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مقــدمه

این شماره گاهنامه را پس از چندی تأخیر تقدیم خوانندگان گرامی می کنیم، این امر بدان جهت بود که عالوه بر تأثیر شیوع بیماری کرونا 

بر انجام مطالعات میدانی که الزمه مطالعه معماری بومی است، چنین رخدادی بر کیفیت و کمیت کار اعضا کمیته و کارگروه ها نیز بی تأثیر 

نبوده است.

همچنین مقرر بود کارگروه معماری بومی فارس مطالعاتی را که در این بخش از سرزمین عزیزمان داشتند، در قالب ویژه نامه ای فراهم 

نمایند که آن هم درگیر مشکالتی مشابه شد و انتظار برای آن کمی به درازا کشید. امید است پس ازاین شماره زحمات آن ها به محضرتان 

ارائه شود.

 ازاین جهت، نخست باید از کلیه عزیزان و دبیران کارگروه ها که با ارسال مطالب ارزشمند خود کمیته را یاری می نمایند، سپاسگزار بود و 

به جهت دیر کردی که رخ داد، پوزش خواست. کمیته علمی معماری بومی ایران به همراهی و حمایت فرزندان ایران وابسته و امیدوار است.

جای خرسندی است که تعدادی از دبیران محترم کارگروه های کمیته این شماره را به مطالعات بوم های ناحیه خود آراسته اند. کمیته 

درخواست دارد که این کار رفته رفته در روشی علمی و منظم بتواند تمام زیر بخش های آن بوم را پوشش دهد.

همچنین سفارش می شود عالقه مندانی که در هریک از شهرها و آبادی های هر بوم حاضرند و بیشتر امروز از طریق ابزارهای شبکه های 

اجتماعی و فضای مجازی قابل شناسایی اند، به معرفی و بیان ارزش های معماری سرزمین خویش توسط کارگروه هاي هر منطقه دعوت شوند.

از دبیر گرامی کارگروه شرق فالت مرکزی ایران )یزد و کرمان( به جهت پیگیری اهدای مجموعه فیلم های موضوع معماری و خانه های 

مرتبط با گستره کرمان توسط کارگردان محترم آن سپاسگزاریم. این فیلم ها توسط ایکوموس ایران بازنشر یافت.

نکته دیگری که کمیته نگرانی خود را با اعضا در میان می گذارد، از دست رفتن نسلی از معماران بومی ایران بدون مستند شدن دانش و 

شرح حال آن ها است. در این موضوع هرلحظه بخشی از این دانش شفاهی در حال نابودی است، صمیمانه از همه اعضا درخواست می کنیم 

که به هر نحو در مستند سازی این دانش و معرفی این عزیزان کمیته را یاری نمایند و البته گاهنامه کمیته نیز در این زمینه بستر مناسبی 

خواهد بود.

آخرین نکته ای که در این مقدمه نظر صاحبان اندیشه و خوانندگان این گاهنامه را می توان جلب کرد، رخداد جهانی تغییر اقلیم و رویداد 

ملی تغییر در جمعیت ایران است. اینکه این موارد چه تأثیری بر معماری بومی خواهد داشت، شایان ارزیابی و سنجش است. گسترش و 

تعمیق مطالعه و مستندسازی ویژگی ها و ارزش های معماری بومی ایران توسط اعضای گرامی، کمی از دشواری کار آیندگان خواهد کاست.

کمیته علمی معماری بومی ایکوموس ایران
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یادداشت

عـــــادله محتشــم
دکتری مرمت آثار و اشیاء

انسان این روزگار، با شتاب، به سوی مقصدی نه چندان روشن پیش می رود، مقصدی که 

بیان موالنا، »اسب دواندن  به  و درونش،  و »پیشرفت« است  و کاستی«  نمای آن »بی کم 

تداوم حیات،  برهان  با  که  میراث  از  بخش  آن  به ویژه  و  فرهنگی  میراث  به سوی گمراهی«. 

و  »کم اهمیت  است:  پرشتاب  این حرکت  از  بسیار  زیاِن  در  می  شود،  نامیده  زنده«  »میراث 

ناسودمند پنداشته شدن« و »دگرگونی های بی ریشه«ای که این میراث را به سوی »فراموشی« 

می برد. با این آغاز، گریزی می زنیم به مفهوم میراث زنده و خط سیر آگاهی از آن درگذران 

مکتوبات.

مفهوم زنده بودن در میراث را در دو جنبه ی متفاوت می توان مشاهده نمود:

1. زنده بودن به معنای ذی حیات بودن به واسطه ی ویژگی های زیستی که به طور خاص در 

مبحث حفاظت از »درختان و باغ های تاریخی«، »چشم اندازهای طبیعی« و »تنوع زیستی«1 

مطرح می گردد.

2. زنده بودن به معنای تداوم در کاربری سنتی یک اثر توسط جامعه ی سنتی آن که اغلب 

همان جامعه ی سازنده ی اثر است.

بر پایه ی تعریف علمی، حیات و زنده بودن، داشتن نوعی خاص از مکانیسم زیستی است 

و واژه ی حیات ناظر بر یک سازوکار مشخص و محدود از پدیده هاست. »ابن سینا«، حیات را 

از این منظر، دارای آثار رشد، تغذیه، حس، حرکت، نطق و علم می داند )ابن سینا، 1363(.

اما از منظری دیگر، هر شکل از نظم را می توان دارای مرتبه ای از حیات دانست. چنین 

دیدگاهی در فلسفه ی اسالمی بیشتر مشهود است. »مالصدرا« از این منظر، به دلیل مساوقت 

وجود و حیات، هر موجودی را حّی می داند و معتقد است »حیات- همچنان که وجود- در 

مراتبی  منظر، حیات  این  از  )مالصدرای شیرازی، 1368(.  دارد«  موجودات سریان2  همه ی 

دارد. چنین دیدگاهی را می توان در اندیشه ای که در مفهوم میراث زنده جریان دارد، درک 

و دریافت نمود.

یک اثر میراث زنده، اثری است که از گذشته برجای مانده و همچنان توسط یک جامعه در 

روند زندگی مورداستفاده قرار می گیرد. این عبارت می تواند به آن گروه از میراث که »کارکرد 

سنتی« خود را در ارتباط با »جوامع سنتی« حفظ کرده اند، اطالق گردد. »به طورمعمول، در 

مورد یک میراث مرده، ادعای مالکیت، جدای از اختیارات دولت وجود ندارد، به عنوان مثال 

 1-Biodiversity

2- اثر کردن چیزی در اجزای چیزی )دهخدا، 1392(.
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 1-Stakeholders

 2-Material- based approach

3-Natural Heritage

سنتی  جامعه ی  یک  فعالیت های  همچنین  ویرانه.  یک  بقایای  درباره ی 

ندارد«  آثار  این  سنتی  کارکردهای  با  ارتباطی  اثری  چنین  یک  پیرامون 

)Tunprawat,2009:18h(. بر اساس این تعریف، میراث مرده، آن 

سنتی-  توسعه ی  بر  تأثیری  جداشده،  خود  جامعه ی  از  که  است  چیزی 

فرهنگی یا اجتماعی آن جامعه ندارد و می تواند توسط متخصصان حفاظت 

اثر، موردحفاظت  ارتباط آن جامعه و آن  بدون پروایی درباره ی اختیارات 

قرار گیرد. این گونه است که تصمیم سازی در حفاظت آثار میراث زنده بسیار 

چالش برانگیز می گردد. در مقابل این تعریف، میراث زنده به آن آثاری اطالق 

می گردد که ارتباط دنباله دار خود با جامعه ی سنتی خود را حفظ کرده اند. 

انجام  سنتی  جوامع  توسط  که  است  آن هایی  آثار  این  سنتی  »کارکرد 

می شده و به طور مداوم از نسلی به نسل دیگر توسعه یافته و منتقل شده و 

یک اثر میراث زنده را شکل داده است« )Ibid,19(. زنده بودن میراث به 

معنای کاربرد متداوم میراث توسط جوامع است، به گونه ای که اتصال میان 

پایداری«، »مستحکم«  »به طور  و  »معتبر«  جامعه همچنان  و  میراثی  اثر 

باشد. آن جوامع سنتی که در ارتباط با میراث هستند، می توانند به عنوان 

صاحبان میراث تلقی شوند. درعین حال، متخصصان حفاظت، گردشگران و 

دیگران، به عنوان »ذی نفعان«1 این بخش از میراث شناخته می شوند و ادعا 

و توقعات و خواسته های خود را دارند. تداوم حیات یا تداوم کاربری یعنی 

استمرار هستی یک سوژه به گونه ای که شاخصه ها، ویژگی ها و ارزش های 

آن حفظ شوند؛ اما نباید ازنظر دور داشت آن زمان  که سخن از تداوم حیات 

به میان می آید، باید پذیرای تغییرات شد، چراکه حیات و زندگی با پویایی و 

حرکت همراه است. تداوم حیات نیازمند پذیرش دگرگونی ها و وفق پذیری 
نسبی با شرایط روز است. این در حالی است که در »رویکرد ماده- محور«2 

در حفاظت از اثر میراثی، هدف، گونه ای از تثبیت و ماندگاری با کمترین 

تغییر بوده و همخوانی با تداوم حیات ندارد.

تداوم حیات برای یک اثر میراثی زنده، همراه و پیوسته با تغییر است، 

به تعبیر »سکاتزوسی« درباره ی روستاها، این آثار همچون یک لوح مکرراً 

 .)Scazzosi,  2018( تبدیل اند  و  تغییر  حال  در  دائماً  نوشته شده، 

میراث زنده به جهت تداوم حیات پذیرای تغییر می شود، هرچند این تغییر، 

تغییری افسارگسیخته نیست و نباید باشد، بلکه این تغییر، یک پویایی در 

مسیر همان معانی بنیادین و اصیل به وجود آورنده ی میراث است.

نمونه های  اما  هستند،  بناها  و  بافت ها  زنده،  میراث  نمونه ای  بارزترین 

ارزشمندی از این گروه از آثار را می توان در میان اشیاء نیز مشاهده کرد. 

در حفاظت از اشیائی که وارد سازوکار موزه شده اند، در پی حفظ و تثبیت 

ماده ی اثر با کمترین تغییر، فرسایش و آسیب هستیم؛ شیء وارد مرحله ای 

با  را  آن  است  بایسته  مرمتگر   - حفاظت  که  است  شده  خود  زندگی  از 

حداقل تغییر و فرسایش در آنچه باقی مانده، حفظ و تثبیت نسبی کرده، 

نیز  انتقال دهد. هرچند نمی توان منکر شد که شیء موزه ای  به آیندگان 

به گونه ای حیات خود را طی می کند و حفظ شیء، استمرار همین مرحله ی 

تازه از حیات شیء است. بااین وجود، عبارت تداوم حیات، نمی تواند گویای 

آنچه بر این گونه اشیاء می گذرد، باشد و اطالق این عبارت بر میراث زنده، 

شایسته تر و گویاتر است.

در ارتباط با میراث زنده، استمرار بخشیدن به حیات را می توان مطلوب 

و  پیوسته  را  زنده  میراث  از  حفاظت  »پاریس«  بیانیه ی  دانست.  حفاظت 

وابسته به تداوم دانسته است. در این نوشتار آمده است که »زنده بودن و 

زنده ماندن اثر، نیازمند تداوم کاربرد، تداوم ارتباطات اجتماعی و نمودهای 

مردم  توسط  گرفته  صورت  نگهداری های  و  مراقبت ها  تداوم  و  فرهنگی 

 Declaration of Paris Symposiom, 2011;( است« 

.)Wijesuriya, 2015, 1-8

میانه ی  در  باید  را  بشری  میراث  در  زنده بودن  مفهوم  به  توجه  آغاز 

طبیعت  که  حوادثی  زمان  این  در  نمود.  جستجو  میالدی  بیستم  سده ی 

و  طبیعت  شناختن  رسمیت  به  به سوی  را  انسان  می کردند،  تهدید  را 

در سال 1972  و  دادند  بشری،سوق  میراث  »میراث طبیعی«3 در جایگاه 

میالدی، یونسکو سند حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان را تدوین 

تصویر شماره 1 : میراث زنده در ارتباطی دو سویه با جامعه است. از یک سو جامعه در قالب 
رسمیت  به  صورت  )در  علمی«  »حفاظت  و  حفاظت«  »سنت  »کاربرد«،  چون  کنش هایی 
شناخته شدن به عنوان یک اثر میراثی توسط متولیان امر(، بر امیراث تأثیرگذار است و از دیگر 

سو میراث زنده در عین حفظ کاربری، در توسعه ی سنتی- فرهنگی آن جامعه مؤثر است.

میراث زنده  

جامعه                              جامعه                    

جامعه                               جامعه                  

کاربرد

  سنت حفاظت  
 حفاظت علمی

ي               توسعه
فرهنگی   -سنتی
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 Convention Concerning the Protection( نمود 

 of the World Cultural and Natural Heritage,

1972(. تبیین این مفهوم در گسترش ارزش های میراثی بسیار مؤثر واقع 

هرچند  که  شد  تدوین  »فلورانس«  نوشتار  میالدی   1981 سال  در  شد. 

درباره ی باغ های تاریخی است، اما ظرایفی در بردارد که آن را از انحصار به 

موضوع باغ فراتر برده و به نقطه ی عطفی در تعریف میراث مبدل می سازد. 

The Flor-( 1 یادشده است «در این منشور از باغ ها با عنوان »یادمان زنده

سده ی  هشتم  دهه ی  »در  شکل  بدین   .)ence Charter, 1981

بیستم میالدی، مفهوم میراث زنده، ابتدا از وجه حیات نباتی و سپس در 

دیگران،  و  احمدی  )صادق  قرار گرفت«  موردتوجه  انسان  زندگی  شیوه  ی 

1396، 11(. از دیگر سو »زمانی که اندیشه ی نگاه به میراث در جایگاه یک 

»فرآیند فرهنگی«2 مطرح شد، چشم انداز جدیدی برای تعریف میراث در 

 Tunprawat, 2009,( »جایگاه »میراث مرده«2 و زنده توسعه یافت

44(. این توّجهات آغازی بر به رسمیت شناختن »کیفیت های فرا تاریخی 

مکان« و اهمیت »میراث زنده« بود. این مفهوم از طبیعت آغاز شد و به 

بافت ها، مکان ها و اشیاء تاریخی، توسعه یافت.

نوشتار  و  سند  چندین  در  می توان  را  زنده  میراث  اهمیت  به  توجه 

بین المللی پیگیری نمود. پس از سند »حمایت از میراث فرهنگی و طبیعی 

Convention Con-( یونسکو  توسط  میالدی   1972 در  جهان« 

 cerning the Protection of the World Cultural

در  »فلورانس«  نوشتار  و   )and Natural Heritage, 1972

1981 میالدی )The Florence Charter, 1981( که سرآغاز 

میراث  اهمیت  به  غیرمستقیم  و  به طور مستقیم  که  دیگری  اسناد  بودند، 

زنده و حفاظت از آن پرداخته بودند، تدوین گردید. بیانیه ی »تلکس کاال« 

سکونتگاه های  حفظ  اهمیت  درباره ی  میالدی،   1982 ایکوموس،  توسط 

اشاره کرد.  بومی  آیین های  و  به حفظ حرمت سنت ها  به روشنی  کوچک، 

امانت داری در حفظ شیوه های زندگی و مشارکت جوامع در امر حفاظت 

و تداوم مصالح و فن های بومی از مهم ترین اصول ذکرشده در این بیانیه 

بود )Tlaxala Declaration, 1982(. در سال 1989 میالدی، 

یونسکو در توصیه نامه ای با عنوان »صیانت از فرهنگ سنتی و فولکلور« به 

Recom- )اهمیت میراث ناملموس و مفهوم توسعه ی پایدار اشاره نمود 

mendation on the Safeguarding of Tradition-

.)al Culture and Folklore, 1989

»سن  در  زنده«  »میراث  سمپوزیوم  از  برآمده  »سن آنتونیو«  بیانیه ی 

 The Declaration of( آنتونیو«- »تگزاس«، در سال 1996 میالدی

 1-Living Monument

 2-Cultural Process

3-Dead Heritage

San Antonio, 1996(، یکی از مهم ترین اسناد درزمینه ی حفاظت 

از میراث زنده بود. این بیانیه در پی  شناخت مهم ترین ابزار و فلسفه های 

پایدار،  توسعه ی  و  زنده  میراث  مدیریت  در  می توانند  که  بود  بین المللی 

مؤثر و آگاهی بخش باشند. »در این سند، کمیته ی ملی ایکوموس، پیرامون 

اصالت و پویایی منظرهای فرهنگی، ضمن توجه گسترده به ارزش ها، اصالت 

را از هفت دیدگاه بررسی کرد: اصالت و هویت، اصالت و تاریخ، اصالت و 

پایش،  و  اصالت  ایستا،  و  پویا  مکان های  در  اصالت  اجتماعی،  ارزش های 

اصالت و اقتصاد« )Araoz, 2008, 37(. »بیانیه ی سن آنتونیو اصالت 

را در ارتباط با هویت، تاریخ و ارزش های اجتماعی، مرتبط با ثبات و تداوم 

 .)Rossler, 2008, 48( »و در مکان های پویا، مرتبط با تغییر دانست

همچنین منشور »گردشگری فرهنگی« توسط ایکوموس، 1999 میالدی، 

ضمن اشاره به اهمیت چشم اندازهای طبیعی و تنوع زیستی، ارزش رسوم 

و  ارزش ها  به سنت ها،  احترام  و  متذکر شد  را  زنده  آیین های  و  فرهنگی 

سبک زندگی و الگوهای جوامع را از مهم ترین اصول در تعامل با این گونه از 

International Cultural Tourism Char- )میراث دانست 

بومی« در مکزیکو، 1999  ter, 1999(. منشور »میراث ساخته شده ی 

میالدی، ضمن اشاره به ارزش واالی ساخته های بومی، به عنوان محصول 

 Charter( سنت و طبیعت، بر اهمیت تالش برای بقای آن تأکید نمود

on the built vernacular heritage, 1999(. کنوانسیون 

در  یونسکو  توسط   )ICHC( ناملموس«  فرهنگی  میراث  از  »صیانت 

 Convention For The Safeguarding( میالدی   2003

of The Intangible Cultural Heritage, 2003( را باید 

فراروی  گسترده ی  تهدیدات  به  جهان  عمیق  توجه  و  نتیجه ی حساسیت 

میراث معنوی بشری در قرن حاضر دانست. از دیدگاه برخی متخصصین 

میراث  در  بومی  تکریم روش های  و  قدردانی  برای  است  تالشی  این سند 

بیانیه ی   .)Akagawa and Smith, 2008( آن  نمودهای  و 

Yamato Decla-( 2004 میالدی  »یاماتو« توسط یونسکو در سال

 Xi’an( بیانیه ی »شیان« در سال 2005 میالدی  ،)ration, 2004

Declaration, 2005( و بیانیه ی »کبک« درباره ی »روح مکان« در 

 Québec Declaration,( سال 2008 میالدی توسط ایکوموس

2008(، اسنادی هستند که ضمن اشاره به میراث زنده ی بشری، حفاظت 

توأمان میراث ملموس و ناملموس و یکپارچگی آن ها را به عنوان موضوعی 

مهم در عرصه ی حفاظت از میراث، معرفی کردند.

ارزش های  به عنوان  چشم انداز  و  میراث  درباره ی  »فلورانس  بیانیه ی 

 The Florence Declaration on Heritage( انسانی« 
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and Landscape as Human Values, 2014(، بیانیه ی 

»هانگژو« درباره ی قرار دادن فرهنگ در قلب سیاست های توسعه ی پایدار 

The Hangzhou Declara-( 2014 میالدی توسط یونسکو  در

tion, 2014(، منشور اروپایی بر »میراث روستایی برای توسعه ی پایدار« 

 The Pan-European Charter of rural heritage,(

 Nara+20,( میراث  تجربیات  درباره ی   »20+ »نارا  سند  و   )2012

2014(، اسناد دیگری بودند که به موضوع میراث زنده پرداختند.

در دهه ی 80 سده ی بیستم میالدی رویکرد نوینی در حفاظت از آثار 

بود.  زنده  بر ماهیت میراث  از هر چیز متمرکز  پاگرفت که بیش  تاریخی 

»رویکرد ارزش- محور«1 ، کارشناسان حفاظت را به درگیر شدن بیشتر با 

جهان پیرامون و بیرون از فضای آموزشی و سازمانی و شناخت ارزش ها، 

 Trigger,( گفته ها و دیدگاه ها نزد جوامع کاربر میراث زنده دعوت نمود

Hodder, 1991; Demas, 2002 ;1989( و کوشید تا مفهوم 

میراث را به سوی »جوامع و فرهنگ های بومی«، گرایش دهد.

حفاظتی  »انستیتوی  میالدی،   2005 تا   1997 سال های  فاصله ی  در 

گتی«2 مجموعه پروژه هایی را که معطوف به ارزش در حفاظت از میراث و 

به ویژه میراث زنده بود، ساماندهی کرد

Dela Torre, 1997 and 2002; Avra- به: کنید   )نگاه 

 mi and others, 2000; Dela Torre and others,

 2005; Teutonico and Palumbo, 2002; Agnew

and Demas, 2002(. برخی متخصصین، موردحمایت قرار گرفتن 

رویکرد ارزش- محور را، بسیار متأثر از مجموعه پروژه های »گتی« می دانند 

.)Poulios, 2014a, 19(

تا پیش از دهه ی نهم در سده ی بیستم میالدی، پژوهش ها در حوزه ی 

حفاظت از میراث زنده، معطوف به سایت ها، بافت ها و ابنیه ی تاریخی بود. 

با آغاز سده ی 21 میالدی و توجه به مفاهیم مرتبط با میراث زنده در اسناد 

بین المللی و اهمیت آن، متخصصان به مطالعه در مصادیق آن پرداختند. 

بر  متمرکز  شکلی  به  که  زنده  میراث  از  حفاظت  درزمینه ی  پژوهش ها 

 1-Values- based approach

2-Getty Conservation Institute (GCI)s

3-ICCROM

Sabine Cotté -4- حفاظت مرمت گر آثار تاریخی، استرالیا، معاصر.

Miriam Clavir -5- حفاظت مرمت گر آثار تاریخی، کانادا، معاصر. 

 6-Living Religious Heritage

Ioannis Poulios -7- متخصص مدیریت میراث فرهنگی، یونان، معاصر.

8-Meteora

9-Living heritage approach

Thangka“ -10” گونه ای از نقاشی طوماری بودایی و یک شیء آیینی مقدس نزد بوداییان است.

در  و  »ایکروم«3  پژوهش های  در  بود،  آغازشده  تاریخی  ابنیه ی  و  بافت ها 

آثار پژوهش گرانی چون »سابینه کوت«4 و »میریام کالویر«5، به سوی اشیاء 

معطوف شد.

درزمینه ی  بین المللی  سازمان های  مطالعات  مجموعه  اولین  از  یکی 

حفاظت از »میراث مذهبی زنده«6 و به ویژه اشیاء را باید کتابی با همین 

نام توسط ایکروم دانست. این مجموعه ی مقاالت ضمن پرداختن به مباحث 

مرتبط با حفاظت و مرمت اشیاء مذهبی ادیان گوناگون در سراسر جهان و 

مطرح نمودن بخشی از جهان بینی آن ادیان، مفهوم آشتی ایمان و حفاظت 

.)Stovel and others, 2005( را مطرح نمود

در سال 2008 میالدی »پولیوس«7 در پژوهشی با عنوان »سایت های 

زنده: گذشته در حال«، به سایت »ِمِتُارا«8 در یونان پرداخت و رویکرد نوینی 

را تحت عنوان »رویکرد میراث زنده«9 متمرکز بر نقش کاربران سایت ها در 

حفاظت از آن، پیش نهاد )Poulios, 2008(. همچنین »سابینه کوت« 

در پژوهشی با عنوان »بازتاب ها در موردحفاظت از تانگاهای مقدس«10 به 

این مهم پرداخت. کوت از دنیای غرب به واسطه ی نگاه هنری اش به اشیاء 

بر تصمیمات حفاظتی  اندیشه ی حاکم  بازنگری در  و  انتقاد کرد  مذهبی، 

را  زنده  مذهبی  میراث  از  حفاظت  حرفه ای  استانداردهای  شدن  به روز  و 

به عنوان یک نیاز اساسی مطرح کرد. او با حضور در جامعه ی بومی بودائیان 

استرالیا و وارد نمودن آنان به سازوکار حفاظت و مرمت تانگاها، حضور در 

.)Cotte, 2013( جامعه را به عنوان مأموریت حفاظت گران مطرح نمود

»انستیتوی حفاظت کانادا« در پژوهشی درباره ی اشیاء مقدس بومیان 

اشیاء  از  مراقبت  موضوع  به  »موِزز«  و  کالویر«  »میریام  توسط  امریکا 

مقدس و ازنظر فرهنگی حساس پرداخت. نتایج این پژوهش لزوم شناخت 

ارزش های فرهنگی آثار، توجه به تغییر ارزش ها در طول زمان و رایزنی با 

مردم آگاه به ویژه نمایندگان هر جامعه را در مراقبت از این آثار مطرح نمود 

.)Clavir and Moses, 2016(

 Greene,( »گرین«  توسط  گرفته  صورت  پژوهش های  همچنین 

 Moses, 1993( »موِزز«   ،)Heikell, 1995( »هکل«   ،)1992
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Sa-( »سادنگی«   ،)Maggen, 2003( »ماگن«   ،)and 1998

 ،)Carambelas, 2012( «کارامبالس«   ،)dongei, 2004

 Alexopoulos,( »آلکسوپولوس«   ،)Paine, 2013( »پین« 

صورت  مطالعات  ازجمله   ،)Sullivan, 2015( »سالیوان«   ،)2013

گرفته درزمینه ی حفاظت از اشیاء مقدس در فاصله ی سال های 1992 تا 

2015 میالدی است که بر »تعلق شیء مذهبی به یک زمینه ی مذهبی« و 

»معنا و اهمیت این اشیاء نزد جوامع سازنده شان« و »تعامل با این اشیاء در 

جایگاه مواد انسان شناسانه و نه یک مصنوع صرف«- در فضاهای موزه ای و 

غیر موزه ای- تأکید داشته اند.

بررسی ها نشان می دهد که مفهوم میراث زنده و پاسداشت آن، چنان که 

نمونه های  به  این موضوع، ضرورت پرداختن  نبوده است.  باید مورد توجه 

میراث زنده را تقویت می کند. امروز، تالش ها برای حفاظت از میراث زنده، 

نباید تنها بر حفظ آنچه که از گذشته بر جای مانده، متمرکز گردد، بلکه 

باید تالش شود تا میراث زنده توان از دست رفته ی خود را بازیابد هم آهنگی 

و هم خوانی پیوسته و دوسویه میان »محیط و فضای معاصر« و »میراث 

زنده« برپا گردد.
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درآمدی بر شناخت

سارا اشتــری ماجـالن 
دبیر   / معماری  ارشد،  کارشناس 

ایران  شمال  بومی  معماری  کارگروه 

)گلستان، مازندران، گیالن(

فنون ساختمان و مصالح در معماری بومی گیالن:

سرمای  و  تابستان  گرمای  گرم،  و  سرد  تندبادهای  برف،  و  باران  بارش  جاری،  آب های 

زمستان، رطوبت موجود در خاک و هوا، فراوانی حشرات، دسترسی به منابع و مواد، سبک 

زندگی و معیشت وابسته به محیط زیست طبیعی پیرامون و کشاورزی، باورهای اعتقادی و 

آیینی، مناسبات اجتماعی بومیآن همگی از بسیار عواملی است که در تعیین قیود ساختمان و 

معماری، انتخاب روش های ساخت و مصالح تعیین کننده بوده است. این تأثیر در تمام مراحل 

و شکل ساخت به خوبی قابل تشخیص است. خانه ها جدا از عوامل مختلف موجود؛ در اقلیم و 

توپوگرافی متنوع ضمن تفاوت در شکل و اندازه در جز و کل در بستری از آموزه ها و الگوهای 

مشخص معماری بومی بناشده اند. اصیل ترین ویژگی های مسکن و معماری منطقه از وفور و 

تنوع روییدنی ها از درختان تا بوته ها سرچشمه می گیرد. اسکلت، پی و بام چوبین، پوشش 

بام با نی و ساقه برنج از جریان چرخه طبیعی دائمی جوانه زدن و روییدن گیاهان در محیط 

طبیعی پیرامون بومیان نشئت می گیرند.

بناهای مسکونی و جانبی درون محوطه جای دارند و این محوطه با پرچین کوتاهی محصور 

می شود به این ترتیب در گیالن، نمای خانه را می توان از بیرون دید. این ویژگی بیانگر الگویی 

بنیادی از شیوه زندگی و فرهنگ گیالنی است که در آن عنصر باز بر عنصر بسته برتری دارد. 

این الگو هم به معماری و هم آداب سکونت شکل متفاوتی می دهد. ازنظر فن معماری، یکی 

از نتایج این شیوه اصیل در شکل بندی فضای خانگی آن است که خانه، در چهارچوب فضای 

کلی ساختمان محله، موضع و مقام مهمی پیدا می کند. در گیالن خود ساختمان خانه است 

که نمایان و آشکار است. )برومبرژه،1370(.

استخوان بندی خانه های سنتی بومی:

 عناصر سازه ای که در ساختمان ها وجود دارد عبارت اند از پی، ستون، دیوار و بام که در 

این بوم برای ساخت هرکدام از آن ها با چوب از روش های خاصی که در مناطق دیگر کمتر به 

چشم می خورد استفاده شده است. کاربرد قطعات چوب با گردآوردن آن ها به صورت پیچیده از 

طریق اتصال یا سوار کردن آن ها )نصب تنه های درخت و تیرها روی همدیگر برای پی سازی 

انجام می گیرد ولی این  و اشکال متنوع چوب بست دیوارها و اشکال پیچیده اسکلت بام ها( 

اعمال ازنظر فنی نسبتاً ابتدایی اند: معماری سنتی گیالن بر پایه استفاده از تنه تراشیده نشده 

نازک  تراش خورده، چوب های  الوارهای  نزدیک  مهروموم های  در  و  بعدتر  )گردبینه/گرَددار(، 

استوار است. کار ساخت  الیاف گیاهی  با طناب  این قطعات  اتصال  و  )راَکه/اَجار(  ترکه ای  و 

این عناصر پیچیده هم توسط افراد متخصص یعنی سقط کاران و درودگرانی که در سراسر 

)بخش دوم(
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تصویر شماره 1 : نمونه ای از خانه در جلگه گیالن، موزه میراث روستایی.

تصویر شماره 2 : نمونه استخوان بندی خانه های بومی گیالن. مأخذ: طالقانی،1389. 

تصویر شماره 3 : نحوه پراکندگی انواع پی و زیرسازی خانه در گیالن. مأخذ: برومژه،1370.

کرانه های دریای کاسپین خانه سازی می کنند صورت می پذیرد، درحالی که 

دیگر کارهای فرعی )تهیه مصالح، پوشش دیوارها و تهیه پوشال برای بام ها( 

را خود خانواده و همسایگان انجام می دهند )برومبرژه،1370(.

شکل بندی:

بناهای  شد،  پرداخته  آن  به  به تفصیل  پیشین  مقاله  در  که  همان طور 

مسکونی در جلگه و کوهپایه گیالن ازنظر شکل بندی سه ویژگی شاخص 

دارند: 1- کرسی بلند بودن بناها 2- چهار شیبه بودن بام 3- وجود یک یا 

چند ایوان در سمت نمای بیرونی. این مجموعه محدود از قواعد ساختمانی 

در استفاده از فضا به سبک معماری در گیالن هویت مشترکی می بخشد.

 نقش کرسی بلند بودن این است که فضای مسکونی خانه را از زمین 

مرطوب جدا می کند. برای ایجاد فضای خالی بهداشتی فنون گوناگونی به 

کار می برند تا بین زمین گلی که در آنجا پی خانه را بنا می کنند؛ از یک سو 

و کف خانه؛ از سوی دیگر، فاصله ای باشد که ارتفاع این فضای خالی حدوداً 

بین چند ده سانتی متر تا دو متر است.

 شکل بندی بام که از دو شیب تا چند شیب )چندکله( متغیر است و 

دیوارها ساخته می شود. ساختار  از  و جدا  ردیف ستون  روی چند  عمدتاً 

را  تمام شده ای  و  کامل  مجموعه ای  که  است  به گونه ای  گیالنی  خانه های 

ملحقات  یا  اتاق  می توانند  صورتی  در  فقط  به طوری که  می دهد،  تشکیل 

را خراب  از قسمت های ساختمان  بعضی  ابتدا  بیفزایند که  به آن  دیگری 

کنند.

بیرونی خانه را بی گمان نمی توان مختص گیالن  ایوان در نمای  وجود 

شمرد، زیرا نمونه های بی شماری از آن را هم در معماری باستانی و کالسیک 

می یابیم و هم در خانه های عادی مناطق چندی در ایران. در عوض، آنچه 

در گیالن بیشتر اصالت دارد دو نوع ایوان است که در معماری استان زیاد 

دیده می شود: اول، ایوانی که ساختمان مسکونی را در یک یا گاهی در دو 

سطح احاطه می کند؛ دوم، ایوانی که نوعی باالخانه )تاَلر( را در طبقه باالی 

ساختمان تشکیل می دهد و فقط در امتداد بخشی از نمای بیرونی و ضلع 

جانبی آن ادامه دارد. این ایوان ها و نیز ستون های آن ها، با طرحی موزون 

که در اغلب خانه های هم نقشه )خانه های یک سطحی یا دوسطحی دارای 

ایوانی ممتد در هر سطح یا دوطبقه با تالر در طبقه باال( یکسان رعایت 

می شود، در نمای بیرونی خانه ها تقسیم می شوند )برومژه،1370(.

پی:

گیالن  در  بومی  معماری  ثابت  ویژگی های  از  که  کرسی  بلندی  میزان 

است و برحسب میزان رطوبت قشر سطحی خاک در مناطق مختلف تا حد 

زیادی متفاوت است. در جلگه باتالقی دلتای سفیدرود، فاصله کف خانه تا 

زمین پر گل والی به یک یا حتی دو متر می رسد. این فضای باز در زیر خانه 

نقش های متعددی دارد. در آنجا، سه پایه ای برای پخت وپز قرار می دهند و 

بارانی رخت پهن می کنند. النه مرغ ها و گاهی هم طویله را در  در فصل 

آنجا می سازند. ارتفاع بناها از سطح زمین در دیگر نقاط جلگه ای کمتر است 
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)بین 50 سانتیمتر تا یک متر است( به طوری که فضای خالی زیر ساختمان 

را نمی توان دید. در کوهپایه که بستر ساختمان خانه محکم تر است، این 

فاصله بازهم کمتر است )بین 20 تا 50 سانتی متر(. هر یک از این سه نوع 

کف مرتفع نوع خاصی از انواع پی ریزی دارد )برومبرژه،1370(.

انواع پی های ساخته شده در گیالن با در نظر گـرفتن شـرایط زمـین و 

بسـتر ساختمان سازی،

به شش  بنا  فیزیکي سازه عمومي  ابعاد و ساختار  مصالح در دسترس، 

دسته عمده قابل تقسیم است کـه عبارت اند از:

کرسی  زیربنای  کاسپین  کرانه ی  از  دور  و  گیالن  در  پاکونَه؛  پی   -1

عمدتاً چوبی است رایج ترین روش فنی این است که از ستون های کوتاهی 

به نام پاکونه استفاده می کنند. روش کار به این صورت است که برای قرار 

عمق  به  گودالی  ابتدا  ستون  هر  زیر  و  گوشه ها  در  زمین  روی  نال  دادن 

گودال  هر  داخل  و  می کنند  سانتیمتر   30*30 ابعاد  به  و  سانتیمتر   80

ستون کوتاه چوبی از جنس آزاد به ضخامت 20*20 سانتیمتر و به ارتفاع 

و  ریخته  را خاک  آن  اطراف  و  داده  قرار  عمودی  به صورت  سانتیمتر   80

می کوبیدند سپس نال را روی این قطعات میخ می کردند تا بار نال به صورت 

پاکونه ها  پاکونه می گویند.  این تفکیک  به  به زمین منتقل گردد  گسترده 

وظیفه مهار کردن نال را روی زمین بر عهده دارند و نال می تواند روی زمین 

یا ارتفاعی متناسب با نیاز قرار گیرد.

2- پي َسَگتي َسری/ پی اِسَکَت چاه )َسَکتی(؛ در منـاطق مختلف 

گـیالن شناخته شده و عبارت است از استقرار ستون های چـوبي )گردبینه/

گرَددار( در چاله هایی که از اطراف توسط سنگ، گل، خاکستر یا خاکه زغال 

پوشیده شده و زیرنال ها از آن طریق، بار سـاختمان را بـه زمـین منتقـل 

در  پـي  سـاخت  شـیوه  رایج ترین  چاه  اسکت  پی های  اجراي  می نمایند. 

تمامي مناطق گیالن بوده است.

این  در  نقطه ای ست  به صورت  نیروها  انتقال  برای  روش کرسی چینی 

)به  هم  به  نزدیک  فواصل  در  توت  جنس  از  ستون هایی  کمک  به  روش 

فاصله ی 1 تا 1,5 متر( ساختمان را حدود 70 تا 80 سانتیمتر باال آورده 

شمع ها )اسکت( را به وسیله ی تیرهایی )نال( به هم متصل می کنند و فاصله 

پر  خام  خشت  به وسیله ی  را  زمین  و  چوبی  تیرهای  بین  آمده  وجود  به 

می نمایند و سپس روی آن را با مالت گل رس و سبوس برنج جهت کف 

سازی پر می کنند. جهت پیشگیری از نفوذ رطوبت به پی سگتی در درون 

سنگ های مهارکننده در پی کنی سطح نشست پی اسکت چوبی و ارتفاع 

باالتر از آن به وسیله قیر به طور کامل آغشته می شود.

در  که  سخت  زمین  سطح  تا  پی  ساختن  جهت  خاک برداری  معموالً 

اصطالح محلی بل سل نامیده می شود انجام می گردد. ستون مقاوم چوبی 

به قطر حدود 20 سانتیمتر و به ارتفاع مشخص فضا با توجه به مقداری که 

در چاله کنده شده به عنوان پی نشست می کند با رعایت شاقولی قرار دادن 

آن در چاله گذاشته می شود و اطراف آن خرده سنگ ریخته و کاماًل کوبیده 

تصویر شماره 4 : تصویر پی پاکونه.

تصاویر شماره 5 و 6 : جزییات پی پاکونه. مأخذ: احمدی،1393.

می شود. به اندازه 20 سانتیمتر روی خرده سنگ خاک رس ریخته و کوبیده 

می شود تا از نفوذ و نشست آب به طور مستقیم در ریشه ستون که اسکت 

گفته می شود پیشگیری گردد.

نکته: پی پاکونه و پی اسکت چاه به ظاهر دارای شباهت بسیار زیادی 

به کلی  هم  از  را  گونه  دو  که  هستند  مشخصی  تفاوت  دارای  اما  هستند 

پایه  بر  بنا  است  مشخص  که  همان طور  چاه  اسکت  پی  در  می کند.  جدا 

اسکت ها شکل می گیرند. به این شکل که اگر 2,5 متر ارتفاع طبقه و 0,5 

متر ارتفاع کرسی و 0,5 متر عمق پی باشد، از ابتدا اسکتی به ارتفاع چهار 

ارتفاع طبقه  پایان  تا  از پی  به صورت یک تکه و یکپارچه  تهیه کرده و  متر 
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اجرا می شود؛ اما در پی پاکونه قطعات کوتاه چوبی به صورت نقطه ای برای 

بخش موجود در پی و کرسی در نظر گرفته می شود، نال کشی کف انجام 

می شود و سپس اسکت های ستون به صورت قطعه ای مجزا بر روی آن قرار 

داده می شود.

می کنند  تسطیح  قبل  از  را  زمین  دلتا،  منطقه  در  َشکیلي؛  پي   -3

یا کاه گل  از سنگ چین  را  با جاکوب )جاکو( می کوبند و سپس کرسی  و 

)کُلش ِگل( می سازند و روی آن را با کاه گل )ُکُلش ِگل( با ماله یا دست 

به منظور پیشگیری از سرایت رطوبت به  می پوشانند. این کرسی را اصوالً 

ردیف های تنه های درخت و تیرهای ساختمان می سازند. )برومبرژه،1370(. 

تنهـا در محـدوده جلگه های مرکزي و شرقي گـیالن متـداول بـوده و در 

سایر نقاط گیالن اجرا نگردیده است. این نوع پي از معدود سازه هایی است 

که تمامي اجزاء آن بر روي زمین بنا شده و پي بناي شیکیلي تنهـا بـر 

بستري تحکیم یافته و باالتر از سطح زمین »پاکه« نهاده می شود. تمـامي 

اجـزاء سازه ای پی از چوب بوده و قطعات که شامل ریت، زی، کتل، فیک، 

بَِنه دار هستند بدون اتصال محکم و تنها براثر وزن خود، بـار سـاختمان را 

توسـط صفحات دیافراگمي سازه بنا، به درستی به زمین منتقل می نمایند.

بعدازاینکه محل قرارگیری شیکیل را با زغال خاک )ترکیب خاک زغال 

و خاک رس( تا عمق حدود 60 سانتیمتر زمین پر نموده و کوبیدند بر روی 

تصاویر شماره 7 و 8 : جزییات پی اسکت چاه. مأخذ : برومژه،1370.

آن چند گرده توت به نام ریت قرار می دهند سپس بر روی آن ها دو عدد 

چوب به نام زی و روی آن ها دو عدد چوب به نام َکَتل و بر روی آن ها یک 

عدد چوب با مقطع ذوزنقه ای شکل به نام فیک قرار می گیرد ارتفاع فیک 

در حدود 40 سانتیمتر است بر روی فیک دو عدد تنه درخت قرار می گیرد 

نام َسرَکش  به  تیرهایی  بنه دار  بر روی  نامیده می شود  بَِنه دار  این قسمت 

و در آخرین قسمت قبل از کف چوبی ساختمان تیرهایی به نام نال قرار 

بین دیگر عناصر مشابه آن دیده  اتصالی  تا قسمت فیک هنوز  می گیرند. 

نمی شود و بنه دارها این ارتباط ساختمانی در یک ردیف از آن ها را میسر 

می سازند ارتباط عمقی با ردیف دوم به وسیله ی سرکش صورت می گیرد.

پی شکیلی که از نوع پی های نقطه ای است با شکل ذوزنقه ای خود بار 

می کنند.  منتقل  یافته  تحکیم  بستر  به  وسیع تر  در سطحی  را  ساختمان 

می سازند  مهیا  را  ساختمان  ایستایی  موجبات  پی ها  ناقص  هرم  شکل 

زلزله  مانند  مخرب  جانبی  نیروهای  آمدن  وارد  هنگام  به  آن که  جالب تر 

امکان حرکت اندک اجزا ساختمان سبب پایداری کل بنا بوده و اتصاالت 

صلب و خشک در این نوع ساختمان ها وجود ندارد.

بسترهای  از  کوهپایه  مناطق  در  را  پی ها  سري؛  زیر  سنگ  پی   -4

سنگ چین و الیه های کاه گل در گودال های کم عمق )حدود 50 سانتیمتر 

برای خانه های یک طبقه( می سازند و ارتفاع این دیوار زیربنا از سطح زمین 

کمی باالتر است و روی آن چهار تیر قطور قرار می دهند که مقطع آن ها 

کم وبیش چهارگوش است و پایه چوب بست دیوار را تشکیل می دهد. هم 

کِف خانه یک کرسِی نسبتاً کوتاه است که از مخلوط سنگ و کاه گل ساخته 

می شود و روی آن را با الیه ای نازک )فل گل، ِگِل کار( اندود می کنند. این 

نوع پي براي سازه هایی که اجزاء آن یکپارچه بوده و در نقاط مختلف بنا 

این  است. در حقیقت در  نمی شود، مناسب  وارد  به پي  متغیر  فشـارهاي 

به  ساختمان  بار  انتقال  کـار  کـه  است  کفشک هایی  معناي  به  پي  سازه 

زمین را بر عهده داشته و به مانند پی های نقطه ای به صورت کـاماًل انفـرادي 

عمـل می نمایند.

5-پی خشتي؛ در جلگه ی غربي گیالن و تنهـا در موارد معدودي، از 

بسترسازی خشتي جهـت احداث پي استفاده می گردد کـه بیشـتر بـراي 

ساختمان هاي غیرمسکونی کـاربرد دارد. باوجوداینکه ساخت دیوار خشتي 

براي طبقه اول خانه مسکوني در این مناطق متداول است، اما از کرســي 

چینــي ســنگي در بناهــاي مســکوني استفاده شده و پـي خشـتي بـه 

مورداستفاده  و  نبـوده  مناسـب  دیوارها  به  زمین  رطوبت  انتقـال  لحـاظ 

مردم قرار نمی گرفت. ایـن پی ها بـه دلیل کاربرد محدود و غیر رایج معموالً 

در دسته های اصلي پي، گنجانده نمی شوند.

6-پي سنگي؛ که با استفاده از سنگ های کوهي و سنگ های رودخانه ای 

قابلیت اجرا داشته و عموماً با مالت گل و یا خشکه چیني اجرا می گردد. 

پوسیدگي  از  ممانعـت  و  بسـتر  تحکـیم  در  بیشـتر  پی ها  ایـن  کـارایي 

زیرنال ها و نیز تراز نمودن سطح جهت اجراي دیوار، بـارز اسـت. از ایـن 
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تصویر شماره 9 : تصویر پی شیکیلی.

تصاویر شماره 10 و 11 : جزییات پی شیکیلی. مأخذ: احمدی،1393.

تصویر شماره 12 : جزییات پی سنگ زیرسری. مأخذ: احمدی،1393.

تصویر شماره 13 : تصویر پی سنگی، روستای اُمام.

پـي در تمـامي منـاطق گیالن استفاده شده و به جز معدودي مناطق که 

سنگ به حد کافي در اختیـار نیسـت، اجـراي پـي سـنگي متداول نیست.

دیوار:

دیوارهای  معمول ترین  بودن  دسترس  در  علت  به  چوبی  دیوارهای 

مورداستفاده در ساخت سکونت گاه های بومی در گیالن هستند؛ اما با توجه 

به تنوع اقلیمی و جغرافیایی دیوارهایی از جنس خشت و گل و سنگ نیز 

شرح  این  به  شناخته شده  دیوار  انواع  عمده  به این ترتیب  هستند.  معمول 

است:

1- زگالی/ شش لت 2- زگمه ای/ دارورچین/گامه/له چو/دار و دورگون /

ورجینی 3- خشتی، گلی، آجاری 4- دیوار سنگی

به  ورجینی:   / دورگون/گامه  و  /دار  )دارورچین(  زگمه ای  دیوار 

چیده  روی هم  بر  که  می شود  اطالق  ورجین/دار(  )زگمه/  گرد  الوارهای 

می شوند. انتهای الوارها را گرد می کنند تا اتصال سرهای آن ها میسر گردد. 

این روش را هم در کوهپایه جنگلی به کار می برند و هم در دلتای سپیدرود 

الوار ساختمانی به قدر کافی  و هم در مناطقی از جلگه که در آنجا منابع 

وجود داشته باشد. این شیوه ساختمانی که حاصل آن بسیار مقاوم است، 
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غالباً نشانه قدمت است و هم برای خانه های تک اتاقی مناسب است و هم 

امکان ساخت ساختمان های چند سطحی را فراهم می کند.

این گونه ابنیه اکثراً در نقاطي که دسترسي به چوب زیادتر اسـت ماننـد 

جنگل ها و نواحي کوهستاني بنا می شود. کلمه »دار ور چین« از سه لغت 

»دار« به معنـي درخـت »َور« بـه معنـي پهلـو »چین« به معني چیدن 

این  به  )دارودورگون(  دارورچین  ساختمان  اجرا  طرز  است.  تشکیل شده 

صورت است که ابتـدا محـل سـاختمان و دیوارهای آن را بـر روي زمـین 

مشخص می کنند سپس قدري محل زیر دیوارها را کنده و با قلوه سنگ و 

سنگ های نسبتاً درشـت آن را پر می کنند تا از رسیدن رطوبت زمین به 

چوب جلوگیری شود. آخرین ردیف سنگ ها را به صورت تـراز می چینند تا 

الوارها به حالت افقي و یکنواخت روی هم قرار گیرند.

در  و طولی  سانتیمتر  در حدود 20  قطری  با  گردبینه/گرَددار  عدد  دو 

حدود 4 سانتیمتر در فاصله 3 الی 3,5 متری قرار داده و دو عدد گردبینه 

در  که  طوری  می دهند  قرار  فاصله  همین  در  آن ها  بر  عمود  نیز  را  دیگر 

نقاط تالقی گردبینه ها در حدود 20 سانتیمتر روی هم قرار گیرند این امر 

به منظور استقرار بهتر چوب های زگمه/دار دیوارهای مجانب است که بدون 

را  بعد  واقع می شوند پس ازآن الیه دیگر و الیه های  اتصالی روی هم  هیچ 

روی آن ها یک درمیان قرار می دهند به منظور جلوگیری از لغزیدن گردبینه/

زین(  و  )فاق  زبانه  و  کام  به شکل  گودی  تالقی کمی  نقاط  در  گرَددارها 

قطر  اندازه  از  ناشی  که  افقی  تیر  دو  بین هر  فاصله خالی  ایجاد می کنند 

این مالت  پر می کنند  کاه گل  با مالت  را  است  دیوار جانبی  گردبینه های 

خود الیه ای است که موجب حفاظت چوب ها از حمالت موریانه و قارچ ها 

می شود لذا حفظ و ترمیم مالت پوشاننده دیوار و دفع رطوبت از آن حائز 

اهمیت است. به عالوه مالت موجبات اتصال نسبی اجزای چوبی دیوارها را 

فراهم می کند همچنین قطر گردبینه ها و ضخامت مالت کاه گل طبقه پایین 

معموالً کمی بیشتر از طبقه باال است تا هم مرکز ثقل ساختمان به زمین 

تصویر شماره 17 : دیوار دارورچین/دارودورگون .

تصویر شماره 14 : پراکندگی انواع دیوار در بوم گیالن )مأخذ: برومژه،1370(
نکته: دیوار چوب بست مورب و کاه گل معرف دیوار زگالی، دیوارکشی با تن های الوار معرف 

دیوار دارورچین/داردورگون است.

 : مأخذ  زین.  و  فاق  به صورت  گوشه ها  در  گردبینه/گرددار ها  سر  دو   :  16 شماره  تصویر 
احمدی،1393.

تصویر شماره 15 : جزییات دیوار دارورچین/ دارودورگون.
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نزدیک تر شود و هم ضخامت مناسب الیه کاه گل با ظرفیت حرارتی ویژه 

خود موجب تعدیل هوای سرد خارج برای فضای داخلی گردد.

اطالق  داربست ها  از  متمایز  شکل  دو  به  زیگالی:  و  سری  اسکلت 

می شود که رایج ترین فن دیوار سازی است. نوع اول به این صورت است که 

دستک های مورب و بلندی به دو طرف شاه تیر/ نعل )نال( و ستون )سکت/

اسکت( می بندند که استخوان بندی دیوار را تشکیل می دهند. در نوع دوم، 

تیرک های عرضی )زیگال/زگال( را به طور افقی یا مورب با فاصله 15-10 

خانه های  می دهند.  تشکیل  را  داربست  خود  که  می دهند  قرار  سانتیمتر 

با خشت خام( پر  با کاه گل )و گاهی  این تیرک های عرضی را  خالی بین 

می کنند و روش کار بدین صورت است که با غلتاندن مقداری کاه گل روی 

کاه خردشده گلوله ای درست می کنند که قابل برداشتن است و رویه خارجی 

آن تااندازه ای خشک است قطر آن به اندازه ای است که بتوان آن را با فشار 

و یا با انعطاف کمی از الی زگال ها به درون هل داد این کار آن قدر ادامه 

می دهند تا کل فضای بین دوپوسته پر شود. آنگاه داربست را، چه از الوار 

گرد ساخته شده باشد و چه از تیرک ها، اندود می کنند. دیوار نمای بیرونی 

تصاویر شماره 18 و 19 : نمونه ای از خانه با دیوار زگالی تصویر.

تصویر شماره 20 : جزییات دیوار زگالی.

می پوشانند،  ِگل(  )فل  کاه گل  از  ظریف  مالطی  با  همیشه  تقریباً  را  خانه 

درحالی که دیوارهای جانبی و پشت خانه را )که در معرض دید نیستند( 

فقط با الیه های زمخت از ُکُلش گل اندود می کنند. )برومبرژه،1370(.

دیوار خشتی /چینی )چینه ای(:

این مناطق نیز مانند دیگر نقاط کشور ساخته می شدند در  خشت در 

می گرفته  از طریق گل رس صورت  آن  و چیدن  غیراستاندارد  اندازه های 

که مانند دیگر نقاط کشور بوده است. برای اجرا این گونه دیوارها ابتدا زیر 

دیوار را پنج الی ده سانتیمتر می کنند. سپس خاک را می کوبند و شروع به 

چیدن خشت ها می کنند و جای بازشوها را در دیوار خالی می گذارند سپس 

روی آن ها چوب های الوار یا چهار تراش قرار می دهند و دوباره بر روی این 

که  ارتفاعی  به  دیوار  تا  دیوار خشت می چینند  دیگر قسمت های  و  تیرها 

تبریزی و توسکا در  مانند  بلند  و  آنگاه چوب های صاف  می خواهند برسد 

باالی دیوار قرار می دهند این تیرها در کنج دیوارها باید با یکدیگر درگیر 

باشند تا یک کالف کامل در باالی دیوارها ایجاد شود لذا دو سر تیرها را 

به صورت مورب می برند و با طناب های گیاهی کلفت وریس/پریس آن ها را 

به یکدیگر محکم می بندند روی این کالف چوبی سازه بام را سوار می کنند.

دیوارسنگی:

همان طور که اشاره شد سکونت گاه های بومی در ارتباط نزدیک با محیط 

اطراف خود هستند و این طبیعت است که منابع و مصالح الزم را تأمین و 

گاهی تحمیل می نماید. در ارتفاعات کوهستانی که به علت پوشش گیاهی 

در  غالب  مصالح  است،  کمتر  درختان  چوب  به  دسترسی  بوته ای  و  تُُنک 

با  با روش چیدمان بدون مالت و  دسترس سنگ است. دیوارهای سنگی 

استفاده از قرارگیری و چفت شدگی سنگ ها درون هم )خشکه چین( بنا 

آن که  دامدار  و  چوپانان  عمدتاً  برای  کارا  و  خانه هایی کوچک  و  می شوند 

در مراتع ارتفاعات برای مراقبت و تغذیه دام خود، زندگی می کنند فراهم 

می آورد.

بام /بوَم پِشت:

است.  خانه سازی  روند  مرحله  دشوارترین  بام  چوب بست  کردن  سوار 

همچنان  که اشاره کردیم، بام ها را به روشی از اتصال قطعات چوب درست 

می کنند که از کیفیت روستایی فنون چوب بست سازی حکایت دارد. سه 

نوع بام شیب دار که شیب آن برحسب کیفیت مصالح پوشش، کمابیش تند 

است )شیب نسبتاً کم 20 درجه ای برای بام های از جنس تخته یا سفال، 

با شیب تندتر 40 درجه ای و بیشتر برای بام های از جنس گالی یا پوشال 

برنج( وجود دارد:

که  است  نوع  فنی ساده ترین  ازنظر  که  بام دو شیبه و دو خرکی   -

برای ساختمان های فرعی )کمینگاه موقت شکارچیان، تلمبارها ...(؛ دارای 

ساختاری ساده شامل ستون، تیرهای پایه و نگه دارنده خرک بام است.

و  است  شکل  مثلثی  آن  شیب  دو  که  کله  شیبه/چند  چهار  بام   -

و  جلگه  در  بام سازی  رایج ترین  دار:  صندوقه  بام  دارد؛  متنوعی  گونه های 
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تصاویر شماره 21 تا 26 : جزییات دیوار زگالی.

کوهپایه گیالن است و برای بناهایی باقاعده و پالن مستطیل شکل است. 

این بام ها چهار گونه مختلف دارند. درصورتی که برای بنای مسکونی )و نه 

بنایی مثل طویله و تلنبار( استفاده شود شکل پیچیده به خود می گیرند 

و  تیر  ردیف  روی  بیشتر  بام  پوشش  و  چوب بست  بار  و  جانبی  فشار  و 

چهار  از  قاعده چوب بست  دیوارها.  روی  تا  می افتد  ایوان  کنار  ستون های 

بیرونی  نمای  در  تیرها  این  می شوند.  تشکیل  )اگان/اَِگن(  افقی  قطور  تیر 

همیشه روی ستون های ایوان می خوابند و در دوپهلو و پشت بنا با بازو روی 

ردیف هایی از تیر می خوابند )در بناهای جلگه مرکزی زمانی که بنا دارای 

غالم گردش است( یا مستقیماً روی دیوارها )در مناطق کوهپایه ای که دیوار 

حمال است( قرار می گیرند. روی این چهار تیر قاعده چوب بست بام تیرهای 

افقی )واشان( را قرار می دهند که کف فضای زیربام را تشکیل می دهد و 

چهار تیر قطور افقی دیگر )چشین( بر آن بار می شود. آنگاه خار بام نصب 

می شود که روی پایه های قطور عمودی )کولَک: به معنای دوش و شانه( 

سوار می شوند. انتهای کولک ها چنگ دارد که روی تیرهای افقی کف زیر 

بام می خوابند و بر پایه های مورب تکیه می کنند. تیرهای زیر خواب خرپا 

)َدس: دست( را هم به چند ردیف پایه عمودی و مورب )چپ دست( متصل 

می کنند که از خرک بام تا قاعده چوب بست به تدریج از طول آن ها کاسته 

اتصال آن ها  تا  می تراشند  را غالباً  )لنگه خرپاها(  می شود، ته سر چوب ها 

بهتر صورت گیرد. این سر چوب ها به چشین ها و تیرهای زیر خواب خرپا و 

خرک بام متکی اند. توفال ها )اجار/راَکه/لوله( را با طناب هایی به سر چوب ها 
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تصویر شماره 28 : پراکندگی انواع بام و پوشش آن در بوم گیالن. مأخذ: برومژه،1370.تصویر شماره 27 : نمونه خانه با دیوار سنگی.

تصویر شماره 29 : بام چهارشیب صندوقه دار. مأخذ: برومژه،1370. تصاویر شماره 29 و 30 : دو روش از اجرای بام چهارشیب هرمی.

می بندند و بام برای اجرای پوشش موردنظر آماده است.

- بام چهارکله )هرمی شکل( با چهار شیب مساوی؛ برای پوشش 

ازجمله  است  شکل  مربع  آن ها  قاعده  و  پالن  که  می رود  کار  به  بناهایی 

ساختمان های  و  می شوند  ساخته  بلند  ستونی های  روی  که  برنج  انبار 

َسربَست  این است که چهار  ترکیب  دلتای سفیدرود. ساده ترین  مسکونی 

یا روی تیرهای آن سوار می کنند  )َسربَس( را روی تیر قاعده چوب بست 

پایه هایی که روی دیوار قرار می گیرند  ایوان و  بر ستون های  تیرها  این  و 

متکی هستند. تیرهای افقی یا چشین این سربست ها را به یکدیگر متصل 

می کنند و بدین سان در سطح های مختلف بام چندین مربع می سازند که 

به استحکام بام هرمی شکل کمک می کند. روش دیگر فنی آن است که در 

هر گوشه قاعده چوب بست بام یک چوب بست مثلث شکل قائم می سازند. 

قاعده  روی  و  دارد  آن ها چنگ  ته  که  )لنگ(  تیر  دو  با  این چوب بست ها 

افقی  تیر  چهار  خود  به نوبه  و  می شوند  ساخته  می افتند،  جا  چوب بست 

قرار  افقی  تیرهای  و  قاعده چوب بست  روی  سر چوب ها  می دارند.  نگه  را 

)اجار/راکه/ توفال  یکدیگر می پیوندند.  به  بام  در خرک  نهایتاً  و  می گیرند 

لوله( که به لنگه خرپاها بسته می شوند درواقع تکیه گاه پوشش بام هستند. 

)برومبرژه،1370(. بام چهارکله عمدتاً با گالی یا کلوش پوشیده می شود و 

از این نظر خود نیز سبک و هم زمان با شیب زیاد است تا آب باران و برف 

به خوبی به خارج از بام هدایت شود.

پوشش بام:

آشناترین پوشش بامی که در بوم گیالن به چشم می خورد کاه و کلوش 

گیاهی  پوشش  با  بامی  کلی  به صورت  که  هستند  تاالبی  گیاهان  یا  برنج 

هستند؛ اما با توجه به عدم دسترسی به این مواد در مناطق کوهپایه ای و 

کوهستانی پوشش بام چوبی در این مناطق رایج تر است. به تدریج و باعالقه 

به بروز شدن، پوشش بام سفالی و حلبی نیز به گزینه های بام سازی افزوده 

شد؛ بنابراین عمده انواع پوشش بام در گیالن به این شرح است:

1- گالی پوش خانه 2- ُکُلش/کلوش َسر 3- لَت َسر 4- سفالی خانه/

سفال َسر 5- سیمکاخانه/حلب َسر

گالی پوش خانه:

خانه  پوش  گالی  سقف  پوشش  این  با  ساختمان هایی  به  اصطالح  در 

هزینه  ازنظر  هم  و  است  ساده  اجرا  ازنظر  هم  پوشش  نوع  این  می گویند 

مناسب ساختمان های چوبی روستایی بوده که به راه های مختلف ساخته 

گالی گیاهی  یا همان  لی/له/سووف  قرار می گیرد.  و مورداستفاده  می شود 

است که در کناره های تاالب و یا مکان های باتالقی و آبگیر نزدیک به دریا 

می روید. این گیاه به خودی خود و بدون هیچ مراقبتی، به وفور و بدون هیچ 

هزینه ای قابل دسترس است.

ُکَلش/کلوش سر:

از کلوش ساقه های برنج که دارای 60 تا 70 سانتیمتر طول باشد و در 

ناحیه وسط دارای شیاری که قطرات آب باران را به زیر می راند استفاده 

از  کلوش  دسته های  می گردد.  بسته بندی  پهن  دسته های  شکل  به  کرده 

زیر  دسته های  روی  بر  همپوشانی  رعایت  با  بام  ستیغ  تا  اسکلت  شروع 

به وسیله وریس/پریس به راکه ها/اجارها که اصطالحاً بام دار گفته می شود 
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تصویر شماره 31 : جزییات بام گالی پوش خانه. مأخذ: احمدی،1393. تصویر شماره 30 : نمونه بام گالی پوش خانه.

تصاویر شماره 36 تا 39 :نمونه سفال های روستایی در گیالن. عکس: رامین بشرویه.تصویر شماره 35 : نمونه خانه ای سفال سر، گیسوم.

تصاویر شماره 33 و 34 : جزییات خانه با بام لت سر.تصویر شماره 32 : نمونه خانه با بام لت سر، روستای اُمام.

بسته شده عمر این کلوش بندی بین 7 تا 10 سال است. سازه بام نیز همان 

باران  هدایت  برای  قابل توجه  به شیب  نیاز  تا  است  گالیپوش  بام  ساختار 

تأمین شود.

لت سر:

در نواحی جنگلی و حواشی آن که دارای چوب فراوان است برای پوشش 

بام کلبه های جنگلی و منازل مسکونی روستایی و انبارها و غیره از تکه های 

تخته مانند از جنس راش و بخصوص از چوب بلوط استفاده می شود. معموالً 

پس از قطع درخت چوب آن را به گردبینه تبدیل کرده که پس از خشک 

شدن پوست آن گرفته می شود و به قطعات 50 تا 70 سانتی متر بریده شده 

سپس با تبر به الیه های 3 تا 4 سانتیمتری تبدیل می شود و سطوح آن نیز 

با تبر هموار می گردد.

برای اجرای لت پوش به علت محدود بودن ابعاد این بناها طول خرپا 

نیز کوتاه است که اصول اجرای آن با گالی پوش دارای تفاوت مختصر و 

در مواردی مشترک است. در خرپاسازی لت پوش می توان از نعل برداشتن 

کار  یکنواختی  برای  اما  کرد  استفاده  نیز  )گردبینه/گرددار(  گرد  تیرهای 

بیشتر از چهار بهارخواب های مقاوم 10*10 سانتیمتری و یا بیشتر جهت 

باربری تخته های لت استفاده می شود. در اسکلت بندی لت پوش جهت به 

رعایت  با  کشی  نعل  کنسول  شکل  به  پوشش  پیش آمدگی  آوردن  وجود 

اندازه پیش آمدگی آن بر روی ستون ها مستقرشده و میخ می شود. در ناحیه 

استفاده  لب بند  به عنوان  تراش  چهار  از  کش  یعنی  پیش آمدگی  انتهایی 

با نعل کشی  افقی سبب درگیری تیرهای مورب خرپا  این کش  می شود. 

می گردد. نسبت به اندازه تخته های لت و اورلپ آن ها ترکه کشی از چهار 

به عضوهای  سانتیمتر  تا 65  فاصله 40  به  یا 10*10  بهارخواب ها 8*8 

مورب خرپا اتصال و میخ می شود.

تخته های لت به طول 50 تا 75 و به عرض 20 تا 25 سانتیمتر بر روی 

ترکه ها )راکه/اجار( از ناحیه پیش آمده به شکل رج به رج و نشست پوشش 
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اورلپ در ردیف اول میخ می شود. رج دوم با رعایت 1/2 پیوند نسبت به رج 

زیرین و پوشش اورلپ هم از جهت عمودی و هم از جهت افقی به اندازه 5 

تا 10 سانتیمتر طوری میخ می شود که میخ از تخته لت زیرین عبور کرده 

و به ترکه متصل شود. پس از پوشش تخته های لت به شکل رج به رج تا 

ستیغ خرپا در چهار سطح به وسیله تخته در خط الرأس و خط شیب دو 

سطح هم جوار و با رعایت اورلپ پوشش می شود میخ از قطعات عبور کرده 

در تخته های زیر نشست می کند و به ترکه ها نیز متصل می شود.

سفالی خانه/سفال سر:

سفالی خانه اسمی عمومی است که برای انواع مختلفی از بناها به کار 

کاربری  با  بنا  نوع  یک  به  خانه تنها  سفالی  عنوان  به عبارتی دیگر  می رود 

می توان  گیالن  بومی  ابنیه  به  کلی  نگاهی  در  نمی کند.  اشاره  مشخص 

به  که  یافت  را  بازار  بناهای  حتی  و  مقابر  مساجد،  خانه ها،  از  فضاهایی 

داشتن  فضاها،  این  همه ی  مشترک  ویژگی  می گویند.  خانه  سفالی  آن ها 

بامی شیب دار با سازه ی چوبی و پوشش سفالین است. این سفال ها که در 

قالب های چوبی و مقعر درست و سپس خشک و در کوره های مستطیلی 

برای  که  استوانه ای  نیمه  سفال های  با  ازنظر شکل  می شوند،  پخته  شکل 

دارند.  تفاوت  به کلی  می رود،  کار  به  گیالن  ساختمان های شهری  پوشش 

دکمه ای  دارند،  باز  کاماًل  لبه های  که  سفال ها  این  محدب  روی سطح  بر 

تعبیه می شود که برای اتصال آن ها به توفال ها/لوله ها/اجارها/راکه ها بام به 

کار می رود یکی از لبه های سفال را بلندتر و کمانی شکل درست می کنند. 

شیارهای کناری که به این ترتیب حاصل می شود درون یکدیگر جا می افتند 

و سوار می شوند. آخرین حد جنوبی حوزه انتشار این شیوه اصیل بام سازی 

با سفال که در مناطق مختلفی از روسیه تا فنالند به کار می رود، استان 

گیالن بوده است.

سیمکاخانه/حلب سر:

به طورکلی به بناهایی که پوشش سقف آن ها از ورق آهن سفید )ورق 

حلبی( است سیمکاخانه می گویند. در این نوع پوشش بام، ورق های آهن 

 بر روی خرپاها میخ می شوند. این نوع پوشش جزو مصالح سنتی به شمار 

منطقه  سنتی  ابنیه  از  بعضی  و  جدید  ابنیه  اینکه  جهت  از  ولی  نمی آید 

شمال از این نوع پوشش بام استفاده می شود، به ذکر خصوصیات اقلیمی 

آن می پردازیم. روش اجرا همانند سایر نقاط کشور است و اغلب ورق آهن 

سفید بر روی سطح خرپا میخ می شود. از خصوصیات خوب این نوع پوشش 

از  ازلحاظ قیمت هم  بار مرده و سهولت و سرعت اجرا است.  بام، سبکی 

بام سفالی ارزان تر و از گالی و تخته لت گران تر است. از نقاط ضعف آن 

می توان از انتقال حرارت و صدا به علت نازک بودن پوشش حلبی نام برد. 

در تابستان زیر این شیروانی ها بسیار گرم و در زمستان بسیار سرد است و 

همچنین هرگونه سروصدایی از خارج خصوصاً هنگام ریزش باران به داخل 

ساختمان انتقال می دهد. یکی از نشانه های آغازی بر پایان معماری سنتی 

بومی استفاده از همین ورق های حلبی است.

تصویر شماره 40 : نمونه سیمکاخانه/ حلب سر.

کف سازی:

میزان  با  متناسب  طبیعی  زمین  از  بنا  کف  گیالن  سکونتگاه های  در   

بنا  قرارگیری  جغرافیای  و  دریا  از سطح  ارتفاع  به  که  بارندگی  و  رطوبت 

مربوط است، از روی زمین تا حدود 2 متر بلندتر ساخته می شود تا خطر 

نفوذ رطوبت از بین برود. سپس بر روی کف کرسی یا هر نوع پی کف سازی 

چوبی به دو روش انجام می گردد.

با  یا ستون های چوبی  و  روی کرسی چینی  ارتفاع الزم  به  اول:  روش 

این  بودن  قطور  می شود  نال کشی  سانتیمتر  تا 25  قطر 20  به  تیرهایی 

تیرها از کشسانی کف سازی پیشگیری می کند. از تیرهای گرد )ِگردبینه( به 

قطر 15 تا 20 سانتیمتر که سطح آن ها به اندازه 5 سانتیمتر نال برداشته 

نال  تیرهای  به  سروته  حالت  در  سانتیمتر   50 تا   40 فاصله  به  می شود 

 5 قطر  به  زائده  بدون  و  یکنواخت  سرشاخه های  از  می شود.  میخ  کشی 

به فاصله آکس تیرها تهیه می شود و به آن ها میخ می گردد.  سانتیمتر و 

جهت یکنواخت بودن کف و پیشگیری از حرکت سرشاخه روی آن ها به 

قطر 4 تا 5 سانتیمتر اندود کاه گل می شود.

روی  بر  گردبینه  تیرهای  استقرار  از  پس  حالت  این  در  دوم:  روش 

 3 تخته های  از  برداشتن  نال  به وسیله  آن ها  کردن  هم سطح  و  کشی  نال 

سانتیمتری با عرض های متفاوت در طول 1,5 و یا 2 تا 3 متر با رعایت 

و  می گردد  میخ  و  شده  مفروش  گردبینه ها  سطح  بر  فاصله  میلی متر   4

کف پوشی مسطح و هموار به وجود می آید )احمدی،1393(.

پیله/پیلکان/پاتیوله:

ارتباط بین تالر و ایوان به وسیله پله چوبی در شکل های مختلف صورت 

عملکرد  با  که  می شود  انتخاب  طوری  پله  محل  به طورکلی  اما  می گیرد 

کلی فضاها بخواند و درعین حال فضای کمی را نیز اشغال کند گاهی پله 

قرارگرفته  ایوان  نرده های  کنار  در  پله  گاهی  و  چسبیده  اتاق ها  دیوار  به 

است؛ و همچنین حیاط و ایوآن هم می تواند توسط هرکدام از پله چوبی، 

خشتی، گلی و یا سنگی بنا شود. ارتباط و تفاوت بیرون و درون و تعریف 

مرز پاکیزگی توسط پله انجام می شود. اینجا ساختمان پله چوبی را بررسی 

خواهیم کرد.

برای ساخت پله دو چوب چهار تراش را به شکل مورب روی یک نال 
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تصاویر شماره 43 و 44 : جزییات روش های کف سازی. مأخذ: احمدی،1393.تصاویر شماره 41 و 42 : نمونه کف سازی.

تصویر شماره 47 : جزییات پله. مأخذ: احمدی،1393.تصاویر شماره 45 و 46 : نمونه پله.

متصل  باال(  طبقه  )ایوان  تاَلر  تیرهای کف  به  را  و سر چوب ها  داده  قرار 

می کردند بدین ترتیب پایه پله ها ساخته می شد برای ساختن پله ها به دو 

تخته چوبی پهن نیاز بود که یکی به عنوان پیشانی پله به صورت عمودی 

نصب  آن  روی  پله  کف  به عنوان  دومی  و  می شد  میخ  مورب  تیرهای  به 

می گردید بعدازآن در دو طرف شمشیری پله تخته های چوبی پهنی قرار 

ون  نظیر  چوب هایی  از  پله ها  ساخت  در  می کردند  محکم  میخ  با  و  داده 

)زبان گنجشک(، راش، اقاقیا استفاده می شده است )احمدی،1393(.

در و پنجره های چوبی:

درهای چوبی دو لنگه و دریچه های آفتاب گیر و پنجره های دولنگه به 

تصویر شماره 48 : نمونه ای از در و پنجره.

تصاویر شماره 51 و 52 : ستون در بناهای استان گیالن .

تصویر شماره 50 : جزییات در. مأخذ: احمدی،1393.تصویر شماره 49 : نمونه ای زلفین/چفته.

اما کاراترین شکل به تردد، تهویه هوا و تأمین نور و روشنایی  ساده ترین 

کمک می کنند.. عرض درهای ورودی معموالً 90 و در ارتفاع 1,80 است 

برای ساخت این درها که در اصطالح محلی به آن ها بره گفته می شده از 

فلزی  چفتی  در  باالی  قسمت  در  می کردند.  استفاده  بلوط  درخت  چوب 

وجود دارد که با زنجیر به چهارچوب در متصل می شود و در اصطالح محلی 

لنگه ی  پائین  تا  ایوان  بین کف  فاصله  گفته می شود  زلفین/ چفته  آن  به 

بقیه  و  اتاق ها  درهای  می گویند.  برستانه/خاله  محلی  گویش  در  را  درب 

قسمت های خانه به جز در ورودی از چوب درخت آزاد ساخته می شده است. 

در خانه های روستائیان ساکن جلگه به ندرت پنجره های چوبی خورشیدی و 



علـمی26 کمـیته 
                   معـماری بومــی ایکـومـوس ایـران

مشبک با جام شیشه های کوچک رنگارنگ مشاهده می شود.

ستون:

در همه بناهای گیالنی ستون یکی از اصلی ترین عناصر سازه ای و معماری 

است که در اسکلت و ساختار این بناها نقش مهمی دارد درعین حال که یک 

عنصر تزئینی است که دورتادور ایوان می توان آن ها را دید. در بسیاری از 

آن ها سرستون ها تزئین شده نیز به کاربرده شده است. یکی از دالیلی که 

ازنظر بصری بنا یک  خانه متقارن به نظر می رسد وجود همین ستون ها و 

رعایت کردن فاصله دقیق آن هاست در کوچک ترین ایوان ها هم چند ردیف 

ستون در نما دیده می شود که زیبایی خاصی به وجود می آورند.

ستون ها عالوه بر ایجاد صفحه ای که سقف بر روی آن قرار دارد جداره 

متخلخل و نفوذپذیری برای ساختمان ایجاد می کنند که در اقلیم گیالن 

برای ایجاد جریان هوا مطلوب است. ریتم ستون های ایوان نه تنها تکیه گاه 

صفحه باالسری است بلکه به کمک تیرهای »نال« قاب سازه ای سه بعدی 

مقطع  با  معموالً  را  ستون ها  می دهند.  تشکیل  معماری  فضای  برای  را 

که  ستون ها  این  به  بروند.  باال  نتوانند  جانورها  که  می ساختند  دایره ای 

در ساخت  گفته می شود.  اودار/اسکت  داشته  کاربرد  گیالنی  خانه های  در 

درخت  به خصوص  رطوبت  برابر  در  مقاوم  و  بادوام  چوب های  از  ستون ها 

را  چوب  همین  نیز  سرستون ها  ساخت  برای  و  می شده  استفاده  بلوط 

به صورت اشکال مختلف تراش داده و به عنوان سرستون استفاده می کردند. 

ستون ها به سرستون ها از طریق اتصاالت کام و زبانه اتصال پیدا می کنند 

)احمدی،1393(.

مصالح:

مصالح ساختمانی خانه های روستایی و سنتی را از محیط پیرامون و از 

نزدیکی محل بنای خانه به دست می آورند و برای تبدیل این مصالح عموماً 

به رشته اعمال پیچیده فنی نیازی نبوده است.

درختان  آزادانه  بریدن  با  سابقاً  است،  مصالح  این  مهم ترین  که  چوب: 

ملی شدن  زمان  از  لیکن  می آمد؛  به دست  اطراف  بیشه های  و  از جنگل 

از  مجوز  کسب  به  منوط  ساختمانی  الوار  تهیه   1342 سال  در  جنگل ها 

اداره های دولتی است. این محدودیت قانونی موجب شد که تجارت چوب 

بسیار گسترش پیدا کند و درختکاری )به ویژه کاشت درخت تبریزی( در 

چوب های سخت  یابد.  توسعه  آن ها  مجاورت  در  یا  مسکونی  محوطه های 

و مقاوم را به طور سنتی برای ساختن اجزای نگه دارنده ساختمان به کار 

می برند )تیرهای کلفت چوبی، تنه درخت برای پی سازی، تیر و تیرچه های 

حامل برای چوب بست دیوارها و بام و تیرهای عمودی که خرک بام روی 

آن ها سوار می شوند...( انواع این چوب ها عبارت اند از: چوب توت، خرنوب، 

نارون سیبری )آزاد( که مطلوب ترین درخت در  بلوط و به خصوص چوب 

نظر بومیان است. این چوب هم به خاطر مقاومتش در برابر پوسیدگی در 

زیرا  بومیان،  باورهای  به علل  اهالی است و هم  نمناک موردپسند  محیط 

منزلت نمادی خاصی برای این درخت قائل اند: درختان و به خصوص درخت 

آزاد مورد اکرام اهالی ست. اینکه اسکلت خانه از ستون هایی است که از 

جنس این درخت متبرک است بی معنا نیست. برای آن دسته از اجزا که 

سوار می شوند و یا بارشان سبک است )مثل تیرچه های اتصال داربست بام 

...(، چوب های سبک تری به کار می برند که مقاومت  و تخته های توفال و 

کمتری در برابر فشار دارند و کار نجاری آن ها نیز ساده تر است. انواع این 

چوب ها عبارت اند از: تبریزی، توسکا، ممرز و حتی چوب درخت خرمالوی 

وحشی. از میان این چوب ها، چوب درخت تبریزی است که چون تنه های 

یک شکل و گرد دارد در اغلب موارد در ساختمان سازی به کار می رود و 

این یکی از روش های ساختمانی با تنه های گرد و الوار است که برای سوار 

پوشش  که  مواردی  در  قرار می گیرد.  مورداستفاده  دیوارها  اسکلت  کردن 

بام خانه ها از لت ساخته شده باشد )یعنی در منطقه کوهپایه که بر جلگه 

اشراف دارد(، نجاران تخته های الزم برای پوشش بام خانه ها را از تنه درخت 

زیزفون یا بلوط تهیه می کنند )برومژه،1370(. بنابراین، برای ساختن خانه 

کیفیت،  مبنای  بر  یک  هر  که  متفاوت  درخت  نوع  ده  چوب  از  بیش  از 

مورد  در   ... و  سختی  بار،  تحمل  رطوبت،  برابر  در  مقاومت  شکل پذیری، 

انواع مختلف چوب کار بخصوصی  این  استفاده می شود. روی  خاص خود 

برجسته  ویژگی های  از  یکی  این   و  نمی دهند  انجام  آن ها  کاربرد  از  قبل 

ساختمان سازی در گیالن است، در اغلب موارد به خشک کردن چوب طی 

چند هفته اکتفا می کنند و حتی درصورتی که در حین کار نیاز به چوب 

بیشتر داشته باشند بالفاصله پس از قطع درخت و به اصطالح خیس از آن 

استفاده می کنند..

در ساخت پی از چوب درختان سمد، بلوط، آزاد، توت، اقاقیا،   -

زربین استفاده کرده اند.

بسیار  چوب  که  بلوط  درخت  چوب  از  ستون ها  ساخت  برای   -

مقاوم و طول عمر طوالنی دارد بهره برده اند.

برای دیوارها از چوب درختان آزاد، توسکا، اوجا، بلوط، تبریزی   -

استفاده می شده است.

در ساخت بام از چوب درختان آزاد، لی، تبریزی، توسکا، کهل،   -

شمشاد استفاده می شده است.

عناصر معماری که در ساختمان ها وجود دارند عبارت اند از کف   -

سازی، پله، نرده، در، پنجره که در آن ها از چوب های سبک تر و استقامت 

کمتر نسبت به عناصر سازه ای استفاده می شده نظیر چوب درختان لی، ون، 

صنوبر، آزاد، افرا و ...)احمدی،1393(.

مواد گیاهی نرم: نقش الیاف گیاهی در مهار کردن قطعات چوب بست ها 

پوست  از  که  )وریس/پریس(  موارد، طناب هایی  این  در  است.  مهم  بسیار 

افقی  تخته های  کردن  مهار  و  بستن  برای  می بافند،  برنج  ساقه  یا  درخت 

به داربست بام و یا مهار سرکو به َدس و یا برای بستن دسته های پوشال 

پوشش بام به سازه بام به کار می برند.

)ُکُلش/ برنج  ساقه های  از  یا  هستند  گالی/لی  جنس  از  یا  دسته  این   
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ُکلَش( هستند. حوزه جغرافیایی کاربرد گالی حتی تا دور از کرانه کاسپین 

و در ناحیه باتالقی ساحلی، یعنی جاهایی که این مواد در آن به وفور یافت 

می شود، امتداد دارد. در حقیقت، کاربرد گالی ازنظر فنی و اقتصادی چندین 

این مواد هم مقاوم تر و  اول آنکه، همچنان  که اشاره کردیم،  مزیت دارد: 

هم متجانس تر از ٌکلٌش است؛ دوم آنکه اهالی ترجیح می دهند پوشال ها و 

ساقه های برنج را به کارهای دیگری اختصاص دهند، به خصوص که علوفه 

الزم و مناسبی برای گاوها در طی زمستان است. باری، برای پوشش بام 

یک خانه متوسط بیش از 4000 ساقه برنج الزم است که معادل برداشت 

همچنین،  است.  مترمربع  هزار   5 تا   3 مساحت  به  برنجزارهایی  محصول 

فرآورده های فرعی برنج را برای تهیه کاه گل روکش دیوارها و کف خانه ها 

به کار می برند. روی خاک غربال شده آب می پاشند و سپس آن را خوب 

لگدمال می کنند و با ساقه های خردشده یا پوشال برنج )ُکُلش( یا با غالف 

دانه برنج )َفل(، خار برنج )ُچل پیل( یا سبوس برنج )کپک، سوف( مخلوط 

پوششی  الیه  استحکام  و  می شود  خزه  رویش  از  مانع  مواد  این  می کنند. 

دیوارها را تأمین می کند. ُکُلش ِگل )کاه گلی که از مخلوط گل و ٌکلٌش به 

دست کی آید( مخلوطی ست نسبتاً زمخت که از آن برای روکش دیوارها 

استفاده می شود. قسمت های  زیرسازی  کارهای  و همه  نازک  و جدارهای 

ممتاز ساختمان مانند کف اتاق ها، دیوار داخلی و نمای بیرونی را با قشر 

نازک و متجانسی از کاه گل که از غالف دانه های برنج و خار سبوس برنج 

تهیه می شود )فِل ِگل، کپک ِگل( اندود می کنند.

مواد معدنی: نقشی فرعی در ساختمان این خانه های داربستی و چوبی 

ایفا می کند. همچنان  که اشاره کردیم کاه گل برای ساختن بدنه دیوارها و 

پوشش آن ها به کار می رود ولی در خشت سازی نیز از آن استفاده می کنند. 

کاربرد خشت خام که از مصالح اصلی روستایی در فالت ایران است، محدود 

و در برخی از نقاط گیالن معمول است. در این نقاط، خشت خام را گاهی 

به  خانه  زیرسازی  برای  به ندرت  و  دیوارها  استخوان بندی  کردن  پر  برای 

کار می برند. اما خشت پخته هیچ گاه در بناهای روستایی به کار نمی رود. 

یگانه مصالح سنتی که تهیه آن نیازمند یک رشته کارهای فنی پیچیده در 

تصاویر شماره 53 تا 57 : نمونه ای از مصالح مورداستفاده گیاهی و معدنی در خانه های بومی گیالن: از راست مالت فل و گل، نمونه پوشش کاه گل در نمای بیرونی، طناب الیاف طبیعی )پریس/
وریس(، دسته های گیاه گالی، دسته های کلوش.

خارج از محوطه کار ساختمانی است و منشأ غیر گیاهی دارد، سفال است 

انتشار  اقتباس شده است و حوزه  از روسیه  نوزدهم  پایان قرن  که آن هم 

جغرافیایی آن به ناحیه شمال غربی استان گیالن محدود می شود.

به  ساختمانی  کار  در  و  دارند  معدنی  منشأ  که  دیگر  موادی  ازجمله 

روی  خزه  رشد  از  پیشگیری  برای  آن  از  که  نمک  به  باید  می روند  کار 

دیوار استفاده می شود و آهک اشاره کنیم. آهک را گاهی با کاه گل مخلوط 

آهک  از  همچنین  ببرد.  باال  را  آن  مقاومت  و  انسجام  میزان  تا  می کنند 

به صورت دوغاب برای رشاب سطحی دیوارها استفاده می کنند و این کار 

همچنین  می دهند.  انجام  نو  سال  آستانه  در  کوچکی  جاروی  با  زنان  را 

برای  می آید،  شمار  به  گلین  عمدتاً  جلگه  در  کمیاب  موارد  از  که  سنگ 

استحکام پی ریزی ساختمان ها و در برخی از ارتفاعات به عنوان سازه اصلی 

دیوارها یا نگه دارنده لت های پوشش بام بناهای کوهستانی به کار می رود 

)برومبرژه،1370(.

واحد اندازه گیری:

اَلِش یا اَِرش به فاصله آرنج تا نوک انگشتان دست گفته می شود واحد 

اندازه گیری فواصل در معماری بومی گیالن است. این فاصله که تقریباً برابر 

با نیم متر )پنجاه سانتی متر( است در همه مراحل ساخت بنا مورداستفاده 

بر مبنای  ابعاد دیوارها و در و پنجره  ارتفاع پی ها،  است. فاصله ستون ها، 

همین واحد اندازه گیری انجام می شود.

بست ها:

در این نوع ساختمان ها که از پی تا سقف و تمام اجزای تشکیل دهنده 

عموماً  که  خاصی  بست های  از  است  چوب  از  بنا  یک  اصلی  استخوان  و 

چوب ها  این  شدن  بست  و  قفل  برای  شناخته شده اند  خراطی  هنر  در 

به  کله  می شود:  نام برده  آن ها  از  نوع  چند  اینجا  در  که  می شده  استفاده 

)احمدی،1393(.  زین  و  فاق  بندی،  گوه  نیم،  به  نیم  زبانه،  و  کام  کله، 

بلکه در کارهای نجاری  بام سازی  نه تنها در  اتصال قطعات چوبی  وسایل 

دیگر مانند ساخت داربست دیوارها استفاده می شوند. حتی از خود شکل 

طبیعی قطعات )انتهای چنگک دار چوب ها( برای محکم کردن قطعات به 
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تصویر شماره 58 : اتصال گوه بندی در کندوج. مأخذ: احمدی،1393.

تصویر شماره 61: نحوه اتصال کولک با زیر کولک. مأخذ: احمدی،1393.

تصویر شماره 63 : اتصال فارسی بر نال ها. احمدی،1393. 

تصویر شماره 60 : اتصال کام و زبانه در سقف های خرپا و سرستون ها. مأخذ: احمدی،1393.

تصویر شماره 59 : یکی از اتصاالت نال ها به صورت فاق و زین. مأخذ: احمدی،1393.

تصویر شماره 62: بست های گیاهی با وریس/پریس. مأخذ: احمدی،1393.

تصویر شماره 64 : اتصال کام و زبانه خرپا.
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و اصیل ترین بست، بست  رایج تری، شاخص ترین  اما  استفاده می شود  هم 

گیاهی با طنابی به نام وریس/پریس است که در ساخت دیوار تا بام از آن 

استفاده می شود.

منابع:

در  چوب  عنصر  فضایی  و  ساختاری  تحلیل  نوشین.  احمدی،   -

آزاد  دانشگاه  ارشد.  کارشناسی  پایان نامه  گیالن:  استان  بومی  معماری 

اسالمی واحد دامغان. 1393

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

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

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

اول.1370-

پاشا زانوسي، حسن. فنون انتقال و مرمت آثار چوبی )خانه هاي   -

براي  رساله  گیالن(  روستایي  میراث  موزه  کارگاه  گیالن،  بومي  روستایي 

دریافت درجه کارشناسي ارشد در رشته: مرمت و احیاي بناها و بافت های 

دي  شهرسازي.  و  معماري  دانشکده ی  بهشتي  شهید  دانشگاه  تاریخي. 

1389

طالقانی، محمود. خانه محتشم طلب: میراث معماری روستایی   -

گیالن )2(: جلگه غرب. نشر فرهنگستان هنر.1389

طبیعی.  بالیای  برابر  در  مقاوم  ساختمان های  محمد.  طیبی،   -

نشر زرین اندیشمند. 1399.

پایان بخش دوم
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مقدمه:

»درآیگاه«،  از  منظور  می پردازد.  کرمان  در  »درآیگاه«  موضع  و  موضوع  به  پژوهش  این 

مجموعه فضاهای تشکیل دهنده فعل ورود به بناهای کرمان و بالعکس است. »درآی« در زمان 

ساسانیان به زنگ های بناهای حکومتی اطالق می شده که طنابی بدان آویزان بوده است. هر 

مراجعه کننده ای با تکان دادن طناب و به صدا درآوردن زنگ، به نگهبان حضور خود را اطالع 

می داده است. »گاه« هم که پسوند مکان است.

در سده اخیر محالت سنتی و ابنیه آن، با درآمیختگی با خیابان کشی های افسارگسیخته و 

ورود خودرو؛ همچنین رشد افقی شهر عماًل ساختار فضایی خود را ازدست داده و دگرگون شده اند. 

در زمان حاضر بناهای سنتی و درآیگاه های آن نیز به سبب تغییراتی در زمینه های فرهنگی- 

اجتماعی، اقتصادی، زمانی )تاریخی(، تأثیرات عملکردهای جدید و ... دیگر مورد اقبال ساکنین 

و مردم شهر قرار نداشته و به سمت نابودی در حرکت هستند.

بنابراین تمایل و حرکت به سمت نوگرایی، ابتدا شهرسازی و سپس معماری مدرن را به 

کرمان آورده و این تجددطلبی و نو پردازی، موجب رویارویی ساختار فضایی کهن با ساختار 

فضایی نو در کرمان شده و این رویارویی به جای همسازی، به تقابل، مشکل یا مسئله تبدیل 

 شده است.

اهداف اصلی این پژوهش به صورت ذیل آمده است:

تهیه مجموعه ای از انواع ورودی های ارزشمند بناهای کرمان؛ به گونه ای که پس از   -

تخریب های فراوان بتواند برای آیندگان مستندسازی گردد.

مشخص شدن موقعیت هر یک از ورودی های ابنیه در شهر کرمان؛ به طوری که در   -

سطح شهر بتوان موقعیت مکانی آن ها را پیدا نمود.

به  دستیابی  و  کرمان  در  ابنیه  سنتی  درآیگاه های  طرح  نظام  و  قواعد  مطالعه   -

چارچوبی درزمینه ی اجزای تشکیل دهنده فضاهای ورودی و عناصر متشکله هر یک از اجزاء.

اهداف تَبعی پژوهش چنین می تواند باشد:

تهیه راهنمای طراحی برای ساخت و احداث ورودی های ابنیه جدید؛ خصوصاً در   -

ت
اخ

شن
بر 

ی 
مد

رآ
د

سلـمان ملک عبــاسی
دکتری شهرسازی، مدّرس دانشگاه شهید 

باهنر کرمان.
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بافت تاریخی شهر کرمان.

دستیابی به الگوهای پیشنهادی طراحانه و اجرای نمای ابنیه   -

در کرمان.

1- عوامل متشکله شار کرمان از سنت تا امروز:

شهر کرمان به مانند سایر شهرهای سنتی و کویری ایران دارای اجزاء، 

رشد  با  بعدها  که  بوده  عملکردی  و  ساختاری  مشخصه  عوامل  و  عناصر 

افقی شهر در دوره پهلوی دوم و جمهوری اسالمی، این فعالیت ها گسترش 

بیشتری می یابد )تصویر شماره 1(.

2- اجزای تشکیل دهنده فضاهای ورودی )درآیگاه(:

فضای ورودی، تنها شامل در یا درگاه نیست؛ بلکه شامل اجزاء کالبدی و 

مجموعه رفتارهایی است که عمل ورود یا خروج در آن رخ می دهد.

فلکه  مانند معبر، میدان،  )فضای شهری؛  از »عرصه عمومی  روند،  این 

و ...(« که ماهیت »عبور« دارد، آغازشده، تبدیل به »عرصه نیمه عمومی/ 

دارد،  »مکث«  ماهیت  که  جلوخان(«  مانند  )مکان شهری؛  نیمه خصوصی 

و  »مقصدی  ماهیتی  که  بنا  خصوصی«  »عرصه  به  درنهایت  و  گشته 

دسترسی« دارد، ختم می گردد و در خروج، این روند بالعکس رخ می دهد.

هر فضای ورودی از یک یا چند جزء تشکیل می شده است که هرکدام 

از آن ها دارای خصوصیات کارکردی و کالبدی کمابیش معینی بوده است. 

یا جزء- فضا مورداشاره  با عنوان فضا  این اجزاء  از  این بخش هر یک  در 

قرارگرفته است )تصویر شماره 2(:
1- ساباط، لنگه، تویزه1

2- جلوخان، واشدگاه، پیش گاه، پیش پا

تصویر شماره 1 : شهر کرمان در عصر حاضر. مأخذ: نگارنده، برگرفته از سایت گوگل ارث.

3- پیش طاق، پیشخان، ُکنه، )جلوخان(

4- درگاه، آستان

5- هشتی، هشت، کریاس

6- داالن، راهرو، دهلیز

7- ایوان، پیشانی

8- رواق

2-1- ساباط: 

غالباً بخشی از فضای معبر را که سرپوشیده و مسقف می شد، »ساباط« 

 .1 گرم  نواحی  در  واقع  شهرهای  در  معبر  شدن  سرپوشیده  می نامیدند. 

توقف  یا  حرکت  برای  مطلوب  فضایی  آمدن  پدید  و  سایه  ایجاد  موجب 

افراد می شد. در باالی بعضی از ساباط های واقع در معابِر درون محله های 

یا  کوتاه مدت  اقامت  برای  آن  از  که  می ساختند  نیز  فضایی   .2 مسکونی، 

بلندمدت استفاده می کردند.

عالوه بر این، 3. برای اهمیت بخشیدن به بعضی از بناهای واقع در کنار 

معبر، قسمتی از معبر را که در جلوی فضای ورودی آن بناها قرار داشت، 

ساخته  بناهایی  ورودی  جلوی  در  ساباط  معموالً  می کردند.  سرپوشیده 

می شد که فاقد یک جلوخان بزرگ بودند )سلطان زاده، فضاهای ورودی در 

معماری سنتی ایران، 81(.

از کارکردهای دیگر ساباط2:

4. استحکامی بود که برای بدنه های معبر به وجود می آورد؛ به گونه ای 

که مانند تیر افقی بر فراز معبر، نقش ایفا می کرد و مانع فروریختن دیواره 

معبر می گردید.
1- در برخی درآیگاه ها در کنار ساباط، گاهی »رواق، داالن، هشتی بیرونی یا حتی چهارطاقی« نیز به چشم می خورد.
2- به ساباط های منفرد که به صورت تَرکه ای و تنگ ساخته می شوند، اصطالحاً در کرمان »لنگه یا تویزه« می گویند.
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با گردوخاک  از سرعت تندبادهایی که غالباً  5. همچنین باعث می شد 

همراه بود، کاسته شود.

سوار  که  دشمنانی  نمی داد  اجازه  که  بود  این  ساباط  دیگر  کارکرد   .6

تصویر شماره 2 : اجزا و عناصر تشکیل دهنده فضاهای ورودی )درآیگاه( ابنیه مسکونی سنتی. مأخذ: نگارنده

تصویر شماره 3 : برخی ساباط های کرمان.

برخورد  سوارکار  سر  با  چون  کنند؛  عبور  معابر  این  از  هستند،  اسب  بر 

می کردند. لذا از سرعت آنان کاسته و آن ها را مجبور به پیاده شدن از اسب 

می نمود )تصویر شماره 3(.
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2-2- جلوخان، واشدگاه، پیش گاه، پیش پا:

طاق«  »پیش  جلوی  در  که  است  بزرگ  و  وسیع  فضایی  »جلوخان« 

بعضی از ابنیه مهم، طراحی و ساخته می شده است. یکی از اهداف احداث 

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

معبر یا میدان بوده است. در برخی موارد تعدادی دکان در فضای جلوخان 

انواع  از  بعضی  انجام  و  مردم  از  برخی  کوتاه مدت  تجمع  می شد.  ساخته 

تماس ها و مراودات اجتماعی و گاه اقتصادی در این فضا، موجب می گردید 

که جلوخان نقش یک ]مکان[ شهری را نیز ایفاء نماید. بدنه های جلوخان ها 

را معموالً طراحی می کردند و به شکلی زیبا می آراستند. آن جبهه از بدنه 

جلوخان  که فضای ورودی بنا در آن قرار داشت از بهترین طراحی و تزیین 

برخوردار می شد. در مواردی که جلوخان در کنار میدان یا معبر قرار داشت، 

جبهه چهارم )معموالً سطح روبروی ورودی( گشوده و باز و فاقد دیوار بود. 

نصرت  طاق  یا  رواق(  )مانند  طاق ها  ردیف  با  می تواند  چهارم  جبهه  ]این 

آذین گردد[.

در برخی موارد استقرار جلوخان در کنار یک میدان ممکن بود موجب 

شود که حد و قلمرو جلوخان از فضای میدان تأثیر پذیرد که در این صورت 

با طراحی و احداث یک عنصر معماری ازجمله »یک دست انداز یا سکو«، 

که  می رسد  نظر  به  می کردند.  متمایز  میدان  فضای  از  را  جلوخان  قلمرو 

احداث »یک حوض« متناسب با ابعاد جلوخان نوعی الگوی رایج در طراحی 

و احداث بسیاری از جلوخان ها بوده است. معموالً این حوض را در وسط 

صحن جلوخان و روبروی پیش طاق ورودی به گونه ای می ساختند که در 

امتداد محور تقارن پیش طاق و جلوخان قرار می گرفت )همان، 66-69( 

)تصویر شماره 4(.

در مطالعات ورودی های ابنیه کرمان، به »گشودگی های فضایی« مقابل 

برخی درگاه های ورودی برخورد می نماییم که ناشی از 1. وجود بن بست یا 

2. عقب نشستگی و شکست های کوچه یا 3. عقب نشینی بنا است و فضایی 

»واشده، پیش پا و پیش گاه« مناسبی برای درآیگاه به وجود آورده است.

2-3- پیش طاق، پیشخان، ُکنه، )جلوخان(:

در  است که  »ایوان«  مانند  نیمه باز  و  فضایی سرپوشیده  »پیش طاق« 

از  را  جلوی »درگاه ورودی« طراحی و ساخته می شد و فضای دسترسی 

فضای معبر متمایز می کرد. بعضی اوقات و در برخی از شهرها، پیش طاق را 

»جلوخان یا پیشخان یا ُکنه« نیز می نامیده اند.

توقف و انتظار برای ورود به بنا در همین فضا صورت می گرفته است. 

بدنه پیش طاق، یک »سکو«  از دو  از موارد در کنار هر یک  در بسیاری 

می ساختند که در هنگام انتظار یا مالقات و گفتگو یا گذران بخشی از اوقات 

فراغت از آن استفاده می کردند )همان، 70(.

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

بسیاری از نمونه های متعلق به هر یک از انواع بناهای سنتی ساخته می شده 

است. از این عنصر برای نشستن در جلوی یک بنا در هنگام انتظار برای 

شخصی یا برای رفع خستگی استفاده می کردند؛ همچنین بسیاری از افراد 

برای گذران بخشی از اوقات فراغت خود بر روی این سکوها می نشستند و 

به گفتگو مشغول می شدند.

سکوهای واقع در فضای ورودی واحدهای مسکونی بیش از سایر فضاهای 

ورودی از چنین کارکردی برخوردار بودند. در برخی از شهرها این سکوها را 

»خواجه نشین یا پیرنشین« می نامیده اند )تصویر شماره 5(.

عالوه بر این در پیرامون هشتی بعضی از فضاهای ورودی نیز سکوهایی 

وجود داشت که کمابیش دارای کارکردهای سکوهای پیش طاق ورودی 

بودند. جنس بیشتر سکوها به خصوص سکوهای فضاهای بزرگ و مهم از 

سنگ بود و تنها در برخی از بناهای کوچک و کم اهمیت و ازجمله در بعضی 

از خانه ها آجر به کار می رفت )همان، 94(.

2-4- درگاه، آستان:

فضای کوچکی که »دِر ورودی« در آن قرار می گیرد، »درگاه« خوانده شده 

است. ازلحاظ ساختمانی، درگاه فضایی است که در دو سوی آن دو جرز 

یا دیوار قرارگرفته است که چهارچوب دِر ورودی در آن نصب شده است. 

تصویر شماره 4 : ورودی های مسجد جامع مظفری که جلوخان آن ها دارای حوض آب بوده و با پلکان از معبر اصلی )خیابان شریعتی( جداشده است. 
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طاق درگاه که آن را »نعل درگاه« می گویند، قوسی شکل1 یا افقی است. 

]تویزه های[ قوسی شکل معموالً با آجر و ]تویزه های[ افقی غالباً با کمک 

تیر چوبی ساخته می شده اند. عمق درگاه در بسیاری از بناها در حدود نیم 

متر است؛ اما اندازه آن تا حدود 1/5 متر نیز می  رسیده است. واژه درگاه 

]یا آستان[ در متن های تاریخی به معانی دیگری ازجمله به معنی »فضای 

ورودی« به صورت عام و نیز به معنی »پیش طاق ورودی« نیز به کاررفته 

است )همان، 74(. لذا می توان این گونه عنوان کرد که پیش طاق جزئی از 

درگاه است. بدین ترتیب اجزای درگاه عبارت می شود از:

1- ُکنه، پیش طاق، پیشخان ورودی

2- سردر ورودی

3- دِر ورودی

بخشی از سطح فضای ورودی که در باالی دِر ورودی قرار داشت، »سرَدر« 

نامیده می شود. این سطح را در انواع فضاهای ورودی به خصوص فضاهای 

که  گفت  می توان  کمابیش  می کردند.  تزئین  بزرگ  نسبتاً  بناهای  ورودی 

معموالً سطح سردر هر فضای ورودی مزین ترین سطح از نمای خارجی هر 

بنا بوده است. در تزئین این سطح از انواع آجرکاری، کاشی کاری، مقرنس و 

گچ بری استفاده می کرده اند. در برخی موارد نام استاد معمار بنا را در کتیبه 

سردر می نوشتند )همان، 95(.

تصویر شماره 5 : فضای پیش طاق ورودی کاروانسرای گنجعلیخان )ایوان شرقی میدان گنجعلیخان( که دارای فضای انتظار؛ همراه با سکوی مرتفعی است. عرض دهنه پیش طاق، تقریباً دو برابر 
عمق آن است. طاق درگاه )نعل درگاه( به صورت قوسی بوده که با نیم گنبد )ُکنه پوش( مقرنسی پوشیده شده است. سردر بلند درگاه از سه ایوان دیگر میدان بلندتر است. 

عموماً ارتفاع ]سردر[ از ارتفاع سایر سطوح و حجم های مجاور آن بیشتر 

گرفته می شد تا ضمن آن که نمایانگر اهمیت بنا باشد، نشانه ای از موقعیت 

آن نیز به شمار آید. در مواردی در مرتفع ساختن پیش طاق چنان اغراق 

می شد که ارتفاع آن به چند برابر سطوح مجاورش می رسید. در بسیاری از 

بناها پیش طاق ورودی را با کاشی مزین می کردند و غالباً »کتیبه« بنا را 

که شامل مطالبی درباره تاریخ احداث و بانی و آیاتی از قرآن کریم بود، در 

قسمتی از آن قرار می دادند )همان، 71(.

2-5- هشتی، هشت، کریاس:

»هشتی یا کریاس« فضایی است که در بسیاری از انواع فضاهای ورودی 

طراحی و ساخته می شده است. این فضا غالباً بالفاصله پس از »درگاه« قرار 

می گرفته است و یکی از کارکردهای آن 1. تقسیم مسیر ورودی به دو یا 

چند جهت بوده است. در برخی از بناهای عمومی یا خانه ها دو یا چند راه از 

داخل هشتی منشعب می شده که هر یک از آن ها به فضایی خاص و ازجمله 

به فضای باز داخلی بنا منتهی می شده است.

فضای  می شده،  منشعب  راه  یک  تنها  آن ها  هشتی  از  که  بناهایی  در 

هشتی کارکرد یک فضای تقسیم کننده را نداشته؛ بلکه به عنوان 2. فضایی 

برای انتظار و باشکوه نمودن مسیر ورودی مورداستفاده قرار می گرفته است. 

از فضای هشتی برای 3. تغییر جهت مسیر حرکت ]و زاویه[ نیز استفاده 

1- نعل درگاه های قوسی شکل معموالً با »نیم گنبد یا ُکنه پوش« پوشیده می شود که با مقرنس کاری، کاربندی یا پتگانه همراه بوده است.
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می کرده اند.

هشتی ها دارای نقشه هایی به شکل هشت ضلعی، نیم هشت، مستطیل 

یا شکل های دیگر مشابه موارد فوق هستند. هشتی بیشتر خانه ها، دارای 

ارتفاعی کم و متناسب با فضای ورودی است؛ اما هشتی بناهای بزرگ و 

عظیم، مرتفع و مزین به کاشی، کاربندی یا سایر تزئینات هستند )تصویر 

در  مدرسه ها،  و  مساجد  مانند  عمومی  بناهای  از  بسیاری  در   .)6 شماره 

بخشی از دیوار هشتی که به ایوان مجاور آن متصل بود، »روزنی« به صورت 

برای هشتی، منظره ای  نور  تأمین  تا ضمن  قرار می دادند  یا ساده  مشبک 

ازآنجا به داخل بنا نیز دیده شود. در خانه های بزرگ، اتاق کارکنان خدماتی، 

انبار، طویله و برخی دیگر از فضاهای خدماتی در کنار هشتی قرار داشتند 

)همان، 75-76(.

در فضای هشتی مساجد »سنگ آب و حوض« و در فضای هشتی خانه ها 

»حوض آب« می توانست وجود داشته باشد.

2-6- داالن، راهرو، دهلیز:

ارتباط  تأمین   .1 که  است  ورودی  فضای  جزء-  ساده ترین  »داالن« 

می آید.  شمار  به  آن  اصلی  کارکرد  مهم ترین  مکان،  دو  بین  دسترسی  و 

و  مسجدها  مواردی  در  و  حمام ها  خانه ها،  مانند  بناها  انواع  از  برخی  در 

مدرسه ها، 2. تغییر امتداد و جهت مسیر عبور در داالن صورت می گرفته 

امتدادی  در  که  داالنی  توسط  را  محرمیت  مسئله  به این ترتیب  است. 

ازلحاظ کالبدی  به حیاط ختم می شد، حل می کردند. داالن  غیرمستقیم 

فضایی باریک و کم عرض است؛ البته عرض داالن ها متناسب با کارکرد هر 

بنا و عّده استفاده کنندگان از آن ها تعیین می شده است. عرض داالن های 

مساجد و مدارس بزرگ به طور متوسط بین 2 تا 3/5 متر و عرض داالن 

خانه های کوچک به طور متوسط در حدود 1 متر است )تصاویر شماره 7 

و 8(.

تا 10 متر و  به طور متوسط بین 2  طول داالن ها بسیار متغیر است و 

در مواردی بیشتر است. در گذشته از واژه »دهلیز« نیز استفاده می کردند. 

و  فضایی  ازلحاظ  که  است  به گونه ای  معماری  فضای  یک  به عنوان  داالن 

ادراکی آن را می توان فضایی عبوری و حرکتی دانست )همان، 78(.

تصویر شماره 6 : هشتی با کاربندی و روزن و 
سکو- خانه نصیری، محله گلبازخان. 

تصویر شماره 7 : راهروی ورودی کاروانسرای گنجعلیخان. 
مأخذ: پیمان سلیمانی روزبهانی.

تصویر شماره 8 : راهروی ورودی و سنگ آب مسجد ملک )امام خمینی(. 

2-7- ایوان، پیشانی:

نیز  »ایوان«  ]درآیگاه[،  فضای  عناصر  و  اجزاء  تکامل  و  توسعه  درروند 

به عنوان بخشی از فضای ورودی مورداستفاده قرار گرفت. از دوره ایلخانان 

اجزای  از  یکی  به عنوان  آن ها  در  ایوان  که  است  برجای مانده  نمونه هایی 

داالنی که  بناها،  نوع  این  در  است.  قرارگرفته  فضای ورودی مورداستفاده 

در امتداد محور درگاه و پیش طاق ورودی قرار دارد، به وسط ایوان مجاور 

فضای  یک  کارکرد  دارای  ایوان  به این ترتیب  و  است  شده  متصل  حیاط 

ارتباطی شده است )تصویر شماره 9(.

البته در پی روند تکامل طراحی فضاهای ورودی، راه حلی ابداع شد که بر 

اساس آن ارتباط »هشتی« به حیاط توسط »داالن هایی« که در کنار ایوان 

قرار داشتند، صورت می گرفت. در این حالت ایوان به عنوان یک فضای اصلی 

کارکرد داشت )همان، 79(.

در دوره قاجاریه بر باالی ایوان برخی مدارس و مساجد جامع شهرهای 

در  و  بوده  قابل رؤیت  دور  فواصل  از  که  گرفت  قرار  بزرگی  ساعت  بزرگ، 

از  این ساعت ها  )تصویر شماره 10(.  است  درمی آمده  به صدا  هر ساعت، 

عاریت  به  اروپایی  تاالرهای  و  ساختمان های شهرداری  کلیساها،  برج های 

گرفته شد )تصویر شماره 11(.

عمومی،  ابنیه  ایوان  های  خصوصاً  ایوان؛  باالی  بر  عموماً  همچنین 

»کتیبه ای« از جنس کاشی، گچ، سنگ یا آجر نگاشته می شود.

2-8- رواق:

»رواق« ازلحاظ کالبدی فضایی سرپوشیده، نیمه باز و ممتد و از جنبه 

کارکردی، فضایی ارتباطی است که غالباً در پیرامون حیاط -در یک، دو، 

ساخته شده  فضای  یک  پیرامون  در  یا  حیاط-  یک  از  جبهه  چهار  یا  سه 

برونگرا احداث می شده است. در برخی از بناها، فضای ورودی توسط یکی 

از دهانه های رواق با حیاط ارتباط پیداکرده است )تصویر شماره 12(. طبعاً 

در این حالت، یکی از دهانه های رواق، نقش یک جزء- فضای ورودی را نیز 

ایفا می ماید. در چنین حالتی، این دهانه دو کارکرد یا نقش یافته است:

1- از یکسو جزئی از رواق،
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تصویر شماره 9 : دو ایوان ورودی غربی و شمالی حیاط کاروانسرای گنجعلیخان. 

تصویر شماره 12 : رواق داخلی حیاط خانه خرم. 

تصویر شماره 10 : ساعت مسجد جامع مظفری. 

تصویر شماره 11 :  ساعت مدرسه ابراهیم خان ظهیرالدوله. مأخذ: محمدصادق ابراهیمی

2- و از سوی دیگر، مانند داالن یا ایوانی کوچک در کنار سایر عناصر 

ورودی است )همان، 82-83(.

3- عناصر تشکیل دهنده درهای ابنیه:

درهای ابنیه بزرگ و متوسط، دارای عناصر بسیار متعددی هستند که 

در این بخش به آن ها اشاره شده است:

- در

- کوبه و حلقه

- آستانه

- گل میخ

- پاشنه

- لوال

- چفت وبست

- پولک

- پشت بند

3-1- در:

دِر ورودی یکی از عناصر مهم فضای ورودی به شمار می آید که کارکرد 

اصلی آن کنترل ارتباط میان فضای درونی بنا و فضای بیرون از آن است. 

ابعاد و تناسبات دِر ورودی هر بنا با نوع و کارکرد آن بنا متناسب است. البته 

برخی از مساجد نخستین، در ابتدا فاقد دِر ورودی بودند و فضای ورودی در 

آن ها تنها شامل یک درگاه می شد )همان، 90( و یا پارک ها و بوستان های 

فضاها  این  که  است  شده  موجب  عمومی  بوستان های  در  ویژگی  این   -1

ساعته   24 خروج  و  ورود  که  به گونه ای  شوند؛  شهری«  »مکان  به  تبدیل 

بپردازند. اجتماعی  تعامل  به  آن  در  مردم  و  شود  آزاد  همگان  برای  آن  در 
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تصویر شماره 14 : دو کوبه یا چکش بر در ورودی مدرسه پسرانه ابراهیم خان ظهیرالدوله. تصویر شماره 13 : نمونه ای از حلقه برای استفاده خانم ها. مأخذ: شفق توّکلی.

پرچین  دارای  تنها  و  ازدست داده اند  را  خود  قدیم  ورودی  دِر  که  امروزی 

به جای دیواره و دِر ورودی هستند1.

جنس دِر ورودی سنتی، عموماً از چوب و شکل بیشتر آن ها مستطیل 

بود. استفاده از درهایی که شکل آن ها مستطیل نبود، بیشتر از دوره قاجار 

معمول شد. اهمیت دِر ورودی بعضی از فضاهای مذهبی یا عمومی چنان 

زیاد بود که سطح روی آن ها را با گره سازی، منبت کاری، تذهیب، نقاشی، 

و  ارزشمند  بسیار  هنری  آثار  و  مزین می کردند  کتیبه نگاری  یا  میناکاری 

زیبایی در این زمینه برجای مانده است. بعضی از کسانی که می خواستند 

اثر خیری از خود بر جای گذارند، یک در می ساختند و به مسجد یا سایر 

بناهای مذهبی و عمومی وقف می کردند و روی آن متنی می نوشتند که 

معموالً در آن به نام بانی اشاره می شد. بر روی دِر برخی از بناهای مذهبی 

اشعار یا بخش هایی از متون مذهبی را می نوشتند. نوشتن کتیبه بر روی دِر 

ورودی بناهای مذهبی یا مهم، سنتی قدیمی است.

دِر ورودی بسیاری از خانه ها یا حتی برخی از بناهای عمومی یا بسیاری 

از بناهای مذهبی کوچک و متوسط و گاه بزرگ را باوجود فضای ورودی 

طراحی شده و مزین، تزیین نمی کردند. توصیف یکی از سفرای خارجی که 

در دوره قاجار )1302-1300 ه.ق( در ایران بود، جالب توجه است:

جلوخانه،  در  و  می کنند؛  مزین  وضع  این  به  اغلب  را  خانه ها  »مدخل 

قشنگ  طاقچه های  و  می سازند  جلوخانی  برده،  تو  دیوار،  از  نیم دایره ای 

و  پرده ها  از  مزین  باالخانه  آن،  باالی  در  می زنند.  طاقی  و  می دهند  قرار 

را، خیلی  در  خوِد  که  است  غریب  می شود. خیلی  دیده  الوان  شیشه های 

پست و مربع و ساده می سازند و هیچ تزیینی برای آن قرار نمی دهند؛ جز 

چکشی از آهن یا برنج.« )همان، 90-91(.

3-2- کوبه و حلقه:

کوبه هایی بر روی درها نصب می کردند که در ساده ترین شکل، کارکرد 

نصب  فلزی  کوب  در  دو  خانه ها  ورودی  دِر  روی  بود.  اطالع رسانی  آن 

می کردند. هر کوبه روی یک لته در قرار می گرفت. یکی از آن ها را »چکش« 

»حلقه«  معموالً  که  را  دیگری  و  می کرد  تولید  بَم  صدای  و  می نامیدند 

می نامیدند، صدای زیر ایجاد می کرد. چکش در مواردی مورداستفاده قرار 

می گرفت که مراجعه کننده »مرد« بود و در هنگامی که مراجعه کننده »زن« 

بود، از حلقه استفاده می کرد )تصویر شماره 13(. به این ترتیب ساکنان خانه 

از جنسیت مراجعه کننده مطلع می شدند و خود را آماده می کردند.

»کوبه« دِر ورودی بعضی از بناهای بزرگ و مهم، ازجمله خانه های بزرگ 

و اعیان نشین را با طرح های بسیار زیبا، متنوع و پرکار چنان می آراستند که 

بعضی از آن ها را می توان از آثار هنری این مرزوبوم به شمار آورد )تصویر 

شماره 14(.

لنگه  بر روی  را  از شهرها، چکش  نیز در بعضی  و  از دوره ها  در برخی 

راست و حلقه را بر روی لنگه چپ دِر ورودی نصب می کردند و در مواردی 

نیز برعکس آن عمل می شد. در برخی از موارد، منحصراً از واژه کوبه برای 

نامیدن چکش استفاده می کرده اند )همان، 92(.

3-3- آستانه:

»آستانه«  دارد،  قرار  چهارچوب  پایین  در  که  در  چهارچوب  از  بخشی 

نامیده می شود. آستانه برخی از درها را اندکی بلند می ساختند تا تمایز بین 

دو فضا به بهترین شکل صورت پذیرد و افراد در هنگام انتقال از فضایی به 

فضای دیگر با تأنّی رفتار نمایند. در برخی از دوره ها آستانه معدودی از بناها 

از چنان اهمیتی برخوردار می شد که افراد در هنگام ورود سعی می کردند 

پای خود را روی آن نگذارند )همان، 93(.

3-4- گل میخ:

شیارهای  با  شکل  نیمکره ای  و  بزرگ  سر  با  آهنی  میخ  نوعی 

ایجاد  و  زیبایی  در  چوبی،  قطعات  اتصال  بر  عالوه  که  متحدالمرکز است 
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ترکیب بندی متناسب در روی درها نیز نقش مهمی ایفا می کرد )ره نگاشت 

عمران، بانک اطالعات درهای قدیم و جدید تهران، 3(.

3-5- پاشنه:

»پاشنه چوبی« که با تراشیدن بخشی از قسمت انتهایی و فوقانی لنگه 

و  پایینی  گوشه  به  که  فلزی«  »پاشنه  و  می چرخد  چوبی  قطعه  روی  در 

باالیی سمت کناری لته درها متصل می شود )همان جا(.

3-6- لوال:

آن  به  که  حلقه  است.  تشکیل شده  قالب«  و  »حلقه  قسمت  دو  از  که 

بخش  روی  قالب  و  چهارچوب  یا  ثابت  بخش  روی  می گویند  هم  »زره« 

متحرک یا لنگه در نصب می شود )همان جا(.

3-7- چفت وبست:

به زنجیر دِر خانه گفته می شود و »بست« حلقه ای است که  »چفت« 

تصویر شماره 15 : نمونه هایی از چفت وبست. مأخذ: معصومه قاسمی.

تصویر شماره 17 : نمونه هایی از قفل و کلون. مأخذ: محمدصادق ابراهیمی.

تصویر شماره 16 : نمونه ایی از چفت وبست. مأخذ: معصومه قاسمی.
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مادگی چفت بر آن قرار می گیرد و اگر بخواهند در را قفل کنند، قفل را از 

حلقه آن عبور می دهند )همان جا(.

3-8- پولک:

در  سوراخی  با  است  مدوری  معموالً  آهنی  صفحه  پالک«،  یا  »پولک 

وسط که معموالً زیر کوبه ها، گل میخ دماغه و گل میخ های روی لنگه در و 

چفت وبست پیشانی به کار می رود )ره نگاشت عمران، بانک اطالعات درهای 

قدیم و جدید تهران، 4(.

3-9- پشت بند:

»پشت بند یا پد پیل« نوعی کلون آهنی است که برای قفل کردن در از 

داخل بر روی لنگه در نصب می شود. باز و بسته کردن آن راحت تر از کلون 

است و معموالً برای روز استفاده می گردیده است )همان جا(.

در دوره پهلوی دستگیره، قفل، فضای نگه دارنده پاکت پستی )صندوق 

پست( و زنگ نیز به عناصر دِر ورودی اضافه گشت.

4- گونه شناسی انواع ورودی های ابنیه کرمان:

گونه شناسی ورودی های ابنیه کرمان بر اساس حکومت هایی که در این 

یک سده در ایران و کرمان وجود داشته اند، به صورت زیر طبقه بندی شده 

است:

- دوره قاجاریه

1- سنتی 

- دوره پهلوی اول

1- سنتی )در ادامه شیوه دوره قاجاریه(

2- اقتدارگرا 

3- باستان گرا 

4- نوگرای اولیه 

5- التقاطی )ترکیبی( 

1-Classic & Traditional

2-Authoritarianist

3-Archaic

4-Early Modern

5-Eclectic

6-High Modern

7-Early Post Modern

8-Late Modern

9-High Post Modern 

10-High Tech

- دوره پهلوی دوم

1- اقتدارگرا

2- باستان گرا )در ادامه شیوه دوره پهلوی اول(

3- نوگرای متعالی 

4- فرا نوگرای اولیه 

- دوره جمهوری اسالمی

1- نوگرای متأخر 

2- فرا نوگرای متعالی 

3- فن مدار 

4- التقاطی )ترکیبی(
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تصویر شماره 17 : نمونه هایی از قفل و کلون. مأخذ: محمدصادق ابراهیمی

تصویر شماره 19 : نمونه ای از موقعیت ورودی های ابنیه سنتی در محدوده محله زریسف )آتشکده(. مأخذ: نگارنده، برگرفته از سایت گوگل ارث. 

تصویر شماره 18 : نمونه ای از موقعیت ورودی های ابنیه سنتی در محله َگبری. مأخذ: نگارنده، برگرفته از سایت گوگل ارث.
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تصویر شماره 20 :گونه شناسی انواع ورودی های ابنیه کرمان. 

دوره 
نوع گونه 

ورودي

متعلق به بناي 
خصوصي / عمومي

(سکونتي)

پهن و 
گستردگي 

/  ورودي
معمولي رایج

را ف/ مقیاس انساني
انساني ورودي

 ورودي پیاده
(/ انسان)

سواره 
(خودرو)

/  ورودي متقارن
نامتقارن

جنس در و 
روزن

نوع و جنس 
رنگ مصالح نمامصالح نما

ریه
جا

قا

پیادهانسانيمعمولي -پهنخصوصي -عموميسنتي
  -متقارن

چوبينامتقارن
کاه گل، خشت، 

نخودي، سفید، آبيگچ، کاشي

ول
ي ا

هلو
پ

پیادهانسانيمعموليخصوصيسنتي
  -متقارن

چوبينامتقارن
کاه گل، آجر، گچ،  

نخودي، سفید، آبيکاشي

متقارنهسوار -پیادهفرا انسانيمعمولي -پهنخصوصي -عمومياقتدارگرا
  -چوبي
فلزي

آجر، سنگ، 
نخودي، طوسي، سفیدسیمان، بتون

متقارنهسوار -پیادهانسانيمعموليخصوصي -عموميباستان گرا
  -چوبي
نخودي، طوسيآجر، سنگفلزي

متقارنهسوار -پیادهانسانيمعموليخصوصي -عمومينوگراي اولیه
  -چوبي
فلزي

چوب، آجر، 
نخودي، طوسي، سفیدسنگ، گچ

التقاطي 
هسوار -پیادهانيفرا انس -انسانيمعمولي -پهنخصوصي(ترکیبي)

  -متقارن
نامتقارن

  -چوبي
فلزي

آجر، سنگ، گچ،  
کاشي

، نخودي، طوسي، سفید
ايفیروزه

وم
ي د

هلو
پ

هسوار -پیادهفرا انسانيمعمولي -پهنعمومياقتدارگرا
  -متقارن

فلزينامتقارن
آجر، سنگ، 
لزسیمان، بتون، ف

نخودي، خاکستري، 
سفید

متقارنهسوار -پیادهانسانيمعموليخصوصي -عموميباستان گرا
  -چوبي
فلزي

آجر، سنگ، 
سیمان، فلز

نخودي، خاکستري، 
سفید

نوگراي 
هسوار -پیادهانيفرا انس -انسانيمعمولي -پهنخصوصي -عموميمتعالي

  -متقارن
نامتقارن

روزن 
درِ  -چوبي

فلزي

ي موزاییک سیمان
دار، بتون، بافت

سنگ، فلز، آجر، 
شیشه

سبز،  -صورتي -زرد
خاکستري، سفید، 

نخودي

فرا نوگراي 
هسوار -پیادهانيفرا انس -انسانيمعمولي -پهنخصوصي -عمومياولیه

  -متقارن
نامتقارن

  -چوبي
فلزي

آجر بهمني، 
سنگ، فلز

ترکیب راه راه نخودي و  
سفید -قرمز، طوسي

مي
سال

ي ا
هور

جم

هسوار -پیادهانيفرا انس -انسانيمعمولي -پهنخصوصي -عموميرنوگراي متأخ
  -متقارن

نامتقارن

  -چوبي
  -فلزي

آلومینیومي

آجر سه سانت و 
و   پالک، کنیتکس

رولکس، سنگ 
مرمر، سیمان

زرد، سفید، ابلق، 
خاکستري

فرا نوگراي 
هسوار -پیادهانيفرا انس -انسانيمعمولي -پهنخصوصي -عموميمتعالي

  -متقارن
نامتقارن

  -چوبي
فلزي

آجرنسوز، آجر 
فشاري، سنگ 

تراورتن

 -قرمز، نخودي، سفید
کرم -گردویي

هسوار -پیادهانيفرا انس -انسانيمعمولي -پهنخصوصي -عموميفن مدار
  -متقارن

نامتقارن

  -چوبي
  -فلزي

.وي.پي.یو
سي

آجرنسوز، آجر 
فشاري، سنگ 

تراورتن

 -قرمز، نخودي، سفید
کرم -گردویي

التقاطي 
هسوار -پیادهانسانيمعمولي -پهنخصوصي -عمومي(ترکیبي)

  -متقارن
نامتقارن

  -چوبي
یو  -فلزي

پي وي سي

آجرنسوز، آجر 
فشاري، سنگ 
گرانیت، سنگ 
  تراورتن، شیشه

رفلکس، 
...آلومینیوم و 

زرد،  -قرمز، نخودي
  -يگردوی-مشکي، سفید
سبز،  -کرم، آبي

خاکستري

منابع

از کرمان  آرشیو عکس های شخصی  ابراهیمی، محمدصادق، 1399،   -

قدیم.

- توکلی، شفق، 1398، آرشیو عکس های شخصی از کرمان قدیم

درهای  اطالعات  بانک  مهندسین مشاور، 1381،  نگاشت عمران،  ره   -

قدیم و جدید تهران

- سلطان زاده، حسین، 1390، فضاهای ورودی در معماری سنتی ایران، 

تهران، چاپ سوم: دفتر پژوهش های فرهنگی

- سلیمانی روزبهانی، پیمان، 1398، آرشیو عکس های شخصی از کرمان 

قدیم

- قاسمی، معصومه، 1398، آرشیو عکس های شخصی از کرمان قدیم

s- www.googleearth.com, 2013. 1
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مقدمه:

سال هاست که متون معماری ایرانی و رسانه ها، تعاریفی مشابه از »مسجد« ارائه می دهند 

که عمدتاً حاصل شناسایی شیوه معماری در فالت مرکزی ایران است. بدین ترتیب مساجد 

ناشناخته  تقریباً  آن  عناصر  برخی  و  بوده  کم توجهی  مورد  سرزمین  این  دیگر  بخش های 

باقی مانده اند. این امر سبب می شود تا طراحان و سازندگان مساجد در بخش های مختلف ایران 

علیرغم وجود جغرافیا و خرده- فرهنگ های متنوع، به یک منبع رجوع کرده و به تبعیت از 

شیوه معماری واحد بسنده کنند. یکی از نتایج این امر حضور گنبدها و گلدسته های طالیی 

و نامأنوسی ست که طی چند سال اخیر، بدون توجه به معماری اصیل و به صرف عمومیت 

داشتن، بر بنای اماکن مذهبی همچون امامزاده ها، بقاع متبرکه و خصوصاً مساجد - به ویژه در 

نوار شمالی کشور- نصب شده است تا این ابنیه هرچه بیشتر شبیه به سیمای رسمی مساجد 

فالت مرکزی گردد.

معطوف به شناسایی خانه های مسکونی بوده است.  ایران، توجه ها عمدتاً  در پهنه شمالی 

شهر گرگان نیز از این قاعده مستثنا نبوده و اطالعات شیوه معماری در بافت تاریخی آن عمدتاً 

در باب شناسایی خانه ها و تکایا است. لکن با بررسی های بیشتر می توان دریافت، شهر گرگان 

دارای تعداد قابل توجهی از مساجد اصیل در دل بافت تاریخی خود است.

برخالف قرائت رسمی، مسجد گرگانی بنایی ساده، بی آالیش، بدون عناصر شاخص همچون 

از یک خانه است. درواقع  اتاقی  با  اوقات هم اندازه  اکثر  با یک خانه و  گنبد و مناره، هم تراز 

معماری مسجد در گرگان به گونه ای است که وجوه درونی و معنوی در آن بسیار شاخص تر از 

جنبه های مادی یا کالبدی هستند. به همین علت ضرورت دارد »مسجد گرگانی« به درستی 

قرائت و تبیین گردد تا از نابودی تدریجی این شیوه معماری، جلوگیری شود.

در این معنا برای قرائت این شیوه از معماری مسجد باید هم وجوه مادی و هم وجوه معنوی 

آن را مدنظر قرار داد. مسجد گرگانی از دو جنبه کالبدی و غیر کالبدی قابل قرائت است. در 

یادداشت پیِش رو، به توضیح چیستی و قرائت کالبدی مسجد گرگانی خواهیم پرداخت و در 

گفتارهای آینده، قرائت غیر کالبدی مسجد گرگانی را مدنظر قرار خواهیم داد.

ت
اخ

شن
بر 

ی 
مد

رآ
د

فاطمــه خورشیــدی
داخلی  مدیر  معماری/  ارشد،  کارشناسی 

دفتر بهسازی و احیاء بافت تاریخی گرگان

گرگـــانی مسـاجد 
)بخش اول(
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تصویر شماره 1 : مسجد عالئی در محله دوشنبه ای )از محالت فرعی محله میدان(.

بافت  احیاء  و  بهسازی  دفتر   : مأخذ  گرگان؛  تاریخی  بافت  هوایی  تصویر   :  2 شماره  تصویر 
تاریخی گرگان.

مسجد در بستر گرگان:

نوع معماری  ارزشمندترین  باور جامعه اسالمی، مهم ترین و  مسجد در 

است. ازاین جهت در باب شناسایی مسجد سخنان بسیاری ذکرشده است. 

ازجمله سید محمد بهشتی در کتاب مسجد ایرانی به شرح و بسط معنای 

حقیقی مسجد از دل عناصر و اجزاء ساختمانی و کالبدی همچون منار و 

جلوخان، صحن و ایوان و گنبد و گنبدخانه پرداخته است. )بهشتی، 1389: 

65( اما در مسجد گرگانی اغلب عناصر ذکرشده، آن طور که در الگوی عام 

یا اصاًل وجود ندارند. درعین حال به گفته ی  بیان شده است، مهیا نیستند 

قدما هر پدیده ای در این عالم حائز دو بُعد ظاهری و باطنی است؛ بنابراین 

مسجد گرگانی نیز، هم دارای وجه کالبدی و ظاهری و هم بعد باطنی و 

قابل شناسایی  آن،  متن  صحیح  قرائت  با  که  است؛  خود  نهاد  در  روحانی 

خواهد شد.

بر این اساس بهتر است ابتدا برای فهم هرچه بیشتر چرایِی این تفاوت 

آشکار بین بنیان های فکری ای که از یک مسجد ایرانی در ذهن ما وجود 

دارد و واقعیتی که در شهر گرگان پدیدار گشته است؛ به شناخت بستر و 

ویژگی های فرهنگی برخاسته از آن بپردازیم.

آشنایی با بستر:

دشت گرگان از ابتدای گرایش بشر به کشاورزی و آغاز پدیده یکجانشینی، 

زیستگاه مردمان گوناگون بوده است. تحقیقات باستان- شناسان در برخی 

از این زیستگاه ها که به شمایل تپه های مصنوعی نه چندان بلند و متعددی 

سابقه ی  می دهد  نشان  تپه(،  )تورنگ  بودند  ایجادشده  پراکنده  حالت  به 

)رشتچیان،  می رسد  سال  هزار  پنج  از  بیش  به  گرگان  دشت  در  زندگی 

.)13 :1397

بود که  پناهگاه کسانی  دیرباز  از  البرز،  »سرزمین های شمال رشته کوه 

از ستم و آزار روزافزون کارگزاران سنی مذهب در خالفت اموی و عباسی 

می گریختند. بااین همه در زمان صفویان همانند با دیگر شهرهای منطقه، 

شمار سادات در میان شهروندان استارباد افزایش چشمگیر یافت.« در این 

زمان این سرزمین را دارالمؤمنین می نامیدند )همان، 24(.

کالبد بافت تاریخی شهر:

بافت تاریخی هر شهر، میراث ارزشمند و گران بهایی است که از گذشتگان، 

در این دوره از تاریخ به ودیعه سپرده شده است. بافت تاریخی گرگان ـ بانام 

تاریخی استرآباد ـ به عنوان دیرینه ترین بافت تاریخی ثبت شده در کشور، 

با مساحتی بالغ بر 150 هکتار وسیع ترین بافت تاریخی شمال ایران است 

که در 24 شهریور سال 1310 خورشیدی به شماره 41 در فهرست آثار 

ملی ایران به ثبت رسید و محدوده ی آن منطبق بر محدوده ی قاجاری شهر 

استرآباد است.

پیکرهای  تاریخی ،  شهرهای  از  بسیاری  مانند  گرگان  قدیم  بافت 

شهر  محالت  و  است  شهری  میدان های  و  گذرها  و  معابر  از  درهم تنیده 

را  شهری  عناصر  محله  هر  به هم پیوسته اند.  پیکر ،  این  اعضای  همچون 

تقریباً به طور کامل، در پیرامون مرکز محله ی خود، جهت تأمین خدمات 

مناسب  فاصله ای  در  که  است  داشته  محالت  ساکنین  روزانه  مایحتاج  و 

جهت دسترسی پیاده به آن ها در طول زمان و عمدتاً به صورت ارگانیک و 

نیازهای اهالی شکل گرفته است. کالبد شهر بر اساس رفت وآمد  با  همسو 

پیاده شکل گرفته بود و کاربری های خدماتی هر محله با حداکثر 15 دقیقه 

پیاده روی در دسترس بود.

راه ها و گذرگاه ها:

و  راه ها  را،  شهر  ساختار  شکل دهنده ی  اندام های  از  بزرگی  بخش 

گذرگاه های اصلی تشکیل می دهد که همچون استخوان بندی کالبد شهر، 

این  در  می پیوندد.  هم  به  را  همگانی شهر  مکان های  و  ساختار  اندام های 

واحدهاي  به  معابر دسترسي  مراکز محالت،  اتصال دهنده  میان شریانهاي 

واحدهاي  به  منتهي  بُنبسِت  کوچه هاي  و  اصلي  راسته هاي  در  همسایگي 

می کردند.  تعریف  بافت  در  را  داخلی  دسترسیهای  نظام  نیز  مسکوني 

اندام های شهری به شکل گیری ساختاری می انجامد  بدین سان هم نشینی 

که در آن، گذرگاْه دیگر تنها محلی برای عبور و رفتن به  جایی دیگر نیست، 

)رشتچیان، 1397:  کانون های شهری است  و  اتصال هسته ها  بلکه موجد 

.)107
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نظام محله بندی:

نظام  بر  ایران مبتني  از شهرهاي  بسیاري  مانند  نیز  بافت شهر گرگان 

محله ای بوده است. هسته مرکزي این شهر از محله مرکزی شهر و اتصال 

آن توسط راسته بازار به مراکز مذهبي )مسجد( مانند دیگر شهرهاي اسالمي 

شکل گرفته و بعدها با توسعه محله هاي دیگر و شریانهاي اتصالدهنده اصلي 

)از محالت فرعی محلة سبزه مشهد(، مأخذ: دفتر  بافت محلة سرچشمه   : تصویر شماره 3 
بهسازی و احیاء بافت تاریخی گرگان.

تصویر شماره 6 : موقعیت تکیه جوانان در جبهه شمالی محله ی سرچشمه.

تصویر شماره 7 : موقعیت تکیه حیدری و میرقاسمی در جبهه غربی محله ی سرچشمه.

تصویر شماره 4 : موقعیت دْرمسجد )مسجد األقصی( و خانه شیرنگی در جبهه جنوبی محلة 
سرچشمه.

تصویر شماره 5 : موقعیت پیْرتکیه در جبهه شرقی محلة سرچشمه.

متون  از  به دست آمده  آگاهی های  مبنای  بر  است.  گسترش یافته  فرعي  و 

مرتبط با تاریخ گرگان، این شهر از گذشته دارای سه محله اصلی بوده است؛ 

محله میدان، محله نَعلْبندان و محله َسبزه مشهد.

مسجد گرگانی:

این  بیانگر  تاریخ شفاهی  فعاالن حوزه  با  و گفت وگو  میدانی  تحقیقات 

مهم است که چهل وچهار پالک با کاربری مذهبِی مسجد در بافت تاریخی 

گرگان قرار داشته و به غیراز چند مورد، اکثر این مساجد همچنان پابرجا 

بازدید  و  شناسایی  مساجد  این  تمامی  ابتدا  اساس،  این  بر  باقی مانده اند. 

تصویر  در  گرگان  شهر  در  آن ها  قرارگیری  موقعیت  که  شده اند  میدانی 

شماره )8( قابل مشاهده است. سپس بر مبنای اطالعات اولیه از این ابنیه، 

جدول شماره )1( به دست آمده است. این جدول حاوی داده هایی درباره ی 

نکات شاخِص  و  تغییرات  روند  ساختار شهری،  در  بنا  کیفیت  و  موقعیت 

)دوره  جامع  مسجد  همچون  مساجد  برخی  قدمت  است.  گرگانی  مسجد 

سلجوقی(، مالاسماعیل )دوره زندیه(، دارالشفاء )دوره صفوی( و مالحسن 

در  مساجد  اغلب  لکن  برمی گردد.  قاجار  دوران  از  به پیش  صفوی(  )دوره 

اواخر دوره قاجار و در طول دوران پهلوی اول و دوم بناشده اند.

با توجه به اطالعات آمده در جدول شماره )1(، ذکر چند نکته ضروری 

است؛

بیشتر آن ها محلی  اغلب غیررسمی هستند و  اول- مساجد در گرگان 

محسوب می شوند که در بخش حوزه نفوذ و موقعیت شهری به این معنا 

پرداخته می شود.
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تصویر شماره 8 : نقشه شناسایی مساجد بافت تاریخی گرگان.

جدول شماره 1 : راهنمای تصویر شماره 8 و شناسایی خصوصیات کالبدی و تاریخی مساجد گرگانی.

1

2

3

نام مسجدردیف

حوزه نفوذ

شاخصِ بناي اصیل نکات (وضع موجود)فضاهاي کالبدي باني، معمار، متوليموقعیت شهري
(ویژگي هاي مسجد گرگاني) محلهشهر

زیر محله

مرکز  
محله

سرِکوچه 
محله

سرِکوچه 
مرکز محله

مسجد جامع1
 

محله نعلبندان    

محمد بن خالد [ احتماالً: ]باني
حنظلي رازي

همسر )گوهرشاد خانم [ احتماالً]یا 
(شاهرخ تیموري

دو  -یک طبقه -بدون گنبد و مناره
ي  حوض میانه -حیاط دار -ورودي
شبستان ها محیط بر  -مأذنه -حیاط

ر دو گوشواره در طرفین ه -حیاط مرکزي
با ( مجموعاً چهار گوشواره)ورودي 

کتابخانه -کاربري مقبره

ایواني –فاقد گنبد 

2
 -مدرسه -مسجد

اءبیمارستان دارالشف
 

محله نعلبندان   

حاج مظفر پتَک چي: باني
فردي ثروتمند که در دوراني، از 

در  وي. افراد حکومتي نیز بوده است
قرن دهم و در دوران تیموري و 

.  صفوي زندگي مي کرد

--

3
مسجد حاج علي  

تبریزي


حاج علي تبریزي: بانيمحله نعلبندان   
ه نمازخان -یک ورودي -دونبش -دوطبقه 

 آقایان و روشویي و پلکان روي کرسي
نمازخانه بانوان در طبقه اول -چیني

فاقد  -فاقد گنبد و مناره
 -کاشي کاري و تزیینات

ایواني

   مسجد مالعلي4
 

مالعلي  : بانيسرچشمه 

حیاط   -دو ورودي  -سه نبش  -دوطبقه
سرویس بهداشتي و آبخوري در  -دار
و  آشپزخانه، انبار، نمازخانه آقایان -حیاط

نمازخانه بانوان در  -بانوان در همکف
طبقه اول 

فاقد   -فاقد گنبد و مناره
هت ج -تزیینات و کاشي کاري

 قبله به سمت حیاط و جانب
 - درب ورودي به نمازخانه

ایواني

1- جزییات این عنوان در بخش قرائت کالبدی مسجد گرگانی، به تفصیل بیان خواهد شد.

2- ذکر نام محالت در این بخش، برگرفته از الگوی پهنه بندی محالت شهر از رشتچیان در کتاب شهرشناسی استارباد است. لذا بر این اساس، ممکن است الگوی 

دیگری نیز وجود داشته باشد و موقعیت شهری مساجد در آن به گونه ای متفاوت شکل بگیرد، لکن نگارنده پهنه بندی مذکور را بر مبنای تحقیقات میدانی بر محالت و 

روش تحقیق پدیدارشناسی هرمنوتیک انتخاب نموده و اساس کار این پژوهش قرار داده است.

3- قدمت »مسجد جامع گرگان« به دوران سلجوقی بازمی گردد و این بنا، تنها مسجدی است که ساختاری مشابه مساجد فالت مرکزی دارد. لذا دارای 4 ایوان، منار، 

تزیینات و ... است. لکن در این مقاله ویژگی های مختص مساجد اصیل گرگانی مدنظر است و مسجد جامع نیز در این یادداشت، از این حیث بررسی خواهد شد.
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جدول شماره 1 : راهنمای تصویر شماره 8 و شناسایی خصوصیات کالبدی و تاریخی مساجد گرگانی.

نام مسجدردیف

حوزه نفوذ

شاخصِ بناي اصیل نکات (وضع موجود)فضاهاي کالبدي باني، معمار، متوليموقعیت شهري
(ویژگي هاي مسجد گرگاني) محلهشهر

زیر محله
مرکز  
محله

سرِکوچه 
محله

سرِکوچه 
مرکز محله

3
مسجد حاج علي  

تبریزي


حاج علي تبریزي: بانيمحله نعلبندان   
ه نمازخان -یک ورودي -دونبش -دوطبقه 

 آقایان و روشویي و پلکان روي کرسي
نمازخانه بانوان در طبقه اول -چیني

فاقد  -فاقد گنبد و مناره
 -کاشي کاري و تزیینات

ایواني

   مسجد مالعلي4
 

مالعلي  : بانيسرچشمه 

حیاط   -دو ورودي  -سه نبش  -دوطبقه
سرویس بهداشتي و آبخوري در  -دار
و  آشپزخانه، انبار، نمازخانه آقایان -حیاط

نمازخانه بانوان در  -بانوان در همکف
طبقه اول 

فاقد   -فاقد گنبد و مناره
هت ج -تزیینات و کاشي کاري

 قبله به سمت حیاط و جانب
 - درب ورودي به نمازخانه

ایواني

مصلي5
 

    

بین محالت 
سرچشمه، 
نقاره چیان و 
سبزه مشهد

فاقد گنبد و مناره--

   مسجد دباغان6
 

 
محله سبزه 

مشهد
  -دوطبقه 

فاقد  -فاقد گنبد و مناره
 -کاشي کاري و تزیینات

مساحت بسیار کم -ایواني

7
مسجد امام حسن  

(ع)عسگري 
   

 
 

بین محالت 
نقاره چیان و 
سبزه مشهد

ایواني -فاقد گنبد و منارهحیاط دار  -یک طبقه-

  مسجد قاجارها8
 

  
محله سبزه 

مشهد
 امام قلي)امام قلي خان قاجار : باني

(خان قوانلو
 -سکوي نشیمن -دونبش -دوطبقه

نمازخانه روي کرسي چیني

  -ایواني -فاقد گنبد و مناره
ایاي سکوي نشیمن مانند تک

مرکز محله

   مسجد سجادیه9
 

 
محله سبزه 

مشهد
محب حسیني: متولي

نمازخانه  -سکو -دونبش -یک طبقه
 آقایان، سرویس بهداشتي و آشپزخانه

روي کرسي چیني

فاقد  -فاقد گنبد و مناره
  -ایواني -کاشي کاري

مساحت کم

   مسجد سرپیر10
 

محله سرپیر 
ي سید احمد نسیم استرآباد: باني
(سید احمد نصیر استرآبادي)

ایواني -فاقد گنبد و مناره-سکو  -روي کرسي چیني -یک طبقه

   مسجد قاپي11
 

محله سرپیر 
 امام قلي)امام قلي خان قاجار : باني

(خان قوانلو
نمازخانه  -سکو  -دونبش -یک طبقه

روي کرسي چیني

فاقد  -فاقد گنبد و مناره
 -کاشي کاري و تزیینات

 -مساحت بسیار کم -ایواني
سکوي نشیمن

   اءمسجد سلطان العلم12
 

 
یر  بین محله سرپ

و  
میخچه گران

محمدرضا دولّو قاجار: باني
آقایان کاوه و برقعي: متولي

  -سکو -دو ورودي -سه نبش  -دوطبقه
نمازخانه آقایان، آشپزخانه و انبار در 

نمازخانه بانوان طبقه اول -همکف

فاقد  -فاقد گنبد و مناره
   -کاشي کاري و تزیینات

سکوي نشیمن

   مسجد مال حسن13
 

 
محله  

چهارشنبه اي
فاقد گنبد و مناره  -دونبش -یک طبقهمال  ابوالحسن خطیب: باني

  مسجد میخچه گران14
 

  
محله میخچه 

گران
-(چهار بر)میاني  -دوطبقه-

فاقد  -فاقد گنبد و مناره
   -کاشي کاري و تزیینات

ایواني

   مسجد باغ شاه15
 

خانواده نوروزخاني: بانيمحله باغ شاه 
  -يروي کرسي چین -دونبش -یک طبقه

نمازخانه
  -ایواني -فاقد گنبد و مناره

مساحت بسیار کم

16
مسجد نعل بیگي 

(نعلبکي)
 

 
ایواني -فاقد گنبد و مناره-خانواده کدخدایي : متوليمحله شیرکش   

 مسجد ابوذر17
 

ساورشاه بنگشي: بانيمحله شیرکش   
  حیاط -داراي مأذنه -دونبش -یک طبقه

نمازخانه، محل زندگي خادم و    -دار
سرویس بهداشتي در طبقه اول

فاقد   -فاقد گنبد و مناره
   -کاشي کاري و تزیینات

ایواني

   خانه اخوان-مسجد18
 

--خانواده اخوان: بانيمحله شیرکش 

 مسجد کَرَمي ها19
 

-محله باغ شاه   
نمازخانه و سرویس  -دونبش -دوطبقه

بهداشتي در طبقه همکف

  -ایواني  -فاقد گنبد و مناره
استفاده از چوب در پوشش 

نما

20
امام )مسجد سفید 

(موسي کاظم
 

 
-محله نعلبندان   

تي نمازخانه و سرویس بهداش -یک طبقه
در طبقه اول

فاقد  -فاقد گنبد و مناره
   -کاشي کاري و تزیینات

ایواني

21

مدرسه  -مسجد
محمدتقي خان 

امام )هزارجریبي 
(صادق

 
 

---محله نعلبندان   
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جدول شماره 1 : راهنمای تصویر شماره 8 و شناسایی خصوصیات کالبدی و تاریخی مساجد گرگانی.

نام مسجدردیف

حوزه نفوذ

شاخصِ بناي اصیل نکات (وضع موجود)فضاهاي کالبدي باني، معمار، متوليموقعیت شهري
(ویژگي هاي مسجد گرگاني) محلهشهر

زیر محله

مرکز  
محله

سرِکوچه 
محله

سرِکوچه 
مرکز محله

   (ارباز)مسجد کالنتري 22
 

خانواده کالنتري: بانيمحله درب نو 
نمازخانه آقایان در   -دونبش -دوطبقه

 نمازخانه بانوان در طبقه -طبقه همکف
اول

فاقد  -فاقد گنبد و مناره
کاشي کاري و تزیینات

  مسجد رئیسي23
 

محله درب نو  
قا خانواده رئیسي و خانواده آ: متولي

محمدا

و  انبار - -دو ورودي -دونبش -یک طبقه
 -سرویس بهداشتي در حیاط پشتي

  نمازخانه و آشپزخانه روي کرسي -سکو
چیني

فاقد  -فاقد گنبد و مناره
 -کاشي کاري و تزیینات

 -مساحت بسیار کم -ایواني
ایاي سکوي نشیمن مانند تک

مرکز محله

   مسجد مالاسماعیل24
 

اديمالاسماعیل سپهر استرآب: بانيمحله درب نو 
 سرویس -حیاط دار -دونبش -یک طبقه

  -سکو -بهداشتي و انبار در حیاط
نمازخانه روي کرسي چیني

فاقد  -فاقد گنبد و مناره
 سکوي-ایواني -کاشي کاري

ز نشیمن مانند تکایاي مرک
محله

مسجد گلشن25
 

سید کاظم نورمفیدي: بانيمحله درب نو    

 -دوکله -یک طبقه: بخش مذهبي* 
 کتابخانه، انبار، -چهار ورودي -حیاط دار

ر محراب، شبستان آقایان و بانوان، دفت
اط بسیج و فضاهاي خدماتي محیط بر حی

یک طبقه، یک : اقامت گاه خادم* 
ورودي، جانب شمالي داالن درب ورودي 

از راسته بازار مسجد
سه طبقه، یک ورودي، : بخش اداري* 

جانبِ شمالِ درب ورودي از راسته بازار 
مسجد

دوطبقه، جانبِ : سرویس بهداشتي* 
جنوبِ درب ورودي از راسته بازار مسجد

ز دوطبقه، یک ورودي ا: باشگاه ورزشي* 
جانبِ شمالِ درب ورودي گذر دربنو به 

دوشنبه اي

فاقد  -فاقد گنبد و مناره
 -کاشي کاري و تزیینات

ایواني

مسجد کتیبه26
 

--موالنا کاتبي ترشیزيمحله میدان    

   مسجد نعلبکي27
 

خانواده مناجاتي: باني و متوليمحله دربنو 
ي  نمازخانه روي کرس -دونبش -یک طبقه

چیني

فاقد  -فاقد گنبد و مناره
-کاشي کاري و تزیینات
مساحت بسیار کم

   (استکان)مسجد قائم 28
 

محله دربنو 
مال اسماعیل سپهر : متولي

استرآبادي
ي  نمازخانه روي کرس -دونبش -یک طبقه

چیني

فاقد  -فاقد گنبد و مناره
 -کاشي کاري و تزیینات

مساحت بسیار کم -ایواني

29
در )مسجد األقصي 

(مکتب علي/ مسجد
    

 
-محله سرچشمه

ان نمازخانه آقای -سکو -دونبش -دوطبقه
ه نمازخان -و آبدارخانه روي کرسي چیني

بانوان و آبدارخانه در طبقه اول

فاقد  -فاقد گنبد و مناره
 -کاشي کاري و تزیینات

ند سکوي نشیمن مان -ایواني
تکایاي مرکز محله

   مسجد امام حسن30
 

-محله سرچشمه 
ر نمازخانه ب -سکو -دونبش -یک طبقه

روي کرسي چیني

فاقد  -فاقد گنبد و مناره
 -کاشي کاري و تزیینات

ایواني

 مسجد امام زاده نور31
 

-نمازخانه -دونبش -یک طبقه محله سرچشمه   

    مسجد عالئي32
 

شیخ علي عالئي: بانيمحله دوشنبه اي
ي  نمازخانه روي کرس -دونبش -یک طبقه

چیني

فاقد  -فاقد گنبد و مناره
 -کاشي کاري و تزیینات

  -ایواني -مساحت بسیار کم
ایاي سکوي نشیمن مانند تک

مرکز محله

   مسجد نوروزخاني33
 

 
و بین محله دربن
و پشت باره

خانواده نوروزخاني: باني
 -روي کرسي چیني -سه نبش -دوطبقه

نمازخانه  -نمازخانه آقایان در طبقه اول
بانوان در طبقه دوم

فاقد  -فاقد گنبد و مناره
کاشي کاري و تزیینات

  مسجد حاج آقا کوچک34
 

میرمجیدي: سازندهمحله میدان  
  -چهار ورودي -(چهار بر)میاني  -دوطبقه

  -نمازخانه آقایان و وضوخانه در همکف
نمازخانه بانوان در طبقه اول

فاقد  -فاقد گنبد و مناره
 -کاشي کاري و تزیینات

ایواني
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نام مسجدردیف

حوزه نفوذ

شاخصِ بناي اصیل نکات (وضع موجود)فضاهاي کالبدي باني، معمار، متوليموقعیت شهري
(ویژگي هاي مسجد گرگاني) محلهشهر

زیر محله

مرکز  
محله

سرِکوچه 
محله

سرِکوچه 
مرکز محله

 مسجد علوي35
 

ابوالقاسم مفیدي: متوليمحله سرخواجه   

حیاط  -سه ورودي -دونبش -دوطبقه
سرویس بهداشتي آقایان و بانوان،  -دار

آشپزخانه، نمازخانه آقایان و اتاق صوتي و 
تصویري در همکف، نمازخانه بانوان در 
طبقه اول، دفتر پایگاه بسیج و محل 

زندگي خادم در طبقه دوم 

فاقد  -فاقد گنبد و مناره
 -کاشي کاري و تزیینات

ایواني

 مسجد خمسه طیبه36
 

علي نژاد: متوليمحله سرخواجه   

حیاط   -دو ورودي  -سه نبش  -دوطبقه
سرویس بهداشتي آقایان در  -دار

، دفتر هیئت امناء، سرایداري -زیرزمین
سرویس بهداشتي بانوان، آبخوري، 

 آشپزخانه و نمازخانه آقایان و بانوان در
نمازخانه بانوان در طبقه اول -همکف

فاقد  -فاقد گنبد و مناره
هت ج -کاشي کاري و تزیینات

 قبله به سمت حیاط و جانب
  -درب ورودي به نمازخانه

  -ایواني

مسجد استاد کریم37
 

 محله میدان    
دو  -روي کرسي چیني -یک طبقه

  -ورودي
فاقد  -فاقد گنبد و مناره
انيایو -کاشي کاري تزیینات

   مسجد گذر سردار38
 

 
محله شازده 

قاسم
  -روي کرسي چیني -یک طبقه-

فاقد  -فاقد گنبد و مناره
 -کاشي کاري و تزیینات

ایواني

  مسجد شازده قاسم39
 

  
محله شازده 

قاسم
--

فاقد  -فاقد گنبد و مناره
کاشي کاري و تزیینات

40
مسجد محمدباقر 

(شازده قاسم)خاني 
   

 
 

محله شازده 
قاسم

محمدباقر خان کیاء: باني
نمازخانه آقایان در  -دونبش -دوطبقه
منمازخانه بانوان در طبقه دو -طبقه اول

فاقد  -فاقد گنبد و مناره
 -کاشي کاري و تزیینات

ایواني

   مسجد حاج علي41
 

حاج علي میرکریم: بانيمحله میرکریم 
روي  -حیاط دار -سه نبش -یک طبقه

نمازخانه -سکو -کرسي چیني

فاقد  -فاقد گنبد و مناره
 -کاشي کاري و تزیینات

ند سکوي نشیمن مان -ایواني
تکایاي مرکز محله

42
مسجد یوسفیه 

(میرکریم)
  

 
-محله میرکریم  

روي  -حیاط دار -دونبش -دوطبقه
نمازخانه -سکو -کرسي چیني

فاقد  -فاقد گنبد و مناره
ایواني -کاشي کاري

 مسجد قراضه43
 

---محله میرکریم   

 مسجد ملل44
 

-خیابان ملل   

:  مسجد عالئي؛ مأخذ( : 13)تصویر 
نگارنده

:  مسجد مالاسماعیل ؛ مأخذ( : 16)تصویر 
نگارنده

:  مسجد نوروزخاني؛ مأخذ( : 14)تصویر 
نگارنده

:  مسجد رئیسي؛ مأخذ( : 15)تصویر 
نگارنده

نمازخانه  -حیاط دار -دونبش -دوطبقه
 نمازخانه بانوان در -آقایان در طبقه اول

طبقه دوم

 فاقد کاشي کاري -فاقد گنبد 
ایواني -و تزیینات

جدول شماره 1 : راهنمای تصویر شماره 8 و شناسایی خصوصیات کالبدی و تاریخی مساجد گرگانی.
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تصویر شماره 9 : مسجد سلطان العلماء.

تصویر شماره 11 : مسجد مالاسماعیل.

تصویر شماره 13 : مسجد نعلبکی.

تصویر شماره 10 : مسجد رئیسی.

تصویر شماره 12 : مسجد گذر سردار.

تصویر شماره 14 : مسجد قائم )استکان(.

اطالق  مردمی  و  غیررسمی  مساجدی  به  سِرکوچه1«  »مساجِد  دوم- 

می شود که بخشی )عموماً یک اتاق( از محل سکونت یک خانواده بوده و 

صاحب ملک از طریق وقف، آن بخش را به مسجد تبدیل می کرده است. 

شاخصه اصلی این گونه از مساجد پیوستگی با یک ملک مسکونی، کوچک 

و ساده بودن آن است2. قریب به نیمی از مساجد بافت تاریخی گرگان از 

گونه مساجد سِرکوچه هستند. این شکل از مساجد در تمام محالت بافت 

تاریخی گرگان قرار دارند و در هر مرکزمحله، گذر اصلی و بعضاً در کوچه و 

پس کوچه های محالت نیز یک مسجد سرکوچه به چشم می خورد.

سوم- مصالح به کاررفته در همگی این مساجد شامل چوب، خشت، آجر 

و گچ و سقف شیب دار سفال پوش است. این مصالح غالباً بومی و سازگار 

با محیط هستند.

1- مسجد سِر کوچه نوعی از مساجد گرگانی است که براثر تبدیل بخشی از یک خانه )اغلب فقط یک اتاق( به مسجد، پدید آمده است. ازآنجاکه افرادی غیر از 

ساکنین خانه نیز به این مکان مراجعه می کردند باید از سمت معبر دسترسی می داشت و اصطالحاً محل قرارگیری آن سِر کوچه بود.

2- در گفتارهای آتی به تفصیل به شرح گونه مساجد سِرکوچه در بافت تاریخی گرگان خواهیم پرداخت.
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قرائت کالبدی مسجد گرگانی:

حوزه نفوذ و موقعیت شهری:

الف- مساجد شهری: این گروه از مساجد که تعدادشان در شهر بسیار 

هستند.  شهر  کل  از  مخاطب  دارای  و  زیاد  مساحت  با  بناهایی  است  کم 

برای مثال می توان به »مسجد جامع« اشاره کرد که مسجد مرکزی شهر و 

دارای قدمت دوران سلجوقی است. مساجد شهری عموماً با نظر و مدیریت 

دولتی اداره می شوند، از این حیث مردم - حتی آنان که همسایگان این بنا 

محسوب می شوند- صرفاً نقش نمازگزار را دارند.

محله  از  دیگر  نقطه ای  در  گاه  و  بازارها  راسته  در  گاه  شهری  مساجد 

بناشده اند. برای مثال »مسجد جامع« در راسته بازار نعلبندان و »مسجد 

در  مساجد  از  گروه  این  دارد.  قرار  دربنو  محله  مرکز  نزدیکی  در  گلشن« 

اثر  در  لکن  هستند  بومی  معماری  اصالت  دارای  خود  زیرین  الیه های 

می شوند  بهسازی  یا  بازسازی  کشوری  و  کلی  به قاعده  رسمی،  مدیریت 

که دخل و تصرفاتی مانند کاشی کاری بیرونی و درونی و افزودن تزیینات 

این  از ویژگی های دیگر  اقدامات دهه های اخیر است.  نامتجانس محصول 

مساجد مجموعه ای بودن است، به این معنا که مساجد شهری تنها شبستان 

دارای کاربری های  بلکه  نیستند  اعمال عبادی  انجام  نمازخانه ای جهت  یا 

دیگری همچون فضاهای خدماتی، فرهنگی، اداری و آموزشی نیز هستند.

مساجد  به  نسبت  بیشتری  تعداد  گروه  این  محله ای:  مساجد  ب- 

دارای حداقل یک مسجد  معنا هر محله در شهر  این  در  و  دارند  شهری 

است. این مساجد بنا بر موقعیت قرارگیری دارای مخاطبینی از همان محله 

هستند و بالّطبع مساحت کمتری نیز دارند. مساجد محله ای اغلب توسط 

از  عموماً  -که  امناء  هیئت  یا  محله  بزرگان  آن ها،  خانواده های  آن،  بانیان 

این  مدیریت  این حیث،  از  می شود.  اداره  محله هستند-  همان  معتمدان 

ابنیه مردمی و غیررسمی است و در این راستا اصالت بنا بیشتر حفظ شده 

و دستخوش تغییرات کمتری می شود.

نفوذی  حوزه  دارای  مساجد  این  محله ای(:  )زیْر  گذر  مساجد  ج- 

به قدر بخشی از یک محله فرعی هستند.

- گاه بنا، »مسجِد مرکزمحله« است، یعنی مسجدی که در محدوده اصلی 

مرکز محله و بین تکیه ها احداث می شود. حوزه نفوذ »مسجد مرکزمحله«، 

به قدر استفاده ساکنین همان نقطه و احیاناً چند کوچه در اطراف آن است. 

برای مثال می توان به »مسجد قاجارها« در محله ی سبزه مشهد اشاره کرد. 

مدیریت مردمی باعث شده تا این بنا جزو معدود مساجدی باشد که شکل 

ایوانی منحصربه فرد آن که دارای »طاق و ُکلمبو« هست حفظ شود.

2- گاه این مسجِد مرکزمحله، مسجد سِرکوچه است، یعنی موقوفه از 

از  قدری  مسکونی  منازل  ازآنجاکه  حالت  این  در  و  است  شخصی  منزل 

این مسجد، »سِرکوچه ی  بنابراین  فاصله  دارند؛  اصلِی مرکزمحله  محدوده 

مرکزمحله« نامیده می شود که حوزه نفوذ آن قدری کمتر و به اندازه چند 

کوچه است؛ مانند »مسجد مال اسماعیل« در حاشیه ی مرکزمحله ی دربنو 

و »مسجد رئیسی« در بخش اصلی مرکزمحله ی دربنو. این مساجد هر دو 

در یک مرکز محله واقع شده اند اما مسجد مالاسماعیل قدری از مرکز فاصله 

دارد و مورد استفاده ی همسایگان و گذرهای اطراف است.

3- اگر در مرکزمحله ای یک مسجد وجود داشته باشد، چه در محدوده 

اصلی و چه در حاشیه، حوزه ی نفوذ بیشتری خواهد داشت؛ مانند »مسجد 

سرکوچه ی عالئی« در مرکزمحله ی دوشنبه ای.

یا  فرعی  کوچه  اصلی،  گذری  در  سِرکوچه  مسجِد  نیز  مواردی  در   -4

حتی انتهای کوچه ای باریک و بن بست قرار دارد. این مساجد، در دسته ی 

»مسجد سِرکوچه ی محله« قرار دارند. مخاطبین این اماکن مذهبی بسیار 

محدود و مساحت ابنیه نیز به همین ترتیب اندک است. برای مثال »مسجد 

قاپّی« در گذر قاپی محله ی َسرپیر، »مسجد محمدباقرخانی« در کوچه ای 

نزدیک گذر سردار واقع در محله ی شازده- قاسم و »مسجد نَعلِبکی« در 

مساجد  همگی  دربنو،  مرکزمحله  از  کوتاه  فاصله ای  به  بن بست  کوچه ای 

و  اتاق  دو  یا  یک  به قدر  اندک  مساحتی  دارای  که  هستند  کوچه ای  سر 

استفاده کنندگانی اندک از همسایگان هستند.

به میزانی که حوزه نفوذ مساجد کاهش می یابد از میزان تزیینات و توجه 

به ظاهر بنا نیز کاسته می شود. از این حیث اغلب مساجد گرگان به واسطه ی 

قرارگیری در رده ی مساجد محله ای و گذر، دارای ظاهری ساده و بی آالیش 

و همچنین مساحتی اندک و صرفاً به قدر نیاز هستند.

جمع بندی:

اجزاء و عناصر اصلی معماری:

بافت  بناهای  دیگر  همانند  گرگانی  مساجد  اغلب  قبله:  جهت  الف- 

غربی  جنوب   - شرقی  شمال  جهت گیری  نوعی  دارای  گرگان،  تاریخی 

در  جهت گیری  نوع  این  اما  هست؛  نیز  قبله  جهت  با  همسو  که  هستند 

بسیاری از مساجد که تحت تأثیر مسیر حرکت معبر قرار داشته اند تغییر 

کرده است؛ و در تعدادی از مساجد مشاهده شده که جهت قبله در ساخت 

مسجد  ساختار  در  تأثیرگذار  عنصری  قبله،  است. جهت  نشده  رعایت  بنا 

گرگانی نیست.

ایوان هستند که کاماًل در  از  ب- ایوان: مساجد گرگانی دارای نوعی 

مقیاس انسانی شکل گرفته و در راستای خط آسماِن کل بنا است. بااین حال 

این ایوان شامل تمام فضای عبادِی یک مسجد نیز است. این ایوان، َمفصل 

بنای مسجد با جداره ی نیمه باز است که بخش های بسته  آن با آجر پوشیده 

می شده است. این نوع از ایوان را نبایست با ایوان در معماری فالت مرکزی 

عنصر  این  جزییات  فضایی  تقسیمات  و  هندسه  بخش  در  گرفت.  اشتباه 

تشریح خواهد شد.

»مسجد  اصیل،  منار  دارای  گرگانی  مسجد  تنها  )مناره(:  منار  پ- 

جامع« است. این بنا، جزو مساجد شهری است و قدیمی ترین مسجد گرگان 
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تصویر شماره 15: ایوان مسجد مال اسماعیل.

تصویر شماره 17 : گلدسته های الحاقی و نامأنوس مسجد حاج آقا کوچک.

تصویر شماره 19 : کرسی مسجد میرکریم.

تصویر شماره 20 : مسجد امام حسن بدون فضای خدماتی.

تصویر شماره 18 : سکوی مسجد قاجارها در مجاورت فضای عمومی.

تصویر شماره 16 : منار مسجد جامع.

با توجه به اینکه منار  و خطه شمال کشور نیز به حساب می آید؛ بنابراین 

فقط در این مسجد دیده شده و در هیچ مسجد شهرِی دیگری هم وجود 

ندارد، لذا منار یکی از عناصر ثابت معماری مسجد گرگانی نیست.

منفرد  عنصری  منار  است.  متفاوت  منار  با  عنصر،  این  گلدسته:  ت- 

قرار می گیرد. لکن  در کنار ورودی  ایران عموماً  است و در فالت مرکزی 

گلدسته خصوصاً در منطقه شمال ایران جفتی و اکثراً در کنار ایوان قبله 

یا روی آن جای دارد.

گلشن«  »مسجد  مانند  گرگانی،  مساجد  در  گلدسته  وجود  مورد  چند 

از مشتقات ساخته های  این مساجد  الحاقی  مناره های  است.  مشاهده شده 

به  شبیه  کاماًل  شکلی  ازلحاظ  و  سازی«  گلدسته  و  »گنبد  کارگاه های 

آن هاست. علت وجود این کارگاه ها، فقدان عنصر گنبد، مناره یا گلدسته 

در اغلب مساجد شمال کشور است و مردم منطقه به دلیل تصور شناسایی 

هر مسجد با گنبد و گلدسته آن -هرچند به شکل نمادین- اقدام به ایجاد 

کارگاه هایی برای ساخت گنبد و گلدسته های آماده و قابلیت نصب بر روی 

بر محراب  این حیث گلدسته های مستقر  از  هر نوع مسجدی را کرده اند. 

اصالت  فاقد  و  گردیده  بنا  نادرست  تفکر  همین  اساس  بر  گلشن،  مسجد 

گرگانی  بومی مساجد  معماری  در  اصیل  عنصری  گلدسته  بنابراین  است؛ 

نیست.

ث- َسکو: اکثر مساجد گرگانی و تقریباً تمام بناهای اصیل در گرگان دارای 

مرتبه ی  در  هستند  حیاط  فاقد  که  مساجدی  در  عنصر  این  هستند.  »َسکو« 

دسترسی عمومی قرار دارد، مانند »مسجد رئیسی« در مرکزمحله ی دربنو.



علـمی52 کمـیته 
                   معـماری بومــی ایکـومـوس ایـران

ج- فضای عمومی: برخی از مساجد گرگانی مانند »مسجد رئیسی« و 

»َدْر مسجد« و بسیاری دیگر از مساجد فاقد حیاط هستند. بخشی از معبر 

عمومی که در پیرامون بنا قرار دارد به منزله ی بخشی از مسجد و به عنوان 

حیاط استفاده می گردد. برای مثال هنوز در مقابل َسکوی مسجد رئیسی و 

در فضای معبر عمومی آتش پخت نذری محرم و صفر برپا می شود؛ بنابراین 

حیاط جزو عناصر اصلی مسجد گرگانی نیست.

به  گرگانی ها  کم توجهی  سبب  به  اقلیمی:  مباحث  رعایت  چ- 

چون وچراها و قواعد ساخت بنا، آسان گرفتن احداث مسجد و میل زیاد به 

میسر شدن برپایی مکانی برای اقامه نماز، به عوامل اقلیمی مانند نور کاماًل 

مناسب، تهویه و غیره به عنوان اولویت اول، توجه چندانی ندارند. از سوی 

دیگر بسیاری از مساجد گرگانی بخشی از یک خانه مسکونی بوده اند که 

صاحب خانه ناگزیر بود اتاقی را انتخاب نماید که ورود و خروج مستقل از 

معبر عمومی مهیا باشد، به همین منظور الجرم از برخی ویژگی های اقلیمی 

سنت  از  تبعیت  و  آورد  بوم  مصالح  از  استفاده  اگرچه  می شد.  صرف نظر 

معماری بومی، ساخت مسجد را دارای ویژگی های اقلیمی نیز می کند.

بستِر  و  اقلیمی  شرایط  دلیل  به  گرگانی  مساجد  چینی:  کرسی  ح- 

به قدر  این کرسی  اگر  دارای کرسی چینی هستند حتی  مرطوب، همگی 

در  زیرزمین  ایجاد  با  متقاباًل  اقلیمی  ویژگی  همین  باشد.  پله  یک  ارتفاع 

مساجد متناقض است؛ اما در حال حاضر تعداد اندکی از مساجد زیرزمین 

را در خالل تغییرات، به عنوان فضای پشتیبان، به مسجد اضافه کرده اند.

خ- سقف شیب دار: از دیگر ویژگی های این منطقه پرباران بودن آن 

است که باعث می شده تمامی بناها با سقف شیب دار پوشانده شوند. گرچه 

استفاده  سمت  به  را  معاصر  سازندگان  رطوبت،  کنترل  روش های  امروزه 

بام سوق داده است؛ لکن  از مساحت  بام مسطح و بهره برداری  از پوشش 

تاکنون استفاده از سقف های شیب دار رواج دارد.

ایران  معماری  در  گنبد  شکل گیری  اساس  )گنبدخانه(:  گنبد  د- 

این  از  با دهانه های بزرگ است.  بر راهکاری جهت پوشش سقف  منطبق 

حیث، به سبب آنکه مسجد گرگانی عموماً فضایی چندان بزرگ ندارد و نیز 

به دلیل وجود چوب بسیار در این اقلیم، نیازی به پوشش سقف با گنبد 

نبوده و گنبدخانه ای نیز در زیر آن تشکیل نمی شده است؛ بنابراین گنبد 

عنصری اصیل در معماری مساجد گرگانی نیست.

ذ- مصالح بوم آورد: استفاده از مصالح بومی به خصوص چوب و آجر در 

گرگان بسیار مرسوم بوده است. آجر در جداره ها و نماسازی و حتی برخی 

به کاررفته و چوب در بخش های سازه ای  نازک کاری  و  تزیینات  اوقات در 

نظیر ستون ها و تیرهای سقف کاربرد داشته است. عناصر عمودی عموماً از 

چوب درخت »سرخدار« و عناصر افقی از چوب ازدار، راش، بلوط و ... بودند.

به واسطه جدا شدن  اغلب  ر- کاربری های خدماتی: مساجد گرگانی 

از یک خانه و محدود بودن مساحت، یا به دلیل روحیه تساهل و تسامح 

یعنی  نداشته اند؛  خدماتی  کاربری  با  پیش بینی شده  فضایی  گرگانی ها، 

کاربری هایی همچون  به  آن ها  از  نبودند که بخشی  بزرگ  آن قدر  مساجد 

درعین حال  و  شود  داده  اختصاص  انبار  و  آشپزخانه  بهداشتی،  سرویس 

الحاق  به  نیازی  منازل خود  به  اغلب مساجد  نزدیکی  به سبب  گرگانی ها 

اندک  و  نمی کردند  احساس  را  نمازخانه  اصلی  به فضای  کاربری خدماتی 

نیاز خود مانند وضوگیری و یا احیاناً آماده سازی غذایی مختصر را در منزل 

انجام می دادند. در سال های اخیر در برخی مساجد فضاهای خدماتی اندکی 

اضافه شده است.

هندسه و تقسیمات فضایی:

برخالف  گرگانی  مسجد  ورودی  دستگاه  ورودی:  دستگاه  الف- 

از  یکی  که  ایوان  مثال  برای  است.  مختصر  بسیار  مرکزی،  فالت  مساجد 

عناصر تشکیل دهنده ورودی بنا به شمار می رود؛ در مساجد گرگانی شامل 

جداره ای نیمه باز بوده و بخش هایی از آن با جرزهای آجری پوشانده می شده 

است. بخش های باز آن را نیز در برخی اوقات با عناصر موقت همچون پرده 

می پوشاندند. بعدها جهت حفظ محرمیت، بخش های باز به وسیله بازشوهای 

ثابت چوبی بسته شد. ویژگی دیگر این ایوان ها، وجود یک ردیف ستون در 

طول ایوان و به فاصله کمتر از یک قدم از جداره است. این فاصله عموماً 

نقش »کفش کن« را داشت.

در حقیقت مقیاس و سلسله مراتب دستگاه ورودی در مساجد گرگانی 

بسیار ساده و انسان وار است. این امر از رهرو تفوق طبیعت بر شیوه معماری 

انسان گرگانی می گذرد چراکه آدمی برای گذر از بُعد مادی و خاکی خود 

و ورود به عالم معنوی نیاز به مقدمه های متعدد و آماده سازی روح خویش 

دارد؛ و اتفاقاً در این منطقه انسان چنان غرق در زیبایی و نعمت است که 

فی نفسه گویی در بهشت برین و عالم معنا زیست می کند و تنها به سادگی و 

خلوصی برای بالفعل کردن توانایی های معنوی روح خود نیاز دارد.

تک  عموماً  و  کم  مساحت  کم،  بسیار  دهانه های  طاق:  و  ب- ستون 

غرفه ای بودن بنا و همچنین وفور چوب در منطقه و استفاده از این مصالح 

میانی  طاق های  و  ستون  اجرای  از  بی نیاز  را  مساجد  چوبی،  تیر  به عنوان 

کرده است.

تزیینات و عناصر وابسته:

الف- تفوق و غلبه طبیعت بر انسان: مردم گرگان همواره در قلب 

طبیعت و نعمت های فراوان آن زیسته اند. در چشم انداز شهر تا چشم کار 

می کند جنگل و کوهستان و دریا و رودخانه و دشت دیده می شود. برای 

مثال تمام شهر خاکی رنگ نیست که گنبد و منار فیروزه فام آن از سواد 

شهر نیز به نظر آید و بدرخشد، اتفاقاً انبوه درختان چنار شهر، رنگ سبز 

پخته و یکدستی را در نظر می آورد. یا شهر، آبادی دورافتاده ای در میانه 

و  زیور  دیدن  طلب  در  شهر  ساکنان  که  نیست  وسیع  و  خشک  بیابانی 

زینت فراوان باشند. چراکه گرگان پر از سرسبزی و نشاط است و در هر 
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گذری که قدم گذاری، انبوه درختان نارنج و چنار توجه را جلب می کند. 

از این حیث به اصطالح عامیانه چشم مردمان از دیدن این حجم از زینت و 

زیور خدادادی و طبیعی سیر است. به همین دلیل مردم هیچ گاه به دنبال 

فالت  مردمان  به مانند   ... و  مقرنس  گچ بری،  کاشی کاری،  مانند  تزییناتی 

مرکزی، نیستند.

ب- استفاده از مصالح و مواد بومی: ساخت مساجد گرگانی صرفاً با 

مصالح بومی همانند آجر و چوب بوده و این مصالح تا جایی که از حوزه 

کاربردی خارج نشود، دارای تزیینات بسیار اندک است.

پ- پرهیز از جلوه گری: مسجد در میان مردم گرگان بهانه ای برای 

نمایش قدرت و ثروت یا خودنمایی نیست. تزیینات بنای مساجد صرفاً در 

راستای ساختار کالبدی است و عنصری خارج از حوزه کاربرد در بنا وجود 

ندارد. برای مثال پنجره ها با گره چینی تکمیل و جرزهای آجری بندکشی 

می شدند که نمای چشم نوازتری داشته باشد. فرع بودن ظواهر و تزیینات 

در اصل و اساس مساجد نیز رعایت می شده است.

ت- عدم استفاده از تزیینات غیربومی: ازآنجایی که تمام تزیینات 

مسجد در محدوده عناصر ساختاری پدید آمده است و در پی بوم آورد بودن 

مصالح تشکیل دهنده ساختار مساجد، تزیینات نیز کاماًل بومی و برگرفته 

از قابلیت مصالح است. البته در دهه های اخیر مداخالتی صورت گرفته که 

مایل به تقلید از تزیینات رایج بوده است.
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سمیـــــه مـــراقی
بناها و  احیای  و  ارشد، مرمت  کارشناسی 

بافت های تاریخی، دانشگاه هنر اصفهان.

معمـــاری بــومی 
روستای دینه رود
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چکیده:

البرز مرکزی است که در  دامنه  ی جنوبی رشته کوه های  آبادی خوش منظری در  دینه رود 

جوار یکی از قلعه های نگهبانی اسماعیلیه )خول خوبه چال( واقع شده است. به دلیل موقعیت 

قرارگیری در منطقه ی کوهستانی و محدودیت های توسعه تا سال های اخیر رشد چندانی را 

تجربه نکرده و حتی فاقد راه دسترسی سواره بود. این پژوهش به معرفی الگوی خانه های روستا 

می پردازد.

واژگان کلیدی: الموت، روستای دینه رود، معماری بومی.

مقدمه:

دهستان  شرقی،  رودبارالموت  بخش  قزوین،  استان  روستاهای  از  یکی  دینه رود  روستای 

استان  به  پیچ بُن-  الموت-  تاریخی  دسترسی  راه  امتداد  در  روستا  این  است.  پایین  الموت 

مازندران است. روستای کوهستانی دینه رود در کنار قلعه ی خول خوبه چال - یکی از قالع 

الگوی  است.  واقع شده است و جمعیت آن 18 خانوار و 37 تن  الموت-  اسماعیلیه  نگهبانی 

الگوی خانه های منطقه ی  به  به تبع عوامل محیطی شباهت بسیاری  ساخت خانه های روستا 

شمال کشور دارد. معماری بناهای مسکونی، شیوه ی ساخت زگالی و استفاده از چوب و کاه گل 

بر مبنای نیازها و هماهنگ با عوامل محیطی بوده است. اطالعات گردآوری شده از روستا توسط 

مشاهده ی الگوی بناها و جزییات اجرایی آن ها حاصل شده است.
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تصویر شماره 1 : موقعیت روستای دینه رود در نقشه دهستان الموت پایین. مأخذ: سایت مرکز آمار ایران.

تصویر شماره 2 : نحوه ی جایگیری بافت مسکونی و اراضی کشاورزی در روستا. مأخذ: گوگل ارث.
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تصویر شماره 3 : سازمان فضایی روستا.

ویژگی های کالبدی- کارکردی روستا:

رودبارالموت، شهرستان  در بخش   DINEH RUD دینه رود  روستای 

قزوین، استان قزوین واقع شده است. دره ای سرد و نیمه مرطوب، در 37 

کیلومتری جنوب خاوری شهر معلم کالیه، با ارتفاع 2250 متر از سطح دریا 

در 36 درجه و 21 دقیقه و 58 ثانیه عرض شمالی و 50 درجه و 48 دقیقه 

و 20 ثانیه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ.

 )UTM( مرکاتور  جهانی  تصویر  سیستم  از   39  Sزون در  روستا  این 

و  شرقی  عرض  از  متر   48052061 مختصات  با  که  است  واقع شده 

4022637034 متر طول شمالی قرار دارد.

اواتر محدود  روستای  به  از شرق  نرمیالت  روستای  به  از شمال  روستا 

می شود.

نوع  از  و  کوهستانی  موقعیت  دارای  دینه رود  روستای  تیپولوژی  ازنظر 

دامنه ای است.

و  تحول  بررسی سیر  و  روستا  اولیه شکل گیری  شناخت هسته 

توسعه کالبدی روستا در دوره های مختلف:

نگردیده  یافت  مکتوبی  منبع  هیچ گونه  روستا  تاریخچه ی  با  رابطه  در 

است. با توجه به اظهارنظر ریش سفیدان روستا، حدود 400 سال پیش چند 

طایفه از مازندران به این منطقه کوچ کردند و به واسطه ی رودخانه ی پرآبی 

که در جنب این روستا قرار دارد، در این منطقه ساکن شده اند.

اندکی  فاصله ی  در  چال(  خوبه  )خول  اسماعیلی  قلعه ی  شک  بدون 

و  است  نبوده  تأثیر  بدون  روستا  در شکل گیری  روستا  کنونی  موقعیت  از 

قلعه ی  ساکنان  از  تعدادی  روستا  اولیه ی  ساکنان  که  می رود  آن  احتمال 

این  برای  شکل گیری  دوره ی  دو  می توان  به طورکلی  باشند.  بوده   مذکور 

روستا متصور بود. در گام نخست و در پی  یافتن علل شکل گیری روستا 

به  نگاهی  با  و  می آید  دست  به  میدانی  برداشت های  و  بررسی ها  از  آنچه 

ویژگی های بستر روستا این فرضیه قوت می گیرد که: سکونت اولیه ی این 

بخش در قلعه  ی نزدیک روستا )در فاصله اندکی از باغ های جبهه جنوبی 

روستا( شکل گرفته است. در دوره های بعدی به دلیل ایجاد امنیت نسبی، 

مستقرشده  رودخانه  حاشیه  هموار  زمین های  در  قلعه  ساکنان  رفته رفته 

در  فشرده  و  منسجم  به صورت  بافت  این  خانه سازی  کرده اند.  به  شروع  و 

حاشیه ی جنوبی روستا قابل تشخیص است. از دهه ی 40 خورشیدی روند 

ساخت وساز در بطن هسته ی اولیه روستا کم رنگ شد و بناهای ساخته شده 
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در این دوره در حاشیه بافت اولیه و به صورت پراکنده دیده می شوند.

در حال حاضر نیز این روند ادامه داشته و با تخریب های صورت گرفته در 

بافت برخی از ساخت وسازها بر روی بقایای بافت تاریخی صورت می گیرد 

باغ  خانه-  به صورت  مزارع  و  باغ ها  درون  در  نیز  بناها  از  دیگر  تعدادی  و 

ساخته می شوند.

مراحل گسترش روستا در دوران مختلف درونی بوده و تغییر محسوسی 

توسعه  موانع  و  محدودیت  دلیل  به  و  است  نگرفته  صورت  آن  مکان  در 

در اطراف آن )رودخانه، باغ  و زمین های زراعی( گسترش چندانی نداشته 

سال های  در  گرفته  صورت  ساخت وسازهای  که  است  ذکر  به  الزم  است. 

اخیر بیشتر بافاصله از مرکز روستا و در دامنه و شیب کوه ها ساخته شده اند.

زیر  شرح  به  می توان  را  روستا  این  توسعه  و  پیدایش  روند  به طورکلی 

عنوان کرد:

سکونت در باالی پرتگاه )قلعه اسماعیلیه(  -

مهاجرت و تعویض مکان سکونت به پائین دست کوه )حاشیه   -

رودخانه(

کوهستانی  )محدودیت های  غرب  و  شمال  سمت  به  توسعه   -

باوجود کوه های غیرقابل دسترس و بهمن گیر بودن منطقه و نیز در معرض 

خطر سیل قرار داشتن، بناهای نوساز در پای کوه ها ساخته شده اند(.

الگوی ساخت، تراکم ساختمانی، سطح اشتغال، تعداد طبقه:

محصول  انبار  برای  فضاهای خاص  نیازمند  روستا  در  تولیدی  کار  نوع 

و یا کار روی همان محصول است. مقیاس فضای خانه ها نیز، تحت تأثیر 

فعالیت های تولیدی است و ارتباط تنگاتنگی با نوع معیشت ساکنین دارد.

هم اکنون عمده   فعالیت تمامی اهالی روستا کشاورزی است و فضاهای 

گوناگونی نیز در خانه ها مشاهده می شود که ویژه ی عمل آوری و نگهداری 

نیز  دامدار  اهالی  اکثر  گذشته  دهه های  )در  است  کشاورزی  محصوالت 

بوده اند(.

فضاها و جزء فضاهای معماری روستا:

را  بافت  در  موجود  بناهای  معماری  در  قابل تشخیص  فضاهای  انواع 

می توان به صورت زیر عنوان کرد:

محل استراحت شبانه اهل خانه )تابستانی و زمستانی(؛  .1

محل استراحت روزانه اهل خانه )تابستانی و زمستانی(؛  .2

جایگاه مهمان؛  .3

محل قرار دادن لوازم منزل؛  .4

محل پخت وپز؛  .5

محل شستشوی ظرف و لباس؛  .6

محل ذخیره غذا؛  .7

محل پخت نان؛  .8

محل حمام؛  .9

مستراح و محل هیزم شکنی؛  .10

محل نگهداری میش ها، بره ها، بزها و... گاوهای ماده و گوساله ها   .11

و...؛

محل انبار کردن علوفه )کاه، یونجه، شبدر و...(، خشک کردن و   .12

خرد کردن علوفه و...؛

محل انبار کردن آرد مصرفی خانوار؛  .13

محل خشک کردن میوه جات و...؛  .14

)فضوالت خشک شده  زمستانی  کردن سوخت های  انبار  محل   .15

حیوانی، هیزم و...(؛

محل نگهداری مرغ و خروس؛  .16

محل خشک کردن رخت ها و...؛  .17

محل شیردوشی، کره گیری؛  .18

محل نگهداری ابزارها و وسایل کشاورزی، دامداری و باغبانی   .19

و...؛

محل آب دادن به دام ها؛  .20

محل انبار کردن تولیدات زراعی و دامی مازاد بر مصرف خانوار   .21

برای عرضه ی به موقع آن؛

تولیدات خاص مثل گرفتن شیره از میوه ها، پختن رب و...؛  .22

فضاهای چندمنظوره؛  .23

و دام هستند، فضاهای  انسان  بین  در خانه هایی که مشترک   .24

ورودی متناسب با عبور دام طراحی شده اند و معموالً عریض اند.

به طورکلی الگوهای ویژه ی زیر را می توان در بناهای روستا مشاهده کرد:
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تصویر شماره 4 : الگوی مسکونی شماره یک.

الگوی شماره 1
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تصویر شماره 5 : الگوی مسکونی شماره دو.

الگوی شماره 2
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تصویر شماره 6 : الگوی مسکونی شماره سه.

الگوی شماره 3
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خانه نوروزعلی غالمی

خانه سیدحسن عظیمی

تصویر شماره 8 : الگوی خانه حسن عظیمی.

تصویر شماره 7 : الگوی خانه نوروزعلی غالمی.

شناسنامه بنا
سال 60 قدمت

شیرواني پوشش سقف

چوب+ سنگ مصالح به کاررفته در سازه

اندود کاه گل مصالح نما

شناسنامه بنا
سال 80 قدمت

تخت پوشش سقف

چوب+ سنگ مصالح به کاررفته در سازه

اندود کاه گل مصالح نما
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خانه جلیل غالمی 

تصویر شماره 9 : الگوی خانه جلیل غالمی.

شناسنامه بنا
سال 60 قدمت

شیرواني پوشش سقف

چوب+ سنگ مصالح به کاررفته در سازه

اندود کاه گل مصالح نما
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خانه ابولقاسم کاظمی

تصویر شماره 10 : الگوی خانه ابوالقاسم کاظمی.

شناسنامه بنا
سال 40 قدمت

تخت پوشش سقف

چوب+ سنگ مصالح به کاررفته در سازه

اندود کاه گل مصالح نما
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خانه کریم ا... غالمی 

خانه حمزه علی فالح 
تصویر شماره 11 : الگوی خانه کریم ا... غالمی.

تصویر شماره 12 : الگوی خانه حمزه علی فالح.

شناسنامه بنا
سال 2 قدمت

شیرواني پوشش سقف

(زگالي) چوب+ سنگ مصالح به کاررفته در سازه

سفید سیماناندود  مصالح نما

شناسنامه بنا
سال 8 قدمت

شیرواني پوشش سقف

(زگالي) چوب+ سنگ مصالح به کاررفته در سازه

ماسه و سیماناندود  مصالح نما
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خانه حیدرعلی کشتکار 

تصویر شماره 13 : الگوی خانه حیدرعلی کشتکار.

شناسنامه بنا
سال 4 قدمت

شیرواني پوشش سقف

(زگالي) چوب+ سنگ مصالح به کاررفته در سازه

سفید سیماناندود  مصالح نما

شکل هندسی بناها نقش مهمی در پایداری آن ها دارد. بناهای با پالن 

هندسی مربع یا مستطیل یا با اشکال متقارن مقاومت بهتری در برابر زلزله 

دارند. هم چنین استفاده از پشت واره باعث جلوگیری از رانش آن ها می شود.

اجاق هیزمی )َکِلیک(:

به دلیل نوع سوخت مصرفی در روستا که عمدتاً از چوب است، ساخت 

به منظور  و  بوده  رایج  بسیار  نوساز  و  تاریخی  خانه های  در  هیزمی  اجاق 

گرمایش، پخت غذا و... از آن بهره ی فراوان گرفته می شود.

اجاق هایی  ندارند.  خانه ها  فضای  در  خاصی  مکانی  جایگیری  اجاق ها 

در  اغلب  می شود،  گرفته  بهره  آن ها  از  پخت وپز  و  گرمایش  به منظور  که 

ایوان ساخته می شوند و سازوکار آن ها همانند شومینه عمل می کند. ولی 

اجاق های مخصوص پخت غذا در بخشی از حیاط و عمدتاً در جوار ایوان 

و به صورت سرپوشیده ساخته شده و عبارت اند از: پله هایی برآمده از سطح 

زمین با مصالح اغلب سنگی که به صورت موازی و بافاصله ی مناسبی کنار 

)گاهی  داد.  قرار  آن  روی  را  پزی  غذا  ظروف  بتوان  که  قرارگرفته اند  هم 

به منظور استفاده ی آسان تر از هیزم و کاربرد ظروف بزرگ، اجاق ها را در 

اندازه های بزرگ تر می سازند و برای تثبیت ظروف کوچک تر بر روی آن از 

وسیله ای آهنی به نام »دیزندان«1 استفاده می کنند.(

مصالح مورداستفاده در ساخت این اجاق ها عمدتاً سنگ به همراه مالت 

گل و یا گچ وخاک است.

1-Dïzendân
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تصویر شماره 14 : اجاق های هیزمی برای گرمایش و پخت وپز. 

خانه عنایت کشتکار و میدانگاهی جلوی آن

تصویر شماره 15 : الگوی خانه عنایت کشتکار.

شناسنامه بنا
سال 80 قدمت

تخت پوشش سقف

چوب+ سنگ مصالح به کاررفته در سازه

کاه گلاندود  مصالح نما
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خانه ولی ا... عباسی

خانه وجی ا... شاه محمدی دینه رودی
تصویر شماره 16 : الگوی خانه ولی ا... عباسی.

تصویر شماره 17 : الگوی خانه وجی ا... شاه محمدی.

شناسنامه بنا
سال 80 قدمت

تخت پوشش سقف

چوب+ سنگ مصالح به کاررفته در سازه

کاه گلاندود  مصالح نما

شناسنامه بنا
سال 2 قدمت

شیرواني پوشش سقف

(زگالي) چوب+ سنگ مصالح به کاررفته در سازه

و سیمان ماسهاندود  مصالح نما
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خانه موسی غالمی

تصویر شماره 18 : الگوی خانه موسی غالمی.

شناسنامه بنا
سال 10 قدمت

شیرواني پوشش سقف

(زگالي) چوب+ سنگ مصالح به کاررفته در سازه

گل کاهاندود  مصالح نما
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پله های واقع در گذرهای عمومی بافت:

در برخی از گذرهای شیب دار واقع در حاشیه ی بافت روستا که دسترسی 

سنگ  و  چوب  از  پله هایی  دارند،  عهده  بر  را  پیرامونی  مزارع  و  باغ ها  به 

به منظور دسترسی آسان به خصوص در فصول بارندگی ساخته شده اند.

حصار پیرامون باغ ها و مزارع:

این الگو به منظور حصار و دیوار در اطراف تعدادی از باغ های روستا دیده 

می شود. در تعدادی دیگر از مزارع و باغ ها شاهد محدود کردن حریم باغ به 

کمک چپر هستیم ولی در اکثر این باغ ها و مزارع حریم حفاظتی ویژه ای 

دیده نمی شود.

فن آوری ساخت:

ساخت بناهای قدیمی )با استفاده از مصالح بومی همچون سنگ، چوب 

و گل(

مواد اولیه و مصالح یافت شده در محیط نقش تعیین کننده ای در شکل 

کلی مسکن روستاها دارند.

الف- سنگ: استحکام این ماده ساختمانی و نیز دوام آن از ویژگی های 

و گچ(  روستا گل  )در  ثانویه ای  ماده ساختمانی  با  است که همراه  بارزی 

ایجاد می  شود.

به کار بردن الوارهای چوبی که به صورت افقی درون دیوارها قرار داده 

می شوند، آسیب  وارده در برابر زلزله را کم تر می کنند )آبادی، شماره 60: 

ص 48(.

ب- چوب: ماده ساختمانی ثانویه ای که در این روستا بیشتر به عنوان 

ماده اولیه به کار گرفته شده است. این ماده تزئینی و نیز گران قیمت است. 

تصویر شماره 19 : پله های اجراشده در برخی از گذرهای عمومی روستا. 

تصویر شماره 20 : الگوی ویژه ی حریم حفاظتی از باغ.

تصویر شماره 22: نحوه جاگذاری ستون های چوبی در پی و دیوارچینی زگالی. تصویر شماره 21 : نحوه ی جاگذاری ستون در الگوهای بومی.
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خطرات  بر  عالوه  اصلی  مصالح  به عنوان  بناها  در  مصالح  این  به کارگیری 

سیل و زلزله، خطرات ناشی از کم توجهی ساکنین و عمر کوتاه مسکن و نیز 

آتش سوزی از عمر بنا می کاهد و ساکنان را از ایمنی کامل دور می سازد.

نقشه بناهای قدیمی ساخته شده کاماًل ذهنی بوده و معمار با توجه به 

ابعاد  و  )تعداد  داشت  نیز  او  مالی   تمکن  به  بستگی  که  مالک  خواسته ی 

اتاق ها، نشیمن و...( بنا را می ساخته است.

از  است،  نبوده  تبریزی  درخت  چوب  روستا  در  که  گذشته  ادوار  در 

چوب درختان سرو کوهی موجود در منطقه که در اصطالح محلی به آن 

»هوروس« می گویند، استفاده می کردند؛ اما از سال ها قبل یعنی از حدود 

60 تا 70 سال قبل که کاشت درختان تبریزی در روستا رایج می شود تا به 

اکنون، از چوب این درخت در ساخت بنا بهره گیری می شود.

شیوه ساخت تمامی بناهای موجود در این روستا زگالی است.

طریقه ی ساخت بناهای قدیم )سنگ و چوب(:

پس از حفر پی با ابعاد موردنیاز داخل آن را با مالت شفته تا ارتفاع نیم 

متری از سطح زمین پر می کردند، در داخل این مالت و در گوشه  های پالن 

تعدادی چوب  گرده را که انتهای آن ها به ارتفاع یک متر قیراندود می شد را 

به عنوان ستون های اصلی قرار داده و کالف می کردند. سپس به این طریق 

که بعد از 4 تا 3 رج سنگ چینی یک الوار چوبی )چوب درخت تبریزی( که 

تصویر شماره 23: دو الگوی رایج در پی و دیوارچینی. 

به صورت طولی برش خورده را روی رج دیوار قرار می دادند و سپس مجدداً 

ارتفاع  تا  منوال  همین  به  کار  و  می گردد  اجرا  سنگ چین  دیوار  رج  یک 

موردنیاز ادامه می یافت.

طریقه کاه گل نمودن دیوارها:

کاه گل دیوارها که در اصطالح محلی به آن »ِگل کار«1 می گویند سالیانه 

یک بار )در هر بهار( تجدید می شود.

طریقه تولید آن نیز به این صورت است که پس از حمل ِگل از محل های 

ترکیب  حیوانات  پهن  با  کرده  الک  را  آن  روستا،  اطراف  در  مخصوص 

می کنند. در گام بعدی آن را آخوره کرده و در حدود 10 ساعت می گذارند 

تا آب کاماًل به خورد مالت برود و نهایتاً پس از گذشت زمان مشخص شده 

آن  را  سپس  شود،  یکدست  کاماًل  مالت  تا  می زنند  هم  به  خوب  را  آن 

مورداستفاده قرار می دهند.

نحوه ی اجرای پوشش بام های تخت:

با تفاوتی جزئی در پوشش میانی )تخته کوبی به  جای الیه ی  الگو  این 

شاخه بریده( در کلیه بام های تخت و با مصالح بومی اجراشده است. رویه ی 

نهایی بام از کاه گل است که هرساله تجدید می شود تا در فصول بارندگی 

بنا از آسیب های ناشی از برف و باران در امان بماند.

1-Gel kâr

تصویر شماره 25 : جزییات اجرایی بام های تخت. تصویر شماره 24: نحوه ی اجرای دیوار سنگی. 
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تصویر شماره 26 : نحوه ی جاگذاری ستون و کالف بندی در بناهای نوساز. 

طریقه ساخت بناهای جدید )چوب(:

عمده  و  بوده  گذشته  الگوهای  به  وفادار  پالن  در  روستا  نوساز  بناهای 

به کارگیری  در  نوساز  ساختمان های  با  قدیمی  ساختمان های  تفاوت 

دیوارها،  ساخت  در  نیم گرد  چوبی  تیر  از  استفاده  عدم  است.  مصالح  نوع 

به کارگیری سیمان در نمای خارجی ساختمان به جای کاه گل، گچ کاری 

از سقف های  استفاده  و  کاه گل  و  نماهای سیم گل  به جای  داخلی  نماهای 

شیروانی )حلبی( به جای بام های تخت و کاه گلی ازجمله این موارد است.

طریقه ساخت بناهای نوساز به این شکل است که در ابتدا پی را تا ابعاد 

موردنیاز کنده و سپس تا ارتفاع نیم متر باالتر از سطح زمین آن را با مالت 

شفته پر می کنند. در داخل این مالت چوب های چهارتراش آغشته شده 

به قیر را به صورت ستون و در فاصله های برابر قرار داده و کالف می کنند. 

این  داخل  خالی  فضای  و  زده  زگال  را  ستون ها  اطراف  بعدی  مرحله  در 

زگال ها را با سنگ پر می کنند، درنهایت رویه ی دیوارها را با اندود سیمان 

می پوشانند.

نتیجه گیری:

با  منطقه  نیازهای  و  محیطی  به تبع شرایط  مختلف  مناطق  در  مسکن 

روستای  معماری  فرم های  است.  شکل گرفته  متنوعی  الگوهای  و  مصالح 

ساکنان  نیازهای  و  سنتی  معماری  ذهنی  مفاهیم  از  استفاده  با  دینه رود 

نوع  با  مطابق  کارکردی  فضاهای  انواع  تعبیه ی  است.  شکل گرفته  آن 

این معماری  با عملکردهای چندگانه در  معیشت- کشاورزی و دامداری- 

شاخص است. سنگ، چوب و کاه گل اصلی ترین مصالح به کاررفته در ساخت 

خانه های روستای دینه رود است که با کمک روش های ساخت توانسته اند 

شرایط مناسبی برای سکونت خود فراهم سازند.



علـمی72 کمـیته 
                   معـماری بومــی ایکـومـوس ایـران

گــزارش

سید محمد امین طباطبایی
و  ابنیه  احیای  و  مرمت  ارشد،  کارشناسی 

بافت های تاریـخی، دانشــگاه تهران

کارگاه بین المللی حفاظت میراث معماری خشتی شهر میراث جهانی یزد در تاریخ اول تا 

ششم شهریور 1400 با حضور بیش از صد نفر شرکت کننده از ایران، فرانسه و امارات متحده 

عربی توسط پایگاه میراث جهانی شهر تاریخی یزد، پژوهشکده معماری بومی دانشگاه یزد و 

مرکز معماری خاک کراتر فرانسه برگزار شد. محسن عباسی هرفته عضو هیئت علمی دانشگاه 

یزد و مدیر پایگاه میراث جهانی شهر تاریخی یزد، دبیر کارگاه، سید محمدامین طباطبایی 

دبیر علمی و سمیه شهری دبیر اجرایی این کارگاه بوده اند.

این کارگاه با هدف آموزش و هم اندیشی پیرامون مفاهیم میراث معماری خشتی و شیوه های 

فنی و صحیح مداخله و مرمت بناهای خشتی برگزار شد. برگزاری چنین کارگاه هایی برای 

کارشناسان نهادهای مرتبط در حوزه مدیریت شهر تاریخی امری ضروری است که در پرونده 

مدیریت میراث جهانی یزد نیز به آن اشاره  شده است؛ بنابراین به جهت نیل به این مقصود 

و  مکاتبه  با  تاریخی  شهر  مدیریت  در  تأثیرگذار  دستگاه های  مهارت  و  آشنایی  افزایش  و 

فراخوان های متعدد از نیروهای اداری، پیمانکاران و مشاورین مرتبط برای شرکت در دوره 

دعوت به عمل آمد.

از  نمایندگانی  همفکری  با  دوره  آموزشی  تدوین سرفصل های  و  کارگاه  روند  برنامه ریزی 

نهادهای برگزارکننده انجام شد و با توجه به اهمیت تمرین های عملی، این کارگاه در دو بخش 

نظری و عملی طرح ریزی شده بود که متأسفانه با توجه به شرایط حاد پاندمی کووید 19 در 

زمان از پیش تعیین شده برای این کارگاه، امکان برگزاری حضوری و کارگاه های عملی دوره 

میسر نشد و این کارگاه طبق روال مرسوم دوران پاندمی به صورت مجازی و برخط برگزار شد. 

البته این محدودیت، فرصتی شد تا عالقه مندان و صاحب نظران از نقاط مختلف کشور و حتی 

خارج از کشور امکان حضور در کارگاه را داشته باشند. الزم به ذکر است با توجه به حضور 

کارشناسان خارج از کشور ترجمه هم زمان انگلیسی نیز در طول کارگاه برقرار بوده است.

مباحث آموزشی این دوره توسط اساتید دانشگاه یزد و کارشناسان موسسه کراتر فرانسه 

برجسته  اساتید  همچنین  شد.  ارائه  شرکت کنندگان  برای  روز   6 طی  مدعو  متخصصین  و 
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تصویر پوستر کارگاه. 

حوزه میراث فرهنگی، دکتر مهدی حجت، مهندس سید محمد بهشتی، 

اولیاء و دکتر محمدحسن طالبیان در این دوره به عنوان  دکتر محمدرضا 

سخنرانان میهمان در مراسم افتتاحیه و اختتامیه کارگاه حضور داشتند.

در پایان کارگاه و با هم اندیشی و همکاری اساتید و شرکت کنندگان دوره 

به عنوان  معماری خشتی کشور  میراث  از  در حفاظت  اهمیت  حائز  موارد 

ارائه  گزارش  این  ادامه ی  در  که  شد  منتشر  و  تدوین  یزد  کارگاه  بیانیه 

می گردد.

امید است با توجه به ارزش و اهمیت حفاظت و تداوم میراث معماری 

خشتی این سرزمین و با توجه به استقبال خوب شرکت کنندگان این دوره، 

نشست های تخصصی و کارگاه های اجرایی این حوزه با مشارکت نهادهای 

مرتبط ادامه داشته باشد و مؤثر واقع شود.



علـمی74 کمـیته 
                   معـماری بومــی ایکـومـوس ایـران

با  تاریخی  شهرهای  معتبرترین  از  یکی  به عنوان  پیش  سال ها  از  یزد 

کنفرانس های  برگزاری  با  است؛  بوده  مطرح  جهان  در  خشتی  معماری 

بین المللی مطالعه و حفاظت معماری خشتی در سال های 1351، 1355، 

و شخصیت های  یونسکو  ایکوموس،  نمایندگان  با حضور   1397 و   1382

بین المللی  مرکز  تشکیل  بر  یزد،  در  حوزه  این  پژوهشگران  و  برجسته 

تحقیقات خشت در این شهر و ضرورت حفاظت، پژوهش، آموزش میراث 

معماری خشتی یزد و ترویج و تسری حداکثری فرهنگ حفاظت یزد تأکید 

شده است؛

در اوان پنجمین سال پس از ثبت شهر تاریخی یزد در فهرست میراث 

جهانی، پژوهشکده معماری بومی دانشگاه یزد و پایگاه میراث جهانی شهر 

تاریخی یزد با همکاری مرکز معماری خاک کراتر دانشگاه گرونوبل فرانسه 

به  اقدام  خشتی  معماری  فعاالن  و  پژوهشگران  متخصصان،  از  دعوت  با 

برگزاری کارگاه بین المللی حفاظت معماری خشتی در شهر میراث جهانی 

یزد نمودند.

مقدمه:

بشر  زیست بوم  ساختمان،  صنعت  فاجعه بار  پیامدهای  که  زمانه ای  در 

با  را  آینده  نسل های  حیات  ادامه  و  ساخته  مواجه  جدی  مخاطرات  با  را 

نگرانی مواجه ساخته است، معماری نجیب خشتی که در هم آهنگی با نظام 

به تصویر می کشد دوباره  را  پایه دار  پایدار و  از معماری  طبیعت، شیوه ای 

در کانون توجه و تأمل قرارگرفته است. از این منظر، میراث معماری شهر 

تاریخی یزد، همچون چراغی است که راه آینده را نشان می دهد و حفاظت 

از این میراث به مثابه روشن نگاه داشتن این چراغ است.

با ثبت جهانی و اشعار بیشتر به مزایای بی نظیر خشت به عنوان ساخت 

بودن،  ارزان  بودن،  دسترس  در  قبیل  از  یزد،  معماری  میراث  اصلی  مایه 

کم آبخواه بودن، بازگشت پذیری به طبیعت، تاب آوری حرارتی باال، میزان 

اندک انرژی تولید و بهره برداری و ... میراث معماری خشتی یزد موردتوجه 

ایجاد  احیای آن،  اقدام در مسیر  اینک مهم ترین  قرار گرفت.  بیش ازپیش 

اعتماد و باور عمومی و همین طور جامعه تخصصی به خشت به عنوان یک 

مصالح بی رقیب و بی بدیل است. به نظر می رسد مهم ترین کار برای احیاء 

اعتماد و باور ازدست رفته دوباره ساختن و البته روزآمد ساختن با خشت 

امر مستلزم  این  بنشینند.  به قضاوت  دوباره  را  آن  تا مردم کیفیات  است 

برای  تحقیق  ساخت،  شیوه های  و  مصالح  تولید  بومی  مهارت های  احیاء 

روزآمد کردن و افزایش کارآمدی با توجه به شیوه زندگی امروزی و تماس 

دائم با جامعه محلی برای شنیدن نظراتشان و یادآوری دوباره این معماری 

به ایشان است. 

اصول و توصیه های حفاظتی:

این  تاریخی  خرد  و  عقل جمعی  سایه  در  مردم  که  همچنان   -

معماری اصیل را شکل داده اند، حفاظت آن هم در پرتو مشارکت اجتماعی 

یک اصل است. در این راستا، انتفاع عمومی و فهم مفید بودن آن توسط 

جامعه امروز شرط اصلی حیات این میراث ارزشمند است.

فرآیند  به  بین رشته ای  و  چند وجهی  همه جانبه،  نگاه  توسعه   -

حفاظت میراث معماری خشتی

اصالت  حفظ  مدار  بر  علمی  حفاظت  روش های  بهره مندی   -

بناهای خشتی

تأکید بر لزوم تبعیت از اصول ساخت وساز اصیل و مبتنی بر   -

دانش بومی و تأکید بر استفاده از »خشت« در مرمت بناهای خشتی 

تدوین  مبنای  و  مبدأ  یزد،  اصیل  معماری  آموزه های   -

دستورالعمل ها، آیین نامه ها و ضوابط حفاظت میراث معماری خشتی

پرهیز از سطحی نگری، شتاب زدگی، جعل تاریخ، بزک کاری و   -

مداخالت بدون مرجع و پشتوانه اصیل و اصولی به نام مرمت

مهارت ها و آموزه های معماری بومی:

تداوم معماری خشتی در گرو تداوم مهارت های بومی مشخصاً   -

از  تولید مصالح و اجرای فنون بومی است؛ تربیت استادکاران ماهر  نحوه 

طریق برقراری زنجیره استاد و شاگردی در این امر اهمیت به سزایی دارد. 

ایجاد شبکه استادکاران، متخصصان و دست اندرکاران مرمت و   -

تقویت زمینه های هم افزایی و تعاون در بین آن ها ضروری است.

در حال حاضر، فقدان مهارت الزم در تولید معماری خشتی،   -

معماری خشتی  احتمالی  ناکارآمدی  ایجاد کرده که  را  نگرانی جدی  این 

بیانیه یزد- 1400

کارگاه بین المللی حفاظت معماری خشتی در شهر میراث جهانی یزد

اول تا ششم شهریور 1400 ورشیدی
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جدید؛ بی بهره از مهارت های الزم، به  پای ضعف ذاتی این معماری نوشته 

شود.

مقاوم سازی بناهای خشتی در برابر زلزله:

به نظر می رسد، مهم ترین اشکالی که بر معماری خشتی وارد   -

می کنند، عدم مقاومت الزم در برابر نیروهای جانبی است، که دلیل اصلی 

این تصور ضعف کارهای علمی و پژوهشی در اقناع جامعه تخصصی است و 

اال آثار ماندگار در سرزمین زلزله خیز ایران شاهدی بر رد این اشکال است.

ساخت وساز  آیین نامه های  و  ضوابط  پیشبرد  و  ارتقاء  تدوین،   -

معماری خشتی جدید مورد تأکید است.

و  علمی  مطالعاتظ  انجام  برای  پژوهشگران  حمایت  و  تشویق   -

مقاوم سازی  نحوه  خشتی،  ساختارهای  روی  بر  آزمایشگاهی  فعالیت های 

بر  مبتنی  جدید  سازه های  ساختن  مقاوم  روش های  و  موجود  سازه های 

دانش بومی ضروری است.

به  توجه  ساختن،  مقاوم  و  مقاوم سازی  روش های  ارزیابی  در   -

معیارهایی چون رعایت اصول مرمتی، سازگاری با معماری بومی، باورپذیری 

اجتماعی، سهولت در اجرا و داشتن صرفه اقتصادی حائز اهمیت می باشد.

تداوم زندگی و سکونت در بافت تاریخی یزد:

معیارهای  ازجمله  تاریخی  بافت  در  سکونت  تداوم  و  زندگی   -

ثبت  فرآیند  در  یزد می باشد که  تاریخی  یکپارچگی شهر  و  اصالت  اصلی 

جهانی، پالن مدیریت ارائه شده و برنامه های پایش، بر آن تأکید شده است.

ازآنجاکه معماری خشتی مردمی ترین معماری در جهان است.   -

ضروری است در سیاست گذاری ها به گونه ای اقدام شود که حفاظت در شهر 

امری خاص،  به  و  نماید  را حفظ  بودن خود  مردمی  ویژگی  یزد،  تاریخی 

پیچیده و پرهزینه تبدیل نشود. 

ضمن اذعان به اهمیت مقوله گردشگری و احیاء بناها از طریق   -

سوداگری  آفت  و  رویکرد  این  لجام گسیخته  شدن  غالب  کاربری،  تغییر 

می تواند  که  نمی شود  خشتی  معماری  حفاظت  به  منجر  نه تنها  بافت  در 

آسیب های جدی را در پی داشته باشد.

خانه های  روزآمد سازی  بافت،  عمومی  شرایط  بهبود  کنار  در   -

به  مشروط  آن ها  در  مجدد  برای سکونت  الگوهایی  به  رسیدن  و  تاریخی 

رعایت ارزش های اصالتی، اصلی ترین راهکار در جهت تداوم زندگی در بافت 

تاریخی است.

نگاهی به آینده:

بی شک نوع بشر راهی جز نابودی یا کشف دوباره آهنگ طبیعت   -

و همراهی و هم آهنگی با آن ندارد. در این راستا، معماری خاک، معماری 

آینده در بسیاری از نقاط جهان خواهد بود. امید آن می رود پیشگامان این 

معماری ارجمند با تکیه  بر سنت های سرزمینی، پژوهش های گسترده ای را 

در جهت روزآمدی و کارآمدی هر بیشتر این معماری متناسب با نیازهای 

منطقی زندگی امروز به انجام رسانند. باورمندی و اعتماد افزایی عمومی از 

مسیر آگاهی بخشی، آموزش و ساخت الگوهای مناسب در اقبال عمومی 

دوباره به این معماری نقش شایانی خواهد داشت.

بیانیه یزد - 1400

کارگاه بین المللی حفاظت معماری خشتی در شهر میراث جهانی یزد

اول تا ششم شهریور 1400 خورشیدی
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مقاله

پیمان سلیماني روزبهانی
ابنیه  احیاء  و  مرمت  ارشد،  کارشناسی 

کارگروه  دبیر  تاریخی/  بافت هاي  و 

مرکزی  فالت  شرق  بومی  معماری 

)کرمان، یزد(

گونـــه اي  ؛  بوم کن 
دست کند معـماري  از 
ایران در  قنات  فیزیكي  ساختار  بر  نگرشي  با 

*

چکیده:

 - فرهنگي  و شخصیت  هویت  شکل گیري  مبناي  گذشته،  از  مانده  به جاي  معماري  آثار 

از  بوده و دربرگیرنده جنبه هایي ظریف و هنرمندانه  نیاکان ما  اقوام و  اعتقادي  اجتماعي و 

زندگي مردمي خالق و زیباپسند مي باشند که در طول تاریخ حیات خود و درگذر از فراز و 

نشیب هاي زندگي، بر اساس تنوع  سنن و روابط قومي و معیشتي خویش، مفهومي برتر از یک 

ساخت مادي را پدید آورده اند. این آثار ارزشمند معماري، در کنار یکدیگر باف هاي مسکوني 

را تشکیل مي دهند، چه به شکل زیستگاه هاي ابتدایي و یا به شکل شهر هاي امروزي، که در 

هر دو صورت الزمه پیدایش آن ها، وجود آب براي بقاي حیات انسان است.

پیرامون  امکانات  از  بهره گیري  با  تا  کوشیده  خود  تکامل  مسیر  در  همواره  نیز  بشر 

با محیط طبیعي  بهتر  و سازگاري هرچه  روزمره  نیازهاي  رفع  محیط زیست خود در جهت 

در  قنات  به وسیله  آن  سرچشمه  از  آب  انتقال  فناوري  به  دستیابي  به عنوان مثال  بکوشد. 

اقلیم هاي گرم و خشک کویري که امکان بهره مندي از منابع غني و سرشار آب موجود در 

نیز  فناوري  این  است.  سازگاري  این  بارز  مصداق  نبوده  فراهم  آن ها  ساکنین  براي  طبیعت 

به اقسام و بخش هاي مختلفي تقسیم مي گردد که در این میان نقش و ضرورت بوم کن ها، 

به عنوان گونه اي از معماري دست کند و نمودي از تالش آمیخته با هنر ایراني براي ایجاد نوعي 

سکونتگاه  انساني به منظور تأمین رفاه و آسایش مقنیان، طي مدت زمان احداث قنات از اهمیت 

ویژه ای برخوردار بوده که این تحقیق به بررسي آن خواهد پرداخت.

دست کند.      معماري  بوم کن،  انساني،  سکونتگاه  فیزیکي،  ساختار  قنات،  کلیدی:  واژگان 
* در لغت به معنی فضای کنده شده در زمین. مرکب از »بوم : زمین« و »کن : 

ریشه کندن« است.
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1- مقدمه

اقلیمی،  شرایط  چون  مختلفی  عوامل  به واسطه  انسانی  سکونتگاه های 

به عنوان  آب رسانی  دستگاه های  مهم تر  همه  از  و  خوراک  و  امنیت  تأمین 

از آب، دومین  انسان شکل می گیرند. پس  بقای حیات  برای  شرط اصلی 

انسانی وجود سرپناهی به منظور تأمین  عنصر مهم در شکل گیری جوامع 

امنیت جانی و آسایش محیطی است که در قالب پدیده ای به نام معماری 

در  موجود  طبیعی  فرم های  از  وسیع  دامنه ای  معماری  می گیرد.  شکل 

بنابراین همگی  را شامل می شود؛  امروزی  نوین  تا ساختمان های  طبیعت 

و  پیشرفت ها  تالش ها،  بیانگر  که  دارند  خود  در  نهفته  ارزشی  فرم ها  این 

ناکامی های بشر در رسیدن به سازگاری هر چه بهتر با طبیعت هستند.

بومی مناطق مختلف کشور  از معماری  معماری دست کند که گونه ای 

است به شیوه ای ساده، بی آالیش و زیبا بر تارک تاریخ معماری رخ نمایی 

می کند و ترکیبی هنرمندانه از حجم، فضا و ماده را در کنار تناسبات انسانی 

معماری  نوع  این  می گذارد.  نمایش  به  موردنظر  کاربری  نوع  با  مناسب  و 

سابقه ای  بخصوص  و  دنیا  بشری  جوامع  در  هزارساله  چندین  پیشینه ای 

همسنگ با تاریخ و تمدن کهن ایران دارد که نمونه هایی از آن به شکل ها 

و کاربردهای مختلف در گوشه هایی از این کشور پهناور به عنوان ضرورتی 

جدایی ناپذیر از زندگی بشر بر روی زمین به جای مانده است.

در برهه ای از تاریخ، معماری دست کند و بهره گیری از آن در بخش های 

مختلف زندگی انسان نقش و تأثیر بسزایی داشته است. هدف ما، معرفی 

گونه ای از آن در قالب سیستم و فّناوری آب رسانی است؛ که نمونه اصیل و 

بارز این فّناوری، قنات است که خود نیز از بخش های مختلف با کاربرد های 

متفاوتی تشکیل شده است. لذا با توجه به موضوع این گفتار پس از معرفی 

ساختار  بوم کن،  بررسی  به  قنات  ساختار  و  دست کند  معماری  اجمالی 

فیزیکی، نقش و اهمیت آن خواهیم پرداخت.

2- معماری دست کند

معماری دست کند )دست کن( در نقاط مختلف جهان و به صورت هاي 

متنوعي قابل مشاهده است. در نگاه نخست ساده ترین نوع آن که در ذهن 

تصور مي شود، فضاهایی ابتدایی و ایجادشده در طبیعت است که به منظور 

سرپناه موقت یا دائم انسان و دام به کار می رفته. برخی از گونه های این 

با  و  نوع معماری، ظاهری ساده ولی درعین حال ساختاری پیچیده دارند 

گذشت زمان و به فراخور نیاز انسان شکل گرفته اند. در حالت کلی این گونه 

از معماری خود بر اساس نوع شکل گیری و نحوه ایجاد، به دو دسته تقسیم 

می شود:

1-2- دسته اول دست کن هایی که در دل صخره و یا کوه ایجاد می شده 

و کاربرد مسکونی، آرامگاهی، نیایشگاهی و یا دفاعی داشته اند. این گونه از 

دست کن ها یا توسط انسان و با استفاده از ابزارهای ساده و ابتدایی احداث 

می شدند و یا این که حاصل فعل وانفعاالت زمین شناسانه بوده اند. نمونه هایی 

از این نوع را می توان در روستای تاریخی میمند در استان کرمان، روستای 

کندوان در غرب کشور، گور دخمه های نقش رستم در استان فارس مربوط 

قیزقاپان در سلیمانیه  نیایشگاه صخره ای  به دوران هخامنشی و ساسانی، 

عراق و مواردی دیگر خندق های سنگی شهر تاریخی ابرکوه را با عملکردی 

دفاعی نام برد )ساروخاني، 1385(.

برخی  زیر  در  که  هستند  زیرزمینی  کن های  دست  دوم  دسته   -2-2

از شهرها و روستاها با عملکرد دفاعی احداث می شده اند و تا بیرون شهر 

بیگانگان مورداستفاده قرار  ادامه می یافتند و هنگام حمله دشمنان و  نیز 

نیز  مواردی  در  دارد.  وجود  نوش آباد  شهر  در  آن  نمونه  که  می گرفته اند 

فاضالب  دفع  کانال های  همچون  داشته اند،  تأسیساتی  و  خدماتی  کاربرد 

در تخت جمشید و یا قنات هایی که در شهرها و روستاهای مناطق کویری 

کشور جهت انتقال آب مورداستفاده قرار می گرفته اند )ساروخاني، 1385(.

3- معرفی قنات

فّناوری احداث قنات در مناطق مرکزی فالت ایران که از اقلیمی گرم 

برای  مناطق  این گونه  ساکنین  توسط  دیرباز  از  برخوردارند،  خشک  و 

آب  که  می گرفته  قرار  مورداستفاده  زیرزمینی  آب  منابع  از  بهره برداری 

است.  منتقل می کرده  پایین دست  مناطق کم عمق  به  باال  از  را  زیرزمینی 

قرار  مورداستفاده  بیشتر  زیر  ویژگی های  با  مناطقی  در  قنات  فّناوری 

می گرفته است:

آبیاری  از  حمایت  برای  دائمی  رودخانه های  که  مناطقی  در   -

وجود نداشته باشد.

در مناطقی با آب وهوای خشک که میزان تبخیر بسیار باالست   -

و با کمبود شدید منابع آب مواجه است.

در مناطق حاصلخیز که جریان های آب در اعماق زمین وجود   -

.)Beaumont,1971( دارند

1-3- تاریخچه قنات

گابریل هنری1 معتقد است که در حدود 800 سال قبل از میالد مسیح، 

حفاران ایرانی، تعدادی کانال برای استخراج آب از معادن زغال سنگ تعبیه 

کردند. این فّناوری بعدها، مورداستفاده کشاورزان قرار گرفت و در سراسر 

فالت ایران توسعه یافت. در حدود 525 سال قبل از میالد مسیح از طریق 

ایرانیان به عمان و عربستان رسید و لشگرکشی های ایرانیان در سال 500 

قبل از میالد نیز باعث انتقال آن به مصر شد. با مرور زمان این فّناوری به 

.)Boustani,2009( سایر کشورها انتقال یافت

2-3- ساختار قنات

نام مقنی،  به  از کارگران ماهر،  به طور سنتی، قنات ها به وسیله گروهی 

1-Gubriel Henry
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احداث می شدند. اولین گام در ساخت قنات، یافتن یک منبع آب مناسب 

است. جست وجو در نقطه ای آغاز می شود که مخروط های افکنه با کوه ها 

برخورد می کنند. اساساً دست یابی به آب در کوه ها، به دلیل سهولت حفاری 

در مخروط های افکنه و جابجایی آب آسان تر است. مقنی، با دنبال کردن 

مسیر منبع اصلی آب، به نشانه هایی از شاخه های آب زیرزمینی از قبیل 

ریشه های عمیق گیاهان یا ترواشات فصلی دست می یافت. )تصویر شماره 

)1

تا مکان آب مشخص  پس ازاین مرحله، یک چاه آزمایشی حفر می شد 

تصویر شماره 1 : برش عمودی یک نمونه قنات، مأخذ: حائری، 1386: 57 و خوانساری، 1383: 27.

http://www.hamshahrionline.ir :تصویر شماره 2 : اجزای تشکیل دهنده قنات، ماخذ

شود. در مرحله بعد، تجهیزات موردنیاز برای شروع کار حفاری جمع آوری 

.)Beaumont,1971(می شد

3-3- اجزای قنات

قنوات به طورکلی از ساختاری تقریباً مشابه به هم تشکیل شده اند که به 

شرح زیر است )تصویر شماره 2(.

- مظهر قنات: محلی که آب بر روی سطح زمین پدیدار می شود.

- داالن قنات: کانالی که مقطع آن شبیه یک نعل اسب است و دارای 

شیب مالیمی برای انتقال آب از آب رسان به مظهر قنات است.
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تصویر شماره 3 :برش قائم یک نمونه بوم کن، ماخذ: جزوه درسی دکترتهرانی، دانشگاه شهید بهشتی تهران
تصحیح و ترسیم مجدد: نگارنده

تصویر شماره 4 : برش افقی و بخش های مختلف یک بوم کن در قناتی اطراف یزد- سال 1366
ماخذ: جزوه درسی دکترتهرانی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، تصحیح و ترسیم مجدد: نگارنده

- بخش خشک: بخشی از داالن قنات که بین بخش مرطوب و مظهر 

آب،  میزان  کاهش  علت  به  کانال  قسمت،  این  در  است.  قرارگرفته  قنات 

تدریجاً عمیق تر می شود.

- بخش مرطوب: دیوارهای متخلخل درون داالن قنات. میزان تراوش آب 

در قنات، مستقیماً وابسته به بخش مرطوب است.

- میله های قنات: چاه های خشکی که در طول داالن قنات واقع شده تا 

استخراج خاک و نیز تصفیه و الیروبی را تسهیل سازد. فاصله بین دو میله، 

بر اساس عمق قنات و مسیر هوا تعیین می شود.

)آغاسی،  می شود  نامیده  مادر چاه  آب،  نفوذ  چاه  دورترین  مادر چاه:   -

صفی نژاد، 1379(.

4- بوم کن

جمله  آن  از  می گذارند  تأثیر  قنات ها  فرم  و  شکل  در  بسیاری  عوامل 



علـمی80 کمـیته 
                   معـماری بومــی ایکـومـوس ایـران

می توان به جنس زمین و شیب بستر آن اشاره کرد که گاهی نیز همین امر 

منجر به طوالنی شدن مسیر قنات می شد و مقنیان را بر آن می داشت تا 

به منظور تأمین رفاه و آسایش و امنیت خود در برابر سرما و گرما و یا حمله 

حیوانات وحشی سرپناهی برای خود احداث کرده تا طی مدت حفر قنات 

از آن بهره گیرند؛ لذا این فضا با توجه به ساختار و ویژگی های خاصش، 

به لحاظ سادگی در فرم، ابعاد و تناسبات انسانی تمام نیازهای مقنیان را 

برآورده می ساخت که حتی پس از احداث قنات در مواقع گسترش قنات و 

یا انجام تعمیرات نیز مورداستفاده قرار می گرفت.

معموالً مقنیان در هر سه کیلومتری که در کوره قنات پیش می رفتند و 

میله های مربوط به کوره قنات را به هم مرتبط می کردند، بوم-کن جدیدی 

رفت وآمد  زمان  از  تا  می کردند  احداث  چاه  میله  درون  در  یا  و  کنار  در 

از هنگامی که وسایل  ولی  باشند.  کار خود مسلط  بر  و  کاسته شده   آن ها 

نقلیه چرخ دار عمومیت  یافت و وارد زندگی مقنیان شد، بوم کن نشینی نیز 

.)Tehrani,2003( ضرورت خود را از دست داد

1-4- ساختار فیزیکی

بوم کن همان گونه که ذکر آن رفت به عنوان بخشی از فضای قنات، به 

لحاظ فرم، شکل و معماری از ساختار فیزیکی آن طبیعت می کند. نحوه 

احداث بوم کن بدین صورت بوده که مقنیان در کنار میله قنات، محل ورود 

تصویر شماره 5 : نقشه یک  نوع بوم کن و فضاهای تشکیل دهنده آن
ماخذ: جزوه درسی دکترتهرانی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، تصحیح و ترسیم مجدد: نگارنده

به آن را در نظر می گرفتند سپس شروع به حفر راهروی ورودی با شیبی 

مالیم می کردند که در مواردی نیز از پله برای دسترسی به فضاهای داخلی 

بوم کن )تصویر شماره 3( استفاده می شد و پس از رسیدن به عمق موردنظر، 

در انتها یک راهروی کوتاه با سطحی صاف حفر می شد که در اطراف آن 

اتاق  شامل  فضاها  این  می گرفت.  قرار  بود  مقنیان  موردنیاز  که  فضاهایی 

کلنگ کش خانه1 که محل قرار دادن وسایل و ابزار مقنیان بود، اتاق خواب و 

آشپزخانه که محل استراحت و خوردوخوراک آنان بود )صفی نژاد،1379(.

اقامت  برای  موردنیاز  هوای  تأمین  به منظور  نیز  قنات  داخلی  فضاهای 

ارتباط  زمین،  سطح  با  قائم  هواکش هایی  به وسیله  مقنیان،  سکونت  و 

بین این اتاق ها را با هوای آزاد بیرون برقرار می کردند )تصویر شماره 4(. 

نیز  از ریزش سقف  ایجاد استقامت فضاهای داخلی و جلوگیری  به منظور 

در قسمت هایی بخشی از خاک موجود در فضا را به صورت ستون تراشیده 

و از آن به عنوان حائل وزن خاک الیه های فوقانی بهره می گرفتند )تهرانی، 

.)1379

تا  را  فضاها  ابعاد  و  ارتفاع  که  بود  این  مقنیان  تمهیدات  از  دیگر  یکی 

می گرفتند.  نظر  در  نیاز خود  با  متناسب  و  کوتاه  داشت  امکان  که  جایی 

کف فضاهای داخلی را نیز جهت تأمین آسایش مفروش می کردند )تصویر 

شماره 5(.
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1- الف- بخش انتهایی کوره پس از مادرچاه. این بخش ازنظر آبدهی قنات حائز اهمیت است، با ادامه حفاری در پیشکار به منابع آب زیرزمینی بیشتر دسترسی 

پیداکرده و آبدهی قنات افزایش می یابد. در این حالت بخش جدید انتهای کوره به نام پیشکار است لذا محل پیشکار در طول عمق قنات تغییر می یابد.

ب- محل ادامه حفاری در کوره قنات )واژه نامه قنات(.

قنات ها حتی پس از احداث، نیاز به ترمیم و بازسازی داشتند و گاهی 

نیز تغییرات جمعیتی شهرها و روستاها این ضرورت را ایجاب می کرد که 

در بخش هایی، قنات را توسعه داده و مسیر انتقال آب را به قسمت موردنظر 

نیز  پیشکار1  توسعه  در  بازسازی،  و  ترمیم  بر  عالوه  امر  این  دهند.  تغییر 

صورت می گرفت؛ لذا به همین دلیل بوم کن ها مجدداً مورداستفاده مقنیان 

قرار می گرفتند.

نتیجه گیری

معماری جدا از تعریف و گونه های آن، پیوندی ناگسستنی میان انسان و 

محیط طبیعی وی برقرار می کند که درگذر از دوره ای به دوره دیگر و سیر 

تکامل بشر نقشی تأثیر پذیر و تأثیرگذار بر این روند داشته است. ازاین رو 

تغییرات رفتاری انسان ها در طول تاریخ و به طبع آن، دگرگونی ساختاری 

در فضاهای فیزیکی شهر ها و روستاها موجبات تغییرات منظری و کالبدی 

آن  بر  را  انسان  نیاز،  احساس  لذا  فراهم می کند.  را  انسانی  سکونتگاه های 

می داشت تا در هر برهه از زندگی جهت رفع آن بکوشد و خود را با شرایط 

زمانی و مکانی موجود وفق دهد. در این میان تمامی پیشرفت های حاصل 

از این تالش، حرکتی ناگزیر و در نوع خود سازنده و مفید بوده، به گونه ای 

که پذیرش این امر را برای تمامی ساکنین منطقه امکان پذیر می کرده است؛ 

بنابراین می توان دریافت که تمامی این دگرگونی ها واجب و ضروری بوده 

به گونه ای که اهمیت آن را در پیشرفت های حاصل شده در جوامع بشری 

می توان به وضوح مشاهده کرد.

در پایان چنین استنباط می شود که پدیده ای به نام بوم کن  نشینی که 

زمانی بین مردم مناطق گرم و خشک ایران رایج بوده و اکنون با تغییرات 

به وجود آمده در فّناوری، صنعت و معماری رنگ کهنگی به خود گرفته 

و حتی در بیشتر مناطق مرکزی ایران جز نام و نشانی از آن چیز دیگری 

بر جای نمانده، امری طبیعی بوده؛ چون دیگر نیاز و ضرورت احداث آن 

مکتوب  با  را  فن  و  سنت  این  می-توان  تنها  بنابراین  نمی شود؛  احساس 

نمودن تجربیات بزرگان و پیشکسوتان این حرفه زنده نگاه داشت.
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بـا  بودم  رفته  فـریـدون کـنار  بـه  سـیبری  درنـای  دیـدن  بـرای  کـه  سـفری  اولـین  در 

دومـاچـال که یک روش مدیریت بومی شکار پرندگان است آشـنا شـدم. دوماچال ها مشابه 

دانــش  و  تجــربــه  کــه  ایـران  از  مـنطقه  ایـن  در  فـقط  و  طـبیعی انـد  ذخـیره گـاه های 

ایــجاد  بــرای  مــیراثــی  بــه عــنوان  پســر  بــه  پــدر  از  آبزی  پرندگان  بــومــی شکار 

یــک ســبک زنــدگــی روســتایــی منتقل شده، وجـــود دارد. بــازدیــد از این دامگاه ها 

بـــدون  معموالً  و  نیســـت  آســـان  چــندان  هســتند،  دیــد  از  پــنهان  اغلب  کــه 

گـــفته  طـــبق  اســـت.  غـــیرمـــمکن  محـــلی  مـــعتمد  افـــراد  پـــادرمـــیانـــی 

مـنطقه  دومـاهـای  آخـــریـــن  از  یـــکی  از  دیـــدن  شـــانـــس  مـــا  دامـــگاه دار، 

انداختن  دام  به  مـی بـرد.  کار  به  را  پـرندگان  شـکار  مـنحصربـه فـرد  هـنر  کـه  داشـتیم  را 

پـرنـدگـان اگـرچـه ظـالمـانـه به نظر مـی رسـد و مـا از هـرگـونـه بحث وجدلی بـا دامـگاه دار 

تأییدیه  کـه  اردک سـانـان  اسـت  شـکار  بـومـی  مـدیـریـت  روش  تـنها  بودیم،  شده  مـنع 

سـازمـان حفاظت محیط زیست و فعاالن این عرصه را دارد.

فـصل  در  و  بـرنـج  بـرداشـت  از  پـس  فـریـدون کنار  مـنطقه  شالی کاران  از  دسته ای 

اضافی  آب  خروج  برای  که  زهکشی  کانال های  بستن  با  پـرنـدگـان،  زمستانی  مـهاجـرت 

و در گـــوشـــه ای  تبدیل می کنند  تاالب های دست ساز   به  را  شالیزارها طراحی شده، آن ها 

بـــومـــی  دسترس  در  مـــصالـــح  بـــا  بـــهینه ای  ســـاخـــتارهـــای  آن  از 

ایـن  اسـتفاده شـود. در  پـــرنـــدگـــان  بـــه عـــنوان دامـــگاه  تـــا  مـــی ســـازنـــد 

روش سـنتی، دامـگاه داران دسـته ای از اردک هـای سـرسـبز را تـعلیم مـی دهند و بـه عـنوان 

زمـــان بـــندی  مـــهارت  صـــبر،  و  تجربه  به  دامـــگاه دار  مـی کـنند.  اسـتفاده  طـعمه 

از  دســـته ای  هنگامی که  و  مـــی آمـــوزد  را  آبزی  پـــرنـــدگـــان  انداختن  دام  به 

دامــگاه دار  مــی گــذرنــد،  شــالــیزارهــا  فـــراز  از  مـــهاجـــر  پـــرنـــدگـــان 

ســقف اتــاقــک دیدبانی خود را بازکرده، پــرنــدگــان اهــلی را پــرواز مــی دهــد تــا 

پــس از چــند دور پــرواز و ایجاد سروصدا و هیاهو بــه دومـــاچـــال بـــرگـــردنـــد، 

دوماچال؛ یادداشتی 
بومی  دانش  یک  بر 
رو به  فراموشـــی

ت
وای

ر
مـــولود جابــــری

در  یونسکو  کرسی  ارشد  کارشناسی 

دانشگاه  جهانی،  میراث  مطالعات 

برندنبورگ
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پـــرنـــدگـــان مـــهاجـــر که توجهشان جلب شده، بـــا مـــناســـب 

دیـــدن فـــضای تـــاالب کـــه مـــملو از پـــرنـــدگـــان دیگر است، 

فریب خورده، دسته اردک های اهلی را دنبال می کنند و در دوماچال فرود 

هم  خائن  اردک  به  که  دست آموز  اردک های  میافتند.  دام  به  و  می آیند 

معروف هستند، به دلیل آشنایی با محیط از تله دوما بیرون می آیند و با 

گرفتن دانه تشویق می شوند.

نــمونــه  یــک  بــه عــنوان  دومــاچــال  کــردن  بــرپــا  بــرای 

تصویر شماره 1 : نقشه شماتیک یک دوماچال که توسط عباس گلی، شالی کار و دامگاه دار کشیده  شده  است )منبع: الن ووسالو و همکاران، 2018(
1. حوضچه مثلثی دوماچال برای گرفتن اردک های وحشی، اندازه در حدود ده در شش در بیست متر.

2. راهرویی که اردک ها را به سمت کلبه اردک های اهلی )قطر یک متر( هدایت می کند که ازآنجا دومادار اردک های آموزش دیده اهلی را به سمت دسته اردک های وحشی پرواز می دهد.
3. محل مستقر شدن دوما دار در زمان انتظار برای نشستن دسته اردک های وحشی که اردک اهلی آموزش دیده را دنبال کرده اند. دایره ای به شعاع حدود 1 متر با پوشش نی.

4. فاصله بین کلبه طعمه )3( و استخر دوما، قطعه استتار شده توسط نیزارها.
5. تورها: نی یا پارچه ای یا پنبه ای.

6. مرز درختان بومی.
7. سازه »کرس« که روش جدایی از دوما و غیرقانونی است.

8. مرکز دامگاه )قطر حدود صد متر( که پرندگان در ابتدا برای امنیت در آنجا می مانند.
9. محلی که اردک های وحشی به دلیل عادت کردن نزدیک تر می آیند.

10. کلبه یا سازه دائمی که محل استراحت دامگاه دار است.
11. اتاقک سیمانی با قفل و بست برای نگهداری اردک اهلی و محافظت از آن ها در برابر حیوانات وحشی و سارقان.

12. محلی که دانه پاشی شبانه برای اردک ها بافاصله 20 تا 30 متر انجام می شود.
13. چوب کنترل کننده تور دام که به روی حوضچه مثلثی شکل می افتند.

14. همان کلبه شماره )3( اما متعلق به دوماچال دیگر.

بــازســازی  و  ســاخــت  ســنتی  دانــش  بــه  بــومــی  مــعماری 

هـــزاران  کـــاشـــت  بـــا  دامـــگاه  مــنطقه  است.  نیاز  ســالــیانــه 

ایـــجاد  افـــرا،  و  تـــوســـکا  مـــانـــند  بـــومـــی  درخـــت 

و  شـــالـــیزارهـــا  دورتادور  دست ساز  مـــوقـــت  دیـــواره هـــای 

اهـلی  اردک هـای  از  نگهـداری  بـرای  دائمی  سـاخـتارهـای  احـــداث 

مـشخص  گذرگاه ها  و  دامـگاه دار  بـرای  دیدبانی  اتـاقـک  آموزش دیده، 

یـا دو مـاه  این سـاخـتار گسترده در شروع فصل سرما یـک  مـی شـود. 
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تصویر شماره 2 : ساختار اصلی یک دوماچال. عکس: خبرگزاری فارس، بهروز خسروی، 1390.

تصویر شماره 5 :دومـاچـال بـرکـه مـثلث شـکل محصوری است، پـس از نشسـتن اردک هـای 
اهـلی و مـهاجـر تـوری روی پـرنـدگـان کـشیده مـی شود. پـرنـدگـان اهـلی آزاد مـی شوند 
و باقی اردک سانان شکار می شوند. ممکن است پرندگان مهاجر از گونه های دیگر نیز به دام 
را رها می کند. عکس: خبرگزاری فارس، بهروز خسروی،  دامگاه دار آن ها  بیفتند که معموالً 

.1390

پرواز  برای  دار  دام  نگهبانی  اتاقک  به  را  اهلی  اردک های  که  :راهروهایی   7 شماره  تصویر 
می رساند . عکس: خبرگزاری فارس، بهروز خسروی، 1390.
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قـبل از ورود پـرنـدگـان مـهاجـر، برپا می شود و در فـصل کشـت بـرنـج 

دوباره برچیده می شوند.

بــی راهــه هــای  از  گــذشــتن  با  دومــاچــال،  دیــدن  بــرای 

دام هــای  بــا  زمســتان  فــصل  در  کــه  کــشاورزی  زمــین هــای 

هــوایــی کرس و گذر )روش غیرقانونی( پـوشـانـده شـده بـودنـد و عبور 

از مـیان انـبوه درخـتان و آبـگیرهـای دسـت سـاز بـه دامـگاه رسـیدیـم. 

راهـروی بـاریـک و درازی کـه وسـط تـاالب بـا چـوب و نـی ساخته شده 

پـرنـدگـان  دادن  پر  بـرای  کـه  مـی رسـید  نگهبانی  اتـاقـک  بـه  بود، 

بـا  نیز  را داشـت. دورتادور دوماچال  بسـته کـردن سـقف  و  بـاز  امـکان 

نـی هـای بـرافـراشـته محاصره شده بـود. شالیزارهای روبـه روی مـا مـملو 

از گـونـه هـای پـرنـدگـان مـهاجـری بـود کـه در مـرز دامـگاه پـناهـگاه 

بـه  دسـترسـی  غیرمجاز  شـکارچـیان  چراکه  بودند،  پیداکرده  امـنی 

مـناطـق تـحت مـالـکیت خـصوصـی دامـگاه داران را نـدارنـد. بـسیاری 

از پـرنـدگـان مـهاجـر بـرای عـبور بـه مـناطـق جـنوبـی تـر، فـقط چـند 

دست ساز  تاالب های  این  مهمان  تجدیدقوا  و  اسـتراحـت  بـرای  روزی 

هستند. در حقیقت، به نظر می رسد دامگاه ها مسیرهای مهاجرت تاریخی 

پرندگان آبزی را نیز حفظ می کنند.

در طی گشت وگذارم بـرای پـیدا کـردن نـشانـی از قـدمـت دومـاچـال 

از  بـسیاری  هـمچون  مـی رسـد  نظر  به  نـداشـتم.  دستاوردی  چـندان 

دانـش هـای بـومـی سرنخ آن را نـیز بـایـد در تـاریـخ شـفاهـی جسـتجو 

کـرد. الن ووسالو، محقق فنالندی که زندگی خود را وفق حفظ زیست بوم 

پرندگان مهاجر مازندران و مشخصاً درنای سیبری کرده است، به اهمیت 

با  گفت وگوهایی  پیش  سال ها  از  و  برده  پی  حفظ  در  دامگاه ها  نقش 

دامگاه داران انجام داده که نتایج آن در مقاله ای با همکارانش در سال 2018 

منتشر شد. طـبق تـحقیقات آلـن ووسـالـو، مسن تـریـن دامـگاه داری کـه 

او مـصاحـبه کـند، حـاج فـرامـند یـزدانـی 105  بـا  مـوفـق شده است 

گـرفـته   یـاد  پـدرش  از  پـیش  صـدسـال  را  روش  ایـن  کـه  است  ساله 

اسـت. دامـگاه داران سـنتی هـم عـصر حـاج یـزدانـی نـیز داسـتان هـایـی 

از پـدران خـود نـقل مـی کنند کـه بـه دو الی سـه نسـل قـبل و اواسـط 

گســترده  کشــت  بــا  هم زمان  تقریباً  کــه  بازمی گردد  قـاجـار  دوره 

یــک  دامــگاه داری  بــنابــرایــن،  است.  کشور  شــمال  در  بــرنــج 

امرارمعاش ثــانــویــه مــتکی بــر هــمان امرارمعاش اولـیه و وابسـته 

بـه شـالـیزارهـای بـرنـج اسـت و درنتیجه، نبود یکی به نابودی دیگری 

منجر می شود. روند تغییر کاربری اراضی و تبدیل الگوی کشت از شالیزار 

به باغ و ویال و همچنین رونق روش های غیرقانونی و بی رویه صید پرندگان 

مهاجر باعث کاهش چشمگیری در برپایی دوماها شده است. درحالی که این 

دامگاه های سنتی به عنوان محل گذر و اسکان موقت پرندگان مهاجر مکانی 

بی نظیر برای پرنده نگری و بومگردی  است. طبیعت گردی در مقیاس کوچک 

و کنترل شده می تواند به حفظ سنت برپایی و بازسازی دوماها کمک کند 

و همچنین می توان خوش بینانه امیدوار بود بارونق دامگاه های سنتی دست 

شکارچیان غیرقانونی از شکار پرندگان مهاجر نیز کوتاه شود.
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