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-  توجه به امر حفاظت از میراث دست کند و بررسی چالش های موجود به منظور جلوگیری از تخریب و نابودی آنها.
-   ایجاد حساسیت های الزم در میان گروه های متخصص و جلب توجه مدیران و اقشار مختلف در شناسایی و حفاظت از 

این معماری.
-  انجام پژوهش های بنیادی در خصوص ابعاد گوناگون معماری دست کند از جمله:  تفحص درفلسفۀ وجودی آن در بین 

جوامع اولیه، بررسی نقش فناوری در شکل گیری و سیر تحول این گونۀ معماری، ادبیات و منابع موضوع.
این کمیته با تکمیل اعضاء و برقراری جلسات مختلف بحث و گفتگو  طی دو سال گذشته، تا کنون توانسته است بخشی 
از مصوبات جلسات هدف گذاری را به انجام رسانده و در پیشبرد اهداف بلند مدت و کوتاه مدِت خود، گام هایی اساسی 
بردارد. برگزاری جلسات منظم در سال های 95 و 97 در محل ایکوموس ایران و یا پژوهشگاه میراث فرهنگی، تهیۀ 
پیش نویس قسمت هایی از پروژه فرهنگ واژگان طی دو سال گذشته و برنامه ریزی برای ادامۀ آن در سال های آتی، 
ارائه سه سخنرانی در هفتۀ پژوهش )30 آذرماه 1395( در زمینۀ معماری دست کند ایران و فرانسه  و برنامه ریزی برای 
سخنرانی های مداوم در ایکوموس، بازدید یک روزۀ اعضای کمیته از معماری دست کند معادن نمک گرمسار ، تشکیل 
گروه مجازی تلگرام برای اعضای کمیته به نشانی @ICOTA، تهیۀ مقاالت مرتبط با موضوع برای مجامع ملی و بین المللی 
از جمله کنفرانس بین المللی دست کند سال 1397 شمسی در ایران و حضور فعاالنۀ اعضای ایکتا در آن و انتشار اولین شماره 
از نشریۀ اشکفت از جمله مهم ترین فعالیت های انجام شده و در دست انجام این کمیته از زمان شکل گیری تاکنون بوده 

است.
ایکتا در رسیدن به تمامی اهداف مدنظر و نیز سیاست گذاری های علمی-تخصصِی جدید، نیازمند همکاری گسترده تر 
متخصصین در همۀ حوزه های مرتبط خواهد بود؛ لذا با دعوت از عالقمندان به عضویت در این کمیته نهایت استقبال را از 

ایشان خواهد داشت. 
عالقمندان می توانند برای عضویت و سایر هماهنگی ها و همکاری ها با رییس کمیته )دکتر مهناز اشرفی( به آدرس پست 
الکترونیک ashrafi.mahnaz@gmail.com، با دبیر ایکتا )مهندس امین کیوانلو( از طریق شماره تلفن: 66736789-

021 و گروه مجازی تلگرام به آدرس @ICOTA تماس حاصل نمایند.
1- کمیته های تخصصی، ارگان های فنی مؤسسۀ ایکوموس به شمار می آیند؛ برای اطالع بیشتر دربارۀ آنها به فصل دوم اساسنامۀ ایکوموس ایران، مادۀ 23 و 

بندهای مربوطه رجوع کنید.
2- اساسنامه ایکوموس ایران، فصل اول، ماده 6، بند الف

-3
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۴-  این کمیته می تواند در حوزه های گوناگون علمی نظیر: معماری و شهرسازی، مردم شناسی، باستان شناسی، تکنولوژی، میراث طبیعی )زمین شناسی، 
زیست شناسی و...(، جفرافیا و تاریخ، محیط زیست و... فعالیت نمایند.

 5- عناوین مقاالت ارائه شده:
معماری دست کند، توسعۀ مفاهیم: مهناز اشرفی  -

معماری دست کند فرانسه )بررسی های جغرافیایی، تاریخی و گونه شناسی سکونتگاه های دست کند(: اولیویه اوئه )پژوهشگر فرانسوی(  -
معماری دست کند ایران )تنوع و پراکندگی(: امین کیوانلو  -

6- خالصه ای ازگزارش این سفر علمی در همین شمارۀ نشریه به قلم معصومه عسکری در دسترس است.

<  
سخنرانی در زمینۀ معماری دست کند ایران 

و فرانسه

است  ایران  ایکوموس  از کمیته های ده گانۀ  هفتمین کمیتۀ تخصصی1  معماری دست کند  علمی  کمیتۀ 
بستر طبیعی،  از یک  از کاستن تودۀ پر  ناشی  به معماری دست کند، معماری  بر مطالعات مربوط  که 
متمرکز است. این گونۀ معماری در ایران سابقۀ تاریخی، تنوع، تعدد و پراکنش قابل توجهی دارد. 
عالوه بر این در تعریف اصطالِح »اثر« در اساسنامۀ ایکوموس، عنواِن »غارهای مسکونی« به منزلۀ یکی 
از مصادیق آثار شاخص فرهنگی ذکر شده است.2 بر همین اساس کمیتۀ تخصصی ایکتا3 یا کمیتۀ ملی 
معماری دست کند، متشکل از یک عضو پیوستۀ ایکوموس ایران؛ دکتر مهناز اشرفی و یک عضو وابسته؛ 
مهندس امین کیوانلو و با همفکری و همراهی جناب آقای دکتر ناصر نوروز زاده چگینی در تیرماه 
1395 رسمیت یافت و نخستین جلسۀ آن با حضور اعضای محترم هیئت مدیره ایکوموس ایران، از جمله 
رئیس محترم هیئت مدیره جناب آقای دکتر مهدی حجت و متخصصان حوزۀ مزبور در ششم شهریور 
1395 در دفتر ایکوموس ایران تشکیل شد. پس از فراخوان عمومی برای جذب اعضا، از میان بیش از 
30 متقاضی عضویت در کمیته، تاکنون عضویت 12 نفر تکمیل شده که از این میان، عالوه بر رییس 
و دبیر، 5 عضو دائم فعال در آن حضور دارند که در رشته های معماری، باستان شناسی، حفاظت آثار و 

مرمت بنا و بافت تخصص دارند.۴
اهداف تشکیل این کمیته، منطبق با اهداف ایکوموس ایران عبارت است از: 

- ارتقاء و ترویج دانش بشر در ارتباط با درک و توسعۀ مفهوم معماری دست کند به عنوان میراث مشترک 
ملت ها.

- ایجاد شبکه ای از متخصصین ملی همراه با توسعۀ همکاری های بین المللی در زمینۀ معماری دست کند.



معبد مهر مراغه <
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تهیه  و تنظیم :  معصومه عسکری 
کارشناس ارشد باستان شناسی

عضو کمیتۀ  ایکتا
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در سفری که توسط ایکوموس ایران و کمیتۀ معماری دست کند، در چهارم دیماه سال 1395، برگزار شد، تعدادی از معادن نمک منطقه سردرۀ گرمسار مورد 
بازدید قرار گرفت. در این نوشتار به گزارش این بازدید و توصیفات معادن نمک بازدید شده و قابلیت های آن خواهیم پرداخت.

معدن نمک کوهدشت کهن
این معدن یکی از زیباترین معادن نمک منطقه است که از 20 سال پیش تا کنون مورد بهره برداری قرار گرفته است. بهره بردار این معدن، آقای کالتی به هیأت 

می گوید: »در حال حاضر 8 نفر به طور مستقیم و بیش از 25 نفر به طور غیر مستقیم در این معدن مشغول به کار هستند«.
ورود به معدن از طریق دهانه ای با ارتفاع حدود 12 متر و عرض تقریبی 10 متر امکان پذیر است. به واسطۀ برداشت نمک در طی 20 سال و ایجاد تونل ها و 
داالن های بزرگ و ستون های عظیم، پس از ورود با فضایی شگفت انگیز روبرو می شویم که با وجود تاریکی و کمبود نور عظمت آن دوچندان می شود. کف 
تونل در عمق 190- متری از نوک کوه قرار دارد، و طول تونل  اصلی حفر شده حدود 2 کیلومتر و میانگین عرض آن 17 متر است. این تونل دارای چندین تونل 
فرعی و حدود 100 ستون بوده که تداعی کنندۀ یک تاالر با سقفی در ارتفاع 30 متری است. ستون های ایجاد شده با قطر نقریبی 23 متر در میان تونل یا داالن ها، 
جهت نگهداری سقف و جلوگیری از ریزش آن است. شکل گیری این ستون ها بدین صورت است که حین عملیات چال زدن، که به دوصورت افقی و عمودی 
انجام می شود، 23 متر به عنوان ستون نگه داشته و بعد از آن فضایی با عرض تقریبی ۴00 متر را برداشت می نمایند. به این ترتیب ستون و فضاهای داالنی شکل میان 

آنها ایجاد می شود.
به گفته کارکنان مشغول در این معدن، از کف تونل تا عمق 170- متری زمین، نمک قابل برداشت وجود دارد. نمک برداشت شده در این معدن و همچنین دیگر 
معادن شهرستان گرمسار 98 درصد خلوص دارد و عالوه بر مصارف خوراکی و صنعتی، به کشورهای خارجی نیز صادر می شود. این معادن همچنین جهت درمان 

نیز مورد استفاده قرار می گیرند؛ به طوری که بیماران زیادی جهت مداوا ساعت ها در این معادن وقت می گذرانند.

<<
نمایی از تونل و ستون های معدن نمک کوهدشت کهن

توسعۀ مفهومی و مصداقی اصطالح معماری دست کند از مفهومی که بر فضاهای به وجود آمده در نتیجۀ 
کاستن از تودۀ زمین توسط انسان تاریخی ایجاد شده بود، به هر گونه فضای کاست، همچون غارها که 
الحاقاتی توسط انسان بدان افزوده و یا بخش هایی از آن کاسته و به انحاء مختلف مورد بهره برداری 
قرار گرفته، سبب شده است تا این گونۀ معماری طیف متنوعی از آثار از جمله سکونتگاه ها، مقابر، 
را  معادن  نیز  و  تونل ها  آبی،  آسیاب های  و  قنات ها  مثل  آبی  تاسیسات  نظامی،  و  دفاعی  تاسیسات 
دربرگیرد. نمونۀ اخیر یعنی معادن کمتر مورد توجه محققین حوزۀ دست کند قرار گرفته است. کمیتۀ 
ملی معماری دست کند در اولین برنامۀ سفر علمی خود به منظور برآورد امکانات این  گونۀ قابل توجه 
از معماری مزبور، سفری یک روزه به برخی معادن نمک شهرستان گرمسار داشته است که در ادامه 

خالصه ای از آن سفر ارائه خواهد شد.1
شهرستان گرمسار در شرق استان سمنان و در همسایگی با شهرستان های؛ فیروزکوه، دماوند، ورامین 
و قم قرار دارد. این شهرستان وسعتی در حدود 9233 کیلومتر مربع دارد، و در 100 کیلومتری 

تهران واقع شده است.
وقتی از استان تهران وارد شهرستان گرمسار می شویم، در سمت چپ جاده، منطقۀ کوهستانی سردره 
قرار دارد که اغلب کوه های آن از نوع کوه های نمکی است. حدود 27 معدن نمک در این کوه های 
نمکی وجود دارد که تعدادی از آنها هم اکنون نیز فعال و در حال بهره برداری اند. این منطقه با توجه 
به موقعیت قرارگیری در مسیر زیارتی مشهد مقدس و همچنین داشتن معادن متعدد نمک، دارای شرایط 
بالقوه برای اجرای طرح های گردشگری، به خصوص طرح های مرتبط با معادن نمک از جمله طرح های 
گردشگری درمانی2، ژئوتوریسم3، گردشگری تاریخی مرتبط با معماری دست کند۴ و نیز طرح های 

آموزشی است.

>
نمایی از ستون های معدن نمک کوهدشت کهن  



معدن نمک قائم )عظیم(
این معدن متروکه است و در کف و مقابل ورودی آن حجمی از آب به صورت حوضچه هایی زیبا جمع 
شده است. تونل حفر شده معدن عمق زیادی ندارد و همانطور که ظواهر نشان می دهد، استخراج این 
معدن به مدت کوتاه انجام شده و احتماال همین آب گرفتگی باعث متروک شدن و رها کردن معدن 
شده است. بر روی آب جمع شده در مقابل دهانۀ معدن، یک الیۀ 15 سانتی متری نمک قرار گرفته است. 
در چند متری دهانه این معدن، و در شرق آن دهانه ای دیگر قرار دارد که استخراج آن هم خیلی زود 
متوقف شده. علت رها شدن این بخش از معدن را باید پوسته شدن الیه های بیرونی کوه و ریزش آنها 

دانست.

>>>
دهانه معدن نمک قائم)عظیم(

معدن نمک کوهستان )درخشان(
این معدن نیز متروکه است و صخره های بزرگ و کوچک ریخته شده در مقابل آن مسیر دستیابی به 
ورودی معدن را صعب العبور نموده است. رگه های ایجاد شده بر اثر شستن باران بر سنگ های نمکی 
ریخته شده در مقابل دهانۀ معدن زیبایی خاصی دارد که بیننده را به وجد می آورد. دهانۀ ورودی با 
10/50 متر ارتفاع و 6/50 متر عرض به فضای برداشت شده منتهی می شود. عرض فضای برداشت شده 

95 متر، عمق آن 60 متر و ارتفاع آن 15 متر است. در این فضا ۴ ستون وجود دارد.
درون معدن و در انتهای آن، یک دریاچه )آب جمع شده( قرار دارد، که بسیار زالل و آرام است و 
باعث  امر  این  به آب رسیده اند و  نمک  استخراج  در حین  احتماالً  را دو چندان کرده.  زیبایی معدن 
توقف کار استخراج و رها شدن معدن شده است. در زیر سقف معدن دریچه هایی قرار داشت که نور را 
از بیرون به درون هدایت می کند. آب باران نیز از طریق این دریچه ها می تواند به درون نفوذ کرده 
و به آب دریاچه بیفزاید. این دریاچه در تابستان جهت آب تنی مورد استفاده بازدیدکنندگان قرار 

می گیرد.

<<<<<
معدن نمک کوهستان )درخشان(

>>>>
دهانه شرقی معدن 
نمک قائم )عظیم(
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بیات، م. و  پ. هاشمی حسینی، 1388، پتانسیل های گردشگری گنبدهای نمکی با تأکید بـر  توریسـم  درمـانی، 
مجموعـه مقـاالت بیسـت وهفتمـین گردهمایی علوم زمین، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، تهران.

فرح بخش، مرتضی، 139۴، معادن نمک، معماری دست کند صنعتی، دومین همایش بین المللی معماری دست کند، 
پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری کشور، تهران.

و  قدردانی  مراتب  ایکتا  1-کمیتۀ 
وقت  معزز  ریاست  از  را  خود  سپاس 
تاریخی  بافت های  و  بناها  پژوهشکدۀ 
گردشگری  فرهنگی،  میراث  پژوهشگاه 
دکتر  خانم  سرکار  کشور  صنایع دستی  و 
محترم  ریاست  ایشان،  همکاران  و  اشرفی 
وقت ادارۀ میراث فرهنگی، گردشگری و 
خانم کمالی  صنایع دستی گرمسار سرکار 
مسئولین  همچنین  ایشان،  همکاران  و 
بازدید؛  مورد  فعال  نمک  معادن  محترم 
گرفته،  انجام  هماهنگی های  جهت  به 
بی شائبه  الطاف  نیز  و  همکاری  همراهی، 

ایشان در طول این سفر ابراز می دارد.
ذرات  از  استفاده  درمانی  نمک   -2
برای  معدنی  مواد  و  نمک  آئروسل های 
ناراحتی های  و  تنفسی  بیماری های  درمان 
پوستی است که از قرن نوزدهم در معادن 
نمک کشورهای اروپایی مورد استفاده قرار 
می گیرد. این روش درمانی که در غارها 
و معادن نمک به طور طبیعی و در اتاق های 
از  می شود  انجام  مصنوعی  به صورت  نمک 
مختلف  کشورهای  در  فراوانی  محبوبیت 
عاملی  به  به طوری که  است  خوردار  بر 
تبدیل  سالمت  گردشگران  جذب  برای 
این  شده است )برای اطالعات بیش تر در 
و   139۴ افکن پور،   به:  کنید  نگاه  باره 

بیات و هاشمی حسینی، 1388(.
نوین  راهکاری  ژئوتوریسم  امروزه   -3
و  زمین  علوم  تشریح  و  تبیین  برای 
است  هرمنطقه  طبیعی  سرمایه های  شناخت 
اگریک اکوتوریسم به دنبال اکوسیستم و 
نیز  ژئوتوریست  است یک  جاذبه های آن 
زمین شناسی  جاذبه های  مشاهده  دنبال  به 
معدنی  موزه های  و  ریخت شناسی  زمین 
قابلیت های  شناخت  )برای  است.  مقصد  در 
نمک  معادن  در  ژئوتوریسم  گردشگری 
و  وکیل زاده  به:  کنید  نگاه  گرمسار 
عرب  و  مقصودی  و   1390 دیگران،  

عامری، 1396(.
۴- در بسیاری از کشورها معادن متروکه 
و  دانش  و  سازنده  مواد  کیفیت  سبب  به 
به  زیبایی های  نیز  و  شده  استفاده  ابزار 
گرفته اند.  قرار  توجه  مورد  آمده  وجود 
در ایران نیز این پتانسیل در حوزۀ معادن، 
دارد  وجود  نمک،  معدن های  به خصوص 
دست کند  فضای  از  الگویی  به عنوان  تا 
)برای  گیرند  قرار  توجه  مورد  صنعتی 
به:  کنید  نگاه  باره  این  در  بیشتر  اطالع 

فرح بخش، 139۴(.
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فرآیند ساخت یک بنا

حال که به حول قوۀ الهی و مدد محققین کشور معماری دست کند در بحث های آکادمیک و میراث 
فرهنگی از جایگاه شایسته ای برخوردار شده است، مناسب است که به برخی از مفاهیم و معانی این 

معماری توجه بیشتری نموده و ابعاد مختلف آن مورد بررسی و باز توجه قرارگیرد.
مفهوم معماری دست کند

مهم ترین ویژگی این نوع از معماری که خود را از معماری به مفهوم عام جدا می کند در نحوۀ خلق 
فضاست. بر خالف شیوۀ مرسوم که از افزودن مواد و مصالح در یک فضای باز ایجاد می شود، در این 
معماری، نتیجه از کاستن تودۀ پر حاصل می شود. اگر بگوییم معماری دست کند به هیچ مصالحی نیاز 
ندارد، سخن بجایی نیست، در هر صورت برای ایجاد فضا  به ابزار و موادی نیاز است، این که برای 
دست یابی به پاسخ بهینه کجا و چگونه عمل شود مهم است. واقعیت آن است که در معماری دست کند 
نیز از مصالح کمک گرفته شده است که اغلب بوم آورد، بدون فناوری و بدون کمترین جابه جایی بوده 

است؛ به همین دلیل می  توان آن را بهینه ترین روش برای ایجاد فضا دانست.

بنابراین می توان گفت اگر معماری به مفهوم عام آن یعنی هنر ساماندهی و محصور نمودن فضای خالی بنامیم، معماری دست کند در تعریفی متفاوت، هنر خلق و 
ایجاد فضاهای خالی از درون توده پر، معنا می شود 1.

گسترۀ معماری دست کند 
حال اگر بپذیریم که معماری دست کند در ارتباط مستقیم با فضای خالی مستخرج از یک تودۀ پر است، این سوال مطرح می شود که آیا فضای خالی درون یک تپه 
یا کوه یا صخره که به هر عنوان توسط انسان ساماندهی و مورد استفاده قرار می گیرد نیز در زمرۀ این معماری قرار می گیرد یا خیر؟ پاسخ با نگاهی به نمونه های 
موجود در سراسر دنیا مثبت است. اشکفت های فراوانی وجود داشته اند که با محصور کردن بخش هایی از آنها توسط مواد و مصالح در دسترس، مأمن شکارچیان 
بوده اند. به طور مثال اشکفت بزرگ مزاورده  2  در کلورادوی آمریکا که مجتمع های زیستی بزرگی را در طول تاریخ در خود جای داده است و یا روستاهایی 
در ایران که در پناه صخره ها و اشکفت ها شکل گرفته اند مثال هایی قابل توجه اند. در بسیاری از مواقع سقف، کف و دیواره های جانبی فضا از بستر طبیعی بوده و 
تنها یک جبهۀ فضا توسط مصالح بنایی پر شده است. حتی در پرتقال در روستایی به نام مون سانتو 3  از فضاهای ایجاد شده بین دو صخره برای خانه سازی استفاده 

شده است و این خانه ها را جزو معماری دست کند به حساب می آورند ۴.

فرآیند خلق یک فضا به شیوه کند

< 
 روستای مز اورده در کلورادوی امریکا



واژۀ نزدیک به این مفهوم که اخیراً در ایران استفاده می شود »زمین پناه« است که البته باید توجه داشت که این 
واژه نیز بسیاری از آثار کنده شده در صخره های مرتفع به ویژه آیینی را کمتر پوشش می دهد. بنابراین در حال 

حاضر می توان واژه دست کند را در ایران برای این معماری مناسب تر تشخیص داد.
علل وجودی معماری دست کند

از آنجایی که گاهنگاری این آثار به دالیل مختلف کار دشواری است بنابراین در حال حاضر امکان تشخیص 
این که چه فضاهای دست کندی جزو اولین دست کندها بوده و تعیین علل شکل گیری و نوع استفاده دقیق 
آنها بر ما روشن نیست. اما آنچه که مسلم است ارتباط این فضاها و فراوانی آنها در زندگی کوچ نشینان واضح 
است. نمونه های زیادی از دست کند ها وجود دارد که به نوعی مرتبط با زندگی کوچ نشینی هستند، می توان 
گفت زمانی که انسان در طبیعت قرار گرفت و طبیعت را شناخت بهترین مأمن و پناهگاه برای وی اشکفت ها 
و سرپناه های طبیعی بود که می دید حیوانات و پرندگان نیز از آنها استفاده می کنند، سیر در طبیعت به انسان 
کمک نمود تا امکانات و پتانسیل های هر منطقه را بشناسد و از آنها استفادۀ بهینه نماید، به  همین دلیل در جاهایی 
که سر پناه طبیعی نبود با کندن زمین و فرو رفتن در آن از گرما و سرما، باد و باران و حیوانات درنده در امان 
می ماند. همانگونه که اولین فضاهای سکونتی در زمین فرو رفته بوده اند و با پوششی ساده از مصالح در دسترس 

مسقف می شدند.
انسان کوچ نشین یا از معماری موقت استفاده می کرد که بتواند آن را با خود حمل کند و در جای مناسب باز 
چیند و یا از اشکفت ها، سرپناه های طبیعی و دست کندها بهره می جست. این فضاها نیاز به مراقبت ویژه ندارند، 
به راحتی فرسوده نمی شوند، با آتش سوزی از بین نمی روند و محکم و پا برجا هستند، بنابراین مهم ترین 
ویژگی مشترک همه دست کندها آسایش حرارتی این فضاهاست که عامل اثر گذار در پیدایش آنها بوده است. 
در این میان ویژگی مناسب بسترهای آتش نشانی و آذرین را نباید از نظر دور داشت. این بسترها که بسیاری از 
میراث دست کند ما رابه خود اختصاص داده اند، برای کندن از خاک محکم تربوده و به نسبت از ریزش کمتری 
برخوردارند وبه نسبت سنگ سهولت بیشتری برای کندن دارند. از طرفی پایداری این فضاها که در برابر یورش 
دشمن همچون دژی محکم مصون از تخریب یا آتش سوزی بود، موجب شد تا بسیاری از فرقه ها و پیروان ادیان 
و آیین ها که از جامعه طرد شده بودند به این فضاها روی آوردند و آنجا را مامن و محل مطمئنی برای سکونت 
بیابند. این فضاها به دلیل راز آلودگی و بی مکانی و بی زمانی خود خلوت مناسبی برای انجام مراسم و آداب 
آیینی بود و به همین جهت نیز مورد استقبال قرار می گرفتند. این ویژگِی آرامش خیال در همه اقسام معماری 

دست کند موجب می شد تا انسان رنج و سختی ایجاد آن را به جان بخرد.
در این میان صعب العبور بودن مسیر دسترسی به آنها و امکان حفر فضاهای زیرزمینی می توانست به عنوان مخفیگاه 
مناسب و مطمئنی به حساب آیند. همۀ این موارد از علل عمدۀ روی آوردن انسان به خلق این معماری است که در 
طی دوره های مختلف و اقصی نقاط جهان به اشکال و شیوه های مشابه انجام شده است، این معماری از معدود انواع 
معماری است که در آن تشخیص سبک و موقعیت جغرافیایی به راحتی امکان پذیر نیست و یکدستی نسبی زیادی را 
در آن می توان مشاهده نمود. علت اصلی آن نیز نقش کم رنگ تر انسان و تأثیر بستر طبیعی است که منتج به همراهی 
بیشتر انسان در مواجهه با محیط پیرامون می شود. در اینجا انسان آن طور رفتار می کند که بستر به او اجازه می دهد. 
به عبارتی او خود را به زمین وا می سپارد تا هر چه بیشتر از قید و بند دنیای روی زمین رهایی یابد و آرامش جسم و 

جان را تجربه کند. 
ریخت شناسی معماری دست کند

چنانکه ذکر شد بستر طبیعی پایه و اساس معماری دست کند را شکل می دهد بنابراین طبیعی است که شکل، جنس و 
موقعیت استقرار این بستر از عوامل اساسی در شکل گیری انواع این معماری  باشد.

غارها، حفره ها و اشکفت های طبیعی
جریان آب و فرسایش حاصل از آن در بستر ها ی آهکی در طی سالیان متمادی موجب به وجود آمدن فضاهای خالی 
در دل کوه و صخره شده است. همچنین در سرزمین هایی که کوه های آتش فشان وجود داشته، فوران گدازه و 
خاکستر آنها پس از سرد شدن اشکال بی نظیر و شگفت انگیزی در طبیعت به جا گذاشته است، انسان با بهره گیری از 
فضاهای ایجاد شده و با ایجاد ساخت و سازه هایی در جداره های بیرونی، فضاهای الزم برای فعالیت های خود را شکل 

داده است.

>>
روستای مون سانتو در پرتغال

>>>
مقطعی شماتیک از یک گودال باغچه 

آنچه که در بین متخصصان به توافق رسیده است وجود فضای خالی در دل یک بستر پر است که به معماری دست 
کند هویت می بخشد. بنا براین حتی اگر این فضای خالی به صورت طبیعی وجود داشته باشد و انسان در به وجود 
آمدن آن نقشی نداشته باشد، در صورتی که با تمهیداتی از آن فضا استفاده کرده و آنرا مورد بهره برداری قرار 
دهد می توان آن را در این نوع از معماری قرار داد. شاید آنچه در این خصوص شبهه ایجاد می نماید واژۀ معماری 
دست کند است که انتظار کنده  شدن توسط انسان را ایجاد می کند. باید پذیرفت که در این مورد واژۀ مصطلح 
دست کند پاسخ گو نیست. اما همان گونه که در کارگاه ه برگزار شده در اولین همایش معماری دست کند 
در خصوص واژۀ مناسب فارسی بحث و تبادل نظر شد، واژۀ معماری دست کند از این حیث که فعل کندن را 
تأکید می کند و اینکه واژه ای آشنا و قابل فهم برای همۀ سطوح است، همین طور واژه دست برای تأکید بر 
حضور انسان، به واسطه و عمل انسان در خلق و ساماندهی فضا، این واژه نسبت به سایر واژگان مناسب تر تشخیص 
داده شد. بنابراین مفهوم دست کند به معنای تحت اللفظی آن یعنی کنده شده صرف توسط انسان نیست. با این 
توصیف می توان پذیرفت که فضاهای خالی ایجاد شده در دل یک بستر پر، در حالتی که انسان اقدام به تعریف 
فضاهای مناسب مورد نیاز خود در آن نماید، از این نوع به حساب می آیند. البته باید اذعان داشت که واژۀ 
Troglodytique که در فرانسه برای این نوع از معماری رایج است، مفهوم جامعی را در بر می گیرد. این واژه 
اصل واژه ای یونانی )Troglodyta( است و از دو بخش Trogle به معنای »گودال و حفره« واین واژه در اصل  
به معنای »نفوذ کردن در داخل چیزی« تشکیل شده است. بدین ترتیب واژۀ Troglodytic Architecture را 

می توان »معماری نفوذ یافته در درون حفره« معنا کرد 5.



معماری دست کند در کوه ها، دره ها، تپه ها و صخره ها
با توجه به وجود عارضه های طبیعی در روی سطح زمین، معماری شکل گرفته در این بستر عمدتاً یادمانی و آرامگاهی، 
مسکونی یا دفاعی هستند در همۀ این فضاها اولین مرحله فرآیند کند به شکل افقی انجام می شود و معموالً فضاهای 
ایجاد شده نمودی بیرونی از قبیل روزن یا ورودی دارند. این دست کندها اصطالحاً دست کندهای افقی نام دارند و 
بسته به شکل بستر می توانند خطی و پیوسته، مرتفع و منقطع و یا به شکل تک عنصر نمود پیدا نمایند. روستا های دست 
کند همچون میمند، کندوان، حیله ور، صور، کنزق و... در ایران نمونه های بارز شکل گرفته در کوه ها و دره هاست.

معماری دست کند در دشت
دشت ها و بستر های هموار از آنجایی که عارضه های طبیعی کمتری را در خود جای داده اند طبعاً گونۀ دیگری 
از معماری دست کند را رقم زده اند. از طرفی خاک بسیاری از این سرزمین ها مناسب برای کشاورزی بوده است و 
همچنین گرمای روز و سوز و سرمای شب شرایطی را ایجاد کرده است تا انسان برای ایجاد اقامتگاه خود، در دل 
زمین فرو رفته وبه آنجا پناه ببرد، به همین دلیل معماری دست کند گودال باغچه ای شکل می گیرد، گرمای طاقت 
فرسای دشت در شرایطی که تغییرات آب و هوا و خشکسالی های پی در پی، آن را تشدید نمود، حفر قنات را در زیر 

زمین موجب گردید 6.  

۱- اشرفی، مهناز، پژوهشی در گونه شناسی معماری دست کند، نامه معماری و شهرسازی، 1390، 7، 25 الی 
.۴7
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.institu de l Architecture de Universite de Genee
 Dictionnaire Etymologique de la  ,)1989(  Bloch Oscar, Wartburg Walther von  -۵
.Edition 8 ,langue francaise, Presses universitaires de france

6- لباف خانیکی، مجید، پیدایش قنات پاسخی به تغییر اقلیم در فالت ایران، اثر، 1393، 67 ، 77 الی 8۴.

دشت ها و زمین های هموار که در برابر تاخت و تازهای مهاجمان بی پناه بودند منجر به حفر مخفیگاه ها و 
پناه گاه های موقتی شد که مردم سرزمین را در روزها و یا حتی ماه ها از گزند دشمنان مصون می دارد. این 
نکته نه تنها در مورد زندگان که مردگان را نیز شامل می شد. شهرهای زیر زمینی مکان های مناسبی برای 
آرامگاه های ابدی رفتگان بودند. در این گونه آثار نخست با ایجاد چاه ها و راه های عمودی به سطح مورد نظر 
دست یافته و از آنجا شروع به ایجاد فضاهای الزم می نمودند. به همین سبب فضاهای کنده شده در دشت ها به 
دست کندهای عمودی معروف هستند.  به این ترتیب در محیطی پایین تر از سطح کف قرار داشته اند. فضاهای 
زیر زمینی اغلب ورودی هایی مخفی دارا بوده و همین ناشناخته بودن آنها موجب شده است تا به مرور زمان از 
ذهن ها رفته و به دست فراموشی سپرده شده اند. امروزه بسیاری از آنها در زیر تیغ بولدوزرها و تراکتورها کشف 
و نمایان شده اند.  شهر های زیر زمینی سامن مالیر، ارزان فود همدان و اویی نوش آباد از این دست فضاها هستند 

که اغلب نیز در توسعه های جدید شناسایی شده اند.

<<<< <
روستای کندوان >>>>

نمونه ای از گودال باغچه در ماتما مراکش
121.p ,1986 ,Geneviève Libaud





»دست کندهای محوطه تاریخی آسیاب های آبی شوشتر«
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محققان خوزستان را از قدیمی ترین مراکز زراعت و تمدن آبی جهان دانسته اند.آنها معتقدند شبکه های 
آبیاری که از گذشته در خوزستان پدید آمده است ازکم نظیر ترین آثار جهان است. از بین آنها، 
شبکه میانآب شوشتر را، ممتاز توصیف کرده اندکه اجزاءآن مانندقلعه، برج، پل بندها، آسیاب های 
آبی- نهرها و تونل ها در ارتباط با هم و با برنامه ای یکپارچه کار می کرده است.1 بخش قابل توجهی 
از سازه های این شبکه در دل صخره کنده شده اند. محوطه تاریخی آسیاب های آبی به عنوان بخشی 
از این شبکه، در دل صخره کنده شده وخود گرگر، نهر بزرگ دست کند است. این مقاله به بررسی 
بناهای دست کند محوطه آسیاب ها می پردازد. ابتدا نگاهی به بررسی های باستان شناسی خواهیم داشت:

»شوشتر در ابتدای جلگه خوزستان ودر انتهای کوه های بختیاری قرار گرفته است. سابقه زیست در 
ابتدای زندگی یکجانشینی حدود 8000 سال پیش از  از  شوشتر، بسیار کهن است.2 شمال خوزستان 
میالد مرتبا مسکون بوده است. الگوی استقرار در این منطقه نشان دهنده وجود چندین شهر بزرگ، 

شهرها و دهات کوچک در امتداد راه های آبی بوده است.3
با  بند قیر سفال های مرتبط  تا  بند عیار  از حدود  باستان شناختی در دشت میانآب شوشتر  »بررسیهای 
استقرار انسان از ۴600 سال تاحدود 3000 هزار سال پیش از میالد به دست آمده است. این استقرارها 
غالبا تابع جریان رودهای فصلی که از کوهپایه سرچشمه گرفته و به کارون می ریخته و در نقاطی که 
دارای ارتفاع نسبی هستند، شکل گرفته اند .بررسی ها حاکی از آن است که به واسطه ایجاد شبکه های 
دوران های  به  متعلق  را  سفال ها،آنها  گسترده ترشده،  استقرارها  گرگر  عظیم  نهر  واحداث  آبیاری 
تراکم  دانسته اند.  میالدی  تا 205  سال 32۴  از  یعنی  میانه  اسالم  دوره  اسالم،  اوایل  ساسانی،  پارتی، 
استقرارها بیشتر در بخش شمالی دشت میان آب، نظیر شوشتر و محوطه عظیم دستوار بوده است. از 
دوران هخامنشی سطح این استقرارها روبه افزایش گذاشته و بیشترین آن رادر دوره پارتی و ساسانی 

شاهد هستیم.۴

در جنوب وجنوب غربی شوشتر و در کنار رود گرگر آثاری از یک شهر بزرگ دوره اشکانی )الیمایی( کشف گردیده است. 5  تعداد زیادی دخمه که 
درجنوب شوشتر در دل صخره ها کنده شده بودند نیز شناسایی شده است. 6 و 7  دشت میانآب مرکز تهیه شکر در خوزستان بوده و مزارع نیشکر خوزستان عمدتا 

درحوالی شوشتر و رودگرگر بوده است. این شکرها در دوران هخامنشی و ساسانی صادر می شده است. 8
زمین های حدفاصل بین دوشاخه از رود پر آب و پر برکت کارون یعنی شطیط وگرگر را میانآب می گویند که به علت وجود رسوبات بسیار، حاصلخیز است. 

تنها مشکل آن که همیشه وجود داشته تامین آب برای مشروب کردن این  اراضی بوده است.
زیرا سطح دو شعبه کارون در میاناب از سطح زراعتی پایین تر است.حداقل از دوران هخامنشی با احداث کانال های فرعی در زیر قلعه سالسل مشکل را تاحدی رفع 
نموده بودند. این نهرهای فرعی هنوز هم بنام داریون نامیده می شود. معتقدند که به وسیله داریوش هخامنشی ساخته شده اند.مع الوصف با طغیان کارون و شکستن 
سد آب در داخل نهرداریون جریان پیدا نمی کرد و باعث خسارات می شده ودولت ها ناچار  به چاره جویی می پرداختند 9  دست کندهای محوطه تاریخی آسیاب ها 

به شرح زیر است:                   
نهر گرگر: خود گرگر، یک نهر عظیم دست کند است .برخی پژوهشگران معتقدند که »نهر گرگر در دوره اشکانی احداث و در دوره ساسانی تکمیل شده است« 
9. به نظر نگارنده مقاله نیز شواهد مردم شناختی بیانگر آن است که نهر دست کندگرگرکه از رود کارون منشعب شده است به احتمال بسیار زیاد در دوره اشکانی 

وجود داشته است که چون فرصت این مقاله اجازه نمی دهد به مقاله دیگری که نگارنده در این رابطه نوشته است، ارجاع داده می شود.10
»شهر شوشتر بر روی نوعی صخره رسوبی با الیه های سخت تر و نرم تر شکل گرفته است. همین باعث می شده است که نهر گرگر گود 
بیفتد و بیم اینکه، عمیق شده و عمده آب کارون را به درون خود بکشد، باعث شد که در دوره ساسانیان بند میزان را در نقطه انشعاب 
این نهر از کارون احداث کردند، به گونه ای که چهار بخش آب درکارون )چهار دانگه( و دو بخش آن درگرگر )دو دانگه( جریان 
داشته باشد و بندگرگر را در مسیر این نهر، به این دلیل ساختند تا هم شدت جریان آب، درگرگر تعدیل شود وخرابی نیاورد هم آب 

باال آمده و زمین های شرقی آبیاری شوند.8

<<<
نمایش محوطه تاریخی آسیاب های دست کند که 
در بخش بلندتر صخره شوشتر قرار گرفته است 
وکانال های دست کند حفر شده در آن با اختالف 
ارتفاع، آسیاب های کنده شده در دو طرف شرقی و 

غربی را به حرکت می اندازد.  ترسیم نگارنده 1382

>
محوطه  شوشتر:  میناب  دشت  آبی  ساختار 
آسیاب ها با دایره سفید نمایش داده شده. نقشه 
جانمایی  و  نقشه برداری.ترسیم  سازمان  پایه: 
نگارنده مقاله-سال1380 1- بند میزان 2-بند 
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ساختار صخره ای شوشتر با الیه های مختلف سخت تر 

ونرم تر. ترسیم از نگارنده
سال 1380



محوطه آسیاب های آبی: این محوطه در دروازه ورودی راه قدیمی، به طرف اهواز و مسجد سلیمان در حاشیه 
بافت تاریخی شهر قرار داشته است. چون نهرگرگر این مسیر را قطع می کرده آنرا، طوری ساخته اندکه راه 
قدیمی بر جای خود باقی بماند و آن را به شکل بند درآورده و روزنه ها وتونل های آب بر ،در بدنه بند،کنده اند. 
همانطور که ذکر شد شوشتر بر روی صخره بنا شده است. بررسی رقوم نقشه شهر توسط نگارنده بیانگر آن است 
که درست در این بخش، صخره شوشتر بلندتر بوده است. همچنین در دوطرف راه تاریخی ذکر شده اختالف 
ارتفاع وجود داشته است. از این اختالف استفاده کرده، بدنه آنرا از دوطرف شرقی و غربی تراشیده به شکل 
کاسه ای درآوردند و آسیاب هایی در این دو سمت احداث کردندکه با آب های روزنه ها و کانال های دست کند 
منشعب از این نهر به گردش در می آمده است. »منابع تاریخی تعدادآسیاب های موجود در این محوطه را حدود 

چهل ذکرکرده اند. 8
کانال های آبرسانی به باغات و مزارع: کانال های دست کند سه کوره، دهنه شهر ودو پولون و تونل 
عظیم بولیتی به گونه ای احداث شده اندکه همانند مویرگ های منشعب از یک شاهرگ اصلی هر کدام 
نقش خود را به خوبی ایفا می کرده اند. فقط ترسیم شان می تواند بیانگر عظمت آنها باشد. این کانال ها فقط 
باغات  آنها  از  منشعب  از شاخه های  بخشی  بلکه  نداشته اند  عهده  به  را  آبی  نقش چرخاندن آسیاب های 

اطراف و زمین های کشاورزی را در باالدست رود،آبیاری می کرده است.
بخش دیگری از این کانال ها، نقش آبرسانی وهوارسانی به سرداب های خانه های مسکونی بافت تاریخی، 

را نیز ایفا می کرده اند.

شبستان ها و شوادان ها:در بدنه صخره ای غربی دیواره های محوطه آسیاب هاکه بافت تاریخی شوشتر درآن سمت 
شکل گرفته است. سرداب های خنک خانه ها )به نام شبستان و شوادان که زیر زمین به حساب می آمده اند(، کنده 
شده که نقش سکونتی را به درون الیه های دیواره محوطه کشانده است. این سرداب ها دارای هواکش و نورگیر 
به طرف بدنه بوده اند تا از رطوبت ایجاد شده در محوطه بهره ببرند. این سرداب ها فقط کارکرد فرار از گرمای 

شوشتر را نداشته بلکه پناهگاه مردم در مواقع خطرها نیز بوده اند.
با  داشته اند.  اشراف  راه و دروازه گرگر وآسیاب ها  به  آنجا،  از  و  داشته  نیز  دیده بانی  نقش  روزنه ها 
پلکان های کنده شده در بدنه، از بافت سکونتی در باال به محوطه دسترسی وجود داشته است. بسیاری از 

شوادان ها راه دسترسی به آب منشعب از نهر نیز داشته اند، برخی از آنها بهم راه داشته اند.
بناهای دست کند آیینی و مذهبی: بررسی های میدانی نگارنده بیانگر آن است که »شوشتر در تقاطع دو 
راه کهن قرار گرفته بوده است که اولی از یک طرف به اهواز و مسجد سلیمان و از طرف دیگر به دز 
فول می رفته است راه دوم از یک طرف به شهر کهن دستوا و کاللک و از طرف دیگر به زیستگاه های 
دشت بزرگ عقیلی وگتوند می رفته است. بعدها بازار نیز در همین مسیر شکل گرفته است. همچنین 
در مسیر راه های تاریخی آنجایی که به حوالی شوشتر می رسیده است، ما بناهای مذهبی و گورستان 
داشته ایم. شهرحداقل در چهار دروازه ورودی وخروجی خود آثار متعلق به کیش و مذاهب گوناگون 
داشته از گذشته های دور در شوشتر اقوام مختلف با مذاهب گوناگون زیست می کرده اند قبل از اسالم 
در شوشتر مردمانی به دین یهود-زردشتی وآیین های قبل از آن- صابئین وترسایان زیست می کردند 
اعتقاد به جادو و توتم وتاثیر آن بر زندگی انسان وجود داشته است. در اعتقادات کهن مردم شوشتر 
پاره ای از عقاید هر کدام از این ادیان وجود داشته است.10 در انتهای آسیاب های سمت غربی  فضایی 
کنده شده در دل صخره وجود دارد که دارای شکل خاصی است. در وسط آن حوض مانندی کنده شده 
وآب از درون آن به گرگر می ریزد. دارای ورودی قوسی شکل است که با پله هایی به فضاهای دیگر 
راه دارد. تاقچه هایی نیز در فضای اصلی دیده می شود. این فضا به نظر اکثر محققانی که آن را دیده اند، 
یک فضای مذهبی و مرتبط با آیین هایی است که آب را مقدس دانسته ویا آن ارتباط داشته اند. )احتماال 
صابئی ها( در باالی همین فضای ذکر شده، بقایای پله مانندهایی سنگی که به سمت باال می رفته وجود 
دارد )که در دل خاک هایی که از بدنه در طول قرن ها ریزش کرده اند مدفون هستند بررسی های نگارنده 
بیانگر آن است که شکل اصلی یکی از  اتاق های خانه بافت تاریخی در باالی این بخش به صورت چلیپا 
بوده است. بر روی بام این قسمت گنبدکوچک وکوتاهی وجود دارد. شبستان این خانه که در بدنه 
صخره غربی کنده شده است ستوندار و بسیار فاخر است و شکل کامال خاصی دارد که به بنای مسکونی 
شباهت ندارد. این فضای ستوندار با پله هایی پهن به فضای دیگری می رسدکه به دیواره بدنه غربی راه 
دارد و دارای هواکش است. با توجه به اینکه اطراف این خانه درگذشته های دور گورستان بوده و این 
دو فضا با بخش های دیگر این خانه همخوانی ندارد و فرم اصلی آنها دستکاری شده است. احتمال دارد 
که در گذشته ها بناهای آیینی مرتبط  با کیش های کهن باشند. پالن اصلی آنها بیانگر الگوهای کهن 

آیین های مهری است. مردم بومی شوشتر می گفتند نگهداری کبوتر در این خانه شگون دارد.

<<<<<<
شبستان و شوادان های کنده شده در  بدنه 
)گاه سه طبقه( زیر خانه های بافت تاریخی 

بر باالی لبه غربی. ترسیم نگارنده
سال 1380

>>>>
آسیاب های آبی که بخش اصلی آنها در دل 
صخره کنده شده اند. عکس ها از نگارنده

سال 1380  

>>>>>
گرگر  دست کند  عظیم  نهر  از  نمایشی 
وکانال های دست کندآب بر منشعب از آن به 
طرف آسیاب های آبی، مزارع و باغ ها ترسیم  
از نگارنده 1380
نقشه پایه: سازمان نقشه برداری



>>>>>>>>
اتاق و شبستان خاص خانه قاسمی )احتماالآیینی(  
رولووه ها از  نگارنده

سال 1380 

>>>>>>>
فضای آیینی احتماال مرتبط با صابیی ها

رولووه ها از نگارنده
سال 1380  
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قدردانی : با تشکر و قدردانی از جناب آقای مهندس محب علی معاونت محترم حفظ و احیاء سازمان میراث فرهنگی 
کشور که امکان بررسی برروی محوطه تاریخی آسیاب های شوشتر را برای نگارنده مقاله فراهم نمودند و با تشکر از 
جناب آقای مهندس ارسطوزاده مدیر محترم پایگاه و با تشکر از همکاران عزیز در شوشتر که با  اینجانب همکاری 
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اینجانب قرار دادند.
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» معماری دست کند و سینما: جنگ ستارگان و گسترش شناخت مخاطب از معماری دست کند در تونس«

تهیه  و تنظیم :  الهه گلذاری 
عضو کمیته ایکتا

yahoo.com@golzari1511

موفقیت این فیلم موجب آشنایی بسیاری از مردمان نقاط مختلف جهان با مجموعه بناهای دست کند در کشور تونس شد و در ادامه بسیاری از طرفداران این 
فیلم برای بازدید مکان فیلمبرداری به کشور تونس سفر کرده و صنعت گردشگری را ترویج دادند. با جذب گردشگر، افراد محلی و دولتی به اهمیت بناهای 
دست کند و بومی خود پی برده و در راستای حفظ آنها تالش می کنند. امید است در آینده ای نزدیک شاهد توجه بیشتر داستان نویسان و فیلم سازان کشورهای 
مختلف به معماری دست کند در سراسر جهان  بوده و شاهد تالش و همکاری  پژوهشگران و فیلم سازان در ایران جهت نمایش و حفظ این معماری از یاد رفته باشیم.

 <<
حیاط خانه الرس در فیلم جنگ ستارگان

https://obsidianarchitecture.com

معماری دست کند را شاید بتوان معماری نیمه پنهان نامید زیرا که این نوع معماری در بستر کوه و 
یا در دل زمین با روش کاستن ایجاد می شود. در دید نبودن فضاهای این معماری ارزشمند، موجب به 
فراموشی سپرده شدن آن شده و تنها در چند دهۀ اخیر، کارشناسان، پژوهشگران و اندیشمندان به 
اهمیت آن پی برده اند. با نادیده گرفتن این شاهکارها، بسیاری از آثار مهم بومی در سراسرجهان از 
بین رفته و شمار بسیاری در معرض نابودی قرار دارند. جهت معرفی این معماری، می توان از صنعت 
فیلم سازی و سینما به عنوان یک ابزار قدرتمند فرهنگی استفاده کرد و مسیری مهم برای انتقال اندیشه 

وساختار آن فراهم آورد.
تعامل بین سینما و معماری دست کند یک گفتگوی پیچیده بوده و نمایش فضاهای اینگونۀ معماری در 
سینما به مانند ارائه »معماری فوق العاده بین رویا و واقعیت« است. فیلم های »جنگ ستارگان« را می توان 
نمونه ای از این تالش هنری نامید. طرفداران جنگ ستارگان ممکن است با سیارۀ »تتوین«  بیشتر از 
کشور تونس آشنا باشند؛ اما در واقع آنها یکسان هستند. تتوین اولین سیاره ای بود که در فیلم جنگ 
ستارگان۴ با عنوان »امید تازه«، در کشور تونس فیلمبرداری شد. شهر »ماتماتا«  در کشور تونس دارای 
تعدادی ساختار معماری دست کند در بستر بیابان است که از آنها به عنوان لوکیشن های متفاوت در 
فیلم مورد استفاده قرار گرفته. یکی از این مکان ها، خانه ای است که شخصیت اصلی داستان در آن 
بزرگ می شود. این خانه نمونه ای از خانه های دست کند کشور تونس است که فضاهای داخلی و نحوۀ 
زندگی درون آن، در فیلم نمایش داده شده است. صحنه پردازی این فضاها و روایت فیلم به گونه ای 

است که آنها را به فضاهای رویایی و علمی- تخیلی تبدیل کرده است.

>
مقطع خانۀ دست کند الرس در فیلم جنگ ستارگان، تونس

http://starwars.wikia.com 

<<<
گردشگران در ماتماتا

 Tatooine  -۱
Episode IV: A New Hope   -۲

Matmata   -۳
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»معرفی معماری دست کند منطقۀ خرقان قزوین«

تهیه  و تنظیم :  سمیه مراقی
کارشناس ارشد مرمت ابنیه 

و بافت های تاریخی
 عضو کمیته ایکتا

somayeh.maraqi@gmail.com

خرقان سرزمینی کوهستانی است و هوای آن عموما سردسیر است.1 کوه های منطقه شامل آراسنج و آوج می باشد. ارتفاعات این محدوده جزو کوه های مرکزی 
کشور است که از سمت شرق به کوه های اشتهارد )استان البرز( متصل شده و در جنوب از طریق گردنه  ها و خط الراس ها از دشت رزن استان همدان جدا می گردد.

خرقان در مسیر راه دسترسی قزوین به همدان قرار دارد و از این رو از قدیم دارای اهمیت بسیاری بوده است اما به دالیل ناشناخته ای دربارۀ پیشینۀ تاریخی خرقان 
در متون مطالبی چندانی ذکر نشده است.

شغل همگانی مردم خرقان کشاورزی است. سال ها پیش که طوایف شاهسون بغدادی و اینانلو خاکی نشده و آن ها را تخته قاپو نکرده بودند منطقه خرقان ییالق 
شاهسون ها بود و برای چرانیدن گله های خود به آنجا می رفتند1. 

معماری مسکونی روستاهای منطقه معماری سنگی و خشت وگلی است که بسته به موقعیت مکانی روستا گونه های متنوعی دارد. در این بین معماری دست کند نیز 
به صورت گسترده تقریبا در تمامی روستاهای منطقه وجود داشته است. این معماری همانند معماری دست ساخته عالوه بر فراگیر بودن پاسخ گوی بخش هایی از 

نیازهای ساکنان روستا برای نگهداری دام و چهارپایان را مرتفع می ساخته است.
این دست کندها به صورت مجزا و یا در ترکیب با معماری دست ساخته گونه های متفاوتی را شامل می شوند. ارتباط این دست کندها با فضاهای مسکونی در برخی 
از روستا به گونه تنگاتنگ و مطبق بوده و در تعدادی دیگر از روستاها فضای دست کند در طبقۀ زیرین حیاط واقع شده است. در برخی موارد انگشت  شمار نیز 

مشاهده می شود که دست کندها در پیرامون روستا و با فاصله از بخش مسکونی حفر شده اند.

<<
پراکندگی آثار دست کند در روستاهای منطقه  

خرقان  قزوین. 

منطقۀ خرقان قزوین که بخشی از محدوۀ خرقان تاریخی به شمار می رود در جنوب غربی استان قزوین 
و منطقۀ آوج قرار دارد. در این منطقه دهستان ها و روستاهای متعددی وجود دارد که آثار متنوعی 
از معماری  دست کند را در دل خود جای داده اند. با وجود کوهستانی بودن منطقه، محدودیت هایی 
مانند جنس خاک بستر )رسوبی(، منطقۀ پویا از نظر تکنونیکی با گسل های فعال و نیز میزان نسبتا کم 
شیب ارتفاعات و تپه ها1، گونه هایی از معماری دست کند در منطقه شکل گرفته اند  که برای سال های 

متمادی پاسخ گوی نیاز ساکنان می باشند.
منطقۀ تاریخی خرقان شامل پهنه وسیعی است که در حال حاضر در تقسیمات سیاسی کشور بخش هایی 
از استان قزوین، همدان و مرکزی را شامل می شود. حدود آن محدود است از طرف شمال به رودخانۀ 
خررود و دهات صادق آباد- بیگلر و کیسه جین از قراء دودانگه که در امتداد رودخانه واقعند و نیز 
بدهات حسن  آباد- شیزند و گورچشمه از دهستان افشاریه و بدهات پریجان- رستم آباد و رودک- از 
دهستان زهرا و از مشرق بدهستان خلجستان ساوه و از جنوب قسمتی بدهات خلجستان )مصرقان و 
چناغچی( و قسمتی بدهات کرفس و گریک از دهستان درجزین همدان و قسمتی دیگر بدهات دهستان 

سردرود همدان و از مغرب بدهستان بزینه رود خمسه.
مساحت خاک خرقان را شصت فرسنگ مربع تخمین می زنند که در حدود پانزده فرسنگ عرض آن از 

توفک ]تفک[ تا آرپه دره است و چهار فرسنگ طول شمالی و جنوبی آن از پارسه غالن تا پرسپانک 2.

>
محدودۀ منطقه خرقان تاریخی  



نیاز مبرم به ساخت فضاهایی که مشکل امنیت را مرتفع سازند و در عین حال بتوانند بر مشکالت و محدویت های کمبود 
مصالح ساختمانی مناسب برای ساخت، کمبود آب و منابع آبی، کمبود منابع اقتصادی و باال بودن هزینه های ساخت، 
محدودیت های فراهم کردن سوخت و منایع انرژی برای تامین گرمایش و سرمایش چیره شوند، ساکنان را به حفر 

دست کند ترغیب کرده است.
فن  آوری ساخت و بهره برداری از دست کندها در منطقه با وجود محدودیت های ساختاری بستر، یقینا مسئله ای درخور 
تامل است. برای حفر دست کندها در ابتدا با کمک ابزاری دست ساز گودالی در سطح زمین حفر می شود و کم کم با 
کندن و خاک برداری به عمق زمین می روند. در این مسیر هرچه به سمت پایین می روند، گودال با زاویه ای نزدیک به 

۴5 درجه عریض تر شده و در نهایت به شکل مخروطی به عمق 3 الی ۴ متری از سطح زمین می رسند.
در تمام این مراحل خاک از طریق همان گودال ابتدایی به سمت بیرون پرت می شود. دهانۀ گودال کمی گشاد 
حفر شده تا بتوان به راحتی خاک را به سمت بیرو پرتاب کرد و در انتهای کار دهانۀ این گودال توسط سنگ 
و َکرمه )گمره، آجرهای پِهنی( چیده شده و تنگ تر می شود و در نهایت روزنه ای به صورت استوانه برای 

نورگیری و تهویه باقی می گذاشتند.

دست کند کناری به همین شیوه حفر شده و دست آخر برای اتصال دو دست کند با ضربه زدن به بدنۀ دست کند 
در یک بخش و گوش دادن صدا در دست کند دیگر مسیریابی حفر داالن )راهرو( مشخص شده و کار کندن 

داالن انجام می شود.
دست کندها توسط صاحبان شان حفر می شده و در مواقع نیاز به کمک رسان از یاور بهره می جستند. حفر هر 

دست کند بسته به نوع خاک و ابعاد دست کند از ۴0 روز تا 3 ماه طول می کشیده است. 
در داخل دست کندها که دارای پالن هایی به شکل مدور و چهارگوش )عمدتا مستطیل و مستطیل کشیده( 
می باشند، آخورهایی به شکل نواری و منفرد در دل دیوارۀ دست کند حفر شده اند. دیوارۀ خارجی )رو به فضای 
داخلی دست کند( این آخورها بعضا به صورت دیوارهایی با مصالح سنگ و گل و چیده شده است. فضاهایی که 
دارای آخورهای نواری هستند معموال ارتفاع کم تری داشته و برای نگهداری دام های کوچک )گوسفند و 
غیره( استفاده داشته اند و فضاهای دارای آخورهای منفرد سقف بلندتری دارند و برای نگهداری چهارپایان 

بزرگ تری همچون گاو و اسب مناسب بوده اند.
به دلیل جنس خاک بستر در تعدادی از دست کندها شاهد ریزش آوار و یا احتمال ریزش هستیم که ساکنان بومی 
در این مواقع با کمک مصالحی همچون سنگ و گل آن بخش از دیوارۀ دست کند را مقاوم سازی کرده اند. حتی 

بخش هایی از آخورهای موجود در داخل فضاها و نیز محل نصب درها توسط مصالح چیده شده است.

<<<<<<
از  یکی  داخلی  فضای  نورگیر  

دست کندها

<<<< <
فضای داخلی یکی از دست کندهای 

خرقان

>>>
دست کند روستای آقچه قلعه و قرارگیری 
آن در سطح زیرین حیاط فضای مسکونی

>>>>
دست کند روستای کامشگان و قرارگیری 
آن  در اطراف محدودۀ سکونتی روستا



نمونه هایی از گونۀ دست کندهای منطقه خرقان
به طور کلی شکل پالن دست کندهای منطقه خرقان در دو دستۀ پالن مدور )دایره( و یا چهارگوش کشیده 
)مستطیل کشیده( قابل دسته بندی می باشند. فضاهای داخلی بسته به مقیاس دست کند از یک تا شش فضا متغیراند 
و عموما توسط داالن )راهرو( به هم متصل می شوند ولی در مواقعی هم شاهد هستیم که این اتصال تنها توسط 
دیواره ای )الیه ای( از جنس خاک بستر صورت می گیرد. این امر بستگی به میزان مقاومت خاک روستا دارد. 
فضاهای داخلی دست کندها شامل یک و یا دو فضای اصلی و چند فضای با مقیاس کوچک تر بوده که برای 
نگهداری دام های کوچک تر مانند بره ها و بزغاله ها کاربرد داشته است. در داخل فضاها آخورهایی به صورت 
نواری برای گوسفندان، بزها و بره ها و آخورهای منفرد برای چهارپایان بزرگ تر مانند گاو و اسب و االغ 

تعبیه شده اند.
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1- علی پور، رضا. صدر، امیرحسین و قمریان، سحر )1396(. تحلیل زمین ساختی منطقه آوج- آبگرم با استفاده 
از روش های سنجش از دور و تحلیل الگوی فرکتالی، شمال باختر ایران. نشریه: علوم زمین. سال بیست و هفتم، 

شماره 106. از صفحه 203 تا 216. 
2-گلریز، سید محمدعلی )1368(. مینودر یا باب الجنه. قم: انتشارات طه. چاپ دوم.

<<<<<<<<<<
نمونه ای از آخورهای نواری و منفرد  

دست کند روستای آقچه قلعه

<<<<<<<<<
 پالن دست کند روستای آقچه قلعه

>>>>>>>
از دست کندهای روستای  پالن یکی 
ارتش آباد

>>>>>>>>
روستای  دست کند  داخلی  فضای 
ارتش آباد


