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فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی / شماره بیستم / پائیز 1397 / سال ششم

چکیــــده: 

آسیب شناسی پروژه ی مسکن مهر با توجه به آموزه های شهرسازی 
الگوی بومی سکونت )مورد مطالعاتی: بندر خمیر(* 

محمدصالح شکوهی بیدهندی**

علی سبحانی***

 سپهر ژند****

دکترای شهرسازی و استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران

پژوهشگر دکترای دانشکده معماری و محیط مصنوع دانشگاه فناوری دلفت هلند

پژوهشگر دکترای البراتوار نحو فضا دانشگاه UCL انگلستان

تاریخ دریافت مقاله:96/07/15      تاریخ پذیرش نهایی: 97/02/22

الگوی بومی سکونت، محصول سده های متمادی از تجربه ی بشر است که تالش داشته، در انطباق با ویژگی های فرهنگی )اسالمی( و 
اقلیمی )ایرانی(، معماری و شهرسازی را شکل دهد. این الگو آموزه هایی را دربردارد که می تواند برای معماری و شهرسازی معاصر نیز کارآمد 
باشد. بنابراین، برای آسیب شناسی الگوی معاصر ساخت وساز، می توان آن را با الگوی بومی سکونت مقایسه کرد. گرچه منظور از این مقایسه، 
تکرار گذشته در شرایط زمانی کنونی نیست؛ اما نمی توان از دستاوردهای تاریخی بشر نیز غافل شد و تنها درپی الگوی وارداتی سکونت بود.
نیاز روزافزون به مسکن دولت ها را به مداخله ی بیشتر برای تولید مسکن، علی الخصوص برای اقشار کم درآمد رهنمون کرده است. تا کنون 
شیوه های مختلفی برای پاسخ به این نیاز به کارگرفته شده است. مسکن مهر آخرین تالشی است که در سال های 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. بی شک مراجعه به آموزه های معماری و شهرسازی بومی کشور می تواند مبنای صحیحی برای نقد این پروژه ها باشد. 
بر همین مبنا، مطالعه ی حاضر تالشی است برای تبیین ارزش های موجود در معماری و شهرسازی بومی که در ساخت پروژه ی مسکن مهر 
مغفول واقع شده اند. این پژوهش به این پرسش پاسخ میگوید که »الگوي بومی سکونت در ایران چه آموزه هایی را برای الگوی سکونت در 

پروژه های مسکن مهر دربردارد؟«.
روش تحقیق در مطالعه ی حاضر، روش تطبیقی )مقایسهی دو مورد مطالعاتی( است. این مقاله بخشی از نتایج پروژه »نقد مسکن مهر 
و میزان انطباق الگوهای مسکن مهر با آموزه های 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 1394 تهیه شده است. مطالعه ی فوق الذکر، به 
مقایسه ی الگوی بومی سکونت با پروژه های 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 نمونه  برگزیده است و الگوی سکونت را در دو محدوده ی 

»محله ی صدراالسالم« و »پروژه ی مهرورزان ساحل بندر« مقایسه خواهد نمود.
یافته های تحقیق نشان می دهد که مسکن مهر را می توان از نظر مکانیابی، فرآیند شهرسازی، ارتباط با زمینه ی اقلیمی، تعادل اقتصادی و 
رقابت پذیری در توسعه، هویت شهری، معماری و سیما و منظر شهری و انسجام اجتماعی نقد نمود. برای این نقدها، راه حل های روشنی 
در الگوی بومی شهرسازی و معماری وجود دارد که مغفول ماندن آن ها در اجرای پروژه های مسکن مهر موجب چنین مسائلی شده است.

واژه های کلیدی: الگوی معماری و شهرسازی، معماری بومی، شهرسازی بومی، مسکن مهر، بندر خمیر.

** shokouhi@iust.ac.ir *** ali.sobhani@tudelft.nl **** sepehr.zhand.18@ucl.ac.uk

* این مقاله بخشی از نتایج پروژه »نقد مسکن مهر و میزان انطباق الگوهای مسکن مهر با آموزه های معماری بومی در پنج شهر 
نمونه« است که توسط پژوهشکده ی مطالعات توسعه ی جهاد دانشگاهی تهران و برای معاونت معماری و شهرسازی وزارت راه و 

شهرسازی در سال 1394 تهیه شده است.
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تعاریف عملیاتی واژگان
مسکن مهر طرحی در دولت نهم جمهوری اسالمی ایران، 
برای خانه دار کردن قشرهای کم درآمد بود که طبق آن دولت 
با واگذاری زمین رایگان سعی داشت خانه سازی را تشویق 
کند )سعیدی کیا 1387(. خانه های ساخته شده در این طرح 
عموماً در حاشیه ی شهرها بودند. در چارچوب این طرح، بنا بر 
این بوده است که حدود 7/ 2 میلیون واحد مسکونی ساخته و 
واگذار گردد )افشار 1392(. مهم ترین هدف در طرح مسکن 
مهر، تأمین مسکن ارزان قیمت و آسان برای اقشار کم درآمد 

بوده است.
و  معماری  الگوی  مطالعه،  این  کلیدی  مفهوم  دومین 
شهرسازی، یا در مفهوم اعم، الگوی سکونت است. منظور 
و  اجتماعي  در حوزهي  الگوهاي کالن  الگوي سکونت،  از 
اقتصادي و نیز سازمان فضایي )متشکل از نظام عرصههاي 
عمومي، نقش و جایگاه مرکز محله، سلسله مراتب شبکه ی 
معابر، قلمرو و اندازه محله( است )پژوهشکده مطالعات توسعه 
الگوي سکونت در  جهاد دانشگاهی تهران 1394(. ساختار 
این مطالعه در مقیاس محله تحلیل و ارزیابي می شود؛ زیرا 
سرزمین هاي  در  شهر  پیرامون  موجود  نظری  مباني  طبق 
شهر  دهندهي  شکل  اجزای  مهمترین  از  محله  اسالمي، 
به حساب  الگوي سکونت  تعریف کنندهي  هویتي  عنصر  و 

مي آید )توسلی 1381، 9(.
معاصر  صاحب نظران  دید  از  سکونت  بومی  الگوی 

شهرسازی و  معماری 
با  تا  کردهاند  تالش  ایرانی  شهرسازان  و  معماران  برخی 
بررسی گذشته معماری ایرانی آن را تحلیل کرده و اصول و 
یا ویژگی های بنیادی آن را برشمارند. یافتن مبانی و اصول 
کلی نه فقط الزم، بلکه اجتناب ناپذیر است؛ زیرا سرچشمه ی 
آفرینش فرم ها و کالبدهای مادی است. در ادامه به برخی از 

مهم ترین آرای مطرح در این خصوص پرداخته می شود.

مقدمه
مسأله ی سکونت و ابزار تولید آن به عنوان یکي از نیازهاي 
اصلي بشري مورد بحث بوده است. در ایران و به خصوص 
در سال هاي اخیر تولید کالبد قابل سکونت به سؤالي اساسي 
تبدیل شده است. مسکن مهر به عنوان آخرین تالش براي 
جواب به این سؤال اساسي در ایران است که موفقیت و یا 
عدم موفقیت آن نیاز به تأمل و تحقیق ویژه دارد. نقد منصفانه 
و به دور از جهت گیري هاي سیاسي مي تواند در بهینه سازي 
این مدل و یا مدل هاي سازنده تر براي تأمین مسکن مورد 
نیاز جمعیت رو به رشد ایران مفید واقع شود. ضرورت انجام 
چنین تحقیقی در آسیب شناسی مسکن مهر، بیشتر از آنجا 
محرز می شود که می تواند مانع از تکرار خطاها در برنامه های 

جدیدی همچون »مسکن اجتماعی« گردد.
از این رو، مطالعه ی حاضر تالش دارد به این سؤال پاسخ 
دهد که »الگوي بومی سکونت در ایران چه آموزه هایی را 
برای الگوی سکونت در پروژه های مسکن مهر دربردارد؟«. 
پروژه های  نقد  راهگشای  حقیقت  در  سؤال  این  به  پاسخ 
مسکن مهر از منظر تطبیقی در قیاس با محالت واجد ارزش 
بومی است. با توجه به سابقه ی طوالني مسأله ی سکونت 
در ایران و پایداري الگوهاي بومي سکونت، به نظر مي رسد 
از  انبوه مسکن نمي تواند بدون استفاده  که مدل هاي تولید 
ساختار  باشد.  داشته  شهر  با  همگون  روندي  الگوها،  این 
الگوي سکونت، آن گونه که در ادامه تعریف خواهد شد؛ در 
این مطالعه در مقیاس »محله« تحلیل و ارزیابي خواهد شد. 
به  مربوط  مطالعات  در  موجود  نظری  مباني  اساس  بر  زیرا 
شهر در سرزمینهاي اسالمي، محله از مهمترین اجزای شکل 
دهندهي شهر و عنصر هویتي تعریف کنندهي الگوي سکونت 

به حساب مي آید.
در این مقاله ابتدا با مراجعه به متون صاحب نظران معاصر 
معیارها و شاخص های معماری و شهرسازی بومی استخراج 
آمده یک  به دست  با چارچوب نظری  شده است و سپس 
از مسکن  از بافت بومی در بندر خمیر و یک نمونه  نمونه 
مهر در نزدیکی این شهر به صورت تطبیقی مورد مطالعه 

قرار گرفته است.
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دیدگاه ها درباره ی الگوی بومی سکونت در ایران متفکر
معیارها و ارزش های ویژه دیدگاه کلی

1. ترکیب و انسجام فعالیت و فرم
2. جنبه های ادراکی و حسی

3. هماهنگی تناسب، تداوم و پیوستگی
4. نظم

5. محصوریت 
6. ارتفاع
7. توازن
8. تقارن
9. تباین

10. نسبت و تناسب
11. مقیاس

12. اصل سادگی
13. نشانه
14. تعادل

مقیاس طراحی شهری کل شهر و مجموعه های تاریخی و 
قدیمی است.

محمود توسلی

1. سلسله مراتب شبکه ی راه ها
2. نحوه ی استقرار فعالیت ها در کنار راه ها

3. رشد ارگانیک و تدریجی سکونتگاه ها
4. ابعاد و تناسبات فضایی
5. خصوصیات کارکردی

فضای شهر کانون فعالیت های اجتماعی و فرهنگی است. 
گذرهای شهری، میدان ها، دروازه ها و بازارها مهم ترین 

فضاهای شهری بوده اند.

حسین سلطانزاده

1. نظم
2. تعادل و هماهنگی

3. خویشاوندی با طبیعت
4. استفاده از مصالح بوم آورد

5. رنگ های اثیری
6. جایگاه مقدس نور

7. توجه ویژه به جایگاه آب
8. طرح های اسلیمی

9. هندسه کمال یافته
10. استفاده از اشکال کلیدی
11. میل از وحدت به کثرت

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

هادی ندیمی

1. محصوریت و تعریف فضای معماری
2. استفاده از مصالح بوم آورد

3. حفظ دقیق کارکردهای اداری و سیاسی
4. مقیاس متعادل با کارکرد

تعادل معیار و محک اصلی در سنجش کالبد شهر است.

محمد رضا 
حائری

1. توجه به جنبه ی تاریخی و جوهری معماری و کالبد فضا و کیفیت فضایی نه صرفًا از خصیصه های کالبدی فضا 
برمی-آید و نه صرفًا از شخصیت و وجود ادراک کننده ی آن؛ 
بلکه حاصل تعامل و رابطه این دو، و به عبارتی ماهیت عینی 

»امر بین امرین« است.

مهدی حجت
جدول 1. دیدگاه ها درباره ی الگوی بومی سکونت در ایران
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1. هماهنگی و پیوند ارگانیک
2. سلسله مراتب فضایی

3. فشردگی و تراکم
4. ترکیب کاربری ها
5. خاطره ی جمعی

6. هم پیوندی
7. مداخله ی مشارکتی

8. زمینه گرایی

س فرخ زنوزی
عبا

1. پیوستگی کالبدی با محیط اقلیمی
طول  رد  شهری  محیط  تدوین  در  شهروندان  مشارکت   .2

زمان
3. تکامل و توسعه ی هماهنگ )رشد تدریجی(

برسازنده های هویت معماری متعلق به اقلیم فرهنگی ایران 
هستند.

محمد منصور 
فالمکی

1. درون گرایی
2. تداوم

3. شفافیت
4. وقار و استواری

5. نظام هندسی حساب شده و منسجم
6. محوربندی ویژه

7. مرکزیت
8. بهزیستی با طبیعت

9. مطالح بوم آورد

فلسفی  و  محیطی  ویژگی های  از  تبعیت  با  معماری  شکل 
به وجود می آید و عامل زمان، به علت ماهیت دگرگون سازی 
ساختار زندگی انسان، به عنوان رکن اصلی، فضاهای جدید را 

می-بخشد. شکل  داراب دیبا

1. احترام با طبیعت
2. پیروی از نظم مفید

3. سلسله مراتب

اصول معماری سنتی که بازتاب منزلت است و باید با 
ضرورت های تغییرات امروزی هماهنگ شود.

حسین شیخ 
زین الدین

1. سلسله مراتب
2. کثرت

3. وحدت 
4. تمرکز
5. تجمع
6. تباین 
7. اتصال

8. توازن و تناسب
9. تداوم

10. قلمرو
11. پیچیدگی

12. زمان

زهرا اهری

1. مردم داری
2. درونگرایی

3. خودبسندگی
4. پرهیز ار بیهودگی 

5. نیارش

کریم پیرنیا
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1. تقارن
2. مرکزیت

3. قلمرو
4. تضاد 

5. سلسله مراتب
6. تعادل و توازن

7. تناسب
8. پیوستگی 

9. وحدت
10. کثرت

معماری و طراحی شهری خود نوعی زبان و بیان ویژه است 
که از سویی شامل عناصر ذهنی و علمی می شود و از دیگر 
سو عناصر عملکردی، شکلی و محتوایی را در بر می گیرد.

محمد میر فندرسکی

1. کثرت
2. تنوع

3. پیچیدگی

عناصر و الگوهای تاریخی اگرچه هریک در دروه معینی خلق 
تکامل  بعدی،  در دوره های  با حضور ممتد  لیکن  گردیده اند؛ 
و  شده اند  زمان  از  مستقل  هویتی  دارای  و  یافته  پاالیش  و 
شأنی تجریدی پیدا کرده اند که دارای تصویری ذهنی و حامل 
صورت  به  جدید  طرح های  در  می تواند  و  است  عاطفی  بار 

تجریدی و نمادین به کار گرفته شوند.

هادی میرمیران

1. سلسله مراتب
2. راه های باریک و نامنظم و پیچیده

3. محرمیت
4. تضاد و تباین

5. بوم گرایی

ایرج اعتصام

1. وحدت در کثرت
2. تعادل

3. ادراک حسی
4. هماهنگی

5. توازن
6. اندازه و تناسب

7. ارتباط با طبیعت
8. قانونمندی و امنیت و عدالت

9. نظم

توسعه ی کالبدی شهر اسالمی را در گروی معنویت گرایي، 
نوآوري، نشانه گرایي، نمادگرایي، عدالت، و مدنیت می داند.

محمد رضا بمانیان

1. نظم 
2. تقارن 
3. امنیت

4. حیات جمعی
5. محرمیت

6. تاکید بر نمادها و نشانه ها و مؤلفه های زمانی

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

علی اکبر صارمی

1. نمادین بودن
2. انطباق محیطی

3. الگو پذیری بر باغ
مستلزم  اسالمی  شهر  در  کالبدی  فضای  برنامه ریزی   .4

است. انسان  و  فضا  برای  توأمان  برنامه ریزی 
5. مکمل بودن رنگ و مصالح

6. مقیاس انسانی
7. مشارکت اجتماعی

8. نوآوری

نادر اردالن
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همچنان که مرور متون مرتبط در موضوع الگوی معماری و 
شهرسازی نشان می دهد؛ برای سنجش ابعاد این موضوع، 
مطرح  گوناگون  مطالعات  سوی  از  مختلفی  شاخص های 
گردیده که بسته به ماهیت ویژه بررسی های انجام شده و 
اهداف مشخص پژوهش های مختلف، گاه متفاوت و گاه نیز 
از معیارها و شاخص های  همپوشان اند. جدول 2، فهرستی 
که  می دهد  نشان  را  پیش گفته  مطالعات  از  استخراج  قابل 

مبنای پژوهش حاضر است.
روش تحقیق

و  تفاوت ها  مقایسه ی  به  که  است  روشی  تطبیقی  روش 
 ،1388 )ریگین  است  عالقمند  جوامع  میان  شباهت-های 
بدون  اندیشیدن  که  معتقدند  اندیشمندان  از  برخی   .)32
مقایسه، غیرقابل تصور است و به همین ترتیب، بدون مقایسه 
کل تفکر و پژوهش های علمی نیز غیرقابل تصور خواهند بود 
)سوانسون1 1971، 145: به نقل از ریگین، 1388: 31(. این 
تحقیق با استناد به شهر خمیر به عنوان مطالعه ی موردی، 
از روش »تطبیقی« برای مقایسه ی دو محدوده ی »محله ی 
خمیر«  بندر  ساحل  مهرورزان  »پروژه ی  و  صدراالسالم« 
استفاده می کند. مطالعه ی تطبیقی، از طریق تعدد نمونه های 
مطالعاتی، می تواند امکان حرکت به سوی نظریه پردازی را 

فراهم سازد )تصویر 1(.

ابزار گردآوری اطالعات در این مطالعه، تکنیک تک نگاری 
)مونوگرافی( است. تک نگاری توصیفی است ژرف و دقیق 
مانند  اجتماعی  واحد  یک  یا  )بیوگرافی(  شخص  یک  از 
خانواده، طایفه، یا قبیله، قشر اجتماعی، یا یک روستا یا یک 
واحد اجتماعی مشابه دیگر که جنبه های مختلف آن را در 
بر می گیرد. تک نگاری بر اساس مشاهده مستقیم و عینی 
تک نگاری،  این  انجام  برای   .)1388 )قربانی  است  استوار 

شاخص ها معیارها
زمینه و الگوهای تاریخی، معنی و حس مکان، 
هویت، غنای حسی، مقیاس انسانی، تصویر 

ذهنی، ایمنی و امنیت، سلسله مراتب فضایی، 
خوانایی، نشانه ها و نمادها، نقاط دروازه ای، 

تضاد و تباین، حس تعلق

ادراکی- 
معنایی

تراکم، توسعه ی میان افزا، ارتفاع و محصوریت، 
فرم شهری و چیدمان فضایی، نفوذپذیری، ایمنی 
و امنیت، سلسله مراتب، حفاظت، توپوگرافی، رشد 

تدریجی، کاربری اراضی، بلوک های شهری

کالبدی و 
مورفولوژیک

حمل و نقل، دسترسی، ایمنی و امنیت، 
سلسله مراتب، تنوع، اختالط کاربری، 

انعطاف پذیری، فضاهای رهاشده، همجواری ها، 
عوامل زیرساختی، حفظ و نگهداری فضا، تراکم

عملکردی و 
فعالیتی

پاکیزگی، فضای سبز، پیاده مداری، پایداری، 
حفاظت، آسیاش اقلیمی، آب، توپوگرافی، 

اندام واره های طبیعی

طبیعی و 
زیست محیطی

مشارکت مردمی، حقوق شهروندی، آموزش، 
فضاهای عمومی، پیاده مداری، رنگ تعلق، 
عدالت فضایی، محالت، تعامالت اجتماعی، 

محرمیت، اشراف

اجتماعی- 
فرهنگی

نفوذپذیری بصری، انتظام و تناسبات بصری، 
فضای سبز، نور و روشنایی، تزئینات، خط 
آسمان، نشانه ها و نمادها، کفسازی، کنج ها 
و تقاطع ها، کریدورهای بصری و دیدها، 
همجواری ها، نماها و جداره های شهری، 

عوامل زیرساختی، هنر عمومی، تبلیغات، زوائد 
بصری، سیمای بام، رنگ و مصالح

بصری

جدول 2. معیارها و شاخص های الگوی بومی سکونت در ایران
)مأخذ: نگارندگان مبتنی بر جدول 1(

تصویر 1. روش تطبیقی به عنوان ابزار نظریهپردازی
)ماخذ: برگرفته از فلیک 1387، 113(

فضای شبانه، ابنیه ی تاریخی، حفظ و نگهداری 
فضا

تاریخی و زمان

تنوع، مکانیابی، اختالط کاربری، 
انعطاف پذیری،  تبلیغات، مقیاس

اقتصادی

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

معماری
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تصویر  2. محدوده ی مورد مطالعه

دو  در  نگارندگان  که  گردید  تهیه  برمبنای جدول 2  فرمی 
محدوده ی محله ی صدراالسالم و پروژه ی مهرورزان ساحل 
بندر خمیر اقدام به تکمیل آن نموده اند. در حقیقت، در هر 
بخش تالش می شود تا روایتی از وضعیت دو محله ی قدیمی 
و نوساز ارائه شود که ناظر به شاخص های مندرج در جدول 
این تحلیل کیفی را  از  یافته های حاصل  ادامه  2 است. در 

مشاهده می نمایید.
محدوده ی مورد مطالعه

استان  کم جمعیت  و  کوچک  شهرهاي  از  یکي  خمیر  بندر 
هرمزگان است. این شهر تقریباً در میانه ی مسیر بندرعباس 
به بندر لنگه و در فاصله ی کمي از بندر پل قرار دارد. این 
بندر در منطقه ی پست جلگه اي کرانه ی شمالي تنگه خوران/ 
شهر  است.  شده  واقع  قشم  جزیره ی  شمال  در  خوریات 
بندرخمیر داراي جمعیت شهري 14617 نفر طبق سرشماري 
1390 است و مساحت قانوني 431،5 هکتار و وسعت حریم 
115 کیلومتر مربع دارد. بندرخمیر یکي از شهرهاي قدیمي، 
توسعه پذیر و مهاجرپذیر استان هرمزگان است که به دلیل 
موقعیت جغرافیایي و وجود کارخانه هاي بزرگي چون کارخانه 
سیمان شش هزار تني هرمزگان، پایانه بار، شهرک صنعتي 1 
و 2، گچ خمیر، گمرگ و ارتباط حمل و نقل دریایي کاال به 
کشورهاي همسایه ی جنوبي خلیج فارس، وجود آثار تاریخي 
و جاذبه هایی همچون جنگل حرا، آبگرم هاي معدني درماني 
بندرخمیر، برج قلعه بندرخمیر، آب انبارها و کوره هاي گچ و 
ساروج خمیر و منابع طبیعي چون معادن سیمان و گوگرد و 

نخلستان ها اهمیت می یابد.
چنانچه اشاره شد؛ برای بررسي تطبیقي الگوي مسکن بومي 
و الگوي مسکن مهر در شهر بندر خمیر، یکي از محله هاي 
محله  است.  شده  انتخاب  میداني  بررسي  از  پس  تاریخي 
صدراالسالم -که به نام یکي از علماي قدیمي بندر خمیر 
نامگذاري شده- یکي از محالت قدیمي شهر است و قرار 
گیري این محله در مرکزیت شهر سبب شده ساختار اصلي 
از  برآمده  فرم  محله  این  شود.  شناخته  محله  این  با  شهر 
معماري بومي شهر را به خوبي حفظ کرده و داراي قدمت 
سکونت زیادي است. محله صدراالسالم به مسیرهاي اصلي 
این  است.  مسکوني  کاماًل  پهنه اي  و  دارد  دسترسي  شهر 

محله در ارتباط فضایي با مسجد جامع خمیر )مهمترین و 
قدیمي ترین مسجد شهر( و اسکله و گمرک این شهر است. 
سواحل جنوبي این محدوده بخشي از منطقه ی حفاظت شده 
جنگلهاي حرا است. محله صدراالسالم در ضلع جنوبي بلوار 

امام خمیني، اصلیترین خیابان شهر قرار دارد.
بندر خمیر یکي از شهرهایي است که پروژه ی مسکن مهر 
در آن اجرا شده است. تعداد واحدهاي مسکوني و مقیاس 
ساخت و ساز در حدي نیست که بتوان مجموعه ي مسکوني 
ساخته شده را محله نامید. در بندر خمیر سه پروژه مسکن 
مهر آغاز شده است. این پروژه ها با نامه اي پروژه »مهرورزان 
ساحل بندر خمیر«، »مسکن مهر فرهنگیان« و »مسکن مهر 
بسیجیان« همچنان نیمه کاره باقیمانده اند. در زمان نگارش 
تا  خمیر  بندر  ساحل  مهرورزان  پروژه ی  تنها  پژوهش  این 
حدي پیشرفت داشته است. این پروژه در شرقي ترین نقطه 

شهر و در ضلع شمالي خیابان امام خمیني واقع شده است.

روایتی از ویژگي هاي تاریخي و زمان
محله صدراالسالم

محله صدراالسالم یا کوش در مرکزیت شهر کوچک خمیر 
قرار دارد و به خوبي نشان دهنده ی ساختار تاریخي شهر است. 
فرم کالبدي این محله نشان دهنده ی توسعه تدریجي بافت 
در طول تاریخ مي باشد و جز موارد اندکي که بناها در تضاد 
اکثر  متفاوت ساخته شده اند؛  گونه اي  به  و  زمینه ی خود  با 
بناها فرم تاریخي خود را حفظ کرده اند. بناهاي بافت محله 
را مي توان به دو دسته بناهاي مسکوني و بناهاي با فرم و 
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عملکرد شاخص دسته بندي نمود. بناهاي مسکوني نیز به دو 
دسته ی ابنیه ی تاریخي و ابنیه ی متأخر تقسیم بندي میشوند. 
با توجه به زنده و مسکون بودن بافت عمده ابنیه مسکوني 
داراي کالبدي قابل قبول مي باشند؛ هرچند سکونت طبقه ی 
اقتصادي به نسبت ضعیف مانع از مرمت کامل و باکیفیت این 
ابنیه شده است. ابنیه ی متأخر نیز در تضاد کامل با زمینه ی 
شهرسازي  ضوابط  نبود  آن  دلیل  که  شده اند  ساخته  بافت 
مناسب و همچنین نبود نظارت بر این ساخت و سازها میباشد. 
بناهاي با فرم و عملکرد شاخص نیز در بافت شامل مساجد، 
آب انبار یا برکه، بقایاي قلعه و خانه هاي شاخص مي باشد. از 
میان مساجد، تنها مسجد جامع خمیر داراي بنایي با قدمت 
جدي  تغییرات  دست خوش  یا  مساجد  دیگر  و  است  بیشتر 
تحول  دست خوش  نوساز  مناره هاي  الحاق  با  یا  و  بودهاند 

کالبدي شده اند.
پروژه ی مهرورزان ساحل

عنوان یک  به  بتوان  به سختي  را  بندر خمیر  مهر  مسکن 
آورد.  حساب  به  گوناگون  ابعاد  داراي  مسکن  پروژه ی 
بلوک هاي ساختماني اندکي که در فاصله ی کمي در حاشیه 
شهر  از  را  خود  خدمات  همه  و  شده اند  ساخته  خمیر  شهر 
مرکزي دریافت میکنند. مسکن مهر بندر خمیر در کنار شهر 
و منقطع از بافت تاریخي ساخته شده اند و در تداوم الگوهاي 
بافت ارگانیک مرکزي نمیباشند. کیفیت پایین ساخت و ساز، 
نداشتن عناصر هویتزا و عدم تعلق خاطر ساکنین در بلند مدت 
مانع از حفظ این محدوده ی مسکوني و جلوگیري از فرسوده 

شدن ابنیه میگردد.
روایتی از ویژگي هاي کالبدي و مورفولوژیک

محله صدراالسالم
محله ی صدراالسالم در مرکز شهر واقع شده است. به غیر از 
خیابان کشیهایي که قدمت چنداني ندارند؛ ساختار محله تقریبًا 
دست نخورده مانده و ترکیب توده و فضا در این محله تقریبًا 
مطابق با ساختار تاریخي شهر است. بندر خمیر در اقلیمي 
گرم و مرطوب قرار دارد. مجاورت با دریا رطوبت این منطقه 
را بسیار باال برده است؛ اما با توجه به اینکه بارندگي چنداني 
ندارد؛ پوشش گیاهي در آن تنک است و به نخلستان ها و 
مرکزي  در دل ساختمان هاي حیاط  که  نخلي  تک درختان 

قرار گرفته اند؛ محدود مي شود. معماري محله صدراالسالم 
به گونه اي است که با برخي ویژگي هاي اقلیمي در جهت 
بهتر کردن آسایش، مقابله کند. به عنوان مثال، ترکیب توده و 
فضا در این بافت به گونه اي است که جریان باد در آن بیشتر 
شود و با سایه اندازي آسایش اقلیمي به دست آید و از شدت 

رطوبت و دماي هوا تا حدي کاسته شود.
هستند  جدا  یکدیگر  از  خمیر  بافت  در  کالبدي  واحدهاي 
را  مسکوني  واحد  یک  تنها  قطعات  از  بسیاري  به طوریکه 
تشکیل می دهند که دورتادور آن غیرمحصور است و تعداد 
زیادي فضاهاي باز در بافت وجود دارد که ضمن ایجاد یک 
پتانسیل براي شکل گیري فضاهاي اجتماعي و تعاملي فرصت 
زیرساخت  شکل گیري  و  میان افزا  توسعه ی  براي  مناسبي 
با  فضاها  این  پیوند  دیگر  سوي  از  است.  شهري  مناسب 
کریدورهاي با محصوریت پایین و جهت گیري به سمت دریا 
سبب ایجاد کوران هوا و آسایش اقلیمي مي شود. در اطراف 
بلوک هاي ساختماني فضاهاي باریک و با محصوریت باال 
و بعضاً رها شده اي وجود دارد که سایه اندازي باالیي دارد و 

جریان هوا را عبور میدهند.
اطراف یک  در  اتاق هایي  بافت،  این  در  ساختمان ها  بیشتر 
حیاط مرکزي دارند. اما در این ساختمان ها، بر خالف بناهاي 
مشابه در مناطق فالت مرکزي ایران، با وجود آنکه به دلیل 
ویژگي هاي اقلیمي بیشتر داراي ارتباط فضایي دروني هستند؛ 
ارتباط آن ها با فضاي خارج کاماًل بسته نیست و پنجره ها و 
گاه ایوان هایي رو به فضاي کوچه و یا میدان وجود دارد. زیرا، 
به منظور استفاده از تهویه ی دو طرفه در داخل اتاق و کاستن 
از شدت گرما، هوادهي مورد نظر با باز کردن پنجره هاي رو به 
حیاط از یک طرف، و پنجره هاي رو به کوچه از طرف دیگر 
صورت مي گیرد. ایوان در این بافت یکي از فضاهاي مهم 
ساختمان ها است. بخشهاي عمدهاي از فعالیت ها در ایوان 
انجام مي شود؛ زیرا در آن تهویه به خوبي انجام مي شود و 

غالباً از سایه ی مناسبي برخوردار است.
بافت  این  شهرسازي  و  معماري  شاخص  عناصر  از  یکي 
وجود بادگیرهایي است که نسیم خنک را از هر سو به داخل 
که  چهارطرفه  بادگیرهاي  این  میکنند.  هدایت  ساختمان 
با اقلیم هستند؛ باد را از هر  ویژه ی این منطقه و متناسب 
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جهت که بوزد به داخل هدایت میکنند و عالوه بر کاربردي 
بودن به هویت بافت و خوانایي آن کمک میکنند. در میانه ی 
حیاط بناها، درختان نخل کاشته شده اند که ضمن ساختن 
فرم بصري بافت در آن سایه اندازي مي نمایند. شکلگیري فرم 
توده ها و فرم فضاها از نظم هندسي خاصي تبعیت نمیکنند 
و به نظر میرسد این ساختار در طول زمان و بر مبناي یک 
رشد تدریجي و با توجه به عوامل اقلیمي و حتي اقتصادي 

شکل گرفته اند.

که  هستند  مساجد  بافت  این  در  موجود  عناصر  مهم ترین 
تعداد  میدهند.  تشکیل  را  زیرمحالت  و  محالت  مرکزیت 
مساجد در بندر خمیر بسیار زیاد است و تقریباً هر محله یا 
زیرمحله نیز داراي مسجدي مستقل است. این موضوع از 
نشأت  اهل سنت هستند-  از  -که  خمیر  ساکنین  فرهنگ 
گرفته است. فرم کالبدي مساجد متأثر از فرم کالبدي رایج 
ساختمانها و فرهنگ اهل سنت است. ساختمان مسجد داراي 
مقابل  در  حیاطي  به  متصل  ایوان  بخشي سرپوشیده، یک 

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

تصویر 4. بخشی از بافت بومی بندر خمیر

آن  با  بیشتر  هویت مسجد  که  است  بلند  مناره  یک  و  آن 
شناخته مي شود. ارتفاع مناره که به نسبت دیگر ابنیه بسیار 
بلندتر است به صورت یک عنصر نشانه اي در کل بافت عمل 
مي کند و تکرار این الگو در کل شهر نوعي اتحاد محالت در 

عین مستقل بودن را به خاطر میآورد.
فضاهاي باز در میان بافت در امتداد مسیرها تکرار مي شوند؛ و 
حرکت در بافت نوعي تجربه ی بصري و سلسله مراتب فضایي 
را تداعي مي نماید. به سختي مي توان مسیري را به عنوان 
اصلي ترین محور محله معرفي نمود و بلوک هاي ساختماني 
گزینه هاي  که  شده اند  توزیع  بافت  در  ارگانیک  بهگونه اي 
متعددي براي حرکت در بافت را ایجاد مي کنند. این موضوع 
به کسب تجربه هاي متنوع از بافت و باال رفتن غناي بصري 

و غناي حسي کمک مي کنند.
 پروژه ی مهرورزان ساحل

اسکلت  حتي  و  ساختماني  بلوک هاي  ساختار  به  نگاهي 
نیمه تمام واحدهاي مسکوني حکایت از تکرار طرح هاي بدون 
انعطاف و متدوال مشابه دیگر شهرها، دارد. متولي مسکن 
مهر شهرهاي زیر 25 هزار نفر چون بندر خمیر بنیاد مسکن 
انقالب اسالمي است؛ اما متفاوت بودن مرجع اجراي طرح ها 
نیز سبب نشده است که در ماهیت طرح ها تغییري حاصل 

شود.
از  نسبت  به  خمیر  مهر  مسکن  ساختمان هاي  قدیمي ترین 
معماري بهتري برخوردارند و از مصالح بهتري نیز استفاده 
در  که  دیگري  آپارتماني  واحدهاي  به  بیش و کم  و  کرده اند 
حاشیه ی شهر ساخته شده اند؛ شبیه هستند. اما واحدهاي در 
دست احداث در قالب همان روش ساختي است که بدل به 
تیپی براي مسکن مهر شده و از جزئیات معماري اندک و 

مصالح نامناسب استفاده شده است.
توسط  هزینه  کمترین  با  مسکن  یکباره ی  ساخت  رویکرد 
دولت، الگوي ساخت را به سمت الگویي متراکم هدایت کرده؛ 
به گونه اي که بیشترین استفاده ی ممکن از زمین در دستور 
کار قرار گرفته است. نتیجه این نگاه شکل گیري بلوک هاي 

ساختماني مرتفع و با تراکم باال و بی ارتباط با زمینه است.
فرم کالبدي بلوک هاي ساختماني کاماًل منظم و بدون هیچ 
به  شکل دادن  براي  شهري  طراحي  اصول  و  است  تنوعي 
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نسبت  مثاًل  است.  نشده  رعایت  آن  در  زیست پذیر  فضایي 
ارتفاع بلوک ها به فاصله ي میان آن ها رعایت نشده است و 
سبب شده تا نورگیري و سایه اندازي مناسبي در ساختمان ها 
وجود نداشته باشد و از طرفي محصوریت باال براي عابران 

پیاده حس ترس و ناامني ایجاد نماید.
چیدمان فضایي بلوک ها کاماًل شطرنجي است و حتي فضاهاي 
یا  اجتماعي  تعامالت  شکل گیري  جهت  بلوک ها  بینابیني 
بازي  با سکونت چون محل  متناسب  استقرار عملکردهاي 
و  مناسب  نبودن خیابان کشي  ندارد.  و غیره وجود  کودکان 
سلسله مراتب  که  شده  سبب  توده ها  مناسب  استقرار  نظام 
بلوک هایي  عماًل  و  نشود  رعایت  واحدها  این  در  فضایي 
که نسبت به خیابان اصلي دورتر هستند نفوذپذیري پایین 
داشته باشند در نتیجه از امنیت کمتري برخودار شوند. پروژه 
مسکوني مهرورزان ساحل بندر خمیر یکدست مسکوني است 
و  نشده  تعریف  آن  در  دیگري  عملکرد  یا  کاربري  هیچ  و 
نیازهاي خدماتی واحدهاي مسکوني در شهر تأمین مي شود.

روایتي از ویژگي هاي بصري
محله صدراالسالم

تنوع فضایي و وجود سکانس هاي بصري بسیار متنوع که 
بیشتر حاصل فرم کالبدي متنوع و فضاهاي باز متعدد در این 
بافت است خوانایي این محله را بسیار باال برده است. عناصر 
سیمای شهر مورد نظر لینچ به ویژه نشانه ها، راه ها و گره ها 
در این محدوده بسیار پررنگ هستند. تنوع فضایي و ترکیب 
متنوع عناصر در فضا چون جداره ها، مصالح، گیاهان و فضاي 

تصویر 5. مسکن مهر در حال ساخت در بندر خمیر

تصویر 6. خط آسمان بافت بومی بندر خمیر

سبز و عناصر کالبدي شاخص چون مناره مساجد و بادگیرها 
سبب چنان تنوع بصري در بافت شده که هر نقطه از بافت را 
از فضایي بودن به مکاني شدن رهنمون مي کند و هر نقطه 

تجربه ی بصري متفاوتي را به همراه دارد.
به روز نشدن و فرسودگي در بخش هایی از بافت، بخشي از 
جداره ها را با بینظمي بصري همراه کرده است. هرچند، با 
توجه به استفاده از مصالح بوم آورد و متناسب با زمینه این 
به همریختگي ها ضربه جدي به ویژگي هاي زیبایي شناختی 
و  تیرها  مدرن چون  زندگي  عناصر  ورود  است.  نزده  بافت 
سبب  نماها  در  خنک کننده  سیستم هاي  و  برق  کابل هاي 
به هم ریختگي منظر شده است؛ و زوائد بصري متعددي را 
ایجاد کرده است. توالي فضاهاي محصور و باز و تناسبات 
مناسب این فضاها عالوه بر ایجاد تجربه هاي بصري متنوع 
و مناسب به آسایش اقلیمي و تعامالت اجتماعي نیز کمک 

کرده است.
فضاي سبز درون خانه های محله صدراالسالم بیشتر شامل 
درختان نخل است که به دلیل ارتفاع و فرم خاص آن یکي 
از عناصر هویتي منظر این محل است. همچنین انواعي از 
گل هاي کاغذي به رنگ هایی چون صورتي و زرد که بیشتر 
از دیوار خانه ها به بیرون ریخته بر منظر راه ها اثرگذار است 
و هویت بخش این بافت میباشد. بخشهایي نیز در کنار در 
خانه ها شخصیسازي شده و گیاهاني در آن کشت شده است. 
به طور کلي فضاي سبز این بافت توسط ساکنین ایجاد  شده 

و نگهداري مي شود.
تنوع کالبدي و فضایي در بافت تنوع خط آسمان و از آن 
ره پویایي بصري در بافت را فراهم آورده است. سیاه هاي از 
شهر به خوبي نشان میدهد خط آسمان بندر خمیر ترکیبي از 
توده ها، بادگیرها، مناره ها و درختان نخل است. ترکیبي که 
ضمن تنوع یکپارچگي در بافت را ایجاد میکند و براي ناظر 

حس مواجهه با یک کل واحد را ایجاد مي کند.
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تصویر 7. فضای شهری در بافت بومی بندر خمیر

تصویر 8 مسکن مهر بندر خمیر

شکل قرارگیری توده ها، دیدهاي متنوع و کریدورهاي بصري 
را ایجاد کرده است که بسیاري از آنها به جداره ها و کنج هاي 
دیگر بناها منتهي مي شوند. الگوي استقرار توده ها بافتي را پدید 
آورده است که کمتر خط راست ممتدي در آن پیدا مي شود. 
با  و  است  متعدد  عقب نشیني هاي  داراي  جداره هاي شهري 
جداره ی مقابل آن موازي نیست. این تغییرات در جداره ها منظر 
بدیعي را پدید مي آورد و ناظر را در موقعیتي قرار مي دهد که 
احساس کند هر قدم که به پیش رود با صحنه جدیدي روبرو 
خواهد بود؛ نوعي اکتشاف مناظر جدید. نماي ساختمان ها در 
الگوي بومي بندر خمیر بسیار وابسته به کالبد توده هاست؛ خود 
نما ساده و بي آالیش است. نماهاي یکدستي که به رنگ سفید 
و خاکي است و با درهاي چوبي و پنجره ها و تزئینات اندکي 
با فرم هاي بومي که گاهاً در نما وجود دارد تنوع مي یابد. این 
توصیف، فارغ از تغییراتي است که به دلیل عدم رسیدگي و 
حفاظت از ابنیه بر سر بناها آمده است و چند بنایي که به تازگي 
ساخته شده است و در تضاد با الگوي بومي است. رنگ مصالح 
در معماري بندر خمیر همرنگ زمینه است و گویي پیوند کالبد 

سکونت را با زمینه ی آن تداعي مي کند.

نیروهاي  به  متکي  و  است  سنتي  محله  اقتصادي  ساختار 
درونزاست. اقتصاد ساکنین محله صدراالسالم از دریا تأمین 
مي شود در نتیجه در درون محله خبري از تبلیغات شهري که 
دستاورد اقتصاد مدرن شده و از بیرون تحمیل شده بر شهر، 

نیست.
پروژه ی مهرورزان ساحل

مسکن مهر بندر خمیر چندان گسترده نیست که سازمان بصري 

و تصویر ذهني در مورد آن معنادار باشد. چند بلوک مسکوني 
هم شکل در حاشیه ی شهر را نمي توان با گره و لبه و نشانه و 
امثالهم توصیف کرد. در این پروژه نشانه ي شهری شاخصی 
وجود ندارد. ساخت این مجموعه مسکوني بیشتر از آن که 
متأثر از رفع ابعاد گوناگون نیاز ساکنین چون عوامل زیبایي 
شناختانه باشد تحت تأثیر پاسخ به تقاضای مسکن به عنوان 
یک سرپناه2 است. نتیجه ی چنین رویکردي شکل گیري محلي 
براي سکونت است که برمبناي طرح هاي عاجل و فکر نشده 
تهیه شده است و هیچگونه تناسبات بصري در آن وجود ندارد. 
در پروژه ی نیمه تمام مهرورزان ساحل بندر خمیر هیچ فضاي 
سبزي پیشبیني نشده است و فضاي سبز اطراف بلوک ها به 
چند درختي محدود مي شود که از قبل غرص شده اند. نبود 
روشنایي مناسب سبب مي شود تا در شب محیط این مجموعه 
رعب آلود باشد. نگاه نادرست به مسئله ی مسکن و در نظر 
نگرفتن همه نیازهاي ساکنین سبب شده مسائل جدي مسکن 
نیز در نظر گرفته نشود. در چنین شرایطي استفاده از تزئینات 
و فرم هاي هندسي بومي انتظاري بیجا است. خط آسمان در 
محوطه اي که بلوک هاي ساختماني یک اندازه و با فاصله هاي 
یکسان در کنار یکدیگر قرارگرفته اند کاماًل یکنواخت و به دور 
از هر تنوعي است. فرم کالبدي خشک و بدون انعطاف این 
پهنه منظري خشک و یکنواخت را به دنبال داشته است. کنج ها 
و تقاطع ها داراي معماري ویژه اي نیست. کریدورهاي بصري 
محصور که از تقاطع چند خط کاماًل راست تشکیل شده است 
حس ترس و ناامني را در ناظر ایجاد مي کنند. از پروژه ي ناتمام 
که همچنان کارگاه ساختماني است نمي توان انتظار داشت که 

داراي کفسازي غیر خاک و سنگالخ باشد.
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با زمینه ی  آنکه  بر  بندر خمیر عالوه  نماهاي مسکن مهر 
خود تناسبي ندارد؛ در میان خود بلوک هاي ساختماني نیز 
تناسب و انسجامي وجود ندارد. ساختمان هاي قدیمي تر به 
نسبت داراي نماهاي با معماري بهتري هستند. این نماها 
در  خالي  و  پر  فضاهاي  و  بیشتر  معماري  جزئیات  داراي 
در  زیبایي  و  یکسو  از  ساختمان  کردن  عملکردي  جهت 
معماري شده اند. این نما، از مصالح به نسبت بهتر و متناسب 
نماهاي  مقابل،  طرف  در  برخوردارند.  بومي  زمینه ی  با 
واحدهاي جدیدتر و در حال ساخت در قالب متدوال مسکن 
داراي  ساختمان ها  این  شده اند.  ساخته  شهرها  دیگر  مهر 
نماي یکدست و بدون جزئیات و از مصالح بسیار کم کیفیت 
و با رنگ نامناسب ساخته شده اند. منظر مسکن مهر بندر 
خمیر چنان خام و به دور از تنوع است ارزیابي بسیاري از 

شاخص ها در مورد آن معنا نمي یابد.
روایتي از ویژگي هاي ادراکي- معنایي

محله  صدراالسالم
محله صدراالسالم خمیر و در معناي عام تر بافت تاریخي 
به  بندر خمیر  است. شاید  زیادي  داراي قدمت  بندر خمیر 
عنوان یک شهر تمام عیار در گذشته عمل نمي کرده است؛ 
چون  دیگري  سکونتگاه هاي  کنار  در  سکونتگاه  این  اما 
بندر الفت از مکان هاي تاریخي بوده که مردم را در خود 
همه ی  با  خمیر  بندر  تاریخي  بافت  است.  مي داده  اسکان 
ویژگي هاي کالبدي و اجتماعي-فرهنگي اش در طول تاریخ 
زمینه ی محیطي  اساس  بر  را  عناصر خود  و  گرفته  شکل 
ارزش  است.  آورده  پدید  اقتصادي  نیروهاي  و  اقلیم  چون 
بافت تاریخي بندر خمیر تنها به دلیل کالبد سالم آن نیست؛ 
بلکه ارزش آن به دلیل زنده بودن بافت و ساکن بودن آن 

و تطبیق با شرایط امروز است.
که  است  متعددي  عناصر  داراي  بندر خمیر  تاریخي  بافت 
هویت آن را مي سازند و بیشک حفظ این هویت ماندگاري 
عناصر  وجود  زد.  رقم خواهد  را  این مجموعه ی مسکوني 
این  قوام  به  است  نشانه اي  ارزش  واجد  که  متعددي 
هویتمندي کمک کرده است. عناصر کالبدي که در سراسر 
بافت وجود دارند؛ چون فرم توده ها، چیدمان فضایي ویژه، 
ویژگي هاي  نخل،  درختان  معماري،  تزئینات  و  بادگیرها 

معماري خانه چون حیاط مرکزي بودن، مناره هاي مساجد 
داراي ویژگي نشانه اي است و به این هویت کمک کرده اند. 
برخي ویژگي هاي فرهنگي ساکنین چون خلق وخو و آداب 
و رسوم و حتي نوع پوشش نیز در شکل گیري این موضوع 
بي تأثیر نبوده است. معماري و شهرسازي در کنار ساکنین 
است که معنا مي یابد. بافت مسکوني بدون مردم چون کالبد 
با توجه به فرهنگ غني مردم  بي محتواست و این محتوا 

منطقه به خوبي در این کالبد نشسته است.
ویژگي هاي معمارِي بافت تاریخي و سازمان فضایي محله 
صدراالسالم داراي تنوع زیادي است. تنوع چنانچه در پیوند 
معنایي و در یک زمینه قرار گیرد و داراي وحدت معنایي 
باشد؛ مي تواند به غناي حسي کمک کند. تنوع در این محله 
در مواردي چون تنوع کالبدي، تنوع فضاهاي شهري، تنوع 
تنوع مناظر  اجتماعي و جنسیتي،  تنوع گروه هاي  فعالیتي، 
ارزیابي کرد. محیطي مي تواند داراي غناي حسي  و غیره 
باشد که حواس بیشتري از مخاطب را در فضا درگیر نماید. 
غناي  بردن  باال  به  بافت  این  در  بصري  بارز  ویژگي هاي 
حسي کمک کرده است؛ اما عوامل تحریک کننده ی دیگر 

حواس به نسبت کمرنگ است. 
مقیاس  است.  انساني  مقیاس  داراي  محله  این  بافت 
بافت  در  فعالیتي  و  کالبدي  ابعاد  که  است  آن  معناي  به 
انسان  و  باشد  داشته  تناسب  انسان  ویژگي هاي  و  ابعاد  با 
در  که  است  معنا  بدان  این  کند.  آرامش  احساس  آن  در 
زمینه کالبدي تناسبات فضا و محصوریت مناسب باشد و در 
زمینه ی فعالیتي مقیاس محلي وجود داشته باشد. همانطور 
که پیشتر نیز گفته شد؛ این ویژگي ها در بافت تاریخي بندر 
با  همراه  محیطي  بافت  این  محالت  و  دارد  وجود  خمیر 

مي کنند. فراهم  ساکنین  براي  را  آرامش 
ورودي هاي بافت به گونه اي است که تغییر بیرون و درون 
است.  مستقل  هویت  داراي  و  مي کنند  ایجاد  ذهن  در  را 
نقاط دروازه اي داراي سازه ی خاص یا الماني نیست؛ بلکه 
از طریق تضاد فضایي درون محله و بیرون محله این حس 
حاصل  و  است  ذهني  امر  یک  تغییر  این  مي شود.  ایجاد 
برآیند تغییر عوامل متعدد است. همانطور که سلسله مراتب 
فضایي در این محله نیز مي تواند امري ذهني تلقي شود.
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قدمت سکونت در محله صدراالسالم و امکان ایجاد رنگ 
تعلق در محله و انعطاف پذیري باال در محله سبب مي شود 
تعلق  حس  خود  سکونت  محیط  به  نسبت  ساکنین  که 
داشته باشند. رابطه ی مردم با مکان یک رابطه ی دوسویه 
است. مکان، شرایط زیست مناسب را براي مردم فراهم 
مي آورند و مردم محیط مسکوني خود را با هویت تاریخي 
آن حفظ مي کنند. ساکنین محالت خود را متعلق به مکان 
زیست خود و اهل آنجا مي دانند. در بافت محله تنها چند 
خانه است که با معماري جدید و متفاوت از زمینه ساخته 
ساختار  حفظ  به  عالقه مند  ساکنین  اکثر  اما  است؛  شده 

سنتي محله و فرم معماري بومي بندر خمیر هستند.
پروژه ی مهرورزان ساحل

پروژه ی مسکن مهر، با هدف تأمین مسکن دولتي براي 
اقشار کم درآمد در سرتاسر کشور آغاز شد. تهیه ی حجم 
برنامه ریزي درست  از  باالي مسکن در زمان کوتاه مانع 
و ساخت مسکن متناسب با زمینه ي تاریخي و اقلیمي هر 
منطقه شده است. این مسکن عمومًا در زمینه اي حاشیه ی 
هر  با  شهري  هر  به  درنتیجه  است  شده  ساخته  شهرها 
سفر  که  اقلیمي  و  بومي  معماري  و  شهرسازي  الگوي 
شود؛ پدیده یکساني دیده می شود؛ مجتمع هاي مسکوني 
گرفتن  نظر  در  بدون  که  بي محتوا  و  یکسان  معماري  با 
زمینه هاي تاریخي شهر ساخته شده اند یا در حال ساخت 

هستند.
است.  بیهویتي  معماري  داراي  شده  ساخته  مهر  مسکن 
گوناگون  زمینه هاي  در  که  مسکني  چنین  ساخت  شاید 
است.  بوده  نیز  کردن  بیهویت  مستلزم  مي شود؛  ساخته 
بلوکهاي ساختماني مشابه نتوانسته اند تضاد و تباین بین 
نیست.  در محیط  و هیچ خوانایي  نمایند  ایجاد  را  فضاها 
حتي پیدا کردن واحد ساختماني نیز جز از طریق اعداد و 
ارقام پالک و طبقه و واحد نمي تواند انجام شود و تصویر 
ذهني از وضعیت کنوني این واحدها تنها پهنه اي است که 
در آن مکعب هاي ساختماني قرار دارند. تصویر ذهني براي 
به عنوان مجموعه است که برچسب مسکن  مردم شهر 
اقشار کم درآمد بر آن خورده است و از شهر جدا شده و در 

حاشیه ی شهر قرار گرفته است.

نیستند.  انساني  مقیاس  داراي  مسکوني  مجمع هاي  این 
تناسبات فضا در آن رعایت نشده است و بلوکه اي ساختماني 
محصوریت  و  گرفته اند  قرار  یکدیگر  کنار  در  فشرده  بسیار 
باالیي در فضا ایجاد کرده اند. محصوریت باال براي انسان 
ایجاد ترس میکند. هیچ تمهید معماري براي حل این مشکل 
نیز اندیشیده نشده است. نبود مقیاس انساني حس ناامني را 
تشدید مي کند. ورودي آن به درستي تعریف نشده است و 
فاصله ی خیابان اصلي تا ساختمان ها فضایي رها شده است. 
ساکنین این محل به این مجموعه به چشم سرپناهي نگاه 
مي کنند که ایشان را از بي خانه بودن رهانیده است و نسبت 
و  نمي دانند  آنجا  اهل  را  خود  نمي کنند.  تعلق  آن حس  به 
چه بسا در صورت پیدا شدن موقعیت بهتر به راحتي آنجا را 

ترک کنند.
روایتي از ویژگیهاي عملکردي و فعالیتي 

محله صدراالسالم
برخي از ویژگي هاي عملکردي و فعالیت محله صدراالسالم 
بندر  این  در  توسعه شهري  با  و  زمان  در طول  خمیر  بندر 
کم کم یا از بین رفته اند یا تغییر ماهیت داده اند. در مواجهه ی 
و  عملکردي  مسائل  درباره ي  مي توان  محله  این  امروِز  با 
در  محله صدراالسالم  در  نمود.  عنوان  را  مطالبي  فعالیتي، 
زمان شکل گیري و رشد و توسعه سیستم هاي حمل و نقلي 
به شکل امروز نبوده است. حمل و نقل عمومًا یا بصورت پیاده 
از چهارپایان صورت مي گرفته  استفاده  با  یا  انجام مي شده 
است. با توسعه و رشد شهرنشیني سیستم هاي حمل و نقلي 
نیز تغییر یافته اند و وسایل حمل و نقل موتوري در شهرها 
با  تاریخي شهرها  در مواجهه  بافت  یافته اند. معمواًل  رواج 
گسترش استفاده از حمل و نقل موتوري آسیب پذیر بوده اند. 
تغییرات  این  بوده اند.  تغییراتي  داراي  آنها  و دسترسي ها در 
عمومًا به دو صورت انجام شده است. اول خیابان کشي هاي 
همان  و  یافت  رواج  اول  پهلوي  دوره ي  از  که  بوده  جدید 
نگرش عینًا در طرح هاي تفصیلي شهرها پیگیري شد. دوم، 
عقب نشیني ها و تعریض ها که فرم کالبدي محالت را تغییر 

مي دهد. 
در مورد اول خیابان کشي هاي کنوني که دورتادور محله را 
که  خیابان کشي  از  نوع  این  متأخرند.  همه  مي کنند؛  تعیین 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jr

ia
.iu

st
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            15 / 30

http://jria.iust.ac.ir/article-1-1041-fa.html


فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی / شماره بیستم / پائیز 1397 / سال ششم 104

حرکت  سهولت  تنها  میشود؛  دیده  شهرها  از  بسیاری  در 
وسایل نقلیه موتوري را در نظر مي گیرد عوامل دیگر را در 
نظر قرار نمي دهد. این خیابان کشي ها بدون در نظر گرفتن 
ویژگي هاي ساختاري بافت تاریخي بندر خمیر این بافت را 
از هم گسیخته است. در لبه هاي خیابان ها ساختار فعالیتي 
با  است.  پیشینه ی شهر  با  مغایر  جدیدي شکل گرفته که 
حاکم شدن این نظام فعالیتي جدید به نظر مي رسد برخي از 
فعالیت ها که در طول تاریخ در بافت وجود داشته است یا از 

بین رفته یا تغییر مکان داده است.
خمیر  بندر  تاریخي  بافت  اینکه  به  توجه  با  دوم،  مورد  در 
غیرفشرده است و از طرفي رشد و توسعه شهر چندان سریع 
نبوده؛ بافت دروني محله چندان دستخوش تغییرات نشده 
است. ساکنین نیز کمتر از اتومبیل استفاده مي کنند و بیشتر 
جابه جا مي شوند. همچنین شهر  موتور سیکلت  با  یا  پیاده 
که داراي مقیاسي کوچک است؛ داراي سیستم حمل ونقل 

عمومي منظمي نیست.
جدید  خیابان کشي هاي  با  که  عملکردي  جدید  ساختار 
به  را  فعالیت ها  از  ایجاد شده است؛ سلسله مراتب جدیدي 
همراه داشته است. درون محله، فعالیت ها در مقیاس محلي 
است. در حاشیه ی محله و در خیابان هاي فرعي فعالیت ها 
فرامحلي است و خدمات پشتیبان جمعیت براي چند محله 
شهر  اصلي  خیابان  درحاشیه ی  و  است؛  یافته  استقرار 
فعالیت ها  این  گرفته اند.  قرار  شهر  مقیاس  با  فعالیت هاي 
شامل مواردي چون مراکز تجاري، بهداشتي، اداري و غیره 
از  فرامحلي  مقیاس  در  فعالیت ها  سلسله مراتب  مي شوند. 
تراکم مناسب برخوردار است؛ اما به نظر مي رسد در مقیاس 
مقیاس  در  فعالیت ها  برخي  جاي  مطالعه  مورد  محله ي 
محلي خالي است که دلیل آن چنانچه گفته شد جابه جایي 
فعالیت ها و جذب آن به سطوح باالتر است. به عنوان مثال، 
مراکز خرده فروشي و مدرسه ی ابتدایي و از این دست که 
در کنار یکدیگر مي توانستند یک مرکز محله را پدید آورند 
وجود ندارد و مراکز محالت صرفًا با عنصر مذهب و مساجد 

مي شوند. تعریف 
پروژه ی مهرورزان ساحل

خیابان  حاشیه ی  در  خمیر  بندر  ساحل  مهرورزان  پروژه 

بندرعباس- امتداد جاده  اصلي شهر قرار دارد که خود در 
شرقي ترین  در  محدوده  این  است.  لنگه  بندرخمیر-بندر 
بودن شهر سبب مي شود  دارد. کوچک  قرار  نقطه ی شهر 
استفاده از خدمات دروِن شهر براي ساکنین این مجموعه 
مجموعه  این  ساخت  با  اما  باشد.  امکان پذیر  مسکوني 
خرد،  فروشگاه  یک  اندازه ي  به  حتي  خدمات،  کمترین 
شکل نگرفته است. تقریبًا از نظر مسافت براي رسیدن به 
واحدهاي تجاري و اداري تفاوتي میان یک ساکن روستاي 
ساکن  یک  و  خمیر(  بندر  به  روستا  )نزدیک ترین  کندال 

ندارد. وجود  مهر  مسکن 
پروژه ی مسکن مهر در بندر خمیر تنها از واحدهاي مسکوني 
تشکیل شده است و هیچ تنوعي در کاربري ها ندارد. این 
اطراف  فضاهاي  که  است  بهگونه اي  تک بعدي  نگاه 
آن ها  از  و مي توان  است  برنامه  بدون  واحدهاي مسکوني 
به عنوان فضاهاي رهاشده نام برد. زیرا امکان شکل گیري 
ناامن  به مکان هاي  ندارد و مي تواند  فعالیتي در آن وجود 

شود. تبدیل 
روایتي از ویژگي هاي اجتماعي-فرهنگي

محله صدراالسالم
محله صدراالسالم بندر خمیر داراي ویژگي هاي ساختاري 
محالت سنتي است. این محله داراي انسجام اجتماعي به 
پیوند  ادامه  در  یکدیگر  با  ساکنین  اجتماعي  پیوند  معناي 
فضایي در محله است. فرهنگ مردم بندر خمیر با نگاه به 
دریا تعریف مي شود و عناصر موجود در محله این را نمایان 
مي سازند. یکدست بودن فرهنگي ساکنین همنشیني ایشان 
تعریف  اجتماعي  پیوندهاي  تقویت  راستاي  در  را  بافت  در 
و  مي شناسند  خوبي  به  را  یکدیگر  محله  ساکنین  مي کند. 
با یکدیگر تعامالت اجتماعي نزدیک دارند. پیوند اجتماعي 
محله  از  خارج  از  کس  هر  که  است  گونه اي  به  ساکنین 
وارد محله شود؛ به سرعت شناسایي مي شود. این موضوع 
ضامن  و  دارد  باال  اجتماعي  نظارت  و  اشراف  از  حکایت 
شکل گیري امنیت در محله است. البته این نظارت اجتماعي 
مردم شهر  و خونگرمي  مهمان نوازي  فرهنگ  به واسطه ی 
عامل  یک  به  محله  بومي  غیر  افراد  براي  اینکه  جاي  به 
ساکنین  که  است  گشته  سبب  شود؛  بدل  محدودکننده 
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یکپارچه از حضور مهمان در محله ی خود استقبال نمایند و 
حس امنیت را براي ایشان نیز تضمین نمایند.

خود  محیط  با  عمیقي  و  تاریخي  پیوند  که  بومي  ساکنین 
دارند؛ آزادانه مي توانند محیط اطراف خانه خود را متناسب 
ویژگي  این  دهند.  شکل  مي پسندند؛  آنچه  و  خود  نیاز  با 
کاماًل  محله  بافت  در  مي شود-  خوانده  تعلق  رنگ  -که 
مشهود است. ساکنین، ورودي هاي خانه ي خود را متناسب 
با خواست خود شکل داده اند. کاشت گیاهان، شکل دادن به 
در خانه ها عواملي  بر  و وسائل  ابزار  دادن  قرار  و  معماري 
است که به ساکنین کمک کرده است تا نشان خود را بر 

نمایند. ثبت  محله  بافت 
عرصه ی  خمیر  بندر  تاریخي  بافت  در  عمومي  فضاهاي 
حضور مردم و تعامالت اجتماعي است. فرم کالبدي بافت 
است  داده  شکل  را  متنوعي  باز  و  عمومي  فضاهاي  که 
ظرفیت ایجاد این تعامالت را فراهم آورده است. فضاهاي 
کودکان.  بازي  و  ساکنین  گفت وگو  براي  است  مکاني  باز 
باال  رطوبت  و  دما  چون  بافت  اقلیمي  ویژگي هاي  هرچند 
ساکنین را به درون خانه ها مي کشاند اما فضاهاي عمومي 
خالي از حضور مردم نیست. اشتغال مردم خمیر را مي توان 
به  تا  گذشته  از  عمده  اشتغال  نمود.  تقسیم  دسته  سه  در 
امروز مرتبط با دریا چون ماهیگیري و ملواني است و امروزه 
رسمي  غیر  و  رسمي  به صورت  کاالها  واردات  از  بخشي 
نیز افزوده شده است. بخش دیگر اشتغال مرتبط با صنایع 
چون کارخانه هاي سیمان و گچ است و بخش سوم اشتغال 
اجتماعي  بافت  است.  شهر  خدماتي  بخش هاي  به  مربوط 
محله صدر االسالم بیشتر نوع اول اشتغال را از گذشته در 
تدریجي  توسعه ی  و  بودن  تاریخي  است.  داده  جاي  خود 
نبوده  امر بي تأثیر  این  به اسکله در  بافت  بافت و نزدیکي 

است.
عمل  بافت  در  هویت بخش  عامل  یک  عنوان  به  مذهب 
براي  و  هستند  سنت  اهل  از  خمیر  بندر  ساکنین  مي کند. 
اجتماعي خود در مقابل مهاجریِن شیعه که  انسجام  حفظ 
بر  آمده اند؛  به شهر  واحدهاي صنعتي  استقرار  به واسطه ی 
ویژگي  این  دارند.  زیاد  تأکید  خود  فرهنگي  ویژگي  این 
اثر بسیار جدي گذاشته است.  نیز  فرهنگي در کالبد شهر 

چنانچه از دور به شهر نگاه شود؛ یکي از اولین نشان هایي 
که به چشم میآید؛ تک مناره هاي متعدد مساجد است. تعداد 
شهر  به  را  آن  خمیر  بندر  کوچک  شهر  در  مساجد  زیاِد 
مناره ها بدل کرده است. تقریبًا هر محله و زیرمحله، مسجد 
خود را دارد و ساکنین آن به هنگام نماز در پنج وقت شرعي 
در آن حضور مي یابند. مي توان گفت عامل پیوند دهنده در 
محله هاي بندر خمیر نه استقرار واحدهاي عملکردي در یک 
یا چند نقطه تحت عنوان مرکز محله، بلکه پیوند اجتماعي 
ساکنین با عنصر مسجد است. در محدوده ی مورد مطالعه 
بندر  ابوحنیفه، مسجد جامع  اطراف آن، مساجد شافعي،  و 
خمیر )داراي بیشترین قدمت و واحد معمارِي بومي(، مسجد 
سلمان فارسي، مسجد عمربن خطاب و مسجد دژگاني یا 
بالل مؤذن قرار دارند و ساکنین را به خود جذب میکنند. در 
مجموع در شهر کوچک بندر خمیر نزدیک به بیست مسجد 
وجود دارد که تعریف کننده ی محالت و زیرمحالت هستند.

مشارکتهاي مردمي در سطح خرد به معناي مشارکت مردم 
براي حفظ و نگهداري از محیط و بافت محالت تا حدي 
وجود دارد و چنانچه گفته شد با توجه به انسجام اجتماعي 
موجود در بافت، پتانسیل شکل گیري مشارکت هاي مردمي 
در سطح کالن در صورت شکل گیري نظام مدیرت شهري 

کارآمد وجود دارد. 
پروژه ی مهرورزان ساحل

یک  فرهنگي  و  اجتماعي  ویژگي هاي  از  کردن  صحبت 
است.  مشکل  کمي  کوچک  نیمه تماِم  مسکوني  پروژه 
از  بندر خمیر  پروژه ی مسکوني مهرورزان ساحل  ساکنین 
یک فرهنگ و یک قشر خاص نیستند. بندر خمیر یکي از 
شهرهاي داراي پتانسیل رشد و مهاجرپذیر است. توسعه ي 
واحدهاي صنعتي به توسعه ی شهر کمک مي کند. طبیعي 
است در چنین شرایطي جمعیت افزوده شده به شهر سریعًا 
نیاز به مسکن پیدا مي کند و در واحدهاي مسکوني دولتي 
پروژه ی مسکن  در  ساکن  اجتماعي  بافت  مي شود.  ساکن 
سکني گزیني  با  توجه  با  و  متکثر  است  مجموعه اي  مهر 
دفعي و نه تدریجي، در آن انسجام اجتماعي وجود ندارد.

امکان شکل گیري محله  کالبدي  نظر  از  نه  پروژه  این  در 
وجود دارد و نه از نظر اجتماعي ظرفیت این موضوع فراهم 
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شده است. مسکن مهر صرفًا بلوک هاي ساختماني است که 
براي تأمین سرپناه براي مردمي ساخته شده اند که جذب 
نظام اقتصادي شهر به  واسطه ی توسعه ی صنعتي شد ه اند؛ 
اما از نظر موقعیت جغرافیایي و جایگاه اجتماعي و فرهنگي 
جایي در شهر نیافته اند و در حاشیه ی شهر سکني گزیده اند. 
کوچک بودن شهر و نزدیکي پروژه به مرکز شهر مانع از 
دورافتادن این مجموعه از ساختار اجتماعي شهر مي شود.

به  تک بعدي  توجه  و  مهر  مسکن  براي  ابتر  برنامه ریزي 
نیازهاي انسان مانع از خلق فضاهاي جمعي در این مجموعه 
ندارد.  وجود  اجتماعي  تعامالت  براي  فضایي  است.  شده 
مناسب سازي  پیاده  حرکت  براي  مسکوني  مجتمع  محیط 
ساکنین  اجتماعي  گسست  نیست.  پیاده مدار  و  نشده است 
در  است  آورده  پایین  بسیار  را  اجتماعي  نظارت  و  اشراف 
خواهد  پایین  مجموعه  این  در  نیز  اجتماعي  امنیت  نتیجه 

آمد.
حداقلي  نیازهاي  -که  مسکوني  مجموعه ی  چنین  در 
داشت  انتظار  نمي توان  است-  نگرفته  نظر  در  را  سکونت 
نه  مسکن  این  گویي  شود.  رعایت  شهروندي  حقوق  که 
براي شهروندان بلکه براي بي سرپناه نماندن کساني است 
شهر  در  جایي  اما  دارند  قرار  شهر  اقتصادي  نظام  در  که 
نیافته اند؛ ساخته شده است. نگاه دولتي و از باال به پایین 
دنبال  به  نه  و  است  بوده  مسکن  صرف  تأمین  دنبال  به 
مشارکت مردم. مردم نیز به دلیل اینکه وابستگي به محیط 
زندگي ندارند؛ کمتر محیط را متناسب با خواست خود تغییر 
مي دهند و کمتر در بهتر کردن محیط زندگي خود مشارکت 
از  اثرات کمرنگي  مي کنند؛ هرچند در ورودي هاي خانه ها 

دارد. تعلق وجود  رنگ 
روایتي از ویژگیهاي اقتصادي

محله صدراالسالم
 بندر خمیر در میانه ی راه بندرعباس به بندر لنگه قراردارد 
و در نزدیکي بندر پل است )بندر پل در مقابل بندر الفت 
در جزیره قشم قرار دارد و راه ارتباِط زمیني به جزیره قشم 
ارتباطي مهم عمل  است(؛ در نتیجه به عنوان یک محور 
براي  پتانسیل هاي گسترده اي  داراي  بندر خمیر  مي نماید. 
توسعه است هر چند به دلیل عدم تعادل هاي منطقه اي و 

توسعه نامتوازن این شهر همچنان توسعه نیافته باقي مانده 
بندر  و  بندرعباس  در  بیشتر  منطقه  این  در  توسعه  است. 
شهید رجایي و اطراف آن بوده است و این امر از توسعه ی 
کرده  جلوگیري  پیرامون  در  شهري  عنوان  به  خمیر  بندر 

است.
وجود واحدهاي صنعتي و معادن چون کارخانه سیمان در 
کنار معدن گوگرد و کارخانه گچ خمیر ایجاد اشتغال نموده 
کنار  در  پتانسیل هاي صنعتي  این  است.  و جاذب جمعیت 
ماهیگري،  چون  دریا  با  مرتبط  فعالیت هاي  پتانسل هاي 
قرارگیري در محور ارتباطي و وجود پتانسیل هاي گردشگري 
به ویژه در حاشیه ی جنگل هاي حرا، بندر خمیر را به شهري 
نیروهاي  بر  و  یابد  توسعه  مي تواند  که  است  کرده  تبدیل 
در  فعالیت ها  تنوع  همچنین  باشد.  متکي  درونزا  اقتصادي 
این شهر در عمل به تنوع الگوهاي سکونتي منتج خواهد 
شد. این امر چنانچه هر یک از الگوها منطبق با زمینه ي 
بومي باشد و همه نیازهاي سکونت را تأمین نماید نمي تواند 
مورد نکوهش باشد و به عکس مي توان سبب پویایي هر 

یک از محالت باشد.
اقتصادي  نظام  در  مطالعه  مورد  محله ی  اقتصادي  ساختار 
شهر به واسطه ی قدیمیتر بودن و رشد تدریجي آن از یک 
اسکله ی  و  دریا  با  آن  عملکردي  و  فضایي  ارتباط  و  سو، 
اشتغال  و  فعالیت ها  در  بیشتر  دیگر،  سوي  از  خمیر  بندر 
مرتبط با دریا چون ماهیگیري شکل گرفته است. ساختار 
محله ی فعالیت هاي اقتصادي با مقیاس محلي را کمتر در 
خود دارد و خدمات مورد نیاز محله بیشتر در حاشیه ی آن 
در ساختار  کاماًل  دارد. محله  قرار  اصلي  خیابان هاي  در  و 
آن  در  و  کرده  حفظ  را  خود  نقش  شهر  کالن  اقتصادي 

است. اثرگذار 
پروژه ی مهرورزان ساحل

براي  کم درآمد.  اقشار  براي  است  مسکني  مهر،  مسکن 
شهري مثل بندر خمیر که شهري است کوچک و نه چندان 
ساخت  توسعه،  براي  پتانسیل هایي  داراي  اما  توسعه یافته؛ 
نیاز دروني و واقعي شهر باشد  از آنکه  مسکن مهر بیشتر 
یک تکرار کم محتواست که به مثابه شهرهاي دیگري که 
خمیر  بندر  براي  است  شده  ساخته  برایشان  مهر  مسکن 
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نه  دارد؛  باالیي  تراکم  نه  خمیر  بندر  کرده اند.  چنین  هم 
محدودیتي در میزان پهنه هاي مسکوني و نه اساسًا تقاضاي 
مسکن چنان باالست که نیاز به تأمین میزان زیادي مسکن 
در زمان کم باشد. ساخت مجتمع هاي مسکوني دولتي در 
چنین شرایطي منجر به جذب جمعیت مي شود بدون آن که 
این جمعیت به واقع جذب نظام اقتصادي و اجتماعي شهر 

باشد. شده 
مسکن مهر ساخته شده به هیچ وجه از نظر اقتصادي بهینه 
نیست؛ زیرا ساخت مسکني خوابگاهي بدون در نظر گرفتن 
و  فني  مسائل  رعایت  بدون  و  سکونت  اساسي  نیازهاي 
کیفیت مناسب سبب مي شود در کوتاه مدت مسکن ساخته 
شده از نظر اجتماعي و کالبدي فرسوده شود و در نهایت 

اتالف سرمایه ی مردم و دولت صورت گیرد.
این پروژه به دلیل نیمه تمام بودن ساکنین زیادي ندارد؛ اما 
از مردم بندر خمیرند  بیشتر متقاضیان این مسکن بخشي 
که جذب واحدهاي صنعتي مي شوند و یا مهاجرند و بخشي 
مي شوند.  کشیده  بخش  این  به  اطراف  روستاهاي  از  نیز 
در بندر خمیر براي شاغلین واحدهاي صنعتي، شهرک هاي 
جداگانه اي ساخته شده است که از کیفیت بهتري نسبت به 
مسکن مهر برخوردارند؛ در نتیجه ی ساخت چنین مسکني 
اقتصادي و زمینه ی  به نظر بدون مطالعه ی دقیق شرایط 

بومي بوده و توجیه اقتصادي درستي ندارد.
روایتي از ویژگي هاي طبیعي و زیست محیطي

بافت بومی بندر خمیر
موقعیت  تأثیر  تحت  بسیار  خمیر  بندر  طبیعي  محیط 
جغرافیایي آن است. قرار گرفتن در منطقه ی پست جلگه اي 
آن  جنوب  در  که  )تنگه اي  خوران  تنگه  شمالي  کرانه ي 
فارس  خلیج  با  فضایي  ارتباط  و  دارد(  قرار  قشم  جزیره 
ویژگي هاي طبیعي خاصي را براي این محدوده به ارمغان 
آورده است. اقلیم گرم و مرطوب منطقه، بر الگوي معماري 
و حتي الگوي زیست مردم این منطقه اثرگذار بوده است 
فرم  است.  داده  شکل  را  ایشان  فرهنگ  دریا  با  ارتباط  و 
کالبدي بناها به گونه اي شکل یافته است که آسایش اقلیمي 
در این محدوده بیشتر شود. در  بافت تاریخي بندر خمیر 
ساختمان ها داراي حیاط مرکزي هستند و عناصري چون 

بادگیر و پنجره براي ایجاد کوران هوا و تهویه مطبوع مورد 
به  توده ها در ساختار محله  قرار گرفته اند. ترکیب  استفاده 
گونه اي است که جریان هوا از سمت دریا به درون بافت 
با محصوریت  و  گذرهاي گسترده  کنار  در  و  هدایت شود 
آنها  در  دارند که سایه اندازي  کم گذرهایي محصور وجود 

مي آورد.  فراهم  را  آسایش 
الگوي فضاي سبز در منطقه داراي دو نمونه ی شاخص است. 
اول مناطق حفاظت شده جنگل هاي حرا است )جنگل حرا 
به مجموعه اي از گونه اي درخت و درختچه اطالق مي شود 
جنگل ها  این  مي رویند(.  آب  در  و  هستند  شوره زي  که 
مناطقی با مناظر بسیار استثنایي ایجاد مي کنند و پتانسیل 
بزرگي براي گردشگري هستند. بخش هایي از جنگل هاي 
حرا دقیقًا در جنوب محله ی صدراالسالم قرار دارد و پارک 
ساحلي در کنار این جنگل مي تواند مورد استفاده ساکنین 
قرار گیرد. الگوي فضاي سبز دوم درختان نخل مي باشند 

که بخشي از هویت بافت را تشکیل مي دهند.
پروژه ی مهرورزان ساحل

با وجود آنکه مسکن مهر بندر خمیر در همان زمینه اي شکل 
گرفته است که بافت تاریخي شکل گرفته؛ اما پیوندي که 
دیده  مهر  در مسکن  دارد  طبیعي  محیط  با  تاریخي  بافت 
نمي شود. در مسکن مهر نه عنصر آب دیده مي شود و نه 
به کاشت درختان اختصاص داده  فضاي هیچ محدوده اي 
نشده است در نتیجه مقدمات شکل گیری آسایش اقلیمي 
و تعامالت اجتماعي فراهم نشده است. الگوي مسکن مهر 
ساخته شده هیچ پیوندي با دریا ندارد. الگوي مسکن مهر 
ساخته شده الگویي ناپایدار است. ممکن است با توجه به 
محدود بودن این پروژه ها در بندر خمیر اثر منفي گسترده اي 
بر محیط زیست نگذاشته باشد؛ ولي ادامه ی چنین روندي 
اجتماعي،  مسائل  گرفتن  نظر  در  بدون  ساخت وساز  در 
را  آینده مي تواند مشکالتي  در  اقتصادي و محیط زیستي 

براي محیط زیست بندر خمیر به همراه داشته باشد.
روایتی از ویژگی های معماری

محله ی صدراالسالم
شرایط  دلیل  به  منطقه  این  در  قطعات  جاي گیري  الگوي 
ایجاد  دلیل  به  امر  این  است.  پراکنده  صورت  به  اقلیمي 
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شرایطي براي ایجاد تهویه ی هوا است؛ با این وجود تراکم 
بافت  محالت  در  است.  بیشتر  روستا  به  نسبت  الگو  این 
حتي  هستند.  ریزدانه  عمدتًا  قطعات  خمیر  بندر  مرکزي 
بزرگي  چندان  قطعات  نیز  مساجد  چون  شاخصي  عناصر 
همسایگي  واحد  یک  تنها  یا  قطعات  نکرده اند.  اشغال  را 
مسکوني  واحد  سه  تا  دو  مجموعه  یا  مي شوند؛  شامل  را 
یک بلوک شهري را شکل داده اند. با این وجود واحدهاي 
مسکوني در ارتباط فضایي و عملکردي با یکدیگر محالت 
طریق  از  ارتباطي  شبکه  به  اتصال  مي دهند.  تشکیل  را 
ورودي هاي بسیار ساده خانه ها ایجاد مي شود. معمواًل یک 
فضاي میاني بین فضاي بیرون و حیاط خانه وجود دارد که 
دید به داخل خانه را نیز محدود مي کند. خانه هاي قدیمي 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 تزئینات است. ترکیب دیوار، بادگیر  و درختان نخل 
شکل نما را ایجاد کرده اند. خانه ها یک طبقه اند و فضاهاي 
شهري داراي محصوریت متفاوتي مي باشند. برخي گسترده 
داراي  بناها  برخي محصور و کم عرض مي باشند.  و  باز  و 
یک حیاط مرکزي است که بخش هاي اقامتي در دورتادور 
آن مستقر مي باشند. بخش اصلي خانه در شمال بنا مستقر 

مي باشد.

حیاط  یک  که  است  به گونه اي  بناها  توده گذاري  نحوه ی 
مرکزي وجود دارد که به یک فضاي نیم باز متصل است. 
دورتا دور این فضاها اتاق ها و به یک معنا توده ها قرار دارند. 
نیمه درونگرا هستند.  و  ساختمانها بهصورت حیاط مرکزي 
هوا  کوران  و  سایه  از  استفاده  حداکثر  از  است  شده  سعی 
استفاده شود. ارتفاع اتاقها زیاد، و پنجرهها بلند و کشیده اند. 
ایوانها وسیع و مرتفع هستند. فضاهاي نیمه باز، در حدفاصل 
فضاي باز و سرپوشیده قرار دارند. در این منطقه زیرزمین 
بادگیرهاي  ساخته نمی شود. طاقها غالبْا مسطح می باشند. 
بزرگ و چهارگوش در گوشه ی بنا وجود دارد. در ساختوساز 
ابنیه ی این منطقه از مصالح موجود و در دسترسي استفاده 
شده است. مصالح عمدتًا خشت و گل و سقف هایي است 
که از تیرهاي چوبي و یا برگ درختان نخل در آن استفاده 
معمواًل  و  مي گیرند  اندود گچ  را  دیوارها  روي  است.  شده 

نمایي روشن دارند.
مسکن مهر بندر خمیر

بناهای مسکن مهر با ساختمان هاي تیپ ساخته شده اند که 
غالب آنها داراي 6 طبقه ی مسکوني هستند. این مجموعه 
داراي الگوي شطرنجي است. قطعات در ردیف هاي موازي 
در کنار یکدیگر قرار گرفته اند و به یکدیگر متصل هستند. 
درشت دانه اي  قطعات  مي توان  را  ساختماني  بلوک هاي 
دانست که براي اسکان حدوداً 24 خانوار تدارک دیده شده 
است. این بلوک ها معمواًل از دو طرف به مسرهاي دسترسي 
ارتباط دارند. مسیرهاي دسترسي از نظر درجه ی اهمیت فرق 
چنداني با یکدیگر ندارند و سلسله مراتب دسترسي ها در این 
محدوده مشاهده نمي شود. بلوک ها بي واسطه به مسیرهاي 
ورودي ها  در  خاصي  ویژگي   و  مي شوند  متصل  دسترسي 
نیز  ساختماني  بلوک هاي  تمام  نماي  نمي شود.  مشاهده 
مشابه یکدیگر است. همچنین نسبت ارتفاع به عرض معابر 
ایجاد حس محصوریت باال را  در بخش هایي باالست که 

ایجاد مي کند.

تصویر 9. یک نمونه از معماری بافت بومی بندر خمیر
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بلوک هاي ساختماني مسکن مهر فاقد عرصه و اعیان بدان 
بلوک ها  این  است.  دارد؛  وجود  تاریخي  بافت  در  که  معنا 
داراي فضاي باز خصوصي با حتي نیمه عمومي نیستند. در 
زمیني  تمام  به  قریب  گفت  مي توان  معنا  یک  در  نتیجه 
است.  شده  ساخته  آن  در  است  بلوک  هر  به  مربوط  که 
نماهاي بلوک هاي ساختماني از ترکیب آجر، سیمان رنگ 
شده و نوعی کاشی تشکیل شده اند و همگي متحدالشکل 

مي باشند.

تصویر 10. شیوه  ی ساخت مسکن مهر در بندر خمیر

جدول 3

پروژه مهرورزان ساحل بندر خمیر محله صدر اسالم )کوش( بندر خمیر معیار
- بلوک های ساختمانی خارج شهر

- منقطع از بافت تاریخی
- طراحی غیرارگانیک

- کیفیت پایین ساخت وساز
- نداشتن عناصر هویت زا

- قرارگیری در مرکز شهر
- توسعه ی تدریجی
- همخوانی با زمینه
- حفظ فرم تاریخی

- کالبد قدیمی اما قابل سکونت

تاریخی و زمان

- تکرار بدون تغییر فرم بلوک های ساختمانی
- الگوی ساخت متراکم با کمترین هزینه

- بلوک های ساختمانی مرتفع بدون ارتباط با زمینه
- کالبد کاماًل منظم و شطرنجی

- سایه اندازی بلوک ها بر یکدیگر و نورگیری نامناسب
- نبود خیابان کشی نامناسب

- عدم رعایت سلسله مراتب فضایی
- نفوذ پذیری پایین

- عملکرد یکدست مسکونی

- مرکزیت محله در شهر
- کالبد دست نخورده

- مجاورت در کنار دریا و استفاده از رطوبت دریا
- استفاده از جریان باد و سایه اندازی برای ایجاد 

آسایش محیطی
- جدا بودن واحد های مسکونی از هم

- وجود فضاهای باز میان بافت متعدد در بافت 
مسکونی

- قرارگیری فضاهای زندگی حول یک حیاط میانه
- شکل گیری فضاهای زندگی در تعامل با جریان باد
- وجود پنجره های رو به کوچه )برخالف واحدهای 

حیاط مرکزی فالت مرکزی ایران(
- استفاده از بادگیر

- بافت گسترش پیدا کرده ارگانیکو تدریجی
- مرکزیت محالت حول ساختمان مساجد

- استفاده از عناصر نشانه ای در بافت )مناره مسجد(
- تسلسل فضاهای باز در میان بافت

کالبدی و 
مورفولوژیک
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- عدم وجود نشانه های بصری شاخص به دلیل مقیاس 
پروژه

- عدم پیش بینی فضای سبز
- خط آسمان یکنواخت

- فرم کالبدی خشک

- تنوع بصری و وجود سکانس های بصری متنوع
- پررنگ بودن عناصر سیمای شهر: نشانه ها، راه ها، 

گره ها
- ترکیب متنوع عناصر فضایی: جداره، مصالح گیاهان

- فرسودگی کالبدی مشهود در بخش هایی از بافت
- تداخل عناصر متجدد فضای شهر )تیر چراغ برق و 

خنک کننده ها( با سیمای تاریخی
- توالی فضاهای محصور و باز

- غلبه ی 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

بصری

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

- وجود عناصر متعدد واجد ارزش در بافت تاریخی 
محله

- سازمان فضایی متنوع
- بافت کالبدی با مقیاس انسانی

- تمایز بیرون و درون کالبد بافت

ادراکی و معنایی

- قرارگیری در حاشیه ی شهر
- وابستگه به شهر به لحاظ تأمین خدمات و مایحتاج

- نگاه تک بعدی در برنامه ریزی عملکردی

- تغییر ماهیت برخی ویژگی های عملکردی بافت به 
مرور زمان )خیابانکشی، تعریض، عقب نشینی(

- تزریق فعالیت و عملکردهای جدید به بافت با ایجاد 
تغییرات در کالبد بافت قدیم

عملکردی و 
فعالیتی

- بافت اجتماعی متکثر ساکن در مسکن مهر
- گسست اجتماعی بین ساکنین مسکن مهر و ساکنین 

قدیمی بندر خمیر

- انسجام اجتماعی ساکنین بافت قدیم
- اشراف و نظارت باالی ساکنین بر محیط سکونت

- تناسب ویژگی های کالبدی با خواست خود ساکنین
- وجود عرصه های باز متعدد در فضا برای تعامل 

ساکنین
- مذهب و فضاهای مذهبی به عنوان عنصر 

هویت دهنده در محله
- مشارکت نسبی ساکنین در نگهداری از کالبد محله

اجتماعی و 
فرهنگی

- عدم جذب جمعیت ساکن در فعالیت های اقتصادی رایج 
شهر

- اشتغال ساکنین بافت قدیم در حرفه های 
ماهیگیری، تجارت و خدماتی

- وجود پتانسیل های رشد درون زا در بافت قدیم 
)توسعه ی گردشگری(

- تنوع عملکرد ناشی از تنوع فعالیت های اقتصادی
- ارتباط بیشتر فعالیت های رشد یافته در بافت با دریا

اقتصادی

- عدم وجود عناصر طبیعی و الگوی کاشت در مسکن 
مهر

- عدم ارتباط با دریا

- ارتباط مناسب با بافت طبیعی و اقلیم
- فراهم آوردن آسایش اقلیمی در کالبد بافت بومی

- الگوی کاشت متناسب با شرایط ویژه اقلیمی
طبیعی و محیط 

زیستی
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- استفاده از الگوی معماری تیپ 6 طبقه
- دسترسی از دو طرف بلوک

- سلسله مراتب دسترسی یکسان
- نسبت ارتفاع زیاد به عرض گذر

- عدم وجود فضای باز عمومی و یا نیمه خصوصی
- ترکیب یکدست آجر و سیمان

- بلوک های متحد الشکل

- الگوی جایگیری پراکنده
- قطعات عمدتًا 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 اتاق ها بلند و بازشو ها کشیده

معماری

بحث و نتیجه گیری
با مقایسه ی پروژه ی مسکن مهر بندر خمیر با نمونه ای از 
با توجه به تجارب چهار  این شهر )و  تاریخی در  محالت 
شهر دیگر که در این مقاله به آنها اشاره نشده اما توسط 
مختلفی  نقدهای  گرفتهاند(؛  قرار  مطالعه  مورد  نگارندگان 
قابل طرح است. از جمله، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. مکانیابی پروژه های مسکونی دارای ماهیتی چند وجهی 
است و نمی تواند به روش های غیرعلمی و بدون مطالعه ی 
گستردگی  به  باتوجه  مهر  مسکن  در  شود.  انجام  گسترده 
پروژه و احداث مسکن در بیش از 1000 شهر و آغاز پروژه ها 
در زمانی نسبتًا کوتاه، در عمل فرصت کافی برای مکان یابی 
وجود نداشت. در حالی که در الگوی بومی، سکونت امری 
شکل  محیطی  ظرفیت های  پایه ی  بر  که  است  تدریجی 
می گیرد. انفکاک این پروژه ها از سازمان فضایی شهر، به 
قطبی تر شدن ساختار فضایی و از آن ره ساختار اجتماعی 
شهر منجر می شود. مکانیابی نامناسب و تعجیل در اجرای 
تا  است  داده  هم  دست  به  دست  مهر  مسکن  طرح های 
زیرساخت های  دارای  که  گیرد  شکل  بستری  در  پروژه ها 
مناسب نیست. دسترسی نامناسب به عملکردهای آموزشی، 
به  را  مهر  مسکن  پروژه های  مناسب،  تجاری  و  بهداشتی 
و  است  کرده  تبدیل  خوابگاهی صرف  نگاه  با  پروژه هایی 
است.  شده  مسکن  گسترده  جنبه های  به  کمتری  توجه 
بسیار  شهر  آنکه  باوجود  می دهد  نشان  خمیر  بندر  تجربه 
کوچک است و بر اساس ساختار فعلی شهر، ظرفیت رشد 
درون زای شهر همچنان باال است؛ پروژه هایی در حاشیه ی 

شهر شکل  گرفته است.
2. نکته ی دیگر در این خصوص، موضوع نقش و جایگاه 

مسکن در توسعه ی شهری است. نگاه پروژه ای به مقوله ی 
را  آن  نابسامان  وضعیت  مهر  مسکن  تجربه ی  در  مسکن 
که  است  مستمر  فرآیندی  شهرسازی  است.  کرده  تشدید 
با  فرآیند،  این  می اندیشد.  برنامه ریزی  به  برنامه،  جای  به 
مشارکت گروه های بهره ور مختلف معنا می یابد. گروه هایی 
که منافع آنها در گرو مداخالت محیطی شهرسازانه است 
و هر اقدامی ممکن است به حفظ یا تحدید منافع ایشان 
این گروه ها در فرآیند تصمیم گیری و  منجر گردد. حضور 
این حضور  انتها ضرورت دارد و  به  تا  ابتدا  از همان  اجرا، 
می تواند تضمین کننده ی عدالت فضایی باشد. در غیر این 
صورت، شهرسازان نمی توانند با اقداماتی آمرانه و برنامه ای 
عدالت، حفظ  نظیر  ارزش هایی  تحقق  از  پایین،  به  باال  از 
مطمئن  بهره وران  رضایتنمدی  و  اجتماعی  سرمایه های 
باشند. در پروژه های مسکن مهر، نه در مرحله ی برنامه ریزی 
و طراحی محله، و نه در ساخت و نگهداری فضا، مشارکت 
شهروندان محقق نشده است. در حال حاضر نیز، ساکنان 
این محدوده ها نسبت به فضای زیست خود احساس تعلق 
برای  را  کافی  هّم  جهت  همین  به  شاید  و  ندارند  کافی 

از خود نشان نمی دهند. نگهداشت فضا 
به  بلندمدت  و  مستمر  توجه  ضرورت  دیگر،  مسئله ی   .3
تغییرات  خاطر  به  تاریخی،  بافت های  در  برنامه هاست. 
و  شهروندان  بلندمدت  و  کوتاه مدت  نیازهای  تدریجی، 
بهره وران تأمین شده اند و راه حل هایی پایدار برای این نیازها 
پیدا شده است. اما در پروژه های مسکن مهر، تصور مدیران 
و برنامه ریزان این بوده که می شود به شهر به مثابه ی یک 
برساخت.  یک باره  به  را  آن  و  کرد  نگاه  معمارانه  پروژه ی 
به همین دلیل، این پروژه ها نتوانسته اند به درستی به یک 
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برای  سازوکاری  نتیجه  در  و  شوند  تبدیل  روشن  فرآیند 
نکرده اند.  پیش بینی  خود  نواقص  اصالح 

بافت قدیمی  بین  بررسی  تأمل دیگر در  قابل  از موارد   .4
شهر ها و مسکن مهر، مسئله ی تعامل با شرایط طبیعی و 
موقعیت های  در  گذشته، محیط سکونت  در  است.  اقلیمی 
جغرافیایی و شرایط اقلیمی گوناگون، در ارتباط با زمینه ی 
از نظر  ارتباط هم  این  طبیعی خود شکل می گرفته است. 
عملکردی و تناسب با اقلیم بوده و هم از نظر فرهنگی و 
اقلیم شکل  اساس  بر  مردم  فرهنگ  است.  بوده  مفهومی 
دریا  با  خمیر  مردم  رابطه ی  مثال،  برای  است.  می گرفته 
رابطه ی متقابل است. دریا همزمان منبع مؤثر اقتصادی و 

است. بوده  فرهنگ  به  نیز شکل دهنده 
5. یکی از مهم ترین ابعاد مسکن، ابعاد اقتصادی آن است. 
انطباق  عدم  کالن  سطح  در  مهر،  مسکن  پروژه های  در 
استقرار  به  بی توجهی  و  تقاضا  و  عرضه  نظام  با  طرح ها 
با توجه به رقابت پذیری سکونت گاه ها در توسعه،  پروژه ها 
سطح  در  است.  آورده  وجود  به  را  تورم  چون  مشکالتی 
خرد نیز توجه نداشتن به جایگاه  پروژه ها در اقتصاد شهر، 
مسئله ی اشتغال و ساختار اقتصادی محالت، سبب پیدایش 
سکونت گاه های غیرمولد و در نتیجه ناپایدار شده است. به 
عالوه در برنامه ی مسکن مهر توجهی به طرح های توسعه 
شهری و دیگر طرح ها نشده است. این بی توجهی از چند 
منظر صورت گرفته است. اول آنکه نیاز به مسکن در هر 
شهر بر اساس مطالعه ی دقیق رشد جمعیت در افق طرح و 
همچنین مطالعه ی روند مهاجرت ها در سطح مناطق نبوده 
و  استراتژی  اساس  بر  مهر  مسکن  مکانیابی  دوم،  است. 
جهت توسعه در طرح های جامع شهری نبوده است و بیشتر 
بر اساس امکان تملک زمین انجام شده است. سوم، برای 
مسکن مهر طرح های توجیهی و آماده سازی که جنبه های 
به  دسترسی  و  زیرساخت ها  چون  شهری  توسعه  مختلف 
اینکه  چهارم  است.  نشده  تهیه  بگیرد؛  نظر  در  را  خدمات 
پروژه های مسکن مهر فاقد طراحی شهری است و معماری 
آن نیز در حداقلی ترین حالت و به صورت پالن های تیپ 
در سرتاسر کشور صورت پذیرفته است و به استراتژی های 

توسعه مسکن در سطح شهر توجه نکرده است.

6. موضوع دیگر در مقایسه ی مسکن مهر با الگوی بومی 
مسکن  پروژه های  است.  شهری  هویت  بحث  سکونت، 
مهر تنها هدف خود را تأمین مسکن حداقل برای اقشار 
این پروژه ها  این حال، ساکنان  با  کم درآمد قرار داده اند. 
نیاز دارند ویژگی هایی در محیط مسکونی آنها باشد که 
اواًل پیوندی میان  آنها و شهر مادر و فرهنگ جاری در 
آن برقرار کنند و ثانیًا 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 می کنی؟ عمومًا پاسخشان این است که مشکالت 
زندگی  اینجا  در  تا  است  کرده  ناگزیر  مرا  اقتصادی 
وضعشان  به  که  روی  آن  از  آنها  از  بخشی  شاید  کنم. 
از  است؛  شده  تبدیل  مسکن  صاحب  به  بی مسکنی  از 
سکونت در این نواحی ناراضی هم نباشند؛ اما همین افراد 

نیز خود را متعلق به این نواحی نمی دانند.
تفاوت  نیز،  ساخت  روش های  و  مصالح  نظر  از   .7
بافت  در  سکونت  الگوی  و  مهر  مسکن  میان  عمدهای 
تاریخی مشهود است. مسکن مهر، توجه خود را به تولید 
با حداقل هزینه معطوف کرده  انبوه واحدهای مسکونی 
است. این در حالی است که با اندکی تأمل در مصالح و 
روش های ساخت بوم آورد در بافت های تاریخی می توان 

کرد. تولید مسکن کمک  در  بهبود شرایط  به 
8. از نظر انسجام اجتماعی، در الگوی بومی سکونت در 
اساسی  مباحث  از  اجتماعی  نظام  حفظ  ایرانی،  محالت 
است. هر محله، تجلی گاه یک نهاد اجتماعی است که با 
اجتماعی  تعامالت  همجواری،  حسن  همچون  مفاهیمی 
نظام  می خورد.  پیوند  شهروندان  مشارکت  و  همیاری  و 
سازمان  یک  تعریفکننده ی  که  آن  از  بیش  محله ای 
فرهنگی  و  اجتماعی  نظام  یک  معنی  به  باشد؛  کالبدی 
است که برای مثال در رفتارهای جمعی نمود پیدا می کند. 
اما در پروژه های مسکن مهر، کمتر به جنبه های اجتماعی 
و فرهنگی توجه شده و عمدتًا به صورت کمی، به تأمین 
سطوح و سرانه و افزایش تعداد واحدهای مسکونی توجه 
شده است. در مسکن مهر، به جهت تفاوت هایی که در 
اجتماعی  تعامالت  دارد؛  زندگی ساکنان وجود  پیشینه ی 
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کمتر از الگوی بومی می شود. 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 

است.  پایبند 
دولت«  توسط  انبوه  مسکن  »تولید  اینکه  نهایت  در 
برخالف منطق شکلگیري تدریجي بافتهاي بومي صورت 

میگیرد. این نوع از برنامهریزي عاجل عمومًا سبب میشود 
گرفته  نظر  در  بافتها  در  موجود  مثبت  نکات  از  بسیاري 
را در  میتوانند تحقیقات مشابهی  آتی  نشود. پژوهشهای 
خصوص رویکردهای جدیدتر مسکن دولتی، نظیر طرح 
باشند. اجتماعی داشته  یا طرح مسکن  مسکن پیشگام، 

پی نوشت
Swanson .1

2. این نوع از نگاه نه عوامل دولتي را بر آن داشته است که به مسائل مرتبط با دید و منظر نگاهي داشته باشند و نه سازندگان و پیمانکاران 
را ملزم به توجه به چنین مسائلي کرده است.

منابع
1. اردالن، نادر. 1387. مصاحبه با داراب دیبا. مقاالت معماري و شهرسازي.

2. افشار. زهره. 1392. تحویل 2٫7 میلیون مسکن مهر. روزنامه ایران 19 )5368( )28 اردیبهشت 1392(: 10. 
3. اهري، زهرا. 1367. مسکن حداقل. تهران: وزارت مسکن و شهرسازي، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن.

4. اهري، زهرا. 1385. مکتب اصفهان در شهرسازي. تهران: انتشارات فرهنگستان هنر.
5. بمانیان، محمدرضا. 1387. شهرسازي رفاه گرا. سازمان شهرداري ها و دهیاري هاي کشور، موسسه فرهنگ، اطالع رساني و مطبوعاتي.

6. پیرنیا، حسن. 1306. ایران باستان. تهران: مجلس.
7. توسلي، محمود. 1371. بیان مفاهیم و مبحثي در زمینه طراحي شهري. آبادي )7(.

8. توسلی، محمود 1372. قواعد و معیارهاي طراحي فضاي شهري. تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازي و معماري ایران.
9. توسلي، محمود. 1376. طراحي شهري، معاني و مفاهیم. آبادي )26(.

10. توسلی، محمود. 1381. ساخت شهر و معماری در اقلیم گرم و خشک ایران. تهران: پیام.
11.توسلی، محمود، و ناصر بنیادي. 1371. طراحي فضاي شهري. تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازي و و معماري ایران.

12. حائری، محمدرضا. 1368. طراحي از کالبد شهر ایراني، بررسي گونه شناسانه بافت هاي شهري در قرن 14 شمسي. در سمینار تداوم 
حیات در بافت قدیمي شهرهاي ایران. تهران: دانشگاه علم و صنعت ایران.

13.حائری، محمدرضا. 1375. خانه هاي ایراني در مسیر نابودي. معماري و شهرسازي )31 و 32(.
14. حبیبی، سیدمحسن. 1385. شرح جریان هاي فکري معماري و شهرسازي در ایران معاصر. تهران: انتشارات دفتر پژوهش هاي فرهنگي.

15. حجت، مهدي. 1374. معماري ایراني در سخن چهار نسل معماران صاحب نظر. آبادي )19(.
16.حجت، مهدي. 1377. فضا. رواق )1(.

17.حجت، مهدي. 1378. واقعیت آفرینش اثر هنري. هنر )3(.
18.حجت، مهدي، و باقر آیت اله زاده شیرازي. 1374. میراث فرهنگي. آبادي )19(.

19. دیبا، داراب. 1371. بررسي معماري ایران در روند فرهنگ و تاریخ. معماري و شهرسازي )16(.
20.دیبا، داراب. 1373. مسابقه ی معماري فرهنگستان ها. آبادي )13.(

21.دیبا، داراب. 1378. الهام و برداشت از مفاهیم بنیادین معماري ایران. معماري و فرهنگ )1(.
22.دیبا، داراب. 1378. حصول زباني براي معماري امروز ایران. معماري و شهرسازي ایران )50 و 51(.

23.دیبا، داراب. 1379. جهاني شدن دنیاي معماري. معماري و شهرسازي. 
24. ریگین، چارلز. 1388. روش تطبیقی: فراسوی راهبردهای کمی و کیفی. ترجمه ی محمد فاضلی. تهران: آگه.

25. سعیدی کیا، محمد. 1387. مسکن مهر برنامه ی دولت نهم برای پاسخگویی به مخاطبان اصلی است. خبرگزاری ایرنا، 27 مرداد 
.1387

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jr

ia
.iu

st
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            25 / 30

http://jria.iust.ac.ir/article-1-1041-fa.html


فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی / شماره بیستم / پائیز 1397 / سال ششم 114

26. سلطانزاده، حسین. 1382. شروع شکل گیري میدان هاي معاصر. معماري و فرهنگ )15 و 16(.
27.سلطانزاده، حسین. 1390. تاریخ مختصر شهر و شهرنشیني در ایران. تهران: چهارطاق.

28. شیخ زین الدین، حسین. 1371. تعادل در معماري. آبادي )7(.
29.شیخ زین الدین، حسین. 1378. در مورد معماري امروز ایران. معماري و شهرسازي )50 و 51(.

30. صارمي، علي اکبر. 1376. ارزش هاي پایدار در معماري ایران. نشر سازمان میراث فرهنگي.
31. فرخ زنوري، عباس. 1380. ضرورت نوزایي شهري. هفت شهر )4(.

32.فرخ زنوري، عباس. 1380. ضرورت نوزایي شهري. مجله شهرداري ها )7(.
33. فالمکي، منصور. 1357. سیری در تجارب مرمت شهري از ونیز تا شیراز. تهران: وزارت مسکن و شهرسازي.

34.فالمکي، منصور. 1374. نوآوري هاي معمارانه صفوي، دگرگوني براي ماندگاري ارزش ها و مفهوم ها در معماري ایران. در کنگره تاریخ 
معماري و شهرسازي ایران. تهران: میراث فرهنگي.

35. فلیک، اووه. 1388. درآمدی بر تحقیق کیفی. ترجمه ی هادی جلیلی. تهران: نی.
36. قربانی، علی. 1388. مونوگرافی )تک نگاری(. به نقل از داوود سلیم آبادی فراهانی.

37. میرفندرسکي، محمدامین. 1374. باغ به مثابه پیش آیند شهري. در کنگره ی تاریخ معماري و شهرسازي ایران. تهران: سازمان میراث 
تهران. فرهنگي 

38. ندیمي، هادي. 1375. آیین جوانمردان و طریقت معماران. صفه )21 و 22(.
39.ندیمي، هادي. 1380. آیین جوانمردان و طریقت معماران. صفه )43 و 44(.

40. نقره کار، عبدالحمید، و دیگران. 1387. درآمدي بر هویت اسالمي در معماري و شهرسازي. تهران: وزارت مسکن و شهرسازي.

References
1. Afshar, Zohre. 2013. Delivering 2.7 Milion of Mehr Housing Units. Iran Daily 19 (5368): 10.
2. Ahari, Zahra. 1989. Minimum Housing. Tehran: Ministry of Housing and Urban Development.
3.Ahari, Zahra. 2007. Isfahan School in Urban Planning. Tehran: Iranian Academy of the Arts.
4. Ardalan, Nader. 2009. An Interview with Darab Diba. Tehran: Architecture and Urban Planning Articles.
5. Bemanian, Mohammad Reza. 2009. Prosperous Urbanism. Tehran: Culture, Information and Journalism Institute.
6. Diba, Darab. 1993. A Study on Iranian Architecture Through Cultural and Hostoric Processes. Memari va Shahrsazi (16).
7. Diba, Darab. 1996. Architectural Competition for Cultural Forums. Abadi (13).
8. Diba, Darab. 2000. Adaptations from Basic Notions in Iranian Architecture. Memari va Farhang (1).
9. Diba, Darab. 1998. Arriving at A Common Language for Contemporary Iranian Architecture. Iranian Association of 
Architeture and Urbanism (50-51).
10. Diba, Darab. 2002. Architecture Through Globalization. Memari va Shahrsazi.
11. Falamaki, Mansour. 1979. An Overview of Experiences in Urban Preservation: From Venice to Shiraz. Tehran: Ministry 
of Housing and Urban Development.
12. Falamaki, Mansour. 1996. Safavid Architectural Innovations: A Change to Sustain Values and Notions in Iranian 
Architecture. In Congress On Iranian History of Architecture and Urban Planning. Tehran: Institute for Cultural Heritage.
13. Farokh Zonouri, Abbas. 2000. Significance of Urban Regeneration. Haft Shahr (4).
14.Farokh Zonouri, Abbas. 2002. Significance of Urban Regeneration. Shahrdariha (7).
15. Flick, O. 2009. An introduction on qualitative research method. Translated by Hadi Jalili. Tehran: Ney.
16. Ghorbani, Ali. 2010. A Monography. (D. Salim Abadi, Editor).
17. Habibi, Seyed Mohsen. 2007. Schools Od Though in Iranian Contemporary Architecture and Urban Planning. Tehran: 
Bureau of Cultural Research.
18. Haeri, Mohammad Reza. 1990. Desing from Iranian City, A Typological Study of Urban Fabric in The 20th Century. 
Seminar On Continuity of Urban Life in Iranian Historic City Fabrics. Tehran: Iran University of Science and Technology.
19.Haeri, Mohammad Reza. 1997. Iranian Housing Typology En Route Destruction.  Memari va Shahrsazi (31-32).
20. Hojjat, Mahdi. 1996. Iranian Architecture Through Conversation with Four Generations of Significant Iranian Architects. 
Abadi (19).
21.Hojjat, Mahdi. 1999. Space. Ravagh (1).
22.Hojjat, Mahdi. 2000. Actuality of Artistic Creation. Honar (3).
23.Hojjat, Mahdi, and Bagher Ayatollah Zade Shirazi. 1996. Cultural Heritage. Abadi (19).
24. Mirfendersky, Muhammad Amin. 1996. Garden as A Precessding of a City. Congress On the History of Iranian Architecture 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jr

ia
.iu

st
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            26 / 30

http://jria.iust.ac.ir/article-1-1041-fa.html


115فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی / شماره بیستم / پائیز 1397 / سال ششم

and Urban Planning. Tehran: Institute for Cultural Heritage.
25. Nadimi, Hadi. 1997. Chavaliers' Manner and Achitects' Way. Soffeh (21-22).
26.Nadimi, Hadi. 2002. Chavaliers' Manner and Achitects' Way. Soffeh (43-44).
27. Noghrekar, Abdolhamid. 2009. An Introduction On the Islamic Identity in Architecture and Urban Planning. Tehran: 
Ministry of Housing and Urban Development.
28. Pirnia, Hassan. 1928. Ancient Iran. Tehran: Majles.
29. Raigin, Charles. 2010. Comparative Method: Beyond Quantitative and Qualitative Methods. Translated by Muhammad 
Fazeli. Tehran: Agah.
30. Saidi Kia, Muhammd. 2009. Mehr Housing Progrm Is the Governments Response to Its Primary Audience. IRNA News 
Agency.
31. Saremi, Ali Akbar. 1998. Sustainable Values in Iranian Architecture. Tehran: Iranian Institute for Cultural Heritage.
32. Sheikh Zeynodin, Hossein. 1993. Equilibrium iin Architecture. Abadi (7).
33. Sheikh Zeynodin, Hossein. 2000. About Contemporary Iraian Architecture. Memari va Shahrsazi (50-51).
34. Soltanzade, Hossein. 2002. Inception of Contemporary Urban Plaza. Memari va Farhang (15-16).
35.Soltanzade, Hossein. 2012. A Brief History of Urbanisation in Iran. Tehran: Chahar Tagh.
36. Tavasoli, Mahmoud. 1993. Explaining the basics and a dialogue in urban design. Abadi (7).
37.Tavasoli, Mahmoud. 1994. Urban Space Design Rules and Criteria. Tehran: Urban Planning and Architecture Research 
Center of Iran.
38.Tavasoli, Mahmoud. 1996. Urban Design, Notions and Meanings. Abadi (26).
39.Tavasoli, Mahmoud. 2003. Urban Structure and Architecture in Hot Ecologies of Iran. Tehran: Payam.
40.Tavasoli, Mahmoud, and Naser Boniadi. 1992. Urban Spatial Design. Tehran: Iranian Center for Architectural and Urban 
Studies.

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jr

ia
.iu

st
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            27 / 30

http://jria.iust.ac.ir/article-1-1041-fa.html


Typology of Buttresses in Iranian Architecture

Narges Karimi*

 Reza Abouei **

 Dariush Heydar***

PhD Student in restoration and conservation of historical buildings and urban sites, Art University of Isfahan

 Associate Professor, Department of restoration and conservation of historical buildings and
urban sites, Art University of Isfahan

 Department of restoration and conservation of historical buildings and urban sites, Art
University of Isfahan

Abstract

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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