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نقش سنت و باور در تغییرات کالبدی بازسازی مسکن
پس از زلزله  1384جزیره قشم روستای گورزین*
علیرضا فالحی ،1هاله مهدی پور
 1کارشناس ارشد بازسازی پس از سانحه ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
2دانشیار گروه پژوهشی بازسازی پس از سانحه ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
**2

( تاریخ دریافت مقاله ،93/5/18 :تاریخ پذیرش نهایی)93/11/13 :

چکیده
در پی زمینلرزه آذرماه ســال  1384جزیره قشــم واقع در استان هرمزگان ،برنامه بازسازی روستاهای
آســیبدیده همانند برنامههای پیشــین بازســازی کشــور در دســتور کار قرارگرفت .این در حالیســت که
ً
ســنت و باور مردم منطقه عمدتا اهل تســنن بوده و بر نحوه زندگی آنان نیز غالب میباشــد .در مقالهی
حاضر ،ابتدا تاثیر فرهنگ و سنت مردم منطقه در مسکن پیش از زلزله بررسی میشود و سپس تغییرات
کالبدی مردم بر اساس فرهنگ و سنتهایشان که پس از زلزله اعمال نمودند ،عنوان میگردد .روش این
پژوهش مبتنی بر اســتفاده از رویکرد کیفی تحلیل محتوا بوده و از ابزارهای مشــاهده میدانی ،مصاحبه
عمیق با مســئولیندولتی ،محلی و مردم آســیبدیده و نیز بررســی اســناد مرتبط با بازسازی پس از زلزله
قشــم ماننــد مســتندنگاری از طریــق گزارش و عکسبرداری اســتفاد ه شدهاســت .برای تحلیــل دادهها،
کدگــذاری و مقولهبنــدی دادههــای حاصــل صورتگرفته و براســاس سلســلهمراتب اولویتهای تحقیق
برگزیده میشوند .مقاله نتیجه میگیرد که در بازسازی مسکن به ویژگیهای فرهنگی مردم بسیار اندک
ً
توجه شدهاست .این در حالیست که نقش فرهنگ ،سنت و باور جز الینفک روستاهای منطقه خصوصا
روســتای گورزیــن در ابعــاد کالبــدی و غیرکالبدی بــوده و در اثــر نادیدهگرفتن این موضوع مهم ،مســکن
بازسازیشده دچار تغییرات کالبدی بر اساس اعتقادات و فرهنگ مردم توسط خودشان گردیدهاست.
واژه های کلیدی
بازسازی ،سنت و باور ،مسکن ،روستای گورزین.
*این مقاله برگرفته از پایاننامهی کارشناســی ارشــد نگارنده دوم تحت عنوان “ نقش ســنت و باورها در بازســازی پس از ســانحه ( نمونه موردی
زلزله ســال  1384جزیره قشــم ،روســتای گورزین) “ اســت که در شــهریور  1393در دانشکده معماری و شهرسازی دانشــگاه شهید بهشتی ،گروه
پژوهشی بازسازی پس از سانحه دفاع شده است.
** نویسنده مسئول :تلفن ،09173685132:نمابر. E-mail: Haleh_Mehdipour@yahoo.com،076-33353186 :
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مقدمه
ً
ســوانح طبیعــی خصوصــا زلزله از دیــر باز تا کنــون در مواجهه با
ســکونتگاههای انســانی در کشــور ایران ،زندگی انســانها را تحت
ً
تاثیر خود قرار دادهاند .غالبا پس از بروز زلزله ،سازمانهای داخلی
و بینالمللــی جهــت بازســازی کالبــدی وارد منطقــه آســیبدیده
میشــوند .ا گرچه مقوالت بازســازی ،بر توجه بــه ویژگیهای قابل
لمــس و غیرقابللمــس بســیار تا کید کردهاســت ،امــا در عمل تاثیر
نامحســوس فرهنگــی و ســنتها در رونــد تامیــن مســکن پــس از
سانحه در بیشتر موارد نادیده گرفتهمیشوند.
ن که در مقایســه با
نلــرزهی  1384جزیــره قشــم بــا وجــود ای 
زمی 
ســوانح مشــابه ،مانند زلزلهی بم ،خســارات و تلفات بسیار کمتری
متحمــل شــد ،امــا بــه دلیــل شــرایط و موقعیــت خــاص منطقــه،
نــکات ظریــف و نهفتهای در برداشــت و در روند بازســازی اثرات این
ویژگیهــای نامحســوس اما تعیینکننده ،مانند ســنت و باورها ،در
تغییرات کالبدی مسکن عیان شدند .این جزیره در مجاور کشورهای
ً
عــرب حــوزه خلیجفــارس قــراردارد و تقریبا تمــام مردم روســتاهای
آسیبدیده در این زلزله مسلمانان اهل تسنن هستند که سا کنین

آن در مــواردی هماننــد معمــاری ،مذهــب ،نوع زندگــی اجتماعی و
روابــط اقتصــادی تحــت تاثیــر این کشــورها میباشــد .متاســفانه با
ً
وجــود این کــه بخشهای نســبتا وســیعی از جنوب و جنوبشــرق
کشــور دارای شــرایط فرهنگی و حتی اقلیمی مشــابهی هســتند ،اما
تجربیات مدون کافی در ارتباط با مسکن پس از سانحه وجود ندارد.
توجــه بــه ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه از دیــدگاه مداخــات
فرهنگــی و اجتماعــی در بازســازی ،باید باور و ســنتهای محلی در
ی میتواند تأثیر بهســزایی در
نظر گرفتهشــود چــرا که هر تصمیمگیر 
جامعه آســیبدیده بگذارد و حتی منجر به یک آســیب فرهنگی نیز
بشود ( .)Jigyasu1, 2013, 17در مقالهی حاضر ،ابتدا به مرور ادبیات
تخصصی ،مفاهیم فرهنگ و باور در بازسازی و ارتباط آن با مسکن
مردم بومی منطقه پرداختهشده و پس از آن روند تغییرات کالبدی
مســکن بازسازیشده دولتی ،توسط مردم روســتای گورزین ،مورد
بررســی قرارگرفتهاســت و پــس از شــناخت کلــی منطقــه روســتای
گورزین و انجام مطالعات میدانی ،تغییرات کالبدی تجزی هوتحلیل
و در نهایت نتایج حاصل جمعبندی میشوند.

مرور ادبیات تخصصی
در ارتبــاط بــا موضــوع مقال ـهی حاضــر پژوهشهــای متعــددی
در ســطح جهــان و در مناطق با آدابورســوم متفــاوت انجامگرفته
و نتایــج ارزشــمندی حاصــل شدهاســت .راپاپــورت،)12 ،1366( 2
فرهنگ را به مجموعهی ارزشها و عقاید مردمی که ایدهآلهای آنها
در یک جهانبینی شکل گرفتهاست ،اطالق میکند که در پرتو آن،
یک مجتمعزیســتی در اثــر تصمیمات و فعالیتهــای افراد مختلف
شــکل گرفتهاســت .همچنین در فرهنگ معنی خویشــاوندی ،نوع
حریم ،ســازماندهی فضاهــا ،رفتارها در طی زمــان ،آداب و تعامالت
متفــاوت میباشــد کــه در برگیرنــده ارزش ،بــاور ،اندیشــه ،دانــش،
دیــن ،آداب و ســنتها و دیگــر فرآوردههای ذهنی آن جامعه اســت
(راپاپــورت1969،؛ پوردیهیمــی .)7 ،1390،آیســان 3و الیــور،1987( 4
5و )12در مقالــهی خان هســازی و فرهنــگ بــه بســط ایــن موضــوع
نیــز پرداختــهاســت و توجــه به مــواردی از جمله فرهنــگ ،مذهب،
قومیــت ،اعتقــاد ،باورهــا و ارزشهــای مــردم آســیبدیده در تمــام
مراحــل بازســازی را امــری مهــم و حیاتی میدانــد .همچنین وی بر
روابط خانوادگی و طایفهای تا کید بسیاری داشته و از نظر او ،اثرات
این امر باعث پیچیدهتر شــدن بازتوانی منطقه میگردد .همچنین
فیلیپــس ،)102 ،1993( 5در ارتبــاط بــا ایــن موضــوع اذعــان داشــته
است که تفاوت فرهنگ در یک منطقه و کشور باعث میشود برخی
گروههــا بــه دلیــل درک کمتــر از ســنتها و اعتقاداتشــان در معــرض
خطرات و آسیبپذیری بیشتری باشند.
فرهنــگ بیــان احساســات و عقیدههای بشــر در جامعه اســت

و هم ـهی جوامــع گویشهــا ،عقیده و بــاور و آداب ورســومی دارند
کــه بین تمام اعضای آن جامعه مشــترک و با جوامع دیگر متفاوت
است و همین عناصر باعث تفاوت آنها از جامعهای دیگر میشود.
یکــی از راههای مهمی که برای شناســایی تفــاوت فرهنگی جوامع
وجود دارد ،ساختمانها و روشهای استفاده از آنهاست .مسکن
نشانهی مشخصی است از روشهایی که مردم فضاها را بر اساس
نیازشــان اســتفاده میکنند .به عنوان مثال ،میتــوان به درجهی
محرمیــت یــا امنیتی که خانــه فراهم میکند ،تعداد نفرات ســا کن
در آنها ،ارتباطات محلی ومسئولیتشــان نســبت به یکدیگر و دیگر
موارد اشاره نمود (.)Aysan and Oliver, 1987, 10
نقــش ســنت و باورها در زمینه بازســازی نه تنها شــامل میراث
ملمــوس و ناملمــوس جامعه آســیبدیده میباشــد ،بلکه با روش
زندگــی و ســاختار اجتماعــی یــک جامعــه نیــز پیونــد عمیقــی دارد
( .)Westrik6 and Neuerburg7, 2010, 1آیسان و دیویس،1385( 8
 )16اذعــان میدارنــد کــه هنگام ســانحه هشــت بخــش جامعه به
صورت محسوس و نامحسوس آسیب میبینند که در بخش بناها
عــاوه بــر موارد ســازهای و معماری کــه قابل رویت هســتند ،موارد
نامحســوس ماننــد روابط اجتماعــی ،باورها و خاطــرات ذهنی نیز
در بازســازی بایــد در نظــر گرفتهشــود .در واقع ،ســانحه نــه تنها به
مسکن و شهر بلکه به خانه و جامعه آسیب میزند و خسارتهایی
وارد میکند .اما باید این موضوع را در نظر داشــت که شــهر تنها از
ســاختمانها تشــکیل نشدهاست و بلکه شامل مردم نیز میباشد
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( .)Oliver, 1978, 126بنابرایــن خانــه در پاســخ بــه ویژگیهــای
ً
فرهنگی ،سنتی شکل میگیرد و نباید صرفا یک کالبد تلقی شود.
همچنیــن زمانی کــه یک جامعه بــا پیوند قومیتــی و طایفهای
دچار ســانحه شود ،این موضوع خود را به صورت آشکاری نمایان
مینماید .ب ه عنوان مثال روستاها ،نسبت به جوامع با پیوندهای
کمتــر فرهنگی مســائل را بهتر در خود حلوفصــل میکنند .اما گاه
ممکــن اســت عواملــی در برخــورد نامتناســب نیروهــای خارجی با
نیروهــای داخلــی ،جامعــه را تهدیــد کنــد کــه ازجمله ایــن عوامل
میتوان به اقلیت قومی ،وضعیت اجتماعی و فرهنگی و اســتفاده
از خدمات اشــاره کرد (Norris9 and Alegria10, 2008, 18; Chen et
 .)al, 2003, 159عالوهبر این در شناخت منطقهی آسیبدیده به
برخی سواالت باید پاسخداد .به عنوان مثال فرهنگ ،جهانبینی
و ارزشهــای محلــی چــه میباشــند و چگونــه بیــان میشــوند ؟یا
خطــرات فاجعه بــه وجود آمده در بیان فرهنــگ و باورهای محلی
چگونه در برنامههای بازسازی خود را نشان میدهند؟
میــری و شــا کریزاده ( )1390نیــز بــه بررســی بازســازی مســکن
روســتاهای جنگزده خوزســتان پرداخت ه و نکات مهم این تجربهها
را از منظــر فرهنگ محلی اســتخراج کردهانــد که به اختصار میتوان
به برخی از آنها اشارهنمود )1 :شیوههای معیشتی روستاییان ،اقوام
و تیرههای گونا گون در محدوده مشخص ،عاملهای تعیینکننده
شکلگیری بافت روستاها میباشد )2 .قابل تفکیکبودن فضاهای
ی آنها میباشد )3 .بازسازی
مسکن روستاها ،متناسب با شیوه زندگ 
بــدون درک مفهــوم خانه و تعریف خانــواده در فرهنگ مردم ،اتالف
زمــان و ســرمایهاســت )4 .تصور کلی خانه از الگــوی ذهنی مردم در
ارتبــاط بــا خانــه ،ریشــه در فرهنــگ ،آداب و ســنن آنهــا دارد .عالوه
بــر مــوارد مزبــور مســکن روســتایی ،دارای عملکــرد اقتصــادی مهم
و نقشــی کلیــدی در معیشــت بــوده و مکانــی بــرای تولیــد و ذخیــره
محصــوالت مرتبط با کار افــراد خانه و همچنین نگهداری حیوانات
میباشــد .لــذا میتوان اذعان داشــت کــه طراحی مســکن ،به ویژه
در مناطــق روســتایی فرآینــدی از فعالیتهــای اجتماعــی و رفتاری
استفادهکنندگان آن میباشد.

پــس از آن مقولــه اصلــی فرهنــگ و ســنت موثــر در کالبد روســتای
گورزیــن ،اســتخراج گردیــد و از طریــق کدهای حاصــل از مصاحبه
و برداش ـتهای میدانــی روســتای گورزیــن بــه ســه زیــر مقولــه بــا
عنوانهــای محرمیــت و مشــرفیت ،همــکاری و مهمــان نــوازی،
مذهب و پا کیزگی ،حاصلشدهاست.
از آنجایــی کــه روســتای مــورد مطالعــه بــه عنــوان نمونــهای از
منطقــه بایــد ویژگیهایی جامــع و قابل تعمیم بــه کل مجموعه را
داشــته باشد؛ فا کتورهایی جهت غربال روســتاها درنظر گرفتهشد
تــا ضمــن کاهــش تعــداد روســتاهای محــدودهی مــورد بررســی،
نتایــج حاصل قابلیت تعمیم به کل محدوده را داشتهباشــند .لذا
روســتای گورزیــن با مشــخصات زیــر به عنــوان نمونه جامــع مورد
بررســی دقیــق قرارگرفــت )1 :میــزان تخریــب روســتا در اثــر زلزله آذر
ماه  1384جزیره قشــم )2 ،شــیوه اســتقرار و مکانگزینی روســتای
آســیبدیده)3 ،جابهجایی روســتا در بازسازی پس از زلزله و  )4به
وجود آمدن بافتهای مختلف پس از بازسازی.
عــاو ه بــر ایــن در پژوهش حاضــر ،برای انتخــاب نمونــه خانهها
از روش نمونهگیــری تصادفــی طبقهبنــدی ۳۱استفادهشــد .بدیــن
صورتکــه در ابتــدا خانوارهــای موجود در روســتا را بر اســاس محل
اسکان (بافت قدیم ،شهرک جدید ،گورزین باال و اسکان اضطراری)،
نــوع معیشــت ،تعــداد همســران و جمعیــت اهالــی خانههــا بــه
دستههای معینی تقسیم و شمارهگذاری شده و از میان دستهها به
تناسب فراوانیشان  11نمون ه انتخاب گردید .سپس ضمن برداشت
میدانی ،کروکی و عکســبرداری ،با اهالی و ســا کنین خانههای مزبور
نیز مصاحبههای عمیق در قالب پرسشهای از پیشآماده شده در
زمین ه صحبت با سا کنین انجامگرفت .در نهایت پاسخهای حاصل
را کدگذاری کرده و زیرمقوالت استخراج گردید (نمودار .)1
همچنین در هر نمونه انتخابی از بافت جدید (شهرک) ،درصورتی
که خانهی پیش از زلزله آنها در بافت قدیمی روســتا قابل برداشــت

چارچوب نظری و روش تحقیق
بررســی متــون تخصصــی مرتبــط نشــان میدهــد کــه ضمــن
اتخــاذ رویکــرد کیفــی ،میتــوان از طریــق روش ا کتشــافی و
ذهنکاوی ســا کنین روســتای مورد مطالعه به بررسی مسکنهای
بازسازیشــده ،دس ـتیافت .همچنیــن ایــن روش بــرای تفســیر
ذهنــی محتوایــی اطالعــات حاصــل از مصاحبــه و مشــاهدات
دقیــق در فضاهــای مســکونی تغییریافتــه ،از طریــق طبقهبنــدی،
کدبنــدی و تمســازی ،مناســب میباشــد .از ایــن مســیر میتــوان
اصالــت و حقیقــت دادههــا را بــه گونــه ذهنــی ،اما با روشــی علمی
تفســیر نمــود ( .)Kondracki 12 et al., 2002, 225نتایــج حاصــل از
مصاحبههای عمیق حا کی از آن اســت که روستاییان به تغییرات
کالبدی مسکن توسط خودشان پس از زلزله بر اساس نیازهایشان
اشارههای بسیاری داشتند ،که تم این پژوهش را شامل میشود.

نمودار -1تحلیل محتوای کیفی مقاله.
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بــوده باشــد ،آن مســکن نیــز جهــت تحلیــل روش ـنتر نیز به وســیله
عکسبرداری و انجام کروکی مستند گردیدهاست .در ادامه به تحلیل
عمیق یکی از مســکنهای بازسازیشده در بافت جدید که مسکن
آنها در بافت قدیم نیز باقیمانده ،پرداختهخواهدشد .در تصویر ،1
بافتهای موجود روستای گورزین پس از سانحه مشخص شدهاند.
در این میان به منظور حصول اطمینان از صحت تعداد نمونههای
انتخابی ،از اشباع نظری ۴۱بهره گرفتهشد .طبق این نظریه ،وضعیتی
از تعــداد نمونههــا میباشــد کــه داده بیشتری یافت نمیشــود که
پژوهشگر از طریق آنها بتواند مقوالت را گسترش دهد (Glaser15 and
 .)Strauss16, 1967در این حالت نگارندگان دادههای مشابه را بارها
و بارهــا در مســکنهای برداشــت شــده روســتای گورزین مشــاهده
نمودنــد و روایــی و پایایی روش کار تا حدود زیادی مســجل گردید.

شناخت مسکن روستایی قشم
جزیره قشم ،پهناورترین جزیره خلیجفارس است که در دهانه
تنگه هرمز قراردارد .خلیج فارس از دیرباز تا کنون محل رفتوآمد،
گــذر ،اختــاط و ارتباط اقــوام مختلف دریانورد ،تاجــران ،نظامیان
و توریس ـتهایی بــود ه اســت کــه آداب ،ســنن ،زبــان ،اندیشــه و
مذهبهــای گونا گونــی داشــتهاند .همیــن امــر باعــث شدهاســت
کــه فرهنــگ ،فولکور ،زبــان و عقاید مــردم این منطقه دســتخوش

تصویر -1نمونههای برداشت شده از بافتهای روستای گورزین پس از زلزله.

تصویر -2خانه ،سردر بومی مسجد در روستاهای جزیره قشم.

تغییرات و تحوالتی نسبت به سایر مناطق ایران شود .واضح است
که فضاها برطرفكنندهی نیازهای اهالی سا کن در آن میباشند و
سا كنین براساس نیازهای مذهبی ،فرهنگی و اساسی خود فضاها
را تعریف میكنند .بنابراین نحوهی ورود به بنا ،مسیرهای حركتی
موجــود ،روابط فضاهــای داخلی با یكدیگر و بــا فضاهای بیرونی و
همچنین با محیط بیرون و دیگر فضاها باید شــناخته شــوند .این
موضوع را باید در نظر داشــت که بســیاری از باورها و اعتقادات در
اثرگذاری بر روی یک فضا مشترک میباشند و در کنار هم باعث به
وجودآمدن آن میشوند (تصویر .)2

زلزله  1384جزیره قشــم و روســتای بازسازی
شده گورزین
در آذر مــاه ســال  1384زمیــن لــرزهای با قدرت  5/9ریشــتر جزیره
قشم را لرزاند .مرکز این زمینلرزه در قسمتهای میانی جزیره بوده و
زونی با کشیدگی تقریبی شمال شرق -جنوب غرب (که از جنوب غرب
روســتای گورزین تا شــمال شــرق آن میگــذرد) ،را تحت تاثیــر قرارداد
(اداره کل حــوادث و ســوانح غیرمترقبه اســتان هرمــزگان .)1384 ،در
ایــن میان ،بیشــترین خســارات بــه روســتای  185خانــواری تنبان و
روســتای  240خانــواری گورزیــن وارد آمــد .روســتای گورزیــن یکــی از
روستاهای بخش شهاب شهرستان قشم میباشد که در فاصلهی60

41
نقش سنت و باور در تغییرات کالبدی بازسازی مسکن
پس از زلزله  1384جزیره قشم روستای گورزین

کیلومتری از شهر قشم و در وسط جزیره واقع شده است .این روستا
نیز جزء دهستان صلخ به مرکزیت روستای طبل میباشد (تصویر .)3

چالشهای مراحل تامین سرپناه
اسكان اضطراری
ت اولیه ،بر اســاس جمعیت
پــس از وقــوع زلزلــه و امــدادونجــا 
هــر خانــواده ،چادرهایــی توســط هاللاحمــر ،توزیــع شــد .در این
راســتا ،موضــوع چند همســری بــودن ه ر خانــواده نیز مــورد توجه
قرارگرفتــه و بــر اســاس تعــداد همســران بــه آنهــا چــادر ارائهگردید.
همچنین ،مامورین هاللاحمر و دیگر ســازمانها ،هماهنگیهای
الزم را بــا رهبــران محلــی بــه عمــل آوردهبودنــد و رهبــران محلی با
شناخت جامع و كاملی كه از روستای خودشان داشتند به توزیع
كمكهــا میپرداختنــد .در این میــان افراد خودشــان چادرها را به
گونهای برپاكردند كه یك فضای خصوصی میان چادرهای اقوام با
وابستگی نزدیک ،كه قبل از زلزله هم به صورت گسترده با یکدیگر
زندگی میكردند ،ایجادشــود .عدهای دیگر دارای نخلستانهایی
بودنــد که بــرای حفظ محرمیت بیشتر خانوادههایشــان به بافت
مغ 17پناه برده و در آنجا کپرهایی بر پا کردند.
اسکان موقت و دائم
تامیــن اســکان موقــت در بســیاری مــوارد بــر دوش ســا کنین قرار
دادهشــد .در بعضی از روســتاها که تخریب کمتری داشتند ،مردم در
خانههای قبلی خود در مدت دو ســالی که مســکن بازسازیشــده و
نوساز به آنها تحویل گردید باقی ماندند .البته اسکان موقت هر روستا
و خانــواده بر اســاس شرایطشــان مانند ســن ،وضعیت مالــی ،تعداد

افــراد خانــواده و میزان تخریــب خانهها ،صورت گرفت .پــس از گذر از
دو مرحلهی پیشین ،یعنی اسکان اضطراری و موقت ،بازسازی برای
اســکان دائم آغاز گردید .بنیاد مســکن هرمزگان بــه عنوان متولی امر
بازســازی مسکن در مناطق زلزلهزده حضور داشــت و در حدود  4الی
 5نمونه نقش ـهی خانه با متراژهــای  60الی  110متر مربعی ،در اختیار
مردم قرار داد تا هر خانواده پالن مورد نظر خود را انتخاب کند .نکتهی
ً
قابل توجه این است که تقریبا هیچ کدام از مردم خانهی خود را طبق
این نقشــهها تکمیل نکردند و خودشــان فضاهای درونی را بر اساس
نیازهای روزانه و شیوهی زندگیشان تقسیمبندی نمودند.

بررسی مسکن منتخب
ا گر چه نمونههای مسکن متعددی در پژوهش مورد بررسی قرار
گرفتهانــد ،لیکــن به دلیل رعایت اختصار در ایــن مقاله صرفا به یک
نمونــه کامل اشــاره میشــود .در ایــن بخش ابتدا ،مســکن را قبل از
وقوع زلزله و پس از بازسازی بررسی نموده ،درنهایت این دو مسکن
را با یکدیگر مقایسه و نتایج حاصل جمعبندی خواهندشد.
الف) پیش از زلزله
پیش از زلزله ،این خانوارها با یکدیگر و در دو خانهی مجاور هم
زندگی میكردند .۸۱فضاهای مورد نیاز و زیســتی آنها در جبهههای
مختلــف حیــاط پرا كنــد ه و هردو خانــه از طریق ســكویی درحیاط
بــه یكدیگــر متصــل شــدهبودند .همچنیــن بــه علــت جلوگیــری از
ورود بــوی غذاهــا بــه فضای داخلــی در خانهی قدیمی آشــپزخانه
دور از اتاقهــا قــرار داشتهاســت (تصویر  .)4عالوه بر این ،ســرویس
بهداشــتی در خانههــای قدیمــی مجــزا از اتاقهــا بــوده در حالــی

تصویر -3موقعیت روستای گورزین در تقسیمات سیاسی کشور.

تصویر الف۴-

تصویر  -4پالن و تصاویر خانه در بافت قدیم روستای گورزین.

تصویر ب۴-
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كــه این فضــا در خانههای جدیــد وارد فضای داخلی شدهاســت و
ً
مجددا خود افراد یک سرویسبهداشتی در خارج از فضای داخلی
جهت استفاده روزمره اضافه نمودهاند .به علت روش وضو گرفتن
ً
اهــل ســنت در حیــاط خانههــا حوضی وجــود دارد که معمــوال در
ً
حریم حیاط خصوصی ســاخته میشــود .البته عموما حوضی هم
ً
بــرای مهمانهــا در كنــار ســرویس بهداشــتی مهمــان که غالبــا در
فضای باز عمومی میباشد ،قرار میدهند.
ب) پس از زلزله
پــس از زلزلــه ،اهالــی خانــه دو زمیــن در مجــاورت هــم انتخــاب و
خانههــای خــود را بنــا نمودهانــد .این خانههــا از نظر سلســلهمراتب
ارتباطــی شــبیه بــه خانههــای روســتای قدیمی آنهــا میباشــند ،اما
چیدمان فضایی داخل هر خانه متفاوت است و براساس سلیقه هر
یك از آنان ساخته شدهاند .پیش از زلزله ،سکو محل تقاطع و اشتراك
خانههای مسكونی صاحبخانه و پسرش بود .اما ا كنون دیواری کوتاه
(در حدود  80سانتیمتر) خانههای آنها را جدا كرده است (تصویر .)5
فضاهایــی كــه در خان ـهی قدیــم دور تــا دور حیــاط چیــده
شــدهبودند ،ا كنــون در یك قســمت جمع شــدهاند .پــس از مدتی
پســر دیگر ایــن خانواده ازدواج كرده و پــدرش در حیاط خانه خود
برایــش خان ـهای ســاخت و فضاهای اولی ـهی مورد نیــاز او را فراهم
نمود که باعث کوچکتر شــدن حیاط گردیــد و دیگر فضایی برای
قرارگیــری ســون ۹۱وجــود نــدارد و سیســتم ارتباطــی میــان اعضای
خانواده را تا حدودی مختل نمودهاست .نکته دیگری که باید به

آن اشــارهنمود ،حفظ تعدد ورودیها که از خصلتهای همکاری
و اهمیت به صله ارحام مردم این روستاست ،میباشد.

تحلیل دادهها
پــس از نمونهگیــری ،مشــاهدات و برداشــتهای میدانــی،
مصاحبه عمیق با مســئولین ،رهبران مذهبی و مردم سانحهدیده
روستای گورزین باید بر اساس موضوع پژوهش یک واحد تحلیل،
تعییــن میگردید .هولســتی ( ،)1373واحد معنــا (واحد تحلیل) را
در تجزیــه و تحلیــل کیفــی به پنج دســته عمــده )1 :کلمه یــا نماد،
 )2تــم (مضمــون) )3 ،کارا کتر (شــخصیت) )4 ،پارا گــراف و  )5آیتم
یا عنوان ،تقســیم نمودهاســت .این موضوع نیز قابل ذکر میباشد
ً
که واحد معنا در تحلیل محتوای کیفی معموال مضمون میباشــد
(معروفــی و یوســفزاده .)1388 ،در ایــن پژوهــش نیــز بــر اســاس
نــوع موضــوع ،واحد تحلیل بازســازی روســتای گورزیــن ،مضمون
میباشد و این مضمون ،تغییرات کالبدی مسکن توسط سا کنین
پــس از زلزلــه ،را در بر میگیرد .همانطور که در بررســی مســکن ذکر
شــد ،کدهای اســتخراجی به ســه زیر مقوله تقســیمبندی گردید.
زیرمقــوالت نیــز خــود زیر مجموعه یــک مقوله اصلــی تاثیر فرهنگ
و ســنت بــر ایــن تغییــرات کالبــدی کــه مــردم روســتای گورزیــن بر
خانههایشــان دادهانــد ،میشــود (نمــودار  .)2پــس از اســتخراج
کدهــا ،ســه زیــر مقوله انتخــاب و به بســط این مقــوالت و کدها به
طور دقیقتر پرداختهشد.

نمودار  -2روند تحلیل محتوای کیفی پژوهش.

تصویر الف۵-

تصویر  -5پالن و تصاویر خانه در بافت جدید روستای گورزین.

تصویر ب۵-
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پس از زلزله  1384جزیره قشم روستای گورزین

زیر مقوله الف) محرمیت و مشرفیت
اهالــی روســتا ،بــه دلیــل داشــتن اعتقادات بــاال بــه محرمیت،
چیدمــان و کاربــری فضاهــا را به گون ـهای تغییر دادنــد كه در طول
روز فضاهایی كه خانمهای خانه بدانها نیاز دارند از دید نامحرم
پنهــان بماند .۰۲دسترســی افراد خانه و نظــام چیدمان این فضاها
براســاس عملكــرد هریك از اعضا میباشــد که به عنــوان مثال زنان
در خانــه ارتباطشــان میان آشــپزخانه ،اتاق ،حیــاط و گواچ ۱۲بوده
که این حركت چرخشی در فضا باعث به وجودآمدن نظام جدایی
ط خانه خود را پس از بازســازی
گردیدهاســت .به همین دلیل حیا 
به دو بخش کلی زیســتی-خدماتی و خدماتی -معیشــتی تقســیم
نمودهاند( 22تصویر.)6
زیر مقوله ب) همکاری و مهمان نوازی
پــس از زلزلــه ،اهالــی بــر اســاس ســبک زندگــی جمعــی كــه از
گذشــته در روســتای گورزیــن رایج بــوده ،چیدمــان فضاها و روش
زندگــی خــود را ادامــه دادنــد .بر این اســاس بســیاری از اهالی پس
از بازســازی بدون برپا کــردن دیوارهای حیاط ،عرصه و عیانهای
کوچکی که به ظاهر مرز دقیقی ندارند ،برای خانههای خود منظور
کردهبودند .به طور کلی افراد هر خانواده ســنن اجتماعی روســتا را
مانند روند جداســازی و مســتقل شــدن فرزندان پس از سانحه در
معماری خود تاثیر دادهبودند .۳۲البته این ســنت گردهمآمدن به
گفته خیلی از اهالی موجب گردید که روند ســاماندهی بازســازی را
سریعتر از حد عادی طیکنند.
همچنیــن نیــاز به ارتباطات خانوادگــی و فامیلی (صله ارحام)
و همســایهها اعــم از زن و مــرد باعــث بــه وجــود آمــدن فضاهایی
بــا دسترس ـیهای اضافــی در خانههــای بازســازی شــدهبود .بــه
عنــوان نمونه میتوان به وجود دربهای فراوان اشــاره نمود كه
ً
عمومــا دو درب بــه كوچههــای اطراف و یك الــی دو درب دیگر به
واحدهای همسایگی مجاور (در صورتی كه نسبت فامیلی داشته
باشــند) دسترســی دارنــد .پــس از بازســازی نیــز ،افــراد خانههای
خــود را به گون ـهای انتخاب كرده كــه اقوام مجاور یكدیگر ســا کن
شــوند .ســپس دربهایی به خانههــای یكدیگر بــاز نموده و این
گونــه ارتباط خود را ادامه دادهاند.

تصویر  -6سلسله مراتب فضایی ایجاد شده توسط سا کنین.

همچنیــن وجــود مهمانخانــه بــرای مهمانهــای غریبهتــر و
ورودیهایــی کــه برای صحبتهای مكــرر روزانــه و در مدت زمان
كم ســاخته شدهاند نیز گواه بر این موضوع است (امینیان،1390 ،
 .)60ســاخت مجلسهایــی ۴۲بــه دور از فضــای اصلــی خانه پس از
هشــت ســال با وجــود کامل نشــدن بعضــی از قســمتهای خانه،
نشــانگر میــزان تعصب اهالی بــر ورود غریبهها بــه حریم خصوصی
خانــه اســت .بــا ایــن وجــود ،رعایــت مشــرفیت و تقســیمبندی
فضاهــای منــزل بــه اندرونــی و بیرونــی بــه معنــای بیاحترامــی به
مهمان نمیباشــد .بلعکــس فضای داخلی و خارجــی مجلس را با
ً
کیفیت بهتری ساختهاند و معموال دارای تزئینات بسیاری است.
در حالیكه اتاقهای ســكونتگاهی خودشــان پس از بازســازی در
بسیاری از موارد به این صورت نمیباشد.
زیر مقوله پ) مذهب و پا کیزگی
مســلمانان چــه شــیعه و چــه ســنی بــه طهــارت و پا كیزگــی
اهمیــت زیــادی میدهنــد .پــس از بازســازی اهالــی روســتای
َ
گورزین با وجود آشــپزخانهای بزرگ و با امکانات در داخل خانه،
َ
آشــپزخانهای در فضای خار ج را برای آشــپزی روزمره ساختهاند.
زیرا ســا کنین عالقهای ندارند كه فضای تر و خشــك به هم نزدیك
باشــند .فضاهای دیگر تر ،مانند ســرویس بهداشــتی و حمام ،نیز
در فاصلهی دور از فضای داخلی بنا و ســرویس بهداشــتی داخل
خانــه را بــه انبــاری تبدیــل کردهانــد .در واقــع در زمــان طراحــی
بــه ویژگیهــای فرهنگــی و بــاور مــردم روســتا توجه کاملی نشــده
و فضاهــای ســاخته شــده توســط ســا کنین مــورد پذیــرش واقــع
نگشــته و ســعی در تبدیل فضاهای جدید بــه فضاهای مورد نیاز
خود به ســبک پیش از زلزله نمودهاند.
در این روســتا نیز ســرانه مســجد به نســب جمعیت آن باالتر از
حــد معمــول بودهاســت .علت این امر نیــز باور مردمی اســت كه با
شــنیدن صــدای اذان بایــد بتــوان بــا پای پیــاده به مســجد ،برای
نماز جماعت ،رســید ..نکته قابل توجه این است که این مساجد
زودتــر از خانههــای خــود در چهار بافــت موجود با کیفیــت باالتر از
خانههای خود ،ســاخته و یا بازســازی شدهاند .در میان مصاحبه
عمیــق بــا اهالی روســتا ،این باور عمیــق مردم که در هــر مکانی که
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مســجد وجود دارد ،آبادی اســت ،نــه هرمکانی كه آبادی ســاخته
شــود مســجد باید باشــد ،را بــه خوبی مشــاهده میشــد .بنابراین
اولیــن اقدامی که مردم روســتا برای شــكلگیری ســكونتگاه خود
انجام دادهاند ،ســاخت مســجد اســت .به عبارت دیگر ،این مردم
براســاس اعتقاداتشــان بــرای اینكــه بــه سكونتگاهشــان معنــی
بدهند ابتدا به ســاخت مســجد اقدام میكنند و ســپس بر اســاس
آن فضاهــای ســكونتگاهی خــود را شــكل داده و مفصلهــای
معماری و شهرسازی را ایجاد میكنند.
همچنین جهتگیری بنا در این مناطق بر اســاس جهتهای
آئینی و مذهبی میباشد (قبله ،كوش ،گاه و سهیل .)۵۲جهتگیری
بناهای مســكونی نیز هم جهت با جهتگیری مسجد و قبله است
چــرا کــه بر اســاس اعتقادات آنها احداث بنا به ســمت قبله ســبب
خیر و بركت میباشــد .بســیاری از باورهایی که پیش از زلزله میان
مردم مورد قبول بوده و خود را در کالبد نشــان میداد پس از زلزله
نیــز تاثیــرات خود را بر جای گذاشــته و تمایل مردم به بازگشــت به
زندگی پیشــین محســوس اســت .با وجود گذشــت بیش از هشت
سال از آغاز بازسازی ،این باورها و سنتهای مردم بومی است که
ساختمانها را بر اساس نیازهایشان تغییر میدهد.

جمعبندی تحلیلدادهها
در واقــع زندگــی جمعــی کــه ناشــی از ارزش و باور ســا کنین به
تعــاون و همــکاری اســت ،بــار دیگــر خود را نشــان دادهاســت .به
عنــوان نمونــه ،یکــی از اقداماتــی کــه انجــام دادهاند ،بنــا نکردن
دیوارهــای حیاطهــا میــان ســاختمانها میباشــد که بــا این کار
بیشــتر به زندگی جمعی که باب میل آنها بوده ،نزدیک شــدهاند.
همچنین ،برای به جا آوردن رسم صله رحم ،در میان خانههای
خــود با همسایگانشــان در صورتــی که فامیل بودنــد ،دربی برای
گــذر قــرار دادهاند .موضوع محرمیت و حجــاب نکته مهم دیگری
بــرای ســا کنین ایــن روســتاها میباشــد .همانطــور کــه در نقش ـ ه
خان ـه پیــش از زلزلــه در روســتای قدیم ارائه شــد ،سلســله مراتب
فضایــی محرمیــت به شــدت رعایت شــده بود .اما در نقش ـههای

طراحــی شــده توســط مهندســین بنیــاد مســکن ،ایــن محرمیت
بســیار کاهــش پیدا کردهبود کــه با ایجاد تغییراتی ســا کنین آن را
نزدیــک به اعتقادات مذهبی خود نســبت بــه حجاب و محرمیت
کردهانــد .بــا ایــن حــال ،اهالــی خانههــا علیرغــم گذشــت هشــت
ســال احســاس میکنند که ایــن محرمیت هنوز بــه خوبی رعایت
نشــده و بنابــر ایــن نیــاز ،هــم ا کنــون در حــال ســاخت مجلســی
مجــزا در ابتــدای ورودی خانههــای خــود در حیاط میباشــند تا
مهمانهــای غریبــه دیگــر بــرای ورود بــه مجلــس مجبور بــه عبور
مسافتی در حیاط نشوند.
در مســکن جدید ،همانند مســکن در روستای قبلی از اتاقها
اســتفاده چند عملکردی کرده که ایــن موضوع خود با باور مردم
به قناعت و پرهیز از اســراف میباشد .ساخت سرویس بهداشتی
و آشــپزخانهای مجزا در حیاط خلوت ،توجه ویژهی ســا کنین به
پا کیزگــی و طهــارت و جــدا کــردن فضاهــای تر و خشــک از فضای
داخلــی و زیســتی را نشــان میدهــد .عــاوه بر این ،طبــق آداب و
عــادات گذشــته خــود در حیــاط و فضــای آزاد آشــپزی میکردند،
لــذا آشــپزخانهی اصلــی خــود را بــه بیــرون انتقــال داده بودنــد.
کروکی خانههای پیش و پس از زلزله نیز نشــان میدهد که نقش
باورهــای مــردم در ســازماندهی فضاهــا و رعایــت سلســلهمراتب
بســیار پــر اهمیــت بــوده و منجــر بــه تقســیمات تعریــف شــدهای
گشتهاست (تصویر .)7
حیــاط بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن فضاهــا بــرای ایجــاد
سلســلهمراتبی کــه در اثــر بــاور آنهــا به وجــود آمده ،نقــش مهمی
را ایفــا میکنــد .در خانههــای ســنتی گذشــته ایــن حیاطهــا
بودنــد کــه در میــان فضاهایــی کــه فعالیتهــای مختلــف در آنها
بــه وقــوع میپیوســت ،پیونــد صحیحــی را ایجــاد میکردنــد و
زندگــی جمعــی در آنهــا به این ترتیــب ادامه داشتهاســت .اما هم
ا کنــون حیاطهــای اصلی در کنــار یکدیگر قــرار گرفتهاند و فضای
گســتردهی بال استفادهای را ایجاد کردهاند و تنها فضای کوچکی
در یکــی از جبهههای عرضی بنا جهــت انجام فعالیتهای روزانه
آن هــم به طور مشــترک میان خانوادههایی که زندگی هســتهای
ندارند ،باقی ماندهاست.

تصویر -7راست به چپ ،دیا گرام خانه در روستای قدیم پیش از زلزله و دیا گرام مسکن بازسازی شده در شهرک.
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نقش سنت و باور در تغییرات کالبدی بازسازی مسکن
پس از زلزله  1384جزیره قشم روستای گورزین

نتیجه
نتایــج حاصــل از تحلیل بازســازی روســتای گورزیــن ،اهمیت و
توجه ویژه به اعتقادات وآداب و رسوم اهل تسنن و لحاظ کردن آن
موارد را در برنامه ریزی بازسازی ،مورد تا کید قرار می دهد .به عنوان
مثال مواردی مانند :محرمیت و مشرفیت ،تکریم مهمان ،همکاری
و طهــارت از دیــدگاه اهل تســنن با نگاه خاصی نگریســته می شــود.
ً
یافتههای حاصل نشــان میدهد که نه تنها اهالی واحدهای صرفا
اسکلتی خود را بر اساس نقشههای بنیاد مسکن تکمیل ننمودند،
بلکــه تغییــرات فراوانــی را با توجــه به اصــول اعتقادی و رفتاریشــان
اعمــال نمودنــد .باورهایی مانند تعاون و همــکاری باعث گردید که
ً
مــردم بــه زندگــی گســترده و جمعــی روی بیاورنــد و مجــددا در کنار
یکدیگــر با محدودههای معین و مشــخصی که خــود به آنها آ گاهند
زندگــی کننــد .محرمیت نکتهای اســت که همــواره در ایــن مقاله بر
ً
آن تا کید شدهاســت .اهالی روستا در خانههای جدید خود مجددا
فضاهای خصوصی و عمومی ایجاد کردهاند ،با این تفاوت که هر یک
از این حریمها دســتخوش تغییرات مســاحتی شــده بود .به عنوان
مثال ،در خانههای قدیمی حریم خصوصی برای فعالیتهای خانم
خانه مســاحتی بســیار کمتر از حیــاط رو به رو نبــود .در حالی که در
خانههای جدید در شــهرک به این حیــاط خلوت برای انجام کارها
و فعالیتهــای روزانــهی زنــان خانه فضای بســیار کمــی اختصاص
یافتهبــود .عــاوه بر این ،قناعت نیز همچنان ســرلوحهی این مردم
در زندگی اســت .به گونهای که بنیاد مسکن برای هر عملکرد در هر
خانــه فضایــی مجزا دیده بــود اما زمانــی که طراحی به دســت خود
سا کنین انجام شد ،فضاها را مطابق میل خود تغییر دادند و در هر
اتاق فعالیتهای مختلف و چندگانهای را انجام میدادند.
همچنیــن در خانههای روســتای قدیم ،فضاهای تر از خشــک
مجزا بوده و ســعی میشــد که با فاصل ه از فضای زیســتی خانه قرار
بگیرند .اما در خانههای جدید ســرویس بهداشتی در داخل خانه
قرارگرفتهاســت که با این وجود ،با انتقال آن از ســرویس بهداشتی
حیــاط اســتفاده میشــود .در مســکن بازسازیشــده ،مــردم
آشــپزخانهای مجــزا بــرای خود بیــرون از خانــه و در حیــاط خلوت
ساخته بودند که فعالیت اصلی آشپزخانه در آنجا صورت میگرفت

(همانند خانههای پیشین خود).
علیرغــم رواج مشــاغل گونا گــون میان مــردم روســتای گورزین،
سلســلهمراتب فضایی که برای خود ایجاد کردهاند ،بسیار شبیه به
یکدیگر میباشد .این امر حا کی از آنست که در ذهن مردم روستای
گورزیــن باورهای یکســانی وجود دارد که تاثیــر عمیقی بر روی کالبد
بناهایشــان میگــذارد .افزون بــرآن ،یکی دیگر از باورهــای این مردم
صلــه رحــم میباشــد کــه در خانههــای قدیمــی آنهــا بــه واســطهی
وجــود ورودیهــا و درهــای متعــدد بــه خانههــای یکدیگــر از جبهه
هــای مختلف حیــاط به خوبی دیــده میشــد .در خانههای جدید
نیز زمینهای مجاور هم را خویشــاوندان نزدیک گرفته بودند که یا
میان خانههای آنها دیواری وجود نداشت و یا ا گر با دیوار جدا شده
بودنــد ،از طریق در با یکدیگر در ارتباط بودند .به طور کلی میتوان
اذعان داشــت بــا وجود اینکه چیدمان فضاها تغییر کردهاســت ،اما
باورهــا بــه گونــهای خــود را در سلســله مراتــب فضایی جــای داده و
فضاها را مطابق میل مردم به وجود آوردهاند.
در خاتمــه میتوان نتیجهگیری نمود که در تدوین برنامههای
ً
بازســازی خصوصــا برای اهل تســنن یــا دیگر اقلیتهــای مذهبی،
ابتدا باید شــناختی جامع نســبت به مردم و باورهایشــان پیدا کرد
سپس به بازسازی اقدام نمود .لذا توصیه میگرددموارد زیر جهت
بهبود برنامههای بازسازی آتی در منطقه مد نظر قرار گیرند:
• شــناخت کامــل و جامــع منطقــهی ســانحهدیده ،تاثیــر بــاور و
فرهنــگ مــردم در فعالیتهــای روزانــه و در نهایــت کالبــد بنــا،
بهدست آوردهشود.
• بــا توجــه بــه مســئلههای خــاص فرهنگــی ناشــی از قومیــت و
مذهــب ،شناســایی رهبــران مذهبــی و سیاســی جامعــه کــه مورد
پذیــرش مــردم ســانحه دیدهانــد ،در شناســایی جامعــه و افــراد بر
اساس قابلیتهایشان بسیار موثر میباشد.
• در نظرگرفتن ارزشهای هر جامعه برای هویت بخشی به بازسازی
آن جامعــه ،بــا مشــارکت و مســئولیتدهی مــردم ســانحهدیده در
زمــان طراحــی و برنامهریــزی بــا باورهــای آنها بیشــتر آشــنا شــده و
برنامهریزی به سود سانحهدیدگان ،جهت دادهمیشود.
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 18پدر خانواده همراه با پسر بزرگتر خود كه ازدواج كردهاست.
 19تختهایی جهت نشستن و گردهماییهای خانوادگی که به وسیله برگ
درخت نخل ساخته میشود.
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 20البته بر اساس سن خانمها این عملكردها متفاوت است (همانطور كه در
حجاب آنها متفاوت است نظیر استفاده یا عدم استفاده از برقعه).
 21آغل یا طویله.
 22البتــه باید این موضوع را در نظر داشــت كــه زندگی در میان خانوادههای
این منطقه به صورت گسترده است و گاهی چندین فرزند ( به خصوص فرزندان
پسر) یک خانواده با آنها و در کنار یکدیگر زندگی كنند که این تقسیمبندی برای
هر خانواده مجددا تكرار میشود.
 23در خانوادههای گســتردهی روســتایی قشــم ،فرزندان پسر پس از ازدواج
بــرای مدتی در خانهی پــدری میمانند تا زمانی كه خودشــان بتوانند روی پای
خــود بایســتند و مســتقل شــوند .در صورتــی کــه چنــد پســر بــا هــم ازدواج كنند
گتــر خواهد بود .در این میــان ،خانهها دارای
فضــای بزرگتر متعلق به پســر بزر 
حریمهایی میباشد كه نامرئی است اما در میان سا کنین وضع شده است.
 24اتاق مهمان.
 25جهتهای بادهای محلی است که هریک ویژگی دارد و به آنها شخصیت
و ویژگیهایی دادهاند.
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