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مستندسازی بازسازی شهر فردوس پس از زلزله
سال * 1347
غزاله شادیفر** ،1علیرضا فالحی
 1کارشناس ارشد بازسازی پس از سانحه ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه شهید بهشتی و مدرس دانشگاه غیردولتی
ارشاد دماوند ،تهران ،ایران.
 2استاد گروه بازسازی پس از سانحه ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران.
2

(تاریخ دریافت مقاله ،96/5/2 :تاریخ پذیرش نهایی)96/7/5 :

چکیده
شــهر فردوس در اســتان خراســان جنوبی در زلزله دهم شهریور سال  1347دچار تخریب وسیعی شد .در
مرحلهی بازســازی ،مردم به دو گروه تقســیم شــدند .گروهی به رهبری یکی از شــخصیتهای مذهبی،
محلی را که بعدها به اسالمیه شهرت پیدا کرد برای بازسازی پیشنهاد دادند و گروه دوم کسانی بودند که
در فردوس ماندند .در نهایت با تصمیم دولت ،شهر جدید مجاور شهر قدیم ساخته شد .در شهر جدید،
عدهای از مردم از ساختمانهای دولتی استفاده نکرده و خود شروع به ساخت خانه کردند .درواقع بعد
از زلزله ،ســه نوع فعالیت بازســازی با هم در حال اجرا بود .هدف این پژوهش ،شــناخت بازســازی شهر و
مسکن فردوس بعد از زلزله و تحلیل وضعیت موجود در سطح کالن (شهر) و خرد (مسکن) میباشد .در
راستای رسیدن به این اهداف ،از رویکرد کیفی استفاده شدهاست و روشهای اصلی گردآوری اطالعات،
مشاهده ،بررسی اسناد و مصاحبه عمیق میباشد .از نتایج این پژوهش چنین برمیآید که بعد از گذشت
 48سال از وقوع زلزله ،هر دو بازسازی مردمی و دولتی ماندگار میباشد .اما در مناطق دولتیساز ،توجه
ن شدهاست در عوض سنتها و نیازهای اقتصادی،
بیشــتری به افزایش مقاومت و کارایی شــهر و مســک 
اجتماعی و فرهنگی سا کنین کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

واژههای کلیدی
بازسازی ،زلزله ،شهر فردوس ،مسکن ،بازسازی مردمی و دولتی.
*این مقاله برگرفته از پایاننامه کارشناســی ارشــد نگارنده اول تحت عنوان" :مستندسازی بازسازی شهر فردوس پس از زلزله سال  " 1347اســت که
در شــهریور  1395در دانشکده معماری و شهرسازی دانشــگاه شهید بهشتی ،گروه پژوهشی بازسازی پس از سانحه دفاع شده است.
**نویسنده مسئول :تلفن ،09359771010 :نمابر. E-mail: ghazalehshadifar89@gmail.com ،021-88241263 :
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مقدمه
فقــدان اطالعــات و مســتندات معتبــر از تجربیات بازســازیهای
گذشته ،از جمله مهمترین نقاط ضعف در مطالعات بازسازی در ایران
قلمداد میشــود .بدیهی است مستندســازی بازسازیهای گذشته
میتواند مفید باشد ،لیکن بسیاری از اطالعات و تجربیات مربوط که
بتوان از آنها برای برنامهریزیهای بعدی کمک گرفت ،وجود ندارد.
یکی از این تجارب بازسازی در کشورمان ،در شهر فردوس اتفاق
افتــاد .فــردوس یکی از شــهرهای دیرینه ایران اســت کــه با توجه به
موقعیت جغرافیایی و اقلیمی و لزوم تطابق با شرایط زیستی سخت
کویری ،واجد ویژگیها و ابداعهای زیبایی در ســاختار شهری بوده
اســت .وقــوع زلزلــه ویرانگــر ســال  1347در دو روز متوالــی ،موجــب
تخریب و یا آسیب به بیش از  70درصد ساختمانها در شهر فردوس
گردید .پس از زلزله ،مردم به دو گروه تقسیم شدند .گروهی به رهبری
یکی از شخصیتهای مذهبی و با نفوذ ،تقاضا داشتند شهر جدید
چنــد کیلومتر باالتر از فردوس ،در نزدیکی مزار ع و باغها به نامهای
بهشــت آباد و مقصود آباد (ییالقات فردوس) ساخته شود و گروهی
خواهان ساخت شهر جدید در همان مکان یا نزدیک به آن بودند.
در نهایت تصمیم دولت بر آن شــد که شــهر جدید در قسمت شرقی
شهر قدیم احداث شود .این امر سبب شد طرفداران انتقال شهر به
سمت باغها ،شهر فردوس را رها کرده و بازسازی جدیدی را در محل
بین روســتاهای بهشــت آباد و مقصود آباد ،که بعدها شهر اسالمیه
نــام گرفــت ،آغــاز کنند .عالوه بر ایــن در فردوس نیز عــدهای از مردم
بنا به دالیلی که در ادامه ذکر خواهد شــد ،از ساختمانهای دولتی
اســتفاده نکردند و خود در نزدیکی شهر قدیم (شمال شرقی) شروع
به ساخت و ساز کردند .درواقع بعد از زلزله ،سه نوع فعالیت بازسازی
بــا هــم در حــال اجرا بــود .بازســازی دولت در شــهر جدیــد فردوس،
بازســازی مردم در شــهر فردوس و بازســازی گروهی دیگر از مردم در
اســامیه .طبق پژوهشهای نگارندگان بعد از گذشــت  48ســال از
اتمام بازســازی ،هر دو شــهر پویا بــوده و زندگی در آنهــا جریان دارد.
ایــن درحالــی اســت کــه تا کنــون مســتندات کمــی در رابطــه بــا
توصیــف و چگونگــی این دو نوع بازســازی و فرآیند آن از ابتدای بعد
از زلزلــه و تحوالت آن تاکنون تهیه شــده اســت .لــذا در این پژوهش
ســعی بــر آن اســت کــه بــا شــناخت و بررســی چگونگــی بازســازی
شــهرفردوس و تــا حــدی شــهر اســامیه و تحلیــل بافــت شــهری و
مسکن پس از سانحه و مسائل به وجود آمده در آن ،به معرفی این
تجربه بازســازی و ثبت و طبقهبندی ویژگیهای منحصر به فرد آن
پرداخته ،تا در نهایت با آموختن درسهایی برای سایر برنامههای
مشابه ،بتوان تجربههای به دست آمده را در سوانح آینده کاربردی
کرد .در این راســتا ،دو پرســش عمده مطرح شــد -1 :روند بازســازی
شــهر فردوس چگونه بوده است؟ -2چه تفاوتهایی بین بازسازی

که توسط دولت در فردوس انجام شد و بازسازی که توسط مردم در
بخشهایی از فردوس و اسالمیه صورت گرفت وجود دارد؟
بــا توجــه به ویژگیهــای مکانــی و منحصر به فرد این بازســازی
و روشهای در دســترس بــرای جمعآوری اطالعــات ،رویکرد مورد
اســتفاده کیفی میباشد و اطالعات به روش پیمایشی -ا کتشافی
و از طریق بررســی اســناد ،مشــاهده و مصاحبه ا کتشــافی و عمیق
بــا  48نفــر از بازماندگان ســانحه که هنــگام وقوع زلزلــه حداقل 18
ســال ســن به بــاال داشــتهاند ،جمعآوری شدهاســت .ســوالهای
مصاحبه نیز از ســه بخش مســکن پیش از زلزله ،رخدادهای وقوع
زلزله ،نحوه امداد رسانی ،اسکان موقت و اسکان دائم بوده است.
بنــا بــه گفتــه مارشــال و راســمن ( )157 ،1377در رویکــرد کیفــی
روشهایتحلیلیشاملپنجمرحلهسازماندهیدادهها،طبقهبندی
دادهها ،آزمون فرضیه ،جست و جو برای توجیههای مختلف دادهها
و نوشــتن و تهیــه گزارش اســت .در ایــن پژوهش ،برای ســازماندهی
دادهها ،اطالعات جمعآوریشده از مرحله پیش از زلزله ،حین وقوع
زلزلــه و پــس از آن بــه ترتیــب زمان ذکر شدهاســت .بــرای طبقهبندی
دادهها در بررســی فرآیند بازسازی ،چارچوبی بر اساس شاخصهای
مســتخرج از تجــارب مستندســازی و تطبیــق آن بــا ویژگیهــای این
بازســازی تدوین و بازســازی فردوس به دوســطح کالن (شــهر) و خرد
(مســکن) تقســیم شدهاست .در ســطح کالن ،شهر بر اســاس اصول
شهرسازیموردبررسیقرار میگیرد.در سطحخردنیزمعیارهاییبرای
بررســی دقیقتر مسا کن در نظر گرفته شــد .به دلیل این که بازسازی
شــهر فردوس در طی دورههای زمانی و با رویکردهای متفاوت انجام
شدهاســت ،برای دقت بیشــتر در بررســی مســا کن ،بهجای استفاده
از نمونهگیری ســاده ،از نمونهگیری خوش ـهای اســتفاده شدهاســت.
بــه ایــن ترتیــب کــه محــات بــه چنــد دســته بــا ویژگیهای یکســان
تقســیم و از بین آنها ،خانههایی به صورت تصادفی انتخاب شــده و
بر اســاس چارچوب مشــخص ،این مسا کن تحلیل شدند .بنابراین،
روش پژوهــش کیفــی اســت کــه دادههــا و تحلیلهــای کمــی ،به آن
دقت بیشــتری بخشــیده و آن را کاملتر کردهاست .فرضیه پژوهش،
ماندگاری مسکن پس از گذشت  48سال از وقوع زلزله میباشد و برای
آزمون این فرضیه ،از منابع موجود و مطالعه میدانی در محل استفاده
شــده اســت .برای توجیه دادهها ســعی شدهاســت ،تحلیلهایی در
هر یک از قســمتهای شــهر و مســکن به طور تخصصی انجام شود.
برای شــناخت روند بازســازی فــردوس ،ابتدا الزم اســت مبانی
نظــری ایــن حــوزه مــرور شــود و بــه مســکن و شــهر فــردوس پیــش
از زلزلــه ،نگاهــی اجمالی شــود .پــس از آن با بازبینی شــرایط وقوع
ســانحه ،وارد مرحله بازســازی شده و روند بازسازی طی چارچوب
تعیین شده بررسی شود.

مبانی نظری
بازســازی پــس از ســانحه :بــرای شــناخت بازســازی پــس از

ســانحه ،ابتدا باید تعریفی از ســانحه را داشــته باشــیم .ســانحه به
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ق میشود که فراتر از حد ظرفیت منطقه
وضعیتی غیرمعقول اطال 
آسیبدیده است .بسیاری از صاحبنظران معتقدند که بازسازی
لکــردن تمامــی خدمــات و زیرســاختهای
عبــارت اســت از فعا 
تخریبشــده ،جایگزینی کالبدی بناهای تخریبشده ،احیا کردن
و توانمندســاختن مجــاری اقتصــادی و در نهایــت بهبــود شــرایط
زیستی جامعه مصیبتدیده.
مستندســازی :مفهــوم مستندســازی ،گــردآوری ،تنظیــم و
تدویــن ،دســتهبندی و نگهداری اطالعات را در خــود نهفته دارد؛
مفاهیمــی کــه خــود از فعالیتــی هدفمنــد ،دقیق و منظــم حکایت
میکنــد .ایــن واژه در علم اطالعرســانی به معنای نگهــداری ،ارائه

و آمادهســازی نظام یافته یا سیســتماتیک و مســتمر انواع مدارک،
منابع و دادههای حاوی اطالعات ،در حوزه پژوهش میباشد.

تجربههای بازسازی در ایران
در بررســی مستندســازی بازســازیهای صــورت گرفتــه پــس از
ســوانح ،نمونههای مشــابه با موضوع این پژوهش انتخاب شــده
و بــرای خالصهســازی در قالــب جدول  1ارائه شــده اســت .تمامی
تجربههــای ذکــر شــده ،در مــورد ســانحه زلزلــ ه میباشــند کــه بــه
موضوع این پژوهش نیز مربوط است.

جدول -1تجربههای مستندسازی بازسازی در ایران و جهان.
جدول -1تجربههایمستندسازی بازسازی در ایران و جهان.

تجربه

موضوعات مطرح شده
خسارات و تلفات ناشی از زلزله
انجام عملیات امداد و نجات به صورت ستادی
شروع بازسازی بالفاصله پس از اسکان اضطراری

الر ،فارس0441 -

جابهجا نمودن شهر
زلزله دوم در سال  0431عدهای را مجبور به ساکن شدن در خانههای نیمه تمام شهر جدید نمود
واگذاری خانه به صورت رایگان به مالکان خانههای  %011تخریبی
پررونق بودن شهر قدیم پس از ساخت شهر جدید
خسارات و تلفات
مرحله امداد اضطراری توسط سازمان شیر و خورشید

منطقه بوئین زهرا0430-

عهده گرفتن کار بازسازی توسط نهادهای داخلی و خارجی در نتیجه شیوههای متفاوت بازسازی
مهاجرت روستاییان و ترک سکونتگاهها به دلیل عدم توجه به مسائل اقتصادی در بازسازی
برخورد تبعیضآمیز مسئوالن بازسازی و مدیریت ساخت متفاوت در روستاها
عدم پیشبینی فضای الزم برای توسعه واحد مسکونی
این روستا یکی از روستاهای منطقه بوئین زهرا به دلیل نوع بازسازی خاص آن انتخاب شده است

ایران

بازسازی روستا توسط گروه هلندی انجام شد و در راستای توسعه روستا.
روستا دوزج0430-

یکسال برای ساخت خانهها سپری شد اما 01 ،برابر این زمان صرف آموزش و معیشت شد.
توسعه اقتصادی و اجتماعی از طریق آموزشهایی نظیر اصالح بذر ،پروارسازی دامها ،کارگاههایی نظیر صنایع دستی،
گلیم و دیگر پتانسیلهای محلی.
دو رویکرد متفاوت بازسازی توسط مردم و بازسازی توسط یک نهاد خارجی بدون مشارکت مردم

روستا رودک0430 -

توجه بازسازی دولت به مسکن مقاوم و در نظر نگرفتن سایر موارد در بازسازی
توجه مردم به بازسازی هماهنگ با اقلیم و فرهنگ و معیشت و عدم توجه به مقاومت بنا
عدم توجه به مطالعات پیش از بازسازی و طرحهای ساختمانی و معماری خلقالساعه و مطالعه نشده
تخریب ساختمانها به علت ناپایداری آنها
منفعل بودن مردم در تمام مراحل بازسازی
جابجایی غیرمنطقی شهر زیرا شهر قدیم در معرض زلزله نبوده

قیر ،فارس0430-

استفاده از بتن در ساختمانها برای ایمنی بیشتر در برابر زلزله و ایجاد مشکالت زیاد آن به علت آشنا نبودن و جدید-
بودن طرح
تخریب بعضی خانههای پوستهای گنبدی
تسهیالت عمومی در شهر مانند مدرسه ،وزرشگاه ،بازار و ...
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معرفی حوزه پژوهش
فــردوس یکــی از شهرســتانهای اســتان خراســان جنوبــی
میباشــد کــه دارای  ۲شــهر فــردوس و اســامیه ،یــک بخــش و ۳
دهســتان اســت .ایــن شــهر تــا ســال  ۱۳۰۸خورشــیدی ،تــون نــام
داشــته و بعــد از آن بــه فــردوس تغییــر یافته اســت .آمــار جمعیتی
شهر فردوس دو سال پیش از زلزله بر اساس آمارگیری سال ،1345
 10813نفر و  2444خانوار بوده است (پرهام .)4 ،1348 ،جمعیت
این شهر طی سالهای گذشته همواره رو به افزایش بوده است.
فــردوس به دلیــل موقعیت قرارگیری بر روی کمربند زلزله فالت
مرکــزی ایران از نقاط مســتعد زلزله محســوب میشــود .بر اســاس
مســتندات تاریخــی ،در دورههایــی رانــش زمیــن چهــره شــهر را
دگرگون کرده و در تمام این زلزلهها ،شــهر بر روی خرابههای قبلی
بنــا شدهاســت .مویــد ایــن مطلــب ،الیههــای معمــاری و تاریخــی
مسجد جامع این شهر میباشد (امبرسز و ملوبل.)163 ،1370 ،

بافت شهر و مسکن پیش از زلزله
شــهر قدیمــی فــردوس دارای بافتــی فشــرده و شــعاعی بــوده
اســت .همانطــور که در تصویر 1مشــاهده میگردد ،شــهر با تبعیت
از فــرم شــعاعی بــه پنــج محله بــا نامهای میــدان ،طــاالر ،عنبری،

تصویر  -1نقشه شهر قدیم فردوس به همراه مرا کز مهم راسته بازار و ارگ تون.
ماخذ نقشه( :میراث فرهنگی فردوس)

تصویر  -2محله سردشت در حال حاضر.

ســادات و سردشــت تقســیمشــده اســت و دارای یک محور پیاده
اصلــی (راســته بــازار) بــوده اســت .ســایر عناصــر کالبــدی از جملــه
مسجد جامع ،مدارس علمیه ،امامزاده ،تیمچه ،کاروانسرا و سه
پایــاب قنات به راســته بازار متصل بوده و به عبارتی نبض شــهر در
این محدوده قرار داشته است.
هــر واحــد همســایگی دارای مســجد ،حمــام ،مرا کــز تجــاری
محلهای ،حوضها ،آب انبارها و عناصری از این قبیل بودهاست.
ضمــن آن کــه هــر محله حســینیه مخصوص خود را داشــته اســت
(طــرح بســیج توان فنی کشــور برای مقابلــه با زلزلــه.)52 ،1373 ،
پــس از زلزلــه بــه دســتور شــهردار وقت ،همــه محالت به جــز محله
سردشت با خا ک یکسان شد (تصویر .)2
مســکن پیــش از زلزلــه :اغلــب خانههــا یک طبقه و از خشــت
و گل و ســقفهای نیمگنبــدی ســاخته شــده و بــه ســمت جنوب
جهتگیری داشتهاند .بر اساس نمونهگیری مهرماه  ،1347حدود
 95درصد از خانههای شــهر فردوس ،دارای تقســیمات داخلی به
شرح زیر بودهاند:
اتاق نشیمن یا کرسیخانه ،در مورد خانههای قشر مرفهتر ،دو
اتاق نشــیمن یکی رو به قبله برای زمســتان و دیگری پشــت به قبله
برای تابستان بوده است .صفه یا ایوان (برای قالیبافی ،پشمریسی
و امــور دیگــر) ،آشــپزخانه یــا مطبــخ (بــرای طبخ غــذا ،پخــت نان و
ً
نگهداری ســوخت و مواد اولیه) :که معموال یک تنور نانوایی نیز در
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آن بوده است ،انبار ،آغل یا طویله ،مرغداری و سرویس بهداشتی
کــه در داخــل حیاط قرار داشــته اســت .تصویر  ،3یکــی از خانههای
فــردوس قبــل از زلزله را نشــان میدهــد (اشــرف48 ،1347 ،و.)159

زلزله فردوس
در بعد از ظهر روز شــنبه  9شــهریور ســال  ،1347زلزله شدیدی
منطقــه شــرقی خراســان را بــه لــرزه در آورد .در ایــن زلزلــه ،بخــش
کاخــک و روســتای بــزرگ دشــت بیــاض و بینابــاج ،بس ـکآباد،
خضــری ،میــم و چرمــه بــه طــور کلی ویــران شــد و به بیــش از 200
روســتا آســیب وارد شــد .هنــوز مــردم و ســازمانهای امــدادی در
بهت و حیرت این زلزله بودند که با فاصله کمتر از بیســت ســاعت،
یعنی در صبح روز یکشــنبه  10شــهریور  ،1347با وقوع زلزله مهیب
دیگــری ،شــهر فــردوس کــه در اثــر زلزلــه روز پیــش مقــداری جزئی
آســیب دیده بــود ،به کلی ویران شــد .زلزله روز نهم شــهریور 7/3
ریشــتر و زلزله روز بعد  6/3ریشــتر شدت داشته است .علت بیشتر
خرابیهــا ،ســطحی بــودن و عمــق کانــون زلزلــه گــزارش شــده کــه
برطبــق محاســبات زلزلهشناســی ،در  13کیلومتــری ســطح زمیــن
رخ دادهاســت و وســعت تخریــب  4000کیلومتــر مربــع تخمین زده
شدهاست (معین فر10 ،1347 ،و.)11

تلفات ،خسارات کالبدی و علت آن
در مورد تعداد تلفات انسانی آمارهای متفاوتی بیان شدهاست.

تصویر  -3سمت راست :نمونهای از پالن یک خانه مسکونی در فردوس قدیم.
برای مقابله با زلزله)66 ،1373 ،

تصویر  -4موقعیت شهر قدیم ،شهر جدید و شهر اسالمیه.

در گــزارش کارشناســان ســازمان برنامــه و بودجــه و آمارگیری آنها،
تلفــات شــهر فــردوس  300نفــر اعــام شدهاســت .کــم بــودن رقــم
کشتهشــدگان بــه دلیــل زلزله روز قبــل در کاخــک و آمادگی مردم و
وقوع آن در روز اعالم شدهاست (اشرف .)140 ،1347 ،به طور کلی
از مجموع خســارات حاصل میتــوان نتیجه گرفت که علت عمده
این نوع خســارات ،دو عامل بوده اســت :اول ضعیفبودن بیشــتر
ســاختمانها و عــدم دقت کافــی در طرح و اجرای آنهــا (معین فر،
30 ،1347و )31و دوم ایــن کــه فــردوس در منطقه پرخطر از لحاظ
لرزهخیــزی قــرار داشــته اســت .نقشــه پهنهبنــدی خطــر زلزلــه در
منطقه ،این مطلب را تائید میکند .گسل فردوس به شهر نزدیک
است و در بین کوه و دشت قرار دارد (نیازی.)569 ،1968 ،

نظرات متفاوت در مرحله بازسازی
با طرح مساله بازسازی شهر ،افکار عمومی بر سر انتخاب محل
جدید شهر ،به دو گروه متمایز گردید ،این نظر و تمایل با ساخت و
اختالف طبقاتی شهر رابطه داشت .گروهی متشکل از خانوارهای
با نفوذ شهر ،طبقه آقایان ،1کسبه و زارعانی که در محل کنونی شهر
دارای زمین و ملک بیشــتری بودند و یا کســانی که نمیخواســتند
شــهر اجدادی شــان را ترک کنند ،اصرار داشــتند که شهر جدید در
همــان محــل قدیــم و یا در قســمت شــرق آن توســعه پیــدا کند .از
ســویی دیگر رهبر مذهبی شــهر آقای «علیرضا دانش ســخنور» که
نفــوذ زیادی در بین مردم داشــت و رهبری عقایــد در آن زمان با او
بــود ،محلــی را مابین دو باغســتان بهشــتآباد و مقصودآبــاد که از

سمت چپ :بقایای ایوان تابستان نشین .ماخذ( :طر ح بسیج توان فنی کشور
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ییالقات فردوس به شمار میرفت و بعد از زلزله به اسالمیه شهرت
پیــدا کــرد ،برای بازســازی شــهر پیشــنهاد داد که پــس از تبلیغات
وســیع ،عــدهای از مردم شــهر با این پیشــنهاد موافــق کردند .این
افــراد کــه بیشــتر از کســبه ،پیش ـهوران ،دهقانــان ،کســانی کــه در
اسالمیه زمین داشتند ،کشاورزان خرده مالک و جمعی از کارگران
کشــاورزی بودند ،دالیلی هم بــرای انتخاب خود ارائه میدادند .از
جملــه بهتــر بــودن جنس آب و خــا ک در محل مورد نظــر ،نزدیکی
بــه باغهــا و مــزار ع ،خــوش آب و هوا بــودن اســامیه ،قیمت کمتر
خانههایی که توســط مردم ســاخته میشــد و در نهایت بایر و عدم
غصبیبودن زمینها .در نهایت با پافشــاری مردم و قشــری خاص
که خواهان ماندن در شــهر قدیم بودند و بررس ـیهایی که از طرف
متخصصــان دولتی صورت گرفت ،تصمیم گرفته شــد شــهر جدید
نــه در همــان محل شــهر قدیم ،اما در نزدیکی آن بنا شــود .به این
ترتیــب کارهای ســاختمانی بــرای بازســازی فردوس حــدود  4ماه
پــس از وقــوع زلزله آغاز شــد (پرهــام .)6 ،1353 ،مــردم مخالف نیز
بــه اســامیه رفتــه و بــدون کمک دولت بازســازی را شــروع کردند.
در تصویــر  ،4موقعیــت شــهر قدیــم ،شــهر جدیــد و شــهر اســامیه
مشخص شدهاست.

مکانیابی شهر جدید فردوس
با مقایسه عکس هوایی این منطقه که در سال 1345گرفته شده،
بررسی اسناد و همچنین صحبت با اهالی مشخص شد که کاربری
زمین برای ســاخت شــهر جدید فردوس از ســه صورت خارج نبوده
اســت .قســمتی وقفی ،قسمتی مزروعی و قســمتی دیگر زمینهای
بایر را شامل میشدهاست .وقفی و مزروعیبودن بعضی از زمینها و
گرانبودن خانههای دولتی موجب عدم استقبال توسط مردمی که
خواهان ماندن در فردوس بودند ،شــد .این عده خود به تنهایی و
بدون کمک دولت در محل جدید در نظر گرفته شده برای بازسازی
شــهر ،شــروع به ساخت و ســاز کردند و خانههایی به سبک پیش از
زلزله ســاختند .به عبارتــی دیگر ،در فردوس نیز دو جریان بازســازی
توســط مــردم و دولــت همزمــان صــورت گرفــت .تصویــر  ،5مناطق
دولتیســاز و مردمیســاز شــهر جدیــد فــردوس را نشــان میدهــد.

تصویر  -5قسمتهای دولتیساز و مردمیسازدر شهر جدید فردوس.

بررسی فرآیند بازسازی
در ایــن قســمت ،فرآینــد یــا چارچــوب بازســازی فــردوس به دو
بخش روند بازســازی و تحلیل وضعیت موجو د تقســیم میشــود و
هر بخش شــامل شــاخصهایی اســت که از دریچه آن به بازسازی
فــردوس نــگاه خواهد شــد .بــرای دســتیابی بــه شــاخصها ،ابتدا
نمونههــای موردی مشــابه که فرآیند بازســازی آنهامستندســازی
شده است بررسی شدند که از آن میان میتوان به زلزلههای الر در
ســال  ،1339زلزله منطقه بوئین زهرا و به طور خاص دو روســتای
رودک و دوزج در ســال  ،1341زلزله قیر در ســال  ،1351زلزله طبس
در ســال  ،1357زلزلــه مرا کــش  ،1960زلزلــه یمــن  1982اشــاره کرد
کــه مــوارد مهــم در هــر یک از ایــن تجــارب به اختصــار در نمــودار 1
اشــاره شــده اســت .در مرحلــه بعــد ،شــاخصهایمستندســازی
و مهمتریــن نــکات مــورد توجــه در ایــن تجربیات بررســی شــد و بر
اســاس ایــن مــوارد و همچنین با توجه بــه ویژگیهــای منحصر به
فرد بازســازی فــردوس و با توجه به مطالعات میدانی و ا کتشــافی،
این شــاخصها بومیســازی شــده و به چارچوبی دست یافته شد
که بر اســاس آن بتوان فرآیند بازســازی را در مسکن و شهر فردوس
بررسی نمود .این فرآیند در قالب نمودار  1نشان داده شدهاست.
بخش اول :روند بازسازی
برنامهریــزی و تامین هزینهها :در مورد مشــخصات فنی طرح
مقرر شد کلیه ساختمانهای احداثی دارای شناژ بتن آرمه ،دیوار
آجری و ســقف طاق ضربی باشــند و محاســبات فنی آن نیز توسط
مهندســین متخصص وزارت آبادانی و مســکن انجام شود .مجری
ایــن طــرح ،وزارت آبادانی و مســکن بــود و مدت اجرای طــرح را تا
آبــان ســال  1349اعــام کردند (اســناد ملی شــماره-11 ،430-220
 .)14ا گرچــه ایــن مقــدار از هزینــه تامین نشــد و اتمام ایــن طرح تا
ســال  1350بــه طول انجامید .بعــد از آن نیز چند طــرح دیگر برای
بازســازی اجرا شــد .خانههــا دارای لولهکشــی آب ،فاضــاب و برق
بودنــد .کســانی که پیش از زلزله دارای کنتــور آب و برق بودند ،در
اولویت قرار داشتند.
چگونگــی تخصیــص مســکن :ضوابــط وا گــذاری واحدهــای
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ً
مســکونی از طــرف دولــت بــه مــردم ،عمدتــا بــر اســاس  3عامــل
بــوده اســت .ابتــدا داشــتن خانه قبــل از زلزلــه و در مراحــل بعدی
بومی بودن و تعداد فرزندان .بر اســاس فهرســت ســازمان مســکن
فردوس ،ســه ســال پس از زلزله (مرحله اول بازســازی) ،حدود 38
ســاختمان بــرای ادارات و موسســات 12 ،مورد مغــازه و  700واحد
مســکونی  2تا  5اتاقه ســاخته شد و این درحالی بود که تعداد 500
خانوار در زیر چادرها ،مسا کن موقت و اردوگاهها زندگی میکردند.
بیشــتر خانههای مســکونی و دولتی ،یک طبقه و از آجر ،ســیمان،
تیر آهن و مصالح ساختمانی جدید ساخته شدند که به غیر از آجر،
ً
بقیه مصالح عمدتا از خارج منطقه مانند مشهد و دیگر نقاط وارد
شــده بود .از بین خانههای  2تا  5اتاقی ،ســهم خانههای  4اتاقی
از دیگر خانهها بیشتر است .بیش از سه چهارم خانهها به کسانی
ً
داده شــد که ا کثرا در بخش خدمات شــاغل بودهاند و در بین آنان
نســبت کارمنــدان دولــت ،بیــش از  51درصــد کل خانوارهــا بود .از
دالیــل این وضــع صرف نظر از هرنــوع عامل دیگــر ،قیمت خانهها
و میــزان پیــش قســط و اقســاط بعــدی بود .بــرای خریــد خانهها،
پیــش قســطی از  7500تا  40000ریال در آن زمان تعیین شــده بود.
بدیهی اســت که پرداخت این مبلغ برای کســانی مانند کارمندان
دولت و بازاریان که درآمد ثابت و بیشــتری داشتند ،آسانتر بود تا
قشرهای کشاورز و کارگر (پرهام16 ،1348 ،و.)17
مشارکت مردم در فردوس :در روند بازسازی بسیار کم و بیشتر در
زمینه نیروی کار محلی به عنوان کارگر ساختمانی بوده است .اما در
اسالمیه،تمامیامور معماریوشهرسازیبامشارکتمردمانجامشد.
جایــگاه شــهر قدیــم فــردوس در بازســازی :در ســالهای
ابتدایــی پــس از زلزله ،توجهی به شــهر قدیم نمیشــد و تالشــی در
جهت حفظ و احیای آن صورت نمیگرفت .در نهایت چهار محله
میدان ،طاالر ،عنبری و ســادات به طور کامل تخریب شــدند و به
جز چند اثر تاریخی ،چیزی از آنها باقی نمانده اســت .اما ســا کنان
محله سردشــت در مقابل این اقدام دولت مقاومت کردند چرا که
بــر طبــق مصاحبهها و بررســی اســناد ،ایــن محله به علــت قدمت
کمتر نســبت به دیگر محــات ،تخریب کمتری داشــته و همچنین
بیشترین زمینهای کشاورزی که منبع درآمد اهالی بوده ،در این
محله قرار داشــته اســت .در حال حاضر خیابانی که از وسط محله
میــدان میگــذرد و به محله عنبری میرســد ،بــه مغازههای تعمیر
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خــودرو و کاربریهــای آالینــده خــودرو اختصــاص یافته اســت .در
قســمتی از محله طاالر ،پارک گردشــگری تون ســاخته شدهاســت
و در محلــه ســادات و عنبری به جز چند بنــای تاریخی ،اثری باقی
نمانده اســت (تصویر .)7در محله سردشت-تنها محله باقیمانده
از زلزله -مردم از خانهها به عنوان انبار یا طویله استفاده میکنند و
زمینهای کشاورزی را احیا کرده و بیشتر در آنها پسته کاشتهاند.
بــه طــور کلــی بافــت قدیــم ،بــه عنــوان مرکــزی خدمــت رســان بــه
بافــت جدیــد ،چهره متفاوتی به شــهر داده اســت و نمیتوان آن را
ادغامشــده در بافت جدید دانست .بازگشت مردم به شهر قدیم و
احیای آن ،از نتیجههای بازسازی با رویکرد جابجایی میباشد.
بخش دوم :تحلیل وضعیت موجود
پس از بررســی روند بازســازی شــهر فردوس ،در این بخش این
بازســازی از منظــر وضعیــت موجــو د کــه همــان شــهر و خانههــای
ساخته شده در آن است تحلیل میشود.

سطح کالن :شهر
منظر اول :میزان انطباقپذیری مردم با شهر جدید
انطباقپذیــری مردم با شــهر جدیــد در این پژوهش بــا توجه به
فا کتورهای توســعه شهر ،تسهیالت شهری ،و میزان عالقه مردم به
ماندن در شهر سنجیده میشود .البته فا کتورهای دیگری نیز برای
سنجش انطباقپذیری مردم با بازسازی وجود دارد اما از آنجا که از
زماناینمقالهخارجاست،تنهابهمواردمهمترآنپرداختهمیشود.
توســعه شــهر :شــهر فــردوس در طــی ســالیان بــه ســمت شــرق
و شــمال شــرق در طــی بازههــای زمانــی گســترش یافتــه و دارای
محلهبندیهــای خاص خود میباشــد .این محلههــا در بازههای
زمانــی متفاوت و توســط مردم و دولت گســترش پیدا کردهاســت.
در تصویر ،7هرکدام از این محلهها مشــخصشــدهاند .محله 700
دســتگاه و جــواد االئمه در ســال هــای ابتدایــی بعــد از زلزله یعنی
از ســال  50-47ســاخته شــدند .مرحله دوم ســاخت و ساز توسط
دولت ومردم در ســال های  50تا  57در محله های  270دســتگاه،
محلههــای رجائی و ســعد آبــاد پیش رفت .از ســالهای  57تا 65
در قســمتهای شرقی دو شــهرک فرهنگیان و قدس توسط مردم
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ســاخته شــد .از ســال  65تا کنون نیز توسعه شهر به سمت شرق و
شمال شرقی بوده است و شهرک ولیعصر و ساختمانهای مسکن
مهر نمونهای از آن میباشد.
تســهیالت شــهری و بافت شــهر فردوس پــس از زلزله :ســازمان
فضایی شــهر جدید ،یک ســتون فقرات و شبکهای به هم پیوسته
از کاربریها و عناصر اصلی اســت که شــهر را در کلیت آن انســجام
میبخشــد و محلههــای مســکونی را بــه یکدیگــر پیونــد میدهــد.
بافت شهری در قسمت مردمساز ،دارای بافتی نامنظم و از لحاظ
فضای ســبز دارای مضیقه اســت اما در قســمتی که دولت ساخته
اســت در بیــن بلوکهای شــهری ،فضاهــای باز پرا کنده شــدهاند.
شــهر جدید برخالف شــهر قدیم که دارای بافتی فشــرده و نامنظم
بــود ،شــهری بــا خیابانکشــی منظــم و بــا عــرض کافــی اســت و در
صورت بروز ســانحه ،امکان مسدودشــدن خیابانهــا و اختالل در
خدمترســانی وجود نخواهد داشت (طرح بسیج توان فنی کشور
برای مقابله با زلزله.)231 ،1373 ،
دولت عالوه بر در نظر گرفتن زیرســاختهای اصلی مانند آب،
بــرق و فاضالب؛ اداراتــی مانند فرمانداری ،شــهرداری ،مخابرات و
غیــره را ســاخت .همچنین چندین ســاختمان بــرای کاربریهای
آموزشــی ماننــد مدارس ،کودکســتان و دبیرســتان در نظــر گرفت و
ورزشــگاه ،بیمارســتان ،پــارک ،کتابخانــه ،حمام عمومی ،مســجد
جامــع و بــازار را نیــز بــا کمــک مــردم تاســیس کــرد .از ایــن نظــر
کمبودهــای شــهر قدیم جبران شــد (طرح بســیج توان فنی کشــور
برای مقابله با زلزله.)100 ،1373 ،
میــزان عالقــه مــردم بــرای ماندن در شــهر :بر اســاس یافتهها از
مصاحبههــای عمیــق با مــردم ،میزان رشــد جمعیــت و همچنین
وابستگی اقتصادی که مردم فردوس به زمینهای کشاورزی خود
دارند ،به نظر میرســد که مردم تمایل دارند در شهر جدید سا کن
باشــند .البتــه مهاجــرت از شــهر فردوس بــه مشــهد و بیرجند زیاد
است اما از طرفی مهاجرت از روستاها به شهر فردوس این کمبود را
جبران میکند .در حقیقت مهاجرت از شهرها و روستاهای اطراف
به فردوس ،به علت داشــتن امکانات و ظرفیتهای بیشــتر است.
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منظــر دوم :میزان آســیبپذیری شــهری در برابــر زلزله :کاهش
آســیبپذیری حاصل نمیشــود مگر این که شهر ،ســاختمانها و
مردمی که در آن شــهر زندگی میکنند در برابر زلزله ایمن شوند .در
مورد شــهر و ســاختمانها در ادامه تا حدی صحبت خواهد شــد.
میزان آســیبپذیری مردم در برابر زلزله ،نیازمند آموزش در قبل و
بعد از بحران میباشد که متاسفانه در فردوس انجام نشد.
در مــورد شــهر جدیــد فــردوس بایــد گفــت ،ا کثــر محــات از دو
دسترســی یا بیشــتر برخوردار هستند و معابر مســدود نمیباشند.
عــاوه بر این ،فاصله ســاختمانها از خط ترافیک در بیشــتر موارد
مســاوی و یا بیشــتر از ارتفاع ســاختمانها میباشــد که منطبق بر
ضوابط طراحی در مناطق زلزلهخیز بودهاست .ساخت و سازهای
انجــام شــده در شــهر فردوس بــا رعایت بعضــی از ضوابــط از جمله
جلوگیری از طویل نمودن بنا و اجتناب از فرمهای پیچیده مانند
 Tو ، Lســعی در یکپارچــه نمــودن بنا و اســتفاده از مصالح مقاوم،
بهتــر از قبــل زلزله عمل نمودهاســت .انعطافپذیری شــهر ،یکی از
موارد کاهش آســیبپذیری در برابر زلزله میباشد ،به نظر میرسد
بــه جــز مناطقــی کــه در شــمالغربی و جنوبغربــی توســط مــردم
ساختهشــد ،دیگــر نقــاط بــه دلیــل برخــورداری از شــبکه ارتباطی
ً
نســبتا کامــل و گســترده و فضاهای بــاز متعــدد ،از انعطافپذیری
الزم برخوردار اســت .همچنین اســتقرار شــهر بر روی زمین صاف و
کمارتفاع بودن آن ،از مزایای بسیار مهم شهر فردوس میباشد.

مقایسهای بین شهر فردوس و اسالمیه
تمامــی فا کتورهــای بــاال در شــهر اســامیه نیز مــورد بررســی قرار
گرفــت کــه در اینجا اشــارهای مختصر بــه آن میشــود .از نظر فا کتور
توســعه شــهری ،بــه نظر میرســد که شــهر اســامیه توســعه زیادی
نداشــته است و نســل جدید بیشــتر فردوس را برای زندگی انتخاب
میکننــد .ا گرچــه جمعیت اســامیه بعد از زلزله بیشــتر شدهاســت،
اما در مقایســه با فردوس ،بســیار پایینتر میباشــد .شــهر اســامیه
از نظــر تســهیالت شــهری دارای کاربریهــای خدماتــی و تفریحــی
اندکی میباشــد .ا گرچه دارای بخشــداری ،شهرداری و دیگر ادارات
میباشــد ،اما همچنان در مواردی به شــهر فردوس وابســته است و
برای امور اداری به فردوس رجوع داده میشود .از نظر فا کتور عالقه
مــردم بــه مانــدن در شــهر ،به نظر میرســد مردمــی که به اســامیه
مهاجرت کردهاند ،اغلب در خانههایشان باقی ماندهاند و خانههای
بزرگ با الگوی معماری بومی را بیشتر میپسندند .اما جوانان برای
کار و تســهیالت شهری فردوس را انتخاب میکنند .مزید این علت،
خشکسالیهای چند سال اخیر است که کار بسیاری از کشاورزان در
اســامیه را از رونق انداخته اســت و مردم را مجبور به انجام کارهای
خدماتی کردهاســت .در مورد کاهش آســیبپذیری شــهری در برابر
زلزله ،بر طبق مستندات و مصاحبهها ،ساخت و سازها در اسالمیه
بــدون نظارت ســازمان خاصــی و بدون در نظــر گرفتن تکنیکهای
مقاومســازی ســاخته شــدند و به نظر میرســد شــهر نیز از مقاومت
باالیی در برابر زلزله برخوردار نیست ا گرچه در سالهای اخیر نظارت
سازمانها بر ساخت و ساز بیشتر شدهاست.
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سطح خرد :مسکن

مسکن نوع الف1-

روش تحلیــل دادههــا :در شــهر فــردوس ،ســاختمانها در طی
دورههای زمانی و با ویژگیهای متفاوت ساخته شدند(تصویر.)8
بــرای بررســی دقیقتــر ،محلههایــی کــه دارای مســا کن بــا زمــان
ســاخت و ویژگیهای مشــابه بودند ،بر اســاس روش خوشهبندی
تقسیمشــده و بــه دلیل اینکه مســا کن ســاخته شــده در هر محله
تفاوتی با یکدیگر نداشته با نمونهگیری تصادفی ساده از هر خوشه
یا ناحیه ،چند مســکن انتخاب شــد .به طور متوســط ســه خانه از
هر محله بازدید و بررسی شد که در اینجا به علت محدودیت ،تنها
به یک نمونه از هر خوشــه به همراه توضیح ویژگیهای آن بسنده
شدهاســت .مســا کن شــهر فردوس در  5تیپ به ترتیب زیر دســته
بندی شده و هر ناحیه بر روی نقشه (تصویر  )8نشان داده شد ه و
در ادامه هر کدام به تفکیک تحلیل شده است.

ایــن خانهها شــامل  2تا  5اتــاق ،یک آشــپزخانه ،توالت و حمام
اســت .ا گرچــه در بعضــی خانههــا ســاخت حمــام بــه عهــده مالــک
بودهاست و فقط محلی برای ساخت آن در آینده در نظر گرفته شده
ً
بود .قســمت ســرویس بهداشتی کامال از قسمت اتاقها جدا بوده و
ارتباط این دو قســمت از طریق حیاط صورت میگیرد .در بعضی از
خانهها ،در قســمت پشت اتاقها جهت نورگیری ،فضایی به عرض
 1/20متر قرار دارد که به عنوان برفانداز در نظر گرفته شــده اســت.
در حال حاضر از این فضا بیشتر به عنوان انباری استفاده میگردد.
ً
ســاختمان خان ه کال دو قســمت مجزا دارد و سعیشده این جدایی
در ارتفاع و حجم هم صورت پذیرد .بدین ترتیب که ارتفاع قسمت
ســرویس بهداشــتی حــدود  40-30ســانتیمتر کمتر از قســمت دیگر
میباشــد و این دو قســمت هیچ نقطه اتصالی به یکدیگر ندارند .در
عین حال سعی شدهاست توسط کنسولهایی فضای سرپوشیده
جهــت عبــور و مــرور ایجاد شــود .با گذشــت زمان ،مردم بــا توجه به
نیازهــای خود ،تغییراتی در این خانهها دادهاند که در بعضی موارد
منجر به آســیبپذیری شــده اســت .در تصویر  ،9قســمتهایی که
تغییر کاربری داده و یا اضافه شدهاند مشخص شدهاست.
مســکن الف2-مســا کن نــوع الــف بــه دو قســمت بــا تفــاوت
انــدک تقســیم میشــود .ابتــدا خانههــای الف 1-ســاخته شــدند.
تفاوتهــای ایــن دو تیپ در نوع ســقف ،چیدمان فضاها در پالن،
فضای باز و تعداد آنها میباشــد ولی از نظر سیســتم ساخت شبیه
به هم هســتند .نوع ســقف در الف 1-صاف است اما در تیپ الف-
 ،2سعی شدهاست از سقف گهوارهای و نماهای قوسدار استفاده
شود البته با همان مصالح ساختمانهای الف.1-

تصویر -8تقسیم بندی محلهها به روش خوشهبندی.

دید  :1دو قسمت مجزای خانه که در ابتدا جزئی از حیاط خانه بوده و در حال حاضر به پارکینگ

دید  :1دو قسمت مجزای خانه که در ابتدا جزئی از حیاط خانه بوده و در حال حاضر به پارکینگ تبدیل
تبدیل شدهاست.
شدهاست.

دید  :3دیوارهای کوتاه بین خانهها توسط

طرفاضافه
طرفاز کوچه
جدید که از
جدید که
ورودیورودی
دید :2دید :2
استاهالی
توسط
خانهها
کوتاه بین
کوچه اضافه دید 3
شده
اصولی بلند
دیوارهایغیر
اهالی:به صورت
شدهاست.
شدهاست.
به صورت غیر اصولی بلند شدهاست
تصویر  -9نمونهای از خانههای گروه الف.1-

تصویر  -9نمونهای از خانههای گروه الف.1-
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مسکن نوع ب (دولتیساز)

از سال  1350تا  1357حدود  270خانه برای اقشار کم درآمدتر
و کســانی که هنوز بی ســرپناه بودند توسط دولت ساخته شد و به
مردم وا گذار گردید .اسکلت ساختمان فلزی ،سقف طاق ضربی و
نما سیمان سفید است.
طرح اولیه دارای فضاهای نشــیمن ،آشــپزخانه ،حمام ،توالت
و حیاط اســت .تغییرات در این خانهها نســبت بــه خانههای نوع
ً
اول کمتر است و عمدتا در اضافه کردن اتاق ،زیرزمین ،انبار و اپن
کردن آشــپزخانه پیش رفته اســت .این خانهها در ابتدا دارای یک
اتاق بود ه که در بســیاری موارد ،ســا کنین با امتداد اتاق تا تراس و
کشــیدن یــک تیغه در بین آن این مشــکل را حــل کردهاند .تمامی
خانههــا دارای حیاط خلوت در قســمت پشــتی خانه اســت که در
بعضی موارد برای ورودی فرعی اســتفاده شدهاســت .در تصویر،10
نمون ـهای از ایــن خانههــا بــه همــراه پالن اولیــه و تغییرات ،نشــان
داده شدهاست.

مسکن نوع ج

مسا کنی که توسط خود مردم بعد از سال 1347ساخته شدند و
شبیه به بافت قدیم فردوس هستند ،جزء این دسته قرار میگیرند.
ً
ایــن خانههــا ا کثــرا از خشــت و بــا ســقفهای آجــری گنبــدی و یــا
گهوارهای ساخته شدند .همگی یک طبقه و رو به جنوب و یا شمال
دارند .نمای بیرونی ســاختمان از جنس کاهگل میباشــد که خود
عایــق خوبــی جهت تبادل حرارتی کمتر میباشــد .پوشــش داخلی
اتاقهــا از جنــس کاهــگل و گــچ میباشــد .ا کثر ســاخت و ســازها در
ً
دو طرف حیاط صورت گرفته که معموال به صورت Lشــکل اســت.
ورودی داخــل خانــه از قســمت جنــوب (تابســتان نشــین) اســت.
ً
معموال به قسمت تابستان نشین توجه بیشتری میشود .ایوان در
قسمت شمالی ساختمان قرار گرفته و در تابستان با سایهای که آن
ً
را فرا میگیرد ،فضای خنکی را ایجاد مینماید .ارتفاع ایوان معموال از
دیگر قسمتها بیشتر است .در این تیپ خانه ،ویژگیهای مسکن
قبــل از زلزله به شــکلی کــم رنگتر مانند ســاخت تنورخانه ،مطبخ،

دید  :1اضافه کردن پنجره و تغییر در محل ورودی.

دید  :1اضافه کردن پنجره و تغییر در محل ورودی.

دید  :2اپن کردن آشپزخانه و اضافه کردن اتاق

دید  :2اپن کردن آشپزخانه و اضافه کردن اتاق
تصویر  -10نمونهای از خانههای گروه ب.

تصویر  -01نمونهای از خانههای گروه ب.

دید  :1ورودی.

دید  2و :3سمت راست تنور خانه؛ سمت چپ جبهه شرقی.
تصویر  -11نمونهای از مسکن مردم ساز.

دید  :3انباری

دید  :3انباری
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بادگیــر ،انبــار یــا طویله و حیاط وســیع وجــود دارد .در تصویر  ،11که
نمونهای از این خانهها را نشان میدهد ،اتاقی اضافه شدهاست که
قرار اســت محل قرار گیری حمام باشــد .در حــال حاضر از تنورخانه
به عنوان انبار استفاده میشود و اتاق کنار مطبخ در حال حاضر به
آشپزخانه تبدیل شدهاست.

مسکن نوع د

این نوع مســکن در ســالهای  57تا  65ســاخته شد تا مردمی
کــه نیازمنــد بودند بتوانند در طرح توســعه شــهر فــردوس صاحب
مســکن شــوند .طرح شــبکه ارتباطی این منطقه و نقشــه خانهها
از طرف دولت تهیه و ســاخت و ســازها به وسیله مردم انجام شد.
نمونه یکی از این خانهها در تصویر  12نشان داده شدهاست .این
ً
مســا کن ا کثرا دارای یکهال تقســیم (نشــیمن) بــوده و اتاقها به
گرد اینهال شکل گرفتهاند.

مسکن در اسالمیه

الگــوی ســاخت در این نوع از مســکن ،شــباهت زیــادی با الگوی

ســاخت خانــ ه در فــردوس قدیــم و خانههایــی که در فــردوس جدید
توسط مردم ساخته شد (مسکن ج) دارد .به این ترتیب که یک اتاق
ً
که معموال از آن به عنوان نشیمن استفاده میشود در وسط و دو اتاق
دیگر در اطراف آن قرار دارد .مطبخ ،تنورخانه ،انبار و دستشــویی و یا
بــه عبارتی فضاهای خدماتی در جبهه شــرقی قرار گرفتهاند و بیشــتر
خانهها با باغها در اطراف احاطه شدهاند .در ساختمانها از مصالح
ســاختمانی محلــی (خشــت ،آجــر ،گل ،چوب) به تناســب اســتفاده
شدهاســت (پرهــام .)13 ،1353 ،ســقف خانههــا بیشــتر نیمگنبــدی
اســت .همانطــور که در تصویر  13نشــان داده شدهاســت ،ســاخت و
سازهای قدیم بیشتر به صورت خشتی و کاهگل میباشد.
در ایــن خانــه (تصویــر ،)13فضایــی اضافــه نشــده اســت و تنها
تنورخانــه و مطبــخ جــای خــود را بــه انبــاری داده اســت .در حــال
حاضــراز اتــاق بادگیــر نیــز بــه عنــوان انبــار محصــوالت اســتفاده
میشود .این خانه حمام ندارد و به گفته سا کنین از مشکالت آن
اســت .خانه در باغی حدود یک هکتار جای گرفتهاســت که مملو
از درختان میوه است .سا کنین خانه بعد از زلزله به اسالمیه آمده
و شروع به ساخت در زمین خود کردند.

دید  :1از حیاط به ساختمان

دید  :1از حیاط به ساختمان

نشیمن نشیمن
فضای داخل
دید  :2دید
 :2داخل
فضای

مردم .دولت و مردم.
مشارکتی
مسکن
ای از
ای ازنمونه
-12
صویر
دولت و
مشارکتی
مسکن
نمونه
تصویرت -12

سمت راست :دید  :3دید به ساختمان .سمت چپ :دید  :4دید به داخل خانه.

تصویر -13نمونهای از مسکن در اسالمیه.
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نتیجه
در بررســی رونــد بازســازی ،وقایــع پیــش از زلزلــه و حیــن وقوع
زلزلــه و بعــد از آن از طریــق تحلیل وضعیت موجــود فردوس انجام
شــد .در پاســخ به اولین ســوال پژوهش و چگونگی روند بازســازی
شهر فردوس باید گفت:
مشــارکت مردم در بازســازی نبایــد نادیده گرفته شــود و تامین
تمــام هزینههــا و امــور بازســازی از ســوی دولــت و بــه صــورت
بالعوض ،اشــتباه بزرگی از طرف دولتهاســت .ا گرچه هزینهها
و پیــش قس ـطهای زیاد ســاختمانها و تحمیــل آن به مردمی
کــه بیســرپناه ماندهانــد نیز امری درســت به نظر نمیرســد که
در شــهر فــردوس اتفــاق افتاد .یکــی از علتهایی کــه عدهای از
مــردم نتوانســتند از خانههــای دولتــی اســتفاده کننــد ،قیمت
زیــاد خانههــا بــود بــه طــوری کــه خانههایــی کــه خــود مــردم
میساختند ،بسیار ارزانتر بوده است.
در پاســخ بــه دومیــن پرســش پژوهــش کــه تفاوتهــای میــان
بازســازی دولتی و مردمی میباشــد ،شــهر و مسکن به صورت جدا
بررسی شد که در ادامه به آنها اشاره میشود:
در فردوس توجه زیاد به افزایش مقاومت و کارایی شهر و مسا کن،
به کاهش آســیبپذیری در مناطق دولتیســاز انجامیده است.
امــا در عــوض از ســنتهای زیســت و فرهنــگ بومــی و نیازهــای
ســا کنین منطقه در طراحی شهر و مسکن غفلت شدهاست .در
مناطق مردمیســاز ،توجه ویژهای به مســکن و شهر متناسب با
نیازهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ســا کنین شدهاست در
عوض عدم آ گاهی در پیشبینی توسعه شهر در آینده ،تسهیالت
شهری و مقاومسازی بناها ،منجر شدهاست معیارهای معماری
و شهرســازی کمتــر مورد توجه قــرار گیرد .عالوه بر ایــن ،با توجه
به چارچوب تعیین شده برای انجام این پژوهش ،مشخص شد

میزان تغییرات در مســا کن دولتیســاز بیشــتر از مسا کن مردمی
میباشــد که این به معنی عدم در نظر گرفتن نیازهای سا کنین
در بازســازی اســت .امــا در عوض ماندگاری مســا کن دولتیســاز
بیشــتر اســت به طوری که بیشــتر خانههای مردمیساز تخریب
شــده و یا در حال مقاومســازی هســتند .میزان توســعه شــهری
در فردوس بســیار بیشتر از اسالمیه اســت ،که این خود به علت
در نظــر گرفتن برخی اصول شهرســازی از ابتدای بازســازی بوده
اســت همچنیــن تســهیالت شــهری در فردوس بســیار بیشــتر از
اســامی ه میباشــد .دلبســتگی مردم به شهر و مســکن در نقاط
مردمیســاز بســیار بیشــتر اســت به طوری که اغلب ســا کنین با
وجود قدیمیبودن زیاد خانهها ،حاضر به ترک آن نیستند اما در
نقاط دولتیساز ،تعلق خاطر کمتری به خانه وجود دارد.
در نهایــت نیــز بایــد اذعــان داشــت ،هــر دو بازســازی مردمــی و
دولتیســاز کــه پس از زلزله انجام شــد ،بعد از گذشــت  48ســال از
بازســازی پایــدار میباشــند .ایــن بــدان معنی اســت که هــم مردم
و هــم مســئولین از نحــوه ســکونت و بازســازی مســکن و شــهر آ گاه
بودنــد .امــا وقتی با نــگاه دقیقتر به این موضوع پرداخته شــود به
نظر میرســد که آنچه با نظارت دولت ســاخته شدهاســت ،نسبت
بــه آنچــه کــه مــردم ســاختهاند در عــرض این  48ســال مانــدگاری
بیشتری داشته است ا گرچه با نیازهای سا کنین مطابقت کمتری
داشــته اســت .همچنیــن ا گــر در آینــده نیــاز بــه بازســازی جدید و
مدیریــت آن در فــردوس باشــد ،الزم اســت دوبــاره نســل جدیــد و
شرایط جدید فردوس را بشناسیم .ترکیبی از مشارکت بین مردم و
دولت میتواند بهترین راهحل برای بازسازی جدید باشد که بنا بر
شــرایط منطقه و مردم آســیبدیده ،میزان فعالیت هر کدام از این
گروهها میتواند متفاوت باشد.
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ترجمه علیرضا فالحی ،انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ،تهران.
پرهــام ،باقــر ( ،)1348نظــری بــه اقدامــات نوســازی در مناطــق زلزلــه زده
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مطالعات مقابله با سوانح طبیعی ایران ،تهران.
مارشال ،کاترین؛ گرچن ،راسمن ( ،)1377روش تحقیق کیفی ،ترجمه علی
پارسائیان و محمد اعرابی ،چاپ اول ،دفتر پژوهش فرهنگی ،تهران.
مطالعه و پیشنهاد برنامه عمرانی برای مناطق زلزله زده خراسان (،)1347
مختصــر نتایــج کلی مطالعات و پیشــنهادات ارائه شــده ،چاپ اول ،ســازمان
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ran is a vulnerable country to natural disasters
which has experienced different disasters during the time. Lack of reliable information and documentation of post-reconstruction experiences is
mentioned as one of the main weaknesses of the
reconstruction programs in Iran. For instance, after the Ferdows destroying earthquake in 1968,
any documentation has not yet been presented
in reconstruction. It is obvious that the documentation of previous reconstructions programs and
surveying them can be useful and prevent similar
mistakes. But, it should be declared that most of
this information or evidences which can be used
for the similar future programs are not gathered
and also not available. In late August and early
September 1968, an earthquake measuring 6.3
on the Richter scale struck Ferdows town. Subsequently, survivors were divided into two groups
in order to reconstruct the city. One group led by
one of the religious leaders started reconstructing
in the area-currently named Islamiyeh town a few
kilometers above Ferdows. The government reconstructed the east of the old town for the other
group who stayed in Ferdow. However, some of
them didn’t utilize the governmental buildings and
started to construct their own houses in Ferdows.
Presently, according to the author’s research, life
exists among both Islamiyeh and Ferdows towns
after 48 years of construction. In the current research, it has been tried to accomplish the procedure of the reconstruction, carried out by both
the government and native people based on the
recognition of the reconstruction process and the
final outcome in macro level (i.e. City) and micro
level (i.e. Housing). The research is an analytical
documentation of the qualitative methodology that
qualitative analysis completes it. The main methods of data collection in this thesis are observa-

tion and its documentation, depth interviews with
at least 65 years old people and documentation
review. These sets of data are collected from written and non-written sources, like newspapers,
journals, books, articles, and interviews. After this
step, the data are categorized and analyzed with
methods that applied in qualitative methodology.
Ultimately, according to the research, it could be
concluded that both of governmental and native
reconstruction after 48 years is sustainable. It
means people and authorities knew how to accomplish reconstruction. But in governmental
reconstruction, the major consideration pertains
to promoting the quality of buildings and retrofitting. On the other hand, the native reconstruction
paid special attention to indigenous cultures and
customs. I.e. in governmental quarters of Ferdows, it has been given excessive consideration
to improve the strength of structures and performance of the town and building. Consequently,
lead to neglect indigenous cultures, customs
and the needs of the survivors in designing the
town and structures. In the native built regions
in Ferdows and Islamiyeh, It has been paid special heed to the house and urban development
in accordance with cultural, social and economic
needs of the people. Therefore the lack of knowledge in anticipating the development of the town
in the future, urban facilities, and reinforcement
of buildings resulted in neglecting urbanization and architectural aspects in reconstruction.
Keywords: Reconstruction, Earthquake, Ferdows Town, Building, Native and Governmental
Reconstruction.
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