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چکیـــــده
ــی  ــاری بوم ــای معم ــتفاده از الگوه ــاختمان اس ــت س ــن در صنع ــای نوی ــور فناوری ه ــاز و ظه ــد ساخت و س ــه رون ــه ب ــا توج ب
ــت  ــی جه ــاری بوم ــای معم ــناخت ویژگی ه ــه ش ــاز ب ــه نی ــت ک ــی اس ــن در حال ــود. ای ــده می ش ــر دی ــروز کمت ــای ام در بناه
ــناخت،  ــد ش ــه نیازمن ــک منطق ــی ی ــای بوم ــازی بناه ــت. زنده س ــیاری اس ــت بس ــت دارای اهمی ــظ هوی ــازی و حف باز زنده س
ــه الگــوی مناســب یــک منطقــه، بافــت محــالت و گونه هــای ســاختمانی آن می باشــد. از اهــداف عمــده در ایــن  تحلیــل، ارائ
پژوهــش بازشــناخت معمــاری بناهــا، الگــوی بافــت بومــی و ســنتی در حــال تخریــب محلــه ماشــه از جزیــره کیــش بــه جهــت 
احیــای هویــت بومــی منطقــه می باشــد. ایــن پژوهــش ابتــدا بــا نگاهــی توصیفــی تحلیلــی، مــروری بــر مباحــث کلیــدی مطــرح 
و مرتبــط بــا معمــاری بومــی، بافــت شــهری و گونه شناســی در معمــاری دارد. ســپس ضمــن تحلیــل و تشــریح، از روش تحقیــق 
ــه یافته هــا و نتایــج  ــا توجــه ب ــه ماشــه بهــره گرفتــه شــده اســت. در نهایــت ب مــورد پژوهــی جهــت شــناخت و ارزیابــی محل
ــه  ــن محل ــی ای ــای بوم ــن فاکتوره ــی، موثرتری ــای بوم ــی خانه ه ــات گونه شناس ــدی و مطالع ــل کالب ــده از تحلی ــت آم ــه دس ب
ــدی، ســازماندهی  ــدی و قطعه بن ــوده و فضــا، دانه بن ــر، نظــام ت ــر شــامل شــبکه معاب ــدی موث شناســایی شــد. فاکتورهــای کالب
فضایــی، ارتفــاع و هندســه بودنــد. نتایــج تحقیــق بــر اســاس گونه شناســی، بافــت محلــه ماشــه را در چهــار دســته کلــی مــورد 
ــر هویــت بومــی منطقــه  ــد توســط معمــاران و شهرســازان در ساخت و ســازهای مبتنــی ب ــرار داده اســت کــه می توان بررســی ق

مــورد توجــه قــرار گیــرد.
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1. مقدمه
ــش،  ــره کی ــی جزی ــارز نظــام ســکونتگاهی بوم ــای ب از ویژگی ه
ــی  ــارس، یکپارچگ ــج ف ــر خلی ــر از جزای ــیاری دیگ ــون بس همچ
ــزرگ آن  ــک و ب ــای کوچ ــی آبادی ه ــزای آن، یعن ــه اج مجموع
ــدان دور، مجموعــه ای زیســتی- ــا گذشــته ای نه چن اســت کــه ت

ــن  ــک از ای ــر ی ــر ه ــه اگ ــد ک ــکیل می دادن ــردی را تش عملک
ــت  ــا در نهای ــتند؛ ام ــی داش ــای متفاوت ــاختار و کارکرد ه ــزا س اج
کلیتــی همســاز برپــا داشــته بودنــد کــه پراکنــش فضایــی آنهــا 
در همنوایــی قابــل توجــه بــا توضیــح مکانــی منابــع و امکانــات 
طبیعــی- معیشــتی شــکل گرفتــه بــود )ســعیدی 1381، 12(. بــا 
ــه،  ــک منطق ــگ ی ــا فرهن ــاری ب ــق معم ــاط عمی ــه ارتب توجــه ب
معمــاری بومــی هــر منطقــه میــراث و گنجینــه ای ارزشــمند برای 
شــناخت و هویــت آن منطقــه محســوب می شــود کــه بی توجهــی 
ــه آن باعــث از بیــن رفتــن فرصت هــای فرهنگــی، تاریخــی و  ب
گردشــگری آن منطقــه می شــود. در ایــن میــان »جزیــره کیــش« 
ــران مطــرح  ــر تاریخــی و گردشــگری ای ــوان یکــی از جزای به عن
ــاری، در  ــاارزش معم ــای ب ــی از بناه ــداد اندک ــه تع ــد ک می باش
ــدف  ــت. ه ــده اس ــا مان ــه ج ــی آن ب ــی و تاریخ ــای بوم بافت ه
ــن  ــی از بی ــت تاریخ ــی باف ــی گونه شناس ــه بررس ــن مطالع از ای
رفتــه محلــه ماشــه1 بــه جهــت شــناخت الگوهــا و بافــت بومــی 
می باشــد. در مطالعــات صــورت گرفتــه پیرامــون بافــت تاریخــی، 
ــدون  ــات م ــود اطالع ــل نب ــه دلی ــران ب ــی ای ــهرهای جنوب ش
کمتــر مــورد کاوش قرارگرفته انــد. ایــن نخســتین پژوهشــی 
اســت کــه بــا رویکــرد تحلیلــی هویــت کالبــدی بافــت تاریخــی 
ــی  ــمند تاریخ ــالت ارزش ــی از مح ــوان یک ــه )به عن ــه ماش محل
ــت  ــرار داده اســت. در وضعی ــورد بررســی ق ــش( را م ــره کی جزی
فعلــی کــه بافــت تاریخــی محلــه ماشــه در طــی دوران تخریــب 
شــده اســت؛ بازخوانــی عناصــر ســازنده بافــت شــهری آن، ضمــن 
مستند ســازی کالبــدی بافــت بــه حفــظ هویــت و بــه کارگیــری 
الگوهــای رایــج بافــت بومــی در ساخت و ســازهای اخیــر جزیــره 

ــردد. ــر می گ ــش منج کی

2. پیشینه پژوهش 
1-2. تعریف گونه و پیشینه گونه شناسی 

نمونه هــا  دســته بندی  از  اســت  عبــارت  گونه شناســی 
طرح هــای  و  ســاختمان ها  منظــر،  و  محیــط  )طرح هــای 
شــهری( بــر طبــق مقاصــد مشــترک یــا ســاختار و فــرم 
ــرار  ــرای ق ــت ب ــی اس ــی تالش ــگ 1383، 70(. گونه شناس )لن
دادن مجموعــه ای از اشــیای پیچیــده در یــک مجموعــه ی 

جهــت  در  بیشــتر  عمومیــت  بــه  دســتیابی  بــرای  منظــم 
ــی در  ــورت2 1990، 96(. کار اصل ــزی )راپاپ ــناخت و برنامه ری ش
ــاس  ــر اس ــا ب ــدی نمونه ه ــته بندی و طبقه بن ــی، دس گونه شناس
ــد  ــار مشــترک گاه می توان ــن معی ــای مشــترک اســت. ای معیاره
ــامل  ــای شــکلی را ش ــاری و گاه ویژگی ه ــرد فضــای معم عملک
ــه  ــا و ب ــتراکات در پدیده ه ــود اش ــرف وج ــه ص ــر چ ــود. اگ ش
ــا از  ــت آنه ــر تبعی ــاری دال ب ــای معم ــص در طرح ه ــور اخ ط
بــر  امــا طبقه بنــدی نمونه هــا  الگویــی مشــخص نیســت؛ 
ــک  ــز کم ــا نی ــایی الگوه ــه شناس ــد ب ــا می توان ــاس گونه ه اس
ــی  ــه گونه شناس ــه ب ــران 1391، 6(. توج ــلطانی و دیگ ــد )س کن
ــار  ــش در آث ــزار ســال پی در نوشــته های قدیمــی از حــدود دو ه
نویســندگان معمــار و دیگــر دانشــمندان دیــده می شــود کــه از آن 
ــای  ــف بناه ــای مختل ــدی گونه ه ــه گروه بن ــوان ب ــه می ت جمل
ســنتی یونــان توســط ویترویــوس اشــاره نمــود. شــناخت و 
ــوم از  ــرد فــراوان گونه شناســي در شــاخه هــاي مختلــف عل کارب
دیربــاز تــا کنــون، بیانگــر اهمیــت بــه ســزاي آن اســت. از اواســط 
ــي  ــی از گونه شناس ــاري و باستان شناس ــم در معم ــرن هجده ق
ــه  ــره گرفت ــته بندی به ــناخت و دس ــرای ش ــزاری ب ــوان اب به عن
ــوزه  ــی در ح ــه گونه شناس ــت ک ــال اس ــدود 250 س ــت. ح اس
ــا  ــه و گونه شناســی موضوعــی ب ــوم مطــرح شــده اســت. گون عل
گســتره جهانــی اســت. بســیاری از محققیــن ماننــد آلــدو ّرســي، 
آرگان، آیمونینــو، کرایــر بــه آن پرداخته انــد. در دهــه 1990 
ــاروارد، ام  ــگاه هاي ه ــي در دانش ــوع گونه شناس ــالدي موض می
آی تــی و بیرمنــگام بــه بحــث گذاشــته شــد و محصــول آن ده هــا 

ــا 1392، 106-104(. ــان و طبرس ــود )معماری ــه ب مقال
ــات  ــوان در اقدام ــز می ت ــران را نی ــی در ای ــرآغاز گونه شناس س
ریاضی دانانــی  معــدود  از  او  دانســت.  کاشــانی  غیاث الدیــن 
هســت کــه در کتــاب مفتاح الحســاب خــود بخشــی را بــه 
محاســبات هندســی و تدویــن جــداول محاســباتی در ایــن 
یــا  گونه شناســي   .)1391 )روشــنایی  داد  اختصــاص  زمینــه 
ــرد.  ــر می گی ــات را در ب ــن مطالع ــي از ای ــی« بخش »نمون شناس
ــر  ــان ب ــه اینکــه انتظــار نمــي رود تمرکــز جغرافی دان ــا توجــه ب ب
ــواًل گونه شناســي  ــق باشــد؛ معم ــاري عمی ــات معم روی موضوع
ــود  ــامل مي ش ــا را ش ــک بن ــای ی ــاده اي از ویژگی ه ــف س توصی

 .)155-211  ،1356 )همایــون 
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2-2. تعریف و پیشینه ریخت شناسی
ــی  ــی و فضای ــاختار فیزیک ــانه، س ــت شناس ــات گونه-ریخ مطالع
شــهرها را آشــکار می ســازند. ایــن مطالعــات هــم گونه شناســانه 
ــر  ــهری را ب ــرم ش ــه ف ــرا ک ــانه؛ چ ــم ریخت شناس ــتند و ه هس
ــا  ــاز ب ــای ب ــاختمان ها و فضاه ــی س ــدی تفصیل ــاس طبقه بن اس

ــد.  ــح می دهن ــا توضی ــه گونه ه ــه ب توج
و  »مطالعــه  به صــورت  می تــوان  را  گونه-ریخت شناســی 
بررســی فــرم شــهرها براســاس مطالعــه گونه هــای فضــا و بنــا« 
ــل از  ــه نق ــران 1390، 4؛ ب ــدی و دیگ ــود )پور محم ــف نم تعری
ــوان یکــی از  ــوژی شــهری به عن ــودون3 1994، 289(. مورفول )م
شــاخه های قدیمــی تحلیــل ســاختار فیزیکــی در محیــط شــهری 
ــی  ــق در طراح ــرای تحقی ــته ای ب ــی میان رش ــه تنظیم ــت ک اس
شــهری،  جامعه شناســی  برنامه ریــزی،  معمــاری،  شــهری، 
باستان شناســی و تاریــخ شــهر بــوده و عناصــر اصلــی آن 
ــی  ــای تاریخ ــا و بناه ــا، پارک ه ــا، باغ ه ــاختمان ها، خیابان ه س
موضــوع  قدمــت  علی رغــم   .)2005 )عظیمــی4  می باشــد 
ــورت  ــه ص ــن زمین ــدودی در ای ــای مع ــی پژوهش ه شکل شناس
ــای  ــی بلوک ه ــرای ریخت شناس ــی ب ــت. در تحقیق ــه اس پذیرفت
شــهری توســط »رادبــرگ« شــاخص های ســطح اشــغال زمیــن، 
ــاختمان را  ــاع س ــن و ارتف ــه ســطح زمی ــا ب نســبت ســطح زیربن
به عنــوان متغیرهــای اصلــی مــورد اســتفاده قــرار داد. همچنیــن 
محققــان هلنــدی نیــز چهــار شــاخص تراکــم ســاختمانی، ســطح 
اشــغال، نســبت فضــای بــاز، و شــاخص تعــداد طبقــات را در نظــر 
ــا  ــان آنه ــی می ــط ریاض ــی از رواب ــه نمودار های ــا ارائ ــه و ب گرفت
ــی  ــر حقیق ــد )ذاک ــدی نموده ان ــهر را طبقه بن ــود ش ــت موج باف

.)1389

3-2. بررسی مکاتب مورفولوژی شهری
ــی(  ــوژی )ریخت شناس ــوص مورفول ــیاری در خص ــات بس مطالع
ــه  ــدی ک ــک طبقه بن ــه در ی ــت ک ــده اس ــام گردی ــهری انج ش
ــب  ــه مکت ــه س ــه ب ــورت گرفت ــدون« ص ــر م ــا ورن ــط »آن توس
شــده اند  تقســیم  فرانســوی  و  ایتالیایــی  بریتانیایــی،  کلــی 
)محملــی ابیانــه 1390، 161؛ بــه نقــل از مــودون 1997، 3(. ایــن 
تقســیم بندی از ایــن جهــت واجــد اهمیــت اســت کــه نوشــتن در 
خصــوص مورفولــوژی شــهری در زمینــه جغرافیایــی رشــته هایی 
ــب  ــه مکات ــاع ب ــدون ارج ــهری ب ــی ش ــاری و طراح ــر معم نظی
خاصــی کــه در ارتبــاط بــا شــیوه های گوناگــون مطالعــات 
ــه  ــه 1390، 161؛ ب ــی ابیان ــت )محمل ــن اس ــتند؛ غیرممک هس
نقــل از بکرینــگ5 2006، 100(. مورفولــوژی شــهری دارای ســه 
ــا مکاتــب شهرســازی،  ــًا ب ــه لزوم مکتــب اصلــی اســت کــه البت

ــتوانه  ــا پش ــی ی ــاظ زمان ــه لح ــهری ب ــای ش ــاری و جغرافی معم
ــل  ــن دلی ــه ای ــژه ب ــه وی ــد؛ ب ــت ندارن ــفی مطابق ــری و فلس فک
ــف  ــته های مختل ــن رش ــوی متخصصی ــا از س ــن مکتب ه ــه ای ک

ــران 1390، 3(. ــدی و دیگ ــد )پور محم ــده ان ــرح ش مط

1-3-2. مکتب بریتانیایی
ــهری  ــر ش ــه منظ ــه مطالع ــد ک ــب معتقدن ــن مکت ــروان ای پی
ــد و  ــکیل می ده ــهر را تش ــاخت ش ــد س ــوری فرآین ــای تئ مبن
عــالوه بــر آنکــه تاریــخ توســعه ی شــهری را توضیــح می دهــد؛ 
دانــش  و  می کنــد  هدایــت  نیــز  را  آتــی  برنامه ریزی هــای 
جدیــدی بــه نــام مدیریــت منظــر شــهری را بــه وجــود مــی آورد. 
ــد  ــه قص ــش ب ــر روی پژوه ــزن ب ــز کان ــب تمرک ــن مکت در ای
توصیــف تحلیــل و توضیــح شــکل گیری فــرم شــهر اســت 
ــودون 1998،  ــل از م ــه نق ــران 1390، 4؛ ب ــدی و دیگ )پورمحم
ــش و  ــًا برخوان ــزن عمدت ــه ی کان ــق و تجرب 145-296(. تحقی
ــاده تر،  ــارت س ــه عب ــت. ب ــز اس ــهر« متمرک ــه ی ش تفسیر»نقش
ــه  ــی س ــامل بررس ــهر« را ش ــه ش ــل نقش ــزن روش»تحلی کان
عنصــر خیابــان، قطعــه زمیــن و خــود ســاختمان می دانــد 
کــه ماننــد قطعــات یــک جورچیــن درهــم چفــت شــده اند 
)پورمحمــدی و دیگــران 1390؛ 4(. مکتــب بریتانیایــی بــا توجــه 
بــه حوزه هــای تدقیــق شــده مطالعــه بــا فرآینــدی مشــخص بــه 
ــان  ــور همزم ــردازد و به ط ــهری می پ ــوژی ش ــات موفول مطالع
بــه وضــع موجــود و فرآیندهــای تغییــر آن توجــه دارد )محملــی 

ابیانــه 1390، 162(.

2-3-2. مکتب ایتالیایی
مطالعــات  ایتالیــا  در  بعــد  بــه   1950 هــای  ســال  در 
ــوری )1910- 1973  ــو مورات ــاوه ری ــک توســط س تیپومورفولوژی
م.( آغــاز شــد. موراتــوری بــه شــدت از تاثیــرات معمــاری مــدرن 
ــرو  ــود. او و پی ــر ســکونتگاه ها و شــهرهای موجــود ناخشــنود ب ب
ــر  ــا ب ــل آنه ــود. روش تحلی ــگا ب ــو کانی ــی اش، جیانفرانک اصل
اســاس دســته بندی بناهــا و فضاهــای بــاز مربــوط بــه آنهــا بــود؛ 
از وضعیــت اولیــه آنهــا گرفتــه تــا دگرگونی هــای بعــدی آنهــا در 

ــران 1390، 7(. ــدی و دیگ ــان )پورمحم ــول زم ط
ــوری ســاختار شــهرها تنهــا از روی ســیر تاریخــی  از نظــر مورات
ــای  ــرای تحلیل ه ــا ب ــی بناه ــراردادن گونه شناس ــا ق ــا مبن و ب
شــهری قابــل درک اســت. فــرم و ســاختار شــهرها برآینــد عقاید، 
ــب  ــه در قال ــت ک ــددی اس ــال متع ــرکات و اعم ــات، ح ترجیح
ــا،  ــان )باغچه ه ــای پیرامونش ــروض و فضاه ــاختمان های مف س
ایــن ســاختمان ها و  خیابان هــا و غیــره( متجلــی شــده اند. 
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ــوان  ــه آن منظــر مصنــوع گفتــه می شــود؛ می ت فضاهــا را کــه ب
در قالــب گونه هایــی طبقه بنــدی کــرد کــه چکیــده ی شــخصیت 
ــن گونه هــای متفــاوت، گونه شناســی بناهــا و  هرکــدام اســت. ای
ــت  ــود ماهی ــه ی خ ــه نوب ــه ب ــازند ک ــان را می س ــای بازش فضاه
بافــت شــهری را تعریــف می  کنــد )پورمحمــدی و دیگــران 
ــگاه  ــن ن ــروع ای ــودون 1994، 290(. ش ــل از م ــه نق 1390، 3؛ ب
ــه بافــت تاریخــی شــهرهای ســنتی  ــاره ب ــه رجــوع دوب منجــر ب
ــرح  ــده مط ــای آین ــرای طراحی ه ــی ب ــوان مبنای ــد و به عن گردی

شــد.

3-3-2. مکتب فرانسوی
پــس از آن کــه کانــزن و موراتــوری دو مکتــب اولیــه مورفولــوژی 
شــهری را بنیانگــذاری کردنــد؛ مکتــب ســومی نیــز در اواخــر دهه 
1960 میــالدی در فرانســه پی ریــزی شــد. فلیپــه پانــه رای و ژان 
ــل جامعــه شــناس،  ــه همــراه ژان شــارل ِدُپ کاســتِکس معمــار ب
مدرســه معمــاری ورســای را بــه مــوازات انحــالل مدرســه»بوزار« 
فرانســه تاســیس نمودنــد )پورمحمــدی و دیگــران 1390، 9؛ بــه 
ــه  ــب فرانس ــی مکت ــن ویژگ ــودون 1997، 5(. مهم تری ــل از م نق
را می تــوان در توجــه بــه نظریه هــای شــکل دهنده ی فــرم 
ــل از  ــه نق ــه 1390، 162؛ ب ــی ابیان ــود )محمل ــف نم ــهر تعری ش
پانرایــی6 و دیگــران 2004(. بــا وجــود شــباهت هایی میــان 

ــن  ــان ای ــی می ــی، تفاوت های ــب ایتالیای ــب فرانســوی و مکت مکت
ــر خالصــه  ــوارد زی ــوان در م ــی ت ــه م ــود دارد ک ــب وج دو مکت
نمــود کــه اواًل مکتــب فرانســوی، بــر خــالف مکتــب ایتالیایــی، 
ــی  ــف، تفکیک ــای مختل ــا و نظریه ه ــی مدل ه ــل بررس ــه دلی ب
میــان »قبــل« و »بعــد« قائــل نیســت؛ بلکــه بــه بررســی تاثیــر 
ــر  ــداد یکدیگ ــا در امت ــا و فرم ه ــا، گونه ه ــده در الگوه ــک ای ی
توجــه مــی کنــد. ثانیــًا، بــه عکــس مکتــب ایتالیایــی کــه بیشــتر 
ــا  ــگاه فرانســوی ه ــز اســت؛ ن ــر گونه هــای ســاختمانی متمرک ب
بیشــتر بــه الگــو و نســج شــهری معطــوف اســت )محملــی ابیانــه 

ــگ 2006، 104(. ــل از بکرین ــه نق 1390، 161؛ ب

4-2. گونه شناسی پژوهش
هریــک از مکاتــب بریتانیایــی، فرانســوی و ایتالیایــی پیــرو 
رویکــرد مشــخصی در گونه شناســی بافــت و توصیــف و تحلیــل 
ــا  ــی ه ــند. بررس ــی باش ــهر م ــرم ش ــکل گیری ف ــی ش چگونگ
میــان ســه مکتــب ذکــر شــده نشــان دهنــده تفاوت هــای 
ــه شــده و رویکــرد هــر یــک  مشــخصی در مباحــث تئــوری ارائ
مــی باشــد کــه در جــدول 1 بــه صــورت خالصــه اشــاره گردیــده 

اســت.

در میــان مکاتــب ذکــر شــده، تنهــا مکتــب ایتالیایــی )موراتــوری( 
ــی از  ــل نارضایت ــه دلی ــت تاریخــی شــهرها ب برگونه شناســی باف
ــوع  ــدف رج ــا ه ــکونتگاه ها و ب ــر س ــدرن ب ــاری م ــر معم تاثی
ــت. از  ــته اس ــد داش ــنتی، تاکی ــهرهای س ــی ش ــت تاریخ ــه باف ب
ــر در  ــی موث ــن گام ــال یافت ــه دنب ــر ب ــش حاض ــه پژوه آنجاییک
ــه  ــی محل ــت تاریخ ــی باف ــای گونه شناس ــای الگوه ــت احی جه
ــا  ــر ب ــوی دیگ ــد؛ و از س ــی می باش ــردی تاریخ ــا رویک ــه ب ماش
ــه  ــه تخریــب محلــه ماشــه در شــرایط کنونــی و نیــاز ب توجــه ب
ــناد  ــتفاده از اس ــا اس ــه ب ــن محل ــی ای ــت تاریخ ــه باف ــوع ب رج
موجــود، از رویکــرد مکتــب ایتالیایــی )موراتــوری( اســتفاده شــده 

اســت. دســتیابی بــه ارزش هــای گونه شناســانه از اهــداف اصلــی 
ــف روش  ــل مختل ــت. مراح ــوری اس ــه مورات ــات مدرس مطالع
ــی  ــه معرف ــه مرحل ــوان در س ــوری را می ت ــی مورات گونه شناس

نمــود.
ــف از  ــوه مختل ــه از وج ــورد مطالع ــکان م ــکان: م ــاب م 1( انتخ
ــه  ــت ک ــی اس ــکان جای ــت دارد. م ــا اهمی ــدگاه موراتوری ه دی
ــار  ــه معم ــرد. وظیف ــت آن درس می گی ــازنده، از طبیع ــان س انس
ــاص  ــکان خ ــن م ــه ای ــوع ب ــا رج ــه ب ــت ک ــن اس ــی ای کنون

ارزش هــای گونه شناســانه را بخوانــد.
2( انتخــاب مقیــاس گونه شناســی: مــکان انتخابــی گســتره ای از 

جدول 1. جمع بندی مکاتب گونه شناسی )مأخذ: نگارندگان(
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ــاس  ــن مقی ــرد. بزرگتری ــه را در بر می گی ــک منطق ــا ی ــا ت ــک بن ی
محیــط طبیعــی و عناصــر دربرگیرنــده آن اســت. مقیــاس در اینجا 
بــه معنــی دخالــت انســان در طبیعــت اطــراف خــود اســت. ایــن 
مقیــاس در مدرســه موراتوری هــا بــه مقیــاس منطقــه ای خوانــده 
ــا،  ــامل خانه ه ــت؛ ش ــادی اس ــهر و آب ــاس دوم ش ــود. مقی می ش

بنــای عمومــی، مســیرها و میادیــن. مقیــاس ســوم بافــت شــهری 
ــادی را  ــهری و آب ــه ش ــت بخشــی از بدن ــتایی اســت. باف و روس
ــادی شــکل  ــا تکــرار آنهــا کل شــهر و آب شــکل می دهــد کــه ب
ــا  ــاری ی ــاس معم ــن مقی ــارم کوچکتری ــاس چه ــد. مقی می گیرن

بنــا اســت )جــدول 2(.

جدول 2. انتخاب مقیاس گونه شناسی
 )تقسیمات چهارگانه در چهار مقیاس با توجه به نگرش مدرسه موراتوری(

)مأخذ: نگارندگان با استفاده از مرجع معماریان 1384، 204(

ــازی  ــی، باز س ــد گونه شناس ــدف از رون ــی: ه ــد گونه شناس 3( رون
از ضمیــر  بخش هایــی  واقــع  در  کــه  اســت  زنجیــر  ایــن 
ــا  ــی ب ــد گونه شناس ــت. رون ــوده اس ــته ب ــار گذش ــودآگاه معم ناخ
موضوعــی بنــام رده بنــدی بنــا آغــاز می گــردد )معماریــان 1384، 

 .)210-202

3. مبانی نظری
ــره  ــی جزی ــاری بوم ــناخت معم ــوژی و ش 1-3. مورفول

ــش کی
ــم  ــور مه ــور از دو فاکت ــوب کش ــق جن ــی مناط ــاری بوم معم
ــه  ــر پذیرفت ــاد، تاثی ــید و وزش ب ــش خورش ــی تاب ــی، یعن اقلیم
ــق در  ــن مناط ــا در ای ــاختار بناه ــبب، س ــن س ــه همی ــت. ب اس
ــه از  ــه و اســتفاده بهین ــه داخــل خان ــور ب ــل ورود ن جهــت حداق
ــت.  ــوده اس ــاختمان ب ــازی س ــت خنک س ــوا در جه ــان ه جری
ــرایط  ــا ش ــاختمان ب ــاختن س ــگ س ــاختمان در هماهن ــکل س ش
ــه  ــارج ب ــوای خ ــی ه ــرایط بحران ــال ش ــل انتق ــی و تعدی اقلیم
ــرای  ــد. ب ــته باش ــادی داش ــر زی ــد تاثی ــاختمان می توان ــل س داخ
پــی بــردن بــه نقــش شــرایط حیاتــی هــر منطقــه )دمــای هــوا 
ــر  ــاختمان های ه ــکل گیری س ــاب( در ش ــش آفت ــدت تاب و ش
منطقــه بایــد نســبت اهمیــت هر یــک از ایــن عوامل را مشــخص 
کــرد. البتــه بــه طــور کلــی، ســردی هــوا باعــث فشــردگی فــرم 
ســاختمان و شــدت زیــاد تابــش آفتــاب باعــث کشــیدگی آن در 
ــمایی 1382، 116(.  ــود )کس ــرقی-غربی می ش ــور ش ــت مح جه

در مناطــق گــرم و مرطــوب بــه دلیــل شــدت زیــاد تابــش آفتــاب 
ــد کشــیده باشــد  ــرم ســاختمان بای در ســمت شــرق و غــرب، ف
ــداد محــور شــرقی-غربی  ــه شــکل مکعــب مســتطیل در امت و ب
ــاختمان  ــوران در داخــل س ــر ایجــاد ک ــرم از نظ ــن ف ــد. ای در آی
ــت  ــب اس ــیار مناس ــز بس ــی نی ــوای داخل ــت ه ــش رطوب و کاه

)کســمایی 1382، 124(. 
ــون  ــف پیرام ــش، فضاهــای مختل ــی کی در ســکونت گاه های بوم
ــی  ــت خاص ــه جه ــوان ب ــد و نمی ت ــزی قرارگرفته ان ــاط مرک حی
بــرای برقــراری ســاختمان اشــاره کــرد. خانه هــای ســاخته شــده 
ــه  ــت ک ــده اس ــکیل ش ــتانه تش ــتانه و تابس ــش زمس در دو بخ
ــتانه در  ــش زمس ــوده و بخ ــا ب ــمت دری ــه س ــتانه ب ــش تابس بخ
ــور 1388،  ــداهلل پ ــور و عب ــه اســت )مختاپ ــرار گرفت ــل آن ق مقاب
ــت در ایجــاد  ــاد قــوس7، اولوی ــی ب ــل فراوان ــه دلی 127-120(. ب
بازشــوها بــرای برخــورداری از بادهــای مفیــد، جهت هــای شــرق 
و غــرب اســت کــه عــالوه بــر ایــن، از گذشــته های دور، نســیم 
دریــا در جهت گیــری ســاختمان درکیــش نقــش موثــری داشــته 
اســت. بدیــن صــورت کــه ســاختمان ها در جهــت اســتفاده بهینــه 
از نســیم دریــا بــرای خنک ســازی بنــا شــده اند. بنابرایــن، نســیم 
ــاختمان  ــری س ــری در جهت گی ــل دیگ ــر عم ــتر از ه ــا بیش دری
ــنتی  ــاختمان های س ــری س ــی جهت گی ــت. حت ــده اس ــاظ ش لح
ــره  ــتانی حری ــهر باس ــه در ش ــال ک ــا 700 س ــت 600 ت ــا قدم ب
کشــف شــده اند؛ نشــان دهنده اهمیــت اســتفاده از انــرژی بــاد در 
تامیــن شــرایط آســایش اســت )اســپنانی 1379، 51(. بررســی های 
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تصویر 1 )راست(: باال مسجد جامع ماشه و تصویر پایین مسجد حضرت 
امیر )مأخذ: نگارندگان( 

تصویر 2 )چپ(: موقعیت قرارگیری دو مسجد در عکس هوایی: بلوک 
مشکی باال مسجد جامع ماشه و بلوک مشکی پایین مسجد حضرت امیر 

)مأخذ: سازمان منطقه آزاد کیش(

ــات محیــط زیســت  ــه امکان ــه ب ــر تکی معمــاری بومــی کیــش ب
و مصالــح قابــل دســترس شــکل گرفتــه اســت. گونه هــای 
متفاوتــی از بناهــای مســکونی، مذهبــی، کاخ )عمــارت اعیانــی(، 
بنــدرگاه، بــازار، مدرســه، آب انبــار، برکــه و... را شــامل می شــود؛ 
ــی  ــکونی و مذهب ــای مس ــتر از بناه ــده بیش ــار باقی مان ــا آث ام
ــی از  ــای تاریخــی مذهب ــط دو بن ــه فق ــه ماش ــد. در محل می باش
ماشــه قدیــم باقــی مانــده اســت )تصویــر 1 و 2(. معمــاران بومــی 
بــا تمهیداتــی نظیــر تعییــن جهــت قرارگیــری ســاختمان، تعییــن 
ــب  ــاد مناس ــح و ابع ــاب مصال ــو، انتخ ــطوح بازش ــای س اندازه ه
ــتقیم،  ــش مس ــا از تاب ــل اتاق ه ــه داخ ــت محوط ــازه، محافظ س
ــاختمان  ــای س ــن در نم ــای روش ــا رنگ ه ــح ب ــتفاده از مصال اس
ــد.  ــای هــوا را در ســاختمان کاهــش می دادن و ایجــاد ســایه، دم
ــوان  ــش را می ت ــی کی ــای بوم ــکیل دهنده خانه ه ــای تش فضاه
بــه لحــاظ عملکــردی، بــه ســه بخــش فضاهــای ســکونتی ماننــد 
ــهیالتی  ــی تس ــای خدمات ــی9، فضاه ــه8 و مجلس ــا، مربع اتاق ه
ماننــد حمــام و آشــپزخانه و فضاهــای اقتصــادی تولیــدی ماننــد 
ــیم  ــا تقس ــداری دام ه ــای نگه ــالت و فضاه ــداری غ ــار نگه انب

کــرد )مختاپــور و عبداله پــور 1388، 341-340-338(.   

2-3. عناصــر گونه شناســی بافــت و معمــاری بومــی 
ــه ــه ماش محل

ســاختار شــبکه معابــر و دسترســی محلــه ماشــه قدیــم بــه صورت 
ــه معیشــت  ــه ب ــا توج ــه و ارتباطــش را ب ــک شــکل گرفت ارگانی
ــا در  ــود میدان گاه ه ــود. وج ــه ب ــکل گرفت ــا ش ــا دری ــان ب بومی
ــک  ــت و کم ــاد گشــودگی در باف ــر ایج ــالوه ب ــر ع ــبکه معاب ش
بــه کــوران هــوا، دارای نقــش مهــم اجتماعــی بودنــد. بــا توجــه 
بــه اقلیــم و معیشــت بومیــان نحــوی اشــغال بنــا و تــوده گــذاری، 
ــد.  ــرا بوده ان ــزی نیمه درونگ ــاط مرک ــوی حی ــع الگ ــا تاب قطعه ه

الگوهــای متــداول توده گــذاری در ایــن بافــت بــا چرخــش بســیار 
کــم، به صــورت تک جبهــه، دو جبهــه و ســه جبهه می باشــند. 
بافــت بومــی ایــن محلــه کــه عمدتــًا بــدون طــرح قبلــی ایجــاد 
ــاختاری  ــًا از س ــی عمدت ــرایط اقلیم ــه ش ــه ب ــا توج ــده اند؛ و ب ش
نامنظــم، ارگانیــک و نیمه متراکــم برخــوردار بــوده اســت. از نظــر 
ــتقرار  ــیوه اس ــهری و ش ــر ش ــام عناص ــا، ادغ ــدی بلوک ه دانه بن
ــاز  ــاط و فضــای ب ــرایط اقلیمــی می باشــد. حی ــا ناشــی از ش آنه
بــرای بومیــان ماشــه بــا توجــه بــه شــرایط اقلیمــی و فرهنگــی 
ــا توجــه  ــوده کــه ب آن هــا از اهمیــت بســیار باالیــی برخــوردار ب
ــاط  ــر حی ــاد ه ــی عملکــرد و ابع ــواده بوم ــر خان ــای ه ــه نیازه ب
ــه ماشــه  ــوده اســت. در اکثریــت بناهــای بومــی محل متفــاوت ب
ــم  ــه چش ــیار ب ــذاری بس ــوه توده گ ــی در نح ــازماندهی خط س
می آیــد. ارتفــاع بناهــا بــا توجــه بــه شــرایط اقلیمــی و امکانــات 
ــی  ــای بوم ــته و بناه ــی نداش ــاع چندان ــل ارتف ــدود در مح مح
به صــورت طبقــه همکــف بــر روی ســکویی کوتــاه بنــا می شــده 
اســت و هندســه اکثریــت توده هــا بــه شــکل مکعــب مســتطیل 

می باشــد.
ــا توجــه  ــوری نشــان می دهــد کــه ب بررســی گونه شناســی مورات
ــی  ــی در گونه شناس ــته بندی کل ــار دس ــا، چه ــاس فض ــه مقی ب
ــی  ــر بررس ــش حاض ــه در پژوه ــه اینک ــه ب ــا توج ــود دارد. ب وج
ــرح  ــر مط ــد؛ از عناص ــر می باش ــورد نظ ــه م ــه ماش ــت محل باف
ــور  ــه منظ ــوری ب ــی مورات ــت گونه شناس ــاس باف ــده در مقی ش
ــه در  ــده ک ــتفاده ش ــت اس ــی باف ــر گونه شناس ــک عناص تفکی
ــب  ــه ترکی ــه ماش ــی محل ــت بوم ــای باف ــا ویژگی ه ــدول 3 ب ج

شــده اســت.
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جدول 3. عناصر گونه شناسی بافت محله ماشه با بهره گیری از عناصر گونه شناسی 
موراتوری در مقیاس بافت )مأخذ: نگارندگان(

ــذار بــر  ــی و اجتماعــی اثرگ 3-3. ویژگی هــای فرهنگ
ــش ــره کی ــی جزی ــاری بوم معم

ــری  بناهــای قدیمــی هــر یــک دارای ویژگی هــای فرهنگی-هن
خــاص خــود هســتند و فضــای اجتماعــی منطقــه متعلــق بــه خود 
ــی  ــل اجتماع ــی 1387، 81(. عوام ــد )فالمک ــی می کنن را معرف
و فرهنگــی همچــون عوامــل جغرافیایــی نقــش موثــری در 
ــوع  ــد. ن ــا می کنن ــه ایف ــر منطق ــی ه ــاری بوم ــکل گیری معم ش
خانــواده، موقعیــت اجتماعــی افــراد در جامعــه و موقعیــت زنــان در 
اجتمــاع و... از مهم تریــن عوامــل اجتماعــی و فرهنگــی اثرگــذار 
بــر معمــاری بومــی کیــش اســت )مختاپــور و عبداله پــور 1388، 
158(. معمــاری بومــی کیــش در انطبــاق کامــل بــا ویژگی هــای 
اجتماعــی و فرهنگــی ســاکنان آن شــکل گرفــت و تکامــل 
یافــت. خانواده هــای کیــش از نــوع گســترده هســتند و معمــاری 
ــه اســت.  ــاس شــکل گرفت ــن اس ــر همی ــای مســکونی ب واحده
ــش  ــی کی ــاری بوم ــای معم ــه ویژگی ه ــعه از جمل ــت توس قابلی
اســت )مختاپــور و عبداله پــور 1388، 339(. در تصویــر 3 امــکان 
ــی  ــای بوم ــزرگ خانه ه ــای ب ــراف حیاط ه ــا در اط ــاخت بن س
ــت  ــی و معیش ــر فرهنگ ــل موث ــی از عوام ــالیان یک ــول س در ط
ــش  ــره کی ــی جزی ــای بوم ــاز خانه ه ــای ب ــاد فض ــد و ابع برکالب

اســت. 

تصویر 3. تغییرات ایجاد شده در واحدهای مسکونی محله سفین جدید 
)مأخذ: مختاپور و عبداله پور 1388، 162(

4. روش شناسی تحقیق
1-4. روش تحقیق

روش ایــن پژوهــش، کیفــی می باشــد کــه از دو مــورد توصیفــی-
تحلیلــی و اســتدالل منطقــی و مورد پژوهــی بهــره گرفتــه شــده 
ــدا  ــد. در ابت ــع آوری گردی ــه جم ــاز و پای ــورد نی ــات م و اطالع
ــی  ــپس بررس ــب، س ــناد و کت ــه اس ــع، مطالع ــع آوری مناب جم
عکــس هوایــی بافــت تاریخــی از بیــن رفتــه محلــه ماشــه کــه 
مربــوط بــه دوره پهلــوی می باشــد؛ مــورد تحلیــل قــرار گرفــت و 
در نهایــت ارائــه نتایــج کلــی از یافته هــا و راهکارهــا از معمــاری 
بافــت ایــن محلــه، جهــت شــناخت معیشــت و دانــش معمــاری 

بومــی محلــه ماشــه جزیــره کیــش دارد.

2-4. محدوده و قلمروی تحقیق
جزیــره کیــش در میــان جزایــر ایرانــی خلیــج فــارس، مهم تریــن 
و پرســابقه ترین کانــون گردشــگری ایــران اســت و تعــداد اندکــی 
ــی  ــی و تاریخ ــای بوم ــاری، در بافت ه ــا ارزش معم ــای ب از بناه
ــه  ــه ب ــج محل ــش شــامل پن ــره کی ــده اســت. جزی ــی مان آن باق
ــت  ــوده اس ــو ب ــو و باغ ــجم، دیه ــفین، س ــه، س ــای ماش نام ه
ــن  ــن و پر جمعیت تری ــوان قدیمی تری ــفین به عن ــون س ــه اکن ک
ــورد  ــدوده م ــت. مح ــش اس ــته کی ــده از گذش ــی مان ــادی باق آب
مطالعــه در ایــن پژوهــش، بخــش شــمال شــرقی و شــرق جزیــره 
ــه ماشــه اســت و اکنــون دو  ــه محل در بافــت بومــی از بیــن رفت
بنــای شــاخص در آن )مســجد جامــع ماشــه و مســجد حضــرت 
ــا  ــه ی ــه ماش ــق محل ــدوده دقی ــت. مح ــده اس ــی مان ــر( باق امی
ــع  ــه واق ــع ماشــه )دماغ ــن مســجد جام ــه ای بی ماشــیه در فاصل
ــس  ــازار پردی ــروز ب ــه ام ــا آنجــا ک ــره( ت در شــمال شــرقی جزی
ســاخته شــده اســت؛ قــرار داشــت. محلــه ماشــه، نــام خــود را از 
راس الماشــه )دماغــه ماشــه(گرفته اســت کــه آبــادی در کنــار آن 
ــود. چــون طــول دماغــه در تمــام مــدت ســال  ــه ب شــکل گرفت
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یکســان نبــود؛ بــه همیــن جهــت بومیــان ایــن دماغــه را ماشــه 
ــزی  ــه هــر چی ــان ب ــان بومی ــا ماشــیه در زب ــد )ماشــه ی نامیده ان
ــا  ــود(. ت ــه می ش ــد؛ گفت ــرک باش ــا متح ــد و ی ــت نباش ــه ثاب ک
اواســط دهــه پنجــاه، محلــه ماشــه بزرگتریــن و پرجمعیت تریــن 
آبــادی جزیــره کیــش بــود کــه 50 درصــد جمعیــت جزیــره را در 
خــود جــای داده بــود )مختارپــور 1385، 26(. آب و خاک مناســب، 
تعیین کننده تریــن عامــل در انتخــاب ایــن منطقــه از نظــر 
ــاًل  ــان معمــاری بومــی، معمــاری کام ــن زم ــا ای ــود. ت ــان ب بومی
ــور 1388،  ــور و عبداله پ ــره محســوب می شــد )مختاپ ــب جزی غال
109(. طبــق اطالعــات جمــع آوری شــده اکثــر کاربری هــای ایــن 
ــری  ــداد محــدودی کــه کارب ــه جــز تع ــوده ب ــت مســکونی ب باف
ــدود  ــا ح ــازاری ب ــه، ب ــن محل ــت. در ای ــوده اس ــی ب ــا عموم آنه
ســی مغــازه وجــود داشــت و عــده ای از اهالــی ایــن محلــه در آن 
بــه تجــارت مشــغول بودنــد. عــالوه بــر آن، شــش مســجد دایــر، 
ــک،  ــای کوچ ــر گاه قایق ه ــک لنگ ــتان، ی ــینیه، دو گورس دو حس
ــن  ــرگ مهم تری ــری و اداره گم ــگاه ژاندارم ــه، پاس ــک مدرس ی
فضاهــای عمومــی محلــه ماشــه را تشــکیل می دادنــد )مختاپــور 

و عبداله پــور 1388، 145( )تصویــر 4 و 5(.

ــی از  ــه قدیم ــه در نقش ــه ماش ــری محل ــت قرارگی ــر 4: موقعی تصوی
جزیــره کیــش در ســال 1320 ش. مقیــاس نقشــه اصلــی )1:500000( 

ــذ: رزم آرا 1320( )مأخ

تصویــر 5. موقعیــت قرارگیــری محلــه ماشــه در عکــس هوایــی 
دوره پهلــوی  )مأخــذ: ســازمان منطقــه آزاد کیــش(

5. یافته های پژوهش
1-5. شبکه معابر و میدان گاه ها 

از مهم تریــن عوامــل در شــکل گیری شــبکه معابــر، شــرایط 
مکانــی و اقلیمــی شــهر شــامل دمــا، رطوبــت، جهــت وزش بــاد، 
ــره  ــی و غی ــاختمانی بوم ــح س ــن، مصال ــی زمی ــوارض طبیع ع
ــاد،  ــر اصلــی جهــت دریافــت حداکثــر ب ــه شــمار مــی رود. معاب ب
ــر  ــور ه ــکان حض ــت؛ و ام ــه اس ــت گرفت ــا جه ــمت دری ــه س ب
ــر  ــی آورد )رنجب ــم م ــت را فراه ــا در باف ــیم دری ــتر نس ــه بیش چ
ــوب  ــان مطل ــدی از جری ــرای بهره من ــران 1389، 26(. ب و دیگ
ــس  ــکی و به عک ــه خش ــا ب ــبانه روز از دری ــه ش ــا ک ــوای دری ه
مــی وزد؛ اغلــب بناهــا رو بــه دریــا و دهانــه اصلــی بادگیرهــا بدین 
ــورد  ــا در م ــوی دری ــه س ــری رو ب ــت. جهت گی ــاز اس ــوی ب س
ــال هواکــش در  ــوان کان کوچه هــا صــادق اســت. کوچه هــا به عن
ــیمای  ــری س ــوع جهت گی ــن ن ــد. ای ــداد یافته ان ــت امت ــن جه ای
خــاص بــه شــهر بخشــیده و ویژگــی خــاص بــه بافــت شــهر داده 
ــی  ــل فرهنگ ــوب( و عوام ــرم و مرط ــی )گ ــرایط اقلیم ــت. ش اس
و معمــاری موجــب گشــته پیکر بنــدی اجــزا بافــت، نحــوه 
ــبکه بندی  ــاختمان ها و ش ــدی س ــتقرار دانه بن ــیوه اس ــب، ش ترکی
ــی در  ــرایط اقلیم ــر ش ــوند. تاثی ــاص ش ــی خ ــر دارای ویژگ معاب
ــر  ــه حداکث ــت ک ــه ای اس ــه گون ــهر ب ــت ش ــکل گیری باف ش
تهویــه و حداقــل جــذب انــرژی تابشــی را داشــته باشــد. راهروهــا 
و کوچه هــای اطــراف بنــا بــه مثابــه کانال هــای هــوا، هــوا را در 
اطــراف بنــا جریــان داده و ســبب خنکــی و تهویــه هــوا می گــردد 
)ئیل خانــی 1377، 30(. گشــودگی معابــر و فضایــی بــاز و وســیع 
ــا  ــورداری ب ــرای برخ ــش ب ــان کی ــدات بومی ــه از تمهی در محل
ــدد  ــای متع ــود میدان گاه ه ــود. وج ــوب می ش ــوا محس ــوران ه ک
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ــت  ــا جه ــمت دری ــه س ــا ب ــری کوچه ه ــر 6. جهت گی تصوی
بهره منــدی از نســیم های ســاحلی )مأخــذ: نگارنــدگان بــا 

ــوی( ــی در دوره پهل ــس هوای ــاس از عک اقتب

در ســطح محلــه بــا فرم هــای نامنظــم و در اندازه هــای کوچــک 
ــودگی  ــاد گش ــر ایج ــالوه ب ــه ع ــود؛ ک ــده می ش ــزرگ دی و ب
ــم  ــای مه ــوا، دارای نقش ه ــوران ه ــه ک ــک ب ــت و کم در باف
اجتماعــی بودنــد )مختاپــور و عبداله پــور 1388، 155-125(. 
ــه  ــر6، طبــق بررســی ها در بافــت ایــن محل ــه تصوی ــا توجــه ب ب
ــور را  ــطوح هوا خ ــر س ــا حداکث ــوده ت ــاز ب ــا ب ــای کوچه ه انته
بــرای جدارهــای معابــر داشــته باشــد. باریــک بــودن معابــر باعــث 
ایجــاد ســایه اندازی و امــکان کــوران بیشــتر را ایجــاد می کــرده 

اســت.

ــای  ــه ه ــا در خان ــوده و فض ــام ت ــا و نظ ــو ه 2-5. الگ
ــه ــه ماش ــی محل بوم

در ادامــه بــا توجــه بــه عکــس هوایــی، اکثــر بناهــای بومــی کــه 
قابــل تحلیــل بودنــد مــورد بررســی قــرار گرفــت و همانطــور کــه 

در جــدول 4 مشــهود اســت تعــداد 6 مســکن بومــی منتخــب بــه 
ــی  ــای ته ــد. از فضاه ــرار گرفتن ــل ق ــورد تحلی ــی م ــاظ فرم لح
هــر بلــوک مســکونی بومــی کامــاًل مشــهود اســت کــه بــا توجــه 
بــه اقلیــم و معیشــت، حیــاط و فضــای بــاز بــرای بومیــان ماشــه 
از اهمیــت بســیار باالیــی برخــوردار بــوده اســت و نســبت تــوده 
بــه فضــا در هــر بلــوک بومــی حــدود 25 درصــد تــوده یــا کمتــر 
بــوده اســت. البتــه ایــن هــم بــه لحــاظ معیشــت و هــم یکــی از 
تمهیــدات بومیــان جهــت مقابلــه بــا رطوبــت هــوا بــوده اســت؛ 
کــه داشــتن حیــاط بــزرگ باعــث ایجــاد کــوران هــوا در داخــل 
هــر بلــوک مســکونی می شده اســت. الگوهــای متــداول در 
ساخت و ســاز بافــت بومــی نشــین محلــه ماشــه و نحــوه ی اشــغال 
ــرا  ــزی نیمه درونگ ــاط مرک ــوی حی ــع الگ ــا تاب ــا در قطعه ه بن
ــالن در شــرایط زندگــی جمعــی و  ــت گســترش پ ــد. قابلی بوده ان
ــه  ــا توجــه ب ــح مصرفــی10 ب ــاط و مصال ساخت  ســاز اطــراف حی
اقلیــم، فرهنــگ و معیشــت انجــام مــی شــده اســت. بــا توجــه بــه 
مــوارد ذکــر شــده و جــدول 4، بومیــان ماشــه بیشــتر از فرم هــای 
و  )L شــکل(  به صــورت تک  جبهــه، دو جبهــه  توده گــذاری 
ــه  ــه ب ــا توج ــد. ب ــتفاده می کرده ان ــکل( اس ــه )U ش ــه جبه س
تحلیل هــای صورت گرفتــه )تصویــر شــماره 7 و 8( چرخــش 
ــه  ــه ب ــا توج ــی ب ــای بوم ــی از بناه ــه برخ ــا 15 درج ــن 5 ت بی
ایجــاد حداکثــر کــوران، تهویــه طبیعــی و جهــت حداقــل جــذب 
انــرژی خورشــیدی صــورت گرفتــه اســت کــه نمونــه موجــود آن 
در مســجد جامــع ماشــه و حضــرت امیــر کامــاًل مشــهود اســت. 
همیــن امــر در بعضــی از بناهــای مســکونی بــا زاویــه ای کمتــر یا 

ــدول 4(. ــد )ج ــهود می باش ــتر مش بیش

جدول 4. گونه شناسی نظام کالبدی- فضایی )توده و فضا( در خانه های بومی محله ماشه
 )مأخذ: نگارندگان با اقتباس از عکس هوایی در دوره پهلوی(
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تصویــر 7 )راســت(. بزرگنمایــی از چرخــش اقلیمــی بناهــای بومــی، منتخبــی از بناهــای مســکونی بومــی از بیــن رفتــه محلــه 
ماشــه قدیــم )مأخــذ: نگارنــدگان( تصویــر 8 )چــپ(. الگوهــای رایــج توده گــذاری بکار رفتــه در بناهــای بومــی )مأخــذ: نگارنــدگان 

بــا اقتبــاس از عکــس هوایــی در دوره پهلــوی(

تصاویر 9 و 10. تصویر دانه بندی بافت، ساختار نامنظم و ارگانیک 
بلوک های بومی محله ماشه 

)مأخذ: نگارندگان با اقتباس از عکس هوایی در دوره پهلوی(

تصاویر 11 و 12. نگاهی کلی به فضای باز بلوک های محله ماشه و 
بزرگنمایی از چند بلوک جهت هندسه داخلی هر قطعه بومی
 )مأخذ: نگارندگان با اقتباس از عکس هوایی در دوره پهلوی(

3-5. دانه بندی بافت قطعات بومی
ــی  ــخت آب و هوای ــرایط س ــا ش ــه ب ــرای مقابل ــن روش ب بهتری
ــاد اســت.  ــان ب ــه، ایجــاد ســایه و اســتفاده از جری ــن منطق در ای
ــم  ــیار مه ــل بس ــوا، دو عام ــان ه ــایه و جری ــاد س ــن ایج بنابرای
ــایش  ــت آس ــا جه ــرم بن ــهری و ف ــت ش ــده در باف و تعیین کنن
دانه بنــدی  نظــر  از   .)70  ،1377 )قبادیــان  اســت  انســان 
ســاختمان ها، شــکل گیری معابــر و نحــوه ترکیــب، ادغــام 
عناصــر شــهری و شــیوه اســتقرار آنهــا محله هــای بومــی 
ــرم  ــه ناشــی از شــرایط گ ــی هســتند ک ــش دارای ویژگی های کی
ــت  ــور 1388، 154(. رطوب ــور و عبداله  پ و مرطــوب اســت )مختاپ
زیــاد و گرمــای شــدید، ترکیــب کلــی و نحــوه قرارگیــری 
ــت  ــدت رطوب ــد. ش ــن می کن ــم را تعیی ــار ه ــاختمان ها درکن س
و گرمــای هــوا ایجــاد می کنــد ســاختمان ها در پیرامــون در 
ــاختمان ها  ــور، س ــن منظ ــرای ای ــند. ب ــاد باش ــرض وزش ب مع
ــن  ــتند. ای ــور هس ــی محص ــای باریک ــا و راهروه ــن کوچه ه بی
راهروهــا و کوچه هــا بــه مثابــه کانال هــای هــوا هســتند؛ و هــوا 
ــه آن  ــی و تهوی ــبب خنک ــد و س ــان می یاب ــا جری ــون بن در پیرام
ــدم 1378، 154(.  ــدری مق ــانی و حی ــان خراس ــود )محمدی می ش
ــت  ــت جه ــیدگی باف ــا کش ــق تحلیل ه ــر 9 و10، طب در تصاوی
ــوده و ابنیــه مســکونی واقــع در ایــن بافــت  شــمالی و جنوبــی ب
ــا توجــه  ــوده اســت؛ ب ــز و درشــت دانه( ب ــی )ری به صــورت ترکیب
ــع  ــده )جام ــی مان ــجد باق ــده دو مس ــه برداری ش ــاد نقش ــه ابع ب
ــق  ــش و تطبی ــه آزاد کی ــازمان منطق ــط س ــر( توس ــه و امی ماش
ــن  ــای مســکونی از بی ــا بلوک ه ــی ب ــای مذهب ــن دو بن ــاد ای ابع
رفتــه محلــه ماشــه در عکــس هوایــی متعلــق بــه دوره پهلــوی 
)تصویــر 9(، رنــج مســاحت هــر بلــوک بومــی کــه شــامل دو یــا 
ــا  ــا از 250 ت ــی( تقریب ــی و خدمات ــی، بیرون ــای )اندرون ــه فض س
3000 متــر مربــع متغیــر می باشــد کــه بیشــترین مســاحت بیــن 

ــه  ــی ک ــای بوم ــت. بافت ه ــوده اس ــع ب ــا 1200 متر مرب 400 ت
عمدتــًا بــدون طــرح قبلــی ایجــاد شــده اند؛ عمدتــًا از ســاختاری 

ــد.  ــوردار بوده ان ــک برخ ــم و ارگانی نامنظ
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4-5. حیاط و فضای باز مساکن بومی
ــکان  ــاد ام ــی و ایج ــرایط محیط ــل ش ــی، تعدی ــاظ اقلیم از لح
تهویــه از دیگــر کارکرد هــای حیــاط اســت کــه در تامیــن 
ــت هــوا  ــد. رطوب ــا می کن آســایش ســاکنان نقــش مهمــی را ایف
ــت.  ــش اس ــی کی ــاری بوم ــل در معم ــن عوام ــه موثرتری از جمل
ــتفاده  ــوا اس ــرجی ه ــت و ش ــا رطوب ــه ب ــای مقابل ــی از راه ه یک
ــان  ــاه، بومی ــه پنج ــل از ده ــا قب ــت. ت ــزرگ اس ــای ب از حیاط ه
ماشــه از حیاط هــای نســبتًا بزرگــی برخــوردار بودنــد. بــا افزایــش 
وســعت حیــاط، جریــان طبیعــی هــوا بــه راحتــی بــه داخــل هــر 
ــل  ــوای داخ ــت ه ــادی رطوب ــد زی ــا ح ــد و ت ــوذ می کن ــه نف خان
خانــه را کاهــش می دهــد. فراهــم کــردن امــکان رشــد تدریجــی 
ــاط  ــای حی ــر از کارکرد ه ــی دیگ ــالیان یک ــول س ــه در ط خان
ــرد یکــی از  ــن کارک ــه ای ــزرگ اســت ک ــژه حیاط هــای ب ــه وی ب
ــی  ــای بوم ــاط خانه ه ــاد حی ــکل و ابع ــر ش ــذار ب ــل تاثیر گ عوام
ــای  ــش، نقش ه ــی کی ــاکن بوم ــاط در مس ــت. حی ــش اس کی
مهمــی ایفــا می کنــد کــه مهمتریــن آن هــا تامیــن فضــای بــاز 
بــرای اعضــای خانــواده و بــه ویــژه بــرای زنــان اســت )مختاپــور 
و عبداله پــور 1388، 266-264(. در تصاویــر 11 و 12، جزیــره 
ــا از  ــان خانه ه ــت بومی ــگ و معیش ــه فرهن ــه ب ــا توج ــش ب کی
چنــد حیــاط شــامل حــوی البیــت11، حــوی المجلــس12 و زریبــت 
الصغیــره13 تشــکیل می شــده اســت کــه بــا توجــه بــه نیازهــای 
هــر خانــواده بومــی ابعــاد هــر حیــاط متفــاوت بــوده و هــر ســه 
حیــاط بــا هــم در ارتبــاط بوده انــد و در بعضــی از حیاط هــا 

ــته اند. ــرون داش ــه بی ــه ای ب ــی جداگان دسترس

5-5. سازماندهی، ارتفاع و هندسه بناهای بومی 
ســازماندهی خطــی چــه بســا پرکاربرد تریــن و ابتدایی تریــن 
نحــوه دســته بندی فضاهــا باشــد؛ مســتلزم سیســتم توزیــع 
ــد دارای  ــازماندهی خطــی بای ــرو. س ــان، راه خطــی اســت: خیاب
ــاختمان  ــاع س ــس 1383، 146(. ارتف ــد )مای ــان باش ــاز و پای آغ
ــل  ــه دلی ــیدی دارد؛ ب ــرارت خورش ــذب ح ــزایی در ج ــر بس تاثی
ــود و  ــه می ش ــز اضاف ــا نی ــطح بن ــاع، س ــش ارتف ــا افزای ــه ب اینک
در نتیجــه مســاحت بیشــتری در مقابــل خورشــید قــرار می گیــرد. 
از آنجایــی کــه میــزان تابــش خورشــید در تابســتان بــر ســطوح 
ــطح  ــت س ــر اس ــذا بهت ــت؛ ل ــم اس ــطوح قائ ــتر از س ــی بیش افق
بــام را کاهــش و ســطح دیوارهــا را افزایــش داد. به عــالوه 
ایجــاد ســایه بــرای دیوارهــا ســاده تر از بــام می باشــد. بــه 
ــاختمان هایی  ــید، س ــرارت خورش ــرل ح ــت کنت ــی جه ــور کل ط
ــر از  ــد بلندت ــی بای ــی یکســان در مناطــق جنوب ــا فضــای داخل ب
ســاختمان های مشــابه در مناطــق شــمالی باشــند. پــس نســبت 

ــه  ــتری دارد؛ ب ــت بیش ــی اهمی ــق جنوب ــوار در مناط ــه دی ــام ب ب
ــر  ــاختمان مهمت ــرودت در س ــی ب ــن نواح ــه در ای ــل اینک دلی
ــن اســت  ــر، ای ــه بهت ــت تهوی ــنتی جه ــک روش س اســت. در ی
ــاد  ــا از ســرعت بیشــتر ب کــه ارتفــاع ســاختمان را افزایــش داد ت
ــدوی 1372، 129-127(.  ــض مه ــان و فی ــود )قبادی ــتفاده ش اس
شــکل و انــدازه قطعــات نقــش مهمــی را در شــکل کلــی بلــوک 
ــا 1375،  ــد )ارجمندنی ــا می کنن ــت شــهری ایف ــع آن باف ــه تب و ب
70(. شــکل و انــدازه قطعــه پدیــده ای متاثــر از موضوعــات 
فرهنگــی و اقتصــادی اســت و مطالعــات تجربــی نشــان دهنده ی 
ــه آمریــکای التیــن و  ــد افزایــش مســاحت قطعــه از آســیا ب رون
آمریــکای جنوبــی و قرارگیــری بزرگتریــن قطعــات در بســیاری از 
کشــورهای آفریقایــی اســت )ذاکــر حقیقــی و دیگــران 109؛ بــه 

ــران 1996، 10(. ــی14 و دیگ ــل از آکیائول نق
ــا  ــتر ب ــی و بیش ــورت حجم ــه به ص ــن محل ــا در ای ــرم توده ه  ف
ــود. ــده می ش ــی دی ــورت خط ــتطیل به ص ــب مس ــه مکع هندس

6. نتیجه گیری و پیشنهادها
1-6. یافته ها و مقایسه نتایج با مبانی نظری

ــه  ــده از محل ــای بدســت آم ــات و تحلیل ه ــه اطالع ــه ب ــا توج ب
ــاری  ــد معم ــش همانن ــی کی ــاری بوم ــم، معم ــه قدی ــی ماش بوم
جنوبــی کشــور و حاشــیه خلیــج فــارس بــه شــمار مــی رود و ایــن 
ــف  ــنت های مختل ــی و س ــاری بوم ــوع معم ــار تن ــاله در کن مس
ــال ها  ــه س ــه را ک ــن محل ــل ای ــناخت و تحلی ــه ای، ش و منطق
ــدول  ــازد. ج ــکل می س ــی مش ــت؛ کم ــه اس ــن رفت ــش از بی پی
ــج پژوهــش،  ــده از نتای ــه دســت آم ــای ب 5 نشــان دهنده یافته ه
متاثــر از بررســی و تحلیــل بافــت تاریخــی محلــه ماشــه 

می باشــد.
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جدول 5. یافته های بدست آمده از تحلیل بافت و بناهای بومی، در بافت از بین رفته محله ماشه جزیره کیش )مأخذ: نگارندگان(

ــن  ــت از بی ــاال در بررســی باف ــوردی ب ــج م ــر نتای ــروری ب ــا م ب
ــه ماشــه در منطقــه گــرم و مرطــوب جزیــره کیــش،  رفتــه محل
ــرز  ــک م ــگ و معیشــت ی ــه فرهن ــردد ک ــتنباط می گ ــن اس چنی
ــوده و  ــذار ب ــیار تاثیرگ ــه بس ــاری آن منطق ــر روی معم ــوم ب و ب
ــم  ــر اقلی ــتاهای ه ــهرها و روس ــق ش ــه دقی ــورت مطالع در ص
ــه  ــی ب ــات فراوان ــوان اطالع ــی می ت ــای بوم ــا بافت ه خصوص
ــی مناســب  ــاخت بوم ــوی س ــی و الگ ــای طراح ــت راهکاره جه
بــرای هــر منطقــه یــا شــهر آموخــت. لــذا حفــظ و فراهم ســاختن 
هویــت در معمــاری، بــدون توجــه بــه شــرایط اقلیمــی، محیطــی 
ــه  ــدی ک ــاختارهای جدی ــود. س ــد ب ــی خواه ــی بی معن و فرهنگ
ــی احــداث می شــوند  ــا ارزش بوم ــای تاریخــی و ب ــار بناه در کن
بــا توجــه بــه بافــت قدیــم و انســجام شــهری نبایــد بــه ســاختار 
ــه  ــا منطق ــه ی ــر محل ــنتی ه ــا س ــی ی ــاری بوم ــبک معم و س
خدشــه ای وارد نمایــد. لــذا از احــداث هــر گونــه ســاختار متضــاد 
ــا  ــب ب ــه متناس ــدی، و...( ک ــهری)کاربری، کالب ــوان ش و ناهمخ
ــد؛  ــی نمی باش ــای تاریخ ــی در محیط ه ــاری بوم ــت و معم باف

ــد. ــه عمــل آی ــد جلوگیــری ب بای

2-6. ارائه راهکارهای مستخرج از تحقیق  
ــه  ــن رفت ــی از بی ــاری بوم ــت و معم ــی باف ــه بررس ــه ب ــا توج ب
محلــه ماشــه جزیــره کیــش، بــه منظــور حفــظ هویــت و 
ــا  ــق ب ــی مطاب ــذاری بوم ــج توده گ ــای رای ــا الگوه ــازگاری ب س

ــر  ــت ه ــن رو الزم اس ــش، از ای ــره کی ــم جزی ــگ و اقلی فرهن
ــورت  ــه ص ــی ماش ــه ی بوم ــه در محل ــازی ک ــه ساخت و س گون
می گیــرد بــا توجــه بــه نتایــج حاصــل از تحقیــق و راهکارهــای 
ــرد. در پژوهــش  ــق جــدول 6 صــورت پذی مناســب طراحــی طب
حاضــر عناصــر موثــر بــر بافــت محلــه ماشــه در 4 دســته کلــی 
ــات، واحدهــای همســایگی و  ــت قطع گونه هــای ســاختمانی، باف
تیــپ یــا گونــه بافــت تقســیم گردیــد. نتایــج حاصلــه از پژوهــش 
نشــان می دهــد کــه مناســب ترین نــوع گونــه ســاختمانی 
ــا در  ــر و ب ــا 8 مت ــن 4 ت ــط بی ــاع متوس ــا ارتف ــرقی-غربی ب ش
ــات  ــت قطع ــد. در باف ــایه اندازی می باش ــر س ــری حداکث نظرگی
ــیدگی  ــت و کش ــوب اس ــت مطل ــمالی-جنوبی باف ــیدگی ش کش
شــرقی-غربی معابــر منجــر بــه هدایــت نســیم دریــا بــه ســمت 
ــر  ــا در نظ ــایگی ب ــای همس ــردد. واحده ــازل مســکونی می گ من
ــی موجــود  ــای تاریخــی مذهب ــذاری دو بن ــم توده گ ــن حری گرفت
ــا رعایــت حریــم ســاخت از دریــا می بایســت قــرار  در محلــه و ب
گیــرد. هــر بلــوک بومــی بــه صــورت رعایــت حداقــل تــوده بــه 

ــردد.  ــی گ ــه طراح ــذاری ابنی ــا در توده گ ــر فض ــبت حداکث نس
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جدول6. راهکارهای مناسب طراحی در محله ماشه با توجه به پیشینه پژوهش و نتایج بدست آمده تحقیق )مأخذ: نگارندگان(
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Evaluation of vernacular architecture typology to achieve 
residential design principles in Mashe neighborhood, 
Kish Island
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Due to the construction process and the emergence of new technologies in the construction industry, the use of 
vernacular architectural patterns is less common in today›s buildings. However, in order to maintain identity 
and preserve the vernacular architecture, it is important to know the features of the native architecture. 
Rehabilitation of indigenous buildings of an area requires recognizing, analyzing and presenting the 
appropriate model of an area and the texture of its neighborhoods and building types. The major objective 
of this study is to understanding the vernacular architectural and structures to recognition the typology of 
buildings, the pattern of local and traditional texture of the Masheh neighborhood of Kish Island in order to 
revive the local identity of the region. This research will first have a descriptive-analytical view, a review 
of key issues related to indigenous architecture, urban context and typology in architecture. Then, while 
analyzing and explaining, the research method of the case study has been used to identify and evaluate the 
Masheh neighborhood. Finally, according to the obtained findings and results from the physical analysis 
and typological studies of vernacular houses, the most effective indigenous factors of this neighborhood 
were identified. Effective physical factors included the network of passages, the system of mass and space, 
granulation and segmentation, spatial organization, height, and geometry. The results of the research based on 
typology examined the texture of the Masheh neighborhood in four general categories that can be considered 
by architects and urban planners in constructions based on the indigenous identity of the region.
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