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چکیده
گردآوری و ثبت دانش بومی در معماری سنتی کیش بهمثابه بخشی از فرهنگ مردم ،يکی از راههـای
هويتبخشی به اين جزيره است .به اين منظور عناصر ساختمانی و شیوههای به کارگیری آنهـا مـورد
مطالعه قرار گرفته است .روش پژوهش ،توصیفی ـ تحلیلی بوده و به منظور گـردآوری دادههـا از دو
راهبرد مراجعه به منابع و اسناد موجود و همچنین انجام مطالعه میـدانی بـا اسـتفاده از تکنیـکهـای
مصاحبه نیمهسازمانيافته و مشاهده و در تحلیل دادهها از تکنیک تماتیک استفاده شده اسـت .نتـايج
نشان میدهد که معماری بومی کیش پاسخگوی نیازهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی بومیان اسـت
و عناصر مختلف تشکیلدهنده واحد مسکونی ،با توجه بـه مصـالد در دسـترس و شـرايط محیطـی
بودهاند و با در نظر گرفتن امکانات موجود ،ضمن آنکه از مقاومت و ايستايی قابل قبول برخوردارند،
پاسخگوی نیازهای اقلیمی کیش نیز هستند .اين مطالعه همچنین نشان میدهد که معماران بومی کیش
با اصول معماری همساز با اقلیم آشنا بوده و آن را به کار گرفتهاند .مواردی نظیر جهتگیری درسـت
ساختمان برای بهرهگیری از بادهای مطلوب يا کاهش اشعه دريافتی خورشـید ،اسـتفاده از مصـالد
مناسب ،بهرهگیری درست از بازشوها و استفاده از رنـگهـای مناسـب در بنـا از جملـه درسهـای
معماری بومی برای کارشناسان معماری و نوعی راهبرد مناسب برای صرفهجويی در مصـرف انـرژی
محسوب میشود.
کلیدواژهها :دانش بومی ،معماری سنتی(بومی) ،کیش ،خانههای سنتی ،خانههای کیش.

 .2این مقاله برگرفته از پژوه «دان بومی در معماری سنتی کی » است که از سوی نگارندگان ایتن مقالته در ستال 2833
برای سازمان صدا و سیمای مرکز کی انجام شده است.
 .1کارشناسی ارشد رشته جغرافیای انسانی از دانشگاه تهران گنویسنده مس ول  ،رایانامه:
ramokhtarpour@yahoo.com
 .8عضو هی ت علمی گاستادیار گروه پژوهشی مدیریت و علوم اجتماعی پژوهشگاه نیرو ،رایانامه:
jabdollahpour@nri.ac.ir
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مقدمه

تداوم زندگی در کی  ،جزیرهای که حدود  23کیلومتر از خشکی فاصتله دارد و در
گذشتهای نه چندان دور ،گاه به دلیل توفانی شدن دریا ،ارتباط آن چند هفته بتا خشتکی
قطع میشد و نیز به دلیل خاک نه چندان حاصلخیز و کمبود منابع آبتی همچتون دیگتر
جزایر کوچک تنها در صورتی امکانپذیر بود که انسان خود را به دان

مواجهه بتا ایتن

شرایط سخت محیطی آماده کرده باشد؛ دانشی که مردم کی  ،طتی قترنهتای متمتادی
زندگی و دست و پنجه نرم کردن با محیطشان ،به آن دست یافتهاند و به مثابه بخشتی از
فرهنگ آنها درآمده است.
از مهمترین جلوههای این دان

در میان ساکنان قدیمی کی

میتوان به مهارتهتا،

ابزارها ،آگتاهیهتا و توانمنتدیهتای آنهتا در شناستایی و کاربستت عناصتر و مصتالح
ساختمانی و نوع فضاهای ساختمان در عرصه مسکونی و عمومی به گونهای که سازگار
با شرایط اقلیمی و فرهنگی منطقه باشد ،اشاره کرد .در واقع در اثر برختورداری از ایتن
دان  ،نوعی از معماری بومی در آن منطقه شکل گرفته که خود را با شترایط اقلیمتی و
فرهنگی تطبیق داده است .پس مردمان کی

در طول زمتان و پتی

از اینکته تحتوالت

دنیای مدرن ،توسعه را به عنوان تنها راه تحتول و نوستازی معرفتی نمایتد ،ختود را بته
دانشی که مبتنی بر اهداف توسعه پایدار بوده است مجهز کردهاند .ایتن نتوع دانت
دان

کته

بومی خوانده میشود ،در بردارنده باورها ،ارزشها ،روشها ،مهارتها ،ابزارهتا و

آگاهیهای محلی آنان است.
در طول سالهای اخیر با گسترش ارتباطات ،ورود فناوریهای نو به جزیتره ،تغییتر
شیوه معیشت و  ...دان

بومی جزیره به سرعت در حال فراموشی و نتابودی استت .بتا

این وصف ،مشاهدات حاکی از آن است که کهنساالن جزیره هنوز بخت هتایی از ایتن
گنجینه را در اختیار دارند و حتتی در متواردی آن را در زنتدگی روزمترهشتان بته کتار
می گیرند؛ ثبت شیوههایی که انسانهای اندیشمند ،چارهجو و گمنام نستلهتای گذشتته
برای شکل دادن به سکونتگاه هایشان شناختند و طی قرون متمادی آن را به فرزندانشتان
آموختند .این مطالعه نیز میتواند ضمن گسترش آگاهیهای عمومی دربتاره ارزشهتای
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نهفته در فرهنگ بومی و معرفی جاذبته هتای مربتوط بته دانت

بتومی کتی

در بحت

تلویزیونی به منظور پخ

در شبکههای ملی و بینالمللی را در اختیار ایشان قرار دهد.

روش پژوه  ،توصتیفی ت تحلیلتی بتوده و بترای گتردآوری دادههتا از دو راهبترد
مراجعه به منابع و اسناد موجود و همچنین انجام مطالعه میدانی با استفاده از تکنیکهای
مصاحبه نیمهسازمانیافته و مشاهده استفاده شده است .برای گرفتن مصاحبهها نیز ستعی
شد با افرادی مصاحبه شود که در این زمینه دارای تجربه یا اطالعات کافی هستند و بته
عنوان افراد مطلع کلیدی ،اطالعات دستت اول و غنتی را در ایتن زمینته ارائته نمودنتد.
نمونهگیری نیز به صورت هدفمند و انتخاب افراد برای مصاحبه ،بته روش گلولتهبرفتی
بوده است .پس از انجام مصاحبه ،مطالب بتر روی کاغتذ پیتاده و در نهایتت اطالعتات
دستهبندی شدند .استفاده از تکنیک مشاهده بته صتورت مشتاهدههتای غیرمشتارکتی و
ساده بوده است.2
بومیان در طول زمان مهارتها و آگاهیهای گوناگونی کسب کردهاند که با استتفاده
از آن بتوانند به معماری متناسب با شرایط محل زندگی خود دست یابند و در مستکن و
محیط زندگی ساختهشده راحت و آسوده باشند .از این رو بخشی از دان
در رابطه با معماری بومی و ستنتی آنهاستت .دانت

جوامع بومی

بتومی عبتارت از مجموعته فنتون،

مهارتها و تجربیاتی است که انسان در یک منطقه ختاص و در طتی زمتان بترای حتل
مسائل زندگی خود به کار می برد و در واقع شامل باورها ،ارزشها ،روشها و ابزارهای
کار و آگاهیهای اوست و با تمام امور مربوط به زندگی ایشان ارتباط دارد و بخشتی از
سرمایههای هر قوم و کشور محسوب میشود و این همان دانشی است که مردم جهتان،
طی قرون متمادی با مددگرفتن از آن هم نیازهای زندگی ختوی
 .2شایان ذکر است که بخ

را از محتیط زیستت

عمده بومیان جزیره امروز در محالت سفین ) (safinجدید و قدیم زندگی میکنند و تعداد  8تا

 4خانوار نیز در محل آبادی قدیمی باغو سکونت دارند .در بقیه مناطق جزیره هتی ستکونتگاه بتومی وجتود نتدارد .در حتال
حاضر فقط سفین قدیم با معماری بومی باقیمانده که قدیمیترین و پرجمعیتترین آبادی باقیمانتده از گذشتته کتی
سفین قدیم در منتهیالیه غربی قسمتهای دارای چهره شهری کی

استت.

قرار گرفته است .ساختمانها و کوچته پتس کوچتههتای

سفین قدیم ،هنوز حال و هوای گذشته را در خود دارند .دیوارهای کاهگلی ،بادگیرها و ناودانهای چوبی قدیمی تنهتا در ایتن
محله از کی

به چشم میآیند.
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معماری بته گردشتگران ،اطالعتات متورد نیتاز بترای ستاخت برنامتههتای رادیتویی و
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ت مین میکردند و هم با تعاملی دو جانبه بین خود انسانها از یک ستو و بتا طبیعتت از
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سوی دیگر ،بدون اینکه به محیط زیست خللی وارد شود ،به بهرهبترداری بهینته دستت
مییافتند گعبدالهی . 43 :2838 ،دان

بومی ریشه در تجربه قرنهای گذشتته دارد و تتا

وقتی که جامعه پابرجاست ،به عنوان پایته فرهنگتی و فنتی آن بته تکامتل ختود ادامته
میدهد .گبوذرجمهری و رکنالدین افتخاری. 23 :2834 ،
در هر نقطهای از جهان ،مسکن بومی از چهتار عامتل شترایط جغرافیتایی و طبیعتی
زمین ،شرایط اقلیمی و آب و هوایی ،شرایط اقتصادی و نحتوه امترار معتاش ستاکنان و
خصوصیات فرهنگی مردم منطقته بیشتترین تت ثیر را متیپتذیرد گختاکپور. 23 :2837 ،
بومیان بسته به شرایط گوناگون و نیز ویژگی های فرهنگی ،ختود را در طتول زمتان بته
مهارتها ،تجربیات و دان های گوناگونِ مرتبط با معماری فضاهای مسکونی ،عمتومی
و دیگر فضاهای مورد استفاده مجهز کردهاند و با توجه به آن تدابیری اندیشتیدهانتد کته
بتوانند در محیط زندگیشان از آسای

کافی برخوردار باشد .به باور تنتگکائوپراسترت

2

گ ، 274 :1023معماری گذشته به گونهای طراحی شده که با مصرف کم انر ی و تبعات
پایین زیستمحیطی ،عهدهدار حفظ محتیط زیستت باشتد و ایتن یتک مست له مهتم در
صرفهجویی انر ی است .از نظر وی مفهوم صرفهجویی انر ی در طراحی معمتاری ،بته
معنای استفاده از فناوری یکپارچه علمی و خرد محلی به منظور کاه
ایجاد فضایی مبتنی بر آسای

مصرف انر ی و

است.

در مجموع باید گفت ،معماری سنتی یا معماری بومی در هر یتک از منتاطق کشتور
ممکن است بنتا بتر شترایط اقلیمتی ،محیطتی ،اجتمتاعی و فرهنگتی و دیگتر شترایط
استراتژیک ،اشتراکات و افتراقاتی را با همدیگر داشته باشند .اما آنچته در اینجتا متدنظر
است دان

بومی و زمینهای است که در طول زمان در اجتماعات بومی شتکل گرفتته و

آنان بر اساس این ذخیره معرفتی ،زندگی خوی

بته ویتژه در عرصته ستاختوستاز را

سازمان دادهاند.
1. Tengkaoprasert
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تجزیه و تحلیل دادهها و یافتهها

در این بخ  ،تالش شده تا بر اساس هر یک از عناصر ساختمانی در معماری بومی
کی  ،دان

بومیان از منظر فرایند انجام کار و نحوه به کارگیری این عناصتر و تناستب

آن با شرایط اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و اقلیمشناختی توصیف و تبیین شود.

تصویر  .1کروکی منزل مسکونی آقای دریابر در محله ماشه

تصویر  .2نقشه خانه شیخ عبداهلل آل علی در ماشه
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در تصاویر  2و  1دو نمونه نقشه از خانههای ستنتی کتی نشتان داده شتده استت.
همانگونه که نقشهها نشان میدهند تمام الزامات رعایت گردیده است.
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پی

در ساختمانهای سنتی کی  ،برای احداث ساختمان یا دیوار ،پیستازی بته مفهتوم
امروزی آن انجام نمی شد؛ پی ساختمان بسیار کمعمق و فقط برای مشخص کردن محل
دیوارچینی بود .در واقع فقط خاک نرمرویی را کنار میزدند تا به خاک سفتتر برستند.
گاهی اوقات فقط به اندازه قرار دادن یک رج سنگ ،حداکثر 80ت 10سانتیمتتر زمتین را
می کندند و دیوارچینی را از همان جا شروع میکردند .البته عمتق پتی تتا حتدودی بته
وضعیت زمین هم ارتباط داشت ،چنانکه اگر بستر زمین خاک نرم یا ماسهای داشت ،بته
پیسازی بیشتر توجه می کردند و آن را تا رسیدن به خاک سفت برمی داشتتند .در واقتع
کارکرد پی این بود که در هنگام بارندگی یا رفتن آب به زیر ساختمان ،گل دیوار شسته
نشود که سنگ را بیندازد و داخل اتاق شود .مصالح پی تفاوتی با مصالح دیتوار نداشتت
و آن را با سنگ و شل پر می کردند .طول پی متناسب با طول دیواره بود .ضتخامت پتی
را کمی بیشتر از دیواری که بر روی آن احداث می شد در نظر متی گرفتنتد .در ستاختن
پی ،الزاماً سنگهای یک اندازه به کار نمیبردند .به همین دلیل در پیها از قطعات بسیار
بزرگ سنگ که برای ساخت دیوار قادر به بلند کردن آن نبودند ،تا قلوهسنگهای ریز را
میتوان مشاهده کرد .با در نظر گرفتن معیارهای امروزی ،به نظر متیرستد کته احتداث
پایه و پی در ساختمانهای کی چندان با اهمیت تلقی نمیشتد .ایتن موضتوع از یتک
نظر میتواند به اندک بودن ارتفاع بنا و سنگی بتودن بستتر زمتین در بستیاری از مواقتع
مرتبط باشد .همچنین میتوان آن را با تجربیات بومیان در زمینه زلزله در طول نسلهای
اخیر مرتبط دانست.2
دیوار

دیوارچینی در کی

اقدامی بسیار مهم تلقی می شود؛ به دلیل آنکه اصتوالً ستتون در

نگهداری بار سقفهای سنگین اتاقها و در سازه بنا نقشی ایفا نمیکند ،دیوار عالوه بتر
 .2به دلیل عدم تجربه زلزله ،نتیجهگیری بومیان این است که چون کی
ت ثیری ندارد؛ آب دریا توازن ایجاد میکند و باع

توسط دریا محصور شده استت ،اساستاً زلزلته در آن

میشود که به خشکی فشار زیادی وارد نشود .شاید چنتین اعتقتادی ت کته

البته ریشه علمی ندارد ت در بیاعتنایی بومیان به پیریزی محکم مؤثر بوده باشد .به هر حال ،آنها با اشاره به قدمت ساختمانها
اعتقاد دارند که با این شرایط هم مقاومت خانههایشان باالست.
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آنکه نق

پوش

و حصار گرداگرد فضای زیستی را دارد ،عنصر اصلی باربر ستاختمان

در این مالت ،کاه به کار نمیرود .در کی  ،هی گاه استفاده از دیوار چینهای 2در مسکن
رایج نبوده است .خاک مورد نیاز برای مالت را فقط از معتادن ختاکی کته در بیترون از
آبادی بود ،می آوردند .البته گاهی اوقات این امکان وجتود داشتت کته در حیتاط ختاک
مناسب به عنوان شل در دسترس باشد ،اما از آن استفاده نمیکردند ،چون چالهای که بته
وجود میآمد ،کارکردهای مختلف حیاط خانه را با مشکل مواجه میکرد.
برای آماده کردن شل ،ابتدا خاک را آخوره و با آب مخلوط میکردند سپس با پا یا بیل
آن را به هم میزدند تا به خوبی ترکیب شود و خاک و کلوخ خشک الی آن نمانتد .چنتد
بار هم با بیل آن را برمیگرداندند و تا حدی ورز میدادند که اجتزای ختاک در اثتر تت ثیر
آب حالت چسبندگی پیدا کند .خاک به اندازه خمیر نان یا کمی سفتتر از آن بتود تتا بته
سنگ بچسبد .برخالف کاهگلی که برای پشت بام آماده میکردند ،الزم نبود که شتل چنتد
روزی بماند ،بلکه در همان روز آماده و استفاده میشد .چیدن دیوار سنگ و شل ،بایتد در
سه مرحله انجام می شد .سنگینی و خیس بودن متالت و احتمتال ریتزش دیتوار موجتب
میشد که بنّاها در هر مرحله فقط چند رج دیوار را باال بیاورند .به هتر مرحلته از ستاخت
دیوار یک حمله 1میگفتند .برای حمله دوم و سوم میبایست صبر متیکردنتد کته متالت
گلی به کار رفته «خودش را بگیرد» .هر رج حتدود  10تتا  15ستانتیمتتر ارتفتاع داشتت.
تعداد رجهایی که در هر روز چیده میشد در زمستان و تابستان متفاوت بتود .در زمستتان
به علت پایین بودن رطوبت ،امکتان آن وجتود داشتت کته  7ت  5رج ستنگ را روی هتم
بچینند ،اما در تابستانها که به علت باالبودن رطوبت ،مالت دیرتر خشتک متیشتد4 ،تت8
رج بیشتر نمیتوانستند بچینند .اگر در حتال احتداث دیوارهتای مختلتف یتک ستاختمان
بودند ،طبیعتاً هر روز یک دیوار را میچیدند تتا بترای ستاخت ادامته دیتوار ،دو سته روز
بگذرد و سنگ و شل خود را بگیرند .در غیتر ایتن صتورت در پایتان روز ،بنتا کتارش را

 .2دیواری که فقط از گل یا کاهگل ساخته میشود.
2. hamle
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محسوب میشود .همه دیوارهای ساختمانها در کی

با سنگ و شل ساخته متیشتوند.
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تعطیل میکرد و 7ت 7روز بعد برمیگشت و ادامه دیوار را میچید .بنّاها برای چیدن دیتوار
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با سنگ و شل ،از کمچه و ماله استفاده نمیکردند ،تنها ابزار آنها نخ بود تا دیتوار صتاف و
مستقیم ساخته شود .دیوار ضخیم با مصالحی که در برابتر امتواج حرارتتی نقت

عتایق و

حائل را بازی کند ،از جمله نخستین ابداعات انسانی در مقابل گرما در منتاطق گترم بتوده
است .طبیعتاً در کی

که تابستانی طوالنی و بسیار گرم دارد این تمهیتد ضترورتاً بته کتار

گرفته میشد .بومیان با این ویژگی دیوارهای ضخیم آشنا بودند .2در گفت و گو با یکی از
ساکنان بومی کی  ،وی ت کید داشت که «در خانههای با دیوارهای ضخیم اتتاق زود گترم
نمیشود .االن هم کسانی که در خانههای قدیمی زندگی متیکننتد ،در بستیاری از اوقتات
روز کولر را خاموش متیکننتد و هتوای ایتن اتتاقهتا بته نحتو محسوستی از اتتاقهتای
ساختمانهای جدید خنکتر هستند».گصالحی2833 ،
آسیب پذیرترین قسمت بنا در مقابل بارندگیهای سیلآسای کی

یا بارنتدگیهتایی

که چند روز مداوم ادامه پیدا میکردند ،دیوارها بودند .مالت گلی دیوارهتای ستنگی در
صورتی که خیس و خمیر می شد ،توان نگهداری سنگ را نداشت و لذا فرو میریختت.
معموالً این اتفاق در صورتی به وقوع میپیوست که بارش همراه با باد بود .در زمستتان،
شدیدترین بادهای کی  ،باد قوس 1است که از سمت شرق می وزد .با تداوم کج بتاران،
دیوارهای خانه در یک سمت بیشتر در معرض باران قرار میگرفت .هی گاه تمام دیوار،
یک باره فرو نمیریخت ،بلکه به دلیل استفاده از چند ردیف سنگ و در واقع چند الیته
بودن دیوار ،فقط یک الیه فرو می ریخت که در این صورت بالفاصتله بتا جلتوگیری از
ادامه خیس شدن دیوار ،با پوشاندن دیوار صدمه دیده ،از ریزش مجدد آن ت که احتمتاالً
ریزش سقف را هم در پی داشت  -جلوگیری می کردند .بعتد از پایتان بارنتدگی ،چنتد
روزی صبر میکردند تا دیوار از حالت خیسی خارج شود و بعد استادکار میآوردند کته
 .2در اندازه گیری عرض دیوار حیاط و دیوار ساختمان مشخص شد که عرض دیوار حیاط حدود بیست سانتیمتر گبته انتدازه
دو قطعه سنگ که کنار هم قرار میگرفتند و عرض دیوار ساختمانها حدود 50ت 40سانتیمتر گبه اندازه سته یتا چهتار قطعته
سنگ بود .استفاده از سه یا چهار قطعه سنگ که در کنار هم قرار می گیرند ،تمهیدی برای حفظ بنای اصلی ساختمان در برابر
بارندگیهای شدید بود.
 .1بادی است که ابرها را با خود میآورد و باران در پی دارد .این باد از سمت شرق میوزد و در زمستان بیشتتر و شتدیدتر از
سایر فصول مشاهده میشود.
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دیوار را مرمت کند؛ یعنی الیه های فروریختته را در کنتار الیته باقیمانتده بستازد .بترای
واقع برداشت آنها هم این است که یک پوستهای از دیوار کنده میشود و فرو میریزد.
متوسط ارتفاع دیوار خانههای معمولی قدیمی حدود  1متر و  70ستانتیمتتر استت.
برای جلوگیری از اشباع رطوبت در فضاهای داخلتی و در نتیجته جلتوگیری از تعریتق
دیوارها ارتفاع داخلی بنا را زیاد میگرفتند گدیشیدی . 77 :2872 ،با توجه به این نکتته،
افراد مرفه دیوار خانههای خود را بلندتر میچیدند .حتی هزینههای  -به ظتاهر  -پتایین
خرید سنگ ،مزد کارگر و بنّا و ت مین غذای آنها موجتب متیشتد کته متردم بتا درآمتد
1

پایینتر از متوسط ،به ارتفاع پایین دیوارها اکتفا کنند .
سقف

سقف ،بخ مهمی از بنا در کی محسوب متیشتود و بومیتان در ستاخت آن ،بته
نسبت سایر اجزای ساختمان ،دقت و حساسیت بیشتری از خود نشان میدهنتد .ستقف
بی از سایر اجزای ساختمان در معرض بارانهای سیلآسا قترار دارد و عتالوه بتر آن،
نق مهمی در انتقال و یا عدم انتقال گرمای خورشید به داخل بنا ایفا میکند .ضتمن آن
که در گذشته مصالح بومی آنها برای ساخت بام هم محدود بود .همه این عوامل ستبب
شد که آنها سعی کنند با ساخت چند الیه بام و استفاده از مصالح مختلف انتظاراتشان را
برآورده کنند .سقف رایج در واحدهای مسکونی کی مسطح استت .در مستاکن ستنتی
برخالف خانههایی که در سالهتای اخیتر در کتی ستاخته متیشتود ،هتی نشتانی از
سقفهای غیرمسطح نظیر پوش های طاقی یا شیبدار وجود ندارد .بام ساختمان را الیه
سنگین و ضخیمی از گل پوشانده است که وزن خود را بر تیرهای چوبی که در بخت
زیرین سقف قرار دارند و از طریق آنها بر دیوارهای بنا ،وارد میستازد .ستاخت ستقف
خانه در چند مرحله انجام میشود:
1. ensalax
 .1در محله سفین قدیم ،در محل اتصال دو دیوار عمود بر هم ،گاه ستونهای کلهقندی شکل دیده میشتود کته بته آن دوبتره
) (dobarahمیگویند .دوبره معموالً سالها بعد از احداث دیوار ساخته می شتود و آن را بته عنتوان پشتتیبان دیتوار و بترای
افزای

مقاومت آن می سازند .معموالً این کار زمانی انجام می شود که دیوار ترک خورده یا در مسیر آبهای ناشی از بارندگی

باشد و احتمال نشست داشته باشد.
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2

فروریختن دیوار عبارت انسلخ را به کار می برند که به مفهوم پوستت کنتدن استت .در
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مرحله اول :بعد از آن که دیواره ساختمان به اندازه کافی باال میرفتت ،دو سته روز
صبر میکردند تا دیوارها خشک شوند ،سپس ساختن سقف را شروع میکردنتد .اولتین
مرحله از ساختن سقف خانه ،قرار دادن تیرهای چوبی سقف بتود .معمتوالً افتراد بترای
این منظور از چندل 2استفاده میکردند .چندل را با فاصله حدود 80تت  15ستانتیمتتر از
همدیگر روی دیوار میچیدند .برای آن که چندل در جای ختود بتازی نکنتد ،در روی
دیوار ،فاصله بین آنها را با سنگ و مالت گلی پر میکردند .افراد فقیر به جای چنتدل از
چوب تنه نخل خرما که از میان به چهار قسمت تقسیم میشد ،یتا از تنته صتاف دیگتر
درختان بومی استفاده میکردند .طریقه کار به این ترتیب بود که چندل یا چوبهای تنه
درختان را به مثابه تیرهای باربر بر باالی دو دیوار مقابل اتاقی که باید پوشانیده شود بته
صورت موازی قرار می دادند .داشتن قطر به نسبت مناسب و صاف بتودن از مهتمتترین
ویژگیهای تیرهای چوبی است که برای سقف به کار متی رونتد .در صتورتی کته قطتر
تیرهای تهیه شده برای سقف دارای قطرهای یکستان نبتود ،آنهتا را بتا در نظتر گترفتن
قطرشان ،طوری قرار میداداند که فشار سقف بر روی همه تیرها پخ

شود؛ یعنی اگتر

بعضی تیرها به نسبت نازکتر بودند ،آنها را البهالی تیرهای کلفتتر قرار میدادند.
ناصاف بودن تیرهای چوبی یا وجود انحنا در طول آن سبب می شود که تمتامی طتول
تیر در تماس با سقف نباشد و باری که از ناحیه سقف بر آن وارد میشود ،تنها به بخشتی
از آن که در تماس با سقف است ،وارد آید .این امر سبب ایجاد لنگری حتول محتور تیتر
می شود .گذشته از آن ،اعوجاج تیرها سبب میشود که بار سقف به گونه صحیحی بر تمام
آن توزیع نشود برای مثال اگر تیر میان دو تیر دیگر گبه دلیل انحنای موجتود در طتول آن
از سطح سقف فاصله گرفته باشد ،باری که علیالقاعده متیبایستت بتر هتر ستر تیتر وارد
گردد ،بین تیرهای طرفین تقسیم میشود .از این بابت هتر یتک از تیرهتای یتاد شتده 2/5
برابرِ نیروی وزنی را که باید در حالت عادی تحمل کنند ،دریافت مینمایند.
چوبهای به کار رفته در سقفها معموالً از دو سر دیوارها بیرون نمیآید .بته نظتر
می رسد که این عمل جدا از جنبه صرفهجویی در مصرف چوب ،دلیل دیگری نیز داشته
باشد و آن اشکاالتی است که پوسیدن چوب به واسطه قرارگیتری در معترض بتارش و
 :čandal .2چندل گرده چوبهایی است که از خاور دور و آفریقا به خلیج فارس وارد شده است.
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مداوم آفتاب به وجود می آورد .امتداد نیافتن تیر چوبی از طترفین دیوارهتا ستبب

تاب

به راحتی از روی آن بلغزند و این امر باع

فروریختن سقف شود .همتانطتور کته در

ارتباط با پیسازی بنا هم ذکر شده ،شاید عدم تجربه زلزلته از ستوی بومیتان کتی  ،در
این نحوه تیرریزی مؤثر بوده باشد .آنها در قرار دادن تیرهای چوبی توجه میکردنتد کته
بعد از مدتی ،سنگینی سقف موجب شکم دادن آن نشود .برای مثتال چتوب نختل را از
محل برش عمودی آن روی دیوارها قرار میدادند که زیر فشتار ستنگینی ستقف شتکم
ندهد ،اما به هر حال سابقه شکم پیدا کردن سقف هم وجود داشت و ممکن بود بعتد از
چند سال تیرهای چوبی استقامتشان را از دستت بدهنتد یتا بتا کلفتت و ستنگین شتدن
الیه های کاهگل ،فشار وارده بر سقف افزای

پیدا کند یا آسیب موریانهها باعت

شتکم

دادن سقف شود .در اینگونه موارد ،افراد وارد به کار ،تیرهایی را که باید عوض میشد،
مشخص می کردند .چند ستون چوبی را در قسمتهای مختلف سقف ،ستون میکردنتد
و تیرهای معیوب را بیرون میکشیدند و به جای آن تیرهای سالم و جدید میگذاشتند.
مرحله دوم :در این مرحله ،عمود بر چندلها یا تنتههتای نختل ،باستچیل 2را قترار
میدادند و میخ میکوبیدند .استفاده از باسچیل عالوه بر آنکه باع

میشتد حصتیرهایی

که روی سقف پهن میشوند ،با سنگینی باری که روی آن قرار میگیترد ،شتکم ندهنتد،
همچنین ظرافت ،نظم و زیبایی بیشتری به فضای داخلی سقف میداد .فاصله باسچیلها
از یکدیگر حدود 15ت 10سانتیمتر بود .کسانی که توان خریتد باستچیل را نداشتتند ،از
طناب استفاده میکردند .طنابها را هم با فاصله 15ت 10سانتیمتر از هم در چندلها یتا
چوبهای تنه نخل دو سوی دیوار میبستند و میکشیدند که کامالً سفت شود.
مرحله سوم :مرحله بعد ،نصب منگور 1بود .منگور را روی باسچیل پهن میکردنتد.
در اینجا نیز افراد فقیتر بته جتای استتفاده از مصتالح گترانقیمتت ختارجی ،از مصتالح
ارزانقیمت داخلی استفاده میکردند .آنها به جای منگور ،حصیر معمولی را که از میناب
 :bâsčil .2تختههای باریک و محکمی از چوب خیزران بود که آن هم گویا از هند و پاکستان وارد میشد.

 :mangur .1نوعی حصیر بافتهشده و آماده در اندازههای  2/5 × 1مترمربتع و  1 × 1مترمربتع بتود کته متیگوینتد از هندوستتان وارد
میشد.
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میشود که با مختصر لرزهای بر سیستم بنا ،چوبها که تنها به عرض دیوار تکیه دارنتد،
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وارد می شد ،روی باسچیل یا طناب پهن میکردند .قرار دادن الیههایی نظیر انواع حصیر
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و دعن 2به عنوان الیهای از ستقف ،عتایق حرارتتی مناستبی در روی ستقف بته وجتود
می آورد .ضمن آن که این الیهها باع
در برخورد با آنها پخ

میشدند آبهای احتماالً نفوذی باران به ستقف

شود و به پایینتر از آن نفوذ نکند.

مرحله چهارم :در این مرحله تمام سقف خانه با بافتهای چوبی به نتام دعتن فترش
می شد .فراوانی شاخ و برگ نخل به دلیل وجود نخلستانهای وسیع و همچنین ضتریب
انتقال بسیار پایین آن که به خوبی ورود حرارت به داخل ساختمان را کاه

میدهد ،از

مهمترین دالیل استفاده از دعن به عنوان الیهای از سقف در خانههای بومی بود .گتاهی
اوقات از شاخ و برگ درخت گز هم به این منظور استفاده میکردند.
مرحله پنجم :بعد از فرش کردن سقف با الیه دعن یا سون ،نوبت بته ریختتن الیته

گل نم 1روی سقف میرسید .موقع ریختن این گل ،چند نفر با استفاده از تخته یتا ابتزار
8

چوبی استوانهای شکل و دستهداری به نام مدگه به کوبیدن آن مشغول میشوند .مدگته
از چوب کرت ساخته می شود که هم سنگین و هم محکتم استت .گتل نتم را بته قطتر
حدود 20ت 3سانتیمتر روی بام پهتن متیکننتد و بتا یتک تکته چتوب حتدود 70تت70
سانتیمتری آن را میکوبند .این الیه ضمن سبک بودن نسبی آن و قدرت جذب بیشتتر،
رطوبت ناشی از نفوذ آب از باال را تضمین میکند .با توجه به مسطح بودن سطح پشتت
بامها ،آب باران را باید به محیط خارجی آنها هدایت کرد .در همین مرحله بترای آنکته
آب هر چه زودتر از سطح بام تخلیه شود ،به سطح بام شیب مختصری میدهنتد .شتیب
سقف معموالً به یک سمت است .قاعدت ًا شتیب خانته بته ستمت معبتر در نظتر گرفتته
می شود ،در غیر این صورت شیب به سمت حیاط خانه استت؛ در هتر صتورت انتقتال
آبهای پشت بام به سمت حیاط همسایه جایز نیست.
 :da?an .2در قسمتهایی از هرمزگان به آن سون ) (sevenهم گفته میشود .دعن ،شاخههتای نختل استت کته همتراه بتا
برگ های روی آن ،کنار هم قرار گرفته و با استفاده از طناب به هم بافته شدهاند .اندازه تقریبی هتر قطعته دعتن حتدود 8 × 1
مترمربع است که البته عرض آن میتواند با توجه به نیاز ،بیشتر یا کمتر باشد.
 .1گل نم خاکی است که با کمی آب آن را مرطوب کردهاند ،طوری که وقتی فشرده شود به همدیگر بچسبد و باز نشود.
3. medegeh

دانش بومی مردم کیش در معماری سنتی 92

مرحله ششم :دورتا دور بام را ت به جز نقاطی که ناودان نصب میشود ت با سنگ و گتل،

کارکرد برو جلوگیری از ریزش آب بر روی دیوارها و فرسای

لبههای بام و هدایت آب بته

سمت ناودان است .ناودانها ت که به آن مهرزاب 1گتصویر  8میگویند ت در جهت شتیب بتر
لبه دیوار نصب میشود .تعداد ناودانها البته به وسعت پشت بام بستگی دارد ،مربعه 8حتدود
 10متر مربعی ،دو یا سه مرزاب داشت .مرزاب یا نتاودان را از تختته درستت متیکردنتد یتا
اینکه گرده چوبی با قطر بی

از  10سانتیمتتر را از میتان بته دو نتیم متیکردنتد و قستمت

داخلی آن را میتراشیدند .برای ساخت ناودان قاعدتاً از چوبی استفاده میکنند کته در مقابتل
رطوبت مقاومت بیشتری داشته باشتد .البتته ستاج مناستبتترین چتوب بترای ایتن منظتور
محسوب میشود ،اما به علت قیمت باالی آن اغلب از چوبهای محلی استتفاده متیکردنتد
که از میان آنها چوب درخت گز را مناسبتر میدانستند .بیرونآمدگی ناودان بسته به ارتفتاع
دیوار ،حدود  15تا  40سانتیمتر است .تا سی ت چهل سال پی

برای آنکه از محتل نتاودان

ت که موقع بارندگی بیشتر از بقیه قسمتهای بام در معرض حرکت آب استت ،رطوبتت بته
دیوار نفوذ نکند ،در محل نصب ناودان ترکیبی از گل و خاکستر میمالیدنتد ،امتا در آخترین
سالهای ساخت خانههای سنتی ،به جای این ترکیب از گ استتفاده متیشتد .نتاودانهتا از
قسمتهای آسیبپذیر سقف در خانههای بومی محستوب متیشتد کته بتیتتوجهی بته آن
میتوانست منجر به ریزش سقف یا دیوارها شود .قاعدتاً این اتفاق به دلیتل ستهلانگتاری و
بیتوجهی صاحبخانه در مراقبت و تعمیر ناودان خانه روی میداد .گاهی اوقات موش زیتر
ناودان را سوراخ میکرد که در این صورت هنگام بارندگی ،آب بته جتای ختروج از پشتت
بام ،از طریق سوراخ موش به میان دیوارها نفوذ میکرد .در چنین وضعیتی اگر ستاکنان خانته

1. barva
2. merzâb
 :morabae .8به این معنی که اگر شکل کلی مصّ یف را در نمای بیرونی ساختمان مربع فترض کنتیم ،در ضتلع بتاالی مربتع
حداکثر فروفتگی به سمت داخل دیده می شود و با یک شیب مالیم ،به تدریج تا رسیدن به ضتلع پتایین مربتع ،فرورفتگتی در
دیوار نیز به پایان میرسد و به یک شکاف افقی در دیوار منتهی میشود .دقیقاً عکس همین وضعیت در داخل بنا دیده میشود؛
یعنی حداقل فررفتگی در قسمت باالی مربع و حداکثر آن در پایین مربع دیده میشود.
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دیوارهای به ارتفاع حدود 25ت 20سانتیمتر میچیدند .به این دیواره کوتتاه بترو 2متیگوینتد.
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به موقع متوجه نمیشدند ،امکان داشت که دیوار سنگین شود و به کلی فرو ریزد کته طبیعتتاً
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ریزش سقف را هم در پی داشت .از همین رو هر سال قبل از شروع بارندگیهای زمستتانی،
ضمن کنترل ستقف از نظتر وضتعیت کاهگتل ،نتاودانهتا را هتم از نظتر نبتود ستوراخ در
قسمتهای مختلف آن کنترل میکردند.

تصویر  .3مرزاب یا ناودان چوبی

مرحله هفتم :بعد از نصب ناودان ،تمام سطح پشت بام را الیهای از کاهگل بته قطتر
حدود پنج سانتیمتر میریختند و با ماله صاف میکردنتد .چتون کاهگتل آخترین الیته
سقف را تشکیل می داد ،بیشتر از سایر الیهها در معرض بارش و همچنین تاب

مستقیم

خورشید قرار داشت؛ بنابراین از نظر عایقکتاری و پیشتگیری از انتقتال حترارت نقت
مهمی ایفا میکرد . 2برای اینکته کاهگتل بعتد از استتفاده تترک نختورد ،فترآوری آن از
 .2مردم ماشه برای ترمیم کاهگل پشت بامهایشان از محل بندالممذر گبند به نسبت بزرگی که در محل کنونی بازار مریم وجود
داشت خاک برداشت میکردند .هر سال بعد از آن که آب این بند تمام میشد ،الیهای از گل بسیار نترم رستوبی در کتف آن
باقی میماند .مردم تمام این گل خشکشده را برداشت میکردند و میبردند؛ چون مناسبترین خاک برای کاهگتل محستوب
می شد و آب به آسانی از آن نفوذ نمیکرد .مردم بقیه آبادیها هم ترجیحاً از خاک بستر مستیلهتا یتا بنتدهای نزدیتک آبتادی
استفاده میکردند.
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اهمیت برخوردار بود .تهیه کاهگل مناسب برای پشت بام سه روز به طول متیانجامیتد.
تا به خوبی با هم مخلوط شود .اگر کاه در دسترس نبود ،از برگهای خشکشده گز که
از پای درخت جمع میشد ،استفاده میکردند .استفاده از کاه یا برگهای گز به این دلیل
بود که کاهگل ترک نخورد .هر یک از سه روز ،در پایان لگد کردن یا زیتر و رو کتردن
کاهگل با بیل ،دوباره آن را آخوره میکردند و پر از آب میساختند که گتل بته تتدریج
جذب شود ،در پایان رنگ گل تغییر میکرد و بوی خاصتی از آن بلنتد متیشتد .آمتاده
شدن کاهگل پشت بام را به ور آمدن و آماده شدن خمیر برای پخت نان تشبیه میکننتد.
در پایان روز سوم ،کاهگل را در پشت بام پهن میکردنتد و مالته متیکشتیدند و صتاف
میکردند.2
از آنجا که برای کاهگل از خاک رس استفاده میشد ،با وجتود بته کتارگیری کتاه و
تمهیدات دیگری که به کتار متی بردنتد ،بعتد از خشتک شتدن کاهگتل ،ختواه نتاخواه
ترکهایی در سطح آن ظاهر میشد .معموالً چند روز صبر میکردنتد تتا تترک ختوردن
کاهگل به پایان برسد .در این مرحله به عنوان آخرین اقدام در ساخت بام ،چنتد زنبیتل
خاک رس را الک میکردند و با خاک نرم حاصله گل رقیقی آماده متیستاختند و آن را
در سرتاسر بام میریختند و با جارو میکشیدند تا البهالی ترکها به خوبی پر شود.
بومیان در مقایسه میان سقف های امروزی با سقفهای قدیمی از نظتر انتقتال گرمتا
معتقدند که سقفهای امروزی در مقایسه با سقفهای قدیمی گرما را خیلتی بیشتتر بته
داخل خانهها انتقال میدهند .فاصله زمانی برای مرمت سقف خانههای ستنتی بته میتزان
بارندگیهای ساالنه بستگی دارد .اگر میزان بارندگی زیاد باشتد ،هتر دو ستال یتک بتار
کاهگلِ روی بام شسته میشود و همراه آب از ناودانها خارج میگردد .اما اگر بارندگی
 . 2به کارگیری مخلوط کاه و گل در سقف بنا دو خاصیت داشته استت :اول اینکته مخلتوط تترک نمتیختورد و زود از بتین
نمی رود ،بنابراین ساختمان در برابر رطوبت و باران حفظ میشود .ثانیاً این مخلوط پوشت

مناستبی بترای محافظتت فضتای

داخلی ساختمان از گرمای شدید تابستان و سرمای احتمالی زمستان است؛ زیرا ضریب هدایت کاهگل به دلیل پوکی آن بسیار
پایین است .کاه و گل با جلوگیری از ترک خوردن پالسترگالیه پوششی و محافظتکننده دیوار دیوار مانع انتقال گرمای شدید
از درزها به داخل ساختمان میشود .گاسپنانی57 :2873 ،
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برای این منظور ،خاک ،آب و کاه را با هم ترکیب و زیر و رو میکردند و ورز میدادنتد
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زیاد نباشد ،ممکن است کاهگل تا ده سال هم بماند .برای مرمت بام ،مصالح مورد نیتاز،
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روش تهیه کاهگل و نحوه انجام کار کامالً مشابه آخرین مرحله از ساخت بام استت کته
پی تر به آن اشاره شده است.
ستون

در خانههای بومی کی

ستون از عناصر باربری است که در ساختمانهای معمتولی

تنها در تحمل بار سقف ایوان نق

اساسی دارد و استفاده از آن به عنوان عنصر کمکتی

در فضای اتاق بسیار نادر است .ساختمان های با وسعت زیاد مثتل ستاختمان مستجد و
حسینیه به ستون نیاز داشت .همچنین در خانه های ثروتمندان که مجلسی بزرگ داشتند،
در قسمت میانی مجلسی چند ستون ساخته میشد و یک سر چندلها روی ستون قترار
می گرفت .عالوه بر این ،خانههای ایوان دار هم ستون داشتند و یک سر تیرهتای چتوبی
روی سرستونهای مقابل ایوان قرار می گرفت .ستون را اغلب با سنگ و شل با مقطعتی
مربع شکل در ابعاد حدود  40 × 40سانتیمترمربع میساختند .چون ستتونهتا از چهتار
سمت در معرض دید قرار داشت ،در ساخت آن بی

از دیوار ظرافت ،دقت و وسواس

به خرج میدادند .استفاده از ستونهای چوبی یا سنگی در کی

رایج نبود.

کف کرسی

کف کرسی خانههای کتی

یتا اختتالف ارتفتاع کتف اتتاق از کتف حیتاط را دچّته

2

میگویند .هسته سکونتی خانه که شامل اتاقها و ایوان است ،بتر روی کتف کرستی قترار
می گیرد .ارتفاع کف کرسی در قسمتهای مختلتف خانته یکستان نیستت .در اتتاقهتای
زمستانی ارتفاع کف کرسی دست کم به اندازه  80ت  10سانتیمتر تا حداکثر  50سانتیمتتر
است .مهمترین کارکرد کف کرسی در اتاقهای زمستتانی جلتوگیری از ورود آب جتاری
باران به داخل این فضاهاست .از سوی دیگر ،ارتفاع بی

از این هم جتایز نیستت ،چتون

هر چه ارتفاع اتاق از کف حیاط کمتتر باشتد ،خانته بهتتر گترم متیشتود .در مقابتل ،در
فضاهای تابستانی ارتفاع کف کرسی بیشتر است و به یک متر تا دو متر متیرستد .در ایتن
1. deččeh
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اتاقها ساکنان خانه که به طور معمول روی زمین مینشینند ،میتواننتد بته فضتای حیتاط
بازشوها

با توجه به تابستانه و زمستانه بودن اتاقها ،برای کنترل ورود باد به فضاهای محفو
واحد مسکونی ،بازشوهاگدر ،دریچه ،بادگیر و  ...از تنتوع برخوردارنتد .در یتک اتتاق
زمستانی تعداد بازشوها به یک در و روزنهای در باالی آن کته بته کتو 2مرستوم استت،
محدود میشود .در مقابل ،به منظور افزای

کوران در اتتاقهتای تابستتاننشتین ،شتمار

بازشوها متعدد است و از تنوع برخوردارند .به این صورت که هر اتاق تابستتانی عتالوه
بر در ورودی ،چند مصیّف و چند دریچه دارد؛ روزنههایی که بترای نفتوذ دادن جریتان
هوا به کف اتاق ایجاد شدهاند .به همین دلیل ارتفاع دریچهها را خیلی کوتتاه متیگیرنتد
تا هم کوران به سطح اتاق برسد و در نتیجه افراد در حال نشستن و خوابیدن بتواننتد از
آن استفاده کنند و هم اینکه به کف اتاق نیز باد بخورد .در این بخ  ،انتواع بازشتوهای
ساختمان در خانههای بومی کی

و مشخصات آنها معرفی میشود.

در ورودی حیاط :درهای ورودی به حیتاط از چتوب بتود گتصتویر  4و از ستوی
نجارانی که در کی

زنتدگی متیکردنتد،

ساخته می شد .نوع چتوبی کته در وردی
خانتته از آن ستتاخته متتیشتتود ،کیفیتتت
ستتاخت و حتتتی انتتتدازه در ورودی از
نشتانههتای تمتول بتته حستاب متیآیتد.
خانه های بزرگان و تجتار کتی درهتای
بزرگی داشت تا دام هتای حامتل بتار بته

تصویر  .4در چوبی محله سفین قدیم

آستانی از آن رفتتت و آمتد کننتتد .گتتاهی
اوقات برای اینکه در بزرگ خانته را هتر
بار باز و بسته نکنند ،در یکی از لنگههای
1. cova

شماره  06بهار 9911

اشراف داشته باشند و عالوه بر این نور و تهویه این فضاها هم ت مین شود.
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در ،دریچه کوچکی نصب میکردند که رفت و آمد افراد از همین دریچه انجام متیشتد.
هنوز خانه ابراهیم سالم در سفین قدیم دارای این نوع در است .هتر در ورودی دو نتوع
کلون داشت؛ یک کلون ،با دستگیرهای که در بیرون گخارج از حیاط داشت باز و بستته
می شد و مغالگالباب 2نامیده می شد .وقتی کسی از حیاط خارج میشد ،برای آنکته در
حیاط باز نماند ،از این کلون استفاده میکرد .دستتگیره کلتون دیگتر از قستمت داخلتی

حیاط باز و بسته می شد و به آن چلیلالباب 1می گفتند .االن دیگر همه بومیان برای خانه
خود در آهنی درست میکنند ،اما تعداد زیادی از این درهای چتوبی هنتوز در محتالت
سفین قدیم و باغو دیده میشوند .نجارها ،روی این درهتای چتوبی ،نقت

و نگارهتای

سادهای ترسیم میکردند .سردر خانهها هم گاه ساده و گاهی مزین هستند .درجه تتزئین
سردر بستگی به بنیه مالی خانوار ساکن دارد و نشانهای از خصوصیات صاحب ملک بته
شمار میرود .بنابراین تنتوع و گونتاگونی آن تتابعی از زمتان و خصوصتیات اجتمتاعی
است .اما بنا به شرایط اقلیمی ،سردرهای پی آمده 8م منی در برابرآفتاب و باران استت.
فضای سرپوشیده پشت در گاهی اوقات متصل به داالن است .کسانی که از وضع متالی
خوبی برخوردار بودند ،در ورودی حیاط خانه را مسقف میکردند که در ایتن صتورت
به آن دکهلیزالباب گفته می شد .این سقف سایهبانی بتود بترای کستانی کته بته در خانته
مراجعه میکردند .هنوز چند دهلیزالباب در سفین قدیم باقی مانده استت .بعضتیهتا در
دو سوی در ورودی و عمود بر ستونهای در ورودی ،دیوارهای مثلثی شتکلی را بترای

زیبایی و تقویت در درست میکردند که به آن سنتوانهالباب 4می گویند .وجتود ستکویی
برای نشستن و استراحت در کنار در ورودی خانه بر کیفیت فضتای ورودی متیافتزود.
در کی

به این سکوها دیوانیه یا متراگاالستراحه 5میگفتند.7

1. maqlâgolbâb
2. čelilolbâb
 .8کسانی که متمولتر بودند ،در باالی در خانه سایبان درست میکردند ،در واقع سردر خانه به سمت بیرون پتی آمتدگی کته
سایه ایجاد میکرد.
4. sontovânehalbâb
5. motrâgolesteraheh
 . 7کنار در مساجد و همچنین جلوی خانه بسیاری از متمولین ،مثالً خانه شیخ عبداهلل آل علی ،عبداهلل چراغ چشم ،سالم دریابر،
عیسی البحرانی در ماشه و خانه عبدالرحمان بهزاد و محمد اکبری در سفین دیوانیه داشت.
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در ورودی اتاق :در ورودی اتاقها عبارت از در چوبی دو لنگهای است کته اغلتب
و 10سانتیمتر یا کمی بیشتر است .در بسیاری از مواقع برای ورود و خروج تنها از یک
لنگه در استفاده میشود و لنگه دیگر آن معموالً بسته متیمانتد .در اتتاقهتای زمستتانی
عرض کم لنگهها و بسته بودن یکی از آنها کمک میکند که تبادل حرارت کمتتری بتین
فضای داخل و محیط خارج صورت بگیرد .همه اتاقها فقط یتک در دارنتد .تنهتا اتتاق
دارای دو در ،مجلسی است که یک در آن برای رفت و آمد مهمان و در دیگر آن بترای
رفت و آمد صاحبخانه به قسمتی است که بقیه اعضتای ختانواده ستکونت دارنتد .در
گذشته بعضی افراد درهای ساخته شده را وارد جزیره میکردند ،اما گالفها گسازندگان
شناورهای دریایی هم به ساختن درها و دریچه ها اشتغال داشتتند .ایتن گتروه معمتوالً
چوب مورد نیازشان را وارد کی
موجود در کی

می کردند .بهتترین و مرغتوبتترین درهتای قتدیمی

از چوب ساج ساخته میشود که در هندوستتان و برمته متیرویتد .در

میان گونههای بومی ،درخت گز از کیفیت به نسبت خوبی برخوردار است.
دريچه :خانههای بومی کی  ،پنجتره بته مفهتوم امتروزی آن یعنتی بازشتوی دارای
شیشه که هدف از تعبیه آن ورود نور و روشنایی بته داختل ستاختمان باشتد ،نداشتتند.
حتی تا زمانی که مردم هنوز در ماشه زندگی میکردند ،پنجره به این مفهوم رایتج نبتود.
البته بعضی از درهای ورودی و دریچهها دارای شیشههای کوچک رنگی بودند که جنبه
تزئینی آنها اهمیت بیشتری داشت ،اما به هر حال نور را هم انتقال میدادند .در معمتاری
بومی کی

نوعی بازشوی دیگر با نام دریچته ت کته ختود بته آن دریشته متیگوینتد ت

مشاهده میشود .ابعاد دریچه تقریبتاً  210 × 30ستانتیمترمربتع و اغلتب دارای دریچته
چوبی دولنگه است ،اما گاهی اوقات تعداد لنگههتای در بته  4عتدد متیرستد گدر هتر
سمت دو لنگه  .2عامل فاصله از نامحرم که به عنوان یک اصل اساستی بته آن نگریستته
می شود ،در ارتباط با دریچهها به این صورت خود را مینمایاند که دریچهها با توجه به

 .2برای مثال در سال  2877در منزل یکی از ساکنان بومی باغو گخانته احمتد حستن ابتراهیم دریچتهای بتا ابعتاد 31 × 214
سانتیمتر مشاهده شد که هر یک از لنگههای دریچه نیز  71 × 42سانتیمترمربع بودند.
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فاقد شیشه و نورگیر بود .عرض بازشو در اغلب نمونهها  2متر و ارتفاع آن حدود 1متتر
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ارتفاع کوتاه نسبت به کتف اتتاق ،هتی گتاه بته ستوی معتابر و فضتاهای عمتومی بتاز
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نمی شوند .دریچهها ،خاص اتاقهای تابستانی هستند و هی گاه در اتتاقهتای زمستتانی
این نوع بازشوها دیده نمی شتود .تعیتین مکتان نصتب دریچته براستاس ایتن اصتل در
معماری بومی است که برای ایجاد کوران هوا ،الزم است کته انتواع بازشتوها حتمتاً در
مقابل هم قرار داشته باشند .به این ترتیب اگر مربعه از طرف معبتر عمتومی دارای چنتد
مصیّف باشد ،الزم است در دیوارهای سمت مقابتل آن گدر ستمت حیتاط حتمتاً چنتد
دریچهها قرار گیرد.
کوّه :2همانطور که گفته شد ،اتاقهایی که در فصل سترد ستال متورد استتفاده قترار
میگرفتند ،دریچه نداشتند .در این اتاقها عالوه بتر در ورودی ،تنهتا منفتذی کته بترای
ورود نور و هوا تعبیه میکردند ،کوّه نام داشت .صبح زمستان تنها روزنه اتاق بته بیترون
کوّه بود که از آن نور خورشید وارد اتاق میشد و شروع روز را خبتر متیداد .همچنتین
موقعی که در اتاق بسته بود ،از این دریچه هتوای آن عتوض متیشتد و هتر وقتت کته
میخواستند ،آن را با پارچه یا گونی به طور موقت مسدود میکردند .در بعضی از منازل
قدیمی دیده می شود که با استفاده از سنگ یا چوب نق هایی در مقابتل کنگتره ایجتاد
شده است .در دهههای اخیر ،کوّهها به تدریج بته نورگیرهتا و پنجترههتای کوچتک یتا
بزرگ فلزی تبدیل شدهاند که گاه بخ
فضای اتاق را بی

از پی

اعظم جبهه رو به آفتتاب اتتاق را متیگیرنتد و

تابع دمای باالی محیط بیرون میکنند.

بادگیر و مصیّف :معماران کی

با ساخت بادگیرهتایی گتصتویر  5کته در نتواحی

جنوب ایران رایج است ،آشنا نبودند ،به همین دلیل برای ساخت ایتن بادگیرهتا بایتد از
استادکارهای آن سوی آب دعوت میشد که آن هم در توان همته متردم نبتود ،بنتابراین
تنها تعداد اندکی از ساکنان میتوانستند در خانههایشان بتادگیر داشتته باشتند و البتته از
نشانههای تمّول محسوب می شد .اگر تعداد بناهای دارای بادگیر در کی

انگشتشتمار

بود ،در مقابل بومیان جزیره برای حتداکثر استتفاده از بادهتای مطبتوع و کتاه

میتزان

رطوبت و متعادل کردن هوای فضاهای داخلی ساختمان تمهید دیگری به کار می بردنتد
 :kovve .2روزنهای است که در باالی در ورودی اتاق دیده میشود .ابعاد آن حدود  80 × 10سانتیمترمربع یا کمی بیشتر از آن است.

دانش بومی مردم کیش در معماری سنتی 424

که خود ،آن را مصیّف گتابستانه میگویند و میتوان از آن به عنتوان بتادگیر تاقچتهای

2

بادگیرها را در مربعههای به جا مانده مشاهده کرد که به صورت تاقچههای معکتوس در
دیواره بیرونی ساختمان دیده می شوند .مصیّف را در دیوارهتایی کته در مستیر بادهتای
غربی و شرقی قرار دارند ،احداث میکردند .باد در برخورد با دیوار از طریق مصیّف بته
شکاف تعبیهشده میرفت و از آنجا به داخل اتاق تابستانی گمربعه هدایت میگردیتد و
از دریچه سمت مقابل خارج میشد و کوران به وجود متیآمتد .در پایتان فصتل گرمتا،
شکاف مربعه را مسدود میکردند تا از نفوذ سرما به داخل اتاق جلوگیری شتود .اکنتون
سال های طوالنی است که با ورود کولرها ،شکاف مربعهها همچنان مسدود بتاقی مانتده
است.

تصویر  .5بادگیر

 .2در اینجا بادگیر عبارت از منفذهایی در دیوار است که از طریق آن باد به داخل ساختمان منتقل میشود.
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نام برد .هنوز با عبور از کوچهها و خیابتانهتای قتدیمی ستفین و بتاغو متیتتوان ایتن
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اندودها

تکنیک فرآوری ساروج ،گ و آهک در جزیره ،بنا به هر دلیلی استمرار نیافت .حتی
کهنساالن جزیره هم از نحوه تولید آنها اطالعی ندارند .در دهههای اخیر ،نمتای بیرونتی
دیوارهای خانه را با کاهگل میپوشاندند ،اما دیوارهای داخلتی اتتاقهتا بتا گلتی کته از
ترکیب کردن ماسه ساحلی ،خاک روشن و آب به دست میآمد ،پوشانده میشد .ترکیب
خاک و ماسه بسیار اهمیت داشت ،چون کم و زیاد شدن آن موجب ترک ختوردن الیته
پوششی دیوار میشد .بعد از انجام کاهگل ،سفیدکاری دیوارها به عهتده زن خانته بتود.
آنها برای روشن شدن رنگ دیوارها روی آن را با الیهای از صبخ 2متیپوشتاندند .بترای
سفید کردن دیوارهای 4ت 8اتاق ،حدود 7ت 5زنبیتل ختاک ستفید الزم بتود کته زنهتای
همسایه و فامیل برای حمل خاک به کمک میآمدند .آنها دستهجمعتی بته معتدن ختاک
میرفتند و زنبیلهای خاک را روی سرشان حمل متیکردنتد و بته محتل خانته نوستاز
میآوردند .خاک را الک و با آب مخلوط میکردند .گل خمیری شکل را با دستت روی
دیوارهها میکشیدند .معموالً زنهای باسلیقه هرسال سفیدکاری دیوار اتتاقهتا را تکترار
میکردند .الزم است ت کید شود که استفاده از کاهگل یا گتل ستفید بترای انتدود کتردن
دیوارها تنها به دلیل زیبایی یا سهولت دسترسی یا رایگان بودن آن نبود ،بلکه بومیان بته
تدریج دریافته بودند که رنگ روشن دیوارها موجب بازگشت اشعه آفتاب میشود.
پوشش کف اتاقها

خانههای قدیمی کی فاقد کرسیچینی است .امتا در بستیاری از متوارد بتا ریختتن
خاک ،کف اتاق را حدود  20-25سانتیمتر باال میآوردند .نبتود کرستیچینتی موجتب
می شود که بعد از مدتی به علت رطوبت ،کف اتاق شتوره ببنتدد و حصتیر و فترش را
خراب کند .در گذشتته بترای پیشتگیری از شتورهزدن ،کتف اتتاق را بتا الیتهای  8ت 1
سانتیمتری از صبان 1میپوشاندند و حصیر را روی آن پهن میکردند .از آنجا که صتبان
به دلیل جذب رطوبت بعد از 8ت  1ستال بتو متیگرفتت ،هتر چنتد ستال آن را جمتع
میکردند و بیرون میریختند و به جای آن ،کف اتاق را با صبان تازه میپوشاندند.
 :sabax .2خاکی سفیدرنگ بود که از معدن خاک موجود در محل کنونی نیروگاه قدیمی گمقابل اسکله تهیه میشد.
 :sobân .1ترکیبی از تکههای مرجان و صدفهای خرد شده و ریز است که زنها آن را از کنار ساحل جمع میکردند.
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سردرگاه

مناسب بودند از آنجا که وزن بخ

فوقانی دیوار باالی ستردرگاه بته ستبب استتفاده از

سنگ بسیار زیاد است ،احداث فضاهای خالی در دیوارهتای ستنگی در حتداقل مقتدار
الزم برای آمد وشد و نورگیری صورت میگیرد و در اغلب موارد از تعبیته تاقچتههتای
زیاد اجتناب می شود .هر یک از اتاقهای قدیمی دارای 5ت 4تاقچه هستند .تاقچهها ابعاد
مختلفی دارند ،اما با اندازه گیری پنج تاقچته مختلتف ،ابعتاد متوستط تاقچتههتا 50×50
سانتیمتر به دست آمد .قسمت پایین تاقچهها حدود  280سانتیمتر از کف اتتاق ارتفتاع
داشت که چراغ و لوازمی مثل آن را روی تاقچته قترار متیدادنتد .استتفاده از کمتدهای
دیواری در ساختمانهای بومی کی رایج نبود .برای محافظتت رختختواب از رطوبتت
زمین یا جویده شدن از سوی موشها ،از مُندیان 2استفاده میکردند .اکثریتت قریتب بته

اتفاق سردرگاههای کی

از نوع چوبی بودند ،اما هنتوز در خانتههتای بته جتا مانتده از

ثروتمندان محله سفین قدیم میتوان سر درگاههای قوسی شکل را نیز مشاهده کترد کته
به ظاهر با سنگ ایجاد شدهاند .به اعتقاد افرادی که با آنها مصاحبه شده است ،ایتن نتوع
سردرگاهها از سوی معماران غیرمحلی ایجاد شدهاند و احتماالً به علت دشتواری شتیوه
اجرا ،عمومیت پیدا نکردهاند.
استار ،2حصار و دیوار اطراف خانه

بومیان در عین حال که بر پنهان ماندن زنان خانه از دید متردان نتامحرم ت کیتد دارنتد،
بسته بودن در حیاط خانه خود را نیز مطلوب نمیدانند؛ چرا که بسته گقفل بودن در خانته
را به منزله بیمیلی به پذیرش مهمان تلقی میکنند که با یکی از مهمترین ارزشهای متورد
قبول آن جامعه گمهماننوازی ناسازگار است .در معماری بتومی ،معمتوالً نحتوه استتقرار
فضاهای متعدد و متنوع هر خانه در پیرامون حیاط مرکزی بته گونتهای استت کته بتا بتاز
 :mondiyân .2تیری چوبی بود که دو سر آن را با طناب میبستند و از سقف آویزان میکردند و رختخواب را روی آن میانداختند.
2. estâr
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پوش دهانههای کوچکی چون بازشوها گاعم از ورودی و نورگیرها و نیز تاقچهها
معموالً با تیرهای چوبی انجام می شود .چوب درختتان گتز و کترت بترای ایتن منظتور
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ماندن در ورودی به منزل ،فقط زاویه کوچکی از حیاط در معرض دید قرار میگیرد .برای
حفاظت حیاط و فضای داخلی خانه از نگاه نامحرم ،مسیر دسترسی بته حیتاط اغلتب بته
صورت غیر مستقیم و با یک یا دو اعوجاج طراحی و ساخته میشود .در غیر این صتورت
برای حیاط ،استار میسازند .استار دیواری است که مقابل در ورودی و با فاصتلهای کوتتاه
از آن ساخته میشود .طول استار بستگی به عرض در ورودی دارد .به هر حال طول آن به
اندازهای است که وقتی در حیاط کامالً باز است ،داخل حیاط دیده نمیشود و برای داخل
شدن به حیاط باید آن را دور زد ،ارتفاع استار حدود دو متر است .در بعضی خانهها استار
را با چوب ،حلبی یا حتی با گونی درست میکنند .تنها کارکرد استار این استت کته افتراد
نامحرم مراجعهکننده به در خانه ،به داخل حیاط دید نداشته باشند.
ِ
جمعبندی

معماری بومی کی  ،برخاسته از واقعیتتهتای منطقته و منطبتق بتا اقلتیم ،اقتصتاد،
اجتماع ،فرهنگ و معتقدات مردم آن است .این معماری با اصتول معمتاری همستاز بتا
اقلیم منطبق است و در آن تمهیداتی مانند نحتوه طراحتی درهتا ،بازشتوها و پنجترههتا،
ارتفاع از سطح حیاط و نحوه چین عناصر ستاختمانی در حیتاط بترای بهترهگیتری از
بادهای مفید به کار رفته است .همچنین جهتگیری درست ساختمان در کتاه اشتعه
دریافتی خورشید ،استفاده از مصالح مناسب و استفاده از رنگ های مناسب در بنا و ...در
معماری بومی کی دیده میشود.
عالوه بر این نکات ،زیباییهای معماری بومی و ارزشهتای هنتری آن بتر اهمیتت
حفاظت از آن به عنوان میراث فرهنگی می افزاید .از این منظر ،معماری بومی بته عنتوان
جاذبه گردشگری برای کی دارای اهمیت فوقالعادهای است.
شناخت و لمس زندگی اقوام ،چگونگی تطابق انسان ها با شرایط مختلف جغرافیایی
ت بویژه در مناطقی که زندگی سنتی جلوههای بارزتری دارند ت شتاخصهتای انگیزشتی
مهم برای جهانگردی محسوب متی شتود .گردشتگران قتومی ،گتروه مهمتی محستوب
می شوند که با توجه به ارزشهای حاکم بر جامعه امکان جذب آنهتا بته کشتور وجتود
دارد .خوشبختانه کی با داشتن سابقه سکونت طتوالنی ،فرهنگتی غنتی و متنتوع را در
خود جای داده است .باید توجه داشت ،آنچه موجب میشود گردشگران زحمتت ستفر
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را به خود هموار کنند و صدها یا هزاران کیلومتر از محل سکونت خود فاصتله بگیرنتد،
آشنایی با اصل زندگی بومیان است.
جاذبههای مردمشتناختی و گردشتگری بتومی کتی متیتوانتد بخشتی از محتتوای
برنامههای صداوسیما را ت مین کند.

