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شناخت و دستهبندي صحيح گونههاي مختلف معماري ميتواند در درک بهتر فضا ،حفاظت از آن و نيز
در دستيابي به شيوههاي جديد طراحي مفيد واقع گردد .معماري «دستکند» يکي از گونههايي است که تا
کنون در محافل تخصصي کمتر مورد توجه قرار گرفته است .در اين مقاله ،که از طريق روشهاي علمي
مطالعات اسنادي و ميداني گرد آمده است ،تالش ميشود تا بتوان از طريق بررسيهاي توصيفي ـ تحليلي
به گونهبندي اصولي در اين خصوص دست يافت و تحليلي از ويژگيهاي هر يک ارائه كرد .در مجموع،
نتايج اين تحقيق نشان ميدهد که در اين نوع از معماري ،بستر طبيعي زمين ،نخستين نوع دسترسي
ايجادشده به فضاها (عمودي و يا افقي) و کاربرد آن از عوامل اساسي شکلدهنده اين آثار و تعيينکننده
تنوع گونهبنديهاست .با بررسي دادهها و طبقهبندي انجامشده ،تنوع و گوناگوني اين نوع از معماري به
شکل محسوسي آشکار گرديد افزون بر آن ،مشخص شد كه سرزمين ايران اکثر اين گونهها را در خود
جاي داده و از اين لحاظ داراي پتانسيل بااليي است.
كليدواژهها :معماري دستکند ،گونهشناسي ،فضاهاي زيرزميني ،معماري صخرهاي ،ايران.
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اگرچه انسان از ديرباز همواره با بهرهمندي از پتانسيلهاي فضاي پيرامون و شناخت حاصل از آن
سعي در فراهم ساختن بستر مناسبي براي زندگي و اسکان خود داشته است ،ولي در جهان امروز،
با توجه به خطرها و تهديدهاي ايجادشده در فرايند صنعتي شدن و توسعههاي شهري ـ و بالطبع با
بحران انرژي ناشي از آنهاـ مقولة بوم و معماري سازگار با آن اهميت و حساسيت بيشتري يافته
است .امروزه اين موضوع دغدغه بسياري از متخصصان را در عرصههاي مختلف تشكيل ميدهد.
با افزايش بيرويه مصرف انرژي در دهههاي اخير ،به انرژي و لزوم حفاظت محيط زيست و
همچنين استفاده از روشهاي بومي ساختوساز توجهي ويژه شده است .به طور مثال ،کتابها و
آثار گوناگوني از جمله خانههاي اکولوژيک و يا معماري سبز در آغاز قرن حاضر در کشورهاي
مختلف منتشر شدهاند .البته پيش از آن نيز نگاه به محيط و تلفيق آن در معماري در آثار معماران
بزرگي چون فرانک لويدرايت از دهه  30ميالدي به بعد و يا ويليام مورگان با ايده «باغ ـ ويال» در
دهه  50ميالدي ،و يا در کارهاي مالکوم ولز پرون ،1که مفهوم «خانههاي فرو رفته در زمين» را به
تصوير ميکشد ،نمود مييافت ،كه خود نشان از اهميت اين نوع معماري داشته است.
با بررسي روند ذکرشده ،اهميت توجه و شناخت هر چه بيشتر انواع معماري بومي بيش از پيش
روشن ميگردد .در اين ميان مالحظه ميگردد که معماري دستکند ،که بهوفور در سرزمينهاي
مختلف در طي زمان پاسخگوي نيازهاي استفادهکنندگان بوده ،کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
بنابر اين شناخت تنوع و گوناگوني آن خواهد توانست ضمن حفاظت و احياي شايستهتر اين
فضاها ،اصول و راهکارهايي را براي طراحيهاي جديد مطرح سازد.
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در زبان انگليسي اصطالح معادل «دستکند» Man made cave ،است؛ و واژه  ،Troglodyticبرگرفته از
اصطالح مشابه فرانسوي آن يعني  ،Troglodytiqueمفهوم جامعتري را دربر ميگيرد .اگرچه واژه
 Troglodyteدر فرهنگ آکسفورد «انساني که در غار زندگي ميکند» معنا شده است ،ولي اين واژه در
اصل واژهاي يوناني ( )Troglodytaاست و از دو بخش  Trôgleبه معني «گودال و حفره» و  Dynienبه
معني «نفوذ کردن در داخل چيزي» تشکيل شده است .بدين ترتيب ،واژه  Troglodytic Architectureرا
ميتوان «معماري نفوذيـافته در درون حفره» معنا کرد (. )Bloch & Wartburg, 1989
ِروِرسکي ،نويسنده و کارشناس سايتهاي دستکند و نيز محقق يونسکو ،در کتاب خود و در
تأييد اين تعريف چنين مينويسد« :تروگلوديت به معني استفادهکننده از حفرة کندهشده به دست
انسان است» (.)Rewerski, 1999, 16
اصطالح ديگري که در اين حيطه مورد استفاده قرار ميگيرد ،معماري صخرهاي است .مترادف
انگليسي آن  ،(Kempe,1988, 113) Rock Cut Architectureكه در زبان فرانسه اصطالح Architecture
يرود ( .)Bertholon & Huet, 2005, 35در اين باره دکتر غالمعلي
 Rupestreبه جاي آن به كار م 
همايون چنين مينويسد[« :اگر] در صخرهاي حفرهاي ايجاد كنيم و بهتدريج حفره را وسعت دهيم
تا فضاهاي مورد احتياجمان (مث ً
ال خانه و يا آرامگاهي) ايجاد شود ،اين محصول مبارزه انسان با
صخره را در جهت ايجاد فضاي مناسب ،ميتوان معماري صخرهاي ناميد .اين فضا در دل صخره
بهوجود ميآيد و سنگ طبيعي کالبد آن است» (همايون 65 ،1354 ،ـ نقل شده با ويرايش).
دکترجوادشکارينيزدرتوصيفمعماريصخرهايميگويد«:اينمعماريدردهکدهها،منازلومعابد،
دژها و مقابري ديده ميشود که تمام ًا در دل صخرههاي سخت کنده شدهاند» (شکاري نيري.)19 ،1371 ،
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در گذشتههاي دور غارها به تناوب مورد استفاده حيوانات و انسانها قرار ميگرفتهاند؛ البته حيوانات
به مراتب از آنها بيشتر استفاده ميکردند ( .)Deffontaines, 1972, 16انسان همانگونه كه در آغاز با دقت
در امور طبيعي و از جمله در زندگي ديگر جانداران ،سعي در شناخت بيشتر و غلبه بر آنها در شکار
داشته ،با مشاهده زندگي حيوانات مختلف و پناه بردن آنها به سرپناههاي طبيعي و اشکفتها و غارها
و نيز با مشاهده خانهسازي آنها ـ مانند النهسازي موريانهها و موشهاي کور و مورچههاـ و انواع
و اقسام آشيانهسازيهاي پرندگان ،الگوي مناسبي براي محل زندگي خود در مقابل سرما و گرماي
طاقتفرسا و دشمنان و حيوانات درنده يافته است .به طور مثال ،موشخرماي وحشي النه خود را
جوي در زمين فرو ميبرد .اين جانور در واقع نوعي زندگي کوچنشيني در زي ِر زمين
بهدليل شرايط ّ
دارد؛ بدين ترتيب که تابستانها ميكوشد كه در نزديک خروجي مستقر شود و در عوض زمستانها به
عمق فرو ميرود ( .)Terrin, 2008, 196لوبس سه تکنيک ساخت را ـعالوه بر تنوع زياد مواد و مصالحـ
در سرپناههاي جانوران عنوان ميدارد« :نوارپيچي ،قالبگيري و بافندگي» (.)Loubes, 1984, 23
بدون شک هر يک از اين شيوهها براي انسان که در زمانهاي دور به ابزار ساخت مجهز نبود،
ولي همواره در پي شناخت جامعي از دنياي جانوران و طبيعت پيرامون بود ،نقش مؤثري در
انتخاب تکنيکهاي ساخت داشته است.

شكل  .1النه حيوانات،کندهشده در زير بستر زمين
منبعBrehmn,1891, 753 :

پژوهشي در گونهشناسي معماريِ «دستكند»

بررسيهاي تاريخي

نامۀ معماری و شهرسازی

البته بايد خاطر نشان كرد که ترکيب يادشده تنها بخشي از آثار دستکند را که در دل صخره
جاي گرفتهاند پوشش ميدهد و آثار زيرزميني (مانند شهرهاي زيرزميني ،قناتها و ديگر موارد
از اين دست) را دربر نميگيرد.
در ايران ،اخيراً واژه «دستکند» به كار برده ميشود ،و منظور از آن کليه آثار معماري است
که در دل کوه و تپه يا زمين کنده ميشوند .در واقع ،واژه مورد بحث واژه نوپايي است که ـ چه
بسا بيش از ديگر واژهها ـ تعريفي نسبت ًا کامل از اين گونه آثار بهدست دهد .اين واژه از يک طرف
بيانگر فعل «کندن» است که در فرهنگ فارسي معين به «حفرکردن زمين و مانند آن» معني شده
است؛ و از طرفي با اضافه شدن پيشوند «دست» به آن ،بر عمل کندن بهوسيله انسان تأكيد دارد.
از سوي ديگر ،امروزه در نقاط مختلف کشور از اينگونه فضاها با تعبيري همچون بوکن (در
ميان اهالي يزد) و يا دستکن ياد ميشود .اگر معماري را به مفهوم عام آن يعني هنر ساماندهي و
محصور كردن فضاي خالي بناميم ،معماري دستکند در تعريفي متفاوت ،هنر خلق و ايجاد فضاي
خالي از درون توده پر ،معنا ميشود.
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اساس ًا شناخت نوع بستر طبيعي ،موقعيت آن و نوع دخل و تصرف انسان در آن ،بهعنوان
معيارهاي تأثيرگذار قلمداد ميگردند .در برخي از موارد دخل و تصرف انسان در بستر طبيعي
کام ً
ال محرز است و در برخي ديگر بستر طبيعي دستنخورده باقي مانده ولي الحاقاتي به آن
اضافه گرديده است .در مواردي بستر طبيعي انتخابي در سطحي باالتر از سطح زمين به چشم
ميخورد ،به گونهاي كه کام ً
ال به منظر اطراف تسلط دارد و بهراحتي رؤيتپذير استـ گرچه
معمو ً
ال فاقد دسترسي راحتي است .در برخي از مواقع بستر طبيعي مناسب ،در زير سطح زمين
قرار گرفته است و بدين خاطر تشخيص و دسترسي به آنها دشوار است.
در دستهبندي كلي ،ميتوان سه گونه از معماري دستکند ارائه کرد .گونه نخست شامل
ساختوسازها در حفرهها و سر پناههاي طبيعي است که بهطور عمده در آنها کندوکاوي صورت
نگرفته است و انسان با ايجاد الحاقاتي بهعنوان سقف يا ديوار و يا کف در آنجا سرپناه و فضاهاي
3
مورد نياز خود را تأمين کرده است .اين فضاها شامل مجموعههاي زير صخره 2و يا بين صخره
هستند.
در گونه دوم ،در ابتدا فعل کندن به صورت افقي انجام ميشود ،چرا که دسترسي به مجموعه
از سطح زمين ـ يا سطحي باالتر از زمين ـ انجام ميگيرد؛ و بدين خاطر آنها را ميتوان آثار
دستکند افقي ناميد (.)Bertholon & Huet, 2005, 35
در دسته سوم ،ابتدا فعل کندن به صورت عمودي انجام ميشود ،اين دسترسي از طريق پلهها،
رمپها و يا چاههاي منتهي به درون بستر محقق ميگردد ،و به همين دليل ميتوان اين گونه آثار
را دستکند عمودي نام نهاد (.)Bertholon & Huet, 2005, 35
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شناخت انسان از بستر طبيعي پيرامون و آگاهي وي از اليههاي مناسب زمين ،موجب گرديد تا
بهترين مکانها و اليهها را براي حفر کردن برگزيند .اين اليهها از سنگ نرمتر و از خاک محکمتر بودند
که بعد از حفر استقامت خوبي از خود نشان ميدادند و بهراحتي فرو نميريختند .از طرفي ،آسايش
حرارتي درون اين بستر طبيعي ،دماي ثابت و مطبوعي را براي ساکنان مهيا ميكرد و آنها را از
تابستانهاي گرم و زمستانهاي خشک و سرد ،و نيز از دشمنان و حيوانات درنده مصون ميداشت.
بنا بر مقدمات اشاره شده ،اين گونه از معماري به لحاظ تنوع بستر طبيعي آن و امکان
کاربردهاي گوناگون در دورههاي تاريخي مختلف در اشکال و حوزههاي جغرافيايي گسترده
ديده ميشود .به همين خاطر انجام دستهبندي بين هر يک از گونههاي آن ضروري و مهم است.

در دﺳﺘﻪ ﺳﻮم ،اﺑﺘﺪا ﻓﻌﻞ ﻛﻨﺪن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻮدي اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد ،اﻳﻦ دﺳﺘﺮﺳﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﻠﻪﻫﺎ ،رﻣﭗ ﻫﺎ و ﻳﺎ ﭼـﺎهﻫـﺎي
ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ درون ﺑﺴﺘﺮ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﻲﮔﺮدد ،و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻣﻲﺗﻮان اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ آﺛﺎر را دﺳﺘﻜﻨﺪ ﻋﻤﻮدي ﻧﺎم ﻧﻬـﺎد ) Bertholon

.(& Huet, 2005, 35
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آﺛﺎر ﻛﺎﻣﻼً دﺳﺘﻜﻨﺪ

آﺛﺎر دﺳﺘﻜﻨﺪ

urn

ﻣﺸﺎﺑﻪ

آﺛﺎر دﺳﺘﻜﻨﺪ
ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ

.ir

als
ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪي آﺛﺎر

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎي ﺑﻴﻦﺻﺨﺮه

پژوهشي در گونهشناسي معماريِ «دستكند»

ﻏﺎرﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ
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همانگونه که اشاره شد ،اين گونه شامل ساختوسازهاي انجامشده در غارهاي طبيعي ،اشکفتها،
مجموعههاي زيرصخره و بين صخره است .البته الزم به ذکر است که به لحاظ موجود بودن اين
فضاها ـ و نه دستکند بودن آنهاـ و نيز استفاده از مصالح بنايي در ساختوسازها ،قرارگيري آنها
در زمره معماري دستکند دچار شبهه ميگردد و از اين لحاظ بين صاحبنظران تفاوت ديدگاه
وجود دارد .ولي اکثراً چون آنان شرط اوليه براي استفاده از چنين فضاهايي را وجود حفرهاي
طبيعي ميدانند که معادل فضاي کندهشدهاي بهدست انسان است ،به اين دليل ميتوان آنها را
در گروه معماري دستکند قرار داد .انسان با بهرهگيري از حفرههاي طبيعي موجود و با ايجاد
ساختوسازهايي در آنها ،سکونتگاههاي مناسبي را براي خود تدارک ميديده است .اين فضاها
معمو ً
ال به دليل استقرار در دامنه و در باالي کوهها ،کاربردهايي همچون برج ديدهباني ،نيايشگاه
و يا سکونتگاه داشتهاند.
4
معروفترين اين گونه را ميتوان مزا ورده در جنوب شرقي ايالت کلورادوي امريکا برشمرد.
اين سايت در واقع پارکي طبيعي است که در ارتفاع  2500متري از سطح دريا قرار دارد و
در مساحتي حدود  211کيلومترمربع گسترده شده است .سايت مذکور از بازماندههاي بوميان
آناسازي 5در قرن سيزدهم ميالدي است و در سال  1978برمبناي معيار سه يونسکو 6در فهرست
آثار جهاني قرار گرفت (يونسکو .)2011 ،آناسازيها با محصور كردن فضاي زير اشکفتها با
مصالح بنايي ،روستاهاي زيادي را ـ مشتمل بر فضاهاي سکونتي ،دفاعي و آييني ـ ساختند.
هر روستا (قبيله) داراي اتاق مخصوص انجام مراسم مذهبي بود که کيوا نام داشت« .کيوا» ترکيبي
از خانه اجتماعات و نمازخانه بود ،که براي جلسات مخفيانه مذهبي و يا آييني از آن استفاده ميشد
( .)Kempe, 1988, 106به عبارت ديگر ،فضايي مدور بود که در زمين حفر ميشد و دور تا دور آن
نيمکتهايي براي نشستن پيروان پيشبيني شده بود .آنها معتقد بودند که مراتب خروج انسان و ورود
او به جهان روشنايي در آخرين مرحله آن ـ كه همين دنياست ـ از اجاق مقدس صورت ميگيرد.
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سکونت درکندهاي طبيعي

شكل  .3مجموعه زيرصخره Mesa Verde, Colorado
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منبعAshrafi, 2008, 172 :
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شكل  .5مجموعه بين صخره Monsanto, Portugal
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آثار دستکند افقي
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منبعAshrafi, 2008, 174 :
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آثار اين گروه را ميتوان به دو دسته بناهاي «آرامگاهي و يادماني» ،و فضاهاي «مسکوني و دفاعي»
تقسيم كرد .بناهاي آرامگاهي معمو ً
ال در بستر گرانيتي ـ که دوام و ماندگاري بيشتري داشتندـ در
معرض ديد عابران قرار ميگرفتند و در اندازه و ابعادي عظيم ساخته ميشدند ،تا بر جاودانگي و
ماندگاري آنها تأکيد گردد .دسته دوم ،که عمدت ًا موضوع اين مقاله است ،به دو دسته دستکند و
ترکيب دستکند و دستساز تقسيم ميشوند .در نوع اخير بخشهايي در آغاز قسمت كندهشده و يا
در دورههايي در امتداد و يا بر روي آن افزوده ميشود .شهر مترا 7در جنوب ايتاليا و روستاهاي
مختلف در مجمعالجزيره سانتوريني 8در يونان و روستاي صور در استان آذربايجان از اين گونهاند.

شكلهاي  6و  .7نما و مقطعي از شهر مترا در جنوب ايتاليا

منبع :نگارنده

نامۀ معماری و شهرسازی

بهطور کلي ديد و چشمانداز مناسب ،صعبالعبور بودن و جنبههاي دفاعي و آييني اينگونه
فضاها ،از نقاط مشترک بين آنهاست .در برخي موارد با ايجاد فضاي مورد نياز در بين صخرهها
و با استفاده از اين بستر طبيعي بهعنوان ديوارههاي مورد نظر ،سازهاي محکم و استثنايي شکل
ميگيرد .نمونه معروف از اينگونه ،روستاي  Monsantoدر كشور پرتغال است که در آن منازل
مختلف در بين صخرهها و به اشکال متفاوت و زيبا مشاهده ميشوند.

پژوهشي در گونهشناسي معماريِ «دستكند»

شكل  .٤نمونهاي از کيوا
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شكل  .10مقاطع تيپ مجموعه اوج حصار در منطقه کاپادوکيه ترکيه

منبعErdem, 2008, 496 :
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شكلهاي  8و  .9روستاهاي مختلف در مجمعالجزيره سانتوريني در يونان
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آثار دستکند را ميتوان بسته به نوع بستر طبيعي ،به دو دسته عمده تقسيم كرد:
1ـ سکونتگاههاي شکلگرفته در دل بستر طبيعي پيوسته و خطي و در ارتفاعات گوناگون :از
اين نمونه در کشورمان ايران ،روستاي دستکند ميمند در استان کرمان ،روستاهاي هيلهور و ويند
در آذربايجان ،روستاي اباذر در استان اردبيل با  13مغار حفرشده (ميرفتاح و شکاري نيري،
 85 ،1375ـ )60و چهلخانه بوشهر را ميتوان نام برد .مجموعهالمنظوره 9در اسپانيا از نمونههاي
خارجي آن است.

شكل  .11پالن يک واحد مسکوني (کيچه) در ميمند
منبع :آرشيو پايگاه ميراث فرهنگي ميمند
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«در برخي از فضاها مانند روستاي هيلهور و صور ،فضاي دام و انسان بهطور مشترک و در
جوار يکديگر طراحي شدهاند .اين نکته در مناطقي که با هواي سرد زمستاني مواجهاند ضرورت
بيشتري پيدا ميکند ،چرا که اين همجواري به گرم شدن فضاي سکونت انسان کمک ميكند»
(اشرفي .)1382 ،در ساير نقاط مانند روستاي ميمند اين همجواري به چشم نميخورد و دامها در
دشتها و آغلها در مکاني دورتر از محل سکونت نگهداري ميشوند.

شكلهاي  13و  .14برش و پالن خانههاي دستکند در روستاي صور ،آذربايجان شرقي

Ar
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منبع :نگارنده

شكل  .15مقطعي از سايت المنظوره اسپانيا
منبعCharneau & Trebbi,1981, 43 :

نامۀ معماری و شهرسازی

شكل  .12نمايي از روستاي ميمند

پژوهشي در گونهشناسي معماريِ «دستكند»

در اينجا مسيرهاي افقي در مقايسه با مسيرهاي عمودي ،بيشترين سطح را به خود اختصاص
ميدهند .واحدهاي شکلگرفته معمو ً
ال بهصورت يکطبقهاند و تنها در آخرين تراز امکان ايجاد
طبقات وجود دارد .بنا بر ضرورت نورگيري و به تبعيت از فرم بستر ،مجموعه به صورت خطي
ديده ميشود .جز د ِر خروجي معمو ً
ال روزن ديگري در نما ديده نميشود .اين امر به دليل جلوگيري
از اتالف حرارتي صورت گرفته است .نماي اصلي عمدت ًا شامل بستر طبيعي است که حفرههايي در
آن به چشم ميخورند .خاک حاصل از کندن ،که به بيرون حملشده ،به مصرف ساختوسازهاي
ضروري در بيرون فضا ـ و مث ً
ال سرويسهاي بهداشتي ـ رسيده است.
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منبع :اشرفي1382 ،
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شكل .16روستاي کندوان

شكل  .17منطقه کاپادوکيه

منبع :نگارنده
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2ـ مجموعههاي شکلگرفته در تودههاي طبيعي جدا از هم
اين مجموعهها در صخرههاي منفرد و مجزا از يکديگر قرار دارند .بارزترين آنها روستاي کندوان
در ايران و مجموعه کاپادوکيه در ترکيه است .اين صخرهها هر کدام به مانند آپارتماني که شامل
چند واحد مسکوني است ،عمل ميكنند .بسته به اندازه و ابعاد هر يک ،تعداد طبقات تعبيهشده متفاوت
است .به طور مثال ،در روستاي کندوان حداکثر پنج طبقه در يک کران به چشم ميخورد؛ ولي در
کاپادوکيه صخرههايي با ابعاد بزرگتر و مرتفعتر نيز وجود دارند .کمپه ،قدمت سکونتگاه کاپادوکيه
را  3000سال دانسته که در نقاطي حتي تا ده طبقه نيز کنده شده است (.)Kempe, 1988, 123
10

شكل  .18گونه غالب فضاهاي مذهبي در کاپادوکيه ترکيه ،مشتمل بر :دير ،نمازخانه ،کليسا،
کليساي صليبيشکل و صومعه
منبعErdem, 2008, 494 :
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اينگونه فضاها به دو دسته متفاوت تقسيم ميشوند :فضاهاي زيرزميني ،و فضاهاي دستکند در دشت.
 -1فضاهاي دستکند زيرزميني
همانگونه که از نام اين فضاها برميآيد ،اين مجموعهها کام ً
ال در زي ِر زمين تعبيه شدهاند و در
آنها روزني که نور و ديد مناسب را فراهم سازد ،وجود ندارد .فضاها معمو ً
ال تاريک و رازگونهاند.
راهرو و يا تونلها نقش تعيينکنندهاي دارند و درصد عمدهاي از فضا را به خود اختصاص
ميدهند .اين فضاها به سه دسته عمده مخفيگاه ،نيايشگاه و مکان عبور (آب و يا سربازان و
فراريان) تقسيم ميشوند.
از ميان نمونه مخفيگاههاي زيرزميني ميتوان به شهرهاي زيرزميني اشاره کرد .اين مجموعهها
گاهي در چندين طبقه کندهشدهاند و هر طبقه عملکرد و کاربري خاصي دارند .در هنگام ناامنيها
و غارتهاي پيدرپي ،آنها نقش بسيار مهمي در دفاع عامل و غيرعامل منطقه ايفا کردهاند .ورودي
آنها با عناصر طبيعي استتار ميشد و يا دسترسي به آنها از درون تنورخانهها ،چاهها و فضاهايي
از اين دست به شهر زيرزميني حاصل ميشد .چنين فضاهايي با راهروهايي طوالني و تاريک
و تو در تو ،تعقيب شهروندان به وسيله دشمنان احتمالي را که به آنجا نفوذ ميکردند ،ناممكن
ميساختند .همچنين با پيشبيني تلهها بر سر راه دشمنان ،ادامه تعقيب ناممکن ميگشت.
از نمونههاي بارز شهرهاي زيرزميني در ايران ،ميتوان از نوشآباد در شهرستان آران بيدگل ،و
شهرهاي زيرزميني سامن مالير و ارزان فود در استان همدان نام برد .نمونههاي مشابه آنها در ديگر
کشورها ،عبارتاند از شهرهاي زيرزميني کاپادوکيه ترکيه و مجموعه زيرزميني نائورس فرانسه.

پژوهشي در گونهشناسي معماريِ «دستكند»

آثار دستکند عمودي

نامۀ معماری و شهرسازی

با توجه به فرم مخروطيشکل بستر طبيعي ،سطوح طبقات زيرين گستردهتر است و با هر چه
نزديكتر شدن به طبقات فوقاني ،از زيربناي آنها کاسته ميشود .طبقات فوقاني به دليل قرارگيري
بيشتر در معرض باد و بارشهاي بهاره و زمستانه ،با فرسايش بيشتري همراهاند و به همين دليل
معمو ً
ال زودتر از طبقات پاييني آسيب ميبينند .دسترسي به طبقات ديگر ،از داخل مجموعه و يا از
بيرون به وسيله پلههاي حفرشده و يا از طريق نردبان ـ انجام ميشود.
«از نمونه مشابه ديگر ميتوان کلهقنديهاي ارتفاعات موستانگ در نپال را نام برد .اين مکان
را شخصي بهنام گيل متروز 11در ارتفاعات  5000متري از سطح دريا در هيمااليا شناسايي كرد»
(.)Le Courrier, 2011, 11
بهطور کلي در مورد اينگونه آثار ميتوان چنين جمعبندي كرد که آنها مکانهاي مناسبي
براي ديدهباني و دفاع بودهاند .اين فضاها بسته به ارتفاعشان از سطح زمين ،داراي نور و ديد
مناسبي هستند .البته به دليل فقدان خاک کافي ،پوشش گياهي ج ّدي در اينجا وجود ندارد و معمو ً
ال
در مقايسه با سايتهاي ديگر سرسبزيشان کمتر است .عمدت ًا رودخانهها در درههاي اطراف و
در پاييندست قرار دارند و فضاهاي زيست و سکونت کام ً
ال مجزاي از فضاي کار ،کشاورزي
و دامداري هستند .همچنين بهدليل قرارگيري در معرض فرسايشهاي طبيعي ،در قياس با ديگر
سايتهاي دستکند ،با آسيبپذيري بيشتري همراهاند .فضاهاي پر و خالي به شکلي ترکيب شدهاند
که ضمن حداکثر استفاده از بستر طبيعي و تعبيه واحدهاي مختلف ،هيچ خدشه و خللي به استحکام
کلي بستر و نيز به هر يک از واحدها وارد نميآيد .مجموعة اين ويژگيها چنين سايتهايي را
همچون دژهايي مستحکم در برابر تهديدهاي مختلف مقاوم كرده است.
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بررسيهاي تاريخي انجامشده نشان از آن دارند که نوشآباد مکرراً مورد تاختوتاز مهاجمان
قرار داشته است و اهالي چارهاي جز مقاومت و يافتن راههايي براي حفظ جانشان نداشتهاند.
فقدان عناصر طبيعي دفاعي و بهويژه مجهز شدن شهر کاشان از دورة سلجوقي به عناصر دفاعي
و روي آوردن مهاجمان مأيوس از غارت کاشان به روستاهاي نزديک شهر ،اهالي نوشآباد را به
ايجاد چنين پناهگاهي تشويق كرد .وجود تلهها و دامها و نيز موانع گوناگون در اين فضاها گواه
بر اين مدعاست .در اين ساختار دفاعي ،از عمق  4متري تا عمق  18متري زمين ،فضاهاي متعددي
همچون اتاق ،راهروها ،چاهها و کانالهاي زيادي براي در امان ماندن از دست دشمن کنده شده
ميسر ميساخت،
است (ساروخاني .)1383 ،آنچه که ادامه حيات را براي پناهندگان در اينجا
ّ
مرتبط بودن مجموعه با آب ـ و بالطبع با قنات ـ است .آگاهي اهالي شهر به جريان عبور قنات از
زير خانهها و وجود اقليم گرم و خشك منطقة كاشان ،باعث شده است كه آنان با سنت استفاده
از آبهاي زيرزميني مواجه شوند« .طي بررسيهاي انجامشده ،مشخص ميگردد كه دستكم دو
قنات دولتآباد و ميرزا تقي از داخل اين شهر زيرزميني عبور ميکرده است» (سادات بيدگلي و
ساروخاني.)33 ،1387 ،

شكل  .19پالن و يکي از راهروهاي مجموعه زيرزميني نوشآباد
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ايجاد اتاقهاي تعبيهشده براي ذخيره غالت نيز بقاي ساکنان را در اقامتهاي طوالني تضمين
ميكرد .وجود چند سنگ آسياب دستي در دو گمانه نوشآباد و فضاهاي انبار غالت اين مطلب
را تأييد ميكند .عدم شناسايي کامل اين مجموعه و اصو ً
ال پر رمز و راز بودن اينگونه فضاها
و استفادههاي آييني و نيايشي از فضاهاي غارمانند در اديان مختلف ،موجب ميگردد تا انديشة
استفادههاي آييني از آنها در بدو شکلگيريشان چندان دور از واقعيت به نظر نرسد.
شهر زيرزميني سامن مالير نيز در استان همدان ،از ديگر شهرهاي زيرزميني ايران به
شمار ميآيد که در سال  1386مورد شناسايي و کاوش قرار گرفته است (خاکسار .)1387 ،اين
مجموعه نيز در زير بستر زمين کنده شده است و شامل راهروهاي باريک و نسبت ًا طويل است
که اتاقها و سالنهاي مختلف را به يکديگر ميپيوندند .بستر آن از جنس گرانيت است و از اين
لحاظ با نوشآباد تفاوت دارد .در چندين فضاي شناساييشده در سامن ،محل تدفين (سکوها) و
استخوانهاي انباشتهشده ،نشان از نقش آييني و تدفيني آن دارد.
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شكلهاي  20و  .21پالن و يکي از فضاهاي زيرزميني سايت سامن
منبع :خاکسار1387 ،
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شكل .22نقشه شهر زيرزميني درين کويو
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«طبقه نخست به اسکان دامها و طبقه دوم عموم ًا به فضاهاي سکونتي و انبار مواد غذايي
اختصاص داشته ،که مشتمل است بر اتاقهاي نشيمن و خواب و غذاخوري .در اين فضاها
گودالهايي براي انبار مواد غذايي حفر شدهاند ،که عملكرد آنها در نزاعها بهعنوان تله بوده است.
درهاي سنگي ارتباط بين طبقات مختلف را امکانپذير ميساختند .اين درها که در حدود يک تن
وزن داشتند ،مانعي براي نفوذ مهاجمان به داخل شهر بوده است .چاهها ،عمدت ًا با عمق زياد (در
حدود  65متر) پس از گذر از طبقات مختلف شهر ،عالوه بر نقش آبرساني به ساکنان ،تهويه و
عبور و مرور و همچنين امکان خبررساني را از طبقهاي به طبقة ديگر فراهم ميکرده است .در طبقه
انتهايي ،کليسايي به شکل صليب کنده شده است» (يونسکو.)2 ،2010 ،
ً
برآورد ميشود که اين شهر داراي  18تا  20طبقه باشد و تونلي نسبتا طوالني شهر مذكور را به
مجموعهاي ديگر در فاصله  10کيلومتري متصل سازد .براي مخفي ماندن اين شهر زيرزميني از ديد
مهاجمان ،خروجي کانالهاي دود  2کيلومتر دورتر از شهر قرار ميگرفتند (.)Somuncu & Yigit, 2010
«شهر زيرزميني نائورس نيز دربردارندة مجموعه پناهگاهي وسيعي است که در فرانسه و در
نزديکي اميين ( )Amiensقرار دارد .اين منطقه نيز درگيريهاي زيادي را به خود ديده است .اين
مجموعه از بزرگترين پناهگاههاي زيرزميني در فرانسه است .به نظر ميرسد كه اين مکان در دوران

نامۀ معماری و شهرسازی

شاخصترين شهرهاي زيرزميني جهان شهرهاي کاپادوکيه به نامهاي درين کويو و کايماکلي
هستند .شهر زيرزميني کايماکلي در  8طبقه است که در سال  1965کشف گرديد.
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شكل  .23شهر زيرزميني نائوروس
منبعCharneau & Trebbi, 1981, 73 :
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فضاهاي نيايشگاهي
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ي تعيينکنندهاي داشتهاند.
همانگونه که ذکر شد ،اکثر اين مجموعهها در دورههايي نقش دفاع ِ
نويسندگان مختلفي بهتفصيل از اين نقش و جريان پدافند عامل و غيرعامل سخن گفتهاند .در
اين حيطه بهنوعي ميتوان اصول و اهداف تعريفشده پدافند غيرعامل ـ يعني «استتار ،اختفا،
مکانيابي ،فريب ،پوشش ،تفرقه ،مقاومسازي ،استحکامات و هشدار سريع» (اسماعيلي طاهري،
 )1388را در شهرهاي زيرزميني مالحظه كرد.

ity

38

جنگهاي سي سالة فرانسه (1648ـ  )1618بيشترين استفاده را داشته است ( .)Rewerski, 1999, 74تا
به امروز  26راهرو در  3کيلومتر طول ،به همراه حدود  300اتاق که هر يک از آنها ميتوانسته يک يا
چند خانوار را در خود جاي دهد ،شناسايي شده است.
اين شهر در  33متري زير زمين قرار دارد .مسيرهاي دفع دود به چاهها و دودکشهاي
خانههاي روي سطح زمين وصل ميشدهاند .به منظور انجام مراسم مذهبي نيز نمازخانهاي به
ظرفيت چهارصد نفر پيشبيني شده بود (اشرفي.)144 ،1388 ،
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دسته ديگر فضاهايي هستند که در ادوار خاصي مورد استفادة اقليتهاي ديني و يا پيروان
مذاهب قرار ميگرفتند .ويژگيهاي منحصر به فرد اين فضاها ،سکوت و آرامش حاکم بر آنها،
تاريکي و ابهام مسلّط بر فضا و وجود اعتقاداتي مبني بر ارتباط فضاهاي زيرزميني با مبدأ
آفرينش ،فضاي مقدسي را شكل ميداد که پيروان اديان مختلف را به اين مکانها جلب ميكرد .در
اين زمينه دکتر همايون چنين ميگويد« :تا حد امکان مهرابهها زيرزميني ساخته ميشدند .اما غار
نشانه گنبد آسمان است و به همين دليل طاق مهرابهها معمو ً
ال محدب است ...در هر حال موضوع
جاودانگي در تمام فرهنگ ميترا به چشم ميخورد و از اين رو معماري صخرهاي را ميتوان به
مهرپرستان نسبت داد ،زيرا معماري صخرهاي نيز جاويدان باقي ميماند» (همايون.)77 ،1354 ،
برادران تريوله «زيرزمين را در مواردي با توجه به اعتقاد خالقان آن به زمين مادر ،مسير گذر
تعبير کردهاند و در مواردي نيز آنجا را مکاني براي برگزاري مراسم آييني ممنوعه برشمردهاند»
( .)Triolets, 1995, 15يکي از نمونههاي بسيار ارزشمند در اين خصوص شهر زيرزميني سامن
مالير است که در دورههايي بهعنوان مکان تدفين اجساد نيز مورد بهرهبرداري قرار گرفته است.
آثار به دست آمده که ـ شامل بقاياي انساني و اشياي مختلف است ـ جنبههاي آييني اين سايت را
در دورههايي به اثبات ميرساند (خاکسار.)1387 ،

هدايت آب و يا عبور افراد و قاصدان به هنگام ضرورت ،از طريق تونلهاي طوالني زيرزميني
صورت ميپذيرفته است .در فواصلي از اين تونلها چاههاي تهويه نيز پيشبيني شده است .نمونه
بارز اين فضاها همان قناتها هستند که ايرانيان مبدع و مخترع آن به حساب ميآيند.
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« ...در حوزه تمدن کاريزي سيستم توليد مبتني بر قنات و گرداگرد بيابانهاي مرکزي وجود داشته
است .به موجب اين سيستم نظام خردهمالکي به وجود ميآيد که با سيستم توليد مبتني بر رودخانه ـ
که عمدت ًا نظام مالکي و مالکيت فئودالي است ـ تفاوت دارد» (پاپلي يزدي ،لباف خانيکي.)1379 ،
از جمله فضاهاي متنوع زيرزميني شکلگرفته بر مسير قناتها ميتوان پايابها ،سردابها
و آسيابهاي زيرزميني را نام برد .آسيابهاي زيرزميني در عمقي پايينتر از سطح قنات قرار
ميگرفتند و فشار آب حاصل از اين اختالف ،نيروي الزم را براي به حرکت در آوردن سنگ
آسياب فراهم ميساخت .اين آسيابها را در مناطق کويري از جمله در ميبد و نايين ميتوان
مشاهده كرد .آسيابهاي زيرزميني از راهروي طويل و باريک کندهشده در زمين رسي به عمق
 30تا  40متري تشکيل شدهاند .در آسيابهايي که در مقياس منطقه کار ميکردهاند ،تنها به
فضاهاي اصلي الزم مانند صحن آسياب ،محل استراحت آسيابان ،محل استقرار سنگ آسياب،
تنوره ،سکوها و نورگيرها بسنده نميشده و فضاهايي چون اتاقک بازرسي ،فضاي اقامتي براي
مراجعهکنندگاني که از راه دور ميآمدند ،انبار و مخزن غالت و محل استقرار حيوانات باربر نيز
در دل زمين پيشبيني ميشده است.
در آسيابهاي زيرزميني از آنجا که حمل کيسههاي آرد و گندم بهوسيله باربران ضرورت
داشته ،بنابراين ارتباط عمودي به صورت چاه کارساز نميبوده و در نتيجه از راهرويي طوالني با
شيب تند استفاده ميشده است .به طور مثال در آسياب زيرزميني دوسنگ محمدآباد ميبد «تونل
يا راهرويي که اين آسياب را به بيرون وصل ميکند  75متر طول دارد؛ يعني راهرو داراي شيبي
حدود  60درصد است .راهرو اين آسياب طوري بزرگ است که دو شتر با بار از پهلوي هم عبور
ميکنند» (پاپلي يزدي .)16 ،1364 ،الزم به ذکر است که وجود اين راهرو و نورگيرهاي تعبيهشده
در سقف آن ،باعث کوران هوا و تهويه بهتر فضا نيز ميگرديد.
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شكل  .24مقطع عمومي از قنات

پژوهشي در گونهشناسي معماريِ «دستكند»

مسيرهاي زيرزميني و عناصر جانبي
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در جمعبندي ميتوان گفت كه چون اين مجموعهها در زي ِر زمين قرار دارند ،فاقد نماي بيرونياند
و از سطح زمين قابل تشخيص نيستند .استحکام و پايداري اين فضاها از لحاظ فرسايش طبيعي
جاي توجه و تعمق دارد؛ ولي برعکس ،بهدليل محبوس بودن هوا ،متروک و ناشناخته ماندن اغلب
آنها در دورههاي مختلف و آسيبهاي واردشده از طريق بارندگيها ،سيالبها و همچنين به دليل
توسعههاي کشاورزي ،ساختوسازها و نفوذ آب به درون آنها ،اين فضاها دچار آسيب شدهاند.
برخي از اين فضاها جنبه دفاعي و پناهگاهي داشتند و به عنوان مخفيگاه مورد استفاده قرار
ميگرفتند ،به همين دليل بسياري از آنها هنوز به صورت ناشناخته در زير خاک مدفون ماندهاند.
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بهطور کلي ميتوان گفت که اين سبک از سکونت نمونه تکامليافتة سکونتگاههاي اوليه کامال
مدفون 12است .اين شيوه کمکم به سکونت نيمهمدفون 13تبديل گرديد .اين گونهها که در زمرة
نخستين اشکال سکونت بشر در دشتها و مصون از گزند باد و تابش سوزان آفتاب و سرماي
سخت شبها بودهاند ،شباهت زيادي به آشيانهها و النههاي جانداراني چون موريانهها در زمين
دارند .با گسترش فضاي سکونتي و نياز به نور مناسب ،گودالهايي بدين منظور در جلوي اين
فضاها حفر شد .با تسلط تدريجي انسان بر محيط پيرامون و با استفاده از مصالح طبيعي موجود،
سطح اين سکونتگاهها کمي به سطح زمين نزديکتر شد و در نهايت با ساخت کلبهها و کپرهاي
مستقر بر سطح زمين ،خروج کامل آنها از درون زمين عملي شد .البته در نقاطي که خاک مناسب
کشاورزي محدود بود و يا هواي مناسب وجود نداشت ،با فرورفتن به درون زمين و با ايجاد
حياط مرکزي ،آسايش حرارتي و نور مناسب تأمين ميشد .نمونه تکامل يافتة اينها در گودال
باغچههاي ايران و يا در ايالت شانکسي چين وجود دارند ،که امروزه نيز ميليونها نفر را در خود
جاي دادهاند.
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شكلهاي  27تا  .30پالن ،نما و برشهاي از فضاهاي دستكند در دشت
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در کتاب «معماري بدون معمار» ،از جمله چنين درج شده است« :يکي از اساسيترين راهحلها
در زمينة کمبود مزارع در چين ،ايجاد شهرها و دهکدههاي زيرزميني است .در اين نواحي زمين
بهخاطر نرمي آن بهآساني کنده ميشود .لذا در اين مکانها جادهها تا بيشتر از 12متر از سطح
16
اصلي خاک به وسيله عمل چرخها گود شدهاند .در شهرهايي مانند کانسو 14و شانسي 15و هنان
در حدود  10ميليون نفر در خانههايي که در زي ِر زمين درست شدهاند زندگي ميکردند ...در اين
آپارتمانهاي زيرزميني اتاقها حدود  4تا  9متر عرض دارند و تا سقف که به صورت قوسي است،
حدود  4متر است .اين اتاقها بهوسيله دريچههايي به حياط مرکزي باز ميشوند ،و نور و هواي
الزم از اين طريق به دست ميآيد» (ردفسکي« .)24 ،1353 ،در اينجا اتاقها در درون بستر رو به
سمت جنوب و غرب و شرق کندهشدهاند .از جبهه رو به شمال معمو ً
ال دسترسي انجام ميشود.
جبهه دريافتکننده نور ،جنوب اتاقهاي اصلي است .هر اتاق مجهز به اجاقي است که از خاک
کوبيدهشده ساخته شده است ...حياط مرکزي (چاه آسمان) بهشکل چهارگوش است ،زيرا چينيها
معتقدند که در آغاز جهان غاري با مقطع مربع بوده ،که گنبد آسمان بر باالي آن قرار داشته است
و امپراتوري چين در مرکز هندسي زمين ـ يعني جايي که به باور آنان آسمان و زمين به يکديگر
مرتبط ميشدند ـ قرار گرفته بود .بر پايه اين جهانبيني فضاهاي چيني از طريق سلسلهاي از
حياطهاي چهارگوش تعريف ميشوند» (.)Loubes, 2004, 72

شكلهاي  31و  .32نما و پالن خانهاي در چين
منبعLoubes, 1984, 72 :
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از نمونههاي مشابه ديگر منطقه ماتماتا 17در تونس است که روستاهايي را با اين سبک معماري
دربرميگيرد که تا دو دهه پيش حدود  700نفر را در خود جاي داده بودند ،ولي امروزه اکثراً
بهعنوان مکانهاي اقامتي گردشگران مورد استفاده قرار ميگيرند.
در توصيف فضاهاي اين مجموعه ليبد چنين مينويسد« :در شروع ،گودالي مدور به قطر  3تا
 4/5متر و يا مکعبشکل با اضالع  3/5تا  7متر حفر ميکنند ،و عمق آن از  5تا  10متر متغير است.
سپس راهرو ورودي کنده ميشود .به دور اين حياط اتاقها به تعداد مختلف و در اندازههاي متفاوت
تعبيه شدهاند؛ و اندازه و تعداد اتاقها بنا به وضعيت اقتصادي خانوارها متفاوت است .در هر مجموعه
چند خانوار زندگي ميکردند .معمو ً
ال بزرگترين اتاقها ابعادي حدود  8متر طول 4 ،متر عرض و 3
متر ارتفاع دارند .اتاقها بر اساس سلسلهمراتب قومي و هر يک در محل مشخصي استقرار يافتهاند.
بزرگ اين خانوار در اتاق سمت راست حياط که سطحي حدود يک متر باالتر از حياط داشت (به نوعي
نماد استقرار در قله کوه و زندگي پيشين در قلعههاي مستقر در قله بوده است) استقرار مييافت و
در سمت چپ ،اتاق اصلي و ذخيره احداث ميشد .در دو سمت ديگر حياط بقية خانوادهها استقرار
مييافتند .سرانجام نيز آشپزخانه و انبارها قرار ميگرفتند» (.)Libaud, 1986, 121

شكل  .33واحد مسکوني در ماتماتا ،تونس

منبعLibaud, 1986, 121 :
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اين نوع فضاها را در معماري شهرهاي کاشان و کرمان و يزد ،فراوان ميتوان ديد .الزم به
ذکر است که فرم حياطهاي مرکزي در ايران نيز مانند چين به شکل چهارگوش است .اين فرم
به دليل ايجاد تعادل و نظم بين فرمها و احجام و تقارن الزم ،از ديرباز مورد استفاده ايرانيان
قرار ميگرفت« .در نواحي مرکزي ايران معمو ً
الحياطها به اندازه يک طبقه قديم (حدود  6متر) در
سطحي پايينتر از معابر قرار داشتهاند .ورود به اين خانهها ميبايست از طبقه باالتر از حياط
صورت گيرد .براي دسترسي يافتن به فضاهاي مختلف خانه ،همسطح با طبقه دوم عمارت ،فضاي
عبوريِ روبازي در پيرامون حياط در نظر گرفته ميشد که حياط را دور ميزد و نام مخصوص
داشت .در کاشان به اين گونه خانهها «پايين ـ باال» ...و در يزد به آنها «گودال باغچه» ميگويند .در
بوشهر نيز خانههايي مشابه با بهرهگيري از اين الگو وجود دارد» (حائري مازندراني.)124 ،1388 ،

شكلهاي  34و  .35مقطع و نمايي از خانه پيرنيا در نايين

منبع :نگارنده
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شكل  .36خانه گياهي در سوئيس

منبعTerbbi & Bertholon, 2007, 151 :

شكل  .37خانه مدفون در زمين در انگلستان
منبعTerbbi & Bertholon, 2007, 151 :

نامۀ معماری و شهرسازی

با توجه به شناخت بهدست آمده از اينگونه آثار ،ميتوان نتيجه گرفت که تمامي آنها بر اساس
کيفيت ويژه بستر طبيعيشان و احترام انسان به طبيعت ايجاد شدهاند .منظر طبيعي پيرامون
مجموعه در تمام آنها ،بهخوبي حفظ شده و با کمترين دخل و تصرف در محيط صورت پذيرفته
است .بهدليل استفاده از آسايش حرارتي ثابت اينگونه فضاها ،مصرف انرژي ناچيز بود و به اين
ترتيب تعامل هوشمندانهاي بين زيست انسان و طبيعت شكل ميگرفت كه بهرغم تحوالت بعدي
پايداري منحصر به فردي به آن ميداد .در دنياي کنوني و با توجه به بحران انرژي ،تجربه استفاده
از اصول بهکار رفته در اين معماري ميتواند بسيار مفيد باشد .يادآوري جمله فرانک لويد رايت
پس از گذشت حدود هشت دهه ،چه بسا هنوز هم مصداق داشته باشد که« :هيچ خانهاي هرگز نبايد
در باال و يا بر روي تپه ساخته شود بلکه بايد جزئي از تپه و متعلق به آن باشد ».بر پا كردن کلبه
و يا ويالهاي بر افراشته در نوک قلهها و خطالرأس ارتفاعات در اين زمان (به بهانه بهرهگيري
ديد و چشمانداز مناسب) به از بين رفتن منظر طبيعي و به هم خوردن خط آسمان منجر ميشود.
اين در حالي است كه با فرو رفتن در دل زمين ،هم ميتوان چشمانداز الزم را داشت ،هم خط
آسمان تعريف اوليه خود را حفظ خواهد كرد ،و هم انرژي مصرفي به حداقل خواهد رسيد و از
لحاظ اقتصادي نيز کام ً
ال سودآور خواهد بود .در اين حالت حفظ محيط زيست ،صرفه اقتصادي
و نيازهاي ساکنان ـ که ارکان توسعه پايدار به شمار ميآيند ـ در نظر گرفته شدهاند.
از دهه  30ميالدي به بعد تحوالت گستردهاي در خصوص توجه به معماري منظر و نيز
صرفهجويي در مصرف انرژي صورت گرفته است و پروژههاي متعددي برگرفته از اصول
معماري دستکند طراحي و اجرا شدهاند .طراحي جديد خانههاي فرو رفته در دل تپهها ،بهويژه
در کشورهايي مانند سوئيس و يا انگليس ،نشاندهنده اراده طراحان و تبعيت آنان از بستر و
چشماندازهاي طبيعي است تا ضمن حفظ معيارهاي زيباييشناسانه ،کمترين آسيب به محيط
طبيعي وارد گردد و نماها و احجام مناسب و مطلوبي نمايان گردند.

پژوهشي در گونهشناسي معماريِ «دستكند»

در مقايسه ميتوان فلسفه وجودي اين نوع از معماري را كام ً
ال متفاوت از شهرها و تونلهاي
زيرزميني دانست .در واقع ارزشمند بودن زمين به همراه گرماي شديد محيط موجب ميشد که
فضاي سکونتي به پايين منتقل گردد و در تابستان گرم و زمستان سرد ،از آسايش حرارتي مطبوع
زمين استفاده شود .اين فضاها به واسطه حياط مرکزي در مقايسه با ديگر فضاهاي دستکند ،نور
و دسترسي مناسبتري دارند و قرابتشان نيز با معماري مرسوم مسکوني بيشتر است.
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شكلهاي  38و  .39کازا ميال ،اثر گائودي در بارسلون اسپانيا
منبعTerbbi & Bertholon, 2007, 148 :
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از نمونههاي موفق ديگر ميتوان به مرکز شهر تاريخي سالزبورگ اشاره كرد .در اين سايت
که در فهرست آثار جهاني نيز قرار دارد ،با الهام از معماري گذشته آن (برگرفته از صخرهها
و تونلهاي دستکند شهر قديم) ،كوشش شده است تا تعادلي مرکب از نماسازيهاي مورد نياز
امروز و استفاد از نماي سنگي طبيعي ديروز حاصل آيد و چهرهاي از شهر ارائه گردد که با
شهرهاي اطراف آن متفاوت است و هويت ويژهاي دارد.
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در برخي از موارد طراحان مستقيم ًا با آفرينش فرمهاي نرم و انعطافپذير سعي در تقليد
از عناصر طبيعي داشتهاند .به طور مثال ،نماي مجموعه کازا ميال اثر معمار معروف گائودي در
بارسلون اسپانيا عمدت ًا برگرفته از فرمهاي موجود در طبيعت است .با مشاهده شباهتهاي اين
مجموعه و نماهاي آثار دستکند ،ميتوان به راز جاودانگي اين اثر که برگرفته از اشکال طبيعي و
سازگار با محيط و روح و جسم انسان است ،پيبرد.

منبع :نگارنده
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شكلهاي  40و  .41نماهاي سنگي و معابر زيرزميني در سالزبورگ اتريش

Malcom Wells Prône
Dwelling Overhanging
Built into Overhanging Rock Shelter
Mesa Verde
Anasazi

 [اينكه بناي مورد بحث] نمونه و گواه منحصر به فرد و يا حداقل:معيار سه يونسکو در زمينة ثبت جهاني آثار6 .6
.استثنايي از سنت فرهنگي يا تمدني زنده يا نابود شده باشد
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Matera
Santorini
Almanzora
Tuff Cones  ياCone Dwelling
Gael Métroz
Habitation enterrée : و در اصطالح فرانسهEarth Sheltered Homes :در انگليسي1212
Habitation en وHabitation semi-enterrée : و در فرانسهPit Dwelling  ياSemi-earth Sheltered :در انگليسي1313
 يعني سکونت در گودال و در چاله،Habitation en fosse  وpoche
14. Kansu
15. Shansi
16. Honnan
17. Matmata
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7.
8.
9.
10.
11.
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1.
2.
3.
4.
5.

پينوشتها

ـ اسماعيلي طاهري ،حسن ( )1388بررسي ويژگيهاي شهر زيرزميني «اويي» در كاشان از لحاظ اصول و
اهداف پدافند غيرعامل ،دانشگاه صنعتي اميرکبير.
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اشرفي ،مهناز (« )1388پيرامون ثبت جهاني و ضرورت ثبت آثار» ،فصلنامه ميراث ملي ،شماره  2و  ،3ص
.12-17
اشرفي ،مهناز ( )1382گزارش سفر به ترکيه ،پايگاه پژوهشي روستاي تاريخي ميمند.
اشرفي ،مهناز؛ حقيقت ناييني ،غالمرضا و ديگران ( )1389پرونده مقدماتي سريالي ثبت جهاني آثار معماري
دستکند ايران ،سازمان ميراث فرهنگي ،تهران.
اشرفي ،مهناز ( ،)1382تجربياتي در ساماندهي روستاي تاريخي ميمند ،سازمان ميراث فرهنگي ،پايگاه
پژوهشي ميراث فرهنگي و گردشگري ميمند.
پاپلي يزدي ،محمدحسين و لباف خانيكي ،مجيد ( )1379قناتهاي تفت ،معاونت پژوهشي سازمان ميراث
فرهنگي كشور ،تهران.
پاپلي يزدي ،محمدحسين (« )1364آسيابهايي که با قنات کار ميکنند» ،نشريه دانشکده ادبيات و علوم
انساني ،دانشگاه فردوسي مشهد ،سال هجدهم ،شماره يكم.
آرشيو پايگاه ميراث فرهنگي روستاي ميمند ( )1382مجموعه تصاوير ،کرمان.
حائري مازندراني ،محمدرضا ( )1388خانه ،فرهنگ ،طبيعت ،مرکز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري.
خاکسار ،علي ( )1387کاوشهاي باستانشناختي سامن ـ مالير ،شهر پنهان ،سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع
دستي و گردشگري استان همدان.
ردفسکي ،برنارد ( )1353معماري بدون معمار ،معرفي مختصري از معماري بيريشه ،ترجمه :محمدرضا
پويشمند ،فرخ کيان ارثي و ديگران ،نشر گام ،تهران.
سادات بيدگلي ،محمود و ساروخاني ،زهرا (« )1387بررسي علل تاريخيـ اقليمي ايجاد اوييها در منطقه
کاشان» ،فصلنامه گنجينة اسناد ،شماره .71
ساروخاني ،زهرا ( )1383کاوش در اويي شهر نوشآباد ،گزارش فصل اول ،سازمان ميراث فرهنگي کشور.
شکاري نيري ،جواد (« )1371معماري صخرهاي» ،نشريه معماري و شهرسازي دوره چهارم ،شماره  22و
 ،23ص 27ـ.19
ميرفتاح ،علي اصغر و شکاري نيري ،جواد (« )1375دهکده صخرهاي اباذر» ،نشريه اثر ،شماره  26و  ،27ص
 85ـ. 60
همايون ،غالمعلي ( )1354فلسفه معماري صخرهاي و تمرکز در روستاي ميمند کرمان ،فرهنگ معماري،
شماره .1
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