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چکیده
یکی از عوامل تعیین کننده در توسعه مجتمعهای زیستیُ ،بعد اقتصادی است .سکونتگاههای انسانی،
ً
بــه دنبال تغییر در شــیوه کوچنشــینی عموما بــر پایه کشــاورزی و دامداری و فعالیتهای وابســته به آن،
رشــد و گســترش یافتهاند .اقتصاد و نظام تولیدی ،نه تنها گویای کارکرد این کانونهای زیســتی اســت،
بلکه عامل مهم و تاثیرگذاری بر بافت ،کالبد و شــکل منازل مســکونی نیز هســت .آنچه که در این بحث
دنبال میشــود ،درک و فهم نقش عوامل تولیدی در شــکلگیری کرانهای مســکونی روســتای تاریخی
کندوان اســت .در این مطالعه ،روش تحقیق کیفی با رویکرد پدیدارشناســی مورد اســتفاده بوده اســت و
گردآوری اطالعات این مطالعه در دو بخش مطالعات کتابخانهای و میدانی بوده و تالش شــده از طریق
پدیدارشناسی و مصاحبه باز و عمیق ،دالیل نهان پدیده مورد مطالعه ،فهم و تبیین گردد .نتایج پژوهش
نشان داد که فضاهای زیستی و قدیمی روستای کندوان ،در جوابگویی به عملکردها شکلگرفته است.
همچنیــن بــا نظر به تغییرات پیشآمده و توجه به مشــاغل جدید چون گردشــگری ،فضاهای تولیدی-
معیشتی کرانها از عملکردهای سابق فاصله گرفته و به فضاهای زیستی ساده مبدل شده است .امروزه
با نظر به تغییرات پیشآمده در شرایط معیشتی سا کنان ،جهت احیاء و بکارگیری ظرفیتهای محیطی
و انســانی در این بخش ،میبایســت ویژگیهای کالبدی و عملکردی این کرانها و ویژگیهای معیشتی
مد نظر قرار گیرد.

واژههای کلیدی
معماری ،روستای کندوان ،کرانهای مسکونی ،رویکرد تولیدی -معیشتی.
*نویسنده مسئول :تلفن ،09143023224 :نمابر.E-mail: rahmat@tabrizu.ac.ir ،041-33344287 :
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مقدمه
حیــات جوامــع روســتایی وابســته بــه اقتصــاد و تولیــد اســت؛
بدینجهــت بحــث معیشــت و امنیــت اقتصــادی ،دارای اهمیــت
باالیــی اســت .ســکونتگاههای انســانی در ســیر توســعه الگوهــای
ً
زیســتی از کوچنشــینی تــا یکجانشــینی ،عمومــا بــر پایــه کشــاورزی
و دامــداری و فعالیتهــای وابســته بــه آن ،گســترش یافتهانــد.
بدینسان اقتصاد و نظام تولیدی بهعنوان عواملی مهم و تاثیرگذار
بر بافت ،کالبد و شکل منازل مسکونی مطرح شدهاست .تحوالت
ناشــی از انقالب کشــاورزی ،به تغییرات اساســی در شــیوه زیست،
ً
طبعــا رفتارهــای انســانی منجــر گردیــد .چرخــه زندگی کشــاورزی،
انســان را وابســته به زمین کرد؛ بدین ترتیب زمینهی شــکلگیری
مســا کن دائم فراهم شــد .به دنبــال آن ،تکنیــک و ابزارهای تولید
بــه مقول ـهای جدی تبدیــل گردید و همیــن امر ،توســعه فضاهای
مسکونی جدید را ضروری ساخت.
مقالــه حاضــر بــا مــروری اجمالــی بر علــل ایجــاد این روســتا و با
تمرکز و تحلیل ارتباط میان ساختارهای اقتصادی و نظام تولیدی
و خلــق فضاهــای زیســتی -معیشــتی روســتای کنــدوان از توابــع
شهرستان اسکو میپردازد .این روستا ،یکی از روستاهای معروف
ایــران در منطقه آذربایجان با قدمت حدود 700ســال اســت که در
سال  ۱۳۷۶با شماره  ۱۸۵۷بهعنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت
رسیده است ( .)URL 1كندوان ،در دامنههای سهند قرار دارد و به
خاطر معماری صخرهای آن معروف است که در اثر فعل و انفعاالت
آتشفشــانی کوههــای ســهند ایجــاد شــده ،تودههــا و گدازههــای
مــذاب آتشفشــانی ،بــه وســیله بــاد ،بــرف و بــاران در طــی هــزاران
ســال متمادی شــکل گرفته و به فرم کران 1درآمده است .روستای
كندوان ،در یك دامنه رو به شمال است .با توجه به فرم مخروطی
شــكل بســتر طبیعی ،برخالف طبقات باال ،ســطوح طبقات زیرین
گســتردهتر اســت .طبقات باال تــر بهدلیل قرارگیــری در معرض باد و
بارشهای بهاره و زمســتانه ،با فرســایش بیشــتری همراه بودهاند
ً
و بههمیــن دلیل معمــوال زودتر از طبقات زیرین آســیب دیدهاند.
دسترســی بــه طبقــات دیگــر ،از داخــل مجموعــه و یــا از بیــرون به
وســیله پلههــای حفــر شــده و یــا از طریق نردبــان انجام میشــود.
آنچــه به کندوان هویت باســتانی داده ،وجود زندگی و ســکونت
درون تودههــای مخروطــی و هرمــی شــکل صخرههاســت .فضــای
ً
داخلی کران ،غالبا کوچک و بهصورت مستطیلی کنده شده و شامل

تنور ،اتاقها ،صندوق خانه ،آشــپزخانه و… بوده اســت .در ســاخت
کرانها ،هیچگونه مصالح ساختمانی مثل گچ ،آهک و آجر استفاده
ً
نشــده و خانهها تماما با حکا کی ســنگها و صخرهها شــکل گرفته
اســت .خانههای صخرهای مشــابه بقیه خانهها دارای بخشهای
مختلفی مثل نشیمن ،آشپزخانه ،انبار و سیستم آب و برق هستند.
کرانهــای صخــرهای ضخامتــی در حدود  ۲متــر و ارتفاعی در حدود
ً
 ۴۰متــر دارنــد و عمومــا بیــن  ۲تا  ۴طبقه هســتند ،کــه این طبقهها
مســتقل از هــم بوده و تنها از طریق پلکانــی از جنس خود کرانها با
ً
هــم در ارتباط هســتند .عموما از کرانهــای طبقه همکف ،بهدلیل
اینکــه نوردهی در این طبقات دشــوار اســت ،به عنــوان اصطبل و از
کرانهای باالیی برای کاربردهای مسکونی استفاده میشود .ابعاد
دربهــای ورودی بــا توجــه به ســختی و محدودیت حفر و مســائل
اقلیمــی بــه ارتفاع ( )1/5با عــرض ( )1 -1/3متر و و پنجرههایی رو به
جهــت ممانعت از ورود ریزش جوی در داخل فضای دیوارها تعبیه
شــده است .طبیعی اســت مسا کن این روســتا همانند هر روستای
ً
دیگری ،دارای کارکردهایی متنوع از گذشــته نسبتا دور بوده است.
با وجود ابعاد نه چندان زیاد این کرانها ،خیلی از فعالیتها در دل
این فضاها تحقق مییافته و تا به حال نیز توقفی نداشته است.
ا گرچــه محققیــن مختلفــی روســتای کنــدوان را از جنبههــای
ـدد چــون معمــاری صخــرهای (گرجیمهلبانــی و ســنائی،
متعـ ِ
1389؛ همایــون1354 ،؛ رضوانــی ،1386 ،امیرخانــی و همــکاران،
١٣٨٧؛) Aien et al., 2012؛ مطالعــات گردشــگری (خداوردیزاده
و همــکاران)1378 ،؛ گرایشهــای ا کوتوریســم (ا کبــری و بمانیان،
 )1387و بررســیهای مردمشناســی (صبــری  ،1386،ســازمان
میراثفرهنگــی اســتان آذربایجانشــرقی )1373 ،مــورد مطالعــه
قــرار دادهاند ،اما ســوالهایی جــدی در رابطه با تاثیــر عامل تولید
و معیشــت بر شــکلگیری معمــاری کرانها وجــود دارد که تا کنون
مغفــول و بیپاســخ ماندهانــد و بدینجهــت ،لــزوم توجــه بــه آن
ضــروری مینماید .برخی از این ســواالت عبارتند از :عملکرد غالب
در داخــل کرانهــای مســکونی کنــدوان و در اطــراف آن چــه بوده
اســت؟ به تبع این عملکردها ،فضاهای داخل کرانها کدام بوده
و چگونــه ایفای نقــش مینمودند؟ در عصر معاصــر این فعالیتها
بــا چه چالشهایی مواجه هســتند و چگونه میتوان ضمن حفظ
فضاها با چالشهای موجود مقابله نمود؟

 -1چارچوب نظری
ً
خانــه ،مقول ـهای چندبعــدی اســت و ظرفــا محلــی بــرای ســکنا
گزیدن نیست .شاید آنچه خانه روستایی را واجد ویژگیهای خاص
و متمایز از خانه شــهری مینماید ،در فضای خانه مســتتر باشد .بر

این اســاس ،شــناخت خانه روستایی با نگاهی انسانمدار ،یعنی با
حضــور انســان مفاهیمــی نظیر پویایی و ســرزندگی خواهد داشــت.
ســاخت مســا کن روســتایی بــر اســاس اقتضائاتــی توامان برآمــده از
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محیط طبیعی و انسان است .بدین جهت ،ریشههای شکلگیری
آن را بایــد از یــک ســو در پتانســیلهای مکانــی و از ســویی دیگر ،در
رفتارهــای انســانی دیــد .در خانههــای روســتایی نیــز تاثیــر مکان و
محیط بسیار آشکار است و اغلب وابستگی بسیار تنگاتنگی به بستر
و محیط شکلگیری خود دارد (.)Norberg-Schulz, 1985
تأثیرگذارتریــن جنبــه حضــور انســان در خانــه کــه آن را از حضــور
انســان در خانه شــهری متمایز میسازد ،نقشــی فراتر از یک فضای
مســکونی اســت که میتــوان برای خانه روســتایی قائل شــد .خانه
روســتایی ،ظرفــی اســت بــرای جنبههــای مختلف زیســتی انســان
ســا کن ،از کار تا اســتراحت و ســکونت و فعالیتهای وابسته به آن.
خانه روســتایی مکان بسیاری از فعالیتهای معیشتی صاحبخانه
است .فعالیتهای تولیدی همچون صنایع دستی ،از قبیل بافتن
فرش ،گلیم ،حاجیم و حصیر ،خشــککردن ســبزیجات ،دامداری،
عمــل آوردن محصــوالت لبنــی ،کاشــت ســبزیجات ،صیفیجات و
مــوادی نظیــر آن در باغچــه و در عرصــه مســکونی صــورت میگیرد.
انبار محصوالت کشــاورزی و علوفه دامی ،نگهداری ماشــینآالت و
وسایل کشاورزی و مواردی نظیر آن نیز در کنار عرصههای مسکونی
واقع اســت .این گونه کارکردها ،ریشه در ساختار خانواده روستایی
دارد .خانواده روستایی خود یک واحد خودکفا محسوب میشود.
در جامعه روســتایی ،خانواده کشــاورز و در بسیاری موارد ،حتی
خانواده غیرکشــاورز نیز یک واحد تولیدی محســوب میشــوند .اما
این تولید در واقع نوعی زندگی روزمره است تا انجام تولید به معنی
اقتصــادی و تجــاری آن .در ایــن واحد تولیدی ،با تقســیم کار میان
اعضای خانواده ،مراحل مختلف تولید کشــاورزی انجام میشــود و
اساس زندگی اقتصادی در درون گروههای خانوادگی شکل میگیرد
( .)Huque, 1982ایــن ســاختار ،ویژگیهــای کالبــدی خانههــای
روســتایی را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد .بهعنــوان مثــال ،خانههای
روســتایی اغلــب دارای عرصههــای بزرگ با مســاحت زیاد هســتند.
همچنین در این عرصهها ،فضاهای متعددی مشاهده میشود که
در شرایط زمانی و مکانی مختلف کارکرد و معنا پیدا می کنند.
مســکن روســتایی چنــد منظــوره اســت .تولیــد و نــوع اقتصــاد
حا کم بر روســتاها ،همبســتگی خاصی با زندگی در خانه روستایی
دارد .راپاپورت ( )56 ،1392در طرح و شــکلگیری یک بنا ،عوامل
متعــددی را دخیــل دانســته و معتقــد اســت ،گاهــی ممکن اســت
نقش یک عامل زیاد باشد ،اما عامل اقتصادی در همه ادوار نقش
بســیار موثرتری بر شــکل و طرح خانه داشته است؛ از پرداختن به
نیروهــای تعیینکننده شــکل بایــد اجتناب کرد؛ زیــرا پیش از آنکه
"روابــط" علــی و ســببی باعث ایجاد شــکل بشــوند ،عوامــل اتفاقی
در بهوجودآمــدن آن موثــر بودهانــد ،زیــرا پیچیدگــی نیروهــای
مداخلهکننــده مانــع نســبت دادن شــکلی خــاص بــه نیروهــا یــا
متغیرهای معین میگردند .وی در بخشــی از کتاب خود میگوید:
ً
یقینا عامل اقتصاد نقش زیادی در ســاختار مجموعههای زیســتی
دارد .نقــش اقتصــاد و میزان تاثیر آن در وجوه مختلف بنا و فضای
زیست در تمام زمانها مطرح بوده است .هر چند عوامل مختلفی
در پیدایــش یــک پدیــده موثــر هســتند و گاهی نقش یــک عامل از
گتــر اســت و گاهی تــا حــد تعیینکنندگی پیش
عوامــل دیگــر پررن 

میرود و عامل اقتصاد یکی از آنهاست (همان.)60 ،
مسا کن روستایی فضاهای الزم برای زندگی ،کار و فعالیت ،انبار
کاال و آذوقه ،نگهداری دام ،ارتباط و مبادله اطالعات ،اجرای مراسم
و مانند آن را مهیا میسازند .بطور کلی کارکردهای مسکن روستایی
به ســه دســته تقســیم میشــوند که عبارتند از کارکردهای زیســتی،
اقتصادی (معیشــتی -تولیدی) و تدارکاتی .هر یک از این کارکردها،
عرصهها و فضاهای خاصی را بهخود اختصاص میدهند (سعیدی
جای بخشی از فعالیتهای
و امینی .)32-33 ،1389 ،در روستاهاِ ،
اقتصادی مردم درون خانه است و با فضاهای زیستی آمیخته است.
چنیــن عملکردهایی میتواند مســکن را بهعنوان یکــی از اهرمهای
توســعه اقتصادی در خدمت تولید قرار دهد .روستاییان ،متناسب
با کارهای روزمره و منابع مالی خود از فضاهای خانه اســتفادههای
متفاوتی میبرند (.)Merma et al., 2011, 302
نیــک خلــق ( )82 ،1382در ایــن رابطــه بیــان م ـیدارد :برخالف
نظامهــای شــهری امــروزی ،در نظــام زندگــی روســتایی ،اشــتغال،
شــیوه معیشــت و نــوع ســکونت ،تداخل گســتردهای با هــم دارند.
ً
اصــوال زندگــی روســتایی برخــاف زندگی شــهری بر اســاس تفکیک
زمانی فعالیتها ،ســازمان نیافته است و ســکونت و کار ،زمانهای
متداخلــی دارنــد و بــه همین دلیــل ،فضای ســکونت و کار نیز با هم
تداخــل دارنــد و محیط مســکن ،محل نگهداری محصــوالت دامی
و کشــاورزی هســت و بخشــی از کار در منــزل انجــام میشــود .دام و
حشــم بــه همین صــورت در محدوده مســکونی خانــواده نگهداری
میشوند .بنابراین میتوان گفت ،شکل مسکن و بافت کلی روستا
رابطه تنگاتنگی با نوع معیشت و شکل تولیدی آن دارد .نقش فضا
در اقتصاد را میتوان به دو طریق تجزیه و تحلیل کرد ،فضایی که در
پاسخ به نیازهای اقتصادی خلق شده و تغییر مییابد و فضایی که
در نوع خود ،یک کاال محسوب میشود .در مفهوم نخست ،ارتباط
مســتقیمی میــان تولیــد و اســتفاده وجــود دارد .در معنــای دوم،
تا کید بیشــتری بر روی روابط میان تولید و مبادله است .در مفهوم
نخست ،توسعه پاسخگوی یک نیاز است و در معنای دوم ،به عنوان
یک نیاز و محرک فعالیتهای اقتصادی در نظر گرفته میشود ،چه
برای به حدا کثر رســانیدن ســود باشــد و چه برای گردش سرمایه یا
ایجاد اشتغال .بنابراین نقش مهم تولید فضا و ارتباط نزدیک آن با
بعد اقتصاد مشهود است .تولید محیط مصنوع به واسطه مقیاس
و اهمیتــش ،از پویایــی درونی و ظرفیتهای قابل توجهی برخوردار
است (مدنی پور.)110 ،1395 ،
میتوان گفت ،عملکردهای تولیدی و اقتصادی مسا کن بهویژه
در روســتاها باعــث میشــود کــه مســا کن ،نقــش کلیــدی در زندگی
فردی و اجتماعی ایفا کنند .به لحاظ اجتماعی ،عالوه بر مشغولیت
اعضــاء خانــواده و انتقــال ســاده تجربیــات ،بــه وحــدت ،انســجام
ِ
و تعامــل بیشــتر خانوادگــی و نیــز کنتــرل و تربیــت و نظــارت بیشــتر
میانجامــد .بــه لحاظ روحــی و روانی ،کار را از آن خــود تصور کرده و
هر موقع که اراده کردند میتوانند با جدیت و عالقمندی و خواست
خویــش بــه کار تداوم بخشــند؛ به تعبیــر کاســتلز ( ،)1380در فضای
جریانها ،نقش ایفا نمایند؛ به لحاظ اقتصادی به زندگی و معشیت
خانوارها کمک میکند؛ به تبع تولیدات روستا و یا نواحی اطراف ،به
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ارزش افــزوده کاال و خدمــات موجود میافزایند؛ نیاز به بیرون کمتر
شــده و بنابرایــن رفــت و آمــد و هزینههای مربوطه حذف میشــود.
ایــن موضــوع باعث میشــود در صــورت وجود مخاطــرات طبیعی و
تکانههــای اقتصادی در سیســتمهای فعالیتی منطقــه از جمله در
سیســتمهای کشــاورزی و دامداری ،دست روستاییان خالی نشود
و بــا تالش بیشــتر میتوانند به تداوم حیــات کمک نمایند .طبیعی
است که مادامی که سا کنین روستاها عالوه بر بیرون ،دارای فعالیت
در دل خانهها بهویژه فعالیتهای مبتنی بر تولیدات منطقه اطراف
شوند ،توسعه متوازن روستا امری طبیعی خواهد بود .همچنان که
اشاره شد در عصر سنت ،عملکردهای تولیدی و اقتصادی مسا کن
بهویژه در روســتاها غالب بوده و لیکن در دوره جدید ،از کم و کیف
آن کاسته شده و بیشتر این نقشها به فضاهای جدید روستا (فرای
مســا کن) محول گردیده اســت .بــه تبع همین تحــوالت ،در دنیای
علمی و نظری نیز عملکردهای تولیدی و اقتصادی مسا کن چندان
تبییــن نگردیــد .این در حالی اســت که این مهم در عصــر جدید ،با
عناوین مختلفی چون دورنگاری ،کشــاورزی شهری ،کار در خانه/
منزل ،توانمند ســازی مجددا مورد توجه واقع شده است .بنابراین
آنچه که در اینجا خودبخود اهمیت مییابد ،تبیین روابط فضاهای
تولیدی و عملکردی مسا کن سنتی به منظور بازتولید آن با توجه به
تحوالت عصر جدید است.

تصویر  -1موقعیت محدودههای مورد پژوهش.

تصویر -2نمایی از روستای کندوان.

 -2مواد وروش تحقیق
اســتان آذربایجانشــرقی به مرکزیــت تبریز ،یکی از اســتانهای
بزرگ ایران محســوب میشود .بنابر اطالعات ایستگاه هواشناسی
ســهند ،ارتفاع از ســطح دریا  1641متر ،اختالف دمای ســاالنه بین
شــب و روز  9درجه ،اختالف دمای روزانه بین زمســتان و تابستان
 18درجــه و رطوبت نســبی  %49اس��ت ( .)URL 2کنــدوان از توابع
شهرســتان اســکو ،دهســتان ســهند و بخــش مرکــزی اســت که در
 55کیلومتــری جنــوب تبریز قرار دارد و از آثار مربوط به دورانهای
تاریخی پس از اســام اســت (تصویــر  .)UNESCO, 2009( )1طبق
آمــار ســال  ،1390ایــن روســتا 183خانــوار 100 ،کــران (خانههــای
ً
صخرهای) و جمعا  586نفر جمعیت دارد (مرکز آمار ایران.)1390 ،
اســاس اقتصــادی کندوان بــر پایه کشــاورزی ،دامپــروری ،صنایع
دســتی و گردشــگری قــرار دارد .محصوالت کشــاورزی مشــتمل بر
زراعــی (گنــدم ،جــو ،یونجه ،نخــود ،گل محمــدی) و باغــی (گردو،
زردآلو ،سیب) بوده و در بخش دامداری 6000 ،راس گوسفند وجود
دارد کــه مقــدار گوشــت و شــیر تولیدی ،ســهم بســزایی در اقتصاد
ســا کنین دارد .صنایــع روســتا نیــز بیشــتر معطــوف بــه قالیبافــی و
صنایــع غذایــی اســت (طــرح هــادی روســتای کنــدوان ،1382،
 .)32-31بافــت کنــدوان بگونــه ای اســت کــه در محــور شــمالی،
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کرانهای دســتکند و پایین آن ،بخش توسعه جدید روستا است.
شرق روستا مترا کمتر و صخرههای سمت غربی فرسوده و خالی از
ســکنه شده اســت .بافت متمرکز و مزار ع و باغات در حوالی روستا
بخصــوص جنوبــی و روبــروی بخــش مســکونی قــرار دارد (ســامع
سردرودی( )27 ،1383 ،تصویر .)2
ایــن مطالعــه در دو بخــش کتابخان ـهای و مطالعــات میدانــی
ی کتابخان ـهای ،از تحقیقــات و
انجــام پذیرفتــه اســت .در بررس ـ 
تجــارب تئوریــك و مقــاالت موجــود در یونســکو و ایکومــوس 2و در
بررس ـیهای میدانــی ،از مصاحبــه ،مشــاهده میدانــی ،عکــس و
برداشــت از فضاهــای مختلــف دســتكند بهــره بــرده اســت .علــت
انتخــاب روش تحقیــق حاضــر ،بــه ماهیــت موضــوع برمیگــردد.
بــا توجــه بــه عینــی و فیزیكی بــودن موضوع و لــزوم ثبــت تجارب و
دانســتنیهای محققین ،مشاهده مستقیم اهمیت كلیدی دارد.
در این مطالعه ،روش تحقیق کیفی با رویکرد پدیدارشناسی 3مورد
اســتفاده بــوده اســت کــه در آن مصاحبهگر ،بــدون جهتگیری در
بحث به مصاحبهشونده کمک میکند تا تجربیات خود را توصیف
ً
کنــد .روش پدیدارشناســی مخصوصا هنگامی کــه پدیده موردنظر
بســیار کم شــناخته و مفهومپردازی شــده ،مفید است (دهقانی و
دیگران.)175 ،1379 ،
در ایــن مطالعــه 15 ،زن و مــرد بــا دامنــه ســنی  40-80ســاله
مشــارکت داشــتند .بهدلیــل محدودیــت بخاطر عدم تمایــل افراد
روســتا بــه مشــارکت ،مصاحبــه از افــرادی کــه تمایــل بــه شــرکت
داشــتند ،انجــام گرفــت .غالــب شــرکتکنندگان ســواد آ کادمیکــی
نداشــته یــا در حــد خوانــدن و نوشــتن بودهانــد ،بنابرایــن از
مصاحبه"،بــدون ســاختار" یا "باز" اســتفاده شــد .بدیــن معنی که
مصاحبهگــر باید درباره تعدادی از موضوعات از پیشتعیینشــده،
ذهن پاس ـخدهنده را بهطور عمیــق کاوش کند .در این مصاحبه،
سؤاالت استانداردشده و پاسخ از قبل تعیینشدهای وجود ندارد.
در عــوض ،مصاحب هگــر جنبههــای متعــددی از نظــرات مصاحبــه
شــوندگان را آنگونه که در گفتوگو پیش میآید ،بررســی میکند.

تصویر -3موقعیت پالنهای برداشتی در بافت.

او از نیروی ابتکار خود اســتفاده کند و به ایجاد فرضیههای جدید
و آزمــودن آن طی مصاحبه میپــردازد (کریمی و نصر.)74 ،1392 ،
در ایــن پژوهــش نیز مصاحبه از ســواالتی در مورد تجربه معیشــتی
افراد آغاز و در مراحل بعدی برای طرح ســواالت جزئی از اطالعات
ً
قتــر قبلی اســتفاده شــد .مــدت مصاحبــه حــدودا  150دقیقه
عمی 
بــوده اســت .متــن مصاحبــه چندیــن بار خوانــده شــده و جمالت
یــا عباراتــی که بــه نظر میرســیدند مربوط به پدیده توصیف شــده
یــا آشــکارکننده آن هســتند ،انتخاب شــدند .برای تضمیــن معتبر
بــودن ،یافتههــای این مطالعه به شــرکتکنندگان ارائه شــد و آنها
نظــرات خــود را در مــورد هماهنگــی یافتههــا بــا تجربیــات خود به
محققیــن ابراز نمودنــد .در تصویر  ،3موقعیت پالنهای برداشــت
شده همراه با مساحت و ارتفاع هر یک نشان داده شده است.

 -3یافتهها
بهطــور کلــی از دیــد مشــارکتکنندگان در مصاحبــه ،معیشــت و
اقتصــاد هــم در داخــل کرانهای مســکونی و هــم درخــارج آنها قابل
بررسی است.
 -۱-۳بیرون کرانهای مسکونی
 فضــای بافــت جاجیــم (ججیــم) :نــخ حاصــل از پشــمگوســفندان ،پس از ریســندگی توسط زنان روســتا در جاجیم بافی
مــورد اســتفاده قرار میگیــرد .دار جاجیم به صــورت افقی رو زمین
قرار میگیرد و لذا جا گیر است پس به فضایی مجزا برای اینکار نیاز
اســت ،برای این امر فضایی ســنگی با پنجرههایی در ابعاد کافی با
ً
مســاحتی حــدودا  40مترمربعی (با طــول حداقل  12متری و عرض
 3متری -طول دار جاجیم  12متر و عرض آن  50ســانت اســت) در
مجــاورت کــران ایجــاد میکردهاند که زنــان خانــواده گاه به همراه
همسایگان در آنجا مشغول بافتن جاجیم میشدند (تصویر .)4
 -تولیــد خشــکبار و عســل :فراینــد خشــککردن میوههــا
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در پشــت بــام انبارهــا کــه مســطح هســتند یــا در فضــای بــاز بیــن
کرانها انجام میشــد .فرایند گوگردپاشــی نیــز در دودخانه صورت
میگرفــت .محصــوالت پــس از تولیــد ،در انبــار ذخیره شــده و یا به
فروش میرســیدهاند .تولید عســل نیز در پشــت بامها ،فضای باز،
ً
یــا شــهرهای مجــاور صورت میگیــرد .زنبورداری ،ســابقا در روســتا
ً
خیلــی پــر رونــق نبــوده و صرفــا توســط برخــی افــراد انجام میشــد
(تصویر  .)5تولید سبزیجات ،صیفیجات و انواع گل خشک چون
گل سرخ نیز رایج بودهاست.
 انبارهــای بیرونــی و آبریــزگاه :در روســتاها بــرای ذخیــرهمحصوالت کشاورزی در بیرون از فضای کرانها ،انبارهایی نیز وجود
دارد (انبار نخود ،گندم و ) ...که دارای فضای مخصوص سرپوشیده
هســتند .ایــن فضــا ،بــه وســعت  12-9بــا عــرض  3متــری اســت.
همچنین به جهت ســرد بودن ممکن اســت برای کرهگیری و تولید
و ذخیــره پنیر نیز از این فضا اســتفاده شــود .انبــار علوفه ،به صورت
فضاهای ساخته شده از سنگ و یا کنده شده در دل کرانها و اغلب
خــارج از بافت مســکونی قرار داشــته و جهت نگهــداری کاه و علوفه
ً
بکار میرفته است .غالبا هر انبار دارای مالکیت شخصی بوده و مورد
استفاده یک خانوار است .عالوه بر اینها ،فضای سربازی نیز هست
ً
که برای چیدن و ذخیره علوفه بکار میرود .آبریزگاهها نیز غالبا در کنار
معابر و خارج از کران قرار میگرفته اســت که به صورت اتاقی دســت

تصویر  -4آماده سازی پشم و جاجیم بافی.

تصویر -6فضای آغل (راست :نمونههایی از آغلهای شخصی ،چپ :آغل اشترا کی).

تصویر  -7عناصر معماری در فضای کران
ماخذ ( :تصاویر :نگارندگان و برش :مهندسین مشاور پدیده سامت)1387 ،

ســاز و دو طبقه اســت که طبقــه پایین نیز برای نگهــداری فضوالت
مــورد اســتفاده بــوده و از فضــوالت بــه عنوان کود انســانی اســتفاده
ً
میشــده است .سابقا چند خانوار از یک آبریزگاه استفاده میکردند
که در حال حاضر به علت هشــدارهای خانه بهداشــت ،هر خانواده
مجبور به تعبیه آبریزگاه خصوصی در حریم کران خود گردیده است.
 آغل :بطور کلی آغلها در دو تیپ خصوصی و عمومی ساختهمیشوند .آغلهای خصوصی که به علت کم نور بودن و وسعت زیاد
در طبقه اول کرانهای مســکونی با مساحت  50-60متری با عرض
 4-5متــر تعبیه شــده و یــا در کرانی مجاور کران اصلــی قرارگرفته ،در
این فضا عالوه بر دام ،از ما کیان نیز نگهداری میشــده اســت .شــیر
دام برای تولید محصوالت لبنی ،پشــم برای بافندگی و فضوالت به
جهت کود و ســوخت تنور اســتفاده میشــود .محل خشــک کردن
فضوالت نیز در خرمنگاه هست .آغلهای عمومی که در آخرین مورد
ً
از تصویر  5نمایش داده شده ،معموال خارج از بافت روستا و جهت
نگهداری موقت دامها قبل از رفتن به چرا اســتفاده میشــوند .این
فضاها از فضاهای کوچک و بزرگ بوجود آمدهاند که محل نگهداری
دام ،فضــوالت و انبــار علوفه بوده که ارتفاع کمتری دارد (تصویر .)6
 -۲-۳داخل کرانهای مسکونی
پیــش از این خانوادهها گســترده بودند و همگی در کرانهایی

تصویر -5تولید و عرضه خشکبار و عسل.
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کــه یــک فضــای اصلــی بــا  1یــا  2تــا اتــاق مجــاور داشــتهاند ،زندگی
میکردنــد .قطــر دیــوار در این کرانها بیــن  2تا  3متر اســت .بدنه
رویــی آن از مــات خــا ک ســفید محلــی ،الیــه درونــی از ســنگ
صخــرهای و زیبایــی آن در رگههــای ســنگی و بافــت غیریکنواخت
اســت .ابعــاد پنجرههــا بــر روی بدنههــا بــه جهــت رعایــت مســائل
ً
اقلیمی -امنیتی ،بســیار کوچک و غالبا در حدود  30در  30سانتی
ً
متر ،ارتفاع درب در حد  2متر و غالبا جنس چارچوب آنها از چوب
بــوده اســت ،لذا فضاهــای داخلی کــم نور هســتند .بــرای تهویه از
پنجرههــا کمــک گرفتــه و یــا از بازشــویی کوچک که بر بــاالی درب
ورودی تعبیــه میشــده اســت .کــف کرانها به صورت یک ســطح
صــاف جلو هگــر نمیشــود و روســتاییان ،از ایــن عنصر بــرای تعریف
کردن فضا و تشــخیص اختالف ســطح بهره میبرند .کف اتاقها با
پوش ـشهایی چون جاجیم پوشــیده میشود .پش ـتبام کرانها،
ســطوح ســنگی یکپارچــه اســت کــه گاه در دل این ســقف ،فضای
کندو و خانه همسایگان طبقه باالیی قرار دارد (تصویر .)7
این فضاها نسبت به عملکردهای خاص تقسیمبندی شدهاند
که عناصر مربوطه به شرح زیر است:
 اتاق اصلی :یکی از این اتاقها اغلب در بدو ورود و بزرگتر ازســایر فضاها به مســاحت تقریبی  20مترمربع (  ،)4*5محلی بوده
برای نشســتن افراد ،صرف غذا و نوشــیدنی ،پذیرایی از مهمانها
و کارهایــی نظیــر تولیــد صنایــع دســتی ،در برخــی کرانهــا محــل
ً
خــواب بــه صورت ســکویی ســنگی و ارتفاع نســبتا کم در قســمتی
از اطــاق اصلــی تعبیــه گردیــده و از تنــور نیز بــرای گرمایــش ،پخت
غــذا و نــان اســتفاده می شــده اســت .در این روســتا ،قــوت اصلی
نــان و لبنیــات بوده اســت .عــاوه بر ایــن ،گرمای تنور مانــع ایجاد
رطوبــت در کرانها میشــده اســت (تصویــر  -8الف) .در تابســتان
بــرای جلوگیــری از گرمایش زیــاد برای پخت نــان از تنورخانهای در

بیرون کران بنام "تندســر" اســتفاده میشــده است .بخشی از اتاق
نیز برای چیدن رختخوابها ،جاجیم و البســه لحاظ شــده که به
ً
وسیله پرده از این فضا جدا میشده است ،این فضا ،محلی نسبتا
بزرگ و مســطح در دیواره اتاق اصلی اســت و به زبان محلی "یوک
یــری" گفتــه می شــود (تصویر  -8ب) .در سراســر اتاقهــا نیز رف و
تاقچههایی مشاهده میشود که به منظور تزیین ،قرار دادن چراغ
روشــنایی و ظــروف خــورد و خــورا ک مورد اســتفاده قــرار میگرفته
اســت .در صــورت متمول بودن افراد ،بــرای مهمانان غریبه کرانی
جــدا درنظــر گرفته میشــده که ایــن دو کران از داخل یا به وســیله
پل ،به هم ارتباط داشتهاند (تصویر  -8ج).
اتاق ریســندگی :یکی دیگر از اتاقها ،مخصوص ریسندگی درکنــار یــا غــرب اتاق اصلی به وســعت  9-12مترمربع ،بــا عرض  3متر
بوده است .در این اتاق ،روستاییان گاه به صورت خانوادگی و گاه
به همراه زنان همســایه کار میکردهاند .در فصل بهار و تابســتان،
پس از چیدن پشم گوسفندان ،برای تولید نخ جاجیم بافی ،پشم
توســط دســتگاه نخریســی نیمه صنعتی َ
(جهره) ریســیده میشد.
این دســتگاه سنتی نخریســی ،به جهت سهولت سوار و برپا شدن
و همچنین کارآمدی غیرقابل چشم پوشی ،جزء اسباب و وسایل
دائمی هر خانوار روســتایی محسوب میشده و با توجه به فراوانی
پشــم در ایــن روســتا ،این کار بســیار پررونــق بوده اســت .به دلیل
ً
کرک و پرز موجود در فعالیت ریسندگی ،غالبا این فضا درب داشته
تــا بــه فضاهای مجــاور منتقل نشــود .نخهای تولید شــده را کالف
و در تنورخانــه بیرونــی رنــگرزی کــرده و در بافــت جاجیم مصرف
میکننــد .در پــارهای اوقات نیــز این فضا ،به اســتراحت زنان خانه
که به تازگی بچهدار شــده بودهاند ،اختصاص داده میشــده است
(تصویر  9و جدول .)1
َ
-صندوقخانــه :ایــن فضــا کــه بــه زبــان محلــی "گزنــه" نامیــده

تصویر  -8نمونهای از اتاقهای اصلی در کرانها.
جدول  -1فعالیتهای تولیدی انجام پذیرفته در ارتباط با پشم.

نوع فعالیت تولیدی

محل تولید (فضای اشترا کی یا شخصی)

فضای ذخیرهسازی

فعالیتهای تولیدی در ارتباط با پشم

جاجیم و قالیبافی

چیدن ،شستن ،سورت

انجام فرایندهای مربوطه خارج از محدوده سکونتی

شانه زدن

انبار

ریسندگی با دوک

اتاق ریسندگی

اتاق ریسندگی

رنگرزی

تنورخانه بیرون خانه (تندسر)

-

بافت و پرداخت

فضایی سرپوشیده بیرون از خانه (اتاق بافت)

اتاق بافت

اتاق اصلی

انبار داخلی

بافتنی (بافت لباس ،جوراب و)....
تولید صنایع دستی

-
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تصویر -10فضای انباری درون کران.

تصویر  -9فضای ریسندگی.
جدول  -2فعالیتهای تولیدی انجام پذیرفته در ارتباط با دامداری ،کشاورزی و باغداری.

نوع فعالیت تولیدی

متوسط زمان کاری

محل تولید و ذخیره

فعالیتهای مرتبط با
دامداری

تولید لبنیات

شیر دوشی

تولید در آغل و ذخیره در انبار

ماست

انبار داخل کران

کره ،دوغ ،لورک ،کشک ،سرشیر و
خامه

انبار داخل و خارج کران

پنیر

انبار خارج کران

گاو=  10دقیقه ،بز و گوسفند= 5دقیقه
نیم ساعت کار 6 +ساعت زمان الزم جهت عمل آوری
 2-1ساعت

زمان فرآوری

تهیه پوست به جهت استفاده شخصی یا فروش
غالت :گندم ،برنج ،جو و...
امور
کشاورزی

زراعت

حبوبات :؛ نخود ،لپه و )...

انبار داخل کران

-

محصوالت جالیزی؛ خیار و...

امور
باغداری

خشکبار

فضای دودخانه  +پشت بام

تولید انواع میوه

-

جدول -3فضاها و فعالیت غالب در هر یک.

دورن کران

محل زندگی ،بافت صنایع دستی ،صرف غذا ،محل
خواب ،پذیرایی از مهمان

نشیمن

محل نگهداری علوفه +ادوات
کشاورزی

انبار علوفه

انبار رختخوابها

یوک یری

محل تولید خشکبار

دودخانه  +بام

محل نگهداری غالت

کندو در گزنه

محل رنگرزی  +پخت

تنور بیرونی

تولید و ذخیره محصوالت لبنی

انبار داخلی و بیرونی

محل بافت جاجیم

اتاق بافت جاجیم

محل ریسندگی

اتاق ریسندگی

انبار سوخت

فضای باز +دهلیز

محل پخت نان و تامین گرمایش

تنور داخلی

محل نگهداری حیوانات

آغل

میشــود ،انباری خانه محســوب میگردد که مساحتی در حد 5-6
ً
مترمربع ( )3*2دارد .در این فضای نسبتا کوچک ،مایحتاج هفتگی
چون گندم و جو نگهداری شــده و لبنیات مورد نیاز نیز (به جز پنیر
که فضای سردتری میطلبد)  ،در این فضا تولید و ذخیره میشوند.
گندم را آســیاب و تبدیل به آرد میکنند و در کندوهایی تعبیه شــده
در ایــن اتــاق ذخیره کرده و برای پخت نان از آن اســتفاده میکنند.
بــه جز گزنه ،انبارهای دیگر نیز وجــود دارند که در بیرون از کران قرار
میگیرنــد .فراینــد و توالی فعالیت به این ترتیب اســت که ابتدا شــیر

بیرون کران

فعالیت

نام فضا

فعالیت

نام فضا

در آغل دوشیده شده و پس از جوشاندن ،محصوالتی چون ماست
بدســت میآید .با تکاندن ماســت در دســتگاه کرهگیری به مدت 2
ســاعت ،چربی جمع شــده به صورت کف در بــاال و مایع باقیمانده
به عنوان دوغ طبیعی اســتفاده میشود .با حرارت دان دوغ ،لورک
بدســت میآید و با قالب کردن و خشــکاندن لورک ،کشک .پنیر نیز
با افزودن مایه به شــیر حاصل میشــود .سرشــیر و خامه نیز از دیگر
محصوالت تولیدی این روستاســت (تصویــر 10و جدول  .)2البته در
کنــار این فعالیتها ،ســایر فعالیتهای تولیدی مرتبــط با دامداری
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مثل تولید لحاف و تشک یا بافت شال کمری نیز شایان توجه است.
دهلیــز یــا آســتانا :در کرانهای بــزرگ که محدودیــت فضاییزیــادی وجــود نــدارد ،گاه فیلتــر ورودی جدا گانــه با مســاحت 2-3
متری با طول و عرضی در حد  3*1برای اعمالی چون شست و شوی
ظروف و حتی استحمام اهالی در نظر گرفته میشده است .ولی در
کرانهای کوچکتر ،جهت جلوگیری از ورود آب به اتاق اصلی محل

آســتانا توســط دیوار کوتاهی از نشــیمن جدا گردیده و کار شستشــو
در قسمتی از آن انجام میگیرد .همچنین فضای فیلتر برای گرفتن
پوســت گــردو یا به منظــور کفشکنی و انبــار هیزم برای اســتفاده در
روز مــورد نظــر بــوده اســت .بهطورکلی آنچه کــه تا کنــون در رابطه با
فعالیتهای غالب در فضای داخل کرانها بیان شده ،در جدول 3
منعکس میگردد .همچنین در جدول  ،4پالن معماری از مســا کن

جدول -4پالن های برداشتی.

کران
راهنما

کران

نشیمن ( ،)1تنورخانه ()2؛ یوک یری
( ،)3دهلیز ()4؛ طاقچه ( ،)5اتاق
ریسندگی ( ،)6انباری (گزنه) ،)7( -انبار
بیرونی ( ،)8آغل ( ،)9آخور ()10

کران شماره1

کران شماره6

پالن

تصویر

کران شماره2

کران شماره7

کران شماره3

کران شماره8

کران شماره4

کران شماره9

کران شماره5

کران شماره10

ماخذ( :کرانهای  ،9-1پدیده سامت 1387 ،؛ کران  ،10نگارندگان)

پالن

تصویر
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کندوان و ریزفضاهای مربوطه ،به نمایش گذاشته شده است.
مطابــق بــا پژوهــش انجــام یافتــه ،در  %10کرانهــا بــرای نمایــش
چگونگی سازمان یافتن فضا درون یک شبکه ،دو محور عمود بر هم
در نظر گرفته میشود .در محور زمین (افقی) آن ،الیههای فضایی از
درب ورودی کــران و در محور آســمان (عمودی) ،الیههای فضایی تا
بام کران را نشــان داده میشــود .الیههای پیرامــون ورودی در محور
افقــی و عمــودی ،الیــه اول و بــه همین ترتیــب دورتریــن الیه فضایی
نسبت به ورودی را الیه آخر و نسبت به عمود ،با شمار طبقات موجود
نامگــذاری میگــردد .از تقاطــع الیههــای افقی و عمــودی ،فضاهایی
مشخص و تعریف شده شکل گرفت و با توجه به باال و پایین شدن و یا
عقب و جلو رفتن آنها ،انواع فضاهای بر حسب نیاز خانواده پدید آمد.
آنچه در میان تمامی خانههای بررسیشده علیرغم تنوع و تمایزی که
ً
دارا بودند قابل اســتناد اســت ،الگو و شیوههای مشترک است .غالبا
پس از ورودی ،وارد فضای آستانه شده و از آنجا به نشیمن دسترسی
پیدا میکنیم که تنورخانه در وســط آن واقع بوده و فضای ریسندگی
و گزنه در الیه آخر و گوشههای بنا قرار میگیرد (جدول  5و تصویر .)11

 -4بحث
فعالیــت غالــب روســتاییان در گذشــته بهصــورت دامــداری و
کشــاورزی بــوده و لــذا تولید محصوالت لبنی و پشــمی ،رونق زیادی
در روســتای کنــدوان داشــته امــا ا کنون بــا توجه به شــهرت جهانی
جدول -5گونهشناسی فضاهای تعریفکننده کرانها.

تصویر  -11نمایش شبکه فضایی و الگوی استقرار فضاهای کران.

این روســتا ،فعالیتهای مربوط به صنعت گردشــگری مثل تبدیل
خانهها به مهمانسراها و مغازههای فروش صنایع دستی و سوغاتی
رونق پیدا کرده ،که همین امر ممکن است به مرور منجر به موزهای
شــدن کرانهــا و از بیــن رفت زندگی ســیال شــود .روســتای تاریخی
کندوان ،از گذشــته کانونی برای فعالیت های گردشگری ،تجاری و
تولیدی در منطقه اســت .طبیعی است حفظ و نگهداری روستا در
وهله اول و بسط و گسترش فعالیتهای تولیدی و کارکردی موجود
متناسب با نیازهای عصر حاضر ،بهویژه مراجعین به محل در وهله
دوم ،بایستی مورد توجه خاص در توسعه روستا قرار گیرد.
آنچه که پیداست بسیاری از فعالیتها و فضاها میبایست بیشتر
مورد مداقه قرار گیرند ،چرا که دیگر مثل گذشته نمیتوان محصوالت
محلــی را بــه همان صورت قدیمی فراوری کرد .بــرای مثال در دنیای
رقابت در تولید محصوالت لبنی ،گســترهای از انواع پنیر ،کره و حتی
ماســت وجــود دارد 4و یــا چندیــن نــوع فعالیــت جدیــد در ارتبــاط بــا
صنعت پشم قابل مشاهده است .نکته اساسی این است که چارهای
جز حرکت به ســمت تولیدات جدیــد و بازتولید فعالیتها و خدمات
گذشــته نیســت .فهم اینکه کدام نوع فعالیت از فعالیتهای ســابق
میتوانند بازآفرینی شوند؟ ،با چه نوع فراوریهای جدید ،میتوان به
صرفه و به تبع نیاز جامعه تولید کرد و در کدام سمت روستا میتوان
مســتقر نمــود؟ ،با توجه بــه ارزش غیرقابــل چشمپوشــی کرانها و با
نظــر بــه تالش جهت جاری بودن زندگی ،ســهم یا نقش آنها در احیاء
فعالیت ها چقدر میتواند باشــد؟ ،آیا ارتقای تولید نیازمند گسترش
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کارگاههایــی در مقیــاس ایــن روســتا اســت؟ و ســواالتی از این دســت
بایــد بهطــور جدی مورد مداقه قرار گیرد .با این حال ،نگاه به تجارب
جهانی در این زمینه میتواند سرنخهایی در این رابطه بدست دهد.
به عنوان مثال کشــور هند ،دارای دومین نیروی کار بزرگ دنیاســت.
کشــاورزی و مشــاغل وابســته به آن %60 ،نیروی کار کشور را در اختیار
دارند .نساجی نیز از مهمترین صنایع این کشور به حساب میآید .با
وجود رشــد اقتصادی فوقالعاده هند در دو دهه گذشــته ،همچنان
کشــاورزی و توســعه روســتایی از اولویت اصلی این کشــور بهحســاب
میآید .در هند ،سازمانهای تامین و توسعه اشتغال روستایی تحت
عنوان(،5)NREGAمسئولایجادشرایط کارآموزیوآموزشهایالزم
برای افراد غیر متخصص هســتند (امینیان و امیرخانــی )67 ،1390 ،.
در همیــن ســالها ،دولــت چیــن آغــاز بــه ســازماندهی مجــدد
تولیــدات روســتایی بــه وســیله ایجــاد سیســتم قــرارداد مســئولیت
نمــود و تعهــد کــرد کــه از مالکیــت خصوصــی در روســتا حمایــت
میکنــد .اصالحــات اقتصــادی اواخــر دهــه  1970میــادی در چیــن
نیــز ،متضمــن برنامههایــی بــرای پیشــرفت اقتصــادی ،تقویــت و
بومیســازی فنــاوری بــوده اســت .عمــده برنامههــای اصالحــات
اقتصــادی چیــن از روســتاها آغاز شــد و پس از آن به شــهرها رســید.
تا کیــد دولتمــردان چینی بر ارتقای توان کشــاورزان و روســتاییان از
طریق توســعه آموزش و پشــتیبانیهای فنــی ،بازاریابــی و  ...باعث
شــد تــا اقتصاد روســتایی ایــن کشــور ،به موتــور اصلی برای توســعه
آن تبدیــل شــود .ایــن رویکرد موجب شــد نــه تنها به لحــاظ تامین
غــذا و پوشــا ک وضعیت به ســرعت بهبــود یابد ،بلکــه بعدها بخش
عمــده محصــوالت صنعتــی صادراتی این کشــور نیز از مبداء روســتا
اتفــاق بیفتــد تــا جایــی که هــم ا کنــون ،برخــی تجهیزات پیشــرفته

نی��ز در روس��تاها تولی��د و پ��س از مونت��اژ ص��ادر میگ��ردد ( )URL 3.
تولیــد پوشــا ک پشــمی در انگلیــس قبــل از اســتیالی نورمــن در
ً
 ،1066کامــا بــه صورت محلی انجــام میگرفــت .خانوارهای نوعی،
خــود به پرورش گوســفندان پرداخته ،پشــم خام را بــه نخ بافندگی
تبدیل میکردند و از این نخها ،لباس میبافتند .به عبارت دیگر در
تولید پوشا ک پشمی خودکفا بودند و هیچ شهری به تولید و تجارت
پوشا ک پشمی نمیپرداخت .به تدریج شهرهای کوچک و بزرگ در
کار تجارت محلی وارد شدند .استیالی نورمن ،تعامالت بین انگلیس
و قــاره اروپــا را افزایــش داد و پایهگــذار مرحلــهای در توســعه تجــارت
البســه پشــمی در انگلیس شــد به گونــهای که موانع تجــارت از بین
رفته و انگلیس قادر به بهرهگیری از مزیت نســبی در تولید پوشــا ک
پشمی شد (سولیوان .)34 ،1386 ،همچنین میتوان به تجربهای
که دولت ترکیه در زمینه نساجی داشته ،اشاره داشت .تصمیمگیران
کشور با درک صحیح از تواناییهای این صنعت  ،سهم قابل اعتنایی
را در رشــد اقتصادی برای آن قائل شــدهاند .از راهبردهای اتخاذی
آنان ،ایجاد خوشــههای صنعتی و کســب و کاری به منظور افزایش
رقابتپذیــری بینالمللــی ،افزایــش ظرفیــت صادراتی شــرکتهای
کوچــک ،توســعه ابزارهــای فایننــس بینالملل ،حمایــت از تأمین و
واردات مــواد اولیــه کلیــدی و افزایــش تعــداد برندهــای بینالمللــی
ترک اســت (ســرفرازیان .)1393 ،البته باید متذکر شد آنچه در بحث
آمــوزش و معمــاری میتوانــد مهم باشــد ،نــوع نگاه بــه فعالیتها و
عملکردهای جدید ،ترکیب فضایی و طراحی فضاهای متناســب با
منظــر فعلی کنــدوان و تالش برای پایداری روستاســت ،چــرا که ا گر
تولید سنتی به روشهای روزآمد ادامه نیابد ،در آیندهای نه چندان
دور ،بــا زوال و تخریــب ایــن روســتای تاریخــی مواجــه خواهیم بود.

نتیجه
نتایــج حاصــل از مطالعــات و مصاحبههــای بعمل آمده نشــان
میدهــد ،معیشــت نقــش مهمــی در شــکلگیری و ترکیــب فضایــی
خانههای روســتا داشته است .فضاهای زیستی قدیمی کندوان به
صورت معمــاری صخرهای در جوابگویی به عملکردها شــکلگرفته
و بــه علت محدودیت توســعه ،هر چنــد از ایجاد فضاهــای اضافی و
غیرقابل اســتفاده اجتناب گردیده است ،ولی با تقسیمات مناسب
داخلی و ایجاد رف و سکوها ،ترتیبی بوجود آمده تا امکانات زیستی
در درازمــدت تامیــن گــردد .فعالیتهــای بســیاری اعم از معیشــتی
چــون امــور مربوط دامداری و کشــاورزی و ســایر کارهای خدماتی و
همچنین فعالیتهای زیســتی و فرهنگی چون خورد و خواب ،امور
مربــوط بــه مهمــان و  ...همگــی در همیــن فضــا به فعلیت رســیده
است .اغلب کرانها دو طبقه هستند ولی در مواردی 3 ،تا  6طبقه
نیز مشاهده میگردد .ابعاد کرانها بهعلت رعایت مسائل ایستایی
ً
کوچــک بــوده و پــان آن کامــا متاثــر از عامل معیشــتی اســت .این
روســتا یکی از ســه روســتای صخــرهای جهان بــوده و آنچــه موجب
جذابیت بینظیر و اســتثنایی بودن کندوان از دو مورد دیگر شــده،
جاری بودن زندگی مردم در قالب بافت قدیمی آن است.
مســکن روســتایی ،فضایــی اســت کــه مــدام خــود را در طــی

هزارهها بازتولید نموده اســت .در عصــر حاضر ،جامعه صنعتی و یا
ً
نســبتا صنعتی ،ســبب کاهش و حتی حذف کارکردهای تولیدی و
اقتصادی و نیز برخی از کارکردهای اجتماعی آن گردیده اســت .با
آنکــه همــواره بخشــی از کارکردهــای آن به خارج از مســکن منتقل
گردیــده و از دامنــه فعالیت مســا کن یا خانوادهها کاســته شــده ،با
ً
این حال باز نمیتوان انتظار داشــت که کارکرد اقتصادی آن کامال
از بین برود .آنچه که قابل پیش بینی است این است که در آینده،
کارکردهــای تولیدی مســا کن کندوان با توجه به نقش گردشــگری
که روســتا به خود گرفته اســت بازتاب کارکردهای مســکن گذشته
بــه شــکل جدیدش خواهد بــود؛ چیزی که عالوه بــر ایجاد درآمد و
اشــتغال ،زمینه تداوم ســنت و آشنایی نســل جدید با کارکردهای
تولیدی و اقتصادی مسا کن گذشته میشود.
باچنیندرکیمیتوان گفت؛جهتاحیاءوبکارگیریظرفیتهای
محیطی و انســانی در این بخش ،میبایســت ویژگیهای کالبدی و
عملکــردی ایــن کرانهــا (تیپ کران و کــم و کیــف آن) و ویژگیهای
معیشــتی (نــوع دام و تعــداد ،فعالیتهای غالب ،مشــاغل مطلوب
بوم و غیره) را مدنظر قرار داد .برای مثال امروزه برای افزایش کارایی
یا بهرهوری ،میتوان ســرمایه کارگاههای تخصصی با ســرمایه اهالی
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و با اخذ وامهای کمبهره ،به فعلیت رسانید .بیتردید وجود مزیت
نسبی و عالیق و خواستهها و میران سرمایه و ایجاد انگیزه و آموزش،
تهیه نقشههای فنی و معماری اهمیت خاص پیدا میکند .طبیعی
است در دل کرانها ،میتوان به تولیدات ساده و لیکن جدید بدون
نیاز به فضای گسترده و سرمایه قابل توجه مثل تهیه البسه خاص و
انواع بافتنیها ،تهیه کارهای تزیینی و دســتی مبادرت ورزید .آنچه
پرواضح است اینکه آموزش و مشارکت روستاییان در امور روستایی

و بــا دید توســعه مهارتهــای زیســتی -تولیدی مبتنی بــر تولیدات
گذشــته یا موجود ،در توســعه نواحی روستایی اهمیت خاص دارد.
بســته به فعالیت موردنظر ،بازآفرینی میتواند از طریق دمیدن روح
جدیــد در قالب کرانها باشــد و یــا طراحی کارگاههایــی جدید .این
مســاله ،بیانگر لزوم شــناخت دقیق و حساسیت این مساله است تا
در نهایت همخوانی با بافت موجود انجام پذیرفته و میزان آسیب را
به حداقل کاهش دهد.

پینوشتها
 . 1در زبــان محلــی ،به خانههــای صخرهای حاصل از کندن ســنگ های
کله قندی ،کران میگویند.
2 UNESCO & ICOMOS.
3 Phenomenology.
 . 4برای مثال انواع پنیرهای پخته نشــده ،فشــرده شــده و پوستهدار که یا
شیر گوسفند و بز .شیر مورد استفاده هم ممکن
شیر گاو تولید میشوند یا از ِ
از ِ
اســت خام باشــد یا پاســتوریزه که هر یک بنابر مــواد و نوع تولیــد دارای رنگ،
طمع و بوی خاصی است .همچون پنیر را کفورت ،کامامبرت ،چوره ،فتا و ...
5 National Rural Employment Guarantee Act.
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ives of people in rural areas are highly
depended on the dynamic economy and
continuous production processes; therefore,
the sustainable livelihood and secure economic
play an essential role in rural areas. Human
habitation had developed from the nomadic way
and expanded due to the presence of agriculture,
animal husbandry, and related activities. Not only
do economy and manufacturing system represent
the function of these areas but also, they can be
deemed as an underlying reason in the texture,
forms, and landscape of the residential dwellings.
In fact, the agricultural revolution and breeding
livestock have made a significant impact on the
lifestyle. Therefore, fundamental changes have
been made in human activities and behaviors.
Human communities were formed since
agriculture requires permanent presence of a
human in the place and animal husbandry needs
to look for postures for feeding the livestock. In
fact, due to these improvements in human’s
lifestyle, they could not meet their needs through
the sheer search for residential areas. Therefore,
interfering in the environment to adapt it to new
demands found other dimensions. Following this,
thereby implementing the novel techniques, the
standards of lifestyle were improved and the idea
of providing a stable place has begun as if it led to
improving the quality of habitation and livelihood.
Thus, the beginning of the formation of “housing”
coexisted with a period in which the human being
was seeking to follow a production system. The
difference in the forms of the houses has its root in
the distinctions of the way of life and the production
system. Rural residential areas represent the daily
life of people with a variety of activities. With this in
mind, besides a concise review of the root reasons

of the creation of Kandovan village in the Osku
County, this paper describes the relationships
between the economic structures, manufacturing
system, and production of livelihood spaces in
the village. This village, one of the most famous
communities in Iran, It is located in Azerbaijan
region, and historically, it’s about 700 years old.
Kandovan lies on the northern slopes of Mount
Sahand and is famous for its rock-cut architecture
which was created by the volcanic interactions of
this mountain. Secondary resources and direct
observations through field research were the two
critical methodological steps for this paper based
on phenomenology and qualitative approaches.
The results represent that livelihood has important
role in composition and formation of space of
Karaan houses. Living spaces are shaped in
responding to functions .These homes likewise
the other houses have different parts such as
living room, kitchen, storage and warehouse
and utility system. All production - livelihoods
activities related to livestock, agriculture, and
other service activities, even other social and
cultural activities, all have done at Karaans’
space. Nowadays, beacause of the Extensive
changes in lifestyles and human activities, the
environmental and human capacities, must be
rehabilitated and utilized. For this purpose, the
physical and functional characteristics of these
Karans livelihood activities must be considered.
Keywords: Architecture, Kandovan Village, Residential Karaans, Livelihood Approach.
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