
1 تابستان ۱۳۹۸ / شـماره 2

شماره 2 / تابستان 88/98 صفحه
مه گاهـنا

می
لـ

 ع
ته

ـی
کم

ان
ـر

 ای
س

ـو
وم

کـ
 ای

ـی
مـ

 بو
ری

ما
عـ

  م
   

   
   

   
   

   
   



2
زمستان ۱۳۹۷ / شماره ۱

علـمی کمـیته 
                   معـماری بومــی ایکـومـوس ایـران

committee.bumi@gmail.com

iran_ciav



گاهنامه کمیته علمی معماری بومی ایکوموس ایران) گزارش داخلی(
شماره دو تابستان 1398

زیر نظر ایکوموس ایران - کمیته علمی معماری بومی
سیاوش  امرایی،  عاطفه  الفبا:  حروف  ترتیب  به  تحریریه  هیات  اعضا 
صابری کاخکی، سید محمدامین طباطبایی، مهسا عباسی گراوند، مونا 

کردی.
طراحی گرافیک: مونا کردی 

عکس روی جلد: منظر فرهنگی هورامان، روستای پالنگان، کردستانس- 
علی متین

این  در  مندرج  تصاویر  و  ،مقاالت  ،گزارش ها  یادداشت ها  کلیه 
اعضا  و  ایران  معماری   فرهنگ  به  عالقه مندان  توسط  گاهنامه 
آزاد  اشتراک  هدف  به  و  ایران  ایکوموس  بومی  معماری  علمی  کمیته 
شده  تهیه  زمینه  این  در  بومی  و  ،محلی  جهانی  آگاهی های  و  دانش 
مسئولیت های  کلیه  است.  آزاد  منبع  ذکر  با  آن  ها  از  استفاده  است. 
پژوهشگران  و  بوده  نگارندگان  عهده  بر  آن ها  محتوی  از  ناشی 
یابند. دست  تکمیلی  اطالعات  به  نویسندگان  طریق  از   می توانند 

اهداف  با  مرتبط  مقاله  تصویر،  گزارش،  ارسال  و  ما  با  تماس  راه های 
کمیته علمی:

committee.bumi@gmail.com

سخن نخست
زبان فراموش شده زیست بوم ایران / سیاوش صابری کاخکی                                                            5

گفتگو
فهم معماری بومی / ناصر نوروززاده چگینی                                                                                        8

یادداشت
دانش بومی، دانشگاه غیربومی / محمدرضا اولیاء                                                                                                11
تجارب ساخت مسکن بومی پیش و پس از بحران  /  ترانه یلدا                                                            18

درآمدی بر شناخت
اقامتگاه موقت دامداران کوچ نشین )گالش ها (  / مرتضی محرابی، مژده صیادی       22

بررسی تالش های جـوامع بومی در تبیین حدود باغ ها و اراضی کشاورزی از نمونه های 
اصیل بومی تا اقدامات دوره ی کنونی، بررسی نمونه موردی: باغشهر تاریخی مهریز و 
روستاهای اطراف آن/ سید محمدامین طباطبایی                                               26

مقاله
تجربیات معماران قدیم / منصوره درمحمدی                                                                                                                  44

گزارش
کومه، ترکیب ایده ای بومی با دانش آکادمیک / محمد ابراهیم کهنسال                                  54
برگزاری کارگاه جهت آشنایی با معماری بومی / برگزارکنندگان                                    72

اسکیس

دیـده بان

تصاویر
در  کوچه پس کوچه های ایران/ علیرضا سلمان زاده                                                                 74

دیوار چینه،مهریز، یزد./ سید محمدامین طباطبایی                                                              86

منتخب تصاویر ارسالی از معماری بومی                                                               80

ترجمه
بررسی معماری بومی خانه های مسکونی عثمانی در بخش باالیی شهر سالونیک در یونان 
/ نیکو خالقی                                                                                                                         50

فهرست:

مقاله - چکیده
گنبدهای جازموریان / حمیده چوبک                                                                                                                  48



4
زمستان ۱۳۹۷ / شماره ۱

علـمی کمـیته 
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مقــدمه

این شماره گاهنامه کمیته علمی معماری بومی یک چندی با تأخیر تقدیم می شود. نخست به دلیل آنکه ما نیازمند 
همکاری نویسندگان یادداشت ها وگزارش ها در ارسال به موقع وکامل متن ها و تصاویر هستیم. 

دیگر آنکه طراح گاهنامه و همکاران ایشان هم خود از اعضای داوطلبند و لذا بر اساس زمان فراغت می توانند به 
ما کمک کنند. سوم اینکه ما با درخواست هایی از جنس تکمیل و تغییر در یادداشت های ارسالی مواجه می شویم که 
اگر چه رویه نیست اما با آن مواجه شده ایم مثل یادداشتی در مورد روستای مزار، استان خراسان رضوی، که علیرغم 
وقت زیادی که از ما گرفت، در نهایت در این شماره منتشر نشد. به هر روی، از دیگر نویسندگان به جهت تأخیر 

پیش آمده پوزش می خواهیم. 
عالوه بر سپاس صمیمانه از همه مشارکت کنندگان در ترویج موضوعات مربوط به معماری بومی در این شماره، 
می کنند،  همراهی  را  ما  خود  یادداشت های  با  منظم  به طور  که  اولیا  محمدرضا  دکتر  آقای  جناب  از  ویژه  به طور 

سپاسگزاریم.
قدردان دوستانی که در دانشگاه شیراز با برنامه ریزی سرکار خانم دکتر اختیاری کار گروه تخصصی را در حوزه 

معماری بومی بر پا داشته اند و امید است که به نتایج منسجم و پر باری دست یابند، هستیم.
 امیدواریم این الگو توسط دیگر دوستان عضو هیات علمی مراکز آموزشی و پژوهشی نیز قابل بهره برداری گردد.

به واسطه تجاربی که در حوادث طبیعی اخیر در نسبت با معماری بومی سرزمینمان حاصل شد نیز عزیزانی در قالب 
مصاحبه و نوشته در ترویج آن همت کرده اند؛ که در خور سپاس است.

برگزار  کارگاه  دو  گاهنامه  این  شدن  آماده  مدت  طی  در  که  برسد  گرامی  خوانندگان  آگاهی  به  است  شایسته 
شد. نخست کارگاه مستند نگاری معماری بومی، در چین که یکی از اعضا در آن با معرفی کمیته شرکت کردند و 
دیگری نشستی علمی با موضوع: »آموختن از معماری بومی«، که توسط یکی از اعضا فعال کمیته در استان یزد، 
مختصر  اطالعات  که  شد  مدیریت  و  پیگیری  طباطبایی،  محمدامین  سید  مهندس  آقای  جناب  مهریز،  شهرستان 
 آن از طریق شبکه های اجتماعی تقدیم شد. گزارش هر دو اقدام به صورت مفصل در شماره بعد تقدیم می گردد. 

امیدواریم شماره بعدی هر چه سریعتر آماده و تقدیم شود. چشم انتظار همت و کوشش اعضا فعال کمیته هستیم. 

کمیته علمی معماری بومی ایکوموس ایران 
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دکتـر سیاوش صابری
فرهنگی  موسسه  پیوسته  عضو 
علمی  رئیس کمیته  و  ایران  ایکوموس 

معماری بومی

سخن نخست

معماری زیست بوم ایرانی که از این پس با چشم پوشی در این یادداشت، معماری 
بومی نامیده می شود، بخش بسیار مهم و البته رو به انقراض معماری ایران است. 
اشاره  ایران  بومی  معماری  موضوع  در  ما  چالش های  از  یکی  به  یادداشت  این  در 
می کنیم. امروز پس از سال ها تجربه معماری در این سرزمین و نیز پس از تجربه 
معماری معاصر ایران، ما در اینجا و در این فضایی که زیست می کنیم، ایستاده ایم. 
بهبود  هدف  به  بلکه  نیست.  یادداشت  این  کار  امروز  رایج  معماری  ارزیابی  و  نقد 

آینده می خواهیم بدانیم در چه شرایطی هستیم.
از  پس  بیاندازیم،  نظری  ایران  معماری  گذشته  به  بخواهیم  اگر  بررسی  این  در 
گذار از دورانی که گذشته را صرفا افتخار می دید و در ابتدای زمانی که رابطه نسلی 
با تاریخ سرزمینش دچار آسیب های جدی شده است و بی آنکه آنرا بشناسد یا نقدی 
یادداشت ها  و  در گزارش ها  تحلیل های ساده ای که  فرای  و  نهاده  به یک سو  کند 
و گفت وگوهای معماری راجع به گذشته و سنت و تجدد و امروز می شود، تعریف 

معماری بومی با دشواری همراه خواهد بود.
در شماره نخست این بی نام نامه، نظری اجمالی به برخی تعابیر از معماری بومی 
ایران شد. باید اذعان کرد مشابه همه آنچه نادانان در برداشتن و چسباندن مفاهیم 
از فرهنگ و زبان غالب به زبان و فرهنگ دیگر می کنند و به جبران گناه کم کاری 
نهادی چون  در  کار  اداری  الزامات  البته  و  نظریه پردازی  و  دانش  و  علم  در حوزه 
ایکوموس، این کمیته نیز ناچار شده معادل خود را در عبارتی که شاید ترجمه آن 
از  با آگاهی   را به بومی )...( تلقی کرده باشد، بداند. پس در یک سالگی کمیته و 
پرسش ها و گفتگوهای متعدد و نیز مالحظه ی مکاتبات اعضا، مایلم پیش از هرچیز 
گرامی  خوانندگان  برای  داشته ایم،  فهم  این  در  که  چالشی  در  را  اندیشه  بساط 

بگسترانم. شاید مسیر دانایی هموار گردد.
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دانش ما در مورد چگونگی شکل گیری معماری در تاریخ ایران 
از ساحت های مختلفی  این دشواری  است.  با دشواری هایی همراه 

برمی خیزد که هر کدام نیازمند تبیین و تدقیق است.
ایران  امروز می خواهیم در زمینه معماری  آنکه، ما که   نخست 
با هم سخن بگوییم هنگامی که در مورد معماری گفتگو می کنیم، 
دستوری سخن  چه  با  و  زبانی  دستگاه  چه  در  سازیم  آشکار  باید 
می گوییم. منظور از این دستگاه زبان و دستور آنست که زمانی که 
چیزی را درک می کنیم یا زمانی که می خواهیم چیزی را تعریف 
کنیم یا تبیین کنیم نظامی در ذهن و زبان ما شکل می گیرد که 
نداشته  دوست  ما  است  ممکن  است.  چارچوبی  و  دستور  دارای 
باشیم در قید چیزی بیاندیشیم اما مجموعه علم، تجربه، محیط و 
توان  و  نگرش  و  ادراک  این ها در شکل گیری سوی  بسیاری چون 
بیان و توصیف ما تاثیر می گذارند. ما در خالء ذهنی نمی اندیشیم 
و سخن نمی گوییم. این حجم پر شده یا این دستور زبان گفت وگو 

چیست و چگونه شکل می گیرد؟
این  خانواده  دانش آموخته  عموماً  که  آنها  ما،  آموزش  نظام  در 
رشته ها هستند بیش از هر کس و هر چیز معمارانی از کشورهای 
دیگر و شیوه و دستگاه فکری و عملی آن ها را شناخته اند، به روش 
از آن  باید پیش  احتماال  تقلید کرده اند و  و  یا شبیه آن ها ترسیم 
اندیشه و دستگاه فکری آن ها را به درستی آموخته باشند که حتی 
اینکار هم با آموختن اسامی سبک های معماری جهانی و نه درک 
و شواهد  آن ها، ساده سازی شده  و محیط  زمانه  فلسفی  مجادالت 
در دستگاه  رایج  به طور  آن ها هم  از  کافی  بر شناخت  امر داللت 
معماری حال ما ندارد در سوی دیگر و اگر براساس چند واحدی 
با کتاب هایی چون سبک شناسی  که گاه از روی بی میلی و تکرار، 
معماری ایران یا بروشور های معرفی آثار تاریخی، معماری ایران را 
با  یا در جدال  و  ارائه کرده اند  و  تعریف  و  تبیین  در کالس درس 
این وضع، به توصیف های شاعرانه از چیزی که نمی شناسند، دست 
را  شناختن  ابزار  اگر  آموخته اند.  معماری  زبان  این گونه  یازیده اند، 
اطمینان  آن  اندازه گیری  و  به سنجش  می توانیم  نشناسیم چگونه 
البته  و  است  زبان  این  دستور  اینجا،  در  ما  شناخت  ابزار  کنیم؟ 
زبان  به کارگیری  در  اگرچه  واژگان  شناخت  پس  نیست؛  واژگان 
مؤثر است اما به کاربرد درست آن به تنهایی نمی انجامد. این نکته 
توجه در بررسی های شکلی عناصر معماری و البته معماری بومی 

و نتیجه این شیوه فهم معماری است.
دستور  در  که  کنیم  ادعا  می توانیم  چگونه  شرایطی  چنین  در   

به  اگرچه  می اندیشیم.  معماری،  مورد  در  خودمان  معماری  زبان 
دستور  به  باید  بدبینانه(  کمی  معماری،)شاید  زبان  دستور  جای 
زبان زندگی در این سرزمین اشاره کرد که شواهد نشناختن آن ، 

اکنون، آشکار شده است.
و  عام  طور  به  معماری  به  راجع  می خواهیم  ما  که  هنگامی 
ذهن  در  بگوییم،  سخن  خاص  طور  به  بومی  معماری  به  راجع 
خود چارچوب ها و قواعدی از معماری حمل می کنیم که محصول 
دانش، بینش و فهم ما از زمانی که این موضوع را )به تصور خود 
داشته  وجود  تردید  این  جای  اگر  هست.  امروز  تا  ایم(  فهمیده 
باشد که این فهم و دانش )با اصطالح( با اشکال و ناراستی مواجه 
است، آن زمان چگونگه می خواهیم چیزی را که به اشتباه می دانیم 

چیست و اساسا آن نیست، ارزیابی و نقد و فهم کنیم؟
چه  و  می شوند  دانش آموخته  بسیار  چه  کژفهمی،  بازار  این  در 
و  و...  برگزیده  مسابقه،  نشست،  همایش،  و...  وکتاب  مقاله  بسیار 
در این صورت همه چنان مشغول وصف لباس پادشاهند که مگر 

کودکی بگوید که اساساً لباسی بر تن پادشاه نیست.
را  چیزی  که  زمانی  در  ما  می کند؛  بروز  دیگری  مشکل  اینجا 
ضابطه  و  قاعده  آن  برای  وگاه  می کنیم  تفسیر  آنرا  ندانسته ایم، 
بر فهم  بزرگتر می شود؛ چون عالوه  این مشکل  ، حال  می گذاریم 
غلط ما، مفهوم غلطی هم تولید می شود و سوم آنکه مفهوم اولیه 
به علت ضابطه و قانونی که گذاشته ایم، رفته رفته محو می شود. در 
خاتمه دیگر چیزی از مفهوم درست وجود ندارد که خود سره باشد 

تا ناسره از آن تمیز داده شود.
احتمال دیگری هم هست، ممکن است در زمانه یکسان شدن، 
این  کنیم.  تلقی  یکسان  و  جهانی  امری  هم  را  معماری  مفهوم  ما 
ساده ترین روشی است که ما را از دشواری در زبان خود ندانستن، 
آسوده می کند. چرا که دیگرانی در ساحت علم، متقبل این دشواری 
شده اند، کتاب هایی تألیف و یا ترجمه کرده اند و چون این مفهوم 
همان  به  پس  می دهیم!  قرار  خود  اندیشه  معیار  آن را  است؛  یکی 
شیوه می توان آغاز کرد: انواع ستون ها و تزیینات معماری غرب را 
بیاموزیم که انواع طاق های معماری شرق را بنامیم و البته در هیچ 
زمان ضرورتی به دانستن انواع عناصر معماری هند و چین و مانند 
مقابل  در  دنیا  جمعیت  سوم  یک  این  البد  است.  نبوده  که  این ها 
تجربه ساختن،  از  زمان، عددی  هزاره  این چند  و  بیستم  آن یک 

محسوب نمی شوند؛ در این شیوه ظاهرا مشکلی پیش نمی آید!
که  نیست  این  منظور  که  می یابند  در  گرامی  خوانندگان  حتما 
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به صورت متداول  نباید ترجمه کرد و  یا  از دیگران آموخت  نباید 
که  شود  یادآوری  باید  نکته  این  اما  کرد.  اختراع  ابتدا  از  را  چرخ 
موضوعمان  بلکه  نمی گوییم؛  ماهواره بر، سخن  اختراع  مورد  در  ما 
زمین.  کهن  تمدن های  از  یکی  ایران،  در  آن هم  و  است  معماری 
پس بحث در فهم لباس پادشاه، توسط یک خیاط است، نه حتی 

یک عامی.
قابل  معماری  مفهوم  مورد  در  را  احتمال  همین  بخواهیم  اگر 
طرح بدانیم، خواهیم دید که با چه دشواری در فهم و درک مفهوم 
معماری در ایران و معماری بومی به تبع آن، مواجهیم و متناظر با 
آن، بیم آن است که این ادعای نفهمی، ما را به جهلی مرکب دچار 
کند و در فرار از شرم گفتن » نمی دانم« توصیفاتی طرح کنیم که 
یا چنانچه گفته شد در قیاس نقشه ها اسیر شکل گرایی هستند و یا 

آنقدر توصیفی شده اند که پای از زمین به کل برداشته اند. 
حال که دانسته ایم برای فهم یک موضوع، باید زبان آن موضوع 
آن  از  نمی تواند  که  دارد  فرهنگی  موضوع،  یک  زبان  و  دانست  را 
دیگر،  زبانی  و  فرهنگ  با  امروزه  ما  که  پرسید  باید  باشد،  مستقل 
که بخش عمده آن محصول جهل ماست و البته نظام آموزشمان، 
کنیم؟  درک  را  ایران  بومی  معماری  موضوع  می خواهیم  چگونه 
که  انسان  که،  بیاندیشیم  بیش تر  و  پیش تر  کمی  ناگزیریم  شاید 
اسیر زمان و تا حدی مکان است، چگونه در امروز )زمان( و اینجا 
)مکان( می خواهد زمان گذشته و البته اینجا را درک و فهم کند؟

پاسخ به نظر می رسد در تنها فصل مشترک این دو گزاره، یعنی 
اینجا )مکان( است.

اگر فرض شود که این نقص پذیرفته شد که زبان امروز و مفاهیم 
پشت واژگان آن با زبان معماری تا پیش از امروز ما متفاوت بوده 
گاه  آن  داریم،  هم  را  گذشته  زبان  آن  دانستن  به  نیاز  ما  و  است 
این پرسش مطرح می شود که امروز چگونه می خواهیم گذشته را 
امروز  ما  که  تصوری  آیا  است؟  امر شدنی  این  اساس  آیا  دریابیم، 
با  داریم  گذشته  از  خود  تفسیرگرایی  و  تاریخی  متون  خواندن  از 
بر روزگاری که  تفکر حاکم  آیا ما می توانیم  انطباق دارد؟  گذشته 
قوام الدین شیرازی مدرسه غیاثیه خرگرد خواف را معماری می کرد 
او در  باید برای توصیف کار  بفهمیم؟ )و نمی دانیم از چه واژگانی 
زمانه او استفاده کنیم؛ چون هر چه بگوییم از اسکیس و راندو و 
پالن و نما و مقطع تا پرسپکتیو و کانسپت و غیره، از دستگاه مشاور 
و ناظر و پیمانکار و عامل چهار تا شرح خدمات و قراردادهای تیپ 

و ....  در مختصات زبان دیگری است(.

بانیان،  عامالن،  همکاران،  حاکمان،  اجتماع،  محیط  و  مردم 
مباشران، مخاطبان و بهره برداران این مدرسه چون علما و طالب و 
... چگونه به این کار می اندیشیده اند و چه گفت وگوهایی بین آن ها 

در گرفته است؟ 
آن همه که به سادگی نوشته شود »بنت هذه المدرسه المبارکه 
و تمت  قوام الدین شیرازی  استاد   المرحوم  العبد  ید  الغیاثیه علی 

بعمل العبد غیاث الدین شیرازی«.
یکی »بنت« کرد »علی ید« و دیگری »تمت« کرد »بعمل« و 
این پس هم که البد وظیفه  از  و  تمام شد  فاخر معماری  اثر  این 
بنامیم و سرگرم  و آذری  تیموری  ماست که آن را معماری دوران 
و  دهانه ها  ابعاد  قیاس  و  ایوان  درتناسبات  بحث  جدال  در  شویم 

ارتفاع گنبد و شکل مقرنس  وچون این ها...
معماری  امروز  سازندگان  که  هراسید  این  از  نباید  البد  البته 
مدرسه  که  کجاست  خواف  ندانند  پژوهشگرانش،  گاه  و  ایرانی 
مربوط  امر  در  کردن  تباه  زمان  که  تحلیلش  و  دیدن  غیاثیه اش. 

به گذشته، است!
آنهم  و  دارد  راهی ساده شده  امروز،  دریافتن گذشته،  دشواری 
گذشتن از آن با ادعای زندگی در حال و لزوم ساختن آینده است. 
عموما این ساده سازی منجر به چیزی در معماری امروز می شود که 
خوشبختانه تا حدودی فهم و دانش امروزیان و با مقداری تسامح 

شعورشان را نشان می دهد.
می کند؟  دگرگونی هایی  چه  دچار  معانی  از  را  ما  درک  زمان، 
که(  می کنیم  )تصور  را  خود  سرزمین  معماری  زبانی  چه  با  ما 
را  خود  سرزمین  فکری،  زبان  دستور  چه  به  ما  می شناسیم؟ 
اوهامی  چه  به  داریم،  شناختن  از  ما  که  تصور هایی  می شناسیم؟ 

منجر می شود؟ این توهم، چگونه امروز ما را شکل می دهد؟
 پاسخ این پرسش، در آن چیزهایی است که امروز ما می سازیم 
و معماری سرزمین ما را شکل می دهد. کافیست به پیرامون و آنجا 

که این یادداشت را می خوانید، نظری بیاندازید.
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با  خویش  گفت وگوهای  سلسله  در  ایران  ایکوموس  بومی  معماری  علمی  کمیته 

معاون  باستان شناس،  چگینی«  نوروززاده  ناصر   « سراغ  به  حوزه  این  صاحبنظران 

موسسه فرهنگی ایکوموس ایران، رییس اسبق پژوهشکده باستان شناسی  با او در 

مورد معنا و مفهوم معماری بومی و سابقه معماری بومی از منظر باستان شناسی در 

کشور ایران به بحث و گفت وگفتگو پرداخته است. این گفتگو با حضور تنی چند از 

همکاران کمیته خانم ها عاطفه امرایی، مهسا عباسی گراوند و آقای سیاوش صابری 

مسئول کمیته - در باغ نگارستان در روزهای ابتدایی آخرین ماه سال 1397 انجام 

شد.  
- مفهوم معماری بومی از نظر شما چیست و اصوالً چه تفاوتی میان واژه »معماری 
»معماری  و  سنتی«  »معماری  همچون  مفهوم  این  به  نزدیک  واژگان  با  بومی« 
از اسالم  با توجه به اشراف شما به معماری پیش  از سویی  زمینه گرا« وجود دارد؟ 
ایران آیا موضوع معماری بومی و تفاوت معماری در نقاط مختلف کشور مسبوق به 
سابقه است و در شواهد باستان شناسی قابل احصاء است؟ به عبارتی آیا می توان 

گفت تفکر معماری بومی ریشه در گذشته  معماری ایران دارد؟
است  شده  معماری  حوزه  وارد  زبان شناسی  حوزه  از   »Vernacular  « واژه  اساس 
در  و  می گیرد؛  قرار  استفاده  مورد  روشن  صورت  به  واژه  این  که  هست  حوزه  همین  در  و 
مورد زبان های محلی متفاوت که در جغرافیاهای گوناگون و توسط قومیت های مختلف مورد 
با عنوان »زبان مادری« یاد  از این واژه  استفاده قرار می گیرند به کار می رود. امروزه گاهی 
می کنند که گرچه نادرست نیست اما تبعات ناسالمی در پی دارد. در سال 1387 که سازمان 
تحت  کنوانسیونی  در  شدن  عضو  قصد  ایران  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی،  میراث 
عنوان »زبان مادری« که کشورهای عضو را به کوشش در جهت حفظ زبان های محلی تشویق 
می کند، را داشت؛ با این موضوع مخالفت هایی شد چرا که در ایران مفهومی به نام زبان مادری 
وجود ندارد چرا که سرزمین ایران سرزمین گسترده ای است که زبان اصلی آن زبان ایرانی 

گفتگــو

دکتر ناصر نوروززاده چگینی
ایران،  ایکوموس  فرهنگی  موسسه  معاون 

رییس اسبق پژوهشکده باستان شناسی 
و باستان شناس 
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)زبان فارسی( است که دارای گویش ها و شاخه های مختلفی است که تحت 
تاثیر جغرافیا و فرهنگ های مختلف شکل گرفته اند. 

استفاده از واژه »Vernacular« در ابتدا در مواجه با اقوام ناشناخته 
قرار  استفاده  مورد  داشتند  متفاوتی  زبان  که  آفریقا  جنوب  یا  و  استرالیا 
اتالق  معماری  نوعی  به  معماری،  حوزه  به  ورود  از  پس  واژه  این  گرفت. 
شد، که برخالف معماری رسمی است و در هر منطقه ای متفاوت است. 
معماری  و  ساز  و  بپردازیم ساخت  موضوع  به  باستان شناختی  نگاه  با  اگر 
سکونت  امکان  که  ساخته هایی  تمام  واقع  در  است،  یکجانشینی  حاصل 
دائمی جامعه ای را در یک منطقه فراهم می کند که شامل تأسیسات تأمین 
آب، زمین مناسب کشاورزی، معادن، راه و هر ساخته ای که زندگی پایدار 
افراد را تأمین می کند در قالب معماری بومی قابل تعریف است.  این جوامع 
کوشش می کنند که با ابزار معمارانه پاسخگوی ویژگی های مکانی باشند 
که برای سکونت انتخاب کرده اند. ویژگی هایی همچون حاصلخیزی خاک 

منطقه، دسترسی به منابع آبی و سایر منابع زیستی، موقعیت دفاعی و ...
مشخص  قلمرویی  در  که  دوش  به  خانه  جوامع  این،  از  پیش  حتی 
آن ها  قلمرو حرکتی  در  که  بودند  دریافته  تدریج  به  داشتند  آمد  و  رفت 
نقاطی وجود دارد که به دالیل مختلف همچون وجود منابع غذایی، وجود 
که  عبارتی هر شرایطی  به  و  برای شکار  دارویی، وجود حیوانات  گیاهان 
استقرار  نقاط  این  در  فراهم کند، می توانند  آن ها  برای  را  امکان معیشت 
به  باید  و  نداشتند  را  چیزی  جابه جایی  امکان  جوامع  این  که  چرا  یابند. 
روز زندگی می کردند؛ درنتیجه به تدریج محل های استقراری مناسبی را 
برای خود مشخص کردند؛ بعدها به محل اسکان های دائمی تبدیل  شدند. 
این استقرارها در نقاط گوناگونی همچون کنار چشمه ها، مناطق جنگلی، 

بیشه زارها، کنار آب گیرها، دریا و هر مکانی که امکان حیات وجود داشته 
باشد شکل می گرفت. و با ابزار معمارانه هر یک از این مکان ها را تبدیل به 

سکونت گاه هایی امن برای زندگی می کردند. 
ضمن  نیز  می شود  معرفی  ایران  فالت  به عنوان  امروزه  که  سرزمینی 
اینکه یک وجه مشترک کلی دارد، در درون خود دارای حوزه های گوناگون 
طبیعی است. این حوزه های طبیعی با حضور و آمد و شد انسان ها و تعامل 
شکل گرفته و وجه فرهنگی یافتند. درنتیجه از آنجا که کشور ایران دارای 
تنوع طبیعی است، زندگی انسان در این جغرافیا و طی زمان و بر اساس 
باورهای گروه های انسانی مختلف باعث به وجود آمدن حوزه های فرهنگی 
بسیار متنوعی شده است. به شکلی که حتی در میان یک گروه مستقل 
قومی نیز حوزه های فرهنگی مختلفی وجود دارد که هر یک شرایط بومی 
خود را دارند، که هم منابع و هم معیشت آنها با بوم های دیگر متفاوت است. 
به طور کلی معیشت ایرانی ها کشاورزی، دامداری و صنایع جانبی و دستی 
است. این تنوع شیوه معیشت موجب تنوع بسیار در گویش، صنایع دستی 

و مشخصاً معماری در کشور ایران شده است.
ویژگی دیگر کشور ایران ارتباط میان مردم بوم های مختلف برای برآورده 
شبکه  دارای  ایران  سرزمین  به گونه ای  است  زمان  طول  در  نیازها  نمودن 
عظیم راه های ارتباطی است. وجود این راه ها موجب برقراری ارتباط بین 
حوزه های فرهنگی مختلف با یکدیگر است. در نتیجه معماری بومی ایران 
از یک وجه اشتراک کلی دارد و از سوی دیگر در هر بوم دارای شاخصه های 

مخصوص به آن بوم است. 
با توجه به ویژگی های طبیعی ایران، نکته قابل توجه دیگر کثرت جمعیت 
ساکنین روستایی نسبت به جمعیت ساکنین شهری بوده است. خانه های 



10
زمستان ۱۳۹۷ / شماره ۱

علـمی کمـیته 
                   معـماری بومــی ایکـومـوس ایـران

این  بومی هستند. گرچه معماری  از معماری  نیز بخشی  اربابی در روستا 
خانه ها رسمی تر است اما باز هم در مکان های مختلف با یکدیگر متفاوت 

هستند. 
گرچه اطالعات ما نسبت به دوره های پیش از اسالم محدود است، اما به 
طور مثال معماری رسمی و حکومتی )شاهی( در دوره هخامنشی،  دارای 
اما این کاخ ها  ... است.  ایوان و  شاخصه های کلی همچون تاالر ستون دار، 
واقع  در  هستند،  هم   با  تفاوت هایی  دارای   ... و  تخت جمشید، شوش  در 
شاخصه های اصلی ثابت هستند اما در جزییات دارای تفاوت های بسیاری 
هستند. در واقع منطقه و بوم هر یک از این کاخ های در مناطق مختلف 
در  تفاوت  از  ناشی  تفاوت ها  این  گذاشته اند.  تأثیر  کاخ ها  این  معماری  بر 
شرایط محیطی، تفاوت در مصالح هر منطقه و توان فنی سازندگان آنهاست. 
بنابراین حتی در یک شبکه معماری رسمی نیز تفاوت های بومی وجود دارد. 
در   »Vernacular« واژه  از  استفاده  و  بومی  معماری  موضوع 
نام معماری  با  ایران  آنچه که در  با  ابعاد متفاوتی  دارای  کشورهای غربی 
بومی می شناسیم. چرا که کلیت معماری ایران می تواند معماری بومی باشد 
از این رو که حتی در معماری رسمی ما مساجدی که همزمان در خراسان و 
اصفهان ساخته شده اند گرچه دارای کلیات یکسان هستند اما در جزییات 

با یکدیگر متفاوت هستند. که این تفاوت ها از بوم آن ها ناشی می شود. 
به دنبال آن  و  آیا می توان جغرافیا  به گفته های شما  با توجه   -

معیشت را وجه غالب تأثیرگذار بر معماری بومی دانست؟
در  دارد  که  تنوعی  دلیل  به  ایران  سرزمین  است.  درست  کامال  بله 
به  باران های موسمی  مثال  به طور  باید مدیریت شود.  حوزه های مختلف 
می شود  آغاز  استرالیا  از  که  زمین،  کره ی  جوی  پدیده  بزرگ ترین  عنوان 
پس از حرکت به سمت اقیانوس هند، تمام کشورهای چین، هند و چین، 
بنگالدش و هند و پاکستان و.... را در برمی گیرد، در گذشته احتماالً تا نوار 
ساحلی دریای عمان هم امتداد داشته اما امروزه مدار آن به سمت جنوب 
حرکت کرده است. اگر این پدیده تنها 10 روز دیرتر اتفاق بیافتد، معیشت 
مردمانی که در این مسیر هستند صدمه خواهد دید، در واقع این مردمان 
در طول زمان آموخته ا ند که چگونه این پدیده را مدیریت و استفاده کنند. 
فصول  تغییرات  به  توجه  با  را  زمان  دور  گذشته های  از  انسان ها  واقع  در 
مدیریت می کردند چرا که معیشت آن ها وابسته به عامل زمان و تغییرات 
از  بودند که هر یک  آموخته  به مرور  به طور مثال کشاورزان  بود.  فصول 
چه  در  را   .... و  پیوند  هرس،  درو،  محصول،  کاشتن  در  معمول  اقدامات 
زمانی از سال انجام دهند. بنابراین تقویم در کشور ایران بسیار حائز اهمیت 
است. هم اکنون نیز تقویم شمسی قابل ترین تقویم در دنیا است چرا که 
منطبق بر فصول و تغییرات آن است. از سویی در تقویم قدیم ما هر ماه از 
سال یک اسم و هر روز از ماه هم نیز اسم خاصی را دارد. البته در بوم های 
مختلف تقویم های مختلف نیز وجود دارد، به طور مثال هم اکنون در شمال 
تاریخی  تجربه  حاصل  این ها  تمام  که  دارند،  را  خود  به  مخصوص  تقویم 
برای مدیریت صورت گرفته است، که  جامعه است. در واقع تفکیک زمان 

برای هر گروهی متناسب با معیشت آن ها بوده است به طور مثال: مدیریت 
برای  برای کشاورزان، مدیریت مرتع  باران  برای کوچ روها، مدیریت  علوفه 
دامداران و ... . در نتیجه معماری هر منطقه نیز با توجه به مناسبت هایی 
که هر جغرافیا دارد متفاوت است. وجوح اشتراک همچنان باقی است. اما با 
توجه به تغییرات اقلیمی تفاوت ها به وجود می آیند. به طور مثال در کشور 
ایران نزدیک به 100 نوع باد وجود دارد. در نتیجه خانه ها، برای مدیریت 
بادها هم از نظر کنترل گرما و سرما و هم کنترل گرد و غبار هماهنگ با 
مسیر وزش بادها ساخته شوند. چهار نوع باد کلی وجود دارد که در تمام 
کشور می وزد، باد  مه که بادی سرد است و در جهت شمالی- جنوبی که از 
سمت سیبری می وزد، بادهای جنوبی که از سمت شبه جزیره هند می وزند، 
باد گرمی که از کویر مرکزی می وزد، بادهای مرطوب که از سمت دریای 
مدیترانه و دریای سیاه می وزند، در نتیجه در بخش عمده ای از سرزمین 
واقع  در  می  شوند.  ساخته  جنوب  شرقی  شمال غربی-  جهت  در  خانه ها  ما 
به  باشد.  شکل  چه  به  که   می گیرد  تصمیم  جغرافیا  خانه ها  معماری  در 
طور مثال در خانه کشاورزان فضایی برای نگهداری ادوات کشاورزی مورد 
، و یا طویله ای برای نگه داری دامی که زمین را شخم می زند،  نیاز است 
همچنین نیازمند فضایی برای پذیرایی از مهمان خود است، و یا نیازمند 
ایوانی است که بتواند از نور روز برای انجام فعالیت های روزانه خود استفاده 

کند، و هر فضای دیگری که با توجه به نحوه معیشت شکل گرفته است. 
پس مدیریتی که انسان برای معیشت خود داشته اند طبعاً در معماری او 
نیز تأثیرگذار بوده است، اگرچه جغرافیا به تنهایی نیز خود تأثیرگذار بوده 
است، به طور مثال خانه های ابیانه همه گی به رنگ سرخ هستند چرا که 
خاک آن منطقه سرخ رنگ است. و یا مثال برای تامین آسایش حرارتی، 
کاروانسراهای منطقه آذربایجان کم ارتفاع و پایین تر از سطح زمین ساخته 
متاسفانه  امروزه  بوده است که  پایداری  از مدیریت  واقع هدف  شده اند. در 
ابزار پایداری که آگاهی و دانایی نسبت به شرایط  است را از دست داده ایم.
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یادداشت

دکتـر محمدرضا اولیاء
استاد ناتمام و بارنشسته دانشگاه 

یزد، نظریه پرداز معماری
)عنوان با تأکید مؤلف محترم است.( 
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دکتـــر تــرانه یلــدا
از طراحان طرح جامع تهران و دانش آموخته 
دکتری معماری و شهرسازی از دانشگاه پلی 

تکنیک تورینو و دانشگاه پاریس 

بعد از دو زلزله بم و کرمانشاه، من رفتم و از نزدیک در منطقه کار کردم. البته در کرمانشاه 

کمتر یعنی در سرپل ذهاب چندین روز ماندم اما در بم بارها و بارها رفتم و برای اسکان موقت 

کمک کردم. برای کسانی که خانه هایشان را از دست داده بودند. داستان از این قرار است که 

به نظر من باید از یک منظر بنیادی به مساله اسکان درست و ضدزلزله فکر کرد و مسئول این 

کار هم بنیاد مسکن است برای روستاها و برای شهرها هم فکر می کنم عمران و بهسازی باشد. 

ماجرا این طور شد که ما متوجه شدیم چیزی که پیش می آید این است که در بحران های 

مختلف، خانه ها خراب می شوند چون خوب ساخته نشده اند و یا محکم نیستند و یا به هر حال 

مدت زیادی از ساخت آن ها می گذرد، چیزی شبیه به بافت فرسوده که البته من این اصطالح 

را نمی پسندم اما به هر حال بناها استحکام الزم را ندارند. با مسئولین بنیاد مسکن که مسکن 

روستایی را می سازند، گفت و گو کردیم و آن ها گفتند که ما تا االن 240 هزار مسکن روستایی 

را ساختیم و به تدریج در جاهای مختلف جایگزین کردیم. ولی به نظر من به خصوص با وجود 

این تحوالت اقتصادی که در ایران در حال رخ دادن است و نیز تغییرات آب و هوایی خیلی از 

روستاها در حال ترک هستند. مثال در ایران از 100 هزار روستا، 40 هزارتای آن رها شده 

است. چه با وجود خانه های جدید و چه قدیمی مردم آنها را رها کرده اند. به دلیل خشکسالی 

و کمبود آب و یا مساله اشتغال و مسایل مختلف دیگر که باعث شده مردم نتوانند در روستاها 

بمانند. حال اگر ما به ماجرا از کل به جز نگاه کنیم آن وقت می رسیم به داستانمان که چه 

نوعی همبستگی  به  که  داشته باشیم  آمایش سرزمین  باید یک طرح  از همه  اول  کرد.  باید 

و اقتصاد را در پراکنش نقاط جمعیتی شهرها و روستاها تضمین کند که بتوانند به خوبی 

باهم کار کنند، طوری که هنوز بسیاری از روستاها وجود داشته باشند و ساکنان آنها همه 

به سمت حاشیه شهرها نیایند که مثل حاال سرگردان شوند. اینقدر جابه جایی های جمعیتی 

تصویر1- ساخت گردتوپ ها، چابهار، منبع: نگارنده
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ما ناجور بوده است که االن به راحتی می بینید که کانکس هایی که برای 

مناطق زلزله زده پخش می شود را می آورند و در فاصله ای از شهرهای بزرگ 

استقرار می یابند و نتیجه می شود شهرک های حاشیه نشینی و حلبی آباد و 

... که در اطراف این شهرها شکل می گیرد و این مناسب نیست. حال چه 

باید کرد؟ به نظر می رسد اگر یک مقداری روستاها شرایطی پیدا کنند که 

مردم عالقه مند باشند در این روستاها بمانند و زندگی کنند، کمتر دوست 

دارند که از آنجا بیرون بیایند و به کل دل بکنند. راه حل نهایی این مسئله، 

ساخت تعدادی مسکن توسط بنیاد مسکن در روستاها و تقسیم آن بین 

افراد نیست. بلکه باید طوری کمک کنند که خود مردم وارد عمل شوند و 

دانش و مصالح بومی پایه کار شود ولی می توان با یک طراحی های جدید 

ایران می نگریم  انجام داد. یعنی مثال وقتی به غرب  و ترکیبی این کار را 

که متراکم تر از نقاط دیگر ایران است از آذربایجان تا کردستان و کرمانشاه 

استان های غربی ما بسیار زیاد هم هستند و  تمام  به خوزستان،  تا برسد 

روستاهای زیادی دارند وقتی به معماری بومی آن ها نگاه کنید غالبا سنگی 

است و معماری خاص خود را دارد و این چیزی نیست که بتواند با کانکس 

خاطر  به  است  پایدار  بسیار  که  می بینید  را  جاهایی  شما  شود.  جایگزین 

اینکه با دیوارهای ضخیم سنگی و مصالح بومی است چه خشکه چینی و چه 

غیر آن. و نمونه آن همین روستاهای پلکانی غرب است که در کردستان 

به  دامنه هاست  روی  ایران  در  اسکان  اصوال  داریم.  زیاد  را  آن  نمونه های 

بنابراین  متعدد.  کوهستان های  و  داریم  خشکی  سرزمین  ما  اینکه  دلیل 

جایی که آب هست و می شود زندگی کرد در دامنه کوه هاست. در ضمن 

خطرناک ترین مکان برای اسکان نیز همین جاهاست. به خاطر اینکه کوه ها 

زلزله خیزند و اگر به نقشه گسل ها نگاه کنید، می بینید که اتفاقاً بیش ترین 

جاهایی که زندگی و سکونت شکل گرفته است همین جاهایی است که 

گسل است. چرا؟ چون وقتی گسل به وجود می آید آب بیرون می زند یعنی 

بنابراین جایی که ما گسل و زلزله داریم  با گسل همراه است.  وجود آب 

جاییست که آب داریم. پس اسکان خود به خود می رود در کوهپایه هایی که 

از باال دست آب می آید و کمی پایین تر در دشت ها و دامنه های پایینی به 

زمین های کشاورزی می رسد و اسکان هم باالتر از آن در کوهپایه هاست. 

اقلیمی که هر کدام  به  بنا  باید روی مسکن بومی کوهپایه ای مان  پس ما 

دارند بیشتر فکر کنیم و به خصوص مسکن بومی. حاال چطوری؟ به نظر 

من که وقتی به معماری غرب ایران نگاه می کنم همیشه اینطور رسیده که 

ما می توانیم مردم را تشویق کنیم که ساخت مسکن بومی را رعایت کنند 

خصوصا با وجود این سیالب های اخیر و تغییرات اقلیمی خیلی ها ممکن 

این جاها را مشخص  باید  است قدیم ترها در مسیل ها خانه ساخته اند. ما 

کنیم که سریع هم قابل مشخص شدن است، به طوری که کسی که در 

روستا  همان  در  باید  و  بسازد  خانه  باالتر  و  بیاید  ساخته  خانه  خط القعر 

مکان یابی شود و جای بهتری به آن ها زمین داده شود. و فکری اندیشیده 

شود برای اینکه جماعتی که در آن روستا زندگی می کنند با یک ترکیب 

بومی  موقت  مصالح  با  ولی  بهتر  فضایی  مجموعه  یک  در  بتوانند  بهتری 

تصویر2- ساخت گردتوپ ها، چابهار، منبع: نگارنده
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بومی  با مصالح  بنابراین مثال دیوارها  بسازند.  بومی  از همین حاال مسکن 

ساخته می شود ولی سقف را سبک بگیرند. به جای سقف های سنگین که 

برای مکان های  استفاده شود که  از مصالح سبک تر  است  و گل  از سنگ 

سرد و زلزله خیز نیز مناسب باشد که بتوانیم محیط های زیست پذیرتری 

ایجاد کنیم. بنابراین مسکن بومی ترکیبی بهترین رویکرد است. تا موقعی 

باید مشاورین، سمن ها،  از معماری بومی وجود دارد  که هنوز نمونه هایی 

شهرداری ها، دهیاری ها و ... تحقیق کنند و بدانند که مسکن بومی آن جا 

که  روستایی  و  شهری  تاریخی  بافت های  مثل  است.  بوده  صورت  چه  به 

آدم از دیدن آن ها حض می کرد. خانه ها شبیه به هم و یکپارچه بود و این 

معماری وحشی که به قول خودشان اسمش معماری مدرن است در آنجا 

جایی نداشت. 

در خصوص تجربه ساخت مسکن بومی در جنوب ایران، داستان این طور 

شد که من همیشه به مسکن بومی عالقه داشتم مثل غرب ایران و سرپل 

و  بودم  عالقه مند  آن ها  آجری  و  معماری سنگی  به  خیلی  من  که  ذهاب 

بیشتر به فکر ایجاد یک سقف سبک برایشان بودم ولی در چابهار از قدیم 

به اصطالح کپرهایی می ساختند که به آن »گردتوپ« می گفتند و با برگ 

رودخانه هایی  می شود.  یافت  وفور  به  چابهار  در  که  می شد  ساخته  نخلی 

که در آن منطقه جاری می شود تمام اطراف آن نخلستان هایی است که 

از زیادی نهایت ندارند. آن جا می توانید چیزهایی بسازید که همان مسکن 

بومی است و کامال با همین برگ های نخل ساخته می شود. در واقع هنوز 

را  آنجا نشده است و هنوز گردتوپ ها  نوآوری های در سطح خیلی مدرن 

می سازند. من تجربه این را داشتم که هشت گردتوپ برای شهرداری آنجا 

غیر رسمی،  اصطالح  به  و  شهر  حاشیه ای  محالت  در  اینکه  برای  ساختم 

یا درس  بیایند و سوزن دوزی کنند  این گردتوپ ها  به زیر  زن ها و بچه ها 

و مشق بنویسند و یا موسیقی بزنند و به هر صورت دور هم جمع باشند. 

این گردتوپ ها فضایی بود به عرض پنج متر و نسبتا هم بزرگ بودند مثال 

20 مترمربع که خنک هم بود و من بعدها که دوباره به چابهار رفتم، دیدم 

ما  ماهیگیری  کوچک  بندرگاه  نزدیک  مثال  می شود.  استفاده  آن ها  از  که 

استفاده می کردند.  از آن  بودیم که ماهیگیرها دائماً  یک گردتوپ ساخته 

را  گردتوپ ها  این  که  کسی  بود.  هم  سایه  و  می خوابیدند  آن  در  شب ها 

سال  ده  تا  ها  این  که  می گفت  بود  آمده  کرمان  مکران  از  و  می ساخت 

هم پایدار می مانند. ساخت آن ها خیلی جالب است. یعنی برگ های نخل 

ابتدا سکویی درست کردیم و برای دور  باال به هم می چسباندند. ما  از  را 

با خاک  را  آن  داخل  و  کردیم  استفاده  بلوک های سیمانی  از  این سکوها 

کوبیده پر کردیم که محکم شود. بعد روی آن سیمان کشیدیم که سکو 

با قرار  تا پله. بعد روی سوراخ های بلوک های سیمانی  با دو  درست شود، 

که  می کردیم  کار  گچ  با  آن  تثبیت  و  نخل  برگ های  فقرات  دادن ستون 

خیلی هم محکم بود.درون آن حفره ها ساقه های نخل را می گذاشتند و از 

با  این ساقه ها و طناب هایی که  با  را  باال به هم وصل می کردند و دورش 

برگ نخل درست می شد به هم متصل می کردند و گره می زدند. بعد روی 

آن را با برگ هایی که مربوط به نوع دیگری از نخل بود می چیدند و روی 

تمام این ها یک حصیرهایی می انداختند و این حصیرها با یک المان بسیار 

مهم به اسم »کمربند« به هم وصل می شدند. اصل موضوع همان کمربند 

زیرش،  هم  را  برگ ها  آن  و  می گذاشتند  را  حصیرها  که  موقعی  که  بود 

کمربند را می بستند و بسیار محکم می شد و بعد هم دری جلوی آن قرار 

می دادند. این ساده ترین مسکن بومی آن جاست.  ما یک مدل پیچیده تر و 

بزرگ تر هم داریم که با چوب قوس داده شده، ساخته می شود و آن آالچیق 

ترکمن هاست که گاها یک طایفه در آن جا می شد. یا سیاه چادرها که یک 

جای عالی برای زندگی بودند و زمستان ها هم در مناطق سردسیر خیلی 

خوب استفاده می شده است. سیاه چادرها با پشم بز بافته می شد و ضد آب 

بود. من در کرمانشاه جویا شدم و گفتند که ما دیگر آن سیاه چادرها را 

نمی توانیم ببافیم چون آن بزهایی که پشم سیاه داشتند دیگر نیستند و 

االن بزهای جدیدی جایگزین شده اند که آن پشم را ندارند. و یک موضوع 

که  بود  این  مواجه شدیم  آن  با  پل ذهاب  در سر  ما  که  دیگری  غم انگیز 

این ها یک نوع حصیرهایی می بافتند به نام »چیغ« که در آن پشم بز نیز 

به کار می رفت و چندین نقش زیبا هم در آن می انداختند. این حصیرها 

دیوار مسکن قدیم عشایر و حتی روستاها بوده است. من خیلی عالقه مند 

بودم که زن ها در آنجا مقداری چیغ ببافند و در انبارها نگه دارند و وقتی 

زلزله می شود این ها را به جای چادرهای موقت استفاده کنند. چون چادر 

یک مسکن بسیار اضطراری موقتی است و نباید شش ماه زیر آن زندگی 

کرد که حتی این چادرها ایرانی هم نیستند. بعد دو هفته مردم باید بروند 

زیر سرپناه بهتری که خودشان آن را بسازند و با همان مصالحی که سال 

ها نحوه ساخت آن را یاد گرفتند. نکته غم انگیز این بود که وقتی من با 

زن های آنجا صحبت کردم، آن هایی که سن باالتری داشتند ساخت چیغ 

را بلد بودند و حاضر بودند به بقیه هم یاد بدهند اما زن های جوان دیگر 

عالقه ای به ساخت آن نداشتند و این جاست که یک فاصله فرهنگی وجود 

دارد برای اینکه مسکن بومی ایجاد شود. اگر بخواهیم معماری بومی را جا 

بیندازیم باید کار فرهنگی کنیم برای اینکه آن جوامع محلی متقاعد شوند 

که آنچه دارند و می دانند باارزش و مناسب است.
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مرتضـــی محـــرابی
عضو   - معماری  ارشد  کارشناس 

هیات علمی دانشگاه شفق تنکابن 

درآمدی بر شناخت

مــــژده صــــیادی 
هیات  عضو   - معماری  دکتری 

علمی داشگاه شفق تنکابن و مدیر 

گروه معماری 

گالش در گویش شمالی به معنی شخصی است که از دام نگه داری می کند.

چوپانان برای اسکان خود در این مناطق با توجه به مدتی که در آنجا حضور دارند برای 

اقامتگاه های موقتی را بنا  محافظت  خود در برابر شرایط جوی و حمله حیوانات وحشی  

می کنند.

 و در واقع به چنین فضاهایی که چندین اقامتگاه در آن  بنا شده باشد سه راه می گویند.

با توجه 

العبور بودن امکان سه راه چوپانان سعی می کنند مصالح مورد نیاز خود را از  به صعب 

نزدیک ترین مکان تهیه کنند. با توجه به اینکه خاک موجود در کوهستان های شمال کشور 

این  خاصیت چسبندگی ندارد و به دلیل عدم وجود رس در نتیجه مصالح به کار رفته در 

اقامتگاه ها غالبا از سنگ ها ی موجود در منطقه است که در پاره ای از مناطق این اقامتگاه  

ها از چوب ساخته می شوند )برای مناطقی که آب و هوای متعادل تری دارند(. معموال کاربری 

این اقامتگاه ها به گونه ای است که تمامی نیاز افراد بدون استفاده  از دیوار جدا کننده ای  

تامین می گردد و سایر فضاها عموما با ایجاد اختالف سطح و یا با استفاده از چندین  تیرک 

آقایان  برای  است که صرفا  این  ها  فضا  این  در  توجه  قابل  نکته   . تفکیک می شوند  چوبی 

طراحی شده وفاقد هر گونه فضای خصوصی و حریم های مشخص است .چرا که خانواده این 

افراد در مناطق جلگه ای سکونت داشته و چوپانان در شش ماه از سال در سه راه حضور دارند 

ومابقی سال را در کنار خانواده می گذرانند. 

مصالح غالب این اقامتگاه ها عموما از محیط اطراف تهیه می شود  که هم جمع آوری آن 

راحت تر است  که دارای ظرفیت حرارتی باال و قابل استفاده چند باره می باشد . چرا که در 

هر فصل که گالش ها سه راه را ترک می کنند تا سال بعد هیچ مراقبتی از این اقامتگاه ها 

انجام نمی شود. در نتیجه طی این مدت اقامتگاه ها دچارآسیب های جدی می شوند  و نیاز 

به  ترمیم دارند و یا با توجه به نیاز سال جدید باید بازسازی و بزرگ تر شوند چون هرسال 

بر تعداد دام ها نسبت به سال قبل افزوده می شود. عموما برای پوشش سقف این اقامتگاه ها  

تیر چوبی استفاده می شود و سقف آن به صورت لت پوش و با چوب پوشیده می شود در پاره 

ای  از موارد هم از سنگ های تخته ای به صورت لت پوش استفاده می شود.

فضا های اصلی این اقامتگاه ها شامل :

1.فضایی برای طبخ غذا که در واقع یک آتشدان است که هم غذا در آن طبخ می شود و 

هم برای گرم کردن اقامتگاه استفاده می شود که اصطالح آن کل چال است.

2.فضایی برای استراحت ،خوابیدن و غذا خوردن .

3.فضایی برای نگه داری نوزادان دام تازه متولد شده.
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تصاویری از اقامتگاه موقت دامداران کوچ نشین )گالش ها (، منبع: نگارنده.
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تصاویری از اقامتگاه موقت دامداران کوچ نشین )گالش ها (، منبع: نگارنده.
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تصاویری از اقامتگاه موقت دامداران کوچ نشین )گالش ها ( ، منبع: نگارنده.
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مقدمه:
در طول تاریخ این سرزمین تولید محصوالت کشاورزی بخصوص در شهرها و آبادی های 
کوچک نقش و جایگاه ویژه ای در امرار معاش جوامع بومی داشته است. قنات ها و باغ های ایرانی 
تولید محصوالت  اهمیت  این سرزمین مؤید نقش حائز  میراثی چندهزار ساله در  به عنوان 
ایران  قنات های  استفاده  و  مصرف  عمده  هستند.  سرزمین  این  تاریخ  در  باغی  و  کشاورزی 
قطعاً متوجه حوزه کشاورزی و تولید محصوالت باغی بوده است. بررسی روند رشد و گسترش 
شهرها و بخصوص آبادی های تاریخی، سیر رشد و افزایش روزافزون اهمیت باغ ها و اراضی 
کشاورزی را تائید می کند. افزایش جمعیت، رشد بازارهای فروش، رشد و گسترش شهرها و 
روستاها، کم و زیاد شدن سهم آب قنات ها و موارد متعدد دیگر در یک روند تدریجی اهمیت 
ملک های کشاورزی اعم از اراضی و باغات را باال برده و جوامع بومی در سکونت گاه های مختلف 
و در دوره های مختلف با توجه به شرایط خاص خود، برای حفاظت از اراضی و محصوالت خود 

شیوه های مختلفی از تعیین حدود و حریم را تجربه کرده اند. 
ضمن اینکه در کنار بررسی کالبدی و عملکردی حصار، بیان این نکته خالی از لطف نیست 
که در مطالعه تعابیر و تعاریف ریشه های تاریخی لغت پردیس به عبارت »پائری دئزا« در مورد 
استراحت گاه های سلطنتی هخامنشیان میرسیم که واژه شناسی این عبارت محصور بودن و 
لزوم داشتن دیوار و حصار را بیان می کند. در واقع لغت شناسان »دئزا« را از مصدر »دئز« و 

به معنی »دیوار گذاشتن« بیان کرده اند.1
تا شاهنامه  زرتشتیان  اوستای  از  تاریخی  و  مکتوب  منابع  بررسی  با  ترتیب  به همین  و   
فردوسی و... نیز به اهمیت حصار و پیرامون باغها در اندیشه ایرانیان می توان پی برد. در متن 

اوستا حتی به صورت مستقیم آماده سازی گل برای چینه توصیف شده است.2 
مطالعه ی  و  مشاهده  اساس  بر  تحقیق  روش  متداول،  شیوه های  از  فارغ  پژوهش  این  در 
میدانی و بررسی سیر تجارب ایجاد حصار در ادوار مختلف در یک حوزه مکانی مشخص اتخاذ 
شده است. لذا سعی شده تا با تمرکز در محدوده بخش مرکزی شهرستان مهریز در استان 
یزد به عنوان ناحیه ای از بوم کویر مرکزی ایران و روستاها و آبادی های حومه این شهر که در 
پادامنه ی رشته کوه های شیرکوه جای گرفته اند و شرایطی مانند یک بوم کوهستانی را تجربه 
می کنند، موارد متنوعی از تالش برای ایجاد حصار و تبیین حدود اراضی در ارتباط با تنوع 
اقداماتی که  از  ادامه و در بخش دوم پژوهش، نمونه هایی  شرایط محیطی بررسی شود. در 
امروزه در بافت های روستایی فراگیر شده به جهت رقم زدن یک مقایسه  میان وضعیت اصیل 

و تاریخی و وضعیت امروزی بافت های روستایی آورده شده است.
این تجارب در این مقطع صرفاً در قالب تصاویر آورده شده است. به نظر می رسد تصاویری 
که تهیه شده و توالی زمانی نمونه ها خود گویای روند اضمحالل و محو شدن تدریجی هویت، 

اصالت و یکپارچگی بافت های روستایی و میراث آبادانی ماست.

سید محمد امین طباطبایی
کارشناسی ارشد، مرمت و احیای ابنیه و 

بافت های تاریخی، دانشگاه تهران
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تا بومـی  اصیـل  نمونـه های    از 
بررســی کنـونی،  دوره ی   اقدامات 
تاریخـی باغشهر  مـوردی:   نمونـه 
آن اطـراف  روستـاهای  و   مهریــز 

تـالش هـای  بررســـی 
 جوامــع بــــــومی
 در تــبیین حـدود باغ ها
کشـاورزی اراضــی   و 
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تصویر1. تعیین حدود اراضی با کاشت درخت در اطراف زمین. با توجه به محدود بود منابع آب و محدودیت مقدار زمین مرغوب حدفاصل بین دو زمین کشاورزی تنها به اندازه عبور مسیر آب 
دیده شده است. مهریز محله مزویرآباد. مهر 1397

تصویر2. استفاده از دیوارهای چینه به عنوان حصار و جداره باغ ها. شیوه سنتی و اصیل، معبر آب در امتداد کوچه و پای دیوار دیده می شود. مهریز محله مزویرّآباد. مرداد1397.
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تصویر3.  کوچه باغ های تاریخی محله مزویرآباد مهریز. مهر1397

 تصویر 4و5 .دیوارهای چینه ای عنصر اساسی و اصیل کوچه باغ های تاریخی مهریز. مهریز محله مزویرآباد. مهر 1397



29 تابستان ۱۳۹۸ / شـماره 2

تصویر6.دیوار چینه با استفاده محدود سنگ به صورت رگ چین در بین چینه ها. . مرداد 1398

تصویر7. اجرای حصار با ترکیب دیوار سنگ چین و دیوار چینه. مهریز، روستای فخرآباد. مرداد1398

سمت  به  مهریز  مسیر  در  ّآبادی  اولین  ابراهیم آباد  روستای   
روستاهای پادامنه شیرکوه است. به طور مشخص هرچه به دامنه ی 

شیرکوه نزدیک می شویم استفاده از سنگ در جداره ها بیشتر دیده 
می شود. 
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 تصویر 8 .اجرای حصار با ترکیب سنگ و دیوار چینه. روستای بنادک سادات. مرداد1398.

 تصویر 9. اجرای حصار با ترکیب دیوار سنگ چین و دیوار چینه. روستای بنادک سادات. مرداد1398. 
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 تصویر 10 دیوار سنگ چین با مالت گل. روستای بنادک سادات. مرداد 1398.

 تصویر 11. دیوار سنگ چین با مالت گل و ترکیب با آجر. به نظر میرسد سنگ های پایین کار در مجاورت معبر آب هست و به صورت خشکه چین کار شده است. روستای بنادک سادات. 
مرداد1398.  
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 تصویر 12.  استفاده از حصار چوبی به عنوان حائل و دست انداز مسیر. روستای بنادک سادات. مرداد1398.

 تصویر 13.  کاشت درخت و استفاده از پوشش گیاهی به عنوان حائل و جداکننده. روستای بنادک سادات. مرداد1398
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 تصویر 14.   دیوار سنگ چین در ترکیب با آجر و آبچکان سنگی. مهریز، روستای هنزا. مرداد 1398 

 تصویر 15. استفاده از سنگ و آجر در ترکیب با گل چینه برای اجرای دیوار. روستای هنزا. مرداد 1398.
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 تصویر 16.  استفاده از سنگ و هیزم به عنوان حصار جداکننده. روستای هنزا. مرداد 1398. 

 تصویر 17.  دیوار سنگ چین. روستای هنزا. مرداد 1398.
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 تصویر 18.  دیوارهای سنگ چین برای تعیین حدود اراضی کشاورزی و تسطیح و استحکام بخشی اراضی در شیب تند. روستای هنزا. مرداد 1398. 

 تصویر 19.  حصار سنگ چین. روستای هنزا. مرداد 1398.
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 تصویر 21.  دیوار سنگ چین به صورت خشکه چین و مالت گل در اطراف کانال آب. عبور مسیرآب از میان دیوار درخور توجه هست. روستای هنزا، مرداد 1398.

 تصویر 20    .  دیوار سنگ چین با مالت گل. روستای هنزا. مرداد 1398. 
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 تصویر 22.  اجرای دیواره سنگ چین و ایجاد تخت گاه ها برای حفظ خاک و ایجاد امکان کاشت محصول در شیب تند دامنه ی کوه. اغلب این اراضی و تخت گاه ها در دهه های گذشته زمین های 
کشاورزی بوده و در سال های اخیر لم یزرع و بایر شده اند. روستای هنزا، مرداد1398.

 تصویر 23.  افزایش ارتفاع جداره باغ ها با استفاده از بلوک های سیمانی. مهریز محله مزویرّآباد، فروردین 1398.

در ادامه موارد معدودی از رسوخ مصالح جدید و ناسازگار به بافت های 
باغهای  تعمیرات جدید حصار  و  و ساز  به طور خاص ساخت  و  روستایی 
همین حوزه را بررسی میکنیم. عمده این موارد مربوط به مواردی ست که 
اهالی برای تعریض کوچه باغها دیوارهای چینه ای قدیمی را تخریب کرده 
و با مصالح جدید حصار و جداره جدید را ساخته اند. در موارد دیگر عموماً 
یا دیوار قدیمی آسیب دیده یا برای افزایش ارتفاع دیوار باغ مصالح جدید را 
به آن اضافه کرده اند. و در همه ی این موارد آسییب های جدی به اصالت 

و هویت بافت های روستایی دیده میشود. و ورای آن، مسئله ای دیگر که 
با مقایسه ی این تصاویر میشود مطح کرد این نکته هست که چگونه در 
مدتی اندک در مقابل تاریخ چندهزارساله آبادی های این سرزمین به این 

صورت ذوق و درک زیبایی شناسانه مردم نزول می یابد.
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 تصویر 24.  تعریض کوچه باغ ها و به کارگیری بلوک های سیمانی برای جداره باغ ها. مهریز محله مزویرّآباد، مرداد1398.

 تصویر 25.  تعریض معابر و رسوخ نماهای سیمانی با طرح های بی اساس و به اصطالح طرح سنگ. مهریز، محله مزویرآباد، مرداد 1398. 
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 تصویر 26.  تعریض معابر و ساخت و سازهای جدید. مهریز، محله مزویرآباد، مرداد 1398.

 تصویر 27.  گسترش نماهای طرح سنگ و طرح چوب در سال های اخیر. روستای فخرآباد. مرداد1398.
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 تصویر 28.  ساخت جداره و حصار پیرامون باغ ها و اراضی کشاورزی با بلوک های سیمانی. روستای هنزا. مرداد1398.

 تصویر 29.  دیوار سنگ چین با مالت سیمان و بندکشی برجسته با نرده فلزی. تجارب نهادها و ساختمان های دولتی در سالهای گذشته در ساخت حصار و جداره بیرونی محوطه. روستای 
بنادک سادات، مرداد 1398. 
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 تصویر 31.  دیوار سنگ چین معبر رودخانه با مالت ماسه سیمان و اجرای حصار باغ مجاور با بلوک سیمانی. روستای بنادک سادات، مرداد1398

 تصویر 30.  دیوار سنگ چین با مالت ماسه سیمان. روستای بنادک سادات، مرداد 1398.
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 تصویر 33.  و در نهایت تالش زیباسازی شهرداری برای زیبایی دیوار چینه ای که درمجاورت یکی از خیابان های اصلی شهر قرار گرفته است. مهریز، مرداد1398.

 تصویر 32.  ساماندهی جداره ی رودخانه با دیوار سنگ چین با مالت و بندکشی سیمانی. روستای فخرآباد. مرداد1398.
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موخره:

ما  سرزمین  آبادانی  میراث  عنوان  به  ما  روستایی  و  تاریخی  بافت های 

تا  است  الزم  می دهد.  را شکل  ما  و شهرسازی  معماری  هویت  از  بخشی 

نهادهای مرتبط مانند وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 

فهم  و  با شناخت  و شهرداری ها  بنیاد مسکن  و شهرسازی،  راه  وزارت  یا 

و  سنتی  شیوه های  از  حفاظت  در  تاریخی  بافت های  ارزشمند  جنبه های 

اصیل دانش بومی سرزمین کوشا باشند. در سال های گذشته موارد زیادی 

از اقدامات ناصحیح در بافت هایی که مورد توجه گردشگران بوده دیده شده 

است. یکی از این موراد اجرای اندود کاهگل بر جداره بلوک سیمانی بوده 

عمومی  نمونه های  در  می شود،  مشاهده  فوق  تصاویری  در  چنانکه  است. 

و  معنا  کاهگل  اندود  با  و  خشتی  دیوار  کشاورزی  اراضی  و  باغات  حصار 

تعبیر می کنیم و صحت  آن  از  اصالت  عنوان  به  آنچه که  ندارد.  کاربردی 

نفی  محتوایی که به گردشگر معرفی می شود اینچنین اقداماتی را شدیداً 

می کند به طوری که می توان با بلوک های سیمانی به جهت معرفی مصالح و 

شیوه های مبتذل امروزی کنار آمد اما کاهگل بر بدنه ی بلوک سیمانی در 

بافت و جداره ای که به طور معمول با خشت کار نمی شده است، مغایر با 

تمام اصول حفاظتی ست.

پی نوشت:

1-رجوع کنید به: پارادایم های پردیس، آزاده شاهچراغی، صفحه 96

قسمت دوم عبارت پائری دئزا را واژه »دئزا« شکل می دهد که از مصدر 

دئز و به معنی دیوار گذاشتن است. همنین دئز را از ریشه daiz به معنی 

انباشتن و دیوار گذاشتن است، نیز می دانند)شاهچراغی  روی هم چیدن، 

به نقل از دهخدا ذیل لغت فردوس(.  محققین پیشین به اتفاق، دژ و دز را 

در فرهنگ عامیانه بسیاری از مواضع قلمرو فرهنگی ایران معادل همین واژه 

دئز دانسته اند. بدین ترتیب با شناخت این ترکیب می توان پائری دئزا را به 

معنای دیوار پیرامون یا محیطی که با دیوارمحصور شده دانست.

پارادیسوس  بصورت  یونانی  زبان  به  گزنوفون  توسط  دئزا«  »پائری  واژه 

به زبان های مختلف دیگر  paradeisos وارد شد و به همین ترتیب 

طبق قواعد دستوری و گویش آنها راه یافت و به معنای بهشت دریافت شد. 

2-رجوع کنید به: اوستا، وندیداد، فرگرد دوم.

... » آنگاه جم ]با خود[ اندیشید:

- »چگونه من این ور را بسازم که اهوره مزدا به من گفت؟«

پس اهوره مزدا به جم گفت:

ای جم هورچهر، پسر ویَونگهان!

این زمین را به پاشنه بسَپر و به دست بَورز؛ بدان گونه که اکنون مردمان 

خاک شفته را نرم می کنند.

32 آنگاه جم چنان کرد که اهوره مزدا خواست: این زمین را به پاشنه 

بسَپرد و به دست بورزید؛ بدان گونه که اکنون مردمان خاک شفته را نرم 

می کنند.« ...
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منصـوره درمحمــدی
معمار-  معماری،  ارشد  کارشناس 

پژوهشگر و مدرس مدعو دانشگاه تربت 

حیدریه

مــقاله

مقدمه
به غیر از فرآیند شناسایی آزمایشگاهی، دانش محلی از خاک و مهارت های سنتی نیز در 

رهیافت به مصالح خاکی مطلوب کارگشا خواهد بود. بهره گیری از فرهنگ و معماری بومی، 

نگاهی ظریف به تجربیات مفید گذشته، همسانی و همسویی با تجربیات معماران سنتی و 

اصالح نظریات آنها و نه حذف نظریات آنها و به کارگیری تمامی این اطالعات همگام با دانش 

ناممکن  آن  به  دستیابی  که  باشند  مفید  تعامل  یک  نتایج خوب  از  یکی  می توانند  امروزی 

نیست.

سنتی  معماران  دارد،  طوالنی  پیشینه ای  که  خاک  و  خشت  با  معماری  آفرینش  در 

تجربه های ارزشمندی دارند که این تجارب از نگاه صاحب نظران نیز نادیده نبوده و همانگونه 

که در بسیاری از نوشته های باقر آیت اهلل زاده شیرازی، محمدمنصور فالمکی، فرهاد تهرانی، 

محمدرضا اولیاء و بسیاری دیگر از صاحبنظران حوزه حفاظت و مرمت نیز می بینیم از یاد 

نرفته است. بدین منظور با چهار نفر از پیشکسوتان معماری سنتی در شهر یزد، آقای محمد 

اقبال علیزاده )خشت زن قدیمی یزد، پائیز93(، آقای حسین کمالی )معمار پیشکسوت اردکان 

و یزد، پائیز94(، آقای حسین )معمار سنتی پائیز94(، و آقای حسین فرخ )معمار سنتی پائیز  

94( مصاحبه شده است. در ادامه، مصاحبه آقای کمالی به تفصیل بیان شده و ترکیبی از 

تجریبات تمامی مصاحبه شوندگان در جدول به اختصار بیان شده است.

 مصاحبه با آقای کمالی )معمار پیشکسوت اردکان و یزد، پائیز 94(:
معمار کمالی بیان کردند که در ایام قدیم، کل خانه دارای زیرزمین بوده تا از خاک برداشت 

شده بتوان برای برپایی خانه استفاده کرد. در واقع برای تهیه خاک مورد نیاز، چاره ای جز 

ایجاد گودال باغچه و زیرزمین نداشتند.

بنا به گفته ایشان، خاک مورد استفاده برای خشتزنی نباید خاک مرده باشد. خشت کهنه 

و گل کهنه برای خشتزنی مناسب نیست چرا که قوت ندارد و در طی زمان خاصیت رسی 

خود را از دست داده است.

گل مرده بنا به تعریف معمار کمالی: گل مرده فقط به این معنا نیست که چسبندگی آن 

کاهش یافته، بلکه قوت آن کم شده است. برای مثال، گل ملک خاصیت چسبندگی کمتری 

از خاک رسی دارد ولی به این معنا نیست

که گل مرده محسوب می شود. خشت ساخته شده با گل مرده بعد از چند ماه پوک می شود 

و می ریزد. یک پیمانه گل مرده در مقایسه با گل زنده، سبکتر است، توده گل مرده حالت 

روانی دارند در حالیکه گل زنده سنگین است.
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استحکام  و سنجش  نمونه  تشخیص گل، ساخت خشت  دیگر  راه  یک 

زمین  به  متری  یک  حداقل  فاصله  از  خشت  شدن،  از خشک  بعد  است. 

نکند،  برخورد  زمین  به  گوشه  از  که  شود  دقت  باید  می شود،  انداخته 

هرچه  خاک  است.  مطلوبی  کیفیت  دارای  نشکند  خشت  که  صورتی  در 

سنگین تر باشد پرمایه تر است چرا که آالیندگی و ناخالصی هایی مانند گچ، 

شوره و ... کمتری دارد. با توجه به تجربه ایشان در استان یزد، خاک هرچه 

قرمزتر باشد کیفیت بهتری دارد. خاک مناسب برای خشتزنی، خاک ملک 

عمل  به  برای  تا  گذاشته  وقت  زیادی  سال های  کشاورز  که  خاکی  است، 

یا رسی  نر  از نوع گل  آوردن و رویش گیاه تعدیل شود. اگر خاک ملک، 

باشد، کشاورز به آن ماسه بادی اضافه می کند، یکسال در این زمین زراعت 

می کند، اگر خاک ترک بردارد و ریشه های گیاهان را نابود کند یعنی به 

ماسه بادی بیشتری نیاز دارد. اگر ماسه بادی در خاک ملک زیاد باشد آب 

نگه نمی دارد و محصول خشک می شود و اگر رس خاک زیاد باشد، آب را 

برای مدت طوالنی نگه می دارد و ریشه می پوسد.

برای خشتزنی هم می توان از گل ملک که نتیجه تالش و دانش و تجربه 

کشاورز است استفاده کرد و هم می توان خاک مناسب را تهیه کرد بدین 

صورت که خاک رس را با میزان معقول و حساب شده ماسه بادی مخلوط 

و خشت ساخته شود. اگر خشت ترک بردارد، میزان رس اختالط زیاد بوده 

و نیاز به افزودن ماسه بادی است. در صورتی که خشت ترک برندارد، طرح 

اختالط صحیح است.

 برای دانه بندی مناسب، خاک باید ترکیبی از رس و ماسه بادی 

باشد.

 ایشان متذکر شدند از آنجایی که جنس خاک هر محل متغیر از محل 

دیگری است، نمی توان یک قاعده کلی برای طرح اختالط تمامی نقاط و 

حاصل  خاک  کامل  شناخت  با  فقط  اختالط  طرح  و  کرد  تعیین  خاک ها 

خواهد شد. در مورد ماسه بادی نیز، درصد ماسه بادی با توجه به جنس 

خاک مشخص می شود، میزان کم ماسه بادی باعث ترک خشت می شود و 

میزان زیاد آن باعث سست شدن خشت می شود.

در مورد استفاده از آهک برای افزایش مقاومت خشت بیان کردند آهک 

فقط برای مناطق مرطوب مناسب است و در مناطق گرم و خشک، به مرور 

زمان باعث سستی خشت خواهد شد. 

آهک )در مناطق گرم و خشک( ضد گل، ضد رسیت گل است.

آهک به همان اندازه که در مناطق مرطوب مفید است، در مناطق خشک 

ضرر دارد و در اقلیم کویری یزد، از قدیم االیام از آهک در اختالط خشت 

استفاده نمی کرده اند. افزودن آهک به خشت در مناطق گرم و خشک، موارد 

استفاده از خشت را محدود به زیرزمین و قسمت هایی از بنا که در معرض 

رطوبت هستند می کند.

در مورد افزودنی هایی که از قدیم االیام در خشت استفاده می شده است. 

بیان کردند برای مثال، شیره انگور را با سیمان مخلوط کرده و در دیگ های 

حمام های قدیمی استفاده می کردند. اطراف خزینه های حمام مخلوط شیره 

انگور، ماسه بادی و سیمان کاربرد داشته است. شیره انگور، نقش آببند را 

داشته است.

یکی از افزودنی های بسیار مهم در قدیم، ماسه بادی بوده است. در قدیم 

چون خشت ترک برمی داشته و تسهیالت حمل و نقل مثل ماشین نبوده، 

از اطراف شهر تهیه  بادی را  تا ماسه  با چارپا مشکل و زمانبر بوده  حمل 

کنند، از کاه برای جلوگیری از ترک خشت استفاده می شده است. در واقع، 

کمالی،  معمار  اعتقاد  به  است.  بوده  بادی  ماسه  برای  جایگزینی  کاه 

ماسه بادی کارآیی بهتری از کاه دارد. کاه جو را موریانه نمی خورد ولی قوت 

ندارد و خیلی سریع و بعد حدود دو سال پوک می شود، کاه گندم نیز مورد 

حمله موریانه قرار می گیرد. 

ماسه بادی برای جلوگیری از ترک خوردن خشت افزوده می شود 

نه لزومًا به منظور افزایش مقاومت. 

از معمار کمالی در مورد استفاده از افزودنی های ارزان که ممکن است 

این  به ذکر است که  پرسیده شد. الزم  بهبود مقاومت خشت شود  باعث 

افزودنی ها از بین پسماندهای طبیعی و صنعتی که بومی شهر یزد بوده یا از 

کارخانجات حومه و شهرک صنعتی شهر یزد است انتخاب شده اند. لیست 

این افزودنی ها به اختصار ذکر شد. افزودنی هایی مانند کنجاله کنجد و الیاف 

گیاهی عملکردی مانند کاه دارند، کاه به مرور توسط موریانه بین می رود 

پس این افزودنی ها نیز از بین می روند. بنا به گفته معمار، افزودنی خاکستر 

باعث بهبود مقاومت خشت نمی شود و به منظور آببندی )دیمه( در ترکیب 

ایشان  است.  استفاده می شده  آب انبارها  مخزن  در  بادی  ماسه  و  آهک  با 

متذکر شدند خاکستر به تنهایی باعث آببندی نمی شود بلکه باعث می شود 

آهک و ماسه بادی به سرعت به هم نچسبند و زمان کافی برای ورز دادن و 

عمل آوری باشد )در اصطالح سنتی، زور آهک و ماسه را موقتاً کم می کند(.

همچنین در قدیم برای صرفه جویی در مصرف کاه-کاه خوراک دام بوده- 

را گلی کرده سپس روی آن  تغار(  استامبولی )در اصطالح سنتی،  داخل 

خاکستر پاشیده تا گل آببند شود و کاه به ظرف نچسبد. در این صورت، 

گل به راحتی از استامبولی جدا می شده است )ایشان همچنین بیان کردند 

اصطالح  در  زیرا  است  انار  از خاکستر درخت  بهتر  گردو  خاکستر درخت 

سنتی، سنگین تر است.(

عربی  کشورهای  در  و  دارد  باالیی  مقاومت  خرما  لیف  ایشان،  نظر  از 

کاربرد زیادی دارد. نخ های پالستیکی تایر نیز پس از مدتی پوسیده و نابود 

می شوند. در قدیم برای بندکشی، مقداری خاک اره نرم و گچ به اختالط 

اضافه کرده تا خودگیری مالت را کم کند و فرصت برای بندکشی باشد. 

معمار کمالی معتقد هستند به گل خدا می توان قسم خورد و هر 

را پیشنهاد  افزودنی  لذا هیچگونه  بین می رود  از  به مرور  افزودنی 
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نمی دهند. 

بادی را تشخیص داده،  ابتدا میزان مناسب ماسه  برای ساخت خشت، 

اختالط را تهیه و کاماًل با هم ترکیب و آبخوره کرده، سپس لگدمال شود 

و دو روز زیر پالستیک بماند تا تمامی کلوخه ها کاماًل باز شوند، سپس باید 

ورز داده شود و خشت ساخته شود گل تهیه شده نباید آنقدر شل باشد 

که خودش داخل قالب پخش شود بلکه باید در اصطالح سنتی، روی پای 

از مدتی  باشد، خشت پس  بایستد. اگر گل دارای رطوبت زیادی  خودش 

پوک می شود. گل با دست بریده شده و از توده گل جدا می شود، دور گل 

با آب خیس شده )به اصطالح چرب شود و نقش یک لعاب را برای خشت 

بازی کند، با این کار منافذ خشت پر شده و تا حدی ضدآب می شود( و 

داخل قالب و گوشه ها پر می شود. روی خشت باید رد انگشتان باقی بماند 

تا بین دو رج هشت و گیر ایجاد شود. به خشت ساخته شده به این شیوه، 

خشت آبمال گفته می شود و استقامت بیشتری نسبت به خشت خاکمال 

دارد.

زمان مناسب برای خشت زنی بهار و پاییز است چرا که بهتر است خشت 

ابعاد  تنوع  مورد  در  مالیم خشک شود.  آفتاب  نور  زیر  و  مالیم  هوای  در 

خشت بیان کردند خشت مورد استفاده برای سقف به اندازه 2-1سانتیمتر 

و  بوده  سانتیمتر- سبک تر   5-6 - حدود  باشد  نازکتر  هرچه  و  دارد  گود 

ولی  نمی کند  ایجاد  مشکلی  نباشد  صاف  اگر  پی  خشت  است.  مناسب تر 

خشت دیوار نباید شکم داشته باشد. زمانی که دهانه بنا بیشتر از چهار متر 

شود، خشت با ابعاد 25-24سانتیمتر مورد استفاده قرار می گیرد.

شده  تهیه  گِل  همان  دقیقاً  اتصال خشت ها  برای  استفاده  مورد  مالت 

باید  بادی  ماسه  و  لذا میزان رس  برای خشت زنی ولی کمی شل تر است 

کاماًل سنجیده باشد.

ماسه  و  رس  مخلوط سنجیده  خشت زنی،  برای  اختالط  بهترین 

بادی، بدون هیچگونه افزودنی، با عمل آوری مناسب است

توضیحات نظرات و تجربیات
شاخصه

مورد پرسش

خاک ملک بنا به تجربیات کشاورز دارای میزان متعادلی از رس 
و ماسه بادی است. برای تشخیص نوع خاک، مقداری خاک 

برداشته و با آب مخلوط کرده، اگر سریعاً آب را جذب کند و 
جنس خاک مالیم شود، خاک ملک است، اگر آب از گل عبور 
نکند و خیلی چسبناک باشد، حاوی مقدار زیادی رس است. 

گل مرده در مقایسه با گل زنده، سبک تر است، توده گل مرده 
حالت روانی دارند در حالیکه گل زنده ایستا است.

خاک مناسب برای خشتزنی، خاک ملک است.
خاک هرچه سنگین تر باشد پرمایه تر است. 

خاک هرچه قرمزتر باشد کیفیت بهتری دارد.
خاک مورد استفاده برای خشتزنی نباید خاک مرده باشد.

شناخت خاک

در قدیم مشکالتی مانند نبود تسهیالت حمل و نقل، 
مسافت های طوالنی و زمانبر بودن حمل خاک با چارپا موجب 

شده که استفاده از خاک زیر بنا بهترین راهکار برای تأمین 
خاک کافی باشد.

خاکبرداری زیرزمین خانه محل تهیه خاک

جهت ساخت خشت، رس و ماسه بادی با هم مخلوط 
می شوند چون اگر ماسه بادی به تنهایی استفاده شود خاصیت 

چسبندگی نخواهد داشت و اگر رس به تنهایی استفاده شود 
خشت ترک می خورد. خاک زیر بنا، همان خاک ملک و ترکیبی 

از رس و ماسه بادی بوده چرا که در زمان های قدیم تر، در این 
زمین ها کشاورزی می شده لذا آماده خشت زنی است و نیازی به 

افزودنی یا کاستن عنصری ندارد.

بهترین اختالط برای خشت، مخلوط سنجیده رس و 
ماسه بادی، بدون هیچگونه افزودنی، با عمل آوری مناسب 

است.
بسته به چسبندگی رس، میزان ماسه بادی مورد نیاز 

متفاوت خواهد بود.

ترکیبات
اصلی خشت
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ماسه بادی، پراستفاده ترین و متداول ترین افزودنی در مناطق 
کویری است. ماسه بادی برای جلوگیری از ترک خوردن خشت 

افزوده می شود نه لزوماً به منظور افزایش مقاومت. آهک )در 
مناطق گرم و خشک( ضدگل و ضد رسیت گل است. افزودن 

آهک باعث افزایش مقاومت خشت نمی شود بلکه باعث افزایش 
چسبندگی می شود. اثر سوء آهک بر خشت در مناطق کویری 
آنی نیست بلکه به مرور زمان آثار منفی بروز می دهد. کاه به 

دلیل مشکالت دسترسی به ماسه بادی و نبود تسهیالت حمل و 
نقل، جایگزینی برای ماسه بادی بوده است و ماسه بادی کارآیی 

بهتری از کاه دارد. همه افزودنی ها به مرور از بین میروند لذا 
هیچگونه افزودنی پیشنهاد نمی شود.

ماسه بادی - آهک - شیره انگور - کاه - گل شوره - 
خاکستر - لیف خرما - خاکاره نرم - گچ - موی بز برای 

ساختن تنور

افزودنی های خشت

اختالط را تهیه و کاماًل با هم ترکیب و آبخوره کرده، سپس باید
لگدمال شود و دو روز زیر پالستیک بماند تا تمامی کلوخه ها 

کاماًل باز شوند، سپس مجدداً ورز داده شود. در معماری سنتی 
برای تشخیص عمل آوری مناسب گل، اصطالحات متفاوتی 

مانند رسیدن گل یا شباهت به ماست چکیده یا مسکه )کره 
حیوانی( استفاده می شود.

روش آبخوره کردن متداول ترین روش آماده سازی گل 
برای خشت است. میزان رطوبت گل رسیده باید به حدی 
باشد که گل به دست نچسبد. گل آماده شده باید نه زیاد 

خشک باشد و نه آبکی و خیس. نباید آنقدر شل باشد 
که خودش داخل قالب پخش شود بلکه باید در اصطالح 

سنتی، روی پای خودش بایستد. بهتر است گل بعد از 
مخلوط شدن مدتی زیر پالستیک نگهداری شود تا بهتر 

برسد. گل خشت باید چندین بار برگردانده و لگدمال 
شود. هرچه گل بیشتر ورز داده شود، خشت کمتر ترک 

می خورد.

عمل آوری

دور گل را با آب خیس کرده )به اصطالح چرب شود و نقش 
یک لعاب را برای خشت بازی کند، با این کار منافذ خشت 
پر شده و تا حدی ضدآب می شود( و داخل قالب قرار داده 

می شود، گوشه ها حتماً پر شوند. روی خشت باید رد انگشتان 
باقی بماند تا بین دو رج هشت وگیر ایجاد شود.

خشت آبمال استقامت بیشتری نسبت به خشت خاکمال 
دارد. خشت سقف دارای قالب بزرگتر و ضخامت کمتری 

است تا سبک تر شود. مالت مورد استفاده برای اتصال 
خشت ها همان گل خشت فقط در حالت رقیق تر است.

ساخت خشت

برای تست ابتدایی مقاومت خشت، خشت را بین دو پایه قرار 
داده و ضربه وارد می شود، اگر خشت کاماًل به دو قسمت تقسیم 

شد، دارای مقاومت مناسبی است ولی اگر به چندین قسمت 
تقسیم شد به این معناست که مقاومت کافی ندارد.

خشت نباید یخ بزند یا زیر آفتاب شدید قرار بگیرد چرا 
که سست می شود. خشت بهتر است زیر تابش مالیم 
آفتاب خشک شود. برای فرار از آفتاب سوزان، روی 

خشت ها ماسه بادی پاشیده می شده است. در مدتی که 
خشت خشک می شود اصال نباید روی خشت ها پالستیک 

کشید چون عرق می کند، دیر خشک می شود و زمانی 
که پالستیک برداشته شود روی خشت ها پوسته پوسته 

می شود. خشت روی زمین و به حالت ایستاده و تکیه 
داده به خشت کناری گذاشته می شود تا باد بین خشت ها 

جریان داشته باشد. زمان مناسب برای خشت زنی بهار و 
پاییز و بعد از اتمام باران های بهاره تا اوایل پائیز است.

نگهداری

قیمت خشت معادل هزینه حمل ونقل خاک و هزینه کارگر 
است.

خشت زنی نیاز چندانی به تخصص ندارد و فرد خودش 
می تواند این کار را انجام دهد به ویژه که چیدمان 

خشت ها مانند آجرچینی امروزی است. امروزه قیمت هر 
عدد خشت حدوداً 400-350 تومان است.

هزینه تولید خشت
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مــقاله - چکیده

حمـــیده چــــوبک
رئیس سابق پژوهشکده باستانشناسی و عضو 

پیوسته ایکوموس

Abstract: 

Based on archeological and ethnological data 

related to the existence of round and domed huts 

and houses in most parts of the world, one may 

hypothesize that the earliest domes were made 

of wood covered by mud. This type of dome 

construction preceded the large architectural 

domes. The examples of valley settlements with 

domed houses made out of palm branches 

as identified in the villages in Rameshk rural 

district. is located at southeast of the Jazmurian 

catchment in Kerman are reminders of the initial 

efforts made in the construction of domes based 

on full knowledge of its geometry and structure 

as introduced in this article. The structure and 

frame of these round houses are built through the 

all round use of natural resources and the local 

vegetation of date palms and elongated bushes 

of wild palms. These 4.5 m high houses are as 

stable as a brick dome, and can be considered 

as the origins of their brick counterparts. The 

master builder tries to demonstrate his skill in 

rope binding by creating beautiful and diverse 

knots, which recall and are indeed the origins of 

roundels seen in the domes of the magnificent 

Islamic monuments. 

Keywords: Domed house – Rameshk – Jazmurian 

– Kerman
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Roundel and bracing beneath the dome

the hut frame with mud layer and the ceiling net with rope
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نیکــــو خالقـــــی 
طراحي  دکتری  دوره ی  دانشجوی 

دانشگاه  شهري-  باز  فضاهاي 

کارلسروهه، معمار و مرمتکار

ترجــمه

خانه های مورد بررسی در این تحقیق در دو شهر Veriaia و Arneia واقع شده اند. 
امپراطوری  از  بالکان در سال 1913 بخشی  پایان جنگ های  تا  پانزدهم  از قرن  این شهرها 

عثمانی به شمار می رفتند. 

توسعه خانه های عثمانی
منشأ خانه هایی که امروزه به نام خانه های عثمانی شناخته می شوند حداکثر تا قرن هجدهم 
ایده هایی  خانه ها  این  بی شک  که  گرفته  نظر  در  نیز  را  موضوع  این  می بایست  البته  است. 
توسعه یافته بر اساس چندین فرهنگ از قوم های مختلف ساکن در منطقه بالکان هستند. پیش 
از قرن هفدهم، مردم ساکن در محدوده، خانه های موردنیازشان را با کمک دیگر افراد خانواده 
بنا می کردند و پس از این زمان، صنایع مختلفی ایجاد شد که کار ساخت و ساز را بر اساس 

دانش های موجود بومی و تجربیات کسب شده در محل، برعهده گرفت. 
محدوده بالکان یک محدوده چندفرهنگی است که در طول تاریخ تحوالت سیاسی بسیاری 
را به خود دیده است. به تدریج، پس از آنکه در قرن پانزدهم این محدوده توسط عثمانیان 
امر  امپراطوری در  این  نفود  بزرگ گردید.  امپراطوری  این  از  فتح شد، کل محدوده بخشی 
ساخت و ساز بسیار بوده است و تنها پس از فروپاشی آن، می توان تحوالت ایجاد شده بر اساس 
ایده های اروپای غربی را در معماری خانه های مسکونی محدوده مشاهده نمود. این تحوالت تا 

آنجا ادامه پیدا کرد که تا آغاز قرن بیستم، معماری بومی عثمانی دیگر اجرا نشد. 

خانه های عثمانی در منطقه امروزی ترکیه
است.  ترکیه  بومی عثمانی در طرح خانه های روستایی  اصلی معماری  از منشأهای  یکی 
در این خانه ها برای مردان و زنان ورودی های مجزا، پلکان جداگانه و حتی اتاق های متفاوت 
متصل  یکدیگر  به  مرکزی  راهروی  یک  از طریق  اتاق های خصوصی  می شد.  گرفته  نظر  در 
می شدند. چنین معماری منجر به طرح پالن سه بخشی شد که به روشنی، پالن خانه را در 
سه بخش اصلی تقسیم می کردند. در یک فضای میانی، اتاق های زنان در یک سمت راهرو و 
اتاق های مردان در سمت دیگر آن طراحی می شد. فضای میانی در مرکز یا در موارد اندکی در 
گوشه قرار می گرفت. به همین ترتیب، شکل پالن کلی خانه می توانست به صورت U- شکل 
یا به صورت متقاطع و یا به صورت افقی کشیده شده باشد. در شرایطی که فضای مرکزی در 
میانه پالن قرار گرفته باشد، این فضا می توانست به صورت حیاط مورد استفاده قرار گیرد و از 
این طریق در فضای باالی همکف به اتاق های مجاور دسترسی پیدا کند. چنین پالنی به پالن 

حیاط-خانه معروف هستند. 
چنین اتاق های خصوصی در معماری اروپای غربی به طور معمول وجود نداشتند و جای 
آنها را اتاق چند منظوره مانند اتاق ناهار خوبی، نشیمن و اتاق خواب می گرفت. تقسیم فضاها 
اساس  بر  بلکه  بود  نشده  انجام  استفاده  مبنای  بر  عثمانی  مسکونی  خانه های  معماری  در 
ساختاری اجتماعی جامعه که ریشه عشایری داشته اند، بوده است. معموالً به جای چادر اصلی 
در خانه، اتاق میانی ساخته می شد و فضاهای دیگر در اطراف آن جای می گرفتند که هر فضا 
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به کاربری های مختلفی مانند استراحت یا فعالیت های اجتماعی اختصاص 
می یافته است. همچنین فضایی برای مالقات مردان در اتاق های خانه وجود 

دارد که جای چادر عشایری با همین کاربری را گرفته است. 
همچنین، فضاهای خانه در دوره های متفاوتی از سال بر اساس آب و هوای 
منطقه مورد استفاده قرار می گیرند. اتاق هایی که در زمستان در برابر سرما 
و باد حفاظت شده اند، در طبقه همکف جای دارند. در این اتاق ها، سقف ها 
به  دسترسی  برای  کوچک تری  درهای  و  بوده  باریک تر  اتاق ها  و  کوتاه تر 
بیرون استفاده می شده است. اتاق های تابستانی در طبقه ی باال قرار داشتند. 
سقف آنها بلند و دارای بازشوهای بزرگی بودند که به خوبی تهویه فضاها 

را انجام می دادند. 

خانه ای شهری به عنوان یک نمونه از خانه عثمانی
تا قرن هجدهم در منطقه ترکیه امروزی، یک خانه شهری )کناک( بر 

تصویر 1. معماری بومی خانه های مسکونی با طرح معماری بومی روستایی عثمانی در شمال 
)Schelbach,2014( :شهر سالونیک. منبع

تصویر 2.پالن های مختلف خانه های عثمانی. باال: طرح پالن U- شکل، وسط: پالن افقی 
 Eldem, 1955: 110, 115,( منبع:  )پایین(.  متقاطع  پالن  یا  باز  حیاط  با  کشیده 

 )111
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 Küçükerman,( :با دهانه های بزرگ تر. منبع )تصویر 3 و 4 - سمت چپ: تقسیم عمودی یک ساختمان در آناتولی به نیمه زمستان )راست( با پنجره های کوچک و نیمه تابستان )چپ
)Moutsopoulos, 1979 ( :آویزان شده اند. منبع )1996( ، سمت راست: عناصر سایه انداز در سبک عثمانی در تسالونیکی توسط کرکره )سمت راست در تصویر

اساس معماری خانه های عثمانی با تأثیر از فضای شهری ساخته شد. یک 
خانه به عنوان خانه ای مجزا در جاده طراحی و دارای یک باغ دیوارکشی 
شده بود. طبقه همکف به دالیل اقتصادی، با استفاده از آجر ساخته شده و 
توسط یک درب مرکزی قابل دسترسی بود. همچنین این خانه بر مبنای 

معماری عثمانی، دارای دو ورودی جداگانه بوده است. 
طبقه فوقانی دارای یک اتاق مرکزی بوده که توسط یک پنجره بزرگ 
به خیابان باز می شده است. در اطراف این اتاق، اتاق های دیگر چیده شده 
بودند. پالن مجموعه، خانه ای با یک حیاط میانی را نشان می دهد که نمونه 

با  بسیاری  تشابهات  خانه  این  است.  نمی شده  محسوب  شهر  در  معمولی 
خانه های روستای ترکیه داشته و نمایی بسته با پنجره های کوچک و بزرگ 
دارد. این پنجره ها در طبقه باال به شکل مستطیل با نسبت 1:2 یا 1:2.5 
بوده است. همانطور که در شکل دیده می شود، این پنجره ها به طور کشویی 
بوده و یک بخشی ثابت در قسمت باالیی  بوده و دارای بخش سایه انداز که 

شبکه ای چوبی بوده است، است. 
محوطه میانی معموالً با دیوارهای چوبی ساخته می شده و دارای فضاهایی 
برای نشستن به صورت سکو یا نیمکت بوده است. در این شرایط، زنان که 

)Papaiōannou, 2003( :منبع .)تصویر 5 - پالن اتاق های طبقه باال با نوع متقارن با فضای میانی مرکزی )باال( و حیاط-خانه )پایین
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می برده اند،  سر  به  خانه  در  را  زمان  بیشتر  اجتماعی،  ساختار  حسب  بر 
می توانستند از طریق این شبکه های چوبی به خیابان نگاه کنند، بدون آنکه 

از طرف خیابان به داخل خانه دید وجود داشته باشد. 
طبقه همکف یک کاناک سازگار با توپوگرافی محدوده محسوب می شده 
اما طبقه فوقانی همواره پالنی مستطیل شکل داشته است. همین  است، 
امر موجب ایجاد طرحی های زیبایی در نماهای خارجی ساختمان می شده 
است. هرچند توپوگرافی های متفاوت و متراژ فضاها، تغییرات بسیاری را در 
اما سه بخشی بودن آن همواره حفظ  ایجاد کرده است،  خانه های عثمانی 

گردیده و به عنوان عنصر اصلی این طراحی ها محسوب می گردد. 
سازگاری بومی سازی معماری خانه های عثمانی در محدوده سالونیک

سالونیک  محدوده  در  عثمانی  روستایی  خانه های  معماری  بومی سازی 
مشخصات  به  توجه  با  دلیل،  همین  به  است.  هفدهم شروع شده  قرن  از 
مناطق  در  است.  بوده  شمال  سمت  به  خانه ها  پالن  جهت  منطقه ای، 
روستایی با توجه به وسعت بیشتر فضاها، این امر به خوبی مشاهده می شود 
اما در مناطق شهری با توجه به محدودیت فضاها و خیابان کشی های از 

پیش تعیین شده، این امر همیشه امکان پذیر نبوده است.
طرح اصلی ساختمان برگرفته از معماری عثمانی بوده است؛ در طبقه 
همکف که همواره قابل دسترسی به حیاط بوده است، کاربری های همچون 
بر  محدوده  پالن  است.  داشته  قرار  طویله  یا  اصطبل  و  حمام  آشپزخانه، 
اساس توپوگرافی محدوده بوده و ممکن است که دیوارهای بیرونی موازی 
اطراف  در  شکل  مستطیل  فضاهایی  همواره  باالیی،  طبقه  در  نباشند. 
فضاهای مرکزی شکل می گرفته است. ساختمان های دارای زیرزمین نبوده 

و سقف های تخت، گاهاً دارای کاشی کاری های بدون قاب بوده است.
اساسی  عنصر  سه  دارای  نیز  یونان  شمالی  محدوده  بومی  خانه های 
خانه های بومی ترکیه است؛ اول اتاق های خصوصی که فضاهایی بسته آن 
ها را شکل می دهند، دوم حیاط که منطقه ای باز و قابل دسترسی از اطراف 
است و اتاق های خانه را به هم متصل می کند و می تواند برای کاربری های 
متفاوتی مورد استفاده قرارگیرد. این فضا در تابستان به عنوان محدوده ای 
سایه دار و خنک و در زمستان به عنوان فضایی محافظ در برابر باد و سرما 
محسوب می شده است. عنصر سوم همان فضای میانی یا راهرو است که 
می تواند به عنوان محدوده عبور و مرر و نیز سالن خدماتی در نظر گرفته 
شود. معموالً پالن صلیبی شکل یا متقاطع در این محدوده به ندرت دیده 
گرفته  نظر  در  مهم  کاربری های  با  ساختمان هایی  برای  معموالً  می شود 

می شود تا سهولت در عبور و مرور و دسترسی ها را فراهم کند. 
در راستای بومی سازی، در شهر بورسا در شمال ترکیه، ساختمان های 
دیگری وجود دارند که نوع دیگری از خانه های عثمانی را نشان می دهند. 
از ویژگی های این خانه ها، حیاطی باغ مانند است که توسط عناصر  یکی 
چوبی به صورت کشویی بسته می شود و این امر امکان گسترش فضاها که 
فراهم می کند.  را  در فصول گرم صورت می گیرد  به سمت خارج  معموالً 
به  بوده اند.  وابسته  اقتصادی  شرایط  به  کمتر  منطقه  این  ساختمان های 

همین دلیل اندازه و تجهیزات خانه بیش از یک خانه معمولی سبک عثمانی 
است. 

عثمانی  روستایی  خانه های  از  مختلفی  انواع  نیز  بلغارستان  منطقه  در 
دیده می شود. محققانی چون مگاس، این امر را به این دلیل می دانند که 
مردم این منطقه بارها به عنوان کارگر به ترکیه آمده بودند و معماری این 
خانه ها را با خود به کشورشان برده اند و البته در ساخت، آن را بسیار ساده و 
بر اساس معماری بومی خود ساده سازی کرده اند. به همین دلیل خانه های 
متفاوت  یونان  شمال  محدوده های  خانه های  با  تسلبر  شهر  در  موجود 
نیستند. این خانه ها با معماری سنگین در طبقه همکف و سبک در طبقات 
باالیی ساخته شده اند. از آنجا که توسعه طبقات باالیی از خارج انجام شده، 
اتاق ها از شکل مستطیلی خانه های عثمانی بسیار فاصله گرفته اند. اما در 
هر صورت، این خانه ها همچنان به دلیل ویژگی های ساخت و دسته بندی 

عناصر اصلی ساختمان، به خانه های عثمانی شناخته می شوند. 

ترجمه شده توسط نیکو خالقی از پایان نامه دکترا:
 Schelbach, Sonja. (2014); Lernen von traditioneller

 Bauweise; Untersuchung zur Übertragbarkeit von

 Konzepten zur passiven Klimatisierung am Beispiel von

 traditionellen Wohnhäusern in Thessaloniki, Griechenland.

 Vorgelegt im Promotionsausschuss der HafenCity

 Universität Hamburg zur Erlangung des akademischen

 .Grades Doktor Ingenieurin (Dr.-Ing.). Hamburg
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گــزارش

محمدابراهیم کهن سال 
دانشگاه  معماری،  ارشد  کارشناسی 

شهید بهشتی

مقدمه
آزاد  به علت  لرزش و جنبش  این  نتیجه حرکت گسل ها است.  اغلب  زلزله،  یا  زمین لرزه 
شدن انرژی ناشی از گسیختگی سریع در گسل های پوسته زمین، روی می دهد. هر چند این 
انسانی می تواند  یک پدیده معمول طبیعی است ولی وقوع زلزله در نزدیکی سکونتگاه های 
خسارات مالی و جانی جبران ناپذیری برجای بگذارد و از دیرباز، از زمین لرزه به عنوان یکی از 
خطرناک ترین بالیای طبیعی یاد شده است. از این رو، مدت هاست که مهندسان، دانشمندان 
این پدیده  با  برای مقابله  بهتر و مناسب تری  و مسئوالن بسیاری در جستجوی راه حل های 
طبیعی هستند. مطالعات بسیاری برای تشخیص میزان لرزه خیزی مناطق زمین صورت گرفته 
است؛ مهندسان همواره در پی روش های جدیدتر و بهتر برای مقاوم سازی ساختمان در مقابل 
زمین لرزه هستند و پژوهشگران به بررسی و تعیین بهترین نوع رفتار و واکنش در مقابل زلزله 
مناطق  در  قدیم  از  انسانی  از سکونت گاه های  بسیاری  اوصاف،  این  تمام  با  ولی  می پردازند؛ 
لرزه خیز بنا شده اند و در نتیجه، یکی از مسائل مهم، واکنش مناسب پس از وقوع زمین لرزه و 
رسیدگی و مدیریت وضعیت منطقه زلزله زده و افرادی است که در این سانحه طبیعی دچار 

خسارت شده اند.
 5 مرکزیت  با  ریشتر   7.3 بزرگی  به  زمین لرزه ای   1396 آبان   21 یکشنبه  روز  شامگاه 
کیلومتری از شهر ازگله استان کرمانشاه روی داد که همه مردم کشور را داغدار کرد. چندین 
پس لرزه کوچک و بزرگ )از جمله زلزله 6.3 ریشتری سرپل ذهاب در 4 آذر 1397( نیز پس 
از آن ثبت شده است. این حادثه منجر به فوت صدها نفر، هزاران زخمی و بی خانمان شدن 
حدود 70 هزار نفر از هم وطنان عزیزمان شد. هیئت دولت در پی وقوع این حادثه، روز 23 

آبان 1396 را عزای عمومی اعالم کرد.
با توجه به بزرگی این زمین لرزه و میزان خسارات ناشی از آن، عالوه بر جمعیت هالل احمر، 
ارتش و سپاه نیز وارد عمل شده تا عملیات امدادرسانی به منطقه هر چه سریع تر انجام شود. 
سازمان ملل متحد، بسیاری از دولت ها و ارگان های بین المللی نیز این حادثه را تسلیت گفته 
و کمک هایی به این منطقه ارسال کردند. در اولین اقدامات صورت گرفته، مردم زلزله زده در 
چادرها و اماکن اضطراری، اسکان داده شدند. اقدامات درمان ابتدایی صورت گرفت و ارتش 
و سپاه و سایر ارگان های مربوطه، شروع به آواربرداری، بازگشایی راه ها، بازسازی تأسیسات 
از  نیز  خونگرم  مردم  کردند.  غذا  و  آب  جمله  از  اولیه  نیازهای  و  امنیت  تأمین  و  زیربنایی 
سراسر کشور اقدام به ارسال محموله های کمک خود به مناطق زلزله زده کرده و گروه هایی از 

داوطلبان نیز برای کمک در این مناطق حاضر شدند.
اسکان موقت  از وضعیت اضطراری، بحث  عبور  اولیه و اصطالحاً  امدادرسانی های  از  پس 
مناطق  به  بسیاری  خسارات  زلزله  این  در  شد.  مطرح  بازسازی،  زمان  تا  حادثه دیده  مردم 
شد.  وارد  باباجانی  ثالث  اطراف  و  ذهاب  دشت  در  واقع  روستاهای  خصوص  به  روستایی، 
اصلی ترین راهکار مطرح شده، استفاده از کانکس برای اسکان موقت کسانی بود که مسکن 
خود را در این حادثه از دست داده بودند. این راهکار با وجود مزایایی همچون سرعت احداث 
و آماده سازی، ایراداتی نیز داشت؛ از جمله اینکه تعداد کانکس های موجود جوابگوی نیاز تعداد 
زیاد حادثه دیدگان نبود، تهیه و انتقال کانکس ها، به خصوص به مناطق روستایی، سخت و 
زمان بر بود و قیمت کانکس نیز به سرعت افزایش یافت. البته بررسی جامع و دقیق این مسائل 

و حواشی پیرامون آن، خود بحث مفصلی است که در این مقال نمی گنجد.
با این حال، مردم عزیز کشور در این مرحله نیز دست از کمک های خود نکشیدند. بسیاری 
از گروه های مردمی اقدام به جمع آوری کمک های مالی و کاالهای ضروری کرده و به مناطق 
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زلزله زده ارسال کردند. عده ای اقدام به خرید و ارسال کانکس برای حادثه 
دیدگان کردند و عده ای نیز با حضور در این مناطق تالش کردند تا به این 
با  نیز  سالم«  مردمی  »گروه  ببخشند.  بیشتری  کیفیت  و  سرعت  فرایند 
همین هدف تشکیل و در منطقه حاضر شد؛ با این تفاوت که این گروه بر 
راهکار دیگری غیر از خرید و احداث کانکس، تمرکز داشت. ایده این گروه، 
بومی همان  از معماری موقت  الگوگیری  با  ساخت گونه ای سرپناه موقت 

مناطق بود که »کومه« نام گذاری شد.

دیدگاه و اهداف گروه سالم
مردم  به  رساندن  یاری  گروه،  هدف  مهم ترین  و  اصلی ترین  بی شک 
خسارت دیده در جریان زلزله مهیب غرب کشور و به طور خاص، کمک در 
امر ساخت سرپناه موقت برای هم وطنان عزیز بود. با وجود اینکه احداث 
و در اختیار گذاشتن کانکس برای اسکان موقت زلزله زدگان اقدامی مفید 
و ضروری بود ولی خرید یا ساخت کانکس هزینه باالیی داشت )5 میلیون 
تومان در آن زمان برای کانکس های 8 مترمربعی( و قیمت آن روز به روز در 
حال افزایش نیز بود. همچنین با توجه به شرایط منطقه و افزایش ناگهانی 
دورتر،  شهرهای  از  کانکس  انتقال  و  نبود  موجود  کافی  کانکس  تقاضا، 
هزینه های اضافی را نیز تحمیل می کرد. بسیاری از کانکس ها نیز کیفیت 
و استاندارد الزم را نداشته و به خصوص در برابر شرایط دمایی، مقاومت 
مطلوبی نداشته باشند. نصب و استقرار نامناسب کانکس ها نیز باعث می شد 
باشد.  نامناسب  بسیار  آن ها  بادهای شدید، شرایط درون  در هنگام وزش 
عالوه بر این ها، کانکس های فلزی هیچ گونه همخوانی و مقاربتی با بوم و 
معماری روستاهای آن منطقه نداشتند. در نتیجه، پس از بازسازی مساکن 
مردم منطقه، کانکس ها الجرم به تلی از زباله های آهنی تبدیل می شدند 
که به دلیل فرسودگی، ارزش مالی خود را از دست داده اند و این حجم از 

زباله از لحاظ زیست محیطی، تأثیرات نامطلوبی را بر جای خواهد گذشت.
با در نظر گرفتن این مسائل و تجربیات قبلی، دیدگاه اعضای گروه مردمی 
سالم بر آن بود که کانکس بهترین راه حل برای اسکان موقت پس از زلزله، 

به خصوص در مناطق روستایی، نیست. گروه سالم به دنبال این بودند که 
با استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل های معماری بومی و سنتی کشور، ضمن 
پاسخگویی مناسب به معضل سرپناه موقت برای هم وطنان خسارت دیده در 
جریان زلزله، راه حلی بیابند که سازگاری مناسبی با زیست بوم آن منطقه 
داشته باشد و تأثیر منفی بر محیط زیست نگذارد. گروه سالم با الگوگیری 
از معماری سازه های موقت بومی همان منطقه، پاسخی درخور برای این 
این  فعالیت های  و  اتفاقات  بر  مختصر  ادامه شرحی  در  که  یافتند  مسئله 

گروه آورده می شود.

شکل گیری گروه سالم و ایده کومه
شکل گیری هسته اولیه گروه سالم را می توان به چند سال قبل از وقوع 
این زلزله مربوط دانست. خانم سارا مرادی و آقای علی جواهری دو نفر از 
دانشجویان معماری بودند که به همراه دکتر مهدی رئیسی، بر روی نوعی 
سازه به نام سندبگ )کیسه های شنی( مشغول تحقیق و تمرین بودند. پس 
دیگر  جمعی  همراهی  با  افراد  این   1391 سال  در  ورزقان  زلزله  وقوع  از 
روش  به  عمومی  یک حمام  و  و چند سرپناه  یافته  منطقه حضور  آن  در 
با وقوع زلزله  سندبگ برای استفاده مردم زلزله زده ورزقان ساخته بودند. 
در  تجاربشان  و  دانش  از  تا  گرفتند  تصمیم  دیگر  بار  افراد  این  کرمانشاه، 
راستای کمک به هم وطنان زلزله زده استفاده کنند. در این راستا، گروه هایی 
برای جلب مشارکت  فراخوان هایی  و  اجتماعی تشکیل شد  در شبکه های 
با حضور  آبان 1396، جلسه ای  روز جمعه، 26  داده شد.  داوطلبان  دیگر 
و هم اندیشی در  برای مشورت  موزه قصر  باغ  در  و عالقه مندان  داوطلبان 
تشکیل  زلزله زده  منطقه  به  کمک رسانی  برای  مناسب  راهکارهای  مورد 
شد. برای به دست آوردن درک بهتری از شرایط منطقه، این سه نفر به 
همراه آقای محمد محمدحسینی، یکی دیگر از دانشجویان رشته معماری، 
عازم منطقه زلزله زده شدند و فردای آن روز )شنبه 27 آبان( جلسه ای نیز 
در  کرمانشاه(  استان  ساکنان  )عموماً  داوطلبان  از  دیگر  جمعی  حضور  با 

فرهنگسرای شهر کرمانشاه تشکیل شد.

تصویر 2- جلسه حضوری و هم اندیشی داوطلبان در فرهنگسرای شهر کرمانشاه. منبع: تصویر 1- جلسه حضوری و هم اندیشی داوطلبان در باغ موزه قصر، تهران. منبع: نگارنده.
نگارنده.
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و  جواهری  رئیسی،  آقایان  و  مرادی  )خانم  نفر  چهار  این 
محمدحسینی( را می توان هسته اولیه گروه سالم دانست که 
در این سفر به بازدید از منطقه و مالقات و هماهنگی با مردم 
و مسئوالن محلی و همچنین دیگر گروه های امدادرسان حاضر 
از  استفاده  با هدف  ابتدا  پرداختند. گروه سالم در  در منطقه 
روش سندبگ برای کمک به بازسازی راهی منطقه شده بودند 
نزدیک،  از  منطقه  شرایط  بررسی  و  سفر  این  جریان  در  ولی 
استفاده از سندبگ برای ساخت سرپناه موقت در آن منطقه به 

دالیل زیر نامناسب تشخیص داده شد:
1- با توجه به شرایط منطقه و نزدیک بودن فصل سرما، باید 
هر چه سریع تر سرپناه های موقت ساخته می شدند ولی ساخت 

سرپناه به روش سندبگ زمان بر بود.
2- سبک زندگی مردم بومی به گونه ای بود که سرپناه ها به 
مساحت نسبتاً باالیی نیاز داشت ولی ساخت سرپناه های بزرگ 
به روش سندبگ سخت تر بوده و مدت زمان اجرای آن را نیز 

طوالنی تر می کرد.
3- گستردگی منطقه و عدم دسترسی به مصالح مناسب و 
نیاز به حجم زیادی از حمل ونقل مصالح، ساخت سندبگ ها را 

با مشکالت بیشتری روبرو می کرد.
جالبی  مسئله  با  سفر  این  در  گروه  اعضای  مقابل،  در 
اسکان  برای  قدیم االیام  از  منطقه  بومی  مردم  شدند.  مواجه 
موقت یا ساخت سرپناه برای دام های خود یا انبار محصوالت 
کشاورزی، با استفاده از گیاه نی، کپرهایی ساخته و روی آن 
را با انواع گیاهان یا بافته های محلی می پوشانده اند. با پیشرفت 
سازه  این  از  استفاده  امکانات،  گسترش  و  شهری سازی  روند 
فقط  و  بود  گذاشته  فراموشی  به  رو  موقت  اسکان  عنوان  به 
عده ای از روستاییان برای نگهداری دام های خود از آن استفاده 
می کردند. با وقوع این زمین لرزه، بعضی از روستاییان این عنصر 
معماری بومی را دوباره به یاد آورده بودند. آن ها، با استفاده از 
نی های خودروی منطقه، اسکلتی سبک می ساختند و روی آن 
را با گونی یا نایلون می پوشاندند تا سرپناه موقتی برای خود 
و خانواده شان فراهم کنند. جرقه طراحی و ساخت »کومه« از 

همین جا زده شد.
پس از بحث و تبادل نظر بر روی این ایده، اتودهایی برای 
مقاوم سازی این طرح زده شد. اعضای گروه سالم با خانواده ای 
که در روستای »دنگی کاک عبداله« مشغول ساخت کپری برای 
را مقاوم سازی کنند.  تا کپر آن ها  بودند، صحبت کردند  خود 
بدین صورت، ساخت اولین نمونه از این طرح، در روز دوشنبه 
ابتدا  در  زلزله( شروع شد.  وقوع  از  پس  هفته  )یک  آبان   29
ساخت کپر به روش مقاوم سازی شده، مشکل به نظر می رسید 

و مردم بومی نیز نسبت به عملی بودن این طرح بدبین بودند 
اما پس از مدتی آزمون وخطا و تمرین، ساخت اولین نمونه به 
پایان رسید و اعضای گروه، برای نشان دادن مقاومت و ایستایی 
این کپر مقاوم سازی شده، به راحتی بر روی سقف آن ایستادند 
و  ایستادن  از  ناشی  نیروی  که  دهند  نشان  بومی  مردم  به  تا 
راه رفتن دو نفر بزرگ سال، حتی کوچک ترین آسیبی به کپر 
بومی  نمی کند. همچنین کپرهایی که خود مردم  وارد  جدید 
می ساختند، در برابر وزش بادهای تند و طوفان مقاومت کمی 
به  شرایط جوی  برابر  در  مقاوم سازی شده،  کپر  ولی  داشتند 
به  کار،  این  نتایج  دیدن  با  نیز  روستاییان  بود.  استوار  خوبی 
نشان  عالقه  کپرهایشان  مقاوم سازی  به  و  برده  پی  آن  فواید 

دادند. این ایده جدید، »کومه« نامیده شد.

تشکیل کمپ گروه مردمی سالم
را  ایده  این  بتواند  سالم  گروه  اینکه  برای  بعد،  مرحله  در 
گسترش داده و به بهترین نحو به کمک رسانی به منطقه زلزله 
بپردازند، به فکر ایجاد کمپی برای حضور نیروهای داوطلب در 
این  از  اطالعی  بومی  این حال، هنوز مردم  با  افتادند.  منطقه 
طرح جدید نداشتند و بسیاری از آن ها در رفت وآمد و رایزنی با 
مسئوالن برای دریافت کانکس های اسکان موقت بودند. طرح 
جدید نیاز به معرفی داشت؛ بنابراین گروه سالم در این مرحله 
با مسائلی روبرو بود که به طور خالصه می توان آن ها را چنین 

برشمرد:
1- نیاز به محلی برای اسکان و حضور در منطقه نیروهای 

داوطلب
طرح  این  ساخت  برای  نیاز  مورد  ابزار  و  مصالح  دپوی   -2

جدید
3- معرفی طرح جدید به مردم بومی

4- جلب اعتماد مردم بومی به استفاده از این طرح جدید
5- آموزش ساخت این طرح به نیروهای داوطلب جدید

به همین منظور، تصمیم بر آن شد تا 3 کومه در محل کمپ 
نیروهای داوطلب در جریان ساخت  گروه سالم ساخته شود. 
این کومه ها در کمپ خود گروه سالم، به طور عملی با مراحل 
ساخت کومه آشنایی پیدا کردند و آموزش های الزم را دیدند 
تا بر نحوه کار تسلط پیدا کنند. به عالوه، محل ساخت کومه ها 
در  باشد که  افرادی  دید  تا در  نظر گرفته شد  به گونه ای در 
حال رفت وآمد در جاده بودند. بدین صورت، روستاییان کم کم 
از وجود چنین طرحی مطلع و نسبت به آن کنجکاو می شدند. 
این امر که اعضای گروه سالم خود در کومه های تازه ساخته 
شده اسکان داشتند، باعث می شد تا اعتماد مردم بومی نسبت 

به ایمنی کومه ها جلب شود.
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بود  جایی  به  نیاز  کمپ  این  برای  مکانی،  موقعیت  نظر  از 
باشد.  داشته  دسترسی  مختلف  زلزله زده  روستاهای  به  که 
را  میزان خسارت  بیشترین  ذهاب،  در دشت  واقع  روستاهای 
حاشیه  در  فوتبال  زمین  یک  بودند.  دیده  زمین لرزه  این  از 
سرپل  شهر  به  عزیز  کوییک  روستای  متصل کننده  جاده 
ذهاب وجود داشت که از نظر دسترسی به روستاهای اطراف، 
موقعیت مناسبی داشت. رایزنی هایی صورت گرفت و جمعیت 
هالل احمر و سپاه، چادرهایی برای اسکان در اختیار گروه قرار 
دادند. ایجاد این کمپ، امکان حضور نیروهای داوطلب بیشتری 
در منطقه را فراهم کرد. همچنین کلیپی برای توضیح این ایده 

جدید ساخته و در شبکه های اجتماعی منتشر شد که انتشار 
و کمک های  بیشتر  داوطلب  نیروهای  باعث جذب  این کلیپ 
مالی خیرین شد که امکان ادامه و گسترش این طرح جدید 

را فراهم کردند.
هم زمان، اعضای گروه سالم شروع به سر زدن به روستاهای 
خانواده های  به  را  کومه ها  ساخت  پیشنهاد  و  کردند  اطراف 
ایده  این  با  خانواده ای  که  زمان  هر  می دادند.  خسارت دیده 
موافقت و اعالم آمادگی می کرد، چند نفر از اعضای گروه، برای 
آموزش نحوه ساخت کومه به آن خانواده و کمک به آن ها برای 

ساخت کومه هایشان، به راه می افتادند.

تصویر 3- کپر ساخته شده توسط مردم بومی منطقه با استفاده از گیاه نی و پوشش آن با نایلون منبع: نگارنده.
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تصویر 4- شروع فرایند ساخت کمپ اسکان گروه سالم توسط داوطلبین این گروه منبع: نگارنده.

تصویر 5- بستن نی ها و ساخت اسکلت کومه های کمپ سالم منبع: نگارنده.

تصویر 6- مقاوم سازی اسکلت کومه های کمپ اسکان گروه سالم با مالت گچ وخاک )ساخت تویزه ها( منبع: نگارنده.
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تصویر 7- فرایند ساخت کمپ اسکان گروه سالم توسط داوطلبین این گروه منبع: نگارنده.

تصویر 8- فرایند ساخت کمپ اسکان گروه سالم توسط داوطلبین این گروه منبع: نگارنده.
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تصویر 9- فرایند ساخت کمپ اسکان گروه سالم توسط داوطلبین این گروه منبع: نگارنده.

تصویر 10- راست: مرحله ساخت تویزه ها؛ وسط: مرحله اندود داخلی؛ چپ: مرحله اندود خارجی منبع: نگارنده.

تصویر 11- تست عایق های مختلف برای کومه ها. راست: عایق کاری با امولسیون قیر؛ وسط: پیش از عایق کاری؛ چپ: عایق کاری با نوعی عایق صنعتی منبع: نگارنده.
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گسترش ایده و ساخت کومه ها
با گذشت چند روز، ایده ساخت کومه ها به گوش بسیاری از 
اهالی روستاهای اطراف رسیده بود. روستاییان برای دیدن این 
کومه ها به کمپ سالم مراجعه می کردند و برخی از آن ها برای 
می کردند.  کمک  درخواست  خانواده شان  برای  کومه  ساخت 
کمپ  ساخت  هنوز  اینکه  وجود  با  نیز،  سالم  گروه  داوطلبان 
اسکان، نیمه کاره مانده بودند، هر روز به روستاها می رفتند و 
به روستاییان کمک می کردند و شب ها، ساخت کمپ اسکان 
را ادامه می دادند. گاهی کار ساخت کومه های اسکان در کمپ 
سالم تا نیمه های شب ادامه می یافت. هر خانواده ای که شروع 
گروه،  داوطلب  اعضای  از  نفر  چند  می کرد،  کومه  ساخت  به 
برای آموزش دادن به خانواده و کمک به آن ها، راهی آن روستا 
خیرین  کمک های  محل  از  نیز  نیاز  مورد  مصالح  می شدند. 
مردمی تأمین می شد و هم زمان با پیشرفت کار، در هر مرحله 

از کار، در اختیار روستاییان قرار می گرفت.
یکی از مسائلی که اعضای گروه با آن روبرو بودند، آموزش 
صحیح و مناسب به روستاییان برای ساخت این کومه ها بود. 
بسیاری از اعضا و داوطلبین گروه سالم را دانشجویان و اساتید 
معماری تشکیل می دادند و اعضای گروه برای صحبت و بررسی 
راجع به این طرح از اصطالحات و دیتیل های معماری استفاده 
می کردند. در مقابل، مردم بومی، حتی آن دسته ای که خود 
استادکاران تجربی ماهری بودند، با این اصطالحات و نقشه های 
انتقال درست  معماری آشنایی نداشتند. بحث ارتباط گیری و 
محلی  مردم  و  آکادمیک(  )دانش  گروه  اعضای  بین  مفاهیم 
)دانش بومی( یکی از مسائل جالب و درخور توجهی بود که در 

این تجربه روی داد.
اعضای گروه سالم برای آنکه بتوانند نحوه ساخت کومه را 

دقیق و به درستی به روستاییان نشان دهند، در محل کمپ، 
ولی  واقعی ساختند  با مصالح  را  از یک کومه  ماکت کوچکی 
پوشش آن را به گونه ای اجرا کردند که بخش های مختلف آن 
به وضوح قابل مشاهده باشد. روستاییان و استادکاران بومی با 
دیدن این ماکت بسیار راحت تر متوجه نحوه و مراحل ساخت 

کومه می شدند.
البته برخی نیز کماکان نسبت به عملکرد مناسب و ایستایی 
کومه ها شک و تردید داشتند. با این حال این ایده به وضوح 
در حال گسترش بود. تعداد روستاییانی که از کومه ها بازدید 
می کردند و در مورد آن ها کنجکاو می شدند، بیشتر شده بود. 
به  نسبت  بومیان  اطمینان  افزایش  باعث  که  مواردی  از  یکی 
کارکرد و ایستایی کومه ها شد، اتمام کار ساخت کمپ و دیدن 

کیفیت کومه های تمام شده از نزدیک بود.
می شد  باعث  کومه ها  روی  بر  درشت هیکل  افراد  ایستادن 
مردم بومی نسبت به استحکام و دوام آن ها اطمینان بیشتری 

کسب کنند.
پس از اتمام ساخت کومه های اسکان در کمپ سالم، تمام 
موقت  اسکان  برای  کومه  ساخت  روی  بر  سالم  گروه  نیروی 
شد.  متمرکز  ایده  این  گسترش  و  زلزله زده  خانواده های 
کومه ها  بود.  بیشتر شده  نیز  کومه  برای ساخت  درخواست ها 
مطبوعات  مسئولین،  توجه  مورد  منطقه،  ساکنان  بر  عالوه 
در  که  گزارش هایی  خصوص  به  گرفتند.  قرار  نیز  رسانه ها  و 
فضای مجازی و شبکه های اجتماعی از کار اعضای گروه سالم 
در  کومه ها  رواج  به  هم  شد،  منتشر  کومه ها  ساخت  ایده  و 
منطقه کمک می کردند و هم باعث جذب نیروهای داوطلب و 
کمک های مالی خیرین مردمی می شدند. این طرح نظر دیگر 
گروه های داوطلب و امدادرسان مستقر در منطقه را نیز جلب 
داوطلب که در منطقه  و  با همکاری چند گروه مردمی  کرد. 
که  شد  تسهیلگری  مرکز  یک  ایجاد  به  قرار  داشتند،  حضور 
گروه سالم نیز در آن مشارکت داشت و طرحی بر مبنای سازه 

کومه ها، برای این مرکز در روستای بلوان ساخته شد.
بود،  پسندیده  را  کومه ها  ساخت  ایده  که  خیرینی  از  یکی 
کارگر  چند  دستمزد  کار،  پیشرفت  و  تسریع  به  کمک  برای 
سالم  گروه  کمپ  در  را  آن ها  و  کرده  پرداخت  را  ساختمانی 
مدیریت  گونه ای  به  را  کارگرها  این  گروه سالم،  کرد.  مستقر 
می کرد تا به خانواده هایی که نیروی کار کمتری داشتند، در 
ساخت کومه هایشان کمک کنند. از طرف دیگر هم، روستاییان 
که به کمک گروه سالم برای خود کومه ساخته بودند و کار 
را یاد گرفته بودند، در ساخت کومه دیگر خانواده ها مشارکت 
از  بعضی  می کردند.  کمک  خود  همسایه های  به  و  می کردند 

تصویر 12- ساخت در، پنجره و مبلمان مورد نیاز با نی منبع: نگارنده.
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عماًل  که  بودند  آموخته  خوبی  به  را  کار  این  چنان  افراد  این 
در ساخت کومه ها از خود اعضای گروه سالم مهارت بیشتری 
داشتند. چند تن از این افراد برای ساخت مجموعه تسهیلگری 
و  استادکاران  عنوان  به  مردم نهاد،  گروه های  توسط  بلوان 
کارگران ماهر به کار گرفته شدند و بدین صورت برای عده از 
روستاییان که در جریان این زلزله شغل خود را از دست داده 

بودند، اشتغال زایی نیز شد.
دستاوردهای  مهم ترین  از  یکی  می توان  را  مسئله  این 
این  فراگیری  با  دانست.  منطقه  در  سالم  گروه  غیرفیزیکی 
مهارت توسط خود بومیان، نه تنها این ایده به خوبی در منطقه 
جا افتاده بود بلکه اطمینان حاصل می شد که پس از بازگشت 
اعضای گروه از منطقه، این مهارت نه تنها کماکان در منطقه 
و بین اهالی باقی می ماند بلکه به احتمال زیاد با مرور زمان، 

گسترش نیز پیدا می کرد.

طراحی کومه ها: ترکیب دانش بومی و آکادمیک
کومه ها، کپرهایی سبک، ارزان، سریع و آسان ساخت هستند 
از جنس نی داشتند و توسط گل و  که سازه ای طاقی شکل 

گچ، مقاوم سازی شده و جداره نازکی دارند که ساکنان آن ها 
را از باد و باران و تغییرات شدید دمایی محفوظ نگه می دارد. 
)تاق( است  در توصیفی مختصر، کومه، سازه ای قوسی شکل 
که اسکلت آن را شبکه درهم تنیده ای از نی ها تشکیل می دهد 
و باریکه هایی باربر )تویزه( از جنس نی های تقویت شده با گل 
به پی آن و سپس زمین منتقل  را  بر آن  وارد  نیروی  و گچ، 

می کند.
از لحاظ فنی، مراحل ساخت کومه ها به ترتیب زیر بود:

مورد  پالن  پی:  اجرای  و  زمین  روی  پالن  کشیدن   -1
نظر برای هر کومه، با گچ یا ریسمان بنایی روی زمین عالمت 
زده می شد. سپس برای ساخت پی، زمین به عمق 20 تا 60 
بلوک های  یا  سنگ  جنس  از  پی ها  می شد.  کنده  سانتیمتر 
سیمانی و با مالت شفته آهک یا ماسه سیمان ساخته می شدند.

2- بستن نی ها: عنصر اصلی سازه ای کومه، نی هایی بودند 
به  نی ها  می روییدند.  اطراف  مناطق  در  به صورت خودرو  که 
صورت عمودی در فواصل 20 الی 30 سانتیمتری در راستای 
طولی پالن، در هر دو طرف بر روی پی کاشته می شدند و با 
سنگ چینی یا مالت بر روی پی استوار می شدند. در فواصل 

تصویر 13- دپوی مصالح در کمپ سالم و بارگیری آن ها برای ساخت کومه ها در روستاهای مختلف منبع: نگارنده.

تصویر 14- ماکت کوچک نشان دهنده مراحل مختلف ساخت کومه ها برای توضیح و آموزش 
بهتر به روستاییان منبع: نگارنده.

تصویر 15- ایستادن افراد درشت هیکل بر روی کومه ها باعث می شد مردم بومی نسبت به 
استحکام و دوام آن ها اطمینان بیشتری کسب کنندمنبع: نگارنده.
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استفاده  سه تایی  یا  جفت  نی های  از  سانتیمتری،   70 تا   60
نی های  این  )که  بدهند  به سازه  بیشتری  استحکام  تا  می شد 
جفتی یا سه تایی در مرحله بعد به تویزه ها تبدیل می شدند(. در 
وسط پالن و در ارتفاع مشخص شده، ریسمانی کشیده می شد؛ 
تا در وسط  از دو طرف خم شده  سپس نی های کاشته شده 
پالن به یکدیگر برسند و شکل قوسی مورد نظر را ایجاد کنند. 
نی هایی که از دو طرف به یکدیگر می رسیدند، با سیم مفتول 
بسته می شدند. در نهایت، در فواصل 20 الی 30 سانتیمتری، 
نی هایی نیز به صورت افقی قرار داده می شدند و با سیم مفتول 
به نی های عمودی بسته می شدند تا صلبیت سازه را افزایش 
داده و به انتقال نیرو در راستای افقی )در صورت وقوع پس لرزه 

یا زلزله های احتمالی بعدی( سازه کمک کنند.
مرحله  در  شد،  گفته  که  همان طور  تویزه ها:  3- ساخت 
یا  جفت  صورت  به  نی ها  سانتیمتری،   60 فواصل  در  قبل، 
سه تایی کار گذاشته می شدند. در این مرحله، اطراف این نی ها 
با مالتی از گل و گچ استحکام بخشی می شد. اصطالح »تویزه« 
ادبیات  از  شده،  مقاوم سازی  قوس های  این  به  اطالق  برای 
معماری سنتی وام گرفته شده است. این تویزه ها عناصر اصلی 
سازه ای کومه ها بودند که پس از خشک شدن مالت، مقاومت 
بسیاری باالیی نیز داشتند؛ به گونه ای که در مراحل بعدی کار، 

افراد به راحتی می توانستند بر روی این تویزه ها بایستند.
کومه  سطح  اسکلت،  اتمام  از  پس  رابیتس بندی:   -4
رابیتس بندی می شد. رابیتس ها با سیم مفتول به نی های کاشته 
شده و تویزه های ساخته شده بسته می شدند تا امکان ساخت 
پوشش و اندودکاری کومه ها را پدید آورند. محل ساخت در، 
پنجره ها، نورگیرها، تاقچه ها یا دیگر موارد پیش بینی شده برای 

هر کومه نیز در زمان رابیتس بندی تعبیه می شد.
5- اندودکاری: کومه ها از داخل و بیرون با مالتی از گل 

تصویر 16- ساخت یک مرکز تسهیلگری با محوریت مادر و کودک در روستای بلوان منبع: نگارنده.

تشکیل  را  کومه  کلی  جداره  که  می شدند  اندودکاری  گچ  و 
می داد. روش کار معموالً به این صورت بود که کومه ها با مالت 
گل و گچ و با استفاده از ماله بنایی، ابتدا از طرف داخل اندود 
می شدند. پس از خشک شدن اندود داخلی، مالت رقیق تری 
ریخته  کومه  سطح  روی  بر  بیرون،  طرف  از  و  شده  ساخته 
می شد تا اندود بیرونی را شکل دهد. سعی می شد تا اندودهای 
هر دو طرف در حد امکان صاف اجرا شوند. اندود داخلی در 
و  تمیزی  نظر،  این  از  و  دارد  قرار  کومه  ساکنان  دائمی  دید 
زیبایی آن حائز اهمیت است. اندود خارجی نیز نقش زیرکار 
عایق کومه را خواهد داشت و در نتیجه هر چه صاف تر و بهتر 

اجرا شود، کیفیت عایق کاری بهبود خواهد داشت.
از بیرون، در  6- کرسی چینی: هم از طرف داخل و هم 
پای کومه ها )محل اتصال جداره با زمین( به ارتفاع 30 الی 40 
سانتیمتر کرسی چینی صورت می گرفت. از آنجا که کومه ها با 
مالت گل و گچ ساخته می شدند، حفاظت از آن ها در برابر آب، 
آب های  تماس  از  مانع  داشت. کرسی چینی،  ویژه ای  اهمیت 
سطح  می توانست  همچنین  می شد.  جداره ها  پای  با  سطحی 
با  معموالً  چینی ها  کرسی  کند.  ایجاد  نشستن  برای  مناسبی 
سنگ یا بلوک سیمانی و مالت ماسه و سیمان اجرا می شدند.

... پر  و  با خرده سنگ، ماسه  7- کف سازی: کف کومه ها 
کومه ها  برای  امکان  صورت  در  می شد.  بندی  شیب  و  شده 
کف شور در نظر گرفته می شد یا از زیر در راهی برای خروج 
آب تعبیه می شد تا امکان شستن کف کومه ها مهیا باشد. کف 

سازی نهایی معموالً با مالت ماسه سیمان اجرا می شد.
پنجره ها،  درها،   :... و  و دودکش  پنجره  و  در  8- نصب 
نورگیرها، دودکش ها و موارد دیگری که از قبل برای هر کومه 
در نظر گرفته شده بود، در این مرحله نصب می شدند تا کومه ها 
از اجزای  قابل سکونت شوند. برای ساخت این موارد، معموالً 
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تصویر 17- طرح سه بعدی کامپیوتری نشان دهنده اجزا و مراحل ساخت کومه؛ ترسیم: هانیه رحیم بخش

تصویر 18- اسکیس های اولیه طراحی مجموعه تسهیلگری بلوان؛ ترسیم: دکتر مهدی رئیسی
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ساختمان تخریب شده هر خانواده استفاده می شد تا هم سرعت 
کار باالتر رفته و هم در هزینه ها صرفه جویی شود. در مواردی 
که امکان بازاستفاده از اجزای ساختمان وجود نداشت، درها یا 

پنجره ها برای ساخت، سفارش داده می شدند.
9- عایق کاری: آخرین مرحله ساخت کومه ها، عایق کاری 
آن ها بود. تا پیش از این مرحله، برای حفاظت از کومه ها در 
آن ها  روی  بر  ساختمانی  نایلون  کشیدن  از  باران،  آب  برابر 
استفاده می شد. در این مرحله، معموالً گل و گچ و مالت های 
به کار رفته در کار خشک شده بودند. برای این کار، از نوعی 
عایق صنعتی بر پایه امولسیون قیر استفاده می شد که قابلیت 
اجرا به صورت سرد )بدون نیاز به مشعل و ...( را داراست. این 
نوع از عایق ها را می توان به سادگی با یک قلم مو )مشابه رنگ 
کردن یک سطح( اجرا کرد که با توجه به شرایط مورد نظر و 
گزینه  مناسب ترین  متخصص،  کار  نیروی  نبودن  در دسترس 

موجود در محل و زمان بودند.
از لحاظ ابعادی، کومه ها معموالً با قوس هایی بیضی شکل به 
عرض 2.50 تا 3.50 متر و ارتفاع 2.00 تا 2.50 متر )نمونه های 
بزرگ تر و پیچیده تری نیز طراحی و ساخته شد( بر پایه پالنی 

مستطیل شکل ساخته می شدند. طول این پالن می توانست به 
مقدار مورد نیاز افزایش پیدا کند. در عمل معموالً حداقل طول 
پالن 3.50 متر در نظر گرفته می شد )متناسب با ابعاد 2.5 در 
3.5 متر فرش های 9 متری معمول( و این طول بسته به نیاز 
خانواده بهره بردار، افزایش می یافت )نمونه های با طول 5 الی 6 

متر و حتی تا 9 متر نیز ساخته شد(.
سیستم  این  بود  مشخص  ابتدایی،  روزهای  همان  از  البته 
ساخت وساز پتانسیل های بسیار بیشتری نیز دارد. فرم پذیری 
و  می کرد  مهیا  را  قوس ها  انواع  ساخت  امکان  نی ها،  مناسب 
بنابراین ساخت گنبد نیز به راحتی امکان پذیر بود. یک نمونه 
کومه بر پایه فرم گنبدی طراحی و در کمپ محل اسکان خود 
اعضای گروه سالم ساخته شد. طراحی و ساخت فرم گنبدی 
کمی پیچیده تر از فرم تاقی بود و بنابراین به نظر می رسید با 
توجه به شرایط اضطراری منطقه، گزینه مناسبی برای ساخت 

توسط خود روستاییان نبود.
با این حال، زمانی که قرار شد گروه سالم در ساخت »مرکز 
به  سازه ها  پتانسیل  این  از  کند،  همکاری  بلوان«  تسهیلگری 
بنایی  بلوان  تسهیلگری  مرکز  که  آنجا  از  استفاده شد.  خوبی 

تصویر 18- نقوش تزئینی روی جداره مرکز تسهیلگری بلوان منبع: نگارنده.
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با کاربری عمومی بود، تصمیم بر آن شد تا توجه بیشتری به 
زیبایی، ظاهر و معماری آن شود. به عالوه، فرم گنبدی امکان 
که  می کرد  فراهم  را  بیشتر  ارتفاع  و  عرض  با  بنایی  ساخت 
بلوان،  تسهیلگری  مرکز  بود.  مناسب تر  عمومی  کاربری  برای 
با ابعاد تقریبی عرض 4.80 متر و طول 8.40 متر به صورت 
برای  شد.  ساخته  یکدیگر  مجاورت  در  گنبد  سه  از  ترکیبی 
)امولسیون  معمول  عایق  جای  به  آن،  خارجی  سطح  پوشش 
قیر( که مشکی رنگ بود، از مالت آهک استفاده شد که سطحی 
سفید-کرمی رنگ داشت و برای زیبایی هرچه بیشتر، روی آن 

نیز نقاشی شد.

نه  می شدند  ساخته  خانواده ها  خود  توسط  کومه ها 
اعضای گروه سالم

این  در  خسارت دیده  روستاهای  به  سالم،  گروه  اعضای 
حادثه سر می زدند و با خانواده هایی که نیاز به سرپناه موقت 
داشتند، صحبت می کردند، ایده ساخت کومه و مزایای آن را 
به خانواده ها قول می دادند که در صورت  و  توضیح می دادند 
تصمیم به ساخت چنین کومه ای، در تمام مراحل کار به آن ها 
کمک خواهند کرد. در صورتی نیز که یکی از اعضای خانواده 
کمک  درخواست  سالم  گروه  اعضای  از  خود  حادثه دیده، 
می کرد، چند نفر از اعضای گروه به دیدار خانواده وی می رفتند 
تا شرایط و اوضاع آن خانواده را ببینند و صحبت های اولیه را 
انجام دهند. محل ساخت کومه ها معموالً در حیاط خانه ها یا 
موارد،  اکثر  در  می شد.  گرفته  نظر  در  خانواده  هر  زمین های 
نیروی کار را داشتند و داوطلبان  اعضای خانواده، خود نقش 

گروه سالم نقش راهنمایی و کمک به آن ها را ایفا می کردند.
گروه سالم، متشکل از نیروهای داوطلب مردمی بود که به 
صورت خودجوش برای کمک به منطقه آمده بودند. اکثر اعضای 
گروه را دانشجویانی تشکیل می دادند که تجربه ای در زمینه کار 
اجرایی ساختمانی )کار بنایی( نیز نداشتند. از طرفی، هر یک از 
افراد نیز مشغله های شخصی خود را نیز داشت. طبیعتاً بسیاری 
از نیروهای داوطلب امکان حضور طوالنی مدت در منطقه را 
نداشتند. بعضی از اعضا، به صورت دوره ای در منطقه حضور به 
هم می رساندند و پس از مدتی دوباره به شهرهای محل زندگی 
خود باز می گشتند. برای ساخت هر کومه، با توجه به عوامل 
مختلفی از جمله ابعاد مورد نظر، تعداد افرادی که می توانستند 
کاری  روز  الی 10   5 ...، حدود  و  کنند  آن کمک  در ساخت 
زمان الزم بود. این فرایند، با توجه به شرایط آب وهوا، کمبود 
نیروی کار یا مسائل دیگری از این دست، گاهی به تعویق نیز 
می افتاد. در چنین شرایطی، تکیه کامل بر نیروهای داوطلبی 

برای ساخت کومه ها، غیرمنطقی و غیرعملی بود.

کلی  طور  به  و  منطقه  روستاهای  ساکنان  مقابل،  در 
روستاییان کشور، با کار بدنی بیگانه نیستند و فرایند ساخت 
کومه ها در حدی ساده بود که نیاز به دانش و تجربه چندانی 
در بنایی نداشت. با اندکی توضیحات و کمک از طرف اعضای 
گروه سالم، اعضای یک خانواده، حتی فرزندان کوچک خانواده، 
همگی می توانستند در ساخت کومه خود، مشارکت کنند. در 
واقع روستاییان معموالً در اکثر مواقع بسیار بهتر و راحت تر از 
نیروهای داوطلبی از پس کارهای بدنی مورد نیاز برای ساخت 
می ساختند.  را  خود  کومه  خودشان  و  می آمدند  بر  کومه ها 
اعضای گروه سالم بیشتر در نقش مشاور و کمک کنندگان به 

آن ها بودند.
به طور معمول، 2 الی 3 نفر از اعضای گروه سالم مسئول 
رسیدگی به هر یک از کومه ها می شدند و به خانواده ها برای 
ساخت کومه شان کمک می کردند. در روزهایی که تعداد افراد 
حاضر در کمپ سالم کم بود، اعضای گروه به فقط به پروژه های 
در دست ساخت سرکشی می کردند و راهنمایی های الزم را به 
اعضای خانواده ها می دادند تا فرایند ساخت کومه خود را پیش 
ببرند. در مجموع، می توان گفت این اعضای گروه سالم نبودند 
بلکه خود  می ساختند،  کومه  منطقه  زلزله زده  مردم  برای  که 
اعضای گروه  را می ساختند و  بودند که کومه های خود  مردم 

سالم، صرفاً به آن ها کمک می کردند.
فرایند یادگیری نیز در این تجربه کاماًل دو طرفه بود. گروه 
مردم  به  کپرها  کردن  مقاوم تر  و  ساخت  برای  روشی  سالم 
گروه،  اعضای  نخست،  وهله  در  ولی  می داد  آموزش  محلی 
روش ساخت این کپرها را از خود مردم بومی یاد گرفته بودند. 
نگارنده این سطور، با اینکه در آن زمان دانشجوی کارشناسی 
ارشد معماری بود ولی روش ساخت مالت گل و گچ را از یکی 

از بنایان محلی یاد گرفت.

دستاوردها و پیامدهای فعالیت های گروه سالم
از لحاظ فیزیکی، دستاورد فعالیت های گروه سالم در زمینه 
در  کومه   60 می توان ساخت حدود  را  موقت  سرپناه  ساخت 
منطقه زلزله زده عنوان کرد که بیش از 50 مورد آن ها به طور 
کامل اجرا شد و به مرحله بهره برداری رسید. اکثر خانواده ها از 
کومه های ساخته شده، چه از نظر زیبایی و چه از نظر راحتی 
آرامش، رضایت داشتند. گرم کردن کومه ها در فصل سرد  و 
راحت بود و با شروع تابستان نیز درون کومه ها نسبتاً خنک 

بودند.
به  شروع  کومه ها  از  برخی  ماه،  چند  گذشت  از  پس  البته 
آن ها  کاری  گچ  سطوح  در  یا  کردند  کار  کف  از  کشیدن  نم 
به  اکثراً  کومه ها  کشیدن  نم  مشکل  شد.  ایجاد  ترک هایی 
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تصویر 19، 20، 21 و 22 - اعضای هر خانواده خودشان کومه خود را می ساختند و داوطلبان گروه سالم فقط به آن ها کمک می کردند منبع: نگارنده.

تصویر 22  و 23 -گاهی کودکان نیز در ساخت کومه خانواده شان کمک می کردند. منبع: نگارنده.
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تصویر 24، 25، 26، 27، 28 ،29 و 30 -مراحل ساخت یک کومه از صفر تا اسکان خانواده در آن منبع: نگارنده.

تصویر 31 و 32 - یک نمونه کومه مبلمان و تجهیز و رنگ آمیزی شده توسط یکی از خانواده ها 
منبع: نگارنده.
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می شد  باعث  که  بود  پی ها  غیردقیق  و  ناصحیح  اجرای  علت 
و  باشند  تماس  در  خاک  سطح  با  نی ها  یا  گچی  جداره های 
رطوبت به آن ها نفوذ کند. علت اصلی ترک خوردن سطوح گچ 
کاری نیز این بود که کومه ها توسط نیروهای داوطلب یا خود 
خانواده ها ساخته می شدند که طبیعتاً مهارت و تجربه زیادی 

در این امر نداشتند.
با این حال، باید توجه داشت که کومه ها از ابتدا به عنوان 
یک سرپناه موقت طراحی و ساخته شدند و عمر مفید در نظر 
گرفته شده برای آن ها 6 ماه تا یک سال بود که در این مدت 
زلزله زده  اسکان موقت خانواده های  برای  را  زمانی نقش خود 
به خوبی ایفا کردند. برخی از خانواده ها حتی پس از بازسازی 
منازل مسکونی اش، باز هم از کومه ها به عنوان یک اتاق اضافه 
استفاده می کردند، برخی نیز برای انبار کردن وسایل خود از 
آن ها استفاده می کردند. در مواردی هم، روستاییان کومه های 
خود را تغییر کاربری داده و از آن به عنوان فضای کار استفاده 

می کردند.
همچنین، همان طور که گفته شد، برخی از روستاییانی که 
خود در مشاغل مربوطه کار می کردند یا ساخت کومه ها را به 
در  ماهر  کارگر  یا  استادکار  عنوان  به  بودند،  فراگرفته  خوبی 
ساخت دیگر کومه ها و همچنین ساخت مجموعه تسهیلگری 
روستای بلوان به کار گرفته شدند و از این طریق به اشتغال زایی 

پرداخته می شد.

تصویر 33 - استفاده از یکی از کومه ها به عنوان کارگاه چوب و اشتغال زایی برای زنان و دختران بومی منطقه توسط یکی از بومیان منبع: نگارنده.

یادگیری  و  موجب جمع آوری  فعالیت  این  علمی،  لحاظ  از 
نکات و تجربیات بسیاری برای شرکت کنندگان در آن فعالیت 
بودند.  معماری  دانشجویان  خود  آن ها  از  بسیاری  که  بود 
داوطلبان گروه سالم، به صورت عملی با بسیاری از خصوصیات 
معماری بومی آشنا شدند و نحوه ساخت و اجرای آن ها را از 
استادکاران محلی فراگرفتند. همچنین طراحی و اجرا بر مبنای 
ارزشمندی  بسیار  تجربه  آن ها،  مقاوم سازی  و  بومی  سازه های 

برای این افراد بود.
را  فعالیت ها  این  دستاورد  مهم ترین  بتوان  شاید  اما 
توانمندسازی مردم بومی دانست. طرح کومه ها، وامدار کپرهای 
اعضای  به  را  آن ها  ساخت  روستاییان  خود  که  بود  سنتی ای 
گروه آموزش دادند. مردم بومی خود پتانسیل و ظرفیت های 
بسیاری برای مقابله با بحران دارند و در این حادثه نیز تنها نیاز 
به اندکی کمک و یادآوری داشتند تا از این توانایی های پنهان 
استفاده  زمین لرزه  از  بر مشکالت پس  آمدن  فائق  برای  خود 
کنند. البته این مسئله به هیچ عنوان به معنی رفع مسئولیت از 
مسئوالن مربوطه نیست بلکه به این معنی است که در صورتی 
که از توانایی ها و پتانسیل ها، به درستی و در جای خود استفاده 
شود، می توان با سرعت بسیار بیشتر و کیفیت بسیار بهتری از 

چنین بحران های ملی عبور کرد.
یکی دیگر از دستاوردها، معرفی شدن پتانسیل های سازه های 
بومی بود. ساخت کومه ها نشان داد بعضی از راهکارهای بومی 
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تصویر 34 - اسکیس سه بعدی طرحی پیشنهادی برای گسترش مجموعه تسهیلگری بلوان منبع: نگارنده.

تصویر 35 - پالن طرحی پیشنهادی برای گسترش مجموعه تسهیلگری بلوان منبع: نگارنده.
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نه تنها می توانند کیفیت برابر یا حتی بهتر از راه حل های رایج 
با  و سازگارتر  زیباتر  بسیار  بلکه می توانند  باشند  داشته  شده 
زیست بوم نیز باشند. گفته شد که چند گروه مردم نهاد حاضر 
یک  یکدیگر،  همکاری  با  تا  گرفتند  تصمیم  زلزله  منطقه  در 
مجموعه تسهیلگری در روستای بلوان ایجاد کنند و فاز اول این 
مجموعه با سازه ای الگو گرفته از کومه ها ساخته شد. با عبور 
از شرایط بحران و حل مشکل سرپناه موقت، بعضی از اعضای 
گروه سالم، مهارت ها، تجارب کسب شده و انرژی خود را در 
جهت کمک های دیگری در منطقه زلزله زده متمرکز کردند. در 
ادامه مجموعه تسهیلگری بلوان، طرح گسترش این مجموعه 
نیز با سازه ای مشابه )با کمی تغییرات( ارائه شد و کار ساخت 
این مجموعه ادامه یافت. همچنین در تعامل با سازمان نوسازی 
اطراف  اقلیم  برای  نیز  مدرسه ای  کرمانشاه،  استان  مدارس 

سرپل ذهاب، با روشی ترکیبی طراحی شد.
عالوه بر این ها، این تجربه به خوبی ظرفیت های معماری بومی 
در ساخت سرپناه های موقت و بازسازی پس از سانحه و مواقع 
بحران را به خوبی نمایان کرد. می توان این ایده را مطرح کرد 
که سازه های بومی مناطق مختلف کشور )یا حتی در مقیاس 
جهانی( بررسی شده و طرح هایی برای مقاوم سازی آن ها ارائه 

تصویر 38 - نمایی از مجموعه تسهیلگری بلوان

این طرح ها  از  بتوان  تا در صورت وقوع چنین حوادثی،  شود 
برای اسکان موقت و بازسازی مناطق روستایی پس از سانحه 
استفاده کرد. چنین طرح هایی اگر پیش از وقوع بحران بررسی 
و آماده شده باشند، می توانند نتایج بسیار بهتر و مناسب تری 
داشته باشند. چنین طرح هایی می توانند مزایای زیادی نسبت 
به طرح های صنعتی داشته باشند. از نظر زیست محیطی بسیار 
با بوم و اقلیم سازگارترند و هزینه تمام شده آن ها کمتر است. 
اشتغال زایی  باعث  اینکه  بر  همچنین، چنین طرح هایی عالوه 
می شوند، روحیه فعالیت و تالش را در مناطق حادثه دیده باز 
و  بومی  معماری های  رواج  و  گسترش  باعث  و  می کنند  زنده 

سنتی می شوند.

و  حادثه دیده  خانواده های  دردهای  التیام  و  صبر  آرزوی  با 
زلزله زده  مناطق  بازسازی  سریع تر  و  بهتر  چه  هر  پیشرفت 

کشور.



72
زمستان ۱۳۹۷ / شماره ۱

علـمی کمـیته 
                   معـماری بومــی ایکـومـوس ایـران

مـــریم اختــــیاری 
دکترای معماری - فعال در زمینه معماری بومی، روانشناسی محیط و مدیریت سبز

شکل گیری
این گروه در بهمن سال  1397 در دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز، با آغاز فعالیت 
کمیته معماری بومی ایکوموس و با هدف آشنایی، حفظ، ثبت و توسعه معماری بومی شروع 
به کار نمود. در این گروه دانشجویان و فارغ التحصیالن عالقمند به مباحث بومی ایران شامل 
آقایان محمد پرهیزگار، و خانم ها رضوان یادگار و سارا نصیری و مریم خنشا با همراهی دکتر 
مناطق  بومی  معماری  بیشتر  برای شناخت  داوطلبانه  و تالشی  دارند  اختیاری حضور  مریم 

شهری و روستایی می نمایند. 

برگزاری کارگاه آشنایی با مقرنس:
1ـ مطالعات نظری درمورد بازشناسی مقرنس و سیر تحول آن، بازشناسایی مقرنس شیرازی

1-1شـناسـایی نظریه پردازان مقرنس شـامل غیاث الدین جمشـید کاشـانی، شـیروتاکاش، 
یاغان، محمدکریم پیرنیا و کاظمیان پور )براساس پایان نامه خانم زهرا زمانی با همکاری دکتر 

اختیاری و دکتر فتاحی(
 2-1شناسایی مقرنس کاران تجربی در شهر شیراز شامل ا ستاد رضا جانعلی پور، استاد علی 

مقرنسبند، استاد طراوت و استاد سیرجانیان
2- همکاری استاد رضا جانعلی پور با دانشکده هنر و معماری و آموزش مقرنس از طریق 

کارگاه ها
3- شروع برگزاری کارگاه های عملی

1-3 برگزاری کارگاه مقرنس چوبی: نیم گنبد 75 × 1/5
1-3 برگزاری کارگاه مقرنس گچی: گنبد کامل 1/8 × 1/8

این کارگاه شامل گام های زیر است:
به   .).. 7و  و   5 )قوس  چفت  انواع  ترسیم  روش  آموزش  و  تئوری  جلسات  اول:  گام   -  

دانشجویان عالقه مند
- گام دوم: ترسیم قوس و قطارها بر روی صفحه تخمیر گچی روی زمین

- گام سوم: شکل گیری قالب قطارهای مختلف بر اساس الگو
- گام چهارم: ساخت سازه ی فلزی

- گام پنجم: شروع کار با گچ )تصاویر 1 تا 6( 

کارگاه آشنایی با معماری گلین )با حضور دکتر فرحزا از دانشگاه یزد(:
کارگاه یک روزه که توسط انجمن علمی دانشکده هنر و معماری دانشگاه شیراز برگزار و 

در آن عالقه مندان با نحوه ساخت خشت و کار با آن آشنا شدند 

مردمی،  سنتی،  بومی،  معماری  تعاریف  و  پیشینه  بررسی  و  تحقیق 
زمینه گرا و روستایی:

با استفاده از کتاب ها و مقاالت مرتبط، به بررسی پیشینه، شناخت و ویژگی های تعاریف 
فوق پرداخته شد تا وجوه مشترک و تمایزات آنها مشـخص شـود. این فرآیند با هدف آشـنایی 
اعضـای گروه با مفاهیم پایه مرتبط با معماری بومی و فهم و تفکیک مرزهای تعاریف بوده 

است.

تهیه فرم مشخصات:
با هدف ایجاد چهارچوبی برای جمع آوری اطالعات در بازدیدهای میدانی، اقدام به تهیه فرم 
مشخصات گردید که به وسیله آن در هنگام بازدید، اطالعات با دقت بیشتر و در زمان کمتری 

ش
زار

ــ
گـ

سارا نصیری کیان آبادی
ارشناسی ارشد معماری، حوزه فعالیت: مسکن بومی

مریــم خنــشا
ارشناسی ارشد معماری،   حوزه فعالیت: معماری سنتی

محمـد پرهیــزگار 
کارشناسي ارشد معماري، حوزه فعالیت: تاب آوري در منابع آبي

ایمان واعظی
کارشناسی ارشد معماری، حوزه فعالیت: احیای روستایی

رضا سیادت نژاد
کارشناسی معماری،   حوزه فعالیت: معماری
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ثبت گردد ) شامل جداول مشخصات کالبدی، فضایی و ...(. البته این فرم 
در حال بررسی و آزمون و خطاست تا نقاط ضعف و قوت آن شناسایی و 

اصالحات الزم بر روی آن اعمال گردد. 

آغاز تهیه نقشه جامع شناسایی بناهای بومی در بافت قدیم شیراز 
)تکمیل نقشه میراث فرهنگی(:

شروع اینکار از درس برداشت از بناهای تاریخی بوده است که در این 
درس بناهای باارزش بافت شناسایی، عالمت گذاری شده و تا حد امکان از 
برخی بناها مستنداتی تهیه شده است. این گروه با استفاده از مستندات 
در جهت  بیشتر  مستندات  به جمع آوری  شروع  برداشت  درس  از  حاصل 
تکمیل نقشه جامع شناسایی بناهای بومی در بافت قدیم شیراز نموده است. 

ثبتی،  )اسناد  شیراز  بومی  بناهای  اطالعات  جمع آوری 
بازدیدهای پدیدار شناسی و جداول شناسایی(:

در ادامه مورد قبل، گروه شــروع به برگزاری بازدیدهای میدانی هفتگی 
نموده  اجزا  مقیاس  در  قدیم  بافت  اطالعات  و  مســتندات  تکمیل  جهت 
بررســی  اســت،  نظر  مورد  بازدیدها  این  در  که  اهدافی  از  یکی  اســت. 
بوم های  بازدیدهای سایر  در  استفاده  تهیه شــده جهت  فرم  و ســنجت 
مورد  بهتر  نواقص، هرچه  و  اشکاالت  وسیله  بدین  که  است  فارس  استان 

ارزیابی قرار گیرد. 

آغاز تهیه نقشه مستندات و اطالعات روستاهای استان 
فارس:

براساس فعالیت دانشجویان درس رو ستا 1و2، با همکاری جناب دکتر 
فتاحی، اطالعات و مستنداتی از روستاهای کل کشور جمع آوری شده است. 
اعضای این گروه درصدد آنند که پس از دسته بندی و ثبت داده های اولیه 
اقدام به تهیه نقشه روستاهای استان فارس و تکمیل مستندات موجود آن 

نمایند. 
نحوه دسته بندی اطالعات:

1- ایجاد پوشه ای به نام روستا )مثال: کمهر، سپیدان، فارس.(
2- عکس های روستا + فایل Word از نام عکاسان.

94 .A.25 ): :3- نام فایل عکس ها )مثال
 - شماره عکس

C: :Bسبک زندگی و  :Aمعماری،   - دسته عکس )شامل سه دسته، 
طبیعت(

 - سال عکس 
فعالیت های پیشرو:

 - تکمیل فرم مشخصات ثبت اطالعات در رابطه با هر بنا.
 - ادامه جمع آوری اطالعات بناهای بومی شیراز و تالش در راستای تهیه 

نقشه جامع شناسایی بناهای بومی در بافت قدیم شیراز.
 - جمع آوری اطالعات بناهای بومی سایر شهر ستان های استان فارس و 

تالش برای تهیه نقشه جامع شناسایی بناهای بومی استان فارس.
 - تالش در راسـتای تهیه نقشـه مسـتندات روسـتایی اسـتان فارس و 

شـناسـایی مناطقی که اطالعاتی در مورد روستاهای آن وجود ندارد

تصویر 1، 2، 3، 4، 5 و 6. مراحل کار در کارگاه آشنایی با مقرنس. منبع: نگارندگان.
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ف

علیرضا سلمان زاده یزدی
کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه علم و 

صنعت ایران
 

طرح های زیر در بازه زمانی دوره کارشناسی من، از سال 92 تا 95 شکل گرفته که نتیجه پرسه زدن من در بافت تاریخی 
از بافت  شهر یزد است. در این دوره، به دلیل عالقه شخصی و نیز ناب بودن سوژه های محیطی، شروع به طراحی هایی 
تاریخی شهر یزد نمودم.  مجموعه ای که اکنون همانند یک دفتر خاطرات مصور، گردآوری شده است. به منظور فرار از 
ترس هنگام طراحی، کارها در ابعاد نسبتا بزرگ و برروی کاغذ A3 نقش بسته و تنها ابزارم، مداد بوده است. شاید دوربین 
عکاسی این امر را به سهولت و سرعت بیشتری انجام بدهد اما از دید من، به تصویر کشاندن این قاب ها بصورت دست آزاد 
برروی یک صفحه، حال و هوای محیط را نیز منتقل می کند. در واقع طراح توانسته برداشت خود را به سوژه ثابت انتقال 
داده و مخاطب ادراک بهتری از آن فضا داشته باشد و شاید بتوان گفت که دیگر تقلیدی از اسکیس های مهندسی رایج 

نیست. 
در ابتدای این مسیر، هدف ارتقای مهارت های شخصی در زمینه طراحی با دست آزاد بود. اما با گذشت زمان آنچه که 
ارزش باالتری برای من داشت، ثبت قاب هایی از کوچه  پس کوچه های بافت گذشته بود. در این مسیر تا آنجا که توانسته ام، 
سعی نموده تا سوژه را با جزییات باالیی ثبت کنم و برای نسل بعدی این امکان را فراهم کنم تا از آنچه که در گذشته 
بوده و شاید دیگر اثری از آن باقی نمانده، درک خوبی داشته باشد. لذا همواره سعی نموده ام که حس و حال محیط را 
به خوبی انتقال دهم. بافتی که در آینده ممکن است خبری از آن نبوده و تنها با ورق زدن بتوان آن را تصور کرد. سعی 
شده تا از خطوط با جراتی که حاصل تجربه آموزش نقاشی است، شیوه خودم را در این راه بیابم؛ و با بهره گیری از ظرفیت 

خط، بافت خشن و نرم را به مخاطب القا کنم. 
انتخاب مکان ها جهت طراحی، حاصل گشت و گذار در بافت قدیم شهر یزد بوده و سعی شده قاب هایی انتخاب شود که تا 
حد ممکن دست نخورده و نمایانگر اصالت و شیوه زندگی مردمانش باشد. مکان هایی که چندین نسل زندگی را در خود 
دیده اند. به کمک قلم توانسته ام حال و هوای خود را چاشنی طراحی کرده و آن مکان را به تصویر بکشم. تجاربی از جنس 
نگاه معصومانه کودکان محلی، متلک های مردمان محلی، اشتیاق توریست های فرنگی، تابش مستقیم آفتابش در گرمای 
از  اما مهم تر  باشم.  این ها، خستگی لذت بخش داشته  پایان همه  تابستان، تنفس گرد و خاک کویر؛ ودر  طاقت فرسای 
همه، آنچه که طراحی محیط پیرامونم به من هدیه داد، تجربه حس رهایی و گوش دادن به صدای درونی؛ کشف رابطه ای 

میان من، قلم و کاغذ؛ به قول استاد احمد وکیلی »مکاشفه ای میان من، قلم و کاغذ...«.
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کوچه های یزد، تابستان 95

ف
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کوچه های یزد، تابستان 95
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کوچه های یزد، تابستان 95
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کوچه های یزد، تابستان 95
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کوچه های یزد، تابستان 95
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آسباد، نشتیفان، خراسان جنوبی، سجاد زلیکانی - اردیبهشت 1395

آسباد، نشتیفان، خراسان جنوبی، سجاد زلیکانی - اردیبهشت 1395
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آسباد، نشتیفان، خراسان جنوبی، سجاد زلیکانی - اردیبهشت 1395
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روستای ابیانه، شهرستان نطنز، استان اصفهان، مژگان پاک چشم - 1395
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روستای ابیانه، شهرستان نطنز، استان اصفهان، مژگان پاک چشم - 1395
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روستای خرانق، شهرستان یزد، استان یزد، پگاه پایدار - 1397
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روستای خرانق، شهرستان یزد، استان یزد، پگاه پایدار - 1397
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تصویر اول: موقعیت دیوار تخریب شده در تصویر هوایی شهر مهریز و موقعیت آن نسبت به سایت های میراث جهانی باغ پهلوانپور  
و مسیر قنات حسن آباد.

تصویر دوم: دیوار چینه  پیرامون  یک باغ،  در مهریز، تابستان 1397. این تصویر به عنوان تصویر روی جلد در شماره اول گاهنامه 
مورد استفاده قرار گرفته بود.

تصویر سوم: تصویری از وضعیت همان دیوار بعد از خرابی دیوار چینه و جایگزینی دیوار با مصالح بلوک سیمانی، تابستان 1398 .

سید محمد امین طباطبایی
کارشناسی ارشد، مرمت و احیای ابنیه و 

بافت های تاریخی، دانشگاه تهران
 

دیـــده بـان
دیوار چـینه، مهـریز، یزد 

تصویر شماره 1.
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تصویر شماره 2.

تصویر شماره 3.
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دومین نشست تخصصی معمار بومی با عنوان »آموختن از معماری بومی« در باغشهر تاریخی مهریز همزمان با حضور کمپ داوطلبی 
یونسکو در سایت میراث جهانی باغ پهلوانپور برگزار شد. این نشست توسط کمیته علمی معماری بومی ایکوموس ایران با همکاری پایگاه 
میراث جهانی باغ پهلوانپور و گروه میراث فرهنگی سروسان در تاریخ پنجشنبه هفت شهریورماه 1398 برگزار شد. اساتید مدعو نشست 

هریک سوابق معتبر و متفاوتی در حوزه معماری و دانش بومی داشته اند. 
با  ارتباط  امید است گزارش نشست مذکور به همراه یادداشت ها و مطالبی که دیگر اساتید و فعالین حوزه میراث معماری بومی در 
بومی  قالب یک ویژه نامه در نشریه کمیته معماری  نمایند در  ارسال  ایران  ایکوموس  بومی  به دبیرخانه کمیته معماری  موضوع نشست 

ایکوموس ایران منتشر شود.

برگزاری نشـــست تــخصصی 
»آموختن از معماری بومـــی«
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