
 

 
 921 -19ص ، 9011، بهار و تابستان 03 شمارهشناسی، سال هفدهم، نامه انسان

 مقاله علمی 

شناسی  مردم پایه مطالعه باستان یابی معماری شهداد کرمان بر باز

 معماری ماخونیک
 1طاهره رحیم خانی

 (01/10/00، تاریخ تأیید: 01/10/09)تاریخ دریافت: 

چکیده
 .ها امروزی است شناس و تفاسیر او نسبت به داده شناسی مشاهده باستان های باستان در کاوش 

تاریخی و یا تاریخی در آن زندگی  از های پیش توان شرایطی را ایجاد کرد که انسان نمی هرگزهمچنین 
های مختلف در جوامع زنده امکان مشاهده  شناسی با بررسی شرایط و ساخت مردم کردند. اما باستان می

ندارد،  شناختی امکان آن وجود های باستان عینی و پیگیری فرآیند تداوم و تغییرات را ،که در زمینه
طریق بررسی میدانی  تحلیلی که از-استفاده از روش توصیفی آن است با این مقاله بر کند. فراهم می

صورت  1141-49های  در طی سال شناسی و با تکنیک پرسشنامه و مشاهده مستقیم مردم باستان
لعات صورت تا از این طریق و براساس مطا افتاده بپردازد، گرفت، به بررسی معماری روستایی دور

نظر  اساس مطالعات صورت گرفته به سازی در شهداد کمک کند. بر گرفته به بازیابی روند تحول خانه
گذار در  های بافت درحال سازی در شهداد شباهت جالبی با مجموعه سازه رسد روند تحول خانه می

 ماخونیک دارد. 

 شناسی، شهداد، ماخونیک، معماری مردم باستان  کلیدواژگان:
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 مقدمه
شناسی سعی در بازسازی رفتارهای گذشته  گرفتن از علوم دیگر چون قوم شناسی با یاری باستان

ای مستقل  شناسی به شکل رشته مردم باستان همین دلیل به (.1۳: 1141مرتضوی، ) انسانی را دارد
به نقد  شناسان نوگرای آمریکایی شود. در این دهه باستان مطرح می14۹۱از اواسط دهه 

شناسی  مردم گیری باستان مورد شکل (. در1۱: ۲۱۱۲ هادر،) شناسی سنتی پرداختند استانب
ها  شناس و تفاسیر او نسبت به این داده شناسی مشاهده باستان های باستان شده: در کاوش گفته

شناسی  شد: باستان های مختلفی ارائه برای حل این مسئله راه (.91۲: 14۹1بینفورد،) امروزی است
 هدف  شناسانه با شناسی مشاهده انسان مردم . باستان(1: 14۳۹شیفر،) شناسی مردم بی و باستانتجر

(، و این نوع مطالعه میدانی، تولید، 1۳۲: 144۳ گرین،) درک چگونگی تغییرات مواد است
و  توجه ویژه به سازوکارهایی که تنوع کردن اشیا مادی را با و رها شناسی، توزیع، مصرف تیپ

کند در نظر گرفته، از این سازوکارها در  ها را به بافت اجتماعی و فرهنگی مرتبط می تفاوت
 (.0۱: ۲۱۱1نیکالس و کرامر، ) کند گیری می فرهنگی نتیجه جریان تحول

کارگیری این  ها و هدف نهایی آن به شناسی شناسایی و توضیح الگو مردم هدف اولیه باستان 
واقع کاربرد  در (.۲۱۹: 1440 اکانل،) ان گذشته استدانش در بررسی و توضیح رفتار انس

تهیه الگو  -۲نگاری  قیاس قوم-1شناسی به سه صورت است:  مردم نگاری در باستان های قوم داده
 نگارانه است های مردم استفاده از داده نگاری با نهایت آزمودن فرضیه در قیاس قوم و مدل و در

است. این تئوری با « وسط تئوری حد»پایه  شناسی بر مردم انمقایسه در باست(. 49: ۲۱10استایل، )
های ایستا گذشته و  دارد فاصله میان داده کار دارد و سعی های ایستا و پویا سرو دو گروه داده

ها با دیدی  گیری محوطه این راه به مطالعه فرآیند شکل  کند و در پویای امروزی را پر
 (.14۹: 14۹۱تریگر، ) زمانی بپردازد شناسی و فرا باستان

اینکه  دلیل   های امروزی، به دارد که باوجود پیشرفت در جامعه ایران هنوز روستاهایی وجود 
ها  قبل در آن  اند، روش زیست چند هزار سال جغرافیایی هستند و کمتر توسعه یافته  در انزوای

روستای ماخونیک  دارد و زندگی و نوع معیشت این روستاها وابسته به طبیعت است. جریان
نظر تقسیمات کشوری جزو دهستان درح، بخش  نمونه کامل چنین روستایی است. این روستا از

: 11۹9   برآبادی و شعیبی،) شود جنوبی محسوب می سربیشه، شهرستان بیرجند از استان خراسان
سبک معماری  است، 1و جدید ۲گذار ، درحال1(. معماری روستا شامل سه بافت سنتی۲۳

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 119۱سال قبل تا  1۱۱حدود  1
 ۲ 11۹9-119۱ 
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های آن  طوری که معموالً ارتفاع خانه انگیز است، به های بافت سنتی بیش از هر چیز شگفت نهخا
دارد،  زمین قرار رسد. این بافت که در دامنه تپه و به نوعی گودی سانتیمتر می 19۱حداکثر به

ها از  کوچک از تنه درخت است. شکل خانه هم فشرده با در کوتاه و بسیار هایی به دارای خانه
تر است. تحول  زمین پایین کند وکف آن حدود یک متر از سطح منطق ریاضی خاصی پیروی نمی

 خور بررسی است توجه و در چنین معماری ساده به سوی معماری با شکل امروزی بسیار جالب
 (. 10۲: 1149خانی،  رحیم)

ونگی اساس شواهد معماری به دست آمده از شهداد و چگ برتا   در این پژوهش تالش شد
اساس   این  گیرد، بر  نظرگرفتن مقیاس زمانی و مکانی مقایساتی صورت روند تحول آن بدون در

جهت  تر و هدفمندتر، عاری از اشکال نیست. منسجمای  این پژوهش بعنوان آغازگر مطالعه
ابتدا به بررسی اقلیم و  ریزی شد: من در شناسانه پی مردم امر پژوهشی باستان این رسیدن به

و با رعایت اصول  ۲و مشاهده مشارکتیمحیط ماخونیک پرداختم و سپس با روش میدانی  ستزی
ها، به بررسی معماری  زمینه حضور و زندگی در مکان مورد مطالعه در تمام فصل نگاری در مردم

استقرار در منزل   ماخونیک و نحوه استفاده مردم از این معماری پرداختم. در بررسی میدانی با
ها  یک از بافت اهالی و مشاهده مستقیم و با تهیه فرم و پرسشنامه متناسب با معماری هر یکی از

دست آورم،   اهالی کوشش کردم تا شناخت دقیقی از معماری روستا به  نهایت، مصاحبه با  و در
 باستانی انجام شد.  شناسی محوطه مطالعه باستان سپس در مرحله بعد تالش برای

سازی در سایت باستانی شهداد  ی در این پژوهش تحلیل تحول خانهبنابراین هدف اصل 
  شناسی معماری روستای ماخونیک است. مردم براساس مطالعه باستان

 پیشینه پژوهش
شناسی به چاپ رسیده که  مردم های زیادی در مورد باستان نامه ها، کتاب و پایان تاکنون مقاله 

های استقرار  شناسی الگو مردم باستان»چون: هایی  یان نامهشد؛ پا ها اشاره خواهد تعدادی از آن به
نگارش روح اهلل یوسفی زشک « شرق خراسان روستا یا نحوه معیشت و کاربری فضا در جنوب

گران و  کنش اقتصادی اجتماعی کوچ هم بر» (،11۹1یوسفی زشک، ) در مقطع کارشناسی ارشد
« اری در زاگرس مرکزی در دوران کلکولتیکاستقرهای  یکجانشینان و نقش آنها بر تحول الگو

بررسی سلسه مراتب اجتماعی و » (،11۹9) ارشد  رضا قربانی در مقطع کارشناسی نوشته حمید

                                                                                                                                           
 تاکنون11۹9 1 
 .کند مطالعه معنا پیدا می  ای که با حضور و زندگی در محل مورد روش مشاهده ۲ 
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اقتصادی در روستاهای امروزین دشت درگز خراسان با توجه به نظریه مکان مرکزی و روش 
بم، »( و ... کتاب: 11۹1) شدیزدی در مقطع کارشناسی ار نوشته لیال پاپلی« شناسی باستان قوم

( و 11۹4یزدی،  گاراژیان و پاپلی) «فاجعه بم پس از زلزله شناسی  باستان بودن یا نبودن: قوم
 «های مناطق شمالی استان ایالم نشینی ایلراه شناسی کوچ مردم بررسی باستان»هایی مانند:  مقاله

 «ها نمونه مورد مطالعه بم پس از زلزله ها مدل شناسی فاجعه، الگو باستان قوم» (،114۱نورالهی،)
 شناسی تغییرات ساختاری وکارکردی و معنای نماد باستان قوم»یزدی و گاراژیان، بی تا(،  پاپلی)
یزدی،  شکویی و پاپلی) «نمونه مورد مطالعه: شمایل مذهبی در زمینه فاجعه زده شهر بم()

نمونه مطالعاتی: ) زده های فاجعه در بستر بررسی تاثیر تغییرات جمعیتی بر نظام مبادالت»(، 11۹۹
 ( و ... 11۹۹خوی،  دژم) «بم پس از زلزله(

برآبادی ) «شناسی روستای ماخونیک مردم»بررسی روستای ماخونیک، از طریق مطالعه کتاب 
ماخونیک عدالت اجتماعی فراموش شده، هنر زیستن در »هایی چون:  ( و مقاله11۹9 و شعیبی،

توریسم فرهنگی در مناطق روستایی، مطالعه موردی »(، 11۹9 ی یزدی،پاپل) «شرایط سخت
ساختار نظام سنتی مدیریت آب، مطالعه »(، 11۹4 یوسفی محمود و آستانی،) «روستای ماخونیک

گردشگری های  جاذبه»(، 114۱شاطری و همکاران، ) «جغرافیایی قنات ماخونیک موردی موقعیت
نگی در روستای ماخونیک در شهرستان سربیشه استان و تغییرات اقتصادی، اجتماعی و فره

سنتی  بررسی نوع نگرش»(، 114۲گل محمدی و همکاران، ) «جنوبی در دو دهه گذشته خراسان
مطالعه موردی ماخونیک، روستای ) انگیزترین مناطق روستایی یکی از شگفت فرهنگی در و تنوع

شناسی معماری  مردم باستان»هایی چون  مهنا (، و پایان11۹4آستانی، ) «های ایران( پوت لی لی
 ( صورت گرفت. 1149خانی،  رحیم) خانی نوشته طاهره رحیم« ماخونیک

 مورد مطالعه میدان
روستای ماخونیک تابع دهستان دُرح، بخش مرکزی شهرستان سربیشه در موقعیت جغرافیایی: 

 (.1نقشه) جنوبی است استان خراسان
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 (۹: ۱۹۳۱شاطری و دیگران، ) در ایران : موقعیت کلی ماخونیک۱نقشه 

هاست. اهالی  روستا و ماخونیک بزرگترین آن1۲ای متشکل از  این روستا در مرکز منطقه
(. این ۳0: 11۹0زاده،  هاشمی) دانند روستای دیگر اصل و نسب خود را از ماخونیک می1۲

یرجند مرکز استان کیلومتری ب 191کیلومتری سربیشه مرکز شهرستان و  ۳۹ روستا در فاصله
(. ۲: 11۹4آستانی، ) است گرفته کیلومتری دُرح مرکز دهستان قرار ۲1جنوبی و در فاصله  خراسان

این باورند  دارد. مردم روستا بر  ماخونیک در نزدیکی مرز ماهیدشت، مرز ایران و افغانستان قرار
اند؛ اما تحقیق مستقلی  چ کردهسو کو که افغان تبار هستند و در روزگار قدیم از افغانستان به این

است. روستا در محدوده کوهستانی و در جنوب دامنه کوهی به نام  در این مورد انجام نشده
طول صدها سال از محیط پیرامونی خود  دلیل در همین دارد. به ، در مسیری صعب العبور قرار1الخ
 راف خود کمتر تاثیر پذیرفتهمانده و از تغییرات تکنولوژیکی، اجتماعی و فرهنگی محیط اط جدا

 (.۲نقشه ) (1: 114۲گل محمدی و دیگران، ) است 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ای  : موقعیت ماخونیک در تصاویر ماهواره۲نقشه 

اقتصاد معیشتی در ماخونیک بر پایه کشاورزی و دامداری محدود و البته گردآوری و 
ه عنوان بخشی دیگر از بافی ب های اخیر کارگری و قالی دستی است. ضمن اینکه در سال صنایع

در روستا بسیار کوچک و گاه  1کشاورزیهای  اقتصاد روستا قابل مشاهده و بررسی است. زمین
 (.1تصویر) ۲متر است 1×1به ابعاد 

  
 های کشاورزی در ماخونیک : زمین۱تصویر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دهند و از درختان  های خود را به کشت سیر، شلغم، چغندر، جو و یونجه اختصاص می بیشتر زمین کشاورزان 1
 حدودی زرد آلو دارای اهمیت است. میوه تنها عناب و تا

های محدود  بری مکرر، زمین علت این ابعاد کوچک زمین را باید در تقسیم زمین به مرغوب و نامرغوب، ارث ۲
 د فروش زمین و یا معاوضه آن در ماخونیک اشاره کرد.و عدم خری میان فرزندان
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است. رأس بز برای هر خانواده  0تا 1داری  صورت محدود و تنها با نگه روستا به دامداری در 
شود. ضمن  داری می شمار و برای مصارف گوشتی نگه صورت انگشت بر بز، گوسفند به عالوه

عدد است. دامداری و کشاورزی تاثیر زیادی  1۱حاضر تعداد گاو در روستا کمتر از  حال اینکه در
 است. بر معماری ماخونیک داشته

ست که روند تحولی فرد ا به ماخونیک روستایی با معماری منحصر معماری ماخونیک:
توجهی را در بافت سنتی با معماری ساده و ابتدائی تا معماری نسبتا پیشرفته در بافت جدید  قابل

به سه بافت: سنتی، در  توان ماخونیک را بندی کلی می است. در یک طبقه پشت سر نهاده
بافت جدید گذار و جدید تقسیم کرد. در این قسمت روند تحول معماری از بافت سنتی تا  حال

 (.1نقشه ) شد  بررسی خواهد

 
 وضعیت سه بافت در ماخونیک :۹نقشه 

 (۱۹۳۱بنیاد مسکن انقالب اسالمی، ) بافت جدید    گذار حال بافت در   بافت سنتی   

طور فشرده و  قدیم، به ها در ترکمن  توجه به عوامل امنیتی و حمله با1ها در بافت سنتی، سازه 
ها در شیب قراردارند  این بیشتر سازه بر اند. عالوه گرفته دی کوه ماخونیک قرارگو  بدون حیاط در
ها از گودی کوه خارج و در اطراف  رفع ناامنی گذشته، سازه توجه به گذار با حال اما در بافت در

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .کاربرد خانه برای سکونت انسان ساخت با کاربری مجزا از سازه لغتی کلی جهت توضیح هر نوع معماری انسان1 
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اند. در  حدی در جنوب روستا گسترش یافته ها و متمرکز در شمال و تا بافت سنتی و باالی تپه
دلیل همجواری  بجز قسمت شمالی به) ها در سه ضلع شرقی، غربی و جنوبی ید سازهبافت جد

 اند.  با ارتفاعات( گسترده شده
ها  توجه بافت سنتی که در نگاه اول بسیار جالب توجه است؛ تنوع پالن سازه ویژگی مورد

ندارد. در ها میان شکل بیرونی و پالن داخلی تطابق وجود  که در بسیاری از سازه است، چنان
 ۲شکل گوشه و هشتی و تعدادی تقریباً راست 1ها با پالن تقریباً دایره این بافت، بیشتر سازه

 است 9قوتی وکاله1گوشه ای، راست صورت دایره ها بیشتر به هستند؛ اما شکل بیرونی سازه
 (. ۲تصویر )

 
 (۱۹۳۱نگارنده:) ها در بافت سنتی : تنوع پالن سازه ۲تصویر 

اوت: در بافت سنتی جهت حل مشکل شیب، کمبود مصالح و غلبه بر اقلیم علت این تف
اند و همین عامل  کرده را به حالت تقریباً زیرزمینی بنا 0منطقه، کف زمین را گود کرده و خانه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ها شکل کامال مشخصی ندارند. هیچ کدام از سازه 1
از نظر شکل مشابه با چادرهای عشایری  kolah quti قوتی های با سقف کاله  داخل سازهاصطالحی محلی است.  ۲

 است. 
 هایی با زوایایی نسبتاً منظم  سازه 1
 دارد. وبست قرار سقفی به شکل هشتی که چوب در دو طرف در زمین و در وسط به حالت قفل 9
 فضای ویژه جهت نشست، خواب و آشپزی 0
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گذار و جدید ضمن  حال در بافت در .1است ها شده سبب تفاوت شکل بیرونی و پالن سازه
ها در بافت سنتی  آیند. سازه می گوشه در صورت راست ها به پالن و شکل، سازه سازی یکسان

اند.  و با کمک اهالی و بدون نقشه قبلی ساخته شده  خانه صورت فاقد حیاط و توسط صاحب به
از خاک برداشته شده در کف خانه ) ۲گل طور کامل از سنگ با اندود کاه مصالح در بافت سنتی به

 نخورده بنه و انجیر است. راشبرداری( و چوب بومی و ت در حین گود
خاک مورد استفاده در این ) گذار مصالح همچنان سنگ و اندود کاهگل حال اما در بافت در 

های  برخی خانه بومی سپیدار است. در کیلومتر غرب روستا( و چوب غیر ۲از  1دوره خاک گیم
شود.  می ن کم دیدهمیهمان استفاده از مصالح جدید مانند آهن و آجر به میزا مهم چون خانه

اند؛  شده دار ساخته  مرکز در یک محدوده حیاطسطح با زمین و مت ها در این دوره بیشتر هم خانه
ها در این بافت  . سازه9دارد خارج از حیاط قرار علفی و دامی همچنان در اما دستشویی، سازه

است. در  ا اضافه شدهه تعداد سازه شده و متناسب با درآمد مالک به توسط بنایان محلی ساخته
خانه با حال و اتاق و ) سازی روز ساختمان های به اساس نقشه بافت جدید ساخت خانه بر

گچ یا  آشپزخانه( است. در این بافت استفاده از مصالح جدید چون: آجر، آهن، بلوک، اندود
ی، دامی و است و سازه علف دامی و علفی( مورد استفاده جز سازه به) های اصلی گچ درخانه کاه

ها در بافت سنتی  ورودی سازه است. اما در مورد در، جنس در شده داخل حیاط آورده به دستشویی
خاشاک و  و از خار ۹و دامی ۳های علفی و در سازه۹از چوب یکپارچه بنه 0های نشست برای خانه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

درحالی است که شکل  است؛ این داده را شکل قابل کندن، پالن سازه زمین با تعیین محدوده خاکی و سنگالخی غیر 1
عنوان مثال اگر چوب سقف کوتاه باشد دیوار  سازه درباال بستگی به اندازه چوب سقف و البته کاربری سازه دارد. به

ای کوچک  های دایره کند که این خانه ای پیدا می نتیجه سقف شکل دایره گیرد و در از پایین به باال حالت منحنی می
 .روند کار می داری علف و دام به هبرای نگ بیشتر

 همراه کاه ساخت به حال ترکیب خاک کف خانهِ در  ۲
3 game 

 های بافت قبلی با تغییر کاربری و یا بدون تغییر کاربری هستند علفی و دامی در این بافت بیشتر سازه سازه 9

 خانه با کاربرد سکونت انسان 0

 Pistacia Terebinthusی درخت محلی در روستا با نام علم ۹

 داری از محصوالت کشاورزی هایی جهت نگه سازه ۳

 داری حیوانات: بز، گوسفند، مرغ و خروس هایی جهت نگه سازه ۹
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تر سانتیم 1۱-0۱ورودی در این بافت یکپارچه و یا سنگ و چوب است. متوسط ابعاد در سنگ
 (. 1تصویر ) است

 
در از خاروخاشاک در بافت  -۲یکپارچه برای خانه نشست در بافت سنتی  در از چوب -۱: ۹تصویر 

در بیرونی -۵گذار  حال درورودی داخلی خانه در بافت در-۱در از سنگ یکپارچه در بافت سنتی  -۹سنتی 
(۱۹۳۱ارنده:نگ) در بیرونی خانه در بافت جدید -۶گذار حال خانه در بافت در  

یافته و  شدت افزایش ابعاد در به گذار، درورودی حیاط از جنس آهن است، حال در بافت در
مواردی چوبی  های نشست آهنی و در متر است. درورودی خانه ۲×1طور متوسط دارای ابعاد به

ما های دوره قبل است؛ ا ( و مشابه با خانه1×۹۱حدوداً) است. این در معموالً با ابعاد کوچک
است. در بافت جدید حیاط دو در آهنی ۳۱/1×۹۱ها بزرگ و دارای ابعاد برخی دیگر از این در

اند. در  گرفته هم قرار کنار توجه به وسعت حیاط در دو قسمت متفاوت و گاهی در دارد که گاهی با
ط ابعاد متوس  آمد با و و در دیگر برای رفت ۲×۲متوسط ابعاد  با رو، اصطالح ماشین تر و در بزرگ

 باشد. می ۲×1ابعاد متوسط   است. درورودی اصلی بزرگ و با ۲×1

کامل از جنس سنگ است. ناودان سنگی،  طور ویژگی بافت سنتی به هایی با ناودان در خانه 
های  نمونه  شود و سپس در می کیلومتری شرق روستا آورده  0ازجنس سنگ صافی است که از 

های بافت  شود که از ویژگی های آهنی استفاده می یت از ناوداننها صورت چوبی و در تر به جدید
پالستیکی  صورت لوله گذار است. درنهایت در بافت جدید از شیوه مدرن ناودان به حال در
 (.9تصویر ) است شده داخل سازه استفاده در
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1 ۲ 1 

(۱۹۳۱نگارنده: ) ناودان آهنی -۹ناودان چوبی -۲ناودان سنگی -۱: سیر تحول ناودان: ۱تصویر   

پنجره در بافت سنتی، باالی دیوار و نزدیک به سقف قراردارد، در فصل سرد برای بستن آن از  
ها بسیار کوچک  است. ابعاد آن شده سنگ، چوب، پارچه و یا هر وسیله دردسترس دیگر استفاده می

نه جلوگیری شود. در باشد تا از ورود باد و هوای سرد به خا سانتیمتر می 1۱-۲0طور متوسط  و به
ها  هستند که آن ۳۱×0۱های نشست دارای پنجره آهنی بامتوسط ابعاد گذار بیشتر خانه حال بافت در

شود. در بافت جدید پنجره تنها در  می معموالً رو به حیاط و در تعداد محدودی رو به کوچه باز
 .(0ر تصوی) است 1×۹۱صورت آهنی و بزرگ با متوسط ابعاد های اصلی به خانه

   
(۱۹۳۱نگارنده:) : تحول پنجره از بافت سنتی به بافت جدید۵تصویر   

های نشست همه دارای  خانه شود. می توجه به کاربری سازه دیده تنوع سقف در بافت سنتی با
روی دیوار و  سوی چوب بر قوتی با قراردادن یک سقف کاله هستند. 1گرا قوتی و مرکز سقف کاله

شود. سقف با چوب  می وبست ساخته روش قفل شکل هشتی و با ز سقف، بهسو آن درمرک دیگر
های  روی آن، برای خانه نخورده بنه و گاهی با چوب انجیر و توت و بامالت کاهگل بر تراش

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 روند پژوهش  اصطالح ابدائی نگارنده در 1 
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سمت مرکز و  سو به ها از هر شدن چوب است؛ سقف مرکزگرا با جمع شده زمستانی ساخته 
روی آن به تعداد کمتری در بافت سنتی ساخته  بر باکاربری تابستانی و بدون مالت کاهگل

صورت مسطح است. در بافت  شده و به های گفته سقف خانهِ علفی و دامی از چوب است. شده
شود. در  ها مسطح می روستا، سقف همه خانه خورده به گذار با ورود چوب سپیدار تراش حال در

 .(1و جدول  ۹تصویر ) مصالح آهن است بافت جدید سقف همچنان مسطح اما با

 
سقف مسطح در  -۹در بافت سنتی  گرا سقف مرکز -۲سقف هشتی شکل در بافت سنتی  -۱: ۶تصویر 

 (۱۹۳۱نگارنده، ) سقف آهنی در بافت جدید -۱گذار  بافت درحال

 (۱۹۳۱ها در بافت سنتی به جدید )نگارنده:  : تنوع سقف سازه۱جدول

 دبافت جدی بافت در حال گذار بافت سنتی

 مسطح مسطح کاله قوتی

   مرکز گرا

   مسطح

شود که شامل: نشست، سازه  مشاهده می 1سه کاربری بندی کلی در یک طبقه در بافت سنتی 
و  1×۲طور متوسط  های نشست در این بافت باابعاد کوچک و به علفی و سازه دامی است. سازه

خواب است. سازه دامی در این بافت  ریسی و های گوناگون چون نشیمن، آشپزخانه، نخ باکاربری
تابستان، که فضایی محصور و فاقد سقف است و سازه  برای استفاده دام در ۲صورت گاش به دو

های این بافت فاقد حیاط، دستشویی و حمام هستند؛ از گاش  صورت اتاقک است. سازه دامی به
ا در روند تحول روستا و در شود؛ ام عنوان دستشویی و از اتاقک دام جهت حمام استفاده می به

است.  ها تاکید شده سازی فضا ها و تخصصی کاربری سازه صورت افراطی بر گذار به حال بافت در

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گذار  حال در عنوان سازه علفی و دامی بافت ها کاربری قبلی خود را از دست داده و به در این بافت بیشتر سازه 1 
 شوند. استفاده می

 اصطالح محلی ۲ 
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دار شدن است و تغییر بعدی، اضافه شدن گاش  گذار حیاط حال اولین تغییر کاربری در بافت در
های نشست در این  خانه دهند. مجموع یک فضا را تشکیل می ابتدای اتاقک دامی است که در به

است؛ همچنین حمام و  اند، اما در تعداد کمی، آشپزخانه اضافه شده بافت همچنان فاقد آشپزخانه
بافی، باغ و  ، اتاقی برای مهمان با سقف آهنی، اتاقی برای قالیدر خارج از حیاط() دستشویی

گذار،  حال تند. در بافت درهای جدید هس گاراژ درخارج از بافت که در بافت جدید نیز از کاربری
ارث رسیده بطوریکه  های بافت سنتی به سازهِ علفی و دامی واقع در خارج از حیاط، از سازه

عنوان سازه علفی و دامی اضافه  های قبلی به های جدیدی با ویژگی ها سازه درکنار برخی خانه
دستشویی و گاهی گاراژ  است. در بافت جدید با اضافه شدن آشپزخانه، سازه علفی و دامی، شده

 اند.  ها شکل و کاربری جدیدی گرفته داخل حیاط، خانه به
ها  های این دوره دارای پنج کاربری اصلی و چندین کاربری فرعی هستند. کاربری سازه سازه

خواب(، سازه علفی و دامی، دستشویی و  دارای آشپزخانه، سالن، اتاق) شامل: حیاط، خانه اصلی
 (.1و طرح ۲، جدول ۳ر تصوی) حمام است

 
 گذار حال سازه علفی، سازه دامی و حمام در بافت در -۲خانه نشست. سازه دامی وگاش  -۱: ۷تصویر

 (۱۹۳۱نگارنده، ) گذار و نمایی از یک خانه در بافت جدید حال بافی در بافت در دستشویی، اتاق قالی -۹ 
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 (۱۹۳۱ه: ها )نگارند ها در هر یک از بافت : کاربری سازه۲جدول
 بافت جدید گذار حال بافت در بافت سنتی

 حیاط حیاط نشست 

 سالن نشست سازه علفی

 خواب اتاق سازه علفی  سازه دامی

 آشپزخانه سازه دامی 

 سازه علفی حمام  

 سازه دامی دستشویی 

 حمام بافی اتاق قالی 

 دستشویی اتاق مهمان 

 گاراژ آشپزخانه 

  گاراژ 

 
بنای بافت  -۲بنای بافت سنتی  -۱ها: ها با بررسی پالن در هر یک از بافت د تحول سازه: رون۱طرح

( ۱۹۳۱نگارنده، ) بنای بافت جدید -۹گذار  حال در  

معنا که  این اساس خویشاوندی به در پایان باید گفت، در بافت سنتی مکان ساخت خانه بر 
گذار این الگوی سکونت  حال اما در بافت درشده است  کنار هم ساخته تمام افراد فامیل در  خانه

سازند. در بافت جدید در ساخت خانه  کنار هم خانه نمی تغییرکرده و لزوماً تمام خویشاوندان در
 است. هیچ عنوان به این امر توجه نشده به

 سایت باستانی شهداد
های  اساس داده شناسی ایران بر بندی باستان منطقه شرق: حوزه فرهنگی شرق و جنوب

های فرهنگی  طبیعی حوزه صورت منطقه طبیعی که در آن عالوه بر عوارض شناسی و نه به باستان
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این دهد.  می  ایران قرار  شرق باشد، شهداد را در حوزه فرهنگی جنوب  نظر گرفته شده نیز در
هایی از سیستان و بلوچستان است. همچنین  منطقه شامل مناطق وسیع کرمان، مکران و بخش

: 1141شهمیرزادی،  ملک) گیرد می قرار 1بندی در حوزه فرهنگی شرق تقسیم خونیک در اینما
ترین ویژگی  زیست و جغرافیای خاصی دارد مهم شرق محیط (. حوزه فرهنگی جنوب1۱1

تنها  وخاک قابل کشاورزی است که این وضعیت نامناسب نه جغرافیایی این منطقه کمبود آب
تاریخ منطقه داشته، بلکه در ساختار  از های پیش راکندگی محوطهتاثیرات مشخصی در الگوی پ

 0۱۱۱شرق ایران در  است. جنوب ای بوده تاریخ نیز دارای آثار تعیین کننده از های پیش فرهنگ
شود. این منطقه در  های فرهنگی در ایران، وارد دوران سفال می تر از سایر حوزه ق.م خیلی دیر

حال بیشتر  عین ای داشته است. در یافته ن با شهداد، فرهنگ توسعه هزاره سوم ق.م یعنی همزما
های عصر مفرغ منطقه در اواخر هزاره سوم ق.م به دالیل نامعلومی دچار فروپاشی و  استقرار

 (. 10۲: 114۲طالیی، )اند  نهایت متروک گردیده در
رمان درحاشیه شرق ک کیلومتری شمال 1۱0شهداد در شرایط جغرافیایی و اقلیمی شهداد: 

است. این بخش  گرفته متری ازسطح دریا قرار 91۱ارتفاع  مرکزی و در غربی کویرِلوت
غربی و  این محوطه از شمال (.1۹۱: 11۹4موسوی، ) کرمان است ترین قسمت استان  کویری
شهداد و در  کناران و کوهِ غرب آن کوهِ جنوب است، در غربی به کوهستان محدود  جنوب
لوت  شرقی به بیابانِ است. شهداد از شمال، مشرق و جنوب شده بیابان واقع کوهِ غرب آن شمال

هوای این  و آب درختگان است. مدت سال آب دارد، رودِ تمام  است. تنها رودی که در محدود
خشک برخوردار  هوای گرم و بسیار و کلی از آب طور باشد و به میانه می گرم نوع بیابانی منطقه از

شهداد ریزش  سرد و طوالنی است. در ها نسبتا خشک و طوالنی و زمستان و ها گرم اناست. تابست
کردوانی، ) گیاهی در این منطقه فقیر است باران کم و نامنظم و تبخیر باالست همچنین پوشش

های گرم بیشتر  وزد و شدت وزش باد در ماه براین در بیشتر ایام سال باد می (. عالوه9: 110۱
چنگیزی و محمودی کامل ) وزد شمال است که تقریباً درتمام سال می ب منطقه، بادِاست. باد غال

درمورد کشاورزی و دامداری، شهداد سرزمینی خشک با رطوبت بسیار اندک  (.1: 114۲آباد،
رونق است و اهالی برای رفع ضروریات زندگی چشم به  آن بی است که کشاورزی و دامداری در

سبب عدم  که شهداد و نواحی اطراف آن به این ( ضمن 1۱۲: 11۹۹کیانی، ) اند مناطق دیگر دوخته
حال توقف و از مزایای تمدن جدید  لحاظ رشد اقتصادی و کشاورزی در های ارتباطی، از راه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 های جنوبی خراسان است. این منطقه شامل سیستان و بلوچستان و بخش 1 
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باستان شناسی در ایران، های  و پژوهشها  اولین مجمع ساالنه کاوش) بهره مانده است بی
 .(9نقشه) (9 :1101راهنمای نمایشگاه دشت لوت، 

 
 ای : موقعیت سایت باستانی شهداد در تصاویر ماهواره۱نقشه

شناسی،  هایی در شهداد و گزارش آن به اداره باستان پس از یافتن سفالکاوش شهداد: 
حاکمی در هشت فصل در این ناحیه به کاوش پرداختند و  سرپرستی مهندس علی گروهی به

(. سپس 09: 11۳4ماهری، ) گیری شد فصل پی 1کابلی در  عابدین ها ادامه کاوش توسط میر بعد
(، کاوش در 114۱) شناسی حاشیه غربی بیابان لوت فصل به بررسی باستان  1اسکندری در  نصیر

الف: 114۳اسکندری، ) پرداخت (1140) حریم محوطه شهداد ( و تعیین1141) تپه دهنو شهداد
شد:  حاکمی در چند نقطه متمرکز ستی آقایسرپر کاوش به فصل ۹، 1109-119۳(. در سالهای۲0

کابلی، ) خان تپه و محوطه صنعتی ، ده1، گورستان شماره۲، گورستان شماره1گورستان شماره
است، همچنین  ق.م را برای شهداد ارائه داده 10۱۱تا  11۱۱حاکمی گاهنگاری  (. علی۹4: 11۳۹

مدت از اواسط  اد یک دوره بلنددهد که شهد لحاظ گاهنگاری نشان می بازنگری شهر شهداد به
(. اگرچه ۹1ب: 114۳اسکندری، ) هزاره سوم تا اوایل هزاره دوم ق.م مورد سکونت بوده است

عبارتی مجتمع  صنعتی و یا به در کاوش حاکمی بخش کوچکی از معماری منطقه که همان کارگاه
عاتی از چگونگی صنعتی باشد مورد شناسایی و کاوش قرارگرفت و از این رهگذر اطال نشست

توانست  دالیلی این آثار نمی شد ولی به ای آشکار سال پیش تااندازه 9۲۱۱مسکن منطقه شهداد در 
کم و وسعت محدود آن، اطالعات  جمله، فضای جوابگوی همه جوانب شهر و روستا باشد از

را مورد تفسیر و تبیین معماری بحث جامعی  گذاشت تا بتوان در اختیار نمی الزم را در
گرفته توسط  صورتهای  کاوش ای به (. بنابراین تنها اشاره111کابلی، بی تا: ) ساخت مطرح

ها در بخشی از شهداد  گی کاوش دلیل تاز داشت. همچنین به صنعتی خواهیم محوطه حاکمی در 
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ای به  توسط اسکندری و کمبود اطالعات منتشر شده در مورد معماری بدست آمده از آن، اشاره
کابلی در محوطه مسکونی اختصاص  کاوش میرعابدین شد و مطالب اصلی را به اهدآن نخو
 داد.  خواهیم

 بررسی وتحلیل معماری شهداد و ماخونیک 
توان گفت که در ساختن بنا  تکلف است حتی می وضعیت معماری شهداد بسیار ساده و بی 

ی، بناها در شهداد با چینه و است. براساس گزارش حاکم کار نرفته ای به گونه ذوق و سلیقه هیچ
های هر مجموعه مربع و  است. شکل اتاق خشت ساخته شده دربرخی موارد با خشت و یا نیم

 صورت منحنی ساخته ها در یک طرف به مستطیل و یا چهارضلعی نامنظم و دیوار بعضی از اتاق
 وجود آمده اجبار به هسبب شکل زمین کارگاه و ب کند شاید این تغییر پالن به شده که او فکر می 
نظر حاکمی در این مورد صحیح باشد رسد  نظر می عه معماری ماخونیک بهتوجه به مطال است. با 

 (.۹تصویر ) ها در ماخونیک هم، شکل زمین بود متنوع سازه  گیری پالن چرا که علت شکل

 
 (۱۹۳۵، نگارنده) های بافت سنتی در ماخونیک وضعیت زمین به سازه دهی : شکل۳تصویر 
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های چسبیده یک  کنارهم و با دیوار دهد: کارگاههای ذوب مس شهداد در حاکمی ادامه می 
 شده  مجموعه جداگانه ساخته ورودی هر اینکه درهای وجود دادند و با می بزرگ را تشکیل مجموعه

ضروری، مواقع  آید که در می ها چنین بر داشت ولی از همبستگی آن بود و مستقیم با خارج ارتباط 
این تمام درهای ورودی به  بر کردند. عالوه می ای باهم همکاری داشتند و بهم کمک لحاظ حرفه از

رسد  می (. همچنین بنظر۲۱9: 11۹0حاکمی، ) بود در جهت مخالف باد ساخته شده چند کارگاه
چسبیده که  بهم  مسکونی تفاوت فاحشی با مجموعه صنعتی ندارد، یعنی تعدادی خانه مجتمع

( که این 1۱۱: 11۹۹کیانی، ) مجموع، محوطه وسیعی هم نیست بدون معابر، کوچه و خیابان در
 ها در بافت سنتی ماخونیک است. ی بین خانه معبر بودن فضا شرایط مشابه بی

واحد متصل  و متشکل از چهار 11۳1سال  کاوش کابلی مربوط به برداری شده در آثار خاک 
و برخی اضافه به اصل بنا است و شده است  ها افزوده اتی هم به آنها اضاف باشد که بعد بهم می

ورودی هر چهار واحد فقط یک در و هر واحد دارای یک  برخی مجزا و ظاهراً مستقل است. راه
(. این وضعیت مشابه 4۲: 11۳۹ کابلی،) (۲طرح) یا دو اتاق و یک بخاری و اجاق است

هایی با زمان ساخت مختلف یک مجموعه را  خانه گذار در ماخونیک است که حال های در خانه
نه یک در ) گذار در ماخونیک دارای چند در حال های در دهند با این تفاوت که خانه تشکیل می

سانتیمتر  ۹0گشت. مجموعه یک درورودی به پهنای  واحد( هستند که در ادامه به آن باز خواهم
 ۹0های دیگر  که پهنای در آن فته، حالگر ها ازطریق آن صورت می وآمد دارد که همه رفت

رسد  نظر می اساس مطالعات ماخونیک به (. بر۲41: 1149اسکالونه، ) (4تصویر ) سانتیمتر است
سانتیمتری از نظر زمان ساخت جدیدتر از سایر درها است و بهمین دلیل  ۹0در بزرگتر یعنی 

 باشد. دارای ابعاد بزرگتری می

 
 (۱۹۳۵ نگارنده،) باستانی شهداد : نمایی از محوطه۳تصویر 
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اند. اتاق الف نخستین  های این مجتمع همه در یک زمان ساخته نشده گوید: اتاق کابلی می
متر و متشکل از یک اتاق مربع به ابعاد  ۹/ ۲0و عرض  1۱/۹بخش از بنا است که دارای طول

ی جهت ذخیره متر است که محصور بین چهار بخش راهروها و دو انبار۲0/1متر در ۹0/۲
همین  اند و به داشته نظر  هنگام طرح نقشه تمام جوانب را در باشد. سازندگان بنا به غذایی می مواد

دلیل زیاد شدن افراد  ها شاید به اند ولی بعد نظر گرفته غذایی در دلیل فضاهایی را برای ذخیره مواد
های  ظرفیت جایگاه مشکل بوده برغذایی بیشتر که در این منطقه  آوردن مواد دست خانواده یا به

 ها بزرگتر است (. ناگفته نماند که این واحد از سایر واحد119کابلی، بی تا: ) مخصوص افزودند
 (.1۱تصویر )

 

 
گوشه و  گذار ماخونیک با زوایای راست حال ای در بافت در : مقایسه خانه الف شهداد و خانه۱۱تصویر 

 ابعاد بزرگتر

است که عمق   پاشنه کارگذارده شده نار درگاهی اتاق الف یک سنگِاین در ک بر  عالوه
است. به نظر نگارنده  گرد حاکی از آن است که استفاده زیادی از آن نشده ساییدگی این پاشنه

رسد برخالف  نظر می بینی فضاها در اتاق الف، ابعاد بزرگ و پالن منظم آن، به توجه به پیش با
 (.۲طرح) ترین اتاق باشد ند تحول شهداد جدیدنظر کابلی این اتاق در رو
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 ۱۹۳۳(، بازسازی شده توسط نگارنده، ۱۱۱کابلی، بی تا: ) منطقه مسکونی در شهداد :۲طرح 

کرد اما نقشه این بنا با بنای  توان مشاهده ظرافت و دقت واحد الف را در واحد ب هم می 
در این واحد یک انباری با خمره دفن  هم بسیار کمتر است. قبل بسیار تفاوت دارد و وسعت آن

که واحد الف و ب دارای دیوار مشترک نیستند و واحد مستقلی  شده در کف داریم. نکته مهم آن
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مبنای ماخونیک، اتاق ب را در روند  (. تحلیل این واحد بر41: 11۳۹کابلی، ) آیند شمار می به
  دهد. ، پس از اتاق الف قرار میتحول معماری شهداد بدلیل ابعاد کوچکتر آن نسبت به الف

غیر از اتاق  واحد پ و ت در شرق دو واحد دیگر و هر چند ظاهراً مستقل هستند اما به
دارای بخاری که باید آن را اتاق نشست دانست بقیه فضاها را باید بین دو خانوار مشترک 

ی قابل مقایسه با دو ریز دانست. این دو واحد از نظر شیوه ساختمانی، شیوه کار و دقت در طرح
خصوص  هیچوجه در یک خط نیست و قائمه هم نیست به واحد دیگر نیستند. دیوارها و زوایا به

هیچ وجه  کنیم. همچنین بخش الحاقی به خوبی مشاهده می به این عدم دقت را در بخش الحاقی
تردد داشته است. بیرون راه ندارد و فقط در یک دیوار و پایین آن، سوراخ نسبتا بزرگی برای  به

کرد یعنی این دو اتاق از طریق در بهم راه  توان مشاهده همین حالت را دردو اتاق دیگر هم می
هم راه  ها گذشت به صورت خمیده و جمع شده از آن یابند بلکه با سوراخی که باید به نمی
ت و ظرافت رویم دق ها می یابند. جالب آن است که هر چه از اتاق الف به سمت سایر اتاق می

شود. نگارنده اعتقاد دارد با توجه به زوایا نامنظم دیوار در اتاق پ و ت و اتصال دو  کمتر می
توان گفت این دو واحد در روند تحولی  می اتاق با دری کوچک که حتی سوراخ نامیده شده،

 شهداد پیش از الف و ب قراردارند.
وجود آمده؛ یعنی همه  کل محوطه بهجهت حفاظت در  کابلی اعتقاد دارد یک دگرگونی از 
نحوی مسدود و یا اینکه  ها هریک به های ورودی چندی داشتند بعد ها که در آغاز راه واحد

 (.11تصویر ) شده است ها به یک در محدود آمد و نهایت، کل رفت واحد دیگر راه یافتند و در به

   
 ابعاد در، در شهداد و ماخونیک  : مقایسه۱۱تصویر 

دارد. این واحد  می دارد و دیواری آندو را از هم جدا نگه حد ج در جنوب واحد الف قراروا 
تر  سانتیمتر پهن 1۱شامل یک اتاق نسبتا بزرگ و سکویی در میانه آن است. قسمت شرقی اتاق 
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شرقی سوراخی در دیوار  و کف اتاق مانند کل مجموعه صاف است. فقط در گوشه جنوب
پاشنه مشاهده نشده ولی مطمئناً دارای دری  در طرفین ورودی سنگچند  دارد و هر وجود
ترتیب که در دو طرف آن  اند بدین آن تمهیداتی هم قائل بوده ( و نسبت به49 همان:) است بوده

است. این دو  ای است که بعد الحاق شده گونه شده و نوع ساخت آن به  دو سکو از چینه ساخته
ها متفاوت است یعنی  سانتیمتر عرض ولی طول آن ۳۱ر ارتفاع و سانتیمت ۹0اثر الحاقی دارای 

پهنا  دارد به    تر است. در میانه دیوار چپ سوراخی وجود سکو راست نسبت به سکو چپ کوتاه
سانتیمتر  ۹۱طول  یعنی بهشده است  سراسر سکو کشیده سانتیمتر که در ۲۱سانتیمتر و ارتفاع  ۲۲

سانتیمتر و انتهای آن  9۹توان دید منتهی درازای آن  ا میحالت ر و در سکو راست هم همین
توانسته مکانی برای بستن در باشد،  رسد که این محل می نظر می مسدود است. چنین به

صورت که چوبی نسبتا بلند و قطور تقریباً بقطر سوراخ از سمت چپ گذرانده و پس از  بدین
کرده و نوعی کلون  ته و در را محکم میگرف عبور از پشت در، در سوراخ سمت راست جای می

که آنچه از آن  دارد؛ نخست آن است. در این نوع قفل و بست چند نکته وجود شده محسوب می
گرد ندارد و ارتفاعی که این  هیچ سمتی اعم از درون یا بیرون، سنگ پاشنه تعبیر به در داریم در

زمین  سانتیمتر باالتر از کف 0۱تا  ۳۱متعارف است یعنی بین  شده غیر آن تعبیه عامل بستن در
اینکه ما در مقابل این فضای گسترده  توجه به ندارد و با  است که با معیارهای امروزی مطابت

توان چنین تصورکرد که اصالً این اتاق  گرد روبرو نیستم می جلوی در ورودی با سنگ پاشنه در
 است.  ی از ورود احشام بودهمنظور جلوگیر است و این چوب صرفا به دارای در نبوده

در ماخونیک معموال باالی در، یک چوب برای محکم شدن قسمت باالی آن گذاشته 
باشد. این در  می شود و ابعاد کوچک آن هم نمونه دیگری از مشابهت میان این دو محوطه می

د دو سکو این در ماخونیک وجو بر هایی با کاربری سکونت انسان کاربرد دارد. عالوه برای خانه
های در شیب را دارد که در این مورد هم  بند برای خانه در اطراف درورودی نوعی کاربرد سیل

 (.1۲تصویر) داشت باید دقت الزم در تفسیر را درنظر
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 ارچوب در، در ماخونیک و شهداد، پایین: سکوی کنار در، در ماخونیک: باال: چوب باالی چه۱۲تصویر  

 (۱۹۳۵نگارنده، )

شامل: یک اتاق با یک است   تنهایی یک واحد نشست مستقل بوده   رسد به نظر می چ به واحد 
و از خشت هم برپا شده ساخت است  چند نسبتا خوش کل مجموعه هرانباری در گوشه آن، 

جهت نقشه اندکی ذوزنقه شکل است. ورودی این واحد بصورت سوراخی نسبتاً  است ولی از
صورت کثیراالضالع است. بیشترین پهنای  که این حفره تقریباً به بزرگ در دیوارهِ جنوبی است

 ۲۱تا  10سانتیمتر است و کف اتاق نسبت به بیرون  90سانتیمتر و بیشترین بلندی آن  01آن 
 ۹۱/1×1آمیزی نیست. در این فضای  ها نیز دارای اندود و رنگ تر است. دیوار سانتیمتر پایین

اندازه معمول است و  که قطر دیوار آن بهشده است  متر ساخته۲۱/1×4۱متری یک انباری به ابعاد
بست  و ها در محل اتصال قفل بینی شده بوده است زیرا خشت هنگام ساخت هم، انباری پیش به

 (.11تصویر ) (1طرح ) (40همان:) اند شده

  
 : اتاق چ در شهداد و نمونه آن در ماخونیک۱۹شکل
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شدت مشابه با  مینی بودن و البته درِ سوراخ مانند، بهزیرز ابعاد کوچک این اتاق، نیمه
رسد این واحد، اتاق اول در روند  های بافت سنتی در ماخونیک است. بنابراین بنظر می خانه

تواند همانند  ساخت مجموعه مسکونی شهداد باشد. همچنین ابعاد کوچک این واحد می
د. از آنجا که احتماالً مصالح اصلی سقف دالیلی چون کمبود چوب در منطقه باش ماخونیک بنا به

دهی بنا به صورت دراز  است، این چوب باعث شکل بناها در شهداد از چوب بومی و نخل بوده
 (.19تصویر ) و البته کوچک شده است

 
 (۱۹۳۵نگارنده، ) داخل و بیرون، در ماخونیک  گیری سازه براساس چوب سقف در شکل :۱۱تصویر 

توجه به مشابهت اقلیمی دو  ک درورودی در این واحد باید گفت که بادر تحلیل ابعاد کوچ
باشد.  شده  نظرگرفته منطقه و وجود باد نسبتاً شدید، دور از نظر نیست که ابعاد در، کوچک در

که در بافت  تواند عاملی دیگر برای توجیه این موضوع باشد؛ چنان این نبود امنیت هم می بر عالوه
هایی مجزا از کاربری نشست چون سازه دامی و علفی، در دارای  سنتی ماخونیک سازه

وبرگ و یا سنگ و  چهارچوب بسیار کوچک و گاه بکلی فاقد در بودند که در اینصورت از شاخ
شد و در بسیاری از موارد این درورودی چنان با محیط پیوند  چوب برای بستن در استفاده می

 وان داشت.دقت فرا خورد که تشخیص آن نیاز به می
تر هستند اما به نکات و  گوید باآنکه سه واحد دیگر از واحد الف جدید ادامه می کابلی در

ها فضای مخصوصی برای  اند. در این واحد جزئیات موجود در واحد الف توجه نداشته
ساخت رفع  بسیار بدهایی  ک بودند و با احداث کندو نظر نگرفته غذایی در سازی مواد ذخیره

چند در سه واحد دیگر وسیله گرمایش برپا بود اما ظرافت و زیبایی واحد  کردند. هر اج مییحت ما
 (.10تصویر ) نخستین را ندارند
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 : استفاده از کندوک در شهداد و ماخونیک بدون در نظر گرفتن فضایی مجزا برای انباری۱۵تصویر 

 (۱۹۳۵نگارنده، )

داخل و خارج است.  آمد و دسترسی به و رفت ها نحوه توجه دیگر در این واحد نکته قابل
های  خصوص بین واحد ها به صورت مستقل هستند و ارتباط آن ها هرچند به یک از این واحد هر

ای طراحی شده که کلیه  گونه های پ و ت تقریبا هیچ است ولی مجموعه به الف و ب به واحد
ها درآغاز دارای درهای  ر یک از واحدها منحصر به درجنوبی بود. ناگفته نماند که ه آمد و رفت

اند و عامل ناشناخته اجتماعی و  ورود و خروج مجزایی بودند که تاکنون هنوز بر ما آشکار نشده
های ورودی بسته و  ها شده است یعنی تمام راه اقتصادی و یا امنیتی موجب این دگرگونی

 (.11۹تا:  کابلی، بی) اند آمد را منحصر به یک در کرده و رفت
ها، بخاری تعبیه شده که  ها آن است که در دیوار اتاق توجه در این واحد از نکات قابل 

نحوی  صورت روشن شدن قادر به گرم کردن کل فضای مورد بحث بود. این اثر معماری به در
پز نیز باشد و  و ای برای پخت بر کاربرد گرمایشی وسیله توانست عالوه بود که می ساخته شده

(. 1۹تصویر ) (110همان: ) پز بداند و آن است که آن را یک نوع تنور پخت شناسی بر تانگروه باس
های ماخونیک با چندین کاربری از  توان در مورد کرشک یا اجاق در خانه چنین وضعیتی را می

 نمود. آشپزی تا گرمایش مشاهده و بررسی 
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 س از دیوید مایر: نمایی از یک اجاق در محوطه باستانی شهداد، عک۱۶تصویر 

نظر  آمده در قبور به دست در مورد سقف در شهداد باید گفت: براساس ماکت ظروف سنگی به
شده است و  می ها سقف مسطحی داشتند که به احتمال زیاد از چوب نخل ساخته رسد ساختمان می

ماکت معابد باره حاکمی در مقاله خود با موضوع  این (. در9۹همان: ) کردند روی آن را کاهگل می
ظاهر از مواد سبکی چون چوب و الیاف گیاهی مانند  بخش فوقانی سازه به"گوید:  می هزاره سوم

شد این  که گفته (. چنان11۱: 11۹۳حاکمی، ) "است حصیر و نسج به هم پیچیده نخل تشکیل شده
 حالت در سقف ماخونیک از چوب و گیاهان بومی قابل مشاهده و بررسی است.

چه در ماخونیک باعث تغییر سبک معماری شد ورود نوع جدیدی از چوب و  واقع آن در
نهایت،  نتیجه آشنایی با خارج از روستا بر اثر تغییر اقتصاد و نیاز به فضای بیشتر بود. در در

گیری بافت جدید  های شهری باعث شکل هایی متناسب با نیاز های دولت با ساخت خانه دخالت
د شاید با افزایش ثروت در پی تغییر اقتصاد از کشاورزی و دامداری اما این روند در شهدا شد

 به تجارت رقم خورد و سبب این تحول گردید. 
اساس مطالعات  شناسی دشت لوت بر گروه باستان"کند:  گیری می طور نتیجه درپایان کابلی این

مرور  ف است که بههای الزم بر این اعتقاد است که هسته اولیه این مجتمع همان واحد ال و دقت
زمان و با افزوده شدن جمعیت خانواده ناگزیر به گسترش فضاهای مسکونی شدند، ولی کل 

است و رئیس خانواده  مجموعه متعلق به یک خانواده و متشکل از چهار یا پنج خانوار بوده
تر و سپس  صورت واحد الف قدیمی این است. در احتماال خود در واحد الف سکونت داشته

است. دو اتاق  ها الحاق شده د ب به آن اضافه شده و درنهایت دو واحد مسکونی دیگر به آنواح
اند فضاهایی ظاهراً نه برای زیست بلکه برای کارهای  ترین نقطه برپا شده دیگر که در شرقی
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غرب و غرب داریم که متاسفانه کاربری  سمت جنوب هایی هم در است، البته اضافه دیگر بوده
 (.11۳ همان:) "وز بر ما مشخص نیستها هن آن

های باستانی دیگر مناطق است  توان گفت شهرسازی در این منطقه ورای شهر درمجموع می
نماید چرا که محیط طبیعی و جغرافیایی این منطقه با دیگر مناطق متفاوت  که البته این طبیعی می

کرد، یعنی با کوچه و  نخواهیماست. در این محوطه با شهر به معنای امروزی و دیروزی برخورد 
هم  های ساختمانی آن به شویم که مجموعه شویم بلکه با شهری آشنا می رو نمی به خیابانی رو

از مجموعه مقاالت  9اداره کل میراث فرهنگی استان تهران، دفتر ) پیوسته ولی ناپیوسته هستند
  (.1۹۲: 11۳4پژوهشی، 

 دادماخونیک و شه پالن معماری درمقایسه دو 
ها در ماخونیک هر یک دارای در مجزایی رو به  شود؛ اتاق می ( مشاهده1) همانطور که در طرح 

 دارد  هم راه ندارند اما در شهداد در تمام مجتمع تنها یک در وجود وجه به هیچ بیرون هستند و به
 (. ۲طرح)

 
 الحاقی() حمام -۲حیاط  -۱گذار ماخونیک، کاربری فضاها:  حال ای در بافت در : پالن خانه۹طرح 

 خانه( مهمان) اتاق -۳  آغل -۷ای  خانه بزغاله -۶مغازه  -۵بافی  خانه قالی -۱الحاقی( ) آشپزخانه -۹ 
 (۱۹۳۱:یوسفی و سید احمد برآبادی، ترسیم: محمد علی بزرگمهر  برداشت: صاحب) نشست -۱۱انباری  -۳ 

آید که در گذشته هر یک از  آثار چنین برمیها به هم راه دارند ولی از  و بنابراین همه اتاق
گیریم که اگر  نظر ها درورودی مستقلی داشتند. برای درک این روند تحول بیایید چنین در اتاق
هایی با نقشه کامال مدرن  های دولتی در بافت جدید ماخونیک شروع به ساخت خانه نهاد
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ای دیگر  گونه ین دخالت وضعیت بهرسد بدون ا نظر می افتاد؟! به می چه اتفاقی 1کردند نمی
های جدید  گرایی و نقشه گذار میل به درون حال در های بافت  آرامی خانه رفت و به می پیش

کردند و در صورتی که هزینه برای خراب  های داخلی پیدا می سازی حتی از نظر در ساختمان
های متفاوت را به شیوه  نها با زما ها و ساخت خانه مدرن نداشتند همین سازه کردن همه سازه
ای از  غرب نمونه دادند. ساخت حیاط در پالن باال البته بدون در در سمت جنوب مدرن تغییر می

 چنین عاملی است.
ها باید گفت در شهداد واحد الف متشکل از یک اتاق  ها و واحد اما در توصیف دقیق سازه 

ها منظم و ابعاد نسبت به سایر  ی این اتاقبخش است، زوایا 9و دو انباری و البته راهروهایی در 
متر است. اگر بخواهیم این اتاق را با اتاقی مشابه در پالن  ۹/ ۲0متر در  ۹/ 0تر و  ها بزرگ واحد

هستند که هر سه  0و  9و   ۹های شماره  مجموعه بنای ماخونیک مقایسه کنیم بهترین گزینه اتاق
ها دارای یک  متر است. هر یک از این اتاق ۹متر در  0از جدیدترین بناها و دارای ابعاد متوسط 

اینکه سقف از چوب  سانتیمتر هستند، ضمن ۹۱سانتیمتر در  ۹۱پنجره با متوسط ابعاد تقریبی
تر  ها منظم ها نسبت به سایر اتاق های این اتاق خورده سپیدار و مسطح است. زوایای دیوار تراش

دلیل کاربری مهم  خانه به یا مهمان ۹این اتاق  بر است. عالوه تر ها بزرگ ها از همه اتاق و ابعاد آن
 خورشیدی 11۹۱زمان ساخت این اتاق سال  آن، سطح دیوار اتاق دارای اندود گچ است و

 11۹0گچ است که در سال  بافی دارد و دارای اندود کاه تحت کاربرد قالی 9اتاق  باشد. می
گچ که در حدود  کاربری مغازه و دارای اندود کاهبا  0اتاق شماره  خورشیدی ساخته شده است.

های اخیر دو سازه  همچنین در سال است. خورشیدی به مجموعه اضافه شده 11۳۱زمانی سال 
 1متر در  ۲به طور متوسط ) الحاق شده که هر یک دارای ابعاد بسیار کوچکی 9کوچک به اتاق 

سپیدار است و  گچ و دارای سقف چوبِ اهبا کاربری آشپزخانه که سطح آن ک 1متر( هستند. اتاق 
گچ که  دارای کاربری حمام و با اندود کاه ۲زدگی قابل مشاهده است و اتاق  های دود آن نشانه در 

 سپیدار دارد. سقفی از چوبِ
تر در مقایسه با الف  اما مجموعه بعدی در شهداد واحد ب است که دارای وسعت بسیار کم 

مشترک با الف ندارد. در ساخت این اتاق دقت کمتری نسبت به  و یک انباری است که دیوار
است.  4است. اتاق قابل مقایسه با این واحد از نظر نگارنده اتاق شماره  کار رفته واحد الف به

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هایی با نقشه مدرن  های دولتی باعث سرعت بخشیدن به ساخت خانه در توضیح این جمله باید گفت که نهاد 1 
  گرفت. شهر و آشنایی با معماری جدید را نباید نادیده های مردم به حالی است که نقش مهاجرت در اند و این شده
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سال  14تر و از نظر ترتیب زمانی ساخت  منظم های قبلی کمی نا زوایای این اتاق نسبت به اتاق
تر است. سقف این اتاق از سپیدار و  شده بنابراین قدیمی ساختهخورشیدی  110۳قبل و در سال 

های قبل کوچکتر و  باشد. ضمن اینکه درورودی این سازه نسبت به سازه می گل شده ها کاه دیوار
 سانتیمتر است.  ۹۱سانتیمتر در  0۱به طور متوسط دارای ابعاد 

متر  1متر در  1/ ۹۱افت، با ابعاد ای و فاقد ظر واحد چ با یک اتاق و انباری و نقشه ذوزنقه 
سانتیمتر را نیز در خود جای  1۲۱سانتیمتر در  4۱که در همین ابعاد، انباری کوچکی با ابعاد 

 90سانتیمتر و بلندی  01شکل سوراخ نسبتاً بزرگ با پهنا  است. این اتاق دارای ورودی به داده
نظر  تر از سطح زمین است و به پایینسانتیمتر  10تا  ۲۱اینکه کف حدود  سانتیمتر است، ضمن

مقایسه در پالن  است. اتاق قابل  حفار احتماالً بنا دارای سقفی مسطح از چوب نخل بوده
ترین  ها یادگاری از بافت سنتی و قدیمی است. هر دو این اتاق ۹و  1۱های شماره  ماخونیک اتاق

 9۱منظم و البته حدود  ای بسیار نابا زوای 1۱اند. اتاق شماره  ها موجود در این مجموعه سازه
سانتیمتر در  1۱تر از کف اصلی است. درورودی این سازه بسیارکوچک و حدود  سانتیمتر پایین

نخورده  باشد و سقفی از چوب بنه تراش که این سازه فاقد پنجره می سانتیمتر است ضمن این 0۱
عنوان اتاقی برای  در گذشته و امروز به متر است و 9متر در  1گل دارد. ابعاد بنا  و اندودی از کاه

که شامل یک اتاق کوچک بزی برای  ۹گرفته است. اتاق شماره  نشست مورد استفاده قرار می
 0۱سانتیمتر در  1۱متر و درورودی کوچک با ابعاد 1متر در  ۲کوچک  داری بز، با ابعاد بسیار نگه

 است.  رگرفتهرب سانتیمتر است و اطراف آن را فضای بدون سقف آغل د
ندارد بلکه دیوار  کرد، اطراف این مجموعه اتاق، هیچ حصاری وجود پایان باید خاطر نشان در 
کرده و محدوده وسط که البته  هایی با زمان ساخت مختلف حصاری طبیعی اطراف آن ایجاد اتاق

ود، ش عنوان حیاط استفاده می متر به ۲متر و عرض تقریبی  ۳عرض است با طول  بسیار کم
شده ولی ضلع غربی رو به روستا  داده اینکه در سمت شمال درورودی آهنی در حیاط قرار ضمن

 باز و هیچ دری ندارد.

 گیری نتیجه 
نگارنده بر ، 1مرکزی بودن واحد الف شناسی دشت لوت مبنی بر هسته خالف نظر گروه باستان بر

شده  وعه معماری کشفمرکزی موجود در مجتمع است و مجم  آن است که واحد چ هسته
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باید توجه داشت که تعیین هسته اولیه در معماری شهداد و اختصاص آن به واحد الف بدون مطالعات  1 
 آزمایشگاهی انجام شده است.
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گذار ماخونیک است. بیایید چنین وضعیتی را  حال نوعی مشابه یک مجموعه بنای بافت در به
دالیل امنیتی و یا تقلید از معماری بافت  گذار به نظر گیریم: اگر در ماخونیک و در بافت درحال در

هایی با  ری کوچک خانهعوض از داخل د شود و در ها بسته جدید و یا ... درورودی بیرونی خانه
کند و تنها راه ارتباط بیرونی یک در باشد، چه  را به هم مرتبط هم زمان ساخت متفاوت اما درکنار

 شهداد... آید؟! درست مشابه با وضعیتی پیش می

شدت کوچک، درها با پهنا و  ها به شد در بافت سنتی ماخونیک ابعاد خانه همچنان که اشاره 
هم مستقل و متعلق به  ها در عین نزدیکی به وایا سازه نامنظم و متنوع و سازهارتفاع کم، پالن و ز

طورمثال فضای  های گوناگونی بود به براین یک خانه دارای کاربری افراد مختلف بودند. عالوه
گذار ابعاد  مجزایی باعنوان انباری وجود نداشت اما در روند تحولی روستا و در بافت درحال

شد. آنچه  تر و البته زوایا منظم شدند و ساخت خانه با نقشه قبلی انجام می بزرگها و درها  خانه
های  داشتن خانه گذار مردم در عین نگه حال در اینجا مورد نظر است آن است که در بافت در

تر ساختند و با تغییر کاربری  های جدیدی با معماری منظم شده خانه ارث رسیده بافت سنتی به
کردند و به این ترتیب در  های مختلف استفاده ها برای هدف قبل همچنان از آن های بافت خانه

گرفت که  یک محدوده مشخص مجتمعی از ترکیب چند خانه با اشکال و قدمت متفاوت شکل
 شد. می گرایی دور این مجتمع دیوار کشیده  در بعضی موارد با گسترش مالکیت

  نظر ها بدون در روند تحولی سازهناسی ماخونیک، ش مردم های باستان بنابراین براساس یافته
اساس شباهت به  باشد: واحد چ بر صورت زیر می گذاری جدید در شهداد به گرفتن ارائه تاریخ

دارای پالن  مرکزی بناهای موجود در مجموعه است که های بافت سنتی ماخونیک هسته سازه
نوعی هنوز تفکیک اختصاصی فضایی  است و همچنین به1تر ای و ابعاد کوچک نامنظم ذوزنقه

 است. خوبی در این واحد رعایت نشده به

اند  یاری رساندهها  در پایان، اسامی بزرگوارانی را که در امر اطالع رسانی و جمع آوری داده
 آورم. می ذیال
 آقایان: محمود ماخونیکی، احمد رهنما، احمد رسولی نژاد 
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تیمترسان 1۲۱سانتیمتر در  4۱متر و ابعاد انبار موجود در این واحد  1متر در  1/ ۹۱ابعاد واحد  1 
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