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مقــدمه

شماره هفتم گاهنامه کمیته علمی معماری بومی ایکوموس ایران به یاد خاطره انگیز عدد هفت در فرهنگ ایران بسیار کوتاه تر از شماره های 

پیشین آماده گردید و به محضر شما تقدیم می گردد. این رویداد، نتیجه شکل گیری کارگروه های کمیته علمی معماری بومی ایران است که 

توسط جمعی از کارشناسان عالقه مند و باپشتکار این سرزمین، مدیریت می گردد.

کمیته امید دارد که سایر کارگروه های بوم های ایران نیز باهمت دل بستگان به سرزمین ایران و دانش معماری بومی رفته رفته شکل بگیرد، 

هرکدام از آن ها گاهنامه خود را داشته باشند و این جریان در سرتاسر کشور فراگیر شود.

گاهنامه هفتم به جز گشاده دستی نویسندگان همراه، از همکاری کارگروه های معماری کوچ، کارگروه معماری بومی شمال ایران )گیالن، 

مازندران، گلستان(، کارگروه معماری بومی شرق فالت مرکزی ایران )کرمان و یزد(، کارگروه معماری بومی جنوب فالت مرکزی ایران )فارس، 

که خود شماره ویژه ای برعهده گرفته اند( برخوردار گردیده است. اصرار کمیته بر آغاز این مشارکت و ایجاد تعهد در کارگروه بود و از همه 

دبیرانی که به این درخواست پاسخ داده اند، سپاسگزاریم.

کمیته آگاه است که این کار تا چه حد به اهتمام فردی وابسته است اما مشتاق است تا دبیران دلسوز بتوانند این کارا به جریانی محلی بدل 

کنند، در جلب اعضا برای کار داوطلبانه در معرفی و حفظ معماری بومی سرزمینشان تالش کنند و آنچه مربوط به خود آن ها و فرزندانشان 

و نسل های بعدی این سرزمین است، نگاه دارند. این روش مؤثرترین روش در قیاس با تمام شیوه هایی است که متکی و منتظر به انجام آن 

در نظامات اداری و شبه آن هاست. بدین ترتیب امید است تا این هسته های علمی محلی، رفته رفته در نظام حرفه ای محلی نقش و جایگاه 

داشته باشند.

حال که تابه اینجا آمده ایم، بیهوده نیست درخواست کنیم که از شماره آتی، کارگروه های کمیته، ستون خود را در گاهنامه، منظم با 

گزارش های خود بیارایند ونیز دعوت می کنیم از همه عالقه مندان معماری بومی ایران که کارگروه های بوم های دیگر را پویا و سهیم نمایند.

در برآمدن روزگار بهاری و نوروز، پیشاپیش با امید به بهروزی و پیروزی و سرافرازی، آرزوی سالمت و شادی به ویژه برای همه شما و مردم 

ایران و همچنین تمامی انسان ها داریم.

کمیته علمی معماری بومی ایکوموس ایران
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درآمدی بر شناخت

سارا اشتــری ماجـالن 
دبیر   / معماری  ارشد،  کارشناس 

ایران  شمال  بومی  معماری  کارگروه 

)گلستان، مازندران، گیالن(

معماری روستایی فضایی ساده است که برای ساکنینش در عین سادگی عملکرد و کارایی 

کافی فراهم آورد. این معماری عموماً تحت تأثیر جغرافیا، اقلیم و شرایط محیطی، معیشت و 

فرهنگ خرد و کالن، جهان بینی و نگاه زیبایی شناسانه مردمش در طول زمان و به آهستگی 

شکل گرفته و بالنده شده است.

معماری بومی روستایی گیالن نیز با توجه به قرار داشتن در منطقه جغرافیای ویژه با اقلیم 

و فرهنگ متفاوت از عمده مناطق ایران، دارای ویژگی های کالبدی و ساخت و فضایی کاماًل 

متفاوت و ویژه است؛ بنابراین قبل از آنکه به موضوع معماری بپردازیم الزم است تا به اختصار 

با استان گیالن آشنا شویم.

معرفی گیالن:

قرارگرفته  کاسپین  دریـاي  غربـی  جنـوب  کرانه ی  در  و  ایران  شمال  در  گیالن  استان 

است. موقعیت جغرافیایی آن از رود آستارا در شمال غرب تا مرز جنوبی عمارلو در حاشیه ی 

است.  شده  کشیده  شرقی  جنوب  غربی-  شمال  امتداد  در  جنوب  در  شاهرود  رودخانه ی 

به  از غرب  البرز و  به رشته کوه های  از جنوب  مساحت استان 14711 کیلومترمربع است و 

کوه های تالش منتهی می شود. دارای 16 شهرستان، از کوچک ترین استان ها و از متراکم ترین 

سرزمین های ایران است.

شناخت تاریخی گیالن و محدوده های سکونتگاهی:

 با توجه به مغفول ماندن گیالن )در گذشته بانام گیالن و طوالش دو قوم زبانی_فرهنگی 

ساکن در منطقه خوانده می شد( از دیدگاه تاریخ و باستان شناسی، شناخت کافی از تاریخ این 

منطقه که به شناخت سکونتگاه ها و شیوه سکونت در منطقه کمک می کند، وجود نداشته 

و سؤاالت بی جواب بسیارند. در دهه های اخیر تالش هایی برای کندوکاو بیشتر تاریخ منطقه 

عصر  تمدن  وجود  از  سوابق  قدیمی ترین  مجموعاً  که  است  رخ داده  باستان شناختی  نگاه  از 

سنگ در فاصله ی دره رودخانه سفیدرود تا پل رود به صورت گروه های کوچک ساکن، بوده 

است. در ابتدا عصر فلز عصر کم رنگ شدن اطالعات تاریخی بوده، اما در عصر آهن به ویژه 

عصر آهن Ⅱ و Ⅲ تمدن های بسیار مهم مارلیک، دیلمان، تالش و املش در شرق، غرب 

تاریخی، عصر سکوت نسبی  بالنده، شناسایی شده اند. عصر  بسیار  به شکلی  استان  و جنوب 

تاریخی_باستان شناختی است. مجموعه های تمدنی و اجتماعات انسانی عموماً در کوهستان، 

کوهپایه و در میان جنگل ها شکل گرفته بودند و تقریباً از عصر ساسانیان و آن گونه که در منابع 

تاریخی ساسانی هم از نام گیالن )وارنا یا ورنا( یاد می شود، مردمان این سرزمین با دستیابی 

به توانایی کشت برنج در جلگه، به برپایی سکونتگاه در جلگه عالقه نشان داده و روستاها و 
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پس ازآن در اعصار نزدیک تر شهرها را به بنا نهادند.

جغرافیای طبیعی گیالن:

دارد.  قرار  بزرگ  عامل  دو  تأثیر  استان گیالن تحت  جغرافیای طبیعی 

دوم  و  جهان  دریاچه ی  بزرگ ترین  به عنوان  کاسپین  دریای  نخست 

آلپ_هیمالیا  کوهزایی  کمربند  از  بخشی  که  تالش  و  البرز  رشته کوه های 

محسوب می شوند. برهم کنش اثرات این دو عامل در یک فضای جغرافیایی 

محدود سبب به وجود آمدن جغرافیای طبیعی ویژه ای در سرزمین گیالن 

شده است که در فالت ایران و سرزمین های پست حاشیه اش منحصربه فرد 

است.

پهنه بندی توپوگرافیک گیالن:

ازلحاظ ارتفاع استان گیالن دارای اختالفی از منفی 26 متر در سواحل 

دریای کاسپین تا 3703 متر در کوه سماموس است. بر اساس این اختالف 

و با توجه به نقش ارتفاع در شکل دهی آب وهوا و چشم اندازهای اکولوژیکی 

به صورت  کوهستان،  تا  دریا  سمت  از  می توان  را  گیالن  استان  متفاوت، 

تقریبی به پنج واحد توپوگرافیک-جغرافیایی تقسیم کرد.

با عرض متغیر و مساحت کم موازی  سواحل دریای کاسپین   .1

دریا از آستارا تا چابکسر کشیده شده است.

تصویر شماره 1 : پهنه بندی تقسیمات سیاسي استان گیالن.

جلگه سراسری گیالن حدفاصل سواحل دریا تا کوهپایه ی البرز   .2

از  رسوبات  ته نشست  و  حمل  فرسایش،  حاصل  آن  شکل گیری  تالش،  و 

رشته کوه ها توسط صدها رودخانه ای است که با زهکشی این کوه ها رسوبات 

در  نیز  کاسپین  آب  تراز  نوسانات  گذاشته اند.  به جا  دلتا  به صورت  را  خود 

شکل گیری و توسعه جلگه نقش داشته است )4583 کیلومترمربع(.

از سطح دریا. مناطق کوهپایه ای  ارتفاع 100- 700  کوهپایه   .3

اختصاص  خود  به  را  ساکنین  بعد  از  مساحت  بیشترین  جلگه  از  بعد 

مهمی  نقش  خود  جغرافیایی  ویژگی های  به  توجه  با  مناطق  این  داده اند. 

در شکل گیری حوزه های تمدنی و روستاها و شهرهای گیالن داشته است 

)3112 کیلومترمربع(.

کوهستان با ارتفاع 700 تا 2500 از سطح دریا. رشته کوه البرز   .4

توسط دره تکتونیکی سفیدرود به دو قسمت تقسیم شده است. تفاوت هایی 

در شکل و توپوگرافی دو رشته کوه وجود دارد )5810 کیلومترمربع(

عموماً   2500 از  بیشتر  ارتفاع  با  مناطقی  مرتفع  کوهستان   .5

کیلومترمربع()فرید   330( ندارد  وجود  آن  در  سکونت  و  درختی  بافت 

مجتهدی،1391(

آب وهوا:

)google earth :تصویر شماره 3 : تصویر سه بعدی از جغرافیای طبیعی استان گیالن )مأخذ تصویر شماره 2 : نقشه جغرافیای طبیعی استان گیالن.
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تصویر شماره 4 : نقشه خطوط هم دما استان 
گیالن.

: نقشه خطوط هم بارش  تصویر شماره 5 
استان گیالن.

تصویر شماره 6 :نقشه رطوبت نسبی استان 
گیالن.

استان  توپوگرافیک  :پهنه بندی   7 شماره  تصویر 
گیالن)مأخذ: طاهباز،جلیلیان،1390(.

موقعیت خاص جغرافیایی و قرارگیری در کرانه ی جنوب غربی دریای 

کاسپین و دامنه های شمال رشته کوه البرز و شرقی تالش، سبب به وجود 

آمدن آب وهوای خاص معتدل و مرطوب در استان گیالن شده است. وجود 

پهنه ی آبی دریای کاسپین، سبب اعتدال دمایی در سواحل و جلگه ها و 

تزریق رطوبت دائمی به جو این منطقه شده است. بارش بیش از 1500 

جنوبی  کوهپایه های  و  کاسپین  دریای  جنوبی  سواحل  در  میلی متری 

جلگه ی مرکزی گیالن در مقایسه با سراسر فالت ایران، نشان دهنده تفاوت 

آب وهوای این منطقه با دیگر قسمت های سرزمین ایران است.

بارش: پنج منطقه بارشی از ساحل تا کوهستان در گیالن وجود دارد:

هسته  بخش  سه  شامل  خود  که  گیالن  ساحلی  پربارش  منطقه  الف. 

ساحلی شرق، هسته ی ساحلی مرکزی و هسته ی ساحلی غرب است.

ب. منطقه کم بارش جلگه ی مرکزی گیالن

پ. منطقه پربارش کوهپایه و پیش کوه های جنوب جلگه ی مرکزی

ت. منطقه کم بارش ارتفاعاِت کوهستان

فرید  و  اسکویی  )اسعدی  دره های جنوبی گیالن  بارش  منطقه کم  ث. 

مجتهدی،1390(.

رطوبت: استان گیالن مرطوب ترین استان کشور و همچنین مرطوب ترین 

مانند یک  البرز  ارتفاعات  از سواحل جنوبی دریای کاسپین است.  منطقه 

انتقال رطوبت دریای خزر به سمت فالت داخلی ایران  سد کوهستانی از 

ناحیه  این  در  بارندگی  و  رطوبت  افزایش  موجب  و  می کنند  جلوگیری 

از  به تدریج  ارتفاعات،  سمت  به  استان  ساحلی  نوار  از  گذار  با  می شوند. 

رطوبت هوا کاسته شده و ویژگی اقلیم  ییالقی پدیدار می شود که در تلفیق 

احساس  ازنقطه نظر  مطلوبی  بسیار  شرایط  مناطق،  این  مساعد  دمای  با 

آسایش فراهم می آ ورد. به طورکلی میانگین رطوبت نسبی در استان گیالن 

حدود 80% هست که این مقدار می تواند به حداکثر 96% در مهرماه و 

حداقل 55% در تیرماه برسد. رطوبت نسبی در استان گیالن در پاییز و 

زمستان به حداکثر می رسد و در تابستان و بهار کمتر می شود، هرچند در 

تابستان به دلیل گرمای زیاد، شرجی بودن هوا بیشتر احساس می شود.

دما: رژیم اقلیمی معتدل خزری حالت متعادلی دارد و نوسان دما بین 

تعداد  به همین جهت  نیست.  زیاد  تابستان  و  زمستان  بین  و  روز  و  شب 

روزهای یخبندان در شهرهای استان گیالن نسبت به بسیاری از استان های 

کشور در حد کمی قرار دارد. البته در سال های اخیر خصوصاً پس از سال 

این اختالف دمای شب و روز  افزایش گازهای گلخانه ای  به دلیل   1373

کمتر نیز شده است. دمای این استان بین حدود 3 درجه سانتی گراد در 

این دما  تیرماه متغیر است که  تا حدود 30 درجه سانتی گراد در  دی ماه 

)سازمان  است  ثبت شده  نیز  سانتی گراد  درجه  تا 37  و سواحل  در جلگه 

هواشناسی استان گیالن(.

باران تحت هدایت  باران که مخلوط بارش  بادها: در گیالن پدیده کج 

بادهای شدید غربی و شمال غربی ست در کنار میزان باالی بارش و رطوبت 

از عوامل اصلی در تخریب مواد و مصالح به کار گرفته در بناست. ویژگی 

بادهای گیالن این است که بادهایی که از شمال و شمال شرقی می وزد، 

مالیم و بادهایی که از غرب و شمال می وزد، سرد و بادهایی که از جنوب 

می وزد گرم است. )سالنامه آمار استان گیالن، 1385(

اثر  معماری  و  ساخت وساز  الگوی  بر  نه تنها  آب وهوایی  ویژگی های 

می گذارد بلکه نقش مهمی در عمر مفید و ماندگاری بنا در این خطه دارد. 

رطوبت بسیار باالی استان عالوه بر اینکه در فصل گرم بر دمای محسوس 

و شرایط آسایش دمایی تأثیر نامطلوبی می گذارد، موجب استهالک سریع تر 

ساختمان ها می شود. بارش باران و برف موجب خردگی و فرسایش خاک 

و پوسیدگی مواد و مصالح که عمدتاً بر پایه گیاه و از خاک و گل هستند، 

می شود.

پهنه بندی اقلیمی_معماری استان گیالن:

شرایط آب وهوایی یـک محـل متأثر از شـرایط زمین )جغرافیاي محل( 

تفاوت  که  منطقه  توپوگرافی  به  توجه  با  که  محل(  جوي  )شرایط  هوا  و 

ارتفاعی قابل توجه دارد، سبب شکل گیری آب وهواهای محلی و به دنبال آن 

واحدهای زیست محیطی گوناگون و متنوع در گیالن شده است که بارزترین 

جلگه  و  هیرکانی  متنوع  و  متراکم  جنگل های  آن،  اکولوژیکی  ویژگی 
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استان  کوهستاني  و  کوهپایه ای  جلگه ی،  ساحلي،  روستاهاي  پراکندگي   :  7 شماره  تصویر 
گیالن.

حاصلخیز گیالن است. این پهنه ها ازنظر ارتفاع از سطح دریا، توپـوگرافی، 

وضـعیت اقلیمـی، پوشش گیاهی و نوع محصوالت زراعی متفـاوت هستند.

بنـابراین اسـتان را بر مبنای ویژگی های مختلف در کنار توپوگرافی به 

چهار دسته متمایز تقسیم کرده و سپس به بررسی ویژگی های معماری در 

این نواحی می پردازیم:

الف ـ نواحی ساحلی

و  دریا  مشرف به  جلگه هاي  شامل  مرطوب  و  معتدل  نواحی  ب- 

کوهپایه های با شیب مالیم البـرز شمالی و تالش شرقی

پ ـ نـواحی سـرد و مرطـوب شـامل منـاطق مرتفـع کوهستانی البرز 

شمالی

ت ـ نواحی سرد و نیمه خشک شـامل منـاطق مرتفـع کوهستانی البرز 

جنوبی

کالبد و بافت روستا در گیالن:

زیادي  بخش  در  روستایي  سکونتگاه های  کالبدي  ساختار  بودن  سیال 

از عرصه های جغرافیایي با تغییر وضعیت زمین پیوند دارد. استان گیالن 

اصلي  پایگاه های  از  یکي  روستایي،  سکونتگاه   2600 از  بیش  داشتن  با 

در  تغییرات گسترده  علیرغم  ایران محسوب می شود که  در  روستانشیني 

نظام اسکان جمعیت ازجمله رشد شتابان شهرنشیني، روند رو به افزایش 

ـ  شهري  نظام  درهم پیچیده  شبکه  و  شهري  به  روستایي  نقاط  تبدیل 

در  اسکان جمعیت  و  غذایی  مواد  تولید  کانون های  از  روستایي، همچنان 

سکونتگاه های خارج از حوزه های شهري است.

در این استان اگرچه سابقه اسکان و استقرار انسان از نواحي کوهستاني 

آغاز شد لیکن در اعصار اخیر

انساني  فعالیت های  و  انسان  تصرف  در  به تدریج  جلگه ای  محدوده های 

قرار گرفت و طي پنجاه سال اخیر به سرعت تغییر یافت. جدایی جغرافیایي 

و ارتباطي محدوده های کوهستاني و قابلیت های زیستي و معیشتي

موجب توجه جمعیت به این قلمروها شد و زیرساخت های جغرافیایي 

مناسب زمینه شکل گیری سکونتگاه ها با ساخت

پراکنده و توزیع متوازن بر فضا را فراهم ساخت.

 نزدیک به 37 درصد از جمعیت استان ساکن روستاها هستند. بخش 

جلگه ای گیالن با 34.7 درصد پهنه استان، 86.5 درصد جمعیت آن را در 

خود جای داده است. این پهنه با شیبي کمتر از 1 درصد، از سواحل پست 

خزري تا منحني تراز 100 متر، داراي تراکم نسبي جمعیت 377 نفر در 

کیلومترمربع است؛ اما کوهپایه ها و کوهستان های گیالن با شیب های تند 

و  انبوه جمعیت کمتر  از جنگل های  پوشیده  و  از 30 درصد  بیش  عموماً 

این  روستاهاي  جای داده اند.  خود  در  را  کمتری  سکونتگاه های  آن  به تبع 

و  بوده  خانوارها   تک  به صورت  حتي  و  تن   100 از  کمتر  عموماً  عرصه 

می باشند  جمعیت  بیشتر  یا  تن    100-249 داراي  استثنایي  موارد  در 

)امیرانتخابی، 1394(.

معیشتی،  مختلف  عوامل  و  محلی  آب وهواهای  با  و  روستا  هر  در 

توپوگرافی، شیب دره یا شرایط دشت، الگو و بافت روستا متفاوت، متغیر 

و  رطوبـت  میـزان  بـا  متناسـب  گیالن  استان  روستاهاي  است.  متنوع  و 

شدت و طول دوره گرما و سرما می توانند داراي تـراکم و نحوه اسـتقرار 

متفـاوتی می باشند.

بایـد  اسـت،  زیـاد  هـوا  رطوبـت  که  کوهپایه ای   / جلگه ای  پهنـه  در 

مجموعه های سـاختمانی و خانه ها با فاصله زیـاد از یکدیگر ساخته شوند. 

به علت همین نوع از پراکندگی و فواصل موجود، تشخیص و تمییز مرز و 

محدوده روستاها در این مناطق بسیار دشوار و گاه غیرممکن بوده است.

در پهنه کوهستانی نیمه مرطوب که رطوبت و دمـاي کمتري دارد بـافت 

فاصـله  یعنـی خانه ها داراي  بـوده،  به صورت مجتمـع  روستـایی می تواند 

محلی  آب وهواهای  وجود  علت  به  اما  باشـند؛  یکـدیگر  از  کمتري  نسبتاً 

مراتع  شکل گیری  مثال  به طور  ارتفاعات  در  توپوگرافی  نمودهای  تنوع  و 

پهناور یا دره ها، برخی روستاها در نقاط مرتفع کوهستانی با بافت و تراکمی 

همچون روستاهای جلگه شکل گرفته اند.

در نـواحی مرتفـع پهنـه کوهستانی نیمه خشک، روسـتاها بایـد کاماًل 

فشـرده و متراکم بوده و ساختمان ها به یکـدیگر چسـبیده باشـند تـا سطح 

تماس آن ها با فضاي آزاد به حداقل ممکـن کـاهش یابد. در قسمت های 

کم ارتفاع تر جنـوبی و دره سفیدرود، تراکم بافت روستا بستگی به شیب 

زمین، توپوگرافی و سایر عوامل محیطی دارد که می تواند فشردگی کمتر 

بر جنوب  عالوه  نیمه خشک  اقلیمی  این شرایط  باشد.  داشته  ارتفاعات  از 

گیالن، در غرب و در مرز گیالن با استان اردبیل و در دامنه ی غربی کوه 

تالش نیز وجود دارد که باعث شکل گیری بافت روستایی به صورت فشرده 

و درهم تنیده می شود.

سلسله مراتب فضایی در روستاهای گیالن



علـمی10 کمـیته 
                   معـماری بومــی ایکـومـوس ایـران

.)google earth :تصاویر شماره 8 و9 : تصاویر 2 بعدی و 3 بعدی بافت روستایی واقع در جلگه )روستایی در شهرستان شفت مأخذ

.)google earth :تصاویر شماره 10 و 11 : تصاویر 2 بعدی و 3 بعدی بافت روستایی واقع در مناطق کوهستانی مرطوب )روستای ناو در اسالم، مأخذ

.)google earth :تصاویر شماره 12 و 13 :  تصاویر 2 بعدی و 3 بعدی بافت روستایی واقع در مناطق کوهستانی نیمه خشک جنوب و غرب )روستای انبوه در رودبار، مأخذ

درخت  از  پوشیده  عمومی  فضای  از  گیالن  روستای  در  سلسله مراتب 

گذرهای  با  کرده اند  رشد  ارگانیک  کاماًل  به صورت  که  مختلف  گیاهان  و 

میان  در  خانه ها  یک به یک  شدن  اضافه  با  زمان  طول  در  که  پرپیچ وخم 

آن  واحدهای  به کوچک ترین  و  باغ ها شکل گرفته، شروع شده  و  شالیزارها 

در  روستا  هر  و مجموعه خانگی ختم می شود.  باغ  خانه ها،  پرچین  یعنی 

قلب خود مجموعه ای از خدمات عمومی مثل نانوایی، قهوه خانه، آرایشگاه، 

نجاری، آهنگری، کارخانه برنج، خیاطی، خواربارفروشی و ... عرضه می کند.

تقسیم بندی های  حاصل  هویتی،  نقش  از  بیش  که  بزرگ  واحد  َمَحل: 

قراردادی و دولتی خاک و زمین  بر مبنای تقسیم بندی بخش و شهرستان 

در  ساکن  افراد  می شود.  تشکیل  محله  چندین  از  محل  است.  استان  و 

ارتباط  یکدیگر  با  نام محل  تحت  غیر ساکن،  افراد  و  محله های هر محل 

برقرار می کنند.

اقامت خانوادگی  و  پراکندگی گسترده روستایی  نوع  به  با توجه  محله: 

در گذشته، هر محل به محله های کوچک تر جهت شناسایی و آدرس دهی 

سنتی تقسیم می شده است. هر محله یک واحد آبیاری بوده و ممکن است 

از ده ها و صدها خانه تشکیل شود. محله عنصر هویت مدار و با تعلق تام 
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ساکنینش است.

ساکنانشان  صدای  که  دید  معرض  در  محوطه های  همه  همسایگی: 

است.  محوطه  از  پس  افراد  اجتماعی  تعلق  دایره  دومین  می شود،  شنیده 

گاهی برادران و پسرعموها گاهی برحسب تقسیم، فروش و واگذاری زمین، 

گروهی دیگر از افراد در آن ساکن هستند. همسایه ها ارتباط اجتماعی و 

آبیاری، زندگی  به ویژه در کشاورزی و  اقتصادی روزانه و وابسته ای دارند. 

همسایگان متأثر از همکاری و همیاری باهم است.

با  بیشتر  باغـات  و  خانه ها  محوطـه  َرِمش/پرده(:  )َچَپر/  پرچین 

بر  َرِمش محصور می شوند. پرچین های چوبي عالوه  یا  پرچین های چوبي 

مشخص نمودن محدوده خانه و باغـات، از ورود حیوانات به باغ ها و خانه ها 

جلوگیري می نماید. عناصر تشکیل دهنده پرچین ها متناسـب بـا گیاهـان 

و درختان بدون محصولي است که در محـل زنـدگي افـراد می رویند. نوع 

دیگر حصارهاي بکار رفته در روسـتا َچَپـر نام دارد. چپرهـا نیـز بـا شـاخ 

و بـرگ درختان حرص شده ساخته می شود. پرده به پرچینی ساخته شده 

از نی گفته می شود.

به صورت  که  است  عمودي  و  افقي  چوبي  تیرک های  بَلَت/بَلََته/بََرنگاه: 

برای محوطه حیاط خانه  ورودی  و عملکرد  بسته می شوند  و  باز  کشویي 

را دارند.

خانه پیش/حیاط/ِسرا: محلی برای کاشت سـبزیجات، مرکبات، پرورش 

برای  محلی  همچنین  است.  کشاورزی  تأسیسات  ساخت  و  طیور  دام، 

اجتماع، کار گروهی، برگزاری مراسم های شادی و غم، استراحت و خواب 

در تابستان هستند. به صورت کلی با توجه به زندگی وابسته به طبیعت و 

محیط اطراف در گیالن، حیاط یک عرصه ی بسیار مهم زندگی به سبک 

برونگرا در گیالن است.

گروه های خانگی: مجموعه ای از یک یا چند خانه درون پرچین، گروه های 

خانگی به وجود می آورند که هر گروه ه خانگی محل زندگی یک خانواده 

از مالک اصلی و فرزندان وی است. هر مجموعه خانگی محاط در  بزرگ 

بخش بزرگی از شالیزارهای اطراف و در قلب باغستانی زیبا است.

تیلَمبار/تیالوار  شامل  تأسیسات  این  دامداری:.  و  کشاورزی  تأسیسات 

)خزانه برنج(، تَولَه/طویله )طویله دام(، َکرک الن/لون )النه مرغ(، چاه، ِکلَه 

گاه )اجاق موجود در حیاط(، کندوج/کروج )محل نگهداری برنج(، موسترا/ 

محسوب  خانگی  مجموعه  هر  فرعی  بناهای  ازجمله  و  می باشند  مستراح 

می شود )حسن پور لمر، 1393 و برومژه، 1370(.

به مجموعه  نامی است که هم  و گیلکی  تالشی  زبان  به دو  ُخونه:  َک/ 

محوطه خانه و خود بنا و هم به سازه ای که مخصوص زندگی بناشده است، 

اطالق می شود.

بر  اقلیمی_معماری  پهنه های  در  خانه  معماری  کلی  ویژگی ها 

مبنای توپوگرافی:

متمـایز  یکدیگر  از  را  منطقه  این  مختلف  پهنه هاي  معماري  آنچـه 

می کند، شکل ظاهري بنا ازنظر نوع سقف، کرسی چینـی و مصالح، نسبت 

بخــش  فضــایی  سـازمان  و  بسـته  فضاهاي  به  نیمه باز  و  باز  فضاهاي 

مســکونی خانــه اســت. ایــن تفاوت ها ناشی از جغرافیا، اقلیم، فرهنگ 

و نـوع معیشـت بوده که در بخش حاضر تأثیر نـوع جغرافیـا و اقلـیم بـر 

ساخت وساز بررسی شده و به سـایر عوامـل در یادداشت های دیگر پرداخته 

خواهد شد.

الف ـ نواحی ساحلی

باتالقی  زمین  و  ماسه ای  زمین خشک، ساحل  روی  کومه های صیادی 

تاالب  و  رودخانه  و  دریا  از  آبی  پهنه های  کنار  در  چوبی(  پایه های  )روی 

ساخته می شوند اما صرفاً به عنوان مکانی موقت برای گذران زمان انتظار یا 

سرپناهی برای در امان ماندن از خطرات طبیعی و جّوی برای ماهیگیران و 

شکارچیان شناخته می شوند.

مکانی موقت  -

ساختاری ساده و ابتدایی  -

و  ساحل  و  تاالب  از  فراهم شده  دسترس،  در  و  ساده  مصالح   -

زمین های اطراف پهنه های آبی

اطراف  )گیاهی  لی  با  آن  بام  و  دیوار  نی،  و  از چوب  اسکلتی مرکب  با 

َملَج )نی های  و  نیز می آید(  به کار حصیربافی  نوع مرغوب آن  مرداب که 

و  مستقیم  )هشتی(،  شیبه  دو  بام  با  بنا  این  است.  شده  پوشیده  نازک( 

با تشکیل تعاونی ها و  اتکا دارد. کومه صیادی  بدون دیوار بر سطح زمین 

پره های ماهیگیری با توجه به حضور افراد بیشتر مشغول به کار در محل، 

ابعاد بزرگ تر و شکلی به صورت بنای کامل دارای دیوار و سقف و درگاه به 

خود گرفتند.

ب- نواحی معتدل و مرطوب شامل جلگه هاي مشرف به دریا و 

کوهپایه های با شیب مالیم البـرز شمالی و تالش شرقی

بخش جلگه ای شامل اراضی همواري است کـه بـه علت تغییر شـرایط 

به ویژه  رودها  آبرفت  تراکم  و  کاسپین  دریـاي  عقب نشینی  آب وهوایی، 

سفیدرود، با عقب نشینی های متفاوت از دریا و ارتفاعی کمتر از 100 متـر 

بین  ارتفاعی  داراي  کوهپایه ای  بخـش  اسـت.  شکل گرفته  دریا  سطح  از 

از  داراي شیب مالیمی  پهنه  ایـن  است.  دریا  از سطح  متر  تا 500   100

سمت جنوب بـه شـمال و از غرب به شرق بوده و در دامنه های شمالی 

روزهـا  پهنـه،  ایـن  در  اسـت.  واقع شده  تالش  کوه های  شـرقی  و  البـرز 

حدود 6 ماه از سال نیاز به سایه وجـود دارد و در 2 تـا 4 ماه از این اوقات 

وجود کوران هـوا بـراي تعـدیل شـرایط ضروري است. شب های این ایام 

داراي  پهنـه  ایـن  است.  مطلوب  آزاد  هواي  در  شـبانه  خـواب  و  معتدل 

تابستان های نسبتاً گرم و مرطوب در ماه های خـرداد تـا شـهریور اسـت 

کـــه بـــا اســـتفاده از کـــوران هـــوا قابل کنترل است. در معمـاري 

بـومی روسـتاهاي ایـن منطقـه، بـراي مقابله با این مشکالت، راهکارهاي 

زیر اتخاذشده اسـت:
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)مأخذ:  و شالیزارها  باغ ها  میان  پراکندگی محوطه های خانگی در  نحوه   : تصویر شماره 14 
) google earth

تصویر شماره 16 : نمودار سلسله مراتب فضایی از روستا تا خانه

تصویر شماره 15 : نمونه ای یک گروه خانگی با تمام عناصر موجود درون آن.

گروه  در هر  فضایی  نمودار سلسله مراتب   : تصویر شماره 18 
خانگی.

کم تصویر شماره 19 : تصویر بلت. کوهپایه ای  و  جلگه ای  پهنه   :  21 شماره  تصویر 
شیب استان گیالن)طاهباز،جلیلیان، 1390(.

تصویر شماره 20 : کومه های ماهیگیری و پناهگاه شکارچیان روی ساحل)برومژه، 1370(. تصویر شماره 17 : شمای یک گروه خانگی با چند خانه)برومژه، 1370(.

تأمین سایه، از طریق گسترش بام ساختمان و کاشـت درخت  -

طریق  از  سـاختمان،  زیـر  و  اطـراف  در  هوا  جریان  برقراري   -

ایجاد گربه رو در زیر و فضاي باز در اطراف بنا

استفاده هم زمان از سایه و باد )در طول روز و شب( به کمک   -

ایوان یا تاالر احداث شده در اطراف بنا

نیز  در سال  میلی متر  تا 2000  و  بوده  زیاد  باران  بارش  پهنه،  این  در 

می رسد کـه در پاره ای از منـاطق در فصـول سرد با باد همراه شده و تولید 

کج باران می کند.

چهار  )غالبـاً  بـام شیب دار  به کمـک  باران،  آب  تخلیه سریع   -

شیب(

در  بـام  سـطح  گسـترش  طریق  از  باد،  با  توأم  باران  کنترل   -

جبهه رو به باد غالب

کنترل کج باران، از طریق پایین آوردن لبه های بام تـا نزدیک   -

سطح زمین

تخلخل زیاد و گشودگی بسیار در حجم و نمای بنا  -

در سردترین ایام، 2 تا 3 ماه از سال روزهـا و حـدود 6 ماه شب ها باید 

سـاختمان را گـرم نمـود، در ایـن مواقـع جریان باد با احساس سرما همراه 

است و در حدود 3 مـاه شب ها امکان وقوع سوز باد )باد همراه با سوز سرد( 
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تصویر شماره 22 : نمونه ای از خانه در 
جلگه شرق گیالن، 1393.

جلگه  در  خانه  از  نمونه ای   :  23 شماره  تصویر 
مرکزی گیالن)کتاب گیالن، 1380(.

تصویر شماره 24 : نمونه ای از خانه در جلگه غرب گیالن )مأخذ: پایگاه تالش شناسی(.

غربی  تـا شـمال  از شـمال  زمسـتانی  بادهـاي  وزش  دارد. جهت  وجـود 

امتداد دارد. لذا می توان نتیجه گرفت که این منطقـه داراي زمستان های 

نسبتاً سرد است کـه از دي تـا اسـفند ادامه می یابد:

تفکیـک فضـاهاي تابسـتانی و زمسـتانی، از طریــق قرار دادن   -

و  پنجره محدود  و  در  و  کوتـاه  با سقف  در طبقه همکف  نشین  زمستان 

تابستان نشین در طبقه اول با سقف بلندتر و به دو صورت فضاي نیمه باز و 

فضاي بسته با در و پنجره های متعدد

-  دور کردن فضاهاي گرمـازا از فضـاهاي تابسـتانی، از طریـق 

)در  نشین  زمستان  بخـش  مجـاورت  یـا  داخـل  در  مطـبخ  دادن  قـرار 

تابستان در فضاي سرباز یا ایوان)

جلیلیان،  )طاهباز،  باال  حرارتی  ظرفیت  با  ضخیم  جداره های   -

)1390

در جلگه و کوهپایه شرق، غرب و مرکز گیالن ویژگی هایی منحصربه فرد 

در هر منطقه که تحت تأثیر توپوگرافی و آب وهوای محلی ویژه خود قرار 

دارند، تفاوت هایی گاه قابل توجه وجود دارد به این تفاوت ها در یادداشت های 

ویژگی های  کلی  به صورت  بنابراین  شد؛  خواهد  پرداخته  به تفصیل  بعدی 

مشترک قابل استخراج است:

عدم در هم تنیدگی بنا یا بناها )برای مقابله با رطوبت باالی   •

هوا(

باالی خاک و  با رطوبت  از زمین )برای مقابله  بنا  جدا کردن   •

برقراری کوران(

چهار شیبه بودن بام با شیب زیاد برای هدایت باران های مداوم  •

وجود یک تا چهار ایوان در نمای بیرونی بنا برای بهره مندی از   •

باد موافق برای ایجاد جریان مطلوب هوا و مقابله با باد ناموافق

ته ریزی مستطیل کامل یا نزدیک به مربع  •

مرتفـع  منـاطق  شـامل  مرطـوب  و  سـرد  نـواحی  ـ  پ 

کوهستانی البرز شمالی

از سطح دریا  از  500 متـر  باالتر  ارتفاع  پهنه کوهستانی مرطوب، در 

قرارگرفته و داراي شیب نسبتاً زیادي از سمت جنوب به شمال و از غرب 

تا    1 در   حداکثر  روزها  زمان،  گرم ترین  در  پهنه  این  در  است.  شرق  به 

براي خنک  هوا  کوران  وجود  و  دارد  وجود  سایه  به  نیـاز  از سـال  ماه   2

کـردن ضروري نیست. در این ایام شب ها خنک است و خواب شبانه در 

موردبحث  منطقه  که  گفت  می توان  بنابراین  نیست؛  مطلوب  آزاد  هواي 

داراي تابستان های خنـک اسـت. راهکارهـاي انتخاب شده در ایـن پهنـه 

بـه شـرح زیـر است: 

طریق  از  ساختمان ها  به  سرد  بادهاي  برخورد  از  جلوگیري   -

احداث بافت به صورت مجتمع نسبتاً متراکم

به منظور  مسـکونی  واحدهاي  بین  فاصله  حداقل  پیش بینی   -

برقراري جریان هوا و خشک شدن رطوبت

پیش بینی فضاي واسط میان داخل و خارج، به کمک احداث   -

فضاي نیمه باز رو به جنوب در جلوي بازشوها

باران حداکثر تا حـدود  1200 میلی متر در سال  این پهنه، بارش  در 

است. ایـن حجـم از بـاران نیـاز بـه احـداث

سقف های شیب دار را در این منطقه ضروري کرده اسـت.

تخلیه آب باران، به کمک سـاخت بـام شیب دار به صورت دو   -

شیب و چهار شیب

کنترل بـاران تـوأم بـا بـاد )کج باران(، به وسیله پیش آمدگی   -

لبه های بام از سطح نماي طبقه پایی

فضای باز2 یا 3 طرفه، مهم ترین آن رو به جنوب  -

بایـد سـاختمان را  تـا  12 مـاه شب ها  از سال روزها و  8  تا  6 ماه 

گـرم نمـود، در ایـن مواقـع جریـان بـاد بـا احساس سرما همراه است و در 

حدود  4 تا  8 ماه شب ها و یک مـاه روزهـا امکـان وقـوع سـوز بـاد وجـود 

می توان  لـذا  می وزد.  غربـی  شـمال  و  شـمال  از  زمسـتانی  بادهاي  دارد. 

تا  آبان  از  این منطقه داراي زمستان های سرد است که  نتیجه گرفت که 

فروردین ادامـه می یابد.

از طریــق  بـاالتر  ارتفاعـات  از بخش زمسـتانی در  محافظت   -

اســتقرار بخــش دامــی در زیــر بخــش مســکونی

غـرب  گـاه  و  شـمال  سـمت  در  و  دوطبقه  ساختمان های   -
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کوهستانی  پهنه   :  25 شماره  تصویر 
جلیلیان،  )طاهباز،  گیالن  استان  مرطوب 

)1390

تصاویر شماره 26 و 27 : نمونه ای از خانه ها در مناطق کوهستانی مرطوب کم ارتفاع تر )کوهستان سیاهکل: نگارنده، 1392 و تالش: کتاب گیالن، 
.)1380

تصاویر شماره 28 و 29 : مجموعه خانگی در مناطق کوهستانی مرتفع تر)ارتفاعات ماسال: نگارنده، 1397 و رضوانشهر: کتاب گیالن، 1380(.

ساختمان بناهاي یک طبقه )طاهباز، جلیلیان-1390(

ویژگی های کلی بناها در این پهنه به شرح زیر است:

خانه های درهم کشیده و جمع شده تر  •

قرارگیری خانه روی زمین )بدون کرسی( یا قرارگیری درون   •

ایجاد عایق گرما  بنای دوطبقه و  یا  زمین و تکیه دادن به شیب زمین و 

توسط دام در همکف

ته ریزی نزدیک به مربع  •

میزان ایوان و فضای باز کمتر  •

سقف با شیب کمتر نسبت به جلگه  •

جنگل نشینان و دامدارانی که زندگی آنان عالوه بر جلگه ی پایین دست، 

به کوهستان باالدست نیز وابسته است، بخشی از زندگی خود را در محلی 

یا  باالدست  به  اقتضا  به  نیاز و  تا در وقت  بنا می کنند  این دو فضا  مابین 

پایین دست بروند. در ارتفاعات عموماً تک بناهایی چند عملکردی ساده و 

تک عرصه ای به صورت کلبه وجود دارند که متناسب با امکانات موجود از 

چوب یا سنگ بنا می شوند و عمدتاً دارای بام دو شیبه و تخت کوب هستند.

ت ـ نواحی سرد و نیمه خشک شـامل منـاطق مرتفـع کوهستانی البرز 

جنوبی

پهنه کوهستانی نیمه خشک داراي ارتفاعی بین 300 تـا کمی بیشـتر از 

2000 متـر از سـطح دریـا بـوده و شـامل

شیب ها و دره هاي سمت جنوب ارتفاعات البرز است. در این پهنه در ایام 

گرم سال، چهار مـاه بـا ایجـاد سـایه در روز می توان هوا را خنک نمود. 

در این ایام شب ها نسبتاً سـرد است. درمجموع می توان گفت تابستان های 

ایـن منطقـه خنک است. 

جلوگیري از ورود بادهاي سرد به داخـل مجموعـه، از طریق   -

احداث بافت فشرده و متراکم

کنترل تبادل حرارتی میان داخل و خارج سـاختمان، به کمک   -

قرارگیري بناها در مجاورت یکدیگر

جلوگیري از نفوذ هواي سرد زمستان بـه داخـل بنـا به وسیله   -

احداث واسطه ای نظیر ایوان، میان اتاق و حیاط

ساختمان چسبیده به زمین یا در داخل زمین و تکیه داده به   -

زمین

فضای باز تنها یک طرفه رو به جنوب با سه طرف بسته  و یا   -

گاهی با چهار جداره کاماًل بسته

جداره ها بسته، حجم کوچک تر و تخلخل در حجم و نما نزدیک   -

به صفر

در این پهنه، بارش باران کمتر از ششصد میلی متر در سال است.

بـراي  مسـطح  بـام  طراحـی  زیاد،  باران  دریافت  عدم   -

خشک کردن محصوالت کشاورزي

در سردترین ایام، در پنج تا شش ماه از سال روزهـا و در ده تا 12 ماه 

از سال شب ها باید از وسایل گرماساز در داخل

سرما  احسـاس  با  باد  جریان  ایام  این  در  نمود.  استفاده  ساختمان 

همـراه اسـت. در هفت مـاه شب ها و 3 مـاه روزها احتمال وقوع فـاکتور 

سـرمایی بـاد وجـود دارد. بنـابراین می توان نتیجه گرفت این منطقه داراي 

زمستان های خیلی

وسایل  از  اسـتفاده  و  دارد  ادامـه  اسـفند  تـا  آبـان  از  که  است  سرد 

گرماساز را ضروري می سازد. 
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محافظت از بخش زمسـتانی در ارتفاعـات بـاالتر، از طریــق   -

اســتقرار بخــش دامــی زیــر بخــش مســکونی در

غـرب  گـاه  و  شـمال  سمت  در  و  دوطبقه  ساختمان های   -

ساختمان بناهاي یک طبقه

با  متناسب  نیز  دیگر  جزییات  و  بام  سازه،  ساختمان،  فنون  مصالح، 

پهنه های اقلیمی_معماری متغیر و در هر پهنه در روستاهای مختلف بسیار 

متنوع است، این دسته از ویژگی های معماری بومی گیالن در یادداشتی 

دیگر بررسی خواهد شد.

منابع

احمدی، روح بخش، فالح قوی بازو لیالستانی، گل زاد ننه کران،   -

و  پژوهش  سازمان  گیالن،  شناسی  استان  فتیده،  آذرهوش  بیگی،  حسن 

برنامه ریزی آموزشی، وزارت آموزش وپرورش،1391.

سکونتگاه های  سطح بندی  بهینه  روش  شهرام،  امیرانتخابی،   -

برنامه ریزی  و  مطالعات  توسعه یافتگی،  ازنظر  گیالن  استان  روستایی 

سکونتگاه های انسانی، سال دهم، شماره 30، بهار 1394. صفحات 46-29.

مسکن  عالءالدین)ترجمه(،  گوشه گیر،  کریستیان،  برومژه،   -

موسسه  مردم شناسی(.  گیالن)مطالعات  روستایی  جامعه  در  معماری  و 

تهران. چاپ  استانداری گیالن.  با همکاری  و تحقیقات فرهنگی  مطالعات 

اول.1370.

حسن پور لمر، سعید، گونه شناسی خانه های سنتی شهرستان   -

تالش، نمونه موردی: روستای خاله سرا 57، مسکن و محیط روستا، شماره 

147، پاییز 1393. صفحات 131-117

با  همسازی  شاخصه های  شهربانو،  جلیلیان،  منصوره،  طاهباز،   -

شماره  روستا،  محیط  و  مسکن  گیالن،  استان  روستایی  مسکن  در  اقلیم 

135،پاییز 1390. صفحات 40-23.

مرکز آمار گیالن  -

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیالن  -

اداره کل هواشناسی گیالن  -

)روستای  نیمه خشک  روستاهای  در  خانگی  بافت  از  نمونه ای   :  34 تا   30 شماره  تصاویر 
ماجالن(. مأخذ: ایلنا.

پایان بخش اول

تصویر شماره 25 : پهنه کوهستان نیمه خشک استان گیالن)طاهباز،جلیلیان، 1390(.
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مقدمه:

دانش بومی حاصل فرآیند یادگیری تجربه و آزمون وخطای چند هزارساله یک جامعه در 

ارتباط با محیط پیرامون خود است. بدیهی است که این دانش بیانگر کنش و واکنش گروه های 

جماعت بشری با طبیعت بوده و آیینه تمام نمایی از ویژگی های اقلیمی و خصوصیات طبیعی 

گیاهی و جانوری یک منطقه و از آن مهم تر، روابط متقابل آن ها باهم و با گروه های انسانی را 

ارائه می دهد و با در اختیار داشتن این اطالعات ارزشمند که در هیچ آزمایشگاه دیگری قابل 

تنوع زیستی مطلع شد، روابط اجزای آن  از طبیعت و عرصه وسیع  حصول نیست، می توان 

را پیش بینی کرد و هوشمندانه از نیروی نهفته در آن بهره برد، به نحوی که هم تعادل موجود 

حفظ شود و هم نیازهای جامعه انسانی ساکن در آن تأمین گردد. )امیری اردکانی و شاهولی، 

.)1378

دانش بومی، قابل دسترس، قابل فهم، کارآمد و ارزان است. این دانش، پویا بوده و طی زمان، 

آبدیده شده و در بطن محیط طبیعی برای هر جامعه ای یک ساختار اجتماعی شکل می دهد؛ 

و روی نظام کشاورزی، پزشکی کسب وکار و غیره تأثیر بسزایی دارد.

در مناطق خشک و نیمه خشک، شرایط کم آبی منجر به خلق سیستم های مدیریتی سنتی 

متناسب با ویژگی های محلی شده که به تدریج در طول نیم قرن اخیر سیستم های مدیریتی 

مبتنی بر دانش بومی جای خود را به سیستم های نوین مدیریتی دادند که در برخی موارد 

بروز  منطقه شاهد  اجتماعی هر  و  اقلیمی  با شرایط  نوین  انطباق سیستم های  دلیل عدم  به 

مشکالت عدیده ای درزمینه ی مدیریت منابع آب وخاک هستیم. )بنی حبیب و غفوری خرانق، 

)1397

در تاریخی نزدیک به هزار سال پیش با توجه به اقلیم و شرایط زیست محیطی شهر قزوین 

پیشنیان این شهر با کاشت درختانی چون پسته و بادام در پیرامون شهر، باغستان سنتی قزوین 

از گزند سیالب های  را  قزوین  زمردین شهر  باغستانی که همچون کمربندی  دادند.  را شکل 

معـــــصومه طهــان
کارشنـاسی ارشد، طراحـــــی شــهری، 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان 

ت
اخ

شن
بر 

ی 
مد

رآ
د

)چاهخانه( چـــاخانه 
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باد گرم و سرد در  )دو جریان عمده  راز  و  بادهای مه  اثرات سوء  فصلی، 

منطقه( مصون داشته و محیط زنده و سبز در یک منطقه نیمه خشک را 

منجر شده است.

شامل  می توان  را  سنتی  باغستان  هویت ساز  اجزای  و  کالبدی  عناصر 

و وسایل خاص  ادوات  پشته ها،  با جوی  مرزبندی  و  )چاهخانه(  چاخانه ها 

اندازه گیری حجم آب و حفر چاه، روش آبیاری و گونه های گیاهی دانست. 

)گمرکچی،1399(.

چاخانه )چاهخانه( تنها بنای موجود در باغستان است که در هر محله 

بسیار  بنایی  می شود.  مشاهده  آن  از  عدد  دو  یا  یک  تقریباً  باغستان  از 

ساده آجری با شاخص های ویژه به لحاظ کاربری و تأمین نیازهای باغدار، 

باغستان که با اقلیم طبیعی منطقه نیز سازگار است.

باغستان قزوین:

»باغستان بسیار داشت؛ بی دیوار و خار و هیچ مانعی از دخول در باغات 

نبود«.

این مطلب در سفرنامه ناصرخسرو در رابطه با شهر تاریخی قزوین آورده 

شده است. در این سفرنامه قزوین »شهری در میان باغ« توصیف شده است.

نزدیک  قزوین  شهر  به  که  غربی  و  شرقی  و  جنوبی  دسترسی های  از 

از  پراکنده  درختانی  با  که  می آید  استقبالمان  به  سبز  منظری  می شویم 

پسته، بادام، گردو، قیسی، درختچه های انگور و ... در دل کرت های منظمی 

هکتار  از 2500  بیش  اکنون  )باغستان سنتی(  باغ ها  است.  پوشیده شده 

از  وسعت دارد. طبق مستندات موجود باغستان در گذشته وسعتی بیش 

این داشته و جبهه شمالی شهر را نیز در بر می گرفته است.

باغستان هزارساله میراثی ارزشمند از نیاکان و رفتارها و سنن ساکنین 

شهر در طول تاریخ است که نمایانگر تعامل انسان و طبیعت در شکل دهی 

به منظر بومی تاریخی یک شهر است. ایـن مجموعه گران بها نمونه ای از 

طـول  در  و  حفظ شده  امروز  تا  که  اسـت  پیشـینیان  سـنتی  کشـاورزی 

دیگران،  و  )طاهری  اسـت  داشـته  شـهر  اقتصاد  در  مهمی  نقش  تاریخ 

1399(. به عبارت دقیق تر، باغستان به عنوان اساسی ترین عنصر اکوسیستم 

قزوین، رفتار انسان ها را در این منطقه شکل داده و هویت اجتماعی مردمان 

قزوین را نیز رقم زده است و به همین اعتبار در سال 1393 در فهرست آثار 

ملی ایران به ثبت رسید و در مسیر ثبت جهانی نیز قرار دارد.

باغستان از گذشته یکی از مراکز مهم کار و کوشش و اشتغال ساکنین 

شهر بود. البته در سال های اخیر نیز علی رغم نامالیمتی های توسعه شهر 

همچنان به حیات خود ادامه داده و در زندگی اهالی شهر حضور دارد.

باغات بدون دیوار و حصار که حدود قطعات با مرز خاکی مشخص شده 

سهولت در رفت وآمد برای جانداران سبب شده که جانوران گوناگون در این 

منطقه به حیات خود ادامه دهند.

و شفاهی  کتبی  مستندات  باغستان طبق  به  آبدهی  نظام  و  تقسیمات 

موجود بسیار دقیق و برنامه ریزی شده است و هنوز بر مبنای طوماری است 

که به مهر حمداله مستوفی  انجام می شود.

تقسیم بندی باغات و نام گذاری آن ها نیز در این منطقه قابل تأمل است 

مجموعه ای باغات در کنار هم را پند یا فند می گویند برای هر فند توسط 

باغداران و مالکین یک دهخدا و باغبان در نظر گرفته می شود؛ که وظیفه 

آن ها مراقبت و درآوردن حقابه یا خرید آب برای باغات هست. همچنین 

مواظبت از محصوالت باغات از دزد و حیوانات در زمان برداشت از وظایف 

دیگر دهخدا یا دخو است.

چاخانه )چاهخانه(:

در هر پند یا فند یک چاه آب کنده می شد در کنار این چاه یک اتاق 

آجری قرار دارد که به آن چاخانه یا چاهخانه می گویند.

عملکرد چاخانه:

محل  اینکه  ازجمله  دارد.  باغستان  با  همسو  عملکردهایی  اتاق  این 

استراحت باغبان و دخو بوده محلی برای انبار تجهیزات باغبانی و همچنین 

فضایی برای پذیرایی باغبان هست. از پشت بام این بنا نیز برای خشک کردن 

محصوالتی همچون قیسی و انگور استفاده می شود.

فرم پالنی اکثر چاخانه های )چاهخانه( موجود در باغستان مربع مستطیل 

و شبیه به چهار تاقی است. بنای سرپوشیده با یک تاق گنبدی شکل که 

از  نادری  نمونه های  البته  نمی شود.  دیده  آن  در  خاصی  تزئینات  و  آرایه 

چاخانه )چاهخانه( نیز مشاهده شده که پالن آن فرم مدور دارد.

سقف این بنا تاقی با گوشه های لچکی است )احتماالً گنبدی دوپوسته 

قطری  به صورت  معموالً  تاق  این  سازی  گوشه  محدوده  در  که  است( 

روزنه هایی تعبیه شده که به آن سردخانه می گویند با توجه به جریان هوا در 

باالی تاق فضایی خنک را ایجاد کرده و محلی مناسب برای نگهداری غذا و 

خنک نگه داشتن آب در فصل تابستان است.

معماری چاخانه )چاهخانه(:

چاخانه ها )چاهخانه( با جرزهایی عریض و ضخیم تقریباً به ابعادی حدود 

5 متر در 8 متر هست. بنا تنها یک ورودی دارد که فاقد درب بوده و ارتفاع 

سقف بنا و درب ورودی آن نیز برای کنترل دمای محیط و نفوذ گرما و 

سرما به داخل بنا کوتاه تر از حد معمول است. البته در مواردی نشانه هایی 

در بخش درآیگاهی مبنی بر قرارگیری درب مشاهده می شود.

جزئیات فضای داخلی بنا:

نور این اتاق در روز با یک یا چند روزنه در جداره و هورنوی روی تاق 

تأمین می شود. داخل بنا نیز طاقچه هایی در چهار طرف بنا برای نگهداری 

آذوقه و تجهیزات باغبانی تعبیه شده است. برای گرمایش بنا نیز شومینه ای 

در یک ضلع آن قرارگرفته است همچنین حفره ای نیز در وسط کف اتاق 

در حکم اجاق است که هیزم ها بعد از سوختن و تبدیل شدن به زغال در 
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تصویر شماره 1 : چاهخانه و باغستان سنتی شهر قزوین. مأخذ: عرفان دادخواه.

تصویر شماره 3 : باغستان و شهر قزوین. مأخذ: عرفان دادخواه.

تصاویر شماره 5 ور 6 : محل قرارگیری چاه در کنار چاخانه )چاهخانه(.

تصاویر شماره 7 و 8 : یکی از چاهخانه های فعال. مأخذ: مهری رحیم زاده.

تصویر شماره 4 : آبدهی به باغستان. مأخذ: مهدی معتمدی.

تصویر شماره 2 : چاخانه در دل باغستان سنتی قزوین. 
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تصویر شماره 14 : راه پله آجری دسترسی به بام.تصویر شماره 13 : تعبیه اجاق در کف. 

تصاویر شماره 9 و 10 : تاق بنا و جزئیات بخش لچکی تاق 

تصاویر شماره 11 و 12 : بخش ورودی به چاخانه )چاهخانه( آثار و شواهدی در بخش درآیگاهی.
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تصویر شماره 16 : محوطه مجاور چاخانه )چاهخانه( برای تقسیمات محصوالت.تصویر شماره 15 : چاخانه )چاهخانه( و درخت توت در مجاورت آن.

تصاویر شماره 17 تا 22 : نقشه های ترسیمی چاخانه )چاهخانه( محله لوطه.
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شومینه به این حفره ریخته می شدند.

راه دسترسی به بام:

بنا  بیرون  در  که  است  آن  آجری  راه پله های  بام  به  دسترسی  راه  تنها 

تعبیه شده است. بام بنا نیز آجرفرش بود و برای جمع آوری آب های سطحی 

آن بسته به وسعت بنا یک یا دو ناودان سنگی قرار دارد.

وجه تسمیه بنا:

این بنا به واسطه چاهی که در کنار آن قرار داشته به چاهخانه یا چاخانه 

شهرت دارد عمق این چاه بیش از 40 متر بوده و به جز 3 یا 4 مورد در حال 

حاضر همگی خشک شده اند. در گذشته به کمک طناب و چرخ چاه از چاه 

آب برداشت می کردند. در کنار این چاه نیز معموالً یک یا چند اصله درخت 

توت و نارون چتری برای استفاده عموم کاشته می شده است. نام چاخانه ها 

)چاهخانه( نیز به نام آن محله یا نام سازنده آن شهرت داشته است.

در بعضی از فندها یک یا چند باغ وقفی قرار دارد که در مجاورت چاخانه 

)چاهخانه( است و مقرر بود که محصول سالیانه این باغ ها صرف امور مرمت 

و نگهداری چاخانه )چاهخانه( گردد.

محصوالت  تقسیم  برای  )چاهخانه(  چاخانه  کنار  در  نیز  محوطه ای 

وسعت  به  توجه  با  دارد.  قرار  برداشت  فصل  در  امور  این  به  رسیدگی  و 

برای  محوطه  این  از  همچنین  می کند.  تغییر  نیز  فضا  این  وسعت  محله 

استفاده  نیز   ... قیسی  و  انگور  همچون  باغستان  محصوالت  خشک کردن 

می شده است.

وضعیت موجود چاخانه ها:

از حدود 300-400 چاخانه )چاهخانه( ای که در باغستان سنتی قزوین 

قرار داشته امروزه کمتر از یک دهم آن باقیمانده است، مابقی به طور کامل 

توسعه  و  کنونی  شرایط  به  توجه  با  است.  ویران  نیمه  یا  و  تخریب شده 

بی رویه شهر و خورده شدن باغستان توسط شهر و شهرنشینی چاخانه های 

)چاهخانه( موجود نیز در معرض خطر نابودی و تخریب قرار دارد.

منابع

و  مفاهیم  و  مبانی  و شاهولی، منصور، 137.  اردکانی، محمد  امیری   -

مطالعات دانش بومی کشاورزی، سلسله انتشارات روستا و توسعه، شماره 

.34

ویژگی های  ارزیابی   .1397 خرانق،  غفوری  و س.  ا.  م.  حبیب،  بنی   -

حکمرانی سنتی آبخوان با استفاده از اصول حکمرانی مؤثر آب زیرزمینی، 

دو فصلنامه دانش های بومی ایران، 133-169.

کل  اداره  قزوین،  شهر  سنتی  باغستان  خانه های  چاه  ثبتی  پرونده   -

میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری استان قزوین، 1390.

سازمان باغستان سنتی شهرداری قزوین 1397 گزارش عملکرد سازمان 

باغستان ها. 49.

- گمرکچی، افشین یوسف،1399، نگرشی بر عناصر هویت بخش باغستان 

سنتی شهر قزوین از منظر میراث کشاورزی، مجله علمی سامانه های سطوح 

آبگیر باران. صفحه 13-23.

- صالحی، طاهره و ضرابی، محمدمهدی و آل هاشمی، آیدا، 1399. به 

دنبال زندگی امروز در باغستان سنتی قزوین تحلیل طرح پارک مالخلیل، 

مجله منظر شماره 12، 5069.

باغستان  آبی  نیاز  برآورد  افشین یوسف، 1396. تحلیل و  - گمرکچی، 

سنتی شهر قزوین با استفاده از قابلیت های سنجش ازدور و الگوریتم سبال، 

سازمان  کشاورزی،  مهندسی  و  فنی  تحقیقات  موسسه  نهایی  گزارش 

تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، 39 صفحه.

- نعیمی، ا.، ر. رضائی و ک. موسی پور، 1397. میراث کشاورزی: راهبرد 

مطالعه  روستایی  گردشگری  مناطق  در  زیسوتی  محیط  پایداری  تحقق 

موردی: روستاهای بخش مرکزی باغملک و ایذه استان خوزستان، فصلنامه 

علمی پژوهشی، آموزش محیط زیست و توسعه پایدار، 9-22.
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مقدمه:

روستای »الت« )سیاه مشته( هشتاد سال قدمت دارد. روستای الت از ابتدای شکل گیری 

)زمین  غیربومی  خانوار   10 و  بومی  خانوار   30 حدوداً  امروزه  و  تشکیل شده  خانوار  چهار  از 

پرورش  دامداری،  روستا  این  مردم  اکثر  دارد. شغل  تفریحی( ساکن  ویالی  یا  خریداری شده 

بستر  در  تشکیل شده  روستای  معنی  به  الت  سرپل  است.  طیور  و  ماهی  پرورش  مرکبات، 

رودخانه است. رشد و ترقی این روستا از اواخر سال 1385 با همیاری مردم و شورای اسالمی 

این روستا آغاز شد و ابتدا جاده ای دستی و خاکی از این روستا تا روستای هم جوار، دینارسرا که 

حدوداً یک و نیم کیلومتر فاصله دارد احداث شد. از اواخر این سال با کوشش های فراوان ابتدا 

تلفن منطقه، برق و گاز روستا تأمین شد. این روستا دارای مساحتی حدودی 10 هکتار زمین 

مسطح محصورشده در جنگلی سرسبز و پوشیده از درختان بلند راش، تسکا، ممرزوخرمندیس 

است که بهشتی را در خورد جای داده است. سؤال اصلی اینجاست که چرا روستایی با چنین 

فضایی و قرارگرفته در دل طبیعت با پتانسیل های بسیار که از گذشته مردم بومی منطقه از 

هر جزء این منطقه برای رفاه و حیات خود بهره می برده اند در حال نابودی است؟ چرا امروزه 

نسبت به معماری گذشتگان که با تکیه بر دانش بومی شکل گرفته بی تفاوت هستند و اهمیت 

این معماری در روستا حفظ نشده است؟ چرا از الگوهای زیبا و منحصربه فرد آن در طراحی 

خانه های امروزی استفاده نمی شود؟ باوجودی که پس از سال ها هنوز خانه های قدیمی این 

منطقه استوار و محکم پابرجا مانده اند و با بناها امروزی در حال رقابت اند.

معماری بومی روستا:

ابتدا برای ساخت بنا محل ساخت را پی کنی می کرده اند و سپس با استفاده از سنگ های 

بزرگ که از رودخانه ای در فاصله 50 متری از این خانه ها واقع شده پی بنا را احداث می شده 

چوب های  از  آنان  اکثر  که  است  بوده  چوب  جنس  از  قدیمی  بناهای  اصلی  سازه  است. 

این نوع چوب ها در دسترس بوده اند  َملج و شمشاد است؛ زیرا  لَک، ممرز،  شبخوش، کرات، 

ت
اخ

شن
بر 

ی 
مد

رآ
د

معــماری بومـــی 
روستای الت )سیاه مشته(

زهــــرا نــوتج
دانشجوی دوره کارشناس ارشد، معماری، 

دانشگاه شفق تنکابن
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و از باکیفیت ترین چوب ها در ساختمان سازی بوده اند. اکثر بناها به صورت 

ِزگامه ای و دارورچین ساخته می شده اند، پس از اتمام ساخت سازه بنا آن 

را گل کاری می کرده اند که اندود آن از ترکیب گل، کاه و آب بوده است و 

برای روکاری، بقول خود مردم این منطقه ِگل هاوردن استفاده می کردند 

که از ترکیب چوب خاکه و ِگل رس و آب به دست می آید که به صورت 

مایع است و کار رنگ و روغن درآالن را می کند و نمایی شکیل تر را ایجاد 

می کند. بام بناها درگذشته به صورت لت سر بوده که با سنگ هایی با اندازه 

متوسط روی سقف اجرا می شده است. سا ل های اخیر برای در امان ماندن 

با حلب های گالوانیزه پوشش داده شده  بناها  بام  باران های متوالی  نفوذ  از 

ابتدا میخ بوده و یکسری از تزئینات  است. نحوه اتصال چوب ها به هم از 

مانند نرده ها و بقول خود مردم َدسَتک ها که برای قرار دادن کفش ها که 

معموالً به ستون ها وصل می شده، به صورت چفت وبست بوده که به گونه ای 

برش می داده اند که در داخل هم به صورت پازل قرار می  گرفته  اند.

نمونه ای از گویش های محلی مردم روستا:

)ایوان(، غالم  ایوون  )نردبان(،  َسردی  )کلید(،  زلفین  )پنجره(،  آبُشکه   

َگرد )تالر(، بوم )بام(، لَمپا )چراغ(، ُکُلم )طویله(، ایوون نال )چوبی که روی 

ُکرسی زیرستون بکار می رود(، پَره )سقف(، پَره َسر )باالی سقف(، تخته لَت 

)تخته چوبی برای پوشش سقف(، تاق َسر )باالی تاقچه(، لَت سر )یک نوع 

اندازه گیری  )پیمانه  گالِدم  )تیرچوبی(،  بُوم دار  روستا(،  رایج  پوشش سقف 

برای خوردن غذا  بزرگ چوبی  شیر(، گالِش )چوپان(، گالِش الک )ظرف 

چوپان(، َکچه )قاشق چوبی(، ُشوال )کیسه خواب نَمدی چوپان(، ُکلیر )ُکت 

نمدی چوپان(، نال )نَعل اسب(، گو )گاو( َورزا )گاو نَر(، تِلم )گاو ماده(، َدِمچ 

)گوساله(، َدِمچ ِکِرس )اتاقک گوساله(، ُکرِکه )اتاقک ماست بندی(، دوُشون 

)تختی  ُدونِفار  )دوغ(،  دو  دوغ(،  و  کره  گرفتن  برای  سفالی  بزرگ  )ظرف 

چوبی برای چکیده کردن دوغ(، پیر )طناب بستن گوساله به گاو(، ِمرس 

)ظرف شیر(، تَش )آتش(، چال )چاله(، تَش َکلِه چال )آتشدان(، ُکلِه )کوزه 

کوچک سفالی برای ماست بندی( این گویش به کاربرده معموالً همه روزه از 

آن استفاده می شده و امروزه هم در نسل جدید تر رایج است و با آن آشنایی 

کامل دارند.

معرفی برخی بناهای روستا:

بنای شماره یک:

مساحت کل بنا 122 مترمربع است و قدمتی حدوداً 68 سال دارد. سه 

نسل از پدربزرگ، فرزند و نوه هایشان در این بنا زندگی کرده اند. اسکلت 

اصلی این بنا چوب و ِگل بوده و هرساله با گل سفید مرمت و بتونه کاری 

می شود. متأسفانه امروزه این بنا به دست وراث رسیده و از مراقب های آن 

شانه خالی کرده اند و بنای مذکور در حال تخریب است. این ساختمان دارای 

زیبایی و ابهتی خاص در عین سادگی است و با آن تراس های سرتاسری و 

بزرگش جلوه گر مهمان نوازی و زیبای در عین سادگی است. طبقه همکف 

یک اتاق برای جمع شدن اعضاء خانواده بوده که تمامی کارهای خود از 

قبیل غذا خوردن و نشست های خانوادگی در آن صورت می گرفته است. 

اتاق بعدی آشپزخانه ای بزرگ و با پله ای چوبی است که روی ایوان و در 

نمای روبرو قرار دارد که با شیب زیاد دوطبقه را به هم متصل می سازد. 

همچنین بنا یک تراس بزرگ دارد که درگذشته از آن به عنوان فضایی برای 

اکثراً  و  است  می شده  استفاده  مهمانان  پذیرایی  و  غذاخوری  شب نشینی، 

آن  به  رودخانه  از سمت  که  خنکی  نسیم  دلیل  به  تابستان  در شب های 

می خورده برای خوابیدن مورداستفاده قرار می گرفته است. دو اتاق باال یکی 

برای مهمان های ویژه و دیگری نیز برای جمع کردن رخت خواب و لباس ها 

بوده است. در این بنا همه لوازم و مصالح به صورت دست ساز بوده و از خود 

روستا تهیه شده است و همین دلیل این بنا را شکیل و زیبا ساخته است و 

به سادگی در نظرها می نشیند.

بنای شماره دو:

بناهای ساخته شده  اولین  و جزء  است  مترمربع  آن 120  مساحت کل 

در روستا است که شش نسل در این بنا زندگی کرده اند و امروزه نیز در 

این بنا سکونت جریان دارد. به دلیل بارش های فراوان پوشش سقف را از 

لَت سر را به ورق های حلب تغییر داده اند تا از رطوبت درامان بماند اما این 

کافی نبوده زیرا در طول 80-85 سال گذشته که از عمر این بنا می گذرد 

مواد و مصالح آن عمر مفید خود و مقاومت های الزم را ازدست داده و رو به 

ویرانی است. این بنا سه اتاق دارد؛ یکی در طبقه اول که اتاق مهمان است 

و یک غالم گرد )تاِلر( و یکی از معروف ترین تراس های این روستا است که 

مهمانی های فراوانی را به چشم دیده است. به دلیل ُمشرف بودن به رودخانه 

و آب هوایی فوق العاده روستا اکثراً تمایل داشته اند آنجا بنشینند و از منظره 

و آب وهوا لذت ببرند. طبقه همکف دو اتاق دارد یک آشپزخانه کوچک که 

طاقچه های زیبا برای قرار گیری ُگله )کوزه کوچک ماست( دارد. اتاق کناری 

اتاق پذیرایی بوده و امروزه هم به همین منظور مورداستفاده قرار می  گیرد. 

در ایوان )ایوون( نیز یک آتشدان )آتَش َکلِه چال( وجود داشت که نان و 

غذاهایشان در اینجا طبخ می شد.

بنای شماره سه:

این بنا که مساحت کل آن 75 متر مربع است. بنای آن ارسال 1332 

ساخته شده و سه نسل در آن سکونت داشته اند که امروزه به دست وارث 

افتاده و به شکل کاماًل بی رحمانه ای روبه ویرانی است و از آن به عنوان اتاق 

گوساله )َدِمچ ِکرس( استفاده می شود. در حال حاضر مقاومت بنا بسیار کم 

شده و با کوچک ترین حرکتی می لرزد و طبقه باال بنا ظرفیت عبور حتی 

یک نفر را ندارد. این ساختمان دارای دو اتاق برای استفاده خود افراد خانه 

و یکی از کوچک ترین بناهای دوطبقه روستاست؛ و دارای تاِلر )غالمگرد( 

است. این بنا جدا از اندازه کوچکش زیبایی خاصی دارد و در آن از تزئینات 

بیشتری استفاده شده است.



علـمی24 کمـیته 
                   معـماری بومــی ایکـومـوس ایـران

تصاویر شماره 1 تا 3 : نقشه های ترسیمی بنای شماره یک.

تصویر شماره 4 : نمای بنای شماره یک.

تصویر شماره 7 : فرم پنجره ها در بنای شماره یک درطبقه اول و قرار گیری آن درزاویه نورگیری. تصویر شماره 5 : تصویر پله چوبی و تکرار تاقچه ها روی دیوار 
ایوان بنای شماره یک.

: نمای خارجی بنای شماره یک که دیوار خارجی  تصویر شماره 6 
آن با ِگل اندود شده
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تصاویر شماره 8 تا 10 : نقشه های ترسیمی بنای شماره دو.

وب  دو  شماره  بنای  نمای   :  11 شماره  تصویر 
کارگیری چوب به عنوان سازه اصلی.

تصویر شماره 14 : در این تصویرسازهی دارورچین 
بنا قابل رویت است.

تصویر شماره 19 :دور نمای بنای شماره دو و فاصله اش تا رودخانه.تصویر شماره 18 : تراس بزرگ مهمان نشین )تاِلر(.تصویر شماره 17 : دستگیره دست ساز.

تصویر شماره 16 : نرده ها و ستون های چوبی و اتصال آن ها به هم در بنای شماره دو.تصویر شماره 15 : نرده ها و پله چوبی دست ساز.

تصویر شماره 13 : سکونت درقدیمی ترین بنای این روستا.تصویر شماره 12 : اندود نمای بنای شماره دو.



علـمی26 کمـیته 
                   معـماری بومــی ایکـومـوس ایـران

تصاویر شماره 20 تا 22 : نقشه های ترسیمی بنای شماره سه.

نکردن تصویر شماره 23 : نمای بنای شماره سه. با مراقبت  بنا که  اندود  تصویر شماره 24: 
صاحبان درحال نابودی است.

تصویر شماره 25 : کنسول کوچک بنا که درحال نابودی است.

تصاویر شماره 26 تا 28 : نقشه های ترسیمی بنای شماره چهار.

شماره  بنای  نمای   :  29 شماره  تصویر 
چهار.

این تصویر شماره 30 : سازه زگامه ای بنای شماره چهار. بنا به  با رها کردن صاحب  بنا که  اندود  : ریزش  تصویر شماره 31 
شکل درآمده است.
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تصاویر شماره 32 تا 34 : نقشه های ترسیمی بنای شماره پنج.

تصاویر شماره 35 تا 37 : نقشه های ترسیمی بنای شماره پنج.

بنای شماره چهار:

 مساحت این بنا 31 مترمربع و یک طبقه است. یک اتاق و یک تراس 

کوچک دارد و جداره های آن چوبی و نوع ساخت آن زگامه ای است. این 

در  و  کرده اند  زندگی  آن  در  نسل  دو  و  دارد  قدمت  سال   60 حدوداً  بنا 

حدود 15 سال است که از این بنا نقل مکان کرده و در حال حاضر در حال 

تخریب است.

بنای شماره پنج:

زندگی کرده اند  آن  در  نسل  دو  و  دارد  مترمربع مساحت  بنا 31  این   

بنا  این  افراد دیگر  به  به دلیل فروش  امروزه  و قدمت آن 52 سال است. 

بازسازی شده و ساختار اصلی آن زیر تن مصالح بنایی امروزی مدفون شده 

و به فراموشی سپرده است.

بنای شماره شش:

قدمت این بنا 70 سال است و تنها شامل یک اتاق با دری کم ارتفاع 

بدون پنجره است. جداره بنا به صورت زگامه ای و از جنس چوب است و 

با ِگل اندود شده و امروزه این بنا به عنوان انبار مورداستفاده قرار می گیرد.

بناهای فراوانی در این روستا وجود داشته است که بسیار کامل تر و دارای 

جزییات بیش تری بوده اند اما با تغییر زندگی و عدم مراقبت و نگهداری از 

انجام  از  است. هدف  نمانده  باقی  آن ها  از  اثری  و هیچ  تخریب شده   آن ها 

پژوهش فوق ثبت و مستندنگاری بناهای باقی مانده بوده است. امید است 

که مردم بومی در حفظ و نگهداری این بناها کوشا باشند.

تصویر شماره 39 : تصویر بنای شماره شش.تصویر شماره 38 : تصویر به جا مانده از بنای شماره پنج.
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مقاله

آنـــدره مــاروتـی
معماری،  میراث  حفاظت  دکــــتری 

دانشگاه پلی تکنیک میالن

معیارها  این  حال  است.  مشترک  معیارهای  اساس  بر  نمونه ها  دسته بندی  شناسی،  گونه 

ممکن است فرمی و یا مرتبط با عملکرد فضاهای معماری ابنیه باشد. در فرآیند گونه شناسانه، 

با بررسی مجموعه خصوصیات مورفولوژی یا شکلی و فضایی بناها و یافتن وجوه اشتراک آنان، 

ابنیه دسته بندی می شوند )خمری و دیگران، 1396(.  در این مقاله به منظور شناخت و درک 

ظرایف به کاررفته در ساخت سردرها، به دسته بندی و بررسی فرمی آن ها در خانه های قدیمی 

محله جلفا اصفهان پرداخته می شود.

روش تحقیق:

در تابستان سال 1391 در مسافرتی به اصفهان اقدام به عکاسی سردر خانه های قدیمی 

نکردم.  یادداشت  را  شده  عکاسی  سردرهای  نشانی  متأسفانه  نمودم.  اصفهان  جلفای  محله 

بالفاصله پس از بازگشت از سفر، تصویر ها را به سه دسته سردر با درب قدیمی اصلی، سر در 

با درب فلزی و سر در با درب بازسازی شده تقسیم نمودم. با رجوع دوباره به عکس ها، برای 

مبنای  بر  بندی جدیدی صرفاً  و دسته  به هم ریخته  را  اولیه  تقسیم بندی  مقاله،  این  نوشتن 

شکل ظاهری سردرها به وجود آوردم و سپس زیرشاخه ماده ساخت را نیز به آن ها اضافه 

نمودم. هدف از این تحقیق، بررسی و درک ارتباط بین اجزای تشکیل دهنده سردر به عنوان 

یک عنصر معماری مستقل، بدون در نظر گرفتن تاریخ ساخت آن ها است. نکته قابل توجه این 

است که جامعه آماری این تحقیق محدود به عکس های گرفته شده توسط نگارنده در تابستان 

1391 و منطقه جلفا اصفهان است؛ بنابراین به دست آوردن هرگونه نتیجه گیری قطعی منوط 

اینکه  دیگر  نکته  است.  بزرگ تری  آماری  جامعه  بررسی  و  کامل تر  اطالعات  جمع آوری  به 

استفاده از فرم های نیم گرد و فرنگی سازی در طاق ها از اواسط دوره قاجار رواج یافت ولی تا 

زمانی که تحقیق تاریخی جامعی صورت نگیرد نمی توان ادعا کرد که کلیه طاق های نیم گرد 

در زمان قاجار ساخته شده اند مخصوصاً در منطقه جلفا اصفهان که فرم نیم دایره برای ارامنه 

ناآشنا نبوده و استفاده از آن در معماری سنتی ارمنستان از پیشینه ای طوالنی برخوردار است. 

در مورد گونه شناسی خانه های دوره قاجار در اصفهان، دکتر مریم قاسمی سیچانی و دکتر 

تحقیق  ولی  معماریان، 1389(   و  )سیچانی  کرده اند  منتشر  مقاله ای  معماریان  غالمحسین 

جامعی صرفاً در مورد گونه شناسی سردرهای خانه های جلفای اصفهان صورت نگرفته است.
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جامعه  مطالعه  و  طبقه بندی  به  پرداختن  از  پیش  و  مقاله  شروع  در 

و  برشمرده  را  ایرانی  سردرهای  تشکیل دهنده  اجزای  انتخاب شده،  آماری 

قسمت های موردنیاز برای سهولت تبادل اطالعات بین نگارنده و خواننده 

این مقاله را مشخص می نمایم.

اجزای تشکیل دهنده ورودی:

ورودی یکی از عناصر مهم بنا است. در گذشته سردر ورودی نسبت به 

سایر اجزا خانه، از ویژگی ها و امتیازات خاصی برخوردار بوده، زیرا عالوه بر 

این که به عنوان یک عنصر رابط بین برون و درون خانه محسوب می شده، 

ازلحاظ زیبایی بصری نیز شاخصی برای تشخیص ارزش هویت و معماری 

هر ساختمان بوده است. عالوه بر این، تنها مکانی که نشان دهنده اعتقادات، 

باورها و سنت های گذشته مردم بوده، سردر منازل است )محمدی و رجبی، 

 .)1389

جلوخان: فضایی وسیع و بزرگ است که در جلوی پیش طاق بعضی 

اهداف  از  یکی  است.  می شده  ساخته  و  طراحی  بزرگ  و  مهم  بناهای  از 

جلوخان، اهمیت بخشیدن به فضای ورودی بنا و تمایز بهتر آن از فضای 

معبر یا میدان بوده است )نیلفروشان، 1381(.  استفاده از جلوخان برای 

خانه های اعیانی در زمان قاجار متداول بوده است )تصویر شماره یک(.

سردر: کمابیش می توان گفت که معموالً سطح سردر هر فضای ورودی 

بنا بوده است )نیلفروشان، 1381(.   از نمای خارجی هر  مزین ترین سطح 

سردر ورودی خانه های تاریخی یک فضای اتصالی-انتقالی است که معبر را 

به درون خانه متصل می نماید. دیوار خانه به نحوی دو طرف در ورودی را 

در بر می گیرد که فرد در حال انتظار می تواند از جریان تردد اصلی درون 

کوچه کناره گیرد. سایه مختصری ایجاد شود و باران و برف در مقابل در 

ورودی بر سر مراجعه کنندگان فرود نیاید )حائری مازندرانی، 1388(.  با 

اصفهان،  تاریخی  خانه های  معماری  رایج  الگوی  بودن  درون گرا  به  توجه 

سردر تنها قسمتی از بناست که تزئینات آن برای شخص عابری که هیچ 

وابستگی به ساکنین خانه ندارد قابل مشاهده است. معموالً سر در بلندتر از 

دیوار خانه بوده و کمی بیرون زده تر از سطح دیوار است )تصویر شماره دو(.

پیش طاق: فضایی سرپوشیده و نیمه باز مانند ایوان است که در جلوی 

معبر  فضای  از  را  فضای دسترسی  و  و ساخته شده  ورودی طراحی  درگاه 

متمایز می نماید. در بسیاری از موارد در کنار هر یک از دو بنده پیش طاق 

یک سکو می ساختند )سلطان زاده 1373(.  در تصویر سوم پیش طاق با 

رنگ زرد مشخص شده است )تصویر شماره سه(.

در دو سوی پیش طاق  زوج  به صورت  است که عموماً  سکو: عنصری 

ورودی انواع بناهای سنتی ساخته می شده است. از این عنصر برای نشستن 

در جلوی یک بنا هنگام انتظار برای شخصی یا برای رفع خستگی استفاده 

فراغت  اوقات  از  برای گذران بخشی  افراد  از  بسیاری  می کردند. همچنین 

خود بر روی این سکوها می نشستند و به گفتگو مشغول می شدند. در برخی 

از شهرها این سکوها را »خواجه نشین« می نامیده اند )سلطان زاده 1373(.  

بررسی ها نشان می دهد در محالت و خانه های پیروان هر دین، سعی شده 

یابد  عینی  تجلی  دین  هر  باورهای  اسالمی،  غالب  فرهنگ  باوجود  است 

در  سکوها  وجود  گفت  بتوان  شاید  دلیل  همین  به    .)1385 )کاراپتیان، 

چراکه  دارد  پررنگ تری  اجتماعی  کاربرد  اصفهان  جلفای  خانه های  سردر 

زنان ارمنی با آزادی و فراغت بیشتری در خارج از خانه و بر روی سکوها 

وقتشان را سپری می کردند و این سکوها تبدیل به مکانی برای انتقال اخبار 

و شایعات بوده است.

درگاه  می گیرد،  قرار  آن  در  ورودی  در  که  کوچکی  فضای  درگاه: 

خوانده شده است. ازلحاظ ساختمانی، درگاه فضایی است که در دو سوی 

آن دو جرز یا دیوار قرارگرفته است که چارچوب در ورودی در آن نصب شده 

است. عمق درگاه در بسیاری از بناها در حدود نیم متر است، اما اندازه آن تا 

تصویر شماره 1 : جلوخان فضایی است در جلوی پیش طاق بعضی از بناهای مهم که برای اهمیت بخشیدن به فضای ورودی بنا و تمایز بهتر آن از معبر یا میدان ساخته می شود. 
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تصویر شماره 2 : سردر هر فضای ورودی مزین ترین سطح از نمای خارجی بنا بوده و معموالً بلندتر و کمی بیرون زده تر از دیوار ساخته می شود.

تصویر شماره 3 : پیش طاق )مشخص شده با رنگ زرد( فضایی سرپوشیده و نیمه باز مانند ایوان است که فضای دسترسی را از فضای معبر متمایز می نماید.

حدود یک و نیم متر نیز می رسیده است )سلطان زاده 1373(. 

به شمار می آید که  ورودی  فضای  مهم  عناصر  از  یکی  ورودی  در  در: 

کارکردهای اصلی آن کنترل ارتباط میان فضای درونی بنا و فضای بیرونی 

آن است )نیلفروشان، 1381(.  

مصالح عمده خانه های اصفهان خشت است و حضور آجر به علت گرانی 

و سختی تهیه بسیار کم رنگ است )سیچانی و معماریان، 1389(.  بنابراین 

بدون در نظر گرفتن شکل کلی سردر، ماده ساختمانی بکار رفته در ساخت 

آن می تواند بیانگر استطاعت مالی صاحب خانه باشد. شکل یکسانی از سردر 

ممکن است با کاه گل، آجر و یا سنگ مرمر ساخته شود. در تصویر اول، 

ماده  درصورتی که  دارند  یکسانی  کلی  شکل  دو  و  یک  شماره  سردرهای 

بکار رفته در سر در شماره یک خشت و کاه گل است و هیچ  ساختمانی 

عنصر آجری و یا سنگی در ساخت آن به کار نرفته است. سر در شماره دو 

تماماً با سنگ مرمر ساخته شده و سردر شماره سه دارای پیشانی آجری، 

ساقه خشتی سفیدکاری شده و پی سنگی است )تصویر شماره یک(.

در این مقاله، به منظور وضوح بیشتر، نمای سردرها را به دو قسمت اصلی 

تقسیم می نمایم: 1-سطح بیرونی سردر، قسمتی که تقریباً هم سطح دیوار 

خارجی بنا یا کمی پیش آمده تر از آن است )مشخص شده با رنگ قرمز در 

تصویر چهارم( برای سهولت، از این به بعد این قسمت را »سردر« خواهم 

نامید. 2- پیش طاق و فضای انتقال از سردر به سطحی که چارچوب درب 

از  سهولت،  برای  چهارم(  تصویر  در  آبی  رنگ  با  )مشخص شده  قرارگرفته 

به  را  نامید. خود سردر و طاق  را »طاق« خواهم  این قسمت  بعد  به  این 

برای  مجزا  فضای  و شش  کرده  تقسیم  پیشانی  و  ساقه  پی،  قسمت  سه 

بررسی به وجود آورده ام. به عنوان مثال در تصویر چهارم »پی سردر« آجری، 

سردر«  »پیشانی  شکل،  مستطیل  کاه گلی  قاب  دو  دارای  سردر«  »ساقه 

دارای دو ردیف تزیین آجری، »پی طاق« دارای دو سکوی کوچک آجری، 

»ساقه طاق« بدون تزیین و »پیشانی طاق« با طاق آهنگ جناغی کم عمقی 

پوشیده شده و توسط دو باریکه طاق به سطح چهارچوب درب می رسد و 

تاسه ها با سه کنج پرشده اند )تصویر شماره چهار(.

انواع تقسیم بندی ها:

شکل سردر  ●

سه بخش  ○    

مربعی  ○    

مستطیلی  ○    

شکل طاق  ●

جناغی )تیزه دار(  ○    

نیم گرد )مازه دار(  ○    

میزان استفاده از آجر  ●

تمام آجری  ○    
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تصویر شماره 4 : در این مقاله به منظور سهولت، قسمت مشخص شده توسط رنگ قرمز را »سردر« و قسمت مشخص شده توسط رنگ آبی را »طاق« نامیده و هرکدام از آن ها را به سه قسمت 
»پی«، »ساقه« و »پیشانی« تقسیم نموده ام.

سردر آجری  ○    

پیشانی سردر آجری  ○    

بدون آجر  ○    

تقسیم بندی ازلحاظ شکل سردر:

دیوار  با  مقایسه  در  است.  سردر  کلی  شکل  تقسیم بندی  این  مبنای 

خارجی ساختمان، سردر کمی بیرون زدگی دارد. شکلی که این بیرون زدگی 

ایجاد می کند ممکن است مستطیلی با طول موازی با سطح زمین باشد، 

مربع شکل باشد یا به صورت مستطیلی با عرض موازی با سطح زمین باشد. 

در زیر این سه نوع سر در را موردمطالعه بیشتر قرار می دهم.

به صورت  می گیرند  قرار  دسته  این  در  که  سردرهایی  بخش:  سه 

مستطیلی هستند که طول آن ها با زمین موازی است. معموالً به سه قسمت 

تقسیم می شوند. قسمت مرکزی که بزرگ تر بوده و شامل طاق و درگاه 

ورودی است. دو بخش کناری کاربرد ساختمانی نداشته و صرفاً برای زیبایی 

دارای  سردرها  نوع  این  ساخته شده اند.  چشم نوازتر  تناسبی  به  رسیدن  و 

چهارعنصر عمودی و یک عنصر افقی در باالترین قسمت سردر می باشند. 

در زیر به بررسی دقیق تر سردرهای تصویر پنجم می پردازم. تصویر شماره 

و  پی  ساخته شده  آجر  با  که  قسمتی  تنها  و  بوده  خشتی  سردری  یک 

و  بوده  گلدانی شکل  تزیینی  دارای  سکوها می باشند. چهارعنصر عمودی 

می باشند.  قسمت  باالترین  در  ساده  تزئینی  دارای  کناری  مستطیل  دو 

تصویر شماره دو سردری بازسازی شده است که چهارعنصر عمودی، عنصر 

افقی و چفد طاق های آن با آجر پوشانده شده اند. دو طاق مازه دار درون 

قسمت  و  قرارگرفته  درب  چارچوب  از  باالتر  کمی  کناری  مستطیل های 

تصویر  در  می باشند.  سنگی  و سکوها  پی  است.  تزیین  بدون  آن ها  باالی 

شماره سه چهارعنصر عمودی سفیدکاری شده و مشخص تر از قسمت افقی 

پیشانی سردر می باشند. خود پیشانی بدون تزیین بوده اما با خطی افقی 

که کمی باالتر از پاکار طاق اصلی قرارگرفته، به دو قسمت تقسیم شده اند. 

به این ترتیب دو مستطیل و دو مربع به وجود آورده اند. مستطیل ها دارای 

و  پی  دارند.  چلیپا شکل  تزئینی  مربع ها  و  بوده  دار  مازه  ساده  طاق  یک 

سکوها سنگی می باشند. تصویر شماره چهار شباهت زیادی به  تصویر شماره 

سه دارد با این تفاوت که مربع های دو طرف فاقد تزیین بوده و سکوها و پی 

آجری می باشند. پیشانی سردر دارای دو ردیف تزیین آجری است. تصویر 

شماره پنج ساده ترین نوع سردر سه بخش است که دارای کمترین تزیینات 
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تصویر شماره 5 : سردرهای سه بخش.

است. تصویر شماره شش کمی از سایر سردرها متمایز است چراکه برخالف 

سایر سردرهای این بخش که هر چهارعنصر عمودی هم سطح می باشند، 

در اینجا دو عنصر عمودی وسط کمی بیرون تر از دو عنصر کناری بوده و 

خود  کناری  مستطیل  دو  می نمایند.  مشخص تر  را  درگاه  و  طاق  اهمیت 

مانند تصویر های سه و چهار با یک عنصر افقی به دو قسمت تقسیم شده و 

قسمت های پایین دارای دو طاق مازه دار می باشند.

مانند سردرهای قسمت  و  این سردرها مربع است  مربعی: شکل کلی 

سردرها  نوع  این  معموالً  ندارند.  سردر  طرف  دو  در  جداگانه  اجزایی  اول 
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تصویر شماره 6 : سردرهای مربعی.

برای اینکه به ارتفاع الزم برسند )کمی باالتر از دیوار خارجی ساختمان( 

یا باید دو عنصر کناری کلفتی داشته باشند یا طاق آن ها بزرگ باشد که 

این مسئله باعث ایجاد فضایی مسطح در باالی طاق و زیر پیشانی می شود 

در  می ماند.  باقی  تزیین  بدون  قسمت  این  کم اهمیت تر  سردرهای  در  که 

این نوع سردرها معموالً قسمت ساقه سردر )که دو عنصر عمودی در آن 

دقیق تر  بررسی  به  اینجا  در  هستند.  تزیین  هرگونه  فاقد  قرارگرفته اند( 

دو  سه،  تا  یک  شماره  تصویر های  در  می پردازم.  ششم  تصویر  سردرهای 

عنصر عمودی و پیشانی خشتی و فاقد تزیین می باشند. در دو تصویر دوم 

و سوم دو ردیف تزیین آجری در باالترین قسمت پیشانی سردر وجود دارد. 

در تصویر های چهارم تا ششم، کل سردر آجری بوده و قسمت خالی بین 

شماره  تصویر  در  تزیین شده اند.  مختلف  آجرچینی های  با  پیشانی  و  طاق 

هفت دو عنصر عمودی خود با حالتی سه بعدی )بدون شکست( به قسمت 

شکلی  و  است  عمودی  عنصر  دو  از  تر  زده  بیرون  که  می رسند  پیشانی 

منحصربه فرد و بسیار متفاوت از سایر سردرها به وجود می آورند. بخش پی 

و سکو سنگی است. در تصویر شماره هشت عناصر عمودی و افقی سردر 

بسیار شبیه به تصویر های چهار تا شش بوده اما بخش مرکزی فاقد طاق 

است که این مسئله باعث به وجود آمدن فضای خالی بسیار بزرگی بین 

پیشانی سردر و چارچوب درب شده است که فقط سفیدکاری شده و هیچ 

تزیینی ندارد. تصویر شماره نه سردری آجری و بسیار مجلل است که در آن 

عالوه بر انواع تزیینات آجری، در بخش بین پیشانی و طاق از آجر لعاب دار 
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تصویر شماره 7 : سردرهای مستطیلی.

استفاده شده است.

دو  عمودی؛  کشیدگی  علت  به  مستطیلی  سردرهای  در  مستطیلی: 

را  دیوار خارجی  از  و در کل فضای کمتری  بوده  باریک تر  عنصر عمودی 

از سردر شماره سه، سایر سردرها  غیر  تصویر هفتم؛  در  اشغال می کنند. 

دارای طاق آهنگ مازه دار بسیار کم عمقی می باشند.

تقسیم بندی ازلحاظ شکل طاق:

در این قسمت، طاق را به دو دسته جناغی )تیزه دار( و نیم گرد )مازه 

دار( تقسیم می نمایم.

می دهم.  قرار  موردبررسی  را  سردر  نه  بخش  این  در  جناغی:  طاق 

آهنگ  بدون طاق  و  آهنگ دار  دو قسمت طاق  به  را  این بخش  طاق های 

آهنگی جناغی  دارای طاق  و هشت  دو، سه  تصویر های  تقسیم می نمایم. 

و کم عمق بوده، تصویر های یک، پنج، شش، هفت و نه بدون طاق آهنگ 

و به شکل نیم گنبد بوده و تصویر شماره چهار دارای طاقی بدون عمق و 

مسطح است. طاق های دارای طاق آهنگ جناغی، سطح چارچوب درب را 

با دو باریکه طاق به پشت طاق آهنگ وصل می نمایند و بنابراین قسمت 

پشت طاق آهنگ خود به سه بخش تقسیم می شود. بخش های کوچک تر 

کناری با سه کنج و تاسه پرشده اند و قسمت میانی خود دارای چفدی تیزه 

تیزه دار  این چفد  باالی چارچوب درب است. در سردر شماره دو  بر  دار 

تشکیل  را  کتیبه سردر  پرشده که  آجری  دار  مازه  توسط یک چفد  خود 

می دهد. در سردر شماره هشت، چفد تیزه دار باالتر و نزدیک به طاق آهنگ 

جناغی بوده و کتیبه ای با تزیینات آجری اطراف چارچوب در را پوشانده 

است. در سردر شماره یک، قسمت ایوان مانند طاق بدون تزیین است و 

قسمت کتیبه دارای چفدی به شکل نصف چلیپا است. ایوان در تصویر های 

با پتکانه پرشده  با کاربندی و در تصویر شماره پنج  شماره شش و هفت 

است. سردر شماره هفت دارای کتیبه با تزیینات گچ بری بوده و در سردر 

شماره نه بخش بین پیشانی و طاق با طرح های هندسی )احتماالً آجری( 

پرشده است.

طاق مازه دار: طاق های این بخش را مانند بخش قبل به دو قسمت 
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تصویر شماره 8 : طاق جناغی.

دو،  یک،  سردرهای  نموده ام.  تقسیم  آهنگ  طاق  بدون  و  آهنگ  طاق  با 

دار  مازه  آهنگی  دارای طاق  و چهارده  دوازده  نه،  پنج، شش، هفت،  سه، 

می باشند و سایر سردرها بدون طاق آهنگ هستند و انتقال از سطح سردر 

به سطح چارچوب درب به اشکال مختلف صورت گرفته است. در سردرهای 

هشت، یازده، سیزده و پانزده انتقال به صورت کمانی از دایره انجام شده و 

این نوع  ایجاد کرده است )در سردر سیزدهم  شکل ظریف و چشم نوازی 

انتقال مشخص تر دیده می شود چراکه برخالف سایر سردرها به دلیل تنگی 

کوچه نتوانستم تصویری از روبرو بگیرم(. ترکیب دو فضای انتقال کمانی و 

استفاده از آجر لعاب دار برای تزیینات سکو، سردر شماره هشت را متمایز 

نموده است.

تقسیم بندی ازلحاظ میزان استفاده از آجر:

به دلیل اینکه در جامعه آماری فقط یک سردر تمام سنگی )سردر دوم 

میزان  ازلحاظ  نداده ام.  قرار  موردبررسی  را  آن ها  داشتم،  اول(  تصویر  در 

استفاده از آجر، سردرها را به چهار قسمت تمام آجری، سردر آجری و طاق 

بدون آجر، پیشانی آجری و بدون آجر تقسیم نموده ام که در زیر به بررسی 

دقیق تر آن ها می پردازم.

تمام آجری: در هر سه سردر این بخش )تصویر دهم( فضای انتقال از 

سطح سردر به سطح چارچوب درب توسط طاق آهنگی مازه دار پوشانده 

شده است. در تصویر اول مجلل ترین تزیینات آجری )در بین جامعه آماری( 

در  است.  قرارگرفته  باالی درب  تزیینات گچ بری  با  کتیبه ای  و  به کاررفته 

با آجر لعاب دار است و در تصویر سوم  تصویر دوم کتیبه دارای تزییناتی 

کتیبه تزییناتی از جنس آجر به کاررفته در سایر قسمت ها است.

از آجر  پیشانی کاًل  و  این سردرها دو قسمت ساقه  سردر آجری: در 

ساخته شده و دارای پی سنگی می باشند. سردر شماره چهار منحصربه فرد 
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تصویر شماره 10 : سردرهای تمام آجری.

تصویر شماره 9 : طاق مازه دار.
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تصویر شماره 11 : سر در آجری.

تصویر شماره 12 : تزیینات آجری پیشانی سردر )نعیما، 1386(.
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تصویر شماره 13 : پیشانی سر در آجری.

تصویر شماره 14 : سردرهای بدون آجر.
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است. فضای انتقال از سطح سردر به سطح چارچوب درب توسط یک کمان 

صورت گرفته و سطحی بسیار بزرگ و بدون تزیین به وجود آورده است.

با  ساخته شده  قسمت  تنها  سردرها  این  در  آجری:  سردر  پیشانی 

تصویر سیزدهم،  از  چهارم  و  اول  در سردرهای  است.  پیشانی سردر  آجر 

آجر  با  دوازدهم(  )تصویر  دندان موشی  یا  گرگی  گوش  قسمت  آجرهای 

دوم،  تصویر های  در  سردر  پیشانی  ساخته شده اند.  فیروزه ای رنگ  لعاب دار 

یک  تنها  و  بوده  دندان موشی  یا  گرگی  گوش  قسمت  فاقد  پنجم  و  سوم 

ردیف مداخل یا پوز گوی )تصویر دوازدهم( بر روی یک ردیف آجر ساده 

قرارگرفته است.

بدون آجر: در این نوع سردرها غیر از یک ردیف ساده آجرچینی در 

و سکو  پی  قسمت  در  مواقع  بعضی  در  و  یا سردر  دیوار  قسمت  باالترین 

)تصویر های پنج و نه(، هیچ بخش آجری دیگری وجود ندارد.

بررسی  و  مقایسه  برای  مقاله صرفاً  این  در  انجام شده  تقسیم بندی های 

را  سردرها  است.  اصفهان  جلفا  محله  خانه های  سردرهای  ظاهری  شکل 

می توان از ابعاد مختلف دیگری بررسی نمود. بررسی تاریخی، مطالعه سیر 

تکاملی، بررسی فرم ها یا مواد ساختمانی رایج در دوره های مختلف تاریخی، 

همگی می توانند ابعاد دیگری از این عنصر معماری مستقل کمتر مطالعه 

شده را نمایان کنند. به منظور انجام هرگونه تحقیق علمی و به دست آوردن 

از  جامع  اطالعاتی  بانک  یک  ایجاد  اول،  شرط  استناد،  قابل  نتیجه گیری 

کلیه سردرهای محله جلفا اصفهان، گردآوری و یکپارچه سازی کلیه اسناد 

نمودن مصالح  انجام تصویر برداری حرفه ای و مشخص  تاریخی،  و مدارک 

ساخت هرکدام از آن ها است. اطالعات این بانک اطالعاتی باید در دسترس 

عموم قرار گیرد و افراد متخصص اقدام به مطالعه و بررسی و آن ها نمایند 

و نتیجه در قالب مقاالت علمی منتشر گردد.

 منابع:

 .1396 رونده.  محمدرضا  و  رجبعلی،  حسن  رضا،  خمری،  پاسیان   -

گونه شناسی مساجد بلوچستان ایران، از دوره قاجار تا معاصر. دو فصلنامه 

مطالعات معماری ایران )11(: 205-189.

- قاسمی سیچانی، مریم، و غالمحسین معماریان. 1389. گونه شناسی 

خانه دوره قاجار در اصفهان. هویت شهر، دوره 5 )7(: 94-87.

- محمدی، رضا و رجبی، محمدعلی. 1389. »بررسی کتیبه های سردر 

ورودی منازل تهران از دوره قاجار تاکنون«، نگره، شماره 15، ص 27-19.

و  هنر  فرهنگ  اصفهان،  ورودی های   .1381 محمدرضا،  نیلفروشان،   -

معماری.

)بررسی  فرهنگ طبیعت  مازندرانی. محمدرضا. 1388. خانه  - حائری 

معیارهای  و  فرآیند  تدوین  به منظور  معاصر  و  تاریخی  خانه های  معماری 

طراحی خانه(. مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری.

- سلطان زاده. حسین، 1373. فضاهای ورودی در معماری سنتی ایران. 

دفتر پژوهش های فرهنگی.

اصفهان«،  نو  جلفای  ارامنه  »خانه های   ،)1385( کاراپت.  کاراپتیان،   -

ترجمه مریم قاسمی سیچانی، تهران، فرهنگستان هنر.

- نعیما، غالمرضا. 1376، دزفول شهر آجر، میراث فرهنگی کشور، تهران.
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چکیده:

کلی  ساخت  در  که  است  معیارهایی  اصولی ترین  از  یکی  رون،  همان  یا  و  جهت گیری 

شهرها از آن بهره می برده اند. معماران سنتی ایران به این امر مهم در طراحی بناهای قدیمی 

علی الخصوص خانه ها پی برده اند و از آن به بهترین نحو بهره مند شده اند.

با  آن ها  برهم کنش  مبنای  بر  باید  فضاهای شهری  و  در حقیقت جهت گیری ساختمان ها 

به همسازی  به نوعی،  فرآیند طراحی  تابش خورشید صورت پذیرد. در  زاویه  بادهای غالب و 

نیازمندیم و اگر بخواهیم از نور طبیعی و همچنین تهویه طبیعی درون ساختمان ها استفاده 

بهینه ای داشته باشیم باید به این اصل مهم یعنی جهت گیری ساختمان توجه زیادی داشته 

موجب  نه تنها  که  می پذیرد  انجام  طراحی هایی  نشود  توجه  مهم  مبحث  این  به  اگر  باشیم. 

آسایش ساکنین نمی شود، بلکه مسبب مشکالت عدیده ای همچون سرمای شدید در زمستان 

و گرمای طاقت فرسای تابستان می شود و در حالت کلی می توان گفت موجب سلب آسایش و 

آرامش ساکنین می شود.

کرمان، اقلیم، جهت گیری، شکل گیری، رون، معماری، خانه، معبر

مقدمه: 

معماری ایران دارای ویژگی هایی است که هر یک در عین سادگی معرف شکوه و عظمت 

برخوردار  به خصوص  ارزشی  از  جهان  دیگر  کشورهای  معماری  با  مقایسه  در  که  است  آن 

است. معماری مسکونی ایران یکی از زیرمجموعه های معماری سنتی به شمار می آید. معماری 

شهر  آن  معماران  مهارت  و  رسوم  آداب،  فرهنگ،  بیانگر  خانه ها  همان  یا  شهر  هر  مسکونی 

می باشند. معماری و شهرسازی ایرانی ارتباط دوسویه با طبیعت دارد و این ارتباط را می توان 

در به کارگیری مصالح، طراحی گودال باغچه، ساخت بادگیر، بهره مندی از رون و موارد مشابه 

پیمان سلیماني روزبهانی
و  ابنیه  احیاء  و  مرمت  ارشد،  کارشناسی 

بافت هاي تاریخی/ دبیر کارگروه معماری 

بومی شرق فالت مرکزی )کرمان، یزد(

اله
مق
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دیگری مشاهده کرد.

همان گونه که می دانیم در گذشته جهت ساخت شهرها و بناها از سه 

رون غالب شامل راسته، اصفهانی و کرمانی استفاده می شده است. در این 

پژوهش سعی بر آن است که این اصل اساسی معماری سنتی ایران که در 

شهرهای مختلف موردتوجه قرار می گرفته و مانند اکثر شهرهای ایران نقش 

اساسی در شکل گیری و جهت گیری خانه ها و معابر داشته به عنوان نمونه 

موردی در بافت قدیم شهر کرمان موردبررسی قرار دهیم.

اقلیم:

به طورکلی تفاوت های اقلیمی در اکثر نقاط جهان با عرض جغرافیایی و 

ارتفاع از سطح دریا مشخص می شود. میزان متفاوت و متغیر عوامل اقلیمی: 

)تابش خورشید- دمای هوا- جریان هوا و رطوبت( به دلیل تفاوت موقعیت 

جغرافیایی مناطق مختلف است و به همین دلیل حوزه های اقلیمی متفاوت 

در روی کره زمین به وجود آمده است.

متفاوت  اقلیمی  حوزه های  با  رابطه  در  محیط زیست  و  شهرها  بناها؛ 

ویژگی های خاص و متفاوتی منطبق با شرایط جوی و اقلیمی خود یافته اند.

به طورکلی تفاوت های اقلیمی در اکثر نقاط جهان با عرض جغرافیایی و 

ارتفاع از سطح دریا مشخص می شود. میزان متفاوت و متغیر عوامل اقلیمی: 

)تابش خورشید- دمای هوا- جریان هوا و رطوبت( به دلیل تفاوت موقعیت 

جغرافیایی مناطق مختلف است و به همین دلیل حوزه های اقلیمی متفاوت 

در روی کره زمین به وجود آمده است.

متفاوت  اقلیمی  حوزه های  با  رابطه  در  محیط زیست  و  شهرها  بناها؛ 

ویژگی های خاص و متفاوتی منطبق با شرایط جوی و اقلیمی خود یافته اند.

تقسیمات اقلیمی معماری ایران:

اقلیم گرم و خشک )فالت مرکزی ایران(  -

اقلیم سرد و کوهستانی )مناطق کوهستانی غرب کشور(  -

اقلیم معتدل و مرطوب )کرانه جنوبی دریای خزر(  -

اقلیم گرم و مرطوب )کرانه شمالی خلیج فارس و دریای عمان(   -

)مرادی، 1386(.

اقلیم گرم و خشک:

رشته کوه های البرز در شمال و کوه های زاگرس در غرب ایران از ورود 

بنابراین  می کنند؛  جلوگیری  ایران  مرکزی  فالت  داخل  به  باران زا  ابرهای 

میزان بارش در این منطقه بسیار کم و ناکافی و حدود 70 میلی متر در سال 

برآورد شده است. خشکی هوا باعث شده تا شدت تابش خورشید افزایش 

را  امر شوری خاک  انجام می شود و همین  یابد، تبخیر در حد فوق العاده 

سبب شده است. کمبود آب و شوری خاک به فقر پوشش گیاهی منجر 

شده و همین کمبود پوشش گیاهی، جریان شن های روان و سرعت زیاد 

بادهای گرم و خشک و غبارآلود را در پی دارد. درنتیجه ی کمبود رطوبت 

نسبی، تابستان های این منطقه به شدت گرم و سوزان و زمستان ها سرد و 

خشک است و اختالف ساالنه و روزانه دما بسیار زیاد است. معماری بومی 

مناطق گرم و خشک تحت تأثیر شرایط طبیعی و اقلیمی فوق نمایان شده 

مشخص  را  آن  ساکنان  مساکن  اکولوژیکی  ابعاد  معماری  این  در  دقت  و 

می سازد )دهقان، 1382: 69(.

اکثر مناطق نیمه استوایی را شامل می شود و در اثر وزش بادهای مهاجر 

که از جنوب¬غربی و شمال¬غربی به طرف استوا می وزد؛ هوا بسیار خشک 

منعکس شده  اشعه  و  بوده  ابر  بدون  سال  اوقات  بیشتر  در  آسمان  است. 

در  گردوخاک  و  طوفان  و  مه  و  باالست  بسیار  زمین  لم یزرع  سطوح  از 

بعدازظهرها اتفاق می افتد. بارندگی بسیار کم است و رطوبت هوا خیلی کم 

و خشکی هوا بسیار باال است.

از  است.  بیابانی  نیمه  و  بیابانی  متمایز  منطقه  دو  مرکزی شامل  فالت 

و  بیابانی  نیمه  مناطق  به عنوان  شیراز  و  اصفهان  مشهد،  تهران،  شهرهای 

از شهرهای چون کرمان، یزد و زاهدان می توان به عنوان مناطق بیابانی نام 

بسیار سرد  روزهای گرم و شب های  اقلیم  این  از دیگر مشخصه های  برد. 

پوشش  است.  تابستان های گرم و خشک  و  زمستان های سرد و سخت  و 

گیاهی در این اقلیم بسیار کم است )مرادی، 1386(.

اقلیم کرمان

گرم  اقلیم  جز  ایران،  اقلیمی  تقسیم بندی های  ازنقطه نظر  کرمان  اقلیم 

کرمان  شهر  شد  گفته  که  همان طور  می شود.  محسوب  بیابانی  خشک  و 

در دشتی با ارتفاع متوسط 1700 متر از سطح دریا واقع شده است. در اثر 

مجاورت با کویر شهداد و کویر نمک با ارتفاع تقریبی 1000 متر از سطح 

آب وهوای  دارای  متر   3400 تا   2500 متوسط  ارتفاع  با  کوه هایی  و  دریا 

خشک است. از مشخصات این گونه اقلیم اختالف شدید درجه حرارت در 

فصول سرد و گرم و حتی در شب و روز است که در اثر جابه جا شدن هوا از 

نقاط بلند کوهستانی اطراف دشت به نقاط پست )دشت کرمان( و برعکس؛ 

عالوه بر ایجاد جریان های هوا، دارای درجه حرارت متغیری است و اختالف 

زیادی بین حداقل و حداکثر درجه حرارت به وجود می آید.

معماری در اقلیم گرم و خشک:

فضای معماری اصلی هر شهری را خانه ها تشکیل می دادند. خانه های 

نمونه های  بارزترین  از  ایران یکی  سنتی موجود در مناطق گرم و خشک 

منحصربه فرد  و  اقلیمی  ویژگی های  است.  طبیعت  با  انسان  هماهنگی 

توسعه  و  ویژه  اصول  با  مساکنی  باعث شکل گیری  و خشک  گرم  مناطق 

تکنیک های هوشمندانه ای شده است. علی رغم این که در این مناطق اقلیم 

سخت و خشنی حکم فرماست ولی ساکنان بومی آن در طول سالیان دراز با 

بهره گیری از روش های ابتکاری، زندگی راحتی را برای خود مهیا می کردند.

این  در  آن ها  امتیازات  و  گلی  و  بناهای خشت  طوالنی  قدمت  باوجود 

از  بسیار  و  مردم  بیشتر  و  نمی کند  توجهی  به  آن ها  کسی  دیگر  مناطق، 

درحالی که  می دانند.  عقب ماندگی  نشانه  را  بناها  این  ساخت  معماران، 
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و  گرم  مناطق  در  واقع  خانه های  ساخت  در  طراحی  مناسب  معیارهای 

به  نیاز  ازاین رو  می دهند.  افزایش  را  طبیعی  تهویه  سیستم های  خشک، 

سیستم های پرانرژی نظیر دستگاه های تهویه هوا کاهش می یابد. این بدین 

معنی نیست که فقط به سیستم های تهویه طبیعی اتکا کنیم بلکه منظور 

استفاده و وابستگی کمتر به سیستم های با مصرف زیاد انرژی و پایداری 

بیشتر مسکن و جوامع بیابانی است )دهقان، 1382: 67(.

راپاپرت1 معتقد است خانه بیش از آن که ساختاری کالبدی باشد، نهادی 

است با عملکردی چند بُعدی متأثر از اجتماع، فرهنگ، آئین مذهبی، اقتصاد 

و اوضاع محیطی و ازآنجاکه ساخت »خانه« خود امری فرهنگی است، شکل 

و سازمان آن نیز متأثر از فرهنگی است که خانه محصول آن است.

گیفرد2 نیز معتقد است که خانه ها منطبق بر فرهنگ ها و انتظام فضایی 

موضوع  آن هاست.  در  ساکن  افراد  اجتماعی  روابط  نشان دهنده ی  آن ها، 

مربوط  ایران  و خشک  گرم  مناطق  بومی  خانه های  در ساخت  دیگر  مهم 

به جهت گیری خانه )رون خانه( می شود. این جهت گیری با توجه به زاویه 

خانه  قرارگیری  است. جهت  می شده  انجام  بادها  وزش  و  خورشید  تابش 

امان  در  و  مساعد  بادهای  از  حداکثر  استفاده  باعث  رون  این  به  توجه  با 

1-Rapoport

2-Gifford

3- میانسرا

4- یکی از ویژگی های مهم ساختاری خانه در معماری سنتی، جهت گیری فضایی آن است که متناسب با اقلیم و فرهنگ شهرهای ایرانی بوده و معماران سنتی به آن، 

رون می گفتند.

ماندن از شدت تابش خورشید می شده است. متأسفانه در سال های اخیر 

شرقی-  به صورت  خانه ها  جهت گیری  و  مسئله  این  گرفتن  نظر  در  بدون 

و  می شوند  گرم  بسیار  تابستان  در  که  ایجادشده اند  خانه هایی  غربی، 

لذا  کرد.  زندگی  آن ها  در  نمی توان  خنک کننده  وسایل  از  استفاده  بدون 

جهت گیری خانه های قدیمی به لحاظ شرایط اقلیمی موجب شد تا فضاهای 

تابستان نشین و زمستان نشین پیرامون حیاط3 قرار گیرند.

چرخش و نورگیری خانه ها در بافت قدیم کرمان

رون4 غالب در کرمان شمال غربی-جنوب شرقی می باشد.  -

زاویه چرخش )زاویه بین خط عمود بر نمای جبهه آفتاب گیر   -

ساختمان با راستای شمال( در مناطق مختلف شهر کرمان بین 12 تا 35 

درجه است )تصاویر 1-5(.

بررسی  هدف  با  هوایی  نقشه  روی  بر  پالن  جایگذاری  نمونه   -

دسترسی ها، نحوه سیرکوالسیون ارتباطی در فضاهای داخلی خانه از قبیل: 

و  دسترسی ها  لحاظ  از  متفاوت  مسکونی  پالن  در سه  بیرونی،  و  اندرونی 

فضاها )تصویر شماره 6(.

نحوه  هوایی،  نقشه  روی  بر  خورشیدی  تابش  نمودار  تطبیق   -

تصویر شماره 1 : نمایش جهت چرخش بنا )رون غالب( در قسمتی از بافت قدیم شهر کرمان.
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تصویر شماره 2 : نمایش جهت چرخش ساختمان در بافت زرتشتی نشین )محله آتشکده کرمان(.

تصویر شماره 3 : نمایش جهت چرخش ساختمان در بافت زرتشتی نشین کرمان )خارج محدوده دروازه ناصریه(.
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1- گلباد )windrose( نموداری است که سرعت، جهت و تواتر بادهای یک مکان معین را با استفاده از یک دستگاه مختصات مرکزی نشان می دهد.

نورگیری سه بنا را در طول سال بررسی می کند. الزم به ذکر است که این 

محله جزو بافت زرتشتی نشین بوده، همان طور که مشاهده می شود جهت 

به طلوع  رو  بنا  از  نظر گرفته شده که حداقل دو جبهه  خانه ها طوری در 

خورشید ساخته شود )تصویر شماره 7(.

این دیاگرام )گلباد(5 کاربردهای فراوانی دارد که می توان به موارد ذیل 

تصویر شماره 4 : نمایش چگونگی نورگیری و فضاهای پر و خالی و دسترسی ها در مرکز بافت قدیمی شهر کرمان.

تصویر شماره 5 : نمایش چگونگی نورگیری و فضاهای پر و خالی و دسترسی ها در حدفاصل خیابان ناصر فوالدی )عباس صباحی( و خیابان فلسطین.

اشاره کرد )تصویر شماره 8(.

امکان سنجی )مکان یابی، چگالی و توان باد، ایستایی باد و ...(   •

برای استفاده از انرژی باد

طراحی باند فرودگاه ها، زمین های ورزشی و ...  •

طراحی های شهری )نحوه استقرار پنجره ها، بازشوها و ...(  •
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تصویر شماره 4 : نمایش نمودار گلباد در خانه صفارزاده واقع در محله شاه عادل شهر کرمان.÷

تصویر شماره 6 : نمایش چگونگی جهت گیری دسترسی ها و نورگیری بر اساس 
اقلیم در شهر کرمان.

بافت  فرخزاد،  رستم  خانه  )زمستان نشین(  آفتاب گیر  جبهه  در  تابش  میزان  نمایش   :  7 شماره  تصویر 
زرتشتی نشین کرمان )محله آتشکده(.

مکان یابی جهت گسترش فضای سبز  •

عدم استقرار صنایع آالینده در جهت باد غالب منطقه.  •

بافت کالبدی و دسترسی ها  چگونگی شکل گیری و هم پیوندی 

در بافت قدیم شهر کرمان:

معابر نسبت به تعداد ابنیه ای که دسترسی به آن ها را میسر می ساختند 

به سه دسته تقسیم می شدند )تصویر شماره 9(.

معابر درجه یک )اصلی(  .1

معابر درجه دو )فرعی(  .2

معابر درجه سه )خصوصی(  .3

شکل گیری معابر در گذشته به صورت ارگانیک بوده و از قوانین و برنامه 

خاصی پیروی نمی کرده است، اما به صورتی بوده که شرایط دفاعی، امنیت، 

سایه اندازی و دسترسی های سریع و کوتاه را مدنظر داشته است. کوچه ها 

باریک و پرپیچ وخم ساخته می شدند )تصویر شماره10(.

با استفاده از عکس هوایی سال 1335 به چگونگی هم پیوندی قسمتی 

از بافت مسکونی قدیمی شهر کرمان پرداخته است:

همان طور که در نقشه مشخص است بلوک های مسکونی با مسیرهای 

دسترسی ارگانیک از هم متمایز بوده اند و در نقطه برخورد چند معبر اصلی 

مرکز محله به وجود می آمده که به این واشدگاه کاربری خاصی از قبیل: 

تکیه، حسینیه، مسجد یا بازارچه محله ای می دادند.
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تصویر شماره 9 : نمایش چگونگی هم پیوندی بافت کالبدی و دسترسی ها در بخشی از نقشه بافت قدیم شهر کرمان.

تصویر شماره 10 : نمایش چگونگی هم پیوندی بافت کالبدی و دسترسی ها در بخشی از عکس هوایی سال 1335 شهر کرمان.
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تصویر شماره 11 : نمایش چگونگی هم پیوندی بافت کالبدی و دسترسی ها در برخی از مراکز محله شهر قدیم کرمان.

مرکز محله ها به نسبت تعداد معبر منتهی به آن ها بزرگ تر یا   )1

کوچک تر بوده اند.

مسیرها از پیش طراحی شده نیستند و براساس نزدیک ترین راه   )2

دسترسی شکل گرفته اند.

بلوک های مسکونی شکل خاصی ندارند و پیوستگی و تمرکز   )3

بیشترین خانه در یک بلوک مسکونی دیده می شود و از کم ترین میزان معبر 

دسترسی استفاده شده است.

خانه های  از  بعضی  در  به جز  دارند  ورودی  یک  اکثراً  خانه ها   )4

اعیانی برای حفظ حریم اندرونی و بیرونی از مسیرهای فرعی در کوچه های 

دیگر به شکل ماهرانه ای استفاده شده است.

برای حفظ استحکام سازه بنا همه خانه ها به هم پیوسته و برای   )5

همپیوندی بیشتر و همچنین سایه اندازی، بر روی معابر از تنگ و سابات 

استفاده شده است.

گرافیکی  صورت  به  کرمان  شهر  محله  مراکز  از  بعضی  تصویر  این  در 

نیازهای  و  منسجم می باشند  بافتی  دارای  مراکز  این  داده شده اند.  نمایش 

گرمابه  دارای  جداگانه  صورت  به  محله  هر  می سازند.  برطرف  را  محلی 

)حمام(، تکیه، مسجد و مغازه هایی برای رفع احتیاجات روزانه مردم بوده 

است )تصویر شماره 11(.

چگونگی فضاهای پر و خالی در بلوک های مسکونی بافت قدیم 

شهر کرمان در مقایسه با معماری و شهرسازی دوره معاصر

رشد و گسترش شهر تا اواخر دوره ی قاجاریه و تا قبل از تشکیل اولین 

نهاد دولتی مداخله کننده در نظام ساختاری و کالبدی شهر یعنی بلدیه 

»شهرداری« به طور تدریجی و یکپارچه صورت می پذیرفته است. مرز میان 

است،  پرپیچ وخم  ارگانیک  گذرهای  و  کوچه ها  همان  مسکونی  بلوک های 

تا  بوده  آن  بر  همان طور که در تصویر مشاهده می شود در گذشته سعی 

کمترین سطح ممکن به معابر اختصاص یابد و بدین صورت همبستگی و 

پیوستگی میان واحدهای تشکیل دهنده بلوک های مسکونی کاسته نشود.

تغییرات صورت گرفته در شهرهای سنتی که نتیجه تحوالت در نظام 

سیاسی- اجتماعی و مدیریتی شهرها بود سبب بروز نوعی از معماری تحت 

عنوان معماری خیابانی گردید. منظور از معماری خیابانی، احداث خانه ها 

و مغازه ها در اطراف خیابان است که از دوره ی قاجار وارد معماری ایران 

گردیده است )تصویر شماره 12(.

در معماری و شهرسازی گذشته کوچه ها و خیابان ها به صورت ارگانیک 

شکل می گرفتند و دارای پیچ و خم بودند. فرم آن ها از خانه های ساخته شده 

شهر  در  معاصر  شهرک سازی  در  می توان  را  آن  تفاوت  و  می کرد  تبعیت 

کرمان و مقایسه آن با بافت قدیم شهر کرمان به خوبی مشاهده کرد )تصویر 

شماره 13(. در شهرک سازی جدید بدین صورت است که:
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تصویر شماره 12 : نمایش تغییر در نظام کالبدی و ساختار ارگانیک قدیم شهر کرمان بدلیل خیابان کشی های دوره معاصر.

تصویر شماره 13 : نمونه ای از شهرک سازی معاصر در شهر کرمان.



49 نوروز 1400 / شـماره 7

خیابان ها شطرنجی و از پیش طراحی شده اند.  .1

عرض معابر به نسبت تعداد خانه هایی که به آن دسترسی دارند   .2

کم یا زیاد می شود.

جمع بندی و نتیجه گیری:

رون در اصطالح معماری و در فرهنگ های لغت عمید، معین و دهخدا، 

»جهت« معنی شده است. در این پژوهش سعی بر بررسی آن نموده و به 

چگونگی شکل گیری معابر که در گذشته از فرم خانه ها پیروی می کرده و با 

تابعیت از توسعه بافتهای شهری، رشدی ارگانیک داشته پرداخته شده است. 

در گذشته و در برخی از طراحی های شهری امروزی، جهت گیری خانه ها 

و معابر بر اساس شرایط اقلیمی تأثیرگذار، همچون؛ زاویه تابش خورشید و 

باد صورت می گرفته است.

شکل گیری معابر در بافت شهری قدیم کرمان با تمامی شکستگی ها و 

پیچ و خم های آن تابعی از فرم زمین و خانه ها و دیگر ابنیه موجود در شهر 

بوده که این شکل گیری و چرخش ابنیه در بافت قدیمی شهر متاثر از اقلیم 

جهت بهره گیری از بیشترین و مناسب ترین میزان نور و هوای مناسب بوده 

و در این میان عوامل دیگری از جمله امنیت و سایه اندازی در معابر نیز 

تاثیرگذار بوده است. ولیکن بدلیل مقارن شدن معماری و شهرسازی دوره ی 

معاصر در ایران که از اواخر دوره ی قاجاریه با ورود اتومبیل آغاز شد و در 

نتیجه موجب شکل گیری ردیف مغازهها در طبقهی همکف و ساختمانهای 

در سرتاسر  که  پیش آمده  پنجره های  و  بالکن ها  باال،  در طبقات  مسکونی 

طول خیابان بود گردید. خانه ها به صورت خطی در کنار هم و در امتداد 

لبهی خیابان ساخته شدند و نور آن ها نیز از سمت خیابان تأمین می شد؛ 

بنابراین در معابر و خیابان کشی های جدید خطوط راست با شبکه بندی های 

بافت  پرپیچ وخم  و  جایگزین خطوط شکسته  خیابان  ها  و  معابر  شطرنجی 

قدیم شهر شدند و در حقیقت شکل زمین و خانه ها بر خالف گذشته از فرم 

گذرها و خیابان ها تبعیت می کرد. که خود سرآغاز تغییر اصل درون گرایی 

به برونگرایی در معماری و شهرسازی ایرانی گشت.

منابع:

دهقان، مهدی،1382، اقلیم و کالبد: ابعاد اکولوژیکی مساکن   -

روستا،  و  مسکن  معماری:  و  هنر  ایران،  خشک  و  گرم  مناطق  در  سنتی 

شماره 102، ص 66-75.

مرادی، ساسان،1386، تنظیم شرایط محیطی، نشر آشیان.  -

گردشگری  و  صنایع دستی  فرهنگی،  میراث  کل  اداره  آرشیو   -

استان کرمان، مطالعات موزه بزرگ شهر کرمان،1387، مهندسین مشاور 

معماری و شهرسازی آبمیس پارس.
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چکیده:

آجر مهم ترین مصالح کاربردی در شمال خوزستان است. آجر در معماری دزفول و شوشتر 

عنصری هویت دهنده و شکل دهنده به تزئینات و ساختار بنا است. بافت قدیم دزفول با 28 

محله 12 هزار واحد مسکونی سرشار از تزئینات آجری است که با نام خوون چینی از آن ها یاد 

می شود. این پژوهش به بررسی تزیینات آجری کتیبه-های خانه های سنتی دزفول می پردازد. 

و ویژگی های آن است.  تزئینات  این  با  از تحقیق آشنا ساختن مقدماتی جامعه هدف  هدف 

الگوی  ریتم،  تعادل،  تقارن،  الگوهای هندسی  از  در طرح کتیبه های خانه های سنتی دزفول 

تکرارشونده، تنوع هندسی استفاده شده که از میان آن ها تقارن و تعادل بیشترین استفاده را 

داشته است.

مقدمه:

است.  سرزمینی  هر  معماری  و  بناها  از  جدایی ناپذیر  بخش  تزیینی،  آرایه های  و  تزیینات 

آرایه های تزیینی چه در عرصه ی داخلی فضاها و چه در سطوح بناها، زمینه پیوند گسترده ی 

که  است  داده  نشان  تاریخ  عرصه ی  و  زمان  و  است  کرده  برقرار  معماری  با  را  هنرها  دیگر 

پدید  اعتقادات  و  اندیشه ها  رویش  و  فرهنگ ها  تالقی  انسان ها،  ارتباط  از  بدایع،  این  همه ی 

ارتباط  ایران به همان وسعت  می آید )کیانی، 1392: 16(. »سرچشمه-های آرایش معماری 

به  و  آشور، مصر  بین النهرین،  آسیا،  از غرب  از همه کسب فیض کردند،  آنان  است.  ایرانیان 

عادات  در  عمیقی  اثر  یا شرقی  و  غربی  تأثیرات  این  از  هیچ کدام  ولی  از شرق،  اندازه  همان 

مردمی نگذاشت که برایشان نقش های نمادی و مجرد جاذبه ای بیشتر و بیشتر داشت. جذب 

مبهم بود ولی منشأ آن ها هرچه باشد،  این مضمون ها و سبک های گوناگون پیچیده و غالباً 

سرانجام در گنجینه هنر ایران جذب و ازلحاظ ماهیت و کاربرد، ایرانی شدند« )پوپ، 1373: 

134(. دوره ی سلجوقیان، عصر گسترش معماری و ترقی فوق العاده هنر آجرکاری است و در 

این دوره است که هنر معماری و آجرکاری در ایران تا سواحل مدیترانه و حتی آفریقا پیش 

رفت و در معماری مصر و سوریه نفوذ پیدا کرد )سپنتا، 1345: 85(؛ اما دوره ی معاصر نیز، 

حسیــــن ناصــری
کارشــــــناسی ارشد، معماری، دانشگاه 

صنعتی جندی شاپور دزفول

بهــــزاد وثیــــق
عضو هیئت علمی گروه معماری، دانشگاه 

صنعتی جندی شاپور دزفول

صـــــادق بختیــاری
کارشــــــناسی ارشد، معماری، دانشگاه 

صنعتی جندی شاپور دزفول

اله
مق
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شد.  جهانی  ارتباطات  از  تأثیرپذیری  نشیب  و  فراز  این  در  دیگر  دوره ای 

دوره ای که از عصر قاجار و متأثر از غرب به آرامی شروع شد و در دوره  ی 

بیشتر  آنچه  اخیر،  دوره ی  دو  این  در  گرفت.  روزافزون  اول شتاب  پهلوی 

خود را نمایان ساخت، طرح و نقش هایی تازه بود که به شکل فزاینده ای 

حضور یافت و در کنار گنجینه های گذشته قرار گرفت. حضوری که بعضاً 

در تلفیق و ترکیب با هنر اصیل گذشته به طرح ها و نقش هایی تبدیل شد 

نیز در چنین زمره ای است و همه  که هنر آجرکاری تزیینی در معماری 

این طرح و نقش های آجری، چه از گذشته و چه دوره متأخر، تماماً جزء 

میراث تاریخی و فرهنگی کشور قرارگرفته اند )کیانی، 1392: 16(. معماری 

تاریخ  مختلف  دوره های  استادان  تجربیات  تکامل  اثر  در  که  است  هنری 

همواره غنی تر شده است. آثار معماری بناها در شهرهای تاریخی ایران که 

متناسب با اوضاع اقلیمی، فرهنگی و بومی آن مناطق، صورت های متنوع و 

بدیعی را به خود گرفته اند، بهترین نوع این مدعا هستند. بافت قدیم دزفول 

نیز در این زمره قرار دارد. عنصر اصلی مصالح ساختمانی کالبد قدیمی این 

از آجر در این بافت منحصر به جداره ها و معابر  شهر آجر است. استفاده 

را  بافت  بناهای  تزیینات  تا  اجزای سازه  بلکه همۀ  بافت نیست،  در درون 

دربر می گیرد. مهارت معماران و استادان سازندۀ بافت این شهر در خلق 

ترکیب های تزیینی بسیاری از اجزای آجر با ضخامت دو و نیم سانتی متر تا 

چهار سانتی متر، بافت شهری منحصر به خود و با گونه های بسیار متنوعی 

بیانی  به  است.  نموده  ایجاد  را  )خوون چینی(  آجر  هندسی  نقش های  از 

رفته  و  به صورت خفته  که  است  آجر  با  تزیینی  نقوش  دیگر خوون چینی 

و چلیپایی غالباً در ورودی و نماهای خانه های دزفول در بافت قدیم دیده 

می شود )زرگرزاده دزفولی و همکاران، 1395: 47(. لذا بررسی هندسه ی 

استفاده شده در کتیبه این بناها در راستای شناخت هر چه بیشتر معماری 

هدف  است.  مهم  و  ضروری  امری  آجرکاری  تزیینات  و  شهر  این  سنتی 

این پژوهش شناسایی الگوهای هندسی استفاده شده در کتیبه های سر در 

نمونه های  بررسی  با  این پژوهش  خانه های سنتی دزفول است، هم چنین 

موردی و با مطالعات و بررسی های میدانی و کتابخانه ای به دنبال پاسخ به 

این پرسش است که در شکل گیری هندسه ی تزیینات آجری در کتیبه های 

سردر خانه های سنتی دزفول از چه الگوهای هندسی استفاده شده است؟

 کاربرد آجر در معماری:

در زبان اوستایی گل رس قالب  زده شده که در آفتاب خشک شده باشد 

را زمواشیت می گفتند )رفیعی سرشکی، 1381: 200( در فرهنگ واژه های 

گل   )32 )عمید، 1364:  خام  آجر  معنی  به  ایران خشت  معماری سنتی 

قالب زده شده )دهخدا، 1377( آجر پارسی، تازی شده آگور )پرتو، 1373: 

گفته  آگوروم  باستان  پارسی  در   )73  :1377 )دهخدا،  آگور  معرب   )12

سرآغاز  پارینه سنگی،  عصر   .)22  :1381 سرشکی،  )رفیعی  است  می شده 

رشد قوه تعقل و کنجکاوی بشر است، در این زمان انسان هر آنچه می بیند 

بر  و حیوان  انسان  پای  رد  است. مشاهده  آن  منشأ شکل گیری  دنبال  به 

منعطف  ماده  این  از  فرمال  بهره گیری  ایده  شکل گیری  سرآغاز  گل  روی 

را در انسان تقویت نمود تا جایی که در عصر نوسنگی انسان شکارچی به 

کشاورزی روی آورده و زندگی بدوی به تمدن روستانشینی مبدل گشت، 

حال انسان برای زندگی خود نیازمند ابزار مناسب تر و دردسترس تری نسبت 

به مصالح خشتی همچون سنگ بوده است. بدین منظور خاک رس و خشت 

را برگزید. انسان در این دوره از خشت خام در خانه سازی بهره می برده و 

تنها آن را در مقابل آفتاب خشک می نمود و بیشتر به صورت چینه استفاده 

می کرده هرچند این خانه ها در برابر باران های سیل آسا بی دوام بوده است 

کمبود  دلیل  به  ایرانی  معماران  دیرباز  از   .)1395 همکاران،  و  )حسینی 

سقف،  دیوارها،  ساخت  برای  آجر  از  مقاوم  مصالح  دیگر  و  سنگ  چوب، 

ستون، گنبد و فرم های منحنی و قوسی شکل استفاده برده اند )حسینی و 

همکاران، 1396: 67(. ایرانیان در طی چندین هزار سال با کاربرد آجر در 

بخش هایی از بنا آشنایی یافته بودند. با رشد روزافزون جمعیت و گسترش 

با  به عنوان عمده-ترین مصالح  را  آجر  تازه،  ایجاد شهرهای  و  شهرنشینی 

این سرزمین  ناحیه هایی در  از چوب در  استفاده  به محدودیت های  توجه 

گرمسیری  منطقه های  در  انتقال حرارت  دلیل  به  کاربرد سنگ  و مشکل 

به کارگیری آجر  و  اجرا  باالی  قابلیت  و  بودن  بودن و خوش دست  باصرفه 

در تمامی بخش های بنا به ویژه کارایی فراوان آن در برپا کردن پوشش های 

وسیع و بلند، در کار بنایی و هنر معماری تمامی ناحیه های گسترده ایران 

موردتوجه قرار دارد )نعیما، 1376: 28(. در رابطه با ابعاد و اندازه آجر های 

به  نیمه  آجر  کنیم  نصف  را  کامل  مربع شکل  آجر  چنانچه  مورداستفاده، 

دست می آید که خود پایه و اساس خرد شدن را تشکیل می دهد که آن را 4 

صافه می گویند و اگر نیمه را نصف نماییم چاری یا دوصافه به وجود می آید. 

به دست می آید. در خوون چینی  اگر دو قسمت کنیم دو کلوخ  را  چاری 

همیشه نیمه بزرگ ترین جزء و کلوخ کوچک ترین جزء است )تصویر شماره 

2( )خواجه نوری و همکاران، 1396: 215(.

کالبدی  مقوله ی  دو  در  دزفول  شهر  بناهای  در  آجر  به طورکلی 

که  است  قرارگرفته  مورداستفاده  )خوون چینی(  تزیینی  و  )استحکامی( 

تعدادی از کاربردهای آن شامل: زدن انواع سقف ها و شاید کامل ترین آن 

تویزه، استفاده تیغه ای یا مطبق  یا طاق و  لنگه پوش و  یا  باریکه پوش  نوع 

آجر، ایجاد راه پله، دست انداز بام، فرش کف یا بام، ایجاد ستون، جفت خانه1، 

پخی کوچه ها و کنج ها، بیرون زدگی دیوار و... است )همان( )تصویر شماره 1(.

خانه های سنتی دزفول:

سنگین  و  حجیم  فشرده،  مکعب  به صورت  دزفول  سنتی  خانه ای  فرم 

است که دست انداز مشبک بام آن را نرم می کند و از فشردگی آن می کاهد. 

1- النه کبوتر
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تصویر شماره 2 : ابعاد و اسامی به دست آمده از یک آجر کامل )مأخذ: خواجه نوری و همکاران، 1396: 215(.

تصویر شماره 1 : نمونه هایی از کاربرد آجر در شهر دزفول ابعاد.

واحدها در دزفول با ترکیبی فشرده به جای گسترش در سطح، در ارتفاع 

ساخته شده اند که دالیل اقلیمی )سایه اندازی( و حداکثر استفاده از زمین 

را داشته است. بدین ترتیب تفکیک فضاهای مسکونی در خانه های دزفول 

به فضاهای خصوصی و عمومی به دو شکل تفکیک در طبقات )ارتفاع( و 

تفکیک در سطح )مسکن با مساحت بیشتر( صورت گرفته است )حبیبی 

و همکاران، 1371: 104(. فضاهای واحد مسکونی در خانه های دزفول را 

می توان در چهار گروه فضاهای زیستی، واسطه ای، خدماتی و باز دسته بندی 

کرد. فضاهای زیستی در گروه اول فضاهایی قرار می گیرند که در شیوه ی 

فضاهایی چون  می شــدند.  پذیرا  را  عملکردی چندگانه  ســنتی،  زندگی 

نشــیمن، پذیرایی، اتاق خواب و غذاخوری، بسته به موقعیت قرارگیری فضا 

در واحد مسکونی، تناسبات و ابعاد آن، در زمان خاصی از شبانه روز یــا ماه 

و یا فصل مورداستفاده بودند. در این گــروه این فضاها دیده می شوند: اتاق، 

غرفه، تاالر، شبستان و شوادان. فضاهایی که یا کاماًل ارتباطی هســتند و 

یا عالوه بر ارتباطی بودن، گاهی فضای زیســتی هم محسوب می شدند و 

یا عملکردهــای دیگری نیز عالوه بر خصلت ارتباطی می یابد، در دسته  ی 

فضاهای واســطه ای قرار می گیرند. دهلیز غالم گردش1 از نوع اول این گروه 

فضاها اســت. ایوان، سکو یا خرند2 و گوشــواره3 از نوع دوم و هشتی از 

عملکرد  که  فضاهایی  یا  خدماتی  فضاهای  می آیند.  شــمار  به  سوم  نوع 

یا آشپزی و  نگهداری وسایل  یا  بهداشــتی  خدماتی دارند، خواه خدمات 

قرار  این گروه  انبار و طویله در  غیره. آشپزخانه، مستراح، دزدانه4، پستو، 

دارند. فضاهای باز نیز فضاهای ارتباط دهنده ی فضاهای واحد مسکونی به 

بام  هم بوده و درعین حال عملکرد زیستی و گاه خدماتی دارند. حیاط و 

در این گروه فضاها قرار می گیرند )مهدوی نژاد و همکاران، 1392: 63(.

تزیینات در کتیبه سردر:

نمونه های بسیار زیادی از تزیینات معماری ایران در دوران اسالمی وجود 

دارد که نشانگر نقش هندسه در پیشبرد روش های ترسیمی است. شیوه ی 

ترسیم برخی از پرکاربردترین نقوش هندسی در کتاب هایی جمع آوری شده 

در  روش های شفاهی  و  معماران هستند  میان  رایج  روش های  گویای  که 

ترسیم نقوش هندسی را مستند کرده و اسامی نقش مایه ها را، آن چنان که 

در میان معماران رایج است، روایت می کنند )خوارزمی و همکاران، 1391: 

1- غالم گردش راهرو یا پاگردی است که پیرامون گنبد، حیاط یا تاالر می گردد. 

2- ردیفی از آجر که روی زمین، کنار نهر یا باغچه، پهلوی هم می چینند.

3- در معماری ایرانی به اتاق هایی اطالق می شده که دو طرف شاه نشین قرار داشته و کوچک تر از آن بودند. از این اتاق ها در زمان هایی استفاده می شده که تعداد 

مهمان های حاضر، بیشتر از ظرفیت اتاق شاه نشین بوده است و با باز کردن درهای اتاق های گوشواره و اتصال آن ها به شاه نشین، محل پذیرایی مهمان ها را گسترش 

می دادند.

4- فضای خالی زیر راه پله ها
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تصویر شماره 3 :نمونه هایی کتیبه های سردر خانه های سنتی دزفول 

14(. اکثر نقوش هندسی موجود در هنر اسالمی بر مبنای تکرار یک طرح 

ابداع و خلق شده اند و معموالً این نقش در داخل یک مربع یا یک شش ضلعی 

دست  به  را  خود  واقعی  جلوه ی  هنگامی  نقوش  اغلب  می شود.  محدود 

می آورند که تکرار شوند )حسن نژاد و همکاران، 1395: 1166(. در رابطه با 

تزیینات هندسی آجری، هنر چیدن آجر در بناها به منظور عرضه ی نماهای 

بنا را آجرکاری می نامند. روش ها  با شکل و هیئت کلی  تزیینِی متناسب 

و فنون آجرکاری بسیار متنوع است. آجرها به سبب نوع شکل هندسی و 

تنوع اندازه ها، می توانند هزاران ترکیب متنوع را ایجاد کنند. به طور عمده 

قرار  پس وپیش  یا  راسته(  )خفته  یک سطح  در  چیدمان  به صورت  آجرها 

دادن برای ایجاد سایه و حجم )خوون چینی( و همچنین ایجاد حجم های 

نژاد، 1387: 119(.  )مکی  می روند  کار  به  برجسته(  )قطاربندی  برجسته 

تزیین به خشونت و سنگینی مصالحی چون آجر روح بخشیده و آن ها را 

زیبا، سبک و بی وزن می کند )شکفته و همکاران، 1394: 87(.

ورودي  سردر  است.  ورودي ها  مسکوني،  منازل  اصلي  عناصر  از  یکي 

نسبت به سایر محیط و اجزاء دیگر از ویژگي ها و امتیازات خاصي برخوردار 

بوده است. زیرا عالوه بر این که به عنوان یک عنصر رابط بین برون و درون 

خانه محسوب مي شده، ازلحاظ زیبایي بصري نیز شاخصي براي تشخیص 

که  مکان هایي  از  یکي  است.  بوده  ساختمان  هر  معماري  و  هویت  ارزش 

نشان دهنده اعتقادات، باورها و سنت هاي گذشته مردم بوده، سردر منازل 

بر  عالوه  کتیبه ها  مي-گرفتند.  قرار  سردرها  پیشاني  در  کتیبه ها  و  است 

آن که در زیباسازی محیط شهري نقش عمده اي داشته اند، نیازهاي رواني 

و روحي ساکنان و رهگذران را نیز برآورده مي کردند )محمدی و همکاران، 

آجرکاری،  مانند  اسالمی  معماری  تزیینات کتیبه ای در   .)20-21 :1389

با کاربرد مجزا و  به خصوص کاشی کاری، گاهی  و  گچ بری، حکاکی سنگ 

از زیبایی ها  نمایشی شگفت انگیز  با یکدیگر،  تلفیق  در جایگاهی دیگر در 

پدید آورده اند )شایسته فر، 1384: 24؛ آقاداودی و همکاران، 1397: 72(. 

کتیبه هاي سردر منازل در دوره قاجار از اهمیت ویژه اي نزد مردم برخوردار 

بود و مي توان سیر و تحول دیگر هنرها را نیز در آن ها دید. در این دوره 

کتیبه هاي سردر منازل از تنوع زیادي برخوردار بودند و محتواي بسیاري 

از کتیبه ها بر اساس روایات و احادیث شیعه تعیین مي گردید. در این دوره 

محتواي اغلب کتیبه ها شامل اسماء الهي، آیات و سوره هاي قرآن، احادیث و 

اسماء متبرکه بوده است. در دوره ی قاجار سردر ورودي منازل دولت-مردان 

و اعیان و اشراف هماهنگ با رفتارهاي جدید اجتماعي آنان ساخته وپرداخته 

و  جایگاه  حفظ  و  اجتماعي  موقعیت  دادن  نشان  براي  آن ها  است.  شده 

اعتبار خود، در تزیین ورودي ها وسواس و سلیقه ی خاصي به کاربرده و از 

مواد و مصالح مرغوب و نقش و نگار بیش-تري استفاده مي کردند. سردر 

ورودي اکثر منازل دوره قاجار، تنها مکان آراسته شده ای بوده که زیبایي 

آن از هر جا مشاهده مي شد. جنس کتیبه هاي به کاررفته در دوره قاجار از 

گچ، آجر، کاشي و چوب است و عمده تزیینات سردرها به صورت گچ بری، 

آجرکاري و کاشي کاري اجراشده است )محمدی و همکاران، 1389: 21-

سنتی  خانه های  ساخت  در  آجر  از  استفاده  گستردگی  به  توجه  با   .)20

ابعاد  در  و  آجری  مصالح  همین  از  نیز  بناها  این  کتیبه های  دزفول،  شهر 

به میزان سطح  با توجه  اندازه های مختلف ساخته شده اند که  و  و طرح ها 

رفاه صاحب خانه این کتیبه ها شامل طرح های هندسی متنوع تر و در ابعاد 

بزرگ تری توسط معماران بنا ایجادشده اند. نمونه هایی از این کتیبه ها در 

تصویر نشان داده شده است )تصویر شماره 3(.
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جدول شماره 1: تحلیل هندسی کتیبه های سردر خانه های سنتی دزفول.
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تصویر شماره4: انواع آجر های مورداستفاده در خوون  چینی )نعیما، 1376: 52(

جدول شماره 2: تحلیل یک بافت خوون چینی

جدول شماره 3: استفاده از الگوهای هندسی در نمونه های موردبررسی.

به منظور ارزیابی کتیبه های خانه های سنتی دزفول، 18 خانه از محله های 

مختلف انتخاب و فرآیند تحلیل هندسی بر روی آن ها صورت گرفته است. 

در مورد هرکدام از این نمونه ها ویژگی های تعادل، تقارن، تنوع هندسی و 

از  از کدام یک  بناها  این  الگوی واحد مورد واکاوی قرارگرفته که معماران 

این ویژگی ها در طرح هندسی کتیبه های خانه ها بهره برده اند. در )جدول 

شماره 1( این ارزیابی نشان داده شده است.

تحلیل هندسه ی کتیبه سردر خانه های سنتی دزفول:

روش  به  دزفول  سنتی  خانه های  سردر  باالی  در  اجراشده  کتیبه های 

خوون چینی اجرا می شوند. در این روش به کمک برش های مختلف آجر 

مکان  در  بافت  این  و  شده  بافت  یک  طراحی  به  اقدام  آن ها  چیدمان  و 

دارای  خوون چینی  روش  به  ایجادشده  بافت های  می گردد.  اجرا  دلخواه 

الگوهاي هندسي

تعادل تنوع هندسي تقارن الگوي واحد

مورد 18 مورد 9 مورد 18 مورد 8

طرح های بسیار متنوعی می باشند، ولی بااین وجود از ویژگی های هندسی 

این  در  که  هندسی  اصول  ابتدایی ترین  از  می برند.  بهره  یکسانی  تقریباً 

خوون چینی ها نهفته است، می توان به تکرار یک الگوی واحد و تقارن اشاره 

کرد که به سبب وجود این دو، تعادل محوری نیز ایجاد می شود )تصویر 

شماره 4(.

می تواند  جزییات«  ویژگی  و  شکل  »اندازه،  صورت  سه  به  تکرار  اصل 
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و  اجزا  مجاورت  یا  »نزدیکی  مفهوم  دو  از  و  بگیرد  قرار  مورداستفاده 

ویژگی بصری مشترک اجزا با یکدیگر« بهره می برد )چینگ، 1391(. در 

و  استفاده می شود  ثابت  به صورت  برش مختلف آجر  از چند  خوون چینی 

برش های مختلف آجر با فواصل مشخصی که درواقع به اندازه ی همان ابعاد 

برش های مختلف آجر است نسبت به یکدیگر چیده می شوند که درنهایت 

ایجاد  ریتم  الگوها،  تکرار  با  است.  واحد  الگوی  تکرار  اصل  همان  بیانگر 

می شود و این الگوها اغلب دارای یک یا چند محور تقارن نیز می باشند. با 

پیشرفت الگو خودمتشابهی )فراکتال، برخال بودن( آن قابل رؤیت می شود. 

در )جدول شماره 2( یک نمونه از بافت های به کاررفته در سردر خانه های 

سنتی دزفول تحلیل شده است.

نتیجه گیری:

درنهایت  پژوهش  این  در  انجام شده  بررسی های  و  تحلیل ها  اساس  بر 

سنتی  خانه های  سردر  کتیبه های  هندسی  طرح  در  آنچه  گفت  می توان 

دزفول مؤثر بوده است عالوه بر عواملی همچون میزان ثروت و سطح رفاه 

خانواده ی مالک بنا که موجب سادگی و یا تنوع و پیچیدگی طرح هندسی 

کتیبه می شد، استفاده از آجرهایی با ابعاد و اندازه های یکسان همانند یک 

شده  واحد  الگوهای  با  مشابه  هندسی  طرح های  ایجاد  موجب  که  مدول 

است. معماران این بناها با ایجاد اشکال مختلف از آجر با ابعاد و اندازه های 

مختلف سعی در تنوع بخشیدن و ایجاد جذابیت بصری داشته که درواقع 

این طرح ها  ایجاد  مهم ترین شیوه ی  کرده اند.  عمل  موفق  نیز  امر  این  در 

استفاده از یک الگوی مشابه و تکرار آن در کل طرح و هم چنین استفاده 

از تقارن محوری و تعادل برای ایجاد یک طرح هندسی یکپارچه و ایجاد 

نظم کلی در آن است. البته ناگفته نماند که عالوه بر ویژگی های یادشده، 

ایجاد ریتم، اختالف سطح برای سایه اندازی و استفاده از تشابه جز و کل، 

از دیگر ویژگی های مهم این طرح های هندسی استفاده شده در کتیبه های 

سردر خانه های سنتی دزفول است. همه ی عوامل گفته شده توسط معماران 

خالق و هنرمند این بناها با مهم ترین مصالح بوم آورد این منطقه که همان 

آجر است به وجود آمده است که موجب ایجاد بناهای چشم نواز با طرح های 

کاربرد  میزان  در )جدول 3(،  پایان  در  است.  متنوع شده  و  زیبا  هندسی 

هرکدام از الگوهای هندسی در نمونه های موردبررسی نشان داده شده است. 

در  مورداستفاده  هندسی  اصول  پرکاربردترین  که  گرفت  نتیجه  می توان 

کتیبه ی سردر خانه های سنتی دزفول، تقارن و تعادل است. 

منابع:
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با تأکید بر ویژگی های ساختاری. پژوهش هنر، سال هشتم )15(، 71-85.

واژگان  پارسی  برابری های  واژه یاب فرهنگ  ابوالقاسم )1373(.  پرتو،   -
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صدری  غالمحسین  ترجمه ی  ایران.  معماری   .)1373( آرتور.  پوپ،   -

افشار، تهران: انتشارات فرهنگان.
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شاهین )1391(. تأثیر اقلیم بر شکل تزیینات معماری با تکیه  بر تحلیل 

میزان سایه اندازی، خوون چینی های آجری بافت تاریخی دزفول. نقش جهان، 

.72-90 ،)2( 2

- چینگ، فرانسیس دی کی )1391(. معماری: فرم، فضا، نظم. ترجمه ی 

علیرضا تغابنی و صدیقه قویدل، تهران: انتشارات کتاب وارش.

-  حبیبی، سید محسن؛ اهری، زهرا؛ امینی جدید، شهال )1371(. الگوی 

ساخت مسکن در شهرهای خوزستان. تهران: مرکــز تحقیقات ساختمان 

و مسکن.

ایرانی- نقوش  طرح   .)1395( شهریار  شقاقی،  و  عباس  نژاد،  حسن   -

اسالمی و تزیینات هندسی در قالب معماری معاصر با رویکرد گره هندسی 

و  علوم  در  پژوهش  بین المللی  کنفرانس  پنجمین  پارامتریک.  معماری  و 

تکنولوژی- لندن، 1177-1163.

شناخت  و  مطالعه   .)1396( فریده  احمدزاده،  هاشم؛  سید  - حسینی، 

شهر  در  دولتشاه  شهبازخان  حاج  قاجاری  مسجد  دو  معماری  آرایه های 

کرمانشاه در قیاس با مسجد سپهساالر در تهران. پژوهش هنر، سال هفتم 

.63-77 ،)14(

- حسینی، سید باقر؛ و سیدین خراسانی، سیده زهرا )1395(. آجر در 

معماری زیبایی ها و کارایی ها مجموعه جامع مصالح شناسی. تهران: دانشگاه 

شهید رجایی.

مینا  کبودرآهنگی،  و  منصور؛  محمد  فالمکی،  الهام؛  خواجه نوری،   -

)ساختار  ایرانی  معماری  در  آجر  تکامل  و  شکل گیری  چگونگی   .)1396(

فیزیکی-شیمیایی آجرها(. مجله نخبگان علوم مهندسی، جلد 2 )2(، 235-

.208

- خوارزمی، مهسا؛ طاووسی، محمود؛ حسنعلی، پورمند و نیستانی، جواد 

)1391(. مطالعه ای در نقوش هندسی تزیینات معماری در مساجد گناباد، 

ملک زوزن و فریومد. هنرهای زیبا-هنرهای تجسمی، 17 )3(، 13-22.

- دهخدا، علی اکبر )1377(. لغت نامه دهخدا. تهران: انتشارات دانشگاه 

تهران.

ایران(.  )معماری  مهرازی  فرهنگ   .)1381( بیژن  سرشکی،  رفیعی   -

تهران: مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن.

نسب،  سالری  سیدکیانوش؛  بقال،  الری  مجتبی؛  دزفولی،  زرگرزاده   -

ابعاد  تناسب  و  تکامل  )1395(. خوون چینی،  نجمه  مراد،  بابایی  و  نجمه؛ 

آجر در نماسازی های آثار معماری دزفول. مطالعات معماری ایران، 5 )9(، 

.47-65
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اسالمی  معماری  در  آجری  تزیینات   .)1345( عبدالحسین  سپنتا،   -

ایران. مجله معارف اسالمی سازمان اوقاف، شماره 2، 85-88.

در  کتیبه  پیام رسانی  و  تزیینی  نقش   .)1384( مهناز  فر،  شایسته   -

معماری اسالمی. کتاب ماه هنر، سال هشتم )89 و 90(، 94-108.

تزیینات   .)1394( امید  عودباشی،  احمدی، حسین؛  عاطفه؛  - شکفته، 

و  خوارزمشاهیان  دوران  تزیینات  در  آن  تداوم  و  سلجوقیان  آجرکاری 

ایلخانی. پژوهش های معماری اسالمی، 3 )1(، 84-104.

- عمید، حسن )1379(. فرهنگ عمید. تهران: انتشارات امیرکبیر.

معماری  در  تزیینی  کاری  هنرآجر  جایگاه   .)1392( مصطفی  کیانی، 

دوره ی اول پهلوی. نشریه ی هنرهای زیبا معماری و شهرسازی، 18 )1(، 

.15-28

- محمدی، رضا؛ رجبی، محمدعلی )1389(. بررسی کتیبه های سر در 

ورودی منازل تهران از دوران قاجار تا کنون. نگره 5 )15(، 19-28.

 3 مهراز  معماری.  در  آجرتراشی  تزیینات   .)1391( مهدی  نژاد،  مکی 

.66-74 ،)5(

- مؤمنی، کورش؛ عطاریان، کورش؛ و میرزاوند، آذین. )1395(. بررسی 

تطبیقی ویژگی های تزیینات آجرکاری خانه ی آخوند ابو خرم آباد و خانه ی 

سوزنگر دزفول. فصلنامه اثر 37 )73(: 123-142.

- مهدوی نژاد، محمدجواد؛ منصورپور، مجید و مسعودی نژاد، مصطفی 

موردی:  )مطالعه  معاصر  بناهای  ترکیب بندی  در  اقلیم  جایگاه   .)1392(

 ،)2(  10 شهر،  هویت  نشریه ی  دزفول(.  شهر  در  قاجار  دوران  خانه های 

.61-74

میراث  انتشارات  تهران:  آجر.  شهر  دزفول   .)1376( غالمرضا  نعیما،   -

فرهنگی کشور.
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مقدمه:

شیوه زندگی ترکمن ها نیمه کوچ نشینی بود. برخی از آنان در محلی ثابت زندگی می کردند 

و به گونه ای غیرعادی کوچ می کردند، معیشت آنان کشاورزی بود و کوچ آن ها فصلی و بسته 

به سردی و گرمی هوا و عمل کشاورزی شان بود. این گروه ُچمور نامیده می شدند. در مقابل 

چارواها بیشتر رمه دار بودند و کوچ آن ها مرتبط با چهارپایانشان بود. بااین وجود آن ها نیز اندک 

کشاورزی کنار رودخانه ها انجام می دادند. چارواها ثروتمندتر از چمورها بودند و به نوعی افرادی 

شناخته می شدند که شغل دلخواه خود را دارند. فردی از میان چارواها به فقر که دچار می شد، 

می آمد و بین چمورها ساکن می شد. از آن طرف در میان چمورها کسی اگر ثروتمند می شد 

دامی می خرید و در میان چاروا ساکن می شد. چارواها به گونه ای خود را برتر می دانستند و 

ظاهر  متفاوت  معیشت  دلیل  به  چمور  و  چاروا  دارند.  را  ترکمن  میراثی  شغل  بودند  معتقد 

متفاوتی نیز دارند )آیرونز، 1386(.

در مورد کوچ نشینان کشاورز یا همان چمورها کوچ نشینی کوتاه و به قصد آسایش بود و 

از طرفی به دلیل کوچ امکان بهره برداری خوب از کشاورزی را نداشتند. در مورد کوچ نشینی 

چاروا مهاجرت به دنبال مرتع رخ می داد و هرسال جای مراتع مناسب متفاوت بود )همان(.

آالچیق ترکمن:

آالچیق های ترکمنی درواقع چادرهای عشایری آنان هستند. سازه آن از چوب، نی، نمد و 

طناب ساخته می شود. بنا بر الزامات زندگی عشایری به سادگی قابلیت جمع شدن و حمل را 

دارد و به راحتی نیز برپا می گردد و به گفته ابوت )ابوت،79:1848 ( بعد از برپایی نیز قابلیت 

جابه جایی را دارد. به این صورت که اتصال آن از زمین قطع شده و چندین نفر زیر آن رفته و 

آن را بلند می کنند و در محل موردنظر قرار می دهند. البته طبق بررسی های انجام شده این 

گفته ابوت در مورد اوی صادق نیست و شامل گودتیکمه می شود.

سپیــــده ایــری
کارشناسی ارشد، مطالعات معماری ایران، 

معماری  کارگروه  دبیر   / تهران  دانشگاه 

کوچ

اله
مق

در  سلسلــه مراتـب 
ترکمن آالچیـق های 
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تصویر شماره 3 : استخوان بندی چادر ترکمنی به روایت وامبری.

تصویر شماره 1 : یک آالچیق ترکمن یا اوی با ساکنان آن.

تصویر شماره 2 : چادر ترکمنی به روایت وامبری.

ساختار یک آالچیق ترکمن

آالچیق های ترکمن به دو دسته کلی تقسیم می شوند: اوی و گودتیکمه. 

اوی گونه تکامل یافته آالچیق آسیای میانه است که به دو صورت آق اْوی 

و قارا اْوی شناخته می شود که تفاوت آن ها در رنگ نمد مورداستفاده در 

پوشش است. در آق اْوی رنگ این نمد سفید و در قارا اْوی این نمد به رنگ 

سیاه است. برای آق اوی از پشم سفید و مرغوب گوسفند استفاده می شده 

 )1397 )کلته،  است.  نبوده  مقدور  عموم  برای  آن  از  استفاده  بنابراین  و 

گودتیکمه نیز گونه ای از اوی است که توسط خانوارهای فقیر مورداستفاده 

دارد  وجود  اوی  در  که  عمودی  دیواره  این گونه  در  است.  می گرفته  قرار 

حذف شده است.

محل قرارگیری آالچیق ها در اردوگاهی است که اوبه نام دارد. به گفته 

قورقانچی )قورقانچی، 1360( هر طایفه مرکب از چندین اوبه هست و در 

هر اوبه شخصی بااهمیت وجود دارد که در آالچیق یا یورت موروثی خود 

یا  اوبه  آن  و  اطرافش جمع می شوند  در  او  بستگان  یا  اقوام  دارد؛  اسکان 

مجموعه را به اسم بزرگ آن سلسله می گذارند.

ترتیب چینش

اولین واحد خود آالچیق یا اوی است که خانواده در آن زندگی می کنند. 

است.  خویشاوندان  و  اقوام  از  همگنی  واحد  که  داریم  را  سیرقن  سپس 

افراد دارای یک سیرقن نسبت نزدیک تری با  اوبا اجتماع سیرقن ها است. 

یکدیگر دارند، پس ازآن یورت که محدوده هر تیره یا طایفه است که در آن 

چندین اوبا جای می گیرد )کلته، 1397(.

چینش آالچیق ها در اوبا یا اوبه

ترکمن های  اردوگاه  آمده که  )ابوت، 82:1848(  ابوت  در گزارش سفر 

صحرانشین به صورت دایره ای و یا نیم دایره ای

برپا می شده است. در این اردوگاه چادرها به گونه ای چیده می شدند که 

درب تمامی آن ها به سمت مرکز دایره باز شود.

گاوها،  شب ها  که  می داده  تشکیل  محوطه ای  نیز  را  دایره  این  مرکز 

گوسفندان و اسب ها را آنجا قرار می دادند. دلیل این

کار باید در امان نگه داشتن آن ها از سرقت و نیز باد و بوران باشد؛ زیرا 

آالچیق ها  انبوه  این  دارند.  سزایی  به  نقش  عشایر  زندگی  در  چهارپایان 

توسط رضاشاه )پهلوی، بی  تا( به ردیف کاله هایی بزرگ و توسط آرمینیوس 

وامبری )وامبری، 1372( به انبوهی از کندوهای عسل که در فضای کوچکی 

دایره وار پشت هم قرارگرفته اند، تشبیه شده اند.

حریم:

از یکدیگر زیاد بوده. این  فاصله سکونتگاه ها در دوره نیمه کوچ نشینی 

فاصله را طوری تعیین می کردند که چهارپایانشان با یکدیگر مخلوط نشود 

و درعین حال صدای یکدیگر را در هنگام کمک خواستن بشنوند، چراکه 

زندگی بر پایه اجتماع افراد بود و نیاز به حمایت یکدیگر در زمان حمله 

متجاوز و حیوانات وحشی داشتند. )ایری، 98(

حصار و مرز در زندگی عشایر تعریف ذهنی دارد. آن ها مرز را با دیوار، 

حصار، پرچین و ... مشخص نمی کرده اند. مرز بین آالچیق ها جایی بود که 

گله آن ها نباید آن طرف تر می رفت. با شروع اسکان اجباری و مرزبندی های 

القا می شود. متوجه می شوند که چه خودشان و  دولت، این مرز به مردم 

به مرز  بااین حال در عالم واقع  ندارند،  را  از آن  چه فرزندشان حق تجاوز 

ایجادشده اهمیتی نمی دادند.

اگر  که  بوده  حدی  به  عشایری  دوره  در  همسایه  حریم  به  احترام 

محل  در  می رفت،  دیگر  ناحیه ای  به  منطقه  آن  از  کوچ  برای  همسایه ای 

اسکان او کسی ساکن نمی شده و آن مکان متعلق به او تلقی می شده است. 
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است.  می کرده  پیدا  معنا  احترام  چون  اجتماعی  روابط  کنار  در  مالکیت 

چیزی که اکنون جای خود را به سند داده است.

توده های  به صورت  کوچ نشینی  دوره  در  ترکمن  سکونتگاه های  چینش 

آالچیق در فواصل مشخص بوده است.

که  او  و  می شدند  ساکن  یکدیگر  کنار  نزدیک  اقوام  که  این صورت  به 

دورتر بود کمی با فاصله در کنار اقوام خود سکونت داشت.

سکونت بر اساس نسبت خونی :

نسبت خونی در هم نشینی آالچیق ها حرف اول را می زد. به گفته آیرونز 

غریبه ها برای سکونت در یک واحد سکونتی متشکل از اقوام نیاز به اجازه 

یکایک آنان داشتند )آیرونز، 1386(.

اصطالح  که  است  پررنگ  حدی  به  پدری  اقوام  با  هم نشینی  مسئله 

قونقشی به معنای همسایه برای آن ها به کار نمی رود. قونقشی در روزگار 

قدیم به شخص غریبه ساکن در گروه سکونتی اقوام اطالق می شده و هنوز 

هم به غریبه هایی که در همسایگی زندگی می کنند گفته می شود. قونقشی 

هیچ وقت فامیل نیست و هیچ گاه نیز به اقوام اطالق نمی گردد. )ایری، 98(.

سلسله مراتب سکونت درون آالچیق

مردان در آالچیق باالی اجاق و در قسمت شمالی آالچیق می نشستند. 

اجتماعی  سازمان  حتی  و  خانواده  بودن  مردساالر  از  نشان  که  جایگاهی 

قوم ترکمن دارد که در آن مردها از اهمیت باالیی برخوردارند. با اسکان 

در خانه های خشتی و چوبی و شکل گیری اتاق ها، در صورت وجود بخاری 

تا  می نشسته  آن  باالی  همچنان  مرد  اجاق،  با  آن  جایگزینی  و  هیزمی 

جایگاه خود را نشان دهد. در صورت نبود بخاری نیز همچنان باالی اتاق 

رفتن محور  بین  از  و  بخاری  تغییر جای  با  معاصر  زندگی  در  می نشست. 

جداکننده باال و پایین اتاق، نظام استقرار مرد در اتاق نیز تغییر کرد. اکنون 

اتاق بنشیند و مکانی به عنوان  از  اتاقی در هر مکانی  مرد می تواند در هر 

جایگاه او وجود ندارد. این را می توان داللت بر تغییر آرام سازمان اجتماعی 

دیگر  مرد  و  است  تغییر  حال  در  مردساالر  نظام  آن  دانست.  نیز  ترکمن 

جایگاه نشستن مشخص نیز ندارد.

محل  جبهه  این  چراکه  می نشستند.  غربی  جبهه  در  آالچیق  در  زنان 

قرارگیری لبنیات و اغذیه مورداستفاده، محل قرارگیری ظروف و نیز لحاف 

و تشک بوده. به عبارتی آنچه زن در وظایف روزانه اش به آن ها نیاز داشته در 

جبهه غربی بوده، می توان این سمت از آالچیق و درواقع اجاق را، در حکم 

آشپزخانه های امروزی دانست. وسایل داخل آالچیق تحت نظام خاصی قرار 

می گرفتند. کفش ها معموالً داخل و پای اجاق بودند. در دوره اسکان نیز 

کفش در ایوان قرار می گرفت. درواقع ایوان حکم آن فضای برهنه قبل از 

از ایوان هم پایین تر  اجاق را پیداکرده بود. در دوره معاصر کفش ها بعضاً 

آمدند و روی زمین قرار گرفتند تا نظافت ایوان که حال به عنوان بخشی از 

خانه شناخته می شد، رعایت شود. لبنیات که در غرب آالچیق و کنار در 

ورودی جای می گرفت )ایری، 98(.

تصویر شماره 5 :  نحوه قرارگیری آالچیق های ترکمن.

تصویر شماره 4 : سلسله مراتب سکونت گاه ترکمن.

تصویر شماره 6 : سکونت بر اساس نسبت خونی.
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تصویر شماره 7 : چینش درون آالچیق ترکمن یا اوی.

نتیجه:

بوده  نظمی  پی  در  ترکمن  همان طور که مشاهده شد، سکونت عشایر 

است. از بیرونی ترین الیه سکونت تا درونی ترین بخش آالچیق نظمی حاکی 

از وجود یک سلسله مراتب وجود دارد. چه چیزی این نظم را شکل می دهد؟ 

از  ترکیبی  اما بی شک  باشد،  این خود می تواند موضوع پژوهشی جداگانه 

عوامل اجتماعی، طبیعی، نیاز فیزیکی و عوامل روانی در شکل گیری این 

سلسله مراتب نقش داشته اند.

نظم موجود در چینش درون اوی، خبر از یک سلسله مراتب پدرساالرانه 

دارد. سلسله مراتبی که درون یک اوی از بزغاله مریض گله تا مهمان را 

جای می دهد.

چنانکه دیدیم مناسبات پدرساالرانه بر قرارگیری آالچیق ها و نیز چینش 

زندگی  در  که  دارد  آن  از  نشان  این  است.  می گذاشته  تأثیر  آن ها  درون 

عشایری، ساختار اجتماعی زندگی بر کالبد آن غالب است. درواقع کالبد 

مناسبات  ازجمله  مختلفی  نیروهای  تقابل  و  تعامل  در  عشایری  زندگی 

قبیله ای شکل می گیرد.

آنچه می توان از معماری عشایر ترکمن آموخت شاید همین باشد که بعد 

اجتماعی زندگی را پررنگ تر دید و به سلسله مراتب آن پایبند ماند. چیزی 

که می توان به طورکلی در معماری سنتی ایران نیز مشاهده کرد که معماری 

فعلی ایران فاقد آن است.

منابع:

پهلوی، رضا. )بی تا(. »سفرنامه مازندران«. )بی جا(  -

به  سیفیه  نخبه   .1360 نظام(.  )صولت  محمدعلی  قورقانچی،   -

کوشش منصوره اتحادیه )نظام مافی( و سیروس سعدوندیان. تهران: نشر 

تاریخ ایران.

ترکمن«.  عشایر  سنتی  مسکن  »اوی:   .1397 ابراهیم.  کلته،   -

مجله معمار، شماره 111، مهر و آبان 1397. ص: 36-35.

در  بحر خزر  به سواحل  ابوت  گزارش. »گزارش سفر کنسول   -

طول اول نوامبر 1847 تا 17 فوریه 1848«. مترجم: سیف، احمد. اسناد 

وزارت امورخارجه انگلستان: محرمانه، شماره 136.

وامبری«.  سفرهای  و  »زندگی   .1372 آرمینیوس.  وامبری،   -

مترجم: آریا، محمدحسین. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

آیرونز، ویلیام جی. 1385. »ترکمن های یموت: مطالعه سازمان   -

کنعانی،  مترجم:  مرکزی«.  آسیای  در  ترک زبان  جمعیت  یک  اجتماعی 

محمدامین. چاپ اول، 1386. تهران: نشر افکار.

بومی  مسکن  الگوی  تحوالت  »مطالعه   .1398 سپیده.  ایری،   ]1[

ترکمن در سه پهنه فرهنگی نیمه کوچ نشینی، یکجانشینی و شهرنشینی«. 

پایان نامه کارشناسی ارشد. استاد راهنما: عینی فر، علیرضا و اندرودی، الهام. 

تهران: دانشگاه تهران، پردیس هنرهای زیبا.
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درنگ

عرفـــان امیــری آذر
معماری  مطالعات  ارشد،  کارشناسی 

کارگروه  عضو   / تهران  دانشگاه  ایران، 

مرکزی  فالت  شرق  بومی  معماری 

)کرمان، یزد(

تجربه  اساس  بر  مردم،  برای  نه  و  مردم  توسط  مردمی،  است  معماری  بومی،  معماری 

از  استفاده  با  دسترس،  در  منابع  و  بستر  با  ارتباط  در  و  وابسته  به مرورزمان،  و شکل گرفته 

فناوری های سنتی، برای برآورده کردن نیازهای خاص، مطابق با فرهنگ، ارزش ها، روش ها و 

آداب زندگی، تولید و اقتصاد )Oliver ,2003(. از طرفی کشورهایی مانند ایران که تحت 

تأثیر سوانح مختلف طبیعی ازجمله سیل، زلزله و طوفان شن قرار دارند مجبور به مداخله در 

آن برای استحکام بخشی در جهت کاهش خطر بالیا شده اند. از پیش از انقالب تاکنون دولت ها 

طرح های گوناگونی را برای کاهش خطر بالیا در کشور به اجرا گذاشته اند. در این شماره و 

شماره بعد به بررسی طرح های بهسازی و نوسازی و اهداف و نتایج آن ها در معماری بومی 

استان کرمان به عنوان یکی از استان هایی که این طرح ها در آن از پیشرفت باالیی برخوردارند 

خواهیم پرداخت.

طرح بهسازي مسکن روستایي از سال 1374 توسط بنیاد مسکن انقالب اسالمي، با هدف 

بهبود کیفیت مسکن و بافت روستایي و ارتقاء سطح ایمني، بهداشتي، رفاه و آسایش مسکن 

روستایي آغاز گردید. این مهم توأم با ارائه تسهیالت و زیرساخت ها، به دنبال ایجاد حس تعلق 

به مکان، حفظ تراکم جمعیت خانوار، بهبود سیماي بصري و چشم انداز روستا، مقاوم سازی 

مسکن و درنتیجه بهسازي زندگي روستایي بوده است، هرچند با فراز و نشیب ها و مشکالت 

فراوان اداري و اجرایي روبرو شد.

لیکن به منظور تسریع درروند اجراي بهسازي مسکن روستایي و نیل به اهداف این طرح و 

با عنایت به کسب تجارب ارزنده و شناسایي نقاط ضعف و کمبود سال هاي گذشته، طرح ویژه 

بهسازي مسکن روستایي در سال 1384 در هیئت دولت مطرح شد و به تصویب رسید. این 

طرح با تغییر در ساختمان های بی دوام به بناهای بادوام، طی یک دوره مشخص 10 ساله و 

ساخت 2 میلیون واحد روستایی برنامه ریزی شد )Bonyadmaskan.ir(. پروژه مذکور 

با نظارت معاونت بازسازی دفتر مرکزی بنیاد مسکن انقالب اسالمی و توسط ادارات کل بنیاد 

* م ا جـــذ
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مسکن انقالب اسالمی و با انتخاب مشاور در هریک از استان های کشور آغاز 

گردید )خانقاهی، 1394: 22(.

به  توجه  همچنین  و  کشور  روستاهاي  معماري  هویت  حفظ  به منظور 

نیازهاي متأثر از شرایط روز، تعداد 30 مشاور جهت تهیه الگوهاي معماري 

اجتماعي،  جغرافیایي،  شرایط  و  موقعیت  به  توجه  با  استان  هر  روستایي 

اقتصادي، فرهنگي و... فعالیت انتخاب شدند. مشاورین پس از انجام مطالعات 

کتابخانه ای و برداشت هاي میداني، احکام و ضوابط طراحي الگوهاي همساز 

با اقلیم، معیشت، فرهنگ و... را در مناطق روستایي استان ها تهیه نمودند 

بر  استان  هر  روستاهای  منظور  این  برای   .)Bonyadmaskan.ir(

مشخص  گروه  چند  به  اقلیمی  گاه  و  هویتی  مشترک  ویژگی های  اساس 

دسته بندی شده، سپس از بین هر گروه، روستاهایی که به نظر می آمد تعداد 

الگوهای مسکن بومی در آن روستاها بیشتر از سایرین باشد انتخاب شدند.

روستاهای  در  انتخابی  مسکن  تعدادی  از  میدانی  برداشت  و  مطالعات 

ازنظر طرح  بوده و عمدتاً  این مساکن قدیمی  اغلب  انجام می شد.  مذکور 

بومی  به صورت  فن ساخت  و  مصرفی  مصالح  و  اجرایی  معماری، جزییات 

بودند. برخی از ساختمان ها نیز نوساز بوده و اکثراً با مصالح جدید و غیربومی 

ساخته شده  بودند. برخی از خانه ها هم ترکیبی از سبک های قدیمی و نوساز 

بودند. اطالعات جمع آوری شده توسط کارشناسان مشاور تحلیل شده و در 

قالب ضوابط طراحی استخراج می شدند. نهایتاً الگوهای پیشنهادی مشاور 

بر اساس ضوابط استخراج شده، طراحی و ارائه می شد.

هدف اصلی این پروسه توجه به ویژگی های کیفی مسکن و ارائه الگوهای 

مطلوب و متناسب با شرایط و نیازهای بافت های روستایی برای روستاهای 

مناطق مختلف کشور بود. به نحوی که این الگوها در خدمت کاهش مصرف 

انرژی، باال بردن سطح بهداشت و آسایش، افزایش مقاومت سازه ای، استفاده 

با  متناسب  به طورکلی  و  بوده  اقتصادی  صرفه  و  محلی  بادوام  مصالح  از 

شرایط زیست بوم و نیازهای روستاییان هر منطقه باشد. منشور اهداف طرح 

در  را  روستایی  مسکن  به  نگرش  زیربنای  روستایی  مسکن  بهسازی  ویژه 

بود  کرده  ترسیم  را  مطلوب  به مسکن  رسیدن  راه  و  تعریف  مذکور  طرح 

)خانقاهی، 1394: 23-22(.

در این منشور اهداف زیر ذکرشده است:

احداث مسکن مقاوم و بادوام روستایي  •

تالش در حفظ هویت معماري بومي مسکن روستایي  •

تأمین جنبه زیباشناسانه سیماي روستا  •

تأمین مسکن متناسب با نیاز روستایی  •

احداث مسکن سبز  •

و  آسیب پذیر  غیربهداشتي،  محیطي  از  روستا  فضای  تغییر   •

روبه زوال به فضاي سرزنده، شاداب و جذاب به لحاظ

جلوگیري از مهاجرت  •

تطبیق کالبد مسکن روستایي با زندگي امروزي  •

گذر از نگرش )تأمین سرپناه براي روستایي( به )تأمین مسکن   •

براي روستایي(

ارتقاء توسعه سکونتگاه های روستایي و تالش در نزدیکي سطح   •

بهره مندی از رفاهیات شهرها و روستاها

تالش در بهینه سازی مصرف انرژي در مسکن روستایي  •

عمرانی  و  کالبدي  طرح های  اجراي  سرعت  و  قابلیت  افزایش   •

روستاها

تأمین بهداشت محیط روستایي با تولید انبوه مسکن روستایي   •

بهداشتي )ارتقاء سطح بهداشت در سکونتگاه های روستایي(

از  کورکورانه  تقلید  مخرب  آثار  رساندن  حداقل  به  در  تالش   •

ظواهر شهري نامناسب در تولید مسکن روستایي

ایجاد تحرک در چرخه تولید مسکن روستایي  •

ترویج الگوهاي منتخب و برجسته معماري روستایي به لحاظ   •

فرم و جنبه های زیباشناختی سیماي روستا

قرار  پوشش  تحت  الزم جهت  زمینه های  ایجاد  و  بیمه  فرهنگ  ترویج 

دادن واحدهاي احداثي مسکن روستایي

نمونه های مسکن  مطالعه  اساس  بر  پروژه  این  همان طور که گفته شد 

طرح  آن ها  از  استفاده  با  که  بود  ضوابطی  و  روش ها  دنبال  به  بومی، 

مذکور  اهداف  با  متناسب  را،  روستایی  جدید  خانه های  برای  پیشنهادی 

تلفیق  و  از مناطق  بومی در هرکدام  راهکارهای  از  بهره گیری  نماید.  ارائه 

آن با توان مهندسی روز روشی برای رسیدن به الگوهای مطلوب مسکونی 

بود)خانقاهی، 1394: 23-22(.

نه  عمل  در  می شد.  دنبال  که  نبود  چیزی  آن  تالش ها  این  نتایج  اما 

استفاده  به  دولت ها  نه  و  کردند  استقبال  پیشنهادی  الگوهای  از  کاربران 

تاکنون حدود 40 درصد  این در حالی است که  تمایلی داشتند.  از آن ها 

کرمان  استان  روستایی  واحدهای  از  درصد   65 حدود  و  کشور  سطح  در 

و  فنی  بحث های  به  تنها  مقاوم سازی  اجرای  در  اما  شده اند  مقاوم سازی 

سازه ای توجه شده است.

علل عدم استقبال را در سه دسته کاربران، تصمیم گیرندگان و متولیان 

اجرا می توان بررسی کرد. در بحث عدم تمایل کاربران به استفاده از طرح ها 

نحوه   -2 روستایی،  مسکن  طرح  در  مداخله  لزوم  عدم  یا  لزوم  بحث   -1

مختلف  مجموعه های  دسته بندی  معیار   -3 روستایی،  مسکن  در  مداخله 

منطقه  روستاهای  کل  بین  در  روستا  نمونه  انتخاب  نحوه   -4 روستایی، 

نمونه  انتخاب  روش   -5 موجود،  وضع  شرایط  و  الگوها  ارزیابی  به منظور 

نمونه  از  برداشت  روش   -6 نمونه،  روستاهای  خانه های  کل  بین  از  خانه 

خانه های انتخاب شده، 7- تخصص حرفه ای، شرایط و سوابق ذهنی فرد یا 

گروه مداخله گر، 8- ویژگی ها، وجوه و اجزای باارزش موجود در هرکدام از 
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تصویر شماره 1 : الگوهای پیشنهادی مشاور طرح ویژه بهسازی و نوسازی استان کرمان. باال راست اقلیم سرد، باال چپ اقلیم گرم و خشک، پایین راست اقلیم گرم و نیمه مرطوب و پایین چپ 
الگوی آزاد.

تصویر شماره 2 : الگوی اجراشده در نقاط مختلف استان کرمان
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الگوهای رفتاری جامعه یا اشکال مسکن که ممکن است از دید طراح مخفی 

مواردی  ازجمله  دیگر،  مشابه  موارد  و   )25-24  :1394 )خانقاهی،  بماند 

بودند که بی توجهی به هرکدام از آن ها مسیر مطالعه و طرحی را به بیراهه 

کشاند و باعث شد طرح های پیشنهادی موردپسند روستاییان قرار نگیرند. 

عدم  سیاسی،  تبلیغات  سیاسی،  تصمیمات  تصمیم گیرندگان  بعد  در 

تنها  دولت ها  شد  باعث  تصمیم گیرندگان  بدنه  در  متخصص  افراد  وجود 

توجه  زلزله  بعد سرعت، کمیت، حداقل هزینه و عدم آسیب در زمان  به 

کنار  را  طرح ها  فوق  اهداف  با  طرح ها  بودن  تناقض  در  علت  به  و  کنند 

بگذارند. در بعد متولیان فشار دولت ها برای تسریع در احداث و پایین بودن 

میزان تسهیالت پرداختی، درگیر منافع مالی شدن در بحث تأمین مصالح، 

از نیروهای متخصص معمار و شهرساز در بدنه کارمندان و  عدم استفاده 

مدیران ازجمله مواردی بود که کمی گرایی و فنی گرایی جای تأمین ظرف 

زندگی را گرفت. این اتفاق باعث تغییرات در زندگی کاربران شده است. این 

تغییرات ممکن است در مواردی مثبت و در مواردی منفی باشند. در شماره 

بعدی به این تغییرات پرداخته خواهد شد.

منابع:

- حاتمی خانقاهی، توحید. )1394(. وجوه پیدا و پنهان مسکن روستایی 

)سنجش قابلیت کاربرد روش تحقیق کیو(. اکبر حاج ابراهیم زرگر، محسن 

سرتیپی پور. رساله دکتری، تهران: دانشگاه شهید بهشتی.

 Dwellings: The Vernacular  ,)2003(.Oliver, P

.House Worlds Wide. New York: Phaidon Press

Bonyadmaskan.ir/Pages/Introduction.aspx

Bonyadmaskan.ir/Pages/RuralRebuilding.

aspx

* گزارش حاضر صرفا بیان آرا و ارزیابی نویسنده محترم است و کمیته معماری بومی ایکوموس ایران از سایر نظرات تخصصی موافق و یا مخالف با موارد ذکر شده 

استقبال می نماید. 
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استاد اسماعیل مهربانیادبــود

به هر گوشه ای گنبدی ساخته -- سرش را به ابر اندر افراخته

سراسر همه کاخ و ایوان و باغ -- همی تافت هر سو چو روشن  چراغ

ز بس باغ و ایوان و آب روان -- برآمیخت گفتی، خرد با روان

بی تردید تا تاریخ است، انسان ها تالش می کنند در بستر طبیعی پیرامون خود فضای مصنوعی را پدیدآورند که بیانگر رابطه ی آن ها با هستی و حقایق 

آن است پس این مسیر که از شگفت آورترین دستاوردهای بشری در طول زمان است پایان ناپذیر خواهد بود. امیدواریم علیرغم همه تنگناهای موجود طی 

این طریق و ادامه این مسیر با تعهد، همت و عشق و انگیزه تداوم یابد.

مرمت کاران بناهای تاریخی در دورافتاده ترین مکان ها و دور از شهر و آبادی با کمترین امکانات اقامتی و کارگاهی و در بدترین شرایط آب هوائی، به 

 دور از خانه و کاشانه گرم خانواده و دور از همسر و فرزند به صورت شبانه روزی با همت و عشق و عالقه آثار ارزشمند تاریخی و فرهنگی را آجر به آجر و 

سنگ به سنگ و کاشی به کاشی با ظرافت و دقت تعمیر و ترمیم کرده و آن ها که تا قبل از آن به طور مأیوس کننده ای مخروبه مانده بود دوباره به زیبایی 

می آرایند تا هنر و خالقیت و دانش گذشتگان رخ بنماید تا نسل کنونی و آیندگان به ارزش کار بزرگ پدران خویش بیش ازپیش آگاه گردند.

 از آن نسل انسان های پرتالش و عاشق که با هنر خود برای فرهنگ و تاریخ این مملکت افتخار آفرید استاد محمد اسماعیل مهربان از استادکاران 

خوش نام و به نام خراسان بود. که عملکرد وی خود هویت و شناسنامه تمامی آن آثاری است که در آن ها فعالیت داشته که بایستی در تاریخ معماری 

کشور ثبت و ضبط گردد.

وی از استادکاران برجسته میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان بود که در سال 1330 در نیشابور متولد گردید و از ابتدای نوجوانی از 

سال 1342 با شرکت ک. ژ. ت با نظارت مهندس کریستو گیو جودت تا سال 1347 مشغول بکار بود. او طی 6 سال کار با آن شرکت نسبت به پیاده نمودن 

سنگ های آرامگاه فردوسی و شماره بندی آن ها و نگهداری آن ها در باغچه های اطراف آرامگاه، در ساخت ساختمان های موزه و رستوران و ساختمان های 

هفت دستگاه و مخزن و ساختمان های اداری فعالیت داشت.

از سال 1347 تا سال 1350 زیر نظر انجمن آثار ملی و با نظارت مهندس بهرام جودت سنگ های آب نماهای محوطه از نوع سنگ گرانیت و مجسمه ها 

در طبقه پائین آرامگاه را نصب نمود.

از سال 1350 تا سال 1352 با انجمن آثار ملی زیر نظر مهندس میرزا حسین خان جودت ساختمان گلی و مخروبه آرامگاه کاشفی در شهر سبزوار 

جمع آوری و ساختمان فعلی از ابتدا تا انتها ساخت.

یادداشتی از مهندس حسین حیدری، کارشناس پیشکسوت مرمت میراث فرهنگی خراسان
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از سال 1352 تا سال 1353 با انجمن آثار ملی و با نظارت مهندس میرزا 

ابن یمین در فریومد شهرستان  حسین خان جودت دیوارهای گلی مقبره 

شاهرود را جمع آوری و بجای آن ساختمان فعلی ساخته شد.

در سال های 1354 و 1355 با انجمن آثار ملی و نظارت مهندس میرزا 

سبزوار  شهرستان  در  بیهقی  آرامگاه  گلی  دیوارهای  جودت  حسین خان 

برچیده و آرامگاه فعلی بنیان نهاده شد.

در سال های 1355 و 1356 با انجمن آثار ملی و با نظارت مهندس میرزا 

شهر  در  واقع  سبزواری  هادی  مال  آرامگاه  ساختمان  جودت  حسین خان 

سبزوار نماسازی و گنبد آن کاشی کاری و سه ایوانچه در سه ضلع آرامگاه 

ساخته و اضافه شد.

در سال 1358 با انجمن آثار ملی و نظارت مهندس میرزا حسین خان 

آرامگاه  از  موجود  از سه ساختمان  ماه یک ساختمان   6 به مدت  جودت 

ابوالحسن خرقانی در شهرستان شاهرود که فرسوده شده برداشته و مجدداً 

ساخته شد

جودت،  بهرام  مهندس  نظارت  و  ملی  آثار  انجمن  با   1357 سال  در 

جدول کشی و خیابان کشی و محوطه سازی پردیس آرامگاه فردوسی را آغاز 

که با پیروزی انقالب اسالمی ناتمام رها شد.

با ادغام انجمن آثار ملی که در ساختار سازمانی وزارت ارشاد اسالمی 

قرار داشت، با سازمان ملی حفاظت آثار باستانی ایران که بعدازاین سازمان 

محمد  استاد  تجربه  از  بهره مندی  افتخار  شد.  نامیده  فرهنگی  میراث 

اسماعیل مهربان که تا قبل از ادغام معطوف ساخت وسازهای انجمن آثار 

ملی بود عالوه بر آن نصیب بناهای ارزشمند تاریخی میراث فرهنگی گردید.

از سال 1357 تا سال 1368 به صورت متناوب همکاری و فعالیت داشته 

است.

آرامگاه  در  ماه   8 مدت  به  و  خراسان  فرهنگی  میراث  با  سال 1369   

هزاره  برگزاری  برای  آن  محوطه  و  آرامگاه  آماده سازی  برای  فردوسی 

اقدام  از قبیل تعویض سنگ های زیر دست انداز های دور آرامگاه  فردوسی 

شد.

فرهنگی در شهر  میراث  با  ماه  نه  به مدت   سال های 1369 و 1370 

کانال  اجرای  به  نسبت  کارگاه  سرپرستی  ضمن  عطار  آرامگاه  نیشابور 

زهکشی و پر کردن کانال با سنگ الشه و محوطه سازی و خیابان کشی و 

قلوه سنگ فرش آن اجرا شد.

 سال 1370 به مدت 4 ماه با میراث فرهنگی خراسان در کارگاه رباط 

شرف در شهرستان سرخس ضمن سرپرستی کارگاه نسبت به پاک سازی 

اتاق ها و محوطه و کاه گل پشت بام و حفر یک حلقه چاه و نصب در ورودی 

تخریب  از  جلوگیری  برای  رباط  سوم  ایوان  سقف  روی  ورق  با  پوشش  و 

تزئینات از باران و برف اقدام شد.

 سال 1371 به مدت 5 ماه همکاری با میراث فرهنگی در بنای تاریخی 

علی آباد کشمار واقع در شهرستان کاشمر در مرمت بدنه آجری نمای برج 

تا بلندای 24 متر و نصب درب ورودی و پنجره جهت حفاظت داخل برج 

فعالیت داشته است.

 سال های 1371 و 1372 همکاری با میراث فرهنگی، ضمن سرپرستی 

بنای تاریخی رباط فخر داود در شهرستان نیشابور، اقدام به پاک سازی بدنه 

داخلی رباط از کف تا سقف از چندین الیه سیاهی دوده، ایجاد کانال زه 

کشی دورتادور بنا، مرمت و بازسازی بدنه نمای و برجهی بیرونی در چهار 

ضلع، مرمت و بازسازی آب انبار رباط، اجرای سیستم گرمایشی در کف رباط 

و...تا پایان کار گردید.

 سال 1372 تا سال 1375 با میراث فرهنگی، ضمن سرپرستی کارگاه 

مسجد کبود گنبد و قصر خورشید کالت نادری، خاک برداری محوطه قصر، 

جدول کشی و قلوه سنگ فرش محوطه، نصب فواره های ضلع شرقی قصر، 

سرویس  ساخت  متر،   5 عمق  تا  قصر  دورتادور  رطوبت  دفع  کانال  ایجاد 

بهداشتی مسجد کبود گنبد، کاشی کاری گنبد مسجد کبود گنبد انجام شد.

سرپرستی  عهده دار  توس،  مجموعه  در  مستمر  به طور   1376 سال  از 

کارگاه های حوزه توس را داشته و آخرین پروژه ای از وجود ارزشمند ایشان 

بهره گرفت، مرمت و بازسازی برج و باروی دروازه رودبار شهر تاریخی تابران 

توس است که تا اوایل سال 1399 حضورداشته است.

ضایعه درگذشت این استاد برجسته که 57 سال از عمر پربرکت خود را 

برای سیانت از تاریخ و فرهنگ این مملکت سپری نمود و در روز 99.10.24 

دار فانی را وداع گفت به جامعه دوستداران و عالقه مندان به هنر معماری و 

حفاظت و نگهداری آثار تاریخی کشور تسلیت می گویم.
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روستای نوبندگان، شهرستان فسا، فارس، آالله حجتی، 1398.
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روستای نوبندگان، شهرستان فسا، فارس، آالله حجتی، 1398.
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روستای نوبندگان، شهرستان فسا، فارس، آالله حجتی، 1398.
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روستای نوبندگان، شهرستان فسا، فارس، آالله حجتی، 1398.
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روستای قلعه باال، سمنان، محمد عباسی، 1398.
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روستای قلعه باال، سمنان، محمد عباسی، 1398.
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روستای پیرحاجات، خراسان جنوبی، محمد احمدیان هروی، 1393.



77 نوروز 1400 / شـماره 7

روستای پیرحاجات، خراسان جنوبی، محمد احمدیان هروی، 1393.
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در باره ی روز جهانی بناها و محوطه ها*:

در سال 1982، ایکوموس 18 آوریل را به عنوان روز جهانی بناها و محوطه ها نام گذاری کرد. یونسکو در سال بعد، در بیست و دومین 

کنفرانس عمومی خود، این تصمیم را به تصویب رساند. از آن پس 18 آوریل به روز بزرگداشت و اشاعه ی میراث فرهنگی و فرصتی برای 

ارتقای آگاهی از تنوع و ارتباط آن با ما بدل شد و روزی برای اینکه دریابیم میراث فرهنگی تا چه اندازه می تواند آسیب پذیر باشد و الزامات 

و منافع حفاظت از آن چیست. ایکوموس هر سال موضوعی را تعیین می کند تا اعضا، کمیته های ملی و بین المللی علمی، همکاران، و سایر 

عالقه مندان برای آن فعالیت هایی تدارک ببینند.

با احترام به درخواست جهانی برای فراگیری و به رسمیت شناختن تنوع، روز جهانی بناها و محوطه های سال 2021 خواستار این است که 

کلیه ی مشارکت کنندگان در روایت های موجود تأمل و آنها را بازتفسیر و بازآزمایی کنند.

ایکوموس از شما دعوت می کند تا برای مساهمت در تجربه ها گرد هم آیید ــ البته در انطباق با رهنمودهای مقامات ملی و محلی برای 

رعایت ایمنی شرکت کنندگان در شرایط همه گیری کووید-19.

گذشته های پیچیده: آینده های گوناگون

حفاظت از میراث فرهنگی مستلزم ارزیابی نقادانۀ گذشته است، همچنان که اجرای آن نیازمند پیش بینی برای آینده است. در سال های 



79 نوروز 1400 / شـماره 7

اخیر، مباحثه دربارۀ حذف یا محو کردن روایاتی خاص، و رجحان دادن به برخی داستان ها نسبت به دیگران، اوج گرفته است. بنابراین پرهیز 

از نگاه ها و تفسیرهای جانب دارانه از گذشته هنگام سخن گفتن دربارۀ این تاریخ های پرمجادله، مستلزم گفت وگوهایی پیچیده است.

معاهدۀ میراث جهانی )1972( چنین عنوان می کند:»ویرانی یا انهدام هر قسمت از میراث فرهنگی و طبیعی موجب فقر شدید میراث 

همۀ ملل جهان می شود« ــ با این حال عدم تعادل در شناسایی، تفسیر، و نهایتاً در حفاظت مظاهر فرهنگی گوناگون همچنان تداوم دارد.

ایکوموس مشتاق است تا برای حمایت از دیدگاه های متنوع و فراگیر، به اشاعۀ گفتمان های تازه، و رویکردهای متفاوت و منحصر به فرد 

بپردازد.

بناهای ویران شده در تعدی ها در  از  بر بگیرد،  از موضوعات حفاظتی را در  ایجاد روایت های فراگیرتر می تواند طیفی گسترده  کشف و 

فضاهای شهری مشترک تا پرداختن به به محوطه های آبا و اجدادی، و قلمروهای بومی در منظرهای فرهنگی. امروز بناها و محوطه های 

بسیاری با گذشته و اهمیت چندالیه وجود دارند که نیازمند رویکردهای فراگیرند.

در این دهۀ »اقدام برای توسعۀ پایدار« سازمان ملل متحد، ایکوموس نیاز به توجه ویژه به میراثی که بیانگر فرهنگ ها و جوامع متنوع است 

را تشخیص داده و از حقوق مساوی زنان و جوامع برای به نمایش گذاشتن آینده ای با رواداری بیشتر و صلح حمایت می کند.

بنابراین از شما می خواهیم که در عملی کردن این خواست که مجدداً مطرح شده است، به ما بپیوندید: آینده های توأم با عدل و داد 

مستلزم تفاسیر باز، روادارانه، و همدالنه از فلسفه ها و کنش های مربوط به میراث در زمان حال هستند، و این با تأمل در خود آغاز می شود.

روز جهانی بناها و محوطه ها در سال 2021 ملهم است از گفت وگوهای مقطعی ای که به ابتکار ایکوموس برگزار شده و شامل ــ و نه 

محدود به ــ این موارد است:افتتاحیۀ کارگاه »میراث را متنوع/نامستعمرانه کنید!« )ژوئیۀ 2020(، سمپوزیم های متعدد تشکیل شده دربارۀ 

»فرهنگ های مشترک، میراث مشترک، مسئولیت مشترک«، کارگاه های مربوط به حقوق بشر و مدیریت میراث، وبینارهای پیرامون »مردم 

بومی و میراث جهانی«، و »مردم + صلح: نقش میراث فرهنگی در بناکردن جهانی عادالنه تر و صلح آمیزتر از راه آموزش، تنوع، و دربرگیری 

جوامع«.

تدابیر متعددی مانند »اقدام های اقلیمی«، »رویکردهای حق ـ مبنا به میراث« در طول دهۀ اقدام برای توسعۀ پایدار، و »مسافرت فرهنگ 

ـ طبیعت« مسیرهایی به سوی روایت های فراگیرتر پدید آورده اند.

روز جهانی بناها و محوطه ها در سال 2021 فرصتی برای ایجاد زیرساختی باز برای انواع مشارکت و همکاری پدید می آورد.

مشارکت کنید!

بیشتر رویدادها، به سبب شرایط فراگیری جهانی بیماری کووید-19 به صورت برخط در دسترس خواهند بود. از شما می خواهیم که با 

برگزارکنندگان رویدادها در کشورتان در تماس باشید.

قالب های همکاری می تواند از جمله شامل موارد زیر باشد:

ارسال ویدئوهای )حداکثر( 1-2 دقیقه ای از هر کمیتۀ ملی، کمیتۀ بین المللی علمی، و کارگروه که رویکردهای محلی و منطقه ای به سوی 

ایجاد روایت های فراگیر را نشان دهد. این ویدئوها را می توان در زیرساخت های شبکه های اجتماعی ایکوموس منتشر کرد. توضیح، شرح الزم 

در مورد هر ویدئو، و نیز هشت تگ های مربوط به آن را فراموش نکنید.

ارسال عکس هایی با توضیح دربارۀ رویکردهای کنونی، روایت های در حال تغییر، و اهداف آینده. لطفاً مطمئن باشید که شما از حق ارسال 

و انتشار عکس ها در شبکه های اجتماعی برخوردارید.
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برای تأمل در خألهای نظری و عملی جاری، میزگردها و وبینارهای مجازی برگزار کنید و کارگاه هایی پیشنهاد دهید و از دیگران برای 

شرکت در آنها دعوت کنید. در شبکه های اجتماعی ماجراهایی دربارۀ گذشتۀ پیچیدۀ خود بگویید تا به روایت هایی فراگیرتر برای آیندۀ 

متنوع تر دست یابیم. استفاده از تصویر و هش تگ را فراموش نکنید.

برای پیوستن به این رویداد از هش تگ زیر استفاده کنید:

#18April #ICOMOS #ComplexPast #DiverseFutures #IDMS2021#IcomosIDMS2021

برای تقویت اقدامات ایکوموس در نشان دادن میراث به مثابه عامل محرک رسیدن به توسعۀ پایدار، از برگزارکنندگان رویدادها درخواست 

می کنیم که از آیکان های مرتبط اهداف توسعۀ پایدار استفاده کنند.

این آیکان ها را می توانید از این نشانی دریافت کنید:

 https://www.un.org/sustainabledevelopment/news/communications-material 

لطفًا ما را از رویدادهای خود باخبر کنید

ایکوموس منتشر کنیم و  را در وبگاه  آنها  بتوانیم  تا  برنامه های 18  آوریل خود مطلع سازید  از  را  ایکوموس  بین المللی  دبیرخانۀ  لطفاً 

فعالیت های شما را به اطالع اعضای خانوادۀ ایکوموس در سرتاسر جهان برسانیم.

لطفاً این اطالعات را به calendrier@icomos.org  )در ایران به info@iranicomoc.org( با قالب زیر ارسال کنید 

 April event- your 18« از عبارت ارائۀ آنها به اختصار میسر باشد( و در عنوان ایمیل خود  تا امکان  )لطفاً جمالت کوتاه باشند 

Committee« استفاده کنید.

عنوان

چه کسی؟ سازمان دهنده

چه موضوعی؟ ارائه کوتاهی از رویدادها

چه زمانی؟

کجا؟ شهر، نشانی

اطالعات تماس رسمی

پایگاه اینترنتی

ضمایم: پوستر یا بروشور

اگر با ارسال عکس یا تصویر مشارکت می کنید، لطفاً مطمئن شوید که حق انتشار عکس ها را در اختیار دارید و اطالعات حقوقی عکس ها 

را در پیامی که به ایکوموس ارسال می کنید، بیفزایید و همراه آن تأییدیه ای مبنی بر امکان استفاده از آنها در وبگاه، شبکۀ اجتماعی، و 

گزارش های ساالنه به صورت رایگان ارسال کنید.
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مراجع اصلی:

IDMS2020: https://www.icomos.org/en/focus/18-april-international-day-for-monu-

ments-and-sites

ICOMOS International ‘Diversify/Decolonise Heritage’ Kick-Off Workshop

https://www.icomos.org/en/178-english-categories/news/76590-icomos-engages-

with-the-diversification-and-decolonisation-of-heritage

:USICOMOS

/Past Webinars: https://usicomos.org/past-webinars

/Symposium: https://usicomos.org/past-symposia/2020-symposium 2020

 ICOMOS Virtual Advisory Committee Meeting 2020: National Committees Meeting,

)“Session 4: Monuments Associated with Oppression” )22 October 2020

ICCROM 31st GA 2019: https://www.iccrom.org/projects/thematic-discussion-de-

colonizing-heritage

UNESCO – World Heritage Center. Convention Text: https://whc.unesco.org/en/

/conventiontext

 ICOMOS Our Common Dignity Initiative – Rights Based Approach )Training Course,

September 2020(: https://www.icomos.org/en/focus/our-common-dignity-initiative-

rights-based-approach/79294-heritage-communities-and-human-rights-training-

course-tallinn-september-2020

 ICOMOS Our Common Dignity Initiative – Rights Based Approach )Cultural Heritage

Training, November 2020( https://www.icomos.org/en/focus/our-common-dignity-

initiative-rights-based-approach/79853-human-rights-and-cultural-heritage-training-

november-2020

ICOMOS SDGWG Webinar 4 – People + Peace: The Role of Cultural Heritage in Build-

 ing a More Just and Peaceful World Through Education, Diversity and Community

Inclusion )January 2021(: https://www.icomos.org/en/focus/un-sustainable-develop-

ment-goals/87424-icomos-webinar-series-sdgwg-webinar-4-society-people-peace

* ترجمه گزارش نام گذاری سال 2021 ایکوموس. مترجم: دکتر محمدرضا رحیم زاده، دبیر ایکوموس ایران.
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به یاد دوست...

دکتر محسن منصوری فرد، معمار و متخصص مرمت و عضو صمیمی و فداکار و بی پروا در حفاظت از میراث 

فرهنگی ایران زمین بود. او در طراحی پروژه های پرشمار مرمت، احیاء، بازپیرایی، و بازسازی بناها، محوطه ها، 

دکتر  بود.  شیرازی  آیت اهلل زاده  باقر  دکتر  زنده یاد  نزدیک  دستیار  کشورمان،  تاریخی  ـ  فرهنگی  فضاهای  و 

 منصوری فرد با دارا بودن تجربیات ارزشمند، پروژه های فراوانی را در فضاهای تاریخی رأساً طراحی کرده است.

به  را  فرهنگی  میراث  ارزشمند  متخصص  این  رفتن  دست  از  سوگ  ایران  ایکوموس  فرهنگی  مؤسسۀ 

برین  مینوی  او  برای  آفریدگار  از  و  می گوید  تسلیت  دوستانش  و  همکاران  و  منصوری فرد  ارجمند  خانوادۀ 

دارد. مسئلت  تندرستی  و  شکیبایی  دوستدارانش  و  بازماندگان  و  منصوری فرد  محترم  خانوادۀ  برای  و 

عکس از مهندس عادل فرهنگی.
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