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گونهشناسی دیوارهای هو در معماری ایرانی
نرگس کریمی

*

دانشجوی دکتری مرمت و احیای بناها و بافتهای تاریخی ،دانشکده حفاظت و مرمت ،دانشگاه هنر اصفهان
رضا ابویی

**

دانشیار و عضو هیئتعلمی گروه مرمت و احیای بناها و بافتهای تاریخی ،دانشکده حفاظت و مرمت ،دانشگاه هنر اصفهان
داریوش حیدری

***

مربی گروه مرمت و احیای بناها و بافتهای تاریخی ،دانشکده حفاظت و مرمت ،دانشگاه هنر اصفهان
تاریخ دریافت مقاله95/08/10:

تاریخ پذیرش نهایی97/06/29 :

چکیــــده:
تحت فشار از پیشروی نیروهای
دیوار هو به عنوان یک سازهی پشتیبان در عرصهی معماری مورد استفاده قرار گرفتهاست .این سازهی ِ
حرکت افقی میگردد .بررسی مراج ِع مربوط به
پایداری سازهی اصلی در مقابل هرگونه
رانشی ممانعت کرده و باعث ایجاد ایستادگی و
ِ
ِ
سازههای معماری روشن میکند که تحقیقاتِ اندکی به سازههای پشتیبان و باالخص دیوارهای هو در ایران اختصاص داده شدهاست و
پاسخ روشنی برای این سؤال که بر اساس چه سنجههایی میتوان گونههای دیوارهای هو را بررسی نمود و این گونهها چیستند ارائه داده
نشدهاست .از سویی مطرح بودن مبحث دیوارهای هو در حوزهی تخصصی مرمت بنا به عنوان یک شیوهی درمان ،نیاز به تحقیق در این
حوزه را می-طلبد .هدف این پژوهش ،مطالعه و شناخت دیوارهای هو در ایران است .بنابراین ،ابتدا با تکیه به مطالعات کتابخانهای و سپس
با تحقیقات میدانی و بررسی  100نمونهی در دسترس ،شناخت و گونهشناسی دیوارهای هوی معماری ایرانی ،مورد نظر قرارگرفت .برآمد
شناخت گونههای دیوارهای هو مبتنی بر سنجههای شکلی ،موقعیت قرارگیری دیوارهای هو در پالن،
اصلی این تحقیق ،دستهبندی و
ِ
زمان ساخت میباشد .مطالعهی روند گونهشناسی در نمونههای بررسیشده ،نشان داد که گونههای تو ُپر با
مصالح بهکاررفته در آنها و ِ
سهولت ساخت و ایفای
پالن مستطیل و مقطع ترکیبی (مستطیل و مثلث) ،کاربردیترین دیوار هو از  100نمونهی مورد بررسی میباشد.
ِ
تجربی آنها
آگاهی
فراوانی استفاده توسطِ معماران باشد که نشان از شناخت و
دالیل
بهترین عملکرد سازهای این گونه دیوارهو میتواند از
ِ
ِ
ِ
ِ
دارد .در گونههای دیوارهای هوی دارای بازشو نیز نو ِع یکطبقه با پوشش درگاهی از نوع مازهدار بیشترین پذیرش را از سوی معماران به
خود اختصاص داده-است .ارائهی راهکارهای علمی برای مرمتگران و معماران به منظور طراحی گونههای دیوارهای هو در مرمت بناهای
تاریخی از دستاوردهای این پژوهش است.

*** d.heydari@aui.ac.ir

** r.abouei@aui.ac.ir

* narges.yalda20@gmail.com
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مقدمه

ل و دستاویزی برای رسیدن به
گونهها ،ابزارهایی برای تحلی 
شناختاند .گونهشناسی در زمینهی بناها و بافتهای تاریخی
نیز به دلیل ایجاد ارتقا و انسجام فکری و ذهنی ،دارای اهمیت
میباشد .سدهی هجدهم میالدی ،دورهی شکلگیری اولین
هدف این
نگرشها در این زمینه بود (ذاکرعاملی ِ .)5 ،1392
مشخص مطالعاتی برای شناسایی
استخراج سنجههای
پژوهش،
ِ
ِ
دیوارهای هو و گونههای آن میباشد .در وهلهی نخست ،با
انجا ِم مطالعات میدانی ،نمونههای مورد بررسی -که بالغ بر
مالک این شناسایی،
صد دیوار هو میباشد -شناسایی گردید.
ِ
کلی
ِ
حجم ِ
گردآوری نمونههایی است که بیشترین تفاوتها را در ِ
دیوارهای هو ،فرمهای پالن و مقطع داشته باشند.
از آنجایی که سازهی دیوار هو یکی از عناصر مؤثر معماری در
راستای پایدارسازی بناها در مقابل نیروهای رانشی محسوب
میشود و در بسیاری از بناهای معماری سنتی ایران نیز به
اهمیت بررسی گونههای دیوارهای هو از نظر
چشم میخورد؛
ِ
سنجههای متفاوت و یافتن کاربردیترین گونهها در معماری
ایرانی آشکار میشود .در حوزهی مطالعاتی کشور ایران،
تحقیقات علمی قرارنگرفته و
گونهشناسی دیوارهای هو مورد
ِ
بررسی این سازه به عنوان یک سازهی مرمتی حائز اهمیت
میباشد.
در این پژوهش سعی بر آن شده تا به سؤالهای زیر پاسخ گفته
شود؛
بندی دیوارهای هو میتوان در نظر
چه سنجههایی برای دسته ِ
گرفت؟
گونههای دیوارهای هو بسته به سنجههای مورد شناسایی،
کدامند؟
استفاده از کدام گونه از دیوارهای هو در معماری ایران بیشتر
مشاهده میشود؟
نگارندگان پس از مطالعهی کتب و مقاالت در زمینهی گونه-
شناسی ،انجا ِم تحقیقات میدانی و بهرهگیری از روش نمونه-
پژوهی ،1با بررسی  100نمونهی در دسترس از دیوارهای هو در
دوران پس از اسالم ،به شناخت و گونهشناسی آنها در معماری
انتخابنمونههایموردبررسی
مالکشناساییو
ایرانیپرداختندِ .
ِ

پیشینهیتحقیق

در مطالعات خارج از کشور ،در اواسط قرن نوزدهم (1858م،).
معمار و نظریهپرداز فرانسوی ،ویوله لودوک ،2به طور اخص
به مطالعهی پشتبندهای معلق ،3جزئیات آنها و معماری
گوتیک پرداختهاست (هیمن .)93 ،1997 4فیتچن ،5در سال
خارجی وارد بر پشتبندهای
1955م .تمامی نیروهای داخلی و
ِ
6
معلق را بررسی نمود (فیتچن  .)78 ،1955لویی باربیر نیز در
سال 1930م .با بهرهمندی از تکنیکهای آنالیز گرافیکی نشان
میدهد که وجو ِد پشتبندها در کلیسای سنژرمن در پاریس و
کلیسای جامع نویون 7غیرضروری هستند (باربیر .)520 ،1930
و از همه مهمتر ،ژاک هیمن ،8در سال  1966م ،.به بحث
توابع مربوط به پشتبندهای معلق پرداخت که از آن جمله
عبارتاند از :توابع طول ،ضخامت و شیب پشتبندها (هیمن
 .)20 ،1966نویسندگان در مقالهای با عنوان «گونهشناسی
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روش تحقیق

بعد از مطالعات کتابخانهای و مصاحبهها بدین گونه است؛ .1
دیوارهای هوی ساختهشده در بناهای مطرح و اعظم که به
دلیل قدمت و ساختار ،جزوی از بنا محسوب میشوند؛ مانند
ِ
مسجد جامع یزد و مسجد شیخلطفاهلل .2 .دیوارهای هویی
که دارای ویژگیهای کالبدی و ساختاری خاص میباشند.3 .
دیوارهای هویی که دسترسی به آنها برای نگارندگان مقدور
بوده است .در این نگارش جهت گونهشناسی با استفاده از ابزار
مشاهده و مطالعات میدانی و با تمرکز بر ویژگیهای موجود
در سازهی موردبررسی ،سنجههای قابل مقایسه انتخاب شد
که از آن جمله-اند؛  .1فرم و شکل .2 ،موقعیت قرارگیری
ساخت سازه.
سازه در پالن .3 ،مصالح استفادهشده .4 ،زمان
ِ
سپس با استفاده از مدلهای گرافیکی و شماتیک در قالب
نقشه ،کروکی و عکس به تحلیل ،توصیف و مقایسهی انوا ِع
سازهی دیوار هو پرداخته و دستهبندی نمونهها انجامشد .پس
از شناسایی گونهها و قراردادن صد نمونهی مورد بررسی در
سؤال سوم
دستههای خود ،نگارندگان ِ
جهت پاسخگویی به ِ
یافتن کاربردیترین گونههای دیوارهای هو ،تصمیم
مقاله و ِ
فراوانی نمونهها گرفتند .سپس با بهره بردن
به بررسی توزی ِع
ِ
ترسیم نمودارهای فرآوانی ،گونهها را از نظر درصد فراوانی
از
ِ
و کاربرد مورد مقایسه قرار داده و نهایت ًا به استدالل و نتیجه
دست یافتند.
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و سیر تحول پشتبندها از ابتدا تا انتهای دوران تاریخی در
معماری ایران» با بررسی  32محوطهی باستانی نسبت به
کارکردی اولین پشتبندها در ایران مبادرت
شناسایی شکلی و
ِ
نموده و نخستین پشتبندها را متعلق به دورهی نوسنگی
دانستهاند .در این راستا گونههای متفاوت پشتبندها از لحاظ
موقعیت قرارگیری ،فرم و شکل ،مصالح بهکاررفته ،فن اجرا،
کارکردفنی و تزئینات تا انتهای دوران تاریخی مورد بررسی و
تحلیل قرار گرفتهاند (کریمی ،ابویی و حیدری .)72-55 ،1395
سیر تحول پشتبندها در این دوران نویسندگان را بر آن داشت
تا با مطالعات میدانی و دقیق به گونهشناسی دیوارهای هوی
موجود در ایران ،پس ازدوران تاریخی و در دوران اسالمی (که از
نظر ظاهری با پشتبندهای پیش از اسالم و پشتبندهای خارج
از ایران متفاوتند) بپردازند.

عبارت است از تاق یا نیمتاقی که به عنوان پشتبند بنا از رانش
و تخریب بنا جلوگیری کرده و بافت معماری را در کل یکپارچه
میکند؛ به همین خاطر با تخریب قسمتی از بافت مثل این
هویهها ،تخریب مجموعه شروع خواهد شد و ادامه پیدا میکند
(فرشتهنژاد .)395 ،1389
دیوار هو نوعی پشتبند است که ُصلبیت و مقاومت کافی داشته
و مقابل یک سازهی معماری که ممکن است تعادل خود را از
دست داده یا بدهد و یا تحمل نیروهای وارده را نداشته و احتمال
اضافی
ناپایداری آن در آینده وجود دارد ،قرار میگیرد تا بارهای
ِ
ایجادشده 9را به تعادل برساند (مکدونالد .)1 ،2011 10و به
صورت مستقیم و نه با واسطهی عنصر دیگر ،نیروهای رانشی
را به زمین منتقل کند و از تخریب سازهی نامتعادل جلوگیری
نموده و به پایداری آن کمک کند (بدیعی .)1 ،1390

در فرهنگهای عام تعاریف عمومی از این عنصر معماری آمده
داشتن
پی دیواری بلند برای نگاه
ِ
است از جمله :دیواری کوتاه در ِ
آن از افتادن .بنائی پشت دیوار تا برپای ماند (دهخدا ،1377
دنبال چیزی قرار گیرد یا برای تقویت آن
 .)5638آنچه در
ِ
استفاده شود (انوری  .)1388 ،1381هر آن چیزی که پشت دیوار
شکسته قرار دهند تا دیوار نیفتد (معین  .)791 ،1389در فرهنگ
آنندراج ،به جای واژهی پشتبند ،از واژههایی مانند پشتیبان،
پشتبان ،پشتیوان ،پشتوان ،پشتواره ،پشتار ،پشتاره ،پشتدار
استفاده شده است (پادشاه  .)928 ،1363پشتیوان یا پشتوان در
فرهنگ برهان قاطع ،به معنی پشتیبان و یا چوبی است که به
جهت استحکام دیوار ،یک س ِر آن را به دیوار و س ِر دیگر آن را
بر زمین نصب کنند (خلفتبریزی  .)1361در اصطالح معماری،
تبند از واژهی شمع استفاده
گاهی به جای استفاده از واژهی پش 
میشود .در شهر اصفهان نیز استادکاران سنتی به دیوار پشتبند،
دیوار هو یا هویه میگویند که این واژه سینهبهسینه به آنها
منتقل شده است (رضایت  )1393و خاستگاه آن به گفتهی
استادکاران سنتی نامعلوم است .در جایی دیگر نیز از واژهی
فشاربرگردان برای دیوار هو استفاده کردهاند (حقیق .)37 ،1319
در فرهنگهای خاص مرمت و معماری ،دیوار هو تکیهگاهی
است که جهت پیشگیری از کج شدن و ریزش بنا میسازند .در
معماری و بنایی به پشتبن ِد بنا هو یا هویه گفته میشود و آن

شکل با عنوان یک ابزار ،بهواسطهی پیون ِد عمیق و ناگسستنی با
نوع و کاربری سازهی اختصاص داده شده در این پژوهش قابل
تأمل و بررسی میباشد به نوعی که در نگاه نخست آنچه در
دیوارهای هو موردنظر قرار میگیرد؛ شاخصهی شکلی اندامهای
آنها است .شاید این نگرش در وهلهی اول سطحی و ابتدایی
به نظر آید؛ ا ّما با تعمق و تأمل بیشتر ،مشاهده خواهد شد که
فرم و شکل ،نقش بهسزایی در عملکرد سازهی دیوارهای هو
دارد .به عبارتی؛ بسته به ابعاد دیوار اصلی ،مقدار نیروی رانشی
وارده و محل قرار گیری در پالن ،دیوار هو فرم و شکلهای
متفاوتی به خود میگیرد .این نوع گونهشناسی بر اساس حجم
کلی دیوارهای هو است که نگارندگان سازهی مورد مطالعه را در
کلی دیوارهای هوی تو ُپر و دارای بازشو قرار دادند.
دو دستهی ِ
دیوارهای هوی تو ُپر ،دیوارهایی هستند که فضای بازشومانند،
در آنها وجود ندارد .بررسیهای انجامگرفته بر روی نمونههای
مورد بررسی در مطالعات میدانی ،دیوارهای هوی ت ُوپر را به دو
دسته ی منفرد -منقطع و پیوسته تقسیم مینماید .دیوارهای
هوی تو ُپ ِر پیوسته ،خود به دو دستهی سرتاسری و شبکهای
تقسیم میشوند .دیوارهای هوی پیوستهی سرتاسری ،دیوارهای
هویی هستند که به صورت یک صفحه یا یک حجم یکنواخت
در سرتاسر دیوار اصلی ،نیروهای رانشی اعمالشده را به زمین

 .1پشتبند و دیوار هو

 .2گونهشناسی دیوارهای هو
 .2-1گونهشناسی دیوارهای هو بر اساس فرم و شکل
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منتقل میکند .منظور از پیوسته شبکهای ،دیوارهای هوی
منفردی هستند که در فواصل منظم یا نامنظم ،توسط یک
سازهی رابط به هم متصل شده باشند که در مصرف مصالح ،از
حالت پیوستهی سرتاسری مقرون بهصرفهتر است.
دیوارهای هوی شبکهای نیز خود در دو گونهی تیری و تاقی
قابل تقسیمبندی هستند .شبکهای تیری ،دیوارهای هوی
پیوستهای هستند که سازهی رابط در آنها ،سازهی تیری شکل
میباشد و به عبارتی ،اگر دیوارهای هوی منفرد ،در حکم یک
ستون در نظر گرفته شوند؛ این شبکه ،مرکب از تعدادی تیر و
ستون است که با یکدیگر تالقی نموده و با هم پیوند یافتهاند .در
شبکه تاقی نیز سازهی رابط در دیوارهای هوی پیوسته ،سازهی

تاق میباشد .جدول  1گونههای دیوارهای هو بر اساس فرم و
شکل و مصداق-های موجود را به نمایش میگذارد.
همانطور که قب ً
ال اشاره شد؛ گونهی دیگری از دیوارهای هو،
طبقات بازشو،
دیوارهای دارای بازشو هستند .بسته به تعدا ِد
ِ
این نوع از دیوارهای هو ،به دو دستهی بازشوی یکطبقه و
دوطبقه تقسیم میگردند ،منظور از واژهی طبقه ،تراز ارتفاعی
بازشوهاست .به عبارتی؛ وجود بازشو در ترازهای متفاوت ،تعداد
طبقات را مشخص میکند و بر اساس مطالعات انجامشده ،به
نظر میرسد؛ تعداد طبقات در ایران از دو طبقه تجاوز نمیکند.11
جدول  ،1انواع بازشوهای دیوارهای هو از نظر تعداد طبقات و
مصداقهای مربوط به آنها را نشان میدهد.

جدول  .1گونههای دیوارهای هو با استفاده از گونهشناسی فرم و شکل (مأخذ :نگارندگان)

] [ Downloaded from jria.iust.ac.ir on 2023-01-08
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دیوارهای هوی دارای بازشو که یکطبقه هستند؛ به دو
گونهی یکواحدی و دوواحدی تقسیم میشوند .منظور از
واحد ،تعداد بازشوها در یک تراز ارتفاعی است .در دیوارهای
هوی دارای بازشو که دوطبقه هستند نیز میتوان برای هر
ِ
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طبقهی آن به صورت جداگانه ،وجود یک واحد یا دو واحد
بازشو را بررسی نمود .تصویر  1و عکسهای  1و  ،2به
ترتیب ،شکل شماتیک و مصداقهای مربوط به این نوع
دیوار هو را نشان میدهند.

عکسهای  1و  .2مصداقهای گونههای دیوارهای هوی دارای بازشو از نظر تعداد واحد (مأخذ :نگارندگان)

] [ Downloaded from jria.iust.ac.ir on 2023-01-08

تصویر  .1شکل شماتیک گونههای دیوارهای هوی دارای بازشو از نظر تعداد واحدها (مأخذ :نگارندگان)
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 .2-1-1گونهشناسی دیوارهای هو بر اساس نوع
بازشو

این نوع گونهشناسی ،بر اساس نوع بازشو است .یکی از
ویژگی-هایی که میتوان برای بازشو در نظرگرفت و آن را
مورد بررسی قرار داد؛ موقعیت قرارگیری بازشو نسبت به
دیوار اصلی است که به سه گونهی دستگیرهای ،درگاهی
و ترکیبی از دستگیرهای و درگاهی 12تقسیم میشوند.
بازشوی دستگیرهای ،بازشویی است که بدون هیچ واسطه
و به صورت مستقیم به دیوار اصلی متصل میباشد و
بازشوی درگاهی ،بازشویی است که توسط یک واسطه

(دیوار) به دیوار اصلی متصل میگردد .جدول  ،2انواع
بازشوهای دیوارهای هو ،شکل شماتیک و مصداقهای
موجود را نشان میدهد.
بازشوهای دستگیرهای و درگاهی ،خود به فرمهای متفاوتی
تقسیم میشوند .بازشوهای دستگیرهای را میتوان ،به
دوگونهی بازشوی «بدون پایه» و «پایهدار» ،دستهبندی
بازشوی «پایهدار» ،بازشویی است که بعد از
نمود .منظور از
ِ
بازشوی «بدون
قوس آن ساخته میشود و
ِ
باال آمدن دیوارِ ،
قوس آن از روی زمین شروع
پایه» ،بازشویی است که ِ
میشود (جدول .)2

جدول  .2گونهشناسی دیوارهای هو بر اساس نوع بازشو (مأخذ :نگارندگان)

] [ Downloaded from jria.iust.ac.ir on 2023-01-08

پوشش بازشوهای بدون پایه و پایهدار دو نوع تخت و َسغ را
ِ
در بر میگیرد که در نوع پایهدار ،چف ِد پوشش َسغ ،میتواند
به سه صورت تخت ،مازهدار و تیزهدار باشد .از آنجا

که بازشوی درگاهی نوعی بازشوی پایهدار است؛ دارای
اشتراک نوعی با تقسیمبندی انوع پوششهای یادشده
میباشد (تصویر 2و عکسهای  4 ،3و .)5
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عکسهای  4 ،3و  .5گونههای پوششهای بازشوی درگاهی (مأخذ :نگارندگان)

تصویر  .2شکل شماتیک گونههای پوششهای بازشوی درگاهی (مأخذ :نگارندگان)

 .2-1-2گونهشناسی دیوارهای هو بر اساس فرم پالن

فرم پالن در دیوارهای هو ،نقش مهمی در شکلگیری آنها

] [ Downloaded from jria.iust.ac.ir on 2023-01-08

نگارندگان در رون ِد مطالعاتی خود بر این قرار گرفتند که عناصر و
اجزای تشکیلدهندهی یک دیوار در شکلهای پایهی هندسی
(مستطیل ،13مثلث،مستدیر )14دستهبندی میشود .از آنجا که
اجزای یک دیوار هو در بیان معماری ،پالن و مقطعی است که به
بندی جزیی در انوا ِع فر ِم پالن
حجم تبدیل میشود در یک دسته ِ
و مقطع قرار میگیرند.

دارد .تنوع پالن دیوارهای هو در ایران فراوان است و این ،نشان
شناخت جامع از هندسه و بنا دارد.
معماران ایرانی و
تجربی
علم
ِ
ِ
ِ
از ِ
پالن دیوارهای هو ،به شکلهای مستطیل،
به طور کلی ،فرم ِ
مثلث ،مستدیر و ترکیبی از این اشکال هندسی دیده شدهکه انواع
آن در جدول  ،3قابل مشاهده است .فرم پالن مستطیل شکل،
یک فرم گسترده و فراگیر میباشد و فرمهای مستدیر و مثلث نیز
از فرمهای معدو ِد موجود هستند.
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جدول  .3گونهشناسی دیوارهای هو بر اساس فرم پالن (مأخذ :نگارندگان)

 .2-1-3گونهشناسی دیوارهای هو بر اساس فرم
مقطع

] [ Downloaded from jria.iust.ac.ir on 2023-01-08

به جز فرم کلی پالن  ،دیوارهای هو ،در فر ِم مقطع وشکل
آن نیز متفاوتند .از آنجا که دیوار هو ،در مقابل نیروی رانشی
ساخته میشود ،بسته به اینکه این نیرو در کجای بنا وارد
شود ،ارتفاع و شکل مقطع میتواند متفاوت باشد .بنابراین پس
از دستهبندی در پالن میتوان،گونهشناسی در مقاط ِع دیوار
هو را نیز انجام داد .با توجه به مطالعات صورت پذیرفته ،فر ِم
کلی مستطیلی ،مثلثی،
مقطع دیوارهای هو ،در چهار دستهی ِ

کمانی و ترکیبی از آنها ،مورد شناسایی قرارگرفت .دیوار هو
در نو ِع ترکیبی ،برای صرفه-جویی در مصرف مصالح ،در
برخی موارد ،به صورت پلکانی اجرا میگردد .منظور از حالت
سمت قاعدهی
پلکانی در این بخش،
کاهش حجم از رأس به ِ
ِ
فرم میباشد .در اینجا حتی وجو ِد یک پله نیز ،دیوار هو را در
گونهی پلکانی قرار میدهد .مصداقهای گونههای دیوار هو
در انواع فرم مقطع ،در جدول  ،4آورده شدهاست.
به گفتهی راپوپورت« 15گونهشناسی تالشی برای قرار دادن
مجموعهای از اشیای پیچیده در یک مجموعهی منظم برای
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دستیابی به عمومیت بیشتر در جهت شناخت و برنامهریزی
است» (راپاپورت .)96 ،1990
نگارندگان ،سعی بر آن داشتند؛ تا از نگاهی تکبعدی ،دوری
جسته و به غیر از گونهشناسی شکلی ،دیوارهای هو را در

125

مندی بیشتر ،مورد واکاوی
دسته-های دیگر ،به منظو ِر بهره ِ
قرار دهد؛ که از مهمترین این معیارها در گونهشناسی،
مصالح استفاده شده در سازه ،موقعیت
میتوان ،به نو ِع
ِ
ساخت سازه ،اشاره داشت.
قرارگیری سازه در پالن بنا و زمان
ِ
ِ

جدول  .4گونهشناسی دیوارهای هو بر اساس فرم مقطع (مأخذ :نگارندگان)

] [ Downloaded from jria.iust.ac.ir on 2023-01-08
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 .2-2گونهشناسی دیوارهای هو بر اساس موقعیت
پالن بنا
قرارگیری دیوار هو در
ِ
ِ

پالن
اساس موقعیت
ِ
قرارگیری دیوار هو در ِ
این گونهشناسی ،بر ِ
بنا ،انجام پذیرفتهاست .بسته به اینکه چه سازهای و در کجای
بنا دچا ِر رانش شده باشد و یا به دلیل ارتفاع زیاد ،ضخامت کم

و ...احتیاج به دیوار هو ،داشته باشد؛ این سازه در همان منطقه،
طراحی و اجرا میگردد .نسبت به نمونههای مورد بررسی
در پژوهش انجامشده ،میتوان ،به طور نسبی ،گونهشناسی
پالن بنا انجام
دیوارهای هو را بر مبنای ِ
محل استقرا ِر آنها در ِ
داد که گونه-های آن در جدول  5ارائه شدهاست.

پالن بنا (مأخذ :نگارندگان)
جدول  .5گونههای دیوار هو بر اساس موقعیت
ِ
قرارگیری آن در ِ

] [ Downloaded from jria.iust.ac.ir on 2023-01-08
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ِ
پشت تاقآهنگ :تاقآهنگ نیز،
گونهی دیوارهای هوی
رانشی این
چون امتداد یک چفد در یک راستا است؛ نیروی
ِ
چفد ،در سرتاس ِر تاق آهنگ وجود خواهد داشت .در بسیاری
روی آن قرار میگیرد
موارد ،اگر
ِ
ضخامت دیواری که تاق ِ
کم باشد؛ به عبارتی ،دیوار ضخامت کم داشته باشد؛ نیاز
به طراحی و تعبیهی دیوار هو است .بهمانن ِد بناهای دورهی
گذشت زمان و آسیبهای
گوتیک .در برخی مواقع نیز ،با
ِ
تحمل با ِر تاق را ندارد ،بنابراین دیوار
وارده ،دیوار اصلی بنا،
ِ
هو در آن قسمت تعبیه میشود .همچون ،مسجد جامع نیریز.
نمونهی دیگری که میتوان یاد کرد؛ ایوان عمر در مسجد
پشت
جامع اصفهان میباشد که موض ِع اجرایی دیوار هو ،در ِ
تویزهها است.
گونهی دیوارهای هوی درکنار سازههای بلند مانند
مناره یا برج کبوتری :از مهمترین نمونههای این گونه

میتوان دیوارهوی مسجد جامع یزد ،منارهی نظامالملک
ابرکوه را نام برد.
ِ
پشت راهرو :راهرو نیز ممکن
گونهی دیوارهای هوی
قبیل رطوبت،
دالیل
است به
ِ
گذشت زمان و آسیبهایی از ِ
ِ
عوامل جوی و یا قرارگیری
عدم رسیدگی ،مداخالتِ انسانی،
ِ
پوشش راهرو بر روی جرز با ضخامت کم ،احتیاج به این
ِ
تدبی ِر مرمتی داشته باشد همانند مسجد شیخ لطفاهلل.
گونهی دیوارهای هوی پای دیوار :در بناهای تاریخی
تخریبهای صورتگرفته مسبب و عاملی برای ورود
آسیبهای متعدد به مانند رانش در پای جرز میگردد که
میتواند ناشی از نم باالرونده یا دخل و تصرف انسانی در
سازهی حائل باشد .در صورت عد ِم پیشبینی و تعبیهی
سازهی جایگزین ،رانش تشدید میگردد .از تدابیر مرمتی در
این راستا ،طراحی و اجرای دیوار هو در پای جرز میباشد.
مانند مسجد جامع اصفهان ،پشت گنبد تاجالملک و پای جرز
بیرونی مسجد جامع نطنز.
گونهی دیوارهای هوی پشت یک دیوار بلند و طویل:

همانن ِد دیوارهای سایهاندا ِز یخچالها یا دیوار محیطی بناها.

جنس
 .2-3گونهشناسی دیوارهای هو بر اساس
ِ
مصا لح

جنس مصالح ،تعریف میشود.
اساس ِ
این نوع گونهشناسی ،بر ِ

] [ Downloaded from jria.iust.ac.ir on 2023-01-08

گونهی دیوارهای هوی نَبشی :گوشهی دیوار ،یکی از
نقاط استراتژیک در بناست؛ زیرا تنشها در محل اتصال
نشدن
صورت هشتوگیر
دو دیوار ،سهبعدی شده و در
ِ
ِ
بین دیوارهای متقاطع،
صحیح آنها و عد ِم انسجا ِم کافی ِ
ِ
ایجا ِد فاصله و ازهم گسیختگی را میتوان در آن محتمل
دانست .در بیشتر مواقع ،برای جلوگیری از آسیبهای واردهی
ناشی از نیروهای جانبی مثل زلزله و ممانعت از جداشدن و
برداشتن دیوارها از دیوار هو استفاده میشود .دیوارهای
ترک
ِ
کاربری بیانشده ،بر اساس شکل پالن ،در این نوع
هو با
ِ
گونهشناسی ،در زیرشاخههای؛  Iشکل L ،شکل ،بیضی
شکل ،مثلثی شکل و ترکیبی قرار میگیرند.
ِ
گونهی دیوارهای هوی
پشت گنبدخانه :گنبد ،کاملترین
شکل هندسی و نمادی از آسمان است .گنبد در شکلها و
ِ
فرمهای گوناگون ساخته شدهاست و بسته به نو ِع فرم و خی ِز
رانشی متفاوتی را ایجاد میکند.
اختصاص یافته ،نیروهای
ِ
بیان بهتر میتوان گفت :هر چه گنبد با خیز کمتری
برای ِ
رانشی بیشتری را تولید مینماید که در این
بنا شود؛ نیروی
ِ
راستا ،عناصری چون ،گریو و اربانه ،مأمو ِر مها ِر این نیرو
میباشند .ولیکن در گذ ِر زمان ،نیروهای وارده ،به همراه
فرسودگی مصالح ،رطوبت،
عوامل آسیبرسان ،همچون
ِ
ِ
موجب غلبهی نیروی رانشی و
عوامل جوی ،عدم رسیدگی،
ِ
اندیشیدن تدابیری در این
شدن جر ِز باربر میگردد و
ِ
سرسفت ِ
زمینه ،ضرورت دارد که سرآم ِد آنها ،طراحی و تعبیهی دیوار
هو میباشد .مانند گنبدخانهی مسجد جامع قزوین ،مساجد
جامع ازیران ،دشتی ،جیالنآباد در شرق اصفهان.
ِ
پشت سازهی گنبد :به گفتهی
گونهی دیوارهای هوی
پیرنیا؛ «یکی از راهکارهای مهار تنشهای کششی و یا
نیروهای رانشی در گنبدهای تکپوستهای ،استفاده از
پشتبند میباشد که بیشتر در ناحیهی شکرگا ِه گنبد استفاده
میکنند .این گنبدها به دلیل خی ِز کم ،دچار رانش در ناحیهی
شکرگاه گنبد میشود که توسط پشتبندهای اجراشده در این
ناحیه ،رانشها به خوبی مهار شدهاند (پیرنیا  .»)41 ،1373از
نمونههای آن گنبد مجموعهی امیربازار تبریز ،چهارسوی بازار
قیصریهی اصفهان ،گنبد خسروی در مسجد جامع اصفهان
هستند.
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قطع ًا به دلیل وجود اقلیمهای متفاوت در ایران ،از مصالح
ساختن سازهها استفاده شدهاست .به گفتهی
متفاوت برای
ِ
مصالح ایدری استفاده مینمودند و
معماران قدیم ،از
پیرنیا،
ِ
ِ
مهم بناها و معماری ایرانی
این ،خود ،یکی از ویژگیهای ِ
میباشد .نکتهی قابل توجه؛ این است که اگر دیوار هو همزمان
مصالح بنا ساخته میشود .در
با بنا تعبیه شده باشد؛ همسان با
ِ
غیر اینصورت در بیشت ِر مواقع سعی شده که همان مصالح،

بهکار برده شود .جمع ًا ،میتوان استفاده از مصالح ،در دیوارهای
هو را در گونههای خشتو گل ،آجر و سنگ مشاهده نمود
مصالح استفادهشده،
که در جدول  ،6درج شدهاست .گهگاه در
ِ
مقاومت سازه،
باالبردن
مصالح دیگری ،مانند چوب ،برای
از
ِ
ِ
ِ
مقاومت در برابر تنش کششی و یا افزایش دامنهی اثر و عمل
دیوار هو (عکس  )6استفاده میکنند.

پالن بنا (مأخذ :نگارندگان)
جدول  .5گونههای دیوار هو بر اساس موقعیت
ِ
قرارگیری آن در ِ
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زمان
 .2-4گونهشناسی دیوارهای هو بر اساس
ِ
ِ
ساخت آنها

ساخت دیوارهای هو
اساس زمان
این نوع گونهشناسی ،بر
ِ
ِ
مورد شناسایی قرار میگیرد که به دو دستهی همزمان با
ساخت بنا و بعد از ساخت بنا ،تقسی م میشود (جدول  .)7در
ِ
حالت اول ،دیوارهایی که نشیمنگاه تاق و تویزهها هستند؛
رانش حاصل از آنها و حفظِ نیرو در یکسوم
برای مهار ِ
میانی دیوار ،16به جای عریض نمودن دیوارها از دیوار هو در
ِ
مشخص دیوار استفاده میشود که بدینوسیله،
های
ل
حدفاص
ِ
صرفهجویی در مصالح نیز انجاممیپذیرد .پشتبندهای معلق
ساختهشده در معماری سبک گوتیک نیز به دلیل ضخامت
کم دیوار و خروج نیروی رانشی از یکسوم میانی مقطع
دیوار ،همزمان با ساخت بنا ساخته میشدند.
دیوارهای هویی که در پشت دیوارهای سایهاندا ِز یخچالها

129

ساخته میشوند نیز نمونههایی از این حالت میباشند .از آنجا
که دیوارهای سایهانداز یخچالها ،دیوارهایی بلند و طویل
هستند؛ بنابراین ممکن است که تحت اثر باد و واژگونی ،دچار
کمانش شده و معماران برای مقابله با این مسئله ،از دیوار هو
استفاده میکردند.
در حالت دوم ،طبق رفتار سازهای دیوار هو که در بخش قبل
بررسی شد ،مهمترین اصل در ایجاد این سازه ،وجود حرکت
و نیروی رانشی میباشد ،این نیروی رانشی میتواند به عوامل
متفاوتی مانند نشست بنا به همراه رانش ،جابجایی و حرکت
در پاتاقها ،ازمیان برداشتن عوامل محافظ یا نگهدارنده در
تاقها ،مانند حذف کشهای چوبی اشاره داشت .برای تمامی
این آسیبها میتوان طرح اجرای سازهی پشتیبان مانند دیوار
هو را ارائه داد.

جدول  .7گونهشناسی دیواهای هو بر اساس زمان ساخت (مأخذ :نگارندگان)

یافتههای ناشی از استقرا ِر صد نمونهی موردبررسی در مطالعات
میدانی در گونههای خود ،با بهرهمندی از روش آماری ،استفاده
فرآوانی آنها و نمودارهای آماری ،بدین قرار
از بررسی توزی ِع
ِ
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 .3تحلیل و بررسی

میباشد.
کلیسازه ،دو قسم ،دیوا ِر هوی توپر و دارای بازشو،
در حجم ِ
هویتوپر،
مالک بررسی قرار گرفت و با این بررسی دیوارهای ِ
میان نمونههای مورد بررسی ،نشانگ ِر بیشترین
با سهم  75%از ِ
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پذیرش از سوی معماران میباشد .فرم منفرد -منقطع ،با
 ،% 63/75بیشترین تعداد حجم دیوارهای توپر را در بر
میگیرد و  % 11/25نیز مربوط به دیوارهای هوی توپر ،از نوع
یباشد 25% .از کل دیوارهای هو ،دیوارهایهوی
پیوسته م 
دارای بازشو را شامل میگردد که  19%آن ،دارای بازشوی یک
طبقهی تک واحدی ،از نوع دستگیرهای و مابقی درگاهیاند.
پوشش بازشوها ،از بیشترین به کمترین،
ترتیب استفادهی
ِ
ِ
پوشش مازهدار ( ،)64٪تیزهدار ( )28٪و تخت ( )8٪میباشد.
تصویر  ،3درصدهای مربوط به گونههای دیوارهای هو از نظر
حجم کلی را به نمایش میگذارد.
با بررسی پالن و مقطع ،مشخص شد؛ از میان نمونههای
مورد بررسی در دیوارهای هوی توپر ،بیشترین آنها دارای
پالن مستطیلی میباشند که در جامعهی آماری به 88%
بالغ میشوند و  12%دیگر را سایر پالنها به خود اختصاص

میدهند .فرم مقاطع نیز از بیشترین به کمترین درصد ،عبارتند از:
مقطع ترکیبی (مستطیل و مثلث) ( ،)% 37/33مقطع مستطیلی
( ،)21/33مقطع کمانی( ،)% 13/34مقطع مثلثی ( )12%و
 16%درصد نیز به سایر مقاطع ،تعلق دارد .دردیوارهای هوی
دارای بازشو نیز ،بیشترین درصد در پالن را ،فر ِم مستطیلی در
کل دیوارهای دارای بازشو را
میگیرد که نزدیک به  80%از ِ
ترکیبی (مستطیل ومثلث) با آمار 32%
شامل میشود .مقطع
ِ
و مقطع کمانی با  ،28%بیشترین تعداد استفاده در دیوارهای
هوی دارای بازشو را نشان میدهند و  ، 40%به دیگر مقاطع
متعلق است .تصویر  ،4دیورهای هوی توپر و دارای بازشو را به
تفکیک از نظر گونههای پالن و مقاطع نشان میدهد .بیشترین
مصالح استفادهشده در دیوارهای هو ،با آمار  79/5درصد ،مربوط
ِ
به مصالح آجری تعلق دارد .مراتب و نتایج معنونه در جداول 8
تا  ،10به صورت اختصار ،قابل مشاهده و دسترسی ،میباشد.

جدول  .8گونهشناسی دیوارهای هوی تو ُپر ،نمونههای مورد بررسی (مأخذ :نگارندگان)

پالن

مقطع

مستطیل

مثلث

نوع حجم

تعداد نمونه

تو ُپر (منفرد -منقطع)

6

تو ُپر (پیوسته سرتاسری)

1

تو ُپر(پیوستهشبکهایتیری)

3

تو ُپر (پیوسته شبکهای تاقی)

3

تو ُپر (منفرد -منقطع)

6

مستطیل

تو ُپر (پیوسته شبکهای تاقی)

1

نایین مستطیلی ،آرامگاه شیخ احمد ذاکر ،ستون مسجد
جامع اصفهان ،مسجد جامع افین( 2مورد) ،یخچال
دوقلوی سیرجان
قلعه آرینشهر

مسجد جامع گناباد ،مسجد جامع نیریز جبهه شرقی و
غربی ،مسجد جامع نیریز جبهه جنوبی
ازیران ،بقعه پیربکران ،قلعه سنگی قم

یک بنا در تهران ،قالت شیراز ،مسجد دشتی ،آبانبار حاج محمود
عقدا ،فرودگاه انگلیسیها میبد ،بک بنای سنگی در کرمانشاه

آتشکده اسپاخو ،مسجد جامع نایین ،دیوار جبهه ورودی
شرقی مسجد اشترجان ،دیوار جبهه ورودی شمالی مسجد
اشترجان ،دیوار هوی سنگی کرمانشاه ،مسجد جامع افین،
دیوار جبهه شرقی کاروانسرای برسیان ،گنبد خسروی
مسجد جامع اصفهان ،ایوان عمر مدرسه مظفری اصفهان،
ایوان شمالی مسجد جامع اصفهان ،مسجد جامع ساوه،
مهیار ،آرامگاه پیروز نهاوندی ،مقبره پیربکران ،جیالن آباد،
کلیسای تبریز ،مسجد جامع دامغان ،مسجد جامع قزوین،
مناره نظام الملک ابرکوه ،مسجد شیخ لطفاهلل اصفهان،
یزدخواست ،یخچال دوقلوی سیرجان کرمان ،یخچال ریگ
آباد کرمان ،محمودآباد سیرجان ،برج کبوتری اشکهران
مسجد جامع اردستان
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ترکیبی
(مستطیل و مثلث)

تو ُپر (منفرد -منقطع)

25

نمونهها
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کمانی

ترکیبی
(مستطیل و کمان)
ترکیبی
(مستطیل ،مثلث و
کمان)

ترکیبی (مستطیل و
مثلث) و پلکانی

ترکیبی (مستطیل و
کمان) و پلکانی

تو ُپر (منفرد -منقطع)

8

تو ُپر (پیوسته سرتاسری)

2

تو ُپر (منفرد -منقطع)

6

تو ُپر (منفرد -منقطع)

1

تو ُپر (منفرد -منقطع)

1

تو ُپر (منفرد -منقطع)

2

تو ُپر (منفرد -منقطع)

2

1

مثلث

مستطیل

مستدیر

ترکیبی
(مستطیل و مثلث)

تو ُپر (منفرد -منقطع)

ترکیبی (مستطیل و
مستطیل) پلکانی

تو ُپر (منفرد -منقطع)

1

تو ُپر (منفرد -منقطع)

1

ترکیبی
(مستطیل و
مستطیل)
ترکیبی
(مستطیل و
مثلث)

مستطیل

مستطیل
ترکیبی
(مستطیل و مثلث)

تو ُپر (منفرد -منقطع)

2

تو ُپر (پیوسته شبکهای
تاقی)

1

تو ُپر (منفرد -منقطع)

1
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چهارسوی بازار قیصریه ،کبوترخانه آتشگاه اصفهان،
ایوان شمالی مسجد جامع اصفهان ،مسجد جامع فهرج،
مسجد حاج رجبعلی اشکذر ،مورچه خورت ،کوچههای
یزد ( 2مورد)

مسجد جامع نطنز ،دیوار هوی اطراف روستای خور

کبوتر خانه اژیه ،دیوار هو مزرعه حاج حسن کوهپایه،
دیوار جبهه جنوب شرقی مسجد اشترجان ،خانه
استپانیان ،مدرسه ایرانشهر یزد ،مسجد جامع یزد
دیوار هو در مسیر اصفهان -ورزنه

مسجد شیخ لطفاهلل اصفهان ،یخچال عباس آباد حاجی
یکی از کوچههای یزد ،یخچال کبوتر خان کرمان
گنبد قابوس ،مدرسه ایرانشهر یزد

ارگ آق قلعه سبزوار ،ارگ علیشاه

مسجد جامع گلپایگان
مسجد جامع برسیان
مسجد جامع شوشتر
مسجد جامع شوشتر

پشت گنبد تاج الملک مسجد جامع اصفهان

جدول  .9گونهشناسی دیوارهای هوی دارای بازشو ،نمونههای مورد بررسی (مأخذ :نگارندگان)

مستطیل

کمانی

دارای بازشو،
یکطبقه،
تکواحدی

نوع بازشو

تعداد نمونه

دستگیرهای بدون پایه با
پوشش قوسی

3

دستگیرهای پایهدار با پوشش
قوسی

3

دیوار هوی سنگی ،قلعه جالل الدین
گرمه ،یخچال مؤیدی کرمان

1

مسجد جامع قاین

دستگیرهای پایهدار با پوشش
تخت

دیوار هوی پیر هریشت اردکان ،دیوار
هوی آجری ،دیوار هوی ایوان عمر
مسجد جامع اصفهان
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پالن

مقطع

نوع حجم

نمونهها
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ترکیبی
(مستطیل و
کمان)

مستطیل

ترکیبی
(مستطیل و
مثلث)

2

امامزاده اسفراین ،شیراز نزدیک
شاهچراغ

2

دیوار هو در بم ،دیوار هوی آجری

4

مسجد جامع یزد ،نارین قلعه ( 3مورد)
مورچهخورت

درگاهی پایهدار با پوشش
قوسی مازهدار

دستگیرهای پایهدار با پوشش
قوسی مازهدار

دارای بازشو،
یکطبقه،
دوواحدی

ترکیبی (درگاهی و
دستگیرهای پایهدار با پوشش
قوسی مازهدار)

1

دستگیرهای پایهدار با پوشش
قوسی مازهدار

1

مسجد جامع هفتشویه

دارای بازشو،
دوطبقه،
تکواحدی

دستگیرهای پایهدار و بدون
پایه با پوشش قوسی مازهدار

1

برج خواجه نعمت عقدا

دارای بازشو،
یکطبقه،
تکواحدی

درگاهی پایهدار با پوشش
قوسی مازهدار

1

دستگیرهای پایهدار با پوشش
قوسی تیزهدار

2

ترکیبی
(مستطیل و
مثلث) پلکانی

دارای بازشو،
یکطبقه،
تکواحدی
دارای بازشو،
یکطبقه،
تکواحدی

دستگیرهای پایهدار با پوشش
قوسی مازهدار

1

ترکیبی
(مستطیل و
مستطیل)

دارای بازشو،
یکطبقه،
تکواحدی

دستگیرهای پایهدار با پوشش
قوسی تیزهدار

ترکیبی
(مستطیل،
مثلث و کمان)
ترکیبی
(مستطیل
و مستطیل)
پلکانی

ترکیبی
(مستطیل و
مستطیل)

دارای بازشو،
یکطبقه،
تکواحدی

دستگیرهای پایهدار با پوشش
قوسی تیزهدار

1

مسجد بابا عبداهلل
مسجد جامع قاین (طرفین ایوان)،
مسجد فروشان خمینیشهر اصفهان
دیوار هو در پیر هریشت اردکان

مسجد دامغان
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ترکیبی
(مستطیل و
مستدیر)

دارای بازشو،
دوطبقه،
دوواحدی

ترکیبی (درگاهی و
دستگیرهای پایهدار با پوشش
قوسی مازهدار)

1

مسجد جامع یزد

دارای بازشو،
یکطبقه،
تکواحدی

ترکیبی
(مستطیل و
مثلث) پلکانی

ترکیبی
(مستطیل و
مستطیل)

دارای بازشو،
یکطبقه،
تکواحدی

درگاهی پایهدار با پوشش
تخت

1

خانه استپانیان اصفهان
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جدول  .10گونهشناسی دیوارهای هو ازنظر مصالح ،نمونههای مورد بررسی (مأخذ :نگارندگان)

مصالح

تعداد نمونهها

آجر

78

خشت و گل

8

سنگ

11

 .4نتیجهگیری

نمونهها

نایین مستطیلی ،آرامگاه شیخ احمد ذاکر ،ستون مسجد جامع اصفهان ،گنبد قابوس ،مدرسه ایرانشهر
یزد( ۲مورد) ،قلعه آرین شهر ،مسجد جامع گناباد ،مسجد جامع نیریز جبهه شرقی و غربی( ۲مورد)،
ازيران ،بقعه پیربکران ،یک بنا در تهران ،مسجد دشتی ،آب انبار حاج محمود عقدا ،فرودگاه انگلیسیها
میبد ،آتشکده اسپاخو ،مسجد جامع نایین ،مسجد اشترجان ( 3مورد) ،دیوار جبهه شرقی کاروانسرای
برسیان ،گنبد خسروی مسجد جامع اصفهان ،ایوان عمر مدرسه مظفری اصفهان ،ایوان شمالی مسجد
جامع اصفهان ،مسجد جامع ساوه ،آرامگاه پیروز نهاوندی ،مقبره پیربکران ،جیالن آباد ،مسجد جامع
دامغان ،مسجد جامع قزوین ،مناره نظام الملک ابرکوه ،مسجد شیخ لطف اهلل اصفهان ،یزدخواست،
مسجد جامع اردستان ،چهارسوی بازار قیصریه ،کبوترخانه آتشگاه اصفهان ،مسجد جامع فهرج،
مسجد حاج رجبعلی اشکذر ،مورچهخورت ،کوچه های یزد (۳مورد) ،مسجد جامع نطنز ،ارگ علیشاه،
مسجد جامع اردستان ،خانه استپانیان ،مسجد جامع یزد( 3مورد) ،دیوار هو در مسیر اصفهان  -ورزنه،
مسجد جامع گلپایگان ،مسجد شیخ لطف اهلل اصفهان ،ارگ آق قلعه سبزوار ،برج کبوتری اشکهران،
دیوار هوی پیر هریشت اردکان ،دیوار هوی آجری ،دیوار هوی ایوان عمر مسجد جامع اصفهان ،قلعه
جالل الدین گرمه ،يخچال مؤیدی کرمان ،مسجد جامع قاین ( ۲مورد) ،خانه استپانیان اصفهان،
امامزاده اسفراین ،شیراز  نزدیک شاهچراغ ،دیوار هو در بم ،دیوار هوی آجری ،نارین قلعه ( ۳مورد)،
مورچه خورت ،مسجد جامع هفتشویه ،برج خواجه نعمت عقدا ،مسجد بابا عبداهلل ،مسجد فروشان
خمینی شهر اصفهان ،مسجد دامغان ،دیوار هوی نزدیک پیر هریشت اردکان
یخچال کبوترخان کرمان ،يخچال عباسآباد حاجی ،کبوترخانه اژیه ،يخچال دوقلوی سیرجان (۲
مورد) ،مهیار ،یخچال ریگ آباد کرمان ،محمود آباد سیرجان

مسجد جامع افين ( 3مورد) ،قلعه سنگی قم ،دیوار هو در مسیر اصفهان و یزد ،دیوار و در اطراف
روستای خور ،قالت شیراز ،بک بنای سنگی در کرمانشاه ( ۲مورد) ،کلیسای تبریز ،دیوار سنگی مزرعه
حاج حسن کوهپایه
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معماران گذشته همچون مهندسان امروز دانش مبتنی
بر تجربهی خود را در راستای مهار نیروهای رانشی به
نحو مطلوبی بهکار گرفته که استفاده از دیوارهای هو با
بررسی
رویکرد سازهای از آن جملهاند .شناسایی این سازه با
ِ
اسالمی ایران
نمونههای متعدد و متفاوت از معماری دورهی
ِ
با بهرهمندی از مطالعاتِ میدانی مورد پژوهش قرار گرفت
و از آن جملهاند:
حس بصری ،دیوارهای هو را از
 .1نویسندگان مبتنی بر ِ
مالک دستهبندیها در
لحاظ فرم و شکل که غالبترین
ِ
نگاه نخست است ،به دو دستهی کلی تو ُپر و دارای بازشو
تقسیم نمودهاند.
 .2هر کدام از دستههای قیدشده ،خود به زیربخشهای

دیگر محدود میگردند .از آن نمونهها میتوان در دستهی
تو ُپر ،دو دستهی منفرد -منقطع و پیوسته و در گونهی
دارای بازشو ،سه شاخهی دستگیرهای ،درگاهی و ترکیبی
(دستگیرهای و درگاهی) را مطرح نمود.
بررسی بازشوها نشان داد این گونه دیوارهای هو ،از نظ ِر
.3
ِ
ق تخت و َسغ (منحنی) است(بخش
پوشش دارای دو شِ 
.).3-1-1
های دیگ ِر دیوارهای هو از لحاظ فرم و شکل،
 .4زیرشاخه ِ
بر اساس فر ِم پالن و مقطع در بخش  2-1-3و 3-1-3
مقاله به صورت مبسوط پرداخته شدهاست.
محل آن ،موقعیت
اساس سازهی دچا ِر رانش و
 .5بر
ِ
ِ
پالن بنا مورد سنجه قرار گرفت
قرارگیری دیوار هو در
ِ
ِ
پشت
و از این دسته می-توان به دیوارهای هوی نَبشیِ ،
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پشت تاق آهنگ ،درکنار
پشت سازهی گنبد،
گنبدخانه،
ِ
ِ
پشت راهرو ،پای
سازههای بلند مانند مناره یا برج کبوتریِ ،
دیوار و پشت یک دیوار بلند و طویل اشاره نمود.
معماری ایرانی سبب شد
 .6وجود اقلیمهای متفاوت در
ِ
دستهای دیگر مور ِد تفق ِد نویسندگان قرار گیرد که در جنس
مصالح بهکار گرفته در دیوارهای هوی قابل بررسی
و نو ِع
ِ
مصالح بهره برده شده،
تأثیرگذار میباشد .در این دسته
ِ
خشت و گل ،آجر و سنگ میباشند که استفادهی آجر در
دیوارهای هوی معماری دوران اسالمی غالب است.
اساس
تأمل دیگر ،گونهی دیوارهای هو بر
 .7دستهی قابل ِ
ِ
ساخت
زمان ساخت میباشد .این زمان میتواند همزمان با
ِ
ِ

ساخت آن باشد که دستهی دوم رایجتر است.
بنا و یا پس از
ِ
 .8نکتهی قابل اشاره در این دسته ،کاربر ِد مرمتی و
حفاظتی دیوار هو میباشد .به نظر میرسد با جمعبندی
ِ
مطالب و آمارهای بخش  ،4بتوان اینگونه عنوان داشت که
معماران ،دیوارهای هو ،با فرم توپر ،از نوع منفرد -منقطع
ترکیبی مستطیل و مثلث را،
با پالن مستطیلی و مقطع
ِ
ترین آنها برای مقابله با نیروی رانشی وارده از
مطلوب ِ
سوی بنا میدانستند که علل این انتخاب را میتوان،
سهولت ساخت و ایفای بهترین عملکرد ،از نوع سازهای بر
تجربی آنان استوار بودهاست.
شمرد که بر شناخت و آگاهی
ِ

پینوشت
 .1نمونهپژوهی یا موردپژوهی یا  ،case studyجستوجویی تجربی است که یک پدیده یا مکانی معین را مورد پژوهش قرار میدهد .این راهبرد
عوامل پیچیده در تعامل با آن مطالعه میکند (گروت و وانگ .)346 ،1388
یک مورد خاص را با تمام
ِ
Viollet-le-Duec .2
Flying Buttress .3
Heyman .4
Fitchen .5
Barbier .6
Noyon .7
Jacques Heyman .8
 .9از این بارهای اضافی به عنوان نیروهای رانشی یاد میشود.
Macdonald .10
 .11از دوطبقه بیشتر در نمونههای موجود در معماری گوتیک قابل مشاهده است.
 .12نوع ترکیبی فقط برای بازشوهای دو واحدی در نظر گرفته میشود.
 .13مربع نوعی مستطیل است که طول و عرض آن با هم برابر است ،بنابراین فرم مربعی شکل نیز در این گونه قرار میگیرد.
 .14هرآنچه فرم گرد مانند داشته باشد (دهخدا .)1377
Rapoport .15
عرضی دیوار ،نیروی وارده نباید از محدودهی «خروج از محوریت» خارج شود .این محدوده برای
جهت عد ِم ایجا ِد تنش کششی در مقطع
ِ .16
ِ
میانی مقطع عرضی آن برآورد شدهاست (میالئیس .)127 ،1391
مقاطع مستطیلی مانند جرز دیوار ،یک سوم
ِ
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Buttresses has been used as a support structure in the field of architecture. This under pressure
structure prevents from thrust force advancement and creates resistance and stability of main
structure against any horizontal movement. Study references related to architectural structures
makes it clear that little researches is dedicated to support structures, particularly buttress in Iran
and is not provided the answer to this question: By what measures can investigated types of buttress
and what are these types. Meanwhile, raised the issue of the buttress in the area of specialized
restoration as a way of treatment, it is needed to urgent research conducted in this regard. The
purpose of this study is understanding buttress in Iran. Therefore, relying on library studies then
field research and surveying of 100 available samples, discovering and typology of buttresses of
Persian architecture was intended. The main outcome of this study was to identify buttress species
based on measures of form, position of buttress in plan, materials and construction time. The
study of the typology of the studied samples showed that any combination of solid rectangular
plan and combined sections (rectangle and triangle) types, are the most practical buttress of the
100 participants of this research. Ease of construct and play the best structural role of the buttress
can be reasons of using by architectures that has been based on their empirical knowledge. The
buttresses have openings such as the type of a floor with the port covering of circular arch type;
have allocated the most acceptances from the architects. An achievement that offers this research,
are scientific solutions for restorers and architects to design the buttress species in restored historic
buildings.
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