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چکیده

مطالعه تاریخ معماری ایران با كمبود منابع مكتوب روبه روست و بهرغم برجای ماندن شمار زیادی از بناهای مختلف ،دانش ما در مورد
مسیر طرح تا ساخت ابنیه متكی بر مطالعه بر بناها و گاهی اشارات اندك متون به معماری است .در این نوشتار به یكی از منابع مهم دورة
ایلخانی كه اطالعات زیادی از محاسبات و فرایند ساخت و ساز و معماری دارد ،پرداخته میشود .دانش استیفا ،دانش محاسبات مالی است
و کتابهای زیادی در این موضوع در تمدن اسالمی برجای مانده است .منابع مالی آنچه را معموال در کتابهای رسمی تاریخ نادیده و
مغفول واقع شده ،نشان میدهد .یکی از این کتابها المرشد فی الحساب نوشته حسن ابن علی است که در دهه آخر سده هفتم در زمان
وزرات صدرخالدی وزیر گیخاتو و غازان نوشــته شده است .کتاب نسخهای مثنی از اسناد دیوانی است و هزینههای مربوط به مشاغل و
پرداختهای مختلف را ثبت کرده اســت .این پژوهش با روش تحلیل محتوا و تفسیر متن به نشانههایی در متن کتاب که تاریخ معماری
دروه ایلخانی را بیشتر روش میکند میپردازد .این کار با مطالعه هزینه ساخت برخی بناها و مواد و مصالح مورد استفاده در ساخت و ساز و
مبالغ دستمزهای روزانه و دیگر اصطالحات معماری که در روند ساخت به آن اشاره میشود انجام خواهد شد .این تحقیق به دنبال پاسخ
به این پرسشــها است :مطالعه المرشد چه اهمیتی در تاریخ معماری دارد؟ این متن چگونه به شناخت مواد و مصالح تزیینات و یا فضاهای
معماری ایلخانی کمک میکند؟ بخش محاسبات معماری در کتاب المرشد مربوط به ساخت یک خانه ،باغ ،آسیاب است .توصیفات متن
نشان میدهد خانه مورد اشاره در متن خانهای تک ایوانی دوره مظفری است که در آن از خشت و آجر استفاده شده بوده است .هزینهها
به دو بخش دســتمزدها و هزینه مصالح تقسیم شدهاند .بنا با مقرنسهای گلی تزیین میشده و در گچ رو کار از سریش استفاده کردهاند.
استادان روزی  1دینار و شاگردان روزی یک چهارم دینار مزد میگرفتهاند.
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مقدمه
ّ
تحلیل و اســتنباط معمارانه در تاریخ معماری ای رانی بر اســاس
مستندات بناها و آثار برجای مانده یا مستندات تص ویری در ن ّقاشی
نسخههای خطی و یا اشارات پ راكندة متون تاریخی  -که البته این
ســه منبع هم ارز نیستند  -با دشــواریها و پیچیدگ یهای ف راوانی
رو به روســت .اما به دلیل كمبود منابــع دربارة معماری كه بارها به
آن اشــاره شــده (نك  )Holod, 1988: 1م یت وانند اماره و ق رینهای
ب رای بررسی تاریخ معماری باشــند .عموما تحقیقات جدید ،منابع
طراحــی گرفته تا مصالح و
تاریخــی را دربــارة معماری و بن ّایی از ّ
ف رایند ســاخت خاموش تلقی كردهاند (ویلبــر و گلمبك:1374 ،
19؛ هیلن ب راند)22 :1386 ،
مــورد ســوم یعنــی اشــارههای پ راكنده نیــز بر اســاس دانش
ن ویســندگان گاهی هم راه با شــنیدهها و افسانههاست (مثال نم ونه
كتابهای مختلف با عن وان عجایب المخلوقات دربارة شــهرها و
آثار شگفتانگیز پیشینیان) .یکی از اولین کتابهایی که بخشی
در معماری و عم ران داشــته است كتاب االحیا و اآلثار رشید الدین
فضل اهلل همدانی است که متأسفانه تا کنون نسخهای کامل از آن
شــناخته نشده و فقط فهرســت کتاب و بخش کشاورزی آن باقی
مانده اســت .1در دورة تیموریان با وجود دقّــت نظری كه مؤلّفانی
چون شــرف الدین علی یزدی در نــگارش آثار خود (به خصوص
منشآت ،یزدی )1388 ،به هنرهای رایج زمان خود داشتهاند ،در مورد
معماری بی شتــر به كتیب هنگاری و ذكر كتیب ههــای ابنیه به علّت
اهمی ّت ادبی آن پرداختهاند.
خ واند میر اولین كســی است كه بخشــی مستقل در باب ابنیه
هــرات و هنرمندان دورة تیمــوری در كتابهای خود به خصوص
خالصه االخبار (خ واند میر ،نســخه خطی شــماره  ،317کتابخانه
مجلس) آورده اســت .پس از وی مورخــان دورة صفوی نیز این راه
را ادامــه دادند .اما پس از نگارش گلســتان هنر قاضی احمد قمی
(قاضــی احمد ،بی تا) (كه آن هم اشــارات پ راكندهای به معماری
دارد) در دورة صفــوی ،اثــر تألیفی دیگری كــه در مورد هنرمندان
نوشــته شده باشــد ت ولید نشد .علّت این امر را شــاید بت وان در این
نكتــه یافت كــه بی شتر مؤلّفان از وجود اســناد دولتــی و دی وانی
م ربوط به هزینهها و استادان و شیوههای محاسبه كار صنعتگ ران
و پیشــهوران آگاه بودند و ضرورتی ب رای پرداختن به آن احســاس
نمیكردنــد .البته مقدار زیادی از این اســناد از دورة صفوی به بعد
برجای مانده و به دقّت تمام فعالی ّتهای هنری را ثبت كرده است.
دراین تحقیق به اســناد و خصوصاً اســناد دی وانی و استیفا به عن وان
منبعــی ب رای تاریخ هنر و معماری پرداخته و یكی از منابع منتشــر
نشده ب رای دستیابی به دانش معماری قرن هفتم تحلیل م یشود.
هدف این تحقیق شناخت منابع تاریخ معماری و مطالعه اطالعات
تاریخ معماری بر اساس اسناد و منابع استیفا در دروة ایلخانی است.
به این منظور با بررســی منابع دورة ایلخانی و با رویکرد تحلیلی به

تنها منبع اســتیفای برجای مانده یعنی کتاب المرشد فی الحساب
پرداخته خ واهد شد تا بخش محاســبات معماری آن مورد مطالعه
ق رار گیرد.2

اسناد فعالیتهای هنری و معماری
اســناد دی وانی متع لّق به دورههای قبل از صف ویه -مانند آنچه در
مورد هزینههای اداری آســتان قدس و موقوفات آن از دوره صف ویه-
م یبینیم در م وارد دیگر بســیار نادر اســت .از این نم ونه ســندها
برخــی نیــز در كتابهای آموزشــی م ربوط به آیی نهــای دی وانی
و اســتیفا به جای ماندهاند .این كتابها كه شــیوههای نوشــتن و
محاســبات دی وانی را آموزش م یدهند گاهی جزییات برخی اسناد
را بــرای ذكر مثال نقل كردهاند كــه آن مثالها امروزه ب رای تحلیل
و مطالعــة تطبیقی متون و هن رها بســیار باارزش هســتند .از اصل
نم ونههای محاســبات این دوره تا کنون موردی معرفی نشده است
و اگر نم ونههای نقل شــده در متون برجای مانده ،مطابق با اســناد
اصل باشــند اهمیت بســیاری دارند .اگر نم ونههای نقل شــده بر
اســاس دانش مؤلّف از محاسبات معماری روزگار خود باشد دقت
اطالعات به همان نسبت کاهش م ییابد.
نگارنده پی شتر به اهمی ّت متون دی وانی و محاســبات مستوفیان
در باره هنر اشــاره كرده است (خودداری نایینی )1393 ،دو اثر مهم
پیش از دورة صفوی ب رای تبییــن تاریخ فعالی ّتهای صنعتگ ران و
هنرمندان و معماران ،یكی رســاله فلكیه تالیف  806هجری قمری
(مازندرانی ،کتابخانه مجلس ،نســخه شــماره  )6541/1و دیگری
المرشــد فی الحســاب تالیف  691هجری قمری (حسن ابن علی،
نسخه شماره  )2154هستند.3
در نــگارش كتــب و دفاتر دی وانی (مانند نســخه المرشــد فی
الحســاب) نیز شــیوة طومارن ویسی رعایت شده اســت تا هر گ ونه
دخــل وتصرف در آن غیر ممكن باشــد .بدیــن معنی كه مطالب
در بخشهــای معین از صفحه و ادامة مطلب هر صفحه ،در همان
قسمت(چپ یا راست) صفحه بعد آمده است.
نم ونههای اســناد م رتبط با هنــر و معماری باقــی مانده از دورة
قاجار به دلیل تغییر در نظام نوشــتن اســناد دی وانی و حذف برخی
از دفاتر حســاب شــشگانه (اوارجه ،قانون ،تأریج ،روزنامه ،مفرده،
خرج مقــرر دی وان) از نظر شــكلی نیز متفاوتنــد؛ یعنی ب راتهای
طومــاری (كاغذهای به هم چســبانیده شــده ط ولی) هســتند كه
اعــداد آن برخالف نم ونههای دفترهای آموزش دفترداری واســتیفا
مانند المرشــد و فلكیه ،اعداد واقعی و دقیق هستند و سند دولتی
محســوب م یشــوند .مخصوصاً كتابچ هها كه آنها نیز بر اســاس
روزنامههای مخارج یومیه نوشــته شدهاند و هزینهها و گاهی برآورد
هزینههــا را مكتوب كردهاند كه نم ونــه منحصر به فرد آن كتابچه
ساخت و ساز مسجد سپهساالر از سال  1296تا  1304است.4

كتابالمرشدفیالحسابووضعیتمعماریدروةایلخانی
حســن ابن علی ،المرشد را در ســال  691قمری (نسخه مجلس:
5
 )183و در دورة صدارت صدرالدین اب والوفای خالدی به زبان فارسی
تالیف و به وی اتحاف کرد (پیشین .)4 :این صدر الدین همان كسی
است كه میان او و رشید الدین کدورتی پیدا شده بود .جالب آن كه،
وی كسی اســت كه از نگارش متنی در حسابداری دی وانی حمایت
كــرد ،اما در جمادی االخــر  697ق .به خیانــت در ام وال مملكت
متهم شد (رشــید الدین فضل اهلل .)118 :1358 ،رشید الدین گزارش
فســاد اقتصادی این وزیر زمان گیخاتو را آورده اســت (پیشین319 :
و  .)239صــدر الدین چاوی آنطور کــه ابن فوطی (به نقل از :زیات
 )497 :1937نوشته است ب رای رواج پول کاغذی چاو در اقتصاد دوره
ایلخانی تالشــی ناموفق داشت و س رانجام در رجب همان سال به دو
نیم شد و به قتل رسید( .6رشیدالدین فضلاهلل.)120 :1358 ،

اهمی ّت این كتاب به غیر از این که م ربوط به دورهای اســت که
اطالعات کمی از معماری آن در دســت است ،به سبب جامعی ّت
نســبی متن آن دربارة شــاخهها و فعالی ّتهای هنری و پیشــههای
مختلف آن زمان است .در این نوشتار بخشی از كتاب المرشد كه
محاســبات دی وانی م ربوط به معماران را ضبط كرده اســت تحلیل
م یشــود تا از این ط ریق به دانشــی در مورد مصالح ،هزینهها ،طرح
و اج را و گ ونهشناســی عناصر معماری دست پیدا كنیم .البته باید
این نكته را در نظر داشــت كه این صورت حســاب نم ونهای است
كه شاید از نم ونهای واقعی (اصل) بازن ویسی شده باشد .اما با توجه
به ضرورت دقّت در محاسبات معماری كه همیشه چالش ب رانگیز
بــود و ناظ ران متع دّد بر كار وهزینههای معماران نظارت میكردند،
ابهام دارد (مثال در مورد خیانت در زر و مال ساخت نظامیه در دورة
سلجوقی رک :هندوشاه نخج وانی.)270 :1357 ،
از المرشــد فی الحســاب تا كنون دو نســخه معرفی شده ولی
تحقیقات بر روی نســخة مجلس (شــماره  )2154انجام شده است
(رك مقالههــای :وثوقــی و ســلیمانی1392 ،الــف و ب؛ صفری
آق قلعــه 1388 ،و  .)1389نســخة مجلس تاریــخ كتابت ندارد اما
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تصویر شمارة  :1نسخه خطی المرشد فی الحساب؛
مأخذ :كتابخانه مجلس شورای اسالمی ،شماره  ،6541صص292و293

تاریخهایی از ابتدای ســدة هفتم در آن یاد شــده است که با شیوة
کتابت نسخه م وافق است .به عبارتی نسخهای است که نزدیک به
زمان تألیف کتابت شــده است .تاریخ نسخة تاتارستان حدود یک
قرن بعد( کتابت 795ق )گزارش شــده اســت (وثوقی و سلیمانی
 1392ب .)87 :زمــان تألیف كتاب یعنی ســالهای دهة آخر قرن
هشــتم ،زمانی اســت كه به گزارش خ واجه رشــید الدین فضلاهلل
«مردم از ســر ف راغت و رفاهیت خاطر ســرایهای خوب م یسازند
و ای وانهــا بر میكشــند و به عمــارت مشــغ ولند و باغهای نیكو
م یســازند»( .رشــید الدین فضل اهلل )360 :1358 ،و در هر شهری
زیاده از هزار خانه م یســازند (پیشین .)351 :به همین سبب قیمت
خانههایی كه صد دینار ارزش داشــت تا هــزار دینار و بیش از آن
رسیده بود (پیشین و نی ز 360 :و .)204رونق ساخت وساز که با ثبت
دقیق مخارج و حســاب وکتــاب هم راه نبود ســبب اتالف مال و
ســاخت بناهای نا مستحکم شــده بود.ناظ ران ومشرفان ابنیه بیشتر
به دنبال سود بودند:
8
«كسانی كه بر سر آن [عمارت] م یبودند اللیله حبلی م یگفتند
و مال از میانه م یرفت و زیادت عمارتی میسر نم یشد و آن نیز كه
كردند بر بنیاد نبود و به اندك زمانی خ راب گشت» (پیشین.)202 :
بناب رایــن ب رای اینكه در كم و كیــف آالت و مصالح ك وتاهی
رخ ندهــد متخصصان معماری و دی وانی بر عمارت گماشــتند كه
مصالح نامرغوب در ساختمانها به كار نب رند و در مالتها ،گچ و
صاروج را با خاك نیامی زند:
هر كجا خ واجه معمتد مستظهر صاحب ناموس هست برگزیده
و بر ســر هر عمارتی نصب گردانیده و وجــوه به تح ویل او كرده
و خ واجگان معتبر و ن ویســندگان درست قلم و معماران مهندس را
نصب فرموده و تمام آالت را به صرفه تمام قیمت و اجرت به كار
بــردن آن مقدار آالت معین گردانیده تا اگــر ا ُ َج را 9تقصیر نمایند
نقصان و زیان به ایشان عائد گردد و به هر وقت معتمدان و مقومان
آالت بكار برده را در كار م یشمارند و بدان موجب از هر صاحب
جمعی محســوب م یدارند و چنان مضبوط اســت كه اگر تا صد
سال دیگر خ واهند كه آن را استیفا و اعتبار كنند محاسبه بیتكچیان
را بــا آالت كه به كار بردهاند مقابلــه كنند فی الحال حق از باطل
واضح گردد و قطع اً در آن زیر و باالیی نباشــد و هرگز هیچ اتفاقی
در كار آن خ واجگان و معام ران مجال طعن نیابد و بر سر هركاری
امینان منصوباند تــا نگذارند كه آلتهای بد به كار ب رند یا از گچ
و صــاروج چیزی گم[كذا]كنند و خاك در آن آمی زند و این ضبط
و احتیاط در عهده ایشــان اســت .دیگر آنكه تمامت آاالت چوب
و آهــن را به قیمت معین به مقاطعه دادهاند چنانكه جمله ان واع آن
معین و مقرر است (پیشین).
این زمان معاصر است با شروع عم ران پس از تخ ریبهای مغوالن
و دورهای كه آثار آن را به سبك آذری نامیدهاند (پی رنیا)55 :1354 ،
از پیشــههایی كه محاســبات دخل و خرج آنها در المرشــد آمده
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م یت وان به این م وارد اشــاره كرد :محاســبه اصحاب تح ویل شامل
قابــض (ص  ،)252خازن (ص ( ،)259خباز ص  ،)270قصاب (ص
 ،)274بــزاز (ص  ،)279عصار (ص  ،)280وكیل الخرج (ص ،)283
صایغ[زرگــر] (ص  ،)284حداد (ص ،)287نجار (ص  ،)288اصطبل
نج ــاد (ص .10)299
(ص  ،)288معمــار (ص  ،)299قن ّــا (ص ّ ،)297
برخی دیگر این محاسبات نیز ب هطور مستقیم به كارهای معماران
م ربوط اســت و در جای دیگر مورد بررســی ق رار خ واهند گرفت.
گاهــی در ذیل مخارج دیگر پیشــهها نیــز از مخارجی كه صرف
عمارت شده ذكری آمده است؛ مثل محاسبه الخباز (.)272
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اطالعات معمارانه در بخش محاسبة هزین ههای
معماری المرشد
محاســبه المعمار در صفح ههای  292تا ( 297تص ویر شــمارة )1
نوشــته شده است .البته همانطور که گفته شد پیوستگی متن به این
صورت است كه متن هر بخش در همان نقطه از كاغذ صفحه بعد
ادامه م ییابند (ب رای دیگر اصول نگارش اســناد دی وانی  :مازندرانی،
ب یتا-ب )27 :از این رو در بازن ویســی باید پیوستگی مطالب رعایت
شــود .مث ً
ال در بخش محاسبه المعمار (المرشــد  )296 :ضلع اَیمن
خالی مانده است .زی را محاســبه هزینههای آن در صفحه قبل پایان
یافته بوده اســت .با توجه به وجود اختالفات ارزشمند متن دو نسخة
رســاله فلكیــه كه در تحلیل و فهــم متن مؤثر بوده اســت احتماالً
نسخههای كتابخانة مجلس و آكادمی تاتارستا ِن كتاب المرشد نیز
اختالفاتی داشته باشــند كه این اختالفات ب رای مطالعه دقی قتر متن
مفید و ضروری است .البته اطالعات معمارانه المرشد نسبت به رساله
فلكیه بسیار بی شتر و مه متر اســت و در آن هزینههای ساخت بنا
تا مرحله نصب درها و گچكاری نوشــته شده است .این بدان معنی
است كه مجموع هزینهها ب رای یك ساختمان تكمیل شده در پایان
كار و بر اساس مدارك دیگر چون دفتر روزنامه (دفتری که مخارج و
محاسبات روزانه را ثبت م یکرد) محاسبه شده است.
ب رای هر بخش ســاختمان ،جداگانه هزینههای دستمزد و مصالح
نوشته شده است .مقادیر در ابتدای محاسبه به شكل كلی نوشته شده
ِ
معماری
و بعد جزییات آن شــرح داده شده است .محاسبات بخش
كتاب دو قسمت شده است:
* بخش اول ساخت عمارت مسك ونی
* بخش دوم :ساخت آسیاب و باغ.
در بخش اول كه كلیت مخارج نوشته شده ذیل آالت (مصالح)
از اعــراش یاد شــده كــه م یتــوان آن را هزینه چوب بســت و یا
داربســت دانســت .11معنی واژة (چفته) زیر واژة ع ربی ،به فارســی
نوشته شــده ولی در تفصیل مخارج نیامده است .منظور از اع راش
در متون تاریخی ،داربســتی اســت كه زیر تنــه درختان انگور ق رار
م یدادند و چون این كتابها عموما بر اســاس موضوع دســته بندی
م یشدند ع ریش كه مفرد اع راش است در بخش درختان و گیاهان

آمده و در فصل رز و تاك جای گرفته اســت (مانند ادیب نطنزی،
 137 :1346و میدانی .)519 :1345 ،از این رو به احتمال زیاد درختان
بــاغ بی شتر (اگر نه همه) انگور بودهانــد .با توجه به اینكه از 1000
[چوب] داربســت یاد شــده باید تعداد درختان قابل توجهی در باغ
كاشــته شده و باغ وسعت قابل توجهی داشته است .اما از داربست
در بخش محاسبه هزینههای بستان و باغ سخنی گفته نشده است.
در این متن عبارت «عماره ركن الصفه الكبیره ف یالدار المباركه»
نشــان م یدهد صحبت ازخانهای اســت كه صفــه بزرگی (حدود
 93متــر م ربع) دارد و دارای صفه بزرگ و مبارک توصیف شــده و
احتماالً خانهای معم ولی نیست و اعیانی به شمار م یرود .واژة دار
از واژة بیت عامتر و کل یتر اســت و در متون نیز از دار به س رای و
از بیت به خانه تعبیر شده است .جزئیات هزینههای مکتوب نشان
م یدهد مق رن سهای این بنا گچی نیستند و با گل درست شدهاند.
از این رو با توجه به مصالح و نیز نم ونههای مق رن سهای گلی ،این
مق رن سها از ســقف آویزان نبودهاند (چون الزم بود مصالح دیگری
چون میخ و ریســمان یا ســازو ب رای ســاخت مق رنس ذكر ش وند).
مق رن سها هم آجری نیســتند و میان پتكانه و مق رنس باید تع ریف
ش وند.
از طــرف دیگر متــن ،صفه را بــزرگ توصیف كرده اســت .با
توجــه به اینکه از ســاخت خود دار مبارکه صحبتی نمی شــود و
تنها از ســاخت صفه این خانه ســخن گفته شده ،م یت وان استنتاج
كرد كه در یك خانه بخشهایی تازه ساخته وبه بنا افزوده م یشود
كه شــامل یك ای وان (صفه) و دو فروار (باالخانه) و یك بســتان[؟]
م یشــود.مگر آن که همه فضای خانه را شــامل همین سه بخش
ذکر شــده در متن بدانیم .اســتفاده از آجر كه از مصالح گ ران به
شــمار م یآمده و در بناهای عمومی و یا حكومتی به كار م یرفته
نیز نشان م یدهد این بنا یك بنای معم ولی یا عادی نیست.
هزینه ســاخت بنا شــامل دو بخش دســتمزدها (اجرت) و آالت
م یشــود كه در ب راتهای قاجاری هم به دو بخش اجرت و قیمت
مصالح تقســیم شــده است .در بخش اجرت شــامل خشتكاری
(اســتعمال اللبن) ،آجر كاری (استعمال االجر) ،تطیین (در متن تاق
اندودن نوشــته شده ولی گ ویا به معنی عامتری شامل سقف زدن و
پوشــشها نیز باشد) و گچكاری است .ت رتیب راست به چپ دفتر
حســاب نشان م یدهد ت رتیب ســاخت بخشهای بنا نیز به همین
ط ریق بوده است .در بخش دوم و قسمت ساخت طاح ونه (آسیاب)
به جای تطیین از واژة البنایه استفاده شده است.
بام صفه فقط با كاه گل پوشــش شــده و در دو فروار سخنی از
پوشش بام نیســت .در بخش صفه به تطیین السطح (اندود پشت
بام) اشاره شده و در هزینهها فقط از كاه سخن گفته شده و باز هم
خاك و آب و سقا در شمار هزینهها نیامده ست.
در هزینههای خشت فقط هزینة خشتكاری نوشته شده و خشت
نیز جداگانه در مقیاس هزار عددی محاسبه شده است .خشتماالن

هزینه های معماری دورة ایلخانی به استناد كتاب المرشد فی الحساب

خشــت را آماده تح ویل م یدادند و هزینه قالــب و آب و خاك بر
عهده خود آنان بود (مقاطعهكاری جزیی) .خشت كار كردن و آجر
كار كردن هركدام به صورت جداگانه ب رای ســاختمان ذكر شــده
و نشــان م یدهد در بنا از خشــت و آجر با هم استفاده میكردند.
آجركاری احتیاج به كارگر داشت ولی خشتكاری نه .از این رو در
محاســبه آجر كار كردن هزینة استاد وكارگر جدا نوشته شده است.
آجر و خشــت هر دو خ ریده م یشد .گرچه معموالً خشتماالن در
كنار بنا خشــت را م یزدند ،زی را باید خشت پس از خشك شدن و
احتمال بارش باران به ســرعت استفاده م یشد و در نقل و انتقال نیز
خرد م یشــد .12اما آجر كار كردن وقتگی رتر و نیازمند كسی بود
كه آجر را به دست استاد دهد (مانند نقاشی بهزاد از كاخ خورنق) و
در كار كردن آن دقت بی شتری صرف م یشد.
دو نوع آجر ب رای ســاختمان اســتفاده شده است؛ نوعی كه ب رای
فرش (كف) اســتفاده م یشد و  1000عدد آن  5دینار قیمت داشت
و گ ونهای دیگر از آجر که ب رای پوشــش دی وارهای خشتی به کار
م یرفت و خ واجگی نام داشــته و قیمت 1000عدد آن  3دینار و از
آجر فرش ارزانتر بود.
در جایی كه خشت به كار رفته از اندود كاری (تطیین) یاد كرده
و در جایی كه آجر كار شــده اســت از گچكاری (تجصیص) یاد
کرده است .اما منظور از تطیین مالت آن نیست ،بلكه نوع پوشش
است که در دو نوع مق رنس و طاق و چهار پرگار ذكر كرده است.
محاسبة کلی هزینة طاق سقف و چهار پرگار با هم نوشته شده اما
در ریز هزینه از هم تفكیك شــده است .چهار پرگار هم به نوعی
پوشــش و هم به نوعی قوس اطالق م یشــود که در اینجا باید آن
را نوعی پوشش معنی كرد كه با خشت و گل انجام گرفته است.
گچ در سه جا استفاده شده است :در آجركاری (استعمال اآلجر)،
گچكاری (تجصیص) و سوم در نصب درها (تعلیق االب واب) .فقط
در گچكاری دی وارها گچ با ســریش ( :ثرط) آمیخته شــده و در دو
مورد دیگر گچ به تنهایی اســتفاده شــده اســت .كل س ریش ذكر
شده ،ب رای ســاخت صفه و دو باالخانه راست و چپ صفه استفاده
شده و در باقی مكانها هنگام ذکر مصالح تطیین از س ریش نامی
برده نشده اســت .مقدار كلی گچ در اینجا  3من و چهار دانگ و
نیم اســت كه در صفه یك من و نیم (یك من و سه دانگ) ،ب رای
فروار سمت راست یك من و  1/5دانگ و ب رای فروار سمت چپ
یك من به كار برده شده است .13ویلبر ضخامت گچ سطح (روکار)
را یك تا  3/5ســانت یمتر (ویلبر )87 :1346 ،و گاهی با آستركاری
تا  8ســانت یمتر (پیشین) گزارش كرده است .نسبت س ریش و گچ
اســتفاده شــده در ســه جای مختلف عبارتند از :صفه  700به 1/5؛
فروار سمت راست  600به 1/25؛ فروار سمت چپ 500 ،به .1
مقدار آج رها و خشتهای هر بخش عبارتند از:
صفه  120هزار عدد ،آجر خ واجگی  3000عدد،
فروار راست  110هزار عدد ،آجر خ واجگی 2500عدد،

فروار سمت چپ 100هزار عدد ،آجر خ واجگی 2هزار عدد،
ب رای كار كردن سه هزار آجر ،سه هزار من گچ استفاده شده است.
مجموع این محاســبات نشــان م یدهد دو فروار دو طرف ای وان
ه مانــدازه نبودهاند و فروار ســمت چپ از فروار ســمت راســت
كوچكتر بوده اســت .آجر نیز به عن وان پوشــش (نما) روی بنای
خشــتی استفاده شــده و از این رو مقدار آن كمتر است .خشت و
آجر نمای هر بخش نسبت زیادی (نزدیک به  40تا  50ب رابر) با هم
دارنــد و جایی که صد هزار خشــت به کار رفتــه 2 ،هزار آجر نما
اســتفاده شده است .این نوع كار خشــت و آجر روشی معمول در
سدة هفتم بود (ویلبر.)52: 1346 ،
از تطیین فقط در ساخت صفه و دو فروار آن یاد شده و دو بخش
داشــته است-1 :ســقف و طاق زدن -2 ،ساخت دی وار .در اینجا از
مالت نام برده نشده ولی چون خشتین بوده م یت وان گفت از مالت
گل اســتفاده شــده اســت .تق ریب اً یك قرن بعد در تص ویر ساختن
قصر خورنق توســط بهزاد (نظامی،خمسه ،نسخه كتابخانه ب ریتانیا،
شــماره  6810برگ شماره 154 :پشت) م یت وان بخشی از این كارها
را پیگیــری كرد؛ گرچه با نگاه دقی قتری به نقاشــیهای او برخی
نكات ،متناقض به نظر م یرســند .مــات روی زمین (ظاه را زمین
خاكی) عمل آورده شــده و باید مالتی گلی باشد كه با آن سقف
را م یپوشــاند .زی را با توجه به فاصلة میان گل و اســتادكار و حجم
مالت ت ولید و منتقل شــده به نزدیك معمار بعید به نظر م یرســد
مالت گچ باشــد .از طرفی گلكاران با پا داخل مالت هستند كه
گچ بودن مالت را منتفی میكند .باید اینگ ونه اســتنتاج کرد که
ب رای ساخت طاقهای بلند هم از مالت گل استفاده شده است.

37
تصویر شماره  :2مق رن سهای خشتی-گلی محراب مسجد تازه تخریب
شده محله ٌسکان ( )1396از دوره ایلخانی ،نایین؛ مأخذ :نگارنده
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آنچه در دســت كارگــرا ِن گل كش اســت نیز ممكن اســت
همان طشــت مسین 14باشد كه در ســدة نهم هر عدد آن  50دینار
(مازندرانــی ،ب یتا-الــف )138 :بود .در این تص ویر ســ ّقا كه ب رای
ســاخت گل آب آورده در پایین سمت راســت دیده م یشود كه
البته در محاســبات المرشد نیامده است .چند نفر در پایین سمت
راســت نگاره نیز با ســبد و یا بر پشــت ،آجر را ب رای آج رت راشان
(با تیشــههایی متفــاوت) ف راهم میكنند .بخشهایی از داربســت
به دی وار متصل شــده اســت .جای خالی چوب داربست بر برخی
بناهای تاریخــی هنوز وجود دارد .كاركرد داربســت در این نگاره،
بیش از آن كه نشــان دهد ب رای اج رای قوس طاق استفاده م یشود
ب رای ایستادن استادان و اُج را است .زی را مرحله استفاده از خو (قالب
قوس و طاق) پیش از پوشش است .آجر عالوه بر ت راش مقدماتی،
در دســتان اســتاد ت راش نهایی را پیدا میكند .نردبان استفاده شده
در نگاره بهزاد ،نردبان هفت پله اســت که توجه نقاش به ترســیم
جزییــات آالت معماری وبنایی را نشــان م یدهــد .نردبانها غالب اً
تعداد پله مشخّ صی داشتند و معیار قیمت آنها بوده است.15
در فروار سمت راست (در بخش گل اندودن) در مقایسه با صفه،
عالوه بر طاق ســقف و چهار پــرگار از  150قطعه مق رنس نیز یاد
شــده است .در فروار سمت چپ فقط  500قطعه مق رنس كار شده
اســت .مقایســة قیمت طاق وچهار پرگار با مق رنس نشان م یدهد
قیمــت چهار پــرگار بیش از اج رای مق رنس بوده اســت .از طرفی
برخالف این كه فروار ســمت چپ كوچكتر است مق رن سهای
فروار كوچكتر بیش از چهار ب رابر فروار دست راست است.
ایــن مق رن سها از انــواع مق رن سهای پركاری كــه برخی بناهای
ایلخانــی مانند مقبره شــیخ عبد الصمد در نطنز كار شــده (ب رای
تص ویر رك ویلبر و گلمبک  ،57 :1374شــمارة فهرســت  )39و
یا مق رن سهای گچی ورودی ایلخانی مســجد جامع نایین نیستند.
مق رن سهای خشــتی ساده نیز در آثار مناطق مرکزی دیده م یش وند
(تص ویر شــمارة  )2بقایای خانههای منســوب بــه دورة ایلخانی در
شــهر میبد با این نــوع تزیین ه مزمانی دارند (بــرای برخی از آثار
ایلخانی این شــهر مخصوصاً خانه برونی رك :اســفنجاری ،1385
تص ویر شــمارة  1و نیز رک :زارعی و دیگــران .)1395 :با توجه به
وجود تزیینــات گلی در برخی خانههای میبــد مانند خانة برونی،
محل تألیف و منطقة فرهنگی المرشــد باید در مركز ای ران باشد.16
داشــتن یك ای وان كه طول آن  2/3تــا  2/7ب رابر عرض ای وان بوده
(اســفنجاری  )19 :1385و در كنار آن اتاقی با تزیینات وجود داشته
(پیشین) از ویژگ یهای بناهای این دوره است .شاید بت وان تعداد زیاد
خشــتهای م ربوط به صفه را نیز در قیاس با دو فروار به وســعت
بی شتر یا به ارتفاع بی شتر صفة (ای وان؟) بنای فرضی نســبت داد.
ای وان رفیع از ویژگ یهای خانههای چهار صفه در دورههای ایلخانی
و تیموری دانسته شده است .با توجه به بزرگتر بودن صفه نسبت
به دو فروار ســقف آن با كار چهار اســتاد و  12شاگرد (كار چهار

روز یك استاد و سه شاگرد) تكمیل شده است.
واحد مق رنس در این زمان قطعه اســت و بــا توجه به نم ونههای
مق رن سهای گلی شــهر میبد و مناطق اط راف آن مشــخّ ص نشد،
چهــار پرگار كه از اجــرای مق رنس ِگلی ،گ رانتر بــوده دقیقاً چه
بوده است.17
بخش دیگ ِر گل اندودن ،ســاخت پی و دی وار اســت (در فروار
چپ فقط از پی سخن رفته ،شاید سه واً) و در ادامه از كاه یاد شده
که احتماالً نشاندهندة استفاده از كاه گل ب رای پوشش دی وار است.
در اینجــا نیز از قیمت گل ســخنی نیامده و شــاید جزو مصالح
خ ریدنی نبوده و یا قیمت آن در كل محاســبه م یشــده است .در
اســناد دورة قاجار م یبینیم كــه هزینة ك رایه حمــل و نقل نیز بر
مصالح افزوده م یشود .بنا بر این خاك ،حداقل هزینه حمل و نقل
دارد و از این اقالم جزیی در كل محاســبه م یشده است .ب رای هر
 400ذراع دی وار  200من كاه به كار رفته است.
قیمت د ِر صفه  45دینار بود و قاعدتا در انتهای صفه یك در دو
لنگه بوده که  5من آهن آالت (به قیمت  5دینار) نیاز داشته است.18
فروار راســت  3در دو لنگه ،یكــی  40دینار ،یكی  30و دیگری 15
دینار ،19داشــت که نشــاندهندة اندازة مختلف درهاست .زی را بعید
به نظر م یرســد كه جنس آنها متفاوت بوده باشــد .قیمت درهای
فــروار چپ  65دینار م یشــود( 59دینار ب رای درهــا و  6دینار ب رای
ملزومات در) با سه در دو لنگه  25 ،30و  10دیناری که تأیید کنندة
كوچكتــر بودن این فروار اســت .در كل هفت در وجود دارد كه
همگی زوج هســتند (مانند درهای تص ویر یوسف و زلیخای بهزاد
در نسخة گلستان سعدی ،دارالكتب قاهره) .از مجموع هزینهها 180
و نیم دینار هزینه درها و  19و نیم دینار آهنآالت بوده است.
اندازة اســتاندارد آجر دورة ایلخانی را  24تا  27سانت یمتر (ویلبر
و گلمبــك )138 :1374 ،و  20تــا  22را معمولتر از همه گزارش
کردهانــد (ویلبــر .)51 :1346 ،از این رو با دانســتن تعداد آج رهای
فرش م یت وان تصوری از فضای آن به دســت آورد .بدین ت رتیب با
اتخاذ میانگین  25ســانت یمتر م ربع ب رای یك آجر و  16آجر ب رای
فرش یك متر م ربع ،صفه بیش از  93متر م ربع ،فروار سمت راست
 62متر م ربع و فروار ســمت چپ  50متر م ربع م یشــود .نســبت
مســاحت صفه به فروار راســت  1/5اســت .در بخش پی و دی وار
(البنیــان والجدار) كــه زیر مجموعه اندودكاری اســت فقط از كاه
(تبن) اســتفاده شده است .در ابتدای محاسبه می زان كاه مصرفی را
 900من نوشته است ،اما در صفه  ،300در فروار راست  ،200در فروار
چپ  300من و در بنایی آسیاب نیز  200من محاسبه شده است كه
مجموع آن بیش از  900من كاه م یشود و دقت محاسبات معمارانه
را پایین م یآورد .در بخش پی و دی وار یا البنیان و الجدار (محیط؟)
صفه  500ذراع ،فروار راســت  400ذراع و فــروار چپ نیز  400ذراع
محاســبه شده است .از طرفی فرش صفه با  1500آجر فروار راست
با  1000آجر و فروار چپ با  800آجر فرش شــده بود .با احتســاب

جدول شمارة  :1مصالح معماری دورة ایلخانی و قیمت آنها بر اساس
کتاب المرشد
مصالح

مقدار

قیمت

لبْن (خشت)

1000عدد

نیم دینار

جص (کچ)

صد من

دو دانگ (یك سوم دینار)

آجر

ثرط (سریش)
تبن (کاه)

ماخذ :نگارنده

1000عدد
 1من

صد من

 3دینار

 1دانگ (یك ششم دینار)
 1دینار

جدول شمارة  :2دستمزدها بر مبنای واحد

نوع کار

مقدار کار

دستمزد

خشت كار كردن

1000عدد

 2دینار

كندن زمین (پی كنی؟)

 1نفر

دو دانگ

درخت نشاندن

 1نفر

ساخت مقرنس گلی
نجاری

ساخت دیوار و پی

ماخذ :نگارنده

 100قطعه
 1نفر

هر  100ذراع

 4دینار

نیم دینار

یك تا  5 .1دانگ
 2دینار

در گــچ كاری (تجصیص) ،آجــركاری (اســتعمال اآلجر) آجر
فرش كردن و كار گذاشــتن درهای ســاختمان اســتاد كار  1دینار

هزینه های معماری دورة ایلخانی به استناد كتاب المرشد فی الحساب

ذراع متوسطی (حدود  72سانت یمتر) كه گلوم بك بر اساس مطالعة
تطبیقی مســجد جامع ه رات و گزارش خ واند میر از آن به دست
آورده (ویلبــر و گلمبك )441 :1374 ،م یت وان مســاحت تق ریبی
فضاها را نیز اســتخ راج كرد .گرچــه در مطالعات میدانی برخی از
ابنیه مشــاهده شده كه ابعاد ســاختمانها مضرب طول آجر نبوده
است (ویلبر.)48 :1346 ،
بنا بر این ،ب هرغم تفاوت در تعداد خشــت و آجر مصرفی در سه
فضا و نیز تفاوت تعداد مق رن سها و مقدار كاه استفاده شده در دو
فروار (به ت رتیب  200و  100من) ،پی و دی وار در صفه (حدود  36متر)
و در دو فروار مســاوی و  28/80مترخ واهد بود .از این رو ،اســتنتاج
نهایی مقیاس فضاها دقیق نخ واهد بود.
با توجه به اینكه در ابتدای سند از حجرهها یا غرفههای روی بام
مسلط به داخل یا خارج (الشرف علی طرف السطح) 20سخن گفته
شــده ،باید غرفهها را فضایی م رتبــط با صفه در نظر گرفت .هزینه
غرفههای روی بام فقط در صفه ذكر شــده و م یت وانســته روی بام
صفه و یا بام دو فروار بوده باشــد .شرفهها به طور خالصه محاسبه
شــدهاند و فقط هزینة اجرت آن بــرای  100ذراع آمده و هزینة گچ
آن نیز  5هزار من محاســبه شــده اســت .واحد ذراع در متن فقط
ب رای بنیان و جــدار آمده و احتماالً منظور از آن در اینجا دی وار و
محیط آن است .اما مشــخّ ص نیست گچ بدون س ریش در اینجا
چه كاربردی داشته است .مصالح آن هم فقط گچ ذكر شده و ب رای
هر هزار عدد آجر ،هزار من گچ استفاده شده است.

و شــاگرد 1/5دانگ (یعنی یك چهارم اســتاد) و در بنایی آسیاب
اســتاد  5دانگ و شــاگرد  1/5دانگ م یگرفتند (دستمزد استادكار
بنایی در كار آســیاب ارزانتر بــود) .در همین زمان  100من غله 5
دینــار بود (المرشــد 21)292 :و درآمدها و مخــارج با یك من بار و
دانگی زر سنجیده م یشد (رشیدالدین فصلاهلل.)351 :1358 ،
بخش چهارم ركن صفة كبیره ســاخت قســمتی است كه واژة
آن شبیه البســتان 22خ وانده م یشــود .دو بخش آن شامل ساخت
دیــوار ب رای اصطبل (عماره الجدار لعمل ال ربیض) و كندن زمین و
اع راض اســت كه فع ً
ال دانسته نشــد .هر دو هزینه م ربوط به اجرت
است .حفر االرض نیز نباید رابطهای با چاه داشته باشد زی را كارهای
م ربــوط به قنات و چاه در جای دیگر (محاســبه القن ّا) ذكر شــده
است .احتماالً منظور از آن آمادهسازی زمین ب رای كشت است.
بخش پایانی این صورت حســاب نیز به ســاخت یك آسیاب
(طاح ونه) و باغ (الباغ) ب رای یك شخص (فالنی) اختصاص دارد.
محاســبه آســیاب دو بخش بنایی و نجاری دارد .قیمت اســتاد
و كارگــر تق ریبــاً ماننــد ســاختمانهای قبلی اســت و در آن از
10000خشــت و هزار آجر و  300من كاه (احتماالً ب رای پوشش بام)
اســتفاده شده اســت .در بخش هزینة م ربوط به نجاری هم دستمزد
یك نفر نجار به قیمت نیم دینار بوده ،یعنی هر نجار نصف یك
استاد كار بنا دریافت کرده است .مصالح ساخت آسیاب نیز شامل
آهن زی رین ســنگ آسیاب (قطب) كه  5من و قیمت آن  2دینار و
نیم بود .آهنآالت در این متن همه جا توزین شــده و با واحد من
آمده اســت .چوب نیز ب رای پره تنوره آسیاب  20من به قیمت نیم
دینار محاسبه شــده است .مصالح استفاده شــده در آسیاب نشان
م یدهد آسیاب آبی (احتماالً متكی به قنات) بوده است.
بخش دوم یعنی ساخت باغ به دو بخش دی واركشی مجدد (اعاده
لجدار الی حد باغ كذا) و نشاندن نهال (تغ ریس) تقسیم شده است.
دی وار باغ در سه روز اول تا سوم صفر آن سال با حضور یك استاد
و پنج كارگر ســاخته شد و روز آخر  4كارگر كار کردند .با توجه
به اینكه ب رای دی وار باغ هیچ مصالحی ذكر نشــده به نظر م یرسد
دی وار گلی بوده است و چون هر سه روز را جداگانه نوشته م یت وان
اســتنباط كرد دیــوار از ان واع دی وارهایی اســت كه در متن ســند
بایســنغری «دای» نامیده شده است (اصل سند در این كتاب منتشر
شــده)Lenz and lowry,1989:161 :؛ یعنی دی واری كه چینه گلی
اســت و هر چه به باال م یرود نازكتر م یشــود .این گ ونه دی وارها
به دلیل ســاختار گلی باید روزانه تمام اندازه محیط كار شود تا به
آسانی فرو ن ریزد.
س رانجام در بخش درخت نشــانیدن از سه چیز یاد شده كه هر
ســه واحد عددی دارند .نی (قصب)  10هزار عدد ،ق وائم كه شــاید
در اینجــا نرده معنی بدهد  500عدد و الخالف 5000عدد به قیمت
سه دینار.الخالف شناخته نشد .شاید نوعی درخت بید باشد (ادیب
نطنزی )137 :1346 ،و البته در این موضع مناسب نخ واهد بود.
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ممکن اســت مجموع این آالت همان اع راش باشدكه در صدر
صورتحساب ذكر شده است.

فصلنامه علمي ـ پژوهشي
سال هشتم

شماره سی و دوم تابستـان 1397
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نتیجه گیری
با توجه به كمبود منابع تاریخی در مورد معماری و مشاغل و مسائل
م ربوط به آن كتاب المرشد الحساب از منابع قدیمی و نادر این حوزه
است .در بخش محاسبات این کتاب مخصوصاً در محاسبات م ربوط
به معماران اطالعات معمارانه ارزشمندی قابل فهم است .در این بخش
هزینهها و دستمزدها و نیز آالت و مصالحی كه ب رای ساخت یا تعمیر
بناهای مسك ونی و باغ و یا آسیاب الزم است ذكر شده است .خانهای
که در متن از آن یاد شــده خانهای تــک ای وانی با فضاهایی در کنار
ای وان بوده اســت .بناهایی که در متن ذکر شدهاند ابنیة خشتی هستند
که با گ ونهای آجر که خ واجگی 23نام دارند و ارزانتر بودند پوشــیده
شدند .هزینههای بنا مانند دورههای متأخر صفوی و قاجار به دو دسته
دستمزدها و قیمت مصالح تقسیم شدهاند .در گچکاری ،س ریش اضافه
م یشــد که نســبت آن به گچ نزدیک به  500ب رابر واحد بود .استفاده
از ِگل در ســاخت مق رنس نشان م یدهد این مق رن سها از نم ونههایی
هستند كه در برخی بناهای میبد (مانند خانه برونی) و منطقة مركزی
ای ران از ســدة هفتم و دورة آل مظفر باقی ماندهاند واز این رو احتمال
تالیف کتاب در یزد یا مناق مرکزی ای ران قوت م یگیرد .البته با اینكه
جزئیات هزینهها نشان م یدهد ن ویسنده به نوشتن هزینههای ابنیه آگاه
است ،اما برخی نادرســت یها در محاسبات از دقت و در نتیج هگیری
ب رای مقیاس فضاها و یا مصالح كاسته است .ب رای تدقیق در استنتاجات
م ربوط به محاسبات معماری بررسی و مقابله با نسخة تاتارستا ِن کتاب
المرشد م یت واند راهگشا باشد.
پی نوشت ها

1 .1در مورد این دو كتاب و منابع دیگر رك:خودداری نایینی.1390 ،
2 .2نگارنده از ذات اهلل نیکزاد به خاطر مطالعه مقاله و بیان نکاتی تکمیلی
تشکر می کند.
3 .3به تازگی بخشی مختصر از كتاب المرشد منتشر شده (ای رانی و صفری
آق قلعه  ) 1394و كهنت رین فرهنگ شــناخته شــده فارسی در دانش
استیفا نامیده شده است.
4 .4اسناد بی وتات ،كتابخانه ملی ای ران ،شماره .7234-295
5 .5متون ســیاقی که بخش بزرگی از متن نسخه المرشد را در برمی گیرد
به زبان ع ربی است.
6 .6مقبره وی در آشنستان در نزدیکی قزوین ق رار دارد.
7 .7گ ویا ای وانهای بركشــیده كه در این دوره به دلیل افزایش نسبت ارتفاع
به عرض ساخته م یشد ،چشمگیر بود.
8 .8مثَل ع ربی به معنای  :شب آبستن است.
9 .9جمع اجیرو به معنی كارگ ران ومزدوران ،ازاین واژه در المرشــد بســیار
استفاده شده است.
1010علی رغم اهمیت فوق العاده اصناف مذكور ،بیشــتر این مشاغل در دو
تحقیق پیشــن بر ایــن كتاب (صفری آق قلعــه )1392 ،و نیز ای رانی و
صفری ( )1394ذكر نشدهاند.

1111منظور از اع راش در متن روشــن نشده است.با توجه به اینکه استفاده از
داربســت ب رای درختان یک بنای تازه ســاز بعید است شاید تاییدی بر
الحاق بنا بر یک ساختمان قدیمتر باشد.
1212البته در محاســبات آجرهای كوره نیز مقداری ب رای آجرهای شكسته
در نظر گرفته م یشد.
1313تجزیه آزمایشگاهی گچ در بخشهای مختلف خانه ی های مظفری میبد
و جستجوی س ریش در آن ب رای تكمیل این تحقیق ضروری است.
1414در اسناد دوره قاجار از این وسیله به نام كپه یا طبق گل كش یاد شده.
(دوازده صورت حساب ،شماره .)7583
1515بــرای مثــال نگاه کنید بــه قیمت نردبانهــا در اســناد دورة قاجار در
کتابخانه مرکزی دانشگاه ته ران (دوازده صورت حساب ،شماره .)7583
1616بر اســاس نسبت القاســانی مؤلف در نسخة تاتارســتان و ش واهدی از
نامهای جغ رافیایی احتمال كاشــانی بودن م ولف نیز مطرح شده است
(وثوقی و سلیمانی1392 ،ب)89 :
1717در معماری سنتی نایین چهار پرگار نوعی پوشش سقف به شمار میآید.
1818در مــورد ســاخت درهای ســاختمانها بخــش دیگر كتاب المرشــد
(محاســبه الحداد )148 :دارای اطالعات مهمی است كه در جای دیگر
مــورد تحلیل ق رار خ واهد گرفت .مخصوصاً دربارة جنس و نوع درهای
به كار رفته در عمارات و نیز معماری ،مثال ص .182
1919قیمت مجموع درهای اســتفاده شــده ،در متن کتاب  96دینار محاسبه
شده که درست نیست.
2020شــرفه مفرد شرف معانی مختلفی مانند ای وان ،باالخانه ،ستاوند ،کنگره
م یت واند داشته باشد.
2121قیمــت غله در زمان محاصــره یزد به روایت مســتوفی بافقی در 798
قمری به  120دینار رسیده بود.
2222البته در محاســبه نجار نیز از باب البستان علی الصفه الكبیره یاد شده
اســت (حسن ابن علی ،المرشــد )289 :ولی به نظر نم یرسد بستان به
ِ
ساخت
صفه متصل بوده باشد .در محاسبه حداد و نجار نیز منحص را از
در ب رای ابنیه سخن گفته شده و ت ولیدات دیگر این پیشهها ذكر نشده
اســت .در نیمه اول قرن هفتم در یزد از بســتانی یاد شده كه بر باغی
احاطه داشت (ســید ركنالدین 50 :1365 ،و متن ع ربی آن :ایرج افشار،
 . )113 :1385بناب راین باغ و بستان معنایی متفاوت داشتهاند .نیکزاد این
فضا را باغچ های م یداند که در پس خانههای منطقه میبد ب رای تنور و
نگهداری وسایل کار و خانه ط راحی م یشد.
2323شــاید از این جهت که در متون ادبی خ واجگی ،لباس و نشان و تزیین
اف راد بوده ودر مقام زیب وزینت به آجر نما خ واجگی گفتهاند.

فهرست منابع و مراجع
نسخههای خطی و اسناد
.1
.2

.3
.4
.5
.6
.7

1اسناد بیوتات ،كتابخانه ملی ای ران ،شماره  ،7234-295سده سیزدهم.
2حسن ابن علی ،المرشــد فی الحساب نسخه خطی شماره ،2154
سده هفتم ،كتابخانه مجلس شورای اسالمی.
3خ وانــد میر ،خالصه االخبار ،نســخه خطی شــماره ،317 ،ســده نهم،
کتابخانه مجلس.
4دوازده صورت حســاب از معماری دوره قاجار ،مركزاسناد دانشگاه
ته ران ،شماره.7583 :
5مازندرانی ،عبداهلل ابن محمد (ب یتا-الف) ،قانون الســعاده نســخه
خطی شماره  ،6541/2سده نهم ،کتابخانه مجلس شورای اسالمی.
6مازندرانی ،عبداهلل ابن محمد (ب یتا-ب) ،رســاله فلکیه نسخه خطی
شماره  ،6541/1سده نهم ،کتابخانه مجلس شورای اسالمی.
7نظامی گنجوی ،خمسه ،نسخه شماره  ،6810سده دهم ،كتابخانه ب ریتانیا.

* منابع منتشر شده

8 .8ادیــب نطنزی ،بدیع الزمان ( ،)1346المرقاه ،مقابله و تصحیح ســید

جعفر سجادی ،بنیاد فرهنگ ای ران ،ته ران.

9 .9اســفنجاری كناری ،عیسی ( )1385میبد شهری كه هست :مجموعه

31. Holod, Renata (1988) Text, Plan and Building: On the
Transmission of Architectural Knowledge. In Theories
and Principles of Design in the Architecture of Islamic
Societies. Margaret Bentley Sevcenko (ed). Cambridge,
Massachusetts: Aga Khan Program for Islamic Architectur.
32. Lentz, T, and Lowry, G.(1989), Timur and the Princely
Vision, Los Angeles.

هزینه های معماری دورة ایلخانی به استناد كتاب المرشد فی الحساب

پژوهشهای تاریخ معماری و شهرســازی ،پایــگاه پژوهش می راث
فرهنگی شهری تاریخی میبد.
1010افشــار ،ایــرج ( )1385جامع الخیرات (وقفنامه ســید ركن الدین)،
فرهنگ ای ران زمین ،انتشارات سخن ،ته ران.
1111ای رانی ،نفیســه و صفری آق قلعه ،علــی ( )1394كهن ترین فرهنگ
نامه فارســی شناخته شــده دانش اســتیفا ،مركز پژوهشی می راث
مكتوب ،ته ران.
1212پی رنیا ،محمد ك ریم ( ،)1354ســبک آذری ،فرهنگ معماری ایران،
شماره  ،۱دفتر پژوهشهای فرهنگی ،ته ران
1313خودداری نایینی ،ســعید ( )1390مروری بــر منابع [تاریخ] معماری
وشهرسازی در مخطوطات ،مزدك نامه،شماره ،4صص.22-8
1414خودداریــی نایینــی ،ســعید ( )1393چند نكته دربارۀ مقالۀ «بررســی
كتابشناسانۀ آثار استیفا در دورۀ اسالمی گزارش میراث ،دورۀ دوم ،سال
هشتم شمارۀ سوم و چهارم مرداد ،مركز پژوهشی می راث مكتوب ،ته ران.
1515رشــیدالدین فضــل اهلل ( )1358تاریخ مبارک غازانی :داستان غازان
خان ،چاپ کارل یان ،لندن.
1616زارعی ،محمد اب راهیم ،میر دهقان اشــکذری ،ســید فضل اهلل و خادم
زاده ،محمد حسن (« ،)1395تزیینات معماری مسک ونی دوره آل مظفر
در منطقه یزد وجایگاه آنها در خانههای این دوره» ،مطالعات معماری
ایران ،شماره  ،9بهار وتابستان.122-101 ،
1717زیــات ،حبیب (« ،)1937دراهم الکاغذ» ،مجله المشــرق ،شــماره ،4
آوریل ،بیروت.498-497 ،
1818ســید ركنالدین محمد بن ق وامالدین حسینی ( )1365وقفنامه جامع
الخیرات ،مترجم سیدجعفر غضبان ،اداره اوقاف و امور خی ریه یزد ،یزد.
1919صفری آق قلعه ،علی ( ،)1389چهار پاره و چند نکته ،گزارش می راث
( )39نشر می راث مکتوب ،ته ران.
2020صفری آق قلعه ،علی ( ،)1392بررسی كتاب شناسانه آثار استیفا در
دوره اسالمی ،پیــام بهارستان ،شماره ( 1ویژه مالیه و اقتصاد) ،انتشارت
مجلس شورای اسالمی ،ته ران.
2121صفری آق قلعه ،علی ( ،)1388چهار پاره و چند نکته ،گزارش می راث
( )35نشر می راث مکتوب ،ته ران.
2222قاضــی احمد قمی (بی تا) ،گلســتان هنر ،تصحیح احمد ســهیلی
خ وانساری ،منوچهری ،ته ران.
2323میدانــی ،احمد ابن محمد ( ،)1345الســامی فی االســامی (چاپ
عكسی) ،بنیاد فرهنگ ای ران ،ته ران.
2424وثوقی محمدباقر؛ سلیمانی محمدحسین (1392الف) ،پارچ ههای دورة
مغول ب راســاس نســخة خطی «ال ُم رشد فی الحســاب» ،پژوهش های
علوم تاریخی ،دوره  ،5شماره  ،7صفحه .193-175
2525وثوقی ،محمد باقر و سلیمانی ،محمد حسین ( 1392ب) ،اصطالحات
دی وانی دورۀ مغول بر اســاس نســخه خطی «المرشــد فی الحســاب»
پژوهشهای ایرانشناسی ،دوره  ،3شماره  ،1ته ران صفحه .98-85
2626ویلبر ،دونالد نی وتن ( )1346معماری اسالمی ایران در دوره ایلخانان،
ترجمه عبداهلل ف ریار ،بنگاه ترجمه و نشر كتاب ،ته ران.
2727ویلبر ،دونالــد و گلمبك ،لیــزا ( ،)1374معماری تیموری در ایران
و توران ،ترجمه ك رامت اهلل افســر و محمد یوســف كیانی ،ســازمان
می راث فرهنگی كشور ،ته ران

2828هندو شــاه نخج وانی )1357( ،تجارب السلف ،تصحیح محمد اقبال،
طهوری ،ته ران.
2929هیلن ب راند ،رابرت ( )1386معماری اســامی فرم ،عملکرد و معنی،
ترجمه ایرج اعتصام ،شرکت پردازش و ب رنامه ریزی شهری ،ته ران.
3030یزدی ،شــرف الدین علی ()1388؛ منشئات ،به کوشش ایرج افشار ؛ با
همکاری محمد رضا اب وئی مه ریزی ته ران :ث ریا.
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