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آسیبشناسی پروژهی مسکن مهر با توجه به آموزههای شهرسازی
*
الگوی بومی سکونت (مورد مطالعاتی :بندر خمیر)
محمدصالح شکوهی بیدهندی

**

دکترای شهرسازی و استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران
علی سبحانی

***

پژوهشگر دکترای دانشکده معماری و محیط مصنوع دانشگاه فناوری دلفت هلند
سپهر ژند

****

پژوهشگر دکترای البراتوار نحو فضا دانشگاه  UCLانگلستان

تاریخ دریافت مقاله96/07/15:

تاریخ پذیرش نهایی97/02/22 :

چکیــــده:

واژه های کلیدی :الگوی معماری و شهرسازی ،معماری بومی ،شهرسازی بومی ،مسکن مهر ،بندر خمیر.
* این مقاله بخشی از نتایج پروژه «نقد مسکن مهر و میزان انطباق الگوهای مسکن مهر با آموزههای معماری بومی در پنج شهر
نمونه» است که توسط پژوهشکدهی مطالعات توسعهی جهاد دانشگاهی تهران و برای معاونت معماری و شهرسازی وزارت راه و
شهرسازی در سال  1394تهیه شده است.
** shokouhi@iust.ac.ir
*** ali.sobhani@tudelft.nl
**** sepehr.zhand.18@ucl.ac.uk
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الگوی بومی سکونت ،محصول سدههای متمادی از تجربهی بشر است که تالش داشته ،در انطباق با ویژگیهای فرهنگی (اسالمی) و
اقلیمی (ایرانی) ،معماری و شهرسازی را شکل دهد .این الگو آموزههایی را دربردارد که میتواند برای معماری و شهرسازی معاصر نیز کارآمد
باشد .بنابراین ،برای آسیبشناسی الگوی معاصر ساختوساز ،میتوان آن را با الگوی بومی سکونت مقایسه کرد .گرچه منظور از این مقایسه،
تکرار گذشته در شرایط زمانی کنونی نیست؛ اما نمیتوان از دستاوردهای تاریخی بشر نیز غافل شد و تنها درپی الگوی وارداتی سکونت بود.
نیاز روزافزون به مسکن دولتها را به مداخلهی بیشتر برای تولید مسکن ،علیالخصوص برای اقشار کمدرآمد رهنمون کرده است .تا کنون
شیوههای مختلفی برای پاسخ به این نیاز به کارگرفته شده است .مسکن مهر آخرین تالشی است که در سالهای اخیر برای تولید مسکن
انبوه انجام شده است .ابعاد گسترده این پروژه تأثیرات مختلفی را بر شهرهای کشور داشته است .مطالعه و بررسی این پروژه و نقد آن نیاز به
معیاری مناسب دارد .بیشک مراجعه به آموزههای معماری و شهرسازی بومی کشور میتواند مبنای صحیحی برای نقد این پروژهها باشد.
بر همین مبنا ،مطالعهی حاضر تالشی است برای تبیین ارزشهای موجود در معماری و شهرسازی بومی که در ساخت پروژهی مسکن مهر
مغفول واقع شدهاند .این پژوهش به این پرسش پاسخ میگوید که «الگوي بومی سکونت در ایران چه آموزههایی را برای الگوی سکونت در
پروژههای مسکن مهر دربردارد؟».
روش تحقیق در مطالعهی حاضر ،روش تطبیقی (مقایسهی دو مورد مطالعاتی) است .این مقاله بخشی از نتایج پروژه «نقد مسکن مهر
و میزان انطباق الگوهای مسکن مهر با آموزههای معماری بومی در پنج شهر نمونه» است که توسط پژوهشکده مطالعات توسعه جهاد
دانشگاهی تهران و برای معاونت معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی در سال  1394تهیه شده است .مطالعهی فوقالذکر ،به
مقایسهی الگوی بومی سکونت با پروژههای مسکن مهر در پنج شهر ارومیه ،قزوین ،کرمان ،بابلسر و بندر خمیر پرداخته است .این مقاله
با استناد به پیمایش انجام شده در یکی از این پنج شهر ،بندر خمیر را به عنوان نمون ه برگزیده است و الگوی سکونت را در دو محدودهی
«محلهی صدراالسالم» و «پروژهی مهرورزان ساحل بندر» مقایسه خواهد نمود.
یافتههای تحقیق نشان میدهد که مسکن مهر را میتوان از نظر مکانیابی ،فرآیند شهرسازی ،ارتباط با زمینهی اقلیمی ،تعادل اقتصادی و
رقابتپذیری در توسعه ،هویت شهری ،معماری و سیما و منظر شهری و انسجام اجتماعی نقد نمود .برای این نقدها ،راه حلهای روشنی
در الگوی بومی شهرسازی و معماری وجود دارد که مغفول ماندن آنها در اجرای پروژههای مسکن مهر موجب چنین مسائلی شده است.
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مسکن مهر طرحی در دولت نهم جمهوری اسالمی ایران،
برای خانهدار کردن قشرهای کمدرآمد بود که طبق آن دولت
با واگذاری زمین رایگان سعی داشت خانهسازی را تشویق
کند (سعیدیکیا  .)1387خانههای ساخته شده در این طرح
عموم ًا در حاشیهی شهرها بودند .در چارچوب این طرح ،بنا بر
این بوده است که حدود  2 /7میلیون واحد مسکونی ساخته و
واگذار گردد (افشار  .)1392مهمترین هدف در طرح مسکن
مهر ،تأمین مسکن ارزان قیمت و آسان برای اقشار کمدرآمد
بوده است.
دومین مفهوم کلیدی این مطالعه ،الگوی معماری و
شهرسازی ،یا در مفهوم اعم ،الگوی سکونت است .منظور
از الگوي سکونت ،الگوهاي کالن در حوزهي اجتماعي و
اقتصادي و نيز سازمان فضايي (متشکل از نظام عرصههاي
عمومي ،نقش و جايگاه مرکز محله ،سلسلهمراتب شبکهی
معابر ،قلمرو و اندازه محله) است (پژوهشکده مطالعات توسعه
جهاد دانشگاهی تهران  .)1394ساختار الگوي سکونت در
اين مطالعه در مقياس محله تحليل و ارزيابي میشود؛ زيرا
طبق مباني نظری موجود پیرامون شهر در سرزمينهاي
اسالمي ،محله از مهمترين اجزای شکل دهندهي شهر
و عنصر هويتي تعريفکنندهي الگوي سکونت به حساب
ميآيد (توسلی .)9 ،1381

الگوی بومی سکونت از دید صاحبنظران معاصر
معماری و شهرسازی

برخی معماران و شهرسازان ایرانی تالش کردهاند تا با
بررسی گذشته معماری ایرانی آن را تحلیل کرده و اصول و
یا ویژگیهای بنیادی آن را برشمارند .یافتن مبانی و اصول
کلی نه فقط الزم ،بلکه اجتنابناپذیر است؛ زیرا سرچشمهی
آفرینش فرمها و کالبدهای مادی است .در ادامه به برخی از
مهمترین آرای مطرح در این خصوص پرداخته میشود.
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مسألهی سکونت و ابزار توليد آن به عنوان يکي از نيازهاي
اصلي بشري مورد بحث بوده است .در ايران و به خصوص
در سالهاي اخير توليد کالبد قابل سکونت به سؤالي اساسي
تبديل شده است .مسکن مهر به عنوان آخرين تالش براي
جواب به اين سؤال اساسي در ايران است که موفقيت و يا
عدم موفقيت آن نياز به تأمل و تحقيق ويژه دارد .نقد منصفانه
و به دور از جهتگيريهاي سياسي ميتواند در بهينهسازي
اين مدل و يا مدلهاي سازندهتر براي تأمين مسکن مورد
نياز جمعيت رو به رشد ايران مفيد واقع شود .ضرورت انجام
چنین تحقیقی در آسیبشناسی مسکن مهر ،بیشتر از آنجا
محرز میشود که میتواند مانع از تکرار خطاها در برنامههای
جدیدی همچون «مسکن اجتماعی» گردد.
از اين رو ،مطالعهی حاضر تالش دارد به این سؤال پاسخ
دهد که «الگوي بومی سکونت در ایران چه آموزههایی را
برای الگوی سکونت در پروژههای مسکن مهر دربردارد؟».
پاسخ به این سؤال در حقیقت راهگشای نقد پروژههای
مسکن مهر از منظر تطبیقی در قیاس با محالت واجد ارزش
بومی است .با توجه به سابقهی طوالني مسألهی سکونت
در ايران و پايداري الگوهاي بومي سکونت ،به نظر ميرسد
که مدلهاي توليد انبوه مسکن نميتواند بدون استفاده از
اين الگوها ،روندي همگون با شهر داشته باشد .ساختار
الگوي سکونت ،آنگونه که در ادامه تعریف خواهد شد؛ در
اين مطالعه در مقياس «محله» تحليل و ارزيابي خواهد شد.
زيرا بر اساس مباني نظری موجود در مطالعات مربوط به
شهر در سرزمينهاي اسالمي ،محله از مهمترين اجزای شکل
دهندهي شهر و عنصر هويتي تعريفکنندهي الگوي سکونت
به حساب ميآيد.
در این مقاله ابتدا با مراجعه به متون صاحبنظران معاصر
معیارها و شاخصهای معماری و شهرسازی بومی استخراج
شده است و سپس با چارچوب نظری به دست آمده یک
نمونه از بافت بومی در بندر خمیر و یک نمونه از مسکن
مهر در نزدیکی این شهر به صورت تطبیقی مورد مطالعه
قرار گرفته است.

تعاریف عملیاتی واژگان
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جدول  .1دیدگاهها دربارهی الگوی بومی سکونت در ایران

فضای شهر کانون فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی است.
گذرهای شهری ،میدانها ،دروازهها و بازارها مهمترین
فضاهای شهری بوده اند.

هادی ندیمی

زیبایی و شکوه هنر گذشتگان ،نتیجهی حلول معنویت و
باورهای دینی و اتصال با حقیقت است.

محمد رضا
حائری

تعادل معیار و محک اصلی در سنجش کالبد شهر است.

 .1سلسلهمراتب شبکهی راهها
 .2نحوهی استقرار فعالیتها در کنار راهها
 .3رشد ارگانیک و تدریجی سکونتگاهها
 .4ابعاد و تناسبات فضایی
 .5خصوصیات کارکردی
 .1نظم
 .2تعادل و هماهنگی
 .3خویشاوندی با طبیعت
 .4استفاده از مصالح بومآورد
 .5رنگهای اثیری
 .6جایگاه مقدس نور
 .7توجه ویژه به جایگاه آب
 .8طرحهای اسلیمی
 .9هندسه کمال یافته
 .10استفاده از اشکال کلیدی
 .11میل از وحدت به کثرت

 .1محصوریت و تعریف فضای معماری
 .2استفاده از مصالح بومآورد
 .3حفظ دقیق کارکردهای اداری و سیاسی
 .4مقیاس متعادل با کارکرد

فضا و کیفیت فضایی نه صرف ًا از خصیصههای کالبدی فضا  .1توجه به جنبهی تاریخی و جوهری معماری و کالبد
برمی-آید و نه صرف ًا از شخصیت و وجود ادراککنندهی آن؛
بلکه حاصل تعامل و رابطه ایندو ،و به عبارتی ماهیت عینی
«امر بین امرین» است.
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مهدی حجت

 .1ترکیب و انسجام فعالیت و فرم
 .2جنبه های ادراکی و حسی
 .3هماهنگی تناسب ،تداوم و پیوستگی
 .4نظم
 .5محصوریت
 .6ارتفاع
مقیاس طراحی شهری کل شهر و مجموعههای تاریخی و  .7توازن
 .8تقارن
قدیمی است.
 .9تباین
 .10نسبت و تناسب
 .11مقیاس
 .12اصل سادگی
 .13نشانه
 .14تعادل

حسین سلطانزاده

دیدگاه کلی

معیارها و ارزشهای ویژه

محمود توسلی

متفکر

دیدگاهها دربارهی الگوی بومی سکونت در ایران

 .1هماهنگی و پیوند ارگانیک
 .2سلسلهمراتب فضایی
 .3فشردگی و تراکم
 .4ترکیب کاربریها
 .5خاطرهی جمعی
 .6همپیوندی
 .7مداخلهی مشارکتی
 .8زمینهگرایی

 .1پیوستگی کالبدی با محیط اقلیمی
برسازندههای هویت معماری متعلق به اقلیم فرهنگی ایران  .2مشارکت شهروندان در تدوین محیط شهری رد طول
زمان
هستند.
 .3تکامل و توسعهی هماهنگ (رشد تدریجی)

شکل معماری با تبعیت از ویژگیهای محیطی و فلسفی  .1درونگرایی
بهوجود میآید و عامل زمان ،به علت ماهیت دگرگونسازی  .2تداوم
ساختار زندگی انسان ،بهعنوان رکن اصلی ،فضاهای جدید را  .3شفافیت
 .4وقار و استواری
شکل می-بخشد.
 .5نظام هندسی حساب شده و منسجم
 .6محوربندی ویژه
 .7مرکزیت
 .8بهزیستی با طبیعت
 .9مطالح بومآورد
اصول معماری سنتی که بازتاب منزلت است و باید با
ضرورتهای تغییرات امروزی هماهنگ شود.

 .1احترام با طبیعت
 .2پیروی از نظم مفید
 .3سلسلهمراتب

 .1سلسلهمراتب
 .2کثرت
 .3وحدت
 .4تمرکز
 .5تجمع
 .6تباین
 .7اتصال
 .8توازن و تناسب
 .9تداوم
 .10قلمرو
 .11پیچیدگی
 .12زمان

 .1مردمداری
 .2درونگرایی
 .3خودبسندگی
 .4پرهیز ار بیهودگی
 .5نیارش
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کریم پیرنیا

زهرا اهری

حسین شیخ
زین الدین

داراب دیبا

محمد منصور
فالمکی

عباس فرخ زنوزی
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 .1تقارن
 .2مرکزیت
 .3قلمرو
 .4تضاد
معماری و طراحی شهری خود نوعی زبان و بیان ویژه است
 .5سلسله مراتب
که از سویی شامل عناصر ذهنی و علمی میشود و از دیگر
 .6تعادل و توازن
سو عناصر عملکردی ،شکلی و محتوایی را در بر میگیرد.
 .7تناسب
 .8پیوستگی
 .9وحدت
 .10کثرت

عناصر و الگوهای تاریخی اگرچه هریک در دروه معینی خلق  .1کثرت
گردیدهاند؛ لیکن با حضور ممتد در دورههای بعدی ،تکامل  .2تنوع
و پاالیش یافته و دارای هویتی مستقل از زمان شدهاند و  .3پیچیدگی
شأنی تجریدی پیدا کردهاند که دارای تصویری ذهنی و حامل
بار عاطفی است و میتواند در طرحهای جدید به صورت
تجریدی و نمادین به کار گرفته شوند.

 .1سلسلهمراتب
 .2راههای باریک و نامنظم و پیچیده
 .3محرمیت
 .4تضاد و تباین
 .5بومگرایی

علی اکبر صارمی

برنامهریزی فضای کالبدی در شهر اسالمی مستلزم
برنامهریزی توأمان برای فضا و انسان است.

 .1وحدت در کثرت
 .2تعادل
 .3ادراک حسی
 .4هماهنگی
 .5توازن
 .6اندازه و تناسب
 .7ارتباط با طبیعت
 .8قانونمندی و امنیت و عدالت
 .9نظم

 .1نظم
 .2تقارن
 .3امنیت
 .4حیات جمعی
 .5محرمیت
 .6تاکید بر نمادها و نشانهها و مؤلفههای زمانی

 .1نمادین بودن
 .2انطباق محیطی
 .3الگوپذیری بر باغ
 .4برنامهریزی فضای کالبدی در شهر اسالمی مستلزم
برنامهریزی توأمان برای فضا و انسان است.
 .5مکمل بودن رنگ و مصالح
 .6مقیاس انسانی
 .7مشارکت اجتماعی
 .8نوآوری
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توسعهی کالبدی شهر اسالمی را در گروی معنویتگرایي،
نوآوري ،نشانهگرایي ،نمادگرایي ،عدالت ،و مدنیت میداند.
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همچنان که مرور متون مرتبط در موضوع الگوی معماری و
شهرسازی نشان میدهد؛ برای سنجش ابعاد این موضوع،
شاخصهای مختلفی از سوی مطالعات گوناگون مطرح
گردیده که بسته به ماهیت ویژه بررسیهای انجام شده و
اهداف مشخص پژوهشهای مختلف ،گاه متفاوت و گاه نیز
همپوشاناند .جدول  ،2فهرستی از معیارها و شاخصهای
قابل استخراج از مطالعات پیشگفته را نشان میدهد که
مبنای پژوهش حاضر است.
جدول  .2معیارها و شاخصهای الگوی بومی سکونت در ایران
(مأخذ :نگارندگان مبتنی بر جدول )1

معیارها

ادراکی-
معنایی

شاخصها

زمینه و الگوهای تاریخی ،معنی و حس مکان،
هویت ،غنای حسی ،مقیاس انسانی ،تصویر
ذهنی ،ایمنی و امنیت ،سلسله مراتب فضایی،
خوانایی ،نشانهها و نمادها ،نقاط دروازهای،
تضاد و تباین ،حس تعلق

کالبدی و
مورفولوژیک

تراکم ،توسعهی میانافزا ،ارتفاع و محصوریت،
فرم شهری و چیدمان فضایی ،نفوذپذیری ،ایمنی
و امنیت ،سلسلهمراتب ،حفاظت ،توپوگرافی ،رشد
تدریجی ،کاربری اراضی ،بلوکهای شهری

طبیعی و
زیست محیطی

پاکیزگی ،فضای سبز ،پیادهمداری ،پایداری،
حفاظت ،آسیاش اقلیمی ،آب ،توپوگرافی،
انداموارههای طبیعی

بصری

نفوذپذیری بصری ،انتظام و تناسبات بصری،
فضای سبز ،نور و روشنایی ،تزئینات ،خط
آسمان ،نشانهها و نمادها ،کفسازی ،کنجها
و تقاطعها ،کریدورهای بصری و دیدها،
همجواریها ،نماها و جدارههای شهری،
عوامل زیرساختی ،هنر عمومی ،تبلیغات ،زوائد
بصری ،سیمای بام ،رنگ و مصالح

عملکردی و
فعالیتی

اجتماعی-
فرهنگی

تاریخی و زمان فضای شبانه ،ابنیهی تاریخی ،حفظ و نگهداری
فضا
اقتصادی
معماری

تنوع ،مکانیابی ،اختالط کاربری،
انعطافپذیری ،تبلیغات ،مقیاس

جایگیری بنا در بافت شهری ،استقرار بنا،
شکلگیریبنا ،اجزای بنا ،نظام ساخت و ساز بنا

روش تحقیق

روش تطبیقی روشی است که به مقایسهی تفاوتها و
شباهت-های میان جوامع عالقمند است (ریگین ،1388
 .)32برخی از اندیشمندان معتقدند که اندیشیدن بدون
مقایسه ،غیرقابل تصور است و به همین ترتیب ،بدون مقایسه
کل تفکر و پژوهشهای علمی نیز غیرقابل تصور خواهند بود
(سوانسون :145 ،1971 1به نقل از ریگین .)31 :1388 ،این
تحقیق با استناد به شهر خمیر به عنوان مطالعهی موردی،
از روش «تطبیقی» برای مقایسهی دو محدودهی «محلهی
صدراالسالم» و «پروژهی مهرورزان ساحل بندر خمیر»
استفاده میکند .مطالعهی تطبیقی ،از طریق تعدد نمونههای
مطالعاتی ،میتواند امکان حرکت به سوی نظریهپردازی را
فراهم سازد (تصویر .)1

حمل و نقل ،دسترسی ،ایمنی و امنیت،
سلسلهمراتب ،تنوع ،اختالط کاربری،
انعطافپذیری ،فضاهای رهاشده ،همجواریها،
عوامل زیرساختی ،حفظ و نگهداری فضا ،تراکم

ابزار گردآوری اطالعات در این مطالعه ،تکنیک تکنگاری
(مونوگرافی) است .تکنگاری توصیفی است ژرف و دقیق
از یک شخص (بیوگرافی) یا یک واحد اجتماعی مانند
خانواده ،طایفه ،یا قبیله ،قشر اجتماعی ،یا یک روستا یا یک
واحد اجتماعی مشابه دیگر که جنبههای مختلف آن را در
بر میگیرد .تکنگاری بر اساس مشاهده مستقیم و عینی
استوار است (قربانی  .)1388برای انجام این تکنگاری،
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مشارکت مردمی ،حقوق شهروندی ،آموزش،
فضاهای عمومی ،پیادهمداری ،رنگ تعلق،
عدالت فضایی ،محالت ،تعامالت اجتماعی،
محرمیت ،اشراف

تصویر  .1روش تطبیقی به عنوان ابزار نظریهپردازی
(ماخذ :برگرفته از فلیک )113 ،1387
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فرمی برمبنای جدول  2تهیه گردید که نگارندگان در دو
محدودهی محلهی صدراالسالم و پروژهی مهرورزان ساحل
بندر خمیر اقدام به تکمیل آن نمودهاند .در حقیقت ،در هر
بخش تالش میشود تا روایتی از وضعیت دو محلهی قدیمی
و نوساز ارائه شود که ناظر به شاخصهای مندرج در جدول
 2است .در ادامه یافتههای حاصل از این تحلیل کیفی را
مشاهده مینمایید.

محدودهی مورد مطالعه

محله در ارتباط فضايي با مسجد جامع خمير (مهمترين و
قديميترين مسجد شهر) و اسکله و گمرک اين شهر است.
سواحل جنوبي اين محدوده بخشي از منطقهی حفاظت شده
جنگلهاي حرا است .محله صدراالسالم در ضلع جنوبي بلوار
امام خميني ،اصليترين خيابان شهر قرار دارد.
بندر خمير يکي از شهرهایي است که پروژهی مسکن مهر
در آن اجرا شده است .تعداد واحدهاي مسکوني و مقياس
توساز در حدي نيست که بتوان مجموعهي مسکوني
ساخ 
ساخته شده را محله ناميد .در بندر خمير سه پروژه مسکن
مهر آغاز شده است .اين پروژهها با نامهاي پروژه «مهرورزان
ساحل بندر خمير»« ،مسکن مهر فرهنگيان» و «مسکن مهر
بسيجيان» همچنان نيمهکاره باقيماندهاند .در زمان نگارش
اين پژوهش تنها پروژهی مهرورزان ساحل بندر خمير تا
حدي پيشرفت داشته است .اين پروژه در شرقيترين نقطه
شهر و در ضلع شمالي خيابان امام خميني واقع شده است.

تصویر  .2محدودهی مورد مطالعه

روایتی از ويژگيهاي تاريخي و زمان
محله صدراالسالم

محله صدراالسالم يا کوش در مرکزيت شهر کوچک خمير
قرار دارد و به خوبي نشاندهندهی ساختار تاريخي شهر است.
فرم کالبدي اين محله نشاندهندهی توسعه تدريجي بافت
در طول تاريخ ميباشد و جز موارد اندکي که بناها در تضاد
با زمينهی خود و به گونهاي متفاوت ساخته شدهاند؛ اکثر
بناها فرم تاريخي خود را حفظ کردهاند .بناهاي بافت محله
را ميتوان به دو دسته بناهاي مسکوني و بناهاي با فرم و
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بندر خمير يکي از شهرهاي کوچک و کمجمعيت استان
هرمزگان است .اين شهر تقريب ًا در ميانهی مسير بندرعباس
به بندر لنگه و در فاصلهی کمي از بندر پل قرار دارد .اين
بندر در منطقهی پست جلگهاي کرانه ی شمالي تنگهخوران/
خوريات در شمال جزيرهی قشم واقع شده است .شهر
بندرخمير داراي جمعيت شهري  14617نفر طبق سرشماري
 1390است و مساحت قانوني  431،5هکتار و وسعت حريم
 115کيلومتر مربع دارد .بندرخمير يکي از شهرهاي قديمي،
توسعهپذير و مهاجرپذير استان هرمزگان است که به دليل
موقعيت جغرافيايي و وجود کارخانههاي بزرگي چون کارخانه
سيمان ششهزار تني هرمزگان ،پايانه بار ،شهرک صنعتي 1
و  ،2گچ خمير ،گمرگ و ارتباط حمل و نقل دريايي کاال به
کشورهاي همسايهی جنوبي خليج فارس ،وجود آثار تاريخي
و جاذبههایی همچون جنگل حرا ،آبگرمهاي معدني درماني
بندرخمير ،برج قلعه بندرخمير ،آب انبارها و کورههاي گچ و
ساروج خمير و منابع طبيعي چون معادن سيمان و گوگرد و
نخلستانها اهمیت مییابد.
چنانچه اشاره شد؛ برای بررسي تطبيقي الگوي مسکن بومي
و الگوي مسکن مهر در شهر بندر خمير ،يکي از محلههاي
تاريخي پس از بررسي ميداني انتخاب شده است .محله
صدراالسالم -که به نام يکي از علماي قديمي بندر خمير
نامگذاري شده -يکي از محالت قديمي شهر است و قرار
گيري اين محله در مرکزيت شهر سبب شده ساختار اصلي
شهر با اين محله شناخته شود .اين محله فرم برآمده از
معماري بومي شهر را به خوبي حفظ کرده و داراي قدمت
سکونت زيادي است .محله صدراالسالم به مسيرهاي اصلي
شهر دسترسي دارد و پهنهاي کام ً
ال مسکوني است .اين
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عملکرد شاخص دستهبندي نمود .بناهاي مسکوني نيز به دو
دستهی ابنيهی تاريخي و ابنيهی متأخر تقسيمبندي ميشوند.
با توجه به زنده و مسکون بودن بافت عمده ابنيه مسکوني
داراي کالبدي قابل قبول ميباشند؛ هرچند سکونت طبقهی
اقتصادي به نسبت ضعيف مانع از مرمت کامل و باکيفيت اين
ابنيه شده است .ابنيهی متأخر نيز در تضاد کامل با زمينهی
بافت ساخته شدهاند که دليل آن نبود ضوابط شهرسازي
توسازها ميباشد.
مناسب و همچنين نبود نظارت بر اين ساخ 
بناهاي با فرم و عملکرد شاخص نيز در بافت شامل مساجد،
آبانبار يا برکه ،بقاياي قلعه و خانههاي شاخص ميباشد .از
ميان مساجد ،تنها مسجد جامع خمير داراي بنايي با قدمت
بيشتر است و ديگر مساجد يا دستخوش تغييرات جدي
بودهاند و يا با الحاق منارههاي نوساز دستخوش تحول
کالبدي شدهاند.
پروژهی مهرورزان ساحل

مسکن مهر بندر خمير را به سختي بتوان به عنوان يک
پروژهی مسکن داراي ابعاد گوناگون به حساب آورد.
بلوکهاي ساختماني اندکي که در فاصلهی کمي در حاشيه
شهر خمير ساخته شدهاند و همه خدمات خود را از شهر
مرکزي دريافت ميکنند .مسکن مهر بندر خمير در کنار شهر
و منقطع از بافت تاريخي ساخته شدهاند و در تداوم الگوهاي
توساز،
بافت ارگانيک مرکزي نميباشند .کيفيت پايين ساخ 
نداشتن عناصر هويتزا و عدم تعلق خاطر ساکنين در بلندمدت
مانع از حفظ اين محدودهی مسکوني و جلوگيري از فرسوده
شدن ابنيه ميگردد.

روایتی از ويژگيهاي کالبدي و مورفولوژيک
محله صدراالسالم
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محلهی صدراالسالم در مرکز شهر واقع شده است .به غير از
خيابانکشيهايي که قدمت چنداني ندارند؛ ساختار محله تقريب ًا
دستنخورده مانده و ترکيب توده و فضا در اين محله تقريب ًا
مطابق با ساختار تاريخي شهر است .بندر خمير در اقليمي
گرم و مرطوب قرار دارد .مجاورت با دريا رطوبت اين منطقه
را بسيار باال برده است؛ اما با توجه به اينکه بارندگي چنداني
ندارد؛ پوشش گياهي در آن تنک است و به نخلستانها و
تکدرختان نخلي که در دل ساختمانهاي حياط مرکزي

قرار گرفتهاند؛ محدود ميشود .معماري محله صدراالسالم
به گونهاي است که با برخي ويژگيهاي اقليمي در جهت
بهتر کردن آسايش ،مقابله کند .به عنوان مثال ،ترکيب توده و
فضا در اين بافت به گونهاي است که جريان باد در آن بيشتر
شود و با سايهاندازي آسايش اقليمي به دست آيد و از شدت
رطوبت و دماي هوا تا حدي کاسته شود.
واحدهاي کالبدي در بافت خمير از يکديگر جدا هستند
بهطوريکه بسياري از قطعات تنها يک واحد مسکوني را
تشکیل میدهند که دورتادور آن غيرمحصور است و تعداد
زيادي فضاهاي باز در بافت وجود دارد که ضمن ايجاد يک
پتانسيل براي شکلگيري فضاهاي اجتماعي و تعاملي فرصت
مناسبي براي توسعهی ميانافزا و شکلگيري زيرساخت
مناسب شهري است .از سوي ديگر پيوند اين فضاها با
کريدورهاي با محصوريت پايين و جهتگيري به سمت دريا
سبب ايجاد کوران هوا و آسايش اقليمي ميشود .در اطراف
بلوکهاي ساختماني فضاهاي باريک و با محصوريت باال
و بعض ًا رهاشدهاي وجود دارد که سايهاندازي بااليي دارد و
جريان هوا را عبور ميدهند.
بيشتر ساختمانها در اين بافت ،اتاقهايي در اطراف يک
حياط مرکزي دارند .اما در اين ساختمانها ،بر خالف بناهاي
مشابه در مناطق فالت مرکزي ايران ،با وجود آنکه به دليل
ويژگيهاي اقليمي بيشتر داراي ارتباط فضايي دروني هستند؛
ارتباط آنها با فضاي خارج کام ً
ال بسته نيست و پنجرهها و
گاه ايوانهايي رو به فضاي کوچه و يا ميدان وجود دارد .زیرا،
به منظور استفاده از تهويهی دوطرفه در داخل اتاق و کاستن
از شدت گرما ،هوادهي مورد نظر با باز کردن پنجرههاي رو به
حياط از يک طرف ،و پنجرههاي رو به کوچه از طرف ديگر
صورت ميگيرد .ايوان در اين بافت يکي از فضاهاي مهم
ساختمانها است .بخشهاي عمدهاي از فعاليتها در ايوان
انجام ميشود؛ زیرا در آن تهويه به خوبي انجام ميشود و
غالب ًا از سايهی مناسبي برخوردار است.
يکي از عناصر شاخص معماري و شهرسازي اين بافت
وجود بادگيرهايي است که نسيم خنک را از هر سو به داخل
ساختمان هدايت ميکنند .اين بادگيرهاي چهارطرفه که
ويژهی اين منطقه و متناسب با اقليم هستند؛ باد را از هر
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جهت که بوزد به داخل هدايت ميکنند و عالوه بر کاربردي
بودن به هويت بافت و خوانايي آن کمک ميکنند .در ميانهی
حياط بناها ،درختان نخل کاشته شدهاند که ضمن ساختن
فرم بصري بافت در آن سايهاندازي مينمايند .شکلگيري فرم
تودهها و فرم فضاها از نظم هندسي خاصي تبعيت نميکنند
و به نظر ميرسد اين ساختار در طول زمان و بر مبناي يک
رشد تدريجي و با توجه به عوامل اقليمي و حتي اقتصادي
شکل گرفتهاند.
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آن و يک مناره بلند است که هويت مسجد بيشتر با آن
شناخته ميشود .ارتفاع مناره که به نسبت ديگر ابنيه بسيار
بلندتر است به صورت يک عنصر نشانهاي در کل بافت عمل
ميکند و تکرار اين الگو در کل شهر نوعي اتحاد محالت در
عين مستقل بودن را به خاطر ميآورد.
فضاهاي باز در ميان بافت در امتداد مسيرها تکرار ميشوند؛ و
حرکت در بافت نوعي تجربهی بصري و سلسلهمراتب فضايي
را تداعي مينمايد .به سختي ميتوان مسيري را به عنوان
اصليترين محور محله معرفي نمود و بلوکهاي ساختماني
بهگونهاي ارگانيک در بافت توزيع شدهاند که گزينههاي
متعددي براي حرکت در بافت را ايجاد ميکنند .اين موضوع
به کسب تجربههاي متنوع از بافت و باال رفتن غناي بصري
و غناي حسي کمک ميکنند.
پروژهی مهرورزان ساحل

تصویر  . 3ترکیب توده و فضا در بافت بومی بندر خمیر

تصویر  .4بخشی از بافت بومی بندر خمیر
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مهمترين عناصر موجود در اين بافت مساجد هستند که
مرکزيت محالت و زيرمحالت را تشکيل ميدهند .تعداد
مساجد در بندر خمير بسيار زياد است و تقريب ًا هر محله يا
زيرمحله نيز داراي مسجدي مستقل است .اين موضوع از
فرهنگ ساکنين خمير -که از اهل سنت هستند -نشأت
گرفته است .فرم کالبدي مساجد متأثر از فرم کالبدي رايج
ساختمانها و فرهنگ اهل سنت است .ساختمان مسجد داراي
بخشي سرپوشيده ،يک ايوان متصل به حياطي در مقابل

نگاهي به ساختار بلوکهاي ساختماني و حتي اسکلت
نيمهتمام واحدهاي مسکوني حکايت از تکرار طرحهاي بدون
انعطاف و متدوال مشابه دیگر شهرها ،دارد .متولي مسکن
مهر شهرهاي زير  25هزار نفر چون بندر خمير بنياد مسکن
انقالب اسالمي است؛ اما متفاوت بودن مرجع اجراي طرحها
نيز سبب نشده است که در ماهيت طرحها تغييري حاصل
شود.
قديميترين ساختمانهاي مسکن مهر خمير به نسبت از
معماري بهتري برخوردارند و از مصالح بهتري نيز استفاده
شوکم به واحدهاي آپارتماني ديگري که در
کردهاند و بی 
حاشيهی شهر ساخته شدهاند؛ شبيه هستند .اما واحدهاي در
دست احداث در قالب همان روش ساختي است که بدل به
تیپی براي مسکن مهر شده و از جزئيات معماري اندک و
مصالح نامناسب استفاده شده است.
رويکرد ساخت یکبارهی مسکن با کمترين هزينه توسط
دولت ،الگوي ساخت را به سمت الگويي متراکم هدايت کرده؛
به گونهاي که بیشترین استفادهی ممکن از زمين در دستور
کار قرار گرفته است .نتيجه اين نگاه شکلگيري بلوکهاي
ساختماني مرتفع و با تراکم باال و بیارتباط با زمينه است.
فرم کالبدي بلوکهاي ساختماني کام ً
ال منظم و بدون هيچ
تنوعي است و اصول طراحي شهري براي شکلدادن به
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فضايي زيستپذير در آن رعايت نشده است .مث ً
ال نسبت
ارتفاع بلوکها به فاصلهي ميان آنها رعايت نشده است و
سبب شده تا نورگيري و سايهاندازي مناسبي در ساختمانها
وجود نداشته باشد و از طرفي محصوريت باال براي عابران
پياده حس ترس و ناامني ايجاد نمايد.
چيدمان فضايي بلوکها کام ً
ال شطرنجي است و حتي فضاهاي
بينابيني بلوکها جهت شکلگيري تعامالت اجتماعي يا
استقرار عملکردهاي متناسب با سکونت چون محل بازي
کودکان و غيره وجود ندارد .نبودن خيابانکشي مناسب و
نظام استقرار مناسب تودهها سبب شده که سلسلهمراتب
فضايي در اين واحدها رعايت نشود و عم ً
ال بلوکهايي
که نسبت به خيابان اصلي دورتر هستند نفوذپذيري پايين
داشته باشند در نتيجه از امنيت کمتري برخودار شوند .پروژه
مسکوني مهرورزان ساحل بندر خمير يکدست مسکوني است
و هيچ کاربري يا عملکرد ديگري در آن تعريف نشده و
نيازهاي خدماتی واحدهاي مسکوني در شهر تأمين ميشود.

تصویر  .5مسکن مهر در حال ساخت در بندر خمیر

روايتي از ويژگيهاي بصري
محله صدراالسالم

تصویر  .6خط آسمان بافت بومی بندر خمیر
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تنوع فضايي و وجود سکانسهاي بصري بسيار متنوع که
بيشتر حاصل فرم کالبدي متنوع و فضاهاي باز متعدد در اين
بافت است خوانايي اين محله را بسيار باال برده است .عناصر
سیمای شهر مورد نظر لينچ به ویژه نشانهها ،راهها و گرهها
در اين محدوده بسيار پررنگ هستند .تنوع فضايي و ترکيب
متنوع عناصر در فضا چون جدارهها ،مصالح ،گياهان و فضاي

سبز و عناصر کالبدي شاخص چون مناره مساجد و بادگيرها
سبب چنان تنوع بصري در بافت شده که هر نقطه از بافت را
از فضايي بودن به مکاني شدن رهنمون ميکند و هر نقطه
تجربهی بصري متفاوتي را به همراه دارد.
به روز نشدن و فرسودگي در بخشهايی از بافت ،بخشي از
جدارهها را با بينظمي بصري همراه کرده است .هرچند ،با
توجه به استفاده از مصالح بومآورد و متناسب با زمينه اين
به همريختگيها ضربه جدي به ويژگيهاي زيباييشناختی
بافت نزده است .ورود عناصر زندگي مدرن چون تيرها و
کابلهاي برق و سيستمهاي خنککننده در نماها سبب
بههمريختگي منظر شده است؛ و زوائد بصري متعددي را
ايجاد کرده است .توالي فضاهاي محصور و باز و تناسبات
مناسب اين فضاها عالوه بر ايجاد تجربههاي بصري متنوع
و مناسب به آسايش اقليمي و تعامالت اجتماعي نيز کمک
کرده است.
فضاي سبز درون خانههای محله صدراالسالم بيشتر شامل
درختان نخل است که به دليل ارتفاع و فرم خاص آن يکي
از عناصر هويتي منظر اين محل است .همچنين انواعي از
گلهاي کاغذي به رنگهايی چون صورتي و زرد که بيشتر
از ديوار خانهها به بيرون ريخته بر منظر راهها اثرگذار است
و هويتبخش اين بافت ميباشد .بخشهايي نيز در کنار در
خانهها شخصيسازي شده و گياهاني در آن کشت شده است.
به طور کلي فضاي سبز اين بافت توسط ساکنين ايجاد شده
و نگهداري ميشود.
تنوع کالبدي و فضايي در بافت تنوع خط آسمان و از آن
ره پويايي بصري در بافت را فراهم آورده است .سياههاي از
شهر به خوبي نشان ميدهد خط آسمان بندر خمير ترکيبي از
تودهها ،بادگيرها ،منارهها و درختان نخل است .ترکيبي که
ضمن تنوع يکپارچگي در بافت را ايجاد ميکند و براي ناظر
حس مواجهه با يک کل واحد را ايجاد ميکند.
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شکل قرارگیری تودهها ،ديدهاي متنوع و کريدورهاي بصري
را ايجاد کرده است که بسياري از آنها به جدارهها و کنجهاي
ديگر بناها منتهي ميشوند .الگوي استقرار تودهها بافتي را پديد
آورده است که کمتر خط راست ممتدي در آن پيدا ميشود.
جدارههاي شهري داراي عقبنشينيهاي متعدد است و با
جدارهی مقابل آن موازي نيست .اين تغييرات در جدارهها منظر
بديعي را پديد ميآورد و ناظر را در موقعيتي قرار ميدهد که
احساس کند هر قدم که به پيش رود با صحنه جديدي روبرو
خواهد بود؛ نوعي اکتشاف مناظر جديد .نماي ساختمانها در
الگوي بومي بندر خمير بسيار وابسته به کالبد تودههاست؛ خود
نما ساده و بيآاليش است .نماهاي يکدستي که به رنگ سفيد
و خاکي است و با درهاي چوبي و پنجرهها و تزئينات اندکي
با فرمهاي بومي که گاه ًا در نما وجود دارد تنوع مييابد .اين
توصيف ،فارغ از تغييراتي است که به دليل عدم رسيدگي و
حفاظت از ابنيه بر سر بناها آمده است و چند بنايي که به تازگي
ساخته شده است و در تضاد با الگوي بومي است .رنگ مصالح
در معماري بندر خمير همرنگ زمينه است و گويي پيوند کالبد
سکونت را با زمينهی آن تداعي ميکند.
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و تصوير ذهني در مورد آن معنادار باشد .چند بلوک مسکوني
همشکل در حاشيهی شهر را نميتوان با گره و لبه و نشانه و
امثالهم توصيف کرد .در این پروژه نشانهي شهری شاخصی
وجود ندارد .ساخت اين مجموعه مسکوني بيشتر از آن که
متأثر از رفع ابعاد گوناگون نياز ساکنين چون عوامل زيبايي
شناختانه باشد تحت تأثير پاسخ به تقاضای مسکن به عنوان
يک سرپناه 2است .نتيجهی چنين رويکردي شکلگيري محلي
براي سکونت است که برمبناي طرحهاي عاجل و فکر نشده
تهيه شده است و هيچگونه تناسبات بصري در آن وجود ندارد.
در پروژهی نيمهتمام مهرورزان ساحل بندر خمير هيچ فضاي
سبزي پيشبيني نشده است و فضاي سبز اطراف بلوکها به
چند درختي محدود ميشود که از قبل غرص شدهاند .نبود
روشنايي مناسب سبب ميشود تا در شب محيط اين مجموعه
رعبآلود باشد .نگاه نادرست به مسئلهی مسکن و در نظر
نگرفتن همه نيازهاي ساکنين سبب شده مسائل جدي مسکن
نيز در نظر گرفته نشود .در چنين شرايطي استفاده از تزئينات
و فرمهاي هندسي بومي انتظاري بيجا است .خط آسمان در
محوطهاي که بلوکهاي ساختماني يک اندازه و با فاصلههاي
يکسان در کنار يکديگر قرارگرفتهاند کام ً
ال يکنواخت و به دور
از هر تنوعي است .فرم کالبدي خشک و بدون انعطاف اين
پهنه منظري خشک و يکنواخت را به دنبال داشته است .کنجها
و تقاطعها داراي معماري ويژهاي نيست .کريدورهاي بصري
محصور که از تقاطع چند خط کام ً
ال راست تشکيل شده است
حس ترس و ناامني را در ناظر ايجاد ميکنند .از پروژهي ناتمام
که همچنان کارگاه ساختماني است نميتوان انتظار داشت که
داراي کفسازي غير خاک و سنگالخ باشد.

تصویر  .7فضای شهری در بافت بومی بندر خمیر

پروژهی مهرورزان ساحل

مسکن مهر بندر خمير چندان گسترده نيست که سازمان بصري

تصویر  8مسکن مهر بندر خمیر
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ساختار اقتصادي محله سنتي است و متکي به نيروهاي
درونزاست .اقتصاد ساکنين محله صدراالسالم از دريا تأمين
ميشود در نتيجه در درون محله خبري از تبليغات شهري که
دستاورد اقتصاد مدرن شده و از بيرون تحميل شده بر شهر،
نيست.
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نماهاي مسکن مهر بندر خمير عالوه بر آنکه با زمينهی
خود تناسبي ندارد؛ در ميان خود بلوکهاي ساختماني نيز
تناسب و انسجامي وجود ندارد .ساختمانهاي قديميتر به
نسبت داراي نماهاي با معماري بهتري هستند .اين نماها
داراي جزئيات معماري بيشتر و فضاهاي پر و خالي در
جهت عملکردي کردن ساختمان از يکسو و زيبايي در
معماري شدهاند .اين نما ،از مصالح به نسبت بهتر و متناسب
با زمينهی بومي برخوردارند .در طرف مقابل ،نماهاي
واحدهاي جديدتر و در حال ساخت در قالب متدوال مسکن
مهر ديگر شهرها ساخته شدهاند .اين ساختمانها داراي
نماي يکدست و بدون جزئيات و از مصالح بسيار کمکيفيت
و با رنگ نامناسب ساخته شدهاند .منظر مسکن مهر بندر
خمير چنان خام و به دور از تنوع است ارزيابي بسياري از
شاخصها در مورد آن معنا نمييابد.

روايتي از ويژگيهاي ادراکي -معنايي
محل ه صدراالسالم
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محله صدراالسالم خمير و در معناي عامتر بافت تاريخي
بندر خمير داراي قدمت زيادي است .شايد بندر خمیر به
عنوان يک شهر تمامعیار در گذشته عمل نميکرده است؛
اما اين سکونتگاه در کنار سکونتگاههاي ديگري چون
بندر الفت از مکانهاي تاريخي بوده که مردم را در خود
اسکان ميداده است .بافت تاريخي بندر خمير با همهی
ويژگيهاي کالبدي و اجتماعي-فرهنگياش در طول تاريخ
شکل گرفته و عناصر خود را بر اساس زمينهی محيطي
چون اقليم و نيروهاي اقتصادي پديد آورده است .ارزش
بافت تاريخي بندر خمير تنها به دليل کالبد سالم آن نيست؛
بلکه ارزش آن به دليل زنده بودن بافت و ساکن بودن آن
و تطبيق با شرايط امروز است.
بافت تاريخي بندر خمير داراي عناصر متعددي است که
هويت آن را ميسازند و بيشک حفظ اين هويت ماندگاري
اين مجموعهی مسکوني را رقم خواهد زد .وجود عناصر
متعددي که واجد ارزش نشانهاي است به قوام اين
هويتمندي کمک کرده است .عناصر کالبدي که در سراسر
بافت وجود دارند؛ چون فرم تودهها ،چيدمان فضايي ويژه،
بادگيرها و تزئينات معماري ،درختان نخل ،ويژگيهاي

معماري خانه چون حياط مرکزي بودن ،منارههاي مساجد
داراي ويژگي نشانهاي است و به اين هويت کمک کردهاند.
برخي ويژگيهاي فرهنگي ساکنين چون خلقوخو و آداب
و رسوم و حتي نوع پوشش نيز در شکلگيري اين موضوع
بيتأثير نبوده است .معماري و شهرسازي در کنار ساکنين
است که معنا مييابد .بافت مسکوني بدون مردم چون کالبد
بيمحتواست و اين محتوا با توجه به فرهنگ غني مردم
منطقه به خوبي در اين کالبد نشسته است.
معماري بافت تاريخي و سازمان فضايي محله
ويژگيهاي
ِ
صدراالسالم داراي تنوع زيادي است .تنوع چنانچه در پيوند
معنايي و در يک زمينه قرار گيرد و داراي وحدت معنايي
باشد؛ ميتواند به غناي حسي کمک کند .تنوع در اين محله
در مواردي چون تنوع کالبدي ،تنوع فضاهاي شهري ،تنوع
فعاليتي ،تنوع گروههاي اجتماعي و جنسيتي ،تنوع مناظر
و غيره ارزيابي کرد .محيطي ميتواند داراي غناي حسي
باشد که حواس بيشتري از مخاطب را در فضا درگير نمايد.
ويژگيهاي بارز بصري در اين بافت به باال بردن غناي
حسي کمک کرده است؛ اما عوامل تحريککنندهی ديگر
حواس به نسبت کمرنگ است.
بافت اين محله داراي مقياس انساني است .مقياس
به معناي آن است که ابعاد کالبدي و فعاليتي در بافت
با ابعاد و ويژگيهاي انسان تناسب داشته باشد و انسان
در آن احساس آرامش کند .اين بدان معنا است که در
زمينه کالبدي تناسبات فضا و محصوريت مناسب باشد و در
زمينهی فعاليتي مقياس محلي وجود داشته باشد .همانطور
که پيشتر نيز گفته شد؛ اين ويژگيها در بافت تاريخي بندر
خمير وجود دارد و محالت اين بافت محيطي همراه با
آرامش را براي ساکنين فراهم ميکنند.
وروديهاي بافت بهگونهاي است که تغيير بيرون و درون
را در ذهن ايجاد ميکنند و داراي هويت مستقل است.
نقاط دروازهاي داراي سازهی خاص يا الماني نيست؛ بلکه
از طريق تضاد فضايي درون محله و بيرون محله اين حس
ايجاد ميشود .اين تغيير يک امر ذهني است و حاصل
برآيند تغيير عوامل متعدد است .همانطور که سلسلهمراتب
فضايي در اين محله نيز ميتواند امري ذهني تلقي شود.
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قدمت سکونت در محله صدراالسالم و امکان ايجاد رنگ
تعلق در محله و انعطافپذيري باال در محله سبب ميشود
که ساکنين نسبت به محيط سکونت خود حس تعلق
داشته باشند .رابطهی مردم با مکان يک رابطهی دوسويه
است .مکان ،شرايط زيست مناسب را براي مردم فراهم
ميآورند و مردم محيط مسکوني خود را با هويت تاريخي
آن حفظ ميکنند .ساکنين محالت خود را متعلق به مکان
زيست خود و اهل آنجا ميدانند .در بافت محله تنها چند
خانه است که با معماري جديد و متفاوت از زمينه ساخته
شده است؛ اما اکثر ساکنين عالقهمند به حفظ ساختار
سنتي محله و فرم معماري بومي بندر خمير هستند.
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اين مجمعهاي مسکوني داراي مقياس انساني نيستند.
تناسبات فضا در آن رعايت نشده است و بلوکهاي ساختماني
بسيار فشرده در کنار يکديگر قرار گرفتهاند و محصوريت
بااليي در فضا ايجاد کردهاند .محصوريت باال براي انسان
ايجاد ترس ميکند .هيچ تمهيد معماري براي حل اين مشکل
نيز انديشيده نشده است .نبود مقياس انساني حس ناامني را
تشديد ميکند .ورودي آن به درستي تعريف نشده است و
فاصلهی خيابان اصلي تا ساختمانها فضايي رها شده است.
ساکنين اين محل به اين مجموعه به چشم سرپناهي نگاه
ميکنند که ايشان را از بيخانه بودن رهانيده است و نسبت
به آن حس تعلق نميکنند .خود را اهل آنجا نميدانند و
چه بسا در صورت پيدا شدن موقعيت بهتر به راحتي آنجا را
ترک کنند.

روايتي از ويژگيهاي عملکردي و فعاليتي
محله صدراالسالم

برخي از ويژگيهاي عملکردي و فعاليت محله صدراالسالم
بندر خمير در طول زمان و با توسعه شهري در اين بندر
کمکم يا از بين رفتهاند يا تغيير ماهيت دادهاند .در مواجههی
با امرو ِز اين محله ميتوان دربارهي مسائل عملکردي و
فعاليتي ،مطالبي را عنوان نمود .در محله صدراالسالم در
زمان شکلگيري و رشد و توسعه سيستمهاي حمل و نقلي
به شکل امروز نبوده است .حمل و نقل عموم ًا يا بصورت پياده
انجام ميشده يا با استفاده از چهارپايان صورت ميگرفته
است .با توسعه و رشد شهرنشيني سيستمهاي حمل و نقلي
نيز تغيير يافتهاند و وسايل حمل و نقل موتوري در شهرها
رواج يافتهاند .معمو ًال بافت تاريخي شهرها در مواجهه با
گسترش استفاده از حمل و نقل موتوري آسيبپذير بودهاند.
و دسترسيها در آنها داراي تغييراتي بودهاند .اين تغييرات
عموم ًا به دو صورت انجام شده است .اول خيابانکشيهاي
جديد بوده که از دورهي پهلوي اول رواج يافت و همان
نگرش عين ًا در طرحهاي تفصيلي شهرها پيگيري شد .دوم،
عقبنشينيها و تعريضها که فرم کالبدي محالت را تغيير
ميدهد.
در مورد اول خيابانکشيهاي کنوني که دورتادور محله را
تعيين ميکنند؛ همه متأخرند .اين نوع از خيابانکشي که
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پروژهی مسکن مهر ،با هدف تأمين مسکن دولتي براي
اقشار کمدرآمد در سرتاسر کشور آغاز شد .تهيهی حجم
باالي مسکن در زمان کوتاه مانع از برنامهريزي درست
و ساخت مسکن متناسب با زمينهي تاريخي و اقليمي هر
منطقه شده است .اين مسکن عموم ًا در زمينهاي حاشيهی
شهرها ساخته شده است درنتيجه به هر شهري با هر
الگوي شهرسازي و معماري بومي و اقليمي که سفر
شود؛ پديده يکساني دیده میشود؛ مجتمعهاي مسکوني
با معماري يکسان و بيمحتوا که بدون در نظر گرفتن
زمينههاي تاريخي شهر ساخته شدهاند يا در حال ساخت
هستند.
مسکن مهر ساخته شده داراي معماري بيهويتي است.
شايد ساخت چنين مسکني که در زمينههاي گوناگون
ساخته ميشود؛ مستلزم بيهويت کردن نيز بوده است.
بلوکهاي ساختماني مشابه نتوانستهاند تضاد و تباين بين
فضاها را ايجاد نمايند و هيچ خوانايي در محيط نيست.
حتي پيدا کردن واحد ساختماني نيز جز از طريق اعداد و
ارقام پالک و طبقه و واحد نميتواند انجام شود و تصوير
ذهني از وضعيت کنوني اين واحدها تنها پهنهاي است که
در آن مکعبهاي ساختماني قرار دارند .تصوير ذهني براي
مردم شهر به عنوان مجموعه است که برچسب مسکن
اقشار کم درآمد بر آن خورده است و از شهر جدا شده و در
حاشيهی شهر قرار گرفته است.
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پروژه مهرورزان ساحل بندر خمير در حاشيهی خيابان

روايتي از ويژگيهاي اجتماعي-فرهنگي
محله صدراالسالم

محله صدراالسالم بندر خمير داراي ويژگيهاي ساختاري
محالت سنتي است .اين محله داراي انسجام اجتماعي به
معناي پيوند اجتماعي ساکنين با يکديگر در ادامه پيوند
فضايي در محله است .فرهنگ مردم بندر خمير با نگاه به
دريا تعريف ميشود و عناصر موجود در محله اين را نمايان
ميسازند .يکدست بودن فرهنگي ساکنين همنشيني ايشان
در بافت را در راستاي تقويت پيوندهاي اجتماعي تعريف
ميکند .ساکنين محله يکديگر را به خوبي ميشناسند و
با يکديگر تعامالت اجتماعي نزديک دارند .پيوند اجتماعي
ساکنين به گونهاي است که هر کس از خارج از محله
وارد محله شود؛ به سرعت شناسايي ميشود .اين موضوع
حکايت از اشراف و نظارت اجتماعي باال دارد و ضامن
شکلگيري امنيت در محله است .البته اين نظارت اجتماعي
بهواسطهی فرهنگ مهماننوازي و خونگرمي مردم شهر
به جاي اينکه براي افراد غير بومي محله به يک عامل
محدودکننده بدل شود؛ سبب گشته است که ساکنين
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در بسیاری از شهرها ديده ميشود؛ تنها سهولت حرکت
وسايل نقليه موتوري را در نظر ميگيرد عوامل ديگر را در
نظر قرار نميدهد .این خيابانکشيها بدون در نظر گرفتن
ويژگيهاي ساختاري بافت تاريخي بندر خمير اين بافت را
از هم گسیخته است .در لبههاي خيابانها ساختار فعاليتي
جديدي شکل گرفته که مغایر با پیشینهی شهر است .با
حاکم شدن اين نظام فعاليتي جديد به نظر ميرسد برخي از
فعاليتها که در طول تاريخ در بافت وجود داشته است يا از
بين رفته يا تغيير مکان داده است.
در مورد دوم ،با توجه به اينکه بافت تاريخي بندر خمير
غيرفشرده است و از طرفي رشد و توسعه شهر چندان سريع
نبوده؛ بافت دروني محله چندان دستخوش تغييرات نشده
است .ساکنين نيز کمتر از اتومبيل استفاده ميکنند و بيشتر
پياده يا با موتور سيکلت جابهجا ميشوند .همچنين شهر
که داراي مقياسي کوچک است؛ داراي سيستم حمل ونقل
عمومي منظمي نيست.
ساختار جديد عملکردي که با خيابانکشيهاي جديد
ايجاد شده است؛ سلسلهمراتب جديدي از فعاليتها را به
همراه داشته است .درون محله ،فعاليتها در مقياس محلي
است .در حاشيهی محله و در خيابانهاي فرعي فعاليتها
فرامحلي است و خدمات پشتيبان جمعيت براي چند محله
استقرار يافته است؛ و درحاشيهی خيابان اصلي شهر
فعاليتهاي با مقياس شهر قرار گرفتهاند .اين فعاليتها
شامل مواردي چون مراکز تجاري ،بهداشتي ،اداري و غيره
ميشوند .سلسلهمراتب فعاليتها در مقياس فرامحلي از
تراکم مناسب برخوردار است؛ اما به نظر ميرسد در مقياس
محلهي مورد مطالعه جاي برخي فعاليتها در مقياس
محلي خالي است که دليل آن چنانچه گفته شد جابهجايي
فعاليتها و جذب آن به سطوح باالتر است .به عنوان مثال،
مراکز خردهفروشي و مدرسهی ابتدايي و از اين دست که
در کنار يکديگر ميتوانستند يک مرکز محله را پديد آورند
وجود ندارد و مراکز محالت صرف ًا با عنصر مذهب و مساجد
تعريف ميشوند.

اصلي شهر قرار دارد که خود در امتداد جاده بندرعباس-
بندرخمير-بندر لنگه است .اين محدوده در شرقيترين
نقطهی شهر قرار دارد .کوچک بودن شهر سبب ميشود
درون شهر براي ساکنين اين مجموعه
استفاده از خدمات
ِ
مسکوني امکانپذير باشد .اما با ساخت اين مجموعه
کمترین خدمات ،حتي به اندازهي يک فروشگاه خرد،
شکل نگرفته است .تقريب ًا از نظر مسافت براي رسيدن به
واحدهاي تجاري و اداري تفاوتي ميان يک ساکن روستاي
کندال (نزديکترين روستا به بندر خمير) و يک ساکن
مسکن مهر وجود ندارد.
پروژهی مسکن مهر در بندر خمير تنها از واحدهاي مسکوني
تشکيل شده است و هيچ تنوعي در کاربريها ندارد .اين
نگاه تکبعدي بهگونهاي است که فضاهاي اطراف
واحدهاي مسکوني بدون برنامه است و ميتوان از آنها
به عنوان فضاهاي رهاشده نام برد .زیرا امکان شکلگيري
فعاليتي در آن وجود ندارد و ميتواند به مکانهاي ناامن
تبديل شود.
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چنانچه از دور به شهر نگاه شود؛ يکي از اولين نشانهايي
که به چشم ميآيد؛ تکمنارههاي متعدد مساجد است .تعداد
زيا ِد مساجد در شهر کوچک بندر خمير آن را به شهر
منارهها بدل کرده است .تقريب ًا هر محله و زيرمحله ،مسجد
خود را دارد و ساکنين آن به هنگام نماز در پنج وقت شرعي
در آن حضور مييابند .ميتوان گفت عامل پيونددهنده در
محلههاي بندر خمير نه استقرار واحدهاي عملکردي در يک
يا چند نقطه تحت عنوان مرکز محله ،بلکه پيوند اجتماعي
ساکنين با عنصر مسجد است .در محدودهی مورد مطالعه
و اطراف آن ،مساجد شافعي ،ابوحنيفه ،مسجد جامع بندر
معماري بومي) ،مسجد
خمير (داراي بيشترين قدمت و واحد
ِ
سلمان فارسي ،مسجد عمربن خطاب و مسجد دژگاني يا
بالل مؤذن قرار دارند و ساکنين را به خود جذب ميکنند .در
مجموع در شهر کوچک بندر خمير نزديک به بيست مسجد
وجود دارد که تعريفکنندهی محالت و زيرمحالت هستند.
مشارکتهاي مردمي در سطح خرد به معناي مشارکت مردم
براي حفظ و نگهداري از محيط و بافت محالت تا حدي
وجود دارد و چنانچه گفته شد با توجه به انسجام اجتماعي
موجود در بافت ،پتانسيل شکلگيري مشارکتهاي مردمي
در سطح کالن در صورت شکلگيري نظام مديرت شهري
کارآمد وجود دارد.
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صحبت کردن از ويژگيهاي اجتماعي و فرهنگي يک
پروژه مسکوني نيمهتما ِم کوچک کمي مشکل است.
ساکنين پروژهی مسکوني مهرورزان ساحل بندر خمير از
يک فرهنگ و يک قشر خاص نيستند .بندر خمير يکي از
شهرهاي داراي پتانسيل رشد و مهاجرپذير است .توسعهي
واحدهاي صنعتي به توسعهی شهر کمک ميکند .طبيعي
است در چنين شرايطي جمعيت افزوده شده به شهر سريع ًا
نياز به مسکن پيدا ميکند و در واحدهاي مسکوني دولتي
ساکن ميشود .بافت اجتماعي ساکن در پروژهی مسکن
مهر مجموعهاي است متکثر و با توجه با سکنيگزيني
دفعي و نه تدريجي ،در آن انسجام اجتماعي وجود ندارد.
در اين پروژه نه از نظر کالبدي امکان شکلگيري محله
وجود دارد و نه از نظر اجتماعي ظرفيت اين موضوع فراهم
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يکپارچه از حضور مهمان در محلهی خود استقبال نمايند و
حس امنيت را براي ايشان نيز تضمين نمايند.
ساکنين بومي که پيوند تاريخي و عميقي با محيط خود
دارند؛ آزادانه ميتوانند محيط اطراف خانه خود را متناسب
با نياز خود و آنچه ميپسندند؛ شکل دهند .اين ويژگي
که رنگ تعلق خوانده ميشود -در بافت محله کام ًال
مشهود است .ساکنين ،وروديهاي خانهي خود را متناسب
با خواست خود شکل دادهاند .کاشت گياهان ،شکلدادن به
معماري و قرار دادن ابزار و وسائل بر در خانهها عواملي
است که به ساکنين کمک کرده است تا نشان خود را بر
بافت محله ثبت نمايند.
فضاهاي عمومي در بافت تاريخي بندر خمير عرصهی
حضور مردم و تعامالت اجتماعي است .فرم کالبدي بافت
که فضاهاي عمومي و باز متنوعي را شکل داده است
ظرفيت ايجاد اين تعامالت را فراهم آورده است .فضاهاي
باز مکاني است براي گفتوگو ساکنين و بازي کودکان.
هرچند ويژگيهاي اقليمي بافت چون دما و رطوبت باال
ساکنين را به درون خانهها ميکشاند اما فضاهاي عمومي
خالي از حضور مردم نيست .اشتغال مردم خمير را ميتوان
در سه دسته تقسيم نمود .اشتغال عمده از گذشته تا به
امروز مرتبط با دريا چون ماهيگيري و ملواني است و امروزه
بخشي از واردات کاالها به صورت رسمي و غير رسمي
نيز افزوده شده است .بخش ديگر اشتغال مرتبط با صنايع
چون کارخانههاي سيمان و گچ است و بخش سوم اشتغال
مربوط به بخشهاي خدماتي شهر است .بافت اجتماعي
محله صدر االسالم بيشتر نوع اول اشتغال را از گذشته در
خود جاي داده است .تاريخي بودن و توسعهی تدريجي
بافت و نزديکي بافت به اسکله در اين امر بيتأثير نبوده
است.
مذهب به عنوان يک عامل هويتبخش در بافت عمل
ميکند .ساکنين بندر خمير از اهل سنت هستند و براي
مهاجرين شيعه که
حفظ انسجام اجتماعي خود در مقابل
ِ
بهواسطهی استقرار واحدهاي صنعتي به شهر آمدهاند؛ بر
اين ويژگي فرهنگي خود تأکيد زياد دارند .اين ويژگي
فرهنگي در کالبد شهر نيز اثر بسيار جدي گذاشته است.
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شده است .مسکن مهر صرف ًا بلوکهاي ساختماني است که
براي تأمين سرپناه براي مردمي ساخته شدهاند که جذب
نظام اقتصادي شهر بهواسطهی توسعهی صنعتي ش دهاند؛
اما از نظر موقعيت جغرافيايي و جايگاه اجتماعي و فرهنگي
جايي در شهر نيافتهاند و در حاشيهی شهر سکني گزيدهاند.
کوچک بودن شهر و نزديکي پروژه به مرکز شهر مانع از
دورافتادن اين مجموعه از ساختار اجتماعي شهر ميشود.
برنامهريزي ابتر براي مسکن مهر و توجه تکبعدي به
نيازهاي انسان مانع از خلق فضاهاي جمعي در اين مجموعه
شده است .فضايي براي تعامالت اجتماعي وجود ندارد.
محيط مجتمع مسکوني براي حرکت پياده مناسبسازي
نشدهاست و پيادهمدار نيست .گسست اجتماعي ساکنين
اشراف و نظارت اجتماعي را بسيار پايين آورده است در
نتيجه امنيت اجتماعي نيز در اين مجموعه پايين خواهد
آمد.
در چنين مجموعهی مسکوني -که نيازهاي حداقلي
سکونت را در نظر نگرفته است -نميتوان انتظار داشت
که حقوق شهروندي رعايت شود .گويي اين مسکن نه
براي شهروندان بلکه براي بيسرپناه نماندن کساني است
که در نظام اقتصادي شهر قرار دارند اما جايي در شهر
نيافتهاند؛ ساخته شده است .نگاه دولتي و از باال به پايين
به دنبال تأمين صرف مسکن بوده است و نه به دنبال
مشارکت مردم .مردم نيز به دليل اينکه وابستگي به محيط
زندگي ندارند؛ کمتر محيط را متناسب با خواست خود تغيير
ميدهند و کمتر در بهتر کردن محيط زندگي خود مشارکت
ميکنند؛ هرچند در وروديهاي خانهها اثرات کمرنگي از
رنگ تعلق وجود دارد.

توسعه نامتوازن اين شهر همچنان توسعه نيافته باقي مانده
است .توسعه در اين منطقه بيشتر در بندرعباس و بندر
شهيد رجايي و اطراف آن بوده است و اين امر از توسعهی
بندر خمير به عنوان شهري در پيرامون جلوگيري کرده
است.
وجود واحدهاي صنعتي و معادن چون کارخانه سيمان در
کنار معدن گوگرد و کارخانه گچ خمير ايجاد اشتغال نموده
و جاذب جمعيت است .اين پتانسيلهاي صنعتي در کنار
پتانسلهاي فعاليتهاي مرتبط با دريا چون ماهيگري،
قرارگيري در محور ارتباطي و وجود پتانسيلهاي گردشگري
به ويژه در حاشيهی جنگلهاي حرا ،بندر خمير را به شهري
تبديل کرده است که ميتواند توسعه يابد و بر نيروهاي
اقتصادي درونزا متکي باشد .همچنين تنوع فعاليتها در
اين شهر در عمل به تنوع الگوهاي سکونتي منتج خواهد
شد .اين امر چنانچه هر يک از الگوها منطبق با زمينهي
بومي باشد و همه نيازهاي سکونت را تأمين نمايد نميتواند
مورد نکوهش باشد و به عکس ميتوان سبب پويايي هر
يک از محالت باشد.
ساختار اقتصادي محلهی مورد مطالعه در نظام اقتصادي
شهر بهواسطهی قديميتر بودن و رشد تدريجي آن از يک
سو ،و ارتباط فضايي و عملکردي آن با دريا و اسکلهی
بندر خمير از سوي ديگر ،بيشتر در فعاليتها و اشتغال
مرتبط با دريا چون ماهيگيري شکل گرفته است .ساختار
محلهی فعاليتهاي اقتصادي با مقياس محلي را کمتر در
خود دارد و خدمات مورد نياز محله بيشتر در حاشيهی آن
و در خيابانهاي اصلي قرار دارد .محله کام ً
ال در ساختار
اقتصادي کالن شهر نقش خود را حفظ کرده و در آن
اثرگذار است.

بندر خمير در ميانهی راه بندرعباس به بندر لنگه قراردارد
و در نزديکي بندر پل است (بندر پل در مقابل بندر الفت
در جزيره قشم قرار دارد و راه ارتباطِ زميني به جزيره قشم
است)؛ در نتيجه به عنوان يک محور ارتباطي مهم عمل
مينمايد .بندر خمير داراي پتانسيلهاي گستردهاي براي
توسعه است هر چند به دليل عدم تعادلهاي منطقهاي و

مسکن مهر ،مسکني است براي اقشار کمدرآمد .براي
شهري مثل بندر خمير که شهري است کوچک و نهچندان
توسعهيافته؛ اما داراي پتانسيلهايي براي توسعه ،ساخت
مسکن مهر بيشتر از آنکه نياز دروني و واقعي شهر باشد
يک تکرار کممحتواست که به مثابه شهرهاي ديگري که
مسکن مهر برايشان ساخته شده است براي بندر خمير

روايتي از ويژگيهاي اقتصادي
محله صدراالسالم

پروژهی مهرورزان ساحل
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هم چنين کردهاند .بندر خمير نه تراکم بااليي دارد؛ نه
محدوديتي در ميزان پهنههاي مسکوني و نه اساس ًا تقاضاي
مسکن چنان باالست که نياز به تأمين ميزان زيادي مسکن
در زمان کم باشد .ساخت مجتمعهاي مسکوني دولتي در
چنين شرايطي منجر به جذب جمعيت ميشود بدون آنکه
اين جمعيت به واقع جذب نظام اقتصادي و اجتماعي شهر
شده باشد.
مسکن مهر ساخته شده به هيچ وجه از نظر اقتصادي بهينه
نيست؛ زیرا ساخت مسکني خوابگاهي بدون در نظر گرفتن
نيازهاي اساسي سکونت و بدون رعايت مسائل فني و
کيفيت مناسب سبب ميشود در کوتاهمدت مسکن ساخته
شده از نظر اجتماعي و کالبدي فرسوده شود و در نهايت
اتالف سرمايهی مردم و دولت صورت گيرد.
اين پروژه به دليل نيمهتمام بودن ساکنين زيادي ندارد؛ اما
بيشتر متقاضيان اين مسکن بخشي از مردم بندر خميرند
که جذب واحدهاي صنعتي ميشوند و يا مهاجرند و بخشي
نيز از روستاهاي اطراف به اين بخش کشيده ميشوند.
در بندر خمير براي شاغلين واحدهاي صنعتي ،شهرکهاي
جداگانهاي ساخته شده است که از کيفيت بهتري نسبت به
مسکن مهر برخوردارند؛ در نتيجهی ساخت چنين مسکني
به نظر بدون مطالعهی دقيق شرايط اقتصادي و زمينهی
بومي بوده و توجيه اقتصادي درستي ندارد.
روايتي از ويژگيهاي طبيعي و زيستمحيطي
بافت بومی بندر خمير

بادگير و پنجره براي ايجاد کوران هوا و تهويه مطبوع مورد
استفاده قرار گرفتهاند .ترکيب تودهها در ساختار محله به
گونهاي است که جريان هوا از سمت دريا به درون بافت
هدايت شود و در کنار گذرهاي گسترده و با محصوريت
کم گذرهايي محصور وجود دارند که سايهاندازي در آنها
آسايش را فراهم ميآورد.
الگوي فضاي سبز در منطقه داراي دو نمونهی شاخص است.
اول مناطق حفاظت شده جنگلهاي حرا است (جنگل حرا
به مجموعهاي از گونهاي درخت و درختچه اطالق ميشود
که شورهزي هستند و در آب ميرويند) .این جنگلها
مناطقی با مناظر بسيار استثنايي ايجاد ميکنند و پتانسيل
بزرگي براي گردشگري هستند .بخشهايي از جنگلهاي
حرا دقيق ًا در جنوب محلهی صدراالسالم قرار دارد و پارک
ساحلي در کنار اين جنگل ميتواند مورد استفاده ساکنين
قرار گيرد .الگوي فضاي سبز دوم درختان نخل ميباشند
که بخشي از هويت بافت را تشکيل ميدهند.
پروژهی مهرورزان ساحل

با وجود آنکه مسکن مهر بندر خمير در همان زمينهاي شکل
گرفته است که بافت تاريخي شکل گرفته؛ اما پيوندي که
بافت تاريخي با محيط طبيعي دارد در مسکن مهر ديده
نميشود .در مسکن مهر نه عنصر آب ديده ميشود و نه
فضاي هيچ محدودهاي به کاشت درختان اختصاص داده
نشده است در نتيجه مقدمات شکلگیری آسايش اقليمي
و تعامالت اجتماعي فراهم نشده است .الگوي مسکن مهر
ساخته شده هيچ پيوندي با دريا ندارد .الگوي مسکن مهر
ساخته شده الگويي ناپايدار است .ممکن است با توجه به
محدود بودن اين پروژهها در بندر خمير اثر منفي گستردهاي
بر محيط زيست نگذاشته باشد؛ ولي ادامهی چنين روندي
در ساختوساز بدون در نظر گرفتن مسائل اجتماعي،
اقتصادي و محيط زيستي در آينده ميتواند مشکالتي را
براي محيط زيست بندر خمير به همراه داشته باشد.
روایتی از ویژگیهای معماری
محلهی صدراالسالم

الگوي جايگيري قطعات در اين منطقه به دليل شرايط
اقليمي به صورت پراکنده است .اين امر به دليل ايجاد
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محيط طبيعي بندر خمير بسيار تحت تأثير موقعيت
جغرافيايي آن است .قرار گرفتن در منطقهی پست جلگهاي
کرانهي شمالي تنگه خوران (تنگهاي که در جنوب آن
جزيره قشم قرار دارد) و ارتباط فضايي با خليج فارس
ويژگيهاي طبيعي خاصي را براي اين محدوده به ارمغان
آورده است .اقليم گرم و مرطوب منطقه ،بر الگوي معماري
و حتي الگوي زيست مردم اين منطقه اثرگذار بوده است
و ارتباط با دريا فرهنگ ايشان را شکل داده است .فرم
کالبدي بناها به گونهاي شکليافته است که آسايش اقليمي
در اين محدوده بيشتر شود .در بافت تاريخي بندر خمير
ساختمانها داراي حياط مرکزي هستند و عناصري چون
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شرايطي براي ايجاد تهويهی هوا است؛ با اين وجود تراکم
اين الگو نسبت به روستا بيشتر است .در محالت بافت
مرکزي بندر خمير قطعات عمدت ًا ريزدانه هستند .حتي
عناصر شاخصي چون مساجد نيز قطعات چندان بزرگي
را اشغال نکرده اند .قطعات يا تنها يک واحد همسايگي
را شامل مي شوند؛ يا مجموعه دو تا سه واحد مسکوني
يک بلوک شهري را شکل داده اند .با اين وجود واحدهاي
مسکوني در ارتباط فضايي و عملکردي با يکديگر محالت
را تشکيل مي دهند .اتصال به شبکه ارتباطي از طريق
ورودي هاي بسيار ساده خانهها ايجاد مي شود .معمو ًال يک
فضاي مياني بين فضاي بيرون و حياط خانه وجود دارد که
ديد به داخل خانه را نيز محدود ميکند .خانههاي قديمي از
مصالح سنتي موجود در منطقه چون خشت و گل و چوب و
برگ درختان نخل براي سقف ساخته شده اند .نماها ساده
و بدون تزئينات است .ترکيب ديوار ،بادگير و درختان نخل
شکل نما را ايجاد کرده اند .خانه ها يک طبقهاند و فضاهاي
شهري داراي محصوريت متفاوتي مي باشند .برخي گسترده
و باز و برخي محصور و کم عرض مي باشند .بناها داراي
يک حياط مرکزي است که بخش هاي اقامتي در دورتادور
آن مستقر مي باشند .بخش اصلي خانه در شمال بنا مستقر
مي باشد.

مسکن مهر بندر خمیر

بناهای مسکن مهر با ساختمانهاي تيپ ساخته شدهاند که
غالب آنها داراي  6طبقهی مسکوني هستند .اين مجموعه
داراي الگوي شطرنجي است .قطعات در رديفهاي موازي
در کنار يکديگر قرار گرفتهاند و به يکديگر متصل هستند.
بلوکهاي ساختماني را ميتوان قطعات درشتدانهاي
دانست که براي اسکان حدوداً  24خانوار تدارک ديده شده
است .این بلوکها معمو ًال از دو طرف به مسرهاي دسترسي
ارتباط دارند .مسيرهاي دسترسي از نظر درجهی اهميت فرق
چنداني با يکديگر ندارند و سلسلهمراتب دسترسيها در اين
محدوده مشاهده نميشود .بلوکها بيواسطه به مسيرهاي
ي خاصي در وروديها
دسترسي متصل ميشوند و ويژگ 
مشاهده نميشود .نماي تمام بلوکهاي ساختماني نیز
مشابه يکديگر است .همچنین نسبت ارتفاع به عرض معابر
در بخشهايي باالست که ايجاد حس محصوريت باال را
ايجاد ميکند.
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تصویر  .9یک نمونه از معماری بافت بومی بندر خمیر

نحوهی تودهگذاري بناها به گونه اي است که يک حياط
مرکزي وجود دارد که به يک فضاي نيمباز متصل است.
دورتا دور اين فضاها اتاق ها و به يک معنا توده ها قرار دارند.
ساختمانها بهصورت حياط مرکزي و نيمهدرونگرا هستند.
سعی شده است از حداکثر استفاده از سايه و کوران هوا
استفاده شود .ارتفاع اتاقها زياد ،و پنجرهها بلند و کشيدهاند.
ايوانها وسيع و مرتفع هستند .فضاهاي نيمهباز ،در حدفاصل
فضاي باز و سرپوشيده قرار دارند .در این منطقه زیرزمین
ساخته نمیشود .طاقها غالب ْا مسطح میباشند .بادگيرهاي
بزرگ و چهارگوش در گوشهی بنا وجود دارد .در ساختوساز
ابنيهی اين منطقه از مصالح موجود و در دسترسي استفاده
شده است .مصالح عمدت ًا خشت و گل و سقف هايي است
که از تيرهاي چوبي و يا برگ درختان نخل در آن استفاده
شده است .روي ديوارها را اندود گچ مي گيرند و معمو ًال
نمايي روشن دارند.
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بلوکهاي ساختماني مسکن مهر فاقد عرصه و اعيان بدان
معنا که در بافت تاريخي وجود دارد؛ است .اين بلوکها
داراي فضاي باز خصوصي با حتي نيمهعمومي نيستند .در
نتيجه در يک معنا ميتوان گفت قريب به تمام زميني
که مربوط به هر بلوک است در آن ساخته شده است.
نماهاي بلوکهاي ساختماني از ترکيب آجر ،سيمان رنگ
شده و نوعی کاشی تشکيل شدهاند و همگي متحدالشکل
ميباشند.

تصویر  .10شیوهی ساخت مسکن مهر در بندر خمیر
جدول 3

معیار

تاریخی و زمان

 قرارگیری در مرکز شهر توسعهی تدریجی همخوانی با زمینه حفظ فرم تاریخی -کالبد قدیمی اما قابل سکونت

 مرکزیت محله در شهر کالبد دستنخورده مجاورت در کنار دریا و استفاده از رطوبت دریا استفاده از جریان باد و سایهاندازی برای ایجادآسایش محیطی
 جدا بودن واحدهای مسکونی از هم وجود فضاهای باز میان بافت متعدد در بافتمسکونی
 قرارگیری فضاهای زندگی حول یک حیاط میانه شکلگیری فضاهای زندگی در تعامل با جریان باد وجود پنجرههای رو به کوچه (برخالف واحدهایحیاط مرکزی فالت مرکزی ایران)
 استفاده از بادگیر بافت گسترش پیدا کرده ارگانیکو تدریجی مرکزیت محالت حول ساختمان مساجد استفاده از عناصر نشانهای در بافت (مناره مسجد) -تسلسل فضاهای باز در میان بافت

 بلوکهای ساختمانی خارج شهر منقطع از بافت تاریخی طراحی غیرارگانیک کیفیت پایین ساختوساز -نداشتن عناصر هویتزا

 تکرار بدون تغییر فرم بلوکهای ساختمانی الگوی ساخت متراکم با کمترین هزینه بلوکهای ساختمانی مرتفع بدون ارتباط با زمینه کالبد کام ًال منظم و شطرنجی
 سایهاندازی بلوکها بر یکدیگر و نورگیری نامناسب نبود خیابانکشی نامناسب عدم رعایت سلسلهمراتب فضایی نفوذ پذیری پایین -عملکرد یکدست مسکونی
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کالبدی و
مورفولوژیک

محله صدر اسالم (کوش) بندر خمیر

پروژه مهرورزان ساحل بندر خمیر
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بصری

 عدم وجود نشانههای بصری شاخص به دلیل مقیاس تنوع بصری و وجود سکانسهای بصری متنوع پررنگ بودن عناصر سیمای شهر :نشانهها ،راهها ،پروژه عدم پیشبینی فضای سبزگرهها
 ترکیب متنوع عناصر فضایی :جداره ،مصالح گیاهان  -خط آسمان یکنواخت فرم کالبدی خشک فرسودگی کالبدی مشهود در بخشهایی از بافت تداخل عناصر متجدد فضای شهر (تیر چراغ برق وخنککنندهها) با سیمای تاریخی
 توالی فضاهای محصور و باز غلبهی درخت نخل و گل کاغذی در طرح کاشت پویایی و تنوع در عین یکپارچگی در خط آسمان تنوع در کریدورهای بصری -نماهای یکدست سفید و خاکی

 وجود عناصر متعدد واجد ارزش در بافت تاریخیمحله
ادراکی و معنایی  -سازمان فضایی متنوع
 بافت کالبدی با مقیاس انسانی تمایز بیرون و درون کالبد بافتعملکردی و
فعالیتی

اجتماعی و
فرهنگی

طبیعی و محیط
زیستی

 تغییر ماهیت برخی ویژگیهای عملکردی بافت به  -قرارگیری در حاشیهی شهر وابستگه به شهر به لحاظ تأمین خدمات و مایحتاجمرور زمان (خیابانکشی ،تعریض ،عقب نشینی)
 تزریق فعالیت و عملکردهای جدید به بافت با ایجاد  -نگاه تکبعدی در برنامهریزی عملکردیتغییرات در کالبد بافت قدیم

 بافت اجتماعی متکثر ساکن در مسکن مهر انسجام اجتماعی ساکنین بافت قدیم اشراف و نظارت باالی ساکنین بر محیط سکونت  -گسست اجتماعی بین ساکنین مسکن مهر و ساکنین تناسب ویژگیهای کالبدی با خواست خود ساکنین قدیمی بندر خمیر وجود عرصههای باز متعدد در فضا برای تعاملساکنین
 مذهب و فضاهای مذهبی به عنوان عنصرهویتدهنده در محله
 -مشارکت نسبی ساکنین در نگهداری از کالبد محله

 اشتغال ساکنین بافت قدیم در حرفههایماهیگیری ،تجارت و خدماتی
 وجود پتانسیلهای رشد درونزا در بافت قدیم(توسعهی گردشگری)
 تنوع عملکرد ناشی از تنوع فعالیتهای اقتصادی ارتباط بیشتر فعالیتهای رشدیافته در بافت با دریا ارتباط مناسب با بافت طبیعی و اقلیم فراهم آوردن آسایش اقلیمی در کالبد بافت بومی -الگوی کاشت متناسب با شرایط ویژه اقلیمی

 عدم جذب جمعیت ساکن در فعالیتهای اقتصادی رایجشهر

 عدم وجود عناصر طبیعی و الگوی کاشت در مسکنمهر
 -عدم ارتباط با دریا
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اقتصادی

 عدم ارتباط با زمینه تاریخی و اقلیمی عدم رعایت تضاد و تباین بین فضاها -عدم وجود نشانه در فضای معماری
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معماری

 الگوی جایگیری پراکنده قطعات عمدت ًا ریزدانه قطعات منفصل از یکدیگر در بافت فضای ارتباطی بین داخل و خارج فضای مسکونی استفاده ازمصالح بوم آورد واحدهای مسکونی یک طبقه حیاط مرکزی -ارتفاع اتاقها بلند و بازشوها کشیده

بحث و نتیجهگیری

 استفاده از الگوی معماری تیپ  6طبقه دسترسی از دو طرف بلوک سلسلهمراتب دسترسی یکسان نسبت ارتفاع زیاد به عرض گذر عدم وجود فضای باز عمومی و یا نیمهخصوصی ترکیب یکدست آجر و سیمان -بلوکهای متحدالشکل

مسکن در توسعهی شهری است .نگاه پروژهای به مقولهی
مسکن در تجربهی مسکن مهر وضعیت نابسامان آن را
تشدید کرده است .شهرسازی فرآیندی مستمر است که
به جای برنامه ،به برنامهریزی میاندیشد .این فرآیند ،با
مشارکت گروههای بهرهور مختلف معنا مییابد .گروههایی
که منافع آنها در گرو مداخالت محیطی شهرسازانه است
و هر اقدامی ممکن است به حفظ یا تحدید منافع ایشان
منجر گردد .حضور این گروهها در فرآیند تصمیمگیری و
اجرا ،از همان ابتدا تا به انتها ضرورت دارد و این حضور
میتواند تضمینکنندهی عدالت فضایی باشد .در غیر این
صورت ،شهرسازان نمیتوانند با اقداماتی آمرانه و برنامهای
از باال به پایین ،از تحقق ارزشهایی نظیر عدالت ،حفظ
سرمایههای اجتماعی و رضایتنمدی بهرهوران مطمئن
باشند .در پروژههای مسکن مهر ،نه در مرحلهی برنامهریزی
و طراحی محله ،و نه در ساخت و نگهداری فضا ،مشارکت
شهروندان محقق نشده است .در حال حاضر نیز ،ساکنان
این محدودهها نسبت به فضای زیست خود احساس تعلق
هم کافی را برای
کافی ندارند و شاید به همین جهت ّ
نگهداشت فضا از خود نشان نمیدهند.
 .3مسئلهی دیگر ،ضرورت توجه مستمر و بلندمدت به
برنامههاست .در بافتهای تاریخی ،به خاطر تغییرات
تدریجی ،نیازهای کوتاهمدت و بلندمدت شهروندان و
بهرهوران تأمین شدهاند و راهحلهایی پایدار برای این نیازها
پیدا شده است .اما در پروژههای مسکن مهر ،تصور مدیران
و برنامهریزان این بوده که میشود به شهر به مثابهی یک
پروژهی معمارانه نگاه کرد و آن را به یکباره برساخت.
به همین دلیل ،این پروژهها نتوانستهاند به درستی به یک
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با مقایسهی پروژهی مسکن مهر بندر خمیر با نمونهای از
محالت تاریخی در این شهر (و با توجه به تجارب چهار
شهر دیگر که در این مقاله به آنها اشاره نشده اما توسط
نگارندگان مورد مطالعه قرار گرفتهاند)؛ نقدهای مختلفی
قابل طرح است .از جمله ،میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 .1مکانیابی پروژههای مسکونی دارای ماهیتی چندوجهی
است و نمیتواند به روشهای غیرعلمی و بدون مطالعهی
گسترده انجام شود .در مسکن مهر باتوجه به گستردگی
پروژه و احداث مسکن در بیش از  1000شهر و آغاز پروژهها
در زمانی نسبت ًا کوتاه ،در عمل فرصت کافی برای مکانیابی
وجود نداشت .در حالی که در الگوی بومی ،سکونت امری
تدریجی است که بر پایهی ظرفیتهای محیطی شکل
میگیرد .انفکاک این پروژهها از سازمان فضایی شهر ،به
قطبیتر شدن ساختار فضایی و از آن ره ساختار اجتماعی
شهر منجر میشود .مکانیابی نامناسب و تعجیل در اجرای
طرحهای مسکن مهر دست به دست هم داده است تا
پروژهها در بستری شکل گیرد که دارای زیرساختهای
مناسب نیست .دسترسی نامناسب به عملکردهای آموزشی،
بهداشتی و تجاری مناسب ،پروژههای مسکن مهر را به
پروژههایی با نگاه خوابگاهی صرف تبدیل کرده است و
توجه کمتری به جنبههای گسترده مسکن شده است.
تجربه بندر خمیر نشان میدهد باوجود آنکه شهر بسیار
کوچک است و بر اساس ساختار فعلی شهر ،ظرفیت رشد
درونزای شهر همچنان باال است؛ پروژههایی در حاشیهی
شهر شکل گرفته است.
 .2نکتهی دیگر در این خصوص ،موضوع نقش و جایگاه
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فرآیند روشن تبدیل شوند و در نتیجه سازوکاری برای
اصالح نواقص خود پیشبینی نکردهاند.
 .4از موارد قابل تأمل دیگر در بررسی بین بافت قدیمی
شهرها و مسکن مهر ،مسئلهی تعامل با شرایط طبیعی و
اقلیمی است .در گذشته ،محیط سکونت در موقعیتهای
جغرافیایی و شرایط اقلیمی گوناگون ،در ارتباط با زمینهی
طبیعی خود شکل میگرفته است .این ارتباط هم از نظر
عملکردی و تناسب با اقلیم بوده و هم از نظر فرهنگی و
مفهومی بوده است .فرهنگ مردم بر اساس اقلیم شکل
میگرفته است .برای مثال ،رابطهی مردم خمیر با دریا
رابطهی متقابل است .دریا همزمان منبع مؤثر اقتصادی و
نیز شکلدهنده به فرهنگ بوده است.
 .5یکی از مهمترین ابعاد مسکن ،ابعاد اقتصادی آن است.
در پروژههای مسکن مهر ،در سطح کالن عدم انطباق
طرحها با نظام عرضه و تقاضا و بیتوجهی به استقرار
پروژهها با توجه به رقابتپذیری سکونتگاهها در توسعه،
مشکالتی چون تورم را به وجود آورده است .در سطح
خرد نیز توجه نداشتن به جایگا ه پروژهها در اقتصاد شهر،
مسئلهی اشتغال و ساختار اقتصادی محالت ،سبب پیدایش
سکونتگاههای غیرمولد و در نتیجه ناپایدار شده است .به
عالوه در برنامهی مسکن مهر توجهی به طرحهای توسعه
شهری و دیگر طرحها نشده است .این بیتوجهی از چند
منظر صورت گرفته است .اول آنکه نیاز به مسکن در هر
شهر بر اساس مطالعهی دقیق رشد جمعیت در افق طرح و
همچنین مطالعهی روند مهاجرتها در سطح مناطق نبوده
است .دوم ،مکانیابی مسکن مهر بر اساس استراتژی و
جهت توسعه در طرحهای جامع شهری نبوده است و بیشتر
بر اساس امکان تملک زمین انجام شده است .سوم ،برای
مسکن مهر طرحهای توجیهی و آمادهسازی که جنبههای
مختلف توسعه شهری چون زیرساختها و دسترسی به
خدمات را در نظر بگیرد؛ تهیه نشده است .چهارم اینکه
پروژههای مسکن مهر فاقد طراحی شهری است و معماری
آن نیز در حداقلیترین حالت و به صورت پالنهای تیپ
در سرتاسر کشور صورت پذیرفته است و به استراتژیهای
توسعه مسکن در سطح شهر توجه نکرده است.

 .6موضوع دیگر در مقایسهی مسکن مهر با الگوی بومی
سکونت ،بحث هویت شهری است .پروژههای مسکن
مهر تنها هدف خود را تأمین مسکن حداقل برای اقشار
کمدرآمد قرار دادهاند .با این حال ،ساکنان این پروژهها
نیاز دارند ویژگیهایی در محیط مسکونی آنها باشد که
ن آنها و شهر مادر و فرهنگ جاری در
او ًال پیوندی میا 
آن برقرار کنند و ثانی ًا چیزهایی غیر از کم درآمد بودن و
فقیر بودن آنها را از دیگران متمایز کند .اگر از ساکنان
مسکن مهر پرسیده شود اهل کجا هستی یا چرا در اینجا
زندگی میکنی؟ عموم ًا پاسخشان این است که مشکالت
اقتصادی مرا ناگزیر کرده است تا در اینجا زندگی
کنم .شاید بخشی از آنها از آن روی که به وضعشان
از بیمسکنی به صاحب مسکن تبدیل شده است؛ از
سکونت در این نواحی ناراضی هم نباشند؛ اما همین افراد
نیز خود را متعلق به این نواحی نمیدانند.
 .7از نظر مصالح و روشهای ساخت نیز ،تفاوت
عمدهای میان مسکن مهر و الگوی سکونت در بافت
تاریخی مشهود است .مسکن مهر ،توجه خود را به تولید
انبوه واحدهای مسکونی با حداقل هزینه معطوف کرده
است .این در حالی است که با اندکی تأمل در مصالح و
روشهای ساخت بومآورد در بافتهای تاریخی میتوان
به بهبود شرایط در تولید مسکن کمک کرد.
 .8از نظر انسجام اجتماعی ،در الگوی بومی سکونت در
محالت ایرانی ،حفظ نظام اجتماعی از مباحث اساسی
است .هر محله ،تجلیگاه یک نهاد اجتماعی است که با
مفاهیمی همچون حسن همجواری ،تعامالت اجتماعی
و همیاری و مشارکت شهروندان پیوند میخورد .نظام
محلهای بیش از آن که تعریفکنندهی یک سازمان
کالبدی باشد؛ به معنی یک نظام اجتماعی و فرهنگی
است که برای مثال در رفتارهای جمعی نمود پیدا میکند.
اما در پروژههای مسکن مهر ،کمتر به جنبههای اجتماعی
و فرهنگی توجه شده و عمدت ًا به صورت کمی ،به تأمین
سطوح و سرانه و افزایش تعداد واحدهای مسکونی توجه
شده است .در مسکن مهر ،به جهت تفاوتهایی که در
پیشینهی زندگی ساکنان وجود دارد؛ تعامالت اجتماعی
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کمتر از الگوی بومی میشود .در الگوی بومی سکونت،
ساکنان هر محله از یکدیگر شناخت دارند و در نتیجه هر
کس برای حفظ آبروی خود ،به اصولی اجتماعی مقید و
پایبند است.
در نهایت اینکه «توليد مسکن انبوه توسط دولت»
برخالف منطق شکلگيري تدريجي بافتهاي بومي صورت
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ميگيرد .اين نوع از برنامهريزي عاجل عموم ًا سبب ميشود
بسياري از نکات مثبت موجود در بافتها در نظر گرفته
نشود .پژوهشهای آتی میتوانند تحقیقات مشابهی را در
خصوص رویکردهای جدیدتر مسکن دولتی ،نظیر طرح
مسکن پیشگام ،یا طرح مسکن اجتماعی داشته باشند.

پینوشت
.1
 .2اين نوع از نگاه نه عوامل دولتي را بر آن داشته است که به مسائل مرتبط با ديد و منظر نگاهي داشته باشند و نه سازندگان و پيمانکاران
را ملزم به توجه به چنين مسائلي کرده است.
Swanson
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Buttresses has been used as a support structure in the field of architecture. This under pressure
structure prevents from thrust force advancement and creates resistance and stability of main
structure against any horizontal movement. Study references related to architectural structures
makes it clear that little researches is dedicated to support structures, particularly buttress in Iran
and is not provided the answer to this question: By what measures can investigated types of buttress
and what are these types. Meanwhile, raised the issue of the buttress in the area of specialized
restoration as a way of treatment, it is needed to urgent research conducted in this regard. The
purpose of this study is understanding buttress in Iran. Therefore, relying on library studies then
field research and surveying of 100 available samples, discovering and typology of buttresses of
Persian architecture was intended. The main outcome of this study was to identify buttress species
based on measures of form, position of buttress in plan, materials and construction time. The
study of the typology of the studied samples showed that any combination of solid rectangular
plan and combined sections (rectangle and triangle) types, are the most practical buttress of the
100 participants of this research. Ease of construct and play the best structural role of the buttress
can be reasons of using by architectures that has been based on their empirical knowledge. The
buttresses have openings such as the type of a floor with the port covering of circular arch type;
have allocated the most acceptances from the architects. An achievement that offers this research,
are scientific solutions for restorers and architects to design the buttress species in restored historic
buildings.
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