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مقــدمه

این شماره گاهنامه کمیته علمی معماری بومی ایکوموس ایران را، در حالی در نظر خوانندگان گرامی اش می آوریم که جامعه 

بشری به همه گیری بیماری کویید 19 و تبعات آن دچاراست. این موضوع وجوه گوناگونی دارد که ازنظر ارباب فضل دور نخواهد 

ماند و تأثیر آن بر روابط جوامع انسانی و زیست بوم های آن قابل توجه و مطالعه است.

بیماری هایی که  از  انبوهی  به  بیماری معطوف گردیده است،  این  به موضوع  به طور نسبی -  ایران -  خوبست حال که جامعه 

سرزمین و در موضوع ما، معماری آن را، دچار ضعف و نابودی کرده، نیز بیندیشد. حتماً الزم است که پزشکان حاذقی مشخصات 

و عالئم این بیماری ها را برای مردم تبیین کنند و به تأثیراتی که این امر بر ذهن و روان جامعه و کیفیت زیست و البته محیطی 

که در آن زندگی می کنیم، داشته و دارد، توجه دهند.

در این شماره ما از محبت دوستانی که کمیته را رهین لطف خود کرده اند، همچنان برخورداریم که با ارسال یادداشت ها و آثار 

خود در زمینه ها و موضوعات مرتبط، امکان تداوم انتشار گاهنامه را فراهم آورده اند. از همه آن ها سپاسگزاریم که در شرایط موجود 

و دشواری های آن، ما را در ایفای مسئولیت اجتماعی مان در ترویج و آگاهی بخشی یاری می نمایند و مشتاقیم به آنکه فرزندان 

این سرزمین این کمیته را در این مسیر، داوطلبانه یاری نمایند.

با یاد یکی از اعضای پیوسته ایکوموس ایران، روان شاد جناب آقای عبداهلل قوچانی که در این ایام از میان ما رفتند وامید به 

ادامه پژوهش های عمیق برخورداری از تأثیر آن ها بر اصالح و تکمیل فهم ما از معماری ایران و در نزدیکی به صدمین سال 

زادروز شادروان استاد محمد کریم پیرنیا و قدردانی از همه کسانی که در راه شناخت معماری سرزمین ارجمندمان تالش کرده 

و می کنند، این شماره را به آن ها اهدا می کنیم.

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

به  بیشتر  نیز  ما  به همراه سرزمین  بوم های مختلف  بومی در  از معماری  آنچه   
چشم آمده است، انطباق آن با ویژگی های محیطی و تأثیراتی است که از جهان بینی 
مردمان بهره بردار از این معماری، پذیرفته است. عموماً معماری بومی ممکن است 
شود.  شناخته  اجرایش  انگاشتن  ساده  جهت  از  یا  مصالحش  بوم آوردی  جهت  از 
بااین حال مطالعات ما در مورد معماری بومی ایران و نقشی که دانستن این تجارب 

برای بر پای داشتن آینده ای بهتر، دارد، بسیار اندک است.
دانش  و  فن آوری  برهم کنش  و  تطبیق  برای  که  مطالعات گسترده ای  امتداد  در 
بومی در کشورهای پیشرو در حال انجام است، به ویژه با شناسایی مزیت های مکان 
و تالش در جهت کاهش مصرف انرژی و حتی بازتولید آن تجارب در معماری از 
علمی  کمیته  عینی،  و  ذهنی  پذیر  تجدید  منابع  از  بهره برداری  یا  بازیافت  طریق 
معماری بومی ایران هم نظر متخصصان و عالقه مندان به این موضوع را به توجه به 
جوانب مهم این مقوله، جلب می نماید، اینکه تجارب معماری بومی ما چه نقشی در 

زندگی امروز و آینده ما می تواند داشته باشد.
در یادداشت پیشین خود به  دشواری های درک زبان معماری بومی اشاره کردم. 
و  سازنده  انسان های  زمانی  مختصات  دو  تفاوت  که  چالش  این  یادداشت  آن  در 
درک  در  دشواری هایی  چه  معماری  این  خواننده(  )باز-  کننده  قرائت  انسان های 
با  مشکل  این  شد.  مطرح  می نماید،  ایجاد  گذشته  البته  و  بومی  معماری  صحیح 
اصل  البته  است.  همراه  هم  است،  نشده  فهم  به تمامی  آنچه  تفسیرپذیری  خطر 
تفسیرپذیری نامطلوب نیست اما مشکل جایی است که تفسیر نادرستی ارائه شود 
و ما را از فهم بهتر موضوع دورتر کند. پس دعوت ما به این شناخت با آگاهی از 

معـــماری بومــی، کوییـد 19
و

 ســال میــراث مشـــترک
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یکی از چالش های این مسیر صورت می گیرد.
نویسنده این یادداشت به این احتمال آگاه است که آن ها که در 
قلم  فرهنگ  و  معماری  آمیزش  و  نظری  علوم  به ویژه  علوم،  حوزه 
در  است  ممکن  می دهند،  نظر  ایران  در  رایج  شیوه  به  یا  می زنند 
خود  تفسیر  بیندیشند،  عالمانه  آنکه  از  بیش  موضوعات،  با  مواجه 
را ارائه کنند؛ به ویژه که روش توأم با ایهام و کلی گویی در چنین 

زمینه هایی رواج یافته است و مطلوب است.
با آگاهی از این مقدمه، این پرسش که آگاهی یا تأمل در برخی 
داشته  می تواند  جنبی  مزیت های  چه  بومی  معماری  ویژگی های 
که  موضوع  این  در  تأمل  نمونه  به عنوان  می شود.  روشن تر  باشد، 
معماری ایرانی چرا بیش از آنکه به ارتفاع متکی شود، بر گسترش 
افقی اتکا کرده است، قابل توجه است. یا فضاهای باز و گسترده در 
معماری مسکونی که گاه به نظر فضاهای مشابهی می آید برای چه 

ضرورتی در زیستن بوده است.
ابهام ما در مورد زبان معماری بومی که قباًل به آن اشاره کرده ام، 
می تواند تا حدی با گزاره های نسبتاً صحیحی در مورد این معماری، 
گزاره ها:  این  شاید چون  قبل  پرسش  به  پاسخ  مقام  در  شود.  کم 
نوع مصالح معماری ایران که در بوم کویری عموماً متکی به خشت 
خام و در بوم کوهستانی ترکیب سنگ و چوب و مانند این ها است، 

کمتر مجال بلندمرتبه سازی را فراهم می آورد.
این گزارها درست به نظر می رسد چون این  کار مستلزم برپایی 
باربر عمودی حجیمی خواهد شد که عماًل کارایی طبقات  عناصر 
زیرین را کم می کند. اگرچه باید به خاطر داشته باشیم که چنین 
تجربه هایی به تمامی توسط مصالح گلین )خاک مایه( و یا ترکیب 
آن ها با آجر در این سرزمین وجود دارد، از »چغازنبیل« از هزاره ها 
قبل تا »شاه نشین ارگ بم« و نمونه ای درخور توجه چون »کوشک 
سالمه« از جهت نزدیکی سطح پر و خالی در کارشیو و نظایر آن ها. 
کارها  این  اما  داشته  وجود  اجرای چنین ساختارهایی  دانش  پس 
و هم مصلحت  از حیث مصالح  بومی هم  با مصالح  متناسب  لزوماً 
فلز  از  استفاده  است.  نبوده  ایرانی  و معیشت عموم جامعه  اقتصاد 
هم برای عناصر عمودی با توجه به هزینه استخراج و فرآوری، در 
آن زمان توجیه اقتصادی نداشته و چوب مستحکم نیز فرآورده ای 

چندان در دسترس نبوده و نیست.
اما منظور ما در این یادداشت وجه دیگری از فایده افقی سازی 
آنچه  انسان ها،  مشترک  گذشته  تمام  در  است.  تراکم  از  پرهیز  و 
مشخص  )به طور  بوده  بشر  خود  باعث وبانی اش  که  حوادثی  به جز 

یا  بوده  انسانی  جوامع  نابودی  در  مؤثر  عوامل  مهم ترین  جنگ(، 
سوابق  در  که  واگیردار  بیماری های  شیوع  یا  است  طبیعی  بالیای 

تاریخی کشور ما به حد کفایت از هردو مثال هست.
این موضوع برای کشورهای جهان، تجربه ای مشترک در بوم های 
مکانی  مزیت های  به مقتضای  آن ها  از  هرکدام  است.  بوده  متفاوت 
آن ها  سوء  اثرات  کاهش  یا  بالیا  این  بر  غلبه  برای  راهی  خود 
اندیشیده اند. موضوع این یادداشت توجه به نسبت معماری، تجربه 
بیماری چون کویید 19 و میراث مشترک ما در حوادث مشترک 

است.
افزایش تعداد نوع بشر و جمعیت انسانی کره زمین اگرچه منجر 
به مصائبی نظیر کاهش سایر جانداران و حتی انقراض آن ها شده 
مشترک  میثاقی  در  غالب  گونه  به عنوان  را  انسان  امروز  اما  است، 
تا  مشترک  میثاق  این  است.  داشته  نگاه  باهم  بقا،  ادامه  برای 
فن آوری  سیطره  چون  است  فعلی  جوامع  ناگزیر  ضرورت  حدی 
ترددهای  و  مبادالت  و  و دسترسی سریع کاال  انسانی  ارتباطات  و 
انسانی تحت هر عنوان اعم گردشگری یا سفر برای کار و  جوامع 
وقوع  صورت  در  که  شده  باعث  این ها،  چون  و  آموزش  و  تجارت 
یک اتفاق مشترک، مخصوصاً اگر آن واقعه عارضه ای جسمی باشد 
و امکان شیوع داشته باشد، بالفاصله همه گیر شود و تصور بستن 
مرزها و انسدادهای فیزیکی، حداقل در بلندمدت، مشکلی را حل 
نخواهد کرد. به نظر می رسد تاکنون این شیوع، سریع ترین شیوع 
را در تاریخ به صورت هم زمان در دو نیم کره داشته و آن هم به دلیل 

ارتباطات گسترده و تراکم جوامع انسانی است.
پس از انتشار کویید 19، بشر واجد یک میراث مشترک جدید 
یک  و  مشترک  آسیب  یک  با  مبارزه  چگونگی  آن  و  است  شده 
دارد  و  داشته  مختلفی  وجوه  موضوع  این  است.  همه گیر  بیماری 
اما از آن حیث که مرتبط با این نوشتار است یعنی معماری بومی، 
تأمل در برخی تجارب معماری بومی سرزمینمان، اهمیت می یابد.
کویید 19 ما را دچار تغییر در رفتارهایی کرده است که هنوز 
امید داریم دوامش زیاد نباشد؛ ازجمله مهم ترین آن ها فاصله گذاری 
انسان ها  که  مفهوم  این  به  اجتماعی  فاصله گذاری  است.  اجتماعی 
باید از هم فاصله ای فیزیکی را حفظ کنند تا زمینه انتقال ویروس 
یعنی حرکت آن از فرد ناقل به سمت گیرنده )انسان دیگر(، کاهش 
افزایش فاصله، کاهش  با دانسته های فعلی گفته می شود که  یابد. 

احتمال انتقال را موجب خواهد شد.
دومتر  تا  متر  یک  از  بیش  بین  به تقریب،  فاصله  این  تاکنون 
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دایره ای  باید درون  ترتیب هر کس حداقل  بدین  است.  گفته شده 
به قطر سه تا چهار متر قرارگرفته باشد. چنین مساحتی که فضای 
در  چگونه  می شود،  شامل  را  انسان  زیستی  ایمن(  )نسبتاً  ایمن 
معماری امروز ما که مایل به گسترش عمودی و تراکم است، قابل 

تحقق است؟
فضاهای  همیشه  ایران،  بومی  معماری  در  که  بیاوریم  یاد  به 
است؛  بوده  قابل شناسایی  این ها  و چون  نیمه باز  باز،  میانه،  واسط، 
متری،  هفتاد  واحد  یک  در  چهارنفره  خانواده  یک  برای  امروز  اما 
چگونه تحقق چنین استانداردی ممکن است؟ ضمناً همه این افراد 
کاهش  برای  می کنند،  زندگی  چندطبقه  ساختمان های  در  که 
شیوع می بایست ترجیحاً از آسانسور استفاده نکنند و از پله ها تردد 
کنند، در یک برج چند ده طبقه چگونه می خواهند چنین کاری را 
انجام دهند و اساساً آیا چنین کاری برای افراد کم توان یا سالمند 

ممکن هست؟
در کنار این موضوع و برای جامعه ایران، بیایید جامعه سه دهه 
در  یا  سالمند  افراد  را  آن   اکثر  که  جامعه ای  کنیم.  تصور  را  دیگر 
آستانه سالمندی تشکیل می دهند؛ اگر در آن زمان با چنین عضو 
جدیدی از خانواده ویروس ها مواجه شویم، تمام نیروی کار کشور 
از جامعه  این طبقه  معضالت  و  مسائل  انبوه  به حل  معطوف  باید 
باشد. حتی در شرایط کنونی نیز ما تعداد قابل توجهی از آن ها را 

که ذخیره های علمی و فرهنگی کشور بودند، ازدست داده ایم.
بیش از این، اگر بخواهم تصویری از آینده ترسیم کنم پرهزینه 
میان،  این  در  شود  گفته  شاید  رسید.  خواهد  نظر  به  دردناک  و 
فن آوری ها بتوانند کمک کنند که قطعاً این طور است؛ به عنوان نمونه 
ساخت ربات ها، خریدهای مجازی و یا انجام برخی خدمات در خانه 
به جای بیرون؛ اما توجه داشته باشیم که عموماً سالمندان هر دوره، 
نسبت به فن آوری آن دوره با تأخیر حاضر به پذیرش و توانایی کار 
آن ها  حواس  توانایی  است  ممکن  یا  می شوند،  جدید  فن آوری  با 
اجازه این کار را ندهد. عالوه بر این ما، با فرض سالمندی جمعیت 
پرهیزکرده ایم  همه گیری  چنین  در  کودکان  وضع  تصور  از  ایران 
که خود موضوع بسیار مهمی است؛ اما می توان به طور اجمالی به 
مشکالتی که عدم ارتباط با اجتماع و محیط طبیعی و اختالل هایی 
که در شخصیت آن ها و فهمشان نسبت به اجتماع و مسئولیت های 

اجتماعی به وجود می آورد اندیشید.
پس تجربه افقی سازی و پرهیز از تراکم ممکن است فواید دیگر 

هم داشته باشد که کمتر مورد تأمل قرارگرفته است.

در سالی که ایکوموس آن را سال میراث مشترک نامید، اشتراک 
جدید و غیرقابل انتظاری جامعه بشری را دربرگرفت. آنچه تجارب 
معماری بومی ما می گوید تأمل در گسترش افقی به جای گسترش 
فضای  به جای  واسط  و  میانی  فضاهای  به  توجه  صرف،  عمودی 
حداقلی، توجه به عرصه های نیمه عمومی و عمومی در مقیاس های 
مختلف و چون این ها است. این فضاها ضامن امکان فاصله گذاری 
اجتماعی در محیط مصنوع و کاهش انتقال در اثر تجمع نوع بشر 
ممکن  است.  قرنطینه  دوران  برای  روانی  حمایتی  اثرات  البته  و 
آینده،  برای  آن که  از  بیش  آموزه هایی  این چنین  به  توجه  است 
نوستالژی عالقه به گذشته و تاریخ باشد و به یک الزام برای ادامه 

بقا بدل شود.
سایر  حق  در  که  بسیاری  گناه  جبران  به  اگرنه  ناگزیریم،  ما 
خودخواهانه  بلکه  داشته ایم،  روا  محیط زیست  و  زنده  موجودات 
فقط برای نوع انسان از آسیبی که وجود بی تدبیر خودمان، بر بقای 
و  معماری  باشیم.  آگاه  بیشتر  کرد،  خواهد  یا  کرده  وارد  خودمان 
تجارب معماری بومی، شاید بتواند آسیب های ناشی از این موضوع، 
از  پیش  محدود  سطحی  در  را  مشترک  میراث  این  و  تجربه  این 

آن که منجر به مرگ آحاد بشر گردد تا حدی چاره جویی کند.
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یادداشت

بـه یــــــاد 
عبـداهلل قوچانی

حســـین رایتی مقدم
عضو پیوسته و هیئت مدیره موسسه 

فرهنگی ایکوموس ایران
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درآمدی بر شناخت

آستانه:

در سه فرسنگی مرکز استان یزد بر سر راه شهرستان بافق، در دشت یزد- اردکان، آبادی از 

دوران کهن به یادگار مانده است که اهالی یزد آن را خویدک1 یا به اختصار ِخْتک می خوانند. 

بی شک همگان آوازه همسایه این روستا را بسیار شنیده اند، خاصه مسجد تک مناره آن را. 

روستای فهرج در فاصله کمتر از دو فرسنگی روستای خویدک قرار دارد که شواهد تاریخی 

ازنظرها دورمانده و کمتر  گواه آمدوشد دیرینه مابین این دو همسایه است؛ لیکن خویدک 

از ارزش های آن صحبت به میان آمده است، رسالت این نوشته در آن است تا گوشه ای از 

تاریخچه و ارزش های معماری این روستا را بازگو کند. امید که آینده ای روشن برای تمامی 

روستاهای دور و نزدیک این مرزوبوم به دست روستاییان رقم خورد. 

و اما قصه از کجا آغاز شد:

در کتاب تاریخ جدید یزد در باب تاریخچه روستا این چنین آمده است )ص38(؛ »بعدازآن 

فرافتر  و  خویدک  فهرج،  مثل  بساختند؛  یزد  نواحی  در  والیت  چند  که  بفرمود  قباد2  شاه 

]هرفته[.« در صفحه چهل و پنجم همین کتاب نیز شرحی از واقعه شهدای فهرج آمده که در 

اینجا تنها به بخشی از آن اشاره می کنیم؛ »چون لشکر اسالم در بیابان طبس راه گم کردند و 

پراکندگی در ایشان افتاد بعضی از صحابه و تابعین سر به فهرج برآوردند. در فهرج فرود آمدند، 

...، اهالی فهرج را به اسالم خواندند و ایشان دو روز مهلت طلبیدند که ما به اتفاق یکدیگر به 

اسالم درآییم، ...، و بدان قرار یافت که به اسالم درآیند. پس به طلب مردم فرافتر فرستادند و 

مردم خویدک را همچنین طلب کردند و به ایشان مشورت کردند. ایشان ِابا نمودند و گفتند 

که ما از دین قدیم برنگردیم و ایشان لشکر اندک اند، ...، همان بهتر که بر ایشان شبیخون 

کنیم و ایشان را به قتل آوریم، ...،.« این دو خود گواه آن اند که روستا در پیش از ورود اسالم 
موجودیت داشته است، و غالب ساکنین آن به مانند بسیاری، ابتدا پیرو آیین زرتشت بودند3 

که با ورود اسالم بدین مذهب گرویدند؛ هرچند بر اساس گفته اهالی و قبالجات موجود، چند 

خانوار یهودی نیز پیش تر در روستا زندگانی داشتند.

می کردند.  ارتزاق  آبادی  نزدیک  زراعی  زمین های  بروی  کار  با  درگذشته  خویدک  اهالی 

غالب محصوالتشان نیز گندم، جو، ارزن، هندوانه، خربزه، کدو، خشخاش و غیره بوده است. در 

وصف خربزه خویدک یا همان به اصطالح محلی خیار روایات بسیار است، نمونه آن در شعری 

که خواجه محمد صفی یزدی، شاعر و ادیب عصر صفوی، طی سفر به خویدک داشته آمده 

است؛ به شرح زیر:

گنجـــی ناشناخته 
)روستاي  درکــویر 
تاریخـــی خویدک(

مژگــــان پاک چـشم
کارشناس ارشد، معماری، دانشگاه یزد
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آنجا چه خوش نقش  ما     نشست  منزل  نخستین  »،...، خویدک شد 

دل ما

تعالی اهلل چه شیرین سرزمینی     که باشد خاتم دل را نگینی

بر پالیز ختک آن روح پرور     مکرر آب شد قند مکرر

نی خامه ز وصفش نیشکر شد     لب خشک از حدیثش قند تر شد

ز تعریف خیارش می کشم دست     که از شهدش زبان و لب به هم بست 

،...،« )دشتی، صدیقی، 1396، ص.353(

 آب موردنیاز برای کشاورزی درگذشته های دور از کوه مدوار )واقع در 

جنوب روستا( و بعدها به وسیله قنات روستا تأمین می شده است، لیکن در 

حال حاضر به دلیل کمبود آب در روستا، اهالی به سمت کشاورزی صنعتی 

و گلخانه داری روی آورده اند. در باب زمان احداث قنات همین کفایت که در 

وقف نامه ربع رشیدی )اواخر قرن هفتم( ذیل امالک بلده یزد آمده است: 

»دو مقسمه ازجمله نه مقسمه که آن هردو معروف اند به دو تغار، و آن دو 

تسع است ازجمله عیون و ینابیعی که جاری است از جبل مذوار از جبال 

مهریجرد ]مهریز[ از نواحی یزد با جمله مجاری و انهاری که تابع اند از آن 

این دو مقسمة، و آن ممتدست از جبل مذکور تا قصبه و دیه-های آن و 

قریة سریزد و قریه فهرج و قریه خویدک و تا دسکرة مرتاباد ]مریم آباد[.« 

)ربع رشیدی، 1356، ص.45(

شکل گرفته  به صورت خطی  قنات  مسیر  بر  منطبق  روستا  اصیل  بافت 

است که متشکل از چندین محله است. هسته اولیه روستا که شامل قلعه، 

قدمگاه، آسیاب، کاروانسرا، قبرستان قدیم و بقایای مسجد قدیم روستا است 

در نزدیکی مظهر قنات شکل گرفته و پس ازآن محالت پایین ده، میان ده 

تصویر شماره 1: موقعیت روستا در عکس هوایی 1399.

تصویر شماره 7: موقعیت محالت روستا..تصویر شماره 6: مسیر قنات روستا تا مظهر آن.

تصویر شماره 2: سیمای کلی از روستای فهرج، بهمن 1397.

تصاویر شماره 3 تا 5: تصاویری از مجموعه شهدای فهرج، فروردین 1398.
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تصاویر شماره 8 تا 11: معرفی تصویری خانه دشتی در محله پایین ده، خانه مذکور در دوطبقه روی زمین در زمان قاجار برپاشده است که متأسفانه در حال حاضر فاقد کاربری است. 
زیرزمین خانه به گفته مالک درگذشته برای کار بافتن استفاده می شده است. کار بافتن در اینجا شعربافی را گویند، اسفند 1397.

و باالی ده قرار دارند که به ترتیب از هسته اولیه دور می شوند. واحدهای 

حیاط  طرف  دو  در  و  درون گرا  به صورت  معموالً  بافت  این  در  مسکونی 

ساکنین  گفته  به  هستند؛  زیرزمین  دارای  خانه ها  عموم  و  شکل گرفته اند 

در ساخت وسازهای  دارد.  زیرزمین وجود  برخی خانه ها دوطبقه  در  حتی 

در  که  ساخته شده  روستا  فعلی  ورودی  در  ناموزونی  شهرک  نیز،  اخیر 

تضاد کامل ازنظر کیفیت و ارزش های معماری با بافت اصیل روستا است، 

سرنوشتی که متأسفانه اکثر روستاهای کشور دچار آن هستند.

اولیه  به عنوان هسته  قلعه  اطراف  رفت محدوده  آن  ذکر  که  همان طور 

روستا شناسایی شده است. بر اساس پرونده ثبتی به شماره 13029، قلعه 

فعلی به قرون نهم و دهم هجری قمری بازمی گردد که شالوده آن در دوران 

ساسانی بنانهاده شده است. گواه آن وجود خشت هایی با ابعاد معمول پیش 

از اسالم و قوس های هاللی شکل داخل قلعه بیان شده است. قلعه خویدک 

منازل  از  متشکل  زمان  آن  شهری  امکانات  تمامی  با  ارگ قلعه4  گونه  در 

مسکونی و سکونتگاه حاکم، اصطبل، فضاهای تأسیساتی، انبار آذوقه، برج و 

بارو، مسجد، حسینیه و بازار در پالنی نزدیک به مربع و در مساحت 2252 

مترمربع برپاشده است5. 

فضای داخلی قلعه را اتاقک هایی در چهار ردیف شکل داده که سه کوچه 

در امتداد شمالی جنوبی آن ها را از هم مجزا کرده است. این اتاقک ها در 

یافته اند که  پوشش  با قوس هاللی  اکثراً  و  آهنگ  با طاق  یا سه طبقه  دو 

دسترسی به طبقات باالتر از طریق پلکان درون معبر اصلی انجام می شود. 

انبار  به گفته ساکنین تا اوایل دهه چهل از فضاهای داخل قلعه به عنوان 

استفاده می شده است.

قلعه عالوه بر برج دیدبانی در چهارگوشه، دارای سه الیه دفاعی است 

آن  روی  که  دیوار  دوالیه  و  متر  ده  مجموعاً  عرض  به  خندق  دو  شامل 

کنگره ها و تیرکش هایی برای قرارگیری نگهبانان تعبیه شده است. همچنین 

کار  آن  نزدیک  آبی  آسیاب  که  بوده  آب رسانی  سیستم  به  مجهز  قلعه 

برقراری  انجام می داده است. درگذشته جهت  را  قلعه  به داخل  آب رسانی 

امنیت در مواقع خطر، آب قنات را به داخل خندق کنار قلعه با عمق سه 

متر و عرض پنج متر هدایت می کرده اند.

در کنار قلعه آسیاب آبی معروف به آسیاب پایین قرار دارد که تا اواخر 
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تصویر شماره 12: تنگ بری درون یکی از خانه های بافت پایین ده)تزیین 
تنگ بري گونه اي از آذین هاي گچي است که در دوران صفویه رواج و 

تکامل یافته است.(، اسفند 1397.

تصویر شماره 15: موقعیت بناهای شاخص در محدوده قلعه به ترتیب شماره؛ )قلعه، آسیاب 
سید  حاج  آب انبار  دشتی،  خانه  کاروانسرا،  خویدک،  قدیم  مسجد  میل،  چهار  مسجد  آبی، 

حسین(.

تصویر شماره 16: پالن شماتیک از قلعه )تشکری بافقی، 1394(

تصویر شماره 17: جبهه غربی قلعه، اسفند 1397.

تصویر شماره 13: نمونه سفال در زمین های اطراف 
کاروانسرا، اسفند 1397.

تصویر شماره 14: برشی از یک خانه در محله پایین 
ده، اسفند 1397.
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تصویر شماره 24: ورودی قلعه و آسیاب آبی )درزمینه ی تصویر نورگیرهای سقفی آسیاب را 
مشاهده می شود.(، اسفند 97.

تصویر شماره 25: بقایای کاروانسرای اکبر حسینا در نزدیکی جاده )به گفته ساکنین پیش از 
اتمام این کاروانسرا که البته قدمتی ندارد سفر به شیوه کاروانی کمرنگ شده و علناً این بنا 

بدون استفاده رها می شود.(، اسفند 97.

تصاویر شماره 18 تا 20: تصاویری از گذرها و ساباط های درون قلعه، اسفند 1397.

تصاویر شماره 21 تا 23: تصاویری از درون قلعه، اسفند 1397.

دهه سی و پیش از ورود آسیاب موتوری در روستا فعال بوده است. برای 

به  باید مسیری شیب دار  پانزده متری  آسیاب در عمق  به فضای  رسیدن 

طول چهل متر را طی کرد که نورگیرهای سقفی در طول مسیر روشنایی 

آن را تأمین می کند.

از دیگر بناهای حائز اهمیت در روستا مسجد چهار میل یا همان قدمگاه 

روستا است. در کتاب یادگارهای یزد، ایرج افشار این چنین می نویسد؛ »اتاق 

منفردی است برکنار آبادی که به مسجد چهار میل شهرت دارد و آن را 

قدمگاه می دانند. سنگی هم که نشانه پائی بر آن نقرست در طرف قبلی 

نصب شده است. در این مسجد یک قطعه سنگ مرمر مربوط به مقبره محمد 

طالب بن حاجی الحرمین شاه حسین متوفی در 1044 نیز بر دیوار دیده 

یافت نشد  بنا  )افشار، 1374، ص.223( متأسفانه سنگ مذکور در  شد.« 

که با پرس و جو متوجه شدیم این سنگ تا چند دهه پیش تر در بنا وجود 
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تصویر شماره 26: فضای آسیاب، اسفند 97.

تصویر شماره 30: بقایای مسجد جامع قدیم خویدک، منبع: Khavidak.comتصویر شماره 26: قدمگاه یا همان مسجد چهار میل، اسفند 97.

تصاویر شماره 31 و 32: تصاویری از آب انبار حاج سید حسین، اسفند 1397.

تصویر شماره 27: نورگیرهای سقفی طول مسیر، 
اسفند 97.

آسیاب،  به  دسترسی  راهرو   :28 شماره  تصویر 
اسفند 97.
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داشته است.

واقع شده  بی توجهی  مورد  متأسفانه  که  روستا  ثبتی  و  فاخر  بناهای  از 

که  است  مترمربع   1157 معادل  مساحتی  در  روستا  قدیم  جامع  مسجد 

روبروی قلعه در کنار خانه روحانی روستا )درگذشته( قرار دارد. بر اساس 

پرونده ثبتی اثر، بنای فعلی مسجد بازمانده از دوران ایلخانی است، طاق ها 

با تناسبات کشیده و دارای چفدهای جناغی هستند. هرچند برخی نشانه ها 

همچون ستون های تزئینی سر نبش دیوارها گواه قدمت بیشتری تا قرون 

اولیه اسالم را برای بنا دارند.

بزرگ ترین آب انبار روستا، آب انبار حاج سید حسین واقع در پایین ده 

توسط  مترمربع   165 حدود  مساحتی  در  که  است  قاجار  دوره  به  متعلق 

واقف، حاج سید حسین خویدکی یکی از تجار سرشناس، برپاشده است. 

مورخ  تاریخ  قطعه سنگ  »یک  می نویسد؛  چنین  بنا  نام  ذیل  افشار  ایرج 

1255 دارد مبنی بر وقف آب انبار و مصارف دیگر، بدین عبارات:

قنات  منابع  جره  سه  تمامی  مصنعه  این  بانی  نمود  وقف  الواقف،  هو 

خویدک و تمامی هشت قفیز کشخوان های خویدک بر تعمیر و روغن چراغ 

و آب مصنعه مطابق وقف نامچه.

مصداق کوثرست بیا و تو دید کن      حاجی سید حسین را نوید کن

تاریخ مصنعه است الف را مزید کن    آبی بنوش و لعنت حق بر یزید 

کن« )افشار، 1374، ص.222( .

مؤخره: 

تمام آنچه آمد تنها گوشه ای از میراث ملموس روستای تاریخی خویدک 

بود که ازنظرها دورمانده است. بدون شک برای روستایی با چنین سبقه 

تاریخی ارزش های بسیاری می توان برشمرد، هم در حوزه میراث ملموس 

و هم آثار ناملموس که مورد دوم خوشبختانه با تألیف کتاب »فرهنگ عامه 

روستای کویری خویدک« تا حد مقبول و مبسوطی معرفی شده است که 

جای تشکر نیز دارد. لکن روستای خویدک همچون گنجی ناشناخته در 

کویر شاهد مشکالتی است که برخی ناشی از کم آبی و خشک سالی روستا 

است، برخی دیگر به دلیل عدم توجه و رسیدگی متولیان امر بروز یافته 

است و در نگاهی کارکردی کمبود نیروی جوان و توانمند در روستا جهت 

فعال نمودن بخش  های مختلف سبب ساز مشکالتی شده است. امید که این 

روستا موردمطالعه عمیق قرار گیرد و ابعاد مختلف آن بررسی شود و بتوان 

اقتصاد روستا را با توجه به ظرفیت های گردشگری موجود تقویت نمود و 

جانی تازه بدان بخشید.

پی نوشت:

نارسیده علف،  1. فرهنگ دهخدا واژه خویدک را چنین معنا می کند؛ 

گندم یا جوی که سبز شده باشد لیکن خوشه آن هنوز نرسیده باشد و در 

فرهنگ آنندراج نیز آن  را نوعی خربزه خوب می خواند. 

2. قباد بن فیروز پادشاه ساسانی، دو بار پادشاه ایران شد بدین تواریخ؛ 

488-496 م. و 531-498 م. )زرین کوب، 1394، ص.223-229(

3. در برخی منابع اهالی روستا را درگذشته پیرو آیین یهودیت معرفی 

کرده اند. )تشکری بافقی، 1394، ص.138(

ثروتمند  اربابان  یا  و  قدرتمند  حاکمان  توسط  معموالً  قلعه ها  ارگ   .4

این  درون  فضاهای  می شدند  ساخته  اموالشان  و  رعایا  از  نگهداری  برای 

بوده و شامل سکونتگاه خانوارها،  نیازهای رعایا  تأمین کننده کلیه  قلعه ها 

شامل  شهری  امکانات  شهری،  انبار  و  اصطبل  فردی،  انبارهای  و  اصطبل 

هسته  است.  بوده   ... و  بازار  حاکم،  سکونتگاه  آب انبار،  حسینیه،  مسجد، 

تشکیل دهنده بسیاری از شهرهای استان یزد بر پایه ارگ قلعه ها بوده است. 

به سبب موقعیت خاص جغرافیایی محل مناسبی جهت  ارگ ها  از  برخی 

نگهداری از ذخایر و اموال امرا و حکام بودند توجه خاص به این بناها سبب 

گسترش وسیع این قلعه ها گردیده به گونه ای که کلیه فضاهای شهری را 

درون خود جای دادند. )تشکری بافقی، 1394، ص.137(

به  اقدام  از حاکمان  برخی  یا قومی  و  نژادی  تفاوت  به سبب  5. گاهی 

ساخت ارگ جهت ایزوله کردن خود و جامعه شان از سایرین می نمودند و 

گاهی نیز مرزهای دینی سبب جداسازی محل زندگی ساکنان یک منطقه 

از یکدیگر بودند مانند قلعه ختک که محل زندگی اقلیت یهودی در منطقه 

فهرج بوده است به گونه ای که کلیه فضاهای موردنیاز درون حصاری بزرگ 

دیگر  ادیان  به  و  کامال کنترل می شد  بنا  به درون  رفت و آمد  و  قرارگرفته 

اجازه حضور در این بنا را نمی دادند. )تشکری بافقی، 1394، ص.138(

6. تاریخ صحیح 1339 ه.ق است. )دشتی، صدیقی، 1396، ص.130(

منابع:
1. میراث ملموس و ناملموس روستای خویدک و وارثان فهیم ایشان.

2. دهخدا، لغتنامه، ذیل واژه خویدک.
3. دشتی، جواد. صدیقی، محمد مهدی. )1396(. فرهنگ عامه روستای 

کویری خویدک یزد. انتشارات پاپلی. مشهد.
4. تشکری بافقی، بهنام. )1394(. قلعه و استحکامات دفاعی یزد )بررسی 

تطبیقی و گونه شناسی کارکردی(. نیکوروش، یزد.
آثار  و  تاریخی  ابنیه  )معرفی  یزد  یادگارهای   .)1374( ایرج.  افشار،   .5
آثار و مفاخر فرهنگی، خانه کتاب  انجمن  اول: خاک یزد(.  باستانی، جلد 

یزد، تهران.
6. کاتب، احمد بن حسین بن علی. )1386(. کتاب تاریخ جدید یزد. به 

کوشش ایرج افشار. انتشارات امیرکبیر، تهران.
رشیدی؛  ربع  نامه  وقف   .)1356( فضل اهلل.  رشیدالدین  همدانی،   .7
الوقفیة الرشیدیة بخط الواقف في بیان شرائط أمور الوقف و المصارف. چاپ 
حروفی از روی نسخه اصل. به کوشش مجتبی مینوی و ایرج افشار. انجمن 

آثار ملی. تهران.
تا  آغاز  از  ایران  )تاریخ  روزگاران   .)1394( عبدالحسین.  زرین کوب،   .8

سقوط سلطنت پهلوی(. سخن، تهران.



17 تابستان 1399 / شـماره 5

گــزارش

درباره سروسان

میراث  از  حفاظت  در  مشارکت  ترویج  و  معرفی  باهدف  سروسان  فرهنگی  میراث  گروه 

فراهم  گروه،  این  تشکیل  انگیزه  شد.  پایه گذاری   1395 سال  در  ایران،  جامعه  به  فرهنگی 

بیانی شفاف تر،  به  یا  بوده است،  ایران  تاریخی  آوردن فرصت های کار داوطلبانه در ساحات 

دعوت جوانان ایرانی و غیر ایرانی، بومی و غیربومی، به زیست مسئوالنه در این ساحات و انجام 

داوطلبانه فعالیت های معنادار پیرامون میراث ملموس و ناملموس منطقه. این گروه متشکل از 

جوانان داوطلب متخصص در حوزه های مرمت و معماری است.

درباره کمپ های داوطلبانه سایت های جهانی

ایران  از حوزه های فعالیت گروه سروسان، برگزاری کمپ های داوطلبانه یونسکو در  یکی 

میراث  کل  اداره  مستقیم  همکاری  با  و  پاریس  یونسکوی  تحت حمایت  این کمپ ها  است. 

فرهنگی ایران و مدیران سایت های جهانی برگزار می شود. اولین دوره این کمپ ها در سال 

95، در سایت جهانی منظر فرهنگی میمند برگزار شد. دومین و سومین دوره از کمپ های 

با  محلی  جامعه  و  مسئولین  با  متعدد  دیدار  و  برنامه ریزی  ماه ها  از  یونسکو، پس  داوطلبانه 

محوریت باغ و قنات ایرانی، در سایت جهانی باغ ایرانی پهلوانپور و قنات حسن آباد مشیر از 

تاریخ 29 مرداد تا 10 شهریور در سال های 97 و 98 برگزار شد. از اهداف اصلی این کمپ 

ارتقاء آگاهی و توجه مردم محلی )و به ویژه کودکان( نسبت به میراث فرهنگی  می توان به 

منطقه اشاره کرد. مدت زمان این کمپ سیزده روز بود که با حضور هفده داوطلب از کشورهای 

فرانسه، بلژیک، ایتالیا، روسیه، مجارستان، عمان، اسپانیا و ایران اجرا شد. دو کمپ بین المللی 

و شهرستان  یزد  استان  فرهنگی کشور،  میراث  و همکاری سازمان  با حمایت  پهلوانپور  باغ 

مهریز، مدیریت پایگاه جهانی باغ ایرانی و قنات ایرانی، مدیریت پایگاه جهانی باغ پهلوانپور، 

قنات حسن آباد مشیر و قنات زارچ، فرمانداری و شهرداری مهریز، سازمان آب منطقه ای استان 

کشاورزی  موسسه  کوچار،  طبیعت  مدرسه  آبی،  سازه های  و  قنات  بین المللی  سازمان  یزد، 

پایدار برزیگردی، موزه عروسک کاشان، کتابخانه عصمت آباد، کانون پرورش فکری کودکان 

گردشگری  خدمات  و  بومگردی  اقامتگاه های  کاریزی،  تمدن  مشاور  مهندسین  نوجوانان،  و 

محلی برگزار شد.

پرونده  چارچوب  در  جهانی  سایت های  نیازهای  به  است  پاسخی  داوطلبانه،  کمپ های 

مدیریتی و پرونده پایش ادواری. گزارش پیش رو، مختصری از فعالیت های انجام شده در کمپ 

داوطلبی تابستان 1398 است.

گزارش فعـالیت کمپ های 
داوطلبی یونسـکو در ایران

نسیم زنـد دیزاری
کارشناسی ارشد مرمت و حفاظت از 
سایت های تاریخی، دانشگاه تهران و 

KUL بلژیک

نیوشا خـــاتمی
کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه 

کاشان

آمنـــه کریـمیان
کارشناسی ارشد بازسازی پس از 

سانحه، دانشگاه شهید بهشتی
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مشارکت در حفظ میراث ملموس

هدف از انجام فعالیت ها، در وهله اول فراهم آوردن فرصتی برای جوانان 

و  از سایت های جهانی  و حفاظت  در مشارکت  غیرمتخصص  و مخاطبین 

در ادامه، بهره گیری از انگیزه و انرژی داوطلبین در پاسداری از ارزش های 

کالبدی ساحات تاریخی است. این فعالیت ها در چارچوب پرونده مدیریتی 

به خود  را  فعالیت های کمپ  از  نیمی  از  بیش  و  تعریف می شود  سایت ها 

اختصاص می دهند. در کمپ تابستانه 1398، داوطلبان ایرانی و بین المللی 

با  میراث  این  حفظ  به منظور  مجموعه  مدیران  و  بومی  ساکنان  کنار  در 

تمام  برای  به فضایی لذت بخش  را  این محیط  تا  یکدیگر همکاری کردند 

افراد تبدیل کنند.

قنات حسن آباد مشیر،  و  پهلوانپور  باغ  میدانی وضعیت  بررسی  از  پس 

برای تحقق این اهداف، دو فعالیت با مصالح بومی ترتیب داده شد: مرمت 

و پاک سازی آسیاب آبی میزرانصراهلل به منظور احیای این سازه و بازسازی 

بخشی از دیوارهای باغ های اطراف سایت به روش چینه.

در روز سوم، داوطلبان به دو گروه تقسیم شدند و تحت نظارت استادکار 

مرمت  برای  کاه گل  آماده سازی  به  گروه  یک  یزد،  فرهنگی  میراث  ماهر 

و  کاه گل موجود  به الیه برداری  دیگر،  و گروهی  آسیاب  داخلی  دیوارهای 

فرسوده دیوارها مشغول شدند.

تصویر شماره 1: شرکت کنندگان در کمپ داوطلبان یونسکو 1398، سایت جهانی باغ پهلوانپور 

تصویر شماره 2: آماده سازی کاهگل به منظور مرمت پوششی دیوارهای آسیاب آبی، آشنایی 
داوطلبان با تکنیک های ساخت در معماری بومی.

تصویر شماره 3: پاکسازی و الیه برداری از کاهگل های فرسوده و آماده سازی فضا برای شروع 
عملیات مرمتی.

فرصت  فیزیکی،  فعالیت  در  مشارکت  بر  عالوه  ایرانی  غیر  داوطلبان 

یادگیری اصطالحات فارسی مرتبط به این عملیات را پیدا کردند. بعد از 

ترمیم دیوارها، کف آسیاب نیز پاک سازی شده و پوشش زیبای کف دوباره 

ظاهر شد. کار بر روی آسیاب میرزانصراهلل، در طول کمپ ادامه داشت و 

بر  با موضوع سه کمپ داوطلبانه سروسان  نمایشگاه عکسی  در روز آخر، 

روی سایت های جهانی در محل آسیاب برگزار شد. این نمایشگاه با حمایت 

پایگاه سایت جهانی  مهریز، مدیریت  یزد، شهرداری  استان  آب منطقه ای 

پهلوانپور و قنات حسن آباد مشیر و نیز میراث فرهنگی استان یزد برگزار 

شد و توسط مسئولین و دانشگاهیان، مردم محلی و داوطلبین محلی مورد 

بازدید قرار گرفت.

در بخش دوم فعالیت های کالبدی-مرمتی، چهار متر از دیوار باغ مجاور 

آسیاب )در حریم درجه یک باغ پهلوانپور( به روش چینه و نظارت استادکار 

ماهر در این زمینه، دوباره چینی شد.

کاری،  روز  داوطلبین در دو  باغ،  به عملیات حفاظتی ساالنه  پاسخ  در 

پرداختند.  زدودن علف های هرز  و  باغچه ها، هرس درختان  پاک سازی  به 

میراث  بر  متمرکز  فعالیت های  گذشته،  کمپ  در  که  است  شایان ذکر 

کشاورزی، شامل آسیب شناسی وضع موجود درختان، تهیه سموم ارگانیک 

برای دفع مگس مدیترانه ای و طراحی و ساخت هتل حشرات بود که پس از 
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تصویر شماره 5: ترمیم پوشش بخش تخریب شده دیوارها.

تصویر شماره 6: آسیاب آبی، پس از فعالیت های مرمتی. تصویر شماره 4: آسیاب آبی، قبل از ترمیم و احیا.

تصویر شماره 9: بازدید مسئوالن از نمایشگاه. تصویر شماره 8: آشنایی با روش چینه در معماری ایرانی، ساخت بخشی از دیوار باغات اطراف 
با استفاده از این روش و زیرنظر استادکار محلی.

تصویر شماره 7: روز پایانی کمپ، برگزاری نمایشگاه عکس در آسیاب میرزانصراهلل، با مرور 
فعالیت های پیشین گروه سروسان.
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اتمام کمپ، دفترچه ای از اصول و روش های طراحی شده نیز تقدیم مدیریت 

باغ شد.

ارتقاء آگاهی نسبت به میراث ناملموس

حوزه  در  توان افزایی  و  آگاهی  افزایش  شناسایی،  اخیر،  سال های  در 

داوطلبانه  کمپ های  است.  قرارگرفته  موردتوجه  بسیار  ناملموس  میراث 

با  عملی  آشنایی  و  شدن  نزدیک  برای  بی نظیر  فرصتی  جهانی  میراث 

ناملموس یک منطقه فراهم می کنند. در این کمپ  ابعاد گوناگون میراث 

داوطلبین با دانش بومی معماری گلین و روش های اجرای آن آشنا شدند. 

همچنین جلسات کارگاهی- عملی گوناگونی در جهت ارتقاء دانش عمومی 

درزمینه ی آیین و فرهنگ زرتشتی )و همیاری به خانواده ای زرتشتی در 

هرس درختان باغشان(، حضور در زورخانه مهریز و آشنایی با میراث جهانی 

صنایع دستی  با  آشنایی  و  گیوه بافی  کارگاه  در  حضور  زورخانه ای،  ورزش 

منطقه مهریز و سمینار و گردش عملی پیرامون قنات ایرانی و تکنیک های 

ساخت، برگزار شد.

داوطلبان به مدت 13 روز در سایت ثبت شده میراث جهانی باغ پهلوان 

سایر  از  محلی  راهنمایان  همراهی  با  مدت،  این  در  و  داشتند  اقامت  پور 

باغ  زارچ،  قنات  آب،  موزه  همانند  مهریز  و  یزد  در  ثبت شده  سایت های 

دولت آباد، گورستان اشکانی غربال بیز، قلعه خور میز و آب انبار و مادر چاه 

قنات خور میز نیز بازدید کردند.

تبادل فرهنگی و گفتمان فرهنگ ها

استثنایی  فرصتی  جهانی،  کمپ های  در  داوطلبان  بین المللی  ترکیب 

همچنین  است.  گوناگون  فرهنگ های  میان  صلح آمیز  گفتگویی  برای 

حضور چندهفته ای داوطلبین در سایت ها، امکان ارتباطات نزدیک تری را 

کنید که همه  تصور  را  کاری  فراهم می آورد. یک عصر  مردمان محلی  با 

مجاورت  در  بومگردی  یک  و  روز خسته هستند  فعالیت سنگین طول  از 

باغ، داوطلبین را برای صرف شولی، قهوه یزدی و شنیدن چاووشی خوانی 

دعوت می کند. بدین ترتیب یک عصر معمولی تبدیل به پایان باشکوه و پر 

از اطالعات جدیدی برای داوطلبین و مردم محلی می شود. این یک مثال 

این گونه کمپ ها  از معاشرت های اجتماعی  از فرصت های بی نظیر  کوچک 

است که تماماً در راستای رسیدن به درکی مشترک از اهمیت حفاظت از 

داشته های فرهنگی ماست.

یکی از جلسات خالقانه گروه سروسان برای تسهیل گفتمان فرهنگی و 

از کشورهای دیگر،  با فرهنگ داوطلبین  ایرانی  تسریع آشنایی داوطلبین 

جلسات عصرانه پاتریمونیتو است. در طول این جلسات، هر داوطلب فرصت 

جهانی  سایت های  فرهنگی،  نکات  و  جذابیت ها  کشورش،  و  شهر  از  دارد 

در  بگوید.  سخت  زندگی اش  محل  معنوی  میراث  ثبت شده  آیین های  و 

آکواداکت،  دانش  و  ایتالیا  از  ارزشمندی  مطالب  داوطلبین  امسال،  کمپ 

عمان و دانش قنات، فرانسه، بلژیک، کاتالونیای اسپانیا، تاتارستان روسیه و 

تصویر شماره 10: عملیات نگهداری ساالنه باغ شامل زدودن علف های هرز 
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مجارستان ارائه کردند. این جلسات در کنار نشست های رسمی )سمینار در 

مرکز بین المللی قنات ها و سازه های تاریخی آبی( و نشست های غیررسمی 

غیر  و  ایرانی  داوطلبین  به  یزد(  و  تفت  مهریز،  در  بومگردی ها  از  )بازدید 

ایرانی کمک کرد تا درک بهتری از محیطی و اجتماع حاضر در آن داشته 

باشند. حضور در جلسات پاتریمونیتو برای عموم آزاد بود و این ویژگی منجر 

به حضور شهردار مهریز، مردم محلی و بازدیدکنندگان باغ در جلسات شد.

افزایش حس تعلق خاطر ساکنان بومی

میراث فرهنگی نقشی اساسی در زیست پایدار جوامع محلی دارد و این 

مهم فراهم نمی شود مگر با آشنایی و درک درستی از ارزش های این میراث. 

با توجه به بازدید پرشمار و روزانه مردم شهرهای اطراف و نوجوانان محلی 

بخش  مشیر،  قنات حسن آباد  ویژگی های  از  بهره گیری  و  پهلوانپور  باغ  از 

فعاالنه  مشارکت  و  سؤال، حضور  ایجاد  برای  کمپ  فعالیت های  از  مهمی 

و افزایش حس تعلق خاطر در مخاطبین طراحی شد. حضور طوالنی مدت 

به  داوطلبین در کمپ سایت های جهانی، همواره نقش مؤثری در دعوت 

مشارکت در فعالیت های فیزیکی همچون، بازسازی، پاک سازی و نگهداری 

دارد. پاک سازی مظهر قنات با استقبال مردم محلی، گروه داوطلبان محلی 

و مشارکت آنان انجام شد.

تصویر شماره 11: شرکت داوطلبان در یک مراسم زرتشتی در خانه نارتیتی شهر تفت.

تصویر شماره 13: پایین رفتن از چاه قنات تحت نظر گروه گردشگری ایساتیس و راهنمایان 
محلی.

تصویر شماره 14: جلسه پاتریمونیتو، اراته درباره میراث فرهنگی کشور روسیه.

تصویر شماره 12: برگزاری جلسات علمی متعدد پیرامون مبحث قنات و باغ ایراتی، عکس 
با قنات های  لباف خانیکی پیرامون فرهنگ آیینی و شفاهی در رابطه  فوق: سخنرانی دکتر 

ایرانی

میراث فرهنگی برای کودکان

یکی از مهم ترین فعالیت های کمپ های برگزارشده توسط گروه سروسان، 

طراحی هدفمند فعالیت برای حضور کودکان و نوجوانان در سایت است. 

با حضور تسهیلگران کودک  این فعالیت ها در طول چند جلسه کارگاهی 

و داوطلبان طراحی و در طول یک روز و با حضور هفتاد کودک و نوجوان 

)پنج تا سیزده ساله( اجرا شد. بازی های هدفمند، نقشه ها و ابزار اجرایی به 

مدیریت باغ اهدا شد تا در آینده و به صورت پایدار برای معنا بخشیدن و 

استفاده  بازدید سایت  در طول  نوجوان  و  مخاطبان کودک  افزایش درک 

شود. شایان توجه است که استمرار این فعالیت ها نیازمند همیاری جدی 

مدیران سایت ها و سمن های کودکان است.

برای کودکان در طول  در کمپ سال 98، کارگاه های میراث فرهنگی 

به  توجه  با  شد.  برگزار  کودکان  آموزش  تسهیلگران  توسط  روز،  چهار 

بازنگری  به  نیازمند  ایران،  در  فرهنگی  میراث  سایت های  که  مسئله  این 

تعاملی و مشارکتی مخاطبین در  فعالیت های  تعریف  و  جدی در طراحی 

سنین گوناگون هستند، این کارگاه ها به ارائه پیش نویسی از برنامه تعاملی 

پیشنهادی به مدیریت باغ پهلوانپور منتهی شد.

در کارگاه های فوق، داوطلبان و تسهیلگران پیرامون مفاهیمی همچون 

کودکی، ارتباط کودک و میراث فرهنگی، ضرورت آموزش و حفاظت میراث 



علـمی22 کمـیته 
                   معـماری بومــی ایکـومـوس ایـران

تصویر شماره 16: مشارکت کودکان در پاکسازی محیطی مظهر قنات حسن آباد مشیر.

تصویر شماره 15: پاکسازی مظهر قنات توسط داوطلبان کمپ، داوطلبان ایران والنتریینگ و مردم محلی.

برای  تسهیلگران  و  داوطلبین  و کودک: جلسات همفکری  میراث  گارگاه  تصویر شماره 17: 
طراحی فعالیت در روز کودک و نوجوان.
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تصویر شماره 18: نمونه ای از نقشه های طراحی شده در کارگاه های مذکور به منظور افزایش 
تعامل کودکان و نوجوانان در باغ پهلوانپور.

تصویر شماره 22: ایستگاه  قایق جادویی: کودکان با استفاده از تکه های چوب و طناب قایق 
می ساختند و آن را در مسیر قنات رها می کردند.

تصویر شماره 20: ایستگاه بگرد و بساز: دعوت شرکت کنندگان به جست و جو در باغ، یافتن 
عناصر طبیعی و ساخت اجسام تزئینی و کاربردی با آن ها.

تصویر شماره 23: ایستگاه خاک بازی: دعوت کودکان به بازی با آب و خاک، دو عنصر مهم 
و حاضر در باغ و قنات ایرانی.

تصویر شماره 21: ایستگاه نقاشی رؤیاها: کودکان در این فضا، با استفاده از عناصر طبیعی 
جمع آوری شده، می توانستند یک نقاشی را شروع کرده و یا نقاشی دیگری را تکمیل کنند.

داستان های  یافتن  باغ،  در  جستجو  به  کودکان  دعوت  نشیمن:  ایستگاه   :19 شماره  تصویر 
مخفی شده و خواندن و شنیدن این داستان ها.
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با  بلکه  از رنگ،  با استفاده  نه  این فضا  نقاشی در  نقاشی رؤیاها:  ایستگاه  تصویر شماره 24: 
استفاده از عناصر طبیعی که کودکان در باغ پیدا کرده بودند شکل می گرفت. 

باغ.  در مجاورت  قنات  ماکت  در  و جو  به جست  هزارتو: دعوت  ایستگاه  تصویر شماره 25: 
کودکان عالوه بر بازی در آن، با ساختار یک قنات واقعی نیز آشنا می شدند.

تصویر شماره 26: نمودار ارزیابی کمپ، میزان دانش افزایی در هر کدام از موارد فوق را نشان 
می دهد. امتیازات بین اعداد 1 تا 5 بوده و عدد بزرگ-تر، به معنای کیفیت باالتر است.

فرهنگی و اهمیت آزادی به بحث و گفتگو و ایده پردازی پرداختند. از نقاط 

قوت این کارگاه ها، ارائه تجربیات دست اول داوطلبان ایرانی و غیر ایرانی از 

این مفاهیم بود که به هم افزایی معناداری در طراحی فعالیت برای کودکان 

ابزارآالت  و  فعالیت ها طراحی شد  نظری،  کارگاه های  ادامه  منجر شد. در 

موردنیاز توسط داوطلبین ساخته شد. در روز پنجم، کمپ در داخل باغ، 

میزبان هفتاد کودک و نوجوان محلی )از شهرهای مهریز، یزد و روستاهای 

نفره  دو  گروه های  به  )که  داوطلبان  تسهیلگری  با  کودکان  و  بود  اطراف( 

ایرانی و غیر ایرانی تقسیم شده بودند( به کشف، شهود، بازی و ساختن در 

باغ پرداختند و در طول این فعالیت ها با داستان قنات و باغ ایرانی آشنا 

شدند.

ارزیابی

و  ارزیابی  مورد  باید  پیوسته  که  است  پویا  فعالیتی  داوطلبانه  کمپ 

بازنگری قرار بگیرد. ارزیابی و تحلیل فعالیت های امسال با سه روش صورت 

پذیرفت. اول: پرسشنامه کمیته بین المللی کمپ های داوطلبانه با موضوع 

نقش کمپ داوطلبانه در گفتمان صلح، دوم: درخت انتظارات که داوطلبان 

ارزیابی  ادامه به صورت روزانه در طول کمپ به  از شروع کمپ و در  قبل 

توقعات و انتظارات خود از کمپ می پرداختند و سوم: پرسشنامه ای برای 

داده  قرار  داوطلبان  اختیار  در  از کمپ  پس  که  انتظارات  این  جمع بندی 

شد. نمودار پیشرو خالصه ای از نظرات داوطلبین در بخش دانش افزایی را 

بازنمایی می کند.

جمع بندی

برنامه های داوطلبانه در حوزه میراث فرهنگی چند سالی است که در 

کشور موردتوجه قرارگرفته اند و در این زمینه می توان از کشورهای پیشرو 

که از سال ها قبل و با تمرکز بیشتر در این زمینه فعالیت کردند آموخت. 

کمپ های داوطلبانه یونسکو که در ایران برنامه ای نوپا و رو به رشد هستند، 

بستری مناسب و استثنایی برای تبادل این تجربیات فراهم می کنند و به 

داوطلبان، مدیران و فعاالن حوزه میراث فرهنگی اجازه می دهند که در کنار 

هم به بهبود وضعیت سایت ها و بناهای میراث جهانی بپردازند. درواقع، این 

برنامه ها در صورت حمایت نهادهای محلی، می  توانند به هم افزایی نیروها 

و تسریع و افزایش اثربخشی برنامه های حفاظتی سایت ها و بناهای میراث 

فرهنگی منجر شوند.
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نیکــــو خالقـــــی 
طراحي  دکتری  دوره ی  دانشــجوی 

فضـــاهاي بـاز شـــهري، دانشــــگاه 

کارلسروهه، معمار و مرمتکار

ترجــمه

بودن  نیازهای محلی، در دسترس  بر اساس  بومی یک سبک معماری است که  معماری 

مواد و مصالح ساختمانی و سنت های محلی شکل می گیرد. حداقل در ابتدا، آموزشی به طور 

رسمی برای افراد وجود نداشته و تنها با تکیه بر مهارت های طراحی بومی و سنت سازندگان 

محلی اجرا می شده است. اگرچه، از اواخر قرن 19، بسیاری از معماران حرفه ای در این سبک 

کارهایی داشته اند.

عناصر  توسط  که  گیرد  قرار  رسمی  و  معماری خشک  مقابل  در  می تواند  بومی  معماری 

نیازهای  و  الزامات  از  فراتر  که  شناسانه  زیبایی  اهداف  برای  به عمد  که  طراحی  از  سبکی 

عملکردی یک ساختمان است، اجرا می شود. این مقاله درباره مفهوم معماری سنتی که در 

جایی بین این دو وجود دارد و درعین حال در موارد مختلفی مشابه هستند.

وجه تسمیه:

اهل  بومی،  “اهلی،  معنای  به  و  التین    Vernaculus از  شده  مشتق  “بومی”  کلمه 

این  اتروسک قدیمی مشتق شده است.  از یک کلمه  این کلمه احتماالً خود  منطقه” است. 

اصطالح در زبان شناسی، اشاره به اصطالح “زبان مادری” دارد که زبانی متعلق به یک زمان، 

محل یا یک گروه خاص است. در معماری، آن را به سبکی از معماری نسبت می دهند که بومی 

یک زمان خاص و یا در یک مکان خاص )که از منطقه ای دیگر وارد و یا کپی نشده( است. این 

سبک معماری معموالً به ساختمان های مسکونی اشاره می کند.

تعاریف:

استفاده  همدیگر  به جای  گاهی  منطقه ای  و  سنتی  معماری  محلی،  بومی،  ساخت وساز 

می شود. بااین حال، آلن نوبل یک مقاله مفصل در توضیح این مفاهیم در ساختمان های سنتی 

نوشته است: »یک مرور جامع از شکل ساختاری و توابع فرهنگی که نظرات علمی معماری 

محلی و معماری بومی برخاسته است، نشان می دهد که این سبک معماری توسط افرادی که 

به طور حرفه ای آموزش معماری ندیده اند، اجراشده است«. اگرچه این سبک معماری توسط 

افراد بومی ایجادشده است، اما معماران نیز می توانند آن ها آموزش دیده و با کمک افراد بومی، 

روش های طراحی سنتی و مصالح بومی آن را اجرا کنند. معماری بومی معماری است که از 

فردی به فرد دیگر و از نسلی به نسل دیگر به صورت زبانی منتقل شده و تمامی افراد جامعه 

*
معـــماری بـومی

سبک معماری
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اشاره  نوبل  نمی شود.  شامل  را  جامعه  از  خاصی  افراد  و  برمی گیرد  در  را 

می کند که استفاده از لغت معماری بدوی به جای معماری بومی بار منفی 

داشته و توصیه نمی گردد. اصطالح معماری محبوب در شرق اروپا مترادف 

با معماری محلی بوده و در میان مردم، بدان اشاره دارد.

رونالد بران مقیاس معماری بومی را چنین تعریف کرده است:

»... طراحی است که توسط فردی که آموزش معماری حرفه ای ندیده، 

انجام شده است؛ این فرد، ساختمان را بر اساس مجموعه ای از شرایطی که 

محیط برای او تعریف کرده است بنا می کند و مسائل امروزه معماری مدرن 

و پیروی از مد بی اعتنا است. ویژگی های کاربردی ساختمان در اولویت اول 

قرار دارد، هرچند که به زیبایی شناسی نیز پرداخته خواهد شد، اما این امر 

مسئله غالب طراحی نخواهد بود. مواد و مصالح بومی نیز در اولویت استفاده 

قرار دارند و سایر مواد و مصالح الزم، انتخاب و به محل حمل خواهد شد.

معماری بومی اغلب با اصطالح معماری “سنتی” اشتباه گرفته می شود. 

اگرچه میان این دو سبک معماری ارتباطاتی نیز وجود دارد، امام مفاهیم 

آن ها یکسان نیست. معماری سنتی همچنین شامل ساختمان هایی می شود 

که  کاخ ها  و  معابد  مانند  است  مهم  و  پرتجمل  طراحی خاص،  دارای  که 

می گیرند.  قرار  “بومی”  معماری  موضوع  تحت  نمی توانند  به طورمعمول 

ازنظر معماری، “بومی” با “خاص و با تجمالت” تضاد است. سبک معماری 

تجمالتی از عناصر بهره می گیرد که توسط یک معمار حرفه ای و به عمد برای 

مقاصد زیبایی شناسانه مورداستفاده قرار می گیرند و فراتر از پاسخگویی به 

نیازهای کاربردی و الزامات عملکردی ساختمان است«.

دانشنامه معماری بومی در جهان، معماری بومی را به این صورت تعریف 

می کند:

آن ها  از  مردم  که  است  ساختمان هایی  تمام  و  آپارتمان ها  شامل   ...«

استفاده می کنند. این ساختمان ها در ارتباط با محیط زیست و منابع طبیعی 

و محلی و نیز توسط افراد بومی با استفاده از فن آوری های سنتی و محلی 

ساخته می شوند. این سبک معماری در جهت پاسخگویی به نیازهای افراد 

بومی ساخته شده و ارزش های فرهنگی اجتماعی، اقتصادی و شیوه زندگی 

افراد را در نظر می گیرد«.

معماری بومی مفهومی گسترده را در کل جهان شامل می شود و ازجمله 

بومیان آمریکا تا دهقانان و معماران قومی در سراسر جهان آن را به کار 

می برند. ویژگی ها و ارزش های این نوع معماری متضاد با معماری تجمالتی، 

رسمی و یا دانشگاهی است و به عنوان هنری بومی شناخته می شود.

معماری بومی و معمار:

معماری که توسط معماران حرفه ای طراحی شده است معموالً معماری 

بومی نیست. در حقیقت، می توان استدالل کرد که روند آموزش دیده و جامع 

denahrumah.web.id :عکس های خانه سنتی تونکونان سالویسی سالتان در اندونزی، منبع تصویر
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طراحی یک ساختمان، آن را از تعریف معماری بومی جدا می کند. پل الیور 

در کتاب خود می نویسد: “... ادعاشده است که معماری تجمالتی که توسط 

معروف  ساختمان های  برای  تجاری  ساختمان سازان  یا  و  مجرب  معماران 

به کار گرفته شده است، در چارچوب معماری بومی جای نمی گیرد.”الیور 

»معماری  می دهد:  ارائه  بومی  معماری  از  را  زیر  ساده  تعریف  همچنین 

مردمی و توسط مردم، اما نه برای مردم.«

“ساخت وساز  به عنوان  بومی  معماری  که  می نویسد  رایت  لوید  فرانک 

بومی، در حقیقت پاسخی است به نیازهایی که هرروزه شکل گرفته و انسان 

احساسات  نمی تواند  آن  از  بهتر  یکپارچه می سازد. هیچ چیز  با طبیعت  را 

افراد را به محیط بومی خود اتصال دهد”. همان طور که اشاره شد، این یک 

نوع سبک طراحی بدون آموزش و تفکر معمارانه است، اما او اشاره می کند 

که “برای ما، مطالعه این نوع معماری زیبا در اروپا بهتر از تمام تالش های 

دانشگاهی مان بود”.

حداقل از زمان جنبش هنر و صنایع دستی، بسیاری از معماران مدرن 

الهام  آن ها  از  که  ادعا می کنند  و  کرده اند  مطالعه  را  بومی  ساختمان های 

طراحی  به منظور  مصری،  معمار  فتحی،  سال 1946، حسن  در  گرفته اند. 

او در مورد شهرک سازی  انتخاب گردید.  اقصر  نزدیکی  نیو گورنا در  شهر 

و فناوری های سوبیکی نوبی مطالعه نمود و در طراحی خود از نوعی آجر 

به  امر  این  می بود.  نوبی  معماری  نوع  این  که خاص  نمود  استفاده  سقف 

دالیل مختلف اجتماعی و اقتصادی اجرا نگردد، اما در حقیقت اولین تالش 

معمار برای برآورده ساختن نیازهای اجتماعی و زیست محیطی کاربران با 

استفاده از روش ها و مصالح بومی بود.

در سال 1964، نمایشگاه معماری بدون معماران، توسط برنارد رودفسکی 

در موزه هنر مدرن نیویورک افتتاح شد. این نمایشگاه همراه با یک کتاب 

بومی در  از ساختمان های  عنوان شامل عکاسی های سیاه وسفید  با همان 

سراسر جهان می شد. این رودفسکی بود که برای اولین بار از اصطالح زبان 

بومی برای یک مفهوم معمارانه استفاده نمود. این کانسپت در نگاه عموم و 

در جامعه معماران موردنیاز بود، “به دلیل عدم وجود یک اصطالح کلی، ما 

آن را بومی، ناشناس، خودبه خود، بوم آورد و یا روستایی می نامیم”.

از زمان ظهور این اصطالح در دهه 1970، جایگاه این سبک معماری 

به طور چشمگیری تغییریافته است. هرچند که عقاید معماران در مورد مزایا 

و معایب این نوع معماری متفاوت است.

معمار سریالنکایی، جفری بوا، پیشگام مدرنیسم در منطقه ای در جنوب 

آسیا است. در میان طرفداران او در خصوص استفاده از معماری بومی در 

معماری مدرن، افرادی مانند چارلز کوریا، معمار مشهور هندی، مژرال اسالم 

و بشیرال حق، معماران بنگالدشی معروف و شناخته شده در سطح جهان، 

 Vastu Shilpa بلریشنا دوشی، معماری دیگر از هندوستان که بنیاد

را در احمدآباد تأسیس کرده است تا معماری محلی این منطقه را بررسی 

کند و شیال سري پراکاش که از معماري روستایي هند به عنوان الهام بخشي 

براي نوآوري در برنامه ریزی و طراحي پایدار محیطي و اجتماعي و اقتصادي 

از  نیز  آیک  وان  آلدو  هلندی  معمار  می شوند.  دیده  است،  کرده  استفاده 

طرفداران سبک معماری بومی است. از دیگر معمارانی که تفسیری مدرن 

از معماری بومی ارائه داده اند می توان به ساموئل مکبی، کریستوفر الکساندر 

و پائولو سولری اشاره کرد.

الیور ادعا می کند که: »تاکنون، هیچ رشته ای مشخص و تخصصی برای 

ندارد.  وجود  بومی  معماری  بزرگ  ساخت وسازهای  یا  آپارتمان ها  مطالعه 

و  معماری  عناصر  از  برخی  احتماالً  بیاید،  وجود  به  رشته ای  چنین  اگر 

انسان شناسی را با جنبه هایی از تاریخ و جغرافیا ترکیب می کند.«

تأثیرات بومی:

معماری بومی تحت تأثیر طیف گسترده ای از جنبه های مختلف رفتار 

زمینه  هر  در  تقریباً  به طرح های مختلف  منجر  که  است  و محیط  انسان 

می شود. حتی در روستاهای همسایه ممکن است هنگام طراحی و استفاده 

از خانه های خود، حتی اگر در نگاه اول همانند و یکسان جلوه می کنند، اما 

رفتار متناقضی را از خود نشان دهند. علیرغم این تفاوت های اجتماعی و 

فرهنگی، ساختمان ها درمجموع به قوانین ثابتی استاتیکی وابسته هستند 

که موجب می گردد تا فرم و ساختار کلی آن ها شباهت زیادی به یکدیگر 

داشته باشد.

اقلیم:

اقلیم های  ریز  است،  تأثیرگذار  بومی  معماری  بر  که  مواردی  دیگر  از 

که  ساختمان هایی  می شود.  ساخته  آن  در  ساختمان  که  است  منطقه ای 

در آب وهوای سرد ساخته می شوند، ناگزیرند تا جرم حرارتی باال یا مقادیر 

برای عدم از  قابل توجهی از عایق های حرارتی داشته باشند. آن ها معموالً 

دست دادن حرارت عایق شده اند و بازشوهایی مانند پنجره، نسبتاً کوچک 

هستند. در مقابل، ساختمان هایی که در آب وهوای گرم ساخته می شوند، 

طریق  از  را  وسیع  تهویه  امکان  و  ساخته شده  سبک تر  مصالح  و  مواد  از 

حفره های ساختمان وجود دارد.

ساختمان هایی که برای آب وهوای قاره ای ساخته شده اند، باید با تغییرات 

دما قابل مقابله باشند و حتی بسته به زمان سال، توسط افراد ساکن آن ها 

اصالح و بهسازی شود.

ساختمان ها با توجه به میزان بارش باران در منطقه، شکل های مختلفی 

دارند. در بسیاری از مناطق سیالب های مکرر و یا دوره های موسمی بارانی 

رخ می دهد. سقف تخت در مناطقی با بارش زیاد نادر است. به طور مشابه، 

در مناطقی که در آن ها وزش باد شدید است، فرم ویژه ای از ساختمان به 

وجود می  آید که بتوانند باد را مدیریت نمایند.

درعین حال  و  قابل توجه  بسیار  بومی  معماری  بر  آب وهوایی  تأثیرات 

می تواند بسیار پیچیده باشد. ساختمان های بومی در آب وهوای مدیترانه ای 
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و اغلب خاورمیانه، اغلب شامل یک حیاط با چشمه یا حوض هستند. هوا 

که توسط آب سرد شده است، به کمک تهویه طبیعی ای که به موجب فرم 

ساختمان ایجادشده به داخل ساختمان کشیده شده می شود. به طور مشابه، 

و  باال  بسیار  حرارتی  جرم  دارای  اغلب  آفریقا  شمال  بومی  ساختمان های 

پنجره های کوچک بوده تا هوای گرم ایجادشده داخل ساختمان به بیرون 

نفوذ نکند. این طراحی ها و رویکردها بر اساس تخصص های معمارانه شکل 

نگرفته و تنها بر پایه آزمون وخطا در طول نسل ها تجربه به دست آمده است. 

این روش ها اغلب مدت ها پیش از آنکه روش های عملی دلیل کارایی آن ها 

را شرح دهند، ایجادشده است.

فرهنگ:

شیوه زندگی کاربران ساختمان و نحوه استفاده آن ها، تأثیر مهمی در 

فرم بنا دارد. اندازه واحدهای خانواده که فضاهایی را به اشتراک می گذارند، 

نحوه تهیه غذا و خوردن آن، نحوه تعامل افراد و بسیاری دیگر از مالحظات 

فرهنگی بر طرح و اندازه خانه تأثیر می گذارد.

به عنوان مثال، گروه های خانوادگی برخی از قبایل در آفریقای شرقی در 

گروه های خانوادگی زندگی می کنند و در محدوده مرزهای مشخص قرار 

دارند. درحالی که آپارتمان های یک اتاق یک نفره برای اعضای خانواده های 

خانه های  است  ممکن  چندمذهبی  جوامع  در  می شوند.  ساخته  مختلف 

درون  اجتماعی  تعامل  باشد.  داشته  وجود  مختلف  زنان  برای  جداگانه ای 

تعیین  خانواده  اعضای  زندگی  ساختارهای  بین  جدایی  به وسیله  خانواده 

به وسیله  آپارتمان  یک  در  جدایی  غربی،  اروپای  در  مقابل،  در  می شود. 

تقسیم ساختمان به اتاق های جداگانه است.

دارد؛  قومیتی  معماری  ظهور  روی  بر  مهمی  تأثیر  همچنین  فرهنگ 

و  آداب ورسوم  با  مطابق  را  ساختمان ها  اغلب  ساکنان،  که  بدین صورت 

باورهای محلی خود تزئین می کنند.

خانه عشایری:

جنبه ای  دارای  که  دارد  وجود  جهان  سراسر  در  بسیاری  فرهنگ های 

از زندگی عشایری هستند و همه راه حل های ملی را برای نیاز به پناهگاه 

توسعه می دهند. این موارد شامل پاسخ مناسب به آب وهوا و آداب ورسوم 

ساکنان، جنبه های عملی ساخت وسازهای ساده، از قبیل کابین و در صورت 

لزوم وسایل قابل حمل مانند چادر است.

سکونتگاه های  ساخت  برای  بومی  محیط  مصالح  از  عشایر  از  بسیاری 

موقت خود استفاده می کنند. به عنوان مثال پونان که از ساراواک تهیه شده 

و با استفاده از برگ های نخل، یا ایتوری، شاخه و برگ مونوگو برای ساخت 

کلبه گنبدی شکل استفاده می گردد. برخی از عشایر مصالح استفاده شده 

را در هنگام نقل مکان با خود حمل می کنند. نمونه هایی از این قبایل در 

مغولستان و ایل قشقایی در ایران هستند. نکته قابل توجه در شکل نهایی 

پناهگاه های حیوانات است که با توجه به در دسترس بودن مواد و مصالح و 

غذای حیوانات شکل می گیرند.

قبیله  سکونتگاه های  شده اند.  سازگار  محلی  اقلیم  با  اقامتگاه ها  تمامی 

زمان  در  که  است  شده  مجهز  چنان  به عنوان مثال،  یورتن  مغولستانی 

تابستان ها گرم و قاره ای به اندازه کافی خنک و در زمستان های سرد و با 

دمای زیر صفر درجه گرم و مطلوب باشند. آن ها یک حفره تهویه متراکم 

بوده  امن  و  دارند. سکونتگاه قوی  اجاق گاز  برای  و یک شومینه  در وسط 

و توسط یک درب چوبی و چند پوشش حفاظت می شود. همچنین یک 

چادر سنتی بر روی ساختار آن کشیده می شود. این چادر جهت حفاظت 

در مقابل تغییرات آب وهوایی است و می توان آن را به سادگی در طول روز 

جمع نمود و مجدد برپا کرد.

سکونتگاه های دائمی:

نوع ساختار و مواد و مصالح مورداستفاده برای یک خانه بستگی به طول 

زمان سکونت در آن دارد. خانه های عشایری اغلب سبک و ساده هستند، 

اما آن ها برای مدت کوتاهی ساخته می شوند. اگر عشایر برای همیشه در 

منطقه ای بمانند، معماری خانه هایشان نیز تغییر خواهد کرد.

مواد استفاده شده در سکونتگاه های دائمی سنگین تر، قوی تر و بادوام تر 

است. آن ها همچنین می توانند پیچیده تر و گران تر باشند، زیرا سرمایه و 

آپارتمان های  می گردد.  صرف  یک بار  تنها  آن ها  ساخت  برای  کار  نیروی 

ارائه می دهند.  را  عناصر  از  و حمایت  از حفاظت  باالیی  اغلب سطح  دائم 

در برخی موارد، بااین حال، در صورت بروز شرایط آب وهوایی سخت مانند 

رفتن  بین  از  و  آسیب  امکان  مکرر،  شدید  بادهای  یا  سیل  شدن  جاری 

ساختمان ها وجود دارد. هرچند خرابی یک ساختار سبک و ساده نسبت به 

یک ساختمان سنگین، آسیب کمتری خواهد داشت.

باگذشت زمان، معماری ساختمان های بومی مسکونی می تواند آب وهوا و 

مکان جغرافیایی خاصی را نشان دهد.

محیط زیست و مواد:

محیط بومی و مصالح بوم آورد بیش از دیگر جنبه ها بر معماري بومی 

حاکم است. در منطقه ای که از درختان غنی است، معماری بومی از مصالح 

چوبی استفاده خواهد کرد، درحالی که همان معماری در منطقه ای بدون 

چوب، به مصالح خاک و سنگ روی خواهد آورد. در خاور دور، استفاده از 

تقریباً  بودن  بومی  است.  همه جانبه  و  فراوان  که  زیرا  است،  معمول  بامبو 

تعریف پایدار است و منابع محلی را از بین نمی برد. اگر پایدار نباشد، برای 

استفاده محلی مناسب نیست و نمی تواند محبوب باشد.

ادبیات:

مدرنیزم  از  الهام  با  که  بیستم  قرن  در  هنر  مدرنیسم  جنبش  از  پس 

کتاب  بود،  اروپایی  رمانتیک  هنر  و  آمریکا  صنایع دستی  و  هنر  و  بریتانیا 

برنارد رودفسکی در سال 1964 تأثیرات بسیاری بر مطرح گردید معماری 

مطالعات  نه  و  برعکس ها  مبتنی  عمدتاً  رودفسکی  کتاب  گذاشت.  بومی 
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میدانی بود.

کار دیگری که در این زمینه انجام شد، ایجاد دانشنامه معماری بومی است 

که در سال 1997 توسط پل الیور از موسسه آکسفورد برای توسعه پایدار 

منتشر شد. الیور استدالل می کند که با توجه به درس های آموخته شده از 

“پایداری  از  اطمینان  برای  آینده  در  بومی  معماری  محیط زیست،  تعدیل 

فرهنگی و اقتصادی فراتر از کوتاه مدت” موردنیاز است. کریستوفر الکساندر 

نیز، در کتاب خود، “زبان الگو”، تالش کرده است تا ویژگی های سازگاری 

معماری بومی را که در سراسر فرهنگ ها استفاده می شود شناسایی کند. 

توصیف  را  فرهنگی  ساختمان”  “فرهنگ  دیویس  هوارد  فرهنگ  کتاب 

می کند که سنت های مختلف محلی را ممکن ساخته است.

برخی اصطالح “زبان محاوره ای” را به هر سبک معماری خارج از جریان 

»رابرت  انتشار  با  دهه 1960  اواخر  در  دانشگاه گسترش می دهند.  اصلی 

ونچوریز« از »الس وگاس بیاموزیم«، اصطالح »منوی تجاری« به »معماری 

حومه و تجاری آمریکا قرن بیست و یکم« اختصاص داده و مشهور شد. 

و  گاراژها  مغازه ها،  زیبایی شناسی  بر  تأکید  با  صنعتی”  “گفتگوی  مفهوم 

کارخانه هاست. بعضی ها معماری بومی را با زیبایی شناسی “خارج از قفسه” 

معتقدند  می کنند،  مطالعه  را  زبان  نوع  این  که  کسانی  داده اند.  ارتباط 

یک  و  بوده  پایینی  سطح  در  معماری  نوع  زیبایی شناسی ای  ویژگی های 

رویکرد مفید و اساسی در طراحی معماری را نشان می دهد.

مطالعه می کنند کسانی هستند  را  بومی  معماری  که  میان کسانی  در 

که عالقه مند به پرسش از زندگی روزمره بوده و از سؤاالت جامعه شناسی 

برای این امر استفاده می کنند. بسیاری از آن ها تحت تأثیر میشل دسرتو در 

کتاب زندگی روزمره )1984( قرار گرفتند.

پاسخ بشردوستانه:

فاجعه  زمان  در  فوری  پاسخ  ایجاد  دلیل  به  بومی  معماری  از  قدردانی 

پروژه »حل  است.  لزوم، ضروری  در صورت  موقتی  و ساخت وساز مسکن 

معادالت انتقالی: جمعیت منتقل شده« که توسط مرکز پناهگاه انجام شده، 

با استفاده از معماری بومی در راستای کمک های بشردوستانه و در مورد 

اهمیت آن بحث می کند.

معماری بومی نیاز آوارگان به مسکن را در زمان فاجعه پس از آسیب های 

فراوان، به شیوه ای ساده و سریع پاسخ می دهد. همان طور که ایجاد مسکن 

است،  نیاز  بلندمدت  و  کوتاه  دوره  در  انسان  زندگی  تغییرات  با  متناسب 

ایجاد مسکن محلی متناسب و مقبول برای آسیب دیدگان و آوارگان نیز 

بسیار مهم است.

جنبه های قانونی:

به دلیل ایجاد قوانین و مقررات سخت و سنگین ساختمانی در برخی 

کشورها، اغلب معماران بومی با مقامات محلی درگیر بوده و مشکالتی ازنظر 

قانونی برای اجرای طرح های خوب دارند.

* مقاله فوق از منبع اینترنتی ذیل از زبان آلمانی به فارسی ترجمه شده است:

 HiSoUR,2017, Vernacular Architecture- Die Architektur Stil, HisoUR online platform in German. Available at:
https://www.hisour.com/de/vernacular-architecture-29640/ [Access: 13.05.2020 ]
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محمد محمودی
معـــــــــمار

روایت

 شب تا دیروقت در دفتر معمارِی تاکه ِناکا ماندیم. فردا جلسه توضیِح طرِح مرکِز 

پیتر،  یامادا،  و حاِل  بزرگ.  رئیس  یعنی  بود. چاُچو  برای چاُچو1  پِکن،   VIP اقامتِی 

شیواُزو، من و بقیه تیِم  طراح هم که معلوم! من و پیتر به سایت مشغول بودیم، یامادا 

گزارش را تهیه می کرد، شیواُزو جدول مساحت ها را، یک پسر و دختِر جوان و ظریِف 

ژاپنی هم مشغول ماکت بودند.

صبح همه چیز آماده بود. تماِم تیِم  طراح هم دوِر میز بزرگ. سایت، ماکت   

و شیت ها روی میز. آن دختر و پسر ژاپنی هم کناِر میز و دست در دست یگدیگر! 

یامادا آخرین کنترل ها را می کرد. من با مدادِ  رنگی  گوشه ی سایت را پررنگ می  کردم. 

ایده اصلی طرح را از یک بافِت  بازار قدیمی  ِایرانی با چهارسو  ها و سراهایش، گرفته 

بودم. یامادا گفت- توضیح طرح با تو...

سر ساعت در اتوماتیک اصلی باز شد. چاُچو، پیرمردی ظریف، با چشم های   

بادامی، سری کم مو، کت وشلوار بسیار مرتب، کراوات و کفش واکس زده، وارد شد. 

دو نفر هم جوان تر و با جثه بزرگ تر پشِت سرش با سرووضع مرتب. همه هم خیلی 

خوش بو. از دور میز، تیم طراح با احترام خوش آمد گفتند. چاُچو هم با لبخند ِ سرِد از 

باال به پائین، سرش را حدود 3 درجه  خم کرد! و وقتی یامادا تقریبًا 45 درجه مقابل 

او خم شد، تازه فهمیدم کم ِکم مقامش هم باید پانزده برابر یامادا باشد!

به من نگاه کرد. با همان لبخنِد سردش، به ژاپنی پرسید- ژاپن چطوره؟   

و منهم که لغت جالب را به ژاپنی بلد بودم گفتم: omoshiroi desu، یعنی جالب 

بفرمائید.  گفت:  کم.  خیلی  یعنی   ،choto گفتم:  می فهمید؟  ژاپنی  گفت-  است. 

توضیح  ژاپنی  به  می خواست  دلم  خیلی  بده.  یعنی-توضیح  که  کرد  اشاره  یامادا 

بدهم، گفتم: ano…... که یک صدایی با مسخره گی تو گوشم گفت: آقا رو باش! 

خیلی ژاپنی بلدی؟ مکث کردم. پیتر اشاره کرد، انگلیسی بگو... دوباره همان صدا 

را  ایرانی  بازاِر  ایده  می خواهی  حاال  بارک اهلل!  بابا!  نه  گفت:  مسخره  حال  همان  با 

هم به انگلیسی تفهیم کنی! دیدم راست می گوید، نمی توانم... دل را به دریا زدم. 

مرکز اقامتی در پکن

1-Chacho
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تصویر شماره 1:طرح ایزومتریک مرکز اقامتی VIP پکن.

یک جوری که انگار برای خودم چیزی را یواش می خوانم، به فارسی 

زیر لب زمزمه کردم، .... ایده  اصلی  ِطرح از یک بازار ایرانی است، 

که مرکِز تمام تبادالت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مردم است. 

با راسته های گوناگون مربوط به حرفه های مختلف که تا عمِق بافِت 

 شهری ریشه دوانده. این راسته ها در برخورد با یکدیگر چهارسوِی 

بزرگی را می سازند که اینجا در طرح ما این چهار سو همان پالزای 

اصلی و مرکِز گردهمائی ، گالری ها و نقطه قوت طرح است...

بود.  لبو سرخ شده  مثل  یامادا  می کرد.  نگاه  مرا  هاج و واج  پیتر 

نه! چاُچو  نگاه کردم... ولی  به چاُچو  بقیه هم عین مجسمه. یواش 

انگار حالش فرق داشت. آره، لبخند رضایت روی صورتش بود! جلو 

با  با یامادا مفصل صحبت کرد. آخر هم  آمد. با من دست داد. بعد 

دو همراه راه افتاد. یامادا و پیتر هم به دنبالشان، تا دم در... و من..

...پسربچه ای  الغر با حال ِ نَزار، که بشقاِب یادگاِر قدیمِی ِ خانم جان 

را شکسته، همانطور مات و مبهوت به تکه های بشقاب نگاه می کرد...

پیتر باذوق برگشت. پرسیدم: چی شد؟ گفت: عالی. گفتم: چاُچو 

چی گفت؟ و پیتر برایم مفصل و با تکرار توضیح داد تا خوب بفهمم. 

این معمار  ِایرانی هیچ چیز نفهمیدم،  از حرف های  بود:  چاُچو گفته 

از  نه  و  نگفت  که  انگلیسی اش  از  نه  نبود،  بلد  که  ژاپنی اش  از  نه 

فارسی اش که انگار برای ما، زیر لب دعا می کرد... اما حرف ِ طرِح او 

را فهمیدم، که از همه جاِی سایت شنیده می شد، چه شیرین و شیوا 

بود، خیلی به دلم نشست... به حرِف  طرِح او فاز  ِیک را بکشید...

پیتر می خندیدکه یامادا گفته: چون تو دوست داری، امروز همه 

رستوران ِهندی، کارِی  مرغ با برنج... و من...

قدیمی  یادگاِر  بشقاِب   که  درون،  باذوق   ...پسربچه ای  الغر 

 ِخانم جان را صحیح و سالم از گذرقلی تا توکیو برده بود...

عکس های  یامادا،  رفتم،  تاِکه ناکا  دفتر  توکیو،  در  بعد  سال  دو 

اجراشده طرح را نشانم داد. گفت: بچه ات را به حرف ِ طرح ِ  خودت 

ساختیم. دوستش داری؟ گفتم:آره. این جوان  ِمدرن  ِژاپنی، با این 

قد و باال، چه خوب فارسی حرف می زند!...
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تصویر شماره 2: طرح پالن محوطه مرکز اقامتی VIP پکن.

تصویر شماره 3: طرح پالزای اصلی مرکز اقامتی VIP پکن.
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تصویر شماره 4: طرح پالن مرکز اقامتی VIP پکن.

تصویر شماره 5: تصاویر ماکت طرح مرکز اقامتی VIP پکن.
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چشمانم با جست و خیر تپه ها، باال و پایین می رود و ذهن خنیاگرم آهنِگ شعر را با تکرار 

نرم تپه ها هماهنگ می کند.

»راهیست راه عشق که هیچش گناه نیست ... آنجا جز آنکه جان بسپارند چاره نیست ...«

تکرار  برپاست.  معناداری  نمایش  می گیرم.  سر  از  را  شعر  من  و  می آیند  پشتِ هم  تپه ها   

تپه ها... مرور شعر... مرور تپه ها... تکرار شعر... این بازی، اگرچه مالل آور می نماید، اما همان قدر 

آرامش بخش است. به نظرم بایستی قدر تکرار را بدانیم. راِه تمرکز و وروِد همه ی حس های 

خواستنی به درون است و در مسیر این روستا، باورتان بشود یا نشود، همه ی خواستنی ها و 

آرامِش دنیا، یکجا در همین تپه ها جمع شده اند. برای من که این گونه است. حال، این آرامش 

نا آشنایی می آید و بر هم می زندش. قرمز نفوذ  تا آنجا که  در تپه ها و جاده هم سفر ما شده 

می کند. خاک سرخ در لحظه ای این ریتم را دگرگون می کند. حاال دیگر همان تپه ها که تمام 

آرامش دنیا را در خود جا داده بودند در بخش هایی سرخ هستند و در حضور گندمزارهای 

با  به عمد  را  گندم زار ش  تابلوی  ونگوگ  گویی  می کنند.  خلق  بدیعی  ترکیب  جاده،  آن طرِف 

زمینه ی قرمز نقاشی کرده  است. همان تابلویی که دو کشاورز در سایه ی خرمِن گندم ها چرت 

نیمروزی می زنند.

است.  نزدیک  روستا  می دهد.  مقصد  از  خبر  و  می کند  پُر  را  فضا  کم کم  سرخ،  ترکیب 

دهسرخ نزدیک است. دهسرخ، همان روستاییست که در خراسان رضوی و در نزدیکی نیشابور 

قرارگرفته. همان که نامش بسیار شنیده ام ولی اولین بارم است می بینم. همان که بحثش بارها 

شده است ولی فرصت دیدنش نداشته ام. بااین حال دهسرخ را قبل از آنکه ببینم بارها تصور 

کرده ام و کوچه هایش را قدم زده ام. اصاًل نامش این تصویرسازی ها را می طلبد. مگر می شود 

دهسرخ را بشنوید و روستایی با خاِک سرخ را خیال نکنید؟ به حق که نامش کامل است و 

زیبنده ی ذاِت روستاست. اصاًل همه ی آنچه باید بدانید در نامش دارد. الزم نیست چند صفحه 

چیز میز بخوانید و یا تعدادی عکس از خانه هایی با خشِت سرخ ببینید تا متوجه داستان بشوید. 

همین نام ِ دو سیالبی همه چیز را می گوید. روستا تماماً سرخ است. روستا خاکش سرخ است. 

روستا خاکش تعصب دارد و نمی گذارد هر غریبه ای بیاید، نام و اصالتش را به خطر بیاندازد. 

برای  البد  که  بتنی  ستون های  تمام  دیده ام.  را  نشانه اش  دیده ام.  نمی گویم.  بی جهت  را  این 

برق کشی و روشنایی نصب شده اند و در شهرهایمان و سر کوچه هامان مشابهش را دیده ایم، 

خیــال سبز، خاک سـرخ
گزارشی توصیفی از روستای دهسرخ در خراسان رضوی

ت
وای

ر

فربود یحیی پور
کارشناسی معماری، دانشگاه یزد
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دیوارهای  ارتفاع  تا  سیمان  و  بتن  پوشیده اند.  سرخ  لباس  نیمه،  تا  اینجا 

گویی  خاکستریست.  باالترش  آن  از  و  است  سرخ  خشت   همرنِگ  روستا 

پیکاسو که معروف ترین هنرمند مدرن می نامندش، این بار شلواِر داوینچی 

را پوشیده و ما بقی برهنه ایستاده است و به دوربین نگاه می کند. درست 

پاریس  در  کارگاهش  در  لخت،  تماماً  که  همان طور  عکس هایش،  مانند 

نقاشی می کرده؛ اما این بار پیکاسو شلوار داوینچی را به پا دارد. به حق که 

تصویر نامُانوسیست. جورابی که تا زیر زانو روی شلوار کشیده  باشند، متعلق 

و  پیکاسو  با  و  پانزدهم میالدیست  قرن  و  داوینچی  به مردمان هم دوره ی 

بتن  با  هم  راستش خشِت سرخ  ندارد. خب  سازگاری  هنری اش  سابقه  ی 

است.  دهسرخ  وضِع  این  آن که  حال  ندارد.  سنخیت  سیمانی  خانه های  و 

شهرهایمان که از این هم بدتر. الزم نیست بگردید. پُر هستند از مثال های 

نامأنوس و بی قواره. حاال که به شهرهایمان فکر می کنم، می گویم دهسرخ را 

باید به چشم کشید. می دانید چیست؟ همین رخِت سرخ که خاک روستا بر 

تِن سیمان و بتن پوشانده مایه ی شکر و موهبت است. خاک روستا مصالح 

غیرخودی را خودی نشان می دهد. بتن و سیمان را سرخ می کند. چه چیز از 

این باالتر؟ مردم روستا را نمی دانم ولی از نگاِه مِن مسافر که تحصیل کرده ی 

برکت  آشکارا  روستا  خاک  نمی دانم،  هیچ  کشاورزی  از  و  هستم  معماری 

دارد؛ برکتش همین حفظ کردن آبرو است که نمی گذارد روستا چندرنگ 

شود. تکه ای خاکستری، تکه ای زرد و تکه ای قرمز،ر دهسرخ باید سرخ باشد. 

آن قدرها هم ساده  بومی اش  معماری  به تبع  و  آن که سرخِی خاکش  حال 

نیست. درست مانند زمانی که لپ های دخترکان، از خجالت یا سرما گل 

می اندازد سرخی اش گرم است و صمیمی. نه آن طور که مارک روتکو، نقاش 

اکسپرسیونیست، قرمز را به کار می برد. بلکه بیشتر شبیه قرمزِی سیب های 

انسانی می سازد و چشم را می نوازد. چه  با سبز، ترکیبی  پل سزان است. 

چیز از این بهتر؟! شنیده ام که می گویند خاک روستا فالن ماده را دارد که 

این گونه سرخ است. باشد! قبول! اما آیا باور کنم که تنها یک نام دوحرفی 

به عشق  من  نه! دل  داشته؟  نگاه  را سرخ فام  مندلیف، دهسرخ  از جدول 

یقین دارد که از شانس، دهسرخ آن را به غنیمت برده. نمی گویم آن ماده ی 

را  راستش  از آن است.  فراتر  ندارد ولی داستان  تأثیر  آلی شیمیایی هیچ 

بخواهید، دهسرخ هم از عشق مادری بی نصیب نبوده که این چنین صورتش 

گل انداخته است. روستا از دِل خاک برآمده. خاک دهسرخ برای خانه هایش 

تا به امروز مادری کرده. رابطه ی مادر و فرزند را هم که می دانید. مادر تا 

جان دارد از فرزندش مراقبت می کند. اصاًل بهتر است بگوییم خاک تا خون 

در رگش است از دهسرخ مواظبت می کند. مبادا دست فرزندش خراشی 

بردارد یا آجری بر سر دیواری بریزد. مبادا غریبه ای فرزندانم را تهدید کند. 

مبادا خانه ای سیمانی که همین شش ماه پیش در پایین روستا ساخته اند 

سیمانی  ویالیی  یا  بتنی  ستون های  مبادا  کند.  سایه  را  سرخ پوشم  فرزند 

خانواده  ی سرخ پوشم را تفرقه اندازد. مبادا ... مبادا ...

روستای دهسرخ با تمام معمارِی بومی اش و ساختمان های الحاقی اش، 

سیمان  و  بتن  مقابل  در  که  است  سرخ  خاک  همان  جوهره،  در  بازهم 

ایستادگی می کند. کاش مانند خاکش سرشار از عشق باشیم تا خیالمان 

سبز باشد. مبادا روزی دهسرخ خاکستری شود.

راهیست راه عشق که هیچش کناره نیست

آنجا جز آنکه جان بسپارند چاره نیست

...

هر گه که دل به عشق دهی خوش دمی بود

در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست

کروکی های روستای دهسرخ
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روستای دهسرخ، دهستان سرجام، خراسان رضوی، نگار حداد.
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روستای استاج، تفت، یزد، سجاد جعفری - اسفند 1396

روستای دهسرخ، دهستان سرجام، خراسان رضوی، نگار حداد.
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روستای ارنان، مهریز، یزد، مژگان پاک چشم - تیرماه 1398
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بافت اطراف نارین قلعه، میبد، یزد، مژگان پاک چشم - 1398
روستای ارنان، مهریز، یزد، مژگان پاک چشم - تیرماه 1398
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درآمدی بر شناختضمیمه

مریــــم خنشا
معماری،  ارشد  کارشــناسی 

دانشگاه شیراز

سارا نصری کیان آبادی
ارشد  دانشجوی دوره کارشناسی 

معماری، دانشگاه شیراز

اختیــاری  مریـــم 
دانشکده  علمی  هیئت  عضو 

هنر و معماری، دانشگاه شیراز

رضوان یادگار تیرانی
کارشناسی  دوره  دانشجوی 

ارشد معماری، دانشگاه شیراز

محـمد پرهیـــزگار
کارشناسی  دوره  دانشجوی 

ارشد معماری، دانشگاه شیراز

ایمـــان واعــظی
کارشناسی  دوره  دانشجوی 

ارشد معماری، دانشگاه شیراز

مقدمه

سخن از فارس گفتن و حال و هوای آن را جستن، چندان کار ساده ای نیست اما پژوهش 

پیش رو تالش دارد تا این بستر و محیط را بشناسد. شناخت زمین و سرزمین در هر منطقه 

بسیار می تواند کمک کند تا برخورد تعاملِی درخور با طبیعت اتخاذ گردد. دو چیز در معماری 

و ساخت وساز در برخورد با طبیعت مؤثرند که یکی نوع نگرش به طبیعت و دیگری شناخِت 

آن است. درصورتی که نگرش انسان، بهره برداری از طبیعت باشد، قطعاً شناختش هم می تواند 

آزار رسان و رنج دهنده باشد و اگر نگرش به همراهی و یاریگری دوسویه انسان و طبیعت 

بیانجامد. پژوهش  می آغازد، قطعاً شناخِت بستر و محیط می تواند به خوش مکانی و بهشت 

بناهای  با شناخت خصوصیات بستر استان فارس به بررسی و شناخت  تا  حاضر سعی دارد 

معماری در این سرزمین بپردازد. فرض بر این است که از طریق شناخت گام به گام، به توشه ای 

ایجاد معماری  به  و درنهایت  افراد کمک کند  به فهم تک تک  بتواند  تا  گسترده دست یابیم 

درخورتر با این محیط در آینده بیانجامد. این پژوهش به شناخت بناها و رفتارهای مختلفش 

تأکید دارد و در گام ابتدای خود به شناخت سه شهر شیراز، مرودشت و ایج پرداخته  است. 

بدان سبب که حجم مطالب  اما  نموده  بررسی  را  این شهرها  بناهای مختلف  راستا  این  در 

گسترده است، تنها به بیان سازه های آبی در این مناطق اکتفا می گردد. در انتهای این بخش از 

پژوهش، سعی شده نقاط مشترک در سازه های آبی استان شناخته شود و با تحلیلی مختصر، 

به جمع بندی ساده ای قناعت گردد. شاید شناخت بیشتر این سرزمین بتواند قامت بلند این 

اقلیم را بر ما مشکوف کند و چم وخم های طراحی و معماری در این وادی را مشهود نماید. در 

ادامه سعی بر این است تا دید کلی از اقلیم های شیراز و مرودشت و ایج به خواننده داده شود 

و سپس به بررسی سازه های آبی هر منطقه پرداخته می شود و درنهایت جمع بندی مختصری 

انجام می گیرد. امید است که با همه خألها و ضعف ها مفید واقع گردد.

بخش اول:
عوامل اقلیمی شیراز

شیراز به عنوان مرکز استان فارس دارای اقلیم گرم و خشک است. بر اساس تقسیم بندی 

اولگی شیراز دارای زمستان های معتدل و خشک و تابستان های گرم و خشک است. اختالف 

حداقل و حداکثر دمای روزانه در شیراز بین 15 تا 25 درجه سانتی گراد متغیر است )کسمایی 

1384(. باالترین متوسط درجه حرارت سالیانه شیراز 37/3 در تیرماه و پایین ترین متوسط 

درجه   18/1 با  برابر  سالیانه  حرارت  درجه  متوسط  و  دی ماه  در  درجه   -1 حرارت  درجه 

معماری بومی استان 
فـارس )بخش دوم(
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)جعفری،  است  سانتی گراد  درجه   38/3 با  برابر  دما  نوسان  و  سانتی گراد 

1394(. از مشکالت این اقلیم تابستان های بسیار گرم و زمستان های سرد 

است )جعفری، 1394(.

خورشید و تابش

تابستان  آفتاب در فصول  تابش  اندک شیراز،  به عرض جغرافیایی  نظر 

در  خورشید  )که  تیرماه  در  تابش  میزان  کمترین  است.  شدید  بسیار 

بیشترین زاویه خود نسبت به افق قرار می گیرد( بر روی دیوارهای شمالی 

و بیشترین تابش، بر روی پشت بام است. در دی ماه )که خورشید کمترین 

زاویه را نسبت به افق دارد( بیشترین تابش را دیوارهای جنوبی و کمترین 

تابش را دیوارهای جنوب شرقی دریافت  می کنند و دیوارهای شمالی هیچ 

تابشی دریافت نمی کنند. لذا می توان تخمین زد که جهت گیری ساختمان 

از  یا غرب  با حداکثر چرخش 15 درجه به سمت شرق  به سمت جنوب 

سمت جنوب بهترین جهت گیری است.

موقعیت خورشید در طول ساعت های شبانه روز در ماه های سال متفاوت 

است و نیاز به سایه و آفتاب بر اساس تصویر شماره 1 و 2، چنین است 

تابش  نیازمند  انسان،  که در روزهای آذر، دی و بهمن ماه، محیط زندگی 

است و در ماه های خرداد، تیر و مرداد در اکثر ساعات روز )حدود 3 ساعت 

از جریان هوا  تا غروب آفتاب( وجود سایه و استفاده  از طلوع آفتاب  بعد 

ضروری است )جعفری، 1394(. برخی از اطالعات دیگر نیز برای ویژگی نور 

خورشید و دما در تصاویر شماره 3 تا 11 دیده می شود.

تا بدین جا آنچه بیان شد نتایج مطالعات علمی با ساختار امروزی است 

اما کاماًل مشهود است که برخی از موارد همچون جهت گیری ساختمان، 

نیاز سایه و آفتاب و... که علم امروز، به عنوان یک اثبات علمی بیان می نماید، 

در واقعیت زیستی بناهای کهن شیراز، کمتر دیده  می شود. به طور مثال، 

با علوم  بیشتر بحثی علمی متناسب  بهترین جهت گیری در شیراز،  بحِث 

اما اگر  بر اساس تحلیل تابش آفتاب ذکرشده است؛  امروز بوده که  زمان 

بافت قدیم شهر شیراز بررسی دقیق گردد و در این زمینه شناخته شود، 

به احتمال زیاد نتایج حاصله چنین پاسخی را نخواهد داد. این امر می تواند 

دالیل بسیار زیادی داشته باشد که یکی از آن ها می تواند چنین باشد که 

برای  باران، حکم دیگری  باد و  تابش و  ازجمله  اقلیمی  تأثیر کلیه عوامل 

ساخت وساز رقم می زده است که با بررسی تک عاملی تابش، فرق دارد. در 

ضمن ممکن است در نقاط مختلف با توجه به ساخت وساز، خرده اقلیم های 

متفاوت حکم دیگری نمایند. بدان معنی که وقتی شهر شیراز را به عنوان یک 

محیط طبیعی در نظر می گیریم، احتمال درست بودِن چنین جهت گیری 

بهینه هست اما به محض پدیدار شدن چند بنا در کنار هم احتمال تغییر 

در سیستم اقلیمی وجود دارد؛ بنابراین اگر ساختمان ها عناصِر غیرفعال در 

اقلیم در نظر گرفته شوند، این حکم، حکم علمی و درستی است اما امروزه 

بر همگان اثبات شده است که ساختمان ها و ساخت وساز بر اقلیِم کلی جهان 

نیز اثر گذارند و لذا قطعاً بر محیط اقلیمی خود نیز مؤثر هستند؛ بنابراین، 

شناخت بناها هم کاری پیچیده و هم کاری آسان است. چون با حضور در 

هر زمین و هر بنا می توان علِت وجودی آن را دریافت و شناخت، اما شناخت 

تحلیلی علمی، آن را دچار پیچیدگی های عجیب می نماید و صدالبته با همه 

در  تا  است  الزم  نیست،  آن  از  گریزی  راه  امروزه  که  علمی  شناخت های 

محضر بنا حاضر شویم و آن را درک کنیم. قطعاً این نکته مشهود است که 

ساختمان موجودی فعال1 در سیستم اقلیمی است و به محض پدیدار شدن 

بر کل اثر می نهد و از آن اثر می پذیرد و لذا تعاملی دوسویه دارد و می توان 

گفت که ساختمان موجودی تعاملی2 در سیستم اقلیمی است. لذا این 

نگرش شاید ضرب آهنگ تفکری در مورد بنا را به راهکارها و شاخصه های 

اولیه  این موارد برای شناخت  بنابراین گرچه ذکر  متفاوتی رهنمون کند؛ 

بوم الزم است اما کافی نیست. تا بناها شناخته نشوند و حضورشان در بستر 

اقلیم بررسی نگردد، چندان نمی توان حکم های علمی را امری اثبات شده 

دانست. لذا این نوشتار تنها پیشگفتار ساده ای برای فهم اولیه اقلیم است و 

امید می رود پس از شناخت بناهای مختلف در این اقلیم، نگرش و رویکرد 

دقیِق بافت کهن در شهر شیراز شناخته شود.

  1- Active
  2- Interactiv

تصویر شماره 2: نیاز به تابش و سایه در تابستان. مأخذ: جعفری، 1394تصویر شماره 1: نیاز به تابش و سایه در زمستان. مأخذ: جعفری، 1394
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تصویر شماره 3: دمای سالیانه شیراز. مأخذ:جعفری، 1394.

تصویر شماره 5: حداکثر و حداقل و میانگین دما طی 10 سال متوالی در شیراز.مأخذ: 
https://www.worldweatheronline.com/shiraz-weather-

averages/fars/ir.aspx

تصویر شماره 7: میانگین روزهای وقوع انرژی خورشیدی موج کوتاه در سال.مأخذ:
https://www.worldweatheronline.com/shiraz-weather-  

averages/fars/ir.aspx

تصویر شماره 9: وضوح در شیراز. مأخذ:
https://www.worldweatheronline.com/shiraz-weather-  

averages/fars/ir.aspx

تصویر شماره 10: میانگین ساعات و روزهای آفتابی در طی 10 سال در شیراز. مأخذ:
https://www.worldweatheronline.com/shiraz-weather-  

averages/fars/ir.aspx

تصویر شماره 8:  میزان آفتاب و سایه در سال.مأخذ:
https://www.worldweatheronline.com/shiraz-weather-  

averages/fars/ir.aspx

تصویر شماره 6: میانگین بیشترین و کمترین دمای سالیانه در شیراز. مأخذ: 
https://www.worldweatheronline.com/shiraz-weather-

averages/fars/ir.aspx

تصویر شماره 4: میانگین دمای ساعتی در ماه ها مأخذ: 
Average-Weather-/105200/https://weatherspark.com/y

in-Shiraz-Iran-Year-Round



علـمی44 کمـیته 
                   معـماری بومــی ایکـومـوس ایـران

بادها و وزش

از سمت شرق، شمال،  بهار  تابستان و  بادهای غالب مطلوب شیراز در 

شمال شرق و جنوب غرب )تصویر شماره 12( می وزد و سرعت وزش باد 

در این فصول 200 تا 250 گره است )تصویر شماره 12 تا 15(؛ و بادهای 

غرب  شمال  و  غرب  سمت  از  بهار  و  زمستان  در  منطقه  نامطلوب  غالب 

می وزد. باد غرب با 17.68 درصد، بیشترین سهم را دارد و پس ازآن جهت 

شمال غرب با 3/17 درصد در مرحله بعدی قرار می گیرد )تصویر شماره 

13(. سرعت وزش باد در زمستان 150 تا 200 گره است )تصویر شماره 

14 و 15(. حداقل، حداکثر و میانگین باد طی 10 سال متوالی در شیراز 

حائز  بسیار  باد،  مورد  در  مطالعات  است.  ارائه شده   16 شماره  تصویر  در 

اما  هستند  ارزشمند  گرچه  باد،  مورد  در  امروزی  مطالعات  است.  اهمیت 

کافی نیستند. علت این امر آن است که شناخِت باد و سایر عوامل اقلیمی 

و  نور  و  باد  اما  می گردد  آن ها  کّمی  شناخت  به  معطوف  امروز  دنیای  در 

باران و دیگر عوامل اقلیمی بر انسان اثر می گذارد و تأثیر آن ها بر ادراک و 

احساِس انسان، می تواند روحیه او را تحت تأثیر قرار دهد که در علوم امروز 

این شناخت مغفول مانده است. باد ازجمله عوامل مهمی در اقلیم بوده و 

هست که درک و احساِس آن برای انسان اهمیت داشته و به شناخت پهنه 

و بستر اقلیمی و حتی تعلق و دل بستگی به مکان، می انجامد. لذا بادها در 

مناطق زیستی دارای نام های درخوِر صفت خود بوده اند و بر اساس تأثیرات 

تصویر شماره 11: میزان UV در شیراز در بازه 10 ساله. مأخذ:
https://www.worldweatheronline.com/shiraz-weather-  

averages/fars/ir.aspx

تصویر شماره 14: سرعت باد ماه های مختلف شیراز. مأخذ: جعفری، 1394.تصویر شماره 13: چرخ باد سالیانه شیراز. مأخذ: جعفری، 1394.

تصویر شماره 12: جهت باد در ماه های مختلف در یک سال. مأخذ:
Average-Weather-/105200/https://weatherspark.com/y 

in-Shiraz-Iran-Year-Round

ادراکی و احساسی و شناختی نام گذاری می شدند. باد یمانی، باد خزان، باد 

باِد صبا که آن را  صبحدم، نسیم سحر، نسیم شمال، نسیم صبحگاهی و 

دایه گل می شناختند، از این جمله اند. لذا این نام گذاری، بر این امر اذعان 

دارد که شناخِت باد در اقلیم و شناخت اثرات تعاملی اش با انسان و محیط 

اطرافش، آن را نامدار می کرده و کیفیت آن در نامش بروز می نموده است. 

بر اساس نوع خنکای یکسانی که  در ضمن حتی زمان های مختلِف سال 

بدان می رسیده دسته بندی می شده و تقریباً می توان گفت بر اساس علوم 

است.  بوده  مشهود  متفاوت  باصفت های  بادها  وزش  زماِن  محلی،  و  بومی 

این علم بومی، اکنون ازدست رفته و امکان شناخت این مفاهیم و کیفیات، 

شاید از طریق شناخت بناها، ممکن شود. به طور مثال ممکن است موقعیت 

قرارگیری فضاهای مختلف چون مهتابی و بناهای مختلف چون بادگیر و 

آب انبار، راهی برای شناخت اثرات این مفاهیم ازدست رفته باشد و بتواند 

به شناخت کیفیات اقلیمی سرزمینمان کمک کند تا چراغی برای گام های 

آتی معماری بازنماید. لذا در پژوهش پیِش رو ابتدا بر آنیم تا کمیت های 

علمی امروز را بشناسیم و سپس بر اساس محیط به توصیف تابش و اثرات 

این ادراک ها و  اثرات آن بپردازیم، شاید که از خالل  باد و  آن و توصیف 

بازیابی  را  مرزوبوم  این  فرسوده شده  جاِن  و  گوهر  بتوانیم  فضا  حس های 

کنیم و گرد از چهره اش بنشانیم و بر آن استوار گردیم.
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آب ها، روان آب و باران

جهت عمومی جریان های آب زیرزمینی دشت شیراز از شمال غرب و 

غرب به سمت جنوب و جنوب شرق )دریاچه مهارلو( است که جبهه های 

ورودی عمده به دشت شیراز، کوه های رازک، آسمری، جهرم، کوه ابوردی 

دریاچه  به سمت  منطقه  عمومی  اینکه شیب  به جهت  است.  باباکوهی  و 

مهارلو است در بخش های شرقی شهر، سطح آب های زیرزمینی باالست و 

تیپ آب های زیرزمینی در منطقه تغذیه سفره های آب، بی کربناته و سپس 

تبدیل  سولفاته  نوع  به  غرب  شمال  و  شمال  سمت  به  حرکت  جهت  در 

می شود و درنهایت دشت شیراز به علت حاللیت و تحرک بیشتر آب در 

آب های  بودن  باال  بنابراین  می شود؛  کلروره  زیرزمینی  آب  دشت،  انتهای 

زیرزمینی در محدوده شرق شیراز یک عامل جدی محدودیت ساز توسعه 

فیزیکی شهر به شمار می رود و می رفته؛ چراکه به خصوص در مواقع ترسالی 

و بارندگی زیاد، آب زیرزمینی به سطح زمین می رسد و باعث بروز مشکالت 

می شود و نیز موجب به هم فشردگی پی ساختمان و فونداسیون و درنتیجه 

غالباً  زیرزمینی  آب های  سطح  بودن  باال  می گردد.  آن  ویرانی  و  نشست 

آلودگی شدیدی را از طریق مراکز انسانی به سفره های زیرزمینی تحمیل 

می کند و موجب آلوده شدن آب های زیرزمینی می گردد و مشکالتی را در 

تصویر شماره 15: سرعت باد در ماه های مختلف در یک سال. مأخذ:
Average-Weather-/105200/https://weatherspark.com/y 

in-Shiraz-Iran-Year-Round

مأخذ:  شیراز.  در  متوالی  سال   10 طی  روزانه  و  ماهیانه  باران  میانگین   :17 شماره  تصویر 
https://www.worldweatheronline.com/shiraz-weather-

averages/fars/ir.aspx

تصویر شماره 18: میانگین بارش برف ماهیانه و روزانه طی 10 سال متوالی در شیراز. مأخذ: 
https://www.worldweatheronline.com/shiraz-weather-

averages/fars/ir.aspx

تصویر شماره 16: حداقل و حداکثر و میانگین باد طی 10 سال متوالی در شیراز. مأخذ:
https://www.worldweatheronline.com/shiraz-weather-  

averages/fars/ir.aspx

خصوص دفع فاضالب به وجود می آورد. از سوی دیگر نبود سیستمی که از 

تماس فاضالب با آب های زیرزمینی جلوگیری کند و عدم سیستم تصفیه، 

مشکالت را دوچندان می کند. همچنین باال بودن سطح آب های زیرزمینی 

در خصوص ساخت وسازها مشکالتی را به دنبال دارد. این امر باعث کاهش 

و ساخت وسازهای شهری  بناها  فونداسیون  به طوری که  مقاومت می گردد، 

آن  بر  آن می گردد. عالوه  فشردگی  موجب  و  قرار می دهد  تأثیر  تحت  را 

مقاومت سازه ها را در مقابل عواملی چون سازه و زمین لرزه کاهش می دهد؛ 

بنابراین زمین هایی که سفره آب زیرزمینی در آن ها باالست آب سطحی 

به همراه خاک هیدرومرف را به همراه دارند و به هیچ وجه برای توسعه و 

زارعی،  توکلی نیا،  ونینی،  )صدوق  نیستند  مناسب  شهر  فیزیکی  گسترش 

.)1388

عبور رودخانه از میان شهر شیراز موهبتی بزرگ است اما عدم رعایت 

لبریز شدن  و  و طغیان  بستر  از  آب  آمدن سطح  باال  موجب  آن ها  حریم 

)صدوق  می گردد  بحرانی  مواقع  در  ایجاد خسارات  باعث  و  رودخانه شده 

ونینی، توکلی نیا، زارعی، 1388(. شیوه دفع آب های سطحی هم به این گونه 

است که نزدیک به 77 درصد رواناب های سطحی و زیرسطحی هدایت شده 

از شهر  لوله های زیرزمینی در شهر شیراز، توسط رودخانه خشک  توسط 
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اکتشافات  و  زمین شناسی  سازمان  )گزارش سیالب،  شیراز خارج می شود 

معدنی، 5 و 6 فروردین 98(.

بیشترین باران که موجب وقوع سیل در طی 15 سال اخیر شد، در سال 

کوتاهی(  )مدت  دقیقه  در عرض 15  میلی متر  افتاد که 90  اتفاق   1398

جاری شد. تصویر شماره 20 نقشه ریسک آبی و سیل را در استان فارس 

نشان می دهد. نحوه تاب آوری و رفتار منطقه در بحران سیل به این گونه 

است که در طی سالیان متمادی مسیل خرم رود، تاب آوری این منطقه را 

در برابر سیل حفظ می نموده است. نزدیک به 77 درصد رواناب های سطحی 

و زیرسطحی هدایت شده توسط لوله های زیرزمینی در شهر شیراز، توسط 

رودخانه خشک از شهر شیراز خارج می شود و عدم توجه به حریم رودخانه، 

به  توجه  بدون  آبگذرها  یا مسدود کردن  و  آبراهه ها  دست کاری در مسیر 

دبی آب گذرنده بسیار اهمیت دارد. احداث پل های ارتباطی بر روی مسیل 

و تنگ کردن مسیر گذر آب بدون در نظر گرفتن حداکثر دبی محتمل در 

سرریز رواناب ها اثر دارد )چنانکه در مسیل سعدی در سیالب سال 98 اثر 

داشت(. پوشش گیاهی در مناطق مختلف شهر شیراز خود موجب می شده 

پوشش  بردن  بین  از  با  اکنون  متأسفانه  تا جلوی سیالب گرفته شود که 

ساخت وساز  عدم  ضمن  در  است.  رفته  بین  از  طبیعی  عامل  این  گیاهی 

در شیب های تند که احتمال سرعت بخشیدن به رواناب ها در این مناطق 

ضمن  در  است.  بوده  تاب آوری  دیگر  روش  نیز  است  زیاد  )زیرحوضه ها( 

دیگری  تاریخی  روش  نیز  غیر سست  زمین های  در  به ساخت وساز  توجه 

از گزارش سیالب، سازمان  )بعد  است  بوده  برابر سیل  در  تاب آوری  برای 

زمین شناسی و اکتشافات معدنی، 5 و 6 فروردین 98(.

گشته،  خشک سالی  موجب  که  اخیر  سال   15 طی  در  باران  کمترین 

نیز در  ترسالی های عمده  بوده است.  در سال های 1362، 1372، 1378 

و  است. خشک سالی ها  رخ داده  و 1383  سال های 1371، 1374، 1376 

این  نمی دهند.  نشان  را  روند خاصی  و  نبوده  پیوسته  به صورت  ترسالی ها 

خیلی  و  متوسط  ضعیف،  نوع  از  خشک سالی ها  که  داد  نشان  مطالعات 

شهرستان،  این  کم آبی  ویژگی های  شناخت  با  بنابراین  است؛  بوده  شدید 

انجام  آبی  منابع  خصوص  در  مناسب  مدیریتی  برنامه های  که  است  الزم 

دوران  در  تاب آوری  نحوه   .)1388 همکاران،  و  نوبندگانی  )شعبانی  گیرد 

خشک سالی از طریق حفاظت از آب های زیرزمینی و ایجاد قنات های شیراز 

)منابع  قنات ها  قدیم  از  که  است  سبب  همین  به  است.  می گرفته  انجام 

شیراز  شهر  آب  تأمین  در  مهمی  نقش  محلی  رودخانه های  و  زیرزمینی( 

است  این  از  فارس، حاکی  استان  در  قنات ها  احیای  برای  داشتند. تالش 

که این هنر ساخت وساز یکی از مهم ترین روش هاست که نیازمند شناخت 

بازسازی است. در کنار قنات ها، آب انبارها هم نقش بزرگی در سیستم  و 

امروزی  مخازن  با  آب انبارها  امروز،  دنیای  در  می نمودند.  ایفا  آب رسانی 

در  امروز  و  دیروز  ساختار  دو  این  شناخت  شده اند.  بروز  آب  جمع آوری 

شهری چون شیراز می تواند به بهتر کردن نقش محله ای جمع  آوری آب و 

حتی کیفیت وجودی اش بیانجامد.

حداقل، حداکثر و میانگین باران ماهیانه و روزانه طی 10 سال متوالی در 

شیراز در تصویر شماره 17 ارائه شده است. طبق نمودارها و تصاویر میانگین 

مجموع بارش سالیانه 324/1 و حداکثر بارندگی شهر شیراز طی 40 سال 

اخیر 90 میلی متر بوده است و دارای میانگین 50 روز بارانی در سال است 

)تصویر شماره 17(؛ و حداکثر میزان بارش برف یک سانتیمتر در طی 10 

سال گذشته بوده است )تصویر شماره 18(.

خاک و مشخصات زمین شناسی استان فارس

به واسطه تحقیقات زمین شناسی محدوده ی شیراز و اطراف آن، جنس 

خاک منطقه، آهک باالیی دارد که بزرگ ترین پدیده های انحالل و چاله های 

آهکی را در خود پدید می آورد )دشت ارژن شیراز(؛ لذا در رابطه با انتخاب 

در  ساختمان سازی،  خصوصاً  و  عمرانی  پروژه های  با  متناسب  مکان های 

توسعه و گسترش فیزیکی شهر باید توجه ویژه ای به این امر گردد؛ چراکه 

از موانع ژئومورفولوژیکی-زمین شناسی  در منطقه شیراز فرونشست زمین 

بروز خطرات ویرانی گردد.  به تدریج سبب  محسوب می گردد که می تواند 

و  جنوب  به سمت  غرب  و  غرب  شمال  طرف  از  چه  هر  دانه بندی  ازنظر 

این  و  شده  ریزتر  خاک  دانه بندی  می رویم،  پیش  شیراز  شرق  جنوب 

دانه بندی در اطراف دریاچه مهارلو، خاک رس و الی، ژیپس و لجن های 

مردابی را تشکیل می دهند که دلیل عمده آن باال بودن سطح ایستایی آب 

زیرزمینی در این محدوده و همچنین شور بودن زمین های آن است. این 

امر )باال بودن آب زیرزمینی( خود عاملی در جهت به وجود آمدن زمین های 

کویری و شور می گردد که این گونه زمین های نرم و سست را باعث می شود 

)صدوق ونینی، توکلی نیا، زارعی، 1388(. ویژگی های جنس خاک استان 

فارس در تصاویر 19 و 20 نشان داده شده است.

آب های  ایستایی  سطح  شیب،  زمین شناسی،  معیار  هشت  اساس  بر 

زیرزمینی، قابلیت زمین، بافت خام، ارتفاع، حریم رودخانه، فاصله از گسل، 

پهنه بندی سطوح فیزیکی توسعه دشت و شهر شیراز در شکل شماره 21 

مشخص می گردد در این نقشه سه پهنه متفاوت برای توسعه وجود دارد 

که پهنه اول که با رنگ قرمز نشان داده شده و تقریباً در شعاع 5 کیلومتری 

همچنین شمال  و  غربی  جنوبی، جنوب  ارتفاعات  محدوده های  در  شیراز 

نامناسب است.  شرقی و محدوده شرق منطقه است برای توسعه فیزیکی 

منطقه زرد، منطقه متوسط برای توسعه و منطقه سبز مناسب برای توسعه 

شناخته شده است. )صدوق ونینی، توکلی نیا، زارعی، 1388(.

روبروست. منطقه شیراز  زلزله  زیاد  و خیلی  زیاد  نسبی  با خطر  شیراز 

جهات  از  واقع شده،  ساده  چین خورده  زاگرس  منطقه  در  اینکه  به واسطه 

به  مربوط  مطالعات  است.  احاطه شده  مختلف  به وسیله گسل های  مختلف 

سابقه ی زلزله در شیراز و مرودشت نشان می دهد که شهر شیراز همواره 
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به طوری که  بوده،  متأثر  منطقه  مخرب  امواج  و  زمین ساختی  حرکات  از 

درگذشته بارها روستاهای اطراف بخصوص در مناطق شمال غربی و غرب 

شهر شیراز را لرزانیده و در سال های دور باعث تخریب و ویرانی بعضی از این 

روستاها ازجمله روستای قالت در چند کیلومتری شهر شیراز شده است. 

صفویان  عهد  در  مخرب  زلزله ی  وقوع  نشان دهنده ی  مطالعات  همچنین 

روایات  در  است.  شده  شهر  قسمت های  از  بعضی  ویرانی  سبب  که  است 

تاریخی آمده است که زلزله 5 می 1853 میالدی، شیراز سبب کشته شدن 

و وارد آمدن خسارات قابل توجهی در شیراز شده است. همچنین آمده است 

که براثر این زلزله ی تاریخی محله گودعربان تخریب و ویران گشته است که 

در اثر آن تعداد زیادی کشته و مجروح گشته است و باعث ریزش قنات های 

محدوده برج و باروی اصلی شهر شده است. همچنین سبب خسارت های 

فراوانی به شاه چراغ، کلیسا و مدرسه خان گردیده و در اثر آن با ریزش کوه، 

راه های اصلی شهر ازجمله سپیدان-شیراز مسدود و حدود 9000 تن کشته 

شدند )صدوق ونینی، توکلی نیا، زارعی، 1388(.

نحوه تاب آوری در مقابل زلزله، در برخی خانه های قدیمی با دارا بودن 

و  مکان یابی  در ضمن  است.  رشده  تأمین  سازه ای،  انعطاف پذیری  ویژگی 

توانسته  خود  نیز  گسل ها  مسیر  در  بناها  دهی  قرار  عدم  و  گزینی  مکان 

تاب آوری در این زمینه را باال ببرد. خاطره های تاریخی تخریب زمین لرزه ها 

می تواند کمک شایانی به انتخاب درست مکان زندگی در شهر شیراز نماید.

تصویر شماره 19: نقشه خاک های استان فارس. مأخذ: 
.2017 ,Samani, Jamshidi

ونینی،  صدوق  مأخذ:  شیراز.  دشت  فیزیکی  توسعه  سطوح  پهنه بندی   :21 شماره  تصویر 
توکلی نیا، زارعی، 1388.

تصویر شماره 22: دشت شیراز و زیرحوضه های آبریز. مأخذ:
 سازمان زمین شناسی کشور.

تصویر شماره 20: نقشه خاک های استان فارس. مأخذ: 
.2017 ,Samani, Jamshidi
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بخش دوم:
سازه های آبی

پژوهش حاضر بر آن است تا با شناخت مجموعه سازه های آبی استان 

فارس، به فهم بهتر معماری این گونه بناها برسد تا شاید راهی برای آینده 

در  لذا  است.  استوار  سرزمین  این  بوِد  بر  بنایش  که  راهی  گردد.  هموار 

ایج  چهل برکه  و  وکیل  آب انبار  بندامیر،  آبی  سازه های  شناخت  به  ادامه 

نمونه  ابتدا یک  بناها، در  این  برای مطالعات  پرداختهپرداخته شده است. 

جدول تهیه شد که در آن کلیه خصوصیات بنا، لحاظ گردد و درنهایت بر 

اساس مطالعات، بخشی از اطالعات جداول یافت شدند و درنهایت با بازدید 

از بنا، اطالعات دیگر به دست آمده و جدول تکمیل شد. لذا نحوه ارائه این 

درنهایت  است.  شکل گرفته  جداول  به صورت  مطالعات  اساس  بر  پژوهش 

این  که  قبولی  قابل  اصول  تا  شده  سعی  مطالعات  و  مشاهدات  اساس  بر 

با  که  است  امید  مطرح شود.  پیش فرض  به صورت  می دهند  نمود  سازه ها 

پژوهش های بیشتر در مورد سازه های آبی استان فارس، بتوانیم به شواهد 

ادامه تک تک  اثبات فرضیات دست یابیم. در  و  نتیجه گیری  برای  بیشتری 

بناها به تفضیل بیان می شود و شناخت گروه معماری بومی دانشگاه شیراز، 

به اشتراک گذارده می شود.

تصویر شماره 2: آسیاب های بند امیر. مأخذ: آریانا طاهری، بازدید آبان 1398. تصویر شماره 1: مرمت بند امیر. مأخذ: فرزانه گل رازقی، بازدید آبان 1398.

.Google Earth :تصویر شماره 3: موقعیت بند امیر. مأخذ

تصویر شماره 6: پوشش گیاهی در اطراف بند امیر. مأخذ: آریانا طاهری، بازدید آبان 1398.

تصویر شماره 4: دید و منظر طبیعی بند امیر. مأخذ: آریانا طاهری، بازدید آبان 1398.

تصویر شماره 5: دید و منظر مصنوع بند امیر. مأخذ: آریانا طاهری، بازدید آبان 1398.

بند امیر
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جدول شماره 1: جدول مشخصات بنای بند امیر.

توضیحاتبنامشخصات : 1 جدول شماره

.است 9/9/1349است و تاریخ ثبت آن  902شماره ثبت بنا .بند امیرنام بنا

.به دلیل اینکه به دستور عضدالدوله دیلمي ساخته شده به این نام نیز مشهور است(.1379مخلصي، )بند عضدي وجه تسمیه بنا

ي کنترل جریان تند آب رودخانه کر، مسیر عبور و مرور افـراد، اسـتفاده از آب سـد جهـت آبیـار     (.1379مخلصي، )پل، سد، آسیاب کاربري بنا
.هاي آبياندازي آسیابزمین هاي زراعي و راه

.شده استیکي از امراي خاندان آل بویه بوده و بزرگ ترین امیر این خاندان شمرده مي.معمار آن مشخص نیستسازنده بنا

قـد بـود   دانسـت و معت علي سامي بنیان اولیه پل بند را متعلق به دوره هخامنشي و ساسـاني مـي  .هجري قمري 365تاریخ ساخت بنا
(.1379مخلصي، )تر استوارشده است بناي کنوني بر روي شالوده پل قدیمي

روستاي بند امیر، شهرستان  محل بنا
(.3تصویر شماره )مرودشت 

کیلومتري جنوب مرودشت، روي رودخانه کـر   15کیلومتري شمال شرقي شیراز و  40این بنا در 
.و کنار روستاي بند امیر احداث شده است

.درگذشته مقیاس این بنا ملي بوده است.روستایيمقیاس بنا

.متر عرض 5/7متر طول،  120.مترمربع 900به طور تقریبي مساحت بنا

ارتفاع سطح پل از سـرریز نیـز متغیـر    . متر است 5تا  3ارتفاع سطح پل از پایاب متغیر بوده و از یکتعداد طبقات
.متر است 10تا  8بوده و بین 

 در( کارفرما)مالک 
هـا  حکومت به دلیل اینکه این بنا عمومي و مورداستفاده همگان بوده است، مالکیت بنا در اختیار(.1379مخلصي، )عضدالدوله دیلمي طول زمان

(.فرضیه پژوهشگران)در ادوار مختلف بوده است 

ن کنندگااستفاده
 .اقشار مختلف جامعهدر طول زمان

-شغل استفاده
.البته زارعان و آسیابان از این بند بهره بیشتري مي برده اند.اصناف مختلفکنندگان

ن کنندگااستفاده
(مهاجر-بومي)

در حال حاضر ساکنین  )بومي 
.درگذشته مورداستفاده بومیان و مهاجران بوده است(.روستاي بند امیر

نحوه ساخت
 مشارکت مردمي

سـت  به دلیل اینکه کارفرما حکومتي بوده، به احتمـال زیـاد نحـوه سـاخت غیـر مشـارکتي بـوده ا       موارد دیگر
(.فرضیه پژوهشگران)

ي تغییرات کالبد
در طول زمان

(1تصویر شماره )مرمت بنا با مالت سیمان و ساروج  -
(2تصویر شماره )آسیب دیدگي آسیاب ها و همچنین بالاستفاده شدن آن ها  -

تغییرات غیر  
کالبدي در طول  

زمان

بازدیـد  . )تکاربرد همچنان پل است اما به علت تغییرات اقلیمي و ایجاد سد در باالدست، در بیشتر ایام سال بستر رودخانه خشـک اسـ   -
(1398آبان 

موارد دیگر

ها کـه در جهـت مخـالف    پایه. متر پهنا است 5/7تاج بند داراي  .درجه ساخته شده است 45متر از تاج بند در جانب پایاب با شیب  5/12
مصـالح   (.2تصـویر شـماره   )هـاي متفـاوتي هسـتند    اند، داراي ضـخامت جریان آب و براي شکستن فشار آب به صورت مثلثي ساخته شده

و  هـایي بـا قـوس جنـاغي زده شـده     هـا طـاق  بر روي این پایـه . به کاررفته در ساخت پایه ها قطعات سنگ هاي تراشیده و سنگ الشه است
ـ . این سد داراي کانالي انحرافي جهت تنظیم سطح آب دریاچه است. پس ازآن سطح پل برپاشده است ه گـاو شـیر   این کانال انحرافي که ب

بـه هنگـام بـاز بـودن ایـن       .متر قرار دارد 7متر و عمق تقریبي  10در ضلع غربي بند امیر با مقطع مستطیل شکل به عرض  معروف است،
 90متر امتدادیافته و با چـرخش   40مسیر این کانال عمود بر رودخانه در حدود . تواند در آن جریان  یابدکانال تمامي آب رودخانه کر مي

ت در یابد و با گذشتن از زیر پل گاو شیر که تقریباً در امتداد پـل بنـد امیـر و هـم تـراز بـا آن اسـ       متر امتداد مي 80درجه به سمت چپ 
 60/1اخیراً دو دریچه به ابعـاد  . متر و قوس جناغي شکل است 7پل این کانال یک دهانه در عرض . پیونددپایین دست بند به رودخانه مي

بر روي این کانال و در امتداد بند امیـر پلـي    1317همچنین در سال . متر جهت تنظیم عبور آب در کانال گاو شیر تعبیه شده است 3در 
مخلصـي،  )معماري ایـن بنـد هماننـد معمـاري دوره ساسـاني اسـت       . دو دهانه جهت عبور سیالب به هنگام طغیان آب احداث شده است

1379.)
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جدول شماره 2: جدول عوامل اقلیمی بنای بند امیر.

تصویر شماره 8: پایاب بند امیر. مأخذ: آریانا طاهری، بازدید آبان 1398.تصویر شماره 7: آب جمع شده در آسیاب بند امیر. مأخذ: آریانا طاهری، بازدید آبان 1398.

.Google Earth :تصویر شماره 9: موقعیت و همسایگی های بند امیر. مأخذ

عوامل اقلیمی منطقه  :2جدول شماره 
(.4تصویر شماره )گیاهان بومي، مسیر رودخانه طبیعيدید و منظر

(.5تصویر شماره )هاي مسکوني، مسجد، پل ساختمانمصنوع
 شیب مثبتوضعیت توپوگرافي

(.1398بازدید آبان ) رودخانه کرشیب منفي
(.5و  4تصاویر شماره ( )1398بازدید میداني آبان )درختان گز و بید پوشش گیاهي غالب منطقه

جدول شماره 3: جدول وضعیت زمین و محیط اطراف بنای بند امیر.

زمین و محیط اطراف :3جدول شماره 
(.3تصویر شماره )مستطیل شکل زمین

 عوارض طبیعي در زمین
  تربیش مرودشت در بندامیر منطقه غالب و بومي گیاهي پوشش .(7 و 6 شماره تصاویر) آب و گیاهي پوششعوارض طبیعي اطراف زمین

است بید و گز درختان
 منظر طبیعي درون زمین

 پوشش گیاهي درون زمین
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جدول شماره 4: جدول خصوصیات کالبد شهری موثر بر کالبد بنای بند امیر.

جدول شماره 5: جدول خصوصیات کالبدی بنای بند امیر.

تصویر شماره 11: آسیاب بند امیر. مأخذ: آریانا طاهری، بازدید آبان 1398.تصویر شماره 10: سرریز بند امیر. مأخذ: آریانا طاهری، بازدید آبان 1398.

خصوصیات کالبد شهري مؤثر بر کالبد بنا :4جدول شماره 
(.9و 3تصاویر شماره )نیمه متراکم تراکم بافت

.متر 6در حدود  -یک تا دوطبقه ارتفاع و تعداد طبقات بافت
.متر 6در حدود  -یک تا دوطبقه ارتفاع و تعداد طبقات همسایگي ها

شطرنجينوع مسیرهاي ارتباطي درون شهري
پیچازي

.مسیر سواره و پیاده 2نوع و تعداد دسترسي هاي شهري
.هاي مسکونيمسجد، حسینیه، اصطبل و خانههم جواري هاي بنا ازلحاظ کاربري

(.هاي مسکوني، مسجدخانه)یک طرف ساخت هم جواري هاي بنا ازلحاظ فرم
.دید به بنا وجود داردهم جواري هاي بنا ازلحاظ امکان دید به بنا

(.تر از بافت همسایگيبه دلیل قرار گرفتن در ترازي پایین)  هماهنگي نماي بیروني بنا با بافت همسایگي
(.تر از بافت همسایگيبه دلیل قرار گرفتن در ترازي پایین)  هماهنگي خط آسمان نماي بیروني بنا با بافت همسایگي

(.تر از بافتمتر پایین 10تا  5)تراز نیست هم(ترازيهم)خط زمین و نوع هماهنگي با بافت همسایگي 
(.9شماره تصویر )متصل نیست نحوه اتصال به همسایگي ها

خصوصیات کلی کالبدي بنا :5جدول شماره 
آسیابپل

ـ   رافارتفاع و ابعاد نسبت به کوچه و بناهاي اط ه ارتفاع سطح پل از پایاب تـا کـف رودخان
ارتفـاع  . متـر اسـت   5تـا   3متغیر بوده و از 

ه و سطح پل از سرریز سد نیـز متغیـر بـود   
و  9تصاویر شـماره  )متر است  10تا  8بین 
10.)

تصـاویر شـماره   )متر از کف رودخانـه   10تقریباً 
(.12و  11

هــایي و روزنــه( مســیر آب)چشــمه  13تعداد بازشوهاي بیروني
(.10و  9تصاویر شماره )کوچک براي دید 

(.12و  11تصاویر شماره )چشمه  2

22تعدادورودي
ســـاده یـــا )میـــزان تزیینـــات 

(کم یا زیاد -پیچیده 
.ساده و کم.ساده و کم

ویژگي خاص در ورودي
ــي  -شــمال شــرقي جهت گیري کلي بنا ــوب غرب تصــاویر )جن

(.8و  3شماره 
 3تصاویر شـماره  )جنوب غربي  -شمال شرقي  

(.8و 
ت ها، داراي مسـیري جهـ  شبیه به بقیه پلاستاندارد یا الگوي کلي بنا

.هاي قوسيعبور و مرور و استفاده از دهنه
 

ر تناسبات د
بنا

  در کل
بـه   1 نسبت طول به ارتفاع. افقي و کشیدهدر نما

10.
.2به  1نسبت طول به ارتفاع . عمودي و عمیق
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تصویر شماره 12: آسیاب بند امیر. مأخذ: آریانا طاهری، بازدید آبان 1398.

تصویر شماره 14: مسیر بند امیر. مأخذ: آریانا طاهری، بازدید آبان 1398.

تصویر شماره 13:یکی از چشمه های بند امیر. مأخذ: نازنین نکیسایی، بازدید آبان 1398.

تصویر شماره 15: نمونه بست های آهنی کار شده در بند امیر. مأخذ: مخلصی، 1379.

نام و مشخصات اجزا: 6 جدول شماره
  تزییناتتعداد

فضا
مصالح  

اولیه
مصالح فعلي  

(الحاقات)
ها و  فعالیت

آداب تسنن
زمان  
استفاده

مبلمان  
فضا

توضیحات

-سنگ تراش و بست  13(دهانه)تاق 
هاي آهني و ساروج 

و سیمان

مســیر عبــور 
آب

ــه - ــرض دهانـ ــا عـ هـ
 متفاوت بـوده و یـک  
دهانه جداگانه بـراي  
ــیر دارد ــال گاوش  کان

ــماره  ) ــاویر ش ، 9تص
(13و  10

-سنگ تراش و بست  1(کنو)کانه 
هاي آهني و ساروج 

و سیمان

و  8تصــاویر شــماره ) --
10)

-سنگ تراش و بست- 13پشت بند
هاي آهني و ساروج 

و سیمان

 کنترل دبـي 
ورودي آب

(1تصویر شماره ) -

2مسیر
 

-سنگ تراش و بست  
هاي آهني و ساروج 

و سیمان

ــیر  مســــــ
رفت وآمد

(14تصویر شماره ) -

        رواق
        نشینشاه

جدول شماره 6: جدول نام و مشخصات اجزای بنای بند امیر.
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مصالح و سازه: 7جدول شماره 
فرآیند  

ساخت وساز
 ساده

(.1331مخلصي، ( )بند امیر به صورت سدي وزني است که نیروي وزن مهم ترین عامل پایداري آن است)  پیچیده
.به صورت قوسيتکنیک ساخت

.مشخص نیستهاي محليتکنیک
.مشخص نیستابزارهاي محلي
تصـاویر  ( )1331مخلصـي،  )ها و آجر در بدنه و تاق پل هاي آهني و پایهاستفاده از سنگ و ساروج و سرب و بستبوميمصالح زیرکار

(.16و  15شماره 
 غیربومي

(.1331مخلصي، )سنگ، ساروج و آجر بوميمصالح روکار
 غیربومي

.مشخص نیستاجزاء در محل
(.1398بازدید آبان )هم اکنون این بنا مرمت و به وسیله سیمان و چوب بندکشي شده است  -توضیحات دیگر

(.1398بازدید آبان )ها و تعمیر آن ها تأثیرگذار بوده است استفاده از سرب و آهن در احداث پل -
جدول شماره 7: مصالح و سازه بنای بند امیر.

جدول شماره 8: جزییات مصالح نمای بنای بند امیر.

جزییات مصالح نما: 8 جدول شماره
تعداد طبقات و ارتفاعلبه بام یا سقفبدنهازاره 

    سردر/نماي بیروني
متر 10تا  8ساروجسنگ و ساروجسنگنماي جنوبي
    نماي شرقي
متر 5تا  3سنگ و ساروجسنگ و ساروجسنگنماي شمالي
    نماي غربي

(.1تصویر شماره )ها داراي یک پشت بند به صورت منشوري شکل است در نماي شمالي هرکدام از قوستوضیحات دیگر

تصویر شماره 17: مسیر کانال گاوشیر. مأخذ: غزاله رفعت ماه، بازدید آبان 1398.تصویر شماره 16: مصالح استفاده شده در بند امیر. مأخذ: غزاله رفعت ماه، بازدید آبان 1398.
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صفات فضایی بنا: 9 جدول شماره
حوزه  )بندي فضاها حوزه

(حوزه خصوصي-عمومي
 محرمیت در کنار همدلي(ي عموميحوزه)  

ــاط   ) وضوح(جمعي)  خلوت و جمعي ــا از نق ــه بن ــد ب ــان دی امک
(دوردست وجود دارد

همخواني و وحـدت فضـا از   
طریق هندسه

همخواني بین دهانـه و بـزرگ تـر بـودن     
دهانه میـاني ایجـاد وحـدت خاصـي بـا      

.رودخانه و ساختار آب دارد

ــرین   اعتدال ــریض ت ــد در ع ــاب بن انتخ
دل بخش نشان از خصوصیت تعـا 

.تدر مکان گزیني بند امیر اس
ها و نوع سـازه بنـا و   نحوه اجراي دهانه) يروابط پیدا و پنهان ریاض

مقاومت در برابـر آب و همچنـین شـکل    
اق هـا  هندسي پشت بندها، نسبت بین طـ 

(و پایه ها

متانت

ــیده،   ) تأثیرگذاري بر مخاطب ــي و کش ــه افق ــت هندس ــه عل ب
(تداعي کننده عرض زیاد رودخانه است

 وحدت

 جامعیت(تاق)  انواع هندسه موجود در بنا
 توازن واالتباري

اســتفاده از یــک مســیر گاوشــیر جهــت خصوصیات فضایي خاص
ه هـاي  سرریز کردن آب پشت بند، به کنار

ر فضاي بنـد خاصـیت فضـایي خاصـي د    
.این بند است

ــرض  ) نقطه تأکید ــط داراي عـ ــه وسـ دهنـ
-هانـه بیشتري نسبت به سـایر د 

ـ  ه هاست اما آن چنان نیست که ب
(چشم بیاید

ر استفاده از هندسه فـرم و شـکل سـای   ) آشنا و صمیمي بودن
(هاپل

(هاي تکرارشوندهدهانه)  (ریتم)ضرب 

ــفت (به علت هندسه افقي و کشیده)  باشکوه بودن صــــــ
هماهنگي بـا  

اجتماع

ــا   ــرار یـ تکـ
پذیرتعمیم

هــاي ایــران داراي کلیتــي پــل) 
(مشابه به هم هستند

وجود آسیاب در کنـار بنـد در   ) ردمنحصربه ف واريمردم
ــرد   ــه اي منحصــربه ف ــاریخ نمون ت

(است
جدول شماره 9: صفات فضایی بنای بند امیر.

تصویر شماره 18: مسیر کانال گاوشیر. مأخذ: غزاله رفعت ماه، بازدید آبان 1398.
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توضیحاتبنامشخصات : 1 جدول شماره
.16046شماره ثبت اثر (.miras-https://farschto.ir/abanbar)انبار وکیل آبنام بنا

وجه تسمیه بنا
ر انبـار وکیـل مشـهو   چون توسط کریم خان زند ساخته شده اسـت، بـه آب  

(.miras-https://farschto.ir/abanbar). است
دبري انبار مانبار آن را به نام آبمالک و متصرف فوقاني آب

-https://farschto.ir/abanbar)نامیــده اســت  مــي
miras.)

 .انبارآبکاربري بنا
 .معمار آن مشخص نیستسازنده بنا

ــه اتاریخ ساخت بن ــال )زندیـــ ــدود ســـ ــاي حـــ ــري  1189هـــ ــري قمـــ ( هجـــ
(miras-https://farschto.ir/abanbar.)

 

محل بنا

 هاي سلطنتي کریم خـاني در بـین بـازار و قلعـه و عمـارت     در محوطه کاخ
-يخانه وکیلي قرار دارد، خیابان اداره پست از قسمت جنوبي آن مـ دیوان
ید اي نیز در سمت غربي آن وجود دارد که بین ساختمان جدکوچه. گذرد

.انبار قرارگرفته استاداره پست و آب

(4تصویر شماره )

 (.فرضیه نویسندگان)شهري یا محله اي مقیاس بنا
 (.به طور تقریبي)مترمربع  600مساحت بنا

 انبار یـک خانـه مسـکوني وجـود داشـته     درگذشته روي آب.در حال حاضر، به صورت یک طبقه که در زیرزمین قرار داردتعداد طبقات
(miras-https://farschto.ir/abanbar. )است

(  کارفرما)مالک 
در طول زمان

ـ . ي زندیه، مالک کریم خان زند بوده استدر دوره ه در حال حاضر متعلق ب
.شهرداري است

ي کریم خان زند و حـال حاضـر، مالـک    ي بین دورهدر بازه
.به طور دقیق مشخص نیست

ان  کنندگاستفاده
در طول زمان

ــومتي،    ــا در محــدوده بناهــاي حک ــري بن ــت قرارگی ــه عل ــد ب در دوره زن
پس . تي خاندان زند بوده و بیشتر کارکرد محله اي داشته اسمورداستفاده

. ي زند در اختیار مردم قرارگرفته و کارکردي شهري داشـته اسـت  از دوره
(فرضیه نویسندگان)

ـ   در دوره ر اي به علت ساخت یک بناي مسـکوني و مغـازه ب
ــت روي آب ــوده اســــ ــکنه بــــ ــار داراي ســــ . انبــــ

(miras-https://farschto.ir/abanbar)

-شغل استفاده
 .مشخص نیستکنندگان

ان  کنندگاستفاده
(فرضیه نویسندگان)ابتدا مهاجر سپس بومي (مهاجر-بومي)

در  به همراهي کریم خـان ( فیلي ها)بدین سبب که گروهي 
دوره زندیه به شـیراز مهـاجرت کردنـد و ایـن آب انبـار در      
زمان کریم خان در اختیار خاندان کریم خـان بـوده چنـین    

.فرضیه اي شکل گرفته است

نحوه 
ساخت

 مشارکت
مردمي

 

موارد  
دیگر

اخت، به احتمال قوي به علت اینکه کارفرما حکومتي بوده است نحوه س
(.فرضیه نویسندگان)غیر مشارکتي بوده است 

 شدند البته آب انبارها معموالً به شیوه مشارکتي ساخته مي
.ولي در این مورد نشان دقیقي جهت تمییز وجود ندارد

ي  تغییرات کالبد
در طول زمان

ر اي ساخته و در طـرفین آن د هاي گذشته خانهانبار در سالبر روي آب -
. طبقه اول دو مغازه احداث شده بود که در حـال حاضـر تخریـب شـده انـد     

(miras-https://farschto.ir/abanbar)
یر انبار و برج بـادگ در موقع احداث خیابان پست، نماي سردر ورودي آب -

(miras-https://farschto.ir/abanbar). آن خراب شده است
(7تصویر شماره ) 1394انبار به موزه آب در سال تبدیل آب -
ه انبار جهت ایجـاد ورودي بـه مـوز   تخریب دیوار بین پاشیر و مخزن آب -

(1تصویر شماره ) 1394آب ایجادشده در مخزن در سال 
خزن اي با قاب فلزي در پلکان و کف مهاي شیشهها و کفقرار دادن پله -

(3و  2، 1تصاویر شماره )آب انبار 
(6تصویر شماره )ایزوگام سقف پلکان  -
(3تصویر شماره )انبار به سنگ ریزه تغییر مصالح کف مخزن آب -
(5تصویر شماره )انبار اي در ورودي آبنصب درب شیشه -

تغییرات غیر 
کالبدي در طول 

زمان

انبـــار بـــه مســـکوني و مغـــازه تغییـــر کـــاربري ســـاختمان روي آب -
miras-https://farschto.ir/abanbar)

(7تصویر شماره ) 1394انبار به موزه آب در سال تبدیل آب -
کشـي آب  بـا ورود لولـه   1331انبار از اردیبهشـت  کاهش استفاده از آب -
(1398اردیبهشت  28پادکست بازدید میداني در تاریخ )

جدول شماره 1: جدول مشخصات بنای آب انبار وکیل.

آب انبار وکیل
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تصویر شماره 1: ایجاد بازشو برای ورود به مخزن. مأخذ: رضوان یادگارتیرانی.

پایه های  و  مخزن  کف  در  سنگ ریزه  و  فلزی  قاب  با  شیشه ای  کف  نصب   :3 شماره  تصویر 
نگهدارنده جهت نمایش آثار. مأخذ: سارا نصیری کیان آبادی.

تصویر شماره 2: نصب کف پله های شیشه ای با قاب فلزی. مأخذ: سارا نصیری کیان آبادی.

.Google Earth :تصویر شماره 4: محل قرارگیری آب انبار وکیل. مأخذ

عوامل اقلیمی منطقه  :2جدول شماره 
(8تصویر شماره )به سمت دروازه قرآن طبیعيدید و منظر

ارگ کریم خان و محوطه اطراف آن، مسیرهاي سواره و پیادهمصنوع
شیب  وضعیت توپوگرافي

مثبت
 دسـت  شیب زمین در دشت ها و در قسمت پایین. شرقي است -منطقه شیراز داراي شیب عمومي غربي

. دمالیم تا بسیار کم است تا جایي کـه عـدم شـیب سـبب تجمـع آب در سـطح مـي گـرد        ( شرق)شهر 
همچنین عدم شیب مناسب در محدوده هاي جنوب، جنوب شرقي و شرق و مرکز شـهر شـیراز تجمـع    

ه ایـن  آب زیرزمیني را سبب شده و باعث باال آمدن سطح آب زیرزمیني در این مناطق گردیده است ک
نـي،  صـدوق ونی . )عامل از موانع و محدودیت هاي طبیعي توسعه فیزیکي شهر شیراز بـه شـمار مـي رود   

(1388توکلي نیا، زارعي، 
ارتفاعات در جهات شمال، شمال غرب، غرب و جنوب غرب و دامنه هاي با شیب باال در همـین جهـات   ارتفاعات

صـدوق  . )غربي شده و شکل خطي به خود گرفتـه اسـت  -عامل شکل گیري شهر شیراز با جهتي شرقي
(1388ونیني، توکلي نیا، زارعي، 

جدول شماره 2: جدول عوامل اقلیمی بنای آب انبار وکیل.
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تصویر شماره 5: نصب درب شیشه ای در ورودی آب-انبار.

تصویر شماره 10: درختان اطراف بنا. مأخذ: رضوان یادگار تیرانی، 28 اردیبهشت 1398.

تصویر شماره 8: تصویر تابلو معرفی بنای آب انبار وکیل.

.Google Earth :تصویر شماره 9: شکل زمین. مأخذ

تصویر شماره 6: ایزوگام کردن سقف آب انبار. مأخذ: رضوان یادگار تیرانی، 28 اردیبهشت 1398.

تصویر شماره 7: دید طبیعی آب انبار به سمت شمال شرقی. مأخذ: سارا نصیری کیان آبادی. 28 اردیبهشت 1398.

زمین و محیط اطراف :3جدول شماره 
 (9تصویر شماره )مستطیل افزوده  -هندسي شکل زمین

 عوارض طبیعي در زمین
 عوارض طبیعي اطراف زمین

 (8تصویر شماره )به طرف دروازه قرآن منظر طبیعي درون زمین
(10تصویر شماره )نارنج، کاج، سرو و چنار در اطراف بنا  پوشش گیاهي درون زمین

جدول شماره 3: جدول وضعیت زمین و محیط اطراف بنای آب انبار وکیل.
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خصوصیات کالبد شهري مؤثر بر کالبد بنا :4جدول شماره 
(4تصویر شماره )دانه، متراکم تخریبي، درشتتراکم بافت

(8تصویر شماره )متر  6طبقه،  2ارتفاع و تعداد طبقات بافت
(8تصویر شماره )متر  6طبقه،  2ارتفاع و تعداد طبقات همسایگي ها

(11تصویر شماره )  شطرنجينوع مسیرهاي ارتباطي درون شهري
 پیچازي

(11تصویر شماره )دسترسي  3نوع و تعداد دسترسي هاي شهري
، ، ارگ کـریم خـان، کتابخانـه عبـداهلل خفیـف     (تخریـب شـده  )خانه، اداره پسـت  دیوانهم جواري هاي بنا ازلحاظ کاربري

(11تصویر شماره ( )بافت تخریب شده)پارکینگ 
ــوان)دو طــرف ســاخت هم جواري هاي بنا ازلحاظ فرم ــه، کتابخانــه عبــداهلل خفیــفدی ارگ )، حیــاط مرکــزي (خان

(4تصویر شماره ( )هاي مسکوني تخریب شدهکریم خان و خانه
ومي از سمت شمال شرقي بنا که پارکینـگ عمـ  )جبهه دید به بنا وجود دارد  4از هر هم جواري هاي بنا ازلحاظ امکان دید به بنا

مت است، از سمت جنوب شرقي که مسیر پیاده منتهي بـه بـازار وکیـل اسـت، از سـ     
سـیر  جنوب غربي که مسیر سواره منتهي به بافت است و از سمت شمال غربي کـه م 

(11و  8تصویر شماره )( سواره و فضاي باز جلوي ارگ است، دید به بنا وجود دارد
(8تصویر شماره )  هماهنگي نماي بیروني بنا با بافت همسایگي

(8تصویر شماره )  ایگيهماهنگي خط آسمان نماي بیروني بنا با بافت همس
(پایین رفتگي با پلکان)تراز نیستند هم(ترازيهم)خط زمین و نوع هماهنگي با بافت همسایگي 

ش بـه  به علت تخریب بافت اطـراف بنـا، آب انبـار اتصـال    )در حال حاضر متصل نیست نحوه اتصال به همسایگي ها
(محیط اطراف خود را از داده است

جدول شماره 4: جدول خصوصیات کالبد شهری موثر بر کالبد بنای آب انبار وکیل.

تصویر شماره 11: همجواری های بنای اب انبار وکیل.

 
 مسیرهاي دسترسي سواره
 مسیرهاي دسترسي پیاده

 آبانبار وکیل
 ارگ کریمخان

 اداره پست
 دیوانخانه

 موزه پارس
 کتابخانه عبداهلل خفیف

 پارکینگ )بافت تخریبشده(
 خانه محتشم

 بازار وکیل
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خصوصیات کلی کالبدي بنا :5جدول شماره 
(10و  6، 5تصاویر شماره )متر  1متر، مخزن  5/3-3سردر ارتفاع و ابعاد نسبت به کوچه و بناهاي اطراف

(13و  12تصاویر شماره ( )دریچه بازدید یا هورنو و سردر) 2تعداد بازشوهاي بیروني
(5تصویر شماره ) 1تعدادورودي

(5تصویر شماره )ساده و کم (ا زیادکم ی -ساده یا پیچیده )میزان تزیینات 
(12تصویر شماره )فرم شاخص ورودي، ویژگي خاص آجرکاري راچینه ویژگي خاص در ورودي

(9و  4تصاویر شماره )جنوب غربي -شمال شرقيجهت گیري کلي بنا
(9تصویر شماره )نامتقارن استاندارد یا الگوي کلي بنا

ر تناسبات د
بنا

(9تصویر شماره )نامتقارن در کل
(9تصویر شماره )نامتقارن در نما

جدول شماره 5: جدول خصوصیات کالبدی بنای آب انبار وکیل.

تصویر شماره 13: تاق و دریچه بازدید مخزن. تصویر شماره 12: سازه و آجرکاری خاص راچینه. مأخذ: سارا نصیری کیان آبادی. 28 اردیبهشت 1398.

نام و مشخصات اجزا: 6 جدول شماره
 تزییناتتعداد 

فضا
ها و فعالیت(الحاقات)مصالح فعلي مصالح اولیه

آداب تسنن
زمان 
استفاده

مبلمان 
فضا

توضیحات

آجــــر، چــــوب،   سردر
گــــچ وخــــاک و 

ساروج

-ورودي آبايدرب شیشه -
انبار

تصــویر )فــرم شــاخص   
(5شماره 

پلکان 
(راچینه)

آجــــر، چــــوب،   
گــــچ وخــــاک و 
ساروج در بدنـه و  

هپل سنگ در کف

ایزوگام سقف -
ا اي بهاي شیشهکف پله -

قاب فلزي

ان فضایي می
ــردر و  ســــ

پاشیر

ي بــــا داراي ســــازه  
ــاص   ــاري خــ آجرکــ

و  12تصــاویر شــماره )
15)

آجر و سـاروج در    پاشیر
بدنه و سـنگ در  

پله کف

ا اي بهاي شیشهکف پله -
قاب فلزي

ــل  محــــــ
برداشت آب

ــه   ــري لول ي آب قرارگی
ــت آب از   ــراي برداش ب

مخزن
ا اي بهاي شیشهکف پله -آجر و ساروج  مخزن

قاب فلزي
ریزه در کفسنگ -
 و نـورپردازي  نصب پایـه  -

براي گالري

-مخزن به صورت ستون   
(14تصویر شماره )دار 

ــد از  آجر و ساروج  دریچه بازدیـــ
انبارآب

در بـــاالي مخـــزن و    
ــد درون  جهـــت بازدیـ

تصـویر شـماره   )مخزن 
(14و  13

تخریب شده است       بادگیر
حوضچه 

تصفیه
        

جدول شماره 6: جدول نام و مشخصات اجزای بنای آب انبار وکیل.
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تصویر شماره 15: پلکان آب انبار. مأخذ: رضوان یادگارتیرانی. 28 اردیبهشت 1398.تصویر شماره 14: مخزن ستون دار. مأخذ: رضوان یادگارتیرانی. 28 اردیبهشت 1398.

مصالح و سازه: 7جدول شماره 
فرآیند  

ساخت وساز
این کار نیاز به زمـان زیـادي داشـته    : گودبرداري. 1. شودمرحله مي 3انبار شامل به صورت کلي مراحل ساخت آبساده

س بـا  زدنـد و سـپ  سطح زمین را به وسـیله گـاو شـخم مـي    . و شاید نیمي از فرآیند ساخت را در برمي گرفته است
. دادنـد استفاده از چرخ چاه و دول که در اطراف محوطه مخزن قرار داده بودند، خاک را به سطح زمین انتقال مـي 

ي سـاز آغاز این مرحله بـا کـف  . شودریزي و اندود داخلي مخزن مياین مرحله شامل دیوارچیني، شفته: مخزن. 2
. ردار باشـد کنـد، بایـد از اسـتحکام بیشـتري برخـو     به علت اینکه بیشترین فشار را مخزن تحمل مـي . مخزن است

ي کـف،  پـس از اجـرا  . شـده اسـت  انبار ریخته مـي اي از سرب نیز در کف آبدرگذشته براي استحکام بیشتر، الیه
ي ي نهـایي کـار، انـدود سـاروج جـداره     شده اسـت و مرحلـه  ریزي پشت آن انجام ميساخت دیوار داخلي و شفته

انبـار، سـاخت و اجـراي    پس از اجراي مخزن یکي از مراحل دشوار سـاختماني آب : پوشش. 3. داخلي مخزن است
(1397: عبداللهي. )پوشش مخزن است

مشخص نیستپیچیده
(15و  12تصاویر شماره )ي با آجرکاري خاص داراي سازهتکنیک ساخت

مشخص نیستهاي محليتکنیک
مشخص نیستابزارهاي محلي
(17تصویر شماره )آجر و ساروج بوميمصالح زیرکار

 غیربومي
تصـاویر  )در مخزن به همراه مالت گچ وخاک و چوب در راچینـه و سـردر   ( به عنوان روکش و مالت)آجر و ساروج بوميمصالح روکار

(18و  17، 16، 12شماره 

 غیربومي
مشخص نیستاجزاء در محل

جدول شماره 7: مصالح و سازه بنای آب انبار وکیل.
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و روکش مالت ساروج  تصویر شماره 16: ستون های آجری 
جداره های درون مخزن سازه 

روکش(  و  مالت  )به عنوان  ساروج  و  آجر   :17 شماره  تصویر 
دیوار بین مخزن و پاشیر.

تصویر شماره 18: سردر آب انبار.

جزییات مصالح نما: 8 جدول شماره
تعداد طبقات و ارتفاعلبه بام یا سقفبدنهازاره 

متر 5/3تا  3بام از آجرداراي رخآجرسردر/نماي بیروني
جدول شماره 8: جزییات مصالح نمای بنای آب انبار وکیل.

صفات فضایی بنا: 9 جدول شماره
حوزه )بندي فضاها حوزه

(حوزه خصوصي-عمومي
ه ، پاشیر و راچین(خصوصي)مخزن 

(عمومي)
 محرمیت در کنار همدلي

(10و  6تصاویر شماره ) وضوح خلوت و جمعي
همخواني و وحدت فضا از 

طریق هندسه
 اعتدال 

روابط پیدا و پنهان 
ریاضي

ســازه بــا آجرکــاري خــاص در    
(12تصویر شماره )ي بنا راچینه

 متانت

 وحدت تأثیرگذاري بر مخاطب
انواع هندسه موجود در 

بنا
و  13تصاویر شماره )تاق در مخزن 

14)
 جامعیت

ر برآیند نیروهاي موجود، صـف توازن واالتباري
ي بدین شکل کـه نیـرو  . است

 آب با نیروي خاک و زمین در
.محاسبات در توازن قرار دارند

سردر ورودينقطه تأکید خصوصیات فضایي خاص
 (ریتم)ضرب  آشنا و صمیمي بودن

صفت  باشکوه بودن
ا هماهنگي ب

اجتماع

تکرار یا 
پذیرتعمیم

 

 نوع سازه براي تحمل منزل) منحصربه فردداراي تناسبات انساني سردرواريمردم
ــاالي آن ــکوني ب ــزل  -مس من

(مسکوني باالي آن
جدول شماره 9: صفات فضایی بنای آب انبار وکیل.
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تصویر شماره 1: پوشش گیاهی پایین دست کوه. مأخذ: سارا نصیری کیان آبادی.

چهل برکه ایج
است.  به آن دشوار  و دسترسی  دارد  قرار  بلندای کوه  در  برکه ها  این   

جوی آب از گذرگاه پیشین خود در کف دره، 120 متر بلندا می گیرد. هنوز 

این  از  آبادی وجود دارد. یکی  به هفتاد آسیاب در آن  ویرانه های نزدیک 

آسیاب ها، آسیاب تنوره بلند است. تنوره این آسیاب از سطح زمین 9 متر 

ارتفاع دارد و چهار بر است. سواره ای که آب را به تنوره می رساند نزدیک 

به 190 متر درازا دارد. رساندن آب چشمه به برکه ها، خود از کاری بزرگ 

خبر می دهد. باید راه این آب را پیمود تا به سختی کار و هنر دانشی که 

در این راه به کار گرفته شده، پی برد. این راه گرچه به چهل برکه می رسد، 

شود،  آب  از  پر  که  برکه ها  است.  می رفته  هم  دیگر  کارهای  به  میانه  در 

دیگر نیازی به رساندن آب به آن گوشه از کوه نیست، پس می توان آب را 

از نیروی آن آسیاب های  به ساختمان های گوناگون در داراالمان برد و یا 

بسیاری را به گردش انداخت، آسیاب ها بیش تر در بخش نخستین آبراهه 

نیافته  راه  کوه  و شاغولی  بستر سنگی  به  آب  هنوز  که  دارند، جایی  قرار 

است و می توان گندم را بار االغ ها تا به پای آسیاب آورده و آرد را ازآنجا 

نزدیک  به بخش های سنگی کوه  اندک اندک که جوی آب  برد.  بیرون  به 

می شود، گذرگاه و گودی جوی بهتر نمایان می شود. در بخش سنگی کوه، 

دیواره های گذرگاه، راست و شاغولی است. باید جای آب را از درون همین 

شبانکارگان  که  بود  نیاز  استادانه  کاری  درآورد.  راست  تخته سنگ های 

شاغولی  دیواره ی  آفریده اند.  را  آن  هجری  هفتم  سده ی  نخست  نیمه ی 

کوه را استادان سنگ تراش به گونه ای تراشیده اند که می توان این آبراهه را 

همچون G انگلیسی دانست. کوه را آن چنان تراشیده اند که لبه ی پایینی 

این تراش به بلندای نزدیک به پنجاه سانتی متر و با کلفتی حداقل بیست 

از بست های  لبه ها  این  برای ساختن  باید  بازبماند.  از خود کوه  سانتی متر 

دیواره های  ساختن  در  امروزه  که  همان گونه  باشند،  گرفته  کمک  چوبی 

درآمده  بستر  پهنای  گرفته می شود.  آن کمک  به  دادن  نما  برای  و  بتنی 

در سنگ این گذرگاه 30 تا 40 سانتی متر است و بلندای تراش به اندازه ای 

است که سنگ تراش بتواند ایستاده آن را بتراشد و آبیار به سادگی بتواند 

از درون آن عبور نماید. دو آبداالن کوتاه یکی به طول 7 و دیگری 2 متر 

بود  آمده  جلو  که  کوه  از  بخشی  زیر  از  را  آب  که  تا  گذرگاه ساختند  در 

بگذرانند. با گذر آب از بخش سنگی کوه، دوباره جوی به بخش واریزهای با 

نام بنگو کوچک می افتد. اینجا یک دره است که باید آب دور زند تا بتواند 

به کمر کوه روبه روی کالت آبی برسد. فرصتی ایجاد می شود که باز بتوان 

در راه آب، آسیاب و آب انبار ساخت. در این گذرگاه، افزون بر چند آسیاب 

آباره ی  بزرگ ترین  که  است  ساخته شده  سواره هایی  و  آباره ها  آب انبار،  و 

ارتفاع دارد. آب انبارهای چهل  به دره، دوازده متر  بیرون، رو  از سوی  آن 

برکه در میانه ی بلندای کوه کالت آبی جا گرفته است. یک رهگذر نا آشنا 

نمی تواند از پایین دره آن را، بدون هیچ شناختی، بیابد. همه چیز همرنگ 

کوه است. سایه ها می تواند به بیننده در پیدا کردن دیواره ها کمک نماید. 

آنگاه که دیده شد، بسیار باشکوه به نظر می آیند. این شکوه چنان است که 

برخی آن را متعلق به دوره ی ساسانیان و هخامنشیان می دانند، به گفته ی 

محمد شبانکاره ای، هر که ببیند آن را مربوط به دوره ی سلیمان می پندارد. 

چهل برکه بیننده را به سوی خود جذب می کند، او دیواره های سنگی بلندی 

را می بیند که هر از چند متری یک ستون گرد و بلند آن را استوارتر ساخته 

است. دیواره ها در یک راستا نیستند. برخی باال، برخی پایین، برخی رو به 

شرق، برخی رو به دیگر سو، برخی بلند برخی کوتاه، برخی راست و برخی 

خمیده است. دیواره ها همه از سنگ و ساروج ساخته شده است و شالوده ی 

آن ها همه برجای سفت کوه است. بیشتر دیواره هایی که از پایین دره دیده 

می شود، دیواره ی بر طوالنی تر برکه ها است. طول برکه ها همسو با تراز آن 

بخش، از کوه است. چندین برکه به دنبال هم ساخته شده است تا که دیوار 

بیرونی آن ها یک پاره باشد. ضخامت این دیواره های دراز بیش از ضخامت 

از هم جدا  را  برکه ی کنار هم  برکه ها است که دو  بر کوچک  دیواره های 

می کند. ضخامت دیواره های سرتاسری، بر روی شالوده، به بیش از سه متر 

می رسد و در باال 1.4 تا 1.8 متر است. آب چشمه ی بدره را از طریق جویی 

باالی برکه   به  باتدبیری شگفت  از کمر کوه روبه رو  به درازای 1700 متر 

آب می رساندند. وقتی آب در باالی سر برکه ها آماده شد باید آن را از این 

برکه به برکه ی دیگر برد. در اینجا جابه جایی از یک برکه به برکه ی دیگر از 

راه سرشار کردن از لبه ی دیواره است. )دشتی به نقل از جواهری،1397(.
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جدول شماره 1: جدول مشخصات چهل برکه ایج.

عوامل اقلیمی منطقه  :2جدول شماره 
هـاي  ام بارنـدگي القعر توپوگرافي به هنگباغات انجیر و مرکباتي که به دلیل قرار گرفتن در ناحیه خططبیعيدید و منظر

ه در درتوانند سیراب شوند و در بقیة ایام سـال از کانـال آبـي کـه از سـمت چشـمة بـن       زمستانه مي
.شوندمند ميکند، بهرهشمال غربي کالت آبي از بین باغات عبور مي

 مصنوع
درصد، شمال غرب 61شیب شیب مثبتوضعیت توپوگرافي

 منفي شیب
جدول شماره 2: جدول عوامل اقلیمی چهل برکه ایج.

زمین و محیط اطراف :3جدول شماره 
 شکل زمین

اي پدید  براثر جریان یافتن آب باران و چشمه در خط القعر پایین دامنة جنوبي کوه، جلگه کم عمق و کشیدهعوارض طبیعي در زمین
.آمده که بستر مناسبي براي باغات انجیر و مرکبات ایجاد کرده است

(2و  1تصویر شماره )پوشش گیاهي و باغات پایین دست کوه عوارض طبیعي اطراف زمین
 منظر طبیعي درون زمین

پوشش گیاهي درون زمین
جدول شماره 3: جدول وضعیت زمین و محیط اطراف چهل برکه ایج.

توضیحاتمشخصات بنا. 1جدول 

نام بنا

ازده در سینه جنوب باختري کالت آبي سي وچهار برکه ساخت و در کنار راه آب آن نیز یچهل برکه
(.1390جواهري،)نامند برکه ميها را چهلروي هم رفته این برکه. برکه دیگر برپا کرد

فرسـنگ   4به مسـافت  . قلعه داراالمان و چهل برکه در پنج کیلومتري شهر ایج قرار دارد
 قلعـه اي محکـم بـر بـاالي آن از گـچ و     . نامند« قالت آبي»در آنجا کوهي است که آن را 

یرون سنگ ساخته بودند که اکنون خراب شده است و کمر آن کوه، چهل برکه از سنگ ب
(الدولهآثار العجم، فرصت)[. است]آورده که در آن ها آب مي آمده 

آثار . )برکه از سنگ بیرون آورده شده استبه دلیل آنکه چهل وجه تسمیه بنا
(الدولهالعجم، فرصت

 

 ربراب در داراالمان دژ آوريتاب تفکر با ابتدا از آن با مرتبط هايآسیاب و برکه چهل.آوري و نگهداري آب بارانمحل جمعکاربري بنا
.(1397 دشتي،) اندساخته شده و طراحي دشمن يمحاصره هنگام به آب قطعي

 .معمار آن مشخص نیستسازنده بنا

اتاریخ ساخت بن
ــالم، ــاني اس ــازه  دوره می ــن س ــدمت ای ــه دوره  ق ــي ب ــاي آب ه

 شبانکارگان و حکومـت مظفرالـدین محمـدپور مبـارز در سـال     
مجمـع االنسـاب بـه تصـحیح     )هجري قمري بازمي گـردد   624

(.1363محدث،

 

محل بنا
کیلومتري دهسـتان ایـج    5شهرستان استهبان، بخش مرکزي، 

درجة شمالي و طول جغرافیایي  29.0167به عرض جغرافیایي )
(11تصویر شماره ( )درجة شرقي 54.23

 هـاي متري شمال غربي دامنه کالت آبي و باالدست باغات انجیر، سـازه  470ي در فاصله
متري از کف دره،  120ي ایج قرار دارد که در سینة کوه و ارتفاع  برکهآبي و تاریخي چهل

(.1363مجمع االنساب، به تصحیح محدث،)به سختي بناشده است 
 .ايمنطقهمقیاس بنا
  مساحت بنا

.متر است 1750متر و قلة آن نزدیک به  1600پایة آن از سطح دریا ارتفاع کوه.در چند تراز ارتفاعي مختلفتعداد طبقات

(  کارفرما)مالک 
در طول زمان

ري، جواه)الدین محمدپور ساخته شده است بنا به دستور مظفر
1390.)

ي در حال حاضر متعلق به وزارت میراث فرهنگ. در ادوار مختلف مالک آن مشخص نیست
.و گردشگري است

ان  کنندگاستفاده
در طول زمان

غییر پناه مردم محلي در زمان جنگ، به احتمال زیاد در دوره هاي بعدي استفاده کنندگان تمتمولین و افراد حکومتي
.کرده و کلیه مردم بوده اند اما این در حد فرضیه است

-شغل استفاده
کنندگان

در طول زمان تغییر کردهحکومتي، بازرگاني

ان  کنندگاستفاده
(مهاجر-بومي)

 بومي

نحوه 
ساخت

 مشارکت
مردمي

تي البته معموالً سازه هاي آبي با مشارکت مردم ساخته مي شده اما در این زمینه اطالعا؟
.جهت اثبات وجود ندارد

موارد  
دیگر

ر چون بنا حکومتي بوده است، به احتمال زیاد نحوه سـاخت غیـ  
(.فرضیه پژوهشگران)مشارکتي بوده است 

 

ي  تغییرات کالبد
در طول زمان

 (1398بازدید میداني )تخریب قلعه و دیوارهاي اطراف  -

تغییرات غیر 
کالبدي در طول 

زمان
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 Google :تصویر شماره 3: موقعیت بنا. مأخذ
.Earth

تصویر شماره 2: پوشش گیاهی پایین دست کوه. 
مأخذ: سارا نصیری کیان آبادی.

تصویر شماره 4: پوشش گیاهی پایین دست کوه . مأخذ: جواهری، 1378.

تصویر شماره 5: نمای برکه . مأخذ: جواهری، 1378.

تصویر شماره 7: برش از بنا. مأخذ: جواهری، 1378.

تصویر شماره 6: برش از بنا. مأخذ: جواهری، 1378.

تصویر شماره 8: برش از بنا. مأخذ: جواهری، 1378.
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خصوصیات کالبد شهري مؤثر بر کالبد بنا :4جدول شماره 
.بنا بر روي کوه ساخته شده است و بافت انسان ساختي در کنار آن نیستتراکم بافت

حیح مجمع االنساب، به تصـ . )متري از کف دره که به سختي بناشده است 120ارتفاع ارتفاع و تعداد طبقات بافت
(.1363محدث، 

.متر است 1750متر و قلة آن نزدیک به  1600پایة از سطح دریا ارتفاع کوهارتفاع و تعداد طبقات همسایگي ها
 شطرنجينوع مسیرهاي ارتباطي درون شهري

 پیچازي
.دارد به دلیل قرار داشتن در ارتفاع، تنها از دامنه کوه امکان دسترسي به آن وجودنوع و تعداد دسترسي هاي شهري
.قلعه داراالمانهم جواري هاي بنا ازلحاظ کاربري

.قلعه داراالمانهم جواري هاي بنا ازلحاظ فرم
.امکان دید به بنا وجود داردهم جواري هاي بنا ازلحاظ امکان دید به بنا

.یدتوان آن را دکامالً هماهنگ با بافت و رنگ کوه است به طوري که بدون دقت نميهماهنگي نماي بیروني بنا با بافت همسایگي
.هماهنگ با خطوط توپوگرافي کوهایگيهماهنگي خط آسمان نماي بیروني بنا با بافت همس

.قرارگیري در باالدست کوه(ترازيهم)خط زمین و نوع هماهنگي با بافت همسایگي 
(.4تصویر شماره )متصل نحوه اتصال به همسایگي ها

جدول شماره 4: جدول خصوصیات کالبد شهری موثر بر کالبد چهل برکه ایج.

جدول شماره 5: جدول خصوصیات کالبدی چهل برکه ایج.

خصوصیات کلی کالبدي بنا :5جدول شماره 
.متري از کف دره 120متري از سطح دریا و  1750ارتفاع ارتفاع و ابعاد نسبت به کوچه و بناهاي اطراف

-تعداد بازشوهاي بیروني
مشخص نیستتعدادورودي

مشخص نیست(ا زیادکم ی -ساده یا پیچیده )میزان تزیینات 
مشخص نیستویژگي خاص در ورودي

با توجه به مسیر آبجهت گیري کلي بنا
 استاندارد یا الگوي کلي بنا

ر تناسبات د
بنا

 در کل
 در نما

نام و مشخصات اجزا: 6 جدول شماره
مصالح  تزیینات فضاتعداد 

اولیه
ي  مصالح فعل

(الحاقات)
ها و  فعالیت

آداب تسنن
زمان  
استفاده

توضیحاتامبلمان فض

هــــاي ســــتون34مخزن
ه نگه دارنده برکـ 

 و سـکوي پشــت 
آن

 

سنگ و  -
ساروج

ه دسترسي بـ 
آب

از  مواقع نی
به آب

 پله براي 5
ــي  دسترسـ

ترآسان
ــویر ) تصـــ

(5شماره 

 4متـر درازا و   9این برکه ها 
متر پهنـا و عمـق دارنـد تـا     

ــاي  ــوان در پهن ــري  4بت مت
جـواهري،  )کفي تراز داشت 

ي بـدره  آب چشمه(. 1380
 را از طریق جویي به درازاي

متــر از کمــر کــوه    1700
بـه   روبه رو باتدبیري شـگفت 

. رسـاندند هـا مـي  باالي برکه
وقتـــي آب در بـــاالي ســـر 

ا ها آماده شد بایـد آن ر برکه
گـر  ي دیاز این برکه به برکه

جـایي از  -در اینجا جابه .برد
ر از ي دیگـ یک برکه به برکه

ي راه سرشــار کــردن از لبــه
جــواهري،  )دیــواره اســت   

1378.)
جدول شماره 6: جدول نام و مشخصات اجزای چهل برکه ایج.



علـمی66 کمـیته 
                   معـماری بومــی ایکـومـوس ایـران

تصویر شماره 9: بدنه ی چهل برکه ایج و موقعیت آن ها در کوه. مأخذ: 
جواهری، 1378.

تصویر شماره 10: تأثیرگذار بر مخاطب. 
.Fa.shafaghna.ir :مأخذ

تصویر 11: هندسه بنا.
.www.sociviews.com :مأخذ 

جدول شماره 7: مصالح و سازه بنای چهل برکه ایج.

جدول شماره 8: جزییات مصالح نمای چهل برکه ایج.

مصالح و سازه: 7جدول شماره 
.مشخص نیستسادهفرآیند ساخت وساز

.مشخص نیستپیچیده
6تصویر شماره تکنیک ساخت

.مشخص نیستهاي محليتکنیک
(1380جواهري، )هاي چوبي  بستابزارهاي محلي
سنگ و ساروجبوميمصالح زیرکار

 غیربومي
سنگ و ساروجبوميمصالح روکار

 غیربومي
.مشخص نیستاجزاء در محل

جزییات مصالح نما: 8 جدول شماره
تعداد طبقات و ارتفاعفلبه بام یا سقبدنهازاره 

نماي 
سردر/بیروني

، مجمع االنساب، بـه تصـحیح محـدث   )متري از کف دره که به سختي بناشده است  120ارتفاع سنگ و ساروجسنگ و ساروجسنگ و ساروج
1363.)

صفات فضایی بنا: 9 جدول شماره
حوزه -حوزه عمومي)بندي فضاها حوزه

(خصوصي
این برکه داراي دو حـوزه کـه یـک حـوزه مربـوط بـه آب و        

این  .نگهداري آن و دیگري مربوط به حضور انسان بوده است
 دو حوزه از هم در برکه جدا بوده و احتماالً لبه هاي هر برکه و

پاشیرهایي براي حضور انسان تعبیه شده

محرمیت در 
کنار همدلي

 

بحث خلوت و جمعي در اینجا به معناي دیگـري نمـود دارد   خلوت و جمعي
اني لبه هاي باالي مخازن و بخش پاشیر، امکان دسترسي انس

.وجود داشته و این امر جهت امنیت بوده است

 وضوح

 اعتدالهندسه تکرارشونده و هماهنگ با سایتهمخواني و وحدت فضا از طریق هندسه
ن یک رابطه مربوط به میزان محاسبه دبي آب و جمع آوري آروابط پیدا و پنهان ریاضي

ت در این مخازن و دیگر آب انبارها و نیز محاسبه مسیر حرکـ 
 آب هماهنگ با مسیر طراحي برکه ها بوده کـه نیـاز بـه دقـت    

مت به کل ساختار آب هست و بخش دیگر به محاسبات ضـخا 
وع دیوارها جهت جلوگیري از نیروي عظیم آب و بخش سوم ن

دیواره ها و محاسبات هندسي آن

 هـا بـه اسـتقرار و    در هندسه کلي حضـور پـافیلي  متانت
 در. سنگیني بنـا روي زمـین کمـک کـرده اسـت     
نیـز   ضمن قرارگیري هر برکه بر کف سنگي کـوه 
.متانت و استواري این برکه ها افزون مي نماید

القاي حـس غیرقابـل دسـترس بـودن بـه جهـت موقعیـت        ) تأثیرگذاري بر مخاطب
(قرارگیري بنا

هـاي  به جهت متصل بـودن بـه قلعـه و دیـواره    ) وحدت
ره تواند از پـایین د آشنا نميیک رهگذر نا( اطراف

ــد  ــدون هــیچ شــناختي، بیاب ــز . آن را، ب همــه چی
.همرنگ کوه است

رده ها به استقرار بنـا کمـک کـ    در هندسه کلي حضور پافیليانواع هندسه موجود در بنا
در ضمن حجم مخـازن از دیگـر هندسـه هـاي موجـود      . است

ي است و به بسیار عوامل مربوط مي گردد که هنوز جـاي بسـ  
.بررسي دارد

 جامعیت

صـي  قرارگیري در باالي کوه خاصیت روانشناسي محیطي خاواالتباري
.به برکه ها داده

نا توازن میان نیروهاي محیطي و انساني در این بتوازن
نـا  بسیار شاخص است و شخصـیت اصـلي ایـن ب   

محسوب مي گردد که موجـب مانـدگاري سـالیان    
.درازش شده است

 نقطه تأکید(قرارگیري در ارتفاعات کوه)  خصوصیات فضایي خاص
ي همرنگي با کوه آن را در طبیعت آشنا جلوه مي دهد اما بـرا آشنا و صمیمي بودن

.عابر ناآشنا غیرقابل تشخیص است
وت و تکرار یک الگوي مشخص در ارتفاعات متفا)  (ریتم)ضرب 

(پشت سر هم
.بر بلنداي چهل برکه شکوه بسیاري دیده مي شودباشکوه بودن

هماهنگي 
با اجتماع

تکرار یا 
تعمیم

پذی
ر

 
سبتاً مسیر پرپیچ وخم رسیدن به برکه ها و همچنین لبه هاي نواريمردم

کم آن ها بر ستیغ کوه و به نسبت ستیغ کوه، حس 
مردم واري را به شکوه و هراس تبدیل کرده و این 

 به احتمال قوي، به دلیل ایجاد امنیت آب در قلعه داراالمان
.بوده است

منحصربه فرد

(به جهت شیوه ساخت و موقعیت قرارگیري)  

جدول شماره 9: صفات فضایی چهل برکه ایج.
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استنتاج های سازه های آبی
سازه های آبی فرای اینکه برکه یا آسیاب یا آب انبار و یا بند باشند در 
استان فارس دارای اشتراکاتی هستند که بدان ها اشاره می شود. البته الزم 
به ذکر است که کلیه این استنتاج ها پس از مطالعات اولیه بناها به صورت 
فرضیات قابل بررسی و نیازمند اثبات بیان می گردد؛ که در زیر به این موارد 

اشاره می گردد.
اینکه  فرای  فارس:  استان  آبی  سازه های  در  مشترک  مصالح   -1
سازه آبی کجا باشد و بر روی آب های سطحی یا زیرزمینی بناشده باشد و 
حتی فرای دوره ساخت آن، از مصالح سنگ و ساروج در آن ها استفاده شده 
که احتماالً به دلیل استحکام زیاد این مصالح به کاررفته اند. به نظر می رسد 
استفاده از مقاوم ترین مصالح در بوم فرای زمان و دوره یک اصل بومی در 
این بناها محسوب می گردد. این بدان سبب است که نیروی آب بسیار زیاد 
است و درصورتی که با آن درست و مطلوب برخورد نگردد، می تواند موجب 

تخریب های بسیار گردد.
در  و  می کنند  ذکر  خود  نویسندگان  را  نام  )این  پاشویه  قاعده   -2
ادامه توضیح داده خواهد شد(: تمامی سازه های آبی در فارس از هر نوع و 
گونه ای که باشند در کنار خود یک موجودیت کمکی برای سرریز شدن و 
لبریز شدن آب اضافی احتمالی دارند که شبیه پاشویه حوض عمل می کند. 
در این مورد مثال های بیشتر می زنیم مثاًل در کنار بند امیر مسیر گاوشیر 
شبیه پاشویه عمل می کند و از این مسیر و آب اضافی احتمالی پیش از بند 
برای به راه انداختن آسیاب ها بهره گرفته می شود. لذا تفکر به اینکه اگر آب 
پشت بند سرریز شد، بتوان آن را مهار کرد و به خدمت گرفت و با همراهی 
با طبیعت از آسیب به انسان و طبیعت جلوگیری کرد، در آن مشهود است. 
زراعی  قرار داشته که زمین های  پاشویه دومی  بند،  کنار  در الیه دوم در 
بوده و این مورد هم خود یک طرح کمکی بوده که درصورتی که آب از حد 
گاوشیر هم فراتر می رفته، زمین های کشاورزی و پوشش گیاهی در مهار آب 
کمک کننده بوده است. در چهل برکه ایج هر برکه در پایین دست پاشویه 
برکه بعدی و محمل سرریزی برکه باالدست خود بوده است و این در الیه 
آبراهه ها و جوی های  به  برکه ها  قرار داشته. در الیه دوم حرکت آب  اول 
طراحی شده و رسیدن به آسیاب های پایین دست که حداقل هفت آسیاب 
بوده، الیه دوم سرریزی آب بوده و مهار خطر آب را ضمان بوده است، در 
الیه سوم پوشش گیاهی باغی پس از آسیاب به مهار آب و نرسیدن آب به 
محل زندگی مردم کمک می کرده. احتماالً به دلیل قرارگیری چهل برکه بر 
شیب تند کوه احتمال تخریب سیالب زیاد می شده، لذا با سه الیه تمهید 
نیز  آب انبار  مورد  در  است.  کاهش یافته  زیستی  مناطق  به  تخریب  مهار 
جمع آوری آب به سطح زیرزمین خود یک روش تمهیدی بوده و پس ازآن 
استفاده از پاشیر و راه پله و راچینه برای اینکه محلی اضافی برای احتمال 
سرریز آب وجود داشته باشد یک تمهید ساختاری نیز بوده است. البته این 
احتمال هم وجود دارد که آب داخل مخزن تا حدی در سال باال می آمده و 

احتمال بارش های احتمالی هم در نظر گرفته می شده است.
3- هدایت آب های سطحی به شکل طبیعی و به مناطق اطراف 
آب های  زیرزمینی:  مسیرهای  طریق  از  دوردست  به  هدایت های  و 
معموالً  است،  زیاد  اطراف  مناطق  برای  آن ها  خطر  احتمال  که  سطحی 
تمهیدات آبی برای مناطق اطراف و نزدیک خود را تأمین می کردند مانند 

بند و آسیاب و برکه و درصورتی که نیاز به انتقال آب به نقاط نسبتاً دورتر 
بوده از انتقال به صورت زیرزمینی استفاده می شده است مانند قنات. البته 
انتقال آبی الزم است در بوم فارس  این  شایان ذکر است که حد و میزان 
به بسیاری موارد ازجمله جنس زمین و حتی  مشخص گردد که احتماالً 

خطر آب بستگی دارد.
نکات خاص در مورد سد و بند امیر:

در مورد بندامیر نکات ارزشمندی به عنوان فرضیه وجود دارد که شاید 
بتواند به عنوان یک ساختار بومی برای بندها و سدها استفاده شود. به طور 

مثال
ارتفاع  امیر  بند  پشت بند:  در  آب  از  محدودی  1- جمع آوری حد 
سطح پل از پایاب تا کف رودخانه در حدی است که آب را به اندازه محدود 
دلیل  است.  متفاوت  بسیار  امروزی  سدهای  با  این  و  می کند  جمع آوری 
عمده تفاوت این دو ساختار این است که بند امیر برای بهینه سازی زیستی 
سدهای  غالب  اما  ساخته شده  بندامیر  منطقه  یعنی  خود  اطراف  مناطق 
مناطق  به  تا  می کنند  جمع  خود  پشت  در  را  آب  بسیار  حجم  امروزی 
دوردست هدایت کنند. عدم توجه به مناطق اطراف بند نه تنها برای مناطق 
که  باشد  مخرب  می تواند  سرزمین  و  بوم  سیستم  کل  برای  بلکه  اطراف 
نمونه های مختلف این ناگواری ها چه در دوران خشک سالی و چه در دوران 
به عنوان  به آب  امروزی نسبت  نوع تفکر  این  اینکه  ترسالی مشهود است. 
یک عنصر نیرومند طبیعی که همواره در طول تاریخ بااحتیاط با او برخورد 
شده، امروزه اتخاذ می گردد این سؤال را برمی انگیزد که این نوع تفکر از 
چه طمع یا کج فهمی در ساختار ساخت سازه های آبی نشأت می گیرد. البته 
همان گونه که در ابتدای این فصل گفتیم این استنتاج ها همه در حد فرضیه 

هستند و می توانند در مراحل بعدی ثابت یا رد شوند.
رودخانه؛  آب  طبیعی  گذرندگی  میزان  گرفتن  نظر  در   -2
به سمت خروجی  دهانه های بزرگ خروجی آب رود و هدایت آب 
میانی رودخانه نه خروجی کناری: نکته دیگر این است که ارتفاع دهانه 
میانی و همچنین عرض دهانه میانی بند امیر از دیگر دهانه ها بیشتر است و 
این خود نشان از آن دارد که هدایت مسیر حرکت آب در بند امیر به سمت 
میان رودخانه بوده و احتماالً این امر برای مهار خطرات آب بوده است. در 
بر  بند  و  نموده اند  توجه  بسیار  آب  دبی  به  آب  دهانه های خروجی  ضمن 
بلندترین طول مسیر در بخش بندامیر ساخته شده )البته این احتمال هم 
وجود دارد که این عرض زیاد شده  باشد که البته امر بعیدی است اما در 
حد فرضیه وجود دارد.( لذا سطح آب در این نقطه حتی در مواقع خطر نیز 
از بقیه نقاط پایین تر می رود و حضور بند خطر تازه ای برای مناطق اطراف 
ایجاد نمی نماید. ارتفاع دهانه های خروجی آب تحقیقاً بین 40 تا 50 درصد 
کل مساحت دیواره بند است و این نشان از این دارد که میزان جمع آوری 
آب و گذرندگی آب با دقت تنظیم شده. در قیاس با یک سد امروزی که 
میزان  این  از  کمتر  بسیار  دیواره  به کل  نسبت  خروجی  دهانه های  میزان 
است، می توان چنین فرضیه ای را شکل داد که بندها بر رودخانه الزم است 
تا میزان گذرندگی طبیعی آب را در نظر گیرند و از بین نبرند. در ضمن این 
مطلب که در کل گذرندگی آب در بند امیر به میانه بند هدایت می گردد 
اثبات  ارزشمند است که در صورت  نیز خود یک فرضیه  به کناره ها  نه  و 

بسیاری از سدسازی های امروزه را می تواند مرمت و بهینه سازی نماید.
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حمام گچینه

بخش سوم: 
بناهای وابسته به آب:

جدول شماره 1: جدول مشخصات حمام گچینه.

توضیحاتبنامشخصات : 1 جدول شماره
 گچینه حمامنام بنا

وجه تسمیه بنا
- 

 حمامکاربري بنا

  سازنده بنا

 (www.gashtool.com) هجري 1300اتاریخ ساخت بن

محل بنا

 (1 تصویر) قوام نارنجستان پشت زند، خانلطفعلي خیابان

 محله ايمقیاس بنا

 مترمربع 430~مساحت بنا

 1تعداد طبقات

(  کارفرما)مالک 
در طول زمان

  

ان  کنندگاستفاده
در طول زمان

 حکومتي افراد و عادي مردم

-شغل استفاده
کنندگان

 حکومتي صاحب منصبان و مختلف اقشار

ان  کنندگاستفاده
(مهاجر-بومي)

 بومي

نحوه 
ساخت

 مشارکت
مردمي

  

موارد  
دیگر

 غیر اختس نحوه است بوده حکومتي کارفرما اینکه علت به به احتمال قوي
است بوده مشارکتي

 

ي  تغییرات کالبد
در طول زمان

  دیوارکشي درنتیجه و (2 تصویر) پهلوي زمان در نمره حمام به تبدیل -
کشيلوله و نقاشي کاري،کاشي گرمخانه، در
حمام سقف ایزوگام -
هاخانهجام مرمت -
(3 تصویر) حمام بام دور دیوارکشي -

حمام نمره ایـن بخـش از ارسـن هـاي حمـام در گرمابـه       
 گچینه در دو ضلع شرقي و غربي گرمخانه عمـومي جـاي  

نه رود در میاندر واصل بین بیدارد و همچنین احتمال مي
و گرمخانه عمـومي قرارگرفتـه باشـد؛ کـه ایـن ارسـن هـا        
حمام هاي فردي هستند که بـا ابعـاد کوچـک در دوره اي    

ـ   شکل مي( پهلوي)خاص  ا گیرند و امکـان حضـور دوش ب
(2تصویر )گردد کمک آب رساني شهري در آن فراهم مي

تغییرات غیر 
کالبدي در طول 

زمان

-
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تصویر شماره1: موقعیت قرارگیری بنا.

تصویر شماره3: دیوارکشی، لوله کشی و کاشی کاری در گرمخانه. مأخذ: رضوان یادگارتیرانی، 
.1398/4/17

تصویر شماره3: ایزوگام کردن بام و مرمت جام خانه ها. مأخذ: رضوان یادگارتیرانی، 1398/4/17.

تصویر شماره2: حمام نمره.
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عوامل اقلیمی منطقه  :2جدول شماره 
طبیعيدید و منظر

ها اطراف بناکوچهمصنوع
جدول شماره 2: جدول عوامل اقلیمی حمام گچینه.

زمین و محیط اطراف :3جدول شماره 
پیچیدهشکل زمین

عوارض طبیعي در زمین
عوارض طبیعي اطراف زمین

منظر طبیعي درون زمین
پوشش گیاهي درون زمین

جدول شماره 3: جدول وضعیت زمین و محیط اطراف حمام گچینه.

خصوصیات کالبد شهري مؤثر بر کالبد بنا :4جدول شماره 
متراکمتراکم بافت

طبقه 2تا  1ارتفاع و تعداد طبقات بافت
طبقه 2تا  1ارتفاع و تعداد طبقات همسایگي ها

 شطرنجينوع مسیرهاي ارتباطي درون شهري
 پیچازي

(4تصویر )مسیر و از طریق کوچه  4نوع و تعداد دسترسي هاي شهري
مسکوني نارنجستان قوام-بافت مسکوني، عمارت اداريهم جواري هاي بنا ازلحاظ کاربري

هندسيهم جواري هاي بنا ازلحاظ فرم

 هم جواري هاي بنا ازلحاظ امکان دید به بنا

 هماهنگي نماي بیروني بنا با بافت همسایگي
 ایگيهماهنگي خط آسمان نماي بیروني بنا با بافت همس

تراز در وروديهم(ترازيهم)خط زمین و نوع هماهنگي با بافت همسایگي 
(.5تصویر )از یک جهت متصل به نارنجستان قوام است نحوه اتصال به همسایگي ها

جدول شماره 4: جدول خصوصیات کالبد شهری موثر بر کالبد حمام گچینه.

تصویر شماره5: نحوه اتصال به همسایگی.تصویر شماره4: دسترسی های شهری.
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خصوصیات کلی کالبدي بنا :5جدول شماره 
به علت قرارگیري در زمین، ارتفاع کمتري نسبت به بناهاي هم جوار داردارتفاع و ابعاد نسبت به کوچه و بناهاي اطراف

ورودي 2تعداد بازشوهاي بیروني
2تعدادورودي

(.6تصویر )ساده گچي -داراي تزیین(ا زیادکم ی -ساده یا پیچیده )میزان تزیینات 
سردر آجرکاري شدهویژگي خاص در ورودي

جنوب غربي-شمال شرقيجهت گیري کلي بنا
-استاندارد یا الگوي کلي بنا

ر تناسبات د
بنا

-در کل
-در نما

جدول شماره 5: جدول خصوصیات کالبدی حمام گچینه.

تصویر شماره 6: تصاویر تزیینات داخلی گچی.

جدول شماره 6: جدول نام و مشخصات فضاهای حمام گچینه.

مشخصات فضانام و : 6 جدول شماره
 تزییناتتعداد

فضا
ها و فعالیت(الحاقات)مصالح فعلي مصالح اولیه

آداب تسنن
زمان 
استفاده

مبلمان 
فضا

توضیحات

محل ورود بـه     2ورودي
حمام

ــاه نشــین در     ورودي ش
ــرار   ــوبي ق ــمت جن قس
دارد که با عمارت قـوام  
ــه وســیله ي   مســتقیماً ب
. یــک در ارتبــاط اســت

یک ورودي براي عمـوم  
ار در ضلع غربي بنـا قـر  

(.7تصویر )دارد 

ــر و  آجرکاري سردر ــنگ، آجـ سـ
ساروج

محل ورود بـه   
حمام

داراي چشم انـداز رو بـه     
(8تصویر )کوچه 

        جلوخان

سنگ، گچ آهـک،  کاربندي2هشتي
آجر و ساروج

-کاشــي، روکــش ســیمان
سفید و رنگ روغني

از ســمت ورودي غربــي    
بـــا یـــک دهلیـــز وارد 

. مهشتي اولیه مي شـوی 
(7تصویر )

سنگ، گچ آهـک،   2دهلیز
آجر و ساروج

ــه از      در ورودي مجموعـ
هر دو سمت
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مشخصات فضانام و : 6 جدول شماره
 تزییناتتعداد

فضا
ها و فعالیت(الحاقات)مصالح فعلي مصالح اولیه

آداب تسنن
زمان 
استفاده

مبلمان 
فضا

توضیحات

ــف و    میاندر ــنگ در ک س
در پي، گچ آهـک،  

آجر و ساروج

روکــش ســیمان و ســنگ  
هاي در بدنگندمک تیشه

ــایي  فضــــــ
 ارتباطي است
ــین فضــاي   ب

ه سـرد سـربین  
 و فضاي گـرم 
ــه کــه  گرمخان
داراي فـــــرم 
پیچشـــــــي 
جهت کـاهش  
تبــادل دمــا و 
ممانعـــــت از 
ــتقیم  دیدمسـ

.است

ــلع    ــدري در ضــ میانــ
جنـوب غـرب میـان دو    

ه بخش بینه و گـرم خانـ  
عمومي جـاي دارد کـه   

ي به شکل راهرو یا داالن
 است که به چند جا راه
دارد و هواي گرمخانه و 
بینه را از هم جـدا نگـه   
ــاي   ــک فض ــته و ی داش
ــت   ــوده اس ــانجي ب . می

ــه در  ــال دارد کـ احتمـ
ــوب شــرقي   ســمت جن

ته بینه عمومي قرار داش
(9تصویر . )است

بینه  
(سردخانه)

ــدي و2  کاربن
کاريآهک

-سنگ، آجر، کـاه 
گل و ساروج

-کاشــي، روکــش ســیمان
سفید و رنگ روغني

 رختکن افـراد 
دهاستفاده کنن

ا پس از دهلیـز بینـه یـ     
ــه   ــت کـ ــتکن اسـ رخـ
ــرم   ــه گـ ــایي نیمـ فضـ
. کمابیش خشک اسـت 
 بینه این حمـام فضـاي  
ــزرگ و  هشــت ضــلعي ب
 سرپوشــیده بــا حوضــي
ر در میان و سکوهایي د

 ایـن . گرداگرد آن است
 حوض هم براي شستن
ــن و آب  ــم آذیــ و هــ
ــت؛ و    ــا اس ــیدن پ کش
ــور داراي   ــین طــ همــ

کـه در بینـه   )دان  جامه
عمومي در زمان پهلوي 

، دریچـه  (پرشـده اسـت  
دیـد بـه ورودي آب بــه   
مجموعــه یــا چشــمه   
ــیر   ــات، داراي مسـ قنـ
. آب دزد در کنار حـوض 

(10تصویر )

جدول شماره 6: جدول نام و مشخصات فضاهای حمام گچینه.
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جدول شماره 6: جدول نام و مشخصات فضاهای حمام گچینه.

مشخصات فضانام و : 6 جدول شماره
 تزییناتتعداد

فضا
ها و فعالیت(الحاقات)مصالح فعلي مصالح اولیه

آداب تسنن
زمان 
استفاده

مبلمان 
فضا

توضیحات

کـاري  آهک2گرمخانه
و کاربندي

ــر و   ــنگ، آجـ سـ
ساروج

-کاشي و روکـش سـیمان  
سفید

 فضــاي اصــلي
حمــام جهــت 

شستشو

ــحن      ــا ص ــه ی ــرم خان گ
ش گرمابه، گرم ترین بخ

 گرمابه است این بخـش 
یک خزانه آب بـزرگ و  
دو خزانه کوچـک دارد،  

ي یکي آب سرد و دیگر
آب داغ که در دو سوي 
خزانه بـزرگ هسـتند و   
آب آن هـــا را همیشـــه 

د؛ و تمیز نگه مي داشـتن 
در دو ضـــلع شـــرقي و 
ــه   ــي گرمخانـــ غربـــ
حمـــام هـــاي نمـــره   

ط قرارگرفته انـد و توسـ  
مسیري بـه مخـزن آب   
گرم حمام که در ضـلع  
جنــــوبي گرمخانــــه  

بط قرارگرفته است، مرت
(11تصویر )است 

ــر و   1خزینه ــنگ، آجـ سـ
ساروج

آجــر و ســنگ گنــدمک   
ايتیشه

محـــل گـــرم 
ــردن آب  کـــ

وبراي شستش

درگذشته ظـرف مسـي     
بزرگـــي جهـــت گـــرم 
کردن آب داشته اسـت  

(.12تصویر )
گرمخانه  

نشینشاه
کـاري  آهک1

و کاربندي
ــر و   ــنگ، آجـ سـ

ساروج
آجــر و ســنگ گنــدمک   

ايتیشه
 براي افـراد بـا  
ــب  مناصـــــ

حکومتي

ه این گرم خانه در گرماب  
ر گچینــه توســط میانــد

ــویر ) ــه ( 13تصـــ بـــ
 گرمخانه عمومي متصل

ین شده و با بینه شاه نش
ارتبــاط دارد و در ضــلع 
ــه  ــن گرمخان ــوبي ای جن
دســــتک و خزینــــه  

ویر تص)قرارگرفته است 
14.)

بینه  
شاه نشین

کـاري  آهک1
و کاربندي

ــر و   ــنگ، آجـ سـ
ساروج

آجــر و ســنگ گنــدمک   
ايتیشه

 براي افـراد بـا  
ــب  مناصـــــ

حکومتي

بینـــه شـــاه نشـــین در   
یر گرمابه گچینه دو مس
ي دسترسي دارد که یک

از آن ها از نارنجسـتان و  
ري دیگري توسط میاند

بــه گــرم خانــه عمــومي 
 تصــویر)مــرتبط اســت 

15.)
سنگ، آجر و    اتاق نظافت

ساروج
ن در میاندر بیسفیدسیمان

بینـــــــــه و 
گرمخانــــــه، 

داراي 
ســـــــرویس 

بهداشتي
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مشخصات فضانام و : 6 جدول شماره
 تزییناتتعداد

فضا
ها و فعالیت(الحاقات)مصالح فعلي مصالح اولیه

آداب تسنن
زمان 
استفاده

مبلمان 
فضا

توضیحات

سنگ، آجر و    گلخن/تون
ساروج

محـــل گـــرم سیمان
کردن آب

   

رو  گربه
(چپیله)

        

بـــه احتمـــال زیـــاد بـــا        اندازبرف
مجموعـــه قـــوام داراي 
 یک برف انـداز مشـترک  

.بوده است
شیشه، آجر،    خانهجام

آهک، ساروج
در حال مرمت با توري و  

سیمان
16تصویر    

سنگ، آجر و    خانهچاه
ساروج

ن در میاندر بی 
گرمخانــــه و  

خزینه

   

در بینه قرار دارد    سنگ و کاشي  حوض
جدول شماره 6: جدول نام و مشخصات فضاهای حمام گچینه.

تصویر شماره 9: میاندر بین بینه و گرمخانه حمام گچینه. مأخذ: سارا نصیری کیان آبادی.

تصویر شماره 7: دهلیز و هشتی حمام گچینه. مأخذ: سار نصیری کیان آبادی، 1398/4/17.

تصویر شماره 12: خزینه حمام گچینه.تصویر شماره 11: گرمخانه حمام گچینه. مأخذ: سارا نصیری کیان آبادی، 1398/4/17.

تصویر شماره 10: بینه حمام گچینه. مأخذ: رضوان یادگارتیرانی، 1398/4/17.

تصویر شماره 8: ورودی و سردر حمام گچینه. مأخذ: رضوان یادگارتیرانی، 1398/4/17.
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تصویر شماره 13: میان در شاه نشین.

تصویر شماره 15: بینه شاه نشین از سمت ورودی نارنجستان قوام. مأخذ: رضوان یادگارتیرانی.

تصویر شماره 20: آب دزد در کف گرمخانه حمام گچینه. مأخذ: رضوان یادگارتیرانی.تصویر شماره 19: ورودی و دهلیز از سمت نارنجستان قوام. مأخذ: رضوان یادگارتیرانی.

تصویر شماره 18: کاربندی کارشده در خزینه حمام گچینه. مأخذ: رضوان یادگارتیرانی.

تصویر شماره 16: جام خانه های حمام گچینه. مأخذ: سارا نصیری کیان آبادی، 1398/4/17.

تصویر شماره 14: گرم خانه شاه نشین.
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مصالح و سازه: 7جدول شماره 
فرآیند  

ساخت وساز
 ساده

 پیچیده
مشخص نیستتکنیک ساخت

مشخص نیستهاي محليتکنیک
مشخص نیستابزارهاي محلي
 بوميمصالح زیرکار

 غیربومي
 بوميمصالح روکار

 غیربومي
مشخص نیستاجزاء در محل

جدول شماره 7: مصالح و سازه بنای حمام گچینه.

جدول شماره 8: جزییات مصالح نمای حمام گچینه.

صفات فضایی بنا: 9 جدول شماره
حوزه  )بندي فضاها حوزه

(حوزه خصوصي-عمومي
داراي دو حوزه یکي عموي براي مردم 

.عام و دیگري براي شاه نشین است
دو هشتي وجـود دارد کـه یکـي    محرمیت در کنار همدلي

براي عموم و دیگري بـراي قـوام   
.است که محرمیت دارد

جمعــي فضــاي گرمخانــه ي عمــومي و خلوت و جمعي
خلوت حمام نمره

وضوح

همخواني و وحدت فضا از  
طریق هندسه

ضـلعي   8هشتي و گرم خانه ي عمومي 
(.22تصویر )و داراي هندسه هستند 

اعتدال

متانت يروابط پیدا و پنهان ریاض
وحدتگچ بري و تزئینات حمامتأثیرگذاري بر مخاطب

جامعیت انواع هندسه موجود در بنا
توازن واالتباري

 حمام خصوصي که براي خانواده قـوام خصوصیات فضایي خاص
 ساخته شده اسـت کـه بـه نارنجسـتان    

.قوام متصل است

نقطه تأکید

(ریتم)ضرب  آشنا و صمیمي بودن
صفت   باشکوه بودن

هماهنگي با  
اجتماع

-متکرار یا تعمی
پذیر

منحصربه فرد واريمردم

جزییات مصالح نما: 8 جدول شماره
تعداد طبقات و ارتفاعلبه بام یا سقفبدنهازاره 

متر 3تا  5/2طبقه،  1آجرآجرآجرسردر/نماي بیروني

----نماي جنوبي

----نماي شرقي

----نماي شمالي

----نماي غربي

جدول شماره 9: صفات فضایی حمام گچینه.
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چهارطاقی ایج

با پوشش گنبدی  بنایی چهارگوشه  به طورکلی، چهارطاقی  چهارطاقی: 
است که دارای چهارپایه و یک طاق با چهار ورودی است. فرم چهارطاقی، 
مربع است که از یک جرز در هر گوشه، چهار قوس که چهار جرز را به هم 

وصل می کنند، یک گنبد گوشواره در باالی قوس ها ساخته می شود.
چهارطاقی ها، به عنوان یکی از مهم ترین نمودهای شناختی معماری کهن 
ایرانی، از جایگاهی بسیار مهم درزمینه ی کسب آگاهی نسبت به ریشه ها، 
کاربرد و فلسفه ی ساخت نوع ویژه ای از ساختارهای معمارانه در طی بازه ی 
زمانی دراز از اواخر دوره باستان )که حتی می تواند از این پیش تر در نظر 

گرفته شود( تا به اعماق دوران اسالمی برخوردار است.
از  مجموعه ای  با  چهارطاقی ها  مورد  در  دقیق تر  اطالعاتی  »طرح ریزی 
تناقض گویی ها درآمیخته است که ازیک طرف در نگاه رایج نسبت به بناهای 
مذهبی ساسانی و از طرف دیگر در داده های به دست آمده از: 1. کاوش های 
انجام شده در بناهای مذهبی ساسانی، 2. مشاهده ی معابد زرتشتی معاصر 
 )243 ,1990 ,Huff(»و 3. مشاهده ی خود چهارطاقی ها وجود دارد
در همین رابطه آندره گدار معتقد است که »هرچند که معبدها اغلب به 
که  کرد  دقت  باید  ولی  رسیده اند،  ما  به دست  مجزا  شکل چهارطاق های 
شده  محرز  آن ها  بودن  آتشگاه  آنگاه که  حتی  تنها،  چهارطاق های  همه ی 

باشد، بقایای معابد نست. بعضی از آن ها چیزهایی هستند که به علت عدم 
وجود کلمه ی بهتری من آن ها را عالمت می نامم. این عالمت ها عموماً بر 
بلندی ها، در مرئی و منظر مرکز مهم جمعیت یا در گردنه ها قرار می گرفتند 
و به همین دلیل به سهولت قابل شناسایی اند«)گدار، 1375(. از سویی دیگر 
برخی دیگر از پژوهشگران »با توجه به زاویه های متناسب با تغییرات میل 
محور خورشید که ناشی از نسبت مناسب اندازه های پایه های چهارطاقی به 
فاصله ی میان آن ها و طول هر ضلع بنا که گویا بین 1.32 تا 1.39 سانتی متر 
است، کاربرد آن ها را گاهنگارانه و تقویمی می دانند«)غیاث آبادی، 1380(؛ 
سطح  با  چهارطاقی ها  بنای  از  اصلی  هدف  درباره ی  اظهارنظر  بااین همه 
اطالعاتی که اکنون از این نوع بنا در دست داریم و با توجه به چنان کیفیت 
متغیری در طرح و پراکندگی جغرافیایی آن ها،  خام و ناپخته می نماید و 
از سوی دیگر نیز »شباهت موجود بین آتشکده های کاوش شده و اماکن 
چهارطاق های  اصلی  کاربرد  تشخیص  گنبد(  )امامزاده،  اسالمی  مقدس 
کاوش نشده را بسیار سخت می کند، به ویژه در فارس و کرمان، ایاالتی که 
در آن ها زرتشتی گری و اسالم در طی قرون اولیه ی اسالمی شانه به شانه ی 

.)1990 ,Huff( یکدیگر به نشو و نما پرداختند

جدول شماره 1: جدول مشخصات چهارطاقی ایج.

توضیحاتبنامشخصات : 1 جدول شماره
05/10/1352: تاریخ ثبت 957: شماره ثبت.چهارطاقينام بنا

  وجه تسمیه بنا

کاربري بنا
. مـذهبي هـاي محل جمع شدن آب در حـوض بـراي آیـین   

(.1تصویر شماره )تقسیم آب بین باغ دارها 
 

سازنده بنا
یـر آن  ها پس ازآن به دستور امآتشکده به دست شبانکاره.معمار آن مشخص نیست

امـا زمـان سـاخت    ( ق.ه 633)زمان به مسجد تبدیل شد 
.چهارطاقي مشخص نیست

 .دوران ساسانیانتاریخ ساخت بنا

محل بنا

کیلـومتري دهسـتان    5شهرستان استهبان، بخش مرکزي، 
درجـة شـمالي و طـول     29.0167به عرض جغرافیایي ) ایج

(.2تصویر شماره ( )درجة شرقي 54.23جغرافیایي 

ایج در اصل ایـگ بـود، بعـد از تصـرف اعـراب او را ایـج        
در قــدیم شــهري معتبــر بــود و چنــد صدســال  . گفتنــد

پایتخت ملوک شبانکاره بود
(.ي ناصريفارسنامه)

 .ايمنطقهمقیاس بنا
.متر 5هر ضلع .مترمربع 25مساحت بنا

 متر 6طبقه و در حدود  1تعداد طبقات
 بناي عموميدر طول زمان( کارفرما)مالک 
کردان شبانکارهمردم محليانکنندگان در طول زماستفاده

.تمامي اصناف جامعهکنندگانشغل استفاده
-بومي)کنندگان استفاده

(مهاجر
 بومي

نحوه 
ساخت

.در مورد نحوه ساخت نمي توان فرضیه دقیقي ارائه داد مشارکت مردمي
/masgdhttps://farschto.ir-به دست شبانکارانموارد دیگر

Miras/
 

انتغییرات کالبدي در طول زم
 (/Miras/-masgdhttps://farschto.ir)مرمت بنا  -
(4و  3تصاویر شماره )

.تبنا مرمت  شده است اما تاریخ دقیق آن مشخص نیس

ول تغییرات غیر کالبدي در ط
زمان

- 
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تصویر شماره 1: محل جمع شدن آب در چهارطاقی. مأخذ: آریانا طاهری، بازدید آبان 1398.

تصویر شماره 4: عکس بعد از مرمت چهارطاقی. ماخذ:
)https://farschto.ir/ masgd- Miras(

تصویر شماره 3: عکس قبل از مرمت چهارطاقی. ماخذ:
)https://farschto.ir/ masgd- Miras(

تصویر شماره 2: محل بنا. مأخذ: دشتی، 1397.

.Google Earth :تصویر شماره 6: نقشه توپوگرافی آتشکده. مأخذ: آریانا طاهری، بازدید میدانی آبان 1398.تصویر شماره 5: نقشه توپوگرافی. مأخذ

عوامل اقلیمی منطقه  :2جدول شماره 
.هاي انارهاي اطراف جوي آب، باغصخرهطبیعيدید و منظر

.ي دراالمان، آسیاب و مسجد سنگيقلعهمصنوع
(5تصویر شماره )در دامنه کوه تشیب مثبوضعیت توپوگرافي

(5تصویر شماره )درجه در جهت شمال شرق  47شیب يشیب منف
جدول شماره 2: جدول عوامل اقلیمی چهارطاقی ایج.

زمین و محیط اطراف :3جدول شماره 
مربعشکل زمین

 عوارض طبیعي در زمین
کوه، صخره، جوي آب و درختانعوارض طبیعي اطراف زمین

(1تصویر شماره )حوض آب منظر طبیعي درون زمین
 پوشش گیاهي درون زمین

جدول شماره 3: جدول وضعیت زمین و محیط اطراف چهارطاقی ایج.



79 تابستان 1399 / شـماره 5

تصویر شماره 8: آسیاب. مأخذ: سارا نصیری کیان آبادی، بازدید آبان 1398. تصویر شماره 7: مسجد سنگی. مأخذ: سارا نصیری کیان آبادی، بازدید آبان 1398.

جدول شماره 4: جدول خصوصیات کالبد شهری موثر بر کالبد چهارطاقی ایج.

خصوصیات کلی کالبدي بنا :5جدول شماره 
متر است 6ارتفاع بنا حدوداً ارتفاع و ابعاد نسبت به کوچه و بناهاي اطراف

دو ورودي در سمت شمال و شرق، دو پنجره که یکي از آن ها مسـدود شـده   ) 5تعداد بازشوهاي بیروني
دو مـدخل ورود و خـروج آب در   . است و یک هور نور کوچک در سقف( جنوب)

(سمت شرق و غرب هم وجود دارد
(شمال و شرق) 2تعدادورودي

ساده و کم(ا زیادکم ی -ساده یا پیچیده )میزان تزیینات 
.رودتر از سطح زمین است و با دو پله پایین ميفضاي داخلي کمي پایینویژگي خاص در ورودي

جنوب غرب -شمال شرق جهت گیري کلي بنا
ضـلع آن   4شده کـه از هـر   ها در زمیني مربع شکل ساخته ميعموماً چهارتاقياستاندارد یا الگوي کلي بنا

.ورودي داشته و داراي سقفي گنبدي شکل بوده است
تناسبات  

بنادر 
 در کل
در نما

جدول شماره 5: جدول خصوصیات کالبدی چهارطاقی ایج.

vبناخصوصیات کالبد شهري مؤثر بر کالبد  :4جدول شماره 
.فاصله داشتن بافت از بناتراکم بافت

 ارتفاع و تعداد طبقات بافت
( متـر  4متـر و ارتفـاع    7متـر طـول ایـوان     2مسـجد سـنگي بـه عـرض     )یک طبقه ارتفاع و تعداد طبقات همسایگي ها

(/Miras-masgdhttps://farschto.ir/.)
 شطرنجينوع مسیرهاي ارتباطي درون شهري

.حرکت در میان عوامل طبیعيپیچازي
.از دامنه کوهنوع و تعداد دسترسي هاي شهري
(.8و  7تصاویر )مسجد سنگي، آسیاب هم جواري هاي بنا ازلحاظ کاربري

(.7تصویر شماره ( )مسجد سنگي)تاق هم جواري هاي بنا ازلحاظ فرم

.امکان دید به بنا از پایین کوه نیست  هم جواري هاي بنا ازلحاظ امکان دید به بنا

.مصالح بنا سنگ و گچ است که با بافت پیرامون همخواني داردهماهنگي نماي بیروني بنا با بافت همسایگي
.عدم هماهنگي به دلیل گنبدي بودن سقف چهارطاقيایگيهماهنگي خط آسمان نماي بیروني بنا با بافت همس

.تراز نیستهم(ترازيهم)خط زمین و نوع هماهنگي با بافت همسایگي 
.متصل نیستنحوه اتصال به همسایگي ها
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نام و مشخصات فضا: 6 جدول شماره
تعدا
د

  تزیینات
فضا

مصالح فعلي  مصالح اولیه
(الحاقات)

ها و آداب  فعالیت
تسنن

زمان  
هاستفاد

مبلمان  
فضا

توضیحات

ورودي شامل درگاه    محل ورود به بناسنگ و گچسنگ و ساروج 2ورودي
د  و پله در ابتداي ورو

است
ل  در بنا طاق نما و نغو --سنگ و گچسنگ و ساروج 4تاق

در عین  . وجود دارد
اینکه برخي طاق ها  

بازشو به بیرون  
.هستند

ســـازي آن از گوشـــه   سنگ و گچسنگ و ساروج  گنبد
ــت  ــکنج اس ــوع اس . ن

وش گنبد از نوع فیلپـ 
.و داراي هورنو است

هگنبدخان
 

    سنگ و گچسنگ و ساروج  

     سنگ و ساروج  حوض
جدول شماره 6: جدول نام و مشخصات فضاهای چهارطاقی ایج.

مصالح و سازه: 7جدول شماره 
فرآیند  

ساخت وساز
.سادهساده

 پیچیده
یک جرز در هر یک از چهارگوشه نقشه، چهار قوس که چهار جرز را به هم متصـل مـي کنـد، یـک گنبـد کـه بـه        تکنیک ساخت

مـه  کمک یک گوشواره در باالي قوس ها ساخته مي شود و یک درگاه که در هر یک از چهار ضلع بنـا پـس از خات  
(.15تصویر شماره )کار به وجود مي آید 

.مشخص نیستهاي محليتکنیک
.مشخص نیستابزارهاي محلي
.بوميبوميمصالح زیرکار

 غیربومي
.بوميبوميمصالح روکار

 غیربومي
.مشخص نیستاجزاء در محل

جدول شماره 7: مصالح و سازه بنای چهارطاقی ایج.

جزییات مصالح نما: 8 جدول شماره
تعداد طبقات و ارتفاعلبه بام یا سقفبدنهازاره 

متر 6یک طبقه حدود سنگ الشه و گچسنگ الشه و گچنداردسردر/نماي بیروني

متر 6یک طبقه حدود سنگ الشه و گچسنگ الشه و گچنداردنماي جنوبي

متر 6یک طبقه حدود سنگ الشه و گچسنگ الشه و گچنداردنماي شرقي

متر 6یک طبقه حدود سنگ الشه و گچسنگ الشه و گچنداردنماي شمالي

متر 6یک طبقه حدود سنگ الشه و گچسنگ الشه و گچنداردنماي غربي

جدول شماره 8: جزییات مصالح نمای چهارطاقی ایج.
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تصویر شماره 9: پنجره چهارطاقی. مأخذ: سارا نصیری کیان آبادی، بازدید آبان 1398.

تصویر شماره 11: گنبدخانه چهارطاقی.

تصویر شماره 13: گنبد چهارطاقی. مأخذ: سارا نصیری کیان آبادی.

تصویر شماره 10: پنجره چهارطاقی. مأخذ: سارا نصیری کیان آبادی، بازدید آبان 1398.

تصویر شماره 12: گوشه سازی چهارطاقی. مأخذ: سارا نصیری کیان آبادی، بازدید آبان 1398.

تصویر شماره 14: هورنو گنبد چهارطاقی. مأخذ: سارا نصیری کیان آبادی، بازدید آبان 1398.
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صفات فضایی بنا: 9 جدول شماره
حوزه  )بندي فضاها حوزه

(حوزه خصوصي-عمومي
و  پوشیده بودن بنـا در میـان دره  محرمیت در کنار همدلي(عمومي)  

 درختان که نشـان از کـاربري آن  
بــراي عــده اي از مــردم اســت    

(شبانکاره ها)

واضح بودوضوح(جمعي)  خلوت و جمعي
کده بناي مذهبي که در ابتدا آتش

بود و بعد محـراب بـه آن اضـافه    
ـ  وع مي شود یعني مشخص بودن ن

فضا در دوران هاي مختلف
 

همخواني و وحدت فضا از  
طریق هندسه

ــاي داخلــي داراي اعتــدال    اعتدال(ي متقارن و مرکزگراهندسه)   فض
ــتي  ــد و روان)زیسـ ــود ( کالبـ بـ

چنانکـه در فضــا حــس بــودن در  
یک نقطه خاص و داراي آرامـش  

.مشهود بود

 متانت يروابط پیدا و پنهان ریاض

(ي متقارن و مرکزگراهندسه)  وحدت(آرامش در فضا)  تأثیرگذاري بر مخاطب

ود ایـن  درگذشته به دلیل پایین بجامعیت(اسکنج، مربع)  انواع هندسه موجود در بنا
سـان  بنا از قلعه ي باال دسترسي آ

 براي همه داشته است و حتي در
دوران هاي متفاوت براي مـذاهب  

متفاوت

ــا، متقــارن  توازن واالتباري ــودن بن چهارضــلعي ب
ر بودن و حتي مصـالح یکسـان د  

همه ي قسمت هاي بنا

ــو ) نقطه تأکید(داراي محلي جهت جمع شدن آب)  خصوصیات فضایي خاص ــایین و هورن حــوض آب در پ
(درباال

ــایر    ) آشنا و صمیمي بودن ــبیه س ــکلي ش ــرم و ش داراي ف
(هاچهارتاقي

تکــــرار ( زوج)تکــــرار اضــــالع (ریتم)ضرب 
هشت ضلعي در باال و پایین

چهار جهت باز

صفت   باشکوه بودن
هماهنگي با  

اجتماع

-متکرار یا تعمی
پذیر

ایر داراي فرم و شکلي شبیه سـ ) 
(هاچهارتاقي

استفاده از مصالح سادهواريمردم
محلي براي عبادت و استراحت مردم

(  هدرگذشت)دسترسي آسان براي همه 
ابعاد انساني

داراي محلي جهت جمع شـدن  ) منحصربه فرد
(آب

جدول شماره 9: صفات فضایی چهارطاقی ایج.
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آسیاب داراالمان ایج

جدول شماره 1: جدول مشخصات آسیاب داراالمان ایج.

.Google Earth :تصویر شماره 2: سیمای طبیعی سایت. مأخذ: دشتی: 1397.تصویر شماره 1: موقعیت زمین. مأخذ

توضیحاتبنامشخصات : 1 جدول شماره
18/6/1387تاریخ  23460شماره ثبت 1دارالمان آسیاب بقایاي نام بنا

 قرارگیري در کنار آثار و بقایاي قلعه دارالمانوجه تسمیه بنا
 آسیاب کردن غلهکاربري بنا

سازنده بنا

شبانکاره ها
  شندمي با شبانکاره ها بنا سازنده محلي، شواهد و بازدید اساس بر

  رضیه ايف پژوهشگران برمي گردد؛ قاجار دوره به بنا ثبت تاریخ ولي
  اشدب شبانکاره ها دوره به مربوط بنا ریشه هاي است ممکن که دارند

.است مرمت شده و ساخته دوباره قاجار دوره در و

بویـه در فـارس و هـم زمـان بـا      در اواخر حکومـت آل 
ن بنـدي جدیـدي در میـا   قدرت گیري فضلویه، گـروه 

 .گیـرد کردان فـارس بـا عنـوان شـبانکاره شـکل مـي      
هجـري   510فارسنامه ابن بلخي که در حـدود سـال   

ي قمري نگاشـته شـده از قـدیمي تـرین منـابع تـاریخ      
است کـه بـه شـبانکاران اشـاره کـرده اسـت و زمـان        

دد شکل گیري آن ها را به اواخر عصر آل بویه برمـي گـر  
(.1388رضاییان، )

 دوره قاجاریهاتاریخ ساخت بن

محل بنا
کیلومتري شهر ایـج، دامنـه    8/3شهرستان استهبان، بخش مرکزي، 

(.1تصویر شماره )دره غربي کوه بن
 210فاصـله تـا شـیراز     -جنوب شرقي اسـتان فـارس  

کیلومتر

مقیاس بنا
نفر از سـوي   6236، 1395جمیعت این شهر در سال منطقه اي

ــت     ــده اســ ــالم شــ ــران اعــ ــار ایــ ــز آمــ مرکــ
(www.amar.org.ir.)

 مترمربع 40حدود مساحت بنا
 (4تصویر شماره )متر  6ارتفاع حدود تعداد طبقات

(  کارفرما)مالک 
در طول زمان

در دوران قاجار به عنـوان بنـاي عمـومي بـوده اسـت و در آن دوران      
رت این فرضـیه بـه صـو   )به احتمال زیاد مالک آن قاجاریان بوده است 

(.1398بازدید ایج، پاییز ( )مشخص نیستدقیق 

  بوده شبانکاره ها زمان در ساخت فرضیه اساس بر
  رد و بوده اند؛ شبانکاره ها اولیه مالک احتماالً و است

.است بوده حکومت آن مالک قاجاریه دوران
ان  کنندگاستفاده

در طول زمان
 وستاي ایجمردم ر

-شغل استفاده
کنندگان

 (1398پادکست سفر ایج، )دامداري و کشاورزي 

ان  کنندگاستفاده
(مهاجر-بومي)

 بومي، ساکنین روستاي ایج

 مشخص نیستنحوه ساخت
دي  تغییرات کالب

در طول زمان
(4و  3شماره / تصاویر آسیاب)تخریب آسیاب

تغییرات غیر  
  کالبدي در طول

زمان

به جاي گندم، جو و ذرت، حناسنگ را پودر مي نمـوده و بـه مصـرف    
محمدرضـا آل ابـراهیم   )تهیه سفیداب حمام مي رسـانیده مـي شـده    

(.محقق و نویسنده استهباني
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عوامل اقلیمی منطقه  :2جدول شماره 
(2تصویر شماره )هاي انار هاي اطراف جوي آب، باغصخرهطبیعيدید و منظر

(.3تصویر شماره )ي دراالمان، چهارطاقي و مسجد سنگي قلعهمصنوع
.دره واقع در شمال غربي شهر ایجدر دامنه  غربي کوه بنتشیب مثبوضعیت توپوگرافي

درجه قرارگرفته   45درجه اما بنا کامالً در دامنه کوه و در شیب بیش از  25تا  20شیب مسیر حدود 
(.4و  5و  6تصویر شماره )است 

-يشیب منف
یـا و  هاي انجیر، انار، نخل، کاج سیاه، در برخي منـاطق زیتـون، اقاق  پوشش گیاهي منطقه شامل درختپوشش گیاهي غالب منطقه

(.1397: دشتي)هاي گون است بوته
داراالمان دژ نزدیکي در بندره چشمه ي وجودخصوصیات آب منطقه

ستین  از نیروي آب، آسیاب ها به گردش انداخته مي شود، بیشترین جایگیري آسیاب ها در بخش نخ
شتي،  د)آبراهه است و مي توان گندم را بار االغ ها تا به پاي آسیاب آورده و آرد را از آنجا به بیرون برد 

1397.)
وجه  نور منطقه با ت)زیست منطقه محیط

(به عوارض محیطي
.(5 شماره تصویر()1397 دشتي،) توپوگرافي القعر خط ناحیة در گرفتن قرار

جدول شماره 2: جدول عوامل اقلیمی آسیاب داراالمان ایج.

جدول شماره 3: جدول وضعیت زمین و محیط اطراف آسیاب داراالمان ایج.

تصویر شماره 5: تحلیل حرکت خورشید روی سایت. مأخذ: دشتی: 1397.تصویر شماره 3: سیمای مصنوع سایت. مأخذ: دشتی: 1397.

.Google Earth :تصویر شماره 4: نقشه توپوگرافی. مأخذ

زمین و محیط اطراف :3جدول شماره 
8تصویر شماره شکل زمین

.سایت آسیاب در شیب کوه بن دره قرارگرفته استعوارض طبیعي در زمین
).9 تصویر بن دره کوه .است زاگرس رشته کوه هاي جزء آن کوه هاي و دارد قرار کوهستاني منطقه در ایجعوارض طبیعي اطراف زمین

  ایج شهر در گردشگري-تاریخي مکاني نام مي شود یاد آن از بدره نام با ایج شهر محلي زبان در که بن دره
  کرد شارها دراز باغ به مي توان که تشکیل شده باصفا هاي باغ زیادي تعداد از مجموعه این .است فارس استهبان

.(1387 ابراهیم آل) (10 تصویر) است باغ این زیاد طول کرده اند نام گذاري دراز باغ را، باغ این این که دلیل و
  بدره چشمه ي از آب این است، دل نشین و گوارا آب داراي که مي گذرد جویباري زیبا باغ هاي این میان از
که در ورودي ایج از استهبان قرار دارد و در    چشمه بندره .مي کند سیراب را درختان و مي جوشد( بندره)

(.11تصویر (. )1367ناصري )اطراف آن آثار تاریخي هخامنشي یافت مي شود 

-منظر طبیعي درون زمین
-پوشش گیاهي درون زمین
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تصویر شماره 6: آسیاب دارالمان. مأخذ: آریانا طاهری، 1398.

تصویر شماره 7: نقشه توپوگرافی. مأخذ: آریانا طاهری، بازدید میدانی آبان 1398.

تصویر شماره 9: کوه بن دره. مأخذ: سارا نصیری کیان آبادی، بازدید میدانی 1398.

تصویر شماره 11: مسیر چشمه بن دره. مأخذ: سارا نصیری کیان آبادی، بازدید میدانی 1398.

تصویر شماره 10: باغ دراز. مأخذ: سارا نصیری کیان آبادی، بازدید میدانی 1398.

تصویر شماره 12: آسیاب دارالمان. مأخذ: جوکار، 1398.

.Google Earth :تصویر شماره 8 : موقعیت و شکل زمین. مأخذ



علـمی86 کمـیته 
                   معـماری بومــی ایکـومـوس ایـران

خصوصیات کالبد شهري مؤثر بر کالبد بنا :4جدول شماره 
(3 شماره تصویر) آب حرکت مسیر امتداد در و کاربري ها داشتن فاصلهتراکم بافت

-ارتفاع و تعداد طبقات بافت
  (متر 4 ارتفاع و متر 7 ایوان طول متر 2 عرض به سنگي مسجد) طبقه یکارتفاع و تعداد طبقات همسایگي ها

(/Miras-masgdir/.//farschto:https).
-شطرنجينوع مسیرهاي ارتباطي درون شهري

طبیعي عوامل میان در حرکتپیچازي
ارتفاع در داشتن قرار دلیل به کوه و دامنه از تنهانوع و تعداد دسترسي هاي شهري
.(3 شماره تصویر) دارالمان قلعه سنگي، مسجدهم جواري هاي بنا ازلحاظ کاربري

.(3 شماره تصویر) (سنگي مسجد) تاقهم جواري هاي بنا ازلحاظ فرم

.نیست کوه پایین از بنا به دید امکانهم جواري هاي بنا ازلحاظ امکان دید به بنا

ساروج و سنگ مثل بومي مصالح از استفادههماهنگي نماي بیروني بنا با بافت همسایگي
  اربريک در تفاوت دلیل به و چهارطاقي؛ سقف بودن گنبدي دلیل به هماهنگي عدمایگيهماهنگي خط آسمان نماي بیروني بنا با بافت همس

.است متفاوت اطرافش بناهاي دیگر با آسمان خط و فرمي ازلحاظ بنا
  با و ؛رفتن پایین و باال براي پله و پي ساخت در طبیعي شیب از گرفتن کمک(ترازيهم)خط زمین و نوع هماهنگي با بافت همسایگي 

.نیست ترازهم اطراف کاربري هاي
.صخره دل از آسیاب بیرون زدگينحوه اتصال به همسایگي ها

.نیست متصل خاصي کاربري هیچ با و
جدول شماره 4: جدول خصوصیات کالبد شهری موثر بر کالبد آسیاب داراالمان ایج.

خصوصیات کلی کالبدي بنا :5جدول شماره 
است متر 12 حدود ارتفاعارتفاع و ابعاد نسبت به کوچه و بناهاي اطراف

  پایین در بازشو یک و (12 شماره تصویر) غالت ورود سمت به بازشو یک دربتعداد بازشوهاي بیروني
.(13 شماره تصویر) آسیاب داخل به افراد ورود براي

.(13 شماره تصویر) رو انسان ورودي عدد 1تعدادورودي
.(13 شماره تصویر) کم و ساده(ا زیادکم ی -ساده یا پیچیده )میزان تزیینات 

.(13 شماره تصویر) آسیاب درب ارتفاع بودن کوتاهویژگي خاص در ورودي
غربي– شرقيجهت گیري کلي بنا

عموماً آسیاب ها داراي چاه و تنوره هستند و یک ورودي براي غالت و یک  استاندارد یا الگوي کلي بنا
.ورودي براي کاربران دارند

ر تناسبات د
بنا

در کل
در نما

جدول شماره 5: جدول خصوصیات کالبدی آسیاب داراالمان ایج.

نام و مشخصات فضا: 6 جدول شماره
تعدا
د

  تزیینات
فضا

مصالح فعلي  مصالح اولیه
(الحاقات)

ها و آداب  فعالیت
تسنن

زمان  
هاستفاد

مبلمان  
فضا

توضیحات

13تصویر شمار --محل ورود به بنا-سنگ و گل-1ورودي
  12به عمق تقریباً -دائم -سنگ و ساروج-1چاه

متر
-------1جوي آب

گل، چوب و  -1آسیاب
سنگ

ابزارهاي  -دائمآسیاب غالت-
مورداستفاده از  

جنس چوب بوده  
است

محل قرارگیري  -دائم--سنگ و کل-1گودال
ویر  تص)سنگ آسیاب 

(14شماره 
جدول شماره 6: جدول نام و مشخصات فضاهای آسیاب داراالمان ایج.
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تصویر شماره 13: آسیاب دارالمان. مأخذ: جوکار، 1398.

تصویر شماره 16: رسوبات حاصل از رطوبت در رویه ی داخلی آسیاب. مأخذ: جوکار، 1398.تصویر شماره 15: رسوبات حاصل از رطوبت در رویه ی داخلی آسیاب. مأخذ: جوکار، 1398.

تصویر شماره 14: فضای داخلی آسیاب. مأخذ: جوکار، 1398.

مصالح و سازه: 7جدول شماره 

فرآیند  
ساخت وساز

(.ظاهري ساده دارد اما عملکرد آن پیچیده است)مشخص نیست ساده

.مشخص نیستپیچیده

-تکنیک ساخت

-هاي محليتکنیک

-ابزارهاي محلي

سنگ موجود در محلبوميمصالح زیرکار

 غیربومي

(.15تصویر شماره )مالت گل و ساروج بوميمصالح روکار

 غیربومي

 اجزاء در محل

جدول شماره 7: مصالح و سازه بنای آسیاب داراالمان ایج.
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جدول شماره 8: صفات فضایی آسیاب داراالمان ایج.

استنتاج ها و فرضیه های سازه های وابسته به آب:
در این سازه ها، معموالً ازنظر مصالح مشابهت هایی با سازه های آبی وجود 
دارد. درعین حال به طورمعمول سازه های وابسته به آب دارای آداب ورسوم 
فرهنگی خاص و حتی ساخت هستند. به طور مثال آب در محل بنا طوری 
سریع  و  داشته  باشد  آرامش  و  تأمل  قدری  فضا  در  که  می گردد  طراحی 
است(؛  متفاوت  کاماًل  مطلب  این  باغ ها  بحث  در  احتماالً  )البته  نشود  رد 
به شکل های  آن  برای  و  است  مهمی  مسئله  بسیار  آب  تمیزی  در ضمن 
مختلف تمهیداتی در نظر گرفته می شود. مثاًل در چهارطاقی جهت ورودی 
داشتند که آب در  زاویه  به هم  نسبت  150 درجه  تقریباً  و خروجی آب 
هنگام رسیدن به حوض آلودگی های احتمالی خود چون برگ و ... را بتواند 
در حوضچه آرام کند تا قابل تمیز شدن باشد. در ضمن حجم آب و حجم 
حوض ها نیز احتماالً به جهت این پاکی آب به قدر خاصی تنظیم می شده 
که فعاًل در این مورد باید بررسی های بیشتری انجام پذیرد. در ضمن برخی 
مراسم محلی چون نام گذاری کودکان و ... هنوز در کنار این سازه ها انجام 

می گیرد و خود نشان از اهمیت آن در آداب و سنن مردم دارد.
در مورد آسیاب نیز طبق گفته افراد آداب ورسومی برای آسیاب وجود 

داشته  است. در ضمن در مورد آسیاب می توان گفت که ساختار حرکت 
آب در آسیاب جهِت به حرکت درآوردن چرخ آسیاب و بعد گذر این آب به 
سمت باغ ها، خود نشان از استفاده دقیق از آب و باز تصدیق اصل پاشویه 
در ساختار سازه های وابسته به آب است. این مورد در چهارطاقی هم نمود 

دارد.
در ضمن در مورد آسیاب، حرکت و فشار زیاد آب باعث شده تا سازه 
تنوره آسیاب، بسیار مقاوم ساخته شود تا بتواند فشار و نیروی آب را تحمل 

نماید.
در حمام نیز آداب ورسوم های بسیاری وجود داشته که شاید الزم است 
به تفضیل بیان گردد. یکی از این آداب قرق کردن حمام برای ورود خانواده 
به  آب  به هرحال  بوده اند.  فرماندار شیراز  زمان  آن  در  که  بوده  است  قوام 
علت کیفیت معنایی خاصی که برای ایرانیان داشته، همواره مورد تقدیس 
از آن آداب فرهنگی شکل می گرفته  است.  و تکریم بوده و برای استفاده 
امید است که بتوانیم در پژوهش های آتی این مفاهیم را بیشتر بشناسیم 
و شاید که بتوانیم نگاه صحیح فرهنگی خود را به عناصر طبیعت ازجمله 

آب بازیابیم و نو کنیم.

صفات فضایی بنا: 8شمارهجدول 
حوزه  )بندي فضاها حوزه

(حوزه خصوصي-عمومي
 محرمیت در کنار همدليعمومي

واضح بودن نماي بناوضوحخلوتخلوت و جمعي
  در آن نماي از بنا عملکرد 

  و گویا مختلف دوران هاي
.خواناست

همخواني و وحدت فضا از  
طریق هندسه

 اعتدالتناسبات در ارتفاع و عملکرد بنا

 متانتکارکرد آسیابيروابط پیدا و پنهان ریاض
 وحدتکاربردي بودن بناتأثیرگذاري بر مخاطب

  درگذشته به دلیل کاربردي وجامعیتدایره. مربع مستطیلانواع هندسه موجود در بنا
  عمل گرا بودن این بنا، همه مردم

آن منطقه از آن استفاده  
مي کردند

 توازن واالتباري
 نقطه تأکید خصوصیات فضایي خاص

  صمیمیت به دلیل فرم و کارکرديآشنا و صمیمي بودن
بودن بنا

و داراي ابعاد انساني بودن آن

(ریتم)ضرب 
 

صفت  مقیاس بناباشکوه بودن
هماهنگي با  

اجتماع

-متکرار یا تعمی
پذیر

و   هماهنگي ازلحاظ مصالح با بوم
موقعیت آن دره و نزدیکي به  

کوه

استفاده از مصالح سادهواريمردم
 

نحوه کارکرد آسیابمنحصربه فرد
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پایان بخش دوم

منابع:
تهران: سازمان  ایران.  - مخلصی، محمدعلی. )1379(. پل های قدیمی 

میراث فرهنگی کشور.
زمین لرزه هاي  پهنه بندي   .)1393( غالمرضا.  زارع،  سیاوش،  شایان،   -
رخ داده در استان فارس طی سال هاي 1900 تا 2010 میالدي و مقایسه 
 ،29 سال  جغرافیایی،  تحقیقات  فصلنامه  پژوهشی.  یافته هاي  دیگر  با  آن 

شماره 1 )شماره پیاپی 112(.
- عبداللهی، حامد. )1397(. باززنده سازی و طراحی موزه برکه َکل گراش 

با رویکرد بازآفرینی شهری. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شیراز.
دوره های  تحلیل   ،)1394( مرزبان،  افشین  و  عبدالرسول  زارعی،   -
خشک سالی دشت شیراز و میزان تأثیر آن بر منابع آب زیرزمینی، اولین 
و  علوم  عالی  موسسه  شیراز،  ایران،  کشاورزی  تحقیقات  ساالنه  کنفرانس 
https://www.civilica.com/ شیراز،  عرفی  حکیم  فناوری 

.html.230_AARC01-Paper-AARC01
حمید  و  حیدری  مجید  معروفی؛  صفر  مرجان؛  نوبندگانی،  شعبانی   -
با  شیراز  شهر  خشک سالی های  مطالعه  و  بررسی   ،)1388( ابیانه،  زارع 
تأکید بر منابع آبی، همایش ملی بحران آب در کشاورزی و منابع طبیعی، 
https://www.civilica.com/ ،شهرری، دانشگاه آزاد شهرری
.131_IAUSROCWC01-Paper-IAUSROCWC01

.html
 ،)1388( امید،  زارعی،  جمیله؛  توکلی نیا،  حسین؛  ونینی،  صدوق   -
و   GIS از  استفاده  با  شیراز  شهر  فیزیکی  توسعه  برای  زمین  پهنه بندی 
هفتاد  شماره  هیجدهم،  دوره  جغرافیایی(،  )سازمان  سپهر  مجله   ،AHP

و دوم.
مقدماتی سیالب  گزارش  معدنی،  اکتشافات  و  زمین شناسی  سازمان   -
https://gsi.ir/fa/  ،98 فروردین   6 و   5 زمین شناسی،  دیدگاه  از 

.news
- فرصت الدوله شیرازی، آثار العجم یا شیراز نامه.

- فسایی. حسن )1313(. فارسنامه ناصری، گفتار دوم.
- شبانکاره ای، محمدبن علی  بن محمد. )1363(. »مجمع االنساب«، به 

تصحیح میرهاشم محدث، انتشارات امیرکبیر، تهران.
فارس«،  تاریخ  در  آب  و جواهری، پ. )1378(. »چارة  م؛  - جواهری، 

گنجینة ملی آب ایران، تهران، جلد اول.
جنوب  در  آبی  تمدن  »بررسی   .)1390( پ.  جواهری،  م.  جواهری،   -
مرکز  یزد،  آب،  منابع  مدیریت  سنتی  دانش  بین المللی  همایش  فارس«، 

بین المللی قنات و سازه های تاریخی آبی.
در  گردشگری  اقامتی-  مجموعه  طراحی   .)1397( سهیل.  دشتی،   -

مناطق کم آب با رویکرد طراحی تاب آور. دانشگاه هنر و معماری شیراز.

رضاییان. علی )1388(. کردهای فارس و زمینه های شکل گیری سلسله 
الزهرا،  دانشگاه  انسانی  علوم  پژوهشی   - علمی  فصلنامه  شبانکاره.  ملوک 

شماره 1.
- یادگارتیرانی )1398(، پادکست سفر ایج، گفته های علی اکبر کامران 

در مورد شهر باستانی ایج.
- فسایی. حسن )1313(. فارسنامه ناصری، گفتار دوم.

 -http://suncalc.net 
 -https://worldweatheronline.com 
-https://rch.ac.ir 
-http://iwnm.wrm.ir 
 -https://farschto.ir/abanbar-miras 
 -http://sociviews.com 
 -fa.shafaghna.ir 

بر  »مروری   :)1393( م.  عظیمی،  سادات  و  ح؛  مصباح،  غ.  رهبر،   -
در  کوچک  آبگیر  بنای سطوح  با  سیالب  از  بهره برداری  سنتی  روش های 

استان فارس«، سامانه هاي سطوح آبگیر باران، 2 )1(، ص: 27-3.
- وب سایت اداره کل میراث  فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فارس 

)www.farschto.ir/vgk(
www.farsmet.ir/( فارس  استان  هواشناسی  کل  اداره   -

)ReportAmar.aspx
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استاد عبداهلل قوچانی، عضو پیوستۀ موسسۀ فرهنگی ایکوموس ایران، به دیدار حق شتافت

کلُّ َمْن َعلیها َفان َو یبَقی َوْجُه َربَّک ذوالجالِل واالکراِم

استاد عبداهلل قوچانی، متخصص به نام کتیبه های فارسی و عربی، پژوهشگر تاریخ دوران اسالمی، کارشناس آثار هنر اسالمی، 
و سکه شناس، و عضو پیوستة موسسة فرهنگی ایکوموس ایران، به دیدار حق شتافت. بی شک داغ و درد فراق و فقدان ایشان 
استاد فقید و کلیة دوستداران فرهنگ و میراث  یاران  و  برای خانوادة محترم و دوستان  بزرگ  از خدای  نیست.  جبران شدنی 
فرهنگی ایران، صبر و شکیبایی؛ و  برای ایشان رحمت بی انتها آرزو می کنیم، باشد که به پاس خدماتشان به میراث فرهنگی 

کشور و میراث معنوی ائمة اطهار، خصوصاً حضرت امام رضا )ع(، با برگزیدگان و خواص محشور باشند.
استاد عبداهلل قوچانی از متخصصان به نام کتیبه های فارسی و عربی در آثار منقول رو غیرمنقول موزه ها و کشفیات باستان شناختی 
در جهان بودند. ایشان تألیفات ارزشمند فراوانی در این زمینه داشتند که از جملة آنها می توان به ترجمة شعارهای سکه های دورة 
اسالمی: پیام های ارشادی، دعوتی، و تبلیغی بر سکه های دورة اسالمی؛ مقدمه ای بر هنر کاشیگری ایران؛ اشعار فارسی کاشی های 
تخت سلیمان؛ گنجینة سکه های نیشابور مکشوفه در شهر ری؛ و گنبد سلطانیه به استناد کتیبه ها اشاره کرد. آخرین کتاب استاد 
عبداهلل قوچانی با عنوان احادیث کاشی های زرین فام حرم امام رضا )ع( در سال 1396 به همت سازمان کتابخانه ها، موزه ها، و 

مرکز اسناد آستان قدس رضوی در مشهد منتشر شد.
روحشان شاد و یادشان گرامی باد.
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سپاسگزاری

تداوم کار سازمان های مردم نهاد عموم نشانگر میزان فهم جامعه از مسئولیت های اجتماعی و محیطی خویش است وگرنه انجام 

هر خدمتی در قبال اجر و مزدی فارغ از قضاوت ما در مورد ماهیت و کیفیت آن کار، امری متداول است.

کمیته علمی معماری بومی ایران در کمتر از دو سال از تشکیل خود، ذیل ایکوموس ایران و متأثر از تصمیمات هیئت رئیسه در 

مورد سیاست های این نهاد، تالش کرده است که در حد وسع وتوان اعضای همکار خود، گام کوچکی در جهت تبیین و ترویج 

معماری بومی بردارد.

این امر فقط ناشی از احساس مسئولیت اجتماعی و ملی کمیته بوده و علیرغم بی مهری هایی که به چنین نهادهایی متداول است 

که روا شود، سپاسگزار همکاران فرهیخته ای است که بی مزد و منت کمیته را در این مسیر یاری نموده اند.

درزمان این شماره که بحران شیوع بیماری کویید 19 در سطح جهانی و سرزمین عزیزمان رخ نموده است، انجام این مسئولیت های 

اجتماعی هم معطوف به موضوع سالمت عمومی وهم متأثر از شرایط اقتصادی شده است.

آنکه مشتاق  است، کمیته ضمن  مالی  انتفاع  فاقد  در کمیته  ایکوموس، همکاری  وفق سیاست هیئت رئیسه  اینکه  به  توجه  با 

بذل ایثار همه عالقه مندان به معماری بومی ایران برای همکاری منظم ستادی است، بر خود بایسته می داند از لطف دو نفر از 

کارشناسان سابق ستاد کمیته که در طی این مدت کمیته را یاری نموده اند، سرکار خانم مهندس عاطفه امرایی و جناب آقای 

سید محمدامین طباطبایی، سپاسگزاری نماید و برای ایشان در مسئولیت های اداری ماجرایی که پذیرفته اند، آرزوی موفقیت 

نماید.
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