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چكیده
اوﺿاع اﻗليمی از عوامﻞ مهم و موﺛر در آسایﺶ زیستی در مﺤيطهای انسانی است .توجه به اﻗليم در مراحﻞ مختلف
طراحی ساختمان به خصوص ساختمانهایی که به نﺤوی مورد استفاده مستقيم انسان ﻗرار میگيرند ،ﺿروری
میباشد .در این پژوهﺶ که از نوع توسعهای و کاربردی میباشد با استفاده از روش کمی و کيفی به بررسی و
تﺤليﻞ اﺛرات اﻗليمی بر مسکن شهری پرداخته شدهاست .حرکت به سمت ابداعات بومی و استفاده از مصالح بومی
در راستای کمك به مصرف بهينه و متعادل منابع و مهمتر از همه در نظر گرفتن شرایط مﺤيطی و توجه به اﺛرات
اﻗليمی در طراحی مسکن از موارد مهمی هستند که روز به روز توجه بيشتر به آنها احساس میشود .پراکنﺶ نقاط
شهری در کشور با استفاده از روش ميانگين نزدیكترین همسایه مﺤاسبه شده و نوع الگوی پراکنﺶ آنها به صورت
خوشهای میباشد که نشاندهنده تأﺛيرپذیری استقرار سکونتگاههای شهری از شرایط اﻗليمی معتدل و مرطوب،
سرد ،گرم و خشك ،گرم و مرطوب ،نيمه بيابانی و معتدل موجود در کشور است .برای هرکدام از اﻗليمهای یاد
شده معماری و طراحی ویژهای الزم است که در ساخت و ساز مسکن مورد استفاده ﻗرار گيرد .در پژوهﺶ حاﺿر
مهمترین راهکارهای سنتی و بومی بهينهسازی مصرف انرژی در مسکن با توجه به شرایط اﻗليمی مختلف ارائه
شده است .با در نظر گرفتن معيارهای طراحی مسکن در راستای سازگاری و همسازی بيشتر با اﻗليم میتوان به
مصرف درست و بهينه انرژی ،صرفه جویی در منابع و آلودگی کمتر مﺤيط زیست دست یافت؛ همچنين در راستای
حرکت در جهت توسعه سکونتگاههای انسانی گام برداشت.

واژگان كلیدی :اقلیم ،انرژی ،مسکن ،شهر

 -6مقدمه
تأﺛير مستقيم عناصر اﻗليمی در شکﻞگيری موجودات ،واﻗعيت شناختهشده و ﻗابﻞ توجهی میباشد .در تاریخ طبيعت ،ﻗانون
عمومی این است که فقط انواع و گونههایی می توانند به حيات خود ادامه دهند که بتوانند خود را با مﺤيط وفق دهند و با مصالح
بافت خود هماهنگ شوند و با تمام نيروهای داخلی و خارجی که با آن روبهرو هستند سازگار شوند .عالوه بر دنيای پيچيده حيوانات
زندگی گياهان نيز ارتباط بسيار نزدیکی با شرایط حرارتی مﺤيط دارد .بررسی شکﻞ گونههای مختلف گياهی در مناطق اﻗليمی
مختلف نشان میدهد که بين شکﻞ گياهان و ساختمانهای آن مناطق شباهتی وجود دارد .این تشابه به این دليﻞ است که عوامﻞ
مؤﺛر در شکﻞ دادن به گياه در شکﻞگيری مﺤيط انسان نيز مؤﺛر است.
1

فصلنامه علمی تخصصی معماری سـبز

در اﻗليم سرد یا گرم و خشك مقاطع گياهان کلفت و توپر و سطح خارجی آنها کم است که این شکﻞ نﺤوه دفاع گياه در برابر
شرایط حاد اﻗليمی است و بدین ترتيب سطح کمتری از گياه در برابر سرما یا گرمای شدید هوای این مناطق ﻗرار میگيرد و در
نتيجه مغز گياه مﺤفوظتر است و در برابر تغييرات دمای هوا شرایط متعادلتری نسبت به سطح آن بدست میآورد .بر عکس در
مناطق معتدل به دليﻞ مالیم بودن شرایط اﻗليمی گياهان خود را در رابطهی نزدیكتری با اﻗليم ﻗرار میدهند .رشد و نمو گياهان
در مناطق گرم و مرطوب نيز با مناطق گرم و خشك یا سرد متفاوت است و در اندازهها و گونههای بيشتری وجود دارد .تأﺛير پذیری
مسکن شهری از عوامﻞ مختلف اﻗليمی در سرتاسر کره زمين به مانند گياهان و حيوانات یکی از موارد مهم و ﻗابﻞ بررسی در
برنامهریزیهای توسعه اﻗتصادی ،اجتماعی ،زیست مﺤيطی و غيره میباشد .سردی هوا باعث فشردگی فرم ساختمان و شدت زیاد
تابﺶ آفتاب باعث کشيدگی آن در جهت مﺤور شرﻗی-غربی است .بهترین فرم ساختمان ،فرمی است که کمترین مقدار حرارت را
در زمستان از دست بدهد و در تابستان نيز کمترین حرارت را از مﺤيط و آفتاب دریافت کند (کسمائی.)111 : 1334 ،

 -2بیان مسأله
مصرف روز افزون انرژی و استفادههای نادرست از آن در مﺤيطهای انسان ساخت در چند دهه اخير در حال افزایﺶ است .توجه
به این مبﺤث مهم در جهت پایدارسازی جوامع و توسعهی درونزا ،الزم است در دستور کار برنامهریزان ﻗرارگيرد .با توجه به اینکه
انرژی مصرفی در بخﺶ مسکن س هم ﻗابﻞ توجهی از کﻞ انرژی مصرفی در کشور را به خود اختصاص دادهاست ،پرداختن به عوامﻞ
مؤﺛر مصرف انرژی در این بخﺶ با توجه به مﺤدودیت منابع و نياز جوامع برای حرکت در مسير توسعه احساس میشود .در این
زمينه باید راهبردها و نﺤوه طراحی مسکن در ارتباط با بهينهسازی مصرف انرژی با در نظر گرفتن سازگاری و همسازی مسکن با
شرایط آب و هوایی مورد بررسی ﻗرارگيرد .در مقاله پيﺶرو الگوی توزیع و پراکنﺶ فضایی سکونتگاههای شهری در ارتباط با
اﻗليمهای مختلف موجود در گستره کشور تبيين گردیده و پس از بررسی و تﺤليﻞ اﺛرات اﻗليمی بر مسکن شهری راهکارهای
بهينهسازی مصرف انرژی به صورت کلی در اﻗليمهای مختلف ارائه شدهاست.

 -9روششناسی پژوهش
پژوهﺶ حاﺿر از نوع توسعهای-کاربردی میباشد که با روش کيفی و کمی انجام شدهاست .به این منظور ابتدا به بيان و تشریح
جنبﺶهای نو در شهرسازی ،مسکن و ویژگیهای مناسب آن و اﺛرات اﻗليمی و مﺤيط طبيعی بر مسکن شهری پرداخته شده و
سپس معماری همساز با اﻗليم در اﻗليمهای مختلف گرم و مرطوب ،گرم و خشك ،معتدل و مرطوب ،سرد و نيمه بيابانی و معتدل
موجود در کشور بيان شدهاست .در گام بعد با روش کمی ،توزیع و پراکنﺶ سکونتگاههای شهری مﺤاسبه شده و با روش کيفی به
تﺤليﻞ و استنتاج اﺛرات اﻗليمی بر مسکن شهری پرداخته و در نهایت مهم ترین راهکارهای طراحی مسکن با توجه به شرایط اﻗليمی
مختلف ارائه گردیدهاست.

 -4ادبیات علمی پژوهش
 -6-4جنبش ﻧو شهرسازی
ﻗرن بيستم ،ﻗرن فناوریهای کاراندوز بود؛ درحاليکه ﻗرن بيست ویکم ﻗرن ابداعات بوم اندوز خوانده شد و پرداختن به بعد
جدیدی در این ﻗرن و ارائه مدلسازی بومگرا مورد توجه ﻗرار گرفت (هال و فایفر .)214 : 1333 ،جنبﺶ نوشهرسازی ،یکی دیگر از
مبانی فکری پشتيبان موﺿوع انرژی در حيطه شهرسازی میباشد که در اوایﻞ دهه  38ﻇهور کرد و با بﺤث درباره رشد حومه شهری
در ﻗالب خلق شهرها و مجتمعهای کوچك ،گسترش بیرویه شهرها را به چالﺶ کشيد (مدنی پور .)311-318 :1331 ،این جنبﺶ
برای ایجاد جوامع پایدار و کارا بازگشت به الگوی مﺤالت سنتی و معماری بومی را امری الزم میداند که خود مستلزم سنجﺶ
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وﺿعيت مﺤيط و شناخت یکپارچه آن بر مبنای مشخصات طبيعی و جغرافيایی است نه بر مبنای واحدهای سياسی و مصنوع آنها
(کریزك و پاور.)34 :1331،
شهرسازی اکولوژیك به عنوان یك نمونه مناسب شهرسازی ،اخيراً به طور گستردهای مورد توجه ﻗرار گرفتهاست .توجه به اﻗليم
در شهرسازی کنونی و انطباق شهرها براساس ویژگیهای اﻗليمی و بومی میتواند یکی از بهترین راهکارهایی باشد که شهرها را با
انرژی اتصال دهد .شهرسازی ﻗدیمی یزد با بادگيرهایﺶ و بوشهر با پنجرههای خاص خود ،از الگوهای کارآمد معماری سنتی در
شهرسازی است که میتواند در شهرسازی اکولوژیك فعلی مورد استفاده ﻗرار گيرد .با توجه به مسائﻞ عدیدهای که شهرهای ما از
نظر زیستمﺤيطی و کيفيت زندگی با آنها روبرو هستند ،تﺤول در شهرسازی امروزی ،پيﺶ از آنکه وﺿعيت به شرایط غيرﻗابﻞ
جبرانی برسد با توجه به مفاهيم پایداری و اهميت نقﺶ آن در ارتقای مﺤيط در مسيری رو به جلو در حرکت است (بﺤرینی1331 ،
.)32:
آب و هوا یکی از عوامﻞ مهم و اﺛرگذار بر زندگی انسان است و عبارت است از هوای غالب یك منطقه در دراز مدت (عليجانی،
کاویانی .)3 :1332 ،در شرایط آب و هوایی مختلف ،ساختمانهایی که بر طبق اصول طراحی اﻗليمی ساخته شدهاند ﺿرورت گرمایﺶ
و سرمایﺶ مکانيکی را به حداﻗﻞ کاهﺶ میدهند و درعوض از انرژی طبيعی موجود در اطراف ساختمان استفاده میکنند .طراحی
اﻗليمی موجب میگردد که ساختمانها دارای شرایط آسایﺶ بهتری باشند و به جای آنکه سيستمهای گرمایﺶ و سرمایﺶ فشار
زیادی را متﺤمﻞ شوند ،خود ساختمان از طریق سيستمهای غيرفعال شرایط آسایﺶ را فراهم میکند این نوع ساختمانها نه تنها
در مقابﻞ عوامﻞ نامساعد جوی عملکرد خوبی دارند ،بلکه یك مﺤيط انسانی سالم و زیبا نيز فراهم میکنند .عواملی چون حرارت،
رطوبت و باد در نوع و سبك معماری بناهای شهر مؤﺛر میباشند به عنوان مثال در مناطق گرمسيری بناها در جهت وزش باد مناسب
ساخته میشوند و پنجرههای آنها نيز به سوی باد باز میشود درحاليکه در مناطق سردسيری سطوح خارجی بناها در خالف جهت
باد غالب منطقه ﻗرار میگيرد و پنجرههای دوجداره و دیوارها با ﺿخامت مناسب درنظر گرفته میشوند تا تبادل حرارتی به حداﻗﻞ
برسد .درواﻗع کليه عوامﻞ مﺤيطی در چگونگی فرم بناها و جهتگيری آنها و در مقياس شهری در جهت گیری خيابانها و کوچه
ها و انتخاب مصالح بسيار تأﺛيرگذار هستند (ﻗبادیان ،مهدوی.)28 :1332 ،

 -2-4اسﺘﻔاده بهینه از اﻧرژی
بیشك توجه به ﻇرفيتها و امکانات و مصالح بومی منطقه و بکارگيری صﺤيح آنها ،توجه به ﻇرفيت انتقال حرارت مصالح،
کاهﺶ اﺛرات بادهای نامطلوب ،جهتگيری مناسب ساختمان نسبت به تابﺶ خورشيد ،استفاده از مصالح با حداﻗﻞ رسانایی در
ساخت درب و پنجرهها ،کاهﺶ و یا افزایﺶ سطوح بازشو ،در معرض کوران ﻗرار گرفتن و یا نگرفتن اتاقها ،استفاده از رنگهای
مناسب در سطوح ،ایجاد فيلترها ،رعایت سلسله مراتب دسترسی به فضاهای زیستی و  ...از موارد مهمی است که درزمان تدوین
اصول ،ﺿوابط و طراحی ساختمان به آنها توجه شده است تا با تکيه بر عوامﻞ مهم فوق شرایط مطلوب زیست ساکنين فراهم گردد.

 -9-4مﻔهوم مسكن و ویژگی های مسكن مناسﺐ
مسکن عالوه بر مکان فيزیکی ،کﻞ مﺤيط مسکونی را نيز در بر میگيرد که شامﻞ کليه خدمات و تسهيالت ﺿروری مورد نياز
برای بهزیستی خانواده و طرحهای اشتغال ،آموزش و بهداشت افراد است .در واﻗع تعریف و مفهوم عام مسکن یك واحد مسکونی
نيست بلکه کﻞ مﺤيط مسکونی را شامﻞ میگردد .به عبارت دیگر مسکن چيزی بيﺶ از یك سر پناه صرفاً فيزیکی است و کليه
خدمات و تسهيالت عمومی الزم برای بهزیستی انسان را شامﻞ میشود و باید حق تصرف نسبتا طوالنی و مطمﺌن برای استفاده
کننده آن فراهم باشد (پور مﺤمدی .)38 :1331 ،مسکن در زمره اساسیترین و حساس ترین بخﺶها در برنامهریزی توسعه اﻗتصادی
و اجتماعی است (عزیزی )31 :1333 ،و به همراه خوراك و پوشاك از دیرباز به عنوان اصلیترین و اساسیترین نياز گروههای انسانی
مطرح بوده است .در واﻗع مسکن ،خردترین و کوچکترین شکﻞ تجسم کالبدی رابطه متقابﻞ انسان و مﺤيط بوده و تبلور فضایی
کارکرد حياتی سکونت انسانی در ایفای نقﺶ های اساسی وی میباشد (رهنمایی.)3 :1332 ،
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-4-4توجه به ﻧوع معیشت و اﻧﻄباق آن با مسكن
از پارامترهای مهم در طراحی واحدهای مسکونی توجه به نوع معيشت ساکنين است که به طور ﻗابﻞ مالحظهای در طراحی
واحد مسکونی تأﺛيرگذار است .در معماری روستا فعاليتهای زیستی و معيشتی درهم گره خورده است و تفکيك این دو به منزله
عدم شناخت از روستا و زندگی روستایی است .از اینرو فضای زیست و معيشت عليرغم استقالل فضایی مورد نياز ،دارای درهم
تنيدگی هستند که تقدم هریك بر دیگری به منزله مختﻞ نمودن برخی روابط عملکردی تلقی میشود .توجه به ميزان کارآیی فضاها
در وﺿع موجود ،نﺤوه ارتباط ميان بخﺶهای بسته ،نيمه باز و باز و همسازی آن با اﻗليم از عوامﻞ مهم در طراحی و تعيين سرانه
فضاها است ،که باید به دﻗت مورد توجه ﻗرار گيرند.

 -5-4طراحی ساخﺘمانها با توجه به شرایط اقلیمی
توجه به شرایط اﻗليمی در مراحﻞ مختلف طراحی ساختمانها به خصوص ساختمانهایی که به نﺤوی مورد استفاده مستقيم انسان
ﻗرار میگيرند امری ﺿروری است .این توجه از دو جهت یکی باالبردن کيفيت آسایﺶ و بهداشت در فضاهای داخلی و دیگری صرفه
جویی در مصرف سوخت و تجهيزات کنترل کننده فضاها حائز اهميت است .اﻗليمهای مختلف با شرایط آب و هوایی متفاوت ،تأﺛيرات
متفاوتی بر شکﻞگيری ساختمان میگذارند .در مطالعاتی که به طور معمول به منظور بررسی تأﺛير شرایط اﻗليمی در شکﻞگيری
ساختمان انجام میشود ،معيار سنجﺶ و نتيجهگيری ،تأﺛير عناصر اﻗليمی در آسایﺶ انسان و عملکرد حرارتی عناصر معماری و
ساختمان در تعدیﻞ شرایط سخت آب و هوایی با بهره گيری از شرایط مناسب است.

 -1-4رابﻄه اقلیم و معماری مسكن
موﻗعيت اﻗليمی ایران شرایطی را فراهم نموده که گونههای مختلف معماری با توجه به خرد اﻗليمهای هر منطقه شکﻞ گيرند؛
به همين سبب نقﺶ فرهنگ و تأﺛير پذیری معماری از آن در مرتبه بعد از اﻗليم ﻗرار میگيرد .همسازی با اﻗليم و صرفه اﻗتصادی
از جمله پارامترهایی است که معماری سنتی متناسب با اﻗليم هر منطقه آن را توجيه میکند .با توجه به پيشرفتهای چشمگير
تکنولوژی ،معماری سنتی میتواند به عنوان یك تکنولوژی کارآزموده و فرهنگ مورد اعتماد در برخی از نقاط کشور بکار گرفته شود
و در بافتهای سنتی بهترین راندمان و کارایی را نيز داشته باشد .مﺤيط جغرافيایی ،طبيعت و عناصر طبيعی بعنوان یکی از
سازندهترین اعضای فرایند شکﻞگيری فضاهای زیست انسانی به شمار میروند .توجه به توپولوژی طبيعی-اﻗليمی ،توانایی کامﻞ در
استفاده از انرژی خورشيدی ،لطافت آب ،الگوی گردش هوا و دیگر عناصر موجود در مﺤيط جغرافيایی مانند شيب و مورفولوژی
زمين ،ساکنين مناطق را با غيرفعالترین و پاكترین نوع انرژی در شرایط آسایﺶ اﻗليمی ﻗرار میدهد .همان طور که بافت شهری
ﻗدیم نيز با این نوع طراحی کمترین خطر بالیای طبيعی را به خود میدیده است (سليمانيان.)3: 1331 ،
در این ميان چگونگی برخورد با طبيعت و معماری در مﺤيط ،واکنشی است که هر انسانی در نقاط مختلف کرة زمين داشته و
خواهد داشت؛ همچنين معماری با ارزش باﻗیمانده از دوران گذشته ،نشان دهندة فائق آمدن او به صورت کامﻞ یا ناﻗﺺ بر عواملی
همچون مسائﻞ اﻗليمی و آب و هوایی میباشد .از اینجاست که ما شاهد معماری سنتی گوناگونی در کشورهای مختلف جهان
همخوان با اﻗليم و فرهنگ میباشيم که ویژگيهای خاص منطقﮥ خود را نشان میدهند .در ایران نيز به علت دارا بودن شرایط
گوناگون اﻗليم و فرهنگ ،معماریهای متفاوتی شکﻞ گرفتهاند.
معماری و مسکن هميشه و در هر زمانی مورد عالﻗه مﺤققان ،به خصوص معماران بوده است .معماران ،همراه با دیگر دانشمندان
همواره در جست و جوی تفسير و تبيين سکونت ،مسکن و هم چنين معماری بودهاند و در پی ارتقاء فهم خود نسبت به این موﺿوع
و سپس ارتقاء اﺛر خود بوده و هستند (سليمانيان .)4: 1331 ،یقيناً مسأله مهم و مورد سؤال این است که چرا انسان در یك منطقه
و هم زمان ،مسکنِ دارای حياط و انواع و اشکال دیگر مسکن را به وجود آورده است؛ مثالً در یونان هم زمان خانه حياط دار و
مگارون شکﻞ مشاهده شدهاست؛ همچنين مقایسه ميان انواع خانههای سرخ پوستان و اسپانياییها در آمریکای التين نشان میدهد
که خانههای حياطدار بيشتر تابع عوامﻞ فرهنگی هستند تا مسائﻞ اﻗليمی .در مناطقی مانند اﻗيانوسيه نيز که از اﻗليمهای خرد غنی
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و متنوع برخوردار است ،تنوع تيپولوژی و شکﻞ مسکن ایجاد شده نسبتاً از تنوع بيشتری برخوردار است .همچنينخانههای بنا شده
روی پيلوتی در گينه نو و یا خانههای ساخته شده روی تراسهای ایجاد گردیده در دامنه کوه در منطقه هبرید جدید یا در منطقه
اسپریتو سانتو ،جملگی از گونههای متعدد انواع مسکن در یك منطقه هستند .در این ميان باید خاطر نشان کرد که به رغم ارائه
مثالها و نمونههای متعدد ،یکی از خصوصيات بناهای معماری هماهنگی و مطابقت بارز و بسيار مناسب آنها با اﻗليم و آب و هوا
میباشد (راپاپورت.)33 :1333 ،

 -7-4طراحی اقلیمی مسكن با توجه به اقلیمهای مخﺘلف ایران
واژه اجرای طراحی اﻗليمی به تکنيكهای ساختمانی خاصی گفته میشود که هدف آنها تقليﻞ هزینههای گرمایﺶ و سرمایﺶ
با استفاده از جریانهای انرژی طبيعی برای ایجاد شرایط آسایﺶ در ساختمانها است .طراحی اﻗليمی روشی است برای کاهﺶ همه
جانبه هزینه انرژی یك ساختمان که موجب میگردد ساختمانها دارای شرایط آسایشی بهتری باشند (واتسون ،لب .) 4 :1334 ،
اهداف عمده طراحی اﻗليمی عبارتند از - 1 :کاهﺶ اتالف انرژی در ساختمان-2کاهﺶ تأﺛير باد در اتالف حرارت ساختمان - 3
بهرهگيری از انرژی خورشيدی در گرمایﺶ ساختمان و مﺤافظت ساختمان در برابر هوای گرم خارج  -4مﺤافظت ساختمان در برابر
تابﺶ آفتاب  -5بهرهگيری از نوسان روزانه دمای هوا  -1بهرهگيری از شرایط مناسب هوای خارج  -3ایجاد کوران در فضای داخلی
 -3بهره گيری از رطوبت مطلوب هوا  -1مﺤافظت از ساختمان در برابر بارندگی -18کاهﺶ تأﺛير بادهای غبارآلود بر ساختمان -11
جلوگيری از آلودگی صوتی (شمس ،خداکرمی.)3 :1331 ،
کشور ایران در منطقه معتدله خشك شمالی و در عرض متوسط روی کرهزمين در ناحيه جنب استوایی ﻗرار دارد .همين موﻗعيت
جغرافيایی به اﺿافه دوری از دریا های بزرگ خاصه جریانات هوایی موجب شده است که متوسط آب و هوای ایران خشك و کم باران
یا به عبارت دیگر خشك و بری باشد .ولی به علت وسعت زیاد آن و وجود عوارض گوناگون طبيعی مثﻞ ارتفاعات بلند در شمال و
مغرب و پستیهای وسيع چون دشتهای مرکزی در داخﻞ فالت و اﺿافه بر آن مجاورت دریای خزر و خليج فارس و اﻗيانوس هند
که هر یك از این افقها اﻗليمی جداگانه می سازند موجب شدند که ایران از اﻗليم مختلف و آب و هوایی متنوع برخوردار باشد
(شاطریان .) 33 : 1333 ،از اینرو پهنهبندی اﻗليمی ایران را میتوان در پنج گروه اﻗليمی دستهبندی نمود  - 1 :معتدل و مرطوب
 -2سرد  - 3گرم و خشك  -4گرم و مرطوب  -5نيمه بيابانی و معتدل .در جدول  1اﻗليم های مختلف کشور و ساختار و معماری
مسکن همساز با آنها به صورت مختصر ذکر شده و در نقشه  1پهنه بندی اﻗليمی مختلف ایران نشان داده شده است.
جدول – 6ساخﺘار و ﻧوع معماری همساز با اقلیم های گوﻧاگون در كشور -مأخذ( :شاطریان)662 : 6937 ،
ﻧوع اقلیم

موقعیت جغرافیایی

ساخﺘار و ﻧوع معماری همساز با اقلیم مربوطه
بخاطر فراوان بودن چوب کلبههای چوبی از هم جدا و با رعایت فاصله مناسب ساخته میشود،

اﻗليم معتدل
و مرطوب

سواحﻞ دریای خزر

ساختار اسکلتی آنها جدا از سطح زمين بر روی کالفهای ستونها احداث میگردد ،طراحی
فضاهای داخلی به گونهای میباشد که امکان ایجاد کوران هوا را بدهد و در مسير باد ساختار و
چهار چوب اسکلت بصورت بسته و بدون تهویه و پنجره طراحی میشود.

کوهستان های غربی
اﻗليم سرد

و مﺤيطهای اطراف
آن

اﻗليم گرم و
خشك

فالت مرکزی ایران

بناها باید به شکﻞ متراکم و در کنار یکدیگر ساخته و طراحی شوند ،در طراحی پنجره ،بازشوها و
نورگيرهای بکار رفته حداﻗﻞ مساحت باید برای آنها در نظر گرفته شود ،وجود دیوارهای دو
جداره و سقف های دو پوششه و پنجرههای دو جداره از اصول طراحی اوليه میباشد  ،مصالح
مقاوم و سنگين و نيره حتما باید در بنا در نظر گرفته شود.
بناها و ساختمانها به صورت مجتمع و متراکم و با دیوارهای ﺿخيم و از جنس خشت و گﻞ
ساخته میشود به علت وجود موریانه نوع پوشﺶ از تاق و گنبد با ارتفاعهای کوتاه و یکنواخت
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استفاده میشود از زمينهای گود برای مجموعههای مسکونی استفاده شود ،در نما از کاهگﻞ و
سيم کاهگﻞ به رنگ روشن استفاده میشود در روبه روی پنجرهها بوسيله حفاظ مشبك آجری
بنایی نموده تا نفوذ بادهای خشك کویری را به داخﻞ ساختمان در زمستان و تابستان کنترل
نماید  ،وجود سایه بان های سرتاسری در نما و پشت بام سبب تقليﻞ گرما در روز و سرما در شب
میشود ،در طراحی سقف ارتباط با فضاهای داخلی بوسيله کانال های صورت میگيرد و علت آن
این میباشد که کوران مستقيم در این فضاهابسيار کم انجام میشود ولی وجود باد گيرهای بلند
با کانالهای ارتباطی هوای خنك را که حاصﻞ از وزش بادهای خنك میباشد به درون فضاها
هدایت میکند.
وجود بادگيرهای بلند و رو به دریا در استفاده از مصالح انواعی مورد استفاده ﻗرار میگيرد که
اﻗليم گرم و

سواحﻞ جنوب و

مرطوب

خليج فارس

دارای ﻇرفيت حرارتی کم میباشند ،استفاده از سایه بان و ایوانهای پيﺶ آمده و ﻗرنيزهای
مناسب جز اصول اوليه طراحی میباشند در نمای ساختمان از مصالح روشن و صيقلی استفاده
میگردد ،در نظر گرفتن کنسولهای سرتاسری یا پيﺶ آمدگی مناسب در تمام جوانب
ساختمان.
فضای طراحی شده برای این اﻗيلم اکثرا به صورت بيرونی و اندورنی و انواع شمالی و جنوبی و در

اﻗليم نيمه
بيابانی و
معتدل

بعضی مواﻗع ساخت و جبهه ساختمان بصورت شرﻗی و غربی طراحی میگردد و وجود زیر زمين
شيراز – اصفهان و

و استفاده از مصالح آجری و پوشﺶ چوبی به همراه سقف های کاذب و توفال و شيروانی و در

تهران

دوره ای اخير آهن کاربرد فراوانی داشته است .درسالهای اخير وجود تکنولوژی و سيستمهای
حراراتی و تاسيسات پيشرفته در چنين اﻗليمهایی که با رشد شهرنشينی و آپارتمان سازی همراه
بوده است کاربرد فراوان و جزء اصول اوليه گردیده است.

شكل – 6پهنه بندی اقلیمی ایران  -مأخذ :ترسیم توسط ﻧگارﻧدگان براساس (شاطریان)6937 ،

1

سال سـوم ،شماره هشت ،پاییز 6931

 -3-4معماری بومی و تﻔكر پایداری در ساخت مسكن
معماری بومی ایران ،بر اساس تفکر و تجارب چندین ساله پيشينيان ،جهت بهرهبرداری از انرژیهای پاك نظير آفتاب ،باد و
دیگر عناصر اﻗليمی و با کمترین تعرض به طبيعت و مﺤيط زیست شکﻞ گرفتهاست؛ از طرفی با کمترین استفاده از سوختهای
فسيلی ،برای مهيا نمودن شرایط آسایﺶ ساکنان و با جهتگيری و استقرار مناسب ساختمان (جدول  )2و بهرهگيری از مصالح
مﺤلی و تجدیدپذیر سالها پيﺶتر از بيان مسﺌله «پایداری» آن را رعایت نموده و با آن همراه بودهاند؛ اما آنچه امروزه اتفاق میافتد
روند تغيير و دگردیسی در معماری بومی اﻗصی نقاط کشور است به طوریکه این نوع معماریها نه تنها اصالت خود را از دست داده
و معماری بيگانه به فرهنگ را پذیرفتهاند ،بلکه با طبيعت نيز در تضاد هستند و برای تأمين آسایﺶ کاربر در بنا نيازمند بهرهگيری
از سوختهای فسيلی میباشند؛ از اینرو ،با استفاده صﺤيح از مصالح بومی و تلفيق آنها با شرایط جدید ساخت و ساز و بهرهگيری
از تجربيات متخصصين کارآمد در امر انرژی میتوان از انرژیهای ﻗابﻞ تجدید همچون انرژی خورشيد و باد جهت سرمایﺶ و
گرمایﺶ و تهویه ساختمان حداکثر استفاده را برد که این امر مستلزم ایجاد زمينﮥ همکاری ميان معماران و متخصصين امر انرژی
میباشد تا با بهرهگيری از فناوریهای جدید بتوان معماری مدرن همخوان و همساز با شرایط اﻗليمی هر منطقه را در ساخت و ساز
مسکن مورد استفاده ﻗرار داد.
جدول – 2جهتگیری و اسﺘقرار بنا در اقلیمهای گوﻧاگون در كشور -مأخذ( :كسمائی 663-6934،الی( ، )627مﻔیدی شمیراﻧی،
)6939
ﻧوع اقلیم

معﺘدل و مرطوب

سرد

گرم و خشک -ﻧیمه بیاباﻧی

گرم و مرطوب

تناسبات پالن

1:1/1-2/4

1:1/1-1/3

1:1/3-1/1

1:1/3-1/3

جهت گيری
(شرق  ،+غرب )-

 -15الی  +45درجه
زاویه بهينه +1375

 -28الی  +45درجه
زاویه بهينه +12

 +25الی  +45درجه
زاویه بهينه +25

 -5الی  +15درجه
زاویه بهينه +5

استقرار در شيب

ارتباط با بدنه آب

شكل – 6پهنه عوامل مؤثر در چرخه تﻔكر پایدار -مأخذ( :مﻔیدی شمیراﻧی)6939 ،
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همان طور که در شکﻞ  1مشاهده می شود آسایﺶ انسان به عنوان هدف تفکر پایدار با توجه به معماری بومی در ساخت و ساز
مسکن ،در گرو سه عامﻞ مهم میباشد که عبارتند از -1 :شناخت مﺤيط باالخﺺ شناخت اﻗليم -2 .شناخت انرژی خصوصاً انرژیهای
تجدیدپذیر -3 .درك درستی از مﺤيط مصنوع معماری و شهرسازی .با درنظر گرفتن تأﺛيرات متقابﻞ این عوامﻞ بر یکدیگر و حفظ
چرخه تفکر پایدار در معماری و شهرسازی امروز ،میتوان گامی در جهت خلق بناهای جدید با رعایت اصول پایداری برداشت.

 -3-4مصرف اﻧرژی در مسكن
با توجه به آمار مربوط به رشد شهرنشينی در تمام نقاط جهان ،به ویژه کشورهای در حال توسعه و همين طور در ایران مشخﺺ
میشود که تا  28سال آینده حدود  18درصد مردم جهان در شهرها زندگی خواهند کرد .این آمار در ایران حدود  38درصد هم
پيﺶ بينی شده است .اﺿافه شدن هر خانوار به مجموعه ساکنان شهرها تبعات مختلفی دارد که مهمترین آنها تأمين مسکن است
(مﺤمودی .)3 :1333 ،امروزه بﺤران کيفيت مسکن بر مسﺌله بﺤران کميت غلبه کرده است که دليﻞ آنرا باید در اتخاذ سياستهایی
دانست که برای حﻞ معضﻞ مسکن" ،هرچه سریع تر ساختن"" ،هرچه کوچك تر ساختن" و "هرچه ارزان تر ساختن" را در دستور
کار خود دارند (ذاکر حقيقی .)1 :1318 ،در کشور ما مصرف انرژی در ساختمان حدود  48درصد از کﻞ انرژی مصرف شده را به
خود اختصاص میدهد .در این ميان ،سيستمهای گرمایشی ساختمان که به طور عمده از سوختهای فسيلی استفاده میکنند ،از
جمله مصرف کنندگان عمده انرژی میباشند بطوری که  38درصد از گاز طبيعی مصرفی در ساختمانها صرف گرمایﺶ میشود
(علی خياوی ،الهرودی .)52 :1331 ،در شهرهای بزرگ نيز  38درصد آلودگی هوا از ساختمانها ناشی میشود .با روند پيﺶ رو
مﺤيط زیست ما در حال تخریب و حرکت در مسيری ناخوشایند است (ﻗبادیان و همکاران 1331 ،ـ .)38 :1333

 -5تحلیل و اسﺘنﺘاج
باتوجه به ادبيات علمی بيان شده میتوان گفت که شرایط اﻗليمی بر پراکنﺶ پدیدههای طبيعی و انسانساخت تأﺛيرگذار است.
در گستره کشور سکونتگاههای شهری زیادی توزیع فضایی یافتهاند که به نظر میرسد الگوی توزیع فضایی آنها به صورت خوشهای
باشد (شکﻞ .)2از روش ميانگين نزدیكترین همسایگی برای تعيين نوع الگوی پراکنﺶ فضایی سکونتگاههای شهری در کشور با
استفاده از نرم افزار سامانه اطالعات مکانی 1بهره گرفته شدهاست .نتایج حاصﻞ شده از وﺿعيت خوشهبندی سکونتگاههای شهری
در نمودار 1نشان داده شدهاست .فرض ) (H0در این تﺤليﻞ بدین صورت است که توزیع فضایی سکونتگاههای شهری نرمال میباشد
و خوشهبندی نقاط شهری در گستره کشور وجود ندارد و به حالت تصادفی است .با توجه به اینکه ميزان  )87888( p-valueاز سطح
آلفای ()875کوچكتر است میتوان گفت که با ميزان اطمينان  15درصد دليﻞ کافی برای اﺛبات فرض ) (H0وجود ندارد و فرض
مقابﻞ ) (H1مبنی بر خوشهبندی توزیع فضایی نقاط شهری در گستره کشور مورد تأیيد ﻗرار میگيرد.
با توجه به نقشه پهنهبندی اﻗليمی کشور و خوشههای نقاط شهری ،توزیع فضایی شهرهای کشور در فضای گسترههای اﻗليمی
متفاوت به گونهای است که در مناطق دارای شرایط مناسب اﻗليمی از تراکم بيشتری در فضا برخوردار هستند بنابراین شرایط اﻗليمی
به عنوان یك عامﻞ مهم و کنترل کننده پراکنﺶ و توزیع فضایی سکونتگاههای انسانی را تﺤت تأﺛير ﻗرار دادهاست .از این تﺤليﻞ
می توان استنباط نمود که اﻗليم و شرایط مﺤيطی بر پراکنﺶ نقاط شهری در کشور بسيار مؤﺛر بوده و می بایست برای هر اﻗليم
نوعی از طراحی و ساخت و ساز مناسب با آن را استفاده نمود.

)Geographic Information System (GIS
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شكل – 2پراكنش و توزیع فضایی ﻧقاط شهری در گسﺘره كشور  -مأخذ :ﻧگارﻧدگان

ﻧمودار  - 6ﻧﺘیج ه بدست آمده از پردازش تعیین ﻧوع الگوی پراكنش ﻧقاط شهری -مأخذ :ﻧگارﻧدگان

ادامه زندگی و زیست در کشور با توجه به شرایط کنونی در سکونتگاههای شهری و روستایی به گونهای است که نسبت
شهرنشينی در حال افزایﺶ است .تراکم ساختمانی روزافزون در پهنه شهرها ،مدیریت ناکارآمد و ساخت و ساز بيشتر مسکن در
شهرها و عدم توجه به استانداردهای متناسب با شرایط و اﻗليم هر منطقه  ،باعث شده است که الگوی ساخت و ساز غير بومی و
یکدست مسکن در سطح کشور به وجود بياید .الگوی ساخت و ساز غير بومی ،فراگير و یکسان که تﺤت تأﺛير افزایﺶ جمعيت
شهرنشينی ،عدم فناوری و توليد انبوه مصالح مورد نياز و عدم مدیریت کارآمد به وجود آمده است تأﺛيرات مخرب را به همراه دارد
(شکﻞ .)3

1
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شكل – 9آثار الگوی ساخت و ساز غیر بومی  -مأخذ :ﻧگارﻧدگان

عوامﻞ بسياری در حرکت به سمت توسعه و دستيابی به رفاه بيشتر در جوامع مختلف تأﺛيرگذار هستند .توجه به صرف درست
هزینه ها در مبدا به جای صرف نادرست چند برابر آنها در مقصد و رعایت اصول و ﻗوانين متناسب با شرایط مﺤيطی در برنامهریزیهای
حياتی بشر میتواند از جوانب مختلف عامﻞ حرکت در راستای توسعه اﻗتصادی ،اجتماعی ،زیست مﺤيطی و غيره باشد .در هر اﻗليمی
برای سازگاری بيشتر مسکن با مﺤيط الزم است نوعی خاص و ویژه از شيوه و رویکرد طراحی مسکن در سياستگذاریها و
برنامهریزیهای مسکن مورد توجه ﻗرار گيرد تا مسکن را با اﻗليم همساز نماید .همساز بودن مسکن با اﻗليم و یا عدم آن تأﺛيرات
متفاوتی را به صورت سلسله مراتبی میتواند برجای بگذارد (شکﻞ .)4

شكل – 4تأثیرات مﺘﻔاوت همسازی اقلیم با مسكن-مأخذ :ﻧگارﻧدگان
18
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 -1پیشنهادات
یکسانسازی مسکن در کشور بدون توجه به شرایط اﻗليمی از یك سو باعث اتالف انرژی در بخﺶ مسکن و از سوی دیگر به
صورت مستقيم و غير مستقيم کيفيت زندگی را کاهﺶ میدهد .استفاده از راهکارهای سنتی و بومی طراحی بنا متناسب با بوم
منطقه و ترکيب و تلفيق آن با الگوی ساخت و ساز مدرن مسکن ميزان انرژی مصرفی را کاهﺶ داده و وابستگی ساختمان به انرژی
سرمایشی و گرمایشی را به ميزان زیادی کاهﺶ میدهد .در جریان صنعتی سازی مسکن و ساخت و سازهای نوین ساختمان در
کشور الزم است همواره از راهکارهای سنتی و بومی برای بهينه سازی مصرف انرژی بهره جست .در جدول  3مهمترین راهکارهای
طراحی ساختمان برای بهينهسازی مصرف انرژی ذکر شدهاست .در اﻗليمهای مختلف کشور میتوان بسته به شرایط حاکم از
راهکارهای مطلوب برای بهينهسازی مصرف انرژی استفاده نمود.
جدول –9راهكارهای سنﺘی طراحی مسكن  -مأخذ :ﻧگارﻧدگان
راهكار طراحی

توضیحات

جهتگيری ساختمان نسبت به تابﺶ
آفتاب

طرز ﻗرارگرفتن ساختمان نسبت به تابﺶ آفتاب در مناطق اﻗليمی مختلف با چرخﺶ به سمت
شرق همراه است و تنها ميزان زاویه چرخﺶ با توجه به اﻗليم خاص منطقه متفاوت است.
کشيدگی بنا نيز به صورت شرﻗی -غربی با بيشترین سطح نسبت به جنوب پيشنهاد میشود
(شکﻞ .)5

بافت متراکم

فضای شهری در مناطق گرم به صورت مﺤصور طراحی شود تا سطوح کمتری در معرض آفتاب
ﻗرار گيرد و در مناطق سرد باعث نفوذ کمتر سرما در بافت شهری شود (شکﻞ.)1

ﻗرارگيری در معرض کوران هوا

جریان هوای غالب در مناطق سرد می بایست حتی االمکان در جهت مستقيم سطوح بازشوها
نباشد در حاليکه در مناطق گرم و مرطوب تالش بر ورود و جذب جریان هوا به داخﻞ فضا می
باشد.

استفاد از رنگهای مناسب

استفاده از رنگهای سياه و تيره برای جذب گرما و انرژی تابشی خورشيد در مناطق سرد و
استفاده از رنگهای روشن در رنگآميزی سطوح داخلی و خارجی ساختمان برای صرفه جویی در
مصرف انرژی پيشنهاد میشود.

کاهﺶ یا افزایﺶ سطوح بازشوها

درمناطق سرد برای کاهﺶ تبادل حرارتی از بازشوهای کوچك و مﺤدود استفاده شود و در مناطق
گرم و مرطوب برای تهویه هوای فضای داخلی از بازشو های بزرگ و عميق استفاده شود (شکﻞ.)3

طراحی بادگير در بنا

هدایت بادهای مطلوب به داخﻞ بنا از طریق ایجاد باد گير برای خنك نگه داشتن فضای داخلی
(شکﻞ.)3

سقفهای گنبدی و دیوارهای ﻗطور

در اﻗليم گرم وخشك سقفهای گنبدی موجب کاهﺶ انرژی دریافتی به بام میگردد همچنين
ﺿخامت دیوارها نيز نقﺶ به سزایی در حفظ انرژی داخلی و عدم تبادل حرارت با مﺤيط خارجی
دارند (شکﻞ.)1

استفاده از مصالح بومی

استفاده از مصالﺤی که تبادل حرارتی را از بيرون به داخﻞ و از داخﻞ به بيرون به حداﻗﻞ برساند
مانند خشت و چوب در ساخت و ساز مسکن (شکﻞ.)18

دیوارها ،سقف و شيشه های دوجدار
فراهم آوردن فضایی شبيه گلخانه

دوجداره نمودن دیوارها ،سقف و شيشه های بنا تبادل حرارتی را به حداﻗﻞ میرساند.
در مناطق سرد و کوهستانی برای جذب انرژی خورشيد در تراسهای رو به خورشيد فضای
سربسته با پوشﺶ شيشهای باعث ایجاد فضای گلخانهای و جذب بيشتر گرما میشود (شکﻞ.)11
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شكل – 5جهت گیری مناسﺐ اقلیم

شكل – 1بافت مﺘراكم

شكل –7ابعاد بازشوها و تاثیر آن بر اتالف اﻧرژی

شكل –66فراهم آوردن شرایط گلخاﻧهای در تراس رو به آفﺘاب

 -6-1راهبردهای اجرایی در طراحی اقلیمی برای بهینه سازی مصرف اﻧرژی در كشور
.1

تعيين الگوهای مناسب طراحی مسکن با توجه به اﻗليمهای مختلف در کشور.

.2

مصوب کردن طراحی اﻗليمی بر اساس شرایط مﺤيطی در تمامی شهرستانهای کشور.

.3

بهرهگيری از روشهای ساخت مسکن نوین و تلفيق آن با طراحی اﻗليمی.

.4

بازشناساندن ،تدوین و تعيين روشهای طراحی بومی و سنتی مختﺺ هر اﻗليم.

.5

استفاده از مصالح جدید در ﻗالبهای طراحی سنتی و بومی.

.1

توجه به شرایط مﺤيطی در فرایند مسکن سازی.

 .3توجه به بهينهسازی مصرف انرژی در فرآیند ساخت و ساز مسکن به عنوان یك اصﻞ مهم در جامعه.
12
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 .3توسعه و پخﺶ روشها ،الگوها و فنون کارآمد سنتی در سطح کشور برای بهينه سازی انرژی.
.1

پيروی از الگوهای موفق طراحی در اﻗليمهای مختلف و بکارگيری آنها در اﻗليمهای مشابه در کشور.

 .18توجه بيشتر به نياز مردم در هر اﻗليم ،مشارکت و استفاده از نظرات مردم هر ناحيه در اجرای طراحی اﻗليمی.

 -7ﻧﺘیجهگیری
اﻗليم برسکونتگاههای زیستی بشر از گذشته تاکنون به صورت مستقيم و غيرمستقيم تأﺛير گذار بوده و رفتار انسان را درجهت
سازگاری بيشتر با مﺤيط تﺤت تأﺛير ﻗرار دادهاست ،انسان نيز متقابالً در ت الش بوده است تا خود را با مﺤيط و مجموع شرایط آن
همساز و هماهنگ کند تا آسایﺶ مطلوب را در مﺤيطهای مسکونی برای خود ایجاد نماید.
انسان همواره به دنبال آسایﺶ بيشتر در مﺤيط زندگی خود ،سعی نموده سرپناه خود را به گونهای طراحی کند که در طول
سال نياز به انرژی گرمایشی و سرمایشی را به حداﻗﻞ برساند و برای دست یافتن به مصرف بهينه انرژی و سازگاری با مﺤيط ،مسکن
خود را با توجه به شرایط آب و هوایی موجود طراحی نماید .با توجه به مباحث مطرح شده و نتایج بدست آمده میتوان گفت که
پراکنﺶ نقاط سکونتگاههای شهری در گستره کشور به صورت خوشهای میباشد که بيانگر تأﺛيرپذیری از شرایط اﻗليمی است.
ساخت و ساز مسکن در کشور بایستی بهگونهای باشد که مصرف انرژی به حداﻗﻞ ممکن کاهﺶ یابد و طراحی مسکن در نواحی
مختلف الزم است همساز با اﻗليم هر ناحيه باشد بنابراین الگوی ساخت و ساز یکدست و فراگير برای کﻞ کشور مناسب نيست.
الزم است در فرآیند صنعتی سازی مسکن راهکارهای سنتی طراحی مسکن را با شيوههای مدرن تلفيق و ترکيب نمود که اﺛر
اﻗليم بر مسکن را کاهﺶ داده و مصرف انرژی هم به تبع آن کاهﺶ پيدا میکند .تأﺛير اﻗليم بر مسکن را میتوان از دو دیدگاه مورد
بررسی و تﺤليﻞ ﻗرار داد :اول اینکه در صورت همخوانی و همسازی طراحی مسکن -که بخﺶ عمدهای از صنعت ساختمان سازی
را شامﻞ میشود -با اﻗليم منطقه به صورت سلسله مراتبی پيامدهای آن در طول مباحث توسعه پایدار جامعه ﻗرارگرفته و در نهایت
به پيشرفت و توسعه جامعه کمك میکند و دوم اینکه در صورت عدم سازگاری و عدم هماهنگی و همسازی طراحی مسکن با شرایط
آب و هوایی و اﻗليم جامعه با مصرف بيشتر انرژی و اﺛرات زیان بار ناشی از آن روبهرو میشود و وابستگی سکونتگاههای انسانی به
منابع و اتالف انرژی بيشتر را منجر میشود .بنابراین براساس مهمترین راهکارهای سنتی و بومی طراحی مسکن با توجه به شرایط
اﻗليمی متفاوت ارائه شده در فرآیند ساخت و ساز می توان به بهبود و ایجاد تعادل حرارتی بيشتر دست پيدا نمود و ميزان انرژی
مصرفی را به حداﻗﻞ ممکن رساند.
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راهکارهای تأمین آسایش محیطی در مدرسه بر اساس ویژگیهای پایدار
معماری بومی (نمونه موردی بندر گرم و مرطوب چابهار)
حمیدرضا عظمﺘی ،6زینت امینی

فر*2

 -1دانشيار گروه معماری ،دانشگاه تربيت دبير شهيد رجاییazemati@srttu.edu ،
 -2دانشجوی دکترای معماری ،دانشگاه تربيت دبير شهيد رجایی z.aminifar@srttu.edu ،

چكیده
با توجه به بﺤران انرژی و آلودگیهای زیستمﺤيطی ناشی از آن ،حفظ پایداری مﺤيطزیست و بهرهگيری از منابع
انرژی پاك بيﺶازپيﺶ اهميت یافته است .بنابراین توجه به معماری بومی و بهرهگيری از اصول آن در راستای
حفظ پایداری مﺤيطزیست ﺿروری است .در مناطق حاشيه دریای عمان و چابهار مطالعات مناسبی برای شناخت
ارزشهای معماری بومی منطقه صورت نگرفته است .بناهای بومی مورد بیتوجهی ﻗرارگرفته و تعداد بسيار معدودی
از آنها برجایماندهاند .از طرفی یکی از مهمترین نيازهای کاربری شهری و روستایی این منطقه ،نياز به فضاهای
آموزشی و مدارس است .در مدارس نوساز یا در حال ساخت از ساختمانهای یكشکﻞ که توجهی به اﻗليم و
فرهنگ منطقه ندارد ،بهره گرفته میشود .از پيامدهای این امر به وجود آمدن مسائلی همچون چون عدم ارتباط
مناسب کاربر با مﺤيط ،سطح آسایﺶ پایين در مﺤيط ،مدرسهسازی بدون رعایت مسائﻞ اﻗليمی ،صرف انرژی بسيار
زیاد برای تأمين شرایط آسایﺶ مﺤيطی ،انزوای معماری بومی و عدم توجه به مﺤيطزیست و اﻗليم در فرایند
ساختوساز است .تﺤقيق حاﺿر با هدف شناخت و معرفی الگوهای پایدار معماری بومی در بندر گرم و مرطوب
چابهار و ارائه راهکارهای طراحی مدرسه بر مبنای الگوهای بهدستآمده ،انجامشده است .شناخت معماری پایدار
بومی و بهرهگيری از اصول آن در معماری نوین ،نقﺶ مهمی در جهت تأمين آسایﺶ کاربران و حفظ مﺤيطزیست
خواهد داشت .روش تﺤقيق حاﺿر بر پایه مطالعات کتابخانهای و مشاهدات ميدانی بوده است .همچنين بامطالعه و
بررسی نمونههای موجود از معماری بومی منطقه به معرفی الگوهای پایدار این بناها پرداختهشده است .نتایج
بهدستآمده از این پژوهﺶ در ﻗالب راهکارهای تأمين آسایﺶ مﺤيطی در مدرسه بر مبنای الگوهای معماری بومی
منطقه گرم و مرطوب چابهار ارائهشده است .این نتایج حاوی اصول پایدار معماری همساز با اﻗليم گرم و مرطوب
بوده است که بهرهگيری از آن حتی در معماری انواع دیگر ساختمانهای این منطقه نيز ميسر است.
واژگان كلیدی :معماری بومی ،مدرسه  ،اﻗليم گرم و مرطوب ،چابهار

 -6مقدمه
معماری هميشه متأﺛر از مﺤيط خود بوده و بر مﺤيط نيز تأﺛيرگذار است .شرایط اﻗليمی مﺤيط از مهمترین عوامﻞ تأﺛيرگذار بر
شکﻞ و نوع معماری هر منطقه است .معماری هر منطقه باید بتواند به نيازهای مﺤيط و نيازهای کاربران پاسخ مناسبی بدهد.
ساختمانهای بومی در تمامی نواحی،نتيجهی ﻗرنها تجربه است که میتواند بهعنوان یك منبع مستمر مورداستفاده ﻗرار گيرد.
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اینگونه میتوان گفت این ساختمانها ،بهصورت زیستاﻗليمی طراحیشدهاند که در آن برای رسيدن به شرایط آسایﺶ استفاده از
اصول و معماری بومی هر منطقه  ،برای انسجام ساختمان با مﺤيط اطرافﺶ تالش میشود( ﻗربانی نيا.)48 ،
در اﻗليم بندر چابهار مهمترین عاملی که بر معماری تأﺛير میگذارد ،گرما و رطوبت باالی هوا است .از طرفی امروزه در مواجه با
بﺤران انرژیهای تجدید ناپذیر ،منابع تجدید پذیر بيﺶ از گذشته موردتوجه ﻗرارگرفته است .یکی از مهمترین عوامﻞ در پایداری
انرژی در حوزه معماری و شهرسازی ،بهرهگيری از معماری بومی هر منطقه است .بامطالعه سامانههای غيرفعال ،نوع مصالح و سازهی
مورداستفاده در معماری بومی و ایده گرفتن از فرم آن در معماری نوین ،میتوان گامهای بسيار مهمی در پایداری انرژی و حفظ
مﺤيطزیست برداشت .بندر گرم و مرطوب چابهار ازاینرو بهعنوان نمونه مطالعه انتخابشده است که وﺿعيت بسيار بدی را درزمينهٔ
کمبود مدرسه دارد .در جوامع روستایی این منطقه و حاشيه شهر ،بهمقتضای شرایط زندگی  ،فضای آموزشی مناسب وجود ندارد.
اغلب مدارس ساختمان فرسودهای دارند که شرایط مﺤيطی سالمی ندارد .برخی دیگر شامﻞ یك یا دو اتاق بوده است که تهویه
مناسبی نداشته و فاﻗد فضاهای نيمهباز و سایهبان هستند .تﺤقيقات نشان داده است که عامﻞ آسایﺶ مﺤيطی بر یادگيری تأﺛير
مثبت دارد .آسایﺶ حرارتی یکی از معيارهای آسایﺶ مﺤيطی است که شامﻞ معيارهای دما و تهویه است(طاهر طلوع دل و امينی
فر ،ص  .)1همچنين آسایﺶ حرارتی بر بهرهوری دانﺶ آموزان تأﺛيرگذار است و موجب حضور مثبت در فضا و کاهﺶ خستگی
دانﺶ آموزان میگردد(امينی فر .)1313 ،اما اﻗليم بسيار گرم و تابﺶ مستقيم موجب گرم شدن سطوح حياط مدرسه شده و استفاده
دانﺶ آموزان از فضای باز را به حداﻗﻞ میرساند .امروزه توجه به استفاده از تهویه طبيعی در طراحیهای ساختمان بهطور فزایندهای
رو به افزایﺶ است و طراحان به این طریق سعی در افزایﺶ رﺿایتمندی کاربران فضاها و نيز کاهﺶ هزینههای ساخت و نگهداری
و مصرف انرژیدارند( احدی و عليرﺿایی34 :1313 ،و.)35
آنچه انجام این تﺤقيق را ﺿروری مینماید عواملی چون وﺿعيت نامناسب ساختمان مدارس در چابهار ،سطح آسایﺶ پایين در
مدارس تازهساخت ،مدرسهسازی بدون رعایت مسائﻞ اﻗليمی ،صرف انرژی بسيار زیاد برای تأمين شرایط آسایﺶ مﺤيطی در بناهای
موجود و انزوای معماری بومی در فرایند طراحی و ساخت مدارس است .انتخاب نادرست مصالح و سازه موجب از بين رفتن بنا در
مدتزمان کوتاهی خواهد شد .در بسياری از مدارس موجود نفوذ رطوبت به جدارهها منظره نامناسبی و نازیبایی ایجاد کرده است.
از طرفی معماری بومی و سنتی این منطقه به گونهی تأسفآميزی مورد بیتوجهی ﻗرارگرفته و به فراموشی سپردهشدهاند .توجه به
بناهای اصيﻞ بومی منطقه پس از گذشت چندین سال فقط در حد ﺛبت ميراث فرهنگی بوده است و در جهت تهيه نقشهها و مدارك
و بررسی نوع سازه و مصالح بومی آن مطالعه مدونی صورت نگرفته است .با توجه به تخریب بناهای بومی این منطقه و عدم توجه به
ارزشهای پایدار آن ،شناخت این نوع معماری و بهرهگيری از آن اهميت زیادی دارد .خصوصاً بهرهگيری از این اصول در معماری
روستایی و مناطق حاشيه شهر ﺿروری است .هدف این تﺤقيق آن بوده است که الگوهای پایدار در معماری بومی بندر چابهار را
معرفی نموده و بر پایهی آن راهکارهایی برای طراحی مدرسهی بومی در این منطقه ارائه دهد.
سؤاالت تحقیق:
•

ویژگیهای اﻗليمی پایدار بناهای بومی منطقه چابهار کدماند؟

•

چگونه میتوان با استفاده از آموزههای معماری بومی چابهار ،شرایط آسایﺶ مﺤيطی مطلوب در ساختمان مدارس
منطقه را فراهم نمود؟

•

ﺿرورت بهرهگيری از اصول بومی در ساخت فضاهای آموزشی چيست؟

 -2روش تحقیق
روش این تﺤقيق توصيفی -تﺤليلی بوده که شامﻞ مطالعات کتابخانهای و مشاهدات ميدانی است .همچنين بامطالعه نمونههای
موجود از معماری بومی منطقه به معرفی وبژگی های پایدار این بناها پرداختهشده است.
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 -9تعاریف
 -6-9توسعه پایدار
از توسعه پایدار تعاریف گوناگونی ارائهشده است که در همهی آنها موﺿوع حفاﻇت از مﺤيطزیست و منابع انرژی برای نسﻞهای
آینده مطرح است (یگانه )13 :1314 ،مهمترین تعریفی که در اجالس ریو از توسعه پایدار ارائهشده ،بدین ﻗرار است " :توسعهای که
نيازهای کنونی بشر را بدون مخاطره افکندن نسﻞهای آینده ،برآورده ساخته و در آن به مﺤيطزیست و نسﻞهای فردا نيز توجه شود
(زندیه و پروردی نژاد .)4 :1331 ،شاخﺺ زیستمﺤيطی و شاخﺺ پایداری اجتماعی دو مورد از شاخﺺهای توسعه پایدار از منظر
سازمان ملﻞ میباشند .توجه به ویژگیهای معماری بومی میتواند از منظر همسازی با اﻗليم و کاهﺶ هزینههای مصرفی در زمره
موارد توجه به شاخﺺ زیستمﺤيطی ﻗرارگرفته و ازنظر توجه به نيازهای کاربران و تأمين راحتی و آسایﺶ ساکنين در زمره
مؤلفههای شاخﺺ پایداری اجتماعی ﻗرار گيرد.

 -2-9طراحی پایدار
"طراحی پایدار نوعی از طراحی است که ﻗصد دارد به نيازهای امروز بدون آسيب رساندن به منابع نسﻞهای آینده پاسخ دهد.
در طراحی پایدار باید به پایداری اجتماعی و اﻗتصادی بهاندازه مصرف انرژی و تأﺛير مﺤيطی ساختمانها و شهرها اهميت داده شود".
(سجادی ﻗائممقامی و همکاران به نقﻞ از ریچارد راجرز .)31 :1331 ،بناهایی پایدار مﺤسوب میشوند که نيازهای خود را نسبت به
آب و انرژی در سایت خود تأمين میکنند و نهتنها با سایت و اﻗليم خودسازگارند بلکه خود را در تغييرات مﺤيط سهيم میدانند.
بدون آلودگی کار میکنند و هيچ نوع ﺿایعاتی را که برای نوع دیگری از فرآیندهای ساختمانی مفيد نباشد و یا بهطور مستقيم در
مﺤيطزیست ﻗابﻞمصرف نباشد ،توليد نمیکنند و باعث ارتقای کيفی مﺤيطی نيز میگردند (سجاد زاده و همکاران)31 :1314،

 -9-9اقلیم چابهار
همجواری منطقه آزاد چابهار با دریا ،نزدیکی به مدار رأسالسرطان و ﻗرار گرفتن در مسير بادهای موسمی شبهﻗاره هند و
جبهههای استوایی موجب گردیده است که دارای آب هوایی گرمسيری معتدل با رطوبت نسبی باشد( .اینترنت) .در بلوچستان
جنوبی عوامﻞ گرما ،تابﺶ و تندر تظاهر اﻗليمی این منطقه را مشخﺺ میکنند( سليقه و بریمانی .)1333،181 ،در چابهار در بيشتر
ماههای سال فشار بخارآب باالتر از مﺤدوده آسایشی بوده است .هنگامیکه خورشيد از سمت شرق یا سمت غرب در حال تابﺶ
است بيشترین اﺛر را بر دیوارها یا پنجرهها بر جای میگذارد (سليقه.)155 :1333،

 -4-9معماری بومی چابهار
حاشيه جنوبی ایران دارای یکی از بﺤرانیترین اﻗليمهای جهان بوده و لذا توجه به مؤلفههای اﻗليمی خانههای بومی در این
منطقه ﺿروری است .فضاهای باز و نيمهباز از عوامﻞ مؤﺛر در شکﻞ دادن به الگوهای اﻗليمی خانههای بومی و بهکارگيری این الگوها
در طراحی مسکن معاصر این اﻗليم ،میتواند سبب ارتقای سطح آسایﺶ حرارتی شود (نيك ﻗدم .)11 :1312 ،در منطقهی چابهار
به دليﻞ کمبود چوب در تهيه ساختمان اساساً دو نمونه مسکن سنتی وجود دارد .در این منطقه خانههای یك طبقه با دیوارهای
گلی مرسوماند .بام این خانهها شامﻞ الوار ،نی یا ساﻗه و برگ خرما و پوشﺶ کاه اندود است و پيﺶآمدگیهای عریضی دارد که بر
روی دیوارها سایه میاندازد .این نوع سرپناه معایب متعددی دارد که اولين آن شرایط غيرﻗابﻞتﺤملی است که درنتيجهی فقدان یا
کم بودن جریان هوا در داخﻞ ساختمان ایجاد میشود .دوم آنکه حياطهای مﺤصورشده اغلب مانع استفاده از نسيمهای دریا به
خشکی میشوند (جنب الهی )12 :1335،ازآنجاکه جریان هوا تنها راه بهبود بخشيدن به شرایط اﻗليمی چابهار است ،ایجاد آن برای
تأمين آسایﺶ در فضاهای داخلی حياطی است .لذا میبایست ساختمان رو به نسيم باز شود و جهت استقرار آن طوری باشد که از
نسيمهای موجود استفاده نماید .برای این نوع اﻗليم پيشنهاد میشود پالن ساختمانها شکلی کشيده و بازداشته باشد و شامﻞ
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اتاقهایی تنها در یك ردیف باشد تا کوران در فضاهای داخلی را به وجود آورد جهت کشيدگی عمود برجهت وزش نسيم دریا به
خشکی باشد( .سليقه.)153 :1333 ،
در منطقهی چابهار به دليﻞ کمبود چوب در تهيه ساختمان ،از دیوارهای گلی استفاده میشود ،بام خانهها شامﻞ الوار ،نی یا
ساﻗه و برگ خرما و پوشﺶ کاه اندود و پيﺶآمدگی عریضی دارد که بر روی دیوارها سایه میاندازد(جانب الهی .)1335:12،بارانهای
رگباری و رطوبت زیاد باعث فرسایﺶ پایهها و سطوح دیوارهای گلی شده و درنتيجه  ،تعميرات ساالنه را اجتنابناپذیر مینماید.
فضاهای بدون تهویه داخلی نيز اغلب بهطور دائم نمناك باﻗی میمانند .بنابراین اینگونه ساختمانها ،سرعت فرسودگی زیادی دارند
و امروزه مزایای اﻗليمی خود را ازدستدادهاند (سليقه .)158 :1333 ،یکی از مزیتها و ﻗابليتهای نواحی روستایی سواحﻞ مکران
و بهویژه چابهار ،مزیت اﻗليمی آن در فصول سرد سال است .شهرستان چابهار ،با توجه بهﻗرار گرفتن در نزدیکی کمربند استوا از آب
و هوایی گرم و مرطوب بهره میبرد که این مشخصه در فصﻞ سرد سال از اهميت باالیی برخوردار است (عليقلی زاده.)4 :1311 ،
در منطقهی چابهار به دليﻞ کمبود چوب در ساخت ساختمان ،از دیوارهای گلی استفاده میشود .بام خانهها شامﻞ الوار ،نی یا ساﻗه
و برگ خرما و پوشﺶ کاه اندود و پيﺶآمدگیهای عریضی دارد که بر روی دیوارها سایه میاندازد (جانب الهی .)12 :1335 ،سقف
شيبدار (با در نظر گرفتن جهت شيب مخالف جهت باد) و بعدازآن سقف منﺤنی کارایی بهتری ازنظر سرعت و حجم تهویه نسبت
به سقفهای مسطح دارد .همچنين استفاده از بادخور و دریچه هوا برافزایﺶ حجم و سرعت تهویه در هر سه نوع سقف بسيار مؤﺛر
است ( احدی و عليرﺿایی.)43 :1313 ،

 -4بررسی ﻧموﻧههای موردی از معماری بومی چابهار
بهمنظور بررسی ویژگیهای معماری بومی منطقه ،پنج مورد از بناهای تاریخی بندر چابهار انتخابشده و مورد بررسی ﻗرار
گرفتند .متأسفانه نمونههای زیادی از معماری گذشته در این ناحيه برجای نمانده و مطالعات در بناهای موجود نيز کامﻞ نيست .تا
جایی که بناهای موردبررسی در این تﺤقيق برداشتنشده و نقشههای معماری آن در دسترس نيست .توصيفات با مشاهدات عينی
صورت گرفته است .منبع تمامی تصاویر استفادهشده نيز اداره ميراث فرهنگی شهرستان چابهار است .دوخانه مسکونی شامﻞ خانههای
دلوشی 1و ،2ساختمان گمرك ﻗدیم و ساختمان تلگرافخانه انگليسیها (ساختمان پست) بهعنوان نمونههای موردبررسی
انتخابشدهاند.

 6-4ساخﺘمان قدیم پست
ساختمان ﻗدیم پست یکی از ﻗدیمیترین ساختمانهای سنگی موجود در شهر چابهار و مربوط به دوران ﻗاجار است که دوطبقه
ساختهشده است (الهامی و علیآبادی .)1311 ،ساختمان پست دارای  5مجموع ساختمان است که ساختمان اصلی آن نبﺶ خيابان
اصلی است و چهار ساختمان دیگر آن اطراف ساختمان ﻗرار دارد .این بنای منﺤصربهفرد در دوطبقه اجراشده است پوشﺶ سایبانهای
آن سفالی است که بهمرورزمان از بين رفته است .طبقه هم کف آن دارای زیربنای  138مترمربع و طبقه اول  133/5مترمربع زیربنا
دارد .طبقه اول آن دارای دو اتاق اصلی ﻗدیمی و دو اتاق الﺤاﻗی (با سرویسهای بهداشتی است) پوشﺶ سقفها مسطح با تيرهای
چوبی است و کف اتاقها و راهپله و پاگرد در طبقه اول با الوارهای چوبی پوشﺶ دادهشده است .این ساختمان عالوه بر رواﻗی که
دورتادور بنا احداث گردیده ،دارای سایبانی با شيروانی سفالی در جلوی ساختمان بوده که در حاﺿر به علت فرسودهشدن چوبهای
آن سفالها را جمعآوری نمودهاند .هرکدام از اتاقها در هم کف دارای دو در ورودی با ﻗوسهای هاللی است .در ﻗسمت باالی درها
دو دریچه وجود دارد که به پشتبام رواقها باز میشوند.
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شكل  -6پراكندگی مجموعه ساخﺘمانهای پست ،منبع :میراث فرهنگی

این بنا دارای ویژگی مختﺺ مناطق گرمسيری یعنی همان وجود رواقهای هاللی دورتادور است .استفاده از سنگ -های رسوبی
ماسهای ساحلی در اندازههای مختلف از ویژگی دیگر این بنا است.

شكل  -2جزییات ﻧمای جنوبی ساخﺘمان منبع :میراث

شكل  -9جزییات شكلی و مصالح رواق جنوبی ،منبع :میراث

فرهنگی

فرهنگی

 -2-4منزل دلوشی 6
این بنا در حدود  38سال پيﺶ باهدف کاربری مسکونی ،در روستای تيس بنا گردیده است .نظر به اینکه در ساخت آن از
سبك معماری سنتـــی مناطق گرمسيری استفاده شده و ازنظر استﺤکام نيز یکی از نادر بناهای ﻗدیمی موجود در روستای تيس
است جادارد که این ساختمان بهعنوان یك ساختمان ﻗدیمی که نشاندهنده معماری بومی این روستا بوده حفظ و نگهداری شود.

شكل  -4دید از سمت جنوب غربی به بنا ،منبع :میراث فرهنگی
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شكل  -5ﻧمای جنوبی (منبع :میراث فرهنگی)

شكل  -1جزییات بازشوهای چوبی (منبع :میراث فرهنگی)

 -9-4منزل دلوشی 2
این ساختمان با زیربنای  233مترمربع بر روی سکوی آجری که از زمينهای اطراف در حدود یك متر ارتفاع دارد با خشت و
در یك طبقه احداث و این بنا شامﻞ یك ایوان سرپوشيده با اتاقهای هاللی کمخيز در ﺿلع جنوبی بوده و دارای دو اتاق که یکی از
آنها نسبتاً بزرگتر است ،پوشﺶ سقف آن مسطح بـوده و بهوسيله تيرهای چوبی و شاخههای داز و سپس کاهگﻞ پوشﺶ دادهشده
است ،در و پنجرههای چوبی آن دارای حفاظ و نردههای فلزی است که در باالی آنها طاقنماهایی به چشم میخورد که احتماالً
بعدها آنها را پر نمودهاند ‚ عالوه بر آن سطح بيرونی دیوار خشتی با کاهگﻞ اندود گردیده است ،تزئينات خاصی که بتوان به آنها
اشاره نمود در بنا موجود نيست تنها به ﻗوسهای رواق ساختمان و طاﻗچههایی که در دل دیوارهای اتاقها تعبيهشده میتوان
اشــــاره نمود .در حال حاﺿر از این ساختمان که دارای استﺤکام نيز هست و بهعنوان فضای مسکونی استفاده میشود.

شكل  -6-9-4ﻧمای جنوبی ،منبع :میراث فرهنگی

شكل  -2-9-4ﻧمای جنوبی ،دسﺘرسیها ،منبع :میراث فرهنگی

 -4-4ساخﺘمان گمرک
این بنای آجری در دوطبقه اجراشده است .دارای سقف تخته ای است و درﻗسمت هایی از دیوار آن از سنگ کپراك استفاده
شده است .در سالهای گذشته طبقه همکف آن مورد مرمت و بازسازی ﻗرارگرفته است و هماکنون کارهای مرمتی آن در حال اجرا
است.

شكل  -6-4-4ﻧمای جنوبی ساخﺘمان گمرک قدیم ،منبع :میراث فرهنگی
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 -5-4ساخﺘمان فرماﻧداری قدیم (موزه محلی)
ساختمان فرمـانداری ﻗدیم چابهـار یا موزه مردمشناسی متعلق به اواخر دوره ﻗاجار است .این بنا در زمينی به مساحت  2هزار
و  188مترمربع بر روی سکویی به ارتفاع یك و نيم متر و به وسعت  318مترمربع ساختهشده و دارای سه درب ورودی از طرف
جنوب شرﻗی و  1اتاق است .وجود درب و پنجرهها به سمت شمال و جنوب در تابستان هوای ساختمان را نيز خنك کرده و ﻗرار
گرفتن ساختمان در نزدیکی دریا چشمانداز خوبی به آن بخشيده است .بنای ساختمان ﻗدیم فرمانداری در  2طبقه اجراشده که
طبقه همکف آن هفت اتاق و طبقه فوﻗانی آن  2اتاق دارد.

شكل  -6-5-4ﻧمای جنوبی موزه محلی ،منبع :میراث

شكل  -2-5-4ﻧمای شمالی موزه محلی ،منبع :میراث

فرهنگی

فرهنگی

 - 5ﻧموﻧههایی از مدارس موجود چابهار
در مدارس جدید ساختمان با حجم مکعبی شکﻞ تهویه و کوران هوای مناسبی را فراهم نمیآورد .تمامی عملکردها در یك
فضای بسته جایداده شدهاند و فضای بسته با فضای باز ترکيب نشده است .نماها یکنواخت و فاﻗد سایهبان با عمق زیاد و مطلوب
ساختهشده است .مسيرهای حرکتی سرپوشيده و سایهدار نيستند .حياط فاﻗد فضاهای سرپوشيده برای استراحت و تجمع دانﺶ
آموزان است.

شكل  -6-5دبیرسﺘان غیردولﺘی امیركبیر چابهار؛ منبع:

شكل  -2-5مدرسه  1كالسه مهر چابهار ،منبع :سازمان

اداره بندرها و دریاﻧوردی

ﻧوسازی مدارس

 -1ﻧﺘایج
با توجه به بررسی نوع معماری نمونههای موجود از بناهای بومی چابهار ،ویژگیهای اﻗليمی که موجب بهبود شرایط آسایﺶ
مﺤيطی در منطقه چابهار میشوند استخراجشده است .ویژگیهای اﻗليمی این بناها در جدول زیر بهصورت دستهبندیشده نشان
دادهشده است:
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جدول  -6 -7ویژگیهای معماری بناهای موردبررسی
ویژگیهای فرمی بنا

بازشوها

مصالح

رواق عریﺾ طاق دار در
جبهه جنوبی،
سایهبانهای عریﺾ در
جبهه جنوبی

بازشوهای چوبی ،ابعاد
بزرگ پنجرهها ،ارتفاع
پایين پنجرهها ،بازشوهای
مقابﻞ هم در دو جبهه بنا
بهمنظور ایجاد کوران هوا

رواق دورتادور ،ایوان
جنوبی سرپوشيده در
طبقه دوم

ساخﺘمان پست

خاﻧه دلوشی 6

کشيدگی پالن عمود
برجهت وزش نسيم ،سقف
مسطح ،سکو ،دو ردیف
اتاق با عرض کم در
دوطبقه ،بدون حياط

بدنه خشتی با اندود
کاهگﻞ ،سکوی سنگی،
سقف با تير چوبی،
حصير ،شاخههای داز و
کاهگﻞ

خاﻧه دلوشی 2

کشيدگی پالن عمود
برجهت وزش نسيم ،سقف
مسطح ،سکو ،اتاقهای
ردیفی یك طبقه با عرض
کم ،بدون حياط

بدنه خشتی و سکوی
آجری

بازشوهای چوبی با نرده و
حفاظ فلزی ،بازشوهای
دارای طاقنما

ساخﺘمان

مکعبی شکﻞ ،سقف
مسطح ،دارای سکو ،بدون
حياط

دیوارهای آجری و در
ﻗسمتی سنگ کپراك

بازشوهای چوبی ،تعدد و
اندازه متفاوت بازشوها

بتن،سقف چوبی و ستون
آهنی

سه درب ورودی ،پنجره
های چوبی متعدد با ابعاد
کوچك

گمرک
ساخﺘمان
فرماﻧداری(موزه
محلی)

مکعبی شکﻞ ،ﻗرارگيری بر
روی سکو ،سقف مسطح،
بدون حصار

دما

بازشوهای چوبی ،ابعاد
بزرگ بازشوها در جبهه
جنوبی ،تعدد و اندازه
متفاوت بازشوها در چهار
جبههی بنا ،بازشوهای با
سایهبان ،روزنهای کوچك
زیر سقف

کشيدگی پالن عمود
برجهت وزش نسيم ،سقف
مسطح ،سکو ،تراکم
ساختمانی کم ،اتاقهای
ردیفی یك طبقه با عرض
کم ،بدون حياط

ساختمان تماماً سنگی
و سایهبانهای سفالی

فضاها مﺘعادلكننده

رواق در جبهه جنوبی با
طاقهای کمخيز عریﺾ

سایه بان های جنوبی و
غربی

در پاسخ به سؤال دوم پژوهﺶ ،با توجه به ویژگیهای به دست آمده از معماری بومی ،اصول کلی طراحی فضاهای آموزشی
باهدف تأمين آسایﺶ مﺤيطی پيشنهادشده است .این راهکارها به شرح زیر است:
•

طراحی گروههای ساختمانی مجزا ،جدا کردن حوزه آموزشی و اداری از حوزه خدماتی جداشده و ایجاد ارتباط بين
ساختمانها با فضاهای سرپوشيده و رواقها

•

طراحی پالن و حجم ساختمانی کمعرض و تا حد امکان سازماندهی فضاها و خصوصاً کالسهای درس بهصورت ردیفی
بهمنظور ایجاد کوران هوا و تهویه در کليه فضاها
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•

بهرهگيری از سکو و باال نگهداشتن ساختمان از هوای راکد یا آرام سطح زمين

•

استفاده از دیوارهای مشبك برای تعریف حریم و مﺤصور نکردن بنا با دیوار بهویژه در جبههای رو به نسيم دریا

•

سایهاندازی بر روی مسيرهای دسترسی به ساختمان و ورودی

•

ﻗرارگيری طبقه دوم در سمت غربی برای سایهاندازی بر روی ﻗسمتی از سقف طبقه اول در ساعات غروب آفتاب

•

کشيدگی پالن ساختمان عمود برجهت وزش نسيمهای دریا به خشکی
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•

رواقهای دورتادور عریﺾ برای سایهاندازی بر روی بازشوها و جدارهها

•

استفاده از سایهبان بر روی بازشوها در تمامی جبهههای شرق ،غرب و جنوب

•

ایجاد سایه بر روی سطوح ساختمانی برای کاهﺶ خيرگی ناشی از تابﺶ سطوح

•

طراحی مﺤﻞهای نشستن با استفاده سایهبانهای سبك چوبی در فضاهای باز

•

بازشوهای بزرگ در جبهههای رو به نسيم و استفاده حداکثر از جریان باد

•

استفاده از بامهای دوجداره و فضای سقفی ﻗابﻞ تهویه

•

استفاده از بازشو و روزنهای نزدیك به سقف

با توجه به شرایط زندگی و کمبود فضاهای آموزشی و امکانات ،بهرهگيری از تهویه طبيعی بهترین راه برای تأمين شرایط مطلوب
در ساختمان مدرسه است .اگر در طراحی مدرسه از اصول معماری بومی منطقه بهره گرفته شود ،ميزان نياز به دستگاههای مکانيکی
تأمينکننده آسایﺶ مﺤيطی به حداﻗﻞ خواهد رسيد.

بحث و ﻧﺘیجهگیری
در اﻗليمهای سخت ،بهمنظور تأمين شرایط آسایﺶ مﺤيطی و دستيابی به معماری پایدار ،مطالعاتی راجع به معماری بومی
مناطق با اﻗليم سخت صورت گرفته است .برای دستيابی به الگوهای معماری پایدار در اﻗليم گرم و مرطوب بوشهر ،نمونههایی از
معماری مسکونی بوشهر بهعنوان مجموعهای با هویت و باسابقه تاریخی طوالنی در منطقه انتخاب ،معرفی و تﺤليﻞشده و پس از
بررسی ،مقایسه و تﺤليﻞ ویژگیهای آنها ،راهکارهای اﻗليمی بومی مناسب جهت طراحی در این بافت ارائهشده است (شاهين و
منﺶ بقایی )1335،در تﺤقيقی بهمنظور دستيابی به ارزشهای ﻗابﻞ تکرار در معماری بومی ،تعدادی از خانههای سنتی کاشان
بهعنوان مصداﻗی از معماری پایدار موردبررسی ﻗرار گرفتند (سجاد زاده و همکاران .)1314 ،در تﺤقيق دیگر خانههای سنتی مهریز
نيز بهعنوان مصداﻗی از معماری پایدار موردبررسی ﻗرار گرفتند .در این بررسی خانههای سنتی مهریز از سه بعد مﺤيطی ،فرهنگی
و اﻗتصادی مورد واکاوی ﻗرار گرفتند و ارزشهای حاکم بر آنها که پاسخگوی دوران خود بود استخراج شد .نکتهی اساسی و مهم
در این تﺤقيق کاربردی بودن ارزشهای استخراجشده معماری سنتی هست (پوراحمدی.)1311 ،
این تﺤقيق ازنظر روش تﺤقيق و نﺤوه به دست نتایج با تﺤقيق (سجاد زاده و همکاران( ،)1314،پوراحمدی )1311،و (شاهين
و منﺶ بقایی )1335 ،همخوانی دارد .پژوهﺶهای یادشده بهمنظور دستيابی به الگوهای پایدار معماری به بررسی خانههای سنتی
یا بومی در منطقه انتخابشده پرداختهاند .ازآنجاییکه معماری بومی هر منطقه در طی زمان و با توجه به نيازهای کاربران و همساز
با امکانات و ویژگیهای مﺤيطی شکﻞگرفته است ،نوع پایداری از معماری است .در اﻗليم گرم و مرطوب چابهار ،رطوبت بسيار باال و
گرمای زیاد در فصول بهار و تابستان ،خارج از مﺤدوده آسایﺶ است .فراهم آوردن شرایط مطلوب زندگی و بهتبع آن توجه به اصول
پایداری ،مستلزم شناخت و استفاده از اصول معماری پایدار است .در پژوهشی که توسط (سليقه )1333،با هدف مدلسازی مسکن
همساز با اﻗليم در چابهار صورت گرفته است ،مبنای مطالعات اطالعات هواشناسی و ویژگیهای اﻗليمی بوده است .این تﺤقيق با در
نظر گرفتن مقدار تابﺶ ،دما ،رطوبت نسبی و بارش منطقه ،راهکارهایی برای دستيابی به شرایط آسایﺶ مﺤيطی در مسکن ارائه
داده است .راهکارهای بهدستآمده در تﺤقيق حاﺿر با پژوهﺶ یادشده همخوانی دارد اما روش رسيدن به الگوها از طریق بررسی
نمونههای معماری بومی بوده است.
نتایج بهدستآمده از این پژوهﺶ منجر به شناخت ارزشهای معماری بومی بندر چابهار میگردد .توجه و بهرهگيری از الگوهای
بهدستآمده در معماری مدارس چابهار میتواند شرایط آسایﺶ حرارتی را بهبود بخشيده و باصرفه جویی در انرژی ،پایداری
مﺤيطزیست را حفظ کند .پيشنهاد میشود تﺤقيقات آتی بهصورت کامﻞتر و جامعتر به بررسی معماری بومی چابهار و مناطق
اطراف آن بپردازند .نمونههای موجود موردمطالعه ﻗرارگرفته و با تهيه نقشهها و اسناد مربوطه ،الگوهای پایدار آن با جزیيات بيشتری
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استخراج و با فناوریهای نوین معماری مطابقت داده شود .در پایان از اصول به دست آمده برای طراحی فضاهای آموزشی بهره
گرفته شود تا امکان بهرهمند شدن تمامی مناطق از مﺤيطی برای آموزش با حداﻗﻞ هزینه فراهم گردد.
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Solutions provide comfort in school based on the sustainable features
of vernacular architecture
(Case study: hot and humid port of Chabahar(

Abstract:
Due to environmental pollution and energy crisis, it is important use clean energy sources. Utilization
the principles of vernacular architecture are essential to protect the environment. One of the main land
uses are schools. Due the living condition in the villages of chabahar , the number of schools is very
low. Most rural schools are one or two rooms without proper ventilation. School does not have Semiopen spaces. Radiation and extreme heat has caused not a good use of school space. Now schools built
regardless of the climate. School buildings are built with the one type. A consequence of this is the
emergence of problems such as lack of user interaction with the environment; spend a lot of energy to
meet the conditions of comfort, low comfort level, Bonnie architectural isolation from contaminating
the environment. Local sustainable patterns have been forgotten. Local remaining examples of local
architecture and studies for the introduction of value are ignored. This study aimed to introduce
sustainable patterns of vernacular architecture in the port of Chabahar and offer hot and humid school
design solutions based on the obtained patterns is conducted. Sustainable architecture indigenous
knowledge and use of the principles of modern architecture, an important role will be to ensure user
comfort and protect the environment. Research methodology is based on a literature review and field
observations. The study also found examples of vernacular architecture of the region to introduce
sustainable patterns of these buildings is investigated .The results of this study in a school design
solutions based on the architectural patterns of local hot and humid Chabahar is provided. These results
are consistent with general principles of architecture schools that take advantage of the hot and humid
climate of the climate even in the architecture of other buildings in the area are also available. To study
the features of Vernacular architecture of the region, four of the monuments were selected and studied.
The number of few examples of historic architecture in this area remains. Studies in existing buildings
are also not perfect. Buildings examined in this study are not scientific and architectural plans are not
available. Objective and empirical descriptions. Two residential homes, including homes Dallooshi 1
and 2, Old Customs Building and the British Telegraph Building were selected as subjects. According
to a survey samples studied architecture, patterns that improve comfort conditions in Chabahar is to
be extracted. These models and strategies are as follows:
• Low building density, the distance between the rows of buildings in tandem, providing air flow
• Organize spaces and rooms in a row with narrow lanes and ventilation in all spaces in order to
create Curran
• Located on the second floor on the west side for shading part of the roof on the first floor in the
evening
• The low buildings as much as possible in planning and organizing spaces together in a row
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•
•
•
•
•
•
•
•

Pilot or take advantage of the platform and the elevation of the building or the quiet surface of
stagnant air
Building stretch perpendicular to the sea breezes dry wind
Wide arcades around for shading on the openings and walls
The use of blind openings on all fronts East, West and South
Large openings in the breeze fronts and make maximum use of the wind
Do not enclose the front wall, especially in the sea breeze
The use of double roofs and roof space is ventilated
Use the pop-up and the windows near the ceiling

Keywords: vernacular architecture, school, hot and humid climate, Chabahar.
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ارزیابی سطح توسعهیافتگی شهرستانهای استان سیستان و بلوچستان با استفاده
از مدل های  AHPو TOPSIS

(شهرستانهای زاهدان ،زابل ،ایرانشهر و چابهار)
علی ریگی  ،6مرتضی یاوری
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 -1دانشجوی کارشناسی ارشد برنامهریزی شهری
 -2کارشناسی ارشد طراحی شهری ،عضو هيﺌتعلمی گروه شهرسازی دانشگاه زابﻞ
Ali.reegi724@gmail.com

چكیده
در کشورهای جهان سوم تمرکز شدیدی بين مناطق وجود دارد که باعث عدم تعادل شده است .درنتيجه این
سياست ،تعداد مﺤدودی از مناطق توسعه می یابند و سایر مناطق بهصورت حاشيهای عمﻞ مینمایند .ایجاد توازن
و هماهنگی در سازماندهی شهری ،از مصادیق بارز توسعهیافتگی به شمار میرود .در این مطالعه برای شناسایی و
تعيين رتبه توسعهیافتگی  4شهرستان زاهدان ،زابﻞ ،ایرانشهر و چابهار؛ با استفاده از آخرین اطالعات سالنامه آماری
استان (سال  15 )1318شاخﺺ در بخﺶهای کشاورزی ،آموزشی و بهداشت و درمان موردمطالعه ﻗرارگرفته است.
هدف از این مطالعه ،ارزیابی سطح توسعه شهرستانهای بزرگ استان است .روش پژوهﺶ توصيفی و تﺤليلی است
و با استفاده از آمار ،مقایسه ای بين  4شهرستان انجام شده است .وزن شاخﺺ ها با بهرهگيری از روش AHP

تعيين شد ،سپس سطح توسعهای  4شهرستان به تفکيك  3بخﺶ ،با روش  TOPSISرتبهبندی شد .بر اساس
نتایج بهدستآمده ،در بخﺶ های آموزشی و بهداشت و درمان ،زاهدان رتبه اول را داراست و در بخﺶ کشاورزی
نيز زابﻞ در سطح اول ﻗرار دارد .همچنين چابهار در بخﺶ های بهداشت و درمان و کشاورزی و ایرانشهر در بخﺶ
آموزشی کمتر از دیگر شهرستان ها توسعه یافته اند .تﺤليﻞ نتایج نشان میدهد که امکانات و خدمات بهصورت
هماهنگ و متعادل در سطح استان پخﺶ نشده و از پتانسيﻞهای موجود استان استفاده کافی نمیشود.
واژگان كلیدی :سطح توسعهیافتگی ،TOPSIS ،AHP ،سيستان و بلوچستان.

 -6مقدمه
توسعه ،تغيير بنيادی در متغيرهای اﻗتصادی ،اجتماعی و فرهنگی هر جامعه است و تﺤقق آن ،مستلزم ایجاد هماهنگی بين
ابعاد گوناگون آن است (امين بيدخت .)13:1335 ،رشد و توسعه بهعنوان یك مقولهی اﻗتصادی -اجتماعی ابتدا از سوی اﻗتصاددانان
و سپس جامعه شناسان موردتوجه اساسی ﻗرار گرفت .توسعه جریانی چندبعدی است که تجدید سازمان و سمتگيری متفاوت کﻞ
نظام اﻗتصادی -اجتماعی را به همراه دارد .به عبارت ساده ،با توجه به اینکه هدف اصلی توسعه حذف نابرابریها است ،بهترین مفهوم
توسعه ،رشد همراه با عدالت اجتماعی است (تودار .)235:1313 ،بﺤث نابرابری توسعه منطقهای از موﺿوعاتی است که در فرهنگ
برنامهریزی منطقهای مطرحشده و هنوز در کشور ما جایگاه چندان مشخصی ندارد .نابرابریهای توسعهای در بين مناطق که به
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دالیﻞ متعددی چون دالیﻞ تاریخی ،طبيعی ،دموگرافی ،اجتماعی ،اﻗتصادی ،سياسی و غيره ایجاد میشوند ،رشد ناهمگون و نامتعادل
ميان نواحی را سبب میگردند  .در شرایط کنونی اﻗتصاد ایران ،نگاه به حرکت توسعه اﻗتصادی در بستر دانایی مﺤوری ،تعمق و
بصيرت نسبت به روند تغيير و تﺤوالت جهانی و ميزان اﺛرگذاری آنها بر فرآیند توسعه ملی و از جانب دیگر شناسایی و تﺤليﻞ علﻞ
و عوامﻞ درونی مؤﺛر در فرآیندهای توسعهای و ﺿد توسعهای در عرصههای ملی و منطقهای بسيار مهم و ﺿروری است.
برنامه ریزان جهت تﺤقق عدالت اجتماعی در فرآیند توسعه ،سعی در کاهﺶ نابرابریها و عدم تعادلها از طریق تدوین و اجرای
برنامههای متعدد مﺤروميتزدایی و گسترش همهجانبهی جنبههای مثبت توسعهیافتگی دارند .گام اساسی در این زمينه شناسایی
شرایط موجود و تدوین برنامههای کارآمد و منطبق بر واﻗعيتهای موجود است .چهبسا عدم شناخت دﻗيق وﺿع موجود ،کليه
تالشهای دستاندرکاران امر مﺤروميتزدایی و کسب عدالت اجتماعی را عقيم میگذارد؛ بنابراین در اجرای برنامههای اجتماعی-
اﻗتصادی ،الزم است تخصيﺺ منابع با توجه به شرایط موجود مناطق انجام گيرد (رﺿوانی و همکاران .)2:1334،سطح توسعهیافتگی
استانهای مختلف کشور با توجه به توزیع فضایی ناهمگون منابع و همچنين عوامﻞ مختلف اﻗتصادی ،اجتماعی و طبيعی ممکن
است دارای وﺿعيت متعادل و مناسبی نباشد؛ بهعبارتدیگر به علت امکانات بالقوه منطقهای ،توسعهیافتگی است آنهای کشور
ممکن است در بخﺶهای مختلف صنعتی ،کشاورزی و خدمات با یکدیگر متجانس نباشد (موالیی .)32:1333 ،همينطور در داخﻞ
یك استان نيز به دليﻞ تفاوتهای ناحيهای و تفاوت در ميزان سرمایهگذاریهای اﻗتصادی و اجتماعی درجات متفاوتی از توسعه
مشاهده میگردد .بر این اساس ﺿرورت ایجاد تعادل و توازن درروند توسعه منطقهای و ناحيهای کشور روشن است.

 -2پیشینه پژوهش
علیرغم ارائه تعاریف متعدد از واژه «توسعه» ،هنوز تعریف جهانشمولی از آن ارائه نشده و اندیشمندان مختلف مفاهيم متعددی
برای توسعه ذکر کردهاند .پروگفيال ( )1133توسعه را پيشرفت بهسوی اهدافی نظير کاهﺶ فقر ،بيکاری و برابری تعریف میکند
(النگ .)18:1133 ،برخی از صاحبنظران بزرگ چون آدام اسميت ،بایر ،کالرك ،هيرشمن ،ميردال و روستو توسعه را یك تﺤول
بنيادی از جامعه کهن به جامعه نوین به شمار آوردهاند (مایر و همکاران .)41:1313 ،بﺤث توسعهیافتگی و بررسی نابرابریهای
موجود در مﺤدودههای جغرافيایی مختلف در سالهای اخير موردتوجه برنامه ریزان و سياستمداران ﻗرارگرفته است و پژوهﺶهای
زیادی در سطوح ملی ،منطقهای ،ناحيهای و مﺤلی با استفاده از روشهای متفاوت صورت گرفته است که خالصهای از آنها به شرح
جدول ذیﻞ مورداشاره ﻗرار میگيرد؛
جدول  -6خالصهای از تحقیقات اﻧجام پذیرفﺘه پیرامون بحث توسعهیافﺘگی در ﻧواحی مخﺘلف جغرافیا (مأخذ :زﻧگی آبادی و
همكاران)6932،

23

محقق

سال

عنوان تحقیق

توضیحات

نلسون آرتور و
همکاران

1114

بررسی عوامﻞ مؤﺛر در توسعه
ناحيهای آتالنتا و پورتلند

باوجود بيشــترین ميزان ســرمایهگذاریهای اﻗتصــادی در منطقه آتالنتا،
شهر پورتلند نسبت به دو شهر دیگر این ناحيه از رونق اﻗتصادی بيشتری
برخوردار شـــده و علت آن مدیریت و هماهنگی در برنامهریزی توســـعه
ناحيهای در این شهر است.

سازمان ملﻞ

1113

گزارش سطح توسعه انسانی
کشورهای جهان

سطح تو سعه ان سانی ک شورهای جهان با ا ستفاده از سه شاخﺺ اميد به
زندگی ،در صد با سوادی و درآمد سرانه مورد سنجﺶ ﻗرارگرفته و نتایج
نشـــان میدهد که بســـياری از کشـــورهای آفریقایی ،آمریکای التين و
آسيایی از توسعه انسانی مطلوبی برخوردار نيستند.

بدری و رونيزی

1335

سطح توسعهیافتگی نواحی
روستاهای شهرستان کامياران

ﺿریب توسعهیافتگی بين مناطق روستایی این شهرستان متفاوت بوده و
اختالفات و نابرابری زیادی بين این مناطق وجود دارد.

تقوایی و ﻗائد
رحمتی

1335

تﺤليﻞ شاخﺺهای توسعه
فرهنگی است آنهای کشور

بين اســت آنهای کشــور ازنظر بهرهمندی از فضــاها و امکانات فرهنگی
تفاوت چشمگيری وجود دارد.

سال سـوم ،شماره هشت ،پاییز 6931

زنگی آبادی و
سلطانی

1333

سنجﺶ سطوح توسعه
کشاورزی شهرستانهای استان
اصفهان

با اســتفاده از تکنيك تﺤليﻞ عاملی  18متغير شــناســایی شــده به 24
شــاخﺺ در ســه گروه عمده تقليﻞ داده و در نهایت شــهرســتانهای این
استان با توجه به عامﻞ های استخراجی سطح بندی شده اند.

زیاری و
همکاران

1331

درجه توسعهیافتگی
شهرستانهای استان خراسان
رﺿوی

درجه تو سعهیافتگی شهر ستانهای ا ستان خرا سان ر ﺿوی با ا ستفاده از
فن تاپسيس مورد ارزیابی ﻗرار داده اند.

نسترن و
همکاران

1331

کاربرد فن تاپسيس در تﺤليﻞ و
اولویت بندی توسعه پایدار
مناطق شهری

مناطق شهری کالنشهر اصفهان را بر اساس  21شاخﺺ موردمطالعه ﻗرار
داده اند و در نهایت این مناطق را در سه سطح برخوردار ،نيمه برخوردار
و فروبرخوردار طبقه بندی کردهاند.

احمدیان و
همکاران

1318

تﺤليﻞ فضایی و سنجﺶ سطح
توسعهیافتگی دهستآنهای
شهرستان مياندوآب

با بهرهگيری از فن تاپ سيس فازی ،ده ستآنهای شهر ستان مياندوآب بر
اســـاس  23شـــاخﺺ توســـعه ،مورد تﺤليﻞ و ارزیابی ﻗرارگرفته و نهایتا
دهســتآنهای این شــهرســتان را در ســه طح برخوردار ،نيمه برخوردار و
مﺤروم سطح بندی شده است.

زنگی آبادی و
همکاران

1318

تﺤليلی بردرجه توسعهیافتگی
شهرستانهای آذربایجان شرﻗی

برا ساس نتایج این مطالعه شهر ستان تبریز در آذربایجان شرﻗی با توجه
به مرکزیت اداری ،ســياســی و اﻗتصــادی که دارد ،در رتبه اول توســعه
ﻗرارگرفته و برخوردارترین شهرستان این استان است.

مشکينی و
ﻗاسمی

1311

سطح بندی شهرستانهای
استان زنجان براساس
شاخﺺهای توسعه فرهنگی

تمرکز ﻗدرت سيا سی و اﻗت صادی باعث تمرکز امکانات و ایجاد ف ضاهای
فرهنگی در برخی از منطق می شـــود و تعداد زیادی از مناطق دیگر از
امکانات فرهنگی مﺤروم می مانند.

پریزادی و
همکاران

1311

بررسی و تﺤليﻞ ﻗابليت ها و
مزایای نسبی توسعه منطقهای
در بنادر شمال ایران

بنادر یکی از مﺤورهای ا صلی تو سعه اﻗت صادی مناطق ه ستند که دارای
توآنها و فر صت های سرمایه گذاری فراوانی ه ستند .نتایج این مطالعه
ن شان داده ا ست که در بين بنادر شمال ایران بندر انزلی منا سب ترین
بندر جهت توسعه منطقهای شمال کشور است.

ذاکر حقيقی و
همکاران

1311

ارزیابی توسعهیافتگی مسکن در
مناطق جنوبی استان همدان

بخﺶ مســـکن به عنوان یك موﺿـــوع چ ندب عدی ،تاﺛير بســـزایی بر
توســعهیافتگی شــهرها دارد و برنامهریزی نامطلوب و عدم توزیع عادالنه
منابع ،مســائﻞ عمده ای را درروند توســعهیافتگی شــهرها به خصــوص
شهرهای کوچك ایجاد کرده است.

 -9مباﻧی ﻧظری پژوهش
-6-9مﻔهوم توسعه :توسعه فرآیندی چندبعدی است که سازماندهی مجدد و جهت دهی اﻗتصاد و سيستم های اجتماعی را
شامﻞ میگردد  .همچنين به دنبال افزایﺶ درآمد و بازدهی جامعه است .توسعه اصوال شامﻞ تغييرات بنيادی در ساختارهای
سازمآنها ،جوامع و مدیریت ها است (استریتن .)51:1111 ،توسعه یك کشور یا منطقه ،افزایﺶ توليد ،دسترسی به تسهيالت زیر
بنایی و خدماتی ،فرصت های شغلی مناسب ،به کارگيری تکنولوژی جدید و افزایﺶ نرخ سرمایه گذاری و مصرف را شامﻞ میگردد
(کالنتری .)23:1338 ،در مجموع توسعه را می توان ارتقاء زندگی اﻗتصادی ،نجات از فقر ،بی سوادی و در برگيرنده نهادها و بنيادهای
فکری ،روابط اجتماعی ،گروهی و طبقاتی ،تعليم و تربيت ،توليد دانﺶ ،ابداعات ،تکنولوژی ،حساسيت های اجتماعی و منطقی،
علمی و مهارت های فردی و ﻇرفيت های ادبی و نظام ﻗضاوت و دیگر موارد دانست (حسين زاده دلير.)1:1338،
-2-9توسعه ﻧاحیه ای :در مباحث مربوط به برنامهریزی توسعه ناحيهای ،وجود نابرابریهای ناحيهای امری اجتناب ناپذیر
است .از پایان جنگ جهانی دوم به این سو «توسعه» بهعنوان یکی از مهم ترین مسائﻞ در مﺤافﻞ دانشگاهی و برنامهریزی کشورها
مطرح بوده است ،به نﺤوی که در دهه  1118غالب کشورها به بازنگری وﺿعيت خود در این خصوص پرداخته اند .نهادهای مرتبط
با امر توسعه با استفاده از شاخﺺهایی چند و با بهرهگيری از الگوهای خاص مبادرت به تعيين درجه توسعهیافتگی اﻗتصادی،
اجتماعی کشورها نموده اند؛ اما مسأله این است که مفهوم توسعه معنی ﺛابتی نداشته و در دهه های اخير متﺤمﻞ تغييراتی شده
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است (زیاری .)14:1331 ،در این راستا اﻗتصاددانان نﺌوکالسيك توسعه ناحيهای را مبتنی بر توجيه شرایط بازار آزاد می دانند (پاپلی
یزدی و همکاران )288:1332 ،که در جریان آزاد منابع بين نواحی در یك سرزمين یا کشور در بلند مدت نوعی تعادل بين ناحيه
را به وجود می آورد .نﺌوکنزیها نيز توسعه ناحيهای را وابسته به صادرات می دانند و اﻗتصاد ناحيهای را به دو بخﺶ پایه و غير پایه
تقسيم می کنند (هاروی .) 283:1111 ،فرانسوا پرو نﺤوه نگرش به توسعه نواحی را ناشی از ﻗطب رشد می داند که در مرحله اول با
سرمایهگذاریهای کالن صنعتی در مراکز بزرگ شهری ،واگرایی و نابرابری ایجاد میگردد .در این نظریه برپویایی و روابط ميان
نواحی و تاﺛيرپذیری نواحی از یکدیگر در طول زمان بر روی ساختار فضایی تاکيد میگردد (حکمت نيا و همکاران.)182:1333،
جان فریدمن نيز با ارائه نظریه مرکز و پيرامون به ایجاد رابطه استعماری ميان مرکز و پيرامون در سيستم فضایی اشاره میکند .وی
بر این عقيده است که هر نظام جغرافيایی شامﻞ دو زیر نظام فضایی است .یکی مرکز که ﻗلب پيشتاز و پویای نظام است و دیگری
پيرامون که می توان آن را بقيه نظام به شمار آورد .این بخﺶ در حالت سلطه پذیری و وابستگی نسبت به مرکز ﻗرار دارد (پاپلی
یزدی و همکاران .) 283:1332،در نظریه وابستگی نيز به تاﺛيرات حاصﻞ از وابستگی اﻗتصادی کشورهای جهان سوم به نظام جهانی
اشاره می شود که تاﺛيرات ناشی از آن نابرابریهای اجتماعی و اﻗتصادی ميان نواحی داخلی را سبب میگردد .به طوری که با تمرکز
منابع و امکانات در مادرشهرهای بزرگ و تك شهرهای مسلط ناحيهای ،شکاف ميان ﺛروت و فقر را عميق کرده و روند کلی توسعه
را آهسته نموده است (شکوئی.)458:1333،
-9-9عدالت اجﺘماعی :جست و جو برای شهری عدالت مﺤور تا حدی تالش برای درك توان بالقوه تغييریابنده نظریه شهری
است .این امر جست و جویی است که با بررسی درباره واﻗعيات روزمره زندگی شهری شروع شده و سپس به پيگيری درباره وسيلهای
برای تغيير شکﻞ آن واﻗعيات و تجسم زندگی پس از این تغييرات میپردازد .این فرایند با ناعدالتیهایی همچون خشونت ،ناامنی،
بهره کشی و فقر که برای بسياری معرف زندگی شهری بوده و همراه با رشد سریع شهر نشينی به وجود میآید و نيز نمودهای
کالبدی آن چون دسترسی نابرابر به خدمات ،سرمایههای اجتماعی ،فرهنگی ،سياسی و اﻗتصادی که حاصﻞ تقسيمات درهم پيچيده
بين دستههای نژادی ،طبقاتی و جنسيتی است ،شروع میشود .آگاهی از این ناعدالتیهای روزمره فهم ما را غنا بخشيده و معياری
برای ارزیابی آنچه به دست آوردهایم ،فراهم میکند(رﺿوانی و همکاران .)21 :1312،ولی جست و جو برای شهری عدالت مﺤور،
جست وجو برای چيزی فراتر از واکنﺶ و نظر یك فرد به نا عدالتیهای خاص است .این امر نيازمند ایجاد چارچوبی منسجم برای
درك مفاهيم و فعاليتها است .از آنجا که که ساکنان شهری با ایدئولوژیهای متفاوت در رﻗابت هستند تا تصورات خود از عدالت
را جهانی کنند ،پرسﺶ مهم این است که تا کجا میتوان نظرات مفيد و منسجمی را از این مفهوم بﺤث بر انگيز توسعه داد؟ اگرچه
مفهایم فضایی عدالت اجتماعی برای تعدادی از سازمانهای فعال و جنبﺶهای اجتماعی شهری به صورت دغدغهای مشترك در
تمام جهان درآمده است ،اما به درستی معنی عدالت برای زندگی شهری هنوز تعریف نشده است .جست و جو برای این معنی نيز
جست و جویی بر ای یك شهر عدالت مﺤور است .در تالش برای ارائه تعریفی از عدالت ،شهر هميشه به عنوان یك بﺤث اکتشافی
بنيادی مطرح بوده است؛ سقراط از یك توصيف طوالنی ازآنچه شهر عدالت مﺤور به نظر خواهد رسيد به عنوان چهارچوبی برای
ارائه بﺤث خود در طرفداری از عدالت به عنوان یك راهنمای اخالﻗی برای افراد استفاده کرده است .او این طور استدالل میکند که
کيفيت عدالت را با توجه به عملکردهای یك دولت (دولت -شهر) راحتتر میتوان تشخيﺺ داد تا با توجه به عملکرد اشخاص .در
واﻗع در نظر او عدالت به عنوان کيفيت درونی شهرها برمبنای برآیند کنﺶهای ساکنان شهر تعریف میشود .همچنين سقراط
کارخود را با تعيين یك «مدل ارگانيك» بﺤث برانگيزتر برای دولت که درآن برای بخﺶ عمومی نقشی ﻗوی و رو به رشد درنظر
میگيرد به اتمام می رساند تا بتواند از تﺤقق یك شهر عدالت مﺤور و در نتيجه یك زندگی عدالت مﺤور برای ساکنان آن اطمينان
حاصﻞ کند(رﺿوانی و همکاران.)31 -38 :1312،
رتبهبندی نواحی و مناطق بر حسب ميزان توسعهیافتگی اﻗتصادی -اجتماعی ،همانند مسﺌله تصميم گيری چند شاخصه مورد
مالحظه ﻗرار میگيرد که برای روبه رویی با آن روشهای گوناگونی وجود دارد .تصميم گيری چند شاخصه ،از پرکاربرد ترین شيوه
های تصميم گيری در امور علمی ،تجاری ،مهندسی و مدیریتی به شمار میرود .این روش ها از راه شفاف سازی ،منطقی و کارا
نمودن فرایند تصميم گيری ،کيفيت تصميم ها و ارزیابی ها را بهبود می بخشند .گفتنی است که به کار گيری معيارها و روشهای
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کمی برای سطح بندی سکونتگاه ها در سيستم فضایی مناطق ،از سویی منجر به شناخت ميزان نابرابری نقاط سکونتگاهی می شود
و از سوی دیگر ،معياری برای تالش در زمينه کاهﺶ و رفع نابرابری موجود ميان آنها است (زیاری و دیگران.)13:1331،

-4روش پژوهش
روش تﺤقيق در پژوهﺶ پيﺶ رو ،بر پایه رویکرد توصيفی -تﺤليلی است که در آن ،سطح توسعهیافتگی  4شهرستان استان
سيستان و بلوچستان ازنظر شاخﺺهای مختلف توسعه ،در بخﺶهای کشاورزی ،آموزشی و بهداشت و درمان مورد بررسی و تﺤليﻞ
ﻗرارگرفته است .داده های مورد نياز پژوهﺶ از مطالعات کتابخانه ای و منابع آماری طبق آخرین سالنامه آماری استان ()1318
تدوین شده است .تﺤليﻞ داده ها با استفاده از روشهای تصميم گيری چند شاخصه ( )MCDMانجام شد .بدین ترتيب که وزن
شاخﺺ ها با استفاده از فرایند تﺤليﻞ سلسله مراتبی ( )AHPتعيين شد ،سپس با استفاده از روش  TOPSISميزان نزدیکی نسبی
هر یکی از شهرستانها به راه حﻞ ایده آل مﺤاسبه شد .بر اساس امتياز های بهدستآمده از این روش ،رتبهبندی شهرستانها به
تفکيك بخﺶهای مختلف انجام گرفت.

-5بحث و یافﺘه ها
در این پژوهﺶ ،ارزیابی سطح توسعهیافتگی شهرستانهای زاهدان ،زابﻞ ،ایرانشهر و چابهار و تبيين نابرابریها در بخﺶهای
کشاورزی ،آموزشی و بهداشت و درمان؛ با بهرهگيری از روشهای تصميم گيری چند شاخصه انجام گرفت .بدین ترتيب که وزن
شاخﺺ ها با استفاده از روش  AHPتعيين شد (جدول .)3
روش  AHPچارچوب مناسبی را برای ارائه و تعيين اولویت ها در هر سطﺤی از سلسله مراتب تصميم گيری با استفاده از مقایسه
های زوجی را فراهم میکند .برای انجام مقایسه زوجی شاخﺺهای موردمطالعه ،از روش مقایسه  1کميتی ساعتی استفاده شده
است.
جدول  -2مقادیر عددی ترجیحات در مقایسه زوجی شاخص ها (مأخذ :قدسی پور)6934،
ترجیحات

مقدار عددی

کامال مرجح یا کامال مطلوب تر

1

ترجيح یا مطلوبيت خيلی ﻗوی

3

ترجيح یا مطلوبيت ﻗوی

5

کمی مرجح یا کمی مطلوب تر

3

ترجيح یا مطلوبيت یکسان

1

ترجيﺤات بين فواصﻞ فوق

2و4و1و3

جدول  -9وزن شاخصهای موردمﻄالعه براساس محاسبات روش (AHPمأخذ :ﻧگارﻧدگان)
بخش ها و شاخصهای موردمﻄالعه

وزن در بخش مربوطه

کشاورزی
 .1ميزان زراعت

87311

 .2توليد گلخانه

87811

 .3سواد کشاورزان

8711

 .4مساحت زمين زیر کشت

87413

 .5تعداد شرکت تعاونی کشاورزی

87844
آموزشی
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 .1باسوادان شهر

87231

 .3تعداد دانﺶ آموزان

87813

 .3اساتيد و کارکنان مدارس

87831

 .1فارغ التﺤصيالن دوره متوسطه

87281

 .18اساتيد و کارکنان دانشگاهی

87331
بهداشت و درمان

 .11تعداد مراکز بهداشتی و درمانی

87413

 .12خانه های بهداشت روستایی

87853

 .13تعداد تخت های مراکز درمانی

87215

 .14تعداد داروخانه و آزمایشگاه

87125

 .15تعداد پزشکان

87181

در پژوهﺶ حاﺿر 15 ،شاخﺺ از  3بخﺶ کشاورزی ،آموزشی و بهداشت و درمان؛ از سالنامه آماری انتخاب شده است .شاخﺺ
ها در  4شهرستان بزرگ استان سيستان و بلوچستان مورد ارزیابی ﻗرار گرفته اند .پس از بررسی آماری و مقایسه عددی شاخﺺ ها
در شهرستان ها ،و انتقال اطالعات به مدل  ،AHPوزن شاخﺺ ها مﺤاسبه شد(جدول.)3
همانطور که مشاهده می شود ،در بخﺶ کشاورزی بيشترین وزن به شاخﺺ زمين های زیرکشت اختصاص یافته است ،در بخﺶ
آموزشی به شاخﺺ اساتيد و کارکنان دانشگاهی و در بخﺶ بهداشت و درمان ،تعداد مراکز بهداشتی و درمانی بيشترین وزن را دارا
می باشند.
وزن های مﺤاسبه شده شاخﺺ ها در روش  AHPبهعنوان بردار وزن مفروض به الگوریتم  TOPSISانتقال داده شد .در این
روش پس از تعيين راه حﻞ ایده آل مثبت و منفی ،ميزان نزدیکی نسبی هر یکی از شهرستانها به راه حﻞ ایده آل در هر بخﺶ
مﺤاسبه شد و امتياز های کسب شده از این فرایند ،مبنای رتبهبندی شهرستانها ﻗرار گرفت.
این روش یکی از روشهای مرسوم و پرکاربرد در ميان روشهای تصميم گيری چند شاخصه است که بر مبنای مﺤاسبه فاصله
گزینه ها از راه حﻞ ایده آل مثبت و ایده آل منفی استوار است .بر این اساس ،گزینه برتر ،کمترین فاصله را از راه حﻞ ایده آل مثبت
و بيشترین فاصله را از راه حﻞ ایده آل منفی خواهد داشت .در این روش ماتریس تصميم گيری و وزن شاخﺺ ها ،داده های ورودی
سيستم هستند؛ و خروجی نيز بهصورت رتبهبندی گزینه هاست .گرچه مطلوبيت هر شاخﺺ باید به گونه ای یکنواخت ،افزایشی یا
کاهشی ب اشد که در این صورت بهترین ارزش موجود از یك شاخﺺ ،نشان دهنده ایده آل آن بوده و بدترین ارزش موجود از آن،
مشخﺺ کننده ایده آل منفی خواهد بود (اصغر پور.)218:1333،
جدول  -4رتبهبندی شهرسﺘانهای اسﺘان براساس ﻧزدیكی به ایده آل در روش TOPSISبه تﻔكیک بخش (مأخذ :ﻧگارﻧدگان)
شهرستان

ميزان CL

رتبه شهرستان در بخﺶ مربوطه

بخﺶ کشاورزی
زابﻞ

87145

1

ایرانشهر

87411

2

زاهدان

8711

3

چابهار

87822

4

بخﺶ آموزشی
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زاهدان

87115

1

زابﻞ

87513

2

چابهار

87233
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ایرانشهر

4

87231
بخﺶ بهداشت و درمان

زاهدان

87151

1

ایرانشهر

87313

2

زابﻞ

87121

3

چابهار

8782

4

برای ساده ارزیابی شدن توسعهیافتگی شهرستانها در بخﺶهای مختلف ،بر اساس امتيازات بهدستآمده از روش ،TOPSIS
به شﺶ گروه توسعه به شرح زیر طبقه بندی شدند(جدول.)5
جدول  -5تقسیم بندی سﻄوح توسعه بر اساس مقدار CL

CL

8718-8

8728-8718

8738-8728

8745-8738

8718-8745

بيﺶ از 8718

درجه توسعه

بسيار مﺤروم

مﺤروم

متوسط

کمابيﺶ توسعه یافته

توسعه یافته

بسيارتوسعه یافته

بر اساس تقسيم بندی یاد شده ،در بخﺶ کشاورزی ،شهرستان زابﻞ با حداکثر امتياز ازنظر شاخﺺهای کشاورزی دارای باالترین
رتبه می باشد و در سطح باالتری نسبت به بقيه شهرستان ها ﻗرار دارد .پس از آن شهر ایرانشهر کمابيﺶ توسعه یافته می باشد.
شهر زاهدان که مرکز استان می باشد با توجه به امتياز شاخﺺهای کشاورزی در درجه مﺤروم ﻗرار دارد و نشان میدهد که مرکز
است ان ازنظر توانمندی و پتانسيﻞ کشاورزی و امکانات کار کشاورزی ﺿعيف می باشد .شهرستان چابهار نيز با کمترین امتياز در
درجه بسيار مﺤروم ﻗرار دارد .چابهار شهری بندری و توریستی می باشد که به مسﺌله کشاورزی در این شهرستان توجه زیادی نشده
است .شهرستان زابﻞ با توجه به خ اك حاصلخيزش ،مکان مناسبی برای کشاورزی می باشد و باید مشکالتی که در آینده این بخﺶ
را تهدید میکند  ،شناسایی و حﻞ شود تا همچنان نقطه ﻗوت شهرستان باﻗی بماند و مﺤصوالت مورد نياز سایر شهرهای استان
ازجمله زاهدان را تامين کند .همچنين با تامين امکانات الزم کشاورزی در شهر ایرانشهر نيز می توان این شهر مرکزی را به ﻗطب
دوم کشاورزی استان تبدیﻞ کرد .ایرانشهر با توجه به فاصله یکسان به جنوب و شمال استان ،می تواند ﻗطب رشد کشاورزی در
آینده باشد.
در بخﺶ آموزشی شهر زاهدان با حداکثر امتياز در سطح باالتری نسبت به بقيه شهرستان ها می باشد و این امر ﻗابﻞ پيﺶ
بينی بود چون زاهدان با توجه به اینکه مرکز استان می باشد تمامی امکانات آموزشی را داراست و بهعنوان یك ﻗطب آموزش ،از
سراسر استان افراد را به منظور تﺤصيﻞ و استفاده از امکانات ،به خود جذب میکند .شهرستان زابﻞ نيز پس از ساخت دانشگاه جدید
و توجه به مسائﻞ آموزشی و دانشگاهی ،به درجه توسعه یافته رسيده است .پس از زاهدان دومين ﻗطب آموزشی استان شناخته می
شود و پتانسيﻞ پيشرفت بيشتر را نيز دارد .پس از این دو شهر ،چابهار و ایرانشهر به ترتيب در رتبه سوم و چهارم ﻗرار دارند و درجه
توسعهاین دوشهر م توسط می باشد .چابهار با داشتن دانشگاه بين المللی و دریانوردی و وجود رشته های خاص و پردرامد ،طرفداران
خود را دارد اما به دليﻞ هزینه های زیاد تﺤصيﻞ ،دانشگاه بين المللی از تمامی استعدادهای استان نمی تواند استفاده کند و درنتيجه
افراد دانشگاه های زاهدان و زابﻞ را بيشتر می پسندند .شهرستان ایرانشهر نيز در درجه متوسط ﻗرار دارد اما این شهرستان به زودی
از این نظر توسعه بيشتری پيدا خواهد کرد به دليﻞ اینکه ميزان پيشرفت دانشگاهی در این شهرستان چشمگير بوده است و به
زودی دانشگاه علوم پزشکی تاسيس می شود و در کنار دانشگاه والیت ،می توانند ایرانشهر را نيز به یکی از ﻗطب های مهم آموزشی
استان تبدیﻞ کنند ،امری که در حال تﺤقق است.
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در بخﺶ بهداشت و درمان نيز شهرستان زاهدان با توجه به اینکه مرکز استان می باشد و امکانات بهداشتی و درمانی در این
شهر متمرکز شده اند ،باالترین امتياز دارد و از این نظر در استان ،توسعه بيشتری پيدا کرده است ،به گونه ای که مردم استان برای
مسائﻞ درمانی از تمام شهرها به زاهدان سفر می کنند .هر چه شهر ازنظر جمعيتی و سياسی ﻗوی تر باشد ،امکانات بيشتری را دارا
می باشند و زاهدان بهعنوان شهر اول این استان ازنظر جمعيتی و سياسی ،از این ﻗاعده مستثنا نيست .پس از زاهدان ،شهرستان
ایرانشهر با اختالف زیاد نسبت به زاهدان در رتبه دوم ﻗرار دارد و کمابيﺶ توسعه یافته می باشد ،ایرانشهر با داشتن دو بيمارستان
و چندین مراکز درمانی ،همواره متقاﺿيانی از شهرهای اطراف دارد .مردم جنوب استان و روستاهای اطراف ایرانشهر ،همه روزه برای
رفع مسائﻞ درمانی به این شهر مراجعه می کنند .با توجه به فاصله از مرکز استان ،در صورتيکه به امکانات بهداشتی و درمانی
ایرانشهر رسيدگی شود ،این شهر می تواند بهعنوان ﻗطب بهداشتی و درمانی استان نيز بعد از زاهدان معرفی شود .با توجه به موﻗعيت
جغرافيایی مناسب این شهرستان در استان ،ﺿروری است که بيشتر به مسائﻞ درمانی در این شهر توجه شود به این دليﻞ که اگر
ایرانشهر از این نظر توسعه پيدا کند ميزان تردد به زاهدان کمتر می شود و با پخﺶ شدن مردم استان در این دو شهر از بسياری از
مشکالت کاسته می شود .شهرستان زابﻞ ازنظر بهداشت و درمان در درجه مﺤروم ﻗرار دارد .با توجه به وسعت و جمعيت این
شهرستان ،نبود امکانات مناسب در زابﻞ ،تاسف بار می باشد ،دليﻞ اصلی رسيدگی نکردن به این شهرستان ،نزدیکی به مرکز استان
می باشد ،مردم این شهرستان که شصت درصد آنها در حومه و شهرهای اطراف زابﻞ زندگی می کنند ،همواره برای مسائﻞ درمانی
به زاهدان سفر می کنند .زابﻞ به دليﻞ مشکالت مربوط به بادهای صد و بيست روزه ،مشکالت فراوانی را برای مردم بوجود آورده
است که نبود امکانات مناسب و رسيدگی نکردن به مشکالت درمانی مردم ،با عث تردد های زیاد مردم شده و در بسياری از موارد
باعث مهاجرت مردم به زاهدان شده است .در رتبه آخر بخﺶ بهداشت و درمان ،چابهار ﻗرار دارد و با امتياز بسيار پایين در این
بخﺶ ،در درجه بسيار مﺤروم ﻗرار دارد و نيازمند توجه زیادی می باشد .با توجه به این که شهرستان چابهار به یك شهر گردشگری
تبدیﻞ شده و با دارا بودن منطقه آزاد و سواحﻞ زیبای دریای عمان ،ازنظر اﻗتصادی دارای پتانسيﻞ باالیی می باشد ،ﺿروری است
که به این بخﺶ نيز توجه شود و شهروندان و افرادی که به این شهر می آیند در صورت داشتن مشکالت درمانی ،مجبور به سفرهای
طوال نی نشوند .همچنين مشکﻞ دیگر چابهار ،فاصله بسيار زیاد با مرکز استان می باشد که این دوری از ﻗطب درمانی استان ،مشکالت
را چند برابر کرده است.
شهرستانهای توسعه یافته در کشور ایران ،معموال مرکز استانهای کشور می باشند ،این وﺿعيت ،حاکميت یك نظام ﻗوی
مرکز -پيرامون را در ایران تایيد میکند و نمایانگر آن است که باوجود اتخاذ سياست های توسعه منطقهای در چند دهه گذشته،
ازجمله تعيين ﻗطب های رشد در مناطق مختلف کشور ،نابرابریهای منطقهای همچنان مشهود است .از این رو ،زدودن نابرابریهای
منطقهای در کشور و استانها مستلزم این است که مناطق مﺤروم و توسعه نيافته در کانون توجه برنامه ریزان ﻗرار گيرند ،به گونه
ای که در گام نخست ،امکانات و خدمات اساسی و ﺿروری مورد نياز آنها تامين شود و سپس با شناخت هر چه بيشتر توانمندی
های انسانی و مﺤيطی این مناطق و برنامهریزی های صﺤيح ،زمينه های رشد و توسعه منطقهای و یکپارچگی ملی فراهم شود.
در تﺤليﻞ سالنامه آماری و با مشخﺺ شدن وزن شاخﺺهای مختلف از روش  AHPمشخﺺ شد که در بخﺶ کشاورزی ،ميزان
زمين زیر کشت بيشترین وزن را دارد .هر چه مساحت زمي ن های زیر کشت کشاورزی بيشتر باشد ،ميزان توليد مﺤصوالت بيشتر
می باشد ،در سالنامه آماری استان بيشترین مساحت زمين زیر کشت مربوط به شهرستان زابﻞ با  42413مترمربع می باشد .در
بخﺶ آموزشی ،اساتيد و کارکنان دانشگاهی بيشترین وزن را در مقایسه با دیگر شاخﺺ ها داراست .این مورد نشان میدهد که هر
چه یك شهر دانشگاهی باشد ،توسعه آموزشی آن بيشتر است و واﺿح است که فقط حضور دانشجو باعث پيشرفت شهر نخواهد شد،
بلکه افرادی که با سواد باال وﻇيفه آموزش دانشجویان را بر عهده دارند نقﺶ مهمتری دارند .زاهدان با بيﺶ از  1388استاد و کارمند
دانشگاهی ،نشان دهنده این است که شهر ازنظر دانشگاهی پيشرفت باالیی داشته است و ﻗطب آموزشی استان می باشد .در بخﺶ
بهداشت و درمان ،تعداد مراکز بهداشتی و درمانی بيشترین وزن را به خود اختصاص داده است .هر چه مراکز بهداشتی و درمانی در
سطح شهرستآنها بيشتر باشد و بهصورت منطقی پخﺶ شوند ،از ميزان ازدحام کاسته می شود و به امور درمانی با سرعت بيشتری
پرداخته می شود .البته این امر به داشتن امکانات وابسته است ،فراوانی به شرط داشتن امکانات و خدمات مناسب ،می تواند از
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بسياری مشکالت بهداشت و درمان بکاهد .زاهدان با  1143مرکز درمانی و بهداشتی ،ﻗطب اصلی بهداشت و درمان استان می باشد
که روزانه با تقاﺿاهای زیادی از شهرهای مختلف استان در این بخﺶ مواجه است.
زاهدان در دو بخﺶ آموزشی و بهداشت و درمان بهعنوان شهری بسيار توسعه یافته برای مردم استان مطرح می باشد اما ازنظر
کشاورزی دارای ﺿعف می باشد ،البته این امری طبيعی است ،به این دليﻞ که رشد جمعيت و ميزان باالی شهرنشينی در زاهدان،
مانع فعاليت های کشاورزی شده است و مهاجرت های زیادی به این شهر می شود که عاملی بر از بين رفتن کشاورزی در روستاهای
اطراف می باشد و شهر روند صنعتی شدن را در پی میگيرد.
زابﻞ با توجه به شرایط اﻗليمی و خاك مناسب بهعنوان ﻗطب کشاورزی استان معرفی می شود ،اما به دليﻞ مشکالت کمبود آب
و نيروی کار ،این بخﺶ مهم در خطر می باشد ،باید با تدابير مسﺌوالن این بخﺶ همچنان نقطه اتکای شهرستان باشد .همچنين با
رفع مشکال ت بهداشتی و درمانی و فراهم کردن امکانات و خدمات ،می توان این شهرستان را از زیر سایه زاهدان درآورد.
ایرانشهر با توجه به پتانسيﻞ باال و موﻗعيت جغرافيایی مناسب ،در آینده می تواند در سه زمينه مورد نظر پيشرفت ﻗابﻞ توجهی
داشته باشد .ایرانشهر یك شهر مرکزی با موﻗعيت مناسب برای کشاورزی می باشد .همچنين با تاسيس دانشگاه ها و بيمارستانهای
جدید ،می تواند در آینده نزدیك ﻗطب دوم استان بعد از زاهدان باشد.
چابهار در سه بخﺶ موردمطالعه دارای پتانسيﻞ باالیی نبود و کمبودهای فراوانی دارا می باشد ،اما این شهرستان ازنظر اﻗتصادی
در مسير رو به جلویی ﻗرار دارد و در سالهای اخير بهعنوان یك مرکز گردشگری مهم در کشور تلقی می شود .این پيشرفت می
تواند با تدابير مناسب ،در بخﺶهای دیگر هم اﺛر بگذارد و چابهار را به یك شهر ساحلی پيشرفته تبدیﻞ کند.

شكل  -6ﻧقشه تقسیمات سیاسی اسﺘان سیسﺘان و بلوچسﺘان (مأخذ :مهندسین مشاور شرق آیند)
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ﻧﺘیجهگیری
استفاده از روشهای آماری بهترین و مناسب ترین راه ها برای حﻞ مسائﻞ در زمينه درجه توسعهیافتگی و رتبهبندی سکونتگاه
ها در برنامهریزی های ناحيهای و منطقهای می باشد .این پژوهﺶ تﺤليلی بر درجه توسعهیافتگی در سه بخﺶ کشاورزی ،آموزشی
و بهداشت و درمان می باشد .در مقایسه رتبه توسعهیافتگی شهرستانهای استان به وجود ناهماهنگی و عدم تعادل ازنظر توسعه پی
بردیم .با توجه به مﺤاسبات انجام شده به روشهای تﺤليﻞ سلسله مراتبی AHPو  ،TOPSISمشاهده شد که در بخﺶ کشاورزی
شهرستان زابﻞ در حد باالیی از توسعهیافتگی ﻗرار دارد و زاهدان و چابهار در حد پایين توسعهیافتگی ازنظر کشاورزی ﻗرار دارند.
همچنين در بخﺶ آموزشی زاهدان در حد باالی توسعه و ایرانشهر و چابهار در حد متوسط رو به پایين ﻗرار دارند .در بخﺶ بهداشت
و درمان نيز زاهدان در باالترین حد توسعه در استان ﻗرار دارد و چابهار در پایين ترین حد توسعهیافتگی می باشد .شهرستانهای
استان سيستان و بلوچستان در دوره های مختلف در زمينه های گوناگون دارای تفاوت در توسعه بوده اند که بيانگر عدم توسعه
هماهنگ در شهرستآنها منطبق با نيازهای جمعيتی آنها است .این نابرابریها به دليﻞ عوامﻞ طبيعی ،اﻗتصاد سياسی ،نارسایی
های نظام برنامهریزی و ﻗطب رشد (زاهدان) می باشد .شهر زاهدان به دليﻞ مرکزیت اداری -سياسی و ﻗطب رشد بودن در زمينه
اکثر شاخﺺهای مهم ،برتری خود را حفظ کرده است و امکانات و خدمات و نيروی انسانی ماهر و متخصﺺ را از شهرستانهای
پيرامون و است آنهای اطراف جذب کرده و باعث تمرکز سياسی و جمعيتی در استان شده است .این روند هنوز هم ادامه دارد یعنی
شهرستان زاهدان هم چنان مرکز توسعه و ﻗطب برتر استان می باشد ،به منظور فراهم سازی زمينه توسعه در استان ،توجه به منابع
متعدد طبيعی و انسانی ،تنوع آب و هوا ،وجود مرز مشترك و طوالنی ميان دو کشور افغانستان و پاکستان و هم چنين وجود دریای
عمان در جنوب استان ،ﺿروری به نظر می رسد .در بﺤث توسعه لزوما همه بخﺶ ها در همه شهرها نمی توانند فعال باشند و هر
شهر بهتر است تا بتواند پتانسيﻞ ها ی خودش را بارور کند.
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چكیده
ﻗناتهای بسياری در شهرهای مختلف کشور وجود دارد که ساليان متمادی نيازهای آب شرب و یا بخﺶ کشاورزی
را برای مردم برطرف ساخته اند .در سالهای اخير و به مرور زمان این هنر ارزشمند ایرانی با بی توجهی در حفظ
و نگهداری واستفاده مجدد روبرو شده است .ﻗناتها اگر چه زندگی را برای این سرزمين به ارمغان آوردند امّا با
استفاده بيﺶ از حد و بهره برداری غير اصولی و عدم مدیریت وهمچنين کم آبی های مکرّر در سالهای اخير بازسازی
و عدم رسيدگی  ،ﻗناتها رو به فراموشی نهاده واین هنر و ميراث گرانبهای گذشتگان در سالهای اخير روبه افول و
ویرانی رفته است  .برخی از ﻗناتها از نظر موﻗعيت جغرافيایی در اطراف شهرها و روستا ها ﻗرار دارند و ميتوان با
استفاده از پتانسيﻞ آنها و با توجه به ویژگيهای ساختاری و مکانيزم های هدایت جمعيتی و کنترل شهری از آنها
استفاده های ﻗابﻞ مالحظه ای نمود .رشد و گسترش گردشگری با هدف شناساندن فرهنگ و هنر مهندسی نياکان
دارای اهميت بسزایی ميباشد.ﻗنات ﻗاسم آباد به عنوان یکی از عوامﻞ جذب گردشگر می تواند با به کارگيری
معماری سنتی و با اهداف توسعه ایی درجهت افزایﺶ فرصت های درآمدی و ارتقای کيفيت زندگی اهالی بومی
گام اساسی برداشت و از رشد معضالت مختلف اجتماعی جلوگيری نماید  .این نوشتار در پی تأکيد بر ﺿرورت و
توجه به حفظ و احيای ﻗنات و بالخﺺ ﻗنات ﻗاسم آباد و همچنين توجه به اکوتوریسم  ،معماری بومی و توسعه ی
پایدار در روستای ﻗاسم آباد و شهر همدان با ﻗدمت چند هزار ساله در جهت رشد و گسترش زمين گردشگری و
ایجاد سکونتگاه های غيررسمی ميباشد که نيازمند تﺤليﻞ ،تفسير و تبيين ساختار ویژه و علﻞ پيدایﺶ این فنون
مهندسی باستانی و استفاده ی بهينه از پتانسيﻞ های جانبی در راستای تقليﻞ مشکالت اداری و نهایتاً به ارائه
راهبرده هایی برای بهرمندی اﻗتصادی اهالی در جهت ارتقای کيفيت زندگی در آنها خواهد گردید .بازشناسی موارد
مذکور از طریق بيان چارچوبهای نظری ،فنی و تجربی معماری بومی و سکونتگاه های غيررسمی ،تبيين نقشه
توسعه ی پایدار و رشد سرانه درآمدی در ﻗالب راهبردهای اﻗتصادی و راهبردهای حوزه گردشگری و شناخت بيشتر
ﻗنات روستای ﻗاسم آباد صورت گرفته است.

واژگان كلیدی  :ﻗنات) کاریز(،ﻗاسم آباد  ،گردشگری  ،توسعه ی پایدار  ،معماری  ،سکونتگاه های غيررسمی
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مقدمه
روسﺘای قاسم آباد
ﻗاسم آباد نام روستای آبادی است در شمال شرﻗی شهر همدان که امروزه به خاطر گسترش شهر و ایجاد شهرك مدنی در جوار
آن تقریبا جزیی از شهر همدان مﺤسوب می شود و با مرکز شهر کمتر از 5کيلومتر فاصله دارد .این روستا در دهستان هگمتانه بخﺶ
مرکزی همدان ﻗرار گرفته و درحدود شﺶ هزار نفر جمعيت دارد .زبان این روستا ترکی می باشد.

وجه تسمیه
نام روستای ﻗاسم آباد برگرفته از امامزاده ای است که در این روستا مدفون است .اگرچه برای نخستين بار به نام ﻗاسم آباد در
ﻗرن ششم و در کتاب راحه الصدور و آیه السررور راوندی اشاره گردیده اما باتوجه به ﻗدمت یکجانشينی در منطقه همدان به نظر می
رسد ﻗاسم آباد روستایی بسيار ﻗدیميتر باشد که در ابتدا نامی دیگر داشته است اما بعدها با سکونت یا رحلت سيد بزرگواری با نام
ﻗاسم در این روستا تغيير اسم داده به ﻗاسم آباد معروف گردیده است .به گفته مرحوم عندليب زاده ائمه جماعت معاصر همدان ،
این امامزاده باید مزار ﻗاسم بن مﺤمد بن حسن بن زید بن حسن مجتبی( ع )باشد،که البته براساس منابع تاریخ صﺤيح نيست  .و
با توجه به اینکه از ﻗرن سوم هجری سادات علوی حسنی شروع به مهاجرت به سمت عراق عجم نموده اند و در شهر همدان دارای
مال و مکنت و جاه و عزت و ریاست بودند بيشك نام ﻗاسم آباد از همان زمان بوده است .

برای نخستين بار در کتاب راحه الصدور راوندی از ﻗاسم آباد نام برده شده است .راوندی به هنگام ذکر حوادث سال  590ه.ق و
آمدن سلطان تکﺶ خوارزمشاه به همدان می نویسد :خوارزمشاه چهارم ماه رجب سنﮥ تسعين و خمس مایﮥ با عراﻗيان بدار الملك
همدان رسيد و بر تخت نشست و عراﻗيان را خوار و خاکسار داشت و شمشيرهاشان بازگشود و مالهای عراق به کلّی برداشت و اﺛر
آبادانی نگذاشت و لشکر از دیه ها خاك برگرفتند و در ميان دیزج و ﻗاسم آباد کوشکی بنا فرمود و به یك ماه به پرداخت و امرا نقﻞ
عمارت کوشکها کردند و هرکس کوشکی ساختند ،او به عظمتی عظيم در آن کوشك بار داد(راوندی 375). ،بعد از آن مستوفی در
ﻗرن هشتم به هنگام ذکر مناطق همدان از ﻗاسم آباد به عنوان یکی از روستاهای مهم منطقه فریوار/فراوار نام می برد :فریوار در
حوالی شهرست تا دو فرسنگی 75 ،پاره ده است و شهرستانه ،اللجين ،فخرآباد ،ﻗاسم آباد و کوشك باغ معظم ﻗرای آن(مستوفی،
1336: 80).نام روستای ﻗاسم آباد همچنين در ﻗرن یازدهم و در اواخر عصر صفویه و در ميان منابع عثمانی به چشم می خورد .

فریوار /فراوار
فریوار نام دشت شمالی و مجاور شهر همدان بوده که روستای ﻗاسم آباد جزء آن مﺤسوب می گردیده است .فراوار /فرابار/فراوار،
مرکب از فرا به معنی فرا یا بيرون و وار/بار به معنی مﺤﻞ و منطقه و اشاره به مکان و جایگاه است(.کسروی )51 :1335،در مجموع
به معنی فرای شهر /بيرون شهر /پيرامون شهر و حومه شهر می باشد .این نام در ﻗرن معاصر به حومه معروف گردیده و در تقسيمان
عصر پهلوی بانام حومه نام برده شده است (.مسعود کيهان ،جغرافيای مفصﻞ ج ) 1دور از نظر نيست که پيرن /پيرهن که نام زمين
های شمال همدان و اطراف روستای ﻗاسم آباد در حوالی ترمينال جدید التاسيس همدان است بازمانده همان نام فریوار/پریوار /پراوار /
فراوار باشد.

برای اولين بار نام فراوار در کتاب ابن فقيه ذکر گردیده است وی به هنگام نام بردن از روستا ) بخﺶ( های همدان که بيست و
چهار بخﺶ بوده است منطقه فراوار را نيز نام می برد .دیگر مناطق بدین ﻗرار بوده است :همدان ،ﻗهبایه(کوهپایه) ،انارمرج ،شنسار /

سفسان ،شراه العليا ،شراه الميانج  ،اسفيدجان ،ﻗجر)ونجرز ،انانجر)اناجرد) ،ارغير ،مفازه  ،اجم ،اعلم ،ازنارد ،سيمين رود ،سردرود،
مهروان ،اسفنداباد ،کوزردره ،ساوه ،نسا ،سلقان رود و خرﻗان .
سپس راوندی مویدالدین از ری رنجور آمده بود عارﺿه بروی دراز شد و به فراوار همدان غره ماه شعبان از دنيا رحيﻞ کرد381 (.

معروف به ابن ﻗصاب)
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در ﻗرن هشتم حمداهلل مستوفی از فریوار نام می برد وی می نویسد :اول فریوار در حوالی شهرست تا دوفرسنگی 75،پاره
ده است و شهرستانه ،اللجين ،فخراباد ،ﻗاسم آباد و کوشك باغ معظم ﻗرای آن..ص80
نام فراوار تا بعد از صفویه نيز کاربرد داشت در اسنادی که در ﻗرن هجدهم توسط عثمانی ها تﺤریر شده فریوار یکی از
شانزده منطقه همدان بوده است .توی ،سرکان ،نهاوند ،هرسين ،مالیر ،هزل ،همدان ،کوهپایه ،فراوار ،سيمين رود ،اتاره
مرج ،ازنارد ،سردرود ،مهربان ،اسفنداباد ،ماوشانرود.
از گذشتگان کسی بدین مﺤﻞ انتساب نداشته ولی در این اواخر منسوب به آنجاست عالم و مجتهد بزرگ شيخ مﺤمدعلی
بن ابوالقاسم ﻗاسم آبادی متوفای 1321ﻗمری در نجف که در آخر عمر در همدان سکونت داشت وی در مسجد مﺤله
ليجه مبين امامت داشته است .همچنين منسوب به آنست عالم متقی و فاﺿﻞ مروج و خليق حاج شيخ ابوالقاسم ﻗاسم
آبادی(صابری همدانی) 1375: 300/1.،
و بهنظر میرسد پيشينه ﻗنات ﻗاسم آباد نيز کمتر از روستا نباشد و شاید یکی دیگر از دالیلی که این ﻗریه به این نام
نامگذاری شده وجود همين ﻗنات باشد که واژه » ﻗاسم آب «به معنی مسﺌول تقسيم آب ،در روستا ها ميباشد و ﻗاسم
آباد برگرفته و جایی برای تقسيم آب ميباشد.
در کتاب همداننامه دکتر پرویز اذکایی آمده که بعد از حمله مغولها ،یعنی حدود 850سال پيﺶ  2 ،منطقه در همدان
شهر تبدیﻞ میشود و رونق میگيرد .یکی روستای» دیزج «در اطراف» تپه پيسا «و دیگری» ﻗاسمآباد »که » که به دهه
های متمادی تا صد سال رونق خوبی داشته است و به آن « همداننو» میگفتند.

ﻧقشه–  1محدوده ی قنات قاسم آباد بر روی ﻧقشه شهر همدان
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تصویر 2-داخل قنات و ابعاد داخلی آن .اردیبهشت 96 .عكاس ﻧگارﻧده
معماری ﻗنات یا کاریز مختﺺ ایرانيان است و این فناوری زیبا اما پيچيده و پيشرفته بيﺶ از 3هزار سال در ایران( کرمان )

پيشينه دارد .پيشينه ﻗنات در استان همدان نيز همپای استانهای کویری است .طاقهای ﻗوسی که با سنگ درون برخی ﻗناتهای
تاریخی شهر ایجاد شده نشان از معماری پيشرفته ﻗنات در این خطه دارد  .عنوانهایی مانند ﻗنات گبری که به دوران پيﺶ از اسالم
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نسبت داده میشود  .از معدود ﻗناتهایی که بهصورت نيمه مخروبه در همدان باﻗیمانده میتوان به ﻗنات روستای ﻗاسمآباد اشاره
کرد .

قنات
فناوری ﻗنات یکی از مسایﻞ مهم و برای در اختيار گرفتن آبهای زیر زمينی یا سطﺤی در گذشته و امروز نيزدر بعضی شهرهای
ایران مانند یزد  ،هنوز نيمی از آب مورد نياز را تهيه می کند.

فناوری هایی مانند ﻗنات اگر چه از زمانهای ﻗدیم بدست ما رسيده اند ،امّا به هيچ وجه ناکارآمد نيستند ،بلکه بسيار هم کارا و
مطابق با نيازهای امروز ماست.

راه پيشرفت هر کشوری از مسير تکيه بر فرهنگ و تمدن بومی آن کشور طی ميشود و کشورهای دیگر نيز به همين شکﻞ عمﻞ
می کنند  .ما باید با بازسازی این ﻗناتها  ،از آنها در آبياری و کشاورزی و موارد دیگر از جمله گردشگری استفاده کنيم.
آبی که از ﻗنات بدست می آید هزینه بسيار کمی دارد و نيز جهت استﺤصال آب ﻗنات نياز به پمپ یا وسایﻞ دیگر نيست.
حياط هر کشوری در دوران ﻗدیم و یا در عصر حاﺿر تا حد زیادی به آب دارد و کشور ما از نظر آبی در تنگنا ميباشد.

تصویر  3-قنات مورد مﻄالعه منبع)(www.google map.com

قنات (كاریز)چیست ؟
بطور خالصه ميتوان ﻗنات را (مجرای آب )ناميد.

تصویر  4-ﻧمای برش خورده یک قنات
واژه کاریز واژه ای فارسی است و در اصﻞ کهریز و شاید کهن ریز بوده است .واژه ﻗنات کلمه پارسی معرب شده است.
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کانك ) ، (kanakکتس) ، (katasیا کت) ،(katکهس )(kahasو شهرها و روستاهایی که در نام آنها از این ریشه ها استفاده
شده است ،به این گونه اند :کت( خوزستان ) ،کتوکان ( سيستان و بلوچستان)  ،گلوکان(کهکيلویه و بویر احمد  ،فارس )،کته تلخ (
خراسان رﺿوی)  ،کته سر( گيالن) ،کدکن  :کسی که ﻗنات را ميکند ( خراسان رﺿوی )  ،کن ( تهران)،کنه(فارس)،کنه هر(کرمانشاه )

.این اسامی در جنوب غربی آسيا عبارتند از:ﻗونات) ، (Quanatکنانت) ، (canantکونوت) ، (connoughtکانات) ،(kanatخنات
) ،(khanateخاد)، (khadکنایت ) ، (kanayaetﻗنّات ) ، (ghannatکاریز)، (karizکاه ریز ) ، (kahrizکرز) ، (karazکاکوریز
) ،(kakorizکهریز و چين آو ولز ) (chain of wellsو در عربستان با این اسامی شناخته ميشود  :فَلَج ) ،(falajاَفلَج )، (Aflaj
فِلِج(felledj) .

ﻗنات خود عربی شده کنات فارسی است که ریشه فعﻞ کندن گرفته شده  .جمع «ﻗنات »را« ﻗنوات »گویند ( در این نوشتار
سعی شده از واژه« ﻗنات ها »استفاده شود که معادل فارسی ﻗنوات است .

گوبلر معتقد است که ﻗنات ،ابتدا یك فن آبياری نبوده ،بلکه به طور کامﻞ از تکنيك معدن سرچشمه گرفته و منظور از احداث
آن جمع آوری آبهای زیر زمينی مزاحم ( زه آبها)به هنگام حفر معادن بوده است .تردیدی نيست که در گستره فرهنگی ایران ،از
معادن« مس »و« روی »موجود در کوه های زاگرس  ،در جریان هزاره دوم ﻗبﻞ از ميالد مسيح بهره برداری شده است .یکی از موانع
اصلی در پيشرفت کار معدنچيان  ،وجود آب بوده است .تا ﻗبﻞ از اختراع پمپهای مجهز معدنچيان برای خارج کردن آبها از معدن
،تنها یك را داشتند و آن اینکه اگر شيب زمينی اجازه ميداد  ،داالن هایی برای خارج کردن آبهای مزاحم به فضای آزاد بيرون از
معدن حفر ميکردند که آب بدون استفاده از هيچ نيروی فنی ،از دل معدن به خارج جاری می شده .گوبلر معتقد است که ایرانيان
نخستين که به کشاورزی اشتغال داشته اند ،چون آب رودها ،چشمه ها و غيره را مردمان بومی آسيا اشغال کرده و با آن کشاورزی
ميکردند ،سعی کرده اند  ،با ساکنان بومی در گيری نداشته باشند  ،و لذا از هر منبع آبی دیگر کشور استفاده کنند  .و ترجيح داده
اند در جاهای اﻗامت و کشاورزی کنند که هنوز کسی در آنجا وجود نداشته است  .در این اﺛناء  ،در بعضی نقاط جوی هایی را دیدند
که آب در آن جاری است و این معادن آب ها ﺛابت و دائمی نيز می باشد.
( بهنيا  ،ﻗنات سازی و ﻗنات داری ص  10مرکز نشر دانشگاهی)

آب این جوی ها از دهليز یا مجراهای ایجاد شده برای معادن خارج می شود .به احتمال زیاد ،گروه های کوچکی از کشاورزان
تازه وارد یا ایرانيان نخستين،در این کوهپایه ها برای استفاده از این آب ها سکنی گزیدند  .و این کوهپایه ها بهترین نقاط برای
احداث ﻗنات بوده است .ایرانيان اوليه( تازه واردین به فالت ایران )از فن تخليه آب معدنچيان« آکادمی »که ابتدا مورد استفاده تنها
معدنی داشته است  ،وسيله ای بنيادی برای رفع نياز خود به آب در فعاليتهای کشاورزی به وجود آوردند  .به احتمال ﻗوی ابتدا
کشاورزان از معدنچيان ميخواستند که جوی ها یا منابع آبی دیگری از این نوع در خارج از معدن بر آن ها حفر کنند .حال باید دید
از چه زمانی دالیﻞ مﺤکم بر وجود ﻗنات  ،وجود دارد و این تکنيك طی ﻗرن ها در حوزه فرهنگی ایران( یعنی مهد نخستين) به چه
مرحله ای از رشد رسيده ،و به دیگر مناطق صادر شده است.

مشهورترین افسانه های ﻗدیمی ایران که فردوسی در شاهنامه به نظم آورده است و به نظر می رسد با افسانه هایی ازیك ﻗرن
جلوتر به زبان عربی از سوی ابو جعفر طبری ایرانی( که در دربار بغداد )نوشته شده  ،منبع الهام مشترکی داشته اند  .این افسانه ها
یك سلسله ابداعات تکنيکی و از جمله بهره برداری از معادن و کانالهای آب ﺿروری برای کشاورزی را به ،هوشنگ از نخستين
پادشاهان سلسله اسطوره ای پيشدادیان نسبت می دهند.

در آغاز هزاره ی دوم برخی از اﻗوام به تسخير سرزمين ایران مبادرت کردند .مادها مناطق شمال غرب را تﺤت تصرف خود
درآوردند و اکباتان( همدان فعلی) ،شهری با هفت دیوار را در ﻗرن هفتم ق  .م به عنوان پایتخت خود انتخاب کردند  .تسخير اکباتان
به دست پارسی ها  ،سقوط امپراتوری ماد را نشان ميدهد.
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از ابتدای هزاره ی اول ﻗبﻞ از ميالد مسيح ،مادها و پارس هاتﺤت تاﺛير جمعيت مﺤلی ،ابتکار استفاده از ﻗنات ها را در سراسر
ایران گسترش دادند .تصرف فالت ایران به وسيله ی مادها و پارس ها ،ایجاد شهرهای با شکوه اکباتان ،پاسارگاد ،پرسپوليس( که به
وسيله داریوش اول بنا و پایتخت هخامنشيان شد ) و ری ( نزدیك تهران) را به همراه داشت.
ﻗناتها  ،این دهليزهای زیر زمينی که جذب کننده ی آبهای عميق بوده اند ،تا پيﺶ از دوران در منطقه ی یوهلی(مرند امروزی )
در نزدیکی تبریز و در شمال دریاچه اروميه وجود داشته اند.
اگر ﻗنات ها نبودند هيچ کدام ازاین شهر ها ﻗادر به ادامه ی حيات و توسعه نبودند.

پوليب مورخ یونانی ﻗرن دوم ق  .م  ،اهميت دهليزها و تونلهای زیر زمينی ،چاه های تهویه و آب انبارها را در نوشته هایﺶ
تصدیق می کند .وی به نقﻞ ازآنتيوچوس سوم سلوکی در مقابﻞ ارشك دوم ،پادشاه اشکانی ،در  210ق.م چنين گواهی می دهد
«در واﻗع  ،آب در هيچ جای سطح زمين پدیدار نيست ،هر چند که در کانال کشی های زیر زمينی جریان دارد و مخازنی را
تغذیه می کند که مﺤلشان برای افرادی که کشور و سرزمين را نميشناسند ،ناشناخته است  .مردمان این سرزمين  ،به ﻗيمت هزینه
های گزاف و کارهای طاﻗت فرسا ،آب را از دور دست با حفر کانالهای زیر زمينی هدایت می کنند  ،به طوری که امروزه ،کسانی که
از این آب ها استفاده می کنند .دیگر از مﺤﻞ آغازین این کانال ها اطالعی ندارند ».

آب و پنداشت ایراﻧی
آب  ،بنيان و واسطه ی تمامی زندگانی ها و ماده و عنصر اصلی انسانيت بوده است که بدون آن چادر نشينی و صﺤراگردی  ،در
مدت زمان کوتاهی  ،مﺤکوم به مرگ و سوختن با آفتاب بود  .بدین سان آبی که این چادر نشينان صﺤرا گرد در مسير خویﺶ می
یافت  ،هم چون موهبتی آسمانی بود  .یشت یکی از دلکﺶ ترین یشت های اوستا  ،در توصيف آناهيتا ميباشد.
در بخﺶ هایی از آبانيشت آمده است:
«می ستایيم آب را که آفریده ی اهورامزدا است»

«ستایشگرم آب پاك سود رسان زندگی ساز را ،ستایشگرم آن اردویسور آناهيتا را ،آن نگاهبان شایسته ی آب های
نيالوده ی گيتی را»
آناهيتا  ،آب تطهير و بارور کننده ای است که به شکﻞ رودخانه ،دریاچه  ،دریاها و در جانداران به صورت تراوشاتی نمایان ميشود .

ولی در توصيف او حرفی از باران آورده نشده ،چرا که ایرانيان باستان  ،باران را عامﻞ پيدایﺶ آب نميدانستند  .آنان خدای طوفان را
از عوامﻞ اصلی به وجود آمدن آب می شناختند  .معابد بسياری وﻗف الهه های بزرگ شده بودند.

در اسالم بسيار دور ،اسالم به شکﻞ دیگری آب را در احکام خویﺶ ،به عنوان عنصری تطهير کننده به کار گرفته بود .در زمان
طهارت عبادی یا وﺿو  ،با دﻗت ،به عنوان عنصری تطهير کننده به کار گرفته بود .سر و صورت ،دست ها و پاها برای پاك کردن رد
پاهای زشت و سنگين این دنيا ،شسته ميشوند  .زیرا آب در درون خود خاصيت پاك کنندگی و طهارت دارد.
آب به عنوان عنصری مقدس در نظر گرفته ميشود و کسی که وﺿو ميگرد با دیدن آب ميگوید:
«الﺤمدهلل الذی جعﻞ الماء طهورا»
«حمد و سپاس شایسته ی خدایی است که آب را مایه ی طهارت و پاکی ﻗرار داد »
«و جعلنا من الماء کﻞ شی حی»
«واز آب هر چيزی را زنده گردانيدیم»

در ایران باستان آب مقدس بوده و به عقيده زرتشتيان پس آتﺶ مقدس ترین عنصر آب است و ازین رو بارها در اوستا به اهميت
آن اشاره شده است.
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)(www.google map.comتصویر – 5ﻧما و برش اﻧواع قنات.

محاسن قنات
سيستم استخراج در ﻗنات طوری است که آب بدون کمك وصرف هزینه فقط با استفاده از نيروی ﺛقﻞ از زمين خارج می گردد .

آب ﻗنات دائمی است ،و در زمان ﺿروری کشت و کار و در زمان حساس ﻗطع نميشود .طوالنی تر بودن عمر ﻗنات .جمع آوری آبهای
نفوذی به زمين ,تداوم آب دهی ،احداث آسانتر .

معایﺐ قنات
در زمينهای هموار و نواحی که آب زیرزمينی شيب کافی ندارد و نيز زمين های خيلی سست و ماسه ای امکان حفر ﻗنات نيست
.آب ﻗنات به طور دائم جریان دارد و ﻗابﻞ کنترل نيست .روی این اصﻞ  ،مدام باعث تخليه آب زیرزمينی می شود.
در فصولی که آب احتياج نيست و یا احتياج به آن خيلی کم است ،امکان جلوگيری از جریان و یا کنترل آن وجود ندارد.

ﻗنات بخاطر اینکه در سفره های آب زیرزمينی کم عمق استفاده ميشود ،و این منابع هم غنی نيست و دارای نوسان زیاد است
؛لذا ﻗنات نسبت به تغييرات سطح آب زیر زمينی خيلی حساسيت دارد  .ﻗنات نسبت به چاه درمقابﻞ سيﻞ وزلزله و مانند اینها آسيب
پذیر است و خرابی در ﻗنات به طوری است که رونق دادن دوباره آنها یا ممکن نيست  ،و یا از لﺤاظ اﻗتصادی به صرفه نيست.

تصویر 6-داخل قنات و ابعاد داخلی آن .اردیبهشت 96 .عكاس ﻧگارﻧده
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روﻧد توسعه قنات در ایران
مرحله اساسی توسعه ﻗنات در ایران پس از مهاجرت اﻗوام پارس و ماد به فالت ایران صورت گرفت  .با روی کار آمدن هخامنشيان
(در ﻗرن  6تا  4ﻗبﻞ از ميالد) مناطق مسکونی فالت ایران که بصورت پراکنده و مﺤدود به مناطقی واﻗع در حاشيه ی چشمه ها و
رودخانه ها بودند ،به سرعت گسترش یافتند.

هخامنشيان به یاری ﻗنات ایجاد شهرهای با شکوهی چون اکباتان( همدان ) ،پاسارگاد  ،تخت جمشيد و راگس یا راجس
(ری)پرداختند .ﻗدرت مرکزی در امپراتوری هخامنشی توسعه ی ﻗنات ها و رواج کشاورزی را مهمترین برنامه خود ﻗرار داد  ،و با
اعطای حق بهره برداری از زمينهای بایر بدون پرداخت هيچ گونه وجهی  ،حداﻗﻞ برای  5نسﻞ به کسانی که در این زمينها ﻗنات می
ساختند ،مردم را تشویق به حفر ﻗنات و کشاورزی می نمود .به این ترتيب ﻗنات ها زیر بنای تکنيکی( وسيله ای برای به دست
آوردن آب)  ،اﻗتصادی( افزایﺶ کشاورزی و آبادانی و جذب و اسکان جمعيت) در امپراتوری هخامنشی بودند و موجب دوام و توسعه
این امپراتوری بزرگ شدند.

پس ازانقراض هخامنشيان توسط اسکندریان  ،توسعه ﻗنات در دوران حکومت اسکندریان به شدت دچار افول شد .اسکندریان
اﻗوام پارت بودند و پارت ها کوچ نشين بودند ،به همين علت هيچ گونه آشنایی با کشاورزی نداشتند ،بنا براین به اهميت ﻗنات پی
نبردند و در دوره ی حکومتی آنها عالوه بر آنکه هيچ گونه ﻗناتی حفر نشد  ،بسياری از ﻗنات های ایران تخریب شده و از بين رفتند
.و ایران دوباره به سرزمينی خشك تبدیﻞ شد  .با روی کار آمدن ساسانيان و از سر گيری زندگی یکجا نشينی ،دوباره ﻗنات مورد
توجه ﻗرار گرفت و دوباره مبنای توسعه شهرهای ساسانی ﻗرار گرفت ؛و تا حدودی خسارات ناشی از حکومت اسکندریان جبران
گشت .اما در این دوره ﻗنات نتوانست همچون دوران هخامنشيان توسعه یابد ،و آﺛار کم توجهی اسکندریان در عدم رشد ﻗنات نمایان
بود.

بعد از ورود اسالم و با اینکه تغييرات زیادی در امور ﻗلمروی ایران صورت گرفت اما بنظر ميرسد بعضی از عناصر ساختاری
،اﻗتصادی پایه از ﻇهور تازه رسيده ها صدمه چندانی ندیده اند  ،و این در مورد ﻗناتها نيز مصداق دارد.

در ﻗرن نهم ميالدی اولين کتاب در مورد ﻗنات به نام« القانی »تدوین شد .مردم با استفاده ازین کتاب تا ﻗرن یازدهم ﻗناتهای
زیادی حفر کردند .کتاب « القانی » بيﺶ از هر چيز یك رساله حقوﻗی بود و به مبانی تکنيکی ﻗنات کمتر توجه داشت.

در ﻗرن یازدهم ميالدی مهمترین و کاملترین کتاب در مورد مسائﻞ تکنيکی ﻗنات را ( ابوبکر مﺤمد بن حسن الکرجی با عنوان
رساله آبهای زیر زمينی کرجی )نوشته شد.

اما از آنجا که این کتاب به زبان عربی( زبان علمی اسالمی ) نوشته شده بود  ،متاسفانه برای مردم عادی آن زمان ﻗابﻞ استفاده
نبود .بطور کلی ميتوان گفت که از ﻗرن یازدهم تا اواسط ﻗرن هجدهم ميالدی ﻗنات داری رشد خوب و تقریبا یکنواختی بوده است
.البته به موازات زمان ها و دوران جنگ یا صلح  ،تخریب یا باز سازی ﻗنات ها به صورت متوالی انجام می گرفته است.

در اوایﻞ ﻗرن هجدهم که با انقراض سلسله ی صفویان و تسخير ایران توسط افغان ها همراه بود  ،به خاطر آشوب و بی سروسامانی
موجود در آن زمان ،وﺿعيت ﻗنات با یك افت شدید مواجه شد  .در اوایﻞ ﻗرن نوزدهم ميالدی با روی کار آمدن سلسله ی ﻗاجاریه
توسط آﻗا مﺤمدخان ﻗاجار  ،تغييرات بنيادی در رابطه با بازسازی ﻗنات صورت گرفت.

یکی از نخستين تدابيری که این تجدید حيات را آسان کرد ،انتخاب تهران به عنوان پایتخت جدید ایران بود .تهران در آن زمان
دارای ده هزار نفر جمعيت بود و این در حالی بود که همدان با پنجاه هزار نفر و اصفهان با دویست هزار نفر جمعيت  ،بزرگترین
شهرهای ایران بودند .البته گسترش ﻗناتها تنها به تهران مﺤدود نشد  ،بلکه با تقسيم کشور بين مقامات عالی و شاهزادگان ﻗناتهای
متعددی در مﺤﻞ زندگی آنها حفر شد .به عالوه حکومت با تشویق مردم ،کسانی را که توانایی مالی جهت حفر ﻗنات داشتند و به
آبادانی زمينهای بایر به وسيله ﻗنات می پرداختند  ،از پرداخت ماليات معاف می کرد و حق مالکيت انها را به رسميت ميشناخت.

سرانجام با روی کار آمدن نظام پهلوی و با توجه به تمایالت این رژیم بر مدرنيزه کردن تجهيزات کشور از جمله در زمينه آب
کشور به سوی فنون جدید روی آورد .و از سياست سد سازی برای تهيه آب و انرژی شهرها استفاده کرد .اما به زودی بعضی الزامات
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جغرافيایی ﺛابت کرد که نميتوان از مزایای فنون ﻗدیم چشم پوشی کرد  .در واﻗع واحد های بهره برداری از آبهای زیر زمينی در
ایران با توجه به ﺿعف پوشﺶ گياهی  ،بيشتر برای نفوذ آب به داخﻞ زمين مناسب است .تا جاری شدن بر سطح زمين و پر کردن
دریاچه های پشت سدها.به عالوه آب این منابع برخالف دریاچه های پشت سدها تبخير نميشود .و این ﺛابت کرد هنوز هم وجود
ﻗنات برای کشور الزم است .به این ترتيب هنوز زمان مرگ ﻗنات ها در ایران فرا نرسيده است و هميشه امکان بهره برداری از این
منابع عظيم زیر زمينی وجود دارد .و از آنجا که ایران کشوری کم آب است  ،این منابع ﺛروتی عظيم مﺤسوب می شوند .

پژوهشگران به اتفاق معتقدند که بهره برداری از ﻗنات ابتدا در ایران صورت گرفته و در دوره هخامنشی توسط ایرانيان به عمان
یمن و شاخ آفریقا نيز راه یافت .سپس مسلمانان آن را به اسپانيا بردند  .مهمترین و ﻗدیميترین کاریز در ایران  ،افغانستان و
تاجيکستان وجود دارد .در حال حاﺿر 34کشور جهان ﻗنات وجود دارد ولی چهﻞ هزار ﻗنات فعال موجود در ایران چند برابر بيشتر
از مجموع ﻗنات ها در سایر کشورهای جهان است.

ﻗنات در دوران هخامنشی
شهر راگس با راجس( ری )در چند کيلومتری شهر ری کنونی یکی از پرجمعيت ترین شهر ها در امپراتوری هخامنشيان بود
.و شهرهای دیگر مانند اکباتان( همدان )و پاسارگاد همگی با استفاده از سيستم ﻗنات توانستند آب خود را تهيه کنند ،و به حيات
خود ادامه دهند.

استان همدان از دوهزار و  227رشته ﻗنات شناسنامه دار برخوردار است  .شناسایی ﻗناتها در همدان و در شهرستانهای اطراف
در سال  1388انجام شده .شهرستان مالیر با  622رشته ﻗنات دارای بيشترین ﻗنات های استان است .کوچکترین ﻗناتهای استان
100الی  200متر و بزرگترین ﻗناتها نيز به  3کيلومتر طول ميرسد  .ميزان آب دهی ساليانه این ﻗناتها حدود  200ميليون متر
مکعب است .با الیروبی ﻗنوات ،ميزان آبدهی از151متر مکعب بر ﺛانيه به  210متر مکعب در ﺛانيه افزایﺶ می یابد.

نو سازی ﻗنات ها و تهيه آب از این روش سرمایه گذاری برای نسﻞ های آینده است .و عالوه بر آن با الیروبی ﻗنات و احيای آن
ميتوان به آب پایدار و مطمﺌن دست یافت.
ﻗنات یك اختراع ایرانی است که با وﺿعيت اﻗليم و طبيعت ایران هم آهنگ است.

تصویر – 7ﻧما و برش اﻧواع قنات(www.google map.com) .

ﻗنات ﻗاسم آباد با توجه به نوع جنس زمين که از نوع کوهستانی ميباشد دارای پيرامونی از جنس سنگ و خاك متراکم و در
مناطقی خاك با جنس رسی ميباشد  .وجود مجاری بسيار بزرگ در دل زمين بطوری که چند نفر همزمان ميتوانند در کنار هم
عبور نمایند  .عمق این ﻗنات از سطح زمين به طور متوسط بين 10تا  16متر ميباشد و با توجه با اینکه فاصله کمی با مرکز شهر
دارد و از کنار ﻗنات جاده ایی ميکند که دسترسی به آن را تسهيﻞ ميبخشد.
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وجود اراﺿی موﻗوفی یکی دیگر از مزیتهای ﻗنات ﻗاسم آباد ميباشد که به جایگزاری و استفاده بهينه جهت کاربری های مرتبط
کمك شایانی خواهد کرد  .امروزه مجموعه ﻗنات با تغيير کاربری به یك شهر زیر زمينی شگفت انگيز بدل خواهد شد و با طراحی
و ایجاد فضاهایی با کاربری های جدید از جمله مﺤلی برای پياده روی  ،آب درمانی ،پذیرایی ،موزه و غيره  ...در دل زمين و در
کناری مجرای آب ﺿمن حفظ بافت تاریخی ،به گسترش و شناساندن فرهنگ بومی ﻗاسم آباد به بازدیدکنندگان نمود .و با این
گونه اﻗدامات ﻗنات دارای ارزش افزوده جدیدی ميگردند  ،ایجاد کاربری های متنوع در ﻗناتها ميتواند به توسعه ی پایدار شهر یا
روستا کمك شایانی نماید.
مشخصات دیگر ﻗنات ﻗاسم آباد:
تعداد ميله ها:180
عمق مادر چاه  26متر
آبدهی فعلی  : 1متر مکعب در ﺛانيه
تعداد مالکين و شاربين  : 400خانوار( کشاورزان ﻗاسم آبادی)

سطح زیر کشت باغی ﻗنات :حدود  50هکتار
سطح زیر کشت زراعی حدود  200هکتار
مفهوم توسعه پایدار
به دنبال ناموزونی در رشد کشورها و ایجاد مسایﻞ و مشکالت فراوان از جمله فقر ،بيکاری ،شکاف طبقاتی ،نابودی منافع طبيعی
کره زمين  ،آلودگی های متعدد زیست مﺤيطی و  . . .علت رویکرد به توسعه در بعد تنها اﻗتصادی و چشم پوشی از دیگر ابعاد مساله،
از جمله بعد اجتماعی – فرهنگی و زیست مﺤيطی در دهه های پایانی سده بيستم  ،اصطالحی جامع تر با عنوان توسعه پایدار مطرح
شد .این اصطالح در واﻗع ،عنصر اصلی« راهکار »21است  .سندی چهﻞ فصلی که در نشست سران کشورهای جهان در ریودو ژانيرو
پایتخت برزیﻞ مورد پذیرش کشورها ﻗرار گرفت.

توسعه پایدار توسعه ای است که آن تدارك پيوسته نياز های اساسی و رﺿایتمندی افراد همراه با افزایﺶ کيفيت زندگی به
دست آید« .الن روبرت»

توسعه پایدار ،پيشنهادهایی است که در دروس اکولوژی می تواند مطرح شود و می بایست در فرایندهای اﻗتصادی مورد توجه
ﻗرار گيرد« ...جی کومر»
نيازهای نسﻞ کنونی بی کاهﺶ توانایی های نسﻞ های آینده در بر آوردن نيازهایشان به دست آید«.کميسيون برانتلند»

در امر توسعه پایدار ،تدارك حداﻗﻞ نيازهای اساسی برای همگان  ،نگهداری ،همبستگی و انسجام اکولوژیك ،یکپارچگی حفاﻇت
مﺤيطی ،سازگاری و همبستگی ميان جوامع ،پافشاری بر همه نسﻞ ها و درون نسﻞ هﻞ و بين گونه ها و توجه به اخالق ،بسيار مهم
است  .این گونه توسعه ابعادگوناگون اﻗتصادی ،اجتماعی– فرهنگی و مﺤيطی دارد که باید در ارتباط با هم مورد توجه ﻗرار گيرد.

اهداف توسعه پایدار :
هدف اوليهء توسعه پایدار تامين نيازهای اساسی جامعه و گسترش فرصتهای برای کيفيت بهتر زندگی است )(WCED . 1987

برای دستيابی به این هدف  ،سيستم اﻗتصادی باید ﻗادر به تامين منابع و دانﺶ فنی باشد  .ساختار اجتماعی باید که حﻞ کشمکﺶ
ها و تضاد ها را تسهيﻞ کند .توسعهء پایدار یك فرایند ایستا نيست  ،بلکه باید به طور پيوسته به نيازهای جدید توسعه پاسخ دهد و
ﻗابﻞ انعطاف و سازگار باشد  .شرایط اساسی برای توسعه پایدار در نظر گرفتن افراد و گروه های دارای نفع در این روند است (Carter
and Darlow . 1997).

توسعه پایدار موفق نخواهد شد  ،مگر این که افراد و گروه های دارای نفع ،امکان مشارکت در فرآیند تصميم سازی را داشته
باشد ) .(Haider and Hunt . WCED. 2001-1987افزایﺶ مشارکت عمومی ميتواند برابری در تخصيﺺ منابع را تسهيﻞ کند .
)(WCED.1987

41

فصلنامه علمی تخصصی معماری سـبز

ﻧیاز به گردشگری پایدار:
توسعه ء پایدار به عنوان یك هدف جهانی در سال  1987توسط هيﺌت بين المللی تغييرات اﻗليمی سازمان ملﻞ مطرح شد و
نياز همهء صنایع را به توسعه ءاﻗدامات و اصول بر پایهء اصول بر پایه اصول توسعه ء پایدار را در نظر بگيرد  .سازمان جهانی گردشگری
،همراه با سایر مﺤققان  ،بر اهميت توسعهء پایدار در صنعت گردشگری تاکيد دارد.

هيﺌت بين المللی تغييرات اﻗليمی سازمان ملﻞ

= WCED

(sustainable development)-1

گان ) (Gunn . 1994در زمينه ء نياز به گردشگری پایدار ،اﻇهار داشت « :هيچ شکﻞ دیگری از توسعه چنين ابعاد و پيامدهایی
مانند گردشگری ندارد  » .گردشگری ﻗابليت تاﺛير گذاری مثبت و منفی بر ابعاد مختلف یك جامعه را دارد.

مك کول ) (MC Cool .1995بسياری از تصميم ها در گردشگری برگشت ناپذیر است  ،به علت این که گاهی اوﻗات جوامع
ویژگی های جذاب و متمایز خود را برای گردشگران و ﻗابليت خود را برای رﻗابت در یك بازار در حال گسترش و رﻗابتی از دست می
دهند .

توسعهء گردشگری پایدار:
 .1گسترش و حفاﻇت از منابع طبيعی پایه برای برآورد نيازهای نسﻞ فعلی و آتی
.2

نگهداری و گسترش توان حاصلخيزی و ﻗدرت توليد منابع پایه

.3

حفظ تنوع زیست مﺤيطی و اجتناب از ایجاد تغييرات نامطلوب اعم از فرهنگی  ،اجتماعی  ،انسانی ،طبيعی و اﻗتصادی

.4

پيگيری برابری بين نسﻞ و درون نسلی و اولویت بخشی به توسعهء منابع انسانی

.5

نگهداری و حفاﻇت از ميراث فرهنگی ،اجتماعی (شریف زاده و مراد نژادی) 55:1381

در مجموع  ،پایداری به عنوان بخﺶ اساسی ایدئولوژی نظم نوین جهانی شناخته شده و همهء روندها و گرایشها با آن مرتبط
است .در زمينهء گردشگری ،اصطالح« پایداری»توسط بسياری برای دادن وجه اخالﻗی و اعتبار « سبز »به فعاليتهای گردشگران
استفاده استفاده شده است.

ریس ) (Reesبه نقﻞ از گان ميگوید  :توسعهء پایدار مﺤلی  ،تغيير اجتماعی _اﻗتصادی مثبتی است که نظام های فرهنگی ،
اجتماعی و بوم شناختی جامعهء مﺤلی را تﺤت تاﺛير و تغيير اساسی ﻗرار می دهد و تﺤقيق موفقيت آميز آن به فرایندهای منسجم
سياسی  ،برنامه ریزی ،مدیریتی  ،پایﺶ و یادگيری اجتماعی  ،نيازمند است.

گردشگری
امروزه گردشگری بزرگترین و متنوع ترین صنعت دنيا به حساب می آید و با  200ميليون نفر شاغﻞ ،گردش مالی ساالنهء آن به
حدود  4/5تریليون دالر ميرسد  .به بيان دیگر  ،این فعاليت  8%کﻞ اشتغال جهانی را به خود اختصاص ميدهد.

رشد شتابان گردشگری ،به ویژه در دهه های 60تا 80ميالدی  ،با شکﻞ گيری و گسترش جهانی حفاﻇت از مﺤيط زیست همراه
شد و مفهوم توسعه پایدار در تمامی عرصه های اﻗتصادی که ناﻇر بر رعایت مالحظات زیست مﺤيطی در امر توسعه است ،پدیدار
شد .به همين دليﻞ  ،رویکرد پایداری ،مﺤور برنامه های توسعه ءگردشگری را تشکيﻞ ميدهد.

گردشگری روستایی یکی از شاخه های صنعت گردشگری است  ،که با توجه به ﻇرفيتهای طبيعی و فرهنگی موجود در روستاها
 ،ميتواند نقﺶ مهمی در تجدید حيات روستاها  ،ایجاد اشتغال ودرآمد برای روستایيان  ،حفاﻇت از ميراث طبيعی ،تاریخی و فرهنگی
و در نهایت توسعهء یکپارچه و پایدار روستایی داشته باشد.

تغييرات سریع در نواحی روستایی از یکطرف و توجه به گردشگری به عنوان یك عنصر کليدی در توسعه و احيای نواحی روستایی
از طرف دیگر ،نياز به درك اساسی گردشگری روستایی را بيشتر کرده است.
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زمین گردشگری(Geotourism) :
نوعی گردشگری که ویژگی جغرافيایی یك کمان را حفظ کرده و یا ارتقاء ميدهد .مفهوم زمين شامﻞ مﺤيط زیست ،ميراث و
زیبا شناسی است  .هم چنين گردشگری متکی بر جاذبه های زمين شناسی و ژئومرفولوژی نيز در این دسته جای ميگيرند.

منابع و جاذبه های طبیعی
عوامﻞ طبيعی همچون ساخت توپوگرافيك ،شرایط اﻗليمی ،وﺿعيت منابع آب  ،پوشﺶ گياهی و حياط وحشی از مهمترین
عواملی است که به چشم اندازهای طبيعی ،شکﻞ مجزا و مختﺺ به خود می بخشد  .کوه و کوهستان  ،دره  ،دشت  ،غار  ،رودخانه
 ،چشمه ،آبشار ،دریا و ساحﻞ ،دریاچه و تاالب  ،پوشﺶ گياهی و حيات وحﺶ در زمرهء جاذبه های طبيعی منابع تفرجگاهی مﺤسوب
ميشوند(.دانه کار)1385

اهداف اكو توریسم


اعتالی هویت بالقوه طبيعی و فرهنگی سرزمين ها و کشف غنای زیبایی بصری و حفاﻇت از آنها.



درآمدزایی جایگزین برای مردم روستایی ميزبان از راه اشتغال  ،از جمله به عنوان راهنما  ،کرایه مسکن و اسب ،اداره رستوران
 ،فروش توليدات کشاورزی و دیگر مایﺤتاج ،فروش صنایع دستی و هنری.



تشویق به سرمایه گذاری در زمينهای کوهستانی دور افتاده ،مﺤروميت زدایی و فقر زدایی از مردم و جوامع مﺤلی و روستاها



.
ایجاد زیر ساختها  ،توسعهء ارتباطات و امکان دسترسی به اطالعات برای مردم و جوامع مﺤلی و روستاهای مﺤروم.

اركان اصلی اكوتوریسم:


استفاده پایدار از تنوع زیستی و منابع طبيعی



به حداﻗﻞ رساندن تاﺛيرگذاری بر مﺤيط زیست طبيعی و فضاهای اجتماعی – فرهنگی ،به ویژه از نظرات تغييرات آب و هوایی
،مصرف انرژی و فرهنگ سازی



مشارکت موﺛر و کامﻞ تمامی طرفهای دارای نفع  ،به ویژه اجتماع های مﺤلی و اهالی بومی.



افزایﺶ آگاهی و آموزش زیست مﺤيطی



منافع اﻗتصادی پایدار برای همهء فعاالن این عرصه

گردشگری روسﺘایی
گردشگری روستایی یکی از انواع گردشگری است که با بسياری از الگوهای دیگر گردشگری پيوند دارد .ولی وجه مشخصهءآن
استقرار در نواحی روستایی است  .این نوع گردشگری در برخی از کشورها به صورت یك بخﺶ جداگانه گسترش یافته است  .در
این راستا مفهوم  ،ﻗلمرو و انواع گردشگری روستایی بررسی می شود.
گردشگری روستایی یا گردشگری مﺤلی– روستایی:

این نوع گردشگری که می تواند شامﻞ اردو زدن  ،اﻗامت در منازل اجاره ای ،گشت و شکاردر حيات وحﺶ ،بازاریابی صنایع
دستی  ،جشنواره های فرهنگی  ،ورزشی های ماجراجویانه  ،راه پيمایی  ،بازدید از مکانهای تاریخی  ،جشنواره های موسيقی و در
واﻗع هر گونه فعاليت تفریﺤی ممکن در نواحی روستایی است.
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اﻧواع تقاضا برای منابع روسﺘایی
جاده ها و راه آهن

کشاورزی

فعاليتهای معدنی

مسکن

جنگلداری
استفاده ی نظامی

منابع روستایی
حفاﻇت :پارکهای ملی و ذخيره
گاه های طبيعت

تامين آب

گردشگری و فراغت
توليد و انتقال انرژی

ماخذ: Source : sharply R . and Julia 1997:30

منابع گردشگری اجﺘماع محلی
ميراث فرهنگی
جاذبه های ﻗومی
مناسبتهای ویژه
خصوصيات ناحيه ای

جاذبه های صنعتی
منابع اجتماع مﺤلی
ویژگيهای طبيعی

جاذبه های فرهنگی
فعاليتهای روزمره
سرگرمی
تسهيالت تفریﺤی

ماخذSource : jamiesson W . 2006.5

پدیده های آبی در نواحی روستایی کشور مانند چاهها  ،ﻗنات ها و رودخانه ها نيز ميتواند منبعی برای گردشگری باشد  .وجود
33691رشته ﻗنات در کشورﻗلمرو و ابعاد این منبع را برای گردشگری در نواحی روستایی نشان ميدهد.

ﻧﺘیجه گیری
برای زنده کردن  ،بازسازی و بهره برداری دوباره از ﻗنات ها ،چينی ها تجربيات خوبی بدست آورده اند .سيستم ﻗنات سازی از
ایران وارد چين شده است ،ولی آنهادر حال حاﺿر به شيوه ای بسيار کار آمد  ،بهينه و علمی از ﻗنات های خود استفاده ميکنند .در
حال حاﺿر از آب ﻗنات جهت آبياری در زمينهای کشاورزی استفاده ميشود و از ﻗناتهای خشك نيز ميتوان استفاده هاو بهره های
بسياری از جملهء آن گردشگری و یا پرورش ﻗارچ داشته باشيم  .با توجه به اینکه تجربه ایجاد سایت گردشگری ﻗنات را برای نخستين
بار در غرب کشور آغاز خواهد شد و این طرح تا حد زیادی مورد استقبال گردشگران واﻗع خواهد گرفت .

هر چند که پاسخ دﻗيق به این نياز باید به زمان بعد از مطالعه طرح موکول شود اما آنچه مسلم است همگام با توسعه زیرساخت
های گردشگری باید در جستوجوی ﻇرفيتها و جاذبههای بيشتری برای رونق گردشگری کشور بود .از آنجا که آب منشأ بسياری
از تمدنهای شناختهشده تاریخ است ،ﻗنات را میتوان در زمره کهنترین دستاورد تکنيکی جوامع بشری بهحساب آورد .

معرفی این جلوه تاریخی به گردشگران ،میتواند مقدم بر همه جنبههای تمدنی و تاریخی کشور باشد چراکه ﻗنات و سایر سازه
های آبی مرتبط ،مبنای تمدن و ساختارهای اجتماعی و اﻗتصادی جوامع بشری در سدههای گذشته بودهاند .دکتر علیاصغر
سمساریزدی ،مدیر مرکز بينالمللی ﻗنات و سازههای آبی در ایران و مولف کتاب ﻗنات زارچ پس از بازدید ﻗنات ﻗاسمآباد میگوید :

بهدليﻞ اینکه در کوهپایه ،سطح آب چندان پایين نرفته و کاهﺶ پيدا نکرده .این ﻗنات یکی از بهترین ﻗناتهایی است که میتواند
بدینمنظور مورد استفاده ﻗرار گيرد؛ معبر بزرگی دارد ،آمد وشد با سهولت صورت میگيرد و دسترسی به آن هم نسبت به ﻗناتهای
کویری آسانتر است ﻗنات ﻗاسم آباد؛ به عنوان اولين سایت گردشگری زیر زمينی در شهر همدان با ﻗابليت های ﻗدمت  ،نوآوری و
دسترسی دارای جذابيت زیادیی در خصوص ایرانگردی و جهانگردی است و ميتوان با ایمن سازی مجاری داخﻞ ﻗنات جهت سهولت
رفت و آمد گردشگران و ایجاد فضاهای نشيمن و یا نمایشگاهی مکان جذابی برای آنها فراهم نمود .
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انسان معموال درخصوص کنﺶهای خود ،برحسب رابطه سود و زیان عمﻞ میکند بنابراین کوتهفکری مﺤﺾ است اگر صرفا به
احيای ﻗنات بهمنظور تأمين آب برای کشاورزی بيندیشيم .اگر اینطور عمﻞ کنيم این روستا همانند تعدادی از روستاها که هماکنون
تبدیﻞ به حاشيه شهر شدهاند خواهد شد و تمام پتانسيﻞهای فرهنگی و تاریخی خود را از دست خواهد داد؛ بنابراین امروز باید
درصدد استفاده از پتانسيﻞهای اﻗتصادی در حوزه گردشگری ﻗنات باشيم.

و در خاتمه جا دارد مراتب سپاس خود را از جناب آﻗای دکترعلی ابوالقاسمی  ،دکتر پرویز اذکایی  ،اهالی و پيشکسوتان ﻗنات
داری روستای ﻗاسم آباد بخاطر حمایت از این طرح و مشاوره های بسيار ارزشمندی که برای نگارش بهتر این مقاله داشته اند رو
تقدیم می دارم.
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بررسی تأثیر هنر گچبری دوران ساسانی بر تزئینات گچبری معماری قرون 1
تا  5هجری
مهران

منﺘشری6

دانﺶ آموخته کارشناس ارشد باستان شناسی دانشگاه مﺤقق اردبيلی ،اردبيﻞ
m.montashery1371@gmail.com

چكیده
هنر ایران از آغاز حيات خویﺶ تا دوران اسالمی ،دگرگونی های عظيم را شامﻞ گشته است .دوران اسالمی از مهم
ترین دوره های هنر ایران است که در آن بسياری از هنرها تﺤت تأﺛير آیين اسالم ،دستخوش تﺤوالت و پيشرفت
های چشم گيری گشتند .یکی از این هنرهایی که در دوران ساسانی بسيار مورد توجه ﻗرار گرفت و در دوران
اسالمی نيز ادامه یافت ،هنر گچبری می باشد که آﺛار زیادی از آن در ﻗالب تزئينات معماری برجای مانده است .این
هنر در ميان هنرهای مختلف ﻗرون اوليه اسالمی ،جایگاه ویژه ای دارد و به عنوان الگو و پيﺶ زمينه ای جهت
شاهکارهای گچبری دوره های بعد از خود خصوصاً سلجوﻗيان مﺤسوب می گردد .درباره تأﺛيرپذیری هنر گچبری
در ابينه ﻗرون اوليه اسالمی ایران از هنر گچبری عصر ساسانی اطالعات ناچيزی موجود است .بنابراین ﺿروری
است که در این زمينه با توجه به اهميت آن در هنر و معماری ایران ،تﺤقيق و پژوهﺶ بيشتری صورت گيرد .در
این پژوهﺶ ،از طریق مطالعات و منابع کتابخانهای و با روش توصيفی -تﺤليلی ،تأﺛير هنر گچبری دوره ساسانی
بر تزئينات گچبری ﻗرون اوليه اسالمی(ﻗرن 1تا  5هجری) در ایران و خارج ایران و همچنين مضامين نقوش
گچبری و شيوه های نقوش گچبری در دوران اوليه اسالمی ،بﺤث می شود.
واژگان كلیدی :ایران ،دوران ساسانی ،ﻗرون اوليه اسالمی ،گچبری

مقدمه
از ﻗرن ها پيﺶ تا به امروز در ایران آﺛاری بی شمار در زمينه ی معماری و تزئينات وابسته به آن به جا مانده است که هریك از
آن ها به نوعی یادمان و یادگار مردم هنر دوست و هنرمند این مرز و بوم و بيانگر ذهن خالق و هنرمند ،نﺤوه نگرش زندگی و
اعتقادات مردم زمانه خود اس ت .مصالح مورد استفاده و همچنين نوع بهره گيری از تزئينات در ادوار مختلف ،در هر دوره متفاوت
بوده است .شاید در هيچ سرزمينی مانند ایران کشف مصالح و فنون جدید با چنان عالﻗه مندی و دانﺶ مورد بهره برداری ﻗرار
نگرفته است .در این بين گچ به عنوان یکی از مصالح اصلی معماری ایرانی است که به واسطه ی ﻗابليت های ویژه آن همواره مورد
توجه هنرمندان و معماران واﻗع شده ،به طوری که عالوه بر جنبه ی ایستایی آن ،به عنوان یکی از مصالح ،جنبه تزئينی آن مورد
توجه ﻗرار گرفته است و به صورت یکی از هنرهای تزئينی درآمده و در این راه سير تکامﻞ و تﺤول خویﺶ را در بستر تاریخ ایران
طی نموده و فراز و نشيب هایی را در پشت سر گذاشته ،گاهی مورد توجه ﻗرار گرفته و زمانی مورد بی مهری واﻗع شده است.
هنرمندان ایرانی فنون گچبری را بدان درجه از پيشرفت و تکامﻞ رسانيدند و چنان نقوش بدیع و ﻇریفی آفریدند که توجه همه
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هنرشناسان را به خود جلب کرده و مورد تمجيد و تﺤسين سياحان و دانشمندان خارجی و داخلی و عالﻗه مندان به تاریخ و هنر و
آﺛار باستانی ﻗرار گرفته اند.
در اواخر دوره ساسانی با ﻇهور اسالم و پيدایﺶ مضامين جدیدی چون منع تصویر نگاری و مجسمه سازی ،تﺤولی عظيم در
کﻞ هنر آن زمان به وﻗوع پيوست .نقوش مورد استفاده در دوره ساسانی شامﻞ نقﺶهای طبيعی ،استليزه ،گياهی ،حيوانی ،انسانی
و هندسی بوده است .فرهنگ اسالمی در زمينه نقﺶ ميراثدار هنر ساسانی شد و با ﻗبول نقﺶهای استليزه ،گياهی و هندسی ،این
نقﺶها را در صنایع هنری به حد ک مال رساند .این تأﺛير را بيﺶ از همه شاید بتوان در تزیينات گچبری ابنيه ﻗرون اوليه اسالمی
ایران مشاهده نمود .بنابراین ،در این پژوهﺶ با استفاده از مطالعات کتابخانهای و با روش توصيفی – تﺤليلی به تأﺛير نقوش گچبری
عصر ساسانی در تزئينات و نقوش گچبری بناهای ﻗرون  1تا  5هجری ایران که تزیينات گچبری ارزشمند و نفيسی دارند ،پرداخته
میشود.

 -6تاریخچه اسﺘﻔاده از گچ در ایران قبل از اسالم
سابقه استفاده از گچ و اینکه از چه زمانی به صورت یکی از عناصر کاربردی معماری ایرانی درآمده ،کامالً روشن نيست ،اما
براساس یافتههای باستانشناسی ،ﻗدیم ترین آﺛار به دست آمده از گچ مربوط به دوران ایالمی است که از هفت تپه خوزستان به
دست آمده است(انصاری /313 :1311،گرامی نژاد.)185 :1333 ،
در دوران هخامنشی از گچ برای پوشﺶ ستونهای چوبی( تاالر معروف به خزانه داریوش در تخت جمشيد) استفاده شده است.
از کاخ شوش متعلق به دوران هخامنشی ﻗطعهای از گچبری گﻞهای الله به دست آمده است(سجادی .)115 : 1334،همچنين
کتيبهای گچی به شکﻞ مقعر در کاخ داریوش یافت شده است(پرادا )223 :1353،و در حفاریهای کاخ اردشير اول در ميان مصالح
ساختمانی ﻗطعاتی از گچ به رنگ سبز خاکستری ،آبی روشن و سفيد به دست آمده که برای پوشﺶ دیوارهای خشتی به کار رفته
بود(احمدی و شکفته.)123 :1318 ،
در دوران اشکانی کاربرد گچ را در کاخهای نسا مالحظه میکنيم .مدارك به دست آمده از نسا و کوه خواجه حاکی از کاربرد گچ
روی دیوارهای خشتی است(مﺤمدی فر .)232 :1318،بر اساس یافتههای باستانشناسان شوروی در کاخهای نسا و کاوشهای
پروفسور هرتسفلد در کوه خواجه ،در روزگار اشک انيان از گچ هم برای پوشﺶ دیوارهای خشتی استفاده شده که روی ﻗسمتهای
گچ کاری شده را معموال با نقوش و تصاویر انسانی و حيوانی رنگ آميزی و نقاشی کردهاند و هم به صورت کنده کاری کار شده است
که نمونه به دست آمده از کوه خواجه مربوط به سده نخستين ميالدی با یك طرح ساده هندسی (صليب شکسته و خطوط مستقيم
و دوایر متداخﻞ که به شکﻞ زیبایی درهم ادغام شده و تکرار گردیده) ساخته شده است (سجادی /115 :1334گيرشمن :1338
.)58-48
در روزگار ساسانيان تقریباً همه هنرها رونق و پيشرفت فوق العادهای داشتند اما برخی شاخههای هنری مانند معماری ،مجسمه
سازی و گچبری که در ارتباط مستقيم با هنر تشریفاتی و درباری بودند؛ از توجه و خالﻗيت بيشتر برخوردار بودند(احمدی و شکفته،
 .)123 :1318در روزگار ساسانيان عالوه بر جنبه های کاربردی آن به صورت مالط و یا پوشﺶ دیوارها و همچنين گچبری کنده
کاری ،گچبری ﻗالبی (ﻗالبگيری گچ برای به وجود آوردن نقوش و طرحها و شکﻞهای مورد نظر) نيز متداول شده است .هرچند
بعضی از مﺤققين وجود تکنيك گچبری ﻗالبی را در دورهی ساسانی انکار میکنند .اما ﻗطعات گچبری بسياری از این دوران به دست
آمده که به طور مشخﺺ به روش ﻗالبگيری ساخته شدهاند که می توان از گچبریهای به دست آمده از چال ترخان نام برد ،در این
گچبریها مضامين گچبری جدا جدا ﻗالبگيری شده و سپس در کنارهم ﻗرار داده شده اند(سجادی .)115 :1334 ،از دوران ساسانی
مهم ترین یافته های ما در گچبری از نيشابور ،حوالی ری ،تيسفون ،کيﺶ بين النهرین ،دامغا ن و تخت سليمان بوده است ،غير از
آنها ﻗطعات بسياری هم هست که از طریق خرید و فروش اشيای هنری به موزهها راه یافتهاند(شيپمن.)145 :1318،
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 -2مقدمه ای بر هنر گچبری دوره ساساﻧی
جامع ترین آﺛار باستانی به دست آمده که دال بر شکوفایی گچبری میباشد ،تزیينات گچبری دوره ساسانی است(مصباح اردکانی
و لزگی .)1333 ،این زینت گچبری از ابداعات ساسانیها نيست ،سابقهی آن از دورهی پارتیها وجود دارد که بعدها یونانیها و
رومیها آنرا اﻗتباس کردهاند .در اوایﻞ دوران ساسانی ،از گچبری مﺤتاطانه تر استفاده میکردهاند و تازه بعدها این هنر به حد اعالی
خود رسيده است(شيپمن .)1318 ،در دوره ساسانی ،گچ کاری و گچبری ،مقام مهمی در هنر تزیين داشته و از آن در جهت پوشﺶ
دیوارها استفاده میکردند و به عالوه استوك های گچی ،زیبندهی بناهای حکومتی بودهاند(اعظمی و همکاران.)1312 ،
به طور کلی ،نقوش گچبری از نقطه نظر طرحهای ارائه شده موجود به چهار دسته تقسيم میشوند:
الف :نقوش هندسی که شامﻞ طرحهای استليزه هم میشوند.
ب :نقوش گياهی
ج :نقوش حيوانی و انسانی که شامﻞ فرمهای اساطيری نيز میشوند.
د :نقﺶ خط وکتيبه در آﺛار گچبری
الف :این نوع از نقوش ،معموال از خطوط مستقيم و شکسته در حاالت مختلف در کادرهای گچبری شده به چشم میخورد و
غالباً در حاشيه متن گچبری شده به کار آمده است .در ترکيبات هندسی ،نقﺶ صليب شکسته یا چليپا دیده شده که اغلب به طور
مجزا و منفرد با ترکيباتی از گﻞهای لوتوس و یا پالمت در آميخته اند .در این گونه موارد هنرمند ،معموال فضاهای خالی را با
موتيفهای تزیينی گياهی پر کرده است .در آﺛار کاخ چال ترخان بر روی گچبریهای ستونهای ﻗصر ساسانی این گونه ترکيبات
وجود دارد (انصاری)1311 ،
ب :در آﺛار بازمانده گچبری دوره ساسانی مشاهده میشود که ﻗسمت اعظم آنرا نقوش گياهی تشکيﻞ داده است که در مﺤدودیتی
خاص ،زینت بخﺶ این آﺛار ﻗرار گرفته اند .به طور کلی نقوش گياهی دراین دوره شامﻞ شاخ و برگ ها ،نقﺶ پالم  ،روزت و کنگر
است که معروفترین آنها عبارتند از  :نقوش نخﻞ ،تاك و پيچك ،گﻞ نيلوفر ،نقﺶ انگور و انار ،نقﺶ گﻞ لوتوس و روزت ،نقﺶ
بلوط ،برگ مو و برگ انجير .این نقﺶهای گياهی از مهم ترین نقوشی هستند که در ابتدا به صورت ساده در آﺛار حجاری هخامنشيان
و به ویژه در تخت جمشيد به کار گرفته شدند و سپس بر ازارهها و دیوار طاق و طاﻗچههای درون کاخها رخنه کرده و مجموعههای
بینظيری را زینت بخشيدند(اعظمی و همکاران.)1312 ،
ج :تعداد زیادی از آﺛار گچبری که در حال حاﺿر زینت بخﺶ موزه ایران باستان و چندین موزهی خارجی است ،دارای موتيفهای
انسانی بوده است .طرحهای حيوانی روی آﺛار گچبری عمدتاً شتر،گوزن،گراز ،شير ،عقاب و پرندگان کوچکی هستند که بيشتر در
تزیين فضاهای خالی به کارگرفته می شدهاند .معروفترین نقﺶ حيوانی در گچبری ساسانی ،دوگوزن در حال شکاراند که یکی
بدون شاخ و دیگری با شاخهای بلند است.
د :از آﺛار موجود در دوره ساسانی چنين بر میآید که شيوه به کارگيری خط بر روی گچ از عهد اشکانيان شایع شده باشد،اما
چون در این زمينه اﺛری در دست نيست ،تصور می شود که ساسانيان رواج خط را با طرح اندازی بر روی گچ متداول ساختند که
همراه با موتيفهای اوليه به کاربرده می شده است و این روش در دوران اسالمی نيز تداوم یافت و به تکامﻞ رسيدو باعث شد تا
طرحهای اسليمی و ختایی روی کار آید و زینت بخﺶ آﺛار اسالمی گردد(انصاری.)1311 ،

 -9هنر ایران در قرون اولیه اسالمی
با ﻇهور دین اسالم هنر اسالمی به تدریج شکﻞ گرفت و با کسب تجاربی از هنرهای پيشين ،رو به رشد و گسترش نهاد .سبك
هنری اسالمی مﺤصول ه نری فرهنگ های کهنی است که اسالم ،انگيزه و مﺤرك جدید به آن ها بخشيد .در دوران اوليه ،هنرمندان
اسالمی سعی بر آن داشتند که با اﻗتباس از آﺛار تمدن ایران و بيزانس به همان سبك و سياق بپردازند و حتی مساجد برپا شده
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در آن زمان برگرفته از معماری این دو تمدن بود .پ س از چند ﻗرن با گسترش حکومت اسالمی ،هنر هنرمندان در هر رشته ای با
هم پيوند خورد که امروز با نام هنر اسالمی شناخته می شود( .احمدی و شکفته .)123 :1318 ،
با وجود بسط ﻗلمرو اسالم و فتوحات مسلمين در اﻗصی نقاط جهان ،تا مدت ها هنر معماری همچنان بر عناصر گذشته متکی
بود .از آن پس هنرمندان مسلمان با تکيه بر عناصر هنری گذشته خود ،به ویژه هنر عصر ساسانی و با الهام از روح اسالمی معماری
ایران را رونق تازه ای بخشيدند و با ابداعات جدیدی را در این دوران بنيان نهادند( .کيانی .)31 :1333 ،ایران در دوران اوليه اسالمی،
تﺤت سلطه و فرمانروایی خلفای اموی( 132 -41ه.ق) و عباسی ( 151 -132ه.ق) بود .با آغاز ﻗرن سوم ناحيه ایران به مناطق
مختلفی تقسيم می شد که توسط سلسله های مستقﻞ ایالتی و با تأیيد خلفای عباسی ،حکمرانی و اداره می شد .سلسله های
طاهریان در خراسان ،صفاریان در سيستان ،بخﺶ ها یی از خراسان و برای مدتی کوتاهی بر اصفهان و فارس حومت کردند .مهم
ترین بنای باﻗی مانده از این دوره که تزئينات گچبری داشته است ،مسجد عتيق شيراز است .سامانيان در ماوراءالنهر که پایتخت آن
ها بخارا بود ،حکومت می کردند که حکومت خود را به ﻗسمت های شمالی تر (خراسان و سمنان) ایران گسترش دادند .مهم ترین
اﺛر معماری باﻗی مانده از این دوره ،مقبره امير اسماعيﻞ سامانی به دليﻞ تزئينات خاص آجرکاری آن است(.هيلن براند.)33 :1334 ،
در ﻗرن چهارم هجری حکومت غزنویان با مرکزیت غزنه به وجود آمد و منطقه ی وسيعی از طبرستان ،گرگان ،خوارزم ،سيستان و
خراسان تا گجرات هندوستان در حوزه ی اﻗتدار این سلسله ﻗرار گرفت( .کيانی .)41 :1333 ،از دیگر سلسله های حکومتی ﻗبﻞ از
سلجوﻗيان ،آل بویه در مناطق شمالی و مرکزی و جنوب ایران بود .مهم ترین بنای باﻗی مانده از این دوره که تزئينات گچبری
منﺤصر به فرد و زیبایی دارد ،مسجد جامع نایين است .همچنين آل زیار در گرگان حکومت می کردند که گنبد ﻗابوس یادگار با
شکوه این سلسله است .آل بویه و آل زیار در طی ﻗرون  4و  5هجری توانستند نبوغ و خالﻗيت های ذاتی خود را در اشکال گوناگون
هنر اسالمی چون منسوجات ،سفالگری ،معماری و تزئينات معماری به ویژه گچبری متجلی سازند.

 -4تأثیر هنر گچبری ساساﻧی در گچبری قرون اولیه اسالمی
در معماری عصر ساسانی ،موتيف های تزئينی گچبری نشانگر روح هنرمندان و تلفيق داستان ها با نقوش در بعضی از مجالس
بوده است که عيناً این خالﻗيت های ذهنی و روحی در پردا خت جمعی موتيف های اسالمی نقﺶ مؤﺛر داشته اند و چه بسا آﺛار
مختلف معماری اسالمی به تغييراتی ورای آﺛار ساسانی دست یازیده و بالنفسه توانسته اند آﺛارشان را با آﺛار ساسانی تطبيق دهند،
به طوری که با عرﺿه نمودن بناهای عظيم ،تقليو اﻗتباسشان را از هنر بومی آسيایی نشان دهند .همچنين در آﺛار سفالين و زرگری
و فلزکاری نيز انواع موتيف های گچبری تأﺛير داشته و با الهام از برخی از آن ها ،سعی شده تا حدودی نفوذ نقﺶ های حيوانی و
گياهی و انسانی را به بيننده ی مﺤقق القا نماید .بنابراین ،با اندیشيدن به مفاهيم و موﺿوعات هنری که در کﻞ آﺛار ساسانی رعایت
شده است ،در می یابيم که در دوران هنر اسالمی ،چگونه از آن موﺿوعات استقبال شد و به خصوص تا انجا که برای هنرمندان
مسلمان عصر امکان داشته است در مساجد و مدارس و حتی بناهای عام المنفعه ،تقليدی خودآگاهانه از طرح های ساسانی الهام
گرفته شده اس ت ،تا آنجا که منجر به ابداع طرح های تزئينی از جمله نقوش اسليمی و ختایی در دوران اسالمی گردید( .انصاری،
.)351-354 :1311
از نقوش ناب در گچبری دوران ساسانی می توان به نقوش گياهی اشاره کرد .در دوران ﻗبﻞ از اسالم از بناها و کاخ های ساسانی
نمونه های متنوعی از ن قوش گياهی در گچبری دیده شده است .نقوش گياهی در گچبری کاخ های ساسانی (تصویر ،)1نقوش
انتزاعی از طبيعت اند که اشکال متنوعی را می توان در آن ها یافت که عبارتند از نقوش نخ ،تاك و پيچك ،انار ،گﻞ نيلوفر آبی
(لوتوس) ،گﻞ چندپر و بلوط و برگ انجير .سپس در دوران اسالم ی که باورهای مذهبی اﺛر خود را بر هنر و گرایﺶ های هنری
گذاشت ،نقوش گچبری نيز به دليﻞ منع نقوش انسانی و حيوانی دستخوش دگرگونی شد ،به طوری که نقوش گياهی ساسانی در
کنار گردش اسليمی و ساﻗه های آن و در مواردی در ترکيب با کتيبه نگاری آیات ﻗرآنی زینت بخﺶ بناها شدند(.اعظمی و دیگران،
.)15 :1312
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تصویر .6ﻧقش گیاهی پالمت 6در گچبری كاخ تیسﻔون(اعظمی و دیگران)63 :6932 ،
تصویر .2ﻧقش گیاهی اﻧگور در گچبری كاخ تیسﻔون(اعظمی و دیگران)63 :6932 ،

به عنوان مثال ،در کاخ تيسفون  ،استوك 2برگ های در هم رفته  Sشکﻞ که در انتهایشان دارای برگ مو و خشوه هستند ،نقﺶ
پيچيده ای را ایجاد می کنند که مقدمه ای است برای گسترش اسليمی های ادوار اسالمی( .تصویر.)3

تصویر .9ﻧقش برگ های درهم رفﺘه به شگل  Sدر گچبری كاخ تیسﻔون(اعظمی و دیگران)63 :6932 ،

 -5مضامین ﻧقوش گچبری در قرون اولیه اسالمی
در ﻗرون اوليه اسالمی سهم عمده نقوش تزئينی گچبری را طرح های هندسی مانند اختر چليپا ،خطوط مستقيم ،صليب شکسته
و دوایر و رشته های مروارید حلقه شکﻞ .کثبراالﺿالع ها ،گره سازی ها و آژده کاری ها 3تشکيﻞ می دهد( .سجادی.)282 :1334 ،

1نقﺶ برگ نخﻞ
 .2ﻗطعه ای از گچبری
 3به نقوشی می گویندکه از تکرار یك یا چند فرم هندسی تو خالی نظير مثلث ،شﺶ ﺿلعی و دایره و ...ایجاد می گردند که در کنار هم ایجاد
طرح مشبك می کنند .این شبکه ها گاه به روی سطح تخت گچ ،گاه بر روی نقوش اسليمی گﻞ و یا موتيف های مختلف ﻇاهر می گردند .شروع
به کارگيری این تکنيك را از ﻗرن چهارم هجری دانست اند.
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 -1شیوه های ﻧقوش گچبری در قرون اولیه اسالمی
 -6 – 1شیوه خراساﻧی  :این شيوه از صدر اسالم شروع تا اواسط ﻗرن چهارم و در بعضی جاها تا ﻗرن  5هجری ادامه داشته
است .این شيوه شامﻞ دوره های عباسی ،سامانی ،غزنوی ،طاهری و صفاری بوده است .از ویژگی های این شيوه سادگی و بی پيرایگی
و پرهيز از بيهودگی است .گچبری در این سبك با طرحی آرام و با برجستگی کم آميخته با رنگ همراه است که در بعضی جاها به
صورت گچبری موسوم به شير و شکر کار شده است .نمونه هایی از این شيوه در مسجد جامع فهرج ،تاریخانه دامغان و نيشابور به
کار رفته است.
 -2-1شیوه رازی :این شيوه از ﻗرن چهارم هجری شروع شده و تا حمله مغول ادامه داشته است و نام های مختلفی مانند آل
بویه ،آل زیار ،سلجوﻗی ،اتابکی ،خوارزمشاهی به آن داده شده است .در این شيوه از تکنيك های گچبری برجسته و برهشته استفاده
شده است .نقوش در اوایﻞ این دوره ساده و تکراری هستند و در اواخر این دوره (ﻗرن ششم ) گچبری ها از نقوش و خطوط متنوع
تشکيﻞ شده است و کتيبه نگاری سهم عمده ای را در ميان موﺿوعات گچبری به خود اختصاص داده است( .سجادی:1334 ،
283و.)281

 -7ﻧقش و تأثیر هنر گچبری ساساﻧی در آثار اسالمی داخل ایران
 -6-7مسجد جامع ﻧایین
مسجد جامع نایين یکی از ﻗدیمی ترین مساجد تاریخی ایران به شمار می رود .با توجه به ویژگی های معماری ،آن را مربوط
به اواسط ﻗرن چهارم هجری دانسته اند .این مسجد به دليﻞ ویژگی های خاص معماری و تزئينات گچبری نفيس ،از اهميت خاصی
برخوردار است .معروف ترین اﺛر دوران اوليه اسالمی که دارای ﻗطعات بی نظيری از هنر گچبری می باشد ،مسجد جامع نایين است
که صرف نظر از پالن و فرم و مصالح در تزئينات آن از روش های ساسانی استفاده شده است.
تزئينات گچبری شده مسجد جامع شامﻞ فضاهای مﺤراب ،دیوار اطراف مﺤراب ،طاقهای سوار بر ستونهای اطراف گنبد،
چهارستون موازی به مﺤراب و ستون اطراف مﺤراب است(نعمتی و صالﺤی.)11 :1318 ،
در این مسجد ،مجموعاً سه گروه موتيف به صورت هندسی ،گياهی و خط وکتيبه در البالی کارهای هنری به چشم می خورد.
جالبترین ﻗسمت مسجد،مﺤراب گچبری شده (تصویر )4آن است که در ﻗالبهای مختلف بر روی آن کار شده است .این مﺤراب
دارای سه طاق نماست و از تزیينات گچی فراوان برخوردار است که بيشتر شامﻞ طرحهای گياهی از جمله پالمت ،نقوش کاجی
شکﻞ و برگهای کنگر است و در داخﻞ مﺤراب کتيبه ایست مزین که با گﻞها و دوایر تزیينی معمول دوره ساسانی آرایﺶ شده
است و نهایت ﻇرافت هنری در آنها به چشم میخورد .عالوه بر طرحهای مذکور ،از ترکيبات گﻞ لوتوس و خوشههای انگور و برگ
مو بهترین نمونه تزیين را میتوان مشاهده کرد .در مجموع مﺤراب مسجد جامع نایين نمونهی کاملی از موتيفهای گچبری متأﺛر
از طرحهای ساسانی در دوران اوليه اسالمی است(انصاری /351-353 :1311،دیماند.)14 :1315 ،
نقوش گچبری برگ مو و خوشه های انگور ،در شبستان جنوبی مسجد جامع نایين ایجاد شده که بر روی سطوح ستونها و
مﺤراب  ،تویزه ها و دیوارها ایجاد شده است .این نقﺶ به دو گروه هندسی وگياهی تقسيم میشود که نقوش گياهی شامﻞ نقﺶ
برگ مو و خوشههای انگور و نقﺶ کنگر و گﻞ آفتابگردان است که که بيشترین سطح را گچبریهای نقﺶ مو به خود اختصاص داده
است .نقوش هندسی نيز شامﻞ خطی ساده است که بيشتر بر روی تویزهها ایجاد شدهاند(مﺤمدی فر.)12 :1312،
در تزیينات حاشيهی مﺤراب مسجد جامع نایين از نقوش هندسی هشت بازوبندی (هشت صليب) استفاده شده که ﻗسمت
داخلی آن به صورت خوشهی انگوری با ساﻗه گردان تزیين شده است .در ﻗاب بندی حاشيهی دور مﺤراب  ،مخصوصاً حاشيهی طاق
نماها و ﻗوسها برای اولين بار از طرح هندسی شبه گره و آژده کاری استفاده شده است .در داخﻞ دایرهها و زمينهی لچکیهای
طاقنمای بزرگ نقﺶ کنگرههای استليزه و خوشههای انگور با ساﻗههای گردان که به دنبال هم تکرار شدهاند ،وجود دارد .به طور
کلی گچبریها از اشکال هندسی،کثير االﺿالعها و دوایر و موﺿوعات گياهی مانند درخت تاك و برگ مو و خوشههای انگور و نيز
18
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برگ کنگره های استليزه تشکيﻞ شده که اکثراً با نقوش گچبری زمان ساسانی و در دوران اسالمی با نقوش گچبری مسجد سامرا
ﻗابﻞ مقایسه است .نقﺶ هشت و چليپا در این تزیينات جز اولين تزیينات هندسی به این شکﻞ است(احمدی و شکفته:1318 ،
.)148-131

تصویر .4محراب گچبری شده مسجد جامع ﻧایین(اعظمی و دیگران)22 :6932 ،

 -2-7مسجد جامع اصﻔهان
بنای اوليه مسجد جامع اصفهان بر طبق متون تاریخی و تأیيد بررسی های باستان شناختی ،مربوط به ﻗرن دوم هجری است.
این بنا پس از دو ﻗرن توسط آل بویه بازسازی شده و از اطراف صﺤن گسترش یافت .در دوران بعد نيز ﻗسمت هایی به این مسجد
افزوده شده است .در سال های  1353 -1351شمسی ،بقایای این مسجد کهن در حفریات باستان شناسی زیر بخﺶ های فعلی
مسجد از جمله در زیر گنبد خانه ی نظام الملك و شبستان های سلجوﻗی به دست آمد .در طی این حفاری ها ،دیوار ﻗبله ی اوليه
غنی از گچبری ﻗالبی مشاهده شد که اﺛر گچبری ها به روی فرورفتگی های مﺤراب نيز دیده می شود .هيﺌت حفاری این گچبری
ها را متعلق به ﻗرون دوم هجری می دانند .گچبری هایی نيز بر روی دیواره ی مقصوره از زیر اندود گچی یافت شده است که مشابه
تزئينات سبك سامرا (ﻗرن نهم ميالدی  /تصویر )5هستند(احمدی و شکفته.)131 :1318 ،

تصویر . 5گچبری مسجد جامع اصﻔهان مﺘأثر از گچبری سبک ج سامرا(احمدی و شكﻔﺘه)697 :6932 ،

سبك گچبری سامرا به  3صورت اجرا می شده است:
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سبك الف :به صورت ﻗالبی با طرح هایی از جمله برگ مو و گﻞ های به هم چسبيده در فضایی مستطيﻞ شکﻞ یا چند ﺿلعی
که در آن از شاخه ها اﺛری نيست .آن ها که در چندﺿلعی ها مﺤصور شده اند ،در وهله اول به صورت طرح های هندسی به نظر
می آیند .جزئيات داخﻞ شکﻞ های هندس عبارت اس ت از برگ های خرماو گﻞ باز شده برجسته است .ریشه این طرح ها به دوران
ﻗبﻞ از ميالد مسيح بر می گردد که در سرتاسر حوﺿه ی شرﻗی مدیترانه رواج داشت.
سبك ب :این سبك شبيه به سبك الف است ،حالت طبيعت گرایانه دارد و منشأ گياهی آن (به دليﻞ منع تصویری موجودات
زنده در ا ندیشه اسالمی) مشخﺺ است .خطوط اصلی آن با اشکال تقریباً انتزاعی با موتيف های برگ مو ،خوشه های انگور،گﻞ باز و
پالمت های استليزه شده و کنده کاری با برجستگی زیاد که در تمامی دوره ها کاربرد داشته  ،پوشيده شده اند .خصوصاً در ایران
این گونه تزئينات گچی به وفور وجود دارد.
سبك ج :این سبك دارای تکنيك جدیدتر و ﻗالب بندی شده است که با طرح های مختلفی اجرا شده است و طرح ها برجستگی
کمی دارند ،کناره های طرح به طور مورب با سطح برخورد کرده (پخ کاری شده) و تقریباً مﺤو شده اند که گاهی به نام کنده کاری
پشت ماهی شناخته می شود .د ر این نوع جزئيات به علت عمق کم تﺤت تأﺛير نور و سایه نبوده و حالت تزئينی طرح به سادگی
ارایه شده است .ویژگی دیگر این سبك تقران در مﺤور عمودی است(اتينگهاوزن و گرابر /112-183 :1331 ،هيلن براند:1335 ،
( .)313تصویر.)1

تصویر. 1گچبری سامرا سبک ج(هیلن براﻧد)429 :6935 ،

 -9-7مسجد جورجیر اصﻔهان
مسجد جورجير اصفهان نام بنایی است که در ﻗرن چهارم هجری به دستور صاحببن عباد وزیر مؤیدالدوله و فخرالدوله دیلمی
کنار گذر بازار رنگرزها در بازار ﻗدیم اصفهان ساخته شده است (آزاد .)13-11 :1331 ،مسجد جامع جورجير اصفهان در مﺤﻞ فعلی
مسجد جکيم ﻗرار داشته است که در زمان صفویه به منظور ساخت مسجد حکيم کامالً تخریب شده و از بنای مسجد تنها سردر
شمالی آن در ساختار مسجد بر جای مانده است .سردر مسجد جورجير بنایی است متعلق به ﻗرن چهارم هجری که دارای تزئينات
و و یژگی های منﺤصر به فرد گچبری و آجرکاری متأﺛر از هنر دوران ساسانی است .در تزئين سردر این مسجد از تکنيك های
آجرکاری با نقوش هندسی و گچبری با نقوش هندسی ،گياهی و تلفيق دو تکنيك آجرکاری و گچبری استفاده شده است( .عليان
و دیگران( .)5-3 :1311 ،تصاویر.)18-3
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تصویر : 7ﻧقش پرﻧده در گچبری سردر مسجد جورجیر اصﻔهان(علیان و دیگران)3 :6936 ،

تصویر . 3ﻧقش بال برگرفﺘه از تزئینات ساساﻧی در گچبری مسجد جورجیراصﻔهان(احمدی و شكﻔﺘه)644 :6932 ،
تصویر . 3ﻧقش شبیه شمعدان در تزئینات سردر جورجیر اصﻔهان مﺘأثر از گچبری دوران ساساﻧی(اتنیگهاوزن و گرابر:6936 ،
)651

تصویر 62طرح های گچبری در سر مسجد جورجیر اصﻔهان(علیان و دیگران)7 :6936 ،
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 -4-7مسجد جامع شاهپور آباد اصﻔهان:
مسجد شاهپور آباد در شمال شهر اصفهان واﻗع گردیده است و تاریخ این بنا را بين ﻗرن دوم تا اواخر ﻗرن سوم هجری می دانند.
این بنا مﺤراب ﻗدیمی داشته که کﻞ نمای مﺤراب گچ اندود با فرورفتگی صدفی بوده است .نمونه های دیگر شبيه به آن را می توان
در مسجد جامع ﻗروه بافت .ط بق نظر مﺤققان ،این تزئين صدفی شکﻞ برای اولين بار در سوریه دیده شده است .همچنين طاﻗچه
صدفی شکﻞ در دوره ی اسالمی به صورت زیبایی در مسجد االﻗصی در بيت المقدس ﻇاهر شده که متعلق به اواخر ﻗرن اول هجری
است .مﺤراب مسجد شاهپور آباد یك شکﻞ تکامﻞ نيافته از این نوع مﺤراب هاست که متعلق به دوران اوليه ورود اسالم به ایران
است( .احمدی و شکفته( .)134-133 :1318 ،تصویر.)11

تصویر .66طاقنمای صدفی ﻧه پر در محراب مسجد شاهپور آباد(احمدی و شكﻔﺘه)694 :6932 ،

 -5-7مسجد جامع ﻧﻄنز:
مسجد جامع نطنز شکلی چهار ایوانی دارد و شبستان آن با طرح هشت ﺿلعی ساخته شده که یکی ازﻗدیمی ترین طرح ها در
معماری اسالمی است .در ایوان های چهارگانه مسجد کتيبه های متعدد وجود دارد .ایوان شمالی عالوه بر تزئينات فوق العاده دارای
کتيبه ای به خط ﺛلث بر زمينه ای آبی است که آیاتی از سوره جمعه و آیه  114سوره هود را نشان می دهد .بر کتيبه ی گچبری
شده هالل داخﻞ ایوان شمالی نيز آیه های 13و 11سوره توبه دیده می شود .ایوان جنوبی مسجد نيز با گچبری و مقرنس کاری
تزئين شده است( .تصویر /12کيانی.)131-135 :1333 ،

تصویر .62ﻧقش هندسی در تزئینات گچبری مسجد جامع ﻧﻄنز -قرن  4هجری(احمدی و شكﻔﺘه)645 :6932 ،
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 -1-7شهر تاریخی ﻧیشابور:
شهر تاریخی نيشابور به عنوان یکی از مراکز مهم ﻗرون اوليه اسالمی مدتی پایتخت طاهریان بوده و در زمان سامانيان مهم ترین
مرکز هنر به شمار می رفته است .این شهر دارای تپه های تاریخی متعددی است که در حفاری های باستان شناختی چهار مورد
از آن ها یعنی تپه مدرسه ،تپه تاکستان ،تپه سبزپوشان و ﻗنات تپه ،ﻗطعات زیبای گچبری یافت شده است.
کامﻞ ترین ﻗسمت های گچبری در ﻗسمتی به نام ابنيه سبزپوشان است که شامﻞ مقرنس های دیواری است و در ﻗسمت جنوب
غربی صﺤن حياط و تاالر گنبددار مجاور آن ﻗرار دارد .کامﻞ کننده این نوع گچبری ها ،رنگ هایی است که بر روی آن ها نقﺶ
بسته است که شامﻞ رنگ های سفيد ،زرد  ،آبی و ﻗرمز است و به صورت طرح های زیبای طوماری و برگ نخلی است که بعضی از
آن ها درون شکﻞ های چهارگوش یا شﺶ گوش ،مانند اشکال تزئينات سامرا ﻗرار دارد(انصاری( .)351 :1311 ،تصاویر .)13

تصویر .69قﻄعات گچبری تپه مدرسه ﻧیشابور مﺘأثرا از سبک ج سامرا()Wilkinson, 1986: 127

 -7-7مسجد عﺘیق شیراز:
این مسجد از بناهای معروف صدر اسالم در شيراز است که ساختمان اوليه ی آن به روزگار صفاریان می رسد .در سال 231
هجری به دستور عمروليث صفاری مسجد جامع فعلی بنيان نهاده شد که در طول زمان بخﺶ اعظم آن ویران گردید( .کيانی:1333 ،
.)44
متاسفانه از بنای اوليه مسجد تنها مﺤراب در انتهای شبستان جنوبی بر دیوار ﻗبله دیده می شود .در زیر سقف یکی از طاق
های جلو مﺤراب که به شدت تخریب شده ،ﻗسمتی از تزئينات گچبری باﻗی مانده است .نقوش گچبری شامﻞ نوارهای پيچيده ی
اسليمی (ساﻗه گﻞ و برگ دار پيچك) به همراه نقوش تزئينی برگچه های سه لبی (تصویر  )14در بين حلقه های نوار مروارید است.
(احمدی و شکفته.)133 :1318 ،
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تصویر .64گچبری طاق مسجد عﺘیق شیراز مﺘأثر از ﻧقوش تزئینی گچبری ساساﻧی( )Pope, 1964: 259

 -3 – 7مسجد جامع ﻧیریز
مسجد جامع نيریز یکی از مساجد اوليه اسالم است که با نقشه یك ایوانی در حدود  313هجری بنا شده است .این مسجد از
نظر معماری و شيوه ی ساخت همانند دیگر آﺛار معماری صدر اسالم از معماری عهد ساسانی متأﺛر است .برای مثال ایوان رفيع و
بلند آن به بناهای ﻗبﻞ از اسالم شبيه است .این مسجد دارای مﺤراب گچبری شده ی بسيار زیبایی است که در سال  313هجری
به بنای مسجد افزوده شده است(کيانی.)44 :1333 ،

 -3-7برج رسگت مازﻧدران:
برج رسگت برج آجری زیبایی است که لبه ی برج با ردیف مضاعفی از مقرنس های آجری مزین به نقوش گچبری تزئين شده
است .در پایين این مقرنس ها ،کتيبه ای با شکوه به خط کوفی گچبری شده و حروف کتيبه به رنگ سفيد بر زمينه ی آبی جلوه
می کند .باالی در ورودی ،کتيبه دیگری که آن هم از گچ ساخته شده وجود دارد .این کتيبه شامﻞ  4سطر است که سه سطر اول
و نيمی از سطر چهارم به خط کوفی است و در انتها متنی به خط پهلوی نوشته شده است .گچبری های برج به لﺤاظ تقارن و تکرار
نقﺶ ،است مرار هنر گچبری دوره ساسانی است ،مانند گچبری های شهر تاریخی نيشابور و مسجد جامع نایين که تکرار نقﺶ و تقارن
از ویژیگی های آن ها است(احمدی و شکفته( .)141 :1318 ،تصویر.)15

تصویر .65ﻧقش برگچه های سه لبی در كﺘیبه گچبری برج رسگت(احمدی و شكﻔﺘه)646 :6932 ،

 -62 -7مسجد جامع فهرج
مسجد جامع فهرج در روستای فهرج در دوازده کيلومتری شرق جاده یزد – کرمان واﻗع شده است .در این روستا ،کهن ترین
مسجد ایران که ﻗدمت آن به ﻗرن اول هجری می رسد ،ساخته شده است(.کيانی.)41 :1333 ،
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چند طرح گچبری که از نظر اجرا دارای سبك مشابه ای می باشند ،در مسجد جامع فهرج دیده می شود :یك ﻗوس چند پره
در باالی مﺤراب و طرحی مشابه در زیر طاق بر روی دیوار جنوبی شبستان (تصویر ،)11طرح پله ای شکﻞ بر روی دیوار انتهایی
رواق در سمت شمال غربی بنا (تصویر )13و طرحی به شکﻞ تابﺶ نور بر روی سطح بيرونی ﻗوس جناغی مﺤراب کوچك(انيسی،
.)11 :1331

تصویر .61طرح تزئینی پلكاﻧی محراب مسجد جامع ﻧایین(اﻧیسی)63 :6933 ،
تصویر .67طرح پلكاﻧی تزئینی مسجد جامع فهرج(اﻧیسی)63 :6933 ،

 - 3تاثیر هنر گچبری ساساﻧی در آثار اسالمی خارج از ایران
تأﺛير موتيف های گچبری عهد ساسانی در خارج از ایران بيشتر بر روی آﺛار هنری عهد اموی و عباسی به چشم می خورد .در
ﻗصر المشتی مربوط به دوره امویان از گچ به عامﻞ تزئين و مالط ساختمان و در کف اتاق ها و ﻗصر از پوشﺶ موزایيك بهره گرفته
شده است.

ﻧﺘیجه گیری
طبق کاوش ها و یافته های باستان شناختی ،ﻗدیمی ترین آﺛار به دست آمده از گچ ،مربوط به دوران ایالمی است که از هفت
تپه خوزستان به دست آمده است .همچنين در دوران تاریخی از گچ برای پوشﺶ بناهای مختلف بهره گرفته شده است .در این بين
گچبری دوران ساسانی اهميت زیادی دارد و تأﺛيرات زیادی در گچبری ابنيه ﻗرون اوليه اسالمی به جا گذاشته است .در عصر ساسانی
گچکاری و گچبری مقام مهمی در هنر تزئينی داشته است .نقوش گچبری دوران ساسانی هم ردیف حجاری های عظيم هخامنشی
از شاهکارهای عصر خود مﺤسوب می شده است .نقوش گياهی که در تزئينات گچبری بناها و کاخ های دوره ساسانی از جمله کاخ
تيسفون دیده شده است ،شامﻞ شاخ و برگ ها ،نقوش پالمت ،کنگر ،آکانتوس و انار است .در دوران اسالمی نفوذ و گسترش اسالم
بر تمامی هنرها و گرایﺶ های هنری تأﺛير بسزایی داشت و نقوش گياهی در گچبری بناها به گونه ای دیگر با نقوش اسليمی و
ختایی بازنمود یافتند که نمونه های بی نظير آن را میتوان در مساجد ﻗرون اوليه اسالمی ایران یافت .طرح درختان مو ،انار ،انجير،
نخﻞ ،برگ های کنگر و مو در دوران ساسانی این بار در ترکيب با طرح های اسليمی در دوران اسالمی دیده میشوند.
طبق بررسی های صورت گرفته ،بناهای مختلفی در تزئينات گچبری از ﻗرون اوليه اسالمی شناسایی شده است که در دو استان
اصفهان و خراسان تعداد بيشتر ابنيه با تزئينات گچی دارند .گچبری های ﻗرون اوليه به نسبت دوره ساسانی و دوران بعد ساده
هستن د و از تکنيك های ساده تری برای اجرای آن ها استفاده شده است .مهم ترین بنای ﻗرون اوليه اسالمی را که در آن گچبری
های نفيس و ارزشمندی به کار رفته ،مسجد جامع نایين است .در حدود ﻗرن  4هجری تکنيك آژده کاری (النه زنبوری) در تزئينات
گچبری وارد می گردد که نمونه بار زی از آن در گچبری های مسجد جامع نایين و شهر تاریخی نيشابور مشاهده می شوند .در ﻗرون
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اوليه اسالمی ،شيوه های به کار رفته در گچبری ،دو شيوه خراسانی و رازی است .همچنين نقوش گچبری در ﻗرون اوليه اسالمی
متأﺛر از نقوش گچبری ساسانيان و سبك گچبری سامرا است .نقوش هندسی در گچبری ﻗرون اوليه اسالمی ،سهم عمده ای از
نقوش تزئينی را تشکيﻞ می دهد.
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چكیده
معماری اسالمی از لﺤاظ تاریخی اولين هنری است که توانست خود را با مفاهيم اسالمی سازگار نماید .هنر معماری
آذربایجان در دوره ایلخانی و تيموری با شهرهایی همچون تبریز ،مراغه و سلطانيه به رشد و بالندگی بی سابقه ای
دست یافت و شاهکارهای بوجود آمده از آن ،معماری سایر سرزمين های اسالمی را تﺤت تاﺛير خود ﻗرار داد .نمونه
های معماری باﻗی مانده در هند و آسيای ميانه در شرق سرزمين های اسالمی تا مصر و ترکيه در غرب جهان
اسالم ،نماد و نشانی آشکار از این پيشرفت ها و تاﺛيرات معماری هستند .پاره ای از این ویژگی های معماری با
نفوذ به سایر سرزمين های اسالمی رنگ و بوی آن سرزمين را گرفته و به صورتی دیگر متجلی شده است که با
نگاه ژرف و عميق می توان ریشه آنها را در سبك معماری آذربایجان جست و جو کرد .این پژوهﺶ با رویکرد
توصيفی ـ تﺤليلی و مقایسه ای و از طریق مطالعات کتابخانه ای سعی در نشان دادن ميزان تاﺛير سبك معماری
آذربایجان در دوران ایلخانی و تيموری بر معماری سایر سرزمين های اسالمی درﻗرون و سده های بعدی دارد و
برای نيﻞ بدین هدف آﺛار شاخﺺ معماری اسالمی سرزمين-های مزبور را که نشانی از این تأﺛيرات دارند برای
نشان دادن ميزان و نﺤوه ی این تأﺛيرگذاری با نگاه تﺤليلی مورد بررسی ﻗرار می دهد .در پایان مشخﺺ شد که
این تأﺛيرات و تبادل افکار باعث بوجود آمدن سبك معماری اسالمی بين المللی شد که تا چندین سده در سرزمين
های دور و نزدیك اسالمی رواج داشت ،که در واﻗع ریشه و خاستگاه بسياری از این ویژگيها سرزمين آذربایجان در
ایران زمين بود.

واژگان كلیدی :آذربایجان ،معماری اسالمی ،دوره ایلخانی ،دوره تيموری ،سرزمين های اسالمی

 -6مقدمه
مطالعات معماری اسالمی با وجود پژوهﺶهای بسيار همچنان با کاستیهای فراوانی رو به روست و شکافهای فاحشی در آن
مشاهده میشود که بعضی از این ناهمگونیها به دليﻞ بیاطالعی یا کمتوجهی نویسندگان به گنجينههای عظيم فرهنگی و هنری
مناطق مختلف مانند سرزمين آذربایجان میباشد (اوریا .) 12 :1314 ،آذربایجان از مراکز پرﻗدرت معماری جهان اسالم است که
ف رایند تﺤوالت معماری در آنجا تاریخی کهن دارد .در دوره ی ایلخانيان مرکزیت فرهنگ و هنر ایران از خراسان و ماوراءالنهر به
آذربایجان منتقﻞ می شود و معماری سرزمين آذربایجان در ﻗالب مکتبی چون تبریز به اوج بالندگی و شکوفایی میرسد و معماری
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سرزمينهای همجوار را تﺤت الشعاع ﻗرار میدهد (آجرلو .)4 :1331 ،این تأﺛيرات بر معماری سایر سرزمينهای اسالمی از هند در
دورهی گوکانيان در شرق تا مماليك مصر در غرب آشکار و هویدا میباشد.
پيشرفت معماری در آذربایجان در زمان ترکمانان آقﻗویونلو و ﻗراﻗویونلو ادامه مییابد ،هر چند که در مواردی معماری این دوره
از بسياری لﺤاظ مدیون و ادامه ی معماری دوره ی ماﻗبﻞ خود یعنی ایلخانی است؛ اما معماری این دوره نيز بدیع است و نوآوریهایی
نيز در آن مشاهده میشود تا جایی که تأﺛيرات کاخهای مجموعههایی مانند صاحب آباد تبریز در تاج مﺤﻞ ،چينيلی کوشك و
کاخهای اصفهان عهد صفوی دیده می شود .این پژوهﺶ بر اساس سوال اصلی زیر صورت گرفته است :تاﺛير شيوه و سبك معماری
اسالمی آذربایجان در دوران ایلخانی و تيموری بر معماری سایر سرزمينهای اسالمی در ﻗرون و سدههای بعدی به چه اندازه بوده
است ؟ اهيمت این پژوهﺶ بدان است ک ه تاکنون کار علمی که به صورت اختصاصی و مستقﻞ برای نشان دادن ميزان تأﺛير سبك
معماری آذربایجان بر سایر سرزمينهای اسالمی در سدههای بعدی بپردازد ،صورت نگرفته است ،و بﺤثهای صورت گرفته فقط به
صورت اشارات کوتاه در مابين مطالب دیگر بوده است.

 -2روش تحقیق
روش تﺤقيق این نوشتار توصيفی ـ تﺤليلی و مقایسهای و ابزار گردآوری اطالعات کتابخانهای است و هدف آن نشان دادن تأﺛير
سبك معماری آذربایجان در دوران ایلخانی و تيموری بر معماری سایر سرزمينهای اسالمی در ﻗرون و سدههای بعدی است .در این
راستا مﺤقق ابتدا به بررسی کلی ویژگیهای معماری اسالمی آذربایجان در دوران مزبور میپردازد و بعد به صورت موردی تأﺛير این
ویژگیها را در آﺛار معماری سایر سرزمينهای اسالمی نشان میدهد.

 -9پیشینه تحقیق
در باب موﺿوع معماری اسالمی آذربایجان و یا به بيان دﻗيقتر سبك معماری آذربایجان تﺤقيقات زیادی صورت گرفته است،
اما در مورد هدف اصلی این پژوهﺶ که نشان دادن ميزان تأﺛير این سبك معماری بر معماری سایر سرزمينهای اسالمی اعم از
هند ،امپراتوری عثمانی ،مصر و  ...است ،پژوهﺶ همهجانبه و دﻗيقی صورت نگرفته است .اولين بار شادوران مﺤمدکریم پيرنيا
معماری اسالمی آذربایجان در سده های هفت نا نه هجری را با عنوان سبك آذری معرفی کرد و آن را مترادف با معماری ایلخانی و
تيموری آذربایجان ﻗرار داد (پيرنيا .) 1333 ،ذکر این نکته ﺿروری است که دیگر امروزه استفاده از این عنوان در مورد معماری این
دوران سرزمين آذربایجان کاربرد چندانی ندارد و این عنوان جای خود را به سبك معماری آذربایجان داده است.
دکتر بهرام آجرلو در مقالهای تﺤت عنوان «درآمدی بر سبك معماری آذربایجان» به معرفی این سبك معماری پرداخته و
دامنه ی تاﺛير این سبك را از ماوراءالنهر تا مصر دورهی مماليك دانسته است (آجرلو )1331 ،وی در مقالهی ارزشمند دیگری با
عنوان «شيوهی معماری شيروان» در ميان بﺤث در مورد این مکتب به صورت گذرا به این تأﺛيرات اشاره داشته است (آجرلو.)1333 ،
شيال بلر و جاناتان بلوم در کتاب هنر و معماری اسالمی  2در بﺤث از معماری امپراتوری عثمانی به تأﺛير معماری آن از آذربایجان
و تبریز اشارهای داشته است (بلر و بلوم.)1318 ،
دکتر جواد شکاری نيری در مقالهای با نام «تعيين عملکرد و طرح معماری واحدهای نجومی مکشوفه در رصدخانه مراغه» به
مطالعه تاﺛير واحدهای نجومی رصدخانه مراغه بر رصدخانه جيپور هند پرداخته است (شکاری نيری.)1315 ،

 -4بررسی كلی ویژگی های معماری اسالمی آذربایجان در دوران ایلخاﻧی و تیموری
دوره ی ایلخانی عصر شکوفایی معماری و شهرسازی در آذربایجان بوده است و این دوره در سير تکوین هنر و معماری ایران
دارای جایگاه ویژهای میباشد (آجرلو .)48-43 :1333 ،از دیدگاه پژوهشگران تاریخ هنر معماری دوران ایلخانيان ،معماری این دوره
به لﺤاظ فرم و پالن و تکنيكهای ساخت ویژگیهای معماری عصر سلجوﻗی را به ارث برده است و معماران این دوره نيز پالن چهار
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ایوانی را برای ساخت بناهایی چون مسجد ،مدرسه و کاروانسرا برگزیدهاند و هرچند از منظر زیباییشناسی فرم ،سبك جدیدی در
تاریخ معماری ایران پدید نياوردهاند اما کوشيده اند با کاهﺶ و اصالح تناسبات بنا تغييراتی ﻇریف صورت دهند و شاید بتوان بارزترین
ویژگی آن را آمادگی به پيروی از سرمشقهای متداول سلجوﻗيان دانست (شراتو و گروبه.)3-3 :1311 ،
در م قایسه با معماری عصر سلجوﻗی ،معماران ایلخانی آﺛار خود را به لﺤاظ عظمت ،ابداع ،تناسب اجزاء ساختمان و پالن و نقشه
عالی آنها ممتاز کردهاند (حسن .) 43 :1311 ،ویلبر مسأله عمده در معماری این زمان را تلفيق و ترکيب اشکال ساختمانی و تزئينات
آنها میداند (ویلبر.)34 :1315 ،
مهندسان و معماران عهد ایلخانی مسائﻞ ،تکنيك ها و فنون مهندسی خاص خود را داشتند .از دیدگاه آندروپترسن شاخﺺ
مهندسی ایشان را می توان ابعاد عظيم بناها و کاربرد عظيم گچبری و توسعه طاق عرﺿی دانست .گرچه این تکنيك پيﺶتر هم به
کار می رفت اما این برای اولين باری بود که در معماری با مصالح آجری به کار رفت ( .)Petersen, 1996: 114ساخت بناهای
بلند ،ﻗوس های تند و مرتفع ،تکرار واحدهای ﻗوسی ،کاهﺶ اجرام پر و افزایﺶ فضاهای تهی در ساختمان ،تکامﻞ سيستم ساختمانی
طاق عرﺿی و چهار طاﻗی اشکانی ـ ساسانی ،گرایﺶ زیاد به ﻗائم ساختن عناصر ساختمانی و باالگرایی در بناها از شاخﺺهای
مهندسی ساختمان در این دوره است (فرشاد.)113-111 :1331 ،
بارزترین ویژگی که آﺛار معماری ایلخانی را با دیگر دورهها متمایز میکند ،ارتفاع و رفعت بناها میباشد .در این دوران ایوانها
بلندتر و عریﺾتر می شوند و به بعد عمودی فضاها توجه دارند تا بعد افقی؛ سردرهای بلند مورد توجه معمار هستند و همين ارتفاع
بر باریكنمایی حجم و باریکتر شدن دیوارها تاﺛير اساسی نهاد (پوپ.)138-131 :1331 ،
تغيير و تﺤوالت ساخت و سازهای عصر مغول تنها به معماری بناها مﺤدود نماند بلکه شهرسازی و فضاهای شهری نيز فراگير
شد « ...شهرسازی در دوره ایلخانی به یك تعادل و هماهنگی اجزا با یکدیگر رسيده است .این اجزا گذشته از منازل مسکونی افراد
ساکن و راههای ارتباطی و فضاهای شهری در مقبره ی سلطنتی ،مسجد جامع مدارس ،خانقاه ،دارالسياده ،رصدخانه ،بيمارستان،
کتابخانه ،بيتالقانون ،گرمابه و...در بافت شهری فعاليت داشتهاند .حاصﻞ هماهنگی مطلوب اجزا بافت شهری در دورهی ایلخانی کلی
است منسجم ،که شاید در کمتر دورهای بتوان آن را دید .در این کﻞ ،فقط شﺌونات خاص هر جزء رعایت گردیده؛ به صورتی که هر
جزء در حيطه عملکرد خود تقریبا تجسمی از کليت ﻗوام یافتهای را به نمایﺶ میگذارد .به عبارتی دیگر هر جزء خود بيانگر سلسله
مراتبی ﻗوام یافته ی اجزاء زیر مجموعه خود است .خواجه رشيدالدین فضﻞاهلل همدانی در کتاب «االحيا و االﺛر» به شرح اصول و
ﻗواعد معماری و شهرسازی پرداخته است» (ميرفتاح.)531-533 :1334 ،
با تاسيس و تثبيت سلسله ی ایلخانی ،شهرهای آذربایجان از ﻗبيﻞ تبریز و سلطانيه مﺤﻞ تجمع هنرمندان گردید و ابنيهای که
در این مدت زمانی ساخته شدند ،به دست هنرمندان مﺤلی بود .گاهی نيز شاهان ایلخانی با صدور احکامی خواستار احداث بناهای
مهم و شکوهمند مثﻞ غازانيه و سلطانيه می شدند .به طور کلی از نظر مصالح ساختمانی و شکﻞ ،بين بناهایی که در شهرهای
آذربایجان ساخته شده شباهتی وجود دارد که در بناهای نقاط دیگر ایران کمتر دیده میشود .تزیيناتی چون گچبری ،کاشيکاری و
آجرکاری با مهارتی خاص زینت بخﺶ بناها شدند (کيانی.)51-18 :1331 ،
شکوه و عظمت امپراتوری ﻗدرتمند ایلخانی ،آﺛار معماری عظيم و باشکوه را طلب میکرد و این امپراتوری توان خلق چنين
شاهکارهایی را هم داشت .شاید بتوان گفت که هدف سالطين مغول از آفرینﺶ چنين آﺛاری ،حقير جلوه دادن ميراث سالطين
ماﻗبﻞ خود بوده باشد؛ به معماران شنب غازان و ارگ عليشاه از پيﺶ تفهيم شده بود که باید آﺛار ایشان به لﺤاظ ابعاد ،حجم و تزیين
برتر و فراتر از مقابر سلطان سنجر در مرو و طاقکسری در تيسفون باشند (.)Qiyasi, 1985: 8-9

 -5بررسی و تحلیل تاثیر معماری اسالمی آذربایجان بر سایر سرزمین های اسالمی در قرون بعدی
در دوران ایلخانی معماری در آذربایجان پيشرفت بسياری کرد و این پيشرفتها بر معماری سایر سرزمينهای اسالمی از جمله
ترکستان و خراسان عصر تيموریان ،مصر دورهی مماليك برجی و بﺤری و امپراتوری عثمانی تاﺛير زیادی گذاشت و آﺛار بسياری که
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اکثر آنها تا به امروز نيز پابرجا هستند ،به تاﺛير و الهام از سبك معماری آذربایجان ساخته شد .در ادامه به بررسی موردی این تاﺛير
بر معماری سرزمينهای مزبور خواهيم پرداخت و در این راه آﺛار شاخﺺ معماری این سرزمينها را که نشان از تأﺛير سبك معماری
آذربایجان بر خود دارند ،بررسی و تﺤليﻞ خواهيم نمود.

 -6-5خراسان و ماوراءالنهر در دوره تیموری
بعد از فتح آذربایجان توسط اميرتيمور شمار بسياری از هنرمندان و معماران آذربایجانی به خراسان و ماوراءالنهر فرستاده شدند
و به این ترتيب شاهکارهای معماری بسياری به تأﺛير از سبك معماری آذربایجان در این مناطق بوجود آمد .مسجد جامع سمرﻗند،
مسجد گوهرشاد ،گور اميرتيمور ،تربت خواجه ابونصر پارسا در بلخ  ،کاخ آقسرای در شهر کُﺶ یا سبز و رصدخانهی سمرﻗند به
تاﺛير و الهام از آﺛار معماری آذربایجان در عهد ایلخانی ساخته شدند.
نخستين اﻗدام معماری تيمور در زادگاه خود شهر کُﺶ یا سبز حادث گشت ،او در اینجا کاخی در افکند که به آقسرای شهرت
یافت و تنها مدخﻞ فرو رفتهای از آن باﻗی مانده است .این مدخﻞ مرکب از یك ایوان غول پيکر با پهنای  22متر است که باستيونهایی
آن را در ميان گرفته است .سطح وسيعی از آن با آجر معرق پوشيده شده و در سطوح ﻗابهای کوچكتر از کاشی چند رنگ امضای
مﺤمد یوسف تبریزی دیده میشود (بلر و بلوم.)12 :1318 ،
تيمور در سال  381ه.ق به افتخار و یادبود مادر همسر خود در سمرﻗند مسجد عظيمی به شکﻞ مستطيﻞ ساخت که به مسجد
بی بی خانم مشهور شد (بلر و بلوم .) 15 :1318 ،تاﺛير سبك معماری آذربایجان در این مسجد کامال آشکار و عيان است .اولين تأﺛير
را می توان در نقشه و طرح این مسجد مشاهده کرد که به تقليد از مسجد بزرگ سلطنتی ایلخانان در سلطانيه پایتخت سلطان
اولجایتو بنا شده است .ساﻗه گنبدهای بلند و تزئينات کاشيکاری این مسجد نمود دیگری از این تأﺛيرات است (تصویر شماره .)1
نمونه ی دیگر معماری تيموریان در ماوراءالنهر که به تاﺛير از سبك معماری آذربایجان ساخته شده آرامگاه امير تيمور در سمرﻗند
است .گنبد درخشان آبی و پيازی شکﻞ و تویزهدار بر باالی مقبره در زیر آفتاب میدرخشد (بلر و بوم .)13 :1318 ،گنبد و کاشی
کاری بارگاه این بنا نشانی از تزئينات ایرانی و از جمله سبك معماری آذربایجان است (تصویر شماره .)2

تصویر شماره  :6مسجد بی بی خاﻧم در سمرقند مﺘأثر از سبک معماری آذربایجان (منبع :شایسﺘهفر و سدرهﻧشین)24 :6936 ،
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تصویر شماره  : 2گور امیر تیمور در سمرقند مﺘأثر از سبک معماری آذربایجان (منبع :شایسﺘهفر و سدرهﻧشین)25 :6936 ،

 -2-5امپراتوری عثماﻧی
مراوادت فرهنگی آذربایجان به مرکزیت تبریز و امپراتوری عثمانی در سده شانزدهم ميالدی  /دهم هجری ﻗمری به اوج خود
رسيد .سلطان سليم پس از پيروزی در جنگ چالدران و با ورود به تبریز سراغ آﺛار هنری و هنرمندان ایرانی رفت و این سرآغازی بر
تأﺛير هنر و معماری آذربایجان بر امپراتوری عثمانی بود (آژند .)33 :1331 ،سلطان سليم اول هنگام بازگشت دویست خانوار از
هنرمندان و تجار را به استانبول منتقﻞ کرد که این کار سبب نفوذ هنر آذربایجان و ایران به امپراتوری عثمانی شد (اوزون چارشلی،
.)231 :1331
هنرمندان ایرانی ابتدا در استانبول به فعاليت پرداختند و به کاشيکاری مساجد و بناهای مهمی در ترکيه پرداختند که امضای
هنرمند ان تبریزی خود گواهی بر این مدعا است (ابراهيمی نژاد رفسنجانی و همکاران .)13 :1311 ،از تأﺛيرات سبك معماری
آذربایجان بر امپراتوری عثمانی انتشار فرم معماری هشت بهشت و بازتاب آن در چينيلی کوشك است (ميرزایی و دیگران:1315 ،
 .)33این کاخ را سلطان مﺤمد فاتح در سال  333ه.ق در «توپقاپی سرای» استانبول ساخت .نقشهی متمرکز و ﻗرینهای تاق بندی
سکنج ،و تزئين کاشيکاری آن همه از عناصر خاص تيموری و الگوی بالفصﻞ آن عمارات ترکمانان شمال غرب ایران و به ویژه کاخ
هشت بهشت تبریز است که در زمان یعقوب پسر اوزون حسن آق ﻗویونلو ساخته شد (بلر و بلوم( )181-183 : 1311 ،تصویر شماره
.)3

تصویر شماره  : 9كاخ چینیلی كوشک اسﺘاﻧبول مﺘأثر از كاخ هشت بهشت تبریز (منبع)Archnet.org :
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 -9-5ممالیک برجی و بحری مصر
مماليك مصر به دو شعبه تقسيم میشدند؛ شاخهی نخست که بيشتر از ترکان ﻗپچاق جنوب روسيه بودند به مماليك بﺤری
شهرت یافتند چون ﻗرارگاههای آنها در اصﻞ در جزیره ی روﺿه در نيﻞ (البﺤر) ﻗرار داشت .شاخه دوم بيشتر از چرکسیهای ﻗفقاز
بودند و به مماليك برجی معروف شدند چون پایگاه های آنها بيشتر در ارك (به عربی برج) متمرکز بود (بلرو و بلوم.)131 :1318 ،
با افزایﺶ ﻗدرت امپراتوری ایلخانی و گشایﺶ روابط سياسی تبریز و ﻗاهره معماری مماليك مصر از سبك معماری آذربایجان تأﺛير
پذیرفت که بهترین نمونههای آن مسجد امير ﻗسون و مسجد سلطان ناصر مﺤمد هستند (آجرلو .)12 :1331 ،مسجد الناصر مﺤمد
در منارههای بلند ،استفاده از سنگ در بنا و گچبری های مﺤراب آشکارا متأﺛر از سبك معماری آذربایجان و تبریز است (تصاویر
شماره  4و .)5

تصویر شماره  :4مسجد سلﻄان ﻧاصر محمد در قاهره ،قرن  64م ،مﺘأثر از سبک معماری آذربایجان (منبع)Archnet.org :

تصویر شماره  :5مقایسه گچبری های محراب مسجد جامع تبریز (سمت راست) و محراب مسجد سلﻄان ﻧاصر محمد در قاهره
(سمت چپ) (منبع :ﻧگارﻧده)6931 ،
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 -4 -5معماری تیموریان هند (گوركاﻧیان)
تيموریان هند (سلطنت در  1235-133م ).از بزرگترین ،غنیترین و طوالنیترین سلسلههای اسالمی هستند .بناهای زیادی
از این دوره در مقایسه با ادوار پيشين اسالمی در هند باﻗی مانده است .در این دوره سبكهای بومی هندی و اسالمی با اشکال و
فنون ایرانی و آسيای ميانه ترکيب شد (بلر و بلوم .)115 :1318 ،هنر و معماری آذربایجان در دوران ایلخانی و تيموری بر معماری
هند این دوره نيز بیتأﺛير نبوده است .این تأﺛيرات را میتوان در معماری و فضاهای کوشكها و کاخها مشاهده کرد .همایون شاه
گورگانی که در زمان شير شاه سور از سرزمين خود رانده شده بود مدتی را در ایران در تبعيد گذراند او در سال  152هجری از
تبریز و اردبيﻞ دیدن نمود (اسکندر بيگ ترکمان )188 :1332 ،و از نزدیك از کاخهای شهر تبریز که در دورهی ترکمانان ساخته
شده بودند دیدن کرد .آرامگاه همایون در دهلی ﻗابﻞ مقایسه با مقبره اولجایتو در سلطانيه ،مقبره تيمور در سمرﻗند و کاخ هشت
بهشت تبریز است و این نشان میدهد که سازندهی آن آگاهی کاملی از ویژگیهای معماری عهد تيمور داشته است و نکتهای که
ﻗابﻞ ذکر است اینکه همایون و همسرش حميده بانو هنگام اﻗامت در ایران از ﻗزوین ،تبریز و سلطانيه دیدن کردهاند (ميرزایی و
همکاران.)35 :1315 ،نمونهی مشابه و ﻗابﻞ مقایسهی دیگر پالن معماری رصدخانه مراغه با رصد خانه جيپور و رصدخانه ورانسی
هند است که در ﻗرن  13ميالدی و پانصد سال بعد از رصدخانه مراغه ساخته شدهاند .واحدهای نجومی در رصدخانه جيپور هند به
صورت سه گانه و تو در تو ساخته شده و کامال ﻗابﻞ مقایسه با واحدهای نجومی رصدخانه مراغه است (شکاری نيری)188 :1315 ،
(جدول شماره .)1
جدول شماره : 6مقایسه واحدهای معماری ﻧجومی رصدخاﻧه مراغه ،با واحدهای مشابه در رصدخاﻧههای هند (منبع :شكاری ﻧیری،
)626 :6935
واحد و
رصدخانه

پالن

مقطع

تصویر

رصدخانه
مراغه
(ذات
االستوانتی
ن)
ﻗطر 3735
سال
احداث
153
هجری
دیگانسا
یانترای
رصدخانه
جيپور
(ﻗطر 3
متر)
سال
احداث
-34
1323م
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واح
دیگانسا
یانترای
رصدخانه
ورانسی
سال
احداث
-34
1323م
واحد
دیگانسا
یانترای
رصدخانه
اوجاین
سال
احداث
-34
1323م

 -5-5مكﺘﺐ معماری اصﻔهان در دوره ی صﻔوی
مکتب معماری اصفهان در دوره ی صفوی از جهاتی تﺤت تأﺛير سبك معماری آذربایجان به خصوص بناهای شهر تبریز است.
این تأﺛير هم در عناصر معماری و هم در تزئينات وابسته بدان دیده میشود .از آنجا که شاه طهماسب اول صفوی که بيﺶ از نيمی
از پادشاهی خود را در تبریز گذرانيده و از نزدیك با سبك معماری کاخها مانند هشت بهشت آشنا شده بود ،خواستار برپایی آن در
پایتخت بعدی خود ،ﻗزوین شده بود .از این رو با تطبيق پالن و دیگر جزئيات فضای معماری کوشك سلطنتی ﻗزوین با کاخ هشت
بهشت تبریز ،انعکاس کاخ هشت بهشت اوزون حسن و یعقوب در این کاخ به صراحت پيداست .منابع تاریخی همچنان خاستگاه کاخ
هشت بهشت اصفهان را در چينيلی کوشك سلطان مﺤمد فاتح عثمانی جست و جو کردهاند .درحالی که چينيلی کوشك عثمانی
خود ریشه در هشت بهشت تبریز دارد .از این رو با تطبيق پالن ،عناصر معماری ،فضاهای ورودی و تعداد طبقات در کاخ هشت
بهشت اصفهان ،سبك معم اری این کاخ کامال ملهم از کاخ یعقوب آق ﻗویونلو در تبریز است ،اما به دليﻞ نبود آﺛار معماری از کاخ
هشت بهشت تبریز سبك معماری کاخ هشت بهشت اصفهان را به اشتباه بر گرفته از کاخ چينيلی کوشك عثمانی میدانند (تصویر
شماره .)1
مورد دیگری که ﻗابيلت ﻗياس دارد ،طرح و پالن بدون صﺤن و سرپوشيده ی مسجد کبود تبریز است که در دورهی صفوی
نمونه ی مشابه این طرح در مسجد شيخ لطف اهلل اصفهان دیده می شود اما برﻗراری ارتباط بين این دو در حال حاﺿر کاری دشوار
به نظر میرسد .
تزئينات معماری نيز همپای خود معماری تأﺛيرات خود را بر مکتب صفوی اصفهان گذارده است .تزئينات باشکوه کاشی معرق
مسجد کبود تبریز پيﺶ زمينهی کاشيکاریهای زیبای مساجد اصفهان در دوره ی صفوی است .اما ذکر این نکته ﺿروری است که
این تزئينات بعد از مسجد کبود هرگز به این درجه از رشد و بالندگی نرسيد.
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تصویر شماره  : 1مقایسه پالن و فضاهای كاخ هشت بهشت تبریز (سمت راست) و هشت بهشت اصﻔهان (سمت چپ) (منبع:
ﻧگارﻧده)6931 ،

ﻧﺘیجه گیری
در دوران ایلخانی و تيموری معماری و شهرسازی در آذربایجان به مرکزیت شهرهایی چون تبریز ،سلطانيه و  ...پيشرفت بسياری
کرد و بر معماری سایر سرزمينهای اسالمی تأﺛير بسيار گذاشت و در طول حدود دو ﻗرن مبدأ ابداعات هنر معماری شد .این ابداعات
معماری در سدههای بعدی بر معماری سرزمين های مجاور تأﺛيری اساسی نهاد و در مواردی با شکﻞ و شيوهای دیگر ﻇاهر گشت
که با مطالعه و بررسی دﻗيق و عميق این خصایﺺ و ویژگیها میتوان ریشهی این ویژگیها را در سبك معماری آذربایجان یافت.
بعد از فتح آذربایجان توسط اميرتيمور شمار بسياری از هنرمندان و معماران آذربایجانی به خراسان و ماوراءالنهر فرستاده شدند
و به این ترتيب شاهکارهای معماری بسياری به تأﺛير از سبك معماری آذربایجان در این مناطق بوجود آمد .مسجد جامع سمرﻗند،
مسجد گوهرشاد ،گور اميرتيمور ،تربت خواجه ابونصر پارسا در بلخ  ،کاخ آقسرای در شهر کُﺶ یا سبز و رصدخانهی سمرﻗند به
تاﺛير و الهام از آﺛار معماری آذربایجان در عهد ایلخانی ساخته شدند .با افزایﺶ ﻗدرت امپراتوری ایلخانی و گشایﺶ روابط سياسی
تبریز و ﻗاهره معماری مماليك مصر از سبك معماری آذربایجان تاﺛير پذیرفت که بهترین نمونههای آن مسجد امير ﻗسون و مسجد
سلطان ناصر مﺤمد هستند .مسجد الناصر مﺤمد در منارههای بلند ،استفاده از سنگ در بنا و گچبریهای مﺤراب آشکارا متأﺛر از
سبك معماری آذربایجان است .همچنين کاخ چينيلیکوشك به تاﺛير از کاخهای ایرانی از جمله کاخ هشت بهشت یعقوب فرمانروای
آقﻗویونلو ،در استانبول ساخته شد .هنر و معماری آذربایجان در دوران ایلخانی و تيموری بر معماری هند این دوره و دوران بعد
نيز بیتأﺛير نبوده است .این تأﺛيرات را میتوان در معماری و فضاهای کوشكها و کاخها مشاهده کرد .این تأﺛيرات حتی پانصد سال
بعد از ساخت رصدخانه مراغه در رصدخانههایی مانند جيپور هند دیده میشود .منطقهی دیگری که در این پژوهﺶ بدان پرداخته
شد معماری شهر اصفهان در دوره ی صفوی است؛ تأﺛير معماری آذربایجان و بخصوص شهر تبریز بر اصفهان دورهی صفوی در فرم
کاخهایی مانند هشت بهشت و همچنين تزئينات کاشيکاری معرق کامال واﺿح و نمایان است.

منابع
.6

آجرلو ،بهرام (« ،)1331درآمدی بر سبک معماری معماری آذربایجان» ،باغ نظر ،سال هفتم ،شماره  ،14صﺺ 3-14

 .2آجرلو ،بهرام (« ،)1333شیوهی معماری شیروان» ،باغ نظر ،سال ششم ،شماره  ،11صﺺ 3 -12
.3

آژند ،یعقوب (« ،)1331تأثیر هنرمندان مكﺘﺐ تبریز در شكلگیری و گسﺘرش مكﺘﺐ اسﺘاﻧبول» ،نشریه هنرهای زیبا
ـ هنرهای تجسمی ،شماره  ،41صﺺ 33-33
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 .3پيرنيا ،مﺤمد کریم (« ،)1333سبک شناسی معماری ایران» ،تدوین غالمﺤسين معماریان ،تهران :نشر معمار.
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نوبخت ،ج  ،2چاپ دوم ،تهران :کيان
 .66زکی ،مﺤمدحسن (« ،)1311تاریخ صنایع ایران بعد از اسالم» ،ترجمه مﺤمد علی خليلی ،چاپ سوم ،تهران :انتشارات
اﻗبال
 .21شایسته فر مهناز ،سدره نشين فاطمه (« ،)1312تﻄبیق ﻧقوش تزئینی معماری دوره تیموری در آثار كمالالدین بهزاد
با تأكید بر ﻧگارهی «گدایی بر در مسجد»» ،فصﻞنامه علمی پژوهشی نگره ،شماره  ،25صﺺ  24و 25
 .69شراتو امبرتو ،گروبه ارنست (« ،)1311هنر ایلخاﻧی و تیموری» ،چاپ سوم ،تهران :نشر مولی
 .64شکاری نيری ،جواد (« ،)1315تعیین عملكرد و طرح معماری واحدهای ﻧجومی مكشوفه در رصدخاﻧه مراغه»،
مطالعات باستان شناسی ،دوره  ،3شماره 2
 .65فرشاد ،مهدی (« ،)1331تاریخ مهندسی در ایران» ،ج  ،3تهران :نشر بلخ
 .61کيانی ،مﺤمد یوسف (« ،)1331تاریخ هنر معماری ایران در دوره اسالمی» ،چاپ دوازدهم ،تهران :انتشارات سمت
 .67ميرزایی معصومه ،موسوی حاجی سيد رسول ،تقوی عابد ،مرادی امين (« ،)1315بازشناسی فرم معماری كاخ هشت
بهشت تبریز (جایگاه آن در روﻧد شكلگیری ﻧموﻧههای ایران و سرزمینهای همجوار ،طی قرون  3و  62هجری)»،
باغ نظر ،شماره  ،13صﺺ 33-33
 .13ميرفتاح ،علی اصغر (« ،)1334پایﺘختهای ایران :مراغه ،تبریز ،سلﻄاﻧیه در پایﺘخت های ایران» ،به کوشﺶ مﺤمد
یوسف کيانی ،تهران :انتشارات ميراث فرهنگی کشور
 .63ویلبر ،دونالد (« ،)1315معماری اسالمی ایران در دوره ایلخاﻧان» ،ترجمه عبداهلل فریار ،تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاب
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آسیبشناسی بافت فرسوده شهری
(نمونه موردی :محله قدیمی فیضآباد کرمانشاه)
مسلم كرمی تخت شیرینی ،6كبری طاهری ،2طاهره مرادی ،9مهدی

خداداد4

 -1کارشناس ارشد معماری
 -2دانشجوی دکتری تخصصی جغرافيا برنامهریزی شهری دانشگاه تهران مرکزی
 -3دانﺶآموخته کارشناسی مهندسی شهرسازی (نویسنده مسﺌول)Moradit6937@gmail.com ،
 -4کارشناسی ارشد جغرافياوبرنامه ریزی روستایی ،دانشگاه گلستان،گرگان

چكیده
در سالهای اخير با توجه به تﺤوالت سریع علمی و فنی و دگرگونی در ساختار کالبدی ،اﻗتصادی و اجتماعی
شهرها و همچنين مطرح شدن نظریه توسعه پایدارشهری ،اهميت نوسازی و احياء بافتهای فرسوده و ناکارآمد
بيﺶ از پيﺶ مشخﺺ میگردد .شکﻞگيری بافتهای شهری و تغييرات فيزیکی صورت گرفته در گذر زمان نقﺶ
تکنولوژی ،نيازها ،ذوق و خواست عمومی در ارتباط با شکﻞ و بافت اجتماعات انسانی و نقﺶ عوامﻞ اﻗتصادی –

اجتماعی در تغيير چهره و زندگی شهری امروزی نشان میدهد .در طول دهههای اخير اﺛر بخشی و تقابﻞ عوامﻞ
اﻗتصادی – اجتماعی و جمعيتی بر یکدیگر ،موجب تغيير در فضای ساخته شده شهری و سيمای کامالً جدید
فضای کالبدی شهر شدهاست و بدین ترتيب تعادل و پيوستگی سنتی فضای کالبدی و نقﺶ عناصر مهم آن در هم
شکسته شده است .همچنين سياستگذاریهای دوگانه و مغایر در احداث واحدهای مسکونی ارزان ﻗيمت و
گسترش روز افزون مﺤدوده خدماتی شهرها باعث گردیده عمالً مﺤدوده بافتهای فرسوده که عمدتاً در مناطق
مرکزی شهرها واﻗع گردیده از دید دستاندکاران و سياستگذاران امر توسعه مخفی مانده و عمالً به فراموشی
سپرده شدهاند .دشواریهای ناشی از عمليات اجرائی ،مسائﻞ و نارسائیها حقوﻗی و ﻗانونی ،مﺤدویتهای مربوط به
ميراث فرهنگی ،هزینههای مربوطه به تملك زمين در مقایسه با زمينهای در اختيار انبوهسازان که اغلب به صورت
رایگان تﺤویﻞ میگردد ،مشکالت مربوط به انجام توافق به دليﻞ تعدد ورﺛه ،وجود امالك مخروبه و بالصاحب،
انگيزه سرمایهگذاران ،بخﺶهای تعاونی و اشخاص را جهت سرمایهگذاری در این بافتها کم نموده و همين موﺿوع
باعث بیتوجهی و رهاشدگی آن در نزد مدیران شهری گردیده است .در مقاله حاﺿر به بررسی آسيبهای بافت
ﻗدیمی مﺤله فيﺾ آباد پرداخته شده است و سپس سعی شده راهکارهایی جهت احيا و باززنده سازی آن عنوان
گردد.
واژهگان كلیدی :آسيبشناسی ،بافت فرسوده شهری ،مﺤله فيﺾآباد شهر کرمانشاه

مقدمه
بافتهای ﻗدیمی بهعنوان نقطهی جوشﺶ اصلی یك شهر نشان دهندهی هویت آن شهر میباشد .چرا که مکان اصلی بروز
دهندهی فراز و فرودهای شهر در طول تاریخ و ریشههای شکﻞگيری و بلوغ یك شهر در طی زمان میباشد
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( .)Helleman&wassenberg, 2003: 3فرسودگی یکی از مهمترین مسائﻞ مربوط به فضای شهری است که باعث بیسازمانی،
عدم تعادل ،عدم تناسب و بیﻗوارگی آن میشود .فرسودگی عاملی است که به زدودن خاطرات جمعی ،افول حيات شهریِ واﻗعهای
و شکﻞ گرفتن حياتشهری روزمره کمك میکند .فرسودگی به دو دسته تقسيم میشود :فرسودگی نسبی و فرسودگی کامﻞ.
فرسودگی نسبی ،فرسودگیای است که در یکی از عناصر مهم فضای شهری یعنی کالبد یا فعاليت رخنه میکند و به دنبال خود
باعث فرسودگی نسبی فضای شهری میگردد .فرسودگی کامﻞ ،فرسودگیای است که فرسودگی در هر دو عنصر فضای شهری یعنی
کالبد و فعاليت آن رخنه کرده باشد و به دنبال آن باعث فرسودگی کامﻞ فضا شود .پس فرسودگی یا در کالبد یا فعاليت و یا در
کالبد و فعاليت بهطور یکجا رسوخ میکند (حبيبی و مقصودی .)1334 ،در حالحاﺿر در  333شهر کشور ما بيﺶ از  48هزار هکتار
بافت ﻗرسوده با وجود جمعيت هشت و نيم ميليون نفر می باشد ،از این رو مداخله جهت نوسازی و بهسازی بافت فرسوده برای
بازگرداندن تعادل جریان زندگی در مﺤدوده این بافتها امری ﺿروری است (مدانلو .)2:1311،بافت فرسوده شهری ،به عرصههایی
از مﺤدوده ﻗانونی شهرها اطالق میشود که به دليﻞ فرسودگی کالبدی ،عدم برخورداری مناسب از دسترسی سواره ،تأسيسات و
خدمات و زیرساختهای شهری آسيبپذیر بوده و از ارزش مکانی ،مﺤيطی و اﻗتصادی نازلی برخوردارند بافتهای فرسوده به سبب
فرسودگی در کليت با یکدیگر وجوه مشترکی دارند (شفيینسب و کالبی .)1331 ،برای برنامهریزی بهسازی و نوسازی شهری،
شناخت آسيبهای ایجاد شده در کالبد و فضای شهر ،یافتن الگوها و روشهای مناسب و مطلوب بهسازی و نوسازی و در نهایت
انطباق فضاهای ﻗدیمی با زندگی امروزی ،مطالعات آسيبشناسی را بسيار ﺿروری کرده است .تشخيﺺ فرسودگی و ﺿایعات در
مﺤلههای شهری و عوامﻞ فرساینده و مخرب مهمترین بخﺶ در فرآیند بهسازی و نوسازی شهری است .آسيبشناسی به عنوان
معاینه دﻗيق بنا اگر به خوبی انجام نگيرد بهسازی و نوسازی نمیتواند مؤﺛر واﻗع شود .بنا به اهميت این موﺿوع ،بخشی مجزا به
مبﺤث آسيبشناسی اختصاص داده شد تا به بررسی انواع آسيبهای بافت و علﻞ و عوامﻞ بوجود آورنده آنها بهطور مفصﻞ پرداخته
شود .به طور کلی آسيبها یا بر کالبد مجموعه شهری تأﺛير میگذارد یا بر عملکرد فضایی آن .در مقایسه این دو در مییابيم که
طيف آسيبهایی که بر کالبد تأﺛير میگذارد ،بسيار بيﺶتر از آسيبهایی است که عملکرد را تﺤتتأﺛير ﻗرار میدهد .نﺤوه تأﺛيرگذاری
آسيبها نيز به دو صورت فرسایشی و ساختاری رخ میدهد .از این رو در ابتدا بهطور مختصر آسيبهای فرسایشی و ساختاری وارد
بر بافت فيﺾآباد توﺿيح داده شده و سپس علﻞ و عوامﻞ آسيبها مورد بررسی ﻗرار گرفتهاست.

مﻔاهیم راهبردی بافتهای فرسوده شهری
بافت قدیم

شهر6

به طور کلی آن بخﺶ از شهرهای ایران را که تا عهد ﻗاجار (ﻗبﻞ از سال 1388ه.ش) شکﻞگرفتهاند ،میتوان بافت ﻗدیم ناميد
(توسلی )5:1331 ،و علیرغم برخورداری از ارزشهای هویتی ،به دليﻞ فرسودگی کالبدی و فقدان استانداردهای ایمنی ،خدمات و
زیرساخت های شهری از منزلت مکانی و سکونتی پایين برخوردارند .مداخله در اینگونه بافتها با سایر بافتهای شهری متفاوت
بوده و اﻗدامها از نوع بهسازی ،روانبخشی و نوسازی خواهد بود که در ﻗالب طرحهای ویژه به اجرا درخواهندآمد .مهمترین ویژگی
های مشترك این گونه بافتها که میتوان آنها را از سایر بافتهای شهری باز شناخت شامﻞ موارد ذیﻞ است؛
بافتهای ﻗدیمی اغلب در مرکز شهرهای ﻗدیمی ﻗراردارند و اصول هنری و معماری در آن به کارگرفتهشدهاست .شکﻞگيری و
رشد ارگانيك از دیگر مشخصات بافتهای ﻗدیمی است .همچنين عناصر اصلی و تعيينکننده شالوده شهر شامﻞ مسجد جامع ،بازار
و مﺤلههای مسکونی در بافت های مذکور واﻗعند .مصالح به کار رفته در بناها عمدتاً مﺤلی هستند و باالخره اینکه بافتهای ﻗدیمی
با شرایط مﺤيطی تطابق روشن و عقالنی دارند (حبيبی و همکاران.)13:1331،
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اﻧواع بافﺘهای شهری
انواع بافتهای فرسوده شامﻞ -1 :بافتهای دارای ميراث شهری :بافتهای بجای مانده از گذشته و دارای ارزشهای فرهنگی و ملی
که در ليست ميراث فرهنگی یا آﺛار ملی ﻗرار میگيرد -2 ،بافتهای شهری (فاﻗد ميراث فرهنگی) :در مﺤدوده ﻗانونی شهر و دارای
مالکيت رسمی بوده ليکن به لﺤاظ ایمنی ،استﺤکام و خدماتشهری کمبود دارند ،و  -3بافتهای حاشيهای (سکونتگاههای غيررسمی):
بيشتر در حاشيه شهر بوده و خارج از برنامه رسمی ،توسعه یافتهاند .نيز عمدتاً توسط گروههای مهاجر کم درآمد اشغال شدهاند،
میگردد (حبيبی ،پوراحمد و مشکينی.)1331 ،

شكل شماره ( :)6اﻧواع بافت فرسوده شهری

اﻧواع فرسودگی بافتهای شهری
در کﻞ ،بر اساس اینکه فرسودگی ،در کالبد ،فعاليت و یا همزمان در هردو مطرح باشد ،فرسودگی به دو دستﮥ نسبی و کامﻞ
تقسيم ميشود .زمانی که فعاليت ،فرسوده و کالبد ،سالم باشد ،فرسودگی نسبی از نوع اول است که در این حالت ،عمﻞ «ابقا» در
ﻗالب «بهسازی» باید صورت پذیرد .در حالت دوم ،کالبد ،فرسوده و فعاليت سالم است که نيازمندعمﻞ «احيا» در ﻗالب اﻗدامات
«نوسازی» است .در نهایت ،هرگاه کالبد و فعاليت ،توأمان فرسوده باشد ،باید به «تخریب و ساخت مجدد» در ﻗالب اﻗدامات «بازسازی»
مبادرت نمود (حبيبی ،پوراحمد و مشکينی.)1331 ،

اشكال مداخله در بافﺘهای كهن شهری
الف .بهسازی :بهبود بخشيدن به وﺿعيت بافت و عناصر درونی آن است و مجموعه اﻗداماتی را شامﻞ میشود که در زمينه
کالبدی همنواخت با الگوی اوليه به حفاﻇت و نگهداری بافت و عناصر آن میپردازد و در زمينه غير کالبدی ،به رونق بخشی حياط
درونی آن کمك میکند (سخایی و مهندسين مشاور شاران.)1335 ،
ب .ﻧوسازی :زمانی انجام میشود که فضای موجود ،از کارکردی مناسب ومعاصر برخوردار باشد ولی فرسودگی نسبی «کالبدی»
سبب کاهﺶ بازدهی و کارایی آن شده باشد (حبيبی ومقصودی.)1331 ،
ج .بازسازی :دگرگونی کامﻞ پيشينه و ایجاد شرایطی جدید در بافت و یا عناصر آن را با برچيدن آﺛار گذشته و بنا نهادن ساخت
و سازهای جدید دنبال میکند .مجموعه اﻗداماتی که منجر به شرایط کامالً دگرگون شده نسبت به شرایط و مﺤتوای پيشين میگردد
(حبيبی ومقصودی.)1331 ،
د .مرمت :کار آیينی و مستمر است و به دو صورت امکانپذیر است :تعمير و نگهداری .تعمير،گاهی مقطعی است و گاهی به
شکﻞ مداوم است ولی نگهداری ،نگرشی فراتر از تعمير به اﺛر دارد و به روز بودن اﺛر را مدنظر ﻗرار میدهد (شهيدی.)1333 ،

معرفی محدوده مورد مﻄالعه:
مﺤله فيﺾآباد ،یکی از مﺤله های ﻗدیمی واﻗع در بافت ﻗدیمی شهر کرمانشاه است .این مﺤله یکی از روستاهای ﻗدیمیای
است که بافت تاریخی شهر کرمانشاه از به هم پيوستنشان تشکيﻞ شده است .فيﺾآباد در منطقه سه شهرداری کرمانشاه ﻗرار دارد.
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مﺤله فيﺾآباد به مساحت  14/32هکتار ،نزدیك به  12درصد هسته تاریخی  235هکتاری شهر کرمانشاه را تشکيﻞ میدهد.
جمعيت فيﺾآباد نزدیك به  5188نفر تخمين زده میشود .این مﺤله از سمت شمال به خيابان اميری (کاشيکاری) ،از سمت غرب
به خيابان مدرس (سپه)  ،از سمت شرق به خيابان جليلی و ميدان آﻗا شيخ هادی جليلی (ميدان الهوتی) ،و از جنوب به خيابان
نواب (رشيدیاسمی) مﺤدود میشود .با ساخت خيابان امام جمعه در مسير سبزه ميدان ،ميان فيﺾآباد و بخشی از این مﺤلﮥ تاریخی
که در مجاورت مﺤله آبشوران ﻗرار داشت ،فاصله افتاد .اما همچنان پهنه تاریخی آن سبزه ميدان را نيز در بر میگيرد و از جنوب به
خيابان نواب مﺤدود میشود (.)https://fa.wikipedia.org

شكل شماره ( :)2موقعیت محله فیضآباد شهر كرماﻧشاه

ﻧقشه سال 6995بافت فیض آباد

ﻧقشه سال 6956بافت فیضآباد
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ﻧقشه سال 6934بافت فیضآباد

ﻧقشه سال  6933بافت فیضآباد

شكل شماره ( :)9موقعیت محله فیضآباد شهر كرماﻧشاه

یافﺘههای تحقیق
ﻧحوه تأثیرگذاری آسیﺐها بر بدﻧه و گذرها
 -6آسیﺐهای فرسایشی:
بهطورکلی آسيبهای فرسایشی ،آسيبهای هستند که به سيما و ﻇاهر بنا وارد میشوند .فرسودگیها و تخریبهای این
دسته درکوتاهمدت جزئیاند ،اما در دراز مدت و به طور مداوم به ویرانی بناها میانجامند .بهعبارتی دیگر آسيبهای فرسایشی،
پایداری بنا را در کوتاه مدت تهدید نمیکند ،اما چنانچه به صورت مطلوب مهار و برطرف نشوند به بنا لطمههای اساسی وارد
میکنند .بهعنوان مثال به چند نمونه از این آسيبها که در مﺤله فيﺾآباد نمود بيشتری دارند میتوان اشاره نمود:
 -1رطوبت صعودی و نزولی
 -2عدم استفاده صﺤيح از ناودان
 – 3غير اصولی بودن تأسيسات شهری
 – 4غيرهمگون بودن مصالح به کار رفته در بناها
 – 5رویﺶ گياهان بر روی بام و معبرها
 -1فرسودگی مصالح و مالتها
 – 3باال بودن سطح آبهای زیرزمينی
این گونه آسيبهای فرسایشی در بيشتر بناهای مﺤله فيﺾآباد به خصوص در فصﻞ مشترك جدارهها با زمين و نماها به چشم
میخورد .خانهها ،مساجد ،واحدهای تجاری و سایر بناها  ...از این آسيبها در امان نيستند.

شكل شماره ( :)4رطوبت ﻧزولی و عدم صحیح (اسﺘﻔاده از ﻧاودان)
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شكل شماره ( :)5غیر اصولی بودن تأسیسات شهری

شكل شماره ( :)1غیر همگون بودن مصالح بكار رفﺘه در بنا
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شكل شماره (:)7فرسودگی مصالح و مالتها

شكل شماره ( :)3باال بودن سﻄح آبهای زیرزمینی

-2آسیﺐهای ساخﺘاری:
این گونه آسيبها در شالوده و اساس بنا پدید میآیند مثالً :در ميزان باربری ساختمان یا دیوارها و سقف که موجودیت بنا
دچار اختالل و بهعبارت دیگر استخوان بندی بنا شکسته میشود .رفع این نوع آسيبها پرهزینه ،وﻗتگير و بسيار حساس است.از
مهمترین آسيبهای ساختاری میتوان به تغيير شکﻞ و ترك خوردن عناصر ساختمانی بر اﺛر کاهﺶ مقاومت آنها در مقابﻞ نيروهای
خمشی ،برشی ،فشاری و کششی اشاره نمود .این نمونه آسيبهای ساختاری در مﺤله به نوبه خود دارای اهميت میباشد چراکه
عدم رسيدگی ،موجبات تخریب جدی را سبب خواهد شد .این گونه آسيب های ساختاری نيز دراکثر بناهای مﺤله فيﺾآباد به چشم
میخورد.

شكل شماره ( :)3آسیﺐهای ساخﺘاری بنا
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علل و عوامل آسیﺐهای بافت تاریخی فیضآباد
عوامﻞ آسيب رسان یا به بيانی دیگر عوامﻞ فرساینده و تخریبی مﺤله فيﺾ آباد بسيار متنوع و گستردهاند ،با توجه به عوامﻞ
مﺤيط جغرافيایی در فرسودگی و تخریب بناهای این مﺤله ،عوامﻞ فرسودگی بناها و فضاها را به طور کلی در دو عامﻞ مﺤيط
جغرافيایی یعنی عوامﻞ مﺤيط طبيعی و عوامﻞ انسانی یا مﺤيط انسانی میتوان طبقهبندی کرد که عامﻞ مﺤيط انسانی خود شامﻞ
موارد متعددی است که در ادامه به تفصيﻞ به آنها میپردازیم.

الف) عوامل محیط طبیعی:
عوامﻞ مﺤيط طبيعی شامﻞ نوع آب و هوا و عناصر اﻗليمی از جمله دما ،به ویژه اختالف درجه حرارت ،بارش و به ویژه
بارشهای سيالبی و رطوبت هوا در فرسایﺶ و آسيبرساندن به ساختار مﺤله فيﺾآباد بسيار مؤﺛر بودهاست .یخبندان در تخریب
فيزیکی ،نور آفتاب در بيرنگ کردن سيما و ساختار عناصر و فضاهای مﺤله ،تأﺛير داشته است .روی هم رفته عوامﻞ و عناصر اﻗليم
بر ساختار کالبدی – فضایی مﺤله تأﺛير زیادی گذاشته و در نتيجه بهسازی ،نوسازی و ساماندهی مﺤله فيﺾآباد بدون در نظر گرفتن
اوﺿاع اﻗليمی پایدار نخواهد بود .منابع آب منطقه ،شامﻞ آبهای سطﺤی و آبهای زیرزمينی نيز از دیگر عوامﻞ مؤﺛرند .برای نمونه
هنگامی که سطح آبهای زیرزمينی باال باشد نمكهای مﺤلول در آب امکان تجزیه شيميایی مواد و مصالح بنا را بيشتر فراهم
میآورد .همچنين ریشه بعضی از درختان ،ﻗارچها ،حشرات (نظير موریانه) و جانوران موذی و نيز پرندگان میتوانند موجبات تخریب
و فرسودگی مجموعه را فراهم آورند .بنا بر این باید کليه عوامﻞ و پدیدههای طبيعی مورد توجه ﻗرار گيرند تا بر اساس آنها بهسازی
و ساماندهی این مﺤله به شکلی پایدار و مطلوب تﺤقق یابد.

ب) عوامل اﻧساﻧی:
انسان و فعاليتهای او میتوانند مهمترین عامﻞ فرسودگی و تخریب بناها و فضاهای شهری باشد .به طور کلی عوامﻞ انسانی
که موجب آسيبها ،مسائﻞ و مشکالت متعددی درون مﺤله فيﺾآباد شدهاند و روند تخریب در مجموعه را تشدید میکنند ،در سه
گروه ﻗابﻞ بررسیاند.
ب )1-عوامﻞ اجتماعی
ب )2-عوامﻞ اﻗتصادی
ب )3-عوامﻞ کالبدی – فضا یی

ب )6-عوامل اجﺘماعی:
ب )6-6-پراكندگی ﻧاموزون و ﻧامﺘعادل تراكم و سراﻧه جمعیت:
پراکندگی نامتوازن جمعيت در بعضی از مﺤلههای شهر ،در فرآیند فرسودگی و تخریب فضای شهری مؤﺛر است .معموالً نواحی
پرتراکم جمعيتی ،آلودگیهای زیستمﺤيطی بيشتری دارند .مﺤله فيﺾآباد ،چنانی و  ...جزو آن دسته از بافتهای ﻗدیمی شهر
کرمانشاه هستند که به علت تراکم زیاد جمعيت دچار آسيبهای فرسایشی و ساختاری شدهاند .در بعضی دیگر از نواحی نيز به علت
پر رونق بودن و تراکم بيﺶ از حد تخریب و نوسازی غيراصولی در بافت انجام پذیرفته که روند نابودی بافت را تسریع کردهاست.

ب )2-6-عدم شناخت و آگاهی ساكنان مجموعه از ارزشهای فرهنگی و تاریخی آن
مسﺌلهای که از نظر مشارکت اجتماعی در نوسازی و بهسازی بافتهای ارزشمند در اغلب بافتهای ﻗدیمی و از جمله مﺤله
فيﺾآباد وجود دارد شناخت ناکافی عموم مردم و به ویژه نسﻞ جوان از ارزشهای نهفته در بناها و فضاهای تاریخی – فرهنگی
است .که این مسأله از چند منظر ﻗابﻞ بررسی است .در یك حالت ،در نظر آنان بخﺶ ﻗدیمی شهر ،مﺤلههایی فقيرنشين است و
دارای شأن و منزلت شهری و اجتماعی نيست که جوابگوی نيازهای روانی و مادی زندگی امروزی آنان باشد به دليﻞ این که
ارزشهای فرهنگی ،برای آنها مشخﺺ و تعيين نشده و الگوهای مناسبی برای بهسازی و نوسازی آنها معين نشده است .در نتيجه
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تمایﻞ به سکونت یا نوسازی و بهسازی فضاهای شهری ﻗدیمی را ندارند .این عدم شناخت کاهﺶ دلبستگی این اﻗشار به بافت را
بدنبال دارد به طوری که در بسياری موارد موجب تخریب و ویرانی بافتهای ﻗدیمی میگردد .در حالتی دیگر عدم شناخت از
ارزشهای فرهنگی و تاریخی ،تخریبهای وسيع جهت ساخت و سازهای جدید را موجب میشود .به عبارت دیگر ميﻞ نوسازی و
بهسازی در بافت وجود دارد ولی بر اﺛر بیاطالعی ،بافت تاریخی تخریب میگردد .به عبارتی در این حالت مشکﻞ صرفاً پاسخگو
نبودن کالبد بافت ﻗدیم با نيازهای معاصر ساکنين و به ویژه ﻗشر جوان نيست بلکه مسأله عدم درك صﺤيح مواریث فرهنگی –
تاریخی نهفته در بافت ﻗدیمی است .این عدم شناخت در بعضی موارد در مﺤله فيﺾآباد موجب تعمير و ترميم خانهها و فضاها به
شکﻞ نامناسب شده ،بهطوری که عناصر غير متجانس به بناها اﺿافه شده یا مصالح غيربومی و ناسازگار برای ترميم آنها به کار رفته
و هماهنگی و یکپارچگی فضاهای شهری را بر هم زده است.

شكل شماره ( :)62تخریﺐ بافت تاریخی

ب )9-6-ﻧوگرایی و بهسازی ﻧاموزون و ﻧامﺘعادل در بخشهای از محله فیضآباد:
رواج مد و نوگرایی بیرویه و بيﺶاز اندازه در چند دهه اخير به ویژه در بين اﻗشار جوان که تفکر آرمانگرایی و بعضاً
مدرنيستی دارند ،موجب پيدایﺶ الگوهای جدید شهرسازی به ویژه در مﺤدوده بافت تاریخی شدهاست .حاکميت این دیدگاه موجب
عالﻗه و توجه بيشتر مردم به سکونت در بناهایی اینچنينی است .دليﻞ این موﺿوع را باید در تأخير برنامهریزی بهسازی و نوسازی
و احيای بافتهای ﻗدیمی به کمك علم و فناوری جدید دانست که کمتر مورد توجه و اهميت برنامهریزان بوده است .به عبارتی
دیگر تﺤول و تکامﻞ تدریجی و موزون بافتهای ﻗدیمی به کمك برنامههای بهسازی ،نوسازی و مرمت صورت نگرفته و به مرور زمان
مردم شرایط زندگی راحت در بافتهای ﻗدیمی از جمله مﺤله فيﺾآباد را از دست دادهاند و با ساخت و سازهای جدید در بافت
ﻗدیم به روند فرسودگی و تخریب کمك میکنند .در نتيجه باید برای کاهﺶ آسيبها در بافت ﻗدیمی مﺤله فيﺾآباد و سایر
بافتهای ﻗدیمی اﻗدامات مرمتی بيشتری مورد توجه ﻗرار گيرد.

ب )4-6-تغییر الگوی خاﻧوار از گسﺘرده به هسﺘهای
از دیگر مسائﻞ اجتماعی موجود در بافت ﻗدیم این مﺤله تﺤوالت اجتماعی چند دهه اخير در کشورمان است .اگر در گذشته
فرزندان بعد از تشکيﻞ خانواده در کنار پدر و مادر یا خانواده همسر خود میمانده و با آنان زندگی میکردند ،امروزه ایده و تفکرات
مدرنيسم ،در اذهان عمومی جامعه به ویژه در بين جوانان تأﺛير عميقی گذاشته است .با مستقﻞ شدن زندگی ،حاﺿر به زندگی در
منزل پدر و مادر و در کنار آنان نيستند .این مسأله باعث شده تا فرزندان خانهها و زمينهای پدری خود را تقسيم کرده و اﻗدام به
تخریب بخﺶهای تﺤت مالکيت خود کنند.

ب )5-6-جابهجایی گروهها و طبقات اجﺘماعی
یکیاز فرآیندهای اجتماعی که در مﺤله فيﺾآباد از گذشته تا حال وجود داشته روند تغيير و تﺤوالت طبيعی ساخت اکولوژی
اجتماعی مﺤله است که امروزه در بعضی از شهرها این روند بسيار شتابان و سریع شدهاست .جابهجای گروههای اجتماعی– اﻗتصادی
و به بيان کلیتر فاصله طبقاتی شدید و خارج شدن گروههای پر درآمد یا طبقه اجتماعی مرفه از مجموعه یکیاز عوامﻞ رکود و
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فرسودگی است .گاهی خالی شدن منازل از سکنه موجب مخروبه شدن بناها میشود .این جابجاییها در طول زمان میتواند موجب
بیهویتی اجتماعی مجموعه شود .در ریشهیابی جابجای این گروها را باید کمبود زیرساختها و فضاهای خدماتی ،تفریﺤی ،فرهنگی
و ورزشی و در مجموع ﺿعف در عملکرد مسﺌولين مربوطه دانست.

ب )1-6-عوامل حقوقی مؤثر در ایجاد مسائل و مشكالت :
توارث:
در مواردی صاحبان برخی از بناهای مسکونی واﻗع در بافت ﻗدیمی شهرها فوت میکنند و بناهای مذکور به فرزندان آنها به
ارث میرسد .به علت تعدد ورﺛه ،کم بودن ارزش اﻗتصادی بناها و نيز به این دليﻞ که هيچ یك از وارﺛين حاﺿر به خرید ملك و
جلب رﺿایت بقيه نيستند و همچنين به علت ﺿعف ﻗوانين حقوﻗی ،ملك به آسانی ﻗابﻞ تقسيم نيست .در نتيجه بيشتر این بناها و
واحدهای مسکونی که نمونه آن در مﺤله فيﺾآباد و مشاهده میشود بالتکليف و متروکه باﻗی میمانند و روند تخریب و فرسودگی
آنها تشدید و در نهایت تبدیﻞ به ساختمانهای جدید میشود.

ج) ﻧارسایی سیاستها و قواﻧین بهسازی و ﻧوسازی شهری
ﻗوانين و آیيننامههای مربوط به بافت ﻗدیمی کرمانشاه از گذشته بدون تﺤقيقات الزم و عدم مشارکت مردم به تصویب رسيده
و دارای نارساییها و ناهمگونیهای زیادی است .در حال حاﺿر بسياری از سياستها و ﻗوانين و برنامههای بهسازی و نوسازی بافت
ﻗدیمی شهر کرمانشاه صرفاً براساس برخوردهای سليقهای غيرمنطقی است که از طرف سازمانهای مختلف شهری اعمال میشود.
همچنين ﺿوابط طرحهای عمران شهری از جمله طرح هادی و جامع شهر نيز به صورت یکنواخت بر مجموعه شهر حاکم است و با
بررسی عميق برای بافت ﻗدیمی و ویژگیهای آن تنظيم و تدوین نشده است .حتی در طرحهای جامع شهری طرحها و برنامههای
بهسازی و نوسازی بافت ﻗدیم شهر به خوبی مشخﺺ نمیگردد .طرحهای ارائه شده هم ﻗابليت اجرا ندارد .مدیریتهای متعدد و
ناهماهنگ که برای بافت تاریخی و حتی برای کﻞ شهر سياستگذاری و برنامهریزی میکنند یکی دیگر از عوامﻞ آسيبرسان به
بافت ﻗدیمی از جمله مﺤله مورد مطالعه هستند .برای نمونه ناهماهنگی بين سازمانهایی از جمله شهرداری ،سازمان ميراث فرهنگی
صنایع دستی و گردشگری ،نيروی انتظامی ،اداره آب و فاﺿالب ،اداره برق ،مخابرات و سایر ارگانها و نهادها که هریك از آنها
دیدگاههای مختلفی در مورد شهر دارند و از جنبهای خاص به بافت مینگرند موجب شده که برخوردهای مختلف و ناهماهنگ آنها
موجب فرسودگی و تخریب هرچه بيشتر مﺤله شود که در نتيجه عواﻗب منفی و تخریب زیادی را به دنبال دارد.

ج )6-ﻧارسایی سیاستها و قواﻧین بهسازی و ﻧوسازی شهری:
ج )2-عوامل اقﺘصادی:
بهسازی و نوسازی جامع ،بهسازی و نوسازی شهری است که همراه و هماهنگ با توسعه اﻗتصادی مﺤلهها و ساکنان آنها
باشد .احياء کالبدی بافت ﻗدیم کرمانشاه میتواند به ایجاد شرایط جذاب و خوبی بیانجامد ،اما برای پایداری اﻗدامات بهسازی نوسازی
احيای اﻗتصادی نياز است .از طرفی برای کاهﺶ هزینههای نگهداری و حفاﻇت ،توسعه اﻗتصادی و پویایی اﻗتصادی ساکنان مﺤلهها
در بافتهای ﻗدیم راهکاری بسيار مؤﺛر است .در شهرهای ﺛبت شده در فهرست ميراث جهانی ،نگهداری بافت از طریق بهرهگيری از
تدابير سودآور ،مثالً بازدید گردشگران ،یك هدف اوليه است .در مرکز بافت تاریخی مﺤله فيﺾآباد ،ﺿعف و نارسایی خدمات شهری
کامالً مﺤسوس میباشد ،برخی از این مشکالت عبارتند از :مشکﻞ دسترسی به بافت ﻗدیمی ،عدم امکان تردد وسایﻞ نقليه به ویژه
عدم امکان حمﻞ مصالح ساختمانی و همچنين در مواﻗع آتﺶسوزی و یا موارد اورژانسی که بروز میکند ،نارسایی جمعآوری زباله
و فاﺿالب شهری و ...
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شكل شماره ( :)66ضعف و ﻧارسایی خدمات شهری محله فیضآباد

د)عوامل كالبدی :
د )6-مشكالت مربوط به شبكه معابر بافت :
شبکه معابر بافت ﻗدیمی مﺤله فيﺾآباد که با توجه به ساختار مﺤيط طبيعی به ویژه توپوگرافی ،اﻗليم ،اوﺿاع اﻗتصادی–
اجتماعی و سطح فناوری زمان خود به صورت ارگانيك شکﻞ گرفتهاند ،در زمان خود بهترین نوع معابر و شبکه دسترسی مﺤسوب
میشدهاند به طوری که همه نيازهای ساکنان را پاسخگو بودهاند .اما با دگرگونی نوع و سطح فناوری از جمله ورود وسایﻞ نقليه
موتوری به زندگی شهری ،شبکه مذکور توان جوابگویی به نيازهای زندگی امروزی را نداشته و مشکالتی مانند عرض کم ،پيچ و
خمهای زیاد و خطر ریزش و مشکالت دسترسی و ارتباطات از مسائﻞ و نارساییهای یاد شده میباشد ،عواﻗب دیگری مانند مشکﻞ
عبور ماشينهای جمعآوری زباله و خودروهای امداد ،آتﺶنشانی و غيره را نيز موجب شدهاست.

شكل شماره ( :)62مشكالت مربوط به شبكه معابر محله فیض آباد

مشكالت مربوط به شبكه معابر بافت:
د )2-بدون اسﺘﻔاده شدن بعضی از عناصر با ارزش:
بعضی از عناصر و بناهای ﻗدیمی درون مﺤله فيﺾآباد مانند حمام نظام ،سرای حاج علی مﺤمد همدانی و ..با نيازهای امروزی
تطابق ندارند و در نتيجه به صورت فضاهای متروکه و بدون استفاده و یا بدون کارکرد در آمدهاند .عدم تناسب فضاهای ﻗدیمی با
زندگی امروزی موجب عدم امکان خدماترسانی مناسب به مﺤله میشود .برای جلوگيری از رکود و تخریب این عناصر میتوان با
تغيير کار بری متناسب با نيازهای کنونی ،آنها را مورد استفاده ﻗرار داد.

د )9-تراكم و پیوسﺘگی بافت با بناهای ارزشمند:
همجواری بناهای باارزش مﺤله فيﺾآباد با بناهای متروکه و مخروبه آسيبهای کالبدی به بناهای کهن و ارزشمند وارد میآورد.
برخوردهای سلولی یا تك بنایی با بافتهای تاریخی به دليﻞ ماهيت هم پيوندی آنها ممکن است در اﺛر سهﻞ انگاریهای مطالعاتی
توجه به جنبه اﻗتصادی پروژه ،نظم و انسجام شهری را بر هم بزند و آشفتگیهای موجود در سازمان فضایی شهر را تشدید کند.
31

فصلنامه علمی تخصصی معماری سـبز

د )4-مسائل زیستمحیﻄی:
به دليﻞ مشکالت کالبدی متعدد موجود در مﺤله فيﺾآباد ،از جمله کم عرض بودن گذرگاهها ،فرسودگی و نارسایی در تأسيسات
و تسهيالت شهری از جمله فاﺿالب شهری ،عدم جمعآوری به موﻗع و مطلوب زباله توسط خودروهای مخصوص ،مشکالت زیست-
مﺤيطی را بوجود آورده است ،زیرا خودروها در همه معابر بافت نمیتوانند حرکت کنند .به طوری که در مواردی ،تجمع زبالههای
خانگی و در نتيجه وجود جانوران مزاحم در کوچهها و بناهای مخروبه و متروکه بافت مشاهده میشود .موﺿوع ﻗابﻞ ذکر دیگر ،نﺤوه
دفع آبهای سطﺤی به هنگام بارندگی است که با توجه به پایين بودن یا گود بودن سطح بناهای مسکونی نسبت به معابر مشکالت
زیستی زیادی را پدید میآورد.

د )5-مسائل مربوط به تأسیسات ،تجهیزات و تسهیالت شهری:
كمبودها:
بافتهای ﻗدیمی در مقایسه با بافت جدید از نارساییهای خدماتی و تجهيزاتی شهری رنج میبرند .توسعه مراکز فرهنگی–
آموزشی و تفریﺤی ،پارکينگ ،شبکههای گازرسانی و اطالعرسانی و سایر زیرساختهای شهری ،راهکاری برای احيای بافتهای
شهری و جلوگيری از تخریب و فرسودگی آنهاست .در بافت تاریخی کرمانشاه تجهيزات شهری صرفاً در سه خيابان اصلی بافت
یعنی خيابانهای مدرس ،جوانشير و اشك تلخ نصب شدهاست .در سایر معابر کمبود تجهيزات شهر بسيار مﺤسوس است و حتی
بعضی از معابر در بافت تاریخی فاﻗد تابلویی است که نام معبر را مشخﺺ کند.

آشﻔﺘگی سیمای شهری:
عدم تناسب تجهيزات شهری از دیگر مسائﻞ در مﺤله فيﺾ آباد است  .از جمله تيرهای چراغ برق باعث آشفتگی سيمای
مجموعه شده و در بعضی موارد تيرهای برق به نﺤوی در معابر باریك و تنگ نصب شده که گاه نيمی از معبر را گرفته است.

جمعبندی:
ﻧوع آسیﺐ
آسيب شناسی مجموعه و عوامﻞ موﺛر در
ایجاد آنها
علﻞ و عوامﻞ آسيبهای بافت تاریخی
فيﺾ آباد

 آسيبهای فرسایشی
 آسيبهای ساختاری
 عوامﻞ مﺤيط طبيعی
 عوامﻞ انسانی
 ناموزون و نامتعادل تراکم و سرانه جمعيت

عوامﻞ اجتماعی

 عدم شناخت و آگاهی ساکنان مﺤله از ارزشهای فرهنگی و تاریخی
آن
 نوگرایی و بهسازی ناموزون و نامتعادل در مﺤله
منبع :یافﺘههای تحقیق6931،
پیامد ها

 -1فرسایﺶ یکی از مهمترین مسائﻞ مربوط به بافتهای تاریخی است که باعث بیسازمانی ،عدم تعادل ،عدم تناسب و بی ﻗوارگی
میشود.
آسيب فرسایشی باعث از بين رفتن به مرور بنا ها و نهایتا بافت مﺤله فيﺾ آباد شده است.
 -2این نوع آسيب باعث می شود که بنا استﺤکام خود را از شالوده و پی از دست داده و دچار تغيير شکﻞ شود .که این امر باعث
تخریب ،غير مسکونی و متروکه شدن ،ودر نهایت مخدوش شدن چهره بافت گذر صاحب جمع شده است.
 -3به طور مسلم شرایط اﻗليمی و مﺤيط طبيعی یکی از تاﺛير گذارترین مسائﻞ بر ساختار معماری و شهر سازی بافتهای تاریخی
بوده است.
بخشی از فرسایﺶ و آسيب که به ساختار شهر وارد میشود ناشی از باالبودن سطح آبهای زیر زمينی و همچنين موﻗعيت جغرافيایی
می باشد.
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 -4غالبا انسان و فعاليتهای او باعث آسيبها و مشکالتی در بافت ﻗدیمی میشود .عدم شناخت فرهنگ اصيﻞ گذشته ،مدیریتهای
نادرست و مشکالت دسترسی به تاسيسات شهری از جمله آسيبهایی است که روند تخریب را در مﺤله فيﺾ آباد افزایﺶ میدهد.
 -5رشد جمعيت در بافت مﺤله فيﺾ آباد در سطح باالیی است بهگونهای که منازل را در بعضی مواﻗع به دو بخﺶ تقسيم میکنند.
که همين امر می تواند یکی از دالیلی باشد که گذر ،ترك و متروکه نشده باشد.
 -1وجود ارزشهای فرهنگی و تاریخی در بافت مﺤله فيﺾآباد و عدم پایبندی و حمایت مردم از بافت تاریخی ،منجر به از ميان
رفتن ساختار های ﻗدیمی میشود.
 -3بهسازی شامﻞ سلسله اﻗداماتی است که به منظور بهبود کالبد انجام شود ،اما در بافت تاریخی فيﺾ آّباد به علت بهسازیهای
ناموزون و نامتعادل  ،ترکيب ناهمگنی را بدون توجه به ﺿوابط حاکم بر بافت سنتی به وجود آورده.
منبع :یافﺘههای تحقیق6931،
ﻧوع آسیﺐ
 تغيير الگو خانوار از گسترده به هسته ای
 جابه جایی گروهها و طبقات اجتماعی
عوامﻞ اجتماعی

 توارث
 وﻗف
 نارسایی سياست ها و ﻗوانين بهسازی و نوسازی شهری
 وجود مدیریت های متعدد بر بافت ﻗدیمی

عوامﻞ اﻗتصادی

 موﻗعيت وارزش اﻗتصادی زمين
منبع :یافﺘههای تحقیق6931،
پیامدها

 -1ایده و تفکرات مدرنيسم و آرمان گرایانه در بين جوانان تاﺛير عميقی داشته که همين امر باعث شده که الگو خانوار از گسترده
به هسته ای تبدیﻞ شود و شاهد تخریب و ساخت و سازهای جدید در بافت تاریخی فيﺾ آباد باشيم.
 -2با جابه جایی و رها شدن فضاها  ،به مرور زمان به ویژه با ساکن شدن اﻗشار کم درآمد موجب تخریب و ویرانی شده .
در ریشه یابی این موﺿوع باید به کمبود زیر ساخت ها ،فضاهای خدماتی و ﺿعف عوامﻞ اجرایی دانست .
 -3گاهی صاحبان برخی از بناهای مسکونی واﻗع در با فت ﻗدیمی فوت می کنند ومشکالتی ازجمله تعدد ورﺛه ،ﺿعف در ﻗوانين
حقوﻗی و ....بوجود می آید.
از آنجایی که ورﺛه تمایلی به زندگی در بنای مذکور ندارند به مرور روند متروکه و تخریب را در پيﺶ می گيرد و در بيشتر مواﻗع
منجر به ساخت و سازهای غير اصولی می شود .
 -4وﻗف غالبا باعث آبادی اماکن ،گسترش خدمات عمومی و کمك به اﻗشار مﺤروم میشود .ولی گاهی بناهای موﻗوفه عملکرد خود
را از دست می دهند وبه علت عدم ﻗوانين صﺤيح و مدون برای مرمت و بهسازی  ،باعث می شود بنای مذکور متروکه و در نهایت
تخریب شود.
 -5ساخت و سازهای جدید که بدون هيچ ﺿوابط و الگوی خاص مناسبی در مﺤله فيﺾ آباد صورت میگيرد ،عالوه بر ایجاد آشفتگی
در ساختار تاریخی ،موجب تخریب کالبدی و تضعيف کارکردی مجموعه می گردد.
 -1تخریب بافت تاریخی مﺤله فيﺾ آباد با توجه به مدیریت ﺿعيف شهری تاﺛير بسيار نا مطلوبی بر آینده شهر خواهد گذاشت .
 -3اختالف ﻗيمت زمين در نقاط مختلف شهر علتهای مختلفی دارد از جمله مشکالت دسترسی به بافت ﻗدیمی  ،عدم امکان تردد
وسائﻞ نقليه  ،جمع آوری زباله و ....که همين عوامﻞ باعث می شود ﻗيمت زمين در بدنه خيابانهای اصلی افزایﺶ بيشتری نسبت به
دیگر ﻗسمتها شهر داشته باشد.
منبع :یافﺘههای تحقیق6931،
ﻧوع آسیﺐ
عوامﻞ
کالبدی

 مشکالت مربوط به شبکه معابر بافت
 بدون استفاده شدن بعضی از عناصر با ارزش مﺤله
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 تراکم و پيوستگی بافت با بناهای ارزشمند
 مسائﻞ زیست مﺤيطی
 کمبود خدمات و تاسيسات و تسهيالت شهری و زیر بنایی
منبع :یافﺘههای تحقیق6931،
پیامدها
 -1شبکه ارتباطی ﻗدیم مجموعه باﻗی بوده و تا حدود زیادی کار میکند .به جز معابر اصلی بقيه معابر تنگ میباشد.
برخی از معابرهم برای اهالی مشکال تی ایجاد کرده است ،چون امکانات الزم را برای خدمات ارتباطی ندارند.
 -2به علت عدم تطابق نيازهای امروز به عملکرد بنا باعث میشود که بنا عملکرد خود را از دست داده و کم کم رها شود که
همين امر باعث تخریب میشود.
 -3همجواری و یا ساخت و سازهای جدید پيرامون بناهای ارزشمند مﺤله فيﺾ آباد باعث مخدوش شدن سيمای فرهنگی
تاریخی شهر می شود .
 -4مشکالت کالبدی ،یکی دیگر از مسائلی است که در مﺤله فيﺾآباد مورد توجه و هميشه کمبودهایی را به وجود آورده از
جمله بهعلت نيمهمخروبه شدن فضاها ،کم عرض بودن کوچهها و عدم تسهيالت شهری هميشه دچار مسائﻞ زیست مﺤيطی
شده .
منبع :یافﺘههای تحقیق6931،

ارائه پیشنهادات:
پیشنهادات كلی
 تهيه سند جامع حمایت از سرمایهگذاری در بافت فرسوده که در آن وﻇيفه حمایتی همه دستگاههای اجرایی مشخﺺ شدهو کليه امتيازات تشویقی اعم از بخشودگی عوارض ،معافيت مالياتی و ...در آن تعيين گردیده است.
 جایگزینشدن مدیریت واحد شهری در موارد مرتبط با توسعه و مدیریت بافتهای فرسوده شهری. افزایﺶ مداخالت کالبدی با اجرای کامﻞ طرح بهسازی و نوسازی مﺤالت بافت فرسوده و پروژه ساماندهی بافت ﻗدیم و طرحویژه تجاری.
 -افزایﺶ کيفيت بصری فضاهای بافت از طریق رعایت رنگ ،نما ،مصالح از طریق تدوین و اجرای ﺿوابط و مقررات تشویقی.

پیشنهادات محلی
 ارائه تسهيالت مناسبتر برای تشویق بخﺶ خصوصی و تعاونی بهمنظور ساخت و ساز در مﺤله فيﺾآباد به همراه نظارتمتوليان امر.
 تأمين امکانات فنی و کارشناسی ،تخفيف عوارض ساختمانی و مالياتی و ...بهمنظور افزایﺶ انگيزه مالکين جهت نوسازی وتسهيﻞ در روند آن.
 رسيدگی مناسبتر به خاکروبی خيابانها و توزیع مناسبتر سطﻞ زباله و فاﺿالب شهری در مﺤله فيﺾ آباد -تقویت انجمنهای مﺤلی و هيأتهای مذهبی به منظور همبستگی اجتماعی مﺤله فيﺾآباد.

منابع:
 .1توسلی ( ،)1331فصلنامه هفت شهر ،سازمان عمران و بهسازی شهری ،شماره دوم.
 .2توسلی ( ،)1331طراحی شهر در بافت ﻗدیم شهر یزد ،انتشارات مرکز مطالعات و تﺤقيقات شهرسازی و معماری.
.3

حبيبی و مقصودی ( ،)1334مرمت شهری :تعاریف ،نظریهها ،تجارب ،منشورها و ﻗطع نامههای جهانی ،روشها و اﻗدامات
شهری .دانشگاه تهران ،چاپ دوم.
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مدانلو ( ،)1311بررسی نقﺶ توسعه درونی و استفاده مجدد از ﻇرفيتهای موجود در بازساخت بافت فرسوده ،مطالعه موردی:
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