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ن قالب )خشــتی( بود  وقتی »اوس علی« 1مشــغول اجرای یکی از  طاق های بدو
کامال محو اجرا شده بودم. محو نظام پیچیده ی پنهانی که وقتی قطعات خشت 
ی هم قرار می داد شــکل می گرفت. اوس  ن قاعده در ســه بعد رو را با زوایای بدو
کار می کــرد و آرام آرام زوایــای جادویی خشــت ها زیر  علــی در ســکوت خــودش 
دســتش یک منحنی ســه  بعدی و پیچیده را شکل می داد، به پیچیدگی النه ی 
ی یا حتی  ن نیاز به ابزار که از پس دانشی هزاران ساله بدو ی  یانه ها. رمز و راز مور
محاســبه ای در ایــن ســاختار زیبا متبلور می شــد حیــرت انگیز بــود. مثال هایی 
کــه حشــرات یــا پرنــدگان درســت می کننــد را  از ایــن دســت در ســاختارهایی 
که ســاختارهای دســت انســان به جــای نهفته بودن  می شناســیم بــا این تفاوت 
در ژن در مســیر تکاملــی خــود بــه چنین حــدی از پیچیدگی در تــوازن با محیط 
یــم، َمِنش اوس علــی هم خیلی  که بگذر ی اوس علــی  رســیده اســت. از معمــار

کن روســتای چیروک از توابع بخش دیهوک در شهرستان طبس. 1-   اوســتا »علی ربیعی« ســا
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کار. امروز به این  جالب و در خور تقدیر بود، یک منش متواضعانه و معطوف به 
کار چقدر به هم مربوطند. که منــش و جنس  فکــر می کنم 

کــه دوره ی آموزشــی اجــرای طاق هــا را در قالــب »پژوهشــکده  در طــی دوســالی 
ک اصفهک« برگــزار می کردیم، مو به مو شــیوه ی اجــرای اوس علی  ی خــا معمــار
کســب مهــارت در اجراهــای دســت  آزاد طاق ها به  کــردم، امــا  را نــگاه و تمریــن 
که  ی  کســب ایــن تجربــه بــرای مــن و نســل معمــار یــک عمــر تجربــه نیــاز دارد و 
کرده ممکن  ی ســپری  زمان خودش را پشــت میزهای دانشــگاه و در دفاتر معمار
که از دســت رفتن چنیــن مهارتی  نیســت. از طــرف دیگه مثل روز روشــن اســت 
بــا از دســت رفتــن عزیزانــی چــون اوس علــی ضایعــه ای جبــران ناپذیر، نــه فقط 
که در تکاپــوی یافتن راهکارهای  ی ایران، بلکه برای جهانی اســت  بــرای معمــار
ی اســت. در حقیقــت این شــکل های پیچیده از د م دســت ترین  پایــداِر2 معمــار
که به خشت تبدیل  ک خام اســت  گرفته )منظور خا ک شــکل  مصالح یعنی خا
ن  ک و بدو ی برای تبدیل به آجــر و تغییر ماهیت خا ن صرف انرژ می شــود(، بــدو
ی بســیار در  کــه با صرف انرژ اســتفاده از چســباننده های ذرات، ماننــد ســیمان 
کمتر از نیمی از  کمی  که مسئول تولید  کارخانه هایی  کارخانه ها تولید می شوند، 
که در سراســر جهان  یخ  کســیدکربِن آالینده ی جو هســتند. در مقطعی از تار دی ا
یســتی، تغییــرات اقلیمی و شــکاف طبقاتــی فزاینــده روبه رو  بــا بحــران محیــط ز
گرفته شاید  که در طی هزاران سال شکل  هستیم، از دست دادن چنین دانشی 

معادل از دســت دادن بزرگ ترین ســرمایه ی ما به عنوان انسان معاصر باشد.
کار اوس علی و اوس حبیب3 و…   بعد از دو سال پژوهش و مشاهده ی شیوه ی 
چالش اصلی، حفظ این دانش و در نهایت به روز ســاختن آن یا به عبارتی قرار 

کوتاه ترین مســیر برای مســائل پیشــنهاد می دهند. 2-  این راهکارها چرخه حیاتی در 
کن روســتای اصفهک از توابع بخش دیهوک در شهرستان طبس. 3-  اوســتا »حبیب شــرفی« سا
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دادن آن در ادامه ی مسیر تکاملش بود، هرچند مشاهده ی ناتوانی خودم و نسل 
کمی  گــران امــروز در اجــرای ماهرانــه ی تکنیک هــای مربــوط  معمــاران و مرمــت  
یشــه در نــگاه من داشــت و نگرانی  کننــده بــود. این دلســردی تا حدی ر دلســرد 
از شــیوه ی برخوردم با این دانش شــفاهی. در حقیقت این شــفاهی بودن دانش 
که در طی نســل ها ســینه به ســینه انتقال یافته،  ن قالب  ســاخِت طاق های بدو
کیفیت در  کــه تــرس من از دســت رفتــن ایــن  کیفیتــی را بــا خــود بــه همــراه دارد 
کردن تکنیک ها و قاعده مند ساختن آن ها بود. در حقیقت قاعده مند  مکتوب 
کــردن تکنیک هــا تنها مســیر قابــل تصور بــرای حفــظ و انتقال  کــردن و مکتــوب 
آن هــا بــه نســل معاصر معماران اســت. از جمله نگرانی های من در این مســیر به 

شرح زیر بود:
1- از دســت رفتن انعطاف در اجرا

که آن را از مســیر تکامل باز  دارد 2- تثبیــت تکنیــک در یک مقطع خاص زمانی 
کردن اجرای تکنیک ها بــه ابزار پیچیده یا پر هزینه  3- وابســته 

کردن این ســه موضوع می پردازم: که به ترتیب به باز 

اجرا دســترفتنانعطافدر 1-از
بــا  اجــرای طاق هــای خشــتی و ترکیــب آن هــا به ویــژه در خانه هــای روســتایی 
ن  انعطــاف بســیار باالیــی انجــام می گیــرد. برای مثــال انــواع این طاق هــای بدو
ی از موارد تقاطِع  ی نامنظم ترین رنگه ها4 قابل اجرا هســتند و در بســیار قالب رو
که تنها به علت  فضایی حاصل از آن ها هندسه ی پیچیده ای را شکل می دهد 
کردن و یا تدوین  انعطــاف مصالح و تکنیک قابل اجرا ســت. بنابرایــن مکتوب 

ی همین خط  ی آن قــرار می گیرد. از رو که پایه ی طاق بر رو کلمــه ی رنگــه در تمــام این کتاب خطی اســت  4-  منظــور از 
کلمه رنگه و پالن دارای یک معنی هستند. ی از اوقات  که طاق بر زمین یا دیوارها اســتوار شــده. بســیار اســت 
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کار شود با از بین بردن  کردن رونِد  که منجر به غیر قابل انعطاف  قانونی برای اجرا 
یکــی از اصلی ترین خواص این طاق هــا در نهایت به مرگ روح آنها می انجامد.

موســیقی  و  مقامــی  موســیقی  بررســی  و  موســیقی  شــاخه ی  در  موضــوع  ایــن 
گرفتــه از آن بــه خوبــی قابل مقایســه اســت. بســته به نــوع برخورد  دســتگاهی بــر 
آهنگســاز یا نوازنده با موســیقی دســتگاهی برگرفته از مقام، اثــر می تواند بی روح 

امــا بــا نظم و یا پر از روح و انعطاف در عین هماهنگی و نظم باشــد.

میدارد مســیرتکاملباز یکمقطعخاصزمانیکهآنرااز 2-تثبیــتتکنیــکدر
کــردن  کــردن، غیــر قابــل تغییــر  کــردن و قاعده   منــد  یکــی از خطــرات مکتــوب 
یجــی ایــن شــیوه ها در طــی قرن هــا در  تکنیــک در طــول زمــان اســت. تغییــر تدر
حقیقــت خــود منجر بــه تکامل مدل های مربوطه شــده و همین تکامل تناســبی 
کرده اســت. از یک طرف نیازها و شــیوه ی  میــان نیــاز ما و پیچیدگی اجرا برقرار 
زندگــی مــا متحــول شــده و از طــرف دیگــر شــیوه های اجــرا در هماهنگــی بــا آن 
کرده است. درصورت ثابت ماندن تکنیک های اجرا در یک مقطع  تکامل پیدا 
زمانــی خــاص، ایــن قابلیت رشــِد هماهنگ از دســت رفته و با گذشــت زمان از 

تکنیک هــای زنده و در حال تکامل به موضوعاتی موزه ای بدل خواهند شــد.

پیچیدهیاپرهزینه کردناجرایتکنیکهابــهابزار 3-وابســته
ن نیاز به   یکــی از مهمتریــن خواص طاق های خشــتی، امکان اجرای آن هــا بدو
کارخانه ای و  که خــود نوعی عدم وابســتگی به تولیــدات  ی پیچیده اســت  ابــزار
ســرمایه اســت. در حقیقــت مفهوم اســتقالل در بطــن این طاق ها نهفته اســت. 
کــه بــه مــا ایــن امــکان را می دهــد تــا بــا دســت های خودمــان دنیــای  خاصیتــی 

کنیم. مطلوب مان را خلق 
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 وقتــی مصالــح را مســتقیمًا از زمین محل ســاخت یا نزدیکــی آن تهیه می کنیم و 
گفت  یم، می توان  ی پیچیده دار ن اســتفاده از ابزار توانایِی  ســاخت با آن را بدو
یــم. این اســتقالل مترادف می شــود بــا مصرف  کــه در نهایــِت اســتقالل قــرار دار
ی بــرای تولید و به کارگیری مصالح و از طــرف دیگر ما را در تعاملی  بهینــه ی انــرژ
کردن  کــردن و قانون مند  ســازنده بــا محیط قــرار می دهــد. بنابرایــن در مکتــوب 

شــیوه های اجرا، اســتفاده از حداقل ابزار یکی از موضوعات بسیار مهم است.

کــه اصول اجرایــی طاق های  شــاید از تــرس افتــادن در دام ایــن ســه موضوع بود 
که در روند طراحِی پروژه ای در  خشــتی را در این مدت مکتوب نکردم، تا زمانی 
که امکان اجــرای دقیق »نیم گنبــد« را می داد.  شــهر بم به روشــی ســاده رســیدیم  
ن قالب دیگر بر پایه ی این شــیوه، در طی تحقیقاتی  روش اجــرای طاق هــای بدو
کــه بــه تفصیل در  کتــاب انجــام شــد  به دســت آمد  کــه در طــول مــدت تالیــف 
کتاب شــرح داده می شود. این شــیوه ها قابلیت اجرای ماهرانه ی طاق های  این 
خشــتی را در اختیــار ما قرار می دهد و پیونــدی دوباره بین ما و این روند تکاملی 

می  سازد.

اینجامرکزتوجهاند؟ اماچراروســتاهادر
حقیقــت امــر را بایــد در امــکان اجرای طاق های روســتایی با کمتریــن امکانات 
که قبال اشــاره شد مسئله ی استقالل به  عنوان مهم ترین  کرد. همانطور  جســتجو 
که امروز با  امر در ســاخت بناهای روســتایی می تواند راهگشــایی برای مســائلی 
که  ی برای ســاخت  گریبانیم باشــد. به عبارت دیگر یافتن راهکار آن دســت به 
گیرد و امکان اجرا توســط مردم را داشــته باشــد می تواند  در تعادل با محیط قرار 
کارگیری  کویری ما حاصل شود. به  از بررســی شــیوه های ساخت در روســتاهای 
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ایــن شــیوه ها )برخــالف عموم شــیوه های معاصــر( نه تنهــا تاثیر منفی بــر محیط 
گفتگــو میــان مصنــوع و محیــط را تعریــف  نــدارد  بلکــه رابطــه ای تنگاتنــگ در 
ی  گــر بگوییم در دل معمار می کنــد. بــه این ترتیب امری غیر قابل تصور نیســت ا

ی آینده نهفته است. کویری ما نطفه های معمار روســتاهای 

پویا خزائلی
زمستان ۹۸
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کردم نمی دانســتم مسیر پیِش  رو  ی ترســیم های اولیه را شــروع  کار بر رو که  زمانی 
ن  که تصور می کنم. تقریبا مانند همیشــه! بدو طوالنی تر و پرماجراتر از آنی اســت 

کار نیست.  کردن داستانی هم در  شــروع 

ی بــرای درک بهتر و تجســم عینِی  کتــاب را بــه عنوان ابــزار در ابتــدا ترســیم های 
روش هــا می دیــدم. امــا خیلی زود متوجه شــدم این ابــزار می تواند خود شــیوه ای 
برای تحقیق و آزمونی برای روش های ســاخت طرح شــده باشد. برخورد انتزاعی 
و بــی ارفاِق هندســه بــا هر خط، در تالش ما برای ســاخت مدل هــای فیزیکی از 
دســت مــی رود. چه از جهت ماهیــت متغیر ماده، چه از جهت ذهن خطا پوش 
کــه می تواند  کــه مدام مایــل به اصــالح اســت. تخفیفی  انســان! یــا القــل ذهنی 
کنــد. بنابر این ایده ی ترســیم دو بعدی را  مــا را در آزمــودن روش ها دچار مشــکل 
که از روش های ســاخت عناصر در  گذاشــتم و با نســخه ی اولیــه ای  کنار  کل  بــه 
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اختیار داشــتم مدل های ســه بعدی عناصر را ســاختم. این مدل های دیجیتال 
بــا چینش رج به رج خشــت ها ســاخته شــده اســت. در همین رفــت و آمدهای 
ی از  کــه پیرو کــرد. آن جا  که روش هــای اجرا بارهــا تغییر  بیــن متــن و تصویــر بــود 
یــک جملــه مســیری به خارج از هندســه ی طاِق مورد نظر بــود، راه های جدیدی 
کم شــد.  گاه راه هــای ســاده تری بــه دســت آمــد و پیچیدگی ها  اندیشــیده شــد. 
کالم طوالنی تــر شــد، هــر چنــد در روِش اجــرا خوانایــی و  گاه دســتور العمل ها در 

کننده خواهد بود. کمک  که در هنگام ســاخت  کرد،  هماهنگی بیشــتری پیدا 
 

یتمی برای ساخِت  طاق ها، باعث اطمینان  این برخورد با متن به مثابه ی الگور
کنترل داشــتن بر حاصــل نهایِی اجــرای روش های  پذیــر  بــودن نتیجــه و  بــه تکرار
طرح شــده اســت. هرچند امیدوارم این روش ها در اســتفاده و آزمون های بیشتر 
کتاب چاپ می شود همواره با ِاعمال  که  صیقل خورده و بهینه  شوند و تا زمانی 

اصالحاتی در هر چاپ همراه باشــد. 

کار پژوهش و نگارش  بــه جز ترســیماتِ  عناصر، در بخش هــای دیگری از کتاب 
را عالوه بر ترســیم ها به انجام رســاندم؛ فصل ترکیبات، »گنبد مربع« و پیشــنهاد 
ی از ایــن جمله  روشــی بــرای قالــب خشــت های ذوزنقــه ای در فصل بهینه ســاز

است. 

کتاب دستور العمل  کتاب یک  کتاب؛ این  توضیح مختصری هم درباره ی قطع 
اجرایی ســت. هرچنــد خوانــدن آن پشــت میــز  هــم ممکــن اســت ولــی می تــوان 
یکــی از جاهــای اصلــی آن را در جیــب لبــاس کار یا بــه عنوان همراهــی در زمان 
کتــاب و حضور بی دردســر در  کرد. برای آســان شــدن امــکان حمل  اجــرا تصــور 
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کردم.هر چند  کوچــک را انتخــاب  کــه بــه آن تعلــق دارد قطــع ُرقعی  مکان هایــی 
کتــاب به لطــف این قطع  کاِر صفحه بنــدی  هــدف اولیــه ایــن بــود، در ادامــه ی 
کنار هم  کوچــک و هماهنگــی اش برای قرار دادن متناســب متــن و  تصویر ها در 

پی بردم. 

که در این ســاِل ســخت انجــام داده ام را به  ی  کار در نهایــت می خواهم حاصل 
کنم، به امید روز های بهتر. این عزیــزان تقدیم 

که حاصل تالش و حضورشان در جهان مدام نامرئی  تقدیم به آن ها 
کار  می کنند برای  که در پشت صحنه ها  کســانی  می شــود. تقدیم به 
که نور  کسانی  که صحنه ای وجود داشــته باشــد. تقدیم به تمام  این 
ی آن ها نیســت اما روشنایی حاصل تحرک دستان آن هاست. بر رو

متــرجم بهناز 
فروردین 14۰۰
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