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 چکیده

یابی معماری که آن را از معماران ایرانی، به واسطۀ رون نظامی است برای جهت
ارۀ ب مقاله پس از مرور آنچه پیرنیا دراین شناسیم. در معرفی محمدکریم پیرنیا می
های آن را در متون مختلف تاریخی پیگیری ایم سرنخآن گفته است، تالش کرده

یی، وجود رون را در معماری گذشتۀ هاکنیم و بررسی کنیم که آیا چنین سرنخ
کند یا نه. متونی با موضوعات طبی و جغرافیایی و نجومی را ایران تأیید می

رای رون هایی که بایم، متون طبی از حیث فایدهمستعد چنین جستجویی یافته
 تجاه.لۀ اأشان با مسذکر شده است و متون نجومی و جغرافیایی از حیث ارتباط

ای بسیار کهن دارد و رد آن را دهد که مفهوم رون سابقهان مینتایج مقاله نش
توان پی گرفت. احتماالً در ابتدا شأنی دینی داشته و آیینی می اوستاحداقل تا 

های متأخر درکی که از آن وجود مرتبط با سکنی گزیدن بوده است اما در دوره
در میان این دو  هوا بوده است. و داشته، نظامی برای هماهنگی معماری و آب

 ایم. احتماالًهای دیگری را تشخیص دادهنقطۀ ابتدا و انتهای مفهوم رون، الیه
ها بر آن بار شده و معنی آن نیز نزد معماران تغییر در طی قرون اسالمی این الیه

 کرده است.

 .معماری ایرانرون معماری،  ،جغرافیای تاریخی ،اقلیم ها:واژهکلید
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 مقدمه
ایم مفهوم رون را که محمدکریم پیرنیا به آن اشاره کرده است در این مقاله تالش کرده

ری کالبدی گیدر منابع مختلف تاریخی پیگیری کنیم. رون در تعریف او به معنای جهت
 تر کنیم و اصالت. در این پیگیری تالش کردیم مفهوم رون را روشنشهر و بنا است

 تاریخی آن را با جستجوی متون مختلف بسنجیم.

ه بارۀ معماری نوشت چون تعداد متون معماری که به قلم معماران ایرانی یا مسلمان در
 شده باشد بسیار کم است، چنین جستجویی را باید در متون دیگر هم پی گرفت. پیرنیا

توان آنها را در هایی برای رعایت رون نقل کرده که در درک امروزی معماری میعلت
های گنجاند. او در ضمن معرفی رون سرنخ 1هوا و تدابیر سازگاری معماری و آب

ها به علت ایم آنها را دنبال کنیم. پیگیری این سرنخمتفاوتی داده است که تالش کرده
 کشاند.را به متون مختلفی میتنوع موضوعی آنها، کار محقق 

ها هایی که پیرنیا برای فایدۀ رونسازد. توجیهلۀ اتجاه میأهستۀ رون را جهت و مس
و سالمتی است. باد و آفتاب  هوا و معرفی کرده در برخورد اولیه، جوانب مربوط به آب

ارند. دو هوا و بیماری و عوارض جغرافیایی در رونی که پیرنیا تشریح کرده است حضور 
های های احتمالی بیشتر به متون تاریخی رشتهاین عوامل، محقق را برای یافتن سرنخ

شود. در کنار این متون، گاه به متون ادبی و تاریخی نجوم و جغرافیا و طب رهنمون می
رسد، این است ایم. آنچه از کنار هم گذاشتن شواهد به نظر میدیگری هم رجوع کرده

ی مناطق نبوده آب و هوااز ابتدا نظامی برای سازگار کردن معماری و که، رون احتماالً 
 است.

های مختلف است. منظور این است که شبیه رونی که پیرنیا معرفی کرده دارای الیه
هایی آنچه پیرنیا معرفی کرده، در یک حوزه از علوم گذشته جمع نیست. پیگیری سرنخ

ای و های جغرافیایی اسطورههایی از نظامهکه در متن او راجع به رون وجود دارد الی
ها احتمااًل در کند. این الیههوا و بادها را آشکار می و تاریخی، طب، نجوم، آب

 2به پیرنیا رسیده بود« رون»اند تا نظامی را که به نام های مختلف بر هم بار شدهدوره

                                              
 .ایم تا با هفت اقلیم یونانی که در متن است خلط نشودوهوا به کار نبردهدر این مقاله کلمۀ اقلیم را به معنی آب .1
ها شیوه، رنیاپی) کرد که از معماران گذشته به او رسیده بودکنندۀ اصول معماری ایران معرفی می پیرنیا خود را نقل .2

 (.8، صر ایران )جزوۀ کالسی(و فنون معماری د
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یعنی متون  ایمنام بردهبندی کلی، به جز متون طبی، بقیۀ متونی که بسازد. در تقسیم
 .(3)فارابی، فصل گنجندهوا ذیل علوم ریاضی می و نجومی و جغرافیایی و آب

در ابتدای مقاله پس از مرور آنچه پیرنیا دربارۀ مفهوم آن گفته است، شواهدی را از 
دهد رون احتماالً آیینی برای که نشان می ایمآوردهجغرافیای مقدس در فرهنگ ایرانی 

ایم این مطلب با معنی واژۀ رون هم هماهنگ زینی بوده است. سپس نشان دادهگسکنی
 اند بررسییابی را که به وجهی با رون مرتبطهای طبی و جهتاست. پس از آن نظام

های مشابه ایم، تا بتوانیم این شأن کهن را بیشتر بشناسیم و رون را در کنار نظامهکرد
نی به گزیل تاریخی معنی رون را از آیینی برای سکنیدر انتهای مقاله تحو قرار دهیم.

 ایم.پیگیری کرده آب و هوانظامی برای هماهنگی معماری و 

 از منظر پیرنیارون 
که همیشه در شهرسازی و معماری اهمیت « توجه به جهت»پیرنیا رون را به معنای 

این عامل  توجه به گویدکند. چنان که پیرنیا میشده است، معرفی میداشته و رعایت می
در کنار پنام )که به معنای عایق است( در شهرهای بزرگ مورد توجه بسیار بوده است. 

 رفته است، در قالب سهاو سه رون یا جهت را که برای شهرهای مختلف ایران به کار می
ضلعی منتظمی محاط شوند، تصویر کرده است. این مسطتیلی که در سه جهت در شش

نی غربی، رون اصفهاجنوب-شرقیهای رون راسته یا قبله در راستای شمالسه رون به نام
غربی هستند. -شرقی و رون کرمانی در راستای شرقیجنوب-غربیدر راستای شمال

پیرنیا رعایت نکردن رون مناسب شهرها را باعث تاب نیاوردن شهر در برابر عوامل 
داند که مشکالتی چون آلودگی و اقلیمی چون طوفان و سرما، و باعث عدم تهویه می

در »؛ همو، 138-135، صمعماری ایرانی)پیرنیا،  آوردها درپی میباخیز شدن شهروَ
با این که توضیح پیرنیا روشن است اما پیگیری رون در  .(9-7، ص«بارۀ شهرسازی...

ه لتر در این باره تحقیق چندانی نشده است. در این مقامنابع تاریخی دشوار است و پیش
توان رون را آیینی دانست که ارتباط مکان را با انسان ایرانی روشن ایم که مینشان داده

 کرده است.می



 1396 ، پاییز و زمستان2، شمارۀ 15، دورۀ تاریخ علم/ 152

 
ارۀ در ب»)پیرنیا،  سه رون از راست به چپ رون راسته )قبله(، رون اصفهانی، رون کرمانی. 1تصویر

 جا(، همان«شهرسازی...

 گزینی انسان دینیسکنی
 هایبارۀ ادراک انسان دینی از مکان، فرهنگ انیایی ادیان درمیرچا الیاده، مورخ روم

 تاببه صورت خالصه، در ک هایی در آنها یافته است.مختلفی را بررسی کرده و اشتراک
کند که مکان در نظر انسان دیندار، همانند استدالل می( 16-15)ص مقدس و نامقدس

مکان  گر متفاوت است. نوعیها به وجه دینی با یکدیو متجانس نیست. کیفیت مکان
های دیگری هستند که مقدس و زمین مقدس و نافذ و پرمعنی وجود دارد، و مکان

ار ذهنی اند. البته این دو موضوع، تمام ساختشکل و گسیخته و نامنسجمنیستند، یعنی بی
مکان در نظر انسان دینی نیست. از دیدگاه او نامتجانسیِ مکانی، در تقابلی میان مکان 

های دیگر )که گسترۀ قدسی، )یعنی تنها مکان واقعی و واقعاً موجود،( و همۀ مکان
گیرد. این تجربۀ ناهمانندی مکان، نظم پیرامون آن است( شکل میشکل و بیبی

ای است مشابه خلقت جهان. شکاف در مکان است که اجازۀ ساخته شدن جهان تجربه
شود محور مرکزی همۀ از آن آغاز میدهد و این نقطۀ ثابت که ساخت جهان را می
 ها و مناطقدهد که جنبۀ کیهانی دادن به سرزمینهای آتی است. او ادامه مییابیجهت

سازی آنهاست و سامان و نظم بخشیدن به مکان، تکرار ناشناخته، همواره به نوعی مقدس
 .(26)همان، ص فعل آفرینش مثالی خدایان است

 هفت کشور
ای هخلقت و مسکون شدن زمین، به این علت مهم است که در آیینهای بررسی روایت

ی شوند. در متون مقدس زرتشتها و فعل آفرینش تکرار میسکنی گزیدن همین داستان
های مختلفی از جمله ها بخشهایی از آغاز آفرینش ذکر شده است. این داستانروایت

ها و مانند آنها حیوانات و انسانآفرینش جهان و نیروهای مینوی و اهریمنی و گیاهان و 
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گیرد. اتفاقاً آنچه در این متون مربوط به زمین و مسکون شدن آن است ارتباطی را در بر می
شود و در هر یک از زمین پس از خلق به هفت قسمت تقسیم می شکلی با رون دارد.

 مشوند. مرزهای این کشورها به صورت نجومی معلواین هفت کشور زوجی ساکن می
 اوستاترین بخش در گاهان که کهن« هفت بوم»شود. ذکر این هفت کشور به صورت می

]هم[ از این روست که »: است شود چنین آمدهاست در جایی که مذمت دیوان ذکر می
، ستااو« )اید]جهان[ به بدی نامبردار شده بدین کردار فریبکارانه]تان[ در هفت بوم

 .(24-23ص

مهر توانا بر اَرِزَهی، »اند. به نام ذکر شده اوستاای دیگر هاین هفت بوم در بخش
سَوَهی، فْرَدَذَفْشو، ویدَذَفْشو، ُواوروبَرشْتی، ُواوروجَرشْتی و بر این کشور خَونیرَث 

نحو تقسیم زمین به  (.356)ص «دگزند و آرامگاه ستوران ـ بنگردرخشان ـ پناهگاهِ بی
ی که به معن بندهشنیست اما در متن  اوستا این هفت کشور و نسبت آنها به هم، در

 با جزئیاتی بیشتر به قلم فرنبغ آمده است: ( 5)فرنبغ دادگی، صاست « آفرینش آغازین»

خت که ن را سااآن بار یشترکه ت ینوشتم، هنگام یندر فصل زم یشچونان که پ
 نم بگرفت، به هفت پاره بگسست، یرا همه جا ینآمدند، زم یداز او پد یاهادر

 و یان]در[ م اییمهن ۀبه انداز یابشد. پاره یبو نش یو زبر و بلند یرز یدارا
 یرسخون ۀبه انداز پاره]آن قرار گرفت[. آن شش  یرامونپ یگر[د] ۀشش پار

 .(75)ص را مرز ببود یشانا یرااست. او ]آنها را[ کشور نام نهاد، ز

وع کشورهای دیگر مطابق این متن، خونیرس در مرکز است و وسعتش برابر مجم
 است.

 جهتشش 
مرزهای این هفت کشور مرزهایی نجومی است، و با مطالع و مغارب خورشید معلوم 

 «سَوَه»کشور مرکزی است، کشور شرقی « خونیرس»، (60)ص شود. مطابق بندهشمی
و دو کشور « ویدَدَفش»و « فَردَدَفش»نام دارد. دو کشور جنوب « اَرزَه»و کشور غربی 

. موقعیت کشورهای پیرامونی را موقع کشور هستند1«ُوروجَرِشن»و « روبَرِشنُو»شمال 
 کند. مرکزی و مرزهای آنها را مطالع و مغارب همین کشور مرکزی معین می

                                              
1. Savahi, Arezahi, Frdadhafshu, Vidadhafshu, Vourubareshti, Vourujareshti 
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آنجا که خورشید به روز مَهِست برآید تا به روز کِه برآید، شرق، کشور ارزه از 
کشور  1بشود، ناحیۀ نیمروز، است. از آنجا که به روز کِه برآید تا به روز کِه

فرددفش و ویددفش است. از آنجا که به روز کِه در شود تا به روز مَهِست در 
شود، غرب کشور سَوَه است. از آنجا که به روز مَهست برآید تا به روز مهست در 

 .(60)فرنبغ دادگی، ص شود، ناحیت شمال، کشور ُوروبَرِشن و ُوروجَرِشن است

شش جفت از فرزندان مشی و مشیانه ماندند که خونیرس تشتی، در در روایت متون زر
 اندرومیان و ترکان و چینیان و گاییان ]سغدیان[ و تازیان و هندوان و ایرانیان از ایشان

منطقه، مشابه )اما نه دقیقاً بندی مجدد خونیرس به هفت. این تقسیم(83)همو، ص
 کنداز پارسیان نقل می (196ص، التفهیمبیرونی )بندی زمین است که یکسان با( تقسیم

 «(.خنیرس بامی»)در بارۀ تفاوت نکـ : محمودی بختیاری، 

  
 (؛65)کربن، ص هفت کشور اساطیری اوستا و مرزهای آنها :راست. 2تصویر

 جا()بیرونی، همان بندی هفتگانۀ پارسیانْ زمین راتقسیم چپ:

. ضلعی رون پیرنیا نیستندنطبق با ششجای زمین دقیقاً ماین مرزهای نجومی در همه
های مختلف جغرافیایی زاویۀ دو محور مطالع و مغارب انقالبی خورشید، در عرض

آید کامالً منتظم ای که از آنها به دست میضلعیها ششکند. در همۀ عرضتغییر می
درجه شمالی این محورها زوایای دقیقاً مساوی  39نیست. در عرض جغرافیایی حدود 

 های بسیار شمالی ایران امروز اتفاقسازند که فقط در عرضشصت درجه با یکدیگر می
های شصت درجه میان محور مطالع و زاویه یعنی) یریمقاد ینحال چن ینبا اافتد. می

مرزهای سیاسی ایران امروز با دقت چهار  ی( براجنوبی-مغارب انقالبی و محور شمالی
                                              

 به معنی جنوب .1



 155سه رون، شش جهت، هفت کشور... /

155 

 

تباط شکلی میان داستان مسکون شدن زمین و جز این اربه  1درجه درست است.
 توان یافت.ای به این مفاهیم میضلعی رون، در خود واژۀ رون هم اشارهشش

 واژۀ رون
واژۀ رون با دو حوزۀ مفهومی جهت و مکان مرتبط است و در متون مقدس پیش از 

اما در برخی  ضبط نشده است، دهخدا ۀناملغتدر ه واژاسالم آمده است. این 
جا آمده است و همان« بهر»به معنی ( 392)ص لغت فُرستر از جمله های کهننامهلغت
 هایی از عنصری و رودکی نیز نقل شده است.بیت

 به جسم اندرم جنبش از بون توست  به چشم اندرم دیده از رون توست

 به معنی سمت و سوی آمده است rōn2در فارسی میانه نیز از جمله در بندهش واژۀ 
به معنی ریختن  -rav(s)از ریشۀ  *-ravanکه مأخوذ از ایرانی باستان  (264هار، ص)ب

به  -roan/ravan. صورت اوستایی آن «(رون»دوست، ذیل )حسن و جاری شدن است
حوزۀ معنایی دیگر این واژه مفهوم مکان . معنی رود و مسیر رود و جهت رود است

و صورت آسی « ، جا، مکانسرزمین»به معنی  r’w’ynاست. صورت سغدی آن 
 است.« جا، مکان»هم باز به همین معانی  rawæn)دیگوری( آن 

. شودیانجام م یابیکهن جهان همراه با جهت یهاسنت یاریخلق مکان در بس
 نیاز چن یانشانهت مکان و جه ییمعنا ۀبا دو حوزرا نیز رون  طارتبااحتماالً بتوان 

امروز مهجور است، اما معنای ضمنی مکان را امروز  دانست. رون در فارسی معیار یامیپ
)همو، ذیل  ندارد.« رون»دریافت، بیرون آنجاست که « بیرون»توان از واژۀ هم می

زمان در خود دارد در یابی را همپس اگر واژۀ رون را که معانی مکان و جهت «(بیرون»
نجومی کشورها که پاره شدن آن و مرزهای کنار داستان اوستایی خلق زمین و هفت

مطالع و مغارب انقالبی آفتاب است بگذاریم، حدس عقالیی این است که هر مکان 
بودن « نروبی»جدیدی که از نظر انسان زرتشتی بخواهد مسکون شود باید با آیینی از 

درآید. چنان که پیشتر آمد صورت اوستایی رون به معنی رود و جهت رود است اما برخی 
واژۀ رون و لغت یادشدۀ آسی را  «(رون»دوست ذیل ؛ حسن392ص 3)آبایف، محققان

                                              
 درجه یکدماوند با دقت  ۀمعادل قل یاییعرض جغراف یبراو  .1

 با امالی پهلوی  .2
3. Abaev 
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است و صورت آلمانی آن  -reuesکه مأخوذ از هندواروپایی  -ravahبا لغت اوستایی 
Raum  مرتبط « روستا»اند و با واژۀ است سنجیده« جا، مکان، فضا»که به معنی
 است.هگاهترین سکونتکه ساده جا(دوست، همان)حسن انددانسته

چنین آیینی را از فرهنگ هندویی که قرابتی با فرهنگ زرتشتی دارد سراغ داریم. 
آید. در محلی که برای معبد انتخاب شده یابی به دست میشاکلۀ معبد هندویی با جهت

بح کنند. سایۀ نوک شاخص در صای به مرکز آن رسم میکنند و دایرهاست تیری برپا می
دست غربی به-کند که از اتصال آنها محوری شرقیرا قطع می و عصر دو نقطۀ این دایره

کند و در پایان مربعی را ترسیم آید. عمود بر آن نیز محور شمالی جنوبی را معلوم میمی
 غربی است.-جنوبی و شرقی-کنند که اضالع آن در راستاهای شمالیمی

 
 با اندک ویرایش تصویر( 26-25)بورکهارت، ص یابی شاکلۀ معبد هندوییجهت. 3تصویر

شود در ایران نیز تصور کنیم، اما احتماال به جای مربِع مشابه چنین فرایندی را می
ضلعی قرار دهیم. باید افزود در این تحقیق به معبد یا شهری معبد هندویی، شکلی شش

ضلعی ساخته شده باشد بر های پیش از اسالم ایران، که برمبنای شبکۀ ششاز دوره
  1یم.نخورد

 که شباهتی با رون دارندالگوهایی 
توان معنای جدیدی برای نظامی که های قبلی مقاله شواهدی آمد که از آنها میبابدر 

را معرفی  هاییپیرنیا به اسم رون معرفی کرده است دریافت. در ذیل این عنوان مقاله نظام

                                              
طاقی ساسانی: جستجوی چهار»، گلدار) شان داده استها نبارۀ برخی چارطاقی ای خورشیدی را درگلدار شبکه .1

ضلعی بوده های مختلف هندسی نقل شده که یکی از آنها شش. معابد صابئان نیز به شکل، سراسر مقاله(«کالبد و معنا
 (.368، ص1)ج« و هیکل زحل مسدس» نویسد:. برای نمونه شهرستانی میاست
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اصری از آنها وارد رون کنیم که به نحوی شباهتی با نظام رون دارند و گاه شاید عنمی
 شده است.

 های طبیتوصیه
گی خیز شدن و آلود هایی که پیرنیا برای رعایت رون برشمرده، حذر از وبااز جمله فایده

کند. بارۀ رون می ها، متون طبی را مستعد یافتن شواهدی درهوای شهرهاست. این سرنخ
و خانه از متون طبی استخراج  بارۀ شهر ای که در آن تدابیر طبی را درطاهری در مقاله

های متون طبی، تعمیم رون پیرنیا را به همۀ بندی توصیهکرده است، پس از دسته
داند اما از شباهت یک توصیه که در هر دو دستگاه آمده یاد شهرهای ایران صحیح نمی
بارۀ بازبودن سوی شمالی شهر یادآور  ای است که پیرنیا درکرده است، آن هم توصیه

اها به شود که شهر و بنه است، که مشابهی در متون طبی دارد. در این متون توصیه میشد
اش در مقاله( 34)صویژه اگر نزدیک دریا باشند، از شمال و شرق باز باشند. طاهری 

عرفی کرده م« ستۀ ضروریه»ترین عامل از میان با استناد به سخن برخی طبیبان هوا را مهم
 ست.کند را معرفی کرده اهای طبی که به سالمت هوا کمک میهاست و بسیاری از توصی

ای نحو های مشابهی براگر رون را برآمده از دستگاه طب فرض کنیم انتظار داریم توصیه
که شود. چنانمعماری کردن در این دو دستگاه بیابیم. این انتظار چندان برآورده نمی

شهر و معماری از سوی شمال که هم  تر آمد طاهری به اشتراک توصیه به گشودگیپیش
در متون طبی و هم در رون آمده است اشاره کرده است. به جز آن، در یک مورد دیگر 

عدم  ایم. پیرنیا پس از برشمردن نتایجنیز شباهتی نسبی میان رون و متون طبی یافته
 گوید:تهویۀ شهر می

 یتموارد، هدا گونهینبا ا ییتالش معماران و شهرسازان کهن ما بر اساس آشنا
دو عارضه، دو کوه و در امتداد آنها  ینب ۀدر در االمکانیو گسترش شهرها، حت

 .8، ص«در بارۀ شهرسازی...)» بوده است

دریافت. جرجانی باد را  ذخیرۀ خوارزمشاهیتوان از ای را مینزدیک به چنین نتیجه
. وان نتیجۀ آن را تهویه دانستتداند که میدر شهرهایی که میان دو کوه باشند، شدید می

 نویسد:او می

و اگر شهر اندر ميان دو كوه باشد و راه بادى از بادها گشاده باشد، آمدن آن باد 
اندر شهر بسيار به قوت باشد از بهر آنكه هرگاه كه باد اندر گذرى تنگ راه يافت 

 (.362، ص3)ج و خويشتن اندر كشيد، اندر آمدن او اندر آن گذر پيوسته گردد
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ها بر هوای شهرها، موارد طبی دیگر که بر به جز این دو مورد، یعنی تأثیر کوه و دره
کیفیت هوا مؤثر است، در رون غایب است. در متون طبی کیفیت هوا را عوامل متفاوتی 

کند. جرجانی آنها را در دو دستۀ زمینی و آسمانی نسبت به آنچه در رون آمده تعریف می
 گوید:و میبندی کرده طبقه

آسمانى است دو است يکى دورى و نزديکى  ]از اسباب تغییر هوا[ آنچه اما
ا اى يا دو يا بيشتر بدوم آنكه گاهى شعاع ستاره ...آفتاب است به سمت راس، 

شعاع آفتاب يار شوند، و گاهى نه. ... و پنج باقى زمينى است: يکى بلندى و 
وه، سوم نزديکى و همسايگى دريا و همسايگى ك زديکىها، دوم ننشيبى زمين

 .(360، ص3)همان، ج هاچهارم گذر بادها پنجم حال خاك

این تفاوت دستگاه طبی و رون، یعنی وجود عناصر مهم دیگری غیر از جهت بادها و 
های طبی توان شاهدی بر این گرفت که الیهها در تعیین کیفیت هوای محیط را میکوه

رتفاع، ها، فاصله از استوا، ااین عناصر شامل تغییر فصل بخشی فرعی در رون بوده است.
باید در نظر داشت که توصیۀ پیرنیا به ترجیح عدم وجود  جنس خاک، دریا و آب است.

کوه در شمال شهر با این که در مطالب مربوط به رون گفته شده، ارتباط روشنی با رون 
ای طبی بعدا وارد نظام رون هکند و ممکن است توصیهگانه پیدا نمیهای سهو جهت

 شده باشند و پیرنیا ناقل آن بوده باشد.

ها، در هیچ یک از متون طبی که در این مقاله بررسی شدند، دستگاه به جز این تفاوت
ضلعی نیافتیم. در این متون از جهت بادها و آفتاب و عوارض جهتی مبتنی بر شش
ور ها بر بستر آنند، دستگاه مشههتگویند اما دستگاهی که این ججغرافیایی سخن می

جهتی است. نور و باد و عوارض جغرافیایی در بستر جهات جغرافیایی طرح  چهار
شوند و تقریباً همیشه با جهات چهارگانۀ شمال و جنوب و شرق و غرب یا مشتقات می

بارۀ بادها سخن  آن. چغمینی از جهات چهارگانۀ جنوب و شمال و صبا و دبور، در
. ابوبکر (41)چغمینی، ص د و از مجاورت کوه و دریا در شمال یا جنوب شهرگویمی

و « از ناحیت مشرق آید»ربیع هم مشابه همین دستگاه بادها را با توضیح اینکه صبا 
آورده است و عوارض وجود کوه یا گشادگی در جنوب و شمال « از ناحیت مغرب»دبور 

های فراوان دیگری را . نمونه(148-147بخاری، صاخوینی ) شهر را برشمرده است
؛ 343، ص3، جخوارزمشاهی ۀذخیر، جرجانی) توان از نظام چهارجهتی برشمردهم می
 .(109-108شیرازی،ص؛ 242، صحنین بن اسحاق؛ 18، 10ص ،خُفى عالئىهمو، 
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های لحن کلی دستگاه رون پیرنیا از حیث برخی نتایج یعنی هوای سالم مشابه دستگاه
از میان آنچه در دستگاه طبی بر هوای شهر مؤثر است یعنی کوه و دریا و طبی است اما 

گشودگی و جنس خاک و طعم آب، فقط به عدم وجود کوه در شمال شهر اشاره کرده 
اند این احتمال را های طبی به تکرار آمدهاست. عدم حضور عناصری که در دستگاه

 کند که رون بر پایۀ علم طب نبوده است.تقویت می

 اتجاهالگوهای 
 شونددار میهای مختلف معنییابی، نظامی است که در آن، جهتدستگاه مرجع جهت

ها یکسان ها و زبانها در همۀ جهان و در همۀ فرهنگیابند. این دستگاهو بیانی می
ها نقش مهمی دارند، اما در این تحقیق نظام اتجاهی به جز نیستند. در نظام رون جهت

ز بندهش ذکر شد نیافتیم که رون را بر مبنای آن بدانیم. در ادامه پس از ای که انمونه
ایم و تالش یابی تعدادی از این مراجع را در ایران برشمردهتعریف نظام مرجع جهت

 د.ضلعی و رون دارنهایی را تشخیص دهیم که ارتباط بیشتری با ششایم نظامکرده

های های مختلفی از این نظاممونهن سیمای شهرلینچ در پیوست خواندنی کتاب 
 1ای کلی آنها را در دو دستۀ همگانی و فردمحوربندیمرجع را برشمرده است. در دسته

ر بارۀ نظام چها بندی کرده است که مرجع آنها مَبدئی خاص یا خود فرد است. درطبقه
 :گویدجهتی که در چین رایج است می

سرزمین پهناور و مسطح معمول است که استفاده از این سیستم به قدری در این 
که برای تعیین آن  روستاییان چینی در مشخص داشتن جهت برخالف ما

فاده نما استگوییم به چپ برو یا به راست بپیچ از جهات قطبالمثل میفی
 (.235)ص کنندمی

 گنجد.نام برده که ذیل هیچ یک از این دو دسته نمی 2کُپیااز نظامی هم در جزیرۀ تی
نان شود. ساکاین جزیره به قدری کوچک است که در همۀ نقاط آن دریا دیده و شنیده می

ترجمه « رو به دریا»و « درون جزیره»توان آن را به اصطالحی برای جهت دارند که می
توانند موقعیت تبری در حیاط را با این اصطالح مشخص کنند یا آن چنان کرد. آنها می

                                              
1. Universal and Egocentric 

2. Tikopia 
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ی شده ونۀ رو به دریای تو گِلگ»د، یکی به دیگری گفته بود که از ایشان شنیده بودن
 (.236)همو، ص «است

ترین رفته است. رایجیابی به کار میهای مختلفی برای جهتدر ایران نیز دستگاه
یابی در ایران جهات چهارگانۀ جغرافیایی است. عموم متون طبی دستگاه مرجع جهت

اند. بادها و سایر عوارض جهت نوشته شده چنان که اشاره شد بر مبنای همین نظام
ن های پیشیهای اصالحی برای معماری و شهر را چنان که در بابجغرافیایی و توصیه

 اند.مقاله مرور شد در همین قالب بیان کرده

یابی در ایران، بر مبنای قبله بوده است. سرنخ های رایج جهتیکی دیگر از نظام
اع اش برای ارجتوان دید. ناصر خسرو در سفرنامهون میچنین دستگاهی را در برخی مت

در »گوید بارۀ شهر عکّه می ها از این دستگاه استفاده کرده است. دربه بسیاری از نشانی
بارۀ  یا در (21)ص «]است.[ السالمیهعل یغمبرقبر صالح پ یروندست راست قبله از ب

حتی در مصر نیز از همین  (23)ص «بود یکوه یهآن د ۀبر جانب قبل»نویسد: اربل می
ت و بر دست راس»دستگاه استفاده کرده است و شهر عیذاب را چنین وصف کرده که 

های از روی این توصیف (.93)ص «است یبه قبله کنند کوه یشهر چون رو ینا
توان این دستگاه جهتی او را با حدس عقالیی چنین دانست: جانب قبله، ناصرخسرو می
دست راست قبله، دست چپ قبله. در نظر داریم که شهرهای جهان اسالم پشت به قبله، 
های جهان اسالم اند و قبلۀ شهرها و آبادیهای اطراف مکه گسترده شدهدر همۀ جهت

این وضع، متفاوت با وضع محراب کلیساها و آن دسته از  1های مختلف است.به جهت
 2معابد اروپایی است که رو به شرق دارند.

انحراف قبله از جنوب به سمت غرب، در نقاط مختلف ایران متفاوت است زاویۀ 
ا غربی است. مستطیلی که پیرنیبا این حال، جهت کلی قبله در ایران به سمت جنوب

                                              
 های امروزیشده است، که الزاماً با روشهای مختلفی برای محاسبۀ جهت قبله در جهان اسالم استفاده مینظام .1

 .یکسان نبوده است
های معابد پیش از دورۀ رسد. محرابسابقۀ رو کردن محراب معابد اروپایی به شرق به پیش از مسیحیت می .2

ها، گاهی در زمان طلوع در پس مجسمه، به علت دیدن نور صبح(147)ص مسیحیت را چنان که ویتروویوس گفته
به  یانترسا و»گوید بارۀ قبلۀ ایشان می بارۀ قبلۀ یهودان و حرانیان در رو به شرق است. ابوریحان نیز پس از سخن در

ه ]در اند کنهاده انیشا یبرا ینچن نامند،یکه خود آنان را پدران )آباء( م یشاندارند، چه بزرگان ا یازمشرق اعتدال ن
ردوس ف ینکهدرست است، و آن ا یشاناند که در نزد اافزوده یاگفته مقدمه یندعا[ به جانب فردوس رو کنند. و بر ا

 (.323، صتحدید... یرونی،ب)« یدندآنها را برگز یانگینها ممشرق ینا یانجهان است و از م یهادر مشرق
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فرنامۀ سگوید مشابه دستگاه جهتی است که از متن برای حیاط در رون راسته یا قبله می
ه این یابد. این نکته نیز کها نمییگر رونشود، اما ارتباطی با دبرداشت می ناصرخسرو

شود تفاوتی را میان آن با دو رون دیگر که رون دو نام دارد، و راسته و قبله خوانده می
نمایاند. کلیت دستگاه پیرنیا شش جهتی است. به نام شهرهای کرمان و اصفهان است می

جهتی یک دستگاه شش توانسته بر مبنای چنین نظام اتجاهی بنیاد شود.پس رون نمی
 در ادبیات تکرار شده است.« مسدس عالم»یا « شش جهت»شناسیم. به نام مشهور هم می

 عقل گوید شش جهت حدّست و بیرون راه است 
 (132، غزل دیوان شمسام من بارها )عشق گوید راه هست و رفته  

 ٭٭٭
 روحانیان مثلث عطری بسوخته

 (6ن خاقانی، قصیدۀ شماره وز عطرها مسدس عالم شده مال )دیوا  

در دهخدا  است. یینجهات باال و پا ۀعالوبه یچهار جهت افقاین شش جهت شامل 
از شش جهت  یهمسدس عالم؛ کنا»چنین آمده است:  برهانبه نقل از «( مسدس»)ذیل 

ته جهات س یو چپ و راست عالم باشد و به عرب یشو پس و پ ییناست که باال و پا
شمال و »کمی مغشوش به معنی  نامهلغتآن را در جای دیگر ود دهخدا،خ .«خوانند

ر این دستگاه در ه«(. گانهشش»)ذیل  است آورده« جنوب و باال و پایین و پیش و پس
 توانسته پایۀ رون باشد. دو صورتش، مشتمل بر چهار جهت افقی است و نمی

اه به دستگ یک دستگاه دوازده جهتی افقی وجود دارد که با وجود شباهتی که
جهتی افقی دارد، گسترشی از دستگاه چهار جهتی جغرافیایی است. موضوع آن شش

های جوی که موضوعش پدیده آثار علویبادهای مختلف است. اسفزاری در کتاب 
دهد در ارتباط با جهت بارۀ نحو به وجود آمدن بادها می است، همراه توضیحاتی که در

 گوید:آنها می

همۀ جوانب عالم تولد کند. اگر در جانب مشرق باشد آن را باد و این بادها در 
صبا خوانند و اگر در جانب مغرب باشد آن را باد دبور خوانند و اگر در جانب 
شمال تولد کند آن را باد شمال خوانند و اگر در جانب جنوب تولد کند آن را 

 (.18-17)ص باد جنوب خوانند

ر های نود درجه با یکدیگز این دو باد که زاویهکند که میان هر یک اسپس اشاره می
میان باد صبا و شمال دو باد باشد که یکی به باد صبا »دارند دو باد وجود دارد. از جمله 
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از چهار جهت عالم آید ... و هشت از »پس چهار باد « تر و دیگری به باد شمالنزدیک
و شمال و مابین مشرق و این چهار زاویه یعنی مابین مشرق و شمال و مابین مغرب 

-18)همان، ص شودکه در مجموع دوازده باد می« جنوب و مابین مغرب و جنوب
های یونانی و رومی است. در این . این دستگاه، یادآور نحو بیان بادها در دستگاه(19

کنند. های اصلی را پر میها تعدادی بادهای فرعیْ چهار ناحیۀ میان جهتدستگاه
اد گویند که تنها چهار ببعضی می»گوید: می ده کتابتاب اولش از ویتروویوس در ک

او به  (.38)ص «گویند که هشت استتر به ما میطوجود دارد ... اما محققان محتا
آنان »گوید: کند و میاند هم اشاره میهایی که تعداد بادها را بیش از این شمردهدستگاه

تعجب کنند از این که ما گفتیم فقط هشت باد  دانند شایدکه نام بادهای متعددی را می
باد  24دهد که مشتمل بر و به تصویری که در کتابش ترسیم کرده ارجاع می« هست.

سنتی مشهور در اروپاست  32تا  4. سنت تقسیم جهات افقی بین (40)همان، ص است
و  16و  8تر در اروپا شامل های رایجکه مبنای آن بادهای دریای مدیترانه است. نظام

 (.8ص 1،رانی انگلستانجزوۀ کشتی) نقطه بوده است 32

 
  (41)ویتروویوس، ص ای در نظام یونانیچهارگانۀ مدیترانهوتصویر بادهای بیست. 4تصویر

                                              
1. Pamphlets on British Shipping 
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ضلعی رون ارتباط روشنی که در این عنوان ذکر شدند با شش جهتْ مراجع ایرانیِ
 شناسیم.ندارند اما یک دستگاه عربی مشابه می

 کوفهالگوی 
زاری کناسه از ابومحمود فجهتی وجود دارد که بیرونی آن را به واسطۀ ابندستگاهی شش

. از (466ص، آثار باقیه) معرفی کرده است و تصویری نیز از آن به دست داده است
جهتی بودن شبیه دستگاه رون است، اما خود بیرونی اشاره کرده است که این حیث شش

آن را در  1بارۀ بادهاست. ابراهیم علّاوی ی از پندارهای عربان درنظام، بر مبنای یک
 داند.شناختی احتمالی مرحلۀ دوم توسعۀ شهر کوفه میکنار شواهدی دیگر، پایۀ کیهان

 
 جا()بیرونی، همان جهتی عربیالگوی بادهای شش. 5تصویر

یا خطه در  2«اسبع»ضلعی است که یک ترکیب کوفه در مرحلۀ دوم مبتنی بر نظامی شش
وسط و شش تای دیگر اطراف آن را گرفته است. علّاوی از آن جهت بر نظام شهرسازی 

های کوفه متمرکز است که چون پایگاهی نظامی برای فتح ایران بوده و از اولین پادگان
ای فاتحان مسلمان بوده است، عناصر ایرانی شهرسازی در آن وجود نداشته و آن را تجربه

 (.61-59)عالوی، ص ندداعربی می

                                              
1. Allawi 

 به معنی یک هفتم .2
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 (61)عالوی، ص های( کوفههفتمهای )یکاسبع. 6تصویر

میان محققان توافقی بر تأثیر الگوهای شهرسازی ایرانی بر شهرسازی قرون اولیۀ اسالمی 
مدور منصور  گرد و فیروزآباد بر بغدادوجود دارد، از جمله تأثیر شهرهای ساسانی داراب

بارۀ تأثیر معکوس یعنی الگوهایی مانند کوفه بر  در .(234-233)کرسول، ص عباسی
وی نماید. به هر حال الگشهرسازی ایران شاهدی در رد یا تأیید نیافتیم، اما ناممکن نمی

مبنای  تر است. در الگوی کوفهضلعی که از خود ایران معرفی کردیم کهنمبتنی بر شش
ین دستگاه است. با این حال جهات، قبله است، و این تفاوتی است که میان رون و ا

های دستگاه رون پیرنیا که به جهت جنوب غرب است، به نام رون قبله یکی از جهت
گذاری شده است. این را که آیا چنین نامی مأخوذ از الگوی کوفه است یا نتیجۀ نام

 دانیم.طبیعی استفاده از دستگاه رون در دورۀ اسالمی در ایران، نمی

 معنای رونتغییر 
گزینی شان دادیم که احتماالً رون در ابتدا الگویی با معنای جغرافیای قدسی و سکنین

مکان بوده است. آنچه پیرنیا نقل کرده، و به او رسیده بود اگر همان نظام بوده باشد، 
ت کند. کاربسدچار تحولی معنایی شده بوده، چون او مقصود دیگری برای آن ذکر می

 معرفی کرده است. پیگیری آب و هواهماهنگ کردن معماری با این نظام را پیرنیا برای 
نحو این تغییر معنایی بسیار دشوار است. این دشواری چند علت دارد. پیگیری مفاهیم 

ندان هایش چمعماری ایرانی در متون تاریخی بسیار دشوار است و پیرنیا هم، در نوشته
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م شناسیارجاعی نداده است. تعداد متونی که به حدس و اطمینان از معماران ایرانی می
نادر است. مفهوم رون را هم در آنها سراغ نداریم و پیگیری تحول آن نزدیک به غیر 

مک کند. احتماالً تحول شود، اما شواهدی داریم که ممکن است ما را کممکن می
مفهوم رون از نظام جغرافیایی مقدس به نظامی برای هماهنگی معماری با آب و هوا در 

 دو مرحله اتفاق افتاده است.

مرحلۀ اول این تحول، جایگزین شدن مفهوم هفت اقلیم یونانی به جای هفت کشور 
ن نان مسلمان قروداایرانی است. مفهوم هفت کشور اوستایی ایرانی را برخی جغرافی

ه گانهای هفتای به زمینشناختند. در روایات اسالمی نیز اشارهاولیه به خوبی می
)األرضین السبع( بود. اما قریب به اتفاق منابع کهن تفسیری هفت زمین را تقسیمی 

مورد  اند. تنها در یکگانه شمردهاند و تعبیری از طبقات هفتعمودی و نه افقی دانسته
های اند. به جز چنین نمونهات اسالمی آن را به هفت زمین افقی تفسیر کردهدر روای

گاه هفت زمین در فرهنگ اسالمی به طور جدی معادل هفت کشور ایرانی نادری، هیچ
دانان خود این ، اما میان جغرافی(21-20)پاکتچی، ص یا هفت اقلیم یونانی تلقی نشد

اقلیم یونانی با هم ادغام شدند. ابوریحان  دو مفهوم، یعنی هفت کشور ایرانی و هفت
زیست، این دو نظام را به صورت تفکیک شده نقل بیرونی که در قرن چهارم و پنجم می

های یونانی نظام . باید یادآوری کنیم که اقلیم(196-191، صالتفهیم) کرده است
 و اشت آبدبوده و به صورت اولیه بر غربی-تقسیم ربع مسکون زمین به هفت نوار شرقی

دانان پارۀ ایرانی و یونانی را برخی جغرافیشده است. این دو نظام هفتهوایی از آن نمی
های عربی بود که از منابع اند. علت این خلط احتمااًل ترجمهبه جای هم به کار برده

ها هفت کشور ایرانی و هندی را در عربی به اقالیم سبعه شد. در این ترجمهفارسی می
نوشته  التنبیه و االشرافکردند. مسعودی که تقریباً معاصر ابوریحان است در می ترجمه
بارۀ اینکه هفت اقلیم فقط در شمال است یا در  فالسفه و حکمای قدیم درکه  است

اند و نظر اکثر را مبنی بر تقسیم شمال جنوب هم هفت اقلیم هست بحث کرده
ابل هایی هستند. اقلیم چهارم ببه صورت دایرهکند. که النهار به هفت اقلیم نقل میمعدل

در وسط است و شش دایره اطراف آن. اقلیم اول هند، اقلیم دوم حجاز و حبشه، اقلیم 
سوم مصر و افریقیه، اقلیم چهارم بابل و عراق، اقلیم پنجم روم، اقلیم ششم یأجوح 

 (29)مسعودی، ص ]یأجوج؟[ و مأجوج، اقلیم هفتم یوماریس و صین ]چین[
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او به وضوح دو نظام هفت اقلیم یونانی و هفت کشور ایرانی را به هم آمیخته است. 
ران نیز محتمل است. با این همه، اقلیم چنانکه امروز به کار ای نزد معماچنین آمیختگی

 شده است.هوا نداشته و مانند کشور، بخشی از زمین دانسته می و بریم معنی آبمی

هوا، احتماالً بسیار  و ای زمین به نوعی آبمرحلۀ دوم یعنی تغییر معنای اقلیم از پاره
زمان این تغییر معنی در حوزۀ این تحقیق  های اخیر است. تحقیقمتأخر و مربوط به سده

دانیم که این تغییر معنی در زبان انگلیسی هم و دانش نویسنده نیست. همین قدر می
یا همان اقلیم یونانی است، تا  Klimaکه از ریشۀ  Climateاتفاق افتاده است. واژۀ 

ش به اربردهایرفته است و اولین کسال پیش به معنای پارۀ زمین به کار می 150حدود 
-1317ص 1)بری، از نیمۀ دوم قرن نوزدهم بوده است Weatherوهوا یا معنی آب

1318). 

 بحث و نتایج
در این مقاله تالش شد با عرضۀ شواهدی، درکی نو از نظام اتجاهی به نام رون که پیرنیا 

ه ست بآن را مانند دیگر مسائل معماری ایران از قول معماران قدیم ایران معرفی کرده ا
های آب و دست آید. رون روشی است برای تعیین جهت معماری و شهر با ادعای فایده
اند که در هوایی، که در آن سه راستای اصلی وجود دارد، این راستاها سه مستطیل

که شوند که دو رأسش رو به شمال و جنوب باشد. چنانضلعی منتظمی محاط میشش
اسبی از این سه رون است و رون مناسب برخی شهرها گوید هر شهر را رون منپیرنیا می
برد. عواقب رعایت نکردن رون صحیح، هوای بد و شهر غیرقابل زیست است. را نام می

ر مبنای های طبی بتوان یافت، اما توصیههای رعایت رون را در متون طبی میشبیه فایده
 ن و ارتباط آن با کیفیتبارۀ مکا های طبی دراند و نه شش جهت. در توصیهچهار جهت

هوا، به جز جهت، عناصر دیگری مانند جنس خاک و مزۀ آب و جهت دریا نسبت به 
 های طبی چنانمنطقه وجود دارد که اهمیتش چه بسا بیش از جهت است. لحن توصیه

 نیست که آن را در مقام مأخذ دستگاه رون فرض کنیم.

یم. گزینی سراغ داررا برای سکنیهایی های سنتی جهان آییندر بسیاری از فرهنگ
ها مشابه دهد، این آیینآورد نشان میها میشواهدی که میرچا الیاده از این فرهنگ

 ها فعلاساطیری است که در مورد آغاز خلقت و مسکون شدن زمین دارند. در این آیین

                                              
1. Barry Roger G 
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رتباطش ا یابد وها زمین نظمی میشود. به کمک این آیینآفرینش اولیه تکرار و ذکر می
متون زرتشتی زمین پس از خلقت صحنۀ درگیری نیروهای در  شود.با کیهان معلوم می

نها شود. ایمینوی و اهریمنی است. پس از این نبردها زمین به هفت بخش تقسیم می
شوند. فرزندان مشی و مشیانه، ها سپس در آن ساکن میهایی است که انسانبخش
های این هفت بخش که در اوستا به ند. جزئیات ویژگیروها میجفت به این پارهجفت

اند در متن بندهش که به معنی آفرینش آغازین است نام هفت بوم و هفت کشور آمده
آمده است. کشوری در مرکز است و شش کشور با شش مرز نجومی در اطراف. این 

های ضمرزها مطالع و مغارب انقالبی خورشید و محور شمالی جنوبی است که در عر
 منطبق ها کامالًضلعی منتظم نزدیک و در برخی نقطهمختلف جغرافیایی ایران به شش

توان از روایت زرتشتی مسکون شدن زمین ای را میاست. این که چنین الگوی هندسی
گزینی کند که چنین شکلی در آیین احتمالی سکنیاستخراج کرد، این حدس را تقویت می

 ایشان وجود داشته است.

سوی دیگر نظامی به نام رون داریم، که با این که ادعای طبی بودن دارد، در ز ا
ها ارتباط چندانی با طب ایرانی ندارد. نام این نظام بسیار کهن است و ها و توصیهروش

با دو حوزۀ معنایی جهت و مکان مرتبط است. این ارتباط با مفهوم مکان در کنار 
ن استانی، سرنخ دیگری است که احتمال آیینی بودارتباط شکلی با جغرافیای مقدس ب

است چه  روشن« بیرون»کند. ارتباط این واژه با واژگانی مانند چنین نظامی را تقویت می
دانند دانست. برخی محققان این ارتباط را بیش از این می« نامکان»توان را می« بیرون»

د. انرود مرتبط دانستهگاه به کار میکه برای سکونت« روستا»هایی مانند و رون را با واژه
شاید آیینی بسیار کهن بوده باشد. چنین « رونبی»دار کردن «رون»پس ممکن است 

که  شود، همانطورآیینی الجرم با معماری در معنای کلی آن )یعنی سکونت( مرتبط می
ی یهاهای کهن جهان بوده است، از جمله در معبد هندویی که آییندر بسیاری فرهنگ

مشابه آیین زرتشتی دارد. اگر رون در ابتدا چنین بوده است، رونی که به پیرنیا رسیده 
 بوده بسیار تغییر کرده بود.

های مختلفی بر مفهوم رون افزوده شده بود، و معنای آن احتماالً در طول قرون، الیه
نان، اشناسیم که مسلمضلعی از قرن اول هجری مینیز تغییر کرده بود. الگویی شش

احتماالً بدون تأثیرپذیری از فرهنگ ایرانی، در کوفه به کار برده بودند. جهت قبله در 
ن ها رون قبله )یا روالگوی کوفه جایگاه مهمی داشته است همچنان که نام یکی از رون
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شور مفهوم هفت ک راسته( است ممکن است نام قبله، چنین وارد الگوی رون شده باشد.
دانانی با هم خلط کردند. هیچ یک از این دو به لیم یونانی را جغرافیاوستایی و هفت اق

های متفاوت ربع مسکون زمین بندیهوایی نداشت و تقسیم و صورت اولیه معنایی آب
بود. این خلط احتماالً باعث شد جای ارتباط رون را با هفت کشور اوستایی، هفت 

ر شد. بر واژۀ اقلیم با« هوا و آب»ز معنی اقلیم یونانی بگیرد. در یک و نیم قرن اخیر نی
توان آخرین پردۀ تغییر آیینی قدسی برای خلق مکان به نظامی این تغییر معنایی را می

هوا دانست. اما آیا در معماری ایران به اقلیم  و برای هماهنگ کردن معماری و آب
 اند؟توجه نداشته

هوایی آن است. با این حال توافق  و از نتایج این مقاله خالی کردن رون از شأن آب
ده شهوایی توجه می و های آبمحققان معاصر بر این است که در معماری ایران به جنبه

 و کرده پس چگونه معماری برای آباست. اگر رون چنین کاربردی را تأمین نمی
ی هاشده است؟ در اینجا منظورمان همۀ جنبههواهای متنوع این سرزمین، مناسب می

هتی است. های جمعماری که چنین تناسبی را تأمین کند نیست، بلکه منظورمان به جنبه
ای ه«بادآهنج»گاه پاسخ کامل را نیابیم اما حتماً بخشی از پاسخ در ممکن است هیچ

های معماری مصر را یابی بادآهنجای در دست است که روش جهتقاهره است. رساله
 یابی آنها نجومیرانی است نشان داده است. روش جهتکه شبیه بادگیرهای معماری ای

)به معنای کشیدن و بیرون « آهنجیدن»و فعل « باد»آهنج مرکب از است و چون واژۀ باد
رفته در مصر به کار می« بادهنج»ای فارسی است و به همین صورت و صورت کردن( واژه

ر بگذاریم تاست پا را پیشاست، نسبت دادن منشأ آن به ایران بیراه نیست. حتی ممکن 
ای در مقاله 1یابی آن را هم ایرانی بدانیم. دیوید کینگهای نجومی جهتو منشأ روش
های ها تحقیق کرده است، به احتمال ایرانی بودن منشأ بادآهنجبارۀ بادآهنج که در آن در

مۀ اینها با هاند پرداخته است. یابی آنها و ارتباطی که با جهت قبله داشتهقاهره و جهت
ای آینده ههای دیگر و دیدن منابع بیشتر نیاز است. یک جهت ادامۀ تحقیقبه تحقیق
توان بررسی سودمندی رون و انطباق آن با کالبد شهرهای گذشته دانست. اگر را هم می

وهوایی معماری نشان ندهد، شاهدی برای نتایج تحقیق سودمندی رون را مطالعات آب
  حاضر خواهد 

                                              
1. King 
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