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بازیابی مکان منارههای تخریبشده اصفهان بر اساس
تحلیل اسناد توصیفی و تصویری
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صفورا روحی
دانشجوی دکتری معماری ،گروه معماری و هنر ،پردیس بین الم لل ی کیش ،دانشگاه تهران ،کیش ،ایران

نیما ولی بیگ2
استادیار ،دانشکده حفاظت و مرمت ،دانشگاه هنر اصفهان ،اصفهان ،ایران

حامد مظاهریان
دانشیار ،دانشکده معماری ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
تاریخ دریافت مقاله 9931/ 01 / 25 :تاریخ صدور پذیرش9931/50/ 12 :

چکیده

ترفته اند و م اک ننن گژیو دناوت یم یبای یییییییییها ای
منارهها به عنوان عناصر شاخص درون شهری و برون شهری تعدادی از آنها ازدس 
منارهها را اشکار سازد .مکانیابی منارهها بخشی از تاریخ شهر و عناصر شاخص شهری را آشکار می سازد .پژوهش رد اتدمع نارگ   
حوزههای تاریخی ،استات یکی و تز یی ناتی مناره تحقیقاتی را ارائه نموده اند .این پژوهش برای نخستین بار م رانم ناک هه هههه یخیرات یا   
تخریب شده اصفهان می پردازد .این مقاله در صدد پاسخگ ییو به این پرسش است که روشهای هندسی در بررسی اسناد توصیفی
وتص یو ری چگونه می تواند آشکار کننده مکان منارههای تاریخی شهر اصفهان باشد؟ دادههای این پ هوژ ششش ترکیب ییی از دادهها ای
کتابخانهای و میدانی است .اسناد توصیفی و تص یو ری دورههای مختلف تاریخی بررسی شد .با بررسی میدانی وضع موجود ،مکان
منارههای تخریبشده اصفهان بر روی نقشه سید رضاخان مشخص گردید .همچنین مکان فعلی آنها بر روی نقشه جد ناهفصا دی   
آشکار گردید .این پژوهش بر آن است تا با در نظر گرفتن تعدد منارههای اصفهان به جایابی مکان منارههای موجود و منارهه یا
فرام شو

ترفته بوده است.
شده اصفهان بپردازد .اسناد توصیفی و تص یو ری در مقایسه با کی دیگر آشکار کننده مکان منارههای ازدس 

ترفته شهر اصفهان در کنار بناهای شاخص بوده اند.
یافتههای این پژوهش آشکار کرد که بیشتر منارههای ازدس 
نیابی مناره ،منارههای تخریبشده ،اسناد توصیفی و تصویری ،عناصر شاخص شهری.
کلمات کلیدی :مکا 

 -1این تحقیق برگرفته از رساله دکتری صفورا روحی در پردیس بین الم لل ی کیش  ،دانشگاه تهران است .نام این رساله "هندسه و فناوری ساخت در مناره های ایران
(منطقه مورد مطالعه مناره های منفرد در استان اصفهان)" است .به راهنمایی دکتر حامد مظاهریان و دکتر نیما ولی بیگ در حال انجام است.

( -2نویسنده مسئول) valibeigin@gmail.com
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مقدمه
شهر اصفهان به دلیل پایتخت بودن در چهار دوره همواره دارای عناصر شاخص شهری بوده اس رصانع زا یکی .ت    
ت؛ کههه اکنو آ زا یرایسب ن نن نننها
شاخص شهری منارهها هستند .در شهر اصفهان تعداد زیادی مناره وجود داشته است ت
لگی هتسه یر   
تخریبشدهاند .این پژوهش در پی آن است که به جانمایی پالن منارههای ازدسترفته بپ کش .دزادر لل لل
اولیه شهر اصفهان قب دنیاز هیشاح رد یمالسا هرود زا ل هههه هههههرود بو تسا هد  ... ..اص رد ناهف  4دوره(زیاریاننن ،کاکویههه،
سلجوقیان و صفویه) پایتخت بوده است(جدول  .)1یکی از عناصر شاخص شهری که جهت معرفی بناهای پیرامو ین
یهای دیگر مورد استفاده قرار می گرفت منارهها بودند .به دلی گانوگ تالوحت ل و رد ن
و نیز کاربر 

هفصا رهش ا و ن    

توسعههای نوین شهری بسیاری از این منارهها تخریب شدند.
دوره پیش از اسالم

دوره سده های نخستین

دوره سلجوقی

دوره صفویه

دوره قاجار

دوره پهلوی

لگیری اصفهان در دورههای مختلف
تصویر  :1تصویر شک 
منبع :سازمان میراث فرهنگی و یافتههای پژوهش9931 ،

ترفته جایگاه مکانهای دارای ارزش ویژه را در شهر مشخص می کن آکم .د نن نننه یا ی یاراد 
مکانیابی منارههای ازدس 
ارزش ویژه مکآنهایی بوده اند که عمدتا بناهای یادمانی شهر در آن ساخته می شدند .از سو ندش راکشآ رگید ی     
ترفته می تواند معرف بخشی از تاریخ معماری فراموش شده شهر باشد.
مکان منارههای ازدس 
در این راستا پرسشهای زیر مطرح هستند:
ترفته شهر اص م رصانع هیاپ رب ناهف و نلب دوج د هبترم
 .1چگونه می توان به مکانیابی منارههای ازدس 
شهری ،موجود دست یافت؟

صخاش   
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 .2اسناد تصویری ،توصیفی گذشته چگونه می توانند به اشکار سازی مکان منارههای ازدستتترفت مک ناهفصا ه ک    
رسانند؟
شها اسناد توص نتسه یفی دد ددد؛ کههه اکثر
پژوهشگران بسیاری به توصیف منارهها پرداختند .بخش قابل توجهی از پژوه 
آنها شامل سفرنامهها می شوند .این اسناد اطالعاتی کلی در باب مکان منارههای ازدست رفته ارائه می دهد (شاردن,
س,
( ) 1345الملک( ) 1379 ,فالندننن( ) 2536 ,تاورنیههه( ) 1345 ,سانسوننن( ) 1346 ,اعتمادالس نطل ههه( )7 136 ,اولئ ویرا س س
( ) 80 31دالوال هه ه( ) 84 31 ,هولست رر ر( )1 365 ,دیوالفو اا ا( ) 1371 ,پیرل ووتی( ) 1330 ,کوس تت ت( )0931 ,کمپف رر ر) 1350 ,
(پوالک( ) 1368 ,پیرلوتی.) 1330 ,
بخشی دیگر از پژوهشها شامل اسناد تاریخی است .این اسناد عمدتا به رویدادهای اجتماعی و تاریخی در باره بنا و
مح راشا نآ نوماریپ طی ا شاد یت ته دنا            (هم ویا نن ن( ) 1348 ,آب دا یی ی( ) 1352 ,م .س .ع .جن با   

& ش ,ندرا    ) 1376

(مافروخی( ) 343 1 385 ,همایی( ) 1375 ,انصاری( ) 1378 ,ی .گدار ,سیرو & ,گدار( ) 1318 ,هنرفر( ) 1372 ,احمد,
( ) 1361مهدی( ) 1340 ,االصفهانی.) 1368 ,
اسناد دیگری نیز در ارتباط با این منارهها موجود هستند که کمتر اطالعاتی از باب مکان قرارگیری منارهه اد هئارا ا ده   
اند .از جمله مفاهیمی که درباره منارهها بیشتر بحث شده است می توان به بحث جنبههای تحلیل سازززهای و لرزززهای
من را ه هه .درک هراشا ا     ) .(Nohutcu, 2019) (Osman & Aly, 2018) (Bayraktar & Calik, 2018آخ زا هتسد نیر   
پژوهشها را می توان شامل اطالعاتی برشمرد که بیشتر جنبههای فرهنگی و یا سیاسی مرتبط با این عناصر معم یرا
را مورد بحث قرار داده اند .در این اسناد بسیار اندک به مکان قرارگیری من را ه هه سا هدش هراشا ا تتتت تتتت
ت (Jonathan M.
).. (Serhatoğlu & Livaoğlu, 2019) (Vitti, 2017)Bloom, 1991; jonathan m bloom, 2003
ی ،س مانرف ههههاا و اف هانب هک یدار ای    
دادههای این پژوهش بر پایه اسناد توصیفی از یک سو شامل کتابهای ت خیرا ی ی
تاریخی شهر اصفهان را وصف کرده اند وکتابهای جغرافیایی ،تاریخی از سوی دیگ چمه .تسا هدش هداهن ر نننن ن ننننننین
اسناد تصویری شامل عکسها ،نقشههای قدیمی و اسکیسها بازگو کننده بخشی دیگر از دادههای مو رد هدافتسا در   
این پژوهش هستند .این پژوهش در گستره جغرافیایی شهر اصفهان امروزی مورد بررسی قرار می گی رانم .در هه هههه یا
مورد انتخاب کلیه منارههایی هستند که در اسناد تصویری یا توصیفی به آنها اشاره شده است .روش پژوهش در این
مقاله استفاده از اسناد توصیفی در کنار اسناد تصویری است .مطالعه مقایسهای دادههای اسناد توصیفی و تصویری می
ترفته باشد .اسناد تصویری گذشته شامل نقشهه ،ا عکسسسهاای هوووایی،
تواند آشکار کننده مکآنهای منارههای ازدس 
اسکیسها و عکسهای منظر شهری با مش جوم هبترم دنلب صخاش رصانع ندوب صخ ود رهش رد یم تو دننا   

       

سهاای گذش زا یدادعت زونه هت
ترفته شهری باشند .در برخی از تصاویر و اسکی 
آشکارکننده مکان منارههای ازدس 

  

سهای تاریخی می توان تا ح اکم هب یدود ننن ننننی یبا
منارههای ازدسترفته پابرجا هستند با روابط موجود بر روی عک 
این منارهها دست یافت .از سوی دیگر اسناد توصیفی تا حدودی می توانند آشکار کننده ،مکان هری رانم زا ک هه هههه یا
ازدسترفته باشند.
رویکرد نظری و مفهومی
ی،
مکان در جغرافیا ،یک موقعیت یا نقطه در فضای فیزیکی است که چیزی آن را بر روی سطح زمین ،منظومه شمسی ی
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ی،
ض جغرافی یا ی ی
ی از طوللل و رع ض ض
یا جهان هست ِیِی قابل دسترس بشر ،اشغال میکند .یک محل مطلق ،با زوج مشخصی ی
ی) ،یاا
ک جه نا ی ی
ل س ناما ههه ژئودتیک ک
یپایههه (مثل ل
دستگاه مختصات دکارتی (مثل دستگاه مختصات کروی) ،دس اگت هه بیضی ی
روشهای مشابه تعیین میشود(معتمدی .)99931 ،یک محل نسبی ،محل یک مکان یا ناحیه در ارتباط با مکانی دیگر
است ،مث ًالًال « ۳کیلومتری شمال شرق تهران» .جای یا مکان به معنای قسمتی از فضا ،به صورت عینی یا مجازی ،است
که بر پایه کاربرد یا رویدادهایی که در آن صورت میپذیرد ،تعریف میشود .یعنی بخش مشخصی از فضا که توسططط
فرد یا چیزی اشغال شده باشد یا به آن فرد یا چیز تخصیص یافته باشد .چنین مکانی میتواند یک ساختمان مسکونی
ی یاا مکاننن
ن ،جای ی
ن یاا ن یعما ن ن
ی معین ن
یا اداری باشد یا یک جاذبه گردشگری؛ در واقع به هر ناحیه از فضا باا مرزهای ی
ی است(س و رور
میگویند .واژه «جا» یا «جای» پارسی بوده و از ریشه پهلوی است ،اماا واژه «مکاننن» از ریشههه عربی ی
بارگاهی.)9931 ،
ط
جغرافیدانان به بررسی پراکندگی مکانی و زمانی پدیدهها ،فرایندها ،ویژگیها و همچنین برهمکنش انساننن و محیط ط
ت ،آب و هواا ،گیاهاننن و
زیست او به عنوان اثر فضا و مکا ِنِن تحت تأثیر موضوعات مختلف از جمله اقتصاد ،بهداشت ت
یتوانددد
ک چینششش می ی
جانوران ،میپردازند؛ از این رو جغرافیا دانشی میانرشتهای و فرا رشتهای است .جغرافیاا در یک ک
یو
بهطور گسترده به دو شعبه اصلی تقسیم شود :جغرافیای انسانی و جغرافیای طبیعی .اولی تا حد زیادی بر معم را ی ی
چگونگی ایجاد فضا متمرکز است -که با انسان مشاهده و مدیریت می شود و نیززز نفوذذ او فضاا و مکاننن بههه خ طا ررر
بهکارگیری و چنگاندازیاش به آن میفرساید .دومی به بررسی محیط زیست طبیعی و چگونگی به وجودد آمدننن و
تداخل آبوهوا ،پوشش گیاهی و چرخه زیستی ،خاک ،آب ،و ژئومورفولوژی میپردازد .به عنوان برآیندی از این دو
ی ناممم
تمحیطی ی
ی ز ی ست ت
ت کههه جغرافیای ی
ی پدیددد آمدههاست ت
ت ،حوزهه سومی ی
ی متف وا ت ت
زیرحوزه و با استفاده از روشهای ی
یصدراباد و ضابطیانطرقی.)9931 ،
دارد(جلیل 
ک اجماععع در جغرافی ی
جغرافیا در تعریف در میان کلیه لع مای این ملع مورد بحث و جدل است و هنوز یک ک
ی صورت ت
ت
نگرفتهاست؛ و همواره با مطالعه تاریخ ملع جغرافیا به تعاریف مختلفی برمیخوریم که دال بر پویایی جغرافیا است ؛؛؛
س
ولی نکته اصلی در همه این تعاریف تکیه بر مفاهیم اصلی گیتاشناسی از حمله فضا ،مکان ،زماننن ،فاصلههه ،و مقیاس س
ی اظهاررر
است؛ بنابراین جغرافیایی انسانی هم تعریف دقیقی ندارد " .تنها کسانی میتوانند در مورد تعاریف جغرافی یا ی ی
نظر کنند که مقالهای در سطح جهانی یا مجالت لع می و پژوهشی داشته باشند که مبتنی بر تحقیق باشددد .جغرافیاا در
تعریف در میان کلیه لع مای این ملع مورد بحث و جدل است و هنوز یک اجماع در جغرافی صورت نگرفتهاست؛ و
همواره با مطالعه تاریخ ملع جغرافیا به تعاریف مختلفی برمی خوریم که دال بر پویایی جغرافیا است؛ ولی نکته اصلی
س است ؛؛؛ بن یاربا ن ن
ن
در همه این تعاریف تکیه بر مفاهیم اصلی گیتاشناسی از حمله فضا ،مکان ،زمان ،فاصلههه ،و مقیاس س

جغرافیایی انسانی هم تعریف دقیقی ندارد " .تنها کسانی میتوانند در مورد تعاریف جغرافیایی اظهاررر نظررر کننددد کههه
ی ده چش و هم
ق باش دمحم(د ی ی
ی بررر تحقیق ق
مقالهای در سطح جهانی یا مجالت لع می و پژوهشی داشته باشند که مبتنی ی
همکاران.)8931 ،

ی طبیعی ی
ی
چهار سنت تاریخی در پژوهشهای جغرافیایی عبارت است از :واکاوی (تجزیه و تحلیل) مکانی ،پدیدههای ی
و انسانی(جغرافیا به عنوان بررسیای در باره پراکندگی) ،مطالعات منطقهای (اماکن و مناطق) ،مطالعه انساننن و رابطههه
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ت کههه در
ی همهههفراگیررر است ت
او با زمین ،و پژوهش در لع وم زمین است .با این وجود ،جغرافیای نوین نظم و انض طاب ی ی
درجه نخست به دنبال درک زمین و همه پیچیدگی های انسان و طبیعت بوده و تنهاا منحصررر بههه چیزهاا و جایشاننن
یباشد(هاشمی و همکاران.)9931 ،
نیست ،بلکه در مورد آن که چگونه تغییر کرده و خواهند کرد نیز م 
ی
ی و جغرافیای ی
جغرافیا یا زمیننگاری به عنوان «پلی میان انسان و لع وم فیزیکی» ،به دو شاخه اصلی جغرافیای انس نا ی ی
ل انساننن و
طبیعی تقسیم شدهاست .جغرافیا را میتوان همانطور که ویدال دوالبالش بیاننن ک در هه لع ممم روابططط متقابل ل
ش از
طبیعت دانست .وی بیان میکند که طبیعت امکانهایی را در اختیار انسان قرار میدهد و انسان براساس ف گنهر ش ش
آنها بهرهبرداری میکند ،البته باید توجه داشت که در دهههای اخیر انتقادهای بسیاری به این تعریف وارد شدهاست و
امروزه اقتصاد سیاسی ،مفهوم بازساخت ،اقتصاد بازار آزاد در مرکز همه تعاریف جغرافیایی قرار گرفته اس قحم(ت ق
نسب و همکاران.)8931 ،
منطقه مورد مطالعه
استان اصفهان استانی در مرکز ایران است .مرکز این استان شهر اصفهان میباشد .استان اصفهان ششمین استان پهن وا ررر
و سومین استان پرجمعیت ایران است .این استان با مساحتی حدود  ۱۰۶۷۸۶کیلومترمربع بین  ۳۰درجههه و  ۴۳دقیقههه
ی نصففف
تا  ۳۴درجه و  ۲۷دقیقه عرض شمالی خط استوا و  ۴۹درجه و  ۳۶دقیقه تا  ۵۵درجه و  ۳۱دقیقه طول ش قر ی ی
ی
النهار گرینویچ ،واقع شدهاست .استان اصفهان از شرق به استانهای یزد و خراسان جنوبی ،از ش ام للل بههه اس ات نننهای ی
ی کهگیلویههه و
سمنان ،قم و مرکزی ،از غرب به استانهای لرستان و چهارمحال و بختیاری ،از جنو ببب بههه اس ات نننهای ی
ی شهررر
بویراحمد و فارس محدود است .مهم ترین شهرهای این استان اصفهان ،کاشان ،گلپایگان ،نجف آباد و خمینی ی
می باشند

نقشه  :1موقعت استان اصفهان منبع/https://www.researchgate.net :
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شهرستانهای استان اصفهان عبارتند از :آران و بیدگل ،اردستان ،اصفهان ،برخوار ،بوئین و میاندشت ،تی ار ننن و ک ور ننن،
چادگان ،خمینیشهر ،خوانسار ،خور و بیابانک ،سمیرم ،شاهینشهر و میمه ،شهرضا ،دهاقاننن ،فریدننن ،فری ود نننشهررر،
ی
فآباد و نطنز .اصفهان ،استا ِنِن گنبدهای فی زور ه های ،دیو را ه ههای ی
فالورجان ،کاشان ،گلپایگان ،لنجان ،مبارکه ،نایین ،نج 
ن اس ات ننن
اسلیمی ،پلهای معروف و بناهای کمنظیر در مرکز ایران است .این استان سومین استان پرجمعیت و شش یم ن ن
یهاا و
ی از ارمنی ی
یهاا و جمعیتتت ان کد ی ی
پهناور ایران است .جمعیت استان عالوه بر فارسها ،از لرهای بختیاریُ ،گُگرج 
ل
یهودیها تشکیل میشود .بخش بزرگی از مساحت آن پوشیده از کویر و بیابان است که در سالهای گذشته به دلیل ل
ی به مساحت آنها افزوده شده است .بخشهای بیابانی اس اتسبات رد ناهفصا نات ننن ننننه رگ ا مم ممموخش رد و ک
خشکسال 
زمستانها بسیار سرد است .شهرهای کوهستانی این استان مانند ِسِسمی ُرُرم ،خوانسارررَ ،فَفری َدَد ننن ،فری ود نننش اچ و ره ِدِد ناگ   
ی
ی از ش اهره ی ی
آبوهوایی معتدل و مطلوب دارند .اصفهان سومین شهر پهناور و سومین شهر پرجمعیت کشور و یکی ی
ن مظ ها ررر تمدننن
گت یر ن ن
ی و از ب رز گ گ
اصلی موردتوجه گردشگران خارجی است .این شهر مهد معماری ایرانی و اس مال ی ی
ایران در ادوار گوناگون بوده است .هر گوشهی این شهر میتوانید بنایی تاریخی با معماری زیبا و حیراتانگیز بیابیددد
ی سرپوش دی هه ،گنب هد اا و
که برخی از آنها به عنوان میراث تاریخی بشر در یونسکو ثبت شدهاند .اصفهان شهر پلهای ی
یق پا ووو
منارههای زیباست .میدان نقشجهان اصفهان که مسجد شیخلطفاله ،مسجد امام ،سردر قیصریه و عمارت لاع ی ی
ل خواجووو ،کاخ خ
خ
ل  ،پل ل
ُجنبان ،سی و سه پل ل
را در خود جای داده با بازار سنتی آن ،از جاذبههای اصلی شهر است .منار ُج
گت یر ننن
ک ،باغغغ پرن اگد ننن و ب رز گ گ
ی وانک ک
چهلستون ،باغ پرندگان ،عمارت هشت بهشت ،باغ گلها ،چهارباغغغ ،کلیسای ی
ی ح ود دد  ۱۰۵۹۳۷کیلو تم ررر مربععع
آکواریوم ایران از دیدنیهای این شهِرِر خاطرهانگیز هستند .استان اصفهان با مس تحا ی ی
بین  ۳۰درجه و  ۴۳دقیقه تا  ۳۴درجه و  ۲۷دقیقه عرض شمالی خط استوا و  ۴۹درجه و  ۳۶دقیقه تا  ۵۵درجههه و ۳۱
ت از ش ام للل بههه
ع شدهه است ت
دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ قرار دارد .این استان کههه در مرکززز ای ار ننن واقع ع
ی لرس ات ننن
استانهای مرکزی ،قم و سمنان ،از جنوب به استانهای فارس و کهگیلویه و بویراحمد ،از شرق به اس اهنات ی ی
و چهارمحال بختیاری محدود است .بر اساس آخرین تقسیمات کشوری ،این اس ات ننن دارای  ۱۷شهرس ات ننن ۶۰ ،شهررر،
 ۳۷بخش و  ۱۱۶دهستان و مرکز آن اصفهان است.

نهاای کوهس ینات
در ادوار پیش ،اصفهان نقش پلی را داشت که قسمتهای کم ارتفاع شرق فالت ای یمزرس اب ار نار ننن ننن
ق،
غرب مرتبط می ساخت و برای اطراق سرمازدگان کوهستان غرب و گرمازدگ  کشخ یاوه ناگتسخ و نا شر ققققق ققققق
محل مناسب و مطلوبی بود .از اصفهان قبل از اسالممم ،یعن  اهدام تموکح هرود ی و د  و ایشنماخه یهاشنهاش هر ن نننن نننننن،
اشکانیان و ساسانیان اطالعات زیادی در دست نیست و از آن دورهها ،آثار قابل توجهی بر جای نمانده استتت .آنچه
مس مل است ،استقرار جلگه اصفهان درمیان بیابانها و کوههای خشک مرکزی ایران از یک طرف و اهمیت و موقعیت
ارتباطی خاص آن در مرکز فالت پهناور ایران از طرف دیگر ،تاریخ و سابقه آن را ب و هقباس ه

یا روشک تمدق ر نا      

مرتبط کرده است .پیش از برپایی پادشاهی مادها ،اصفهان حد شرقی ممالکی بوده است که بابلیها از آن اطالع داشته
اند و به احتمال قوی جزو ناحیه (انزان) یا (انشان) بوده است.

بازیابی مکان منارههای تخریبشده595 ...

نقشه  :2موقعیت استان اصفهان منبع/https://www.researchgate.net :

یافتهها
یافتههای پژوهش
محدودیت این پژوهش شامل پایین بودن کیفیت برخی از تصاویر در جهت جانمایی آنها از یک سو و ناکافی بو ند
تعداد سندهایی است که از شهر اصفهان گرفته شده است .استفاده از اسناد توصیفی در کنار اسناد تصویری می تواند
ش تفس دانسا ری   
ترفت ومن .دشاب یرهش نورد ه ن نن ن نننننهای از چن ور د ش ش
برطرف کننده مشکل مکانیابی منارهه سدزا یا تت تت
ترفته در زیر آورده شده است.
تصویری برای آشکار سازی منارههای ازدس 
روش اول:
در این روش ابتدا بر اساس اسناد توصیفی ،ترسیمی ،نقشهها توس حایس ط ا و ن

رد ناگدنسیون د رو ههه هههههاای گون نوگا

مکان منارههای از بین رفته مشخص شد .پس از آن برای اطمینان ب م ناکم زا هدافتسا ا ن را هههه هههههه و دوجوم یا
تصویری مکان منارهها در Google Earthمشخص گردید .سپس براساس زاویه دید اس ریوصت دان ی و 

دانسا    

اب یمیسرت

   

استفاده از نرم افزار در آن محل قرار گرفته و سعی در بازسازی زاویه دید صحنه ومحل برداشت کنن زا سپ .دش هد

  

یها در تمامی تصاویر یکسان می باشد.
آن مکان منارهها به صورت دقیق آشکار گردید (جدول  .)2شماره گذار 

Isfahan_to_the_north_side_by_Eugène_Flandin
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منارههای ازدسترفته اصفهان (رنگ قرمز)

منارههای موجود شهر اصفهان (رنگ سبز)

-1پاشاخ -2ته برنجی -3سرکه

-1باقوشخانه -2چهل دختران

-4خواجه ا ملع  -5مسجد جمعه  -6قبرستان سلطان زنگی  -7قبرستان مسعود  -8مسجد

 -3ساربان  -4دارالضیافه

بهادرخان  -9مدرسه نظامیه

 -5دردشت  -6مسجد جمعه

 - 10اسماعیلیه  - 11جورجیر  - 12کله

 -7لع ی  -8مسجد شاه

- 13شهرستان  - 14شاطرها  - 15هارون والیت  - 16ناشناس  -71قراولخانه  - 18ناشناس - 19

 -9مدرسه چهارباغ

ناشناس
نیابی منارههای اصفهان در اسناد تصویری منبع :یافتههای پژوهش9931 ،
تصویر  :2مکا 

بازیابی مکان منارههای تخریبشده597 ...

روش دوم:
در این روش بر اساس درون یابی خطی عمل می شود .ابتدا یک نقطه شاخص موجود ( -1مناره ب رد )هناخشوق غا   
و

تصاویرقدیمی و نقشه جدید انتخاب می شود .سپس دو دایره به مرکز نقطه شاخص تا دومن  دوجوم هرا (( ((( -7یلع

 -6مسجد جمعه) ترسیم می شود () .(C2:(1,1-6),C1:(1,1-7پس از آن دودایره به مرکز نقطه شاخص ( -1مناره باغ
قوشخانه) تا دونقطه مجهول (  ) 10 / 16ترسیم می شود () .(C1:(1,1-16),C2:1,1-10در مرحله نهایی همین مراحل بر
روی نقشه ی امروزی پیاده سازی می شود .پس از آن نسبت شعاع دو دای هر 7و  10ب جوم تبسنود ا و رد د هشقن     
تهای دوشعاع دایرههای مجهول که همان مکان قرارگیری منارههای مجهو تسا هدوب ل    
جدید بدست می آید .نسب 
بدست می آید .نسبت فاصله نقطه شاخص تا مناره موجود در عکس به نقشه برابر بود با  74 ،1به  06 ،1و نس تب
نقطه شاخص تا منارههای مجهول در عکس برابر  12 ، 15بود .با نوشتن معادله ? 1,74/1,06 = 15,12/به دع د
دست یافتیم که نشان دهنده مکان مناره 16بود .برای مناره مجهول دیگر هم دش رارکت لمع نی
اسماعیل ( )01را برای ما آشکار کرد که پایهای  5متری از آن هنوز باقی است (جدول .)3

9,24

    و مک هدازماما نا   
1
نقاط
انتخابی

 598فصلنامه علمی – پژوهشی جغرافیا (برنامهریزی منطقهای) ،سال دهم ،شماره سوم ،تابستان 9931
2

6

دوایر
ترسیمی

6

01
61

3

7

1

عکس
هوایی

4
عکس
هوایی در
حالت پالن

تصویر  :3مکانیابی بر اساس میان یابی خطی
منبع :یافتههای پژوهش9931 ،

پس از بررسی اسناد تصویری مکان منارههای ازدسترفته استان اصفهان آشکار گردی میدق .د ی یسرت نیرت  مممممممممهاا از
اصفهان مربوط به دوره صفوی است (جدول ()6جدول  .)7در این مقال  اب ه ا زا هدافتس ود و یفیصوت دانسا هویش     
تصویری به مکانیابی منارههای ازدسترفته پرداخته شد .اسناد توصیفی این پ اتک لماش شهوژ بببببببه ،ا س مانرف ههههاا

بازیابی مکان منارههای تخریبشده599 ...

(جدول  )5و اسناد تصویری (جدول  )8 ،7 ،6و شناخته شده ترین نقشهها می باشد .قديمي ترين نقشهها ک یخرب ه   
منارهها در آن مشخص می باشد .نقشه پاسکال از سال  1840م است .نقشه بعدي كه توسط هيئت نظام اي ننن روس ييي در
زمان قاجار و سال  1850م از اصفهان تهيه شده است .نقشه سيدرضاخان در سال  1920م تهیه ش تیاهن رد .تسا هد    
مکان منارههای ازدسترفته آشکار گشت .مکان منارههای موجود به رنگ سبز و مکان منارههای ازدسترفته به رنگ
قرمز مشخص شده اند.

تصویر  :4مکان منارههای موجود (رنگ سبز) و منارههای ازدست رفته (رنگ قرمز) شهر اصفهان
منبع :یافتههای پژوهش9931 ،

نتیجه گیری و دستاورد علمی پژوهشی
مناره از ریشه کلمه «نار» میآید و به معنای محل مشخصی است که روی آن آتش روشن میکنند .ب روضح لیلد ه

   

سلجوقیان و صفویان که عالقهای به این نوع معماری داشتند آمار منارههای اصفهان باالست .ساختار منارهها :منارهها
اصو ًالًال درون شهرها ساخته میشدند .دالیل آن هم معلوم بود چون منارهها به دلیل ارتفاع ،نوعی راهنما برای مسافران
یشد که با شعله طالی ریسم دوخ ی    
و سیاحان بودند .قبل از اسالم آتش مقدس زرتشتیان روی این منارهها روشن م 
کاروانها را مشخص میکرد .منارهها با وجود آن که عناصری الغر و کم تعادل به نظر میرس پ رایسب اما دن ر دو ما     
بودند .لع ت این دوام را میتوان در محدودیت بام آن و نفوذ کمتر بلور برف و باران دانست .ضمنًاًا شکل مخروطی و
استوانهای آن ،عامل مقاومت در برابر زلزله است ،به صورتی که وقوع زلزل فر تاناسون بذج اب ه ت تشگرب و       
نیروهای پرشی پایه ،از تراز کف تا تراز فوقانی خود از میزان نوسانات ناشی از زلزله کم میشود .منارهها و مسجدها:
یداد اما بعد از ظهور اسالم و آمدن اسالم به
استقرار منارهها محل مساجد را از فواصل دور و نزدیک به مردم نشان م 
کشور منارهها جایگاهی برای مؤذنها شد .مسجد گلیم اصفهان که در نامش «مسجد دیلمی» بود ،من را ههای ب عافترا ا   
بیش از یکصد متر داشت که بعضی از منابع تخری  لوغم هب ار نآ ب و  شبیرخت یدادعت  ر میت هب ا و تبسن نایر         
میدهند .منارههای اصفهان :در حال حاضر  ۱۷مناره با همکاری سازمان میراث فرهنگی به ثبت ملی رسیده و ت شال
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شده که به ثبت یونسکو در آمریکا برسند .از نظر آماری شهرستان اصفهان باالترین منارههای سرپا در کشو .دراد ار ر
  

در دوره تیموریان در اصفهان منارهای بود به نام «شاخ» که دل رس زا هدافتسا شلی     حیوان نآ حلاصمرد یراکش تا
بودهاست .منارههای درون شهری که به عنوان برج دیده بانی از آنها استفاده میش سدـقـم شتآ مالسا زا لبق د      

زرتشتیان روی آنها روشن میشد که این شعلههای طالیی میتوانست مسیر عبور را برای کاروانی .دنک صخشم نا    
کاربرد منارهها در قدیم ،با توجه به بافت تنگ و پیچ در پیچ بودن شهر و کوچهها از لحاظ امنیتی و سیس مت یناسربآ   
و امکان استحصال آب از کانالها از سوی کانالهای باز آب بود .استقرار منارهها مح  ار دجاسم ل ا  رود لصاوف ز و
نزدیک به مردم نشان می داد اما بعد از ظهور آیین اسالم ،منارهها جایگاهی ب یار

«م ذؤ نننهاا» ش یخرب ساسارب .د    
   

گزارشها ،مسجد حکیم اصفهان که در آغاز مسجد دیلمی بود ،منارهای با ارتفاع بیش از ی هک تشاد رتم دص ک
ی ،نش نا
بعضی از منابع تخریب آن را به مغولها و بعضی به سپاه تیمور لنگ نسبت می دهند .وجود چنین منارهه یا ی ی

از اهمیت آنها به عنوان یک مرکز دیده بانی و عالمت دهی در هنگام دفاع از شهر در مقاب انمشد ل ن رانم .دوب  هههه ههههههاا
باوجود آن که عناصری الغر و کم تعادل به نظر می رسند ،بسیار پردوام اند .لع ت این دوام را می توان در محدودیت
بام آن و نفوذ کمتر بلور برف و باران دانست .از طرف دیگر شکل مخروطی و استوانهای آن اقم یلماع و ربارب رد م    
زلزله است؛ به صورتی که وقوع زلزله با جذب نوسانات رفت و برگشت نیروهای پرشی پای ات فک زارت زا ه

تراز      

فوقانی خود از میزان نوسانات ناشی از زلزله کم می شود .از نظر ظاهری ،منارهها از پایین به ب کی یاراد الا   

ق»
«ساق ق

هستند که در فراز آن به یک طوق بر می خوریم که به آن «گلوگاه» مناره می گویند .اسناد تصویری گذشته ب لیلد ه   
دارا بودن عناصر شاخص بلند مرتبه شهری که برخی از آنها هنوز پابرجا هس نت ددد ،م ناوت ی ن ناکم هدننک راکشآ د      
قرارگیری منارههای ازدسترفته باشند .در این مقاله با دوشیوه متفاوت و بهره گیری از دانش هندسه تالش شد پ نال
جانمایی منارههای ازدسترفته مشخص گردد .از سوی دیگر برخی از منارهها در این اسناد تصویری نمای دنتسه نا   
که امروزه اثری از آنها نیست .تحلیلهای هندسی ارائه شده در مقاله بر پایه ی عناص خاش ر صص صصص موجو هب کمک د    
یافتن مکان استقرار منارهها در نقشههای امروزی کرد .از سوی دیگر در برخی از اسناد توصیفی مکان حدودی برخی
ترفته
منارههای ازدسترفته اشاره شده است؛ که می تواند کنار اسناد تصویری به مکانیابی دقیق تر منارههای ازدست ت
کمک رساند.
دیگر پژوهشگران تنها به مکان حدودی این منارهها از روی یک سند توصیفی ی ریوصت ا ی اذل دنا هتخادرپ  ناکم      
منارههای اشاره شده در دیگر اسناد حدودی است .در این مقاله ،برای نخستین بار با بهره گی یبای نایم شور زا یر    
ترفته آشکار شد .دیگر پژوهش لیلحت دنناوت یم نارگ     
خطی و روش مقایسه اسناد تصویری ،مکان منارههای ازدس 
ارائه شده در این مقاله را برای منارههای سایر شهرها ارائه دهند .از سویی دیگر دانشهاای م سکع مولع اب طبتر     
ترفته
برداری هوایی همچون دانش فتوگرامتری می تواند از ابزارهای دیگر یاری رسان به مکانی سدزا رصانع یبا تتت تتت
شهری باشند.
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