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مقــدمه

   این شماره از گاهنامه کمیته علمی معماری بومی ایکوموس ایران، از آن جهت که نشستی به همت همکارانمان 
در شهر مهریز در استان یزد تدارک داده شد و گزارشی از حضور یکی از اعضا کمیته علمی معماری بومی ایکوموس 
ایران در کارگاه بین المللی مستندسازی معماری بومی هم بدان افزوده شد، معطوف به موضوع »آموختن از معماری 

بومی« شد.
   روشن است که آموختن و آموختن از معماری بومی البته، پایان ندارد و دیگر شماره های گاهنامه نیز کم و بیش 

چنین رویکردی داشته اند.  
   خوانندگان گرامی، این بار با اهتمام یکی از اعضا عالقه مند، در بخش در محضر تجربه، شیوه انتقال سینه به سینه 
و بهره گیری از فرهنگ شفاهی در معماری ایران را به نظاره خواهند نشست. کمیته معماری بومی ایکوموس ایران از 
اینگونه اقدامات با آگاهی از خطر از دست دادن این فرصت، استقبال می کند، و دیگر اعضا را به اقدامات میدانی در 

فهم معماری بومی ایران تشویق می نماید. 
   ترجمه و انتقال دانش از دیگر فرهنگ ها را همکار دیگرمان برعهده گرفته اند. این مهم با اطالع از ضعف ما در ترجمه 
و انتقال مفاهیم از دیگر زبان ها و البته به غیر از زبان انگلیسی، نیازمند توجه همراهان با کمیته علمی معماری بومی 
است. از یادداشت های دیگر عزیزان با هدف معرفی بخش های کمتر شناخته شده معماری بومی ایران و البته دیگر 
نقاط جهان، با بیان نظرات آن ها در مورد خواستگاه این مفاهیم سپاسگذاریم، و همچنان از همه اعضا دلسوز انتظار 

داریم ما را در ادامه این راه فرهنگی بیش از پیش یاری نمایند.

کمیته علمی معماری بومی ایکوموس ایران
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گــزارش

مهسـا عباسی گـراوند
کارشناسی ارشد، مرمت و احیای ابنیه 
و بافت های تاریـخی، دانشــگاه تهران

آزاده شــهابی پـــور
تاریخ  مطالعات  ارشد،  کارشناسی 
معماری ایران، دانشگاه امام جواد یزد

مقدمه:

دانش بومی در سرزمین ایران حاصل هزاران سال تجربه زیستن در این سرزمین، آزمون 
و خطا و تعامل مردمان  با محیط زیستشان است. مردمان بومی در طی این سال ها آموخته 
بودند که چگونه از منابع موجود بهره برداری و چگونه با محدودیت ها مقابله کرده و شرایط 
زیست بهینه را برای خود فراهم آورند. این دانش گام به گام و هماهنگ با تغییرات به شکل 
بطئی رشد کرده و همواره به نسل های بعد انتقال یافته است. اما در زمانی نه چندان دور، و به 
دالیلی نه چندان روشن، این ارتباط گسست پیدا کرده است. با این حال گرچه امروزه دانش 
بومی این سرزمین در حال فراموشی است، اما هنوز شواهد بسیاری از نحوه به کار گیری این 
دانش در زمینه معماری در شهرها و روستاهای ایران باقی است. بنابراین شناسایی، قرائت، 
تحلیل و تفسیر این آثار  می تواند گامی موثر برای جلوگیری از انقراض دانش بومی در زمینه 
معماری باشد، هرچند که اقدام متعالی آن است که پس از این شناسایی بتوان از این گنجینه 

ارزشمند بهره برد و چیزی بر آن افزود.
برگزاری نشست:

غلفت  مورد  ابعاد  به  توجه  بومی  معماری  علمی  کمیته  رسالت های  از  یکی  که  آنجا  از 
واقع شده معماری بومی سرزمین ایران است، درصدد برآمد که با نگاهی نو و از زاویه نو به 
دانش بومی سرزمین ایران که معماری بومی منتج از آن است بنگرد. بنابراین نشستی علمی 
برای  اساتیدی  از  نشست  این  در  شد.  برنامه ریزی  بومی«  معماری  از  »آموختن  موضوع  با 
سخنرانی دعوت شد که هر یک دارای تجربه های گوناگون و نگاه متفاوتی به معماری بومی 
بودند، تا بتوان از زوایای گوناگون و بعضا متفاوت به موضوع نگریست. نشست مذکور با تالش 
و همکاری نماینده محلی کمیته علمی معماری بومی جناب آقای مهندس سید محمدامین 
طباطبایی در هفتمین روز از آخرین ماه فصل تابستان در باغ پهلوانپور، شهر مهریز واقع در 
میراث  پایگاه  همکاری  با  و  ایران  ایکوموس  بومی  معماری  علمی  کمیته  توسط  یزد  استان 
جهانی باغ پهلوانپور برگزار شد. این نشست با حضور اساتید محترم آقایان دکتر محمدرضا 
اولیا نظریه پرداز معماری، دکتر سیاووش صابری رئیس کمیته علمی معماری بومی ایکوموس 
ایران، دکتر سید محمدحسین آیت الهی عضو هیئت علمی معماری دانشگاه یزد و مهندس 

کیارش اقتصادی معمار و پژوهش گر حوزه معماری بومی برگزار شد.
این نشست در فضایی دوستانه در هوای مطلوب اواخر تابستان همراه با صدای ساز مهندس 
کیارش اقتصادی آغاز شد. باغشهر تاریخی مهریز و باغ پهلوانپور به عنوان نمونه ای از فضای 
بومی برای برگزاری نشست و آغاز آموختن از معماری بومی انتخاب شده بود. در ابتدای نشست 
طبق الگویی که معموالً برای چینش مبلمان در جلسات سخنرانی مورداستفاده قرار می گیرد، 
تخت هایی برای نشستن حضار و میزهایی روبه روی تخت ها برای حضور سخنرانان تعبیه شده 
بود که طبق پیشنهاد جناب آقای دکتر اولیا این چیدمان تغییر کرده و تخت ها روبه روی هم 

قرار گرفتند. 

نشــست تخـصصی 
»آمـــوخــتـن 
از معـماری بومـی«
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سخنرانی جناب آقای دکتر محمدرضا اولیا:
جناب آقای دکتر محمدرضا اولیا سخنان خود را با ذکر دلیل پیشنهاد 

برای تغییر چیدمان تخت ها آغاز کردند:
»چرا این کار را کردم؟ در اینجا بحث از زمان طبیعی است، صحبت های 
ما با جناب دکتر صابری از میز صبحانه آغاز شد و تمام این صحبت ها برای 
من تازگی داشت. احساس کردم این صحبت ها از طریق تعامل چه بالندگی 
مهمی همچون  مورد مسئله ی  در  که  باشد  این  بر  قرار  اگر  پیدا می کند. 
نتیجه ی  آن  شاید  بیافتد؛  اتفاق  سخنرانی  رسمی  شکل  بومی،  معماری 
مطلوبی که مدنظر است حاصل نشود. زیرا در اینجا ما به نوعی تعامل نیاز 
داریم ، مثاًل هر جا که نکته ای ازقلم افتاده یا نکته ای وجود دارد؛ ذکر شود. 
شاید الزم باشد در جایی سخنران بر اساس صحبت های مطرح شده مطالبی 
را بیان کند که پیش ساخته نباشد. این ظرفیتی که تولید می شود، بر اساس 
فکر  یک  تا  می شود  فراهم  زمینه ای  که  است  فکری  بده بستان  و  تعامل 
پخته تر و جاافتاده تر بتواند نشر پیدا کند؛ این موضوع می تواند از مقیاس 
دو نفر شروع شود و گسترش یابد ولی باید مدنظر داشت که کمیت روی 
کیفیت بحث ها تأثیرگذار است.چنین نشست هایی که صورت تعاملی دارد 
نباید به حدی مملو از ظرفیت شود که ارائه مطالب، شکل فرمال یا ژست به 
خود بگیرد. اینجا خروجی مطلوب بسیار حائز اهمیت است. در اینجا مهم 
است که تحول صورت بگیرد و تحول نتیجه ی یک محتوای مطلوب است. 
بنابراین الزم بود در ابتدای امر شکل پوسته و ظاهری همیشگی سخنرانی ها 

تحول را تجربه کند و آن شکل تعاملی مطلوب را به خود بگیرد.«
در میان حاضرین در جمع، فردی حضور داشت که با ابزاری در دست، 
اولیا  تعاملی که دکتر  این حین  به خود جلب می کرد. در  را  توجه همه 
و  شکل گرفته  بودند  کرده  صحبت  جلساتی  چنین  در  آن  لزوم  مورد  در 
نام  به  موسیقی  آلت  نوعی  ابزار  آن  که  شد  مشخص  پرس وجوهایی  طی 
»هنگ درام« است که توسط ایشان، جناب آقای پور اسکندری، ساخته شده 

است. ایشان در ارتباط با ساخت ساز خود چنین عنوان کردند:
اما  دارد،  وجود  بازار  در  آن  نمونه  و  است  »هنگ درام«1  ساز  این  »نام 

 

1- ساز هنگ یا هنگ درام، نوعی ساز کوبه ای در طبقه ی خودصداها است، که برای اولین 
بار در سال 2000 توسط فلیکس رونِر و سابینا ِشرر در شهر برن در کشور سوئیس ساخته 

شد)ویکی پدیا ذیل واژه هنگدرام(.
2-  سوره کهف، آیه 30

ازآنجایی که قیمت باالیی داشت تصمیم گرفتم که خود آن را بسازم. ابتدا 
کپسول گاز را پر از آب کردم و سپس با برش فرز ساز را ساختم.«

در ادامه ایشان به پیشنهاد جناب آقای دکتر اولیا، برای حاضرین لحظاتی 
موسیقی نواختند. پس ازآن جناب آقای دکتر اولیا سخنان خود را با توجه به 
موضوع ساخت این ساز و با تکیه بر مفهوم »عمل آوردن« چنین ادامه دادند:

»در گویش یزدی به این محصول، این نگاه و تفکر »عمل آوردن« گفته 
می شود. عمل آوردن یعنی برای منظور یا هدفی ساخته شدن. یعنی با نگاه 
تازه ای به شیئی که قباًل برای منظور دیگری مورداستفاده قرار می گرفته 
است، نگاه کنید و در آن مداخالتی صورت دهید تا به یک آلت موسیقی 
تبدیل شود. قطعاً وقتی کپسول گاز رسالتش تمام می شود، به عنوان  یک 
برتر که بسیار  نگاه  با یک  نفر  اینکه یک  نگاه می شود. ولی  عنصر مزاحم 
لطیف هم هست آن را تبدیل به ابزاری کند که یک عنصر ظریف و لطیف 
بانام موسیقی را باعث شود من را به یاد این شعر موالنا می اندازد: »خشک 
سیمی، خشک چوبی، خشک پوست         از کجا می آید این آوای دوست« 
در ادامه، دکتر اولیاء ضمن تشکر از آقای مهندس طباطبایی که مقدمات 
چنین نشستی را برای تعامالت و گفت وگوها و بده بستان های فکری فراهم 
کرده اند؛ به ایشان گفتند:»خدا خیرت دهد و خدا خیرت می دهد« و این 
باقر آیت اهلل زاده شیرازی که از  دعا یادآور خاطره ای شد از مرحوم دکتر 

زبان دکتر اولیاء به شرح زیر بازگو شد:
»آخرین کالمی که از زبان مرحوم دکتر شیرازی جاری شد و بعدازآن 
»بسم اهلل  بود:  کریم  قرآن  از  آیه  این  تالوت  گفتند،  لبیک  را  حق  دعوت 
الرحمن الرحیم، ان الذین آمنوا و عملوا الصلحات انا النضیع اجر من احسن 
انجام می دهند را ضایع  عمال«2 خدا به طورقطع مزد کسانی که کار نیک 
خوب  کار  نمی دانیم  ما  که  است  این  مشکل  حاضر  حال  در  و  نمی کند 
چیست و کار بد چیست. صحبت اصلی مرحوم دکتر شیرازی هم همین 
پایین دستی  یا  باالدستی  شاید  دهید،  انجام  را  درست  کار  شما  که  است 

نبینند ولی خدا می بیند و مزد شما محفوظ می ماند«.
ایشان پس ازآن خاطرنشان کردند زمان نشست معماری بومی، آن مرز 
مقرر را شکسته و با یک عقب گرد یک ساعته از میز صبحانه شروع شده است. 
به تازگی وجه  از دعاهای عامیانه شده که  در آنجا صحبتی در مورد یکی 
جدیدی از آن توسط ایشان کشف و درواقع رونمایی یا به اصطالح خودشان 
تونمایی شده است. دعای مذکور این است : » الهی بد نبینی« ایشان در 

ادامه عنوان کردند:
»این دعایی بود که مادربزرگ من زیاد به کار می بردند. چنین دعاهایی 
دعایی  عامیانه  دعای  فارسی  ادبیات  در  می شود.  آفریده  فرد  خود  توسط 
است که زبان حال فرد را می گوید و فرد به طریقه ی خود حرف می زند. 
این دعا منطبق با سرشت و طبع فرد است و برای فهم دعا باید سرشت 
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فرد را باز و درواقع آشکار کرد. الهی بد نبینی یعنی زشت نبینی، یعنی زیبا 
ببینی و زیبا دیدن، خود یک موهبت است. مسلح شدن به این دید که ما 
چگونه می توانیم حتی حوادثی که تلخ و ناگوار است را زیبا ببینیم بسیار 

ارزشمند است.«
اولیاء دچار  نقل شد که همسر دکتر  پس ازآن ماجرای چند روز پیش 
یک عارضه ی قلبی شده بودند و همین باعث مراجعت به پزشک شده و 
پزشک در پاسخ گفته بود:»این بیماری دارویی ندارد«. از نظر دکتر اولیاء 
اینکه دارویی برای درمان نبود یک موهبت محسوب می شد زیرا اگر دارو 
بود با مصرف آن، عالمت یک عارضه تشخیص داده نمی شد و یا به عبارتی 
عالمت محو می شد درحالی که علت از بین نرفته بود. همین موضوع باعث 
می شد علت به صورت دیگری درمان شود و درنهایت چنین تصور می شد 
و  اشتباه  مسیر  اشتباه،  آدرس  یعنی  این  و  است  شده  خوب  بیماری  که 

مقصد اشتباه.
»چقدر خوب است که از زاویه دیگری به درد نگاه کنیم و آن را زیبا 
را دعوت  انسان  این دعای عامیانه  زیبا  زیبا دید. و چه  ببینیم و می شود 
می کند و می خواهد بد نبیند، همین مطلب در شعر حضرت حافظ این گونه 
اشاره شده است: »منم که دیده نیالوده ام به بد دیدن«1 شاید در مرتبه ی 
نگاه ها و نگرش هایی که می توانیم داشته باشیم که آنچه را که در حال وقوع 
بحث  همین  با  و  میز صبحانه  همان  از  نشست  ببینیم.  خیر  نوعی  است، 
شروع شد. حال نکته ای که مطرح است، این است که ما دو زمان  داریم؛ 
یکی زمان طبیعی و یکی زمان مصنوعی. در کالس ها و سمینارهایی که 
به شکل رسمی برگزار می شود، از زمان های مصنوعی یعنی زمان تقطیع 
شده در 24 ساعت شبانه روزی که در صنعت کاربرد زیادی دارد؛ استفاده 
می شود. این از ایجابات صنعت است که با زمان صنعتی هم کار کند. در 
این زمان، بسته به طبع آدم ها،  ازنظر من  مقابل آن، زمان طبیعی است. 
در  و  تابستان  یعنی  فصل  این  در  مثاًل  دارد.  تفاوت  مکان  و  فصل  زمان، 
برای  پایه ای  که  دارد  وجود  مواردی  چه  پهلوانپور  باغ  یعنی  مکان  این 
بحث باشد؟ اگر قرار بود نشست حاضر در دی ماه برگزار شود قطعاً شکل 

خوشایند فصل تابستان را نداشت.
من معموالً وقتی که می خواهم راجع به سابات برای دانشجویانم توضیح 
دهم، این کار را در فصل گرما انجام می دهم تا آن ها در کوچه ها، محله ها، 
به زیر سابات  باعث می شود زمانی که  این  بگردند و قدری گرما بخورند. 
از  آمدند مزه ی خنکی را بفهمند و می فهمند آدمی که سابات را ساخته 
یک دانش خاص برخوردار بوده و می فهمند که تولید سایه یک » کار خیر« 
است، برای کی ؟ برای یک»عابر ناشناخته«. در قدیم یک تقا، یک تختگاه 
نمی دانست  کسی  می شد.  ساخته  خانه ها  ورودی  کنار  پیر نشنین  یک  یا 
به  چه کسی روی آن می نشیند. معماری گذشته در مقیاس خرد نسبت 
شهر سازی یعنی همان خانه ها مقام و منزلت یک عابر نا شناخته را در نظر 
داشت. اصل عمل خیر از همان خانه ها جان می گرفت تا در مقیاس کالن 

شهرسازی خود را به صورت سابات و ... نشان می داد.

 و جالب است که در شهرسازی امروز همین را متوجه نیستیم. متوجه 
نیستیم که گرما مشکل ایجاد می کند. مثاًل در قدیم تا به آن اندازه توجه 
داشته اند که ممکن است در اثر گرما مغز عصبیت را تجربه کند. بنابراین 
به دنبال راهکارهایی برای کاهش تأثیر دما بوده اند. معمار در قدیم کاری 
می کرد که دما را پایین بیاورد تا انسان را به تعادل برساند. بنابراین یکی 
از رسالت های سابات همین است و همین تفکر و طراحی و ساخت سابات 

»کار خیر« است.«
در این هنگام جناب آقای مهندس فاطمی مدیرکل اداره میراث فرهنگی، 
پیوستند. در  به جمع حاضرین  نیز  یزد  استان  صنایع دستی و گردشگری 
ادامه به موضوع»عمل آوردن« اشاره شد و نکات تازه ای در ارتباط با ساز 

دست ساز آقای پوراسکندری مطرح شد:
باید  گاز  کپسول   این  بریدن  برای  ایمنی،  ازنظر  »وقتی شما می گویید 
قسمت  از  شما  درواقع  نگیرد  صورت  انفجار  تا  شود  پر  آب  از  آن  داخل 
فنی کار می گویید. ولی باید دقت داشت که در »عمل آوری« فن و دانش 
یعنی  کنید.  از هم جدا  را  آن ها  نمی توانید  است. شما  درهم تنیده  هنر  و 
بر  در  می تواند  را  متنوعی  و  متعدد  وجوه  که  است  واحدی  حقیقت  یک 
بگیرد. »عمل آوری«، درواقع نوعی »پایه داری« است نه»پایداری«.پایه داری 
دانش، پایه داری فن و پایه داری هنر و همین یکی از هنرهای اصیل در این 
خطه بوده است. در قدیم وقتی یک روز، غذا کوفته داشتند، اهالی خانواده 
می دانستند سه روز پیش آبگوشت داشتند. غذا به راحتی دورریز نداشت. 
حتی نگاه هم، فرهنگ اصیل خود را داشت. نوع نگاهی که به غذا می شد 
به آن تاریخ مصرف می داد. درحالی که پایه همان بود، این نوع غذا بود که 
تنوع پیدا می کرد تا بتواند در طول هفته پاسخگوی ذائقه افراد مختلف یک 

خانواده باشد. 
در حال حاضر این نوع نگاه به ما این امکان را می دهد که رجوع کنیم به 
دانش ها، بینش ها و نگاه های گذشته که نمونه های آن در آبادی های کوچک 
و روستاها به وفور دیده می شود و هرچه به شهر نزدیک  می شویم به دلیل 

فرهنگ مصرف زده، این نگاه مظلوم و کمرنگ است.«
در  که  امینی  دکتر  آقای  دکترای  تز  از  شد  یادی  آن  از  پس 

مورد»بهیافت«بود که معادل بهیافت همان»عمل آوردن« است. 

1- مصرعی از حافظ، دیوان حافظ، غزل شماره 393.



علـمی8 کمـیته 
                   معـماری بومــی ایکـومـوس ایـران

»نکته ی که مطرح است این است که اگر بازیافت را حد وسط بگیریم، 
باال1 و یک پایین2 داشته باشیم. ساخت این آلت  می توانیم برای آن  یک 
موسیقی )هنگدرام( از نوع باال و خوب دیدن است. بهیافت نیز حاصل به 
دیدن است. یعنی با نگاه متعالی و برتر به یک نمونه نگاه کنیم. مثاًل در 
قدیم با یک نگاه برتر که به پوست تخم مرغ می شد، دیگر آن را جزو زباله و 
دورریز نمی دیدند بلکه برای شستشوی بطری های جرم گرفته مورداستفاده 
قرار می گرفت و درواقع خانه تبدیل به مکتب خانه می شد و بچه ها از آنجا 

تغذیه می شدند.
خیال نکنیم گذشتگان رفتند و تمام شدند، حیاتمان درگرو همان هایی 
پوست  قصه ی  عمداً  من  می کنند.  هدایت  را  ما  هنوز  و  مردند  که  است 
تخم مرغ را به کار می گیرم که این تفکر، مرتب ادامه پیدا کند. بهتر این 
است که خودتان همین کار با پوست تخم مرغ را عمل کنید تا تجربه کنید؛ 

و اتفاقاً دانش های بومی از طریق عمل است که منتقل می شود.«
در این هنگام بود که دو نفر به جمع حاضرین پیوستند بنابراین همه 
جابجا شدند تا جای برای نشستن آن ها فراهم شود و در این حین اصطالح 
»دف تین زدن« که اصطالحی در صنعت شعربافی است؛ مطرح شد و دکتر 

اولیاء به این صورت دف تین زدن را مطرح کردند:
می گفتند:  می شد  جمعی  یا  محفلی  وارد  فردی  وقتی  قدیم  »در 
جا  تازه وارد  فرد  احترام  به  یعنی  این  و  بزنید«  دف تین  کمی  »بی زحمت 
بتوان  که  می کند  فراهم  را  امکانی  وار،  حلقه  نشستن  این شکل  بازکنید. 
امکان  هم  مساجد  در  همچنین  داد.  را گسترش  ظرفیت  جابجا شدن،  با 
سه هزارنفره  آمفی تئاتر  در  مثاًل  درحالی که  است.  پیش بینی شده  دف تین 
تاالر وحدت تبریز چنین امکانی وجود ندارد و این همان مثال همیشگی 
بحث قابلیت توسعه در همبرگر و آبگوشت است. یکی می تواند جوابگوی 
را  یکی  نمی رود.  فراتر  فردیت  مرز  از  دیگری  و  باشند  ناخوانده  مهمان 

می شود تعارف کرد دیگری را نمی شود. 
پیغمبر حدیثی در این زمینه دارند که می فرمایند: اگر کسی وارد جمع 
شما شد به احترامش جا بازکنید. این حدیث هم جنبه ی مکانی دارد، هم 
ارزشی و هم معرفتی که به صورت رمزی بیان شده است درحالی که قابل فهم 

برای همه باشد.«
که »قصه«  کردند  اشاره  نکته  این  به  اولیا  دکتر  آقای  پایان جناب  در 

تولید دانش،  و بی بدیل در  بزرگ  ابزاری لطیف می تواند رسالتی  به عنوان 
بیان چند قصه جان  با  بنابراین  باشد.  توزیع دانش داشته  ترویج دانش و 

مطلب در مورد معماری بومی را در فراروی مخاطبین نهادند.
پِل زدن:

توریستی  دارد که منطقه ی  مهریز جای خوش آب وهوایی  »شهرستان 
که  زمانی  ما  که  است  دریاچه ای  آنجا  در  دارد.  نام  غربالبیز  و  هم هست 
کوچک تر بودیم از تلفیق ابزاری به نام  سنگ و عنصری به نام آب و مکانی 
را مصرانه  بازی  که  این صورت  به  بهره ها می بردیم.  دریاچه  نام سطح  به 
از  پیگیری می کردیم که نامش را هم نمی دانستیم. بعدها که معلم شدم 
فریدان اصفهان»پِل  بازی در  این  از دانشجویانم متوجه شدم  طریق یکی 
پرتاب  به گونه ای  باید  را  سنگی  که  بود  قرار  این  از  بازی  دارد.  نام  زدن« 
می کردیم که پس از چندین بار اصابت با سطح آب دریاچه به داخل آن 
سقوط کند. هرچه تعداد این اصابت ها بیشتر بود و سنگ مسافت بیشتری 
را طی می کرد؛ نشان دهنده ی قدرت بازو و مهارت و درنهایت برنده شدن 
فرد بود. این داستان به لحاظ دانش بومی بسیار حائز اهمیت است. بعضی 
وقت ها هنر در این است که پِل بزنیم؛گاهی باید روی سطح حرکت کرد و 

نباید به عمق وارد شد.
می خواهم  قرآنی  الگوی  از  قصه  سه  این  بیان  برای  من  بگویم  باید   
استفاده کنم. به این صورت که قرآن به قصه ها اشاره می کند، نه اینکه از 
آغاز تا انجامش را توضیح دهد و اشاره کردن غیر از پرداختن به قصه است. 
این اشاره کردن ها باعث می شود که از منظر روش شناسی به آن پِل زدن 

بیشتر بپردازیم و به دستاوردهای دیگری نائل شویم.«
قصه ی اول: قصه ی باران)هواشناسی(:

بودند  مسافر  درحالی که  بیرونی  ابوریحان  و  جوان  ابن سینای  روزی 
را  بودند شب  کرده  قصد  و  بودند  گرم صحبت  آن ها  رسیدند.  آسیابی  به 
همان جا در طبیعت به صبح برسانند. آسیابانی در آن حوالی بود که به آن ها 
می گوید امشب باران می بارد؛ بیاید داخل و ابوریحان به عنوان یک دانشمند 
و آشنا به علم نجوم احتمال بارش باران را منتفی می داند و ترجیح می دهند 
در محوطه بیرونی آسیاب شب را بیارامند. آسیابان می گوید اگر شب باران 

1- up

2- down
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آمد و بخواهید وارد شوید، چون خوابم سنگین است، متوجه نمی شوم که 
درب را برایتان باز کنم. پس همین االن به داخل بیایید آن ها بازهم امتناع 
می کنند. شب می شود و باران می بارد. هرچه بر درب می زنند آسیابان بیدار 
نمی شود که درب بگشاید. صبح که می شود از آسیابان می پرسند که چگونه 
پیش بینی کرده است که شب باران می بارد. آسیابان اشاره می کند که سگی 
دارد که هر موقع بنا به آمدن باران باشد شب به داخل آسیاب پناه می آورد 
و از رفتار این سگ پیشبینی باران را کرده است. پس ازآن ابوریحان بیرونی 
که صاحب رساله در زمینه ی علوم آب وهوا شناسی است، رساله ی خود را 
در آب می شوید تا بگوید این گونه عمیق وارد شدن به مسائل مشکل دارد. 
باید دید این آسیابان از چه کیفیت نگاه هستی شناسانه ای برخوردار است 
که می تواند از روی رفتار یک سگ به یک نکته ی علمی نائل شود. ما به 
این نوع نگاه آسیابانی نیازمندیم. در نگاه آسیابانی کمیت اطالعات مطرح 
نیست بلکه کیفیت نگاه مطرح است و اتفاقاً در شرایطی هستیم که خود 
محروم  بدیهی  و  ساده  دید  از  یعنی  است  گردنمان  وبال  اطالعات  انبوه 
هستیم. این در حالی است آن ها که به نسبت، طبیعی تر و قدیمی ترند؛ در 
تشخیص بدیهیات قابل ترند. این کیفیت نگاه برای شرایط حاضر و بحرانی 

کشور بسیار حیاتی است. ما باید به به-دیدن مجهز شویم.
در این قصه، کار آسیابان نماد ظرفیت داستان برای انتقال موضوعی به 
)نگرش  تفسیر آن  نقل خود داستان،  از  یعنی غیر  است.  بومی  نام دانش 
آسیابان(، سگ در مقام یک معلم، درجه ی باالی معرفت ابوریحان بیرونی 

جایی که به حضور پررنگ بدیهیات متوجه می شود؛ مطرح شود.«
باعث شد  از تجربه ی سفر به حسین آباد شد که  این میان صحبت  در 
نظریه ای تحت عنوان»مکان درمانی« مطرح شود. یعنی زمانی که مشکلی 
تأثیر خود را در بهبود حال فرد  تا  پیش می آید، تغییر مکان کافی است 
با نبود امکانات از دست شهر به دامن  بگذارد. در قدیم افرادی بودند که 
روستاها پناه می بردند. در حال حاضر باوجود امکانات و انواع وسایل نقلیه، 

آنجا  به  تا  شهری  سیطره ی  زیرا  ندارد.  وجود  دیگر  قدیم  حوصله ی  آن 
افسارگسیخته است که اکسیژن را هم از ساکنینش دریغ می کند و این در 
حالی است که اسپیلت یونیت ها در گسترده ترین تالش خود تنها به کاهش 

دما توفیق یافته اند.
مرحوم  است.  مسموم  محیط  در  ازتنفس  ناشی  حاضر  حال  »معماری 
دکتر شیرازی تهران را سرطان ایران می دانست و این یعنی ما در شهرهای 
اخالقمان  باشد؟  خوب  حالمان  می خواهیم  و  می کنیم  زندگی  سرطانی 
خوب باشد؟ تمام این ها همان بدیهیاتی است که امروز مجهول است. وقتی 
باافتخار در رسانه مطرح می شود که ما ایرانیان چند رقم دارو تولید کرده ایم 
چرا کسی سؤال نمی کند چند رقم بیماری تولید کرده ایم؟این یعنی یک 
کرده اید  دقت  تاکنون  دارد.  وجود  مسائل  به  نگاه  کیفیت  در  فنی  اشکال 
می بینیم؟ ساخت  در چه  را  است؟ خدمت  به خدمت چگونه  ما  نگاه  که 
بیمارستان؟ خرید نوعی دستگاه گران قیمت برای بیمارستان؟ تربیت نیروی 
متخصص بیش تر در بیمارستان؟ ما در جامعه به افرادی که چنین می کنند 
بیدارباش  نوعی  که  جاده ها  کنار  شیار  طراحی  آیا  ولی  خِیّر  می گوییم 
باشند؟ چرا  یا بی خبر است؛ نمی تواند کار خیر  رانندگان خواب آلود  برای 
اشکال شده  بدیهیات دچار  این  از مصادیق  استفاده  و  پذیرش  در  جامعه 
فردی  کند.  تغییر  باید  نگاهمان  کیفیت  گفت:  باید  که  اینجاست  است؟ 
که به ذهنش خطور می کند با ایجاد شیار کنار جاده می توان از تصادفات 
جلوگیری کرد و درواقع تفکر پیشگیری یا حفاظت دارد خِیّر است. مزه ی 
حفاظت در این است که مرئی نیست و  برخالف مرمت یا شکل های دیگری 

از آبادانی، نمود ندارد.«
قصه ی دوم: انتقال آتش:

قدری  از همسایه  برود  دوازده ساله اش می گوید  یا  ده  پسر  به  فردی   «
آتش بگیرد. همسایه به او می گوید آمدی آتش بگیری نمی دانی که ظرف 
مشتی  و  می برد  خاکستر  زیر  به  را  دستانش  بالفاصله   پسر  می خواهد؟ 
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برمی گیرد و می گوید حاال آتش را بگذار روی خاکستر. این  قصه قدرت 
بداهه پردازی آن پسر را نشان می دهد. همچنین هوش و ذکاوت و تشخیص 

این مسئله، یک ظرفیت دیگر داستان است.«
قصه ی سوم: قصه ی تشخیص سنتی:

»در روستای حسین آباد، زمانی که مشغول کار بر روی تز دکترایم بودم. 
همسایه ای به نام آمیرزا داشتیم. غروب های ده دلگیر بود و به ناچار دل به 
کوچه می زدیم. یک روز غروب آمیرزا را دیدم که در کوچه نشسته بود بعد 
از سالم و احوالپرسی متوجه شدم کمی کسالت دارد و به پیشنهاد خودم 
قرار شد او را به درمانگاه ببرم. فردای آن روز که دوباره دیدمش و احوالش 
را پرسیدم گفت: »این دکتر حواسش پرت بود.« بعد گفت دو روز پیش تر 
خودم به همراه دامادم به دکتر رفته بودم. آن روز هم خانم دکتری بود و 
بازهم ایشان حواسشان پرت بود. پرسیدم چطور فهمیدید؟ گفت: »دکتر 
دیروزی زن و بچه اش شهر بودند. هم از آن ها دور بود و هم نگرانشان بود. 
چون مجبور بود طرحش را بگذراند؛ اینجا مانده بود. با او که صحبت کردم 
دکتر  خانم  گفت:»آن  چطور؟  دکتر  خانم  پرسیدم  ندارد.  تمرکز  فهمیدم 

ازدواج نکرده بود به خاطر همین حواسش پرت بود.« 
که  بدهد  تشخیص  می تواند  می کند  مراجعه  طبیب  به  مریض  وقتی 
حواسش جمع و متمرکز است یا نه. ایشان  یک روستایی بودند با یک بینش 
بومی که می توانست سنجش کند، ببیند چه کسی حواسش متمرکز است و 
چه کسی نیست. این تشخیص را باید وزیر بهداری یا وزارت بهداری که یک 
دستگاه علمی است و باید علی االصول بر اساس علم رفتار کند داشته باشد. 
ما چیزی به عنوان»حواس پرتی در کیفیت درمان« نداریم. درواقع تشخیص 

روستایی به نام میرزا حسین آبادی، علم مدیریتی را مطرح می کند.« 
سخنرانی جناب آقای مهندس کیارش اقتصادی:

جناب آقای مهندس کیارش اقتصادی سخنرانی خود را با ابزار خرسندی 
از حضور در جمع آغاز نمودند:

»بنده در مورد دو موضوع صحبت خواهم کرد. نخست، در مورد چند 
کلیدواژه، که در اصل روشی است برای خالصه گویی و پرورانیدن ماجرایی 
که به واسطه آن واژه در ذهن ها رشد می کند صحبت خواهم کرد و پس از 

آن مشخصاً مطالبی را در ارتباط با چهارعنصر ارائه خواهم کرد.
واژه های  ترکیب  که  آموز«  »آباد  یا  آباد«  »آموز  شامل:  کلیدواژه ها 

»آموزش« و »آبادانی« است که در صحبت های دکتر اولیا گرامی نیز به آن  
اشاره شد، یادگیری در هنگام عمل آوردن و آباد کردن اتفاق خواهد افتاد. 
گذشته  در  کنیم؟  واژه صحبت  این  به  راجع  که  است  نیاز  امروز  چرا  اما 
واژه  این  از  استفاده  به  نیازی  است  داشته  وجود  یادگیری  شیوه  این  که 
نبوده است چراکه این نوع از آموزش همواره جاری بوده است، اما امروزه 
ازآنجایی که این شیوه اهمیت خود را در آموزش ازدست داده است، نیازمند 
استفاده از آن هستیم. البته اخیراً این نوع از آموزش و رویدادهایی در آن ها 
افزایش یافته  اتفاق می  افتد  آباد کردن  و ضمن  بومی  فضاهای  در  آموزش 

است.
کلیدواژه دیگر »دانشکده روستایی« است. که شاید تعریف ساده آن این 
باشد که : هرگاه درس دانشگاهی به هر شیوه ای در محیط روستایی اتفاق 
 افتد، برای لحظاتی یک دانشکده روستایی شکل گرفته است. به این معنا 
که این دانشکده لزوماً به دنبال تأسیس یک پدیده جدید شکل نمی گیرد 
بلکه نگاه به دانشکده روستایی نگاهی مفهومی است. دانشگاه هایی که در 
هستند.  ازاین دست  اتفاق هایی  پشتیبان  دارند،  وجود  مختلف  شهرهای 
در  که  است  این  کند  عملی تر  را  مفهوم  این  می تواند  که  دیگری  موضوع 
دانشکده ها بخصوص در رشته هایی مانند معماری و مرمت، برنامه ریزی هایی 
صورت گیرد که به طور مثال اساتید یک گروه درسی کالس های درس را 
یک هفته در ماه در سفر تشکیل دهند. چراکه معموالً یکی از دالیل دشوار 
بودن برنامه ریزی برای سفر در دانشکده ها فشرده بودن کالس های درسی 
بومی  محیط های  در  عملی  کالس های  و  سفرها  این  اهمیت  دلیل  است. 
این است که گاهی یک کارگاه چهارروزه معادل یک ترم کامل اطالعات و 
آموزش دربر دارد. درواقع مبحث مهم »آموزش در محیط بومی« و بحث 
امکان پذیر  »بومگردی« به دلیل موضوع حضوروغیاب در کالس به راحتی 
با  باشد  »آموزش«  و  »تجربه گرایی«  موضوع  که  زمانی  چراکه  نیست، 
مشکالتی روبه رو هستیم: نخست اینکه مدت حضور افراد در محیط بسیار 
باید بتوان  کوتاه است و دیگری فشار بر روزهای تعطیل است و در واقع 
از روزهای میان هفته برای »بومگردی« استفاده کرد. در اینجا مفهوم واژه 
فعالیتی  به معنای هر  و  از موضوع گردشگری است  »بومگردی« وسیع  تر 
است که در سبک زندگی وجود دارد اما در سفر تکمیل می  شود، درواقع 
اگر بتوان از  زمان آموزش و کار، یعنی میان هفته،  استفاده کرد می توان 
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بخشی از این معضالت را حل نمود.
کلیدواژه دیگر نیز »بافت تاریخی خسته« است که شاید بتواند جایگزینی 
برای مفهوم پیچیده »بافت فرسوده« باشد. انتخاب این واژه ازآن جهت مهم 
است که به نظر می رسد واژه »فرسوده« نوعی ناامیدی از بازیافت یا به یافت 
اما  ایده آل بسیار دشوار است  به شرایط  را در خود دارد و برگرداندن آن 
از  ناشی  این خستگی ممکن است  بهبود است.  واژه خسته دارای شرایط 
کم توجهی، زیاد بود بار بر دوش بافت و یا حتی خستگی به معنی جراحت 
باشد. اما در کل رویکردی است که هم نشان دهنده فرصت ها هم فرصت ها 

و امیدهای آینده است«.
ایشان در ادامه صحبت های خود به موضوع چهارعنصر پرداختند:

داده های  دسته بندی  برای  روشی  چهارعنصر  دسته بندی  از  »استفاده 
رشته های  در  دسته بندی  این  مواجهیم،  آن  با  امروزه  که  است  فراوانی 
قرار می گیرد.  مورداستفاده  علوم طبیعی  و  انسانی  علوم  فیزیک،  ریاضی- 
رشته پزشکی سرآمد استفاده از این چهارعنصر هستند و کتاب های زیادی 

نیز در مورد این موضوع در پزشکی نوشته شده است. 
سنجش  برای  می توان  را  چهارعنصری  دسته بندی  یک  همچنین 
فعالیت هایی که می تواند سبک زندگی را رقم بزند، در نظر گرفت. من حدود 
ده سال است که شیفته دسته بندی چهارعنصری شده ام، موضوعی که در 
ادبیات  در  و هم  قرار می گیرد  مورداستفاده  پزشکی  مانند  علومی  در  هم 
ما وجود دارد. این موضوع را می توان به صورتی کاماًل کاربردی و امروزی 
مجموعه ها  نظریه  با  را  چهارعنصر  مبحث  همچنین  و  قرارداد  موردتوجه 
عنوان  ادامه  در  مثال ها  ساده ترین  از  یکی  زد.  پیوند  مدیریتی  مباحث  و 

خواهد شد.
مربع شبیه  خانمان« می دهیم، یک   « به  را  عنصر خاک  به عنوان مثال 
این  بنویسید خانمان،  و  نمایید  پایین یک صفحه کاغذ ترسیم  گلدان در 
یا  بومگردی  خانه های  که  است  سفر  اولیه  نیازهای  و  کالبد  شامل  بخش 
امنیت، جای  مسافر شامل  اقامت  برای  را  که شرایط  و هرجایی  هرکسی 
یک  است. پس ازآن  می کند،  فراهم    ... و  بهداشت  خواب، خوردوخوراک، 
برگ را که از گلدان بیرون آمده است تصور نموده و نام آن را »زادمان« یا 

»کارمان« بگذارید، این برگ همان عنصر آتش است که از مرکز دور می شود 
و فعالیت های کاری را در برمی   گیرد، مثاًل سفرهایی که برای فعالیت کاری 
مزرعه هایی که  پیدا کردن  برای  از دوستان من  یکی  مثاًل  اتفاق می افتد. 
تولیدات ارگانیک دارند سفر می کند و بعد آن محصوالت را بسته بندی کرده 

و به فروش می رساند، سفر برای ایشان بخشی کارشان است. 
یکی دیگر از کلیدواژه ها »کوچ پذیری رسمی« یا »حضوروغیاب سبز«  
است که این دو واژه تا حدی به هم نزدیک هستند. »حضوروغیاب سبز« 
که با عالمت عابر پیاده که چراغ سبز را نشان می دهد، نشان گر آن است که 
امروزه امکان حضوروغیاب در تحصیل و کار درحرکت وجود دارد، درواقع 
یک  در  افراد  حضور  به  وابسته  حتماً  حضوروغیاب  که  نیست  نیاز  خیلی 
مکان مشخص باشد، از این طریق مدیران می توانند در رشته های مختلف 
با توجه به عالیق افراد و طبیعت افراد از ظرفیت های سفر استفاده کنند. 
به این ترتیب این سفر بخشی از زندگی آن فرد محسوب می شود. اگر چنین 
نیروهای  که  کرد  تصور  این چنین  رؤیایی  می توان  بیافتد  اتفاق  سفرهایی 
ادارات آرام و تدریجی و با توجه به ظرفیت های ارگانیک مثاًل زمان سفر 
وابسته به طبیعت هر فرد، تمایل افراد به سفر، میزان توانایی در کنترل و 
مدیریت برای مدیران و میزان کارایی افراد در مقاصد، افراد گردش کنند و 
جریان سیالی در جابه جایی نیروی انسانی وجود داشته باشد. این گردش 
تا حدی شبیه گردش خون است به این دلیل که موادی جابه جا می شود. 
از  بخشی  خود،  پول  از  بخشی  می کنیم  سفر  هنگامی که  ما  به عنوان مثال 
توجه و بخشی از مهربانی خود را حمل می کنیم، که مانند دستگاه گردش 
خون و تنفس است. همچنین مانند دستگاه اعصاب است چراکه اطالعات 
بیشتری از مرکز به دیگر مناطق و از آن مناطق به مرکز ارسال می شود. 
این پویایی درست مثل یک بدن است. اگر فرض کنیم کشور ما بدن یک 
انسان است که مقدار زیادی چربی دور اندام های آن جمع شده است برای 
بهبود این وضعیت باید به تدریج شروع به حرکت کند، اندام را حرکت دهد، 
به  باید  این روند هم  و  بیافتد،  به جریان  تا خون  را تحریک کند  اعصاب 
آهستگی انجام شود و این گردش صورت گیرد. امروزه به نظر می رسد که 
ما در دوره شروع به حرکت هستیم، به نوعی دیگر اگر تپش طبیعت را در 
نظر بگیریم بعد از تراکم بزرگ مهاجرت از روستاها به شهرها تقریباً طی 
نیم قرن و یا بیشتر، به نظر می رسد که در حال حاضر جریان برعکس یعنی 
مهاجرت از شهرهای بزرگ به شهرهای کوچک و روستاها در حال اتفاق 
افتادن است. شرایط و زیرساخت ها نیز برای این اتفاق آماده است، به طور 

مثال در دورترین نقاط کشور نیز راه های ارتباطی مناسب وجود دارد. 
درون  به  که  کنید  تصور  را  آب  قطره  مبحث چهارعنصر یک  ادامه  در 
به  است.  یادگیری  و  یافتن  معنی  به  »یابمان«  می شود،  چکیده  گلدان 

عبارتی سفر می کنیم برای اینکه یاد بگیریم، بشنویم و بفهمیم. 
بانام  کنید  تصور  گلدان  باالی  در  را  دایره  یک  نیز  باد  عنصر  برای 
»جانمان«، یعنی آنچه روحمان را جال می دهد و تنوع در آن هست. مانند 
کوچ درون خانه. مثاًل اگر در یک بومگردی فضا به گونه ای طراحی می شود 
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که افراد حرکت کرده و آب را از مکان های مشخصی برای استفاده بیاورند، 
مقصود افزایش »جانمان« در اثر حرکت و گردش است. در فیزیک یک اصل 
وجود دارد که: تغییر میدان جریان ایجاد می کند. درواقع جابه جایی موجب 

ایجاد حرکت می شود.«
کنندگان  شرکت  و  دست اندرکاران  از  تشکر  با  را  خود  سخنان  ایشان 

نشست به پایان رسانند.  
سخنرانی جناب آقای دکتر سیاوش صابری:

در ادامه نشست دکتر سیاوش صابری رئیس کمیته علمی معماری بومی 
ایکوموس ایران سخنان خود را با خیرمقدم به شرکت کنندگان نشست، ابراز 
خرسندی از برگزاری نشست در محیط باغ پهلوان پور و با ابراز امیدواری 
برای تداوم جریان توجه به معماری بومی که، به جای »مقلد« بودن »مولد« 
ایشان سخنان خود را در  است، در حوزه معماری در آینده آغاز نمودند. 
دو بخش شامل : ارائه مختصری از معرفی کمیته علمی معماری بومی و 

مباحثی نظری پیرامون موضوع و مفهوم معماری بومی ارائه نمودند.
از  که  دارد.  وجود  علمی  کمیته   28 حدود  جهانی  ایکوموس  »در 
 vernacular« التین  لفظ  با  که  است  کمیته ای  کمیته ها  این 
Architecture« شناخته می شود، که ما در زبان فارسی این واژه را 
به »معماری بومی« ترجمه کرده ایم. در همین ابتدا باید عنوان کنیم که 
  »vernacular« این دو واژه یکی نیستند، یعنی تفکری که برخاسته از
است با تفکری که برخاسته از واژه »بومی« است باهم متفاوت هستند. در 
گفت وگویی که در هیئت رئیسه ی ایکوموس ایران مطرح شد، قرار بر این 
بنابراین لفظ  این کمیته مسائل کشور خود را حل نماییم.  شد که ما در 
نام کمیته  برای  »بومی« و »معماری بومی« که مسئله سرزمین ما است 
انتخاب شد. خواستگاه و نحوه به وجود آمدن معماری در شرق و غرب باهم 
 »vernacular« تفاوت هایی دارند، در غرب زمانی به موضوع معماری
معماری  از  حاصل  تخریب های  داشتند،  صنعتی  معماری  که  پرداختند 
مفاهیم  و  مرمت  تجربه  از  سال ها  بود،  رخ داده  کشورهایشان  در  صنعتی 
مرمت می گذشت و نظریه پردازهای مختلفی راجع به این موضوعات صحبت 
کرده بودند، پس ازآن و در چنین شرایطی بود که توجه آن ها به  نوعی از 
یا   عامیانه  معماری  بود؛  پرداخته شده  آن  به  کم تر  که  شد  جلب  معماری 
معماری بدون معمار. شناخت معماری در جهان که  متأسفانه در سرزمین 
ما هم به همین شکل صورت گرفت، به این صورت بود که مطالعه معماری 
از شناخت و بررسی بناهای یادمانی مانند کلیساها، قصرها و کاخ ها آغاز 
نشد.  توجهی  معماری  در  مردم  نقش  به  امر  ابتدای  در  متأسفانه  و  شد 
مردم  با  قرون وسطی  حکومت های  بین  غربی  کشورهای  در  که  فاصله ای 
از  بود  معماری  نوع  دو  این  میان  که  فاصله ای  همچنین  و  داشت  وجود 
یک سو و تضعیف معقوله دین در غرب از سوی دیگر  منجر به این موضوع 
تمام  که  به قدری شاخص شود  غیربومی  اصالح  به  معماری  که  بود  شده 
توجه مطالعات سال ها و قرن های متمادی معطوف به این نوع از معماری 
شکل گرفته  معماری  از  شیوه  این  اساس  بر  معماری  سبک شناسی  و  بود 

مختلف  زبان های  به  آن ها  ترجمه  و  تعاریف  مطالعات،  نوع  بود. پس ازاین 
در کشورهای مختلف به این نتیجه رسیدند که تنها  چیزی که حاکمان 
دستور می دهند و ساخته می شود همه  معماری نیست و آن چیزی که مردم 

می سازند نیز جزو معماری است. 
در کشور ما نیز همین روند در مطالعه و شناخت معماری اتفاق افتاد، 
درواقع بیش از آن که خود ما  معماری کشور خود را شناخته باشیم، البته 
به جز چند نفر در حدود 50 یا 60 سال پیش،  محققان غربی معماری ما را 
مطالعه کرده و آن را شناسانده اند، اگر بتوان گفت که شناخته اند. متأسفانه 
ما حتی نتوانستیم زبان های قدیم خود را بخوانیم، اولین بار محققان غربی 
خط میخی و خط پهلوی را برای ما خواندند. آن ها گفتند که در منشور 
کوروش چه نوشته شده است، آن ها گفتند که در کتیبه داریوش در بیستون 
را خواندند، آن ها گفتند  نوشته شده است، آن ها متون تخت جمشید  چه 
این کارها را  که روی گل نوشته های چغازنبیل چه نوشته شده و ما خود 
انجام ندادیم. باید جزا تنبلی که ما در شناختن انجام دادیم را بپذیریم، و 
باید به اندازه ای که آن ها کارکرده اند و چه بسا بیش تر کارکنیم تا بتوانیم با 
با   »vernacular« آن ها در تولید علم هم آوردی کنیم. پس مفهوم
»بومی« متفاوت است. آنچه در غرب به دنبال آن هستند نیز با آنچه ما به 

آن می پردازیم متفاوت است. 
ولی به هرحال این کمیته که از حدود یک سال پیش شکل گرفت، در 
به  از عالقه مندان  ایران دارد که  از سرتاسر  حال حاضر حدود 120 عضو 
به  که  تخصص  و  رشته  هر  با  هرکس  هستند،  بومی  معماری  و  معماری 
کمیته  در  می تواند  است  عالقه مند  خود  سرزمین  بومی  معماری  موضوع 
این دست مسائل مطلقاً  عضو شود و هیچ محدودیت تحصیلی، مدرک و 
افرادی که  در شرایط عضویت کمیته وجود ندارد. در یادداشتی که برای 
عالقه مند به عضویت در کمیته هستند ارسال می شود، عنوان می شود که 
شود،  کمیته  عضو  می تواند  است  فرش  کارشناس  کسی  اگر  مثال  به طور 
اندازه ها  به  ایران،  مختلف  نقاط  در  فرش  ابعاد  مطالعه  با  می تواند  چراکه 
و  ابعاد  در  که  تفاوت هایی  و  ببرد؛  پی  نقاط  آن  در  اتاق ها  محلی  ابعاد  و 
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اندازه های محلی ما وجود دارد را پیدا کند مثاًل ابعاد زرع تبریز با ابعاد زرع 
کاشان متفاوت است و بافت فرش قابل پیگیری است؛ پس مطالعات این 

کارشناس فرش می تواند به موضوع معماری بومی کمک کند. 
یک خانم خانه دار نیز می تواند به موضوع شناخت معماری بومی کمک 
کند؛ چراکه او در خانه ایرانی خود، وسایل و لوازم منزل خود را در جاهای 
خاصی قرار می دهد که قاعده خاص خود را دارد و از پیچیدگی بسیار زیادی 
کشف  را  پیچیدگی ها  این  نمی توانند  خیلی  آقایان  البته  است،  برخوردار 
نمایند ولی برای خانم ها این پیچیدگی ها کاماًل روشن است، موضوعی که 
امروزه در فرهنگ غربی »مبلمان« یا »مبلمان داخلی« و ... نامیده می شود، 
اتاق  در کشور ما نیز وجود داشته است، حتی اگر یک خانه کوچک یک 
مهمان خانه  به  که  است  بوده  قرار  کوچک  اتاق  این  و  باشد  داشته  ساده 
تبدیل شود و در شب نیز به اتاق خواب تبدیل شود، دیده می شود که در 
گوشه اتاق تعدادی تشک روی هم قرار دارد و پارچه ای نسبتاً زیباتر هنگام 
لوازم و اشیا  بنابراین چیدن و گذاشتن  حضور مهمان روی آن قرار دارد. 
در داخل خانه متأثر از فرهنگ، فهم و تجربه زیست در یک مکان است، 
در  مردمان  مهمان نوازترین  از  می  کند  ادعا  مردمانش  کشوری  در  آن هم 
جهان هستند. حتی اسفندی که از سقف برای مراقبت از چشم زخم آویزان 
انواع  می شود نیز جای مخصوص به خود را دارد. این موضوع با برخی از 
بومگردی ها که در کشور ما وجود دارد، متفاوت است. برخی از اشیا را در 
مکان هایی که متعلق به آن ها نیست قرارداده اند با این تفکر که اگر اشیا 
قدیمی را در فضا قرار دهند فضا تبدیل به فضای بومی خواهد شد، خیر 
چنین نیست این معماری بومی نیست و طبیعتاً بومگردی هم نخواهد بود. 
از  این است که خیلی  است،  بومگردی  آسیبی که متوجه مفهوم موضوع 
این افراد هیچ آگاهی نسبت به بوم و معماری بومی ندارند و صرفاً به عنوان 
اقتصادی به آن می نگرند و فرهنگ را به مثابه کاال می بینند.  یک فعالیت 

با لباس های خاصی  افراد درخواست می کنند که از آن ها  از  به عنوان مثال 
عکس بگیرند، آقا یک لباس با جلیقه مشکی می پوشند و خانم یک لباس 
گل گلی می پوشد و از آن ها عکس می گیرند و مبلغی را دریافت می کنند، 
به  زندگی  بومی  معماری  در  اگر  نیست.  بومی  معماری  به هیچ عنوان  این 
معنای درست کلمه در جریان نباشد به هیچ عنوان نمی توان مطرح کرد که 
چیزی که با آن مواجه هستیم معماری بومی است. در معماری بومی حتماً 
روبه رو  باستان شناسی  محوطه  با  درواقع  باشد،  داشته  وجود  باید  زندگی 
و  کنیم  استفاده  باستان شناسی  محوطه های  از  که  است  ممکن  نیستیم، 
اما معماری بومی آن  آن ها  را برای شناخت معماری بومی مطالعه کنیم، 

چیزی است که زندگی در آن ساری و جاری است. 
کلمه »بوم« در سرزمین ما معانی جالبی دارد. یکی از مهم ترین این معانی 
»سرزمین« ،»محدوده«، »بوم و بر« است. یکی دیگر از معانی آن »جغد« 
است، پرنده ای که در شرایط خاصی می نشیند و در یک دوره ای از تاریخ به 
آن تهمت بدیمنی نیز زده شده است. دومین مفهوم مهم مفهوم »سرشت« 
اقصاي  در  و رهرو  شناسا  است، » شنیدم که مردي است پاکیزه بوم  
روم1« که شعری از سعدی است. پاکیزه بوم یعنی پاکیزه سرشت، یعنی از 
خاک پاکی برخاسته است. مفهوم بوم حتی در دوره ی نزدیک تر به ما به 
معنای »زمینه« و »لباس« نیز هست، ما اشعاری داریم که به واژه بوم به 
معنی لباس داللت دارد. » سرش ماه زرین و بومش بنفش           به زر 
از بوم در هر دو معنی استفاده  بافته پرنیایی درفش2«  از فردوسی. بعضاً 
می شود. مثاًل سنایی می گوید: » کشوي را که عدل عام ندید      بوم در 
بومش هیچ بام ندید3  که در اینجا بوم اول به معنای جغد و بوم دوم بر 

1-  بیتی از بوستان سعدی، باب دوم در احسان.

2- بیتی از فردوسی، شاهنامه ، داستان سیاوش.
بدایت  اندر  الثامن،  الباب  الطریقة سنایي،  و شریعة  الحقیقة  از سنایی، حدیقة  بیتی   -3

پادشاهي پادشاهي بهرامشاه.
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»مکان«  معنای  به  بوم  از  عموماً  فردوسی  دارد.  داللت  سرزمین  و  مکان 
استفاده می کند؛ مانند: »همش پادشاهی است هم تختگاه              همش 
گنج و هم بوم و هم بر سپاه1«  یا اسدی توسی می گوید: »ز خاراش دیوار 
و بوم از رخام            در او کوشکی یکسر از سیم خام2« ، که فضایی را 
توصیف می کند که، که دیواری از خارا دارد و بوم به معنی »بدنه« آن دیوار 
از رخام، در داخل این فضای باغی که دیوارش خار دارد و بدنه دیوار نیز 
سنگی است و کوشکی از سیم خام دارد. یک معنی دیگر نیز در مورد واژه 
بوم وجود دارد که به معماری بومی ما نزدیک است و آن »گچ بوم« است، 
که گچی است که نه شل است و سفت و معماران از آن استفاده می  کنند، 
به معنای یک وضعیت میانه؛ این وضعیت میانه خیلی برای ما مهم است. ما 
در کجای جغرافیای دنیا ایستاده ایم. اگر در نرم افزار »گوگل مپ«3 موقعیت 
ایران را در نقشه جهان نگاه کنید، ایران از پایین از طریق خلیج فارس به 
بلندترین دریاچه های دنیا، دریای  باال هم  از  آب های آزاد متصل است، و 
دارد.  وجود  می کند،  پیدا  ادامه  روسیه  تا  کشیده  به صورت  که  مازندران، 
درگذشته های دور و حتی در حال حاضر باوجود تغییرات اقلیمی به وجود 
آمده، در هنگام سرما تا نزدیک بخشی از دریای مازندران یخ می زده است. 
بنابراین امکان تردد برای کسانی که در گذشته با اسب، قاطر، شتر و امثال 
آن می خواستند از باالی دریا خزر عبور کنند، دشوار بوده است، این امکان 
تمام  نداشته است، پس  آزاد وجود  به واسطه وجود آب های  از جنوب هم 
تمدن هایی که می خواستند از غرب به شرق و از شرق به غرب بروند، الجرم 
مجبور بوده اند از روی ایران رد شوند، هیچ مسیر دیگری وجود ندارد. البته 
یک کشور دیگر نیز در وضعیت ما وجود دارد، اما نه به کیفیت کشور ما و 
آن کشور ترکیه است. تمدن های اروپایی که می خواستند به شرق بیایند، از 
مسیر زمینی باید از ترکیه عبور می کردند، اما تمدن های آفریقایی از ترکیه 
عبور نمی کردند، تمدن های آفریقایی هم باید از روی ایران عبور می کردند. 
به همین دلیل ایران  هم نظری به جنوب اروپا و روم داشته است و هم به 
شمال آفریقا؛ مانند: قاهره، اسکندریه و ... . و می دانیم که شاهان هخامنشی 
به این شهرها حمله می کند و آن ها را نیز تصرف می کند، چون باید به هر 
از  اگر  اروپا وجود داشته دسترسی می داشتند.  دو تمدنی که در آفریقا و 
شرق هندی ها و چینی ها قصد رفتن به سمت غرب را داشتند ناگزیر باید از 
ایران عبور می کردند. پس از ما کشوری چهار راه تر در دنیا وجود ندارد. پس 

1-بیتی از فردوسی، شاهنامه.
2- بیتی از اسدی توسی، گرشاسپ نامه، نامه گرشاسب به فغفور چین.

3- google map 
4- Orchestral music 

احوال ما احوال سر چهارراه است که با احوال انتهای کوچه بن بست متفاوت 
است، احوال همه ی ما مردم نیز این گونه است. درواقع ناخواسته این احوال 
را داریم و خود ما چون درون این وضعیت قرار داریم از آن آگاه نیستیم. 
حساسیت های ما نسبت به برخی موضوعات کم شده است، مثل خبر خوب 
و بد. در حال حاضر ما هم رفتارهایی را از شرق خود تقلید می کنیم و هم 
غرب خود؛ هم نیم نگاهی به ژاپن، چین و هند داریم و هم نیم نگاهی به 
اروپا و کشورهای توسعه یافته. کسی می گفت که ایران مابین حضور و ظهور 
است. به این معنا که به طور مثال اگر به موسیقی شرق دور مثل ژاپن توجه 
کنیم، این موسیقی روی تک مضراب ها توجه دارد، مثاًل: دینگ )یک نت(. 
آن ها یک ساعت به تکرار با فاصله نت ها گوش داده و از آن لذت می  برند. 
و اگر به غذاهای سنتی آن ها توجه کنیم، تک تک عناصر در غذای آن ها 
حضور دارند، مثاًل: ماهی پخته به صورت جدا، برنج و سبزیجات جدا. حال 
اگر به غرب نگاه کنیم و مثاًل اگر ایتالیا را نماینده غرب بدانیم، به غذای 
پیتزا توجه کنید، یک نان که روی آن  همه چیز وجود دارد، تک تک عناصر 
حضور ندارند و طعم همه  این عناصر باهم حضور دارد و باید خیلی دقت 
کرد تا متوجه طعم تک تک عناصر شد. پس در شرق همه چیز حضور دارد و 
در غرب همه چیز ظهور پیدا می کند. موسیقی غرب »موسیقی ارکسترال«4 
است. به این معنی که هم زمان 200 نفر در حال نواختن موسیقی هستند، 
پیدا می کنند.  باهم ظهور  نمی کنید. همه  را حس  نوازنده ها  شما تک تک 
درحالی که در شرق یک نفر با یک ساز در حال نواختن است. حال توجه 
نمایید که ما در وسط قرار داریم. غذاهای ما نه شبیه پیتزا است و نه شبیه 
آن شکلی از غذای شرقی که گفته شد. غذای ما به طور مثال »قورمه سبزی« 
است. در قورمه سبزی تک تک عناصر حضور دارند به شیوه ای که می توان 
عناصر آن را مثاًل: لوبیا، گوشت، لیمو ... را جدا کرد، ولی در لیمو مقداری 
طعم لوبیا وجود دارد، در گوشت مقداری مزه لیمو لوبیا هست، نمی دانیم 
درصد آنچه اندازه است اما کسانی که غذا را درست می کنند می گویند که 
غذا  گفتند  اولیا  دکتر  آقای  که  به اصطالحی  بیافتد.  جا  باید  قورمه سبزی 
»عمل بیاید«، پس غذای ما نه تا آن اندازه حضوری است که تک تک عناصر 
جدا باشد و نه آن اندازه هم ظهوری است. موسیقی ما نیز به همین شکل 
تار، یک  است، یک  اجرا شامل چند ساز  در یک  مثاًل  ما  است، موسیقی 
کمانچه، یک تنبک، یک نی و یا ... است. هنگام شنیدن موسیقی، این سازها 
را کاماًل می توان از هم تفکیک کرد، مثاًل می توان گفت که اکنون صدای 
تنبک شنیده می شود، اما صدای تنبک به همراه صدای تار و یا ... شنیده 
می شود. بنابراین ما میان حضور و ظهور در میانه ایستاده ایم، و همان طور 

که می دانید »خیر األمور أوسطها«. 
حال در این سرزمین عجیب وغریب میانه و چهارراهی که مردمان آن 
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به آن ها  از گذشته های دور  اخبار مختلف هستند،  مدام در حال شنیدن 
هشدارهایی داده شده است، به طور مثال در مورد دوره هخامنشی و دوره 
اسالم صحبت خواهم کرد، به مردم این سرزمین گفته شده است که مراقب 
زیاد است. چراکه وقتی در میان  اطراف کشور شما دشمن  باشید که در 
انتهای  در  اگر  می شود،  حمله  شما  به  طرف  چهار  از  دارید  قرار  چهارراه 
پس  نمی کند!  حمله  کسی  که  نیوزلند  یا  مالزی  به  مثاًل  بودید  بن بست 
این کشور میانه همیشه تا آخر دنیا در معرض حمله است. موضوع بعدی 
نگرفته  قرار  پربارانی  سرزمین  در  ایران  است،  »خشک سالی«  و  »اقلیم« 
است بعید است که تا عصر یخبندان بعدی اگر رخ دهد و تا آن هنگام ما 
منقرض نشده باشیم، »ترسالی« به معنای مطلق آن داشته باشیم، حتی 
اگرچند سالی هم بارندگی داشته باشیم مقطعی است و کشور ما به طورکلی 

کم آب است. 
موضوع بعدی که امروز ما به آن آغشته هستیم و همیشه به ما هشدار 
داده شده است و خطر زندگی در موقعیت چهارراه است، دروغ گفتن است. 
شهرسازی و معماری ما در حال حاضر می توان گفت سنبلی است از »دروغ 
اسالمی  ایرانی-  معماری  این  بگوییم  که  معنا  این  به  کردن«  معماری  را 
است، درحالی که هیچ نشانه ای از ایرانی بودن و اسالمی بودن در آن نیست 
و این دروغ است، و فکر کنیم معماری ایرانی این است که ساختمان را با 
آجر ساخته و چند قوس در آن ایجاد کرده و در بخش هایی نیز از کاشی 
استفاده کنیم. این کار توهین و به سخره گرفتن عقل عاقالن است. پس ما 
در حال دروغ گفتن هستیم. دلیل این امر یا این است که غافل هستیم، که 
خدا کند این گونه باشد! یا »تغافل« است، یعنی خود را به غفلت افکندن، 
در این صورت سودی در غفلت کردن است، یعنی مخصوصاً دروغ می گوییم 
و ریا می کنیم که از آن پولی عایدمان شود، در این صورت مجرم هستیم. 
درواقع نسبت به نعمتی که به ما داده شده است عامدانه قصور و کوتاهی 

می کنیم. لباس زیبایی را بر زشتی می پوشانیم که بتوانیم مکر کنیم، و این 
همان کاری است که ابلیس می کند. 

مکان سر چهارراه و مردم سر چهارراه با همه ی فرهنگ ها و تاریخ مردم 
مختلف دنیا درآمیخته اند، پادشاهان  همه کشورها به آن ها حمله کرده اند، 
که  دارند  دوست  هم زمان  هم  است،  رسیده  آن ها  به  کشورها  همه  اخبار 
اروپایی باشند، هم دوست دارند ژاپنی باشند، هم چینی ها را دوست دارند و 
هم سوئیسی ها را، هم دوست دارند لباس هندی بپوشند، هم دوست دارند 
غذاهای غربی بخورند و هم غذاهای شرقی و همه ی فرهنگ های دنیا در 
این مردم بسیار فرهنگ پیچیده ای دارند. ما خود چون  تأثیر دارد.  آن ها 
درون این جامعه هستیم نمی دانیم اما آن ها که از بیرون سعی در شناختن 
اندازه  تا چه  ایران  جامعه  که شناخت  اذعان می کنند  دارند  ایران  جامعه 
دارد.  فرهنگ  و  تاریخ  انباشتگی  زیادی  حد  تا  که  کشوری  است.  دشوار 
کشوری که ده هزار سال قدمت دارد. البته قبل از انقالب آقای آریایی و 
ابزار سنگی یافت شده در  موسسه دیرینه شناسی فرانسه طبق یک قطعه 
کنار »کشف رود« که اکنون در موزه ملی است، ادعا کردند که هشت صد 
هزار سال قدمت دارد. اما اگر همان ده هزار سال را که همگی روی آن توافق 
دارند در نظر بگیریم، کشور ایران دارای سابقه ده هزارساله اندیشیدن، بحث 
ما در عمر  تمام مسائلی که  و  زلزله، سیل  کردن، ساختن، خراب کردن، 
از  که  سابقه کشورهایی  به اضافه  است؛  رودررو هستیم،  آن  با  اندک خود 
اطراف به ما حمله می کردند. و ایده ها، فرهنگ ها و نوع نگاه به زندگی آن ها 

با فرهنگ ما اختالط پیداکرده است.
لذا اینکه اگر از همین امروز تصمیم بگیرید که راجع به فرهنگ سرزمین 
ایران، معماری بومی آن و ... مطالعه کنید، خیالتان راحت باشد که تا پایان 

عمر خود همچنان باید مطالعه کنید. «
ایشان در ادامه صحبت های خود با توجه به حضور در باغ پهلوان پور که 
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یک »اثر ثبت جهانی« است، اشاره کردند که: 
»ما مفتخر نیستیم که آثار ایران ثبت جهانی شده است، جهان مفتخر 
است که آثار ایران در لیست میراث جهانی قرار دارد. این دو رویکرد متفاوت 
است. ما از بیگانگان تمنا نمی کنیم که به ما افتخار افتخار کردن بدهند، 
ما افتخار می کنیم که فهرستی از ارزش هایی که در طول ده ها هزار سال 
سکونت در این ناحیه با تجربه، آزمودن، رنج کشیدن و ... آفریده شده است 

را به اشتراک بگذاریم و این افتخاری است برای جهان.
اجتناب  کرد  جهانی  ثبت  را  همه جا  باید  که  فراگیر  تب  این  از  باید   
ما  ایستاده ایم.  نمی دانیم کجا  ما  نشان می دهد که  این تب  کنیم، چراکه 
اگر »نصف النهار نیمروز« را مالک قرار می دادیم نیاز نبود که اکنون طول و 
عرض جغرافیایی را از »گرینویچ« اندازه بگیریم. اما به دلیل غفلت ما آن ها 
نماییم.  اندازه گیری  نقطه  این  از  را  زمین  که  گفتند  و  کرده  پیش دستی 
درحالی که پیش ازاین ما استانی داشتیم به نام »نیمروز« که همه منجمان 

آن ایرانی بودند، ایران به معنی فرهنگی آن نه به معنای سیاسی آن.
نقشه جهان و کره زمین دقت کنیم. موانع طبیعی وجود  به  اگر  حال 
دارد که محدوده ایران را می بندد، درواقع این موانع طبیعی است که پهنه 
فرهنگی ایران را مشخص می کند. هنوز برای اشاره به کسی که خارج از 
ایران است از اصالح »اونور آب« استفاده می کنیم. اگر مقصود از »اونور آب« 
مثل  است،  خلیج فارس  حاشیه  مقصود کشورهای  که  باشد  سمت جنوب 
قطر، بحرین و ... اما مقصود معموالً این کشورها نیست، اگر کسی به آمریکا 
و اروپا می رود می گوییم »اونور آب« یعنی از مدیترانه به بعد؛ از سمت شرق 
نیز که تا چین آبی در کار نیست. پس تا پایان خشکی ها را حوزه فرهنگی 
خود می دانیم. در هر چیزی در هستی نشانه هایی هست، باألخص در زبان 
ما نشانه هایی وجود دارد که چون هرروز از آن ها استفاده می کنیم متوجه 
اهمیت آن ها نمی شویم. این نشانه ها حاصل همان ده هزار سال سابقه است. 
پس در مکانی بسیار ویژه زندگی می کنیم که مسئولیت ویژه ای بر عهده 
نه  شده ایم،  گناه  مرتکب  کنیم  غفلت  مسئولیت  این  از  اگر  می گذارد.  ما 
به مفهوم شرعی آن بلکه به مفهوم عقلی آن، گرچه این دو الزم و ملزوم 

یکدیگرند. «
ایشان در ادامه سخنان خود با اشاره به موضوعی که جناب آقای دکتر 
اولیا در ارتباط با بیماری و دردی که برای همسر گرامی شان پیش آمده بود، 

مطرح کردند، اشاره کردند که:
اصاًل؛  نیست  بد  است،  خوب  شما  سرزمین  فرهنگ  در  درد  مفهوم   «
مفاهیم در سرزمین شما، در بوم شما با بوم های دیگر متفاوت است. » مرد 
را دردی اگر باشد خوش است          درد بی دردی عالجش آتش است«1. 

درد در فرهنگ ایرانی الزام و الزمه تأمل است. 
وجود امکانات موجب می شود که انسان تأمل نکند و دائم به فکر استفاده 
از داشته هایش باشد. اما حاال خود را به جای آن عارف خراسانی بگذارید که 
قصد سفر از نیشابور به ری را داشته است، و باید چند ماه سوار بر چهارپای 
خود در سفر باشد. این عارف در سفر خود در یک سمت حاشیه البرز که 

رشته کوهی تکراری است و در سمت دیگر خود بیابان را می دیده است. در 
مسیر هم هیچ چشم انداز زیبایی وجود ندارد. بعد از مدتی مکان به دلیل 
اینکه جاذبه ی خاصی ندارد، ذهن را وادار به تأمل می کند. حاال فرض کنید 
فرد  و  دارد  جاذبه  طبیعت  به اندازه ای  هستید،  آمازون  جنگل های  در  که 
پس  نمی ماند.  باقی  تأمل  برای  فرصتی  که  می شود  آن  مجذوب  به قدری 
این نعمت به اصطالح »فقر طبیعی« منجر به این شده است که آن عارف 
خراسانی فقیر به معنای خوب آن باشید، مجبور به تأمل باشد. اکنون که 
زندگی روزمره خود را با فضای مجازی را آمیخته اید، فرصت تأمل را از خود 
گرفته اید. بنابراین از یک فرد »مولد« در بهترین حالت تبدیل به یک فرد 
»مقلد« شده  اید، اگر به یک فرد »ریاکار« نشوید، به آن معنا که خود را 
خوب تر از آنچه هستید نشان دهید که دیگران فکر کنند که در وضعیت 

خوبی به سر می برید، چراکه حسرت خوب بودن دیگران را می خورید.
 به یاد بیاوریم که وقتی ابوسعید ابوالخیر برای تدریس به نیشابور رفت ، 
اساتید دیگر از حضور او ناراحت بودند و یکی از اساتید از طریق شاگردانش 
به او خبر رساند که به ابوسعید ابوالخیر بگویید: »مثل من و ابوسعید مثل 
دانه ارزن و انبان ارزن است.« ابوسعید پاسخ داد:»آن دانه ارزن هم تویی 

من هیچم.« از هیچ بودن خود لذت می برده است. 
خود  توصیف  برای  کسی  که  می شود  دیده  جهان  معماری  کجای  در 
دارد،  صفت  ندارد،  اسمی  هیچ  اوالً  می کند؟  خود  شدن  هیچ  سعیبه 
که  حسن،  گناه کار،  رحمت اهلل،  به  محتاج  حقیر،  ضعیف،  عبد،  می گوید: 
میدان نقش جهان را ساخت؛ این فرق دارد با عنوان های آقای معمار و یا 

آرشیتکت. اگر از این جنس هستید پس متعلق به این سرزمین نیستید. 
در ابتدای جلسه کسی آمد و همه گفتند که کمی جمع تر بنشینید که 
همه جا شوند. این موضوع هم  ریشه در فرهنگ ما دارد. روزی عارفی در 
مسجد مدرسه ای درس داشت. از آنجایی همه می خواستند در جلسات او 
حضور یابند جمعیت زیادی حضور داشتند و همه به هم فشار می آوردند 
که در فضای مسجد جا شوند، پیرمردی روی منبر رفت و گفت: »خداوند 

.1- بیتی از محمد بن  محمدرضا مجذوب تبریزی 
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پدر و مادر هرکسی را بیامرزد که ازآنجایی که هست یک گام به پیش آید.« 
پس ازآن آن عارف باالی منبر رفت و گفت: »همه ی آنچه من می خواستم 
بگویم همین بود که این پیرمرد گفت، والسالم علیکم و رحمه اهلل.« بنابراین 
کنیم  به تمامی شناسایی  را  ایران  بوم  نتوانیم  و شما  است که من  ممکن 
اما مکلف هستیم ازآنجایی که هستیم یک گام به پیش آییم، اگر یک گام 
به پیش آییم هدف ما محقق شده است. من امیدوار هستم که این آلودگی 

دیده که به آن دچار هستیم، که به خود ما هم برمی گردد درمان شود.
ایشان در پایان سخنان خود عنوان کردند که آغوش کمیته به روی همه 
فرزندان این سرزمین که بخواهند در کمیته عضو شوند و فعالیت کنند باز 
است و از آقای دکتر اولیا برای یادداشت های گران قدری که برای گاهنامه 

کمیته علمی معماری بومی می نویسند تشکر کردند.

سخنرانی جناب آقای دکتر محمدحسین آیت الهی:
پس ازآن جناب آقای دکتر آیت اللهی با تشکر از سخنرانان قبلی، بانیان 

برگزاری نشست و حاضرین در نشست سخنان خود را آغاز نمودند:
»از فرمایشات آقای دکتر اولیا استفاده کنم، بوم از دید بنده نیز همیشه 
به مکان و زمان توجه داشته است. »جا« و »گاه«. این کلمات و ترکیب های 
ساخته شده از آن ها خود نشان می دهند که چگونه معماری ما با توجه به 
به شرایط محیطی شکل گرفته  با توجه  زمان، مکان و رویدادهای زندگی 
است و باعث شده است که افرادی که از جاهای مختلف دنیا از آن دیدن 
بیشتر می خواهم  بنده  از آن درس می گیرند.  و  می کنند شیفته آن شده 

را جدا  موضوعات  نباید  که  بپردازم، گرچه  موضوع  به جنبه های محیطی 
از هم دید.«

پس ازآن ایشان به نقص سیستم آموزش دانشگاهی اشاره کردند. عنوان 
کردند که گرچه محوریت برخی از دروس معماری در دوره کارشناسی و 
دروس  در  این  اما  دارد،  تمرکز  محیطی  برنامه ریزی  بر  ارشد  کارشناسی 
ابعاد مختلف موضوع نادیده گرفته  مباحث  کلی مطرح شده و بسیاری از 

می شود. ایشان چنین ادامه داند:
نیز  است  گرفته  صورت  »بوم«  از  که  جدیدی  تعاریف  در  »همچنین 
ابعاد آن نادیده گرفته می شود وقتی این موضوع  می بینیم که بسیاری از 
نظر  به  بیشتر  غفلت  این  می شود  تاریخی  بافت های  در  احیا  بحث  وارد 

می رسد.« 
آقای  ارشد  کارشناسی  دوره  رساله  به  راجع  مطالبی  بخش  این  در 
دکتر میرجانی با موضوع »احیا و شبه احیا« مطرح شد. که در این رساله 
احیاست.  احیا شبه  درزمینه ی  اقدامات  اغلب  امروزه  که  است  عنوان شده 

ایشان در این مورد افزودند:
» درواقع در احیا بیشتر به جنبه های کالبدی پرداخته می شود. بعضاً این 
اقدامات و مرمت ها موجب از بین رفتن اصالت بنا می شود. به یاد می آورم 
که دکتر رازیان در مورد نوع مرمت بناها می گفتند که از روی سایه های 
یک قوس می توان فهمید که آن قوس تا چه اندازه با دست، باظرافت و با 
دقت کارشده. امروزه اقدامات کالبدی در مرمت ها با »کمال گرایی« مدرن 
موضوع  این  ما  گذشته  معماری  اصالت  در  درصورتی که  می گیرد  صورت 
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وجود نداشته است. در بناهایی که امروزه مرمت می شود تالش بر آن است 
که اقدامات به صورتی افراطی ظریف و دقیق باشد درحالی که معماری ما 

در گذشته چنین روحیه ای نداشته است.
احیای یک بنای سنتی صرفاً با تعریف یک کاربری جدید اتفاق نمی افتد. 
گرچه در مورد احیای دانشکده هنر و معماری یزد باید به این نکته توجه 
نظام آموزشی جدید در کالبد یک خانه سنتی  کرد که عملکردهای یک 
نمی گنجد. اما نکته ای که درنهایت موجب رضایت، دل چسب بودن و حس 
عالقه به محیط دانشکده می شود فراتر و متفاوت از تغییراتی است که صرفاً 
موضوع  درواقع  است.  ایجادشده  دانشکده  به عنوان  سنتی  خانه  کالبد  در 
مربوط به روحیه و حسی است که دانشجویان از حضور در این فضا به عنوان 

دانشکده داشتند.«
ایشان در ادامه به موضوع ارتباط معماری و اقلیم و شکل گیری معماری 

و عناصر آن هماهنگ با اقلیم ویژه سرزمین ایران اشاره کردند:
» درواقع بسیاری از موضوعات وجود دارند که در ارتباط با احیای یک 
جنبه های  معیشت،  بحث  مانند  گیرند.  قرار  موردتوجه  باید  تاریخی  بنای 
اقتصادی البته نه به آن معنا که صرفاً کارفرما از مزایای اقتصادی بهره مند 
شود، موضوع بعدی بحث احیای اقلیمی است. چگونه می توان امروزه بحث 
احیا را بدون توجه به موضوع احیای اقلیمی مطرح کرد ؟ چطور می توان 
بادگیر را پوشاند و از مدار خارج کرد، چگونه می توان از زیرزمین با حس و 
حال مخصوص خودش و حظ و آسایش حرارتی که دارد استفاده نکرد. آیا 
امروزه نمی توان از تکنولوژی که سال ها وجود داشته است را برای شرایط 
امروزی مورداستفاده قرارداد و آن را یک گام به جلو برد؟ متأسفانه در این 
امر خود ما مقصریم، چراکه خود ما به نگاه بومی در ساخت بناها نیستیم 

چراکه جو بازار امروزه پاسخگوی این نگاه نیست. 

به نظر می رسد که موضوع جا و گاه همیشه در بطن معماری ما وجود 
داشته است، استفاده از فضاهای مختلف در خانه برای بهره گیری از تمام 
امکانات طبیعی و برقراری ارتباط با طبیعت بوده است. متأسفانه ما امروزه 
نوع  اندازه می تواند در  تا چه  ارتباط ما طبیعت  نوع  فراموش کرده ایم که 
معماری و نگاهی که به معماری داریم آموزنده باشد. آیا امروزه موضوعاتی 
همچون جابه جایی ها و کوچ روزانه و یا فصلی در خانه در معماری و احیا 
بناهای جایگاهی دارد؟ مفهوم استفاده از »جا« در هماهنگی »گاه« امروزه 

در معمای تقریباً از بین رفته است.« 
مسئولیت  بیشترین  که  مطلب  این  به  اشاره  با  را  خود  سخنان  ایشان 

شناخت بوم بر عهده معماران است به پایان رساندند. 
پس از پایان سخنرانی اساتید نشست، شرکت کنندگان نیز مطالبی را در 
ارتباط با معماری بومی و نحوه پرداختن معماری به معماری بومی مطرح 
نشست  در  اساتید حاضر  و  میان شرکت کنندگان  گفت وگوهایی  و  کردند 
اطراف  کوچه باغ های  محوطه  از  بازدید  در  گفت وگوها  این  گرفت.  شکل 
باغ  پهلوان پور و آسیاب میرزا نصراهلل که توسط کمپ بین المللی یونسکو 
مرمت شده بود ادامه یافت، و در واقع هدفی که جناب آقای دکتر اولیا در 
ابتدای جلسه مطرح کردند که همانا رشد و بالندگی مفاهیم از طریق تعامل 
افراد با یکدیگر بود محقق شده و موضوعات بسیاری در این میان مطرح 
شد که هر یک از آن ها می تواند موضوعی برای تحقیقات، نشست ها و هم 

اندیشی های آینده باشد.
مؤخره:

موضوعات مطرح شده در این نشست دامنه وسیعی از دانش بومی این 
برای  جذاب  موضوعی  می توانند  یک  هر  که  برمی گیرید  در  را  سرزمین 
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سخنان  از  چیزی  هر  از  بیش  آنچه  شاید  سویی  از  باشد.  آتی  مطالعات 
توجه  به  نیاز  آموخت،  می توان  نشست  این  در  محترم  اساتید  با  تعامل  و 
و  خواستگاه  سرزمین،  این  بومی  معماری  به  چندبعدی  و  همه جانبه 
ریشه های شکل گیری آن است. در واقع توجه به ابعاد گوناگون دانش بومی 
و  درک  شناخت،  در  موثری  نقش  معماری  در  آن  نشانه های  پیگیری  و 

حفاظت از معماری بومی این سرزمین دارد.
امید است که نشست مذکور آغاز مسیری برای یک نگاه نو به گنجینه 
ارزشمند دانش بومی سرزمین ایران باشد و مباحث مطرح شده در مطالعات، 
گفت وگو  و  شوند  داده  بسط  و  یافته  ادامه  آتی  برنامه های  و  یادداشت ها 
آینده  در  بومی«  »دانش  و  بومی«  معماری  از  »آموختن  موضوع  پیرامون 

و  بازشناسی  در  اندک  هرچند  سهمی  بتوان  طریق  این  از  تا  یابد،  ادامه 
پایان کمیته علمی معماری  ایفا کرد. در  این سرزمین  حفظ دانش بومی 
بومی از تمامی دست اندرکاران و شرکت کنندگان این نشست به ویژه اساتید 
سخنران گران قدر و همچنین پایگاه میراث فرهنگی سایت میراث جهانی 

باغ پهلوانپور کمال تشکر و قدرانی را دارد. 

کمیته علمی معماری بومی ایکوموس ایران، شهریور 1398
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عاطـــفه امــــرایی
دستیار  و  معماري  ارشد  کارشناس 

ستادی سازمان میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری

گزارش پیش رو ماحصل تجربه شرکت در کارگاه بین المللی مستندسازی معماری بومی 
)ورناداک( در شهر پینگ یائو کشور چین است که در حاشیه جلسه مشترک ساالنه و کنفرانس 
توسعه  به سوی   »ICOMOS CIAV&ISCEAH«بومی و  بین المللی معماری خاکی 
محلی )2019( و در عمارت تاریخی »Lei LV Tai« در طی دو هفته با حضور نمایندگانی 
از کشورهای تایلند، مالزی، صربستان، پاکستان، ترکیه و ایران و داوطالبانی از کشور چین 
برگزار شد. هدف از برگزاری این کارگاه به عنوان پیش رویداد نشست ساالنه معماری بومی، 

ایجاد پیش زمینه ای جهت معرفی بهتر اهداف کنفرانس بوده است.
محورهای اصلی کنفرانس به شرح موضوعات زیر بوده است:
موضوع اصلی: معماری خاکی و بومی به سوی توسعه محلی

زیر موضوع 1: ویژگی های معماری، ارزش ها و حفاظت
زیر موضوع 2: چالش ها و راه حل های ممکن

زیر موضوع 3: حفاظت معاصر و نوآوری فناورانه
زیر موضوع 3: استفاده مجدد تطبیقی و تجدید حیات به سوی توسعه محلی

و  ارتباطات  به  تشویق  و  ترویج  برجسته،  بین المللی  کنفرانس  این  برگزاری  از  هدف 
همکاری ها در زمینه حفاظت از معماری بومی و خاکی در کنار منظر روستایی به سوی توسعه 
محلی و نیز پیشنهاد تدوین »توصیه نامه پینگ یائو ایکوموس« به جهت مشارکت در حفاظت 

از میراث فرهنگی سراسر جهان است.
ش

زار
ــ

گـ

تجارب مسـتندسازی و 
حفاظتی معماری بومی
کارگاه بین الـــمللی 
 - ک ا د نــــــا ر و
2019 پیــنگ یــائو 

تصویر شماره 1: تصویر  افتتاحیه کنفرانس پینگ یائو- 2019
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و  بومی  معماری  بین المللی  کمیته   »ICOMOS-CIAV«
خاکی،  معماری  میراث  علمی  کمیته   »ICOMOS-ISCEAH«
هستند  ملی  کمیته  از 110  و  بین المللی  علمی  کمیته   28 از  کمیته  دو 
ترویج  بین المللی،  دو کمیته  تشکیل می دهند. هدف هر  را  ایکوموس  که 
از میراث معماری بومی و خاکی در سطح محلی و  همکاری در حفاظت 
بین المللی است. هر ساله کمیته های بین المللی یک کشور را برای برگزاری 
به منظور بحث در خصوص  کنفرانسی در سطح جهانی و نشست ساالنه 
و  خاکی  و  بومی  معماری  از  حفاظت  در  پیشرفته  شیوه های  و  تئوری ها 
همچنین ارائه توصیه هایی در مورد حفاظت محلی و توسعه پایدار انتخاب 

می کنند. 
بومی- معماری  مستندنگاری  المللی  بین  کمپ  معرفی 

:VERNADOC
وفق تعریف کمیته جهانی معماری بومی )سیاو(، کمپ های بین المللی 
مستندنگاری معماری بومی یکی از شاخه های فعال کمیته جهانی معماری 
 »Markku Mattila« آقای  وسیله  به  که  است   »CIAV« بومی 
معمار فنالندی بنیاد نهاده شده است. هدف از این کمپ ها، طراحی هایی 

مستند و دقیق از بناها در محل می باشد. 
اولین کمپ »VERNADOC« در سال 2005 در فنالند برگزار شد. 
این کمپ ها تا کنون بیش از 1000 شرکت کننده از 21 ملیت و سه قاره 
با 21 زبان و 8 سیستم نگارشی متفاوت و نیز بیش از ده مذهب و اعتقاد 

مختلف داشته است.

به   »Markku Mattila« آقای  توسط  روش  این  معرفی  طبق 
کمیته معماری بومی ایکوموس ایران برخی از ایده های معمول در خصوص 

»VERNADOC« )به طور خالصه VD( به شرح زیر است:
- VD یک سازمان نیست بلکه روشی جهت انجام کار است.

- یک کار داوطلبانه است و هیچ کس نمی تواند آن را در اختیار داشته 
باشد، در واقع هرکس می تواند آن را سازماندهی و برگزار کند.

- VD ، کاری با استفاده ازمهارت های اساسی معماری است.
توسط  بی نام و ساخته شده  ارزیابی مستندنگاری معماری  - یک روش 

یک معمار بی نام است.
- برای آموزش دانشجویان معماری و یادگیری نگرش مختص معماری 

بومی و استفاده هوشمندانه از مصالح، ساخت و ساز و برنامه ریزی است.
- یک امکان خوب برای همکاری های بین المللی و یادگیری فرهنگ های 

دیگر و برقراری ارتباطات حرفه ای است.
- نکته موجود در VD به واقع طراحی هایی با کیفیت باال است. زبان 
طراحی بین المللی است که هرکس می تواند آن را درک کند. به وسیله این 
اطالعات تاثیرگذار هر شخص عامی و بومی می تواند ارزش سنت های محلی 

خود و نیز زیبایی و هوشمندی آن را دریابد و به آنها مفتخر باشد.
- تیم کاری بین المللی VD به بومیان نشان می دهد که سنت های آنان 

بسیار قابل احترام و در واقع یک جزء منحصر به فرد در کل جهان است.
- بنابراین VD برای افراد عامی و بومی انجام می شود نه برای ایجاد یک 
معماری بومی بین المللی! طبیعتا متخصصین و مقامات محلی هم می توانند 

با موفقیت تحت تاثیر آن قرار بگیرند.
 »VERNADOC« تا این زمان سازمان دهنده ها و برگزار کننده های

تصویر شماره 2: تصویر پوستر کنفرانس پینگ یائو- 2019

.Markku  Mattila  تصویر شماره 3: تصویرآقای
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 ICOMOS-CIAV«مثل نهاد  مردم  سازمان های  دانشگاه ها،  شامل 
معماری،  دفاتر  دولتی،  و  محلی  سازمان های  معماری،  ملی«انجمن های 
کشور   13 در   VD  ،2005 سال  از  بوده اند.  قبیل  این  از  و  معماران 

سازماندهی و برگزار شده است:
- استونی )1 بار(، فنالند )چندیدن بار(، اندونزی )3 بار(، ایران )3 بار(، 
ایتالیا )3 بار(، مالزی )2 بار(، پرتقال )1 بار(، رومانی )2 بار(، صربستان )1 
بار(، سوئد )1 بار(، تایلند )چندین بار(، ترکیه )1 بار(، امارات متحده عربی 

)1 بار(.
بومی  معماری  کمیته  همکاری  )با   CIAV- VD  ،2005 سال  از 

جهانی( در 5 کشور زیر برگزار شده است:
- 2010 در سوئد،2012 در دوبی، 2013 در پرتقال، 2015 در تایلند، 

2018 در ایران.
از سال 2005، یک کمپ ) VD برگزار شده به طور خصوصی توسط 
برگزار شده  9 کشور  در حداقل   )  VDکارآزموده های حرفه ای یک سوم 

است:
- استرالیا، بوتان، مصر، ژاپن، مکزیک، پاکستان، پاناما، فیلیپین و روسیه

از سال VD ،2005 از 34 کشور جهان، شرکت کننده داشته است:
فرانسه،  فنالند،  استونی،  چین،  بلغارستان،  بوتان،  استرالیا،  آلبانی،   -
هلند، هند، اندونزی، ایران، ایتالیا، ژاپن، کامبوج، کوزوو، الئوس، لیتوانی، 
مقدونیه، مالزی، عمان، پاکستان، پرتقال، قطر، رومانی، روسیه، صربستان، 

اسپانیا، سوریه، تایلند، ترکیه، اوکراین و امارات متحده عربی.
شایان ذکر است در سال VD ،2019 انتخاب هایی در خصوص برگزاری 

در کشورهای زیر دارد:
- فنالند، اندونزی، مالزی، صربستان، تایلند، ترکیه و...

اهداف ورناداک:
اهداف انجام این پروژه ها به شرح زیر است:

ارزش  دادن  نشان  جهت  بین المللی  حساسیت های  و  عالقه  واسطه  به 
سنت ساخت بناهای محلی، یک شبکه بین المللی برای استفاده مشترک و 

جمع آوری مطالب قابل قیاس در مورد معماری بومی ایجاد شود.
برای سیاو نیز هدف می تواند بدین شرح باشد: داشتن فعالیت عملی در 
ارتباط با نشست ها، دادن کمک بین المللی برای کارهای میراثی و به کار 

گرفتن نیروهای جوان حرفه ای برای فعالیت های سیاو.
روش ورناداک:

روش ورناداک بسیار ساده است. تمام اطالعات اندازه گیری شده بر روی 
مقوای نهایی بالفاصله ترسیم می شود. ابزار می تواند ارزان ترین نمونه باشد، 
فقط کاغذ، مداد، خط کش، متر اندازه گیری و شلنگ تراز مورد نیاز است. 
تمام طراحی ها به شیوه بسیار زنده و قابل درک راندو خواهد شد، چنانچه 
حتی یک فرد محلی عامی بتواند ساختمان های آشنا را تشخیص دهد و 

یک امکان خوب جهت درک ارزش آن ها به دست آید.
اصول برگزاری کمپ بدین گونه است که شرکت کنندگان مخارج سفر 

هزینه های  سایر  برگزارکننده  و  پرداخت  خواهند  را  کار  سایت  محل  به 
مربوط به کمپ را به عهده خواهد گرفت. شیوه کار به طور طبیعی بر پایه 
سیستم داوطلبانه است. فرآیند کارگاه در دو هفته تمام گام های مربوط به 
از آثار نهایی در همان سایت  تا برگزاری نمایشگاه  اندازه گیری و راندو را 

پوشش می دهد.
معرفی شهر پینگ یائو و معماری بومی آن

به جهت درک بیشتر از اهداف این کارگاه در راستای شناخت معماری 
بومی، الزم است پیش از معرفی تفصیلی فرآیند ورناداک پینگ یائو، به طور 
مختصر با این شهر باستانی و گونه شناسی معماری بومی آن بیشتر آشنا 

شویم.

تصاویر شماره 4 و 5 : کارگاه ورناداک پینگ یائو.
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شهر باستانی پینگ یائو: 
پینگ یائو واقع در چین شمالی با فاصله 600 کیلومتری از »بیجینگ« و 
1300 کیلومتری از »شانگهای« است. این شهر باستانی در سال 1986 به 
عنوان شهر تاریخی و فرهنگی در چین به ثبت ملی و پس از آن در سال 

1997 به عنوان میراث فرهنگی جهانی به ثبت جهانی رسید. 
پینگ یائو به دلیل میراث فرهنگی ملموس و غیر ملموس آن در سطح 
بین المللی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. اگرچه شهرهای میراث جهانی 
امروزه با چالش های جدیدی مواجه هستند، در طول دو دهه گذشته دولت 
محلی پینگ یائو به نتایج قابل توجهی دست یافته است که از جمله ایجاد 
سیستم مدیریت تصفیه برای حفاظت میراثی، بهبود سکونتگاه های انسانی، 

میراث و نوآوری فرهنگی و... را می توان نام برد. 
اقلیم:

آب و هوای شهر پینگ یائو معتدل است. با زمستان سرد و بادهای شمال 
غربی با برف و مه شدید همراه است. در بهار، دمای هوا بین روز و شب 
متغیر است، با کمی باران و وزش باد. تابستان اغلب گرم، مرطوب و بارانی 

است. روزهای پاییز با کمی و آفتاب فراوان سرد و شفاف همراه است.
معرفی شهر باستانی پینگ یائو:

شهر باستانی پینگ یائو در قرن چهاردهم میالدی بنا شده است و زمینی 
به مساحت 225 هکتار را در بر می گیرد. این شهر در واقع یک مجموعه 
خیابان ها،گذرها،  باستانی،  دیوارهای  شامل  که  است  ساختمانی  کامل 

در سبک  تحوالت  نشانگر  کاماًل  آن  طرح  است.  معابد  و  خانه ها  مغازه ها، 
معماری و برنامه ریزی شهری شهرهای دوره »هان« و در طی بیش از پنج 
قرن است. این شهر کلیه ویژگی های شهرهای دوره »هان« را حفظ کرده 
است، تصویر کاملی از پیشرفت فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و مذهبی در 
تاریخ چین ارائه می دهد و برای مطالعه شکل اجتماعی، ساختار اقتصادی، 
دفاع نظامی، اعتقادات مذهبی، تفکر سنتی و اخالقیات و شکل سکونت از 

اهمیت بسیاری برخوردار است.
باستانی پینگ یائو  بیستم، شهر  اوایل قرن  تا  نوزدهم  از قرن  به ویژه،   
به 4000  نزدیک  بود.  سرزمین چین  کل  برای  اقتصادی  مهم  مرکز  یک 
مغازه موجود و خانه های سنتی در این شهر که از نظر شکل و زیبایی در 
دکوراسیون به کمال هستند، گواه و شاهد رونق اقتصادی پینگ یائو در طی 

یک قرن هستند. 
تا  کردند  طراحی  گونه ای  به  را  شهر  این  پینگ یائو  باستانی  معماران 

تصاویر شماره 8 و 9 : تصاویری از خیابان های اصلی شهر باستانی پینگ یائو.

تصویر شماره 6 : موقعیت جغرافیایی شهر پینگ یائو و محدوده شهر باستانی

تصویر شماره 7 : نقشه شهر باستانی پینگ یائو و دروازه های آن.

محدوده شهر باستاني
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شبیه به یک الک پشت - سمبل ماندگاری و عمر طوالنی در چین - با 
دروازه هایی باشد که سر، دم و پاهای حیوان را نشان می داد. عالوه بر طول 
عمر، الک پشت نماد حمایت، استقامت، ثروت، یک خانواده شاد، نسل های 

زیاد، آرزوی موفقیت و ثروت است.
تحول  سیر  از  نشان  پینگ یائو  شهری  بافت  شد  اشاره  که  همان گونه 
سبک های معماری و برنامه ریزی شهرها در امپراطوری چین در طی پنج 
قرن است. ساختمان های با ابهت مرتبط با بانکداری و تجارت در این شهر 
مورد توجه ویژه قرار گرفته است چرا که پینگ یائو در قرن 19 و اوایل قرن 

بیستم مرکز اصلی اقتصاد کل چین بوده است.
به خوبی حفاظت شده  باستانی  واقع یک شهر  در  این شهر  همچنین 
در سطح کشور چین و واقع در بخش پینگ یائو، مرکز استان »شانشی« و 
شامل سه قسمت است: کل منطقه محصور در دیوارهای پینگ یائو، معبد 
»Shuanglin« در شش کیلومتری جنوب غربی و معبد »ژنگوئو« در 

12 کیلومتری شمال شرقی شهر. 
صنعت توریسم در پینگ یائو:

در دهه های اخیر به دلیل مواجهه این شهر با گردشگران بسیار و بیش 
از ظرفیت زیرساخت های شهری، آسیب هایی به آن وارد شده است. به این 
دلیل صندوق میراث جهانی با دولت محلی شهر پینگ یائو همکاری کرده 
است تا از این شهر در برابر توسعه بیش از حد و آسیب در اثر حجم زیاد 
بازدیدکنندگان محافظت کند. هدف اعالم شده برای برنامه توسعه میراث 
فرهنگی پینگ یائو، بهبود حفاظت از معماری بومی محلی و هنرهای سنتی 

از طریق برنامه ریزی بهتر و افزایش تالش های حفاظت شده است.
با وجود تمامی چالش هایی که پینگ یائو به عنوان یک سایت باستانی 
حفاظت  در  تالش  جهت  در  است،  درگیر  آن  با  بین المللی  توجه  مورد 
حفظ  بین المللی  کارگاه  عنوان  با  کارگاهی  باستانی  شهر  این  همه جانبه 
و توسعه میراث فرهنگی شهری و روستایی در پینگ یائو )مختصراً کارگاه 
بین المللی پینگ یائو( توسط دولت خلق پینگ یائو در ماه مه سال 2018 
تأسیس شد که هدف آن محافظت از میراث تاریخی و فرهنگی در شهر 
احیای  و  شهری  تحول  ترویج  و  اطراف  روستاهای  و  پینگ یائو  باستانی 
روستاها است. این کارگاه از طریق انجام پژوهش های بسیار در مورد شهر 
باستانی پینگ یائو و مناطق روستایی، راه حل ها و برنامه ریزی و ایده پردازی 
نوآورانه را ارائه می دهد و به عنوان یک بستر تحقیقاتی عالی برای تحقیقات 
طوالنی مدت، برنامه ریزی و هدایت برنامه های حفاظت میراثی و توسعه در 
پینگ یائو عمل می  کند. فعالیت های این کارگاه آموزشی در سال 2019 بر 

چهار موضوع متمرکز است:
1. احیای جوامع. 2. استفاده مجدد از معماری تاریخی؛ 3. محافظت از 

دیوارهای قدیمی؛ 4- احیای دهکده های سنتی.
رویداد  تنها  نه   »Pingyao CIAV-VERNADOC2019«
 Pingyao« پیش از کنفرانس امسال بلکه بخشی از کارگاه بین المللی
2019« بود تا ایده ها و احساسات شخصی ما از معماری های بومی را نشان 

دهد که باعث آگاهی و عالقه مردم محلی از معماری های بومی می شود.
پینگ یائو  باستانی  شهر  بومی  معماری  گونه شناسی 

)سکونتگاه های سنتی(:
خانه های سنتی دارای حیاط به سبک »si-heyuan« )چهار گوش( 
و باریک است که با یک محور واضح، چیدمان متقارن و نظم سلسله مراتبی 
مشخص می شوند. برخی از سکونتگاه ها شامل دو یا سه دروازه ورودی در 
 目« یا »日، ri« امتداد محور اصلی هستند که به شکل کاراکتر چینی
جدا  دروازه  دارای  ارتفاع  کم  دیوارهای  با  حیاط ها  mu« چیده شده اند. 
شده اند. هر حیاط ممکن است توسط تاالر اصلی، اتاق های واقع در اضالع، 
»daozuo« و دیوارها محصور شده باشد. چیدمان و رابطه با کاربران 
و رسوم تشریفاتی  آداب  و  مفاهیم »کنفوسیانیسم«  بیانگر  آن  یا ساکنان 
سنتی چینی است. به طور کلی، تاالر اصلی )معموالً رو به جنوب( دارای 
به  عنوان یک سبک منحصر  به  است که   »Yaodong« یک ساختار
فرد از معماری مسکونی در فالت »لس«، با سه یا پنج اتاق است و معموالً 
به شکل یک اتاق باز )عمومی( و دو اتاق پنهان )خصوصی( ساخته شده 
است. در حالی که معموالً دارای یک ایوان چوبی در قسمت جلویی و سقف 

مسطح است.

تصویر شماره 10 : مرمت و حفاظت مداوم از بناهای تاریخی شهر باستانی پینگ یائو.

تصویر شماره 11 : الگوی گونه متداول معماری بومی شهر باستانی پینگ یائو.
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اتاق های فرعی و »daozuo« از ساختاری با مصالح چوبی ساخته 
دو طرفه  یا  و  با شیب یک طرفه  دارای یک سقف سفال کاری  و  شده اند 
آبراه  و  حیاط  شرقی  جنوب  گوشه  در  ورودی  دروازه  کلی  بطور  هستند. 
خشک در گوشه جنوب غربی واقع شده است. آجر، چوب، خاک و سفال 

رایج ترین مصالح در سکونتگاه های سنتی پینگ یائو است.
کمپ بین المللی مستندنگاری معماری بومی:

به منظور آشنایی بیشتر با روش مستندنگاری ورناداک، در این قسمت 
بخشی از ترجمه یادداشت ارسالی آقای »Markku Mattila« برای 
کمیته معماری بومی ایکوموس ایران با موضوع معرفی ورناداک، تاریخچه و 

فرآیند آن آورده شده است:
و در هر شرایط  فرهنگی  بومی در همه جای جهان، در هر  »معماری 
اقتصادی، در خطر ناپدید شدن است. همچنین امکان حفاظت از بوم های 
طبیعی و حفظ سنت های ساخت و ساز بومی توسط اعتبارات یا مقررات 
را درک  ارزش سنت خود  این است که مردم  ندارد. مهم تر  دولتی وجود 

کنند و به آن مفتخر باشند.«
نقش معماران:

بومی، معماری بدون معمار  این معماری  معماران چگونه می توانند در 
بسیار  مهارت های  از  استفاده  با  است:  این  پاسخ  یک  گردند؟  واقع  مفید 
حرفه ای خود برای نشان دادن احترام به سنت های بومی. معماران می توانند 
با نقشه ها و طراحی های دقیق انجام شده نشان دهند که سنت های محلی 
بسیار عملی، هوشمندانه و زیبا هستند: مردم توانایی ایجاد زیبایی را دارند 
و در واقع می توانند به محیط و ساختمان هایشان افتخار کنند. به ویژه در 
طور  به  بوم  هر  محلی  که سنت  بدهند  نشان  می توانند  بین المللی  سطح 
تمام  در  جایگزین  قابل  غیر  بخش  یک  و  است  احترام  مورد  گسترده ای 

سنت های بومی سراسر جهان دارد.
کانسپت ورناداک:

امروزه مفهوم »VERNADOC« از چهار بخش متفاوت تشکیل شده 
است: 1. دو هفته کمپ بین المللی مستند سازی، یک هفته اندازه گیری و 
نقشه کشی در محل و یک هفته راندو در کارگاه یا سایت 2. گام دوم این 
است که بالفاصله پس از کمپ، طراحی های انجام شده برای مردم محلی 
است.  روزه  یک  سمینار  یک  ترتیب  بعدی  اقدام   .3 شوند.  داده  نمایش 
موضوع تحقیق همان موضوع کمپ مستند سازی است. این سمینار برای 
موضوع  به  عالقه مند  که  کسانی  همه  برای  و  است  عوام  و  حرفه ای  افراد 
یا  بروشور  موارد جمع آوری شده در یک  انتشار  نهایی  هستند. 4. مرحله 

کتابچه است.
:VERNADOC پروسه 

هیچ گونه  انجام  بدون  امکان،  حد  در  کار  کردن  ساده  اصل،  مهم ترین 
مرحله غیر ضروری است. اندازه گیری در سایت بالفاصله و به طور مستقیم 
روی مقوای نازک نهایی، با استفاده از مداد سخت و تیز انجام خواهد شد. 
اشتباه  امکان  نمی شود  منتقل  کاغذ  به  کاغذ  روی  از  اطالعات  که  زمانی 

به حداقل خواهد رسید. بنابراین زمانی که اندازه گیری های طراحی انجام 
مراحل  کنید،  مقایسه  یکسان  زمان  در  و  آن  قرارگیری  محل  در  را  شده 
و  دریافت  بالفاصله  احتمالی  خطاهای  و  است  کنترل  تحت  همیشه  کار 
بدون  و  درست  زمان  در  اندازه گیری ها  تمام  می شوند.  اندازه گیری  دوباره 
اندازه گیری مجدد انجام می شود. برای ترسیم مقوا، مداد و الینر الزم است. 
تمام این ها ابزارهای اساسی یک معمار است و حتی در شرایط بسیار سخت 

از صحرا تا آمازوناس و هیمالیا به کار می روند.
در مرحله بعد، بافت ها برای نشان دادن مصالح و سایه ها در جهت نمایش 
تاثیرگذار که  ایجاد یک تصویر  امکان  بنابراین  اضافه می شوند.  بعدی  سه 
حتی عوام هم بتوانند این موضوع را که ساختمان مورد نظر با ارزش است 
و حفاظت و نگهداری آن در شرایط مناسب مهم است، درک کنند، وجود 

دارد. 

اصول پروژه:
یک اصل مهم، این است که ملیت های شرکت کننده بتوانند در آینده 
کنند.  سازماندهی  را  خود   »VERNADOC«بین المللی کمپ  نزدیک 
فرهنگ های  به  وابستگی  بدون  بین المللی  کمپ های  برگزاری  آنکه  برای 
متفاوت و ثروت باشد، کار داوطلبانه است، شرکت کنندگان هزینه سفر خود 
را از کشور مبدا به محل سایت پرداخت خواهند کرد و سازمان دهنده تمام 

هزینه ها را در طول اردو می پردازد.
قائده برابری در سطح کار تیمی این است که هر کس نقشه ها را برای 
مجموعه مشترک اندازه گیری و تولید می کند. هیچ کار بیهوده ای پذیرفته 
باشد و دانش  انگلیسی  نیست. زبان مشترک پروژه ها می تواند زبان بومی 
کم زبان نمی تواند دلیلی موجه برای عدم شرکت در آن باشد. برای شرکت 
کننده ها شرکت در یک پروژه بین المللی عمدتاً یک تجربه محرک جدید 

است و اغلب این افراد ماهر و با انگیزه هستند.

تصویر شماره 12 : نمونه ای از راندوهای انجام شده در وروناداک سال 2006، 2007 و 
.2010

تصویر شماره 13 : نمونه ای از راندوهای انجام شده در وروناداک سال 2006، 2007 و 
.2010
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گزارش مصور کارگاه مستندگاری معماری بومی پینگ یائو:
همانطور که پیش تر نیز اشاره شد کارگاه ورناداک پینگ یائو در عمارت 
از  نمایندگانی  حضور  با  هفته  دو  طی  در   »Lei LV Tai تاریخی» 
کشورهای تایلند، مالزی، صربستان، پاکستان، ترکیه و ایران و داوطالبانی از 
کشور چین برگزار شد. در این بخش ضمن معرفی بنای مستندسازی شده 
فرآیند  از  است، گزارشی مصور  پینگ یائو  متداول سکونتگاه های  که گونه 

کارگاه در طول مدت دوره ارائه می گردد.
معرفی عمارت تاریخی Lei LV Tai )سایت منتخب جهت انجام 

پروژه(:
Ri Sheng Chang« مؤسس اولین تجارتخانه در چین »Tai«

پینگ یائو« است. 

»Lei LvTai« به عنوان اولین خزانه دار و مؤسس بانک چینی با ثروتش 
به وسیله تجارت مشغول ساخت خانه هایی در پینگ یائو بود. این عمارت 
گونه ای از خانه های اعیانی محسوب می شود که دارای چندین حیاط است. 
حیاط اصلی خانه در پس و پیش خود دو حیاط دیگر نیز دارد و بر روی 
بستری بلند ساخته شده است. اتاق اصلی حیاط اندرونی سه کریدور دارد 
شامل طبقه زیرین با یک ایوان و یک ساختمان چوبی بر روی آن. مصالح 
سقف از نوع سفال های سخت است با شیب دو طرفه و تزیینات بنا به کمال 
انجام شده است. همچنین سه اتاق در پس و پیش حیاط وجود دارد هر 

کدام با سه سبک متناظر.
مصالح بنا نفیس است، مستحکم و کاربردی. تکنولوژی ساخت آن ساده 
و بی پیرایه است و فرم معماری آن با شکوه است و کامال ثروت یک تاجر 

تصویر شماره 14 : نمونه ای از راندوهای انجام شده در وروناداک 2006، 2007 و 2010.

تصویر شماره 15 :تصویری از تاالر اصلی واقع در حیاط اندرونی .
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تصویر شماره 16 :تصاویری از فضاهای مختلف عمارت.

تصویر شماره 17 :تصویری از حیاط اندرونی با دیدی به سمت اتاق تشریفات .

تصویر شماره 18 :تصویری از حیاط ورودی با دیدی به سمت پرستشگاه .
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تصویر شماره 19 تا 22 :تصاویری از عناصر تزیینی موجود در نرده های پلکان حیاط اندرونی .

تصویر شماره 22 تا 25 :تصاویری از عناصر تزیینی موجود در بام و سازه سقف.



علـمی30 کمـیته 
                   معـماری بومــی ایکـومـوس ایـران

را نشان می دهد. کل زمین در قسمت حیاط اندرونی باالتر از حیاط بیرونی 
نور خوبی دارد. در کل حیاط  به عبارت علمی تر، حیاط زه کشی و  است. 
گل ها و گیاهانی به جز درخت مشاهده می شود. به نظر می رسد با توجه به 
بستر و زمینه معماری چینی در طبیعت نیازی به آوردن طبیعت به درون 

حیاط احساس نشده است.
محلی  مردم  است.  پینگ یائو  سنتی  معماری  فرم  موجود  آجری  قوس 
خانه دارای سالن را درگاه می نامند و یک عمارت دائمی مخصوص پرستش 
خدایان در درگاه قرار دارد. ضمنا دو اتاق برای افراد سالخورده یا مطالعه در 

سمت راست و چپ حیاط اندرونی وجود دارد.
سالن مرکزی به عنوان سالن پذیرایی استفاده می شده است جایی که 
صاحبخانه از مهمانان خود پذیرایی می کردند. تزیینات اینجا به شکل اولیه 

نگهداری شده است.
برگزاری  به عنوان سالنی جهت  در سمت جنوبی حیاط سالن جنوبی 
ضیافت ها و جشن ها مورد استفاده قرار می گرفته است که در حال حاضر 
استفاده  چینی  بانک  مؤسس   »LvTai« زندگی  داستان  نمایش  برای 

می شود.
عناصر دکوراتیو و تزیینی عمارت: 

عموما در معماری چینی به غایت به تزیینات توجه شده است و با وجود 
سادگی و بی پیرایه بودن کلیت طرح ها، در ظاهر بسیار دالویز و و پر زرق 
و برق به نظر می رسد. آنچه در تصاویر قبل دیده شد نمونه ای از تزیینات 
اژدهای  یا  و  خیالی  عناصری  هیبت  با  مجسمه هایی  بام هاست.  و  نرده ها 
محافظ نقش بسته بر بام، همگی بخشی از آداب و اعتقادات مردمان چین 

را عرضه می دارد.
گزارش مختصر از فعالیت های انجام شده در طول کمپ:

آنچه در ادامه به آن اشاره می شود گزارشی از فعالیت های انجام شده در 
طول مدت دو هفته ای کمپ و شیوه کار مستندنگاری در ورناداک است.

هفته اول: اندازه گیری ها 
»عمارت  منتخب  سایت  در  شرکت کنندگان  کمپ،  اول  هفته  طی  در 
از  یک  هر  به  پرداختند.  مستندنگاری  و  اندازه گیری  به   »Lei LVTai
شرکت کنندگان یک قسمت خاص از بنا جهت طراحی اختصاص داده شد: 

پالن، نماها یا مقاطع. 
در فرآیند مستندنگاری برای اندازه گیری ساختمان ها از ابزار و تجهیزات 
شرکت کنندگان  از  یک  هر  و  می شود  استفاده  ساده  بسیار  فناوری  با 
باال و  با کیفیت  بر روی یک ورق کاغذ  اندازه گیری های خود را مستقیماً 
با استفاده از یک مداد 4H ضبط می کنند. تا پایان هفته اول، هر شرکت 
کننده یک طراحی با مداد تکمیل شده در مقیاس تعیین خواهد داشت و 

برای راندو آماده خواهد بود.
هفته دوم: راندو

در هفته دوم وسایل کار برای انجام راندو به معبد »جیسیانگ« منتقل 
شد. شرکت کنندگان از تکنیک های راندوی»VERNADOC« استفاده 

کردند تا با اضافه کردن بافت، سایه ها و غیره طراحی ها نهایی شوند.
اختتامیه مراسم و نمایشگاه:

 معموالً در آخرین روز هر کم پ مراسم اختتامیه برگزار می شود. کلیه 
شرکت کنندگان در این مراسم گواهی نامه خواهند گرفت. امسال نمایشگاه 
بزرگی از کلیه دستاوردهای کارگاه بین المللی برگزار شد در حالی که آثار 
»VERNADOC« به عنوان یک بخش مهم از نمایشگاه بود. صبح روز 
هفتم سپتامبر مراسم افتتاحیه نمایشگاه در کارگاه آموزشی ورناداک و در 

حاشیه افتتاحیه کنفرانس برگزار شد. 
برنامه آموزشی کمپ:

می شود:  داده  اختصاص  میدانی  کارهای  به  وقت  بیشتر  ورناداک  در 
سخنرانی  چندین  اول،  هفته  در  شب ها  طول  در  ترسیم.  و  اندازه گیری 
حرفه ای توسط افراد حرفه ای بین المللی در مورد دیدگاه خودشان برگزار 

تصویر شماره 26 تا 28 :تصاویری از عناصر تزیینی موجود در بنا.
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می شود. مباحث مطرح شده در ورناداک پینگ یائو شامل موارد زیر بود: 
بومی  ساختمان های   ،  »VERNADOC«های برنامه  زمینه  پیش 

»VERNADOC«پنگ یائو، روش
ابزار و مواد الزم:

زیر  ابزارهای  است.  نیاز  ابتدایی  ابزارهای  به  راندو  و  اندازه گیری  جهت 
معموال توسط برگزارکنندگان تهیه می شود:

المپ تاشو - تخته رسم - خط کش T - کاغذ رسم با کیفیت باال - جوهر 
- نوار اندازه گیری 30 متری - قیچی و تیغ

داوطلبان وظیفه آوردن موارد زیر را بر عهده دارند: 
نوار اندازه گیری 10 تا 5 متری- مداد 4H-راپید جوهری با سایزهای 
نقاله- اشل-  0.1 ، 0.3 و 0.5- پاک کن نرم- گونیا )45 و 60 درجه( - 
پیستوله- مداد تیزکن یا تراش-  براش - دوربین دیجیتال یا تلفن همراه- 

رایانه شخصی یا موارد مشابه 
 گزارش مصور:

روز اول کارگاه با برگزاری مراسم افتتاحیه در محل عمارت تاریخی آغاز 
شد. پس از آن جهت شروع کار اندازه گیری و به حداقل رساندن هرگونه 
و  تراز  شلنگ  روش  با  عمارت  کل  برای  پایه  خط  یک  اندازه ها،  در  خطا 

نشانه گذاری آن به صورت کار گروهی مشخص گردید.
معماری  با  بیشتر  آشنایی  و  کارگاه  برنامه  از  دیگری  بخش  عنوان  به 
بومی پینگ یائو یک بازدید گروهی نیز از خانه ای تاریخی در حال مرمت 

تصویر شماره 29 : افتتاحیه کارگاه.

تصویر شماره 30 : تعیین خط پایه اندازه گیری به روش شلنگ تراز.

تصویر شماره 31 : تعیین خط پایه اندازه گیری به روش شلنگ تراز.

تصاویر شماره 32 و33 : تصاویری از بازدید از خانه تاریخی در حال مرمت.
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تصاویر شماره 34 تا 37 : تصاویری از بازدید از خانه تاریخی در حال مرمت.
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انجام شد.
کار  از  بخشی  انجام  اختصاص  و  کار  وسایل  معرفی  با  کارگاه  دوم  روز 
اندازه گیری در قالب پالن، تزیینات، نماها و مقاطع به داوطلبان آغاز و در 

ارائه ای در خصوص  برنامه آموزشی مورد نظر کارگاه،  پایان روز نیز طبق 
روش ورناداک، پیشینه و کارگاه های برگزار شده، انجام شد.

تصاویر شماره 39 تا 40 : معرفی وسایل مورد نیاز جهت طراحی و اندازه گیری.
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تصاویر شماره 41 تا 43 : تصاویری از ارائه آموزشی.
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و  مستندسازی  معمول  روش های  طریق  به  ششم  روز  تا  دوم  روز  از 
برداشت بناهای تاریخی با وسایلی چون نوار اندازه گیری، متر لیزری و...، 
پیاده سازی  و  دفترچه  در  انداز ها  یادداشت  اندازه گیری،  کار  به  داوطلبان 

مستقیم با مداد روی مقوای نهایی مشغول بودند.
در پایان هفته اول کار اندازه گیری و ترسیم مدادی روی کاغذ به اتمام 
رسید، ضمن اینکه از تمام جزئیات مورد طراحی در سایت جهت انجام راندو 

تصویر برداری شده بود.  
به عنوان یک برنامه میانی و جهت آمادگی ورود به هفته دوم برای راندو 
که حجم سنگینی از کارگاه را به لحاظ وقت و آموزش دربر دارد بازدید از 
بناهای تاریخی شهر تاریخی پینگ یائو و یک روستای تاریخی با معماری 
بومی  معماری  ساالنه  کنفرانس  و  مستندسازی  هدف  واقع  در  که  خاکی 

بود، انجام شد.
یکی از بازدیدها مربوط به بازدید از برج و باروهای اطراف شهر باستانی 
پینگ یائو بود که نمونه ای از دیوارهای تاریخی به خوبی حفاظت و مرمت 
شده اند. متوسط ارتفاع دیوارهای اطراف شهر پینگ یائو 10 متر است. پایه 
متر   2.5 به  ضخامت  آن  باالی  و  دارد  عرض  متر   12 تا  متر   8 از  دیوار 
می رسد. در کل شش دروازه وجود دارد که دوتای آن در شمال و جنوب و 
چهارتای آن در غرب و شرق شهر قرار دارد.  حدود 72 برج دفاعی نیز در 

تصاویر شماره 44 و 45 : اندازه گیری بخش های مختلف بنا توسط داوطلبان.

تصاویر شماره 46 و 47 : پیاده سازی اندازه گیری های انجام شده در لحظه بر روی مقوای نهایی.

طول دیوارها وجود دارد.
پس از بازدید از معابد تاریخی شهر به عنوان قسمتی از برنامه معرفی 
تاریخی که در فاصله چند کیلومتری  از روستایی  بازدید  معماری خاکی، 
از شهر پینگ یائو قرار دارد انجام شد. نکته قابل توجه در حفاظت روستا 
وجود الگوی ساخت بناهای جدید مطابق با معماری بومی تاریخی و البته با 
عناصری کمابیش مدرن تر است. اگرچه تاکید بر استفاده از عناصر تزیینی 

و الگوی ساخت بومی است. 
روز پس از بازدید و در آغاز هفته دوم وسایل کار از سایت اندازه گیری 

به سایت منتخب جهت راندو و نهایی کردن مستندنگاری ها منتقل شد. 
پس از استقرار در محل و آماده سازی وسایل کار برای راندو، داوطلبان 
بین المللی و حرفه ای در خصوص نحوه ساخت جوهر با غلظت های متفاوت 
به منظور ترسیم سایه و بافت و چگونگی شروع راندو برای سایر داوطلبان 
در  تصمیم گیری  به  بسته  جوهر  ساخت  کردند.  ارائه  توضیحاتی  مبتدی 
خصوص نحوه نمایش مصالح و سایه انجام می گردد و می تواند غلظتی از 
1.10، 1.20، 1.40 و جوهر با غلظت صد در صد را در بگیرد. مصالحی که 
بومی  داشتند مصالح  راندو  آموزش جهت  به  نیاز  این کمپ  در  داوطلبان 

محلی همچون چوب، آجر، خشت، سنگ و سفال بود.
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تصویر شماره 50 : بازدید از برج و باروهای اطراف شهر باستانی.

تصویر شماره 52 : نمایی از شهر باستانی از باالی دیوارهای حفاظتی اطراف شهر.تصویر شماره 51 : دیوارها و خندق اطراف شهر باستانی.

تصاویر شماره 48 و 49 : مستندنگاری بخش های مختلف عمارت.
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تصویر شماره 54 : برگزاری آیین های سنتی در اماکن تاریخی شهر باستانی. تصویر شماره 53 : سازه متداول بام ها و عناصر تزیینی آن.

تصویر شماره 59 : کلیسای تاریخی شهر باستانی با همان عناصر تزیینی و مصالح بومی.

تصویر شماره 61 : بازدید از خانه های بومی و گذرهای روستای.

تصویر شماره 60 : نمایی از روستای تاریخی با معماری بومی خشتی.

تصویر شماره 62 : حیات و سرزندگی در خانه های بومی روستا.

تصاویر شماره 55 و 56 : نمایی از معابد مختلف شهر باستانی.

تصاویر شماره 57 و 58 : مرمت معابد تاریخی و مهم اطراف شهر.
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تصاویر شماره 63 تا 66 : الگوی رایج عناصر تزیینی استفاده شده در سردرها و دیوارها.

تصاویر شماره 67 تا 70 :مقایسه الگوی سردرها و مصالح جدید و قدیمی روستا .

تصویر شماره 71 : سازه سقف های خانه های بومی روستایی متشکل از تیر چوبی، خشت و سفال.

تصویر شماره 54 : برگزاری آیین های سنتی در اماکن تاریخی شهر باستانی.
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تکنیک  آموزش  و  جوهری  راپید  با  راندو  انجام  به  دوم  هفته  ادامه 
سایه گذاری و ترسیم بافت های متفاوت گذشت. تجربه ای که در کارگاه های 
مختلف بسته به نوع معماری بومی منطقه می تواند بسیار متفاوت و جالب 

باشد.
کارگاه  هر  برای  شده  گرفته  نظر  در  برنامه  طبق  نیز  کمپ  پایان  در 
ورناداک پس از پایان طراحی ها تمامی آن ها در محل سایت راندو و در 
معرض دید عموم قرار داده شد که مورد استقبال و جلب توجه مردم بومی 
ورناداک  کارگاه های  که  است  این همان هدفی  و  گرفت  قرار  رهگذران  و 
در راستای معرفی، ایجاد حساسیت و حفاظت معماری بومی با مشارکت 

جوامع محلی دنبال می کند.
سالن  و  نمایشگاه  محل  به  طراحی ها  تمام  عمومی،  نمایش  از  پس 
و  گلین  معماری  المللی  بین  »کنفرانس  بومی  معماری  ساالنه  کنفرانس 
روز  در  و  شد  منتقل  پینگ یائو«   )2019( محلی  توسعه  سوی  به  بومی 
و  متخصصین  دید  معرض  در  کنفرانس  افتتاحیه  روز  سپتامبر  هفتم 
گواهی نامه ای  شرکت کنندگان  تمامی  به  گرفت.  قرار  شرکت کنندگان 
کمیته  رئیس  حضور  با  بین المللی  بومی  معماری  علمی  کمیته  سوی  از 

آقای»Gisler Jacqueline« اهدا شد.

تصاویر شماره 72 و 73 : انتقال به سایت انتخابی جهت راندو.

تصاویر شماره 74 و 75 : آموزش نحوه ساخت جوهر با غلظت های متفاوت جهت ترسیم سایه و بافت و چگونگی شروع راندو.

تصاویر شماره 76 و 77 : انجام راندو طی هفته دوم توسط داوطلبان. 



علـمی40 کمـیته 
                   معـماری بومــی ایکـومـوس ایـران

تصاویر شماره 82 و 87 : تصاویری از نمایش آثار در نمایشگاه محل افتتاحیه کنفرانس بین المللی معماری گلین و بومی به سوی توسعه محلی )2019( پینگ ائو و دریافت گواهینامه. 

تصاویر شماره 78 تا 81 : تصاویری از نمایش آثار خارج از سایت در خیابان تاریخی و در معرض دید عموم و استقبال مردم محلی . 
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یادداشت

عـــلی مختــــاریان
مرمت  رشته  ارشد  کارشناس 
عضو  تاریخی،  بافت های  و  بناها 
معماری-  گروه  هیئت علمی 

دانشگاه آزاد اسالمی 

از  برخواسته  است  معماری   »Vernacular architecture« بومی«  »معماری 

»بوم«. شاید این جمله ساده ترین و واضح ترین جمله ای باشد که پیرامون »معماری بومی« 

می توان گفت، البته به شرط وضوح واژه »بوم«. واژه ی بوم در فرهنگ عمید)جلد 1( به معنی 

محل،سرزمین،ناحیه،شهر و مأوی آمده است که می تواند دارای ابعاد گسترده ای باشد. اصوالً 

و  زیست محیطی  طبیعی،  فرهنگی،  اقلیمی،  جغرافیایی،  موقعیتی  دارای  مکانی  و  محل  هر 

بشری است. در مواردی می تواند این سرزمین، سرزمینی مقدس هم باشد. خداوند در سوره 

ِس  الُْمَقَدّ بِالَْواِد  إِنََّک  نَْعلَْیَک  َفاْخلَْع  َربَُّک  أَنَا  »إِنِّي  به موسی  می فرماید:  آیه 12 خطاب  طه 

سرزمین  و  وادی  در  تو  زیرا  درآور،  احترام  به  را  کفش هایت  تو،  پروردگار  منم  ُطًوی.«،» 

مقدِس»ُطوی« هستی.«

برخی شهرها و زمین ها به واسطه برخی ارزش ها از نوعی قداست هم برخوردارند که معماری 

آن ها نیز به گونه ای خاص خواهد شد و گونه ای از معماری قدسی را به وجود می آورند و در 

بوم های مقدس باید ارزش های قدسی را نیز به سایر عوامل دیگر افزود. بهر حال، این ابعاد 

گسترده ، موجب گستردگی در مفهوم »معماری بومی و سرزمینی« خواهد شد. 

اگر منطقه یا روستا یا شهر را به مفهوم محل، مکان و بافت یا همان »بوم« بدانیم آنگاه 

برداشته  در  را  وسیعی  انسانی  و  محیطی  ابعاد  می تواند  منطقه  این  از  برخواسته  معماری 

باشد که دارای تأثیراتی نیز بر یکدیگر خواهند بود.از سوی دیگر هر بوم و سرزمینی دارای 

ویژگی های خاص خود بوده که با سرزمین و منطقه دیگر متفاوت است اما باز هم معماری 

با  تهران  و  شیراز  و  یزد  و  میمند  و  ماسوله  منطقه  با  اورامانات  منطقه  و  بوم  است.  بومی 

یکدیگر یکسان نیستند و هر یک ویژگی هایی دارند که همان مفهوم معماری بومی را در خود 

جای داده اند. ارزش های سرزمینی در هر منطقه ای مختص همان منطقه است. ازاین رو معماری 

بومی در هر محلی نیز مختص همان محل است و باید با همان شرایط نیز آن را شناخت و از 

آن حفاظت نمود و در صورت نیاز به توسعه و گسترش، با همان ویژگی ها آن را توسعه داد.
درواقع همه این معماری ها در یک وجه با یکدیگر مشترک اند و آن »بوم« است و تأثیرات 
و ویژگی های ناشی از آن. بنابراین معماری بومی، معماری است که خاستگاه آن »بوم« است 
با همه مشخصات و مختصات آن.به عنوان مثال اقلیم و شرایط جغرافیایی در مناطق مختلف 
باهم یکسان نیستند ازاین رو معماری های متفاوتی در اقلیم های مختلف بروز و ظهور نموده 

خــــاســتگاه 
بومـی معمــاری 
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تصویر شماره 2- اورامانات، سنندج. تصویر شماره 1- میمند، کرمان.

است. همچنان که آداب ورسوم در روستاها و شهرهای مختلف نیز یکسان 
و سرزمینی  بوم  و در هر  است  این عوامل  از  متأثر  نیز  و معماری  نیست 
متفاوت بوده و کارکرد خود را دارد. بن مایه این معماری باارزش، بوم است 
و  ،تاریخی،ساختاری،اجتماعی،فرهنگی،اقلیمی  محلی  ویژگی های  همه  با 

سرزمینی آن.
و  لوازم  زیرا  بود  خواهد  مانایی  و  ماندگار  معماری  معماری،  چنین 
و  فرهنگ  هستند.نمی توان  ماندگار  و  همیشگی  معماری  این  مشخصات 
تاریخ و اقلیم و ارزش های اجتماعی و بومی را از بین برد و یا فراموش نمود. 
بنابراین معماری بومی، معماری مانا و جاودانی خواهد بود چنانکه تاکنون 
می رسد.)ناگفته  سال   4000 از  بیش  به  آن ها  قدمت  مناطق  برخی  در 
دیگر  سوی  از  است(  حراست  و  حفاظت  نیازمند  معماری  این  که  نماند 
این معماری، می تواند الگو و نمونه مهمی در همه عصرها و نسل ها باشد 

و موجب تقویت معماری امروزی گردد و پایه ای باشد تا بتوان »معماری 
نو« را بر آن استوار نمود و هیچ ستونی مستحکم تر از معماری بومی برای 

معماری نوین امروزی بر اساس نیازهای جدید نخواهد بود.
نکته دیگر اینکه، »بوم« دارای ظرفیت هایی است که معماری می تواند 
موردنیاز  معماری  ظرفیت ها،  این  با  می تواند  معمار  باشد.  آن ها  تجلی گاه 
امروز را در ظرف بوم ارائه داده و از آن بهره ببرد. درواقع معماری بومی، 
می خواهد این ظرفیت ها را شناسایی نموده و با حفاظت از آن ها، معماری 

جدید را شکل بدهد. 
امید است با حفاظت و حراست از معماری بومی، معماری نوین خود را 
نیز غنی نموده و معماری پیشرو، مقدس و باارزشی را به نسل های آینده 

تحویل دهیم.

تصویرشماره 3- بافت تاریخی یزد، یزد.
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درآمدی بر شناخت

محیــا بختیاری منش
دانشجوی دوره ی دکتری معـــماری- 

دانشــــــگاه تربیت مدرس تهران

برقراری  بصره،  و  بغداد  شهرهای  به  آن  اتصال  و  کرمانشاه  شهر  از  ابریشم  جاده  عبور 

کالبد  تبادالت  آن  طبع  به  و  مذهبی  ارتباطات  فرهنگی،  ستد  و  داد  تجاری،  فعالیت های 

الگوی  افزایش این فعالیت ها در دوره ی قاجار سبب تغییراتی در  معماری در طول تاریخ و 

دلیل  به  کرمانشاه  مقیم  کلیمیان  گردید.  کرمانشاه  شهر  مرکزی  بخش  سنتی  خانه های 

را  به مسلمانان آن ها  و تعصبات مسلمانان در خرید و فروش خانه صرفا  بغداد  از  مهاجرت 

مجبور به ساخت خانه هایی با الگوی خانه های بغدادی خود کرد، گرچه اقلیم گرم بغداد با 

اقلیم سرد و کوهستانی کرمانشاه تفاوت های آشکار داشت، با اندکی دخل و تصرف همان الگو 

را در این شهر پیاده ساختند.

در  و  کرمانشاه، گذر جلوخان  )سپه سابق( شهر  در خیابان مدرس  اکبری پور  خانه حاج 

مجاورت میدان ارگ حکومتی ،که امروزه اثری از آن به جا نیست، واقع شده است. این خانه 

نمونه ی  می تواند  که  است  متمول ساخته شده  کلیمیان  از  یکی  توسط  و  قاجار  دوره ی  در 

اولیه ای از گذار معماری درون گرای قبل از خود به معماری برون گرای پهلوی این ناحیه باشد. 

عمودی،  و  سرتاسری  پنجره های  از  استفاده  فوقانی،  طبقات  در  شده  کنسول  فضای 

مشبک های چوبی و فلزی، ارتباط با گذر با حفظ ارزش های محرمیت، دید، اشرافیت، ضمن 

با امکان  اتاق ها  ایجاد فضاهای کوچک تر در  از فضای سرزنده ی گذر،  حض بصری ساکنین 

نشستن و دید به معبر و در نهایت ورود معماری نیمه برون گرا از تفاوت های این نوع از معماری 

بومی با معماری دوران قبل از خود است.

عامل اصلی درک تفاوت در این گونه از معماری وجود کنسول های چوبی مرتبط با معبر 

از عناصر شاخص  نام می برند. مشربیه  یا »شناشیل«  با عنوان »مشربیه«  از آن ها  است که 

مناطق گرم و مرطوب است که به سه گونه ی تخت، برجسته ی منفرد و برجسته ی پیوسته 

تقسیم می گردد. بالکن هایی چوبی در طبقه ی فوقانی بنا و مشرف به گذر که ارتفاع آن باید به 

حدی می بود که یک نفر شتر و سوارش به راحتی از زیر آن عبور کنند و معموال حداقل این 

ارتفاع 350 سانتی متر بوده است1. تعبیه کرکره های شناشیل در مناطق عربی طوری است که 

نور و هوا را به داخل راهرو یا اتاق هدایت می کند شیب کرکره از باال به پایین است به طوری که 

از باال کوچه پایین دیده می شود اما از پایین نمی توان باال و داخل اتاق را دید.

در معماری امروز با توجه به نیاز و عالقه به بلند مرتبه سازی، کوچه های نه چندان وسیع، دید 

به حریم همسایه و استفاده از پرده های سنگین کاهنده ی نور برای کاهش این دید نامطلوب 

مشــــربــیـه؛ 
میـان  مــــرزی 
درون و بــــیرون

1-Al-Haidary, Ali. The Baghdad House, Baghdad, Al-Mada, 2008, p 118
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تصاویر شماره 1 تا 4 نمونه های مشربیه در شهرهای بصره و بغداد

تصویرشماره 5: خانه ی اکبری پور، کرمانشاه - سال 1398-. عکس: نگارنده

ضمن از بین رفتن دید مطلوب از درون به بیرون یکی از معضالت زندگی 

در چنین واحد هایی است. اما با مطالعه معماری بومی هر سرزمین می توان 

به راهکارهای مطلوب معماران و ساکنان برای رفع نیازهایشان دست یافت 

که راهی است برای حل مشکالت امروزه. از فواید کاربردی سازی این نوع از 

معماری در معماری امروز می توان به موارد زیر اشاره کرد؛ افزایش ارتباط 

با بیرون ضمن حفظ شأن خانه و حریم خانواده، دریافت نور مستقیم روز، 

حس  افزایش  و  گذر  به  ناظر  چشمان  ایجاد  برای  عاملی  طبیعی،  تهویه 

و  درون  مابین  فضایی  فیلتر  ساکنین،  حریم  حفظ  ضمن  آن  در  امنیت 

بیرون، تقسیم بندی فضای یکپارچه به مکان هایی برای نشستن فردی. 
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تصاویر شماره: 6 تا 8 : تصاویر فضای داخل و خارج مشربیه- خانه حاج اکبری پور- سال 1398- . عکس: نگارنده
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تصویر شماره 9: پالن طبقه ی اول خانه ی حاج اکبری پور. منبع: آرشیو مرکز اسناد اداره میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه.

تصاویر شماره 10 و 11: تصاویر فضای داخل و خارج مشربیه- خانه حاج اکبری پور- سال 1398-. عکس: نگارنده
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سجـــــــاد زلیکانی
کارشنـاس ارشــد مطالـعات معمـاری 

ایـران، دانشگاه تهـران

سرآغاز:
در بیِن معماری بومِی فرهنگ ها و قومیت های مختلف، می توان معناها و مفاهیم پیچیده ای 
و  روند شکل گیری  نوشتار، چگونگِی  این  بناها نشسته اند. در  و ظاهِر  وراِی صورت  یافت که 
چرایِی ظهور گونه ای از معماری را به صورت اجمالی معرفی خواهم کرد که نگاه به آن  نیازمنِد 
زدودِن صورت های ظاهری است؛ روایتی را خواهید خواند که معطوف است به معماری شیعیاِن 
شماِل البرزکوه. ساکنان بومِی شیعه مذهِب مازندران، صاحب اثری معمارانه اند که معنا و مفهوم 
عمیقی را در بطنش جا داده است و آن را »سّقانِفار « می نامند. ّسقانفار اثری بومی، مفهومی 
و نمادین است. پیش از روایت سّقانِفار، بهتر است ابتدا با »نِفار یا نِپار « آشنا شوید که ظاهر و 

کالبدش با ظاهر و کالبِد سّقانِفار مشابه است و در سیِر ظهورش نقشی اساسی دارد.
نِفار:

روستایی،  یا  شهری  ساخت وسازهای  و  یکجانشینی  با  هم زمان  البرزکوه  شمال  ساکنان 
زمین های  و  باغ ها  و  کردند  را کشت  مختلفی  محصوالت  کشاورزی  برای  مساعد  مناطق  در 
کشاورزی شکل گرفتند. به تدریج و بر اساس نیازهای گوناگونشان، سرپناه ساده و محّقری را 
دروِن کشتزارها و مزارع ساختند. این بناها را نِفار یا نِپار نامیدند. نِفار یا نِپار واژگانی اند که در 
زبان تبری به بناهای دواشکوبه )دوطبقه( اطالق می شوند که طبقة باالیی اش حتماً به صورت 
نیمه باز است و بیشتِر آن ها را از »چوب« و گاهی برای مستحکم ترشدن، چوب ها را به صورت 
ترکیبی از »خشت یا سنگ یا آجر« می سازند. نِفارها به ندرت تزئین دارند. در جامعة آماری 
گسترده، می توان گفت نِفارها را تزئین نمی کنند. ازنظِر تاریخ شکل گیری، شاید بتوان نِفار را 
هم رده با آغاِز یکجانشینی و کشاورزی در تبرستان دانست که سابقة درازی را برایمان بازگو 

می کند.
این ساختارها درون مزارع، شالیزارها و حتی خانه ها، به صورت منفرد یا در ترکیب با فضاهای 
دیگر یافت می شوند؛ اما بیشتر در مزارع و شالیزارها وجود دارند. اگر به این خّطه گذر کنیم، 
نِفارها را جزئی جدایی ناپذیر از مزارع و کشتزارها خواهیم دید. نِفارها در مزارع با این اهداف 
ساخته شدند و کماکان نیز ساخته می شوند: »کشاورز بتواند ابزارها و مواد غذایی اش را حیِن 
کاِر طاقت فرسای کشاورزی در آن قرار دهد؛ در فضای درونش خستگی را با استراحت برطرف 
کند؛ برای حفاظت و پاسداشِت دست رنجش در مقابله با حیواناتی که به مزارع و کشتزارها 
»معمارِی  زمرة  در  بناها  این  کند«.  آن سپری  در  تا صبح  را  گاهی شب ها  می آورند،  هجوم 

امرارمعاش« قرار دارند و می توان آن ها را محصوِل نیازهای ابتدایِی کاربرانش دانست.

؛  ر ِنفـــا سّقـــــا
چیرگِی معنا بر کــالبد

ت
اخ
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بر 
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رآ
د



علـمی48 کمـیته 
                   معـماری بومــی ایکـومـوس ایـران

تصاویر شماره 1 و 2 : نِفار. روستای تاَلُوک. شهرستان ساری. عکس: نگارنده.

تصویر شماره 3:  نِفار. روستای تاَلُوک. شهرستان ساری. عکس: نگارنده.
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تصویر شماره 4 : نِفار. شالیزارهای حاشیة رود تََجن. شهرستان ساری. عکس: نگارنده.

سّقانِفار:
و  گرفتند  ویژه  مفهومی  و  معنا  نِفارها  تبرستان،  تاریخ  در  نطقه ای  از 
تصویری فراتر از نیازهای ابتدایی و امرارمعاش را در خود نشان دادند. نقطة 
و دقیق مشخص  به شکل متقن  تاریخ گذاری،  ازنظِر  روندی  آغازیِن چنین 
تشّیع  مکتب  و  اسالم  دین  ظهوِر  از  متأثر  را  آن  باید  به طورکلی  نیست. 
در تبرستان دانست؛ به ویژه زمانی که مردمانش با داستان و کارزاِر کربال 
آشنا شدند. پذیرش این مکتب، به مرور منجر به برپایِی بنایی شد که آن 
بنایی  است:  نفارها  به مانند  آن ها  ساخت مایة  و  کالبد  نامیدند.  سّقانِفار  را 
یا  از چوب  و  است  نیمه باز  به صورت  باالیی اش حتماً  طبقة  که  دواشکوبه 
ترکیب چوب با خشت یا سنگ یا آجر ساخته می شوند. بیشتِر سّقانِفارها 
تزئین دارند: تزئیناتی با مفاهیم مذهبی؛ نمادهایی از خانداِن پیامبر اسالم؛ 
نمادها و نشانه های بومی و محلی و اسطوره ای، مانند سرو، کاج، مار، اژدها، 

شیروخورشید و... . بااین حال، سّقانِفارهای بدوِن تزئین نیز وجود دارند.
روند برپایی سّقانِفار و نحوۀ مواجهۀ کاربران با آن:

روان  و  ساده  به زبان  کاربرانش  مواجهة  نحوة  و  سّقانِفار  برپایی  روند 
از مزارع و کشتزارها،  نِفار را  ابتدا ساختار و کالبِد  چنین بوده است: »در 
وارِد فضاهای مذهبی شان کردند، یعنی مسجد، تکیه، حسینیه و امامزاده. 
مساجد،  فضای  بهترین  در  را  ساختار  این  کردند  سعی  مکان یابی  از نظِر 
تکایا، حسینیه ها و امامزاده ها قرار دهند. ابزارها و ادوات کشاورزی در آن 

جایی نداشتند؛ بلکه تزئینش کردند و آن را آراستند. برخالِف نِفار، آن را 
قائل  برایش  معنوی  و حرمتی  زدند  بوسه  آن  اجزای  بر  دانستند.  مقّدس 
شدند. جایگاهش را گرامی داشتند. در فضای درونش از به کاربردِن الفاظ 
نثاِر  با  و جمالتی پرهیز  کردند که ساحِت مقّدسش را خدشه دار می کرد. 
سالم و دست به سینه شدن، به آن اداِی احترام کردند. برای برآورده شدِن 
حاجات و دعاها، دخیل بر آن گره  زدند. روزهای محّرم و صفر در فضای 
چنین  و  می شود  ساخته  کماکان  بنایی  چنین  عزاداری  کردند«.  درونش 

روندی همچنان ادامه دارد.
سّقا؛ معنا و مفهومی معنوی بر پیکرۀ نِفار:

نِفارها معنا و مفهومی ویژه گرفتند و از آن ها، سّقانِفارها ظهور  چگونه 
کردند؟ چرا همان ساختار و کالبِد نفارها، رنگ وبویی دیگر گرفتند؟ بدوِن 
درنظرگرفتِن تزئیناِت احتمالِی سّقانِفارها، اگر نِفار و سّقانِفار را کنار یکدیگر 
و  است  نِفار  کدام یک  اینکه  تشخیص  بایستیم،  مقابلشان  و  دهیم  قرار 
کدام یک سّقانِفار  بسیار  سخت و دشوار خواهد بود؛ به این علت که از حیث 
ساختار و کالبد به مانند یکدیگرند و تفاوت چندانی ندارند. سّقانِفار ازنظِر 
به  را  »نِفار«  کلمه ی  نِفار،  یعنی  خودش  همزاِد  به ماننِد  واژگانی،  ترکیِب 
همراه دارد؛ اما نیرویی ذهنی، سّقانِفار را متمایز از نِفاِر شالیزارها می کند. 
نِفار«.  کالبِد  بر  به نام سّقا  و مفهومی  معنا  است: »دمیدِن  این  تمایز  علت 
این تمایزی است که فاصله ی جایگاِه نِفار و سّقانِفار را بیِن اهالی تبرستان، 
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تصاویر شماره 5 و 6 : سّقانِفار تکیة روستای تاَلُوک. شهرستان ساری.عکس: نگارنده.

تصویر شماره 10 : سّقانِفار حیاط بقعة امامزاده زین العابدین روستای ِرسِکت. شهرستان ساری. دید از سمت ایوان بقعه. 
عکس: نگارنده.

تصویر شماره 9 : گره زدن پارچه های سبز بر بدنة 
سّقانِفار به نشانة توّسل. روستای تاَلُوک.عکس: نگارنده.

تصویر شماره 8 : درون سّقانِفار تکیة روستای تاَلُوک. تصویر شماره 7 : سّقانِفار تکیة روستای پهنه کال. شهرستان ساری. عکس: نگارنده.

شهرستان ساری. عکس: نگارنده.
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از عرش تا فرش قرار می دهد؛ درحالی که ساختارشان مشابه است.
سّقانِفار  را  آن  که  نِفارمانندی  ساختاِر  بطِن  در  نهفته  مفهوِم  و  معنا 
مذهبِی  و  معنوی  باورهای  و  اعتقادات  از  نشئت گرفته  همگی  می خوانند، 
مردمان تبرستان است. مظهِر این اعتقادات و باورها را حوادث روز عاشورای 
سال 61 هجری قمری می دانیم؛ به خصوص، آنچه بر »عباس بن علی )ع(«، 
سّقانِفار  تبرستان  شیعیاِن  به طور کلی،  بود.  رفته  شیعیان  سوم  امام  برادر 
را نشان و نمادی از این نکات می دانند: »یادآورِی وقایِع روز عاشورا؛ ارج 
و  آور  آب  علمدار،  به عنوان  )ع(  اباالفضل العباس  جایگاه حضرت  به  نهادن 
است،  معطوف  کربال  به سّقای  به صورت مستقیم  سّقا  واژة  کربال«.  سّقای 

یعنی حضرت عباس )ع(.
پیش تر بیان کردم که آن ها برای برآورده شدِن حاجات و دعاهایشان، 
به سّقانِفار مراجعه می کنند و دخیل بر آن گره می زنند و این بنا را مکانی 
برای برآورده شدن حاجاتشان می دانند، اما چرا؟ می دانیم که بیِن شیعیان، 
حضرت عباس )ع( به »باب الحوائج« شهره است، یعنی درگاِه برآورده شدن 
حاجات. پس با ایجاِد بنایی نمادین که معطوف است به روز عاشورا و حضرت 
عباس )ع(، سّقانِفار را مکانی برای توّسل به سّقای کربال و برآورده کنندة 
حاجات در نظر گرفتند، یعنی عباس بن علی )ع(. به بیانی دیگر، سّقانِفار 

درگاهی است برای توّسل و حاجت خواهی.

تصویر شماره 11 : سّقانِفار تکیة روستای ُمقری کال. شهرستان بابل. عکس: نگارنده.

رواِن  روح  و  با  که  دانست  مذهبی«  »معمارِی  نوِع  از  باید  را  سّقانِفار 
سازندگانش عجین شده است و جایگاهی معنوی، مفهومی و مطّهر دارد. 
نیک  اگر  می نهم.  نمادین«  معمارانه ی  عنواِن »سوگواره ی  سّقانِفار  به  من 
بنگریم، سّقانِفار به ماننِد نِفار است؛ اما معنا و مفهوم در آن حضوری پررنگ 
و  واژة سّقا، »روح  اما  به ماننِد جسِم بی جاِن آدمی است؛  نِفار  دارد. گویی 
نِفار« دمیده شد. واژة سّقا  معناِی جان بخشی« بود که به »کالبِد بی جاِن 
حیاتی جاودان به پیکرة بی جاِن نِفار عطا کرد و درنتیجه، ساختاری همانند 

نِفار، اما به نام سّقانِفار پدید آمد.
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تصویر شماره 12 : مقایسه میان نِفار و سّقانِفار که شباهت کالبدی را نشان می دهد. روستای تاَلُوک. شهرستان ساری. عکس : نگارنده.

تصویر شماره 13 : سّقانِفار تکیة روستای تاَلوِک شهرستان ساری در گذر زمان. عزاداران برای تماشای تعزیة روستا، از آن به عنوان محلی برای نشستن و تماشا کردن استفاده می کنند. 
عکس ها از آرشیو نگارنده.



53 پاییز ۱3۹۸ / شـماره 3

مژگــــان پاک چـشم
کارشناس ارشد، معماری، دانشگاه یزد

در محضر تجربه

آستانه:
آموختن از معماری بومی به اشکال مختلفی قابل استحصال است؛ گاه با قرائت اثر به واسطه 
حضور در آن، گاهی با مطالعه اسناد و مدارک و گاِه دیگر به سبب مجالست با برپاکنندگان 
از معماری بومی  اینان و مسیرهای ناشمرده دیگر برای خوانش صحیح  از  اثر. هر کدامیک 
نائبی  استاد محمدجواد  با  ره آورد ساعت ها هم نشینی  نوشته موجز که  این  در  راهگشاست. 
زارچی، یکی از مقنیان خبره در استان یزد، است، سعی شد تا الفبای فنآوری قنات به زبانی 
ساده بازنویسی شود. از چگونگی کشف محل قنات تا تقسیم بندی آب بین سهام داران در یک 

آبادی را مورد پرسش قرار دادیم و ایشان با متانت تمام پاسخگوی ما بودند.
ایشان  با  بودن  هم چراغ  به واسطه  نگارنده  برای  زارچی  نایبی  محمد  استاد  با  مصاحبت 
در محل کار فراهم آمد. آن زمان که ما در حال مداوای فضای دستکند خانه ای در محله 
گازرگاه یزد بودیم، ایشان به همراه همکارانشان به ترمیم قنات زارچ مشغول بودند. وی متولد 
به خاطر  داشته اند.  فعالیت  قنات  حوزه  در  قرن  نیم  به  نزدیک  و  است  زارچ  توده  از   1332
تا  می آموختند.  درس  مقنی  اساتید  کنار  در  مدارس  تعطیلی  زمان  در  تابستان ها  که  دارند 
آنجا که در جوانی کار در ساختمان سازی را رها کرده و بدلیل عالقمندی، پا در قنات زارچ، 
این رشته  را  اله آباد و مهدی آباد رستاق می گذارند و حوزه کاری خود  نصرت آباد، صدرآباد، 
برای  انتخاب می کنند. وی در حال حاضر به عنوان استادکار قنات زارچ و کارشناس محلی 

تقسیم آب شناخته می شود.

بقچه پرسش ها:
برای انسجام در شرح پاسخ ها و تسهیل در خواندن مطالب برای مخاطب، تصمیم برآن شد 
تا نوع تدوین نوشته برخالف شیوه رایج در پیاده سازی مصاحبه ها، بصورت سوال جوابی نباشد. 
فلذا در ابتدا سواالتی که ذهن نگارنده را به خود مشغول ساخته بیان می شود تا خواننده نیز 

با ما هم قدم شود و سپس پاسخ ها به شکل قصه قنات، روایت  شود. 
1- کارشناس قنات آن زمان که به بیابانی قدم می گذارد چگونه محل قنات را تشخیص یا 

به عبارتی کشف می کند؟
2- پس از شناسایی محل، فرآیند حفر قنات تا استحصال آب به چه شکل انجام می شود؟

3- چه افرادی در این فرآیند کمک کننده هستند؟ آیا پس از حفر، کار این افراد با قنات 
به اتمام می رسد؛ به عبارتی تیمار کردن قنات را چه کسانی برعهده می گیرند؟

4- پس از رسیدن آب به آبادی، سهمیه بندی این سرمایه چگونه و به دست چه کسانی 
انجام می شود؟

قنــات  قصــــه 
روایــــــت  به 
محمد  استــــاد 
زارچـی نائبـــی 
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قصه قنات:
قصه قنات از آنجا آغاز می شود که در روزگاران قدیم چندی از دارندگان، 
در شهر یا روستاها گرد هم آمده و سرمایه مادی خود را به اشتراک گذاشته 
تا هزینه حفر، دستمزد مقنیان و هزینه نگهداری و محافظت از قنات تامین 
باشد،  مهندسی  هنر  یک  آن که  از  پیش  قنات  زیباتر،  تعبیری  به  شود. 
سرمایه اجتماعی یک جامعه محسوب می شود، چرا که پس از احداث قنات 

متولیان امر آن را برای هم محلیان خویش وقف می کنند.
محل  در  مقنیان  قنات  محل  کشف  برای  اولیه  بودجه  تامین  از  پس 

تصویر شماره 1: استاد محمد جواد نائبی زارچی، 1398

با محوریت آموزش و  قنات  بر  ابی زاده، نگرشی  تراز کشی مقدماتی، ماخذ:  تصویر شماره 2: 
احیاء فناوری بومی ، 1389

تصویر شماره 3: منظر هوایی از قنات، خاک استخراج شده از دهانه میله را در همان اطراف 
تا در زمان سیل به عنوان سیل بند عمل کند و به عبارتی حریم قنات  دهانه نگه می دارند 
رعایت شود. اما در مناطقی که احتمال سیل بیش تر باشد حریم قنات یک محدوده بزرگ تر 
در اطراف چاه ها تعریف می شود. مأخذ عکس: ابی زاده، نگرشی بر قنات با محوریت آموزش و 

احیاء فناوری بومی ، 1389

پیشنهادی حضور یافته و به اصطالح خودشان »می رفتند تا منطقه ببینند« 
آب  سرسبزی،  )همچون  آبادانی  آثار  از  اثری  نظر  مورد  محدوده  در  اگر 
جاری، کشت و زرع و غیره( می یافتند، نشان از آن بود که در زیِر زمین 
سفره هایی از آب گوارا پهن است. برای تأیید فرضیه خود چاهی را به نام 
»چاه گمانه« در باالدست براساس شیب زمین حادث می کردند تا به آب 
دست یابند، در داخل آب تا جایی که می توانستند به َکندن ادامه می دادند 
تا میزان آبدهی چاه را تخمین زنند. سپس برپایه شیب زمین برای سهولت 
در انتقال آب و  براساس محل قرارگیری زمین های مزروعی، جهت مسیر 
قنات معین می شد. عملیات ترازکشی برای رسیدن به مظهر قنات، جایی 
که آب ظهور می کند یا اصطالحا »رو می آید«، گام بعدی این مسیر است.

 
اگر فاصله چاه گمانه تا مظهر قنات زیاد باشد بطور معمول چاه گمانه 
به  از چاه گمانه دوم  و سپس  احداث می کنند  نزدیکی مظهر  در  دیگری 
سمت چاه گمانه اول پیش می  آمدند و یا اصطالحا »تا پیشکار می َکندند.« 
برای استخراج خاک کنده شده و همچنین تهویه هوای زیر زمین چاه هایی 
متوالی با فاصله دو برابر عمق آنها در طول مسیر قنات ایجاد می کردند که 
بدان میله قنات می گویند. اگر در طول مسیر به اصطالح »کار َدم می کرده« 
)ایجاد حس خفگی به مقنیان( فاصله بین دو میله متوالی را کم تر و اگر کار 
دم نمی کرده فواصل را بیشتر در نظر می گرفتند. الزم به ذکر است فاصله 

بین دو میله قنات را پُشته قنات گویند.
یابند. در طول مسیر  به مادر چاه دست  تا  ادامه دارد  عملیات حفاری 
قنات سه بخش عمده وجود داردکه اصطالحا »خشکه کار، تر و خشک و 
مجرای  از  جایی  تا  قنات  مظهر  بین  فاصله  می گویند. خشکه کار  تره کار« 
می کند  حفر  را  زمین  آب  حضور  بدون  و  زمین  زیر  در  مقنی  که  قنات 
گویند. تره کار جایی است که آب به داخل مجرای قنات راه می یابد و رفته 
رفته به سمت مادرچاه سطح آن نیز بیشتر می شود و مقنی در آب، قنات 
را حفر می کند. فضای تر و خشک نیز جایی در مسیر قنات مابین تره کار 

و خشکه کار را گویند.
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تصویر شماره 4 : مسیر قنات

isna.ir :تصویر شماره 5: کول های سفالی در مجرای قنات، منبع

تجربیات  تدوین  یزدی،  سمسار  منبع:  قنات،  مجرای  دهانه  شکل  و  ابعاد   :6 شماره  تصویر 
خبرگان قنات، 1383

رایج، منبع: سمسار یزدی، تدوین تجربیات خبرگان قنات،  تصویر  شماره 7: دو نمونه دلو 
1383

الزم به ذکر است، شکل رایج در حفر مجرای قنات تخم مرغی است، چرا 
که از نظر استحکامی مطلوب و هم برای عبور مقنی متناسب با شکل بدن 
او است. اگر خاک مجرای قنات از نوع ریزشی باشد معموال با َکَول گذاری، 
اتمام  از  از ریزش دیواره جلوگیری می کنند. پس  بزرگ سفالی،  لوله های 
مجرای قنات، مقنیان در قنات حرکت کرده و اگر جایی آب تکثر یا تعقر 
می کردند.«  آب  »هم  اصطالحا  یا  می کردند  تراز  و  ترمیم  را  آن  داشته 
همچنین اگر فاصله مظهر قنات تا آبادی یا زمین های کشاورزی زیاد بوده با 

ایجاد َهرنج )کانالی روباز( برای انتقال آب استفاده می کرده اند.
انجام  انسانی  عامل  کمک  به  رفت  آن  ذکر  که  حفاری  مراحل  تمام 
می شود که به واسطه کاری که انجام می دهد اسم مشخصی را اتخاذ می کند. 

سازندگان در چرخه قنات به طور معمول پنج نفر هستند. به شرح زیر؛ 
و  داشته  بیشتری  تجربه  افراد  همه  از  که  کلنگ داری  استادکار:      -
سرآوری گروه با او بوده است. بطور معمول پیشکار را او حفاری می کرده 

است.
-    کلنگ دار: در مرتبه بعدی کسی که حفاری قنات را انجام می داده. 
کلنگ دار گویند. وی مسئولیت بسیاری داشته، چرا که مسیر قنات، راستای 

کار، دهانه و محل میله ها برپایه تصمیمات او و استادکار است. 



علـمی56 کمـیته 
                   معـماری بومــی ایکـومـوس ایـران

تصویر شماره 8: سبو، کاسه ای که زیر آن یک سوراخ است و داخل ظرف دیگری قرار می گیرد زمانی که کاسه از آب پر شود یک سبو تمام می شود. ماخذ عکس: ویکی پدیا

-     ِگل بند/ الشه ِکش/ چرخ ِکش/ َدلو گیر: ِگل بند کسی است که در کنار 
کلنگ دار خاک حفاری شده را با بیلچه ای جمع نموده و داخل َدلو می کند

سپس الشه ِکش َدلو را به میله قنات می برد و آنجا چرخ ِکش دلو را با زور 
بازو و به کمک چرخ چاه باال می کشد. در گذشته فرد چهارمی به نام دلوگیر 
در کنار چرخ کش بوده است که به وی در تخلیه دلو کمک می کرده است.

پس از احداث قنات و ورود آب به آبادی ها تقسیم آن بین افراد مطرح 
می شود که بخشی از روابط اجتماعی مترتب بر قنات را شکل می دهد. در 
این میان در دفاتری به نام »دفتر شرب« نام تمام »مالکین« و »شاربین« 
با میزان سهم شان ذکر می شود. منظور از مالک کسی است که سند رسمی 
از مالکیت یک یا چند سهم از قنات را دارا باشد. وی لزوما کشاورز نیست و 
می تواند سهم خود را به شاربین اجاره دهد. اما شارب کسی است که از آب 
قنات در کشاورزی استفاده می کند و می تواند مالک آب هم باشد و یا اینکه 

از یک مالک آب را اجاره کرده باشد.
رابط حقوقی بین مالک و شارب میراب نامیده می شود که توسط مالکین 
انتخاب می گردد. وی عالوه بر تقسیم آب بین کشاورزان از حق السهم مالک 
و شارب مطلع بوده و در صورت کسری یا زیادی استفاده از آب قنات به 
آب  تقسیم  وظیفه  قدیم  نظام  در  که  موضوع رسیدگی می کند. سبوِکش 
را داشته، فردی است که به وسیله سبو )تشت مخصوص( زمان استفاده 
شخص  ُمشرف  نهایتا  است.  می کرده  اندازه گیری  قنات  آب  از  را  شاربین 
ثالثی است که به نفع کشاورزان برای جلوگیری از خیانت در تقسیم آب 
ناظر بر کار میراب و سبوکش است. در برخی مناطق شخص چهارمی به نام 
کارشناس نیز وجود دارد که کار مقنیان و یا خرید و فروش سهمیه افراد را 

مزد و قیمت گذاری می کند.

  موخره:
زمان  تا  پیدایش  زمان  از  را  قنات  بیشتر  رفت،  آن  ذکر  که  قصه ای 
تیمار  به  وابسته  قنات  ماندگاری  لیکن  کرد،  تبیین  و  تعریف  بهره برداری 
که  نگاه داری؛  و  حفاظت  معنای  به  کردن  تیمار  اوست.  همیشگی  کردن 
باشد  مقنیان  وظیفه  آنکه  از  پیش  و  می پذیرد  صورت  مختلف  اشکال  به 
هم یاری مردم را می طلبد. از الیروبی به موقع قنات ها گرفته تا مراقبت از 
سفره های آب زیرزمینی همگی از بعد از احداث قنات آغاز می شوند. تپیدن 
قلب کشاورزی یک روستا در تمدن کاریزی، اقتصاد آن و بی شک تداوم بقاء 
و حیات روستا به حضور آب وابسته است و همه این ها وابسته به زنده ماندن 
قنات هاست. متاسفانه شهرها در این حوزه تمدنی پس از احداث چاه های 
عمیق و یا انتقال آب از شهرهای دیگر، قنات ها را رها کردند و بعضا با اتصال 
شبکه فاضالب به آنها لطماتی جبران ناپذیر وارد ساختند. امید روزی فرا 
رسد تا ارزش قنات را درک کنیم و جانی تازه بخشیم به شریان های زیر 

پوست شهرمان.
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نیکــــو خالقـــــی 
طراحي  دکتری  دوره ی  دانشجوی 

دانشگاه  شهري-  باز  فضاهاي 

کارلسروهه، معمار و مرمتکار

ترجــمه

چکیده:
در این مقاله به شناسایی اصولی می پردازیم که بینش ها و دروس مهمی را برای افرادی که 
در توسعه محیط مصنوع پایدار در آینده دخیل هستند فراهم می کند. این مقاله با استفاده 
از یک مطالعه موردی از معماری بومی شهر نورستان واقع در کشور افغانستان با جغرافیایی 
بی نظیر و از نظر فرهنگی قابل توجه، سعی در نشان دادن اصول طراحی بومی و فناوری هایی 
مانند عملکرد پایدار در این منطقه دارد. تراکم فشرده منطقه و ارزش اقتصادی استفاده از 
اراضی، رویکردهای مسکن مشارکتی ، حفاظت و سایر مواردی که به حفاظت از محیط طبیعی 

و همچنین غنی سازی میراث فرهنگی کمک می کند، از جمله موارد موردنظر هستند.
مصالح  و  فناوری  فرهنگی،  میراث  بهره بردار،  مشارکت  بومی،  طراحی  کلیدی:  واژه های 

محلی، حفاظت و تراکم.
مقدمه:

در دوره ای که توسعه و پیشرفت تکنولوژیکی بر تمام جوانب زندگی ما حاکم است، ممکن 
است این امر متداول نباشد تا در زمان به عقب بازگردیم و از شیوه های ساخت و ساز بومی 
بهره گیریم. اما باید این امر را درنظر داشت که معماری بومی عالوه بر بازآفرینی و یادآوری 
معماری گذشته، یک روش یادگیری است که با استفاده از آن می توان به چالش های جهانی 
جدید از قبیل گرمایش کره زمین، بحران مسکن و برابری اقتصادی پاسخ مناسب داد. »کنت 
فرامپتون« در کار خود، نظریه مشابهی را بیان و خاطرنشان کرد که اهمیت معماری بومی 
نباید به منطقه گرایی احساساتی محدود شود بلکه پس از تجزیه و تحلیل کامل، می بایست 
پاسخ هایی را بدهد که به تناسب شرایط فعلی، متعادل و قابل عرضه باشند. ]1[ »پاول الیور« 
نیز تعریف خود را از معماری بومی بیش از یک بازگشت خاطره انگیز به گذشته دانست و گفت 
که تقریبا90ً درصد از کمبودهای مسکن در جهان با استفاده از منابع و فن آوری های محلی و 

نه فناوری پیشرفته و روش تخصصی قابل جبران است ]2[.
در راستای استفاده و بهره گیری از ویژگی های معماری بومی در زمان کنونی و بررسی راه 
حل های ممکن برای مشکالت شهری فعلی، مفهوم انعطاف پذیری و کار با روش های سنتی 
مطرح می گردد. فرهنگ های بومی باعث ایجاد ساختمان ها و فضاهایی می شوند که در زمان و 
مکان متناسب هستند. به دلیل محدودیت منابع و فن آوری های پیشرفته ساختمانی در اکثر 
مناطق، بومی ها از روش ها و راه حل های بومی استفاده می کردند که از اجداد خود فراگرفته 
ابتکاری ترین شکل های ساختمان و تکنیک های  و  به پیچیده ترین  این شرایط منجر  بودند. 
طراحی شده که از نظر زیست محیطی پایدار و سازگار با فرهنگ منطقه هستند ]3[. مردم 
با نیروهای طبیعت و اقلیم منطقه به شیوه های معنی دار برخورد کرده و تعادل میان نیازها 
و انتظارات خود را بررسی می کردند تا بتوانند همزمان از طبیعت نیز حفاظت کنند. بومی ها، 

یــی  ه ها ز مــو آ
از معمــاری بومی: 
پــایــــداری و 
انطبــاق فـرهنگی
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خود بخشی از بوم و زیستگاه خود شدند و به جای مقاومت و مبارزه با آن، 
به طور کامل در نظر گرفتند. در راستای پاسخ به  را  فرآیندهای طبیعی 
وظیفه چالش برانگیز رفع تقاضای سرپناه برای جمعیت رو به رشد شهری 
و حل بحران های زیست محیطی قرن بیست و یکم، به نظر می رسد بیش 
از هر زمان دیگری می بایست به دنبال استفاده از دانش بومی در معماری و 

محیط شهری پایدار و منطبق با فرهنگ باشیم. 
نمونه موردی: نورستان

ناهموار در  و  واقع در منطقه جغرافیایی دورافتاده  نورستان  روستاهای 
شمال شرقی افغانستان، نمونه خوبی از جوامع پایدار هستند که در منطقه 
و  خانه ها  ساخت  و  شده  واقع  هندوکوش  جنوبی  دامنه های  سردسیری 

روستاها وابسته به منابع محلی است.
دره های  در  ایزوله  نسبتاً  روستاهای  و  متمایز  جمعیت  با  نورستان 
»کامدش«  نورستان  اصلی  است. دهکده  واقع  باریک کوهستانی  و  عمیق 
و  کشاورزی  زمین های  توسط  دهکده ها  دارد.  ارتفاع  فوت   5907 حدود 
کوهستان  های جنگلی و مناطق چرای دره ای احاطه شده اند. مالکیت زمین 
و دسترسی به مناطق چراگاه یک حق ارثی قبیله ای است. آنها گندم، جو، 
ارزن، نخود فرنگی، انگور و دیگر میوه ها را پرورش می دهند و پرورش دام 

)عمدتاً بز( از دیگر مشاغل مردم این منطقه محسوب می شود.
تاریخچه نورستان به دوران اسکندر کبیر در قرن چهارم قبل از میالد 
را  منطقه  این  هندوستان  راه  در  اسکندر  که  هنگامی  برمی گردد؛  مسیح 
محاصره کرد و با شخصیت فرهنگی و پرهیاهو مردم آن را فریب داد. وی 
هند  کمپین  برای  خود  ارتش  به  پیوستن  برای  را  روستاها  جوان  مردان 
فرهنگ  در  یونانی موجود  و رسوم  آداب  و  نقوش  از  بسیاری  دعوت کرد. 
نورستان ممکن است از این اتفاق ناشی شود. »تامر الین« در قرن چهاردهم 
در راستای فتح این مناطق کوهستانی با شکست مواجه شد. در آن زمان 
مردم ساکن در این کوهستان ها به عنوان کافر شناخته می شدند زیرا آن ها 
ارواح طبیعت را عبادت می کردند و آداب و رسومی ناسازگار با دین اسالم 
و  شد  اعزام  افغانستان  پادشاه  توسط  ارتشی   ،19 قرن  اواخر  در  داشتند. 
سرانجام عبدالرحمان موفق به تسخیر منطقه و تغییر دین بومیان به اسالم 
شد. امیر افغانستان از این پس اعالم نمود که این سرزمین را نورستان به 

معنای سرزمین نور بنامند ]4[.
هر روستای نورستانی دارای صنعتگران خاص خود به نام »باری« است 
که روستا را خودکفا می سازد. نجاران باری، خانه ها، مبلمان و وسایل خانگی 
تزئینات  و  تزئینی  منبت کاری های  آن ها  ساخته اند.  فراوانی  مهارت  با  را 
پیچیده ای را در نمای بیرونی خانه ها و نیز نمای داخلی خانه های اشرافی با 

مهارت چشم گیری انجام دادند ]5[.
شده اند.  واقع  کوهستان ها  شیب دار  دامنه های  در  نورستان  روستاهای 
دره های پایینی و زمین مسطح برای کشاورزی و چرا ذخیره می شوند زیرا 
مقادیر محدودی از اراضی قابل کشت در هندوکش وجود دارد. این زمین ها 
همچنین در زمان بروز اختالفات قبیله ای یا حمله به دهکده های همسایه 

منجر به دفاع از روستا شد. سقف خانه های مسکونی به طور مستقیم بر 
روی یکدیگر ساخته شده اند، به گونه ای که سقف مسطح یک خانه به عنوان 
با  پله ای  بام  این مناطق  باالیی استفاده می شود.  بالکن همسایه در طبقه 
برای بسیاری  یا فضای داخلی موردنیاز  و  بیرونی  ، فضای  ایوان های خود 
سیاهه های  با  پاسیوها  می کند.  فراهم  را  اجتماعی  و  خانگی  کارهای  از 
بریده ای که به عنوان نردبان مورد استفاده قرار می گیرند به یکدیگر متصل 
می شوند و به عنوان مسیر حرکت عمودی مردم در روستا استفاده می شوند. 
حیاط های کم تر شیب دار و مسطح می توانند به عنوان مزارع تراس استفاده 

شوند. بنابراین هیچ زمین زراعی هدر نمی رود.
و  انبارها  شامل  پایین  طبقات  هستند.  طبقه  سه  یا  دو  خانه ها  عموماً 
است  خانوادگی  بزرگ  نشیمن  اتاق  یک  فوقانی  طبقه  می شوند.  اصطبل 
که در آن خانواده آشپزی می کنند ، می خوابند و پذیرایی از مهمان ها را 
بر عهده دارند. دسترسی به اتاق اغلب از یک ایوان است که در جلوی اتاق 

قرار دارد.
جنگل های  از  چوب ها  این  هستند.  سنگ  و  چوب  جنس  از  ها  خانه 
مجاور روستاها تهیه می شوند. ساخت خانه با آماده سازی سایت، پر کردن، 
ساخت  به  نیاز  است  ممکن  که  تمیزکاری  و  حفر  هرگونه  و  کردن  تراز 
یک فونداسیون مناسب داشته باشد، آغاز می شود. دیوارهای طبقه پایین 
طور  به  می شود.  ساخته  سنگ  از  همیشه  است،  انبار  محل  معموالً  که 
به  لزوم  صورت  در  و  خانه  صاحب  توسط  ساخت  از  مرحله  این  معمول 
کمک همسایگان انجام می شود. در طبقه فوقانی، طاقچه های افقی توسط 
با  و  شده  داشته  نگه  و  گرفته  قرار  دیوار  طرف  دو  در  عمودی  تخته های 
استفاده از گیره های چوبی محکم می شوند. دیوارها ممکن است کاماًل از 
بین  فاصله  معموالً  اما  باشد،  شده  تشکیل  سدر  یا چوب  افقی  چوب های 
چارچوب های چوبی با سنگ های کوچک پر می شود و اتصاالت بین سنگ 

با روکش رس و گچ پر می شود. ]6[ 
با  می کنند،  پشتیبانی  سقف  تیرهای  از  که  داخلی  سازه  ستون های 
نقش های پیچیده و درهم آمیخته ای حکاکی شده و توسط هنرمند باری 
تزئین می شود. سقف از الیه هایی از نی یا برگ خشک ساخته شده و سپس 
است.  شده  اجرا  چوب  تخته های  باالی  در  شده  پودر  سنگ  از  الیه  یک 

سرانجام بام با یک الیه ضخیم از خاک رس به خوبی روکش می شود.
پیچیده ای حکاکی شده  به صورت  منازل  جلوی  قسمت  در  نما  چوب 
است و انواع تزئینات و نقوش آن روی سطوح تیرهای چوبی، سر پنجره و 
طاقچه ها نیز اعمال می شود. باالی پنجره غالباً طرح های پیچیده و درهم 

تنیده ای مانند شاخ های بز را نمایش می دهند.
روستاهای نورستان در ازای حفظ اراضی کشاورزی و جنگل ها با حفظ 
برای  را  مناسب  و  کارآمد  مکانی  موقعیت  زیست محیطی،  اصول طراحی 
و  مواد  از  استفاده  با  روستاها  این  نموده اند.  فراهم  خود  خانه های  تهیه 
مصالح بازیافتی و استفاده مجدد از سازه های موجود برای افزایش ظرفیت 
بدون افزایش فشار بر محیط اطراف، سازه موجود را حفاظت کرده و فشار 
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مضاعفی را به آن وارد نمی کند.
خانه های با تراس جنوبی واقع در روستا، با بهینه سازی انرژی و ایجاد 
ویژگی های  و  اقلیم  به  مناسب  پاسخی   ، ساکنان  برای  محیطی  آسایش 
معرض  در  گرفتن  قرار  می دهند.  خورشید  جهت گیری  همچون  محیطی 
سطوح سقف، حداکثر جرم حرارتی الزم را به حداکثر می رساند و از ویژگی 
گرمایش توسط تابش اشعه خورشید بهره می برد. تراکم ساختمان ها باعث 
اطراف  جنگل های  می شود.  زمستان  در  گرما  مقابل  در  عایق  اثر  افزایش 
مناطق  سمت  به  زمستان  در  باد  شدید  وزش  از  مانع  روستاها  حاشیه 
مسکونی می شود. بدین ترتیب، جهت گیری ساختمان بهترین استفاده را 
از گرما و نور خورشید می کند که یک اصل مهم در طراحی بومی است. 
الکتریکی مدرن موجود نیست.  یا سیستم  این روستاها هیچ گونه برق  در 
تکنیک های مختلفی برای استفاده هر چه بیشتر از نور روز مورد استفاده 
قرار می گیرند. استفاده از نور روز در عین حال که ارتباط خوبی را برای 
افزایش  باعث  روز  طبیعی  نور  است.  پایدار  می کند،  فراهم  بیرون  فضای 

بهره وری در کار شده و برای سالمتی و رفاه حال ساکنان ضروری است.
با  ساده  آتش  گودال  یک  شوند.  می  گرم  با چوب  زمستان  در  خانه ها 
حفره دودکش در وسط اتاق نشیمن خانواده قرار دارد. این حفره ها معموالً 
دارای مساحت تقریبی یک فوت مربع است و دارای تخته های محصور است 
که چند اینچ باالتر از سطح پشت بام را نشان می دهد. اتاق ها از محورهای 
نواحی  مناطق  شیب  با  مطابق  آنها  فضایی  سازمان  و  کوهستانی  منطقه 
روی  کشاورزی  محصوالت  پاییز،  و  تابستان  در  می کنند.  مطابقت  تپه ای 
پشت بام پخش می شوند تا خشک شوند و برای ماه های زمستان نگهداری 
شوند. گذشته از این ، بام ها در بیشتر فصل های گرم به عنوان اتاق نشیمن 
خانواده در فضای باز استفاده می شوند. در غروب تابستان، فضای بام ها به 
فضاهای اجتماعی پویا تبدیل شده که خانواده ها تا ساعات طوالنی در آنجا 

می مانند و اخبار روز را به اشتراک می گذارند.
محیط مصنوع بومی در نورستان نشان می دهد که معماری و طراحی 
بومی بیش از یک راه و مطمئناً بیشتر از مواردی که فقط به نتایج نهایی 
محدود می شود مهم است و نه تنها به هماهنگی بین یک فرد و فرد دیگر 

بلکه به تناسب میان افراد و مکان نیز تأثیر می گذارد.
آموزه هایی از معماری بومی

الهام بخش و راهنمایی جهت  بومی زیر می تواند منبع  اصول معماری 
حل مشکالت مسکن در یک منطقه خاص و همچنین صرفه جویی و تقویت 
محیط باشد. در این راستا، طراحان می بایستی قادر به مدیریت و ادغام این 

اصول با طراحی های روز باشند.
3.1 الگوی مشارکتی

به رشد جهان در قرن  برای جمعیت رو  تأمین مسکن مناسب  وظیفه 
بیست و یکم به ویژه در شهرها و کشورهای در حال توسعه، چالش برانگیز 
است. هیچ مدرکی مبنی بر اینکه مشکل پناهگاه به زودی از میان خواهد 
روش  گسترده ترین  زاغه نشینی  و  اقماری  شهرک های  ندارد.  وجود  رفت، 

تأمین سرپناه برای اکثریت جمعیت مازاد شهرها محسوب می شود. این امر 
به این دلیل است که زاغه نشین ها از روش های سنتی و بومی و نیز فرآیند و 
سازوکارهای مشارکتی که اقتصادی ترین و مقرون به صرفه ترین روش است، 
استفاده می کنند. با مواد و مصالح محلی خانه های خود را می سازند و از این 
طریق بصورت تدریجی برای بهسازی خان های خود و اسکان خانواده های 

رو به رشد خود اقدام می کنند ]7[.
به  ساختمان  و  برنامه ریزی  فرآیند  در  ساکنان  میان  مشارکتی  روش 
و  گرفته  قرار  استقبال  مورد  جوامع  از  بسیاری  در  که  یافته  رواج  تازگی 
استفاده می شود. تشویق افراد به استفاده از نیروهای مشارکتی و شناخت 
منابع و نیروی کاری که از قبل در افراد جامعه وجود داشته است و تقویت 
افراد  اکثر  برای  مسکن  ایجاد  و  صرفه  به  مقرون  روشی  زمینه ساز  آن ها، 

جامعه خواهد بود.
بارز  ویژگی های  از  دیگر  یکی  محیط  با  منطبق  و  انعطاف پذیر  طراحی 
طراحی بومی ساختمان است. مسکن که آزادی انتخاب را فراهم می کند 
است،  زمان  گذر  در  خانواده ها  خواسته های  و  نیازها  پذیرای  راحتی  به  و 
بپذیرند  را  واقعیت  این  باید  معماران  می شود.  محسوب  پایدار  مسکنی 
و  تغییر می کند  زمان  با گذشت  اجتماعی خانوار  و  اقتصادی  که وضعیت 
مسکن باید فضاهای منعطف و چند منظوره را به عنوان ابزاری برای فراهم 
آوردن فرصتی برای ساخت و ساز و شخصی سازی فراهم کند. همانطور که 
»رابنک« اظهار می کند: ما باید این حقیقت را بپذیریم که مردم حق دارند 
در حوزه شخصی خود که در آن زندگی می کنند همانطور که در امنیت 
می خواهند زندگی کنند و این که اولویت های مسکن باید منعکس کننده 
انتظارات در حال افزایش ساکنان از نظر طراحی های بهتر با توجه به دوام 

و مقاومت بنا باشد ]8[.
ساختمان هایی که می توانند به صورت چند منظوره مورد استفاده قرار 
گیرند و به راحتی قابل انطباق و تغییر هستند، بر خالف ساخت سازه های 
و  منابع محیطی  به  فشار کمتری  قدیمی  تخریب ساختمان های  و  جدید 
برای مصارف  معموالً  و ساز  فعلی ساخت  وارد می کنند. شیوه های  انرژی 
منفرد و تخصصی طراحی شده اند که مفهوم طراحی انعطاف پذیر و انتخاب 
برای تغییر را غیرممکن می سازد. این برخالف شیوه های ساخت و سازهای 
بومی است که نیازهای متغیر نه تنها کاربران فعلی را دربر می گیرد بلکه 

نیازهای کاربران چند نسل آینده را نیز در نظر دارد. 
3.2. تراکم و حس مکان

استفاده  و  فرم  تراکم  و  فشردگی  دلیل  به  بومی  اصل، شهرک های  در 
محیطی،  زیست  مزایای  دارای  که  ساختمان  و  زیست  محیط  از  کارآمد 
اقتصادی و اجتماعی زیادی است در مقایسه با شکل پراکنده شهرک هایی 
یک  زمین  می شود.  مشخص  هستند،  ما  مدرن  شهرهای  از  نمونه ای  که 
کاالی مهم غیر قابل تجدید است و استفاده و تنظیم آن در حفظ و سالمت 
ارائه  همه اکوسیستم ها بسیار مهم است. شهرک های انسانی پر تراکم در 
آب رسانی  بهداشتی،  سیستم  جاده ها،  قبیل  از  زیرساخت هایی  و  خدمات 
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لوله کشی، برق و غیره آسان است و عالوه بر این آن ها، هزینه کل واحد 
را دارد که  این مزیت  باالتر  تراکم  به دنبال دارند.  برای توسعه جمعی  را 
پیاده روی و دوچرخه سواری را به عنوان اصلی ترین شیوه حمل و نقل برای 
سفرهای کوتاه ترویج می کند، در حالی که سفرهای طوالنی تر را می توان با 
حمل و نقل عمومی انجام داد که از نظر انرژی و اقتصادی مقرون به صرفه 
اجتماعی  و  اقتصادی  پویایی  باعث رشد  متراکم شهری  است. محیط های 
می شود که منجر به توسعه در کل سطح شهر می گردد و به جمعیت این 
امکان را می دهد تا در جستجوی گزینه ها و مکان های جذاب برای اقامت 

و سکونت باشند.
مناظر  توسط  بوم گردی  شهرک های  در  موجود  روستاهای  و  شهرها 
و  بوده  یکپارچه  کاماًل  ساختمان ها  که  شده  تعریف  متراکم  کاماًل  شهری 
کاربری اراضی نیز تراکم و انسجام باالیی را دارا هستند. نتیجه یک منظره 
فرهنگی  تاریخ  و  شناختی  زیبایی  جذابیت  دارای  که  است  شهر  از  غنی 
این  شده اند.  اجرا  و  طراحی  سادگی  به  مسکونی  مناطق  است.  ممتازی 
به جمعیت خود  ایجاد می کند که  را  بافت فرهنگی شهری  کیفیات، یک 
فرصت پیوند با اجتماعات را می دهد. نمونه های مسکن با تراکم باالتر باید 
با سبک زندگی افراد سازگار باشد و فرم مسکن باید سنت های مرتبط با 
ارائه دهد. یکپارچگی و هویت  را  امنیت الزم  را بشناسد و  حریم خانواده 
سرپناه در شهرک های بوم گردی به سبک های خاص زندگی و سنت های 
فرهنگی که در اثر ارزش های خانوادگی و اجتماع تقویت می شود ، تعریف 
می گردد. معماری سنتی بومی، ساختمان را به عنوان یک موجود زنده در 
نوع خود ، بنا به نیازهای متمایز از نیازهای اجتماعی و فرهنگی شکل داده 
با  با شرایط فرهنگی و محیطی این منطقه  است ]9[. خانه های نورستان 
تراکم باالتر مطابقت کامل دارد. با وجود تنوع بسیاری ، این خانه های کاماًل 
متراکم و یک پارچه شهری بوده و در بافت شهری ادغام می شوند. این نوع 
منطقه ای  شخصیت  که  می کند  ایجاد  را  مکانی  حس  یکپارچه،  معماری 
را جلوه گر می سازد و امنیت، آرامش و حس تعلق را برای ساکنان فراهم 

می آورد ]10[.
3.3 مواد و مصالح محلی و منطقه ای

معماری بومی بیانگر منطق ساخت و ساز در یک منطقه خاص است که 
با شاخصه هایی همچون مواد و مصالح بومی و روش طراحی محلی توسط 
از  استفاده  باید  آن مشخص می شود. شیوه های جدید ساختمان  ساکنان 
به  نسبت  محلی  مواد  دهد.  قرار  توجه  مورد  را  محلی  مواد  و  فناوری ها 
محصوالت صنعتی وارداتی کم هزینه تر و به راحتی در دسترس هستند. آنها 
به راحتی در دسترس اکثر جمعیت بوده که با یاری یکدیگر قادر به ساخت 
خانه های خود هستند. سازندگان محلی در بسیاری از مناطق جهان از آجر 
اثبات شده  برای ساختن پناهگاه استفاده می کنند.  خشتی و نی خیزران 
است که مواد خشت از کیفیت عایق بسیار مطلوبی در آب و هوای خشک 
برخوردار بوده و ساختمان را از گرمای ناشی از تابش خورشید و همچنین 
آب و هوای گرم محیط محافظت می کند. مواد محلی و تکنیک های ساخت 

و ساز ساده برای طیف گسترده ای از مردم به منظور حفظ مسکن مناسب 
مقدار  فرآیند  خود  می شوند،  ساخته  ساختمان ها  که  هنگامی  هستند. 
معینی انرژی مصرف می کند. روش های زیادی برای کاهش مصرف انرژی 
در فرآیند ساخت وجود دارد. کاهش ساخت و سازهای جدید و جلوگیری 
از جمله  با مصارف جدید  آنها  از تخریب ساختمان های قدیمی و تطبیق 
مواردی هستند که موجب صرفه جویی در انرژی می شوند زیرا نیاز به ایجاد 
تعداد زیادی از مواد جدید از بین رفته و بسیاری از مواد و مصالح قدیمی 
بازیافت مصالحی که  به هدر نمی روند. در همین راستا، استفاده مجدد و 
از ساختمان های قدیمی خارج می شوند، مطرح می شود. با بازیافت مصالح 
ساختمانی ، نه تنها زندگی جدیدی به محصوالت قدیمی بخشیده می شود، 
بلکه انرژی مورد استفاده در حذف مواد جدید از محیط نیز کاهش می یابد. 
انرژی  موارد،  بعضی  در  و  ندارند  نیاز  زیادی  نقل  و  حمل  به  محلی  مواد 
کمتری برای ساخت و ساز با استفاده از مواد و مصالح محلی مورد نیاز است. 
همچنین این مصالح به سادگی با محیط و اقلیم خود سازگار می شوند]11[.

3.4 حفاظت از انرژی و محیط زیست
روش های جدید ساختمان سازی می بایست با سیستم های انرژی طبیعی 
در محیط مصنوع آشنا باشند و با محیط اطراف خود رابطه همزیستی برقرار 
کنند. یادگیری و بهبود اصول ساختمانی بومی که برای بسیاری از نسل ها 
انرژی آنها فراهم کرده است، می تواند به  راه حل های پایدار برای نیازهای 
این امر کمک شایانی نماید. این اصول می توانند دارای نکاتی ارزشمند و 
دستورالعمل های مورد نیاز در راستای طراحی همساز با اقلیم در ساخت و 

سازهای جدید باشد.
شناخت عوامل اقلیمی از سایتی که ساختمان در آن قرار دارد، می تواند 
و  ساختمان  کند.  تقویت  را  ساختمان  طبیعی  انرژی  الگوهای  از  بسیاری 
گیاهی  پوشش  تأثیر  باد،  خورشید،  نور  سمت  به  سایت  جهت یابی  نحوه 
ایجاد  ساختمان  برای  را  خاص  میکرواقلیم  یک  فضا،  در  آنها  چیدمان  و 
می کند. طراحی بهینه فضاهای باز، خیابان ها، باغ ها و حیاط ها بر الگوهای 
انرژی پایدار یک سایت و ساختمان ها تأثیر می گذارد. عالوه بر جهت یابی، 
تراکم و جرم ساختمان، بافت سطح، رنگ سطوح در معرض دید ساختمان 

نیز می تواند الگوی انرژی را تقویت و یا تضعیف کند.
ساختمانی  جدید  فعالیت های  در  استراتژی  یک  می بایست  حفاظت 
تعبیه  با  خورشیدی  منفعل  طراحی های  کیفیت،  با  ساز  و  ساخت  باشد. 
جنوبی  ضلع  در  که  باغ هایی  و  گلخانه ها  سبز،  فضای  بزرگ،  پنجره های 
مسکن قرار دارند، مصرف انرژی ساختمان را به میزان قابل توجهی بهبود 
می بخشد. سایه بان دیوارها، پنجره ها و فضاهای نشیمن جنوبی با استفاده 
از اوره ها، ترنج ها و یا گیاهان برگریز باعث افزایش آسایش در هوای گرم 
یا  تهویه مطبوع  مانند  غیرفعال  تابستان می شود. روش های خنک کننده 
اتاق زیر شیروانی از دیگر مواردی هستند که می توانند هوای مطلوب را از 
جهت شمالی ساختمان که خنک تر است، در هوای گرم تابستان به سمت 

اتاق های مورد نظر هدایت کند. 
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4. نتیجه گیری
بدیهی است که در طول تاریخ اکثر شهرک های انسانی پایدار و هماهنگ 
با محیط زیست بوده اند. تنها در قرن گذشته است که انرژی ارزان و استفاده 
از منابع گرمایشی و سرمایشی مکانیکی رواج یافته و از معماری متناسب 
با اقلیم فاصله گرفته است. هنر زندگی در هماهنگی با طبیعت و استفاده 
متناسب از مواد، مصالح و فن آوری های محلی، نیاز ما را به منابع محدود 
انرژی کمتر کرده و محیط زیست را از تخریب بیشتر نجات می دهد. اجازه 
استفاده از مسکن خودمختار و شیوه های مشارکتی توسعه فقط برای برخی 
از جوامع معقول و به صرفه است؛ زیرا دانش و فن آوری برای ساختن یک 
در دسترس  محلی  فن آوری های  و  مواد  به  توجه  با  مؤثر  به طور  پناهگاه 
مردم تعریف می گردد. مقرون به صرفه است تا مقامات دولتی برای تشویق 
و توسعه استانداردهای باالتر ساخت و ساز، یک سرویس مشاوره در زمینه 
استفاده  مانند  پایدار  برنامه های  از  استفاده  کنند.  ایجاد  ساختمان سازی 
انعطاف پذیر، در  از طرح های  استفاده  از سازه ها در محیط شهری،  مجدد 
استراتژی های  کنار  در  بهینه  منفعل  خورشیدی  طرح های  گرفتن  نظر 
ایجاد  باالتر  تراکم  با  مساکنی  می تواند  انرژی،  مصرف  در  صرفه جویی 
این  می دهد.  کاهش  را  عمومی  خدمات  هم  و  زیرساخت ها  هم  که  کرده 

ساختمان ها از لحاظ هزینه ها و مصرف انرژی مقرون به صرفه تر هستند.
ساختمان های بکر و محلی مخزن بزرگی از میراث طبیعی و فرهنگی را 
در اختیار ما می گذارند که نشانگر رابطه واقعی و همزیستی با ویژگی های 
یک مکان خاص است. این رابطه به واسطه دانش بومی و ارزش ها می تواند 

یک درس ارزشمند برای معماری مدرن قرن بیست و یکم باشد.
برای  را  فرهنگ  و  هوا  و  آب   ، منطقه  محیطی  زیست  مسایل  باید  ما 
دستیابی به شهرک های پایدار انسانی مدیریت نماییم. سیم وان درین اشاره 
می کند که طراحی زیست محیطی با دانش بومی از یک مکان خاص آغاز 
برای  هم  حال  عین  در  و  است  مستقیم  و  کوچک  مقیاس  این  می شود. 
ظرافت های  به  اگر  است.  پاسخگو  محلی  مردم  برای  هم  و  محلی  شرایط 
به  و آسیب زدن  بردن  بین  از  بدون  باشیم، می توانیم  داشته  توجه  مکان 

محیط زیست در آن سکونت داشته باشیم ]12[.
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زیبــــــــــــا آذر
کارشناسی ارشد معماری از دانشگاه آزاد 
مدرس  اصفهان)خوراسگان(،  اسالمی 

دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان.

از زمان ورود به فضای معماری و هنر، تا کنون ، که در این زمینه آموزش می دهم و می آموزم، یادداشت برداری بصری 
ثبت  برای  بصری، وسیله ای  ارتقا سواد  برای  بسیار مهمی  ابزار  یافته ام، چرا که  معماری  از رشته ی  را جزئی جدانشدنی 

تجربیات روزانه و عیان ساختن افکار ، مفاهیم و ایده ها است .
به زوال گذارده  ، یاددشت برداری بصری و در واقع کروکی زدن رو  به در دسترس بودن دوربین عکاسی  با توجه  امروزه 
است و این زوال باعث افت سواد بصری معماران شده است. به گونه ای که ما برای تمام برداشت هایی که با کروکی زدن 
انجام می دادیم، وابسته به دوربین عکاسی شده ایم. بی گمان یک دوربین عکاسی می تواند کروکی زدن را بهتر و سریع تر 
انجام دهد. اما نمی تواند آن مفاهیم ، ساختار های زیرین ، تفکر تحلیلی و نقادانه را که چشم در یک نگاه قادر به یافتن 

آن است ثبت کند. 
کروکی های موجود بخشی از یادداشت های بصری من، مربوط به دوره ی کارشناسی ارشد، سال 1391 در سفر به فضایی 
ناشناخته و مرموز به نام قلعه ی مورچه خورت است ، که در تک تک این یاداشت ها به مفهومی خاص از آن فضای بی بدیل 

اشاره شده است. گاه نور، گاه بازی های فضا و گاه خشت و گاه رنگ ... .
  فضایی با ساباط های طوالنی و پیچان ، دیوار های بلند ، گذرهای تنگ، و تعداد زیادی خانه های دو و سه طبقه با مطبخ ها 
و حیاط ها که از این قلعه شهرکی مینیاتوری ساخته است. به گونه ای که اگر با چشم امروزی به بناهای داخل قلعه بنگریم، 

نوعی سادگی مینیمالیستی درشکل خانه ها، دیوارها، پنجره ها ومخصوصا فرم پلکان ها که در همه جا هست می یابیم .
نتیجه این سفر تعداد زیادی یادداشت بصری بود که در لحظه، با ابزار، سبک، سرعت و خط متفاوت ثبت شد. جایی مفهوم  
پر و خالی فضا و در جایی دیگر ثبت نور بوسیله ی رنگ ، جایی پرداختن به جزییات  و در جایی دیگر ابزار تغییر می کند،  
نوع و حس خطوط، روان و پرقدرت می گردد و در نهایت  رنگ به میدان می آید تا حس و حال خشت و خاک را در این 

فضای همگن و متشخص بر کاغذ ثبت نماید.
و  اصفهان«  وانک  »کلیسای  نمایشگاه  از  اعم  نمایشگاه  چندین  در  من  کروکی  از صدها  گزیده ای    ، است  ذکر  به  الزم 

»نمایشگاه مسجد جامع عتیق اصفهان »و »گالری هرمس اصفهان«تا کنون به نمایش در آمده اند .
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قلعه ی مورچه خورت،1391.
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قلعه ی مورچه خورت،1391.
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قلعه ی مورچه خورت،1391.
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قلعه ی مورچه خورت،1391.
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منظر شهری بندر الفت، قشم، هرمزگان، سجاد جعفری - اسفند 1396
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بندر الفت، قشم، هرمزگان، سجاد جعفری - اسفند 1396

خانه قاسمی، نراق، مرکزی، محمد حسین دهقانی - 1396
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خانه حظیرهای، یزد، یزد، محمد حسین دهقانی - 1395

خانه صفایی، نراق، مرکزی، محمد حسین دهقانی - 1396
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