
 

  

  

  الگوسازي در مسکن متکـی بر دانش بومـی
 تهیه و تنظیم: کامبیز مشتاق گوهــري؛ دکتري معمــاري و دانشیار گروه معماري دانشگاه سیستان و بلوچستان

  

ها و الگوهاي معماري و شهرسازي معاصر کمتر مورد توجه انطباق با روشسازي در معماري امروز بدلیل عدمدانش بومی مسکن
هایی براي ساله قابلیتصدشود دانش و معرفتی چنداست، البته این موضوع از جهاتی هم طبیعی است اما سوال این است که آیا می

آموختن در معماري وشهرسازي معاصر نداشته باشد؟ امروز بازخوانی معماري گذشته تا روزگار باستان دانشی کاربردي در سپهر درس
هزینه را براي برخی هایی ساده و کمحلتواند راههاي مختلف معماري گذشته میصنعتی است. جنبهمعماري برخی کشورهاي 

رو نگاه به گذشته به معنی بازتولید الگوها و فضاهایی نیست که در روزگار اینهاي جدي معماري و شهرسازي ارائه دهد. ازچالش
میدن نحوه ارتباط معماري با انسان و محیط پیرامونش است. اینکه معماري ایم، بلکه بیشتر به معنی فهمعاصر از آنها عبور کرده

اش را تسهیل کند، چگونه عالوه بر ایجاد آسایش زمینه ارتقاي سطح زیست و توانسته استقرار انسان در محیط پیرامونیچگونه می
ها و هاي همسایه و ضرورتغرافیا، فرهنگفرهنگ او را فراهم ساخته است؟ در کشور ما محیط پیرامونی انسان، شامل اقلیم ج

توان هاي منابع آب، انرژي و مصالح ساختمانی، در طول سالیان دراز نوعی معرفت ساخت و معماري پدید آورده که نمیمحدودیت
ت ایران زنجیرههاي جدي محیط پیرامونی انسان در فالآنها را در آموزش و بازآفرینی معماري در روزگارمعاصر نادیده انگاشت. چالش

هزاره در این فالت حفاظت کند و بخشی از هاي فنی را پدید آورده که توانسته انسان ایرانی را در این چنداي از دانایی و مهارت
  کنون تأمین شده است. پیوستگی فرهنگی تاریخی انسان ایرانی از طریق پیوستار منسجم معماري ایرانی تا

هاي محیطی باشد، اما هاي تعامل با چالشتواند در زمینه مفاهیم و شیوهي معاصر ازمعماري بومی میگرچه بیشترین بازآموزي معمار
هاي معماري و شهرسازي در روزگار معاصر هایی براي چالشحلهاي کاربردي راهتوان در موارد بسیاري نیز حتی با رجوع به شیوهمی

  نیز جست. 
هاي آغاز آغاز شد، در سال 80در شهر زاهدان نیز از این دست بود. این تجربه از اوایل دههنشینی تجربه ما در زمینه مشکل حاشیه

وبلوچستان موجب گردید که موجی از مهاجرین روستاهاي رو به زوال به شهر زاهدان سالی گسترده در استان سیستانخشک 80دهه
نشینی حومه زاهدان یعنی، شیرآباد، کریممنطقه عمده حاشیهدلیل سطح معیشت وپیوندهاي قومی در یکی از سهروي بیاورند و به
شدند با ورود این هاي پرچالش زاهدان محسوب میگیرند. این مناطق که در همان زمان هم در زمره حاشیهآباد و بابایان جاي



هایی با مصالح پست و ارزانمهاجران صحنه درگیري میان این مردم با مأموران شهرداري شد. هر شب دور از چشم مأموران اتاق
اي در آنها ساکن بودند. حجم این اسکان آورد که عدهمیدرها و بیابان پیرامون از زمین سر بهنشینیقیمت در مناطق میان این حاشیه

در محدوده  نشینی منطقه شیرآبادشده به حاشیهاضافهمجاز به حدي رسید که شوراي تأمین استان دستور تخریب این بافت تازهغیر
  آباد را صادر کرد. روستاي همت

آالت شهرداري زاهدان براي تخریب این بافت پرچالش موجب درگیري میان مردم ساکن در آن با ورود نیروي انتظامی و ماشین
ین بافت خودرو رغم تخریب بخشی از امأمورین انتظامی و شهرداري شد و کار به تیراندازي از دو سو رسید که با مداخله مسئوالن به

شده آنها هاي ساختهطور سرپناهداده بودند و همیناین مداخله متوقف شد. مردمی که در این مناقشه بخشی از اموال خود را از دست
نیز تخریب شده بود، جهت تظلم و دادخواهی به دفتر یکی از نمایندگان شهر زاهدان در آن زمان، (دکتر جعفر کامبوزیا) رجوع 

گرفته شد تا اگر امکانی وجود داشته باشد جهت اسکان این مردم در حاشیه روستاي تنش بود که تصمیماین فضاي پر کردند. در
گرفت، بنیاد مسکن انقالب اسالمی زمینه ساخت نوعی آباد که از طریق  منطقه شیرآباد با شهر در ارتباط نزدیک قرار میهمت

  این مردم فراهم سازد.  حال مناسب را برايسرپناه ارزان و در عین
اي اي بود که از سوي جامعه حرفهموقت و اسکان در شرایط بحران تجربهبه اینکه تجربه بنیاد مسکن در زمینه اسکان با توجه

استفاده توسط مردم محلی مورد معماري مورد نقد جدي بود و در مناطقی چون شهرستان بم پس از زلزله الگوهاي مسکن مورد
گل، وقیمت خشترار نگرفته بود، نگارنده و جمعی از دوستان پیشنهاد کردیم تا مساکنی را با استفاده از مصالح ارزاناستفاده ق

اي احداث کنیم گونهنظر و با کمک خود مردم، جهت اسکان این جمعیت بهبرگرفته از الگوهاي معماري بومی و روستایی منطقه مورد
رو این جمعیت احساس بیگانگی با فضاي جدید در خوانی داشته باشد و از ایندأ این جمعیت همکه هم با خاستگاه و روستاهاي مب
اي بر جاي در نظرگرفتن حاشیهآباد این بافت جدید را بهطور با تأکید بر حوزه نفوذ روستاي همتحاشیه شهر زاهدان را نکند و همین

و با تأثیري که بر طراحی این مجموعه خواهیم گذاشت از رهگذر استفاده از آباد بدانیم نوعی توسعه روستاي همتشهر زاهدان، به
هاي کالبدي را براي این بافت مسکونی ایجاد کنیم که هم براي مردم ساکن در آن و روستایی ایرانی، جذابیت-الگوهاي معماري بومی

اشد این مجموعه طرح در قالب نوعی مشارکت مردمی ساز و دلنشین ببینند، هویتهم براي شهروندان زاهدانی که این منطقه را می
بندي و پیشنهاد کاربري اراضی در محله مورد نظر هم رسید، براي تحقق این امرهم جلسات متعددي با پیش رفت و به قواره

نگامی که جهت کارشناسان و مسولین سازمان مسکن و شهرسازي و بنیاد مسکن انقالب اسالمی در زاهدان و تهران برگزار شد. اما ه
شده اقدام شد، اختالفات میان  ارکان سیاسی استان مانع اجراي این طرح شد، اما توجه ما به این منطقه در ادامه اجراي طرح تهیه

گرفت و روي ناهمواريشهر زاهدان قرار میدیگري پیدا کرد و بخشی از بافت منطقه شیرآباد که در تالقی با بافت شهري شمالشکل
  است. گرفت اکنون موضوع تحقق این طرح با کاربري گردشگري صنایع دستی شدهبخش از شهر قرار می هاي این

هاي شمال دلیل ترکیب با ناهمواريگردد، بهترین بخش از بافت حاشیه شهر زاهدان محسوب میاین بافت خودرو که اتفاقًا قدیمی
ردشگري شهري در زاهدان تبدیل شود و در طرح کلی براي ساماندهی سیما توانند با تحقق این طرح خود قابلیتی براي گزاهدان می

شده تا بتوان با تشویق حرکت جمعیت شهري از گرفتههاي سنتی در نظرو منظر این منطقه، یک بازارچه صنایع دستی و رستوران
  ان متن و حاشیه دست یافت.اي و ترمیم گسست اجتماعی میسازي این بافت حاشیهنوعی به توانمندمرکز به حاشیه به

  


