ريختشناسي فضاهاي شهري با ِاعمال اصول پرسپکتيو
مطالعۀ موردي :ميدان شاه و ميدان اميرچخماق در يزد

وحيد وحدتزاد
کلیدواژگان :پرسپكتیو ،فضاي شهري ،میدان امیرچقماق ،میدان شاه ،يزد.

چکيده
میدان امیرچقماق و میدان شاه و راسته بازار بین آنها را در يزد فضاي
شهري مهمي است که در دورۀ پهلوي دچار تغییراتي بنیادين شد ،به
طوري که امكان بازشناس��ي وضعیت پیشین آنها دشوار است .اين
مطالعه براي کشف ماهیت شكلي و به تبع آن تاريخي اين فضاهاي
ش��هري انجام شده اس��ت .در اين پژوهش روشي معرفي ميکنیم تا
با بهرهگیري از هندس��ۀ مناظ��ر و مرايا بتوان پالن و نماي فضاها را
از روي عك��س آنها حاصل کرد .بدين ترتیب چند س��ند تصويري
بهجامان��ده از وضعیت پیش��ین میدانها را معرفي و اصالتش��ان را
بررسي ميکنیم ،سپس تصوير منتخبي را با اصول معرفيشده کامل
ميکنی��م .تصوير کاملش��ده مطابق با اين اس��لوب به تولید پالن و
نماي فضاها ميانجام��د که خود زمینۀ مطالعات تاريخي میدانهاي
مورد نظر را فراهم ميآورد.
اين مطالعات از حیث نتیجه ،س��واي دست يازيدن به وضعیت شكلي
مهمترين فضاهاي شهري ايران �� که سالها محل بحث و مناقشۀ

محققان بوده �� و روشن کردن واقعیتهايي از مراحل توسعۀ آن در دوران پهلوي
اول ،روش نويني در برداشت پالن و نماها از تصاوير سهبعدي عرضه ميکند.

مقدمه
محمود توس��لي هرگاه به فضاهاي ش��هري اش��اره ميکن��د غمي از
فضاه��اي بيارزش ام��روزي و دردي از کماهمیتت��ر بودن فضاهاي
عموم��ي گذش��ته به نس��بت فضاه��اي خصوص��ي در کالمش حس
ميش��ود .اما آنچه در آثار وي حكاي��ت از دردي فزونتر دارد ،تخريب
فضاهاي ارزشمند شهري در دوران معاصر است .توسلي هرگاه در مقام
پاس��خ به ادعاي متخصصان غربي برميآيد که براي فضاهاي شهري
غ��رب هماوردي در معماري ش��رق وجود ندارد ،با افس��وس از انهدام
«غنيترين مجموعۀ فضاهاي ش��هري در اي��ران» ياد ميکند؛ بهويژه
مجموعۀ میدان شاه و میدان امیرچقماق و راستهبازار بین اين دو.

۱

 .۱محمود توس��لي ،اص��ول و روش
ه��اي طراح��ي ش��هري و فضاهاي
مسكوني در ايران ،ص.۴۶
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پرسشهاي تحقيق
آيــا ميتــوان از عكسهــاي تارخیي
براي ترسیم نقشــههاي دقیق دو بعدي
فضاهاي شهري استفاده كرد؟
اگر پاسخ مثبت است ،روش آن چگونه
است؟

مطلع اين بخش را با نام محمود توس��لي آغاز ک��ردم ،نه فقط براي اينكه
ُ
اداي احترامي به اس��تاد وارستهام کرده باش��م ،بلكه بدين علت که وي آغازگر
تحلیلهاي ريختشناس��انه از فضاهاي شهري ايران است و اين مقاله نیز جز
ادامۀ مس��یر او در روش��ن کردن ابعاد ناپیداي اين فضاي ش��هري غني ايراني
نیست.
تصاوي��ري ک��ه در اينجا آم��ده ،نقاط ابهام و عالمت س��ؤالهايي اس��ت
بهجايمان��ده از حاصل زحمات محمود توس��لي که بهواق��ع نقطۀ عزيمت اين
مقاله اس��ت .روش دس��تیابي به پاسخ اين سؤاالت بهرهگیري از اصول هندسۀ
مناظر و مرايا در اسناد تصويري کهن باقیمانده از اين آثار است.

ميدان اميرچقماق
الف) شکل ميدان اميرچقماق
هدف اين پژوهش درک شكلشناسانۀ اين میدان در اواخر قرن سیزدهم يعني
پیش از تحوالت رضاخاني اس��ت .س��ند پايۀ ما در اين تحقیق عكسي است از
نپی��ر مالكولم که ،به تعبیر خودش «میدان بزرگ ش��هر را در روز عزاي بزرگ
شیعه» نشان ميدهد.
بس��یاري از کارشناسان در اينكه عكس مذکور از میدان امیرچقماق گرفته
ش��ده است ،ترديد دارند .اما در مقايسۀ تطبیقي با عكسي ديگر از همان زاويه،
با بیش از پنج ش��باهت عمده ،شبههاي در اين مورد باقي نميٰماند .با توجه به
تصوير فوق ميتوان اطمینان حاصل کرد که تصاوير بعد نیز ،حتي اگر در همان
روز و مناسبت گرفته نشدهباشد ،بيترديد میدان امیر چقماق را نشان ميدهد.
اکن��ون کاري که بايد صورت بگیرد ،اس��تحصال پالن فضايي اس��ت که
پرسپكتیو آن را در «ت  »۶ميتوان ديد .عكس اين کار ،يعني ترسیم پرسپكتیو
از روي پالن ،امري رايج اس��ت که قدمتش به دوران رنس��انس ميرس��د .در
اينجا اصول به دس��ت آوردن پالن از روي پرسپكتیو مطابق با «ت  »۸عنوان
ميشود:
 .1تعیین نوع پرسپكتیو .در تصويري که تمرکز ما بر آن است ،زاويۀ نگاه ناظر
ً
کامال موازي افق نیست و عكاس سر دوربین را تا حدي به پايین متمايل کرده

اس��ت .البته با اغم��اض ،خطوط قائم تصوير را م��وازي و بدين
ترتیب پرسپكتیو را يكنقطهاي ۲تلقي ميکنیم.
 .2به دس��ت آوردن نقطۀ گريز ۳از تالقي خطوط افقي عمود بر
صفحۀ تصوير.
۴
 .3ترسیم خط افق از نقطۀ گريز و خط قائم بر آن.
 .4کام��ل ک��ردن بخشهايي از پرس��پكتیو در خ��ارج از کادر
(مشخصشده با خط نقطه):
الف) يك صفه از «ت  »7که در س��مت راست تصوير اضافه
ش��ده ،به علت موازي بودن با صفحۀ تصوير ،با قاعدۀ تناسب
به شكل منتقل شدهاست.
ب) براي ترس��یم صفههاي سمت چپ ،تصوير خط کف ،خط
آس��مان و خ��ط طبقۀ صفه را در راس��تاي خود (خالف جهت
نقطۀ گريز) امتداد ميدهیم.
ج) خ��ط قطر مربوط به دو صف��ۀ اول را تا تالقي با خط قائم
امتداد میدهیم .نقطۀ  αحاصل از اين برخورد نقطۀ گريز اقطار
هر دو صفه خواهد بود.
د) با توجه به تعداد صفههاي مشخصشده در تصوير  7قطرها
را تصوير ميکنیم و نقاط  Dو  Eو  Fرا به دست ميآوريم.
ه��) اگر از اين نقاط خطي قائم رس��م کنیم ،چنانكه خط کف
صفه را در نقاط  Gو  Hو  Iقطع کند ،س��اختار کلي صفهها به
دست ميآيد.
و) با توجه به س��ايۀ صفهها در روي زمین و تغییر ش��كل آن
در نق��اط  Jو  Kو  Lو  Mميت��وان پ��ي ب��رد که خط آس��مان
صفهها در اين نقطه تغییر ميکند .با توجه به جهت سايه ،که
از تصاوير آدمهاي موجود در عكس و نقطۀ  βبه دست ميآيد،
به نظر ميرسد که راستاي تابش موازي صفحۀ تصوير است.
در نتیجه اس��تنتاجات بعدي نیز مشمول پیچیدگيهاي ترسیم
س��ايههاي مايل نميش��ود .اکنون به م��وازات جهت تابش،
نقطهچینهايي از نقاط  Jو  Lترس��یم مي کنیم تا خط  NVPرا
در نقاط Fو  Qقطع کند.
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ز) از نقاط  Fو  Qخطوطي قائم رسم ميکنیم .اگر از نقاط  Kو
 Mبه موازات زاويۀ تابش نقطهچینهايي ترسیم کنیم ،خطوط
قائم را در نقاط  Oو  Pقطع خواهند کرد .بدين ترتیب س��اختار
س��ردر کاروانسرا ،که امروزه اثري از آن باقي نمانده ،مشخص
ميشود .فرد ريچاردز از داخل کاروانسرا برآمدگي اين سردر و
علمك روي آن را ،که در س��ايۀ تصوير  6نیز مشخص است،
تصوير کرده است.
 .5اين��ك نوبت به ترس��یم پالن ميرس��د .بدي��ن منظور بايد
صفح��ۀ تصوير ب��ه گونهاي تعیین ش��ود که با مقیاس ترس��یم
پالن مطابقت کند .الجرم الزم اس��ت ب��ه اندازۀ يكي از عناصر
تصوير واقف باشیم .سواي اندازۀ حدودي قد انسانها در تصوير،
ميتوان به اندازۀ س��ردر مسجد امیرچقماق ،معادل  11/40متر،

ت( .1ب��اال) وضعی��ت نامعل��وم
بدنههاي میدان امیرچقماق ،مأخذ:
محمود توس��لي ،اص��ول و روش
هاي طراحي ش��هري و فضاهاي
مسكوني در ايران ،ص.34
ت( .2پايی��ن) وضعیت ش��ماتیك
میدان امیرچقماق و میدان ش��اه و
بازار حد فاصل آن ،مأخذ :محمود
توسلي ،ساخت شهر و معماري در
اقلیم گرم و خشك ايران ،ص.46

2. single point perspective
3. vanishing point
4. horizon line
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ت ( .3چپ) تصور مهندس توسلي
از وضعی��ت اولی��ۀ میدان ش��اه و
میدان امیرچقماق ،مأخذ :س��اخت
ش��هر و معم��اري در اقلیم گرم و
خش��ك ايران ،و اص��ول و روش
هاي طراحي ش��هري و فضاهاي
مسكوني در ايران

5. ground line
6. ground paper
7. station point

ت ( .4پايین) میدان بزرگ ش��هر
در روز عزاي شیعه ،مأخذ :مالكولم
1908

رجوع کرد .براي ترس��یم پالن ب��ه مقیاس  1/500بايد در امتداد
خط کف و خط آس��مان سردر تا نقطۀ گريز جايي را پیدا کرد که
فاصله قائم بین دو خط  2/3س��انتیمتر باش��د .خط  RSواجد اين
ويژگي اس��ت .اگر از نقطۀ  Rخطي به موازات خط افق ترس��یم
کنی��م ،خط زمین( ۵محل تالقي صفحۀ تصوير با صفحۀ زمین)۶
به دست ميآيد.
 .6نقط��ۀ ديد ۷را به طور دلخواه در امت��داد خط قائم با نام SP
تعیین ميکنیم.
 .7از نقطۀ  Rخطي قائم ترس��یم ميکنی��م .اين خط ،در پالن،
بدنۀ سردر مسجد و امتدادش را مشخص ميکند.
 .8با توجه به اينكه عكاس در صفۀ میاني يكي از طبقات تكیه
حضور داشته ،از روي نقشه هاي وضع موجود در مقیاس 1/500
فاصلۀ بین دو س��ردر زمستانه و تابستانۀ مس��جد امیرچقماق را
روي خط فوقالذکر در نقاط  Tو  Uعالمت ميزنیم.
 .9خطوط قائم دو طرف س��ردرها را با خطچین به پايین امتداد
ميدهیم.
 .10از اتص��ال نقط��ۀ ديد ب��ه نق��اط  Tو  Uخط چیني ترس��یم
ميکنیم و چن��ان امتداد ميدهیم تا دو خط فوق را در نقاط  Vو
 Wقطع کند.
 .11صفحۀ تصوير بر خط  VWمنطبق است .آن را امتداد ميدهیم
و با  PPو  GLمشخص ميکنیم.
 .12اينك با در اختیار داش��تن نقطۀ دي��د و صفحۀ تصوير کافي
است نقاط را از پرسپكتیو به صفحۀ تصوير انتقال دهیم و با تكرار
مراحل  7و  9و  10پالن را کامل کنیم «ت .»12
 .13ب��راي ترس��یم نماي صفهه��ا نیز ميت��وان روش زير را پي
گرفت:
الف) از محل تالقي خط قائم و صفحۀ تصوير در پالن (نقطۀ
 )Oش��عاعي به اندازۀ فاصلۀ ناظر از صفحه ترسیم مي کنیم تا
صفحۀ تصوير را در نقطۀ  Aقطع کند.
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ت ( .6راس��ت) میدان امیرچقماق،
مأخذ :موزۀ وزيري يزد
ت ( .7پايین ،راس��ت) میدان امیر
چقماق (گردش دوربین به راست)
ت ( .8پايی��ن ،چ��پ) می��دان
امیرچقم��اق (گ��ردش دوربین به
چپ) ،مأخذ :يزدنامه
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ت ( .9چپ) شیوههاي اولیۀ ترسیم
پرسپكتیو
ت ( .10راس��ت) کاروانس��راي
امیرچقماق
ت ( .11صفحۀ بعد ،باال ،راس��ت)
اس��تخراج پالن میدان امیرچقماق
از پرسپكتیو ،ترسیم از نگارنده
ت ( .12صفح��ۀ بع��د ،باال ،چپ)
انتقال فاصلۀ ناظر روي خط افق،
ترسیم از نگارنده
ت ( .13صفحۀ بعد ،پايین) ترسیم
نماي صفهها ،ترسیم از نگارنده

ب) اي��ن نقطه را به صورت قائ��م به خط افق تصوير ميکنیم
تا نقطۀ فاصله در  Dبه دس��ت آيد .اين نقطه نقطۀ گريز تمام
خطوطي اس��ت که با صفحۀ تصوير زاويۀ  45درجه ميسازند
«ت .»13
ج) اگر از نقطۀ  Dبه ديوارۀ هر صفه نقطهچیني ترس��یم کنیم،
مح��ل تالقي آن با خط زمین فواصل واقعي صفهها را نش��ان
ميدهد.
د) ارتفاع واقعي صفه نیز عبارت از فاصلۀ قائم اتصال خط کف
و آس��مان صفهها به نقطۀ گريز در روي خط زمین است که با
 CBمشخص شده است.
 .14ب��ا توجه به اينكه عكس مورد تحلیل اطالعاتي از صفههاي
س��مت راست تصوير نميدهد ،استفاده از تصويري ديگري الزم
ً
آمد .در «ت  ،»17که ظاهرا بدرقۀ کاروان حجاج را در دهۀ دوم
قرن حاضر نش��ان ميدهد ،گرچه صفههاي کاروانس��را تخريب
شده ،صفههاي مقابل آن به خوبي قابل تشخیص است.
 .15مراح��ل فوق را بار ديگ��ر روي تصوير پی��اده ميکنیم «ت
.»1۵
 .16تفاوتهاي��ي عمده در ترس��یم صفههاي اي��ن تصوير وجود
دارد:
ال��ف) پالن اين تصوير با اس��تفاده از نرمافزارهاي ترس��یمي
رايانهاي کش��یده ش��ده که قابلیت روش پیش��نهادي را نشان
ميدهد.
ب) تصوي��ر دو نقط��ۀ گري��ز دارد .نقطۀ گري��ز دوم ،که با O
مشخص ش��ده ،به صفحۀ تصوير منتقل شده که همان تكیه

اس��ت ( )Bو به نقطۀ ديد ناظر ( )Sمتصل ميشود .آنگاه محل
تالق��ي خط کف ديوارۀ کج با خ��ط زمین را به صفحۀ تصوير
منتق��ل ميکنیم (نقط��ۀ  .)Aاز نقطۀ  Aبه م��وازات  SBخطي
ترس��یم ميکنیم .اين خط امتداد واقعي ديوار در پالن را نشان
ميدهد.
ج) پالن صفههاي بهدستآمده را به تصوير  8منتقل ميکنیم
(بخش.)1
 .17بخش مبه��م ديگري که از پالن به دس��ت آمده مربوط به
بخش  2اس��ت .اين بخش را ميتوان در عكس��ي که جكسن از
معبري(؟) در يزد گرفته مشاهده کرد «ت .»1۶
با توجه به ش��باهت بدنۀ س��مت چپ به دو س��ردر تابستانه
و زمستانۀ مس��جد امیرچقماق ،ترديدي نميماند که بدنۀ سمت
راست همان بخش  2است.
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ب) تحول تاريخي مجموعۀ اميرچقماق
میدان امیرچقماق اثري از قرن نهم هجري و يادگاري از حكومت
امیرچقماق ش��امي ۸است .اين میدان در شمال مسجد مهمي به
نام مس��جد جامع نو احداث شد که امروزه به مسجد میرچقماق
مش��هور است .مسجد امیرچقماق نیز به همت امیرچقماق و طي
 20س��ال احداث ش��د و در س��ال  841ه اتمام يافت ۹.در سال
 861ه�� حاجيقنب��ر جهانش��اهي ،۱۰در کن��ار می��دان ،ب��ازار و
۱۱
کاروانسرايي ساخت که بازار آن به بازار حاجيقنبر معروف است.
بخشهايي از بناهاي احداثش��ده در میدان امیرچقماق تا قرن
يازدهم رو به زوال و ويراني نهاد تا آنكه در دورۀ صفوي به دستور
بهادرخان شمس يوسف میبدي ۱۲بعضي از بناهاي مخروبهاي
که روزگاري به دس��ت میرچقماق و س��تي فاطمه بنا ش��ده بود،

مرمت و بازس��ازي شد .از جمله وي کاروانسرايي در مكان قبلي
کاروانس��راي امیرجقماق ۱۳احداث کرد و آن را کاروانسراي خان
ش��مس يوس��ف نام نهاد ۱۴.بعد از بهادرخان تا س��دۀ س��یزدهم

 .۸جاللالدي��ن امیرچقم��اق در نیمۀ
دوم قرن هش��تم در شام متولد شد ،و
پس از آنكه به دستور شاهرخ تیموري
ب��ه حكومت يزد منصوب گش��ت ،در
س��الهاي  811و  812ب��ه هم��راه
همسرش ستي فاطمه به يزد آمد .وي
از جمله حاکمان مش��هور و خوش��نام
تاريخ يزد در س��دۀ نهم هجري است
ک��ه آثار و بناهاي بس��یاري از خود به
جاي نهاد( ،آيتي .)193 :1307
 .۹عبدالحس��ین آيتي ،آتشكدۀ يزدان،
ص.۱۹۴
 .۱۰نظامالدين حاجيقنبر جهانشاهي،
ک��ه ب��ه او نويی��ن اعظ��م ميگفنتد،
در اواس��ط قرن نهم به امر جهانش��اه
قرهقويونل��و فرمان��دار يزد ش��د .وي
مردي مدبر و نیكسیرت بود و از قرار
معل��وم از امیرچقم��اق الگو ميگرفت
عبدالحس��ین آيتي ،آتش��كدۀ يزدان،
ص.۲۰۵
 .۱۱همان
 .۱۲وي بس��یار مورد توجه شاه عباس
ب��ود ،چنانکه به مق��ام مأمور وصول
مالیات و مس��ئول رس��یدگي به امور
مالي يزد تعیین شد.
 .۱۳امیرچقماق در کنار مسجد جمعۀ
نو (مسجد میرچقماق) کاروانسرايي در
نهايت زيبايي و شكوه ساخت و در آن
سي ونه حجره بنا کرد که در آن تجار
بسیاري به کس��ب و تجارت مشغول
بودند و میان حیاط کاروانس��را حوض
وس��یعي از جنس مرمر اح��داث کرد
که ب��ه مرور زمان ويران ش��د( ،آيتي
.)1307
 .۱۴مستوفي بافقي ،جامع مفیدي ،به
کوشش ايرج افشار ،ص.۱۷۲
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ت  .1۴می��دان امیرچقماق ،مأخذ:
موزۀ وزيري
ت ( .۱۵صفحۀ بعد ،راس��ت ،باال)
جدارۀ ش��مالي میدان ،ترس��یم از
نگارنده
ت ( .1۶صفحۀ بعد ،راست ،پايین)
معبر مقاب��ل مس��جد امیرچقماق
مأخذ :آبراهم جكسن و و .ويلیامز،
سفرنامۀ جكسن (ايران در گذشته
و حال)
ت ( .۱۷صفح��ۀ بع��د ،وس��ط،
ب��اال) وضع اولی��ۀ منارههاي تكیۀ
امیرچقم��اق ،مأخذ :ايرج افش��ار،
يزدنامه.
 .۱۵عبدالحسین آيتي 201 :1307
 .۱۶عبدالحسین آيتي 201 :1307
 .۱۷اي��رج افش��ار ،يادگاره��اي يزد،
ص.۷۰۸
 .۱۸عبدالحسین آيتي 201 :1307
 .۱۹ن��ام اين خیابان پ��س از پیروزي
انقالب اسالمي به خیابان امام خمیني
تغییر کرد.
 .۲۰ن��ام اين میدان پ��س از پیروزي
انقالب اس��المي ب��ه میدان ش��هید
بهشتي تغییر کرد.
 .۲۱وحی��د وح��دت« ،تأمل��ي ب��ر
شهرس��ازي دورۀ پهلوي اول :مطالعۀ
موردي شهر يزد» ،ص.۱۷
 .۲۲در اين خصوص عبدالحسین آيتي
در  1317مينويس��د« :در اي��ن عصر
ترق��ي ...ک��ه امور يزد و اي��ران تغییر
کرده و رو به تقدم ميرود ،س��اختمان
تازة میدان و خیابان و باغچۀ گلكاري
وس��ط میدان با حوض جديداالحداث
مزيد بر رونق آن کوي و محله شده»،
عبدالحس��ین آيتي ،آتشكدۀ يزدان،
ص.۲۰۵

هج��ري اين مجموعه هم رو ب��ه ويراني نهاد ،تا ،به باور آيتي،
در اوايل سدۀ س��یزدهم هجري حاجابوالقاسم رشتي میدان جلو
مس��جد و س��ردر بازار را تبديل به تكیه ک��رد ۱۶.البته با توجه به
مندرجات لوح س��نگي داخل غرفۀ وسط بنا ميتوان در اين ادعا
ترديد کرد ،زيرا بر اس��اس متن اين کتیبه ،در س��ال  1296استاد
محمدحس��ین ،فرزند مرحوم استاد باقر بنا ،و استاد محمدحسین،
فرزند مرحوم زينالعابدين کرماني ،و اس��تاد عبدالخالق ش��ماعي
تكیۀ مزب��ور را بنا کردهاند ۱۷.بعدها در زمان مش��روطه به همت
اس��تاد محمد بنا به ارتفاع منارههاي تكیه افزوده ميش��ود ۱۸.در
هنگامۀ مدرنیزاس��یون اقتدارگراي پهلوي اول ،تغییرات بنیاديني
در میدان صورت گرف��ت .با احداث نیمۀ دوم خیابان پهلوي ۱۹از
۱۵

داراي��ي تا فلكۀ پهلوي ۲۰در س��ال ۲۱ ،1314گرچه ضلع ش��مالي
میدان �� که ارتباطدهندۀ می��دان با ورودي بازار بود و وضعیتي
نابس��امان داش��ت �� و کاروانس��راي امیرچقماق تخريب شدند،
میدان به وضعیتي ش��كیل سوق يافت که عمدۀ پژوهشگران آن
را ،به خیال آنكه پیش از تخريبات رضاخاني وجود داش��ته است،
ميس��تايند؛ غافل از اينكه اين پالن همگ��ون در ازاي تخريب
ً
صفههاي شمالي کاروانسرا و تعريض معبر مقابل مسجد و اتفاقا
به دس��ت رضاخان حاصل آمده است ۲۲.تصوير يك میدان وسیع
هندس��ي و کامل ،که امروزه نیز در مقام مرجع نادرست بازسازي
به دس��ت میراث فرهنگي ق��رار گرفته ،تا زم��ان احداث خیابان
شاه ۲۳از میدان امیرچخماق تا میدان شاهطهماسب در سال1322
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کامل ميش��ود .اما تخريب اين می��دان مربوط به احداث خیابان
ثريا ۲۴در پش��ت تكیۀ امیرچخماق به طرف ش��رق در سال1325
نیس��ت ۲۵و به س��الهاي آخر دهۀ  30ميرس��د .بدين ترتیب با
اتصال خیابان ثريا به خیابان ش��اه از میدان فلكهشده چیزي جز
تكیه بر ج��اي نميماند .گرچه به منظور ايجاد ارتباط مس��تقیم
می��ان خیابان ش��اه و خیابان ثريا ،در س��ال ،1337تخريب تكیه
نیز جزو برنامۀ ش��هرداري وقت قرار داش��ته ،و ش��هرداري براي
توجی��ه عمل خود ري��زش يكي از طاقه��اي صفهها «ت  ۱۸و
 »۱۹و خطر فروريختن منارهها را مطرح ميکند ،س��رانجام ادارۀ

ت ( .۱۸وس��ط ،پايی��ن) تكی��ۀ
امیرچقماق و چش��مۀ آخ��ر آن با
ط��اق فروريخته .در اي��ن تصوير
ميتوان وضعی��ت دوصفة انتهايي
را ،پیش از ُپر شدن ،مشاهده کرد.
مأخذ :حسین سلطانزاده ،فضاهاي
ش��هري در بافته��اي تاريخ��ي
ايران ،ص127
ت ( .۱۹ب��اال) فروريختگ��ي طاق
صفۀ آخر تكی��ه در عكس هوايي
س��ال  1335نیز قابل تش��خیص
است.
 .۲۳ن��ام اين خیابان پ��س از پیروزي
انقالب اس��المي به خیابان قیام تغییر
کرد.

88 ۴۷
ت ( .2۰راست ،باال) تكیۀ میدان
ش��اه ،مأخذ :عبدالحس��ین آيتي،
آتشكدۀ يزدان.
ت ( .2۱راست ،پايین) تكیۀ میدان
شاه ،مأخذ :موزۀ وزيري
ت ( .2۲چپ) وضعیت اولیۀ میدان
شاه ،ترسیم از نگارنده
 .۲۴ن��ام اين خیابان پ��س از پیروزي
انقالب اس��المي به خیابان س��لمان
فارسي تغییر کرد.
 .۲۵ن��ك :اکب��ر قلمس��یاه ،تاري��خ
سالش��ماري يزد ،نش��ر گردآورنده،
.1370
ً
 .۲۶وي رس��ما اس��تواري سازهاي بنا
را تضمین ميکن��د« :اينجانب آندره
گدار به تاريخ پنجم ژوئن  1958براي
بازدي��د بناي موس��وم ب��ه منارههاي
امیرچقم��اق جهت رس��یدگي به اين
موضوع که آي��ا وجود آن براي اهالي
خطرناک ميباشد يا نه از اين بنا ديدن
کردم .اينجانب اعالم ميدارم که اين
بنا احتی��اج به ترمی��م دارد و مخارج
آن از ط��رف ادارۀ باستانشناس��ي
پرداخت خواهد ش��د؛ ولي بناي مزبور
ً
هیچ خرابي را تهدي��د نميکند و ابدا
داراي خط��ر عمومي نیس��ت»  ،نك:
محمدحس��ن امینالض��رب ،ي��زد در
اس��ناد امین الضرب ،به کوشش اصغر
مهدوي و ايرج افشار ،طاليه.1380 ،
« .۲۷دو ت��ا مناره در وس��ط يكي از
خیابانه��اي مرک��زي و در می��دان
امیرچقم��اق وجود دارد ک��ه در عین
بيقوارگ��ي خطر فروريخت��ن آن نیز
ً
ميرود ....فعال بر س��ر اي��ن دو مناره
بین ش��هرداري و مردم از يك طرف
و فرهن��گ و ادارۀ باستانشناس��ي از
طرف ديگر دعوا و اختالف است .ادارۀ
باستانشناس��ي عم��ارت و منارههاي

باستانشناس��ي به هم��ت آندره گدار ۲۶مقاوم��ت ميکند و ضلع
ش��رقي تكیه باقي ميماند .مرمت طاق فروريخته نیز به اس��تناد
گزارش روزنامۀ کیهان ۲۷به سال  1342بازميگردد .بدين ترتیب،
با کور کردن چش��مههاي انتهاي تكی��ه ،از خطر رانش و ريزش
منارهه��ا نیز جلوگیري به عمل ميآي��د .مرمت تكیۀ امیرچقماق
را ح��اج علياکبر خرمي ۲۸انجام ميده��د .در دورۀ اخیر نیز اين
ً
میدان تغییراتي بس��یار به خود ديد ،اما غالب��ا اين تغییرات حول
محور الزامات ترافیكي يا مداخالت جزئي از نوع زيباس��ازي بوده
اس��ت .تا اينكه در س��ال  ،1380س��ازمان میراث فرهنگي طرح
س��اماندهي میدان امیرچقماق را به اجرا گذاشت .اين طرح ،که
اساس��ش پاياننامۀ يكي از مسئوالن میراث فرهنگي استان يزد
بود ،به تاريخ مشكوک منتسب بدان ارجاع دارد که گرچه میدان
را از نظ��ر کیفي ارتقاء ميدهد ،نميتوان عنوان «بازس��ازي» بر
آن نهاد.

تکيۀ شاهطهماسب
الف) شکل ميدان
گرچه ،به باور مهندس توس��لي ،میدان شاهطهماسب فاقد تكیه
بوده «ت  ،»2با به دست آمدن اسناد تصويري و نوشتاري ديگر
پي به وجود اين تكیه ميبريم:
دکت��ر گلش��ن درخودزينام��هاش ،آنج��ا ک��ه ب��ه توصیف
حسینیهها ميپردازد ،حس��ینيهايي را کامل ميخواند که داراي
تكیه باشد .او تكیه را س��اختماني غرفهغرفه ميانگارد که اغلب
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ت ( .2۳راست) میدان امیرچقماق،
ترسیم از نگارنده
ت ( .2۴چپ) میدان ش��اه ،ترسیم
از نگارنده

مناره نیز دارد .او در بیان نمونههايي از تكايا ،افزون بر تكیههاي ب) تحول تاريخي ميدان شاه

۲۹
امیرچقماق و ابوالمعالي ،از تكیۀ میدان شاه نیز نام ميبرد.
در قرن نهم ،در محل فعلي میدان ،دولتخانه و حمامي به اهتمام
اين اشاره را در خاطرات حسین بشارت نیز ميتوان يافت :سیدغیاثالدينبن شهابالدينالحس��یني ،که از اعیان شهر بود،
۳۱
«میدان شاه سابق ،و میدان بعثت فعلي ،به طور کلي از شكل احداث شد.
و هیئ��ت قديم خود افتاد .اين میدان را از چهار طرف صفه-
شاهطهماسب ،در اواخر هزارۀ اول ،حاکمي براي يزد گماشت
هاي��ي احاطه کرده بود :جبهۀ غربي آن صفههاي چهارطبقه ب��ه نام نعم��تاهلل باقي .وي چون به مس��ند حكومت نشس��ت،
۳۰
[داشت] و داراي کاشیكاري زيبايي بود».
مجموعه��اي احداث کرد ش��امل ديوانخانهاي به نام عباس��یه و
کاخي و مس��جدي به نام شاهطهماس��ب ۳۲.اين ساختمان بعدها
به غیاثالدين میرمیران ،که کالنتر يزد بود ،رس��ید .وي در کنار

امیرچقماق را جزو آثار قديمي ميداند
و در حف��ظ و مرمت آن ميکوش��د و
هماکن��ون معماران و بناها مش��غول
تعمیر پايههاي امیرچقماق هس��تند»،
روزنامۀ کیهان17 ،تیر ( 1342قلمسیاه
.)1373:263
 .۲۸از مهمترين فعالیتهاي علياکبر
خرمي (متوفا به س��ال  1378هجري
شمسي) همكاري در ساخت کارخانة
درخش��ان ،مس��جد برخوردار ،مسجد
شاه-طهماس��ب ،دبیرستان ايرانشهر،
س��اخت آبانبار چهاربادگیري رستم
گیو ،ساخت هش��تي بناهاي امامزاده
عبداهلل بافق و باغ دولتآباد ،بازسازي
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و مرم��ت مس��جد س��رچم ،مدرس��ۀ
ضیايیه ،بقعۀ سیدشمسالدين ،مسجد
جامع يزد ،مسجد ش��یخ شهابالدين
ي��زد ،تكی��ۀ امیرچقماق ،شبس��تان و
رواق مس��جد مالاس��ماعیل ،رب��اط
زينالدين در جادۀ يزد�کرمان ،بادگیر
باغ دولتآباد ،چهارسوق بازار خان يزد
و  ...بوده است.
 .۲۹جالل گلش��ن ،يزد ديروز :آداب،
سنن و رخدادهاي 1384-1304ه.ش،
ص.۲۴۱
 .۳۰حس��ین بش��ارت ،يزد شهر من،
ص.۵۱
 .۳۱اي��رج افش��ار ،يادگاره��اي يزد،
ص.۷۰۳
 .۳۲عبدالحسین آيتي ،آتشكدۀ يزدان،
ص .۲۳۶.۳۳ايرج افش��ار ،يادگارهاي
يزد،ص.۷۰۳
 .۳۴همان ،ص.۳۷۴
 .۳۵نام اين خیاب��ان پس از پیروزي
انقالب اسالمي به بلوار امامزاده جعفر
تغییر کرد.
 .۳۶ن��ك :اکب��ر قلمس��یاه ،تاري��خ
سالش��ماري ي��زد ،نش��ر گردآورنده،
.1370
 .۳۷ن��ك :علیرض��ا مس��تغني ،طرح
س��اماندهي میدان بعثت ،ش��هرداري
يزد ،چاپنشده.1377 ،

اي��ن عمارت جلوخان و میداني بنا کرد ک��ه بعد از احداث میدان
ش��اه به میدان قديم ش��هره ش��د ۳۳.بعدها در زمان زنديه ،حاکم
وقت ي��زد محمدتقيخان بافق��ي ( ،)1213�1129در مقابل اين
میدان ،میداني وسیع بنا کرد که میدان شاه نام گرفت .پس از او
فرزند ارشدش ،علینقيخان ( ،)1219�1214قسمت پايین میدان
را گسترش داد ۳۴.میدان شاه از آن به بعد ديگر تغییر عمدهاي به
خود نديد تا مداخالت رضاخاني و ادامۀ آن در زمان پهلوي دوم.
در آن زمان با احداث خیابان شاه ،از میدان امیرچخماق تا میدان
شاه در س��ال  ،1322ضلع شرقي میدان با تغییراتي جدي مواجه
ش��د که تخري��ب ورودي میدان و اح��داث دکانهايي در امتداد
خیابان و گش��ودگي ابتداي میدان از آن جمله بود .احداث خیابان
امیرآباد در س��ال  1341در حكم ضرب��ۀ نهايي به میدان بود که
منجر به تخريب تكیه شد .در سالهاي  1348و  1352با احداث
خیابانهاي شاهرضا ۳۴و سیدگل سرخ روند تقلیل میدان به فلكه
تكمیل ش��د ۳۶و بدين ترتی��ب از میداني ب��اارزش ،که روزگاري
عرص��ۀ تظاهرات اجتماعي بود ،جز چند گوش��ه باقي نماند .پس
از انقالب ،مهمترين برنامهريزي براي میدان طرح س��اماندهي
۳۷
میدان بعثت در سال  1377بود که شهرداري متولي آن بود.
نتيجهگيري

روش��ي که در اين مقاله عنوان ش��د ،امكان تحلیل علمي اسناد
تصويري را براي دس��تیابي به پالنها و نماي فضاهاي معماري
و شهري فراهم مي آورد .حتي ميتوان از اين روش براي رولوۀ
دقیق فضاها با استفاده از عكاسي بهره برد.
در کن��ار هم��ۀ اينه��ا ،اين مقال��ه واقعیتهايي ش��كلي از
غنيترين فضاهاي ش��هري اي��ران را هوي��دا ميکند که محل
تدقیق بس��یاري از متخصصان بوده اس��ت ،بلكه محملي شود بر
تحلیلهاي محتوايي بعدي.
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