راﻫﻨﻤﺎي ﺗﻬﯿﻪ و ﺷﺮاﯾﻂ ارﺳﺎل ﻧﻮﺷﺘﺎرﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ در ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻣﻌﻤﺎري اﻗﻠﯿﻢ ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ
 ﻫﺪف ﻧﺸﺮﯾﻪ "ﻣﻌﻤﺎري اﻗﻠﯿﻢ ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ" اﻧﺘﺸـﺎر ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﭘـﮋوﻫﺶﻫـﺎي ﻋﻠﻤـﯽ در زﻣﯿﻨـﻪ ﻣﻌﻤـﺎري اﻗﻠـﯿﻢ ﮔـﺮم و ﺧﺸـﮏ و
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن در ﺣﻮزهﻫﺎي ﻣﻌﻤﺎري ﺳﻨﺘﯽ ،ﻣﺮﻣﺖ ،ﻫﻨﺮﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻤﺎري ،ﺷﻬﺮﺳﺎزي ،ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻬﺮي و اﻧﺮژي اﺳﺖ.

 ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻘﺎﻟﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻧﺸﺮﯾﻪ ،ﻣﻘﺎﻻت ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از آن ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﻫﯿﭻ ﻣﺠﻠﻪاي در داﺧﻞ ﯾﺎ ﺧﺎرج
از ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻢ زﻣﺎن در ﺟﺮﯾﺎل داوري و ﯾﺎ ﭼﺎپ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻘﺎﻻت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ درﮐﻨﮕﺮهﻫﺎ ،ﺳﻤﭙﻮزﯾﻮمﻫﺎ،
ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎي داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ ﭼﺎپ و ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﺎﻣﻞ اراﺋﻪ ﺷﻮﻧﺪ.

 ﻧﺸﺮﯾﻪ در رد ﯾﺎ ﻗﺒﻮل ،وﯾﺮاﯾﺶ ،ﺗﻠﺨﯿﺺ ﯾﺎ اﺻﻼح ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎي درﯾﺎﻓﺘﯽ آزاد اﺳﺖ.
 اﺻﻼح و ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮدن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﺴﺆﻟﯿﺖ ﺻﺤﺖ ﻣﺤﺘﻮاي ﻣﻘﺎﻻت ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ.
 در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻄﺎﻟﺐ دﯾﮕﺮان ،ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره و اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺬﮐﻮر ارﺟﺎع داده ﺷﻮد.

 ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻨﺪرج ﻟﺰوﻣﺎً ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻧﺒﻮده و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﻘﺎﻻت ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ.
 ﻧﻮﺷﺘﺎرﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ -ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﺲ از داوري و ﺗﺼﻮﯾﺐ در ﻫﯿﺎت ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪ ﺑﻪ ﭼﺎپ ﻣﯽرﺳﻨﺪ .ﻧﺸﺮﯾﻪ از ﭘﺬﯾﺮش ﺳـﺎﯾﺮ ﻧﻮﺷـﺘﺎرﻫﺎ
ﻧﻈﯿﺮ ﺗﺮﺟﻤﻪ ،ﮔﺮدآوري ،ﻣﺮوري و (...ﻣﻌﺬور اﺳﺖ.
 ﻧﻮﺷﺘﺎرﻫﺎي ارﺳﺎﻟﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻗﺒﻼ در ﻧﺸﺮﯾﻪ دﯾﮕﺮي ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه و ﯾﺎ ﺑﻄﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﺸﺮﯾﺎت و ﯾﺎ ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ

و ﭼﺎپ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
 ﻧﻮﺷﺘﺎرﻫﺎ ﺗﺮﺟﯿﺤﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘﺎرﻫﺎي اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ زﺑـﺎن را ﻧﯿـﺰ در ﺻـﻮرت ﺗﺎﯾﯿـﺪ ﺑـﻪ
ﭼﺎپ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
 در ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻓﺎﯾﻞ اﺻﻞ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،رﻋﺎﯾﺖ ﺑﺨﺶﻫﺎي زﯾﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺿﺮوري اﺳﺖ:

 ﺻﻔﺤﻪ اول :ﺑﺪون ﻧﺎم و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه )ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن( و ﻓﻘﻂ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﭼﮑﯿﺪه ﻓﺎرﺳﯽ )ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪه

ﺗﻤﺎم ﻣﻘﺎﻟﻪ و ﺷﺎﻣﻞ ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺄﻟﻪ ﯾﺎ اﻫﺪاف ﭘﮋوﻫﺶ ،روش ﭘﮋوﻫﺶ ،ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ و ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮي و ﺣﺪاﮐﺜﺮ  300ﮐﻠﻤﻪ ﺑﺎﺷﺪ( و
واژهﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي ﺑﺎﺷﺪ .واژهﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺘﻦ و ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ از ﭼﮑﯿﺪه و ﺑﯿﻦ  3ﺗﺎ  6ﮐﻠﻤﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد.
 ﭘﺮﺳﺶﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ )ﺣﺪاﮐﺜﺮ  3ﻣﻮرد(

 ﻣﻘﺪﻣﻪ :ﺷﺎﻣﻞ ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﺑﯿﺎن اﻫﺪاف ﯾﺎ ﻓﺮﺿﯿﻪ ،روش ﺗﺤﻘﯿﻖ )در ﻣﻌﺮﻓﯽ روش ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ ﻧﺎم روش ﺑﺴﻨﺪه ﻧﺸﻮد و ﻋﻼوه

ﺑﺮ ﻋﻨﻮان ،ﻣﻮاردي ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم ،روش ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت ،ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم و ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭘﮋوﻫﺶ ذﮐﺮ ﮔﺮدد( ،و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

 ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ

 ﺑﺪﻧﻪ اﺻﻠﯽ ﭘﮋوﻫﺶ )ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮي ،ﺑﺤﺚ و ﺑﯿﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ(
 ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮي

 ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ :ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري از ﻫﻤﮑﺎري و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪاﻧﺪ )در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز(

 ﭘﯽﻧﻮﺷﺖﻫﺎ :ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻌﺎدلﻫﺎي ﻻﺗﯿﻦ و ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺿﺮوري درﺑﺎره اﺻﻄﻼﺣﺎت و ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﺷﻤﺎره در ﻣﺘﻦ و

ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯽﻧﻮﺷﺖ در اﻧﺘﻬﺎي ﻣﻘﺎﻟﻪ و ﻗﺒﻞ از ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ درج ﮔﺮدد.
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دﮐﺘﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﭘﻮر ﻣﻬﺪي ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻣﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻨﺮ اﺻﻔﻬﺎن
دﮐﺘﺮ ﺑﯿﺘﺎ ﺣﺎﺟﺒﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻨﺮ اﺻﻔﻬﺎن
دﮐﺘﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﺧﻮرﺷﯿﺪي ،داﻧﺸﮕﺎه ﯾﺰد
دﮐﺘﺮ اﮐﺒﺮ دﻫﻘﺎنﻧﮋاد ،داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ اﯾﺮان
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﺴﻦ ﺳﺮﺗﯿﭙﯽ ﭘﻮر ،داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﺳﺮﮔﺰي ،داﻧﺸﮕﺎه ﺳﯿﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺪي ﺳﻌﺪوﻧﺪي ،داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻨﺮ اﺻﻔﻬﺎن
دﮐﺘﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﺳﻠﻄﺎن رﺣﻤﺘﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﯾﺰد
دﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺷﻬﺎﺑﯽﻧﮋاد ،داﻧﺸﮕﺎه ﯾﺰد
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﺴﻦ ﻋﺒﺎﺳﯽ ﻫﺮﻓﺘﻪ ،داﻧﺸﮕﺎه ﯾﺰد
دﮐﺘﺮ ﻣﺠﯿﺪ ﻟﺒﺎف ﺧﺎﻧﯿﮑﯽ ،ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺮﮐﺰ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻗﻨﺎت در ﯾﺰد و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻗﻨﺎت
دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺪي ﻣﻨﺘﻈﺮاﻟﺤﺠﻪ ،داﻧﺸﮕﺎه ﯾﺰد
دﮐﺘﺮ ﺳﺠﺎد ﻣﺆذن ،داﻧﺸﮕﺎه ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﻗﺰوﯾﻦ

ﻓﻬﺮﺳﺖ
ﻣﯿﺪان ﻗﯿﺼﺮﯾﻪ ﻻر )ﭘﮋوﻫﺸﯽ در ﺗﺤﻮﻻت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﯾﮏ ﻓﻀﺎي ﺷﻬﺮي(

ﻫﺎﻧﯽ زارﻋﯽ ،ﻋﻠﯽ ﺷﻬﺎﺑﯽ ﻧﮋاد ،ﻧﻮرﻣﺤﻤﺪ ﻣﻨﺠﺰي
ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﺧﺎك و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻮﻣﯽ اﻗﻠﯿﻢ ﮔﺮموﺧﺸﮏ

ﻣﻨﺼﻮره درﻣﺤﻤﺪي ،رﺿﺎ رﺣﯿﻢ ﻧﯿﺎ
ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺐ ﺗﺸﺮف ﺑﻪ اﻣﺎﮐﻦ ﻣﻘﺪس در ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺗﺎرﯾﺨﯽ -ﻣﺬﻫﺒﯽ اﯾﺮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي :ﺷﻬﺮ ﻗﻢ در
دوران ﺻﻔﻮي و ﻗﺎﺟﺎر

ﺳﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻬﺎدي داﻧﺸﭙﻮر ،ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺑﻬﺰادﻓﺮ ،ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎﯾﯽ ﻧﺪوﺷﻦ
ﮔﻮﻧﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻌﻤﺎري ﮐﭙﺮي ﻧﯿﻤﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن اﯾﺮان

ﺣﺴﻨﺎ ﻣﻠﮏزاده ،ﺳﯿﺪﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ ﮐﻮﺷﺸﮕﺮان
ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻗﻨﺎت ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﺎﻟﺒﺪي ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺤﻤﺪﯾﮥ ﻧﺎﯾﯿﻦ

ﺷﻤﺎره
ﺻﻔﺤﻪ
1

29
51
81
97

ﻣﻬﺪي ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ﻣﺤﻤﺪي
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺪل ﺗﺮﺳﯿﻤﯽ زﺑﺎن-اﻟﮕﻮي اﻟﮕﻮرﯾﺘﻤﯿﮏ ﯾﺰديﺑﻨﺪي آﺳﻤﺎﻧﻪ ﮐﻮﺷﮏ ﻫﺸﺖﺑﻬﺸﺖ اﺻﻔﻬﺎن در
راﺳﺘﺎي ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﻓﺮم ﺳﺎزه آزاد

ﺳﺎرا ﺑﯿﺮﻗﯽ ،ﺣﺴﻦ ﺳﺘﺎري ﺳﺎرﺑﺎﻧﻘﻠﯽ ،ﻋﻠﯽ ﻣﺤﺪث ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ
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گونهشناسی معماری کپری نیمه جنوبی بلوچستان ایران
حسنا ملکزاده ،1سیدعلیاکبر کوششگران

*2

 -1کارشناس ارشد معماری ،دانشکده هنرو معماری ،دانشگاه یزد ،یزد ،ایران
 -2استادیار دانشکده هنرومعماری ،دانشگاه یزد ،یزد ،ایران
(تاریخ دریافت مقاله ،1116/31/11 :تاریخ پذیرش نهائی)1116/30/12 :
چکیده
کپر ،گونهای خاص از معماری چوبی سکونتگاههای دائمی یا موقّتی است که به علت سبکی وزن و طرح قطعات سازهاش ،قابلیت
حملونقل دارد .منطقهی بلوچستان ازجمله مناطقی در ایران است که معماری کپری در آن رواج داشته و اکنون با
ساختوسازهای جدید ،در حال فراموشی است .مستندسازی معماری کپری این منطقه میتواند در حفاظت از آن و نیز در
دستیابی به شیوههای جدید طراحی مفید واقع گردد .ازاینجهت در پژوهش حاضر ،قصد بر این است که آثار ارزشمند عشایر
بلوچستان باسابقهای به قدمت تاریخ بلوچستان ،مورد تفحص و جستجو قرار گیرد .نکته دیگری که امروزه بررسیهای مسکن
عشایر ایران را حائز اهمیت و شایان توجه مینماید این است که امروزه نیاز به مسکن متحرک و غیردائمی برای اسکان موقت و
غیر دائم به دالیل گوناگون ازجمله بحرانهای طبیعی ،اجتماعی و مشابه روبه توسعه است .به نظر میرسد بامطالعه مسکن عشایری
میتوان تجربیات تاریخی مربوط به مسکن متحرک را ثبت و ضبط کرد .روش پژوهش بهصورت توصیفی-تحلیلی و تطبیقی
است .گردآوری اطالعات ،بهصورت اسنادی و میدانی صورت گرفت .بهاینترتیب که پارهای از اطالعات الزم نخست بهصورت
اسناد گردآوری و سپس طی سفر به نقاط مختلف ،به رصد زندگی عشایری و مشاهده و ثبت نمونههای معماری کپری در پهنه-
های مختلف جغرافیایی و مقایسهی آنها بر اساس تفاوتهای شکلی و کالبدی با توجه به فرهنگ سکونت و جغرافیای زندگی
آنها پرداخته شد .دستاورد پژوهش ،شناسایی چهار الگوی شکلی ساخت کپر در چهار حوزه جغرافیایی سراوان ،سرباز ،نیکشهر
و چابهار است .کپرهای سه حوزه سراوان ،سرباز و نیکشهر از منظر سیستم ایستایی یکسان هستند و فرم هاللی دارند .تفاوتها در
پالن و حجم و نوع پوشش سازه است  .کپرهای حوزه چابهار از منظر سازه و نوع ایستایی و به طبع آن فرم کلی با سه حوزه دیگر
متفاوت است.
کلید واژهها :کَپَر ،معماری کپری ،بلوچستان ،مَکُّران.

*

Email: a. koosheshgaran@yazd.ac.ir
DOI: http://dx.doi.org/10.29252/smb.5.6.81
مقاله مستخرج از پایاننامه با عنوان" گونه شناسی مسکن اصیل روستایی نیمه جنوبی بلوچستان " با راهنمایی دکتر علی اکبر کوششگران.
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گونهشناسی معماری کپری نیمه جنوبی بلوچستان ایران

 -1مقدمه
بلوچستان منطقهای کمتر شناخته شده و از طرفی

 -2پیشینه پژوهش
جان کارلوکاتالدی در کتاب گونهشناسی اولیه،

واجد مسکن اصیلی است که به دالیل مختلف در

به انواع کپرها و چادرهای ساختهشده در جهان

حال نابودی است .اکنون اگر معماری اصیل

میپردازد(جان کارلو کاتالدی .)1368 ،سابقهی

بلوچستان بهدرستی مستند نشود ممکن است آخرین

انجام مطالعات گونهشناسی مسکن روستایی در

فرصتهای مغتنم ازدسترفته و دیگر این امکان
وجود نداشته باشد .بنابر آنچه بیان شد هدف از انجام

کشور ما به اوایل دهه  60شمسی برمیگردد .مرکز
تحقیقات ساختمان و مسکن به این موضوع پرداخته

این تحقیق ،شناسایی و مستندسازی معماری کپری
منطقه بلوچستان است .نه به این منظور که فقط

و حاصل کار آن ،ارائه و چاپ کتابهایی تحت
عنوان گونهشناسی مسکن روستایی ،منجمله

ساختمانها و گونههای مختلف را در کنار هم قرار
دهیم بلکه هدف ،ارائه کردن نمونههای مختلف
مصور برای گذاشتن آنها در یک چارچوب

گونهشناسی مسکن روستایی استان خوزستان
( )1363میباشد که به بررسی کپرهای ساختهشده با
نی و حصیر پرداختهشده است .مقالهی معرفی و

مقایسهای و تطبیقی است .مقایسه تطبیقی انواع و
گونهها در پدیدههای مشابه ،سبب شناخت

بررسی ویژگیهای مسکن روستایی سیستان و
بلوچستان از آقای محسن طبسی به توضیح اجمالی

تفاوتها ،تمایزات و علل آن میگردد .آثار
اجتماعی و تجسمی در مجموعههای تاریخی و

انواع خانههای ثابت و متحرک در استان پرداخته
است(طبسی .)1384 ،محمد سعید جانبالهی طی

فرهنگی مانند عشایر ،دارای ارزش بررسی و الگو

پژوهشهایی که در دهه  60و  70در منطقه

گیری است .سازگاری مسکن آنان با طرز زندگی و
جغرافیای زیستیشان کاملترین نوع مسکن
متحرک و قابلحمل را معرفی مینماید .لذا با توجه

بلوچستان داشته است ،نوشتههای ارزشمندی
درزمینه معماری عشایری و ساختار جامعه عشایر
بلوچ منتشر نموده است که در این نوشتار از آنها

به نیاز به مسکن ساده ،سبک و ارزان ،در عرصههای
گسترده ،این مهم از این حیث نیز شایسته پژوهش و

بهره برده شده است ( جانب الهی .)1375 ،آنچه در
این نوشتار ارائهشده است ،اقتباسی است از دادههای

بررسی است.
پژوهش حاضر ،ناظر بر شناخت معماری کپری
بلوچستان است .لذا قدم اول ،با طرح این سؤاالت

جمعآوریشده در زمینه معماری سکونتگاههای
ثابت و متحرک در منطقه بلوچستان در قالب
پایاننامه کارشناسی ارشد با عنوان «گونهشناسی

آغاز میشود:

مسکن اصیل روستایی نیمه جنوبی بلوچستان»

 -1معماری کپری بلوچستان ایران را به
چندگونه میتوان تقسیم کرد؟
 -2پهنههای شکلگیری گونههای کپری
همسان در بلوچستان کدماند؟

(ملکزاده.)1396 ،
 -3معرفی محدوده پژوهش
استان سیستانوبلوچستان دارای دو بخش مجزای
سیستانوبلوچستان با دو قوم مجزای سیستانی و بلوچ
است که در دو پهنهی مجزای جغرافیایی سیستان و
بلوچستان زندگی میکنند .به لحاظ جغرافیای

گونهشناسی معماری کپری نیمه جنوبی بلوچستان ایران
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تاریخی ،بلوچستان شامل دو بخش است :یکی
ناحیه شمالی (سرحد) ،و دیگری ناحیه جنوبی

است .بلوچستان بهتنهایی دارای خورده اقلیمها و
خردهفرهنگهای متفاوتی است .طبق نقشه ،1

(مَکُران) .سرحد ،شهرستانهای خاش و زاهدان را

درمجموع پنج خرده اقلیم در استان وجود دارد که

در برمیگیرد .در سرحد به علت وجود ارتفاعات

محدوده جغرافیایی پژوهش حاضر ،سه خرده اقلیم

ازجمله کوه تفتان ،هوا معتدل است .از شهرستانهای

خشک و خیلی گرم بیابانی ،خشک و گرم بیابانی و

ایرانشهر و سراوان تا حاشیه دریای عمان ،مکران

خشک و گرم ساحلی را در برگرفته که شامل

) (makorânنامیده میشود .مکران در مجموع
دارای اقلیم گرموخشک می باشد .در کرانههای

شهرستانهای سراوان ،سیب و سوران ،مهرستان،
سرباز ،نیکشهر ،قصرقند ،چابهار و کنارک است.

دریای عمان گرما شدت زیاد دارد و وجود رطوبت

ازنظر جغرافیای تاریخی منطقهی موردمطالعه ،شامل

بر ناسازگاری هوا میافزاید .در یک دستهبندی

مکران میشود که مطالعات میدانی در آن صورت

کلی ،خانههای عشایر ناحیهی سرحد ،سیاهچادر و

گرفته است و تمام گونههای معماری کپری

در ناحیه مکران ،کلبههای چوبی یا همان «کپر»

بلوچستان را پوشش میدهد.

تصویر  -1پهنهبندی اقلیمی استان(مأخذ :سلیقه محمد)114 :1387 ،

 -4روش پژوهش
روش پژوهش بهصورت توصیفی-تحلیلی و
تطبیقی است .گردآوری اطالعات ،بهصورت
اسنادی و میدانی صورت گرفته است .بهاینترتیب
که پارهای از اطالعات الزم نخست بهصورت اسناد

تصویر -2محدوده جغرافیایی پژوهش

گردآوریشده و سپس طی سفر به نقاط مختلف
منطقه ،نمونه-های مختلف برداشت گردید .نقشه 3
پراکندگی سکونتگاههای مطالعه شده را نشان
میدهد .قابلذکر است که در بلوچستان معماری
کپری عالوه بر سکونتگاههای عشایری در کنار ابنیه
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سنگین روستاهای یکجانشین بهعنوان یک از ضمایم
مسکن ،دیده میشود .مشخص گردید .سپس در

اندازه هرکدام پرداخته شد .درنهایت گریزی به علل
تأثیرگذار و تعیینکننده در تنوع گونههای معماری

یک چارچوب مقایسهای به بررسی ویژگیهای

کپری منطقه ،منجمله عوامل فرهنگی ،اجتماعی،

کالبدی منجمله فرم ،سازه ،پوشش ،نحوه ساخت و

معیشتی ،جغرافیایی و ...زده شد.

تصویر -3پراکندگی سکونتگاه های بررسی شده ()1395

 -5تعریف واژگان
 -1-5کَپَر
منظور از کپر ،معماری چوبی سکونتگاههای
دائمی یا متحرک است که از سازهی سبکی

در برخی از مناطق برای گونهی معماری کپری رایج
در آن منطقه ،اسم اختصاصی نیز وجود دارد مانند
«کَرگین» و «کَمب » که در ادامه معرفی میشود.

برخوردارند .به علت سبکی وزن و ویژگی قطعات،
امکان حملونقل آنها وجود دارد .در زبان بلوچی

 -2-5عشایر بلوچ
عشایر بلوچ کوچندهاند ولی نه به مفهوم کوچ از
ییالق به قشالق .در سرزمین خشک و پهناور

است .لذا «دارین لوگ» یا «لوگِداری» به خانههای
کپری اطالق میشود .اگرچه در منطقهی بزمان و

بلوچستان که آبادیها صدها کیلومتر از هم

«دار» به معنی چوب و «لوگ» به معنی خانه است.

دلگان در شهرستان ایرانشهر ،این نوع مسکن
صراحتاً با عنوان «کپر» نیز خوانده میشود ولی در
سرتاسر بلوچستانَ « ،کپَر» یا «کاپار» به سایبانهای
چوبی که بر پایه چهارستون استوار است نیز ،اطالق
میشود و یکی از ضمایم مسکن بهحساب میآید.

فاصلهدارند به سبب کمی بارندگی و فقر طبیعت ،هر
جا چشمهای یا مختصر سبزهای بوده یا حتی چالهای
طبیعی که مقداری آب باران در دل خود ذخیره
داشته است ،یک یا دو خانوار که همه دارایی آنها
به چند دام الغر و نحیف خالصه میشود کپر
زدهاند .علت جابجایی فقر پوشش گیاهی چراگاه
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است که فقط برای مدتزمان کوتاهی قابلاستفاده
است.

( )1392این نوع نگاهها به نگاه شکلی و نگاه معنایی
که فرهنگی و اجتماعی را نیز در برمیگیرد قابل
دستهبندی شدن است .معناگرایان هدفشان کشف

 -3-5گونه و گونهشناسی
واژه تیپولوژی 1یا گونهشناسی در فرهنگ غربی
از ریشه کلمه تایپ 2گرفتهشده است .واژه تایپ نیز
خود برگرفته از ریشه یونانی تپس 3و تیپس 4در زبان
التین است .در زبان انگلیسی معادل واژههای مدل،5
نمونه ،6فرم ،7دسته ،8نماد 9و ویژگی 10قرار دارد.
اگرچه برای گونه میتوان یک تعریف واحد یافت
اما در عمل نسبت به نگاه محققین آن تعاریف
مختلفی پیداکرده است .از نگاه معماریان ،گونه یک
شِما یا طرحواره است که در آن میتوان ویژگیهای
مشترک یک گروه از بناها را دید(معماریان و

الگوی زیستی پنهان بناست .گونه زیستی یا الگوی
زیستی پنهان در معماری ،همان اطالعات درونی
است که در فضای معماری نهفته است .گونه
کالبدی در شکلهای گوناگون قابلتغییر است
درحالیکه میتوان در این شکلهای گوناگون یک
الگوی زیستی وجود داشته باشد(معماریان و طبرسا،
 .)106 :1392ردفیلد ( )1953خاطرنشان میکند که
جوامع ابتدایی ،شدیداً سنتگرا هستند ،شکل یا
فرمهایی که –در جامعه -بهعنوان شکل یا فرم
پذیرفتهشده تلقی میگردند ،بهشدت در برابر

طبرسا .)106 :1392 ،در زبان فارسی واژه گونه یا
تیپ را میتوان به گروه خاصی با یک ویژگی یا

هرگونه تغییری مقاومت میکنند .این مسئله رابطه
نزدیک شکل و فرهنگی که شکل در آن قرارگرفته
است را روشن میکند و نیز مبین بقاء و استمرار

عالمت مشخص نسبت داد .در حقیقت ترجمان

پارهای از فرمهای فوق در ادوار بسیار طوالنی است.

واژههای انگلیسی فوقالذکر به فارسی به دلیل نوع
خاص برداشتی که از این واژهها مانند الگو یا مدل
که حکم طرحی است که از آن تبعیت میشود و

به دلیل این استمرار شکلی ،الگو بهگونهای شکل

قابل تکرار است ،کارایی چندانی در ارائه یک
تعریف دقیق از گونهشناسی به ما نخواهد داشت .از
اواسط قرن هیجدهم در معماری و باستانشناسی از
گونهشناسی بهعنوان ابزاری برای شناخت و
دستهبندی بهره گرفته شد (همان).
 -6مبانی نظری پژوهش
سوال اصلی در اینجا نوع نگاه به ویژگیهای
مشترک است .آیا ویژگیهای مشترک نوع مصالح
است؟ شکل پالن است؟ شکل پوشش است؟ عناصر
آب و هوایی مشترک است؟ هرکدام از محققین
یکی از این ویژگیها را برای کار گونهشناسانه خود
انتخاب نمودهاند و هرکدام دالیل خاص خود برای
این انتخاب رادارند .ازنظر معماریان و طبرسا

میگیرد که بیشتر خواستههای فرهنگی ،فیزیکی و
مالحظات نگهداری بنا را برآورده نماید .این الگو،
ال یکنواخت است ،به همین دلیل در
الگویی کام ً
جوامع ابتدایی اساساً کلیه خانهها بهسان معماری
کپری ،مشابه میباشند (ردفیلد .)56 :1353 ،راهب
( )1394رویکردهای گونهشناسی معماری را به سه
روش دستهبندی میکند :بررسی فرآیند تغییرات
کالبدی و سیر تکامل تدریجی هسته اولیه در طول
زمان ،روش مبتنی بر شناخت سازوکار علت و
معلولی با نگرش یکپارچه و درنهایت ،رویکر ِد
ل کالبدی بر اساس یک یا چند عامل پایه .بنا بر
تحلی ِ
آنچه در طی نگاه اولیه نسبت به معماری عشایر
بلوچستان مشهود است ،تفاوت در الگوی کالبدی
معماری است .یکی از ویژگیهای اصلی اینگونه
بناها که برحسب طبیعت بناهای سنتی است ،عدم
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دگرگونی یا تغییرپذیری آنها در ادوار طوالنی
است .بنابراین از میان راهبردهای گونهشناسی،

معماری سکونتی و علل به وجود آمده آن ارائهشده
است ،آشنا شد تا موضوع روشنتر گردد و بدین-

رویکردِ

وسیله بتوان به نتایجی رسید .پرداختن به این زمینه و

تحلیلِ کالبدی بر اساس خواستههای محیط فیزیکی

جستجوی ریشهای علل مذکور در سرزمین

و محیط فرهنگی ،همخوانی بیشتری با فرآیند این

بلوچستان ،قابلیت یک تحقیق گستره را دارد و در

پژوهش دارد (راهب.)14 :1394 ،
 -1-6بررسی علل تنوع در اشکال معماری
کپری بلوچستان
بررسیهای انجامشده نشاندهندهی تنوع در
اشکال معماری کپری در بلوچستان است .ولی سؤال
این است که دلیل اینهمه تنوع در یک پهنه
سرزمینی چیست؟ آیا در شکل کلی مسکن ،عوامل
اقلیمی و محیطی ،نقش اساسی را ایفا مینماید ،یا
اینکه عوامل فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی موجب
بروز اینهمه تنوع فضاها گردیده است .به هر شکل،
برای درک این مهم ،الزم است که با نظریهها و

اینجا صرفاً در حد فرضیه و احتماالت به این موضوع
پرداخته میشود .مسکن فضایی چند ساحتی و
حاصل کنش عوامل مختلف است .در ادامه ،عوامل
گوناگون مؤثر بر تنوع اشکال معماری برشمرده
شده است .برخی از این عوامل برای تمام پهنهی
موردمطالعه ،مشترک بوده و طبیعتاً شرایط یکسانی
را در شکلگیری معماری کپری در تمام منطقه در
پی داشته است .بدیهی است که باید علل تنوع در
اشکال معماری کپری بلوچستان را باید در عواملی
که شرایط غیر یکسان را در چهار پهنهی جغرافیایی
دارای معماری کپری غیر یکسان ،جستجو نمود.

رویکردهای مختلفی که دربارهی شکل کلی
جدول  -1دستهبندی عوامل موثر بر شکل مسکن بر اساس عوامل مشترک و غیرمشترک در حوزههای با گونه معماری کپری متفاوت
عوامل غیرمشترک (در بستر شکلگیری معماری

عوامل مشترک (در بستر شکلگیری معماری کپری بلوچستان)

کپری بلوچستان)
شرایط اقلیمی (باد ،بارش ،رطوبت کموزیاد (بجزحاشیه دریای عمان) ،تابش،

شرایط بستر طبیعی (جنس و مقاومت خاک،

دمای کموزیاد :در مجموع اقلیم گرم و خشک

ناهمواریها ،سطح آبهای زیرزمینی)

پتانسیلهای محیط (منابع طبیعی در دسترس ،مصالح در دسترس حاصل از پوشش

ویژگیهای اجتماعی (بعد خانوار ،نوع خانوار ،باورهای

گیاهی) (به جز گز ،تاغ ،کنار و چش ،مصالح عمده ،نخل و داز است که در

اعتقادی و تعریف جامعه از محرمیت ،مناسک خاص،

معماری کپری چهار حوزه مشترک است .و نمیتواند عامل تفاوت در شکل

نشانههای منشعب از باورها و اعتقادات ،تجمل و

کپرهای سه حوزه سراو ان ،سرباز و نیکشهر که دقیقاً با این دو ساخته میشوند،

زینتبخشی ،نشانههای تفاخر)

باشد).
سنت سکونت (نوع ارتباط با طبیعت و محیط پیرامون ،میزان تأثر از عوامل اقلیمی

سنت سکونت (قلمروهای شخصی ،فضاهای موردنیاز

و محیطی) (معماری عشایر کامالً همسو با طبیعت است)

سکونت و ویژگی کمی-ابعادی و کیفی ،آمیزش
حوزههای عمومی و خصوصی)
اجرا (نظام اجرایی ،آشنایی با شیوههای نوین و)...

تهدیدهای طبیعی (سیل ،زلزله ،طوفان ،رانش خاک ،جانوران و حشرات)
نوع معیشت ( فعالیتهای اقتصادی خانوار و فضاهای موردنیاز هر یک ،رابطه میان

سابقه تاریخی/زیباییشناختی (پیشزمینههای ذهنی

حوزه فعالیتهای معیشتی و سکونتی) (بین عشایر یکسان است)

ساکنین در زمینه محیط کالبدی ،فضایی ،هندسه ذهنی،

تهدیدهای انسانی (وقوع جنگ ،هجوم ،دزدی)

رنگهای موردعالقه ،موتیف های تزیینی ،جزییات و

میزان درآمد و وضعیت اقتصادی (بهطور نسبی بین عشایر یکسان است)

عناصر ویژه)

(منبع متغیرها :راهب)15 :1394 ،
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حوزهی سرباز :شامل بخش مرکزی ،راسک،

از نگاه آموس راپاپورت ،توزیع جغرافیایی
گونههای همسان ،همان توزیع فرهنگی آنها است

پیشین ،پارود ،قصرقند (به لحاظ تقسیمات سیاسی

(راپوپورت .)38 :1392 ،بر طبق این دیدگاه،

تابع شهرستان نیکشهر محسوب میشود ولی به

میشود ریشهی این تفاوتهای فرهنگی را در تاریخ

لحاظ گونه معماری در این حوزه جای دارد)،

و سرگذشت و سابقه سکونت اقوام و طوایف ساکن

قسمتهای شمالی دشتیاری (به لحاظ همجواری با

در کپرها جستجو کرد .بر طبق اطالعاتی که سازمان

این حوزه)

امور عشایر سیستان و بلوچستان در ارتباط با طوایف
و عشایر این استان منتشر کرده است ،برخی از

حوزهی نیکشهر :بخش مرکزی ،فنوج ،بنت،

طوایف بزرگی که در منطقه زندگی میکنند و

آهوران .معماری کپری بخشهای ایرانشهر و
دلگان ،واقع در شمال حوزه نیکشهر در این دسته

هرکدام پهنهای بزرگ از سرزمین را اختیار کردهاند

جای دارد .در مواردی محدود وجه تمایز در نحوه
پوشش سازه است .بهطوریکه در قسمتهایی از

«بزرگزاده» از بزرگترین طوایفی است که در
حوزه سراوان زندگی میکند نژاد خود را کُرد

دلگان برای پوشش سازه ،از پارچه بافتهشده با موی
بز ،استفاده میشود.

میداند که از بخارا به بلوچستان کوچ کرده است.
در حوزه ایرانشهر طوایف مختلفی ازجمله
«بارکزهی» زندگی میکند و از افغانستان به این نقطه

حوزهی چابهار :بخش مرکزی ،دشتیاری ،پالن،
کنارک ،زرآباد
ال مشخصی ندارند
این چهار حوزه مرز کام ً

آمده است .بنابراین عالوه بر ساکنین اصلی ،طوایف

بهگونهای که مرز حوزههای همجوار دارای

بیشماری به این سرزمین کوچ نموده و گوشهای از

همپوشانی است و معماری آنها از دو جانب تأثیر

این خطه را برای سکونت اختیار نمودهاند .و به طبع
بر معماری این خطه تأثیر گذاشته یا تأثیر پذیرفتهاند.

پذیرفته است .در ادامه به بررسی مشخصههای
کالبدی گونههای معماری کپری در هر حوزه
پرداخته میشود.

ریشهی خود را سرزمین دیگری میدانند .برای مثال،

 -7حوزهبندی منطقه پیمایش شده بر اساس
گونههای همسان
طبق پیمایشهای صورت گرفته در منطقه ،معماری
کپری این محدوده در چهار پهنهی جغرافیایی دارای
تفاوتهای کالبدی است .لذا منطقهی پیمایش شده

 -8یافتههای پژوهش
طبق پیمایشهای میدانی صورت گرفته چهار
گونهی کپر از منظر فرم ،در منطقه بلوچستان
شناسایی شد .تفاوت اصلی کپرها در فرم پالن و

به چهار حوزه مجزا ،که هرکدام از حوزهها دارای
معماری کپری همسان هستند ،قابلتفکیک است

نحوه پوشش سازه است .مصالح ساخت ،غالباً از
نخل و داز تأمین میشود .البته در جنوب بلوچستان

(نقشه .)5چهار حوزه مذکور با مدد از تقسیمات
سیاسی به شرح زیر معرفی میشود:

به علت کمبود نخل ،از چوب درخت چش (سیاه
دار) و یا چوب کنار برای سازه و از شاخههای
نخل برای پوشش سازه استفاده میشود« .لوگ

حوزهی سراوان :شامل بخشهای مرکزی ،بم
پشت ،جالق ،سوران ،مهرستان

تگردی»« ،لوگ کمبی» و«کرگین» اسامی معماری
کپری در بلوچستان است.
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تصویر - 4محدوده جغرافیایی چهار حوزه با معماری کپری همسان (منبع :نگارندگان)

 -1-8معماری کپری در حوزهی نیکشهر:
لوگِ کَمبی
کپری که در حوزه نیکشهر ساخته میشود ،پالن
مدور و حجم نیمکره دارد .مصالح مورد نیاز برای
ساخت آن عبارتاند از :کَرز ) ،(karzساد )،(sād
کَمب ) ،(kambلِکَم ) ، (lekamتَگِرد )،(tagerd
دام ).(dām
« کرز» شاخهی درخت نخل است که در
اثر قرار گرفتن در هوای آزاد ،نور و
حرارت خشکشده و برگهای بزرگ
آن جداشده است .طول کرز حدود 2/5
متر است .از ویژگیهای آن
انعطافپذیری و مقاومت آن در برابر
موریانه است.
« ساد»« ،ریز) »(rizو یا «چیلِک )»(čillek
نوعی طناب است که از برگهای نخل
وحشی بافته میشود.
« کَمب» ،برگهای خشکشدهی نخل
وحشی یا داز است .پس از بریدن،

دستهبندیشده و روی آنها سنگ
میگذارند و در معرض نور آفتاب قرار
میدهند.
« لِکَم» برگهای درخت خرما که دوبهدو،
به روش خاصی به هم گرهزده شدهاند.
« تَگِرد» همان بوریا یا حصیر است که در
زمان بلوچی چنین نامیده میشود.
« دام» ،توری است که از ساد بافته میشود.
گ
به معماری کپری حوزه نیکشهر« ،کمب» یا «لو ِ
کَمبی» گفته میشود .دلیل این نامگذاری ،پوشش
سازه توسط کمب است .برای برپا کردن آن ،ابتدا
در یک محیط دایرهای ،کرزها را دوبهدو تا عمق 10
الی 15سانتیمتری زمین چال کرده و با لِکَم در
باالترین قسمت به هم وصل میکنند .کرزهای
عمودی به نام "مَنَک" و کرزهای افقیَ " ،تگَر"
نامیده میشوند .پس از اتمام اسکلت لوگ ،کمبها
را توسط لِکَم به اسکلت میبندند .روش نصب
کَمبها بهگونهای است که هر کَمب ،نیمی از
کَمب زیر خود را میپوشاند .بدین ترتیب به هنگام
بارندگی ،آب باران بهراحتی روی کمب ها لغزیده
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و به داخل لوگ نفوذ نمیکند .پس از پوشاندن
اسکلت توسط کمب ،تکهای از تگرد را بریده و به

لوگ میاندازند .کارکرد «دام» حفاظت از پوشش
در برابر باد و کنده شدن کمبهاست.

باالترین قسمت سازه میاندازند و توسط ساد از
اطراف به سازه میدوزند .و درنهایت دام را بر روی

گ کَمبی (منبع :نگارندگان)
تصویر -5پرسپکتیو و پالن لو ِ

تصویر -6لوگ با پوشش کمب و تگرد در حوزه نیکشهر (منبع :تصویر -7لوگ با پوشش کمب در حوزه نیکشهر (منبع :نگارندگان)
)www.kojaro.com

 -2-8معماری کپری در حوزهی سراوان:
لوگِ تَگِردی
کپرها در منطقه سراوان ،پالن مستطیلی با پوشش
تگرد دارند .فرم کلی آنها بهسان نیم استوانهای

سـوزندوزی به آن میدهند که این نقش را

است که باقاعده مستطیل شکل ،بر زمین نشسته
است .شیوه ساخت آن به این شکل است که ،سه تا

«آدینکبندی» میگویند« .آدینکبندی» نه فقط در
حوزه سراوان بلکه در کپرهای سایر حوزهها نیز اجرا

چهار«کرز» را با طنابهایی که از برگ نخل پاکوتاه

میشود.

شکل تشکیل مـیشود .آنها کـه اهـل ذوق و سلیقه
باشند کرزهای دیگری را اریب وار به «کرزهای»
اوّلیه میبندند و اشکالی شبیه مـوتیفهای

وحشی یا بهاصطالح «داز) »(dāzبافتهاند بـه هـم
میبندند .آنها را بافاصلههای  10تا  15سانتیمتر در

عرض «لوگ» چون به طول «کرز» بستگی دارد
تقریباً همیشه ثابت است ولی در انتخاب طـول

چالهای به عمق حدود  10سانتیمتر تعبیه مـیکنند و
سرشاخهها را از باال به هم میبندند .سپس شاخههای

مـحدودیت وجـود ندارد و هر کس برحسب توان و
نیاز خود بر طول «لوگ» میافزاید .بااینحال در
مواردی کـه طـول «لوگ» زیاد است ،اگر بخواهند

دیگری را در عرض محیط با همان کیفیت و به
فاصله  10تا  15سـانتیمتر افـقی مـیبندند،
بهطوریکه بین دو کرز عمودی و افقی خانهای مربع

عرض آن را هم افزایش دهند سه «کرز» را در امتداد
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هم قرار میدهند و بـرای اسـتحکام از سـتونهای
نگهدارنده به نام «تیردستک« استفاده میکنند.

بنابراین عالوه بر کوران هوا در سطح قامت نشسته
یک انسان ،نور نیز وارد فضا میشود .در زمستان

برای پوشش «لوگ» از «تگرد» یا همان حصیری

یکالیه پالستیک البهالی پوشش تگردی قرار

که با برگ نخل وحشی یـا «داز» میبافند اسـتفاده

میدهند .تا از ورود سرما و باران به داخل لوگ

میشود به همین دلیل به آن «لوگ تَگِردی»

جلوگیری کنند .در ساخت لوگ گاهی بجای کرز

میگویند .در تابستان برای آنکه هوا جریان یابد ،لبه

از شاخههای درخت گز استفاده میشود.

ی تگرد را از سطح زمین بلند کرده و باالتر میبندد.

تصویر -8فضای داخل کپر در حوزه سراوان (منبع :نگارندگان)

گ

تصویر -10نماهای مختلف کپر در حوزه سراوان (منبع:نگارندگان)

 -3-8معماری کپری در حوزهی سرباز
فرم کپر در حوزه سرباز شبیه حجم نیم بیضوی
است که از قاعده به زمین نشسته است .مصالح
موردنیاز برای ساخت ،عبارتاند از :کرز ،تگرد،
لِکَم و کَمب .برای برپایی لوگ ،ابتدا یک محیط
بیضیشکلی روی زمین مشخص میشود.کرزها را
در نقاط مشخص ،در زمین فرومیکنند .کرزهای

تصویر - 9نمای بیرونی کپر در حوزه سراوان (منبع :نگارندگان)

گ

تصویر -11سازه و جزییات اتصال کپر در حوزه سراوان (منبع :نگارندگان)

مقابل هم را خم کرده و دوبهدو ،سرشاخههای آنها
را توسط ِلکَم به یکدیگر میبندند .سپس کرزهای
افقی را به کرزهای عمودی بسته تا سازهی مشبک
لوگ کامل شود .از باالی لوگ شروع به بستن
برگهای داز میکنند .سقف لوگ را کامل با برگ
داز پوشش میدهند و جدارهها را با تگرد
ال با سازه قفل نمیشود
میپوشانند .البته تگرد را کام ً
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ازاینجهت که هنگام گرما بهراحتی بتوانند آن را
کنار زد و از جریان هوا بهرهمند شد .لوگ تگردی

نیروهای جانبی و عمودی ،همساز با اقلیم ،حمل
راحت و نصب سریع و آسان ازجمله ویژگیهای آن

باوجود سادگی بیشازحد ،کامالً با نیازهای عشایر

است.

و کوچنشینان مطابقت دارد .مقاومت زیاد در برابر

تصویر -12نماهای مختلف کپر در حوزه سرباز (منبع :نگارندگان)

 -4-8معماری کپری در حوزهی چابهار:
کَرگین
کپرها در حوزه شهرستان چابهار دارای پالن
مستطیلشکل و جدارههای قائم و سقف شیبدار به

گذاشته میشود .اگر طول لوگ زیاد باشد برای
استحکام بیشتر ستون دیگری در وسط ضلع طولی
کار گذاشته میشود .ستونها ،با چهار تیر افقی به
همبسته میشوند .سپس دو ستون عمودی که دو
برابر ستونهای دیگر ارتفاع دارند در وسط ضلع

طرفین میباشند و «کَرگین) » (karginنام دارند.
سیستم سازهای این نوع لوگ با سایر حوزهها
متفاوت است .سازهی کرگین مانند سایر لوگها بر

عرضی پالن در زمین نصبشده و با تیر افقی دیگری
دو سرِ ستونها را به هم میبندند .بدین ترتیب قاب

اساس خاصیت ارتجاعی شاخههای نخل نیست،
بلکه بر اساس سیستم تیر و ستون است .سازهی اصلی
کرگین از تنهی درخت چِش یا کنار برپا میشود.

نگهدارندهی لوگ ساخته میشود .پس از ساخت
اسکلت اصلی ،برای پوشش سازه ،کَرزها را
بهصورت عمودی ،بدون فاصله از هم به سازهی

رویش نخل در اقلیم گرم و مرطوب چابهار به
گستردگی اقلیم گرم و خشک نیست و در عوض

اصلی میبندند .و دستههای دو تا سه تایی کرز را
بهصورت افقی به کرزهای عمودی بهوسیله ساد

سایر درختان گرمسیری مثل موز ،انبه ،گواوا ،کنار
یا چِش در این ناحیه میروید .شیوه برپایی کَرگین
به این صورت است که در ابتدا چهارستون چوبی به

محکم میکنند .درنهایت پوششی از َتگِرد بر روی
لوگ میکشند .به سبب نزدیکی با دریا و تجارت از
راه دریا ،چوبهای چهارتراش وارداتی

ارتفاع تقریبی یک و نیم الی دو متر در چهارگوشه
پالن در چالهای به عمق  10الی  15سانتیمتر کار

قابلدستیابی است .این چوبها عالوه بر صنعت
لنجسازی برای تهیهی مسکن کپری نیز مورداستفاده
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قرار میگیرد .بسته به نوع مصالح در دسترس ،اگر
چوب کَرز موجود نباشد از تختههای چوب

استفاده میشود .به این صورت که ورقهای چوبی
را که معموالً با ابعاد یکدریک هستند ،بر روی

چهارتراش استفاده میشود .و در مواردی بهجای

سازه میکوبند تا تمام سطح سازه را پوشش دهد.

تگرد از ورقهای تخت وارداتی برای پوشش لوگ

تصویر -13نماهای مختلف سازه ی کرگین (منبع :نگارندگان)

تصویر -14نمای بیرونی کرگین-روستای کم شهر (منبع نگارندگان) تصویر -15فضای داخل کرگین-روستای لیپار (منبع :نگارندگان)

 -9بررسی تطبیقی گونههای معماری کپری
در منطقه
مقایسه تطبیقی گونههای کپر ،سبب شناخت
تفاوتها ،تمایزات و علل آن میشود .دستمایهی
قیاس میتواند تمام ویژگیهای مادی و غیرمادی
کپرها و هر آنچه امکان مقایسه را فراهم میکند،
باشد .در اینجا به ویژگیهایی ازجمله ساختمایه،
سازه ،پوشش ،کارکرد و اندازه پرداختهشده است.

پوشش گیاهی در هر منطقه منبع اصلی تأمین مصالح
در ساخت کپر است .عشایر بلوچ برای جبران فقر
طبیعت ،خود را با شرایط محیط سازگار کرده و از
دو پدیده موجود در پیرامون برای تأمین نیازهای
خویش نهایت استفاده را میبرند .این دو پدیده یکی
نخلستان و یکی پوشش گیاهی نخل وحشی (داز)
در بیابان است .در حوزه سراوان ،شاخ و برگ
درختان «گز» و «تاغ» نیز برای ساخت کپر کاربرد
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دارد .در بستر حوزه چابهار نخل وحشی نمیروید و
نخلستان نیز به گستردگی سایر حوزهها نیست.

ندارد ،لذا در فضای داخل ،جریان هوا ایجادشده و
باعث پایین آمدن درجه حرارت میشود .در

بنابراین برای ساخت کپر از درختان «چش» و «کنار»

حوزهی چابهار ،با توجه به رطوبت باالی منطقه،

کمک گرفته میشود .در این منطقه از چوبهای

جریان هوا ،اهمیت بیشتری نسبت به تابش خورشید

وارداتی که از راه دریا میآیند و برای کشتیسازی

دارد .کپرهای حوزه چابهار ،پالن مستطیلی با جهت

کاربرد دارند نیز برای ساخت کپر ،بهره برده

شرقی-غربی دارند و روبهدریا ساخته میشوند تا

میشود .کپرهای هاللی شکل حوزهی سراوان،
سرباز و نیکشهر ،در حقیقت بر اساس قابلیت خمشی

بیشترین برخورد را با جریان نسیم دریا و خشکی
داشته باشند .هرچه بهطرف جنوب منطقه بلوچستان

و مقاومت کششی شاخههای کمابیش انعطافپذیر

پیش میرویم زاویه تابش خورشید به خط عمود

نخل بناشده است .در اینجا تفاوت مهمی در

نزدیکتر میشود .در حوزه چابهار ،با ساخت سقف

گونههای این سه حوزه دیده میشود :گونهی اول،

کپرها بهصورت شیبدار ،تا حدودی از تابش

ردیفی از قوسهای موازی ایستاده بر یک صفحه که
با اجزای افقی در فواصل منظم به همدیگر

عمودی و یکنواخت بر تمام سقف کپر ،جلوگیری
شده است .کپرهای حوزه چابهار یا همان کرگین

دوختهشدهاند و تداعیگر طاق گهوارهای میباشند
(حوزه سراوان) ،و گونهی دوم با قوسهای
نصفالنهاری که در تیزه یا رأس به هم متصل

است که عالوه بر مسکن متحرک و عشایر دامدار،
مسکن اصلی روستاهای ثابت و یکجانشین با معیشت
صیادی به شمار میرفته است .گونه چهارگوش

شدهاند و با حلقههای موازی هم و به شکل مداری

نسبت به انواع گونههای ساختمانی پیشین ،از حالت

افقی به یکدیگر بافته میشوند (حوزه نیکشهر).

موقتی بودن به سمت ثبات و قاعدهمندی بیشتر

کپرهای سه حوزه سراوان ،سرباز و نیکشهر اگرچه
تفاوتهایی در پالن دارند ولی فرم کلی آنها

کشیده شده است و قابلیت گسترش را فراهم
میکند .بهطور مثال در کپرهای حوزه چابهار،

هاللی است .این فرم سقف عالوه بر دالیل سازهای

فضای دیگری در کنار سازهی اصلی ساخته میشود

ذکرشده ،دالیل اقلیمی نیز دارد .میتوان گفت

که حکم نشیمن را دارد و فضایی نیمهباز نسبت به

تابش آفتاب ،شدت یکنواختی براین نوع سطح

فضای بستهی کرگین بهحساب میآید (تصویر .)12

تصویر -16قابلیت گسترش سازه کرگین به مثابه گونه چهارگوش (منبع :نگارندگان)
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جدول  -2ویژگی مساکن کپری در چهارحوزه نام برده شده در منطقه بلوچستان (مأخذ :نگارندگان)
حوزه سرباز

حوزه نیکشهر

حوزه چابهار

لوگ کَمبی یا کَمب

کَرگین

دایره

مستطیل

نامگذاری

حوزه سراوان
لوگ تَگِردی

لوگ کَمبی

فرم پالن

مستطیلی

بیضی

پالن

نمای عرضی

نمای طولی
فرم

مصالح

هاللی

هاللی

کروی

مسطح شیبدار

شاخههای نخل وگز و

شاخههای نخل یا گز و برگ

شاخههای نخل و

تنهی درخت چش و کنار و

مصنوعات برگ داز

داز و مصنوعات آن

برگ داز و

شاخههای نخل و مصنوعات

مصنوعات آن

برگ داز و یا الوار و
ورقهای تخت وارداتی

پوشش

کامالً پوشیده شده توسط

برگ داز در سقف و حصیر

کامالً پوشیده با برگ

کامالً پوشیده شده توسط

حصیر بافتهشده یا برگ داز
به همراه الیههای پالستیک

در جدارهها

داز یا پوشش برگ
داز به همراه حصیر

حصیر یا پوشش ورقهای
تختهای وارداتی به همراه

در فصل زمستان

سازه

حصیر

سازه هاللی و مشبک بر

سازه هاللی و مشبک بر

سازه هاللی و مشبک

اساس قابلیت خمشی و

اساس قابلیت خمشی و

بر اساس قابلیت

کششی اجزا

خمشی و کششی

کششی اجزا

سیستم نگهدارنده قاب تیر و
ستون

اجزا
محل زندگی عشایر با تجمیع

محل زندگی عشایر با تجمیع

محل زندگی عشایر با

محل زندگی عشایر با تجمیع

عملکردهای زیستی و

عملکردهای زیستی و

تجمیع عملکردهای

عملکردهای زیستی و

خدماتی

خدماتی

زیستی و خدماتی

خدماتی

و

و

فضای جنبی با

فضای جنبی با عملکرد

عملکرد خدماتی در

خدماتی در کنار ابنیه ی

کنار ابنیهی سنگین

سنگین

عرض  2.5تا  3متر با طول

عرض  2.5تا  3متر با طول

قطر  2تا  4متر

عرض  2.5تا  3متر و طول 3

متغیر متناسب با نوع کارکرد

متغیر متناسب با نوع کارکرد

متناسب با نوع

متر تا  5متر متناسب با نوع

کارکرد

کارکرد

کارکرد

اندازه

گونهشناسی معماری کپری نیمه جنوبی بلوچستان ایران
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 -10نتایج پژوهش
آنچه بیان گردید تالشی در جهت شناساندن

الگوی ساخت «کپر= لوگ» در چهار پهنهی
جغرافیایی شناسایی شد .تفاوت عمده لوگهای

گوشهای از معماری اصیل بلوچستان است .معماری

چهار حوزه ،در شکل ظاهری و فرم پالن و نوع

کپری در بلوچستان ،نمونهای از معماری سازگار با

پوشش سازه است .از منظر سازه ،سیستم ایستایی در

محیط است .ساخت آسان و کمهزینه ،استفاده از

حوزه چابهار لوگها با سیستم ایستایی تیر و ستون

مصالح موجود در طبیعت ،همسو با شرایط اقلیمی،
باعث شده تا سنت معماری کپری همچنان تداوم

ساخته میشوند .کپرهای هاللی شکل حوزهی

یابد .لذا با توجه به نیاز به مسکن ساده ،سریع و
ارزان ،این مورد شایستهی الگو گیری است.
منطقهی بلوچستان ،سرزمین وسیعی است و دارای
تنوع آب و هوایی ،پوشش گیاهی و تنوع جغرافیایی
است .اگرچه مردمان آن بهعنوان قوم بلوچ،
خصوصیات مشترک دارند ولی دارای خرده
تفاوتهای فرهنگی در پهنههای مختلف جغرافیایی
هستند .این تفاوتها در حوزههای مختلف بروز
یافته که یکی از این حوزهها معماری است و موجب
تنوع در معماری منطقه شده است .طبق پیمایشهای

سراوان ،سرباز و نیکشهر ،در حقیقت بر اساس
قابلیت خمشی و مقاومت کششی شاخههای
کمابیش انعطافپذیر نخل بناشده است .که البته از
منظر نوع ساخت به دو گونه تقسیم میشوند .گونهی
اول ،ردیفی از قوسهای موازی ایستاده بر یک
صفحه که با اجزای افقی در فواصل منظم به
همدیگر دوختهشدهاند و تداعیگر طاق گهوارهای
میباشند (حوزه سراوان) ،و گونهی دوم با قوسهای
نصفالنهاری که در تیزه یا رأس به هم متصل
شدهاند و با حلقههای موازی هم و به شکل مداری
افقی به یکدیگر بافته میشوند (حوزه نیکشهر).

میدانی صورت گرفته در منطقه مشخصشده ،چهار
پینوشت
1-Typology
2-Type
3-Topos
4-Typos
5-Model
6-Exemplar
7-Form
8-Class
9-Symbol
10-Character
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