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 سخن نخست

 

 

 در خانه بمانیم

هاای     های كارگروه مصالح و روش       نخستین شماره از مجموعه ماهنامه    

سنتي معماری خاك گروه حفاظت ایکوم ایران در شرایطي منتشر و در            

گیر   گیرد كه ایران و جهان گرفتار بالیي عالم         مندان قرار مي    اختیار عالقه 

شده است؛ بالیي محصول ویروسي ناشناخته و ناآشنا در نزد مردمان و             

گیار و      ای نفس   ی جهان در تالش است تا در مبارزه         عالمان هر دو. همه    

نابرابر این دشمن نادیدني را از میان بردارد و بشریت را از شر آن نجات               

دهد.  اما ایران خود سرزمین دیگری است. سرزمیني با تاریخي طوالني              

و پرفرازونشیب كه در طي آن بالیای بسیار دیده است و همواره هم باا               

معرفت، دلیری، شکیبایي، قناعت، همیاری، دوستاي، و جاواناماردی              

ها پیروز و سربلند بیارون آماده اسات.              گونه مهلکه   مردمان خود ازاین  

گیری از همین صفات پسندیده است. هماه باایاد            اكنون نیز زمان بهره   

در    سوز را از میدان به    باری دیگر دست در دست هم این دشمن خانمان        

 كنیم.  

های ایران )ایکوم( و به تبعیت از آن گاروه حافااظات            كمیته ملي موزه  

های حفاظت و مرمت كه بازوهای علمي گروه را            ایکوم ایران و كارگروه   

كااران     گران و مرمت    ی حفاظت   دهند برای خدمت به جامعه      تشکیل مي 

ای از كارشناساان   اند. دسته  وجود آمده   آثار هنری و فرهنگي در كشور به      

و دلسوزان میراث فرهنگي كشور كه چه در گروه حفاظت ایکوم و چاه              

اند تا بي هیچ چشمداشتاي        های وابسته به آن، گرد هم آمده        در كارگروه 

ی حفااظات و        ی علمي خود را در راستای اعتالی حرفه         وقت و سرمایه  

های فرهنگي كشاور      مرمت و به تبع آن نگهداری و معرفي بهتر گنجینه         

ها كه در جمع دوازده كارگروه هستند،         كار گیرند. از عمر این كارگروه        به

ای روشن را      گذرد ولي در همین زمان كوتاه هم آینده         زمان زیادی نمي  

دهند. تاكنون هفت كارگروه نخستین و در چند ماورد حاتاي                 نوید مي 

اند و این شماره پیش رو        ی خود را تدوین و توزیع كرده          دومین، ماهنامه 

محصول كار و تالش هشتمین كارگروه یعاناي كاارگاروه مصاالاح و                   

 های سنتي معماری است. روش

ها با امید ایجاد وحدت بیشتر در بین كارشنااساان             تشکیل این كارگروه  

حوزه حفاظت و مرمت آثار فرهنگي در كشور صورت گارفاتاه اسات.                 

تار و     تر و عمیق   وحدت بیشتر از طریق برقراری گفتگوهای علمي افزون       

ها و تجربیات ارزشمند همکاران برای رسیدن باه            برداری از دانسته    بهره

هاای مایاراث         مقصود نهایي كه همانا شناخت، معرفي و حفظ ارزش         

فرهنگي كشور است. شاید این شبهه یا پرسش برای برخي از دوساتاان      

های سنتي ماعامااری        وجود آید كه مطالعه و حفاظت مصالح و روش          به

خاك چه ارتباطي به گروه حفاظت آثار دارد. از همان ابتدای تشاکایال            

این رشته در نظام دانشگاهي و اجرایي كشور موضوع شناخت فني مواد            

ی كارشنااساان      های معماری در عهده     و مصالح و حفاظت و مرمت آرایه      

این رشته بوده است. این امر بدین معني است كه متخصصان حفاظت و          

مرمت آثار فرهنگي در همکاری نزدیک با كارشناسان مرمت بانااهاای              

های تاخاصاصاي وابساتاه          گیری از دیگر رشته    فرهنگي و بهره  -تاریخي

شناسي، شیمي، فیزیک و...         همچون تاریخ، تاریخ هنر، معماری، باستان     

به شناخت و سپس درمان، مرمت و نگهداری از ایان دساتاه از آثاار             

پردازند. باید اذعان نمود كه در حوزه معماری خاك كه ایاران اگار          مي

سرآمدترین كشور در این مورد نباشد به جد مهمترین آنها در جاهاان               

آوری و      است، كارهای زمین مانده زیادی باقیست كه یکي از آنها جمع        

ها و فنون سنتي معماری  سازی اطالعات مربوط به مصالح و شیوه مستند

 خاك است.

های علمي؛ تهیه بانک اطالعاتي مانااباع و             ها و كارگاه    برگزاری نشست 

آوری    های حفاظتي و مرماتاي؛ جاماع           ها؛ تهیه دستورالعمل    شخصیت

هایي هستند كه  های تخصصي؛ از جمله فعالیت     اصطالحات، تعابیر و واژه   

ها توصیه شده است. از طاریاق اجارای               ی كارگروه   اجرای آنها به همه   

توان با همکاری ساایار         هاست كه مي    ی این فعالیت    تدریجي و شکیبانه  

نهادهای فرهنگي ذیربط كشور به دستیابي به هدف نهایي امید بسات.             

شاود و هام          بدین ترتیب است كه هم به آموزش حفاظت كمک ماي          

اعتالی بیشتر حوزه فرهنگي بسیار مهم و حساس حفظ و نگهداری آثار            

 گردد. فرهنگي میسر مي

ها و به معنایي گسترش هدفمند، صبورانه و تدریجي           معرفي این فعالیت  

ای گروه حفاظت ایکاوم   فرهنگ حفاظت و نگهداری از جمله اهداف پایه  

هاای تاخاصاصاي ایان              های آن است. انتشار ماهنامه ایران و كارگروه 

ها خواسته شده  ها یکي از ابزارهای معرفي است. از همه كارگروه كارگروه

است تا هر ماه یک خبرنامه خالصه داشته باشند. البته با این امید كاه                 

های مستحکمي را تشکیل دهند كه در چند یا           ها شالوده   همین ماهنامه 

چندین سال بعد منتهي به انتشار مجالت علمي در خور ایران كهن در              

سطوح ملي و جهاني شوند. اگر همه تالش كنیم و هدفمان نگهداری و             

نایافتاناي     معرفي میراث هنری و فرهنگي كشور باشد این آرزویي دست         

 نیست.

فرا رسیدن نوروز باستاني، آمدن بهار و انتشار نخستین شماره ماهنامه           

های سنتي معماری خااك را باه اعیاای                كارگروه مصالح و روش   

گران كشور و عالقمندان میراث       ی مرمت   كارگروه، گروه حفاظت، جامعه   

ی    گویم و امیدوارم در سال نو حاوزه  فرهنگي و هنری كشور تبریک مي     

 حفاظت و مرمت آثار فرهنگي شاهد رخدادهای پرباری باشد.

و در پایان اینکه، در خانه بمانیم و همکاری كنیم تا یکبار دیاگار             

دشمني تازه از راه رسیده را در همان آغاز راه و در ایان كاارزار                  

 شکست دهیم.

 دوست رسول وطن
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 دکتر رسول وطن دوست
 رئیس گروه حفاظت ایکوم ایران
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 معرفی کارگروه مصالح و روش های سنتی معماری خاک

بشر از زمانی که یکجا نشین گشت، همواره با الهام از طبیعت یه ساخت               
سرپناه برای خود اقدام نمود. از این رو، در پهنای جغرافیا و در طول                   
تاریخ بشریت، گونه های متعدد و متنوعی از معماری را داشته ایم که                 
پاسخگوی نیازهای زمانه انسان بوده است. معماری سنگی در مناطق               
کوهستانی و حاشیه رودخانه ها، استفاده از سازه چوبی در مناطق سرسبز             
و جنگلی و معماری گلین در مناطقی که امکان استفاده از سنگ و چوب               
 نمی بود بواسطه ارزانی، فراوانی و سهولت در فرآوری آن پدیدار گردید.
آب و خاک و تجربه چندهزار ساله انسان در پاالیش آنها، سبب شکل                 
گیری بناها آبادی ها، روستاها و شهرهایی گلین در سرتاسر دنیا شد که                
مهمترین عوامل دوام آنها در مرمت پذیری، و برگشت پذیری به طبیعت             

 بوده است.
با صنعتی شدن و تغییر ساختار معماری و استفاده از عناصر سازه ای نظیر              
تیرآهن و سایر اجزا پیش ساخته، تمایل مردم به ساخت ساز ایمن افزایش     
و از اصالت معماری گلین نیز کاسته شد. بدین ترتیب، بسیاری از فنون و              
روش های سنتی شکل گیری معماری خاک که نسل به نسل و سینه به                 
سینه منتقل شده بودند رو به فراموشی رفتند. اما همواره سیاحان،                   
جهانگردان و تاجران نقش به سزایی در صدور معماری به اقصی نقاط دنیا 
داشته اند که سبب گردید تا الگوهای معماری گلین شهر به شهر توسط               

 معماران و استادکاران سنتی تداوم پیدا کند. 
بخش عمده ای از حوزه فرهنگی ایران با معماری خاکی ساخته شده                 
است. از خانه و بازار و کاروانسرا گرفته تا کاخ و مسجد و مدرسه، شیوه                
های متعدد و متنوعی از معماری خاکی را به نمایش گذاشته اند که                   
همواره مورد توجه پژوهشگران، معماران و تاریخ نویسان قرار گرفته               
است. کتب تاریخ، سفرنامه ها و مقاالت و یادداشت های فراوانی به                 

 توصیف جلوه های گوناگون این معماری پرداخته اند.
 941بر اساس آخرین فهرست منتشر شده از آثار میراث جهانی، تاکنون              

به ثبت در فهرست میراث          (Earthen Architecture)اثر زیرعنوان    
اثر در صدر     1جهانی رسیده اند که کشورهای ایران و مکزیک هرکدام با           

آن قرار دارند. این موضوع نشان دهنده اهمیت ایران و میراث غنی ان در               
حوزه معماری خاک میباشد. از این رو الزم است، ضمن مطالعه و                   
شناخت دقیق معماری خاکی در پهنه سرزمینی ایران نسبت به معرفی و              

 مقایسه تطبیقی آن با سایر گونه های مشابه در دنیا پرداخت.
گروه حفاظت ایکوم ایران، با در نظر گرفتن اهمیت این موضوع،                    

کارگروه مصالح و روش های سنتی معماری خاک را تشکیل داده تا با                
بهره گیری از توان فنی و کارشناسی نیروهای متخصص، متعهد و عالقه              
مند به این حوزه، نسبت به گردآوری، مستندسازی، مطالعه و... هرگونه              
اقدامی که منجر به معرفی و حفاظت از میراث معماری گلین مبادرت                

 نماید.
فعالیت این کار گروه در زمینه های گردآوری و تهیه بانک اطالعاتی،                
مستند سازی و پژوهش، انتشار ماهنامه و خبرنامه، برگزاری نشست های            
تخصصی، دوره های آموزشی، نمایشگاه عکس،  کارگاه های عملی و               
سفرها و بازدید های علمی میباشد که با همکاری عالقه مندان این حوزه              
و حمایت های خبرگان و نخبگان میراث فرهنگی و معماری ایران ثمرات            

 ارزشمندی را به دنبال خواهد داشت.
در ادامه ضمن تشکر از اعتماد استاد گرانقدر، جناب آقای دکتر رسول                

وطن دوست، که عمر خود را وقف میراث این سرزمین نموده اند، به                 
 شرح مختصری از اقدامات و برنامه های پیش روی کارگروه میپردازیم. 

 
 های علمی: ها و کارگاه برگزاری نشست

به منظور بحث و گفت وگو پیرامون چالش ها و فرصت ها، ارائه و                
نقد تجارب جدید،  در حوزه معماری خاک تالش میگردد تا با                      
گردهمآیی کارشناسان، پژوهشگران و دانشجویان و عالقه مندان در قالب           
نشست های تخصصی و کارگاه های عملی زمینه ساز حفظ و انتقال                 

 دانش و تجربه معماری خاک باشیم.
 
 

 
 ها: تهیه بانک اطالعاتی منابع و شخصیت

بی شک تاکنون اطالعات متنوعی در حوزه معماری خاکی به صورت             
کتاب، مقاله یادداشت، عکس و ... هستند که در محیط مجازی، کتابخانه              
ها و مراکز اسناد موجود میباشند. اما به منظور تهیه بانک اطالعاتی جامع               
الزم است تا دسته بندی و طبقه بندی علمی آنها بر اساس موضوعات،                
منابع و شخصیت ها و پدیدآورندگان آثار انجام گیرد که تا سهولت                  

 دسترسی به اطالعات برای هر عالقه مندی میسر گردد.
 

های حفاظتی و مرمتی: تهیه دستورالعمل  
جهت دستیابی به ادبیات مشترک در حوزه اقدامات و مداخالت مرمتی،      
تالش میگردد تا با بررسی تجارب کشورهای گوناگون و همکاری                 
کارشناسان فنی و متخصصان معماری خاک، نسبت به تهیه دستورالعمل            

 های حفاظتی و مرمتی اقدام نمود.
 
 های تخصصی: آوری اصطالحات، تعابیر و واژه جمع 

گستردگی معماری خاک در بستر اقلیم و جغرافیا همواره با یک تنوع              
فرهنگی همراه بوده که سبب شده واژگان و اصالحات متعددی پیرامون             
روش ها و فنون معماری خاکی به کار گرفته شود. استادکاران و معماران              
سنتی هر منطقه، آشناترین افراد با این واژگان و کاربرد آنها در عمل                   
میباشند. بدین منظور، مصاحبه با انها و ثبت دانش و تجاربشان،                     
راهگشاست. همچنین جست و جوی ریشه اصیل واژگان تخصصی،              
میتواند روشی برای شناخت ماهیت و اصالت فنونی است که در حال                
فراموشی میباشد. از این رو، جمع آوری اصطالحات، تعابیر و واژه های              
تخصصی معماری خاک، هدف دیگری است که به همت و یاری عالقه              

 مندان در آن گام بر میداریم.
 

ماهنامه تخصصی: تالش میگردد تا با همکاری عالقه مندان این حوزه             
نسبت تولید و انتشار محتوای مناسب در ماهنامه اقدام شود که اهم                

 موضوعات آن به شرح زیر میباشد:
 
 بررسی پراکنش معماری خاک در دنیا و معرفی گونه های آن -
انتشار اخبار مربوط سمینارها، همایش ها، کارگاه ها و دوره های                   -

 آموزشی
 مروری بر ضوابط، دستورالعمل ها، اسناد و منشورهای بین المللی  -
 بررسی تجارب حفاظت و مرمت معماری خاک -
بررسی قابلیت های معماری خاک، کیفیت مصالح، آسیب ها، روش               -

 های درمان
 

اکنون، همزمان با آغاز فصل بهار و رویش، جامعه بشری با چالش                   
ویروسی همه گیر رو به روست که انسان ها را از هم دور و از طرف                    
دیگر، خانواده ها را به هم نزدیک کرده است. امروز، امن ترین مکانها،                
خانه است. خانه ای که همیشه محل سکون و آرامش بوده است. پس قدم 
باهم بودنمان را بدانیم و و به فراز و نشیب مسیر زندگیمان بیندیشیم تا                

 قدم های بعدی را استوار تر برداریم.
اینک به پاسداشت خدمات، زحمات و تجربیات اساتید برجسته معماری           
خاکی، به مروری بر یکی از  مهمترین اتفاقات و رویدادها نیم قرن اخیر                

 در دنیا میپردازیم.
در سال     »اولین مجمع جهانی حفاظت بناهای خشت خام       «برگزاری  
میالدی در شهر تاریخی یزد  نقطه عطفی در تاریخ حفاظت از آثار               9191

معماری خاکی در دنیاست. از این رو بر آن شدیم تا در اولین شماره از                 
 ماهنامه، گوشه ای از این اتفاق مهم را بازنمایی کنیم.

 
 با آرزوی صحت و عافیت
 محمد حسینی

 محمد حسینی، سرپرست کارگروه
 کارشناسی ارشد مرمت و احیاء ابنیه و بافت های تاریخی

 مقدمه
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 مروری بر نخستین مجمع جهانی حفاظت خشت خام

خورشیدی،  نخستین مجمع جهانی حفاظتت   9539روز چهارم آذر ماه سال«

خشت خام با شرکت پنجاه تن از بزرگترین کارشناسان معماری کشتورهتای          

 جهان در یزد گشایش یافت.

التمتلتلتی      اولین جلسه این مجمع توسط آقای گازوال رئیس شتورای بتیتن             

ایکوموس افتتاح شد و در این جلسه آقای محسن فروغی به سمت رئیس مجمتع            

 و آقای فیروز باقر زاده به سمت مدیر هیئت تحریریه انتخاب شدند  .

کنندگان مجمع جهانی حتفتاظتت خشتت ختام،               اولین محل بازدید شرکت   

قسمتی از نقاط باستانی و تاریخی شهر یزد بود و روز بعد دهکده فهرج واقع در                 

کیلومتری شمال شرقی یزد مورد بازدید قرار گرفت؛ که در همین روز آقتای                 5۳

امنی کدام کارشناس هلندی درباره حفاظت خشت خام با وسایل شیمیایی و آقای             

های معماری کرمان سخنرانی نمودند. آثاری که در           مهندسی پیرنیا درباره مجموعه   

شود به اواخر دوره ساستانتی و          دهکده فهرج مورد بازدید قرار گرفت مربوط می       

هتجتری      4۳اوایل دوره اسالمی، یکی از این آثار مسجد جامع بود که در ستال            

 دهنده تلفیق سبک معماری ساسانی و اسالمی است. شده و نشان ساخته

روز فعالیت و بحث و گفتگوی ختود بته              ۶امید است این کارشناسان طی      

ها در مقابل مصتالتح       اهمیت این عنصر ساختمانی قدیمی را شناسانند و ارزش آن         

 »ساختمانی مدرن مانند سیمان، بتون و آهن و مصالح جدید دیگر تعیین نمایند

ای است از دکتر رضا کسائی که برای ایتن             ای که در پی می آید، نوشته        مقاله

از مجله هنر ومعماری استت     99شده بود. این مقاله برگرفته از شماره   مجمع تهیه 

خورشیدی  منتشر شده است. سعی گردیده به منظور رعتایتت               9531که در سال    

اصالت متن، از نوشتار و تصاویر مقاله اصلی استفاده گردد و دخل و تصرفتی در              

 آن صورت نگیرد.

 محمد حسینی،
 کارشناسی ارشد مرمت و احیاء ابنیه و بافت های تاریخی

 گزارش
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 مقاله

 

 

شادروان دکتر رضا کسایی، از استادان برجسته معماری ایرران و                 

رئیس اسبق دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید برهرشرتری              

)دانشگاه ملی سابق(، سال ها به امر تدریس دروس مرعرمراری در                  

دانشگاه های مختلف کشور مشغول بوده و در راه اندازی رشته مرمت            

 در ایران نیز نقش داشته اند.

به عالوه حضور موثر ایشان در انستیتو مرمت ایران، بویژه در پرروهه              

پریررو سران      مرمت گنبد سلطانیه، در کنار اساتیدی همچون پروفسور    

رئیس اسبق دانشکده معماری فلورانس در ایتالیا،  و  مرحروم  پائولزی،  

تاثیر معرمراری گرنربرد        «منجر به تألیف و انتشار کتاب دکتر دتسی   

شد. این کتاب بعدها   »سلطانیه بر کلیسای سانتا ماریا دلفیوره فلورانس 

توسط شادروان دکتر کسایی ترجمه و در اختیار فارسی زبانان قررار             

 گرفت.

مقاله پیش رو، بخشی از نظریات ایشان پیرامون خشت خام است کره              

شمسی در یزد  1531در اولین کنفرانس جهانی معماری خشتی در سال 

 ارائه گردید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش اول:

 توان به دودسته تقسیم کرد: بناهای خشتی ایران را می

 بناهای خشتی منفرد و مونومانتال-9

 بناهای خشتی زنده و پیوسته به بافت شهری امروز.-1

 بناهای خشتی منفرد 

در مورد بناهای خشتی منفرد منظور بناهای باعظمت و باشکوهی هستنتد             

ی بتزر        که روزگاری در قلب یک شهر و جزء اساس یک مجتمتوعته             

انتبتارهتای     ها و آب ها و تکیه  جمله مسجد جامع، یا چهارطاقی      اند. من    بوده

بزر  و غیره. ولی این بناها در اثر از بین رفتن شهرها به علل گتونتاگتون      

مثاًل سیل و زلزله و جنگ و امثال آن در حال حاضر جدا از پیکر شهری و         

اند. بناهایی که در        کنند؛ از این جمله     بافت آن قرارگرفته و تنها زندگی می      

شدند. مثالً   زمان قدیم در بیرون شهرها و یا فواصل بین دو شهر ساخته می        

ی کاروان روی متهتم،        انبارهای بزر  بین جاده   ها، آب   کاروانسراها، قلعه 

گیرهای بزر  که عمومًا در فاصله بیرون شتهترهتا قترار                ها و یخ    یخچال

 داشتند و یا خود برج و بارو و حصار شهرهای قدیم و تأسیسات نظامی و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خشت خام
شادروان دکتر رضا کسایی   

 به کوشش محمدمیثاق مناقب
دانشجوی کارشناسی معماری دانشگاه یزد   
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گونه بناها نیز در حال حاضر جدا و منفرد و اکتثتراً           ها که این    دفاعی آن  

 شده و متروک هستند. فراموش

 بناهای خشتی زنده

ی کویر از خشت خام و یتا از       اکثر شهرهای گرمسیری ایران و حاشیه    

اند. )البته تفاوت زیادی بین خشت خام و گل نیستت و                 شده  گل ساخته 

صتورت     ی ساختن خشت استت کته بته             شاید تنها تفاوت در طریقه    

شده است واال ختمتیتر          استاندارد و با یک قالب به تعداد فراوان ساخته        

 خشت همان خمیر چینه و گل است(.

کاربرد خشت در ساختمان بناهای ایران و اصواًل انتخاب این مصالح در            

توان ذکتر   طور خالصه می    شهرهای موردنظر ما دالیل بسیاری دارد که به       

 کرد.

 مسائل اقتصادی

در شهرهای ایران یعنی شهرهای گرمسیری بخصوص طبیعت خاک و            

ترکیب آن، خشت خام بسیار مناسب است، احتیاجی به پختن آن نتدارد.     

ای را که ایرانیان در طول تاریخ از آن             این مقاومت خاک رس و تجربه     

کسب کرده بودند، باعث شد که خشتت در جتهتت اقتتتصتادی و                    

 جویی بسیار در ایجاد شهرها تم اصلی ساختمان قرار گیرد. صرفه

 مسئله تکنیک

گونه تشریفات غامضی     ترین مصالح ساختمانی خشت است و هیچ        ساده 

درراه تولید آن وجود ندارد. آجر احتیاج به کوره دارد و ضمنًا قالب آن                

ازاینکه در آفتتتاب      صورت خام تهیه شود و پس       تر است باید اول به      دقیق

خشک شد، به کوره رود و مدتی حرارت ببیند. ولی این مسائل در مورد           

و یتا هتر         شده است در هر روستا و یا نقطه دورافتاده   خشت کامالً حل  

 تهیهترین اطالع را از نحوه تولید خشت داشته باشد،  کارگری که کوچک  

خشت میسر است. ضمناً در مورد کاربرد آن در ساختمان نیز ستهتولتت        

 توان برای خشت قائل شد. بیشتری را می

 مسئله اقلیم

در شهرهایی که خشت کارشده، اصواًل احتیاجی به وجود آجر نتبتوده               

 است.

ضعفی که دارد عدم مقاومتش در مقتابتل           به دلیل اینکه خشت تنها نقطه      

گونه شهرها رطوبت در طول سال مطلقًا وجتود           رطوبت است؛ و در این    

گذشت است. با ذکر دالیل فوق بته ایتن           ندارد و یا بسیار ناچیز و قابل      

رسیم که انتخاب خشت انتخاب احسنی است و شهرهای ایران            نتیجه می 

که با این مصالح و با این تکنیک و با این اقتصاد به وجود آمتدنتد در                    

 های زیاد زندگی کرده و هنوز پابرجا هستند. طول تاریخ سده

 بخش دوم، علل فرسایش بناهای خشتی

هتای     بندی که در مقدمه این بحث به عمل آمد، ستاختتتمتان      در تقسیم  

گیری از آن مقدمه باید ذکر  خشتی بدو دسته تقسیم شدند. حال در نتیجه      

صورت متنتفترد و         اند و به    ها که مرده    کرد که بناهای دسته اول یعنی آن      

کنند، فرسایش بیشتری را در طول زمتان           شده و تنها زندگی می      فراموش

اند و هنوز هم در حال مردن و از بین رفتن هستند. عتلتت آن در                 دیده

شدنشان مستتر است. کاروانسراهایی کته در        ها و در فراموش     تنهایی آن 

بودند و در روزگتاران         شده  های مهم تجاری و ارتباطی ایران ساخته        جاده

اند و درنتیجه مرتباً در       گذشته دارای حیات و نشاط و فعالیت عظیم بوده        

شتده، در       گذاری متی     شده و سرمایه    شان کوشش می    حفظ و نگهداری  

ای کته       روزگار ما به علت از دست دادن این فعالیت و عدم استتتفتاده              

صورت جسم بالاستفاده و بدون روحی  توانند برسانند، کاروانسراها به     می

 مرتباً در حال از بین رفتن و ویرانی هستند.

ها به همین ترتیب و با همین منطق علتت از بتیتن          یا در مورد یخچال    

انبارهای قدیم همین دلیتل را     توان ذکر کرد. از بین رفتن آب   رفتن را می  

دارد و حصارها و باروی شهرها نیز دچار همین فراموشی و یتا عتدم               

 اند. به نابودی شده فعالیت هستند و درنتیجه محکوم

ولی در مورد بناهای دسته دوم یعنی بناهای خشتی زنده باید گفت کته               

جتملته      دالیل ذکرشده متن   ه قضیه کامالً برعکس است، یعنی بازهم ب 

( و درنتیتجته    Functionوجود حیات وزندگی و فعالیت و فونکسیون ) 

اند و    گونه بناهای خشتی یا اصوالً فرسوده نشده        نگهداری و حفاظت این   

طور طبیعی است. چون هر شیئی         ها ناچیز و یا به      یا اینکه فرسایش در آن    

در طول زمان عمری دارد و این نسبت در تمام اشیاء متتتفتاوت، ولتی                  

موجود است. پس در بحث ما بناهای زنده یعنی بنای شهرهای متوجتود     

کند. البته در مورد عدم وجود عامل فرسایتش در اثتر                 کمتر جا پیدا می   

 ها. متروک نبودن آن
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ولی پس از ذکر این فرسودگی در اثر فراموشی و عدم فتونتکتستیتون )               

Function      الزم است مسئله نوع کاربرد برخشت را موردمطالعته قترار )

 . دهیم تا بهتر به نحوه نگهداری و حفاظت آن نزدیک شویم

 بخش سوم، طریقه کاربرد خشت:

یک از بناهای ایرانی از دوره قبل از اسالم تاکنتون خشتت               تقریباً در هیچ   

 طور برهنه و نمایان در بناها کار نشده است. به

کتنتیتم کته         در دوره هخامنشی در تخت جمشید و پاسارگاد مشاهده می          

انتد و بتنتابترایتن            خشت را یا محصور در میان دو جدار سنگی کارکرده         

اند و یا اینتکته در زمتان         وجه در معرض عوامل جوی قرار نگرفته     هیچ  به

های بتزر      صورت اسکلت و اساس ساختمان ساسانیان در بناهای مهم به   

هتای بتزر         مانند، قلعه دختر در ارتفاعات و در حصار شهرها و بلتوک           

گل و یا مالت های گچ و آهتک و یتا          خشت در زیر قشری از اندود کاه      

 کار شده است. اندودی از خود گل

در ادوار اسالمی نیز بناهای کوچک و بزر  از خشت و یا همین طریقته                

 ایجاد گردیدند.

مسجد جامع گلپایگان، مسجد جامع زواره، مسجد جامع ستاوه مستجتد           

جامع اصفهان و غیره و غیره همه دارای یک ساختمان خشتی هستند، ولی             

صورت نمایان کار نشده و روی آن مالت کشیده شتده و               هرگز خشت به  

( Structureبری و تزئین و نقاشی شده است؛ و اگر ما استروکتور )               گچ

بینتیتم در هتر دو            یک بنا را به دودسته افقی و عمودی تقسیم کنیم، می          

کاررفته و توسط قشری      ها خشت به    قسمت چه در دیوارها و چه در سقف       

ها نیز این قشتر       محافظ پوشیده شده است. حتی در دیوارهای گلی و چینه          

 محافظ کشیده شده است.

شود رسید که طریقه کاربرد خشت به نحوی بوده که  پس به این نتیجه می   

همیشه موردحفاظت و نگهداری بوده است و هترگتز عتوامتل جتوی                  

های  توانسته به آن آسیب برساند، اما درهرحال علل فرسایش ساختمان         نمی

 خشتی را باید در دو عامل بزر  و اساسی جستجو کرد.

 فرسایش در اثر عوامل طبیعی و جوی

 فرسایش در اثر دخالت انسان

توان تحت عناوین زیتر       فرسایش بناهای خشتی در اثر عوامل طبیعی را می        

 خالصه نمود:

 زلزله

زلزله یکی از عواملی است که در طول تاریخ باعث از بین رفتن و ویرانی       

مطلق و گاهی اوقات محو و نابودی بناها و حتی شهرهای بزر ، چه در               

تنها باعث    ایران و چه در کشورهای مختلف دنیا شده است و این مسئله نه            

ویرانی بناهای خشتی شده بلکه بناهای آجری و سنگی را نیز از بین بترده               

است ولی مسئله ایست بسیار حاد و مسلمًا باید بدان اندیشید؛ اما در اینجا              

 توان به ترتیب زیر قضیه را موردمطالعه قرارداد. می

و یکپتارچتگتی    )  Homogeneitie(   ئیته  بناهای خشتی به علت هموژنه     

تتر از      ها در مقابل عامل زلزله و نیروهای از این قبیل حتی بسیار مقاوم              آن

بناهای آجری هستند. خمیر خشت با خمیر مالت بکار رفته معمواًل یکتی              

متالت ختود       مترورزمتان بتا        است و خشت پس از مصرف و کاربرد به        

کند و بدین ترتیب عوامل باربری عمتودی     ای پیدا می    العاده  چسبندگی فوق 

صورت یک واحد و      طورکلی به   شده و بنا به     و افقی پس از چندی یکپارچه     

هتا     کند، مثالً بناهایی که دوسوم سقتف آن        پیوسته کار می    هم  یک جسم به  

 فروریخته و هنوز پابرجا هستند، شاهد ادعای فوق است.
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انتد    پیوسته  هم  در شهرهای ایران بافت و شبکه ساختمانی شهری چنان به          

اند که ماننتد   گاه به وجود آورده    و از جهات مختلف در مقابل نیروها تکیه       

های مجاور متصل شده است و در         ها با دانه    یک دانه   یک تور سیمی یک   

کند. پس مسئله زلزله       قبول را دفع می     های قابل   این شرایط، زلزله تا شدت    

شده بتاشتنتد        جاها با اصول و تکنیک اصیل ساخته        چنانچه بناها و چینی   

قدرها موردبحث نیست و چنانچه گفته شد، بستگی بشدت و ضتعتف     آن

 درجه زلزله دارد.

 سیل

شده و درنتیتجته خستارت          در چنین شهرهایی کمتر تاکنون سیل جاری       

کمتر واردشده است، اما باید شاره کرد که معمواًل شهرهای ایران همگتی            

انتد و یتا          های وسیع در اطراف شهتر بتوده     دارای سیل بندها و خندق   

هایی که در اثر شکسته شدن سدها به دست دشمن و یا بته دستت                   سیل

 شده گردیده است. طبیعت جاری می

 باران و برف

کویر گرمسیری ایران کم است و انتتختاب           بارندگی در شهرهای حاشیه      

خشت و چینه هم گفتیم به همین دلیل صورت گرفته، لکن در متقتابتل                 

های الزم گردیده مثالً تکنیک پوشتش         بینی  همان مقدار کم باران هم پیش     

بتام بتاقتی       در این شهرها طوری است که آب باران هرگز بر روی پشت           

هتای ایتن نتقتاط            شود و چون بتاران  سرعت از آن دور می ماند، به  نمی

گتل    مدت است، بنابراین به قشر کاه       صورت رگبارهای شدید ولی کوتاه      به

کند و در رطوبت سطحی در اثر تتبتختیتر               و پوشش ساختمان نفوذ نمی    

 شود. سرعت متصاعد می به

توجهی  گونه زیان قابل   بارد هیچ   برف نیز که بطورمختصر در این نقاط می        

گلی قشر ایزوالن و مقاومی استت کته بتا                آورد زیرا قشر کاه     وارد نمی 

العاده زیتادی را        انبساط و انقباض در مقابل سرما و گرما ایستادگی فوق         

کتنتد.     ای وارد نمی    ها در این نقاط لطمه      داراست، پس بارندگی به پوشش    

های قائم مانند دیوارها اصواًل این مسئله کمتر مطرح است            در مورد المان  

خود سطوح قائم کمتر در مجاورت رطوبت قرار دارنتد، ولتی                و خودبه 

ها و نیز در نظر گترفتتتن       تکنیک دور کردن آب با ایجاد آبروها و ناودان 

جزئیات دقیق در نقاط برخورد سطوح قائم و افقی ))شکل الف(( باعتث         

شده که رطوبت به طریق احسن از بنا دور شود. در مورد برخورد دیتوار                

خشتی با سطح افقی زمین مجاور )در متن مجاورت آمده( آن با رطوبتت        

وسیله ایجاد یک قشر سنگی روی پی و نیز با بکار بردن یک قشتر           نیز به 

متر تا یک متر در پائین دیتوار بتازهتم         سانتی ۰۳آجری با ارتفاع حدود    

ها نیز در      شده است. کف کوچه      مسئله محافظت بنا در برابر رطوبت حل      

طرف محور کوچته و        سنگ با شیب مناسب به      این شهرها معموالً از قلوه    

توان گفت چنانچه اصتول       شده بنا بر توضیح فوق می       ایجاد آبروها ساخته  
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مذکور در نظر گرفته شود هرگز در مقابل رطوبت مسئله الینحتلتی بتاقتی          

 ماند. نمی

 ها و حشرات موذی و پرندگان گیاهان و قارچ

گل مکان خوبی برای تکثیر میابد و موادی مانند کتاه      معموالً موریانه در کاه    

و گندم که در این مخلوط وجود دارد باعث ایجاد حشرات موذی دیگر از               

های موجود ستبتز       اوقات چنانچه دانه    گردد؛ و اصوالً در بعضی      این قبیل می  

کتنتد؛ و نتیتز           ها به مقاومت بنا خسارت فراوان وارد می         شود ریشه علف  

ها نام برد، با النه کتردن در         توان کبوترها را از میان آن       پرندگان که اکثراً می   

داخل بناها خصوصًا در گنبد مساجد و مقابر یا بناهای مهم از این قتبتیتل                  

باعث آلودگی و کثیف شدن ونیز از بین رفتن قشرهای تزئینی و محافتظتی               

بینی الزم شده است، متثتالً         توان گفت پیش    گردند. در مورد حشرات می       می

ریزند تا از سبز شدن گیاهان و تتولتیتد              گل مقداری نمک می     در داخل کاه  

گونه   موریانه و حشره جلوگیری نمایند، ولی در مقابل پرندگان معمواًل هیچ          

حفاظی در نظر گرفته نشده است و این مسئله در اکثر کشورهای مهم دنیتا               

 کند. خودنمایی می

شوند ساالنه هزاران کبوتر را       در سن مارک ونیز و یا سن پیر رم مجبور می           

سر ببرند تا از خسارات ناشی از آن جلوگیری کنند. درهرحال در این مورد             

 ناپذیرند. نیز چنانچه دقت کافی در اجرا بکار نرفته باشد خسارات اجتناب

 فرسایش در اثر مرور زمان

ها در طول زمان است، ولی  عامل مهم از بین رفتن بناها فرسایش طبیعی آن 

 (Functionاین فرسایش موقعی که بنا بالاستفاده و بدون فونکستیتون )             

به نتابتودی       یابد. هر شیئی که متروک شود محکوم         باشد بشدت افزایش می   

است. پس آنچه در این مباحث باید موردتوجه قرار گیرد مسئله زندگتی و      

حیات در شهرها و بناها است، زیرا موقعی که عملکردی وجتود داشتت                 

 خود نگهداری و حفاظت و تعمیری به همراه دارد. خودبه

 فرسایش در اثر دخالت انسان

یکی از عوامل مخرب و نابودکننده شهرها و بناها، دست بشر است که گاه               

در اثر جنگ و زدوخورد باعث ویرانی شهرها و بناها شده است. در قتدیتم     

داد شهتر و     در میان بعضی اقوام مهاجر رسم بر این بود که فاتح دستور می           

ها در زمان صلح و       های آن را ویران و نابود کنند. ولی گاه این نابودی             نشانه

گیرد، مثاًل دخل و تصرفاتی که بدون مطالعه          تعمداً به دست انسان انجام می     

شود و     ها می   در داخل شهرها و در اثر احداث و یا توسعه میادین و خیابان            

دهند بناهای قدیمی و کهنه  ای ترجیح می  ها عده   یا به علت گران شدن زمین     

 را تخریب و سپس تبدیل به بنائی با بازده اقتصادی بیشتری بنماید.

هتای     با تخریب بافت یک شهر همانند پاره کردن یک تور سیمی که دانته              

رفتتته اطتراف آن         کنند رفته مجاور نیز شروع به جدا شدن و پاره شدن می 

شده و ویرانی مانند یک غده سترطتانتی بتا                میدان و یا آن خیابان احداث     

وقت است  رود و دیگر هیچ نیرویی جلودار آن نیست. آن        پیش می   سرعت به 

که مسئله فرسایش در اثر عدم پیوستگی، یکپارچگی و درنتتتیتجته عتدم                  

 شود. مقاومت حادث می

 بخش چهارم

 های جهت پیشگیری از توسعه ویرانی و فرسایش پیشنهاد   

های فوق توضیح داده شد، مسائلی هستند که در طبیعتت         چنانچه در بخش   

ها مقدور است ما    گیری از آن    گردند تا آنجا که پیش      باعث فرسایش بناها می   

المدت از شدت آن بکاهیتم و        ریزی صحیح و طویل     توانیم با یک برنامه     می

 ی آن جلوگیری نماییم. المقدور از ادامه حتی

در مورد زلزله چنانچه ذکرشده اگر بناهایی را که با اصول صتحتیتح و             

اند، بهمان حتال نتگتهتداریتم            شده  منطقی یکپارچگی و پیوستگی ساخته    

ضعتفتی دریتکتی از           اشکال بزرگی پیش خواهد آمد، ولی چنانچه نقطه       

 های بافت ایجاد شود عامل زلزله اثر نامطلوبی خواهد گذاشت. دانه

 در مورد باران و برف

چنانچه گفتیم قشرهای محافظ بناها بهترین وسیله در دفتاع از رطتوبتت                 

هستند. پس کافی است همیشه این قشرها وجود داشته باشنتد و هترگتز                  

 بناهای خشتی برهنه نمانند.

کافی است بام این بناها دائمًا مورد بازدید قرار گیرد و نیز الزم استت در                  

صتورت     گل دقت کافی مبذول شود، زیرا کاربرد این قشر بته   مورد تهیه کاه  
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ناقص فاقد هرگونه ارزش مقاومتی خواهد بود. شاید در این مورد بتتتوان          

گل،   تر کردن کاه    را در این سمینار عنوان نمود که طریقه مقاوم          پیشنهاداین  

موردمطالعه قرار گیرد تا بتوان با اضافه کردن موادی، مقاومت بتهتتتر و                 

گل و رنتگ و         تر به دست آورد. البته باید سعی شود طبیعت کاه       طوالنی

 شکل آن عوض نشود.

یکی از عوامل مهم دیگر، بادهای شدید کویری است که با سرعت زیتاد               

شود. در     های خشتی می    های شن، سبب فرسایش ساختمان      و به همراه دانه   

ها مقداری از شدت ایتن     دوران پیش، گیاهان کویری و یا درختان و بیشه     

ها و گیاهان و مزارع و نیتز   کاستند، لیکن با از بین رفتن آبادی عامل باد می  

با تخریب برج و باروها و حصارهای شهر، دیگر حافتظتی در متقتابتل                   

ای فراهم کرد کته شتهترهتای          جلوگیری از بادها باقی نماند. باید وسیله      

حاشیه کویر را با ایجاد یک شبکه حفاظتی در مقابل باد مصون نگهداشت.    

در اینجا لزومی نیست در مورد نوع و تکنیک این وسائل صحبت شتود،                

المللی قرار گتیترد    تواند جزو پیشنهادات به این سمینار بین چون بازهم می 

 وجو و تحقیق گردد. تا در آتیه در مورد آن جست

صورت متروک و بدون عملکرد در خارج از          در مورد بناهای منفرد که به      

شتده، عتامتل         هتا واقتع     مراکز مسکونی و بیرون شهرها و در میان بیابان  

طورکلتی    ها از عوامل طبیعی به      گذارد و حفاظت آن     فرسایش بیشتر اثر می   

مستلزم دادن یک عملکرد صحیح به آن بناها است. چنانکه در صفتحتات               

صورت متتتروک بتاقتی          که این بناها به قبلی نیز توضیح داده شد، مادامی   

هتا     توانتد از نتابتودی آن           گونه مرمتی و هیچ مقاومتی نمی       بمانند، هیچ 

هتا،     جلوگیری نماید، پس کافی است تا آنجا که میستر استت، قتلتعته                 

انبارها و حصار شهرها را به نحوی مورداستفاده قرار داد      کاروانسراها، آب 

هتا     ها زندگی و روح داد تا دلیلی جهت نگهداری و حفاظت آن              و به آن  

 گذاری در این راه بدون بازده نباشد. پیدا شود و سرمایه

 

 بخش پنجم، مقاوم کردن خشت

های طبیعی جلوگیری شتود و          گفتیم چنانچه در بناهای خشتی، از زیان       

خصوصًا مسائل رطوبت و دور کردن آب باران به نحو احسن در داختل               

های ناشی از خود انسان ترتیبتی         ها حل شود و نیز در مورد زیان         ساختمان

داده شود که این خسارات به حداقل برسد، فقط مسائل مربوط به متقتاوم      

کردن بعضی از بناها باید موردمطالعه قرار گیرد. در کشور ما، مونومان و                

صورت منفرد وجود  بنای مجلل به آن صورت که در باال گفته شد، کمتر به

ها و  هایی از خشت داریم، مثالً ار  بم و قلعه  ندرت چنین نمونه    دارد و به  

گونته    شمارند؛ بنابراین مسئله مقاوم کردن این       شهرهای از این نوع انگشت    

کند. بناهای خشتی ایران بیشتتر بته            بناها کمتر در کشور ما خودنمایی می      

تعمیر و نگهداری احتیاج دارند تا به مقاوم کردن اجزاء متشکله ساختمتان     

ای ایرانی نیست که ساختمان آن دچتار           ها. هیچ بنای خشتی و یا چینه         آن

های  ترین مجموعه شده نقص شده باشد. ما در ار  بم که یکی از فراموش         

ها که در اثر عتدم        کنیم که چطور در سقف      خشتی ایران است، مشاهده می    

تتا     ۰۳ها به آن توجه نشده،        گل بام   حفاظت و نگهداری و تعمیر قشر کاه      

هایی  ها، هستند نمونه اند. ولی در همان سقف ها فروریخته درصد سقف 1۳

سوم آن در میان زمین و آسمان و       که تا دوسوم یک کوپل فروریخته و یک       

های استاتیکی پابرجا مانده است. دلیل آن چیتستت           برخالف کلیه تئوری  

کاسه سفتالتی      صورت یک دال بتنی و یا یک        جز یکپارچگی سقف که به      به

همه پابرجایی بنا وجود ندارد. خشتت           کند، مطلب دیگری در این      کار می 

شود، مرتباً بر مقاومت آن افزوده  که در بنا کار می برخالف آجر، از هنگامی

آید، دارای حداکثر مقاومتت ختود      گردد. آجر وقتی از کوره بیرون می        می

رود. عتالوه بتر        باشد، از موقع کاربردش در بنا، مرتبًا رو به نقصان می            می

کند و یکتپتارچته     صورت همگن و یکپارچه کار نمی آن، آجر با مالتش به   

شود. به همین دلیل شما در موقع خراب کردن یک بتنتای آجتری،                    نمی

ها جدا کتنتیتد،     تک آجرها را سالم از یکدیگر و از مالت آن   توانید تک   می

دانه خشتت   که در یک بنای خشتی، کمتر ممکن است بتوان یک  درصورتی

توان ثتابتت کترد کته             را سالم از بنا بیرون کشید؛ و از اینجاست که می          

و بافت بار بر یک ساختمان خشتی در ایتران،     (Structureاستروکتور )  

هایی از بناهای مسجد جامع ساوه،        هیچ آسیبی ندیده است. در اینجا نمونه       

مسجد جامع گلپایگان، مسجد جامع زواره، مسجد جامع دامغان و غیره را            

ها مسئله مقاومت کردن استکتلتت و استاس               کنید که در آن     مشاهده می 

ساختمانی اشکالی را ایجاد نکرده است. پس در اینجا باید بتا صتراحتت             

گونه دخالت اساسی در تحکیم آن الزم         گفت که در یک بنای خشتی، هیچ      

های موضعی و برگرداندن به حالت اولیه و به حالت            آید. البته دخالت     نمی

تعادل در بعضی دیوارها، منارها، ایوان مساجد و غیره مطرح است که بتا               

 قلعه دختر کرمان
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تکنیک های متعدد امروز و مصالح مختلف، دخالت مثبت و موفق وجتود             

 دارد.

مسئله دیگری که باید در این سمینار موردبحث واقع شود آن استت کته                

اصواًل با متدهایی که تاکنون پیشنهادشده، آیا صالح است ما در طبتیتعتت               

 یک خشت دخالت کنیم  جواب به عقیده ما منفی است.

و یا طریقه شیمیتایتی    Electrosmosiآیا طریقه فیزیکی الکترواسموزی   

و  paraloiibeهای پارالوئید     مقاوم کردن خشت مانند به کاربردن چسب      

نظر هنری  های مصنوعی دیگر ازنقطه های شیمیایی و چسب یا انواع محلول 

 صحیح است  بازهم جواب منفی است.

صورت آجتر متقتاوم        اگر ما خشت را، به وسایلی از هر نوع که باشد، به            

توانیم هنوز هم ادعا کنیم که ساختتمتان خشتتتی               کنیم، بعدازآن دیگر می   

رنگ و طبیعت آن ستطتح    داریم  آیا پس از بکار بردن پارالوئید، هنوز هم         

خشتی موردقبول است  البته میدانیم که اشکاالت فراوان هنتوز در ایتن               

طرق وجود دارد، مثاًل خشت با آغشته شدن به محلول پارالوئید، فقط یک             

شتود و پتس از متدت              ورقه دومیلیمتری سطح روئین آن آمپرمآبل می      

ریزد، یا در طریقه   شود و به زمین می      کوتاهی، از بقیه جسم خشت جدا می      

قیمت است که هنتوز       قدر مسئله فنی آن مشکل و گران        الکترواسموزی، آن 

 بکار بستن آن بسیار دشوار و غیرعملی است.
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