نیمه بـاز زیـادی همچـون مهتابی هـا، امتـداد عمـودی 
خیش خوان هـا،  بادگیرهـا،  سـکونتی،  فضـای  از  بخش هایـی 

ترکیـب شده اسـت.  ... و  متعـدد  پله هـای 
ـ هـم سـطحی بـا بام همسـایه: بام هـا حداقـل در یکی از سـطوح 
ارتفاعـی خـود با سـطح بام بنای همسـایه هم سـطح هسـتند. این 

نقش های منظرین بام، 
مستخرج از سینمای معاصر

صحنۀ نمایش داده شدهنام فیلم

طبیعت گرایی
نمایش ارتباط ساکنان خانه با کبوترهافیلم »طوقی« اثر علی حاتمی

تماشای پرواز دسته جمعی کبوترها از بام خانهفیلم »کاکو« اثر شاپور قریب

صرف جمعی شام در فضای بامفیلم »غریبه« اثر شاپور قریباجتماعی

صرف شام و خوابیدن جمعی ساکنین خانه روی بام با برپایی پشه بندهافیلم »طوقی« اثر علی حاتمی

درک تصویری مشترک و هویت مند از شهر توسط ساکنین از فراز بام فیلم »کاکو« اثر شاپور قریبهویتی
خانه ها

جدول 8. نقش های منظرین بام مستخرج از فیلم های سینمایی معاصر. مأخذ: نگارندگان.

تصویر 9. جایگاه بام ها در تصویر شهر در یکی از سکانس های فیلم قدیمی کاکو )کارگردان: شاپور قریب - سال ساخت: 1350(. مأخذ: نماگرفت از فیلم کاکو.  
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امـر نشـان از وجـود تعامـل و ارتباطـی نزدیـک میـان همسـایه ها 
دارد. ایـن مسـئله موجـب وحـدت سـاختاری و ارتباط منسـجم و 

یکپارچـة بافـت شـهری نیز شده اسـت.
ـ افق هـای نامحـدود: کران هـای دیـدی که در مقابل بام ها نسـبت 
بـه فضـای شـهر، افق هـای دور طبیعـت و آسـمان وجـود دارد بـا 
هیـچ مانـع و عنصـر مزاحمـی کـه ارتفاعـی نامتناسـب بـا بافـت 
شـهر داشـته باشـد منقطـع نشده اسـت. لـذا بام هـا در ایـن شـهر 
و دیگـر شـهرهای ایـران نقـش بسـیار مهمـی در جهـت تقویـت 
ارتبـاط سـاکنان بـا طبیعت بی کـران و ایجـاد سـیمای هویت مند 

شـهری در ذهـن سـاکنان بـازی می کرده انـد.
ـ فضاهـای انعطاف پذیـر: در عیـن توجـه بـه کیفیت هـای فضایـی 
از جملـه ایجاد دسترسـی مناسـب، پرداخت فضاهـای روی بام )از 
جملـه بادگیـر و خیش خـوان(، بام هـا دارای فضایی انعطـاف پذیر 
جهـت فعالیت هـای گوناگـون اهـل خانـه همچـون صـرف شـام، 

گـپ و گفت هـای شـبانه، پذیرایـی از میهمانان، خواب و ... اسـت. 
ایـن فضـا بـه نحـوی اسـت کـه در عیـن برخـورداری از محرمیت 
بـه هنـگام خـواب، بـه وسـیلة جان پناه هـای نسـبتا بلنـد، کـه در 
غالـب مـوارد بـه صـورت فخـر و مدیـن بوده انـد، ارتبـاط اهالی با 

امکان پذیـر می ساخته اسـت. نیـز  را  همسـایه ها 
این نشـانه ها و بسـیاری نشـانه های دیگـر که مجال بررسـی آن ها 
در ایـن مقالـه وجـود نـدارد، نمی توانـد تصادفـی باشـد و قطعاً به 
منظـور و هدفـی مهـم بوده انـد. 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 
ایـن  بـه ویژگی هـای ذکـر شـده در  بـا توجـه  مهـم بوده اسـت. 
بخـش، می تـوان بـام را در سـه بعـد هویتـی، ارتبـاط بـا طبیعـت 
و تقویـت تعامـالت اجتماعـی واجـد نقـش دانسـت )تصاویر 10 و 

11(، )جـدول 9(.

تصویر 10. ویژگی های فضایی بام که نشان از نقش های هویتی، اجتماعی و ارتباط با طبیعت دارند. مأخذ: نگارندگان.

.www.irantrawell.com :تصویر11. کیفیت های فضایی بام؛ بخشی از بافت مسکونی شهر ابرکوه. مأخذ
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امکان فضاییتحلیل فضایینقش های منظرین بام

تماشای افق های نامحدود طبیعی، آسمان، ماه و ستاره ها.افق های نامحدودطبیعت گرایی

اجتماعی

امکان انجام فعالیت های جمعی مختلف چون صرف شام، گپ و گفت شبانه، فضای انعطاف پذیر
پذیرایی از مهمانان و ...

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

استفادۀ همة ساکنین و به کرات از فضای بام.هم نشینی فضای باز و بسته

تعامل میان همسایه ها از طریق بام.هم سطحی با بام همسایه

هویتی

پرداخت فضای بام با عناصری چون بادگیر، 
خیش خوان، گنبد و ...

درک تصویری مشترک و هویت مند از شهر توسط ساکنین از فراز بام خانه ها.

یکپارچگی و تصویر هماهنگ و مشترکی از کلیت شهر در ذهن شهروندان.هم سطحی با بام همسایه

جدول 9. نقش های منظرین بام مستخرج از تحلیل بام خانه های ابرکوه. مأخذ: نگارندگان.

مصادیقنقش ها   

گردآوری اهالی خانه به دور هم و تحکیم روابط به واسطة جاذبة فضایی باالاجتماعی

تقویت ارتباط ساکنان با طبیعت به دلیل ارتباط بی واسطه اش با طبیعت و آسمان شبارتباط با طبیعت

ایجاد تصویر ذهنی منسجم، واحد و منحصربه فرد از شهر در ذهن شهروندان به واسطة ایجاد خط آسمانی هماهنگ و هویت مند، متشکل هویتی
از بام خانه ها )سیلوئت شهر(

جدول 10.  نقش های منظرین فراموش شدۀ بام در شهرهای ایرانی. منبع: نگارندگان.

بحث
در بخـش اول پژوهـش، نقش هـای بـام در گزارش هـای تاریخـی، 
سـفرنامه  ها، آثـار ادبـی و هنـری چـون شـعر، رمان هـا، 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، 
ویژگی هـا و نقش هایـی بـرای آن ارائـه  شـد. در انتهـای هر بخش 
نقش هـای منظریـن مسـتخرج در قالـب جدولـی ارائـه شـد کـه 
بـا بررسـی آن هـا، سـه نقـش عمـده بـرای بام هـا در شـهرهای 
ایرانـی مشـاهده  می شـود کـه این نقش هـای منظریـن را می توان 
در سـه حـوزۀ هویتـی، اجتماعـی و طبیعت گرایـی تقسـیم بندی 

)تصویر 12(.   نمـود 

نتیجه گیری
ایرانـی  ذات خانه هـای  در  از گذشـته  نیمه بـاز  و  بـاز  فضاهـای 
جـای داشـته اند کـه از ایـن میـان بام هـا واجـد پتانسـیل های 

پاسـخ  در  پژوهـش  ایـن  یافتـة  بوده انـد.  بی شـماری  منظریـن 
بـه سـؤال مطرح شـده در ابتـدای پژوهـش )نقش هـای منظریـن 
ایرانـی و زندگـی سـاکنان چـه بوده اسـت؟(  بـام در شـهرهای 
اسـت  طبیعت گرایـی  و  هویتـی  اجتماعـی،  عمـدۀ  نقـش  سـه 
)جـدول10(. نقـش اجتماعـی بـام را می تـوان 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 بام هـا 
در خلـق تصویـر و سـیمایی مشـترک ناشـی از هماهنگـی کلـی 
سـیمای شـهر نقش آفرینـی می کنند. و امـا نقـش طبیعت گرایی 
بـام را می تـوان در ارتبـاط نزدیـک  ایـن فضا بـا عناصـر طبیعت 
پرنده هـا  حضـور  سـتاره ها،  مـاه،  بی کـران،  آسـمان  همچـون 
عـالوه  ایرانـی  خانه هـای  لـذا،  تعریف کـرد.  کبوترهـا  بویـژه  و 
بـر هـدف اولیـة خـود یعنـی تأمیـن سـرپناه، برطـرف کننـدۀ 
دوسـتی،  نفـس،  عـزت  اجتماعـی همچـون  ـ  فـردی  نیازهـای 

مشـارکت اجتماعـی و ... نیـز بود ه انـد.
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بازشناسی نقش های منظرین بام در شهرهای ایرانی

پی نوشت ها
James Donald .1

تصویر12. سه نقش منظرین اصلی بام در شهرهای ایرانی. مأخذ: نگارندگان.
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