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  یینشناسی و تحلیل معماري دستکند در ناگونه
  

 
  

 ***بناب بلوري محمد، ** محمدي سلطانی مهدي،  * آزاد میترا
 

  12/07/1394                                        تاریخ دریافت مقاله:                                                                                                          
  30/09/1395                                       تاریخ پذیرش مقاله:                                                                                                           

  چکیده  
اولین بناهاي معمول ساخته شـده   ازاي فراتر وند که داراي پیشینهش ترین نوع سرپناه بشر محسوب می قدیمی دستکندفضاهاي زیر زمینی 

یکی از کارکردهـاي   سزایی در شکل گیري معماري داشته است. همصالح ساخت سر پناه، نقش ب عنوان نخستین جایگاه و هستند. زمین به
 Bin» بـین «انـد  ایجاد شده دستکندو با معماري  در نایین به بناهایی که در دل زمین زمین در معماري بومی فرو رفتن در دل زمین است.

اي کـه از آن  با توجـه بـه کـاربري و نـوع اسـتفاده     » بین«شود یعنی هر  گونی کالبدي مشاهده میاها نوعی گونگردد. در این بیناطالق می
اریخی و فضـاهایی بـا کـاربري    هاي مختلف تهاي باارزشی از دوره همچنین  نمونه .شود اجزاء، حجم و تناسبات خاص خود را دارد می

هاي خاص   دهد با وجود نقش، تنوع و ویژگیگیرد. بررسی ها نشان می هاي نساجی و ... را در بر میها، مساجد، کارگاهسکونتی، آسیاب
در نـایین شـده    ها صورت نگرفته است اما امروزه عللی که باعث پدید آمدن این نوع معمـاري  این آثار، تاکنون مطالعه کاملی در مورد آن

برداري معمول  باشد بلکه شرایط معمول زندگی امروزین با مقتضیات بهره همه این آثار نمی  است به تنهایی، خود ضامن حفظ و نگهداري
اند. براساس پیمـایش میـدانی مشـخص شـد در     از این گونه آثار سازگار نیست و در نتیجه در معرض خطر نابودي و تخریب قرار گرفته

شوند، بکلی از  می دستکندهاي متنوعی باقی مانده و تعدادي نیز  در اثر عوامل مختلفی که باعث آسیب به آثار شهرستان نایین بین محدوده
تواند الگوي مطالعات بعدي در  مقاله حاضر می،  باشد و عالوه بر این می ها ارزشمند اند. بنابراین صرف بررسی و مستندنگاري آنبین رفته

هاي میدانی،  مورد پژوهی و برداشت تحلیلی،-هاي توصیفی گردد. مقاله با استفاده از روش دستکنددنگاري بیشتر آثار معماري جهت مستن
دهد. الزم به ذکر است که نقشه برخـی از   ارائهها  شناسی از آنها را شناسایی کند و یک گونهکوشد عوامل مؤثر بر این گوناگونی  بین می

نـایین   دسـتکند شود. نتـایج مقالـه نشـان داد کـه  آثـار       هاي میدانی نگارندگان است که براي اولین بار ارائه می برداشتها حاصل این بین
هاي زیرزمینـی و  طرح ساخت و نحوه پیشروي درون بستر در دو گونه  بین همچنین هاي طبیعی  بسترزمین و اساس معیارهاي ویژگی بر

 گیرند.  رار میکنده شده بر دیواره رسی ق هاي بین
  

  

 .نایین فضاي معماري،  شناسی،  ، بین، گونهدستکندمعماري : واژگان کلیدي
  

   .دانشکده معماري و شهرسازي، دانشگاه شهید بهشتی یاراستاد *
   mamati.soltani225@gmail.com .هاي تاریخی دانشگاه شهید بهشتیارشد مرمت و احیاي بناها و بافت کارشناسی هآموخت دانش** 

 .هاي تاریخی دانشگاه شهید بهشتیارشد مرمت و احیاي بناها و بافت کارشناسی هآموخت دانش ***

  

93 

mailto:mamati.soltani225@gmail.com


 
 

 
 

ره 
شما

16
1

 ♦ 
ار 

به
97 ♦

  

  مقدمه   
  

ــاطق    ــایی من ــی و جغرافی ــاگون اقلیم ــرایط گون در ش
و راهکارهـا  مختلف ایران، معماري بومی ایرانی همواره 

هاي ارزشـمندي در جهـت فـراهم کـردن شـرایط       شیوه
ا بهترین و ارهکاست. این راه زندگی مناسب اتخاذ کرده

هاي تطبیق با اقلیم و استفاده مناسـب از   مناسبترین شیوه
. مطالعه و بررسی آثـار  شوند میشرایط اقلیمی محسوب 

،  ارزشــمند معمــاري بــومی ایرانــی در مقیــاس مختلــف
دهنده تفکري جامع و هدفمند در استفاده از شرایط  نشان

اقلیمی در بناهاي متفاوت است. شـهر نـایین در حاشـیه    
 53نـوبی کـویر مرکـزي ایـران و در طـول جغرایــایی      ج

 52درجـه و   32دقیقـه و عـرض جغرافیـایی     5درجه و 
بنـدي  اقلیمـی    اسـاس تقسـیم   دقیقه واقع شده است. بـر 

خشـک واقـع شـده     اقلـیم گـرم و    نایین در  کوپن، شهر
است. با توجه به رطوبـت نسـبی انـدك در ایـن شـهر،      

مختلـف و نیـز در   هـاي  اي بین مـاه تفاوت دمایی عمده
هـایی کـه ایـن    طول شبانه روز وجود دارد. یکی از ایده

فـرو رفـتن در دل    کنـد  میآشکار شهر در معماري خود 
. آثــار باشــد مــی دســتکندزمــین و اســتفاده از معمــاري 

 ظرفیـت بسـتر طبیعـی    نایین در سایه امکـان و  دستکند
هاي مختص به خـود   زمین با همه خصوصیات و ویژگی

ا کمـک خالقیـت انسـانی مردمـان سـخت      و همچنین ب
ایجـاد   کوش کـویردر اسـتفاده از ایـن نـوع معمـاري و     

البته در کنار اسـتفاده   اند.وجود آمده فضاهاي زیرزمینی به
از این ظرفیت طبیعی اصل احتـرام انسـان بـه طبیعـت نیـز      

بـرداري از   در سـایه بهـره  کـه  رعایت شده است. این آثـار  
ــهامکــان و ظرفیــت طبیعــی و خال ــت انســانی ب دســت  قی

ــاالي مردمــان  انــد همچنــین نشــان آمــده دهنــده مهــارت ب
کوش این شهر در اسـتفاده از ایـن نـوع معمـاري و     سخت

در نـایین داراي    هـا اسـت. بـین   زمینـی  زیـر ایجاد فضاهاي 

ي گوناگون و متنـوعی اعـم از مـذهبی، دفـاعی،     ها کاربري
دوده در محــ  هــا . انتخــاب نمونــهباشــند مــی ..خــدماتی و.
هـاي موجـود انجـام گرفـت.      اساس همه نمونه مطالعاتی بر

ــهصــورت بــدین  ــه ب ــین ک ــودن ب ــده ب هــا در علــت پراکن
هـا   شهرستان نایین و عـدم ثبـت و شـناخت کامـل نمونـه     

هـاي   هـاي ذیـربط، بـا مطالعـات و برداشـت      توسط ارگـان 
میدانی، مصاحبه با اهـالی، معمـرین و آگاهـان محلـی هـر      

گرفـت. در راسـتاي    انجـام دي از آثار ، شناخت تعدا منطقه
بنـدي  هـاي نـایین و گونـه   بـین  هدف پژوهش که شناخت 

بعـد از شـناخت و مستندسـازي بـه      ،ها در نایین اسـت  آن
این پـژوهش در پـی یـافتن پاسـخ      بندي پرداخته شد. گونه

  هاي زیر است: پرسش
هـر   هاي نایین در محدوده مورد مطالعه کدامنـد و بین

داراي چـه   دسـتکند ي دارنـد؟ ایـن آثـار    کدام چه کاربر
هاي مطالعه شده به چند گونـه  ؟ بینباشند میهایی مؤلفه

  هاي هر گونه چیست؟ و ویژگی شوند میتقسیم 
  شناسی واژه

 Man made، دستکنددر زبان انگلیسی اصطالح معادل 
cave ســت واژه  اTrogloditic  گرفتــه از اصــطالح   بــر

ــوي آن   ــابه فرانسـ ــی مشـ ــوم Troglodytiqeیعنـ  مفهـ
این واژه در اصل یونایی اسـت   د.گیر میتري را در بر  جامع

بـدین   .باشـد  مـی و به معنی نفوذ کـردن در داخـل چیـزي    
 تـــوان مـــی را Troglidytic Architectureترتیـــب واژه 
در ایـران واژه   یافته در درون حفره معنا کرد. معماري نفوذ

شـود واژه    یکـار بـرده مـ    عامی که براي این نوع معماري به
کلیـه آثـار معمـاري    » دسـتکند «است. منظـور از  » دستکند«

. در واقـع، واژه  شـود  مـی است که در دل تپه یا زمین کنده 
مورد بحث واژه نوپایی است کـه چـه بسـا بـیش از دیگـر      

دسـت دهـد.    کامل از این گونه آثار به ، تعریفی نسبتاً هاواژه
اسـت کـه در    »کنـدن «این واژه از یک طرف بیـانگر فعـل   

» حفـر کـردن زمـین و ماننـد آن    «فرهنگ فارسی معین بـه  
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» دسـت «از طرفی با اضافه شدن پیشوند  و معنی شده است
وسـیله انسـان تأکیـد دارد. اگـر      به آن، بـر عمـل کنـدن بـه    

معماري را به مفهوم عام یعنی هنـر سـاماندهی و محصـور    
در تعریفـی   دسـتکند کردن فضاي خـالی بنـامیم، معمـاري    

اوت، هنــر خــالی کــردن درون تــوده پــر، معنــا      متفــ
ــی ــود م ــرفی،ش ــان 27،1390(اش ــه مک ــایین ب ــا و). در ن  ه

گفتـه    (Bin)»بـین « فضاهایی که در زمین کنده شده باشند
در پژوهش حاضر نیـز ایـن آثـار ایجـاد شـده بـا        .شود می

این اطـالق   اند. معرفی شده» بین«با عنوان  دستکندمعماري 
ــده   ــه ش ــورت خالص ــدبیکَ« ص ــادن  » Bikand-ن ــا افت ب

یـا  » کند بوم«همان » کند بی. «باشد می» د«و » ك«هاي  حرف
بـه  » او«است که در زبـان نـایینی مصـوت بلنـد     » نکبوم «
بــوم در معنــایی زمــین نامیــده  .1تبــدیل شــده اســت» اي«

، بنابراین ترکیب فوق به معنی کنده شده با دسـت  2شود می
نسـبتی بـراي ویژگـی     »کنـد   بـی « . واژه باشـد  میدر زمین 

فضاست و در بیان معمـاري، ویژگـی و گونـه معمـاري را     
وجــود  کنـد در دل زمــین بـه  دارد. فضــاهاي  بـی  بیـان مـی  

دقیقـی بـراي    واژه درسـت و » کنـد بـی « بنـابراین  .  اند آمده
  .  3وجود آمده در دل زمین است فضاهاي به

  

  دستکندپیشینه و قدمت معماري 
طور معمول و بـه   ري که بهتعیین تاریخ فضاهاي معما

د، دربـاره ایـن نـوع    گیـر  میهاي گوناگون صورت  روش
معماري پاسـخگو نیسـت و تعیـین زمـان بـا تخمـین و       

از موارد تکنیک ساخت   احتمال همراه است. در بسیاري
و فضاسازي در طول تاریخ اسـتمرار داشـته اسـت. لـذا     

. شود میتشخیص و تعیین تاریخ کاري بس دشوار تلقی 
شناسـی بـه    برخی مـوارد کـاوش و پـژوهش باسـتان     در

 ،92 زاد، (نیـک  روشن شدن موضوع کمک خواهـد کـرد  
نــایین در جاهــایی پدیــد  دســتکند ). عمــده آثــار 1389
هـا واقـع   ترین استقرارها در آن محـدوده  اند که کهن آمده

) 1شـماره   (تصویر اطراف قلعه رستم بافران است مانند

مشخص است که ایـن  و یه محمد بافی هاي عباو سرداب
دلیل سادگی و ایجاد امنیت در کنار دیگر  نوع معماري به

مورد استفاده انسـان کـویر    توانسته میها همواره معماري
   نشین قرار گیرد.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

  شناخت محدوده مورد مطالعه 
در فاصـله   باشـد  مـی مرکز این شهرستان که شهر نـایین  

ــفه  145 ــتان اص ــرق اس ــومتري ش ــن  کیل ــرار دارد. ای ان ق
شـامل    شهرستان داراي دو بخش مرکزي و انـارك بـوده و  

است. آثاري کـه   4هاي نایین، انارك و بافران سه شهر به نام
دلیـل فراوانـی    در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند بـه 

 دسـتکند هاي موجود و باقیمانده از آثار  بیشتر، شامل نمونه
رهاي نـایین، بـافران و   در شـه  در سطح شهرستان نـایین و 

  .شوند میروستاي محمدیه 
 نایین  دستکندآثار شناخت 

  بینِ علی آباد
مسجد . 5باشد میاین بین داراي کاربري مذهبی مسجد 

داالنـی کشـیده بـا     صـورت  بـه متر مربع،  78با مساحت 
جهتی حـدوداً شـمال غربـی، جنـوب شـرقی بـرخالف       

س جهت قبله در امتداد یـک محـور طـولی در خـاك ر    
 کفشکن با پوشـش تـاق آهنـگ،    سردر، .کنده شده است

تـاریخ عکـس    هاي زیر قلعه رسـتم بـافران.   . بین1 ت
آرشـیو اداره   مأخذ: . ها و قبل از تخریب این بین 1375

 فرهنگی نایین.میراث 

95 



 
 

 
 

ره 
شما

16
1

 ♦ 
ار 

به
97 ♦

  

 نورگیر قرار گرفته بر روي آن، و سکوي انتهایی و  داالن
دهنـده   هـاي تشـکیل  بخش زنانه از قسـمت  ها ومحراب

که  باشد میمتر  33/17مسجد هستند. طول داالن مسجد 
ــاي داالن    ــه اســت. در انته ــرار گرفت بعــد از کفشــکن ق

سانتیمتر از سـطح داالن بـاالتر    38سکویی واقع شده که 
 متـر  1/ 40نامنظم است و  است. این سکو داراي شکلی

متـري از   1ضلع غربـی سـکو در ارتفـاع     عمق دارد. در
سانتیمتر ایجاد شده که از  40کف آن شکستی به عرض 
سانتیمتر و تا سطح زمـین   80باالي آن نورگیري به قطر 

د تزیینـات خاصـی   مسج .متر امتداد دارد 75/4به ارتفاع 
ندارد و سرتاسر نماهاي درونی آن با گـچ سـفید انـدود    

  ).1جدول شماره ( شده است
  بین مصلی

 متر مربع مسـاحت، در شـهر بـافران    22بین مصلی با 
 مسـاجد اولیـه ایـن شـهر محسـوب      ءقرار دارد  و جـز 

عنوان فضاي واسـط و   . داالن ارتباطی، فضایی بهشود می
محل اقامه نماز بـا مسـاحت    مکث بین فضاي بیرونی و

تاق کلمبوي آجري واتاق اقامه نمـاز   متر مربع و 50/11
هاي تشکیل دهنده این مسجد هستند. در طرفین قسمت

 سـانتیمتري از کـف و   30سکو در تـراز   6 سط فضاي وا
فضـاهایی   توانسـته گرد بخش میانی قـرار دارد کـه    گردا

  وجود آورد. تفکیک شده را به
ــلع رو  ــل ض ــراز   در داخ ــا در ت ــن فض ــه ای ــه قبل  20 ب

 65ض ، درگاه اتـاق اقامـه نمـاز بـه عـر      سانتیمتري از کف
دارد  متر مربـع مسـاحت   35/8سانتیمتر قرار دارد. این فضا 

سـانتیمتر و   34 و در انتهاي آن نورگیري در سقف به قطـر 
    .است متر تا سطح زمین کنده شده 92/2عمق 

  مسجد جامع نایین دستکندشبستان 
 بین در زیر صحن مسجد و بخشی از شبستان شمالاین 

جنوب شرق مسجد واقـع   اي درراه پله. غربی قرار دارد
و هم به داخل بـین منتهـی    شده که هم به پایاب مسجد

داالنی بر خالف محـور قبلـه و    صورت به. بین  شود می
آن است کـه فضـا را بـه دو دهانـه      هاي در میانبا ستون

ن در ـد بیـ ـکنـ ـدست ايـهـ  تقسیم کـرده اسـت. جـداره   
سـازي   شده و کف گچ پوشانده دودـا انـاط بـی نقـبرخ

صورت گرفته اسـت. نـورگیري فضـا توسـط      آن با آجر
اند و از سـوي دیگـر   که در سقف تعبیه شده هاییروزن

نیز  . در کف صحنشود میصحن ارتباط دارند، انجام  با
گرفتـه   در روي هریک از نورگیرها سنگ مرمـري قـرار  

وجـود دارد کـه    هـایی  است. در شمال غرب شبستان پله
  رسد. به صحن مسجد (قسمت شمالی) می مستقیماً 
  ریگاره آسیاب

بین ریگاره با کارکرد آسیاب قناتی در محمدیـه واقـع   
عنـوان یکـی    شده است. طراحی و ساخت این آسیاب به

در دل  دسـتکند هاي وابسته به قنات با معمـاري  از سازه
له اول تحت تأثیر چگـونگی دسترسـی بـه    زمین، در وه

آب قنات براي استفاده در آسـیاب بـوده اسـت. پـس از     
اینکه نقطه فعلی بـراي سـاخت چنـین آسـیابی مناسـب      
تشخیص داده شد، فضاهاي آسیاب نیز تحت تأثیر نحوه 

و در دل زمین  دستکنددسترسی به آب قنات با معماري 
سـتایش   اند(سلطانی محمـدي، سـلیمانی و   طراحی شده

اي که آسـیاب ریگـاره سـاخته    در نقطه .6 )64: 1391مهر
بـه   متـري زمـین   19در عمق  خسرو کهشده است قنات 

کند. سـپس توسـط کانـالی    طرف مظهر خود حرکت می
متري آسیاب فرو  9آب از مجراي اصلی قنات در تنوره 

ریزد. در اثر انباشته شدن چندین متـر آب در تنـوره،   می
آب تبدیل به انرژي جنبشی شده، باعث  انرژي پتانسیلی

 منظـور  بـه . شـود  مـی تولید آرد  چرخش سنگ آسیاب و
استفاده از این فشـار آب تجمیـع شـده در تنـوره بـراي      

به ترتیـب از سـطح   ، تولید آرد چرخش سنگ آسیاب و
  (بـه طـول  دسـتکند زمین ابتدا داالن ارتباطی با معمـاري  

ز ایـن داالن  . بعـد ا شـود  مـی خاك کنده   متر) در دل 51
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تري محوطه کار آسیاب تراشـیده  م 28ارتباطی، در عمق 
  اجزاي وابسته بـه  ). عناصر و1شماره  جدولشده است(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

آب بخش دیگر از آسیاب هستند که در ارتباط مسـتقیم  
   .اند شکل گرفته خسرو کهبا نحوه استفاده از قنات 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

برش-پالن و نما  نام اثر  تصاویر 

 آسیاب
   ریگاره

 
  کارگاه
 یعباباف
 ،هیمحمد

کارگاه 
ینیعابد  

  

مسجد علی 
 آباد

 
 
 
 

 

 
آسیاب گور 

 اباد

 
  

  
.(مأخذ: نگارندگان).برش–نما  ارزیابی چهار نمونه از آثار دستکند شهرستان نایین براساس پالن و. 1 ج  
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  بین گورآباد
این بین با کاربري آسـیاب قنـاتی در مزرعـه گورآبـاد     
بافران واقع شده است. مظهر قنات این مزرعـه در  بـاال   

 آب از اي اسـت. ي زراعـی در بـاالي تپـه   ها زمیندست 
متري آسیاب شده و بعـد   10مظهر بالفاصله وارد تنوره 

توسـط کانـالی وارد    ، از زیر آسیاب از استفاده در آسیاب
اسـاس کـارکرد آسـیاب و     بـر  .شـود  مـی استخر مزرعـه  

ــه ــور ب ــوره و    منظ ــده در تن ــع ش ــتفاده از آب تجمی اس
چرخاندن سنگ آسیاب، فضاهاي آسیاب در داخل ایـن  

  ). 1شماره (جدول  7تپه رسی کنده شده است
  بین مالنور

این بین در کشتخوان گَزیسر واقع شده است. کـاربري  
اي ریخت زمین  در نقطـه  آسیاب قناتی  است.این بین  

اي است که  اختالف تپه صورت بهکه آسیاب قرار گرفته 
ارتفاعی را با اطراف خود  ایجـاد کـرده اسـت. بنـابراین     

اساس الزامـات سـاخت و ماهیـت کـارکردي آسـیاب       بر
وجـود   مکان مناسبی براي طراحی آسیاب در این نقطه به

آسیاب در درون تپـه کنـده    تنوره و فضاهاي آمده است.
ســیاب شــده و آشــده  وآب از بــاالي تپــه وارد تنــوره 

 فضاهاي مورد نیاز آسیاب مانند فضاي قرارگیري سنگ،
ورودي مـوازي بـا   و آرد، انبـار   ري گنـدم و امحل نگهد

ند. بعد از چرخاندن سنگ گیر میتنوره در پایین تپه قرار 
آبیـاري   آسیاب آب توسط کانالی از آسیاب خارج و بـه 

  .پردازدي پایین دست آسیاب میها زمین
  )بافی عباهاي اي محمدیه(کارگاههاي مجموعهبین

نظام اقتصادي گذشته نایین مانند اکثر منـاطق حاشـیه   
کویر بر کشاورزي و تولید صـنایع دسـتی اسـتوار بـوده     

بـوده کـه    بافی عباترین صنایع دستی نایین  است. از مهم
و بـه خـارج از کشـور نیـز صـادر      شهرت جهانی یافتـه  

هاي سنتی اي ازکارگاه. در محمدیه نایین مجموعهشد می
نساجی با کارکرد بافت پارچه عبا و گلیم وجـود دارنـد   

انـد. ایـن مجموعـه در    ایجاد شده دستکند  که با معماري
ساختی این  شمال غربی محمدیه، در ساختار رسی زمین

مکـان فـوق عـالوه بـر     اند. انتخاب منطقه مکانیابی شده
و جنس رسی زمین کـه بسـیار مقـاوم و فشـرده اسـت      

دلیل شکل توپـوگرافی منطقـه نیـز هسـت کـه امکـان        به
اي در مجموعـه  صورت بهها مناسبی براي احداث کارگاه

وجـود آورده   درون دیواره ایجاد شده در این نقطه را بـه 
). این 87:1392بلوري، رئیسی و محمدي، (سلطانی است
داالنی با پیشروي افقی در دل خـاك   صورت بهها اهکارگ

گیري هر یک  در داخل زمین  اند که عمق قرارکنده شده
داراي  هر کارگاه در سطح زمین .باشد میمتر  4تا  3بین 

هایی بـه فضـاي درون   یک ورودي است که از طریق پله
ی در میان کارگاه قرار دارد ی. راهروشود میکارگاه منتهی 

کند و در طـرفین راهـرو   به دو بخش تقسیم می را که آن
فضـاي  .  شـود  مـی هاي بافت پارچه عبـا مسـتقر   دستگاه

طراحی شـده اسـت    چندعملکردي در انتهاي هر کارگاه
عباباف است و هـم  استاد نماز  که هم محل استراحت و

 شـود  مـی ابزار آالت و عباهـاي آمـاده در آن نگهـداري    
  .)1(جدول شماره 

  و محله دجله در بافران ستم هاي قلعه ربین
هـاي رسـی   از نمونه این آثار، تعدادي بین در زیر تپـه 

 25قلعه رستم شهر بافران هستند. ایـن قلعـه در ارتفـاع    
متري بر روي تپه بزرگ رسـی سـاخته شـده اسـت. در     

در یک ردیـف قـرار     بین  ضلع جنوب غربی آن تعدادي
ی مانـده  هـا بـاق   دارند که امروزه فقـط چنـد مـورد از آن   

ها داراي عمقی در حدود سه متـر بـوده و    بین  است. این
اند. البته در دوره متـأخر (حـدود   کارکرد سکونت داشته

تبـدیل شـده    بافیهاي کرباس چهل سال قبل) به کارگاه
قـرار   دسـتکند در قلعه علی آباد نیز تعداي فضاهاي  .بودند

 هـاي زیـرین قلعـه را تشـکیل     گرفته است که عمدتاً بخش
در  در کنـار ایـن قلعـه    ).3و 2شـماره   (تصـاویر  دهنـد می
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هـاي منفـرد    هاي مسکونی به صورت اتـاق  محله دجله بین
  .)5و 4 شماره رسی کنده شده است (تصاویر هدر دیوار

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
هاي در ارتبـاط بـا  دسترسـی بـه آب قنـات در      بین

  یخصوص بناهاي عمومی و
ها که  براي دسترسی به قنات حفر در نایین به این بین

دلیـل اخـتالف    . بـه 8شود مینیز گفته  » که«است  هشد می
سطح بین مجراي قنات و سطح زمین توسط این فضاها 

ه . «شـد  میبه آب قنات دسترسی ایجاد  بـا معمـاري   » کـ
  و مشتمل بر دو قسمت ورودي و شود میایجاد  دستکند

 طی، واشدگاه و گشـودگی در پـايِ آب اسـت   داالن ارتبا
دسـته خصوصـی در    . همچنین به دو)6(تصویر شماره 

هـا و... تقسـیم    ها و عمومی در مساجد، مرکز محلهخانه
قلعـه  عمومی   »که«به دو  توان میاز این نمونه  .9 شوند می

ه «و جوي باال میدان محمدیه و  ریگ در خصوصـی   » کـ
 هیـ محمد و نیینـا  یخیتـار بافـت   يهـا  خانهاز  يتعداد

  ).8و  7( تصاویر شماره  10 اشاره کرد
  نایین دستکندهاي آثار تحلیل مؤلفه

  کاربري
روابـط اجتمـاعی     گیري معماري بومی، برخی در شکل

اقتصادي با محیط طبیعی و نمادهاي فرهنگی، ماهرانه  و
این معماري جوابگـوي نیازهـاي یـک     بایند.انعکاس می

هـاي  بـا خواسـته   بـا عوامـل طبیعـی و    جامعه در ارتباط
در این آثـار  . )91:1384(دادخواه،باشد میها  معنوي انسان

آبـاد  و    نماي خارجی بقایـاي قلعـه علـی   . 2 ت
 .نگارندگان مأخذ:. آن دستکندهاي طبقه زیرین

فضاي داخلـی دسـتکند قلعـه علـی آبـاد       .3 ت
 .نگارندگان مأخذ:. بافران

ــتکندهاي    .5 ت ــی از  دس ــی یک ــاي داخل فض
 .نگارندگان مأخذ:. بافران هنی محله دجلمسکو

نماي خارجی دستکندهاي مسکونی محلـه  . 4 ت
 .نگارندگان مأخذ:. بافران هدجل
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کارگیري راهکارهاي  توجه به محیط طبیعی و به دستکند
آن حائز اهمیت اسـت. از   مناسب براي هماهنگ شدن با 

نایین به دو دسته فضاهایی  دستکند نظر نوع کاربري آثار 
 شوند میهاي خصوصی تقسیم با عملکرد عمومی و فضا

هـا بـا   و آسـیاب  بـافی  عباهاي . کارگاه)2(جدول شماره 
اینکه مالکیت خصوصی داشتند ولی فعـالیتی کـه انجـام    

دادند در خدمت عموم مـردم بـوده اسـت. فضـاهاي     می
  آباد، مسـجد مصـلی، شبسـتان    عمومی مانند مسجد علی

مسجد جـامع نـایین از وسـعت قابـل تـوجهی       دستکند
جمعیت مـورد نظـر را در خـود جـاي      وردار بوده وبرخ
هاي زیر دستکندداده است. فضاهاي خصوصی مانند می

 صـورت  بـه محمدیـه   بـافی  عبـا هاي کارگاهو قلعه رستم 
منفرد و منفک به ردیف در کنار یکـدیگر هسـتند و هـر    

   .شود میاي محسوب کدام واحد جداگانه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  عماري و ساخت طرح م
ــم ــاد   مه ــاري، ایج ــدف معم ــرین ه ــروري ت ــرین و ض  ت
اي اسـت کـه امنیـت، ســالمت و     شـده  هـاي سـاخته   محـیط 

هـا  آسایش را براي ساکنان خود فراهم کند. بر خالف حفـره 
هاي طبیعی که انسان قدیم با الحاقاتی ماننـد سـقف   سرپناه و

، بـا  کـرد  مـی تـأمین   یا دیـوار فضـاهاي مـورد نیـاز خـود را     
اساس نیازهـاي   به دلخواه و بر توانست می دستکندمعماري  

بپـردازد و از آن بهـره    دسـتکند   خود به ایجاد این فضـاهاي 
ببرد. لذا با امنیت نسبی و کم زحمتی که این معمـاري بـراي   

با الهـام از پنـاه گـرفتن در دل غـار و      آورد ووجود می او به
 د دفـاع کنـد.  مال خو از جان و توانست میهاي طبیعی حفره

آثار بـا توجـه بـه نـوع کـاربري و در نتیجـه        این هر یک از
ماهیت کارکردي آن، طرح معمـاري و سـاخت مخـتص بـه     

محمدیـه   بـافی هاي عبامجموعه سرداب را دارا هستند.  خود
  بـا  بیرون از محدوده مسکونی قـرار گرفتـه بودنـد، بنـابراین    

هـا   بـردن آن  دادند بـا توجه به فعالیت اقتصادي که انجام می
وجـود دارد و تنهـا یـک     ها ترین دید به آنبه درون زمین کم

. شـد  مـی ورودي کم عرض براي دسترسـی در نظـر گرفتـه    
فضاهاي سکونتی زیر قلعه رستم یک روزن بـراي ورود بـه   

هـا نیـز در نقـاط بلنـد اسـتقرار       آنبرخـی از   داخل دارنـد و 
ود نـدارد و  هـا وجـ   که دسترسی آسان به آن طوري اند بهیافته

آورد. حتــی فضــاهاي در نتیجــه امکــان دفــاع را پدیــد مــی 

 .خانـه خواجـه   یخصوص کهاز  یپالن و برش .6 ت
  .يمهرزاد عاشور :مأخذ

ـ محمد یخانـه فـاطم   کـه داالن دستکند  .7 ت  .هی
  نگارندگان. :مأخذ

 

در  کـه  يب و نحوه فضاسازآ يپا یگشودگ .8 ت
  .نگارندگان :مأخذ .هیمحمد یخانه فاطم
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در استتار کامـل قـرار    نیز دستکند  هايخدماتی مانند آسیاب
نیـروي انسـانی بـراي     جویی در زمـان و  دلیل صرفه به دارند.

هـا   هـا، بلنـداي سـقف اکثـر آن    دستکندکندن و حفاري این  
وسـط اسـت.   تـر از قـد یـک انسـان بـا قامـت مت      اندکی بلند

ــی و    ــن فضــاها فرورفتگ ــی ای ــه داخل ــر بدن ــز ب معمــوالً نی
 شـد  مـی بزرگ کنـده   با ابعاد و اندازه کوچک و هایی طاقچه

. گردیـد  مـی هـا اسـتفاده    بسته به کاربري هـر فضـا از آن   که
و  همچنـین طـرح   کـار بـردن آرایـه و تـزیین و     پرهیز در به

هـا  تکنددسـ این   هاي پرداختی ساده و غیر پیچیده از ویژگی
. خـاك حاصـل از کنـدن ایـن آثـار بـراي       شود میمحسوب 

بـه ایـن ترتیـب مخـارج      و شـد  مـی ساخت مصالح استفاده 
هـاي سـاخت کـم     جابجایی مصالح از هزینـه  نقل و حمل و

هـا از خـاك حاصـل از    . براي مثال در سـاخت قلعـه  شد می
قلعـه، بـراي زدن خشـت و سـاخت      دور حفر خندق دور تا

  .11ده شده استفضاهاي قلعه استفا
  دستکندآسایش حرارتی ایجاد شده توسط آثار 

دماي هوا در طول سال نوساناتی دارد کـه ایـن نوسـان در    
هـاي خـاك متفـاوت اسـت. الگـوي نوسـان دمـاي        زیر الیه

بـا ایـن    زمین تقریباً مشـابه نوسـان دمـاي سـاالنه هواسـت     
هـاي خـاك کـاهش    تفاوت کـه دامنـه نوسـان در زیـر الیـه     

میزان انتقال حرارت از طریق خاك تفـاوت اساسـی    یابد. می
وسـیله جـنس، بافـت،     با هـواي پیرامـون آن دارد. خـاك بـه    
تـري در برابـر انتقـال    رطوبت و چگالی خود رفتار متفـاوت 

هــاي خــاك مــانعی  تــوده .(Labs.1979:48) حــرارت دارد
عمـق   خشـک اسـت.   مؤثر در برابر دماي باالي اقلیم گرم و

ی نزدیـک بـه دمـاي متوسـط سـاالنه آن      زمین معموالً دمـای 
متـر زیـر تـراز زمـین بسـیار       2 دماي خـاك در  منطقه دارد.

که دماي هوا بیرون گـاهی زیـر صـفر     مطبوع است، در حالی
متـر زیـر زمـین     2گرم است اما بنایی کـه در   و گاهی بسیار

تـر   تر و در زمستان گـرم  گرفته، در تابستان بسیار خنک قرار
انـدازه کـافی    ست. در تابستان خاك به از سطح روي زمین ا

گرمــایی در طــول  عنــوان یــک جــاذب خنــک اســت تــا بــه
 .(Lechner&Jonson.2001:72) روزهاي گرم عمـل کنـد  

 خشک نـایین بـا  توجـه بـه رطوبـت نسـبی       اقلیم گرم و در
در  هاي مختلـف و نیـز  اي بین ماهتفاوت دمایی عمده اندك،

کـه   دسـتکند فضـاهاي   بنابراین طول شبانه روز وجود دارد.
و بـدون اسـتفاده از    طور طبیعی اند، بهدر دل زمین حفر شده

گرم و در فصـول گـرم    ،سال عناصر دیگري، در فصول سرد
کـه   شـود  مـی خنک هستند. ضخامت خاك نیز سـبب  ، سال

 تبادل حرارتی صورت گرفتـه و محـیط آسایشـی از    کمترین
که بـر دیـواره رسـی    هایی دستکند نظر حرارتی پدید آید. در

د گیـر  مـی صورت  دلیل عمق کم تبادل هوایی اند بهکنده شده
هایی که تا سـطح زمـین    نیز چاه زمینی زیرهاي  دستکنددر  و

دهنـد. در نتیجـه    و تهویه را انجام مـی  امتداد دارند نورگیري
مناسبی در تابستان در یک فضـاي زیرزمینـی    فضاي خنک و

و ایجـاد   دسـتکند اده از معمـاري  . لذا با استفآید میوجود  به
را  یک فضاي زیرزمینـی در دل خـاك شـرایط دمـایی فضـا     

مطلوب و قابل تحمل کرده و در نتیجـه نیـاز بـه اسـتفاده از     
هیچ گونه وسایل سـرمایش وگرمـایش در فصـول مختلـف     

در بافـت عبـا    نخـی کـه  ،  بافیهاي عبانبوده است. در کارگاه
جـنس خـاص آن بایـد     اطرد به خـ گیر می مورد استفاده قرار

در مکانی نگهداري شود کـه داراي تعـادل دمـایی باشـد تـا      
با بـردن ایـن عناصـر بـه زیـر       ظرافت خود را حفظ کند. لذا

بـراي اسـتقرار یـک کارگـاه      زمین همه شرایط الزم و کـافی 
کـاربري بافـت پارچـه عبـا فـراهم آمـده        نساجی سـنتی بـا  

فقط بـراي رسـیدن   ها)  ها (پایاب. که)9(تصویر شماره است
بلکـه از خنکـی    اند، کار گرفته نشده برداشتن آب به به آب و

. در شـود  مـی براي امور دیگر زندگی اسـتفاده   و رطوبت آن
 مواد فاسد شدنی مانند گوشـت و انـواع   )فضاها(این عناصر 

. همچنین در پایاب عمـومی مسـجد   شد میها نگهداري میوه
مسـجد واقـع شـده     دسـتکند  جامع نایین که مجاور شبستان

درون شبسـتان مجـاور راه پیـدا     خنک پایاب به است، هواي
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 شــد مــیکـرده و باعــث مطلوبیــت شــرایط دمـایی آن فضــا   
و در مسـاجد    بـافی هـاي عبـا  . در کارگاه)10(تصویر شماره 

کـف سـازي بـا آجـر صـورت گرفتـه اسـت. ایـن          دستکند
دلیل ظرفیت حرارتی باال انـرژي گرمـایی دریافـت     مصالح به

 بدین ترتیـب سـطوح   و شده در روز را در خود ذخیره کرده
نسبت به سطوح خـارجی بـا تـأخیر بیشـتري بـه       ،داخلی بنا

عنـوان عناصـري    هـا بـه  رسید. آسیاب حداکثر دماي خود می
  مطـرح هسـتند. در ایـن عناصـر     محـیط  همساز با طبیعت و

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

انـرژي آن، بـراي   در کنار استفاده از آب در کشـاورزي از  
ــد آرد و ــت. در دو    تولی ــده اس ــتفاده ش ــوراك اس ــأمین خ ت

هـا   دلیل موقعیت قرارگیـري آن  مهریجان به ریگاره و آسیاب
زمـین و   استفاده از قنات در عمـق  در کنار بافت مسکونی و

هـاي نـایین)    قبل از رسیدن به مظهر(برخالف سـایر آسـیاب  
ب، فضـاهاي  چرخانـدن سـنگ آسـیا    استفاده از آب و  براي 

 انـد  در درون زمین قرار گرفتـه  دستکندبا معماري  ها آسیاب
  .)12و  11شماره  (تصاویر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نگارندگان. :مأخذ .هیمحمد یعباباف يا مجموعه يها بستر استقرار کارگاه .9 ت
 

دفتـر   :مأخـذ  . اساس پالن و نما برش بر  نییمسجد جامع نا دستکند يها بخش یابیارز .10 ت
  .از نگارندگان، اصالحات استان اصفهان یفرهنگ راثیم یفن
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  در نایین دستکندشناسی معماري  گونه
هر یک از این  آثـار بـا توجـه بـه نـوع کـاربري و در       

و تناســبات اجـزا، حجــم  نتیجـه ماهیــت کــارکردي آن،  
ــود را دارد  ــاص خ ــی .خ ــین و   ویژگ ــی زم ــاي طبیع ه

هاي وابسته بـه آن و بـا در نظـر داشـتن نیازهـاي       پدیده
در  دسـتکند  وجود آمدن دو گونه معماري  انسان باعث به

  همچنـین  نایین شده است. در واقـع بسـتر قرارگیـري و   
کننده  طرح ساخت و نحوه پیشروي درون بستر مشخص

  ).2شماره  دي است(جدولبن تنوع این گونه

  هاي دیواره رسیدستکند
هـاي  دسـتکند   به مسـجد مصـلی،   توان میاز این گونه 

  آســیاب  مسـکونی زیــر قلعــه رسـتم، آســیاب گورآبــاد،  
محمدیـه اشـاره کـرد. در     بـافی  عباهاي مال نور و کارگاه

کار رفته که  هایی بهافقی، در محل دستکند  نایین معماري
 هـایی بـا  وجود آمدن دیواره ب بهاختالف سطح زمین سب

دیـواره    که امکان نفوذ به درون طوري بلنداي زیاد شده به
بنــابراین مجموعــه فضــاهایی بــا . وجــود داشــته اســت

 هاي گوناگون بر جـداره دیـوار رسـی کنـده شـده      عمق
  است. این فضاها معمـوالً بـه ردیـف در کنـار یکـدیگر      

 و برخوردارنـد داي کمتري ـبلن ق وـو از عم دـندار قرار
پیشروي افقی کمی (برحسب کاربري) بـه داخـل زمـین    
دارند. عمق کـم و گسـترش خطـی امکـان نـورگیري و      
تبــادل هــوایی در ایــن آثــار را فــراهم آورده اســت. در  
آسیاب گور آباد و مسجد مصلی نورگیري نیز در انتهاي 

ها تعبیه شده که تا سطح زمین امتـداد دارنـد. بلنـداي     آن
پـذیر کـرده   ث فضاها در دو طبقه را نیز امکـان بدنه احدا

است که ممکن است جدا یـا مـرتبط بـا فضـاي زیـرین      
باشد، مانند آسیاب گورآباد که بر دیواره تپه نسـبتاً بلنـد   
ناشی از اختالف سطح زمین رسی کنـده شـده اسـت و    

  اند. فضاهاي اصلی آن در دو طبقه قرار گرفته
  زمینی زیر دستکندآثار  

 دسـتکند ار زمین مانع پدید آمدن معمـاري  سطح همو
ــابی خــاص،   نبــوده اســت. در نتیجــه عملکــرد و مکانی

دیواره رسـی،   هايدستکند تعدادي از این آثار بر خالف 
انـد.  ي زمین ایجاد شـده ها الیهداخل  در زیر تراز افقی و

زمینـی از طریـق    هاي زیـر دستکند  دسترسی اولیه به این
هم خاك حاصـل از حفـر،    د کهگیر میهایی صورت  چاه

و هـم وظیفـه    شـود  مـی ها به بیـرون منتقـل    از طریق آن
نـد. آثـار    گیـر  مـی تهویه را در فضا بر عهـده   نورگیري و

  زیرزمینی نایین شامل آسـیاب ریگـاره، آسـیاب    دستکند

ـ آدسـتکند   يفضاها يریقرارگ یچگونگ .11 ت  ابیس
  .نگارندگان :خذأم .ابیسآبستر  یگور اباد در تپه رس

 

دسـتکند گـور    ابیسآاز نحوه کارکرد  یکروک .12 ت
  .نگارندگان :خذأم. بادآ
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شبسـتان   ها (پایابها)، مسجد علـی آبـاد و  »که«مهریجان، 
ثـار از  . ایـن آ شـوند  مـی مسجد جـامع نـایین    زمینی زیر

هاي متنوعی برخوردارند و معموالً منفـرد  ترکیب و طرح
تر نیز هستند. در دو آسیاب ریگاره و مهریجـان  و وسیع

 شـود  مـی با راهروي شیبدار که از سـطح زمـین شـروع    
ها کـه صـحن آسـیاب     امکان رسیدن به فضاي اصلی آن

هـاي  ه، فراهم آمده است. در این دو آسیاب چـا باشد می
که تـا سـطح زمـین امتـداد دارنـد وظیفـه        نورگیري نیز

  نوردهی و تهویه در این فضـاها را بـر عهـده دارنـد. در    
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نتیجه
اند ایجاد شده دستکنددر نایین به آثاري که با معماري 

گردد که ایـن نـوع معمـاري در فضـاهاي     بین اطالق می
است.  کار رفته به ها  ها، مساجد و پایاب مسکونی، آسیاب

واقع خاك مقاوم رسی بستر مناسبی براي پدید آمدن  رد
هاي متنـوع بـوده اسـت. هـر     گونه  و با دستکندمعماري 

یک از این  آثار با توجـه بـه نـوع کـاربري و در نتیجـه      
، حجم و تناسبات خاص خود  اجزاماهیت کارکردي آن، 

  هـاي وابسـته   زمین و پدیـده  هاي طبیعی را دارد. ویژگی
  وجود نظر داشتن نیازهاي انسان باعث بهبه آن و با در 

هـایی کـه از   مسجد جامع نایین پلـه  زمینی زیرشبستان 
امکـان دسترسـی بـه ایـن فضـاي        شود میصحن شروع 

را فـراهم آورده اسـت. ایـن شبسـتان در عـین       دستکند
استقالل به فضاهاي طبقه باالیی مسجد وابسـته اسـت و   

گرفته بر روي  هاي مرمر قرارنورگیري این فضا را سنگ
انـد،  هاي شبستان که در صحن مسجد واقـع شـده  روزن

اي زاویـه دار  دهند. در مسجد علی آبـاد روزنـه  انجام می
که بر روي سکوي انتهاي داالن مسجد قرار دارد، باعـث  

   .شود مینورگیري در مسجد 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

در نایین شـده اسـت.    دستکند  آمدن دو گونه معماري
طرح ساخت و نحوه  همچنین قرارگیري ودر واقع بستر 

بنـدي   کننده تنوع این گونـه  پیشروي درون بستر مشخص
یک گونه آثـاري هسـتند کـه بـر دیـواره رسـی و        است.

مجتمع و به ردیف در کنار یکـدیگر بـا    صورت بهعموماً 
اند. این مقدار کمی پیشروي افقی درون خاك، کنده شده

اخـتالف سـطح زمـین     که  کار رفته هایی بهگونه در محل
هایی بـا بلنـداي نسـبتاً زیـاد     وجود آمدن دیواره سبب به

و پیشروي افقـی بـه درون     که امکان نفوذ  شده به طوري
  بنابراین مجموعه فضاهایی بـا . داشته است دیواره وجود

  

نوع ساخت و نحوه گسترش   ریخت  بستر طبیعی زمین  گونه
  ها نمونه  درون بستر

  گونه اول
دستکندهاي دیـواره رسـی،   

  نزدیک سطح زمین

ي مانند، در محل برخورد ادیواره
  با اختالف تراز زمین

  
پیشـــروي افقـــی بـــه درون  
دیواره با عمق کم و نزدیـک  

  سطح زمین

هـاي   قلعه علی آباد و بین قلعه رستم، هايبین
بافی  هاي عبا کارگاه مسکونی محله دجله بافران

محمدیـه، مسـجد مصـلی آسـیاب گـور آبــاد،      
  آسیاب مالنور

  گونه دوم
  هموار و مسطح  ر زمینیدستکندهاي  زی

ــل  در تـــراز افقـــی در داخـ
زمـین بـا گسـترش     هاي الیه

  درون زمینی

مسجد علی آباد، شبستان زیـر صـحن مسـجد    
  جامع نایین و دو آسیاب ریگاره و مهریجان

 
 .نگارندگان مأخذ:. بندي آثار دستکند نایین گونه .2 ج

104 



 
 

 
ره 

شما
16

1
 ♦ 

ار 
به

97 ♦
   

 

هاي گوناگون بر جداره دیوار رسـی کنـده شـده    عمق
نـه  هـاي ایـن گو   است. در محـدوده مطالعـاتی از نمونـه   

هاي زیر قلعه رسـتم و  دستکندبه مسجد مصلی،  توان می
ــور و    ــیاب مالن ــافران، آس ــهر ب ــاد در ش آســیاب گورآب

محمدیـه اشــاره کـرد. در نتیجــه    بـافی  عبــاهـاي   کارگـاه 
بـر   دسـتکند ابی خاص، تعدادي از آثـار  یعملکرد و مکان

دیواره رسی، با پیشروي زیرزمینـی     هايدستکندخالف  
انـد.  ي زمین ایجاد شـده ها الیهداخل  ودر زیر تراز افقی 

ــر صــحن  ــایین،  شبســتان زی ــه«مســجد جــامع ن ــا »ک ه
هـاي ریگـاره و   ها)، مسجد علـی آبـاد و آسـیاب    (پایاب

تـرین   یکی از مهـم  ند. گیر میمهریجان در این گونه قرار 
 که در اثر فرو رفتن در دل زمـین  دستکندهاي آثار لفهؤم

جـنس، بافــت،   خصوصـیات خــاك از نظـر   و همچنـین  
، آسایش محیطی است آید میوجود  رطوبت و چگالی به

 آورد. در اقلــیم گــرم وکـه  از نظــر حرارتـی پدیــد مـی   
خشک نایین با  توجه به رطوبت نسـبی انـدك، تفـاوت    

هاي مختلف و نیز در طول شبانه اي بین ماهدمایی عمده
کـه در دل   دسـتکند روز وجود دارد. بنابراین فضـاهاي   

طـور طبیعـی و بـدون اسـتفاده از      اند، بـه فر شدهزمین ح
گـرم و در فصـول    ،عناصر دیگري، در فصول سرد سال

  خنک هستند.، گرم سال
ــندگانینو ــدر ا س ــرا  نی ــژوهش ب ــت يپ ــار  نینخس ب
کـه در   دستکند يومطالعه معمار یضمن بررس دندیکوش

رواج داشته اسـت، گونـه    نییمعمول در نا يکنار معمار
مطالعات در  نیدهند. ا هیآثار ارا نیاز ا زین یلیتحل يبند

از  یکـ یآثـار   نیاز ا حیشناخت،  حفاظت و مرمت صح
باعـث   نهمچنـی  و شـود  یمحسـوب مـ   یاساس  اقدامات

شـده و بـه     نیینـا  یخیتـار  ياز معمار یبخش فیبازتعر
کمـک   کمتر مطالعه شـده   يمعمار  نوع نیشناخت بهتر ا

  .کند یم یقابل توجه
  

  

  نوشت پی   
هاي فارسـی  ذکر است که در زبان نایینی در سایر واژ الزم به .1

تبـدیل شـده اسـت. از آن جملـه     » اي«به » او«مصوت بلند  نیز
تبدیل شده » بینی«است کلمه فارسی بومی که در زبان نایینی به 

  هاي دیگر. است و خیلی نمونه
  

هاي فارسی اینگونه معنـا شـده اسـت: زمـین      . بوم در فرهنگ2
رده. (برهان) سرزمین، ناحیه. (فرهنـگ فارسـی معـین)    شیار نک

کند. (ناظم االطباء) جا و مکان جایی که در آن کسی زندگی می
و منزل مأوا. (برهان)(دهخدا، علی اکبر، لغـت نامـه، جلـد ب،    

  ).384بشر:-بس
  

ي که براي نگهداري چهارپایان دستکند. همچنین به فضاهاي  3
  شود. میگفته  Linشود (لین)  کنده می

  

. طبق تقسـیمات جدیـد کشـوري، بـافران یکـی از شـهرهاي       4
شود که در شش کیلومتري جنوب  شهرستان نایین محسوب می

شرقی نایین واقع شده است. قلعه رسـتم، قـدمگاه امـام رضـا،     
مسجد علی آباد(اوایل دوره اسالمی)، مسجد جامع (قرن سـوم  

ــاف  هجــري)، ران مســجد مصــلی و یخچــال از آثــار تــاریخی ب
  شوند. محسوب می

  

. اکثر مساجد تاریخی نایین مانند جامع محمدیه، جامع بافران، 5
 زمینـی  زیـر هاي شبستان مسجد سرکوچه، مسجد باباعبداهللا و...

گیـري از فـن آوري    ها به نـوعی بهـره   دارند که حفر وکندن آن
هـا   است ولی چون سـاختار همـه اجـزاي معمـاري آن     دستکند

در ایـن   باشـد،  اي تاقی بـا مصـالح بنـایی مـی    ه استفاده از سازه
ها نیز بندي قرار نگرفتند. همچنین در حفر زیرزمین خانه تقسیم
استفاده شده است ولی بر خـالف بناهـاي    دستکندآوري از فن

پوشـش   ها بعد از کنـده شـدن دیوارهـا و    این زیرزمین دستکند 
  شود. ها با مصالح بنایی ساخته می آن

  

ها مواضعی کـه در ارتبـاط    سیابآاین  که در . پر واضح است6
مستقیم بـا آب هسـتند ماننـد تنـوره از مصـالح بنـایی اسـتفاده        

واقع شده  جانیمهر ابیآس نیینا گرید دستکند ابیآس شود. می
 نیا يکه در حال حاضر همه فضاها باشد یدر محله باغستان م

مدفون شده اسـت و امکـان    نیزم ریاز خاك پر و در ز ابیآس
  .آن وجود ندارد هاي نقشه هیرداشت و تهب
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. در حال حاضر همـه فضـاهاي ایـن آسـیاب از خـاك پـر و
امکـان برداشـت و تهیـه    ودر زیـر زمـین مـدفون شـده اسـت

هاي آن وجود ندارد.نقشه
ک «این فضاها در اردستان پاکَنه و در کاشان . 8 نامیـده   » سی پـ

).37:1384شوند(صفی نژاد،می
ها در نایین بعد از رسیدن به مناطق شهري شـاخه   اکثر قنات. 9

هـا و... بـه   هـا، حمـام   بعـد از اسـتفاده در خانـه   شاخه شـده و 
 .)148:1374شوند(محمد مرادي، هاي کشاورزي وارد میزمین

هاي قنات ورزیجان نایین بر اثر خشک شدن قنات اکثراً  که. 10
ت خـود ادامـه   قنات محمدیه هنوز هم بـه حیـا    . انداز بین رفته

 .باشندمیها دایر ها نیز در اکثر خانهدهد و کهمی
گال «یا » گال دز«در پایین قلعه محمدیه فضایی است که به .11
هـاي حاصـله از   به معناي گودال دژ معروف است. از خاك» دژ

،  نوعی در حکم خندق قلعه بـوده اسـت   حفر  این گودال که به
است.براي ساخت قلعه استفاده شده
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