
6932 بهار ،(62) شماره ،هشتم سال: بزرگ راسانخ  

Quarterly bulletin of Greater Khorasan: Vol.8, No.26, Spring 2017 

های بر معماری آسیابشناختی تجسم جامعه در معماری: تأملی انسان

 روستای حسن آباد سبزوار

 

 6الرضا غربیموسی

 6بهروز روستاخیز

 9حسین قدرتی
 

 20/20/6931تاریخ دریافت: 

 02/60/6931 تاریخ پذیرش:

 6-04 شماره صفحات: 
 

 چکیده
محملی غنی برای  رونیازای فرهنگی مطرح است؛ ادهیپد عنوانبهۀ یک دستاورد بشری، مثاببهمعماری 

 هاابیآس. در این میان، آوردیمو جوامع فراهم  هافرهنگشناسان در جهت شناخت شناسان و جامعهانسان
های معماری یکی از سازه عنوانبهخاص  طوربهبخشی از فرهنگ مردم ایران و  عنوانبهعام  طوربه

 ارائهی فرهنگی و اجتماعی خاصی از جوامع و فرهنگ خود هاداللتتوانند مردمی و بومی ایران می
ی یکی از روستاهای جنوبی سبزوار که از نظر فرهنگ هاابیآسنمایند. مطالعۀ حاضر با تمرکز بر بررسی 

 ستبه ددارد، درصدد است خوانشی فرهنگی و اجتماعی از معماری این سازه  ایبانی برجستگی ویژهآسیا
و برخی  ی، ضمن معرفی و بحث از سازه مذکورنگارمردمی از روش ریگبهرهاین راستا، با  در دهد.

سایی و ها شنابه معماری آسیاب دهندة اصلیی معماری آن، تالش بر آن است ویژگی سازمانهاارزش
ان عنوبه گراییتوان از مفهوم درونمیدهد، این مطالعه نشان می جینتاچنانکه  صورتی مفهومی گیرد.

دهد، در اینجا نیز بهره گرفت. در راستای تبیین و تحلیل مییافتگی بنا را توضیح مفهومی که سازمان
از  رتشیبی مزبور هاابیآسیی در گرادروناجتماعی و فرهنگی این ویژگی، نتایج حاکی از آن است که 

 عنوانبه یکارپنهانوابسته به ساخت پرتنش جوامع روستایی حاشیۀ کویر و گسترش  تواندیمهر عاملی 
 یک ارزش فرهنگی در اندیشه و عمل آسیابان تحلیل شود.

.آباد ششتمد سبزوارحسن یی،گرادرون ا،هابیآسمعماری  های کلیدی:واژه
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 مقدمه

از  یکی کند،یم یدر آن زندگفرد  کهساختی انسان طیمح
این محیطِ . دهدیشکل می وی است که به زندگ یعوامل مهم

 واقع درداشته و سرپناه  کیاز  شیبشده کارکردی ساخته
متصور شد.  توانیمی از کارکردها را برای آن ادامنه

 ردمکه م ی استاگسترهگفت معماری  توانیم، گریدیعبارتبه
و  و در آن شوندیم ی، اجتماعکنندیاند، پرستش مساکن در آن

 قت،ی. در حقآورندیجا مبه نییآ ،مشخص یهامکان ریسا
 مصنوعی، اجتماع وندیپ یو اصل هیمثابه عامل اولبه یمعمار
است.  یاسیو س یهنر اجتماعی، ،ینییآ ن،ینماد انیب یبرا یمهم

مردم در  یلوژئودیو ا یشناسهانیک ی،معمار کهییآنجا از
، همواره گذاردیآن اثر م مختلف را بازتاب داده و بر یهافرهنگ

(. 0: 0260، 6یمشوا) مهم بوده است یفرهنگ یشناسانسان یبرا
 اتیمقتضطرز ظریفی از طرق مختلف با فضا و معماری به

ا معماری خت یساانساناین محیط بنابر؛ است شدهقیتلففرهنگی 
ه برهگذری غنی برای درک فرهنگی و اجتماعی جوامع  تواندیم

 دهد. دست

-های فرهنگ و معماری بهتنیدگیپیگیری و مشاهدة درهم

ویژه در جوامع سنتی و روستایی که میان الگوهای فرهنگیِ مادی 
-ها پیوستگی و تقارن بیشتری وجود دارد، سهلو معنوی آن

های ی و بافترسد. لذا بررسی معمارتر به نظر میالوصول
ن ترین بسترها جهت پیگیری چنیروستایی همواره یکی از مناسب

ترین مطالعات در رویکردی در تحلیل معماری بوده است. عمده
اسی شنباب معماری روستایی معطوف به مطالعۀ مسکن و گونه

؛ موالنایی و  6934های فنی آن بوده است )زرگر، و جنبه
(. این 6934مرام، بانی و نیک؛ ناصریان خیا 6932سلیمانی، 

تمرکز توجه به مسکن روستایی موجب نادیده انگاشتن برخی 
بناها و ساختمان خاص در مجموعۀ معماری روستایی ایران 

ها ترین این ساختمانترین و با اهمیتگردیده است. از جمله مهم
 هاابیآسها هستند. درک اهمیت یابدر جوامع روستایی ایران آس

در جوامع روستایی ایران مستلزم توجه و فهم کارکردهای آن در 
 ،انهخ و نیزم انیم یمکان عنوانبه آسیابنظام روستایی است. 

، نقش کنندهکشاورز و مصرف انیم یشخص ابانیو آس
ی و اقتصادی اسیس ی،اجتماع ای در حیات فرهنگی،توجهقابل

جوامع روستایی ایران داشته است؛ لذا مطالعه و پژوهش در مورد 
ای های قابل توجهو زمینه هافرصتآسیاب و فرهنگ آسیابانی، 

ی سازمان و ساختار اجتماعی و سازبرجستهو  ارائهرا برای 
. با توجه به ورود کندیمفرهنگی جوامع روستایی فراهم 

                                                           
1. Yimsrual 

ریکی در ارتباط با آسیابانی به های دیزلی و الکتآوریفن
اط ها و حرفۀ آسیابانی تقریباً در اکثر نقاجتماعات روستایی، آسیاب

کشور متروک و در دست فراموشی قرار دارد. در این شرایط به 
رسد، جهت نیل به شناخت کامل معماری روستایی و نظر می

تاریخ اجتماعی روستاهای کشور، بازشناسایی بخش مهمی از  
هایی را در ارتباط با این بنای فرهنگی و بومی پژوهشد یبا

رو، پژوهشِ حاضر بدون آنکه هدف و طراحی و اجرا نمود. از این
ها را داشته باشد، صرفاً اصالً تخصص بررسی معماری آسیاب

های روستای مورد مطالعه براساس بدنبال تحلیل معماری آسیاب
 بر آن است.م حاکهای فرهنگی ساختار اجتماعی و ارزش

ة ی در حوزتوجهقابلباید توجه داشت که ادبیاتِ پژوهشی 
ویژه در حوزة معماری بومی ارتباط فرهنگ و معماری در ایران به

؛  6933ی مازندرانی، حائر ؛6902، برومبرژهاست ) شده دیتول
 6936ی مقدم، علو؛  6934روستاخیز،  ؛ 6930، لرافشارو  فرعیرف

 ؛ یزدانفر، 6930؛ میرزایی،  6930و  6933؛ قاسمی سپنچانی، 
و ایرانی بهبهانی،  زادهسلطان؛ ارمغان،  6930ی و زرودی، نیحس

ی چند مورد، فرهنگ بومی کمتر استثنابه(. با این وجود، 6930
رمند و بست صورتبهنویسندگان بوده و معماری کمتر  توجه مورد

 لیوتحلهیزتجمورد  اشی و اجتماعیفرهنگبا توجه به زمینۀ 
و ملهم  ختیشناانسانحاضر با رویکردی  نوشتارِ است. قرارگرفته

، 0ییگراکلاز اصول این رویکرد و بینش مبتنی بر آن یعنی 
تحلیل خرد و بسترمند، ضمن معرفی و بحث از مختصات معماری 

 فرهنگی لیوتحلهیتجز، به دنبال بررسی و بحث موردسازه 
جامعۀ روستایی در نواحی جنوبی  در یک هاابیآسمعماری بومی 

شهرستان سبزوار است.  با این حال باری دیگر باید تأکید کرد 
که رسالت این مقاله شناسایی و معرفی بنای مورد نظر در 
روستای مورد مطالعه نیست بلکه هدف آن است که از خالل 

روابط ساختاری، عملکردی و و تحلیل بررسی برخی عناصر 
یافتگی ویژگی غالب در سازمان مورد مطالعه،های فضایی آسیاب

سازی شده و با فضایی این بنا در جامعۀ مورد مطالعه، مفهومی
تحلیل آن، پرتوی از حیات اجتماعی جامعۀ مورد مطالعه نمایان 

 شود.

ی پژوهشهاپرسش  

ی در سه نوع اصلی کل طوربهی پژوهش را هاپرسش

ی و ی چرایهاپرسشی چیستی، هاپرسش: کنندیمی بنددسته

(. پژوهشِ حاضر در 31: 6932بلیکی، ) یچگونگی هاپرسش

ها وهلۀ نخست از خالل توجه به کشف و توصیف برخی ویژگی

، درصدد پاسخگویی به موردمطالعههای و مختصات آسیاب

2. Holism 
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مرحلۀ بعد، جویای دالیل وجود  در باشد وچیستی می سؤاالت

 ت.اس بحث موردی منظم در بنای هایتوالیا  هایژگیو نیچننیا

 مدتاًعپژوهش حالت انباشتی دارند و  سؤاالتدر نظر داشت،  دیبا

 ی منظم وهایتوالیا  هایژگیوی چرایی بعد از کشف هاپرسش

: 6932همان، ) شوندیمی چیستی مطرح هاپرسشیی به گوپاسخ

عبارتی هر تحلیلی با توصیف وضعیت مورد تبیین شروع  (. به31

ز پرسش ا مشغولدلپژوهشِ حاضر از سویی  نی؛ بنابراشودمی

نوع چیستی بوده و از سوی دیگر متوجه پرسش از نوع چرایی 

است. در واقع، هدف اصلی تبیین و توضیح بنای مورد نظر 

 طوربهبراساس فرهنگ بومی روستای مورد مطالعه است. 

 یندبصورت دین نحوبتوان این نوشتار را می سؤاالتمشخص 

د وجو مطالعه موردی هاابیآسی در بنای غالب یژگیو چه (6 کرد:

ۀ چه عوامل اجتماعی و لیوسبهویژگی غالب  نیا (0دارد؟ 

 ای قابل تبیین است؟فرهنگی

 مالحظات نظری

، یکی از کندیم( اشاره 6936که الوسون ) طورهمان
در معماری، امکان تحلیل آن از زوایای  توجهجالبی هایژگیو

لف است؛ تحلیل معماری از منظر اجتماعی و فرهنگی یکی مخت
ی از پژوهشگران اعده، رونیازااز این دست زوایای مهم است. 

ی هاهیسومعطوف  عمدتاًدر بررسی این مسئله، توجه خود را 
. به نظر هارولد پروشانسکی، اندکردهاجتماعی در تحلیل معماری 

به همان اندازه که محصوالت کالبدی هستند،  هاساختمان
ا نیز در اثر خود ب محصوالتی اجتماعی نیز هستند؛ تام مارکوس

کند یم ارائه دستنیازاموضعی  «و قدرت هاساختمان»عنوان 
(. هانری لوفبور در نظریۀ تولیدِ فضا، فضا را 5: 6936الوسون، )

ة ی بنا بر شیواعهجامباور او هر  به .داندیمیک محصول اجتماعی 
یوة ش صرفاً؛ البته منظور او سازدیمتولید، فضای خاص خود را 

تولید اقتصادی نیست بلکه نقش کنشگران و معانی که آنان در 
 بارهنیدرا. او ردیگیمرا در نظر  دهندیمزندگی خود به محیط 

دانش، ایدئولوژی، نوشتار و معانی، ایماژها،  ما از تولید» سدینویم
وفبور، )ل «میکنیمو نماد و غیره صحبت  هانشانهتمان، زبان، گف

(. از سوی 66: 6936به نقل از اباذری و قلی پور،  13: 6336
ی فرهنگی در هاهیسو مشغولدلی از پژوهشگران اعدهدیگر، 

باور این دسته، بنا محصولی است که  به .اندبودهتحلیل معماری 
گی، ی، روش زندنیبجهاندر رابطه با طبیعت، اجتماع، ایدئولوژی، 

نیازهای اجتماعی و روانی، نیازهای مادی، نیازهای فردی و 
 ردیگیمشکل  دسترسقابلگروهی، منابع اقتصادی و فنون 

                                                           
1. Environment-Behavior Studies (EBS) 

ی همچون آموس راپاپورت و محققان (.905: 6931معماریان، )
مظفر، ) اندپرداختهالیور با چنین نگرشی به موضوع معماری  پاول

این میان، در پژوهشِ  در (.90: 6936حسینی و عبدمجیری، 
راپاپورت به معماری نقش  سوآمحاضر، رویکرد فرهنگی 

 .کندیمبخشی نظری را بازی بصیرت
این ایده که فضا براساس مفاهیم و الگوهای فرهنگی، 

شناختی است که آموس دة کامالً انسانیابد یک ایسازمان می

 گذارد.راپاپورت آن را به نحوی مبسوط به شرح و بحث می

 عنوانبهرا  6«رفتار -مطالعات محیط»راپاپورت رویکرد خود، 

و با تأکید بر متغیرهای فرهنگی و  کندیمای جدید مطرح رشته

های مختلف، به ها و دورههایی از فرهنگگیری از مثالبهره

تا بتواند ادعای معتبری  کندیمو منابع متنوعی اشاره  هاطیمح

به زعم  (.3: 6330راپاپورت، کند ) ارائهدر میان ادبیات موجود 

ی فرهنگی فضاهای زیستاپورت، هنگامی که به بررسی منشأ راپ

ای عمیق در تاریخ فرهنگی ساکنین پردازیم، ناگزیر از مطالعهمی

طور کلی ایدة اصلی بحث او را باید در  ها هستیم؛ لذا بهاین فضا

ساخت براساس الگوهای گیری این فضاهای انساننحوة شکل

او ارتباط رفتار و شکل بنا را از دو رفتاری انسان خالصه کرد. 

: اول اینکه فهم الگوهای رفتاری مانند داندیماهمیت  حائزجهت 

، تغرایز، هیجانات و احساسات برای فهم شکل بنا اساسی اس

زیرا شکل بنا تجسم فیزیکی این الگوهاست. جهت دوم اینکه 

ذارند گیم ریتأثخود بر رفتار و روش زندگی  شدهساختهاشکال 

 ،یفنّاوربر اقلیم،  عمدتاً هاهینظرسایر  در (.61: 6313راپاپورت، )

ود شیم دیتأک کنندهنییتععوامل  عنوانبهیا مکان  تیسا

را یکسره نادیده  هاآناهمیت  لحانیدرع راپاپورت همان(.)

 هاآن و کندیمیاد  ردهندهییتغعوامل  عنوانبه هاآنو از  ردیگینم

ی در درجۀ دوم اهمیت رمادیغ ةکنندنییتعرا در نسبت به عوامل 

. فرض اصلی او این است که شکل بنا نتیجه دهدیمقرار 

نیروهای فیزیکی و یا هر علت مجرد دیگری نیست بلکه نتیجۀ 

 توانیم نی؛ بنابرافرهنگی است –گستردة عوامل اجتماعی 

ی فرهنگی، تفاوت در شکل هاارزشاظهار کرد که تفاوت در 

 (. 939-4: 6934معماریان، دارد )دنبال بناها را نیز به

اس آنچه گفته شد، آموس راپاپورت به لحاظ تعریف، بر اس 
نامیده، « معماری یادمانی»و آنچه خود « معماری بومی»بینِ 

معماری بومی از نظر وی، معماریِ مربوط به قشر گذارد. تمایز می
عامه مردم است؛ این نوع معماری را گاه معماری مردمی نیز 
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پیداست برگرفته از طور که از نامش نامند. این معماری همانمی
محیط و فرهنگ بومی یک مکان خاص است و بیشترین تطابق 
را با اقلیم و امکانات موجود دارد، که گاه آن را تحت عنوان 

کنند معماری بدون معمار یا معماری عامیانه نیز مطرح می
به طور مستقیم از نیازها، معانی،  . این معماری(6933)راپاپورت، 

گیرد کنندگان نشأت میگی و طبیعی استفادهها و نظم فرهنسنت
. در پژوهشِ حاضر نیز تالش بر آن (61: 6302)راس و  بردلی، 

است معماری بنای مورد نظر به عنوان بخشی از معماری بومی 
 .شودبراساس فرهنگ آن توضیح داده زمین ده آبادِروستای حسن

 پژوهش روش

ر ی دشناختروشاستراتژی  نیترعمده عنوانبهی نگارمردمدر 
همواره تابع پرسش تحقیق و  هادادهی، گردآوری شناسانسان

گذشت مطالعۀ  چنانکه (.059: 6930)فلیک،  استشرایط میدان 
حاضر معطوف به بررسی بنای آسیاب و توضیح و تشریح آن 

منطقۀ  زمین درده آبادِحسنبراساس فرهنگ بومی روستای 
 زامرو مذکور،پدیدة  کهنیاتوجه به  با سبزوار است. ششتمدِ

 موردنظرعنصری زنده و دارای کارکرد در فرهنگ  عنوانبه
ی جهت بررسی خیتار ونگر گذشته از روش عمدتاً حضور ندارد،

 لیلو تح یجهت گردآور یفیکی شناساز روشو  شدهاستفادهآن 
های شناسی کیفی از شیوهروش بهره برده شده است. هاداده

آید. در این اول مواجهه با یک زمینۀ خاص به شمار میدست 
های تجربی، مشاهده و رویکرد نه تنها بنای کار بر واقعیت

شود بلکه پژوهشگر نیز نقش مهمی در تفسیر مصاحبه نهاده می
(. پژوهشگر 601 :6936ها دارد )گروت و وانگ، و فهم داده
ل، ضمن در مح نگارانهمردمتحقیق با حضوری  میدانی این

 ۀلیوسبه روستا نیا یهاابیآس یایبقامشاهده و مستندسازی 
از  ،آناز  یبردارلمیو ف یبردارعکسی، بردارادداشتی

یکی از  عنوانبهو تاریخ شفاهی نگارانه مردم یهامصاحبه
ی فیک یهااستفاده در پژوهش مورد یهایاستراتژ نیترمعمول

جامعه  فهم فرهنگیجهت  (919: 6334، نکلنیو ل نی)دنز
است. تاریخ شفاهی به بازسازی گذشته از استفاده کرده  موردنظر

پردازد اند، میخالل تجربۀ افرادی که در آن زندگی کرده
رو، تاریخ شفاهی در این پژوهش (. از همین41: 0220آنگروزینو، )

 العهموردمطتوانست بخشی از گذشتۀ اجتماعی و فرهنگی جامعۀ 
 ی کند. نحوة مدیریتبازسازدیدة آسیاب و آسیابانی را در مورد پ

 یافتگیها و تأثیر آن بر سازمانسالیها در گرانو ادارة آسیاب
اً از طریق تترین نکاتی بود که عمدانان از مهمآسیاب و رفتار آسیاب

                                                           
1. Triangulation 

2. Peer Review 

موجود در  یهااستفاده از پژوهش تاریخ شفاهی احصا گردید.
 ی دیگر اینمنطقه ابزارها یمورد فرهنگ منطقه و دانش فرهنگ

 . بخشیدهندیمشکل  هالیاز تحل یارائه برخنوشتار را جهت 
ها و  فهم جایگاه آسیابانان در ساختار مهمی از  شناسایی آسیاب

های مردمنگارانه و مشاهدات اجتماعی روستا از خالل مصاحبه
 ها( حاصل گردید.پژوهشگر در میدان )روستا و محل آسیاب

ی گردآوری ابزارهاای حاصل از های متنی و مشاهدهداده
 رارگرفتهقمورد تحلیل « تحلیل تماتیک»فوق با استفاده از روش 

است. تحلیل تماتیک، روشی برای شناسایی، تحلیل و گزارش 
: 0221برایان و کالرک، است )ها ها( از درون دادهتمالگوها )

ا شگران فرصتی ری فرآیند تحلیل دادها به پژوهطورکلبه (.39
لکومپت و دهد )ها میی و روح دهی به دادهمعنا بخشبرای 

ی که یک های پژوهش(. جهت ارزیابی اعتبار یافته0262شنشویل،
های اساسی پژوهشگران کیفی است در کنار تالش در از دغدغه

مشخص از دو  طوربهجریان پژوهش  6«سازیچندوجهی»جهت 

بازبینی »است. از  شدهاستفادهتکنیک بیرونی و درونی 

در این  است؛ شده استفادهتکنیکی بیرونی  عنوانبه 6«هاردههم

گیرد: تکنیک، یک کنترل بیرونی از فرآیند پژوهش صورت می
ی را در مورد سؤاالتافرادی که با پژوهشگر صادق هستند، 

(. 023: 0221کرسول، کنند )میها، معانی و تفاسیر طرح روش
ای از پژوهش در قالب مشخص نمونه اولیه طوربهدر این پژوهش 

گردید و  ارائههای پژوهشگران ردهمقاله در اختیار سه نفر از هم
هایی میان پژوهشگران و ایشان روش و نتایج، بحث در مورد

در نتایج پژوهش  هالیوتعدجرحشکل گرفت که موجب برخی 

های فتهها و یاداده 9«اعتبار اعضا»شد. در نهایت، تکنیک 

پاالیش کرده است. در این  موردمطالعهپژوهش را از درون جامعه 

را در مورد درستی  4کنندگانتکنیک، پژوهشگران نظر مشارکت

 یطورکلبه همان(.د )نشوها و تفاسیر پژوهش جویا مییافته
 ی روشیهاافتیرهتالش عمده برآن بوده است تا ترکیبی از 

فراد از منظر ا هادادهه این معنا که امیک و اتیک را بکار گیریم؛ ب
ی صورت گرفته به زبان و در هالیتحلولی  شدهیگردآوربومی 

 است. شدهارائهی مفهومی پژوهشگران هادستگاهچارچوب 

 پژوهش دانیم یمعرف

بخش ششتمد  هقیآباد در دهستان بحسن یروستا
 نیقرار دارد. ای، شهرستان سبزوار واقع در استان خراسان رضو

 از جنوب شهر سبزوار، در طول یومتریکل 94 روستا در فاصله
درجه و  95یی ایجغراف عرضو  دقیقه، 43درجه و  50جغرافیایی 

3. Member Cheching 

4. Participant 
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 به و ششتمد شهر شرق شمال( در 522: 6934، نایب) دقیقه 50
ازنظر  آبادحسنی روستا .دارد قرار آن ی ازلومتریک 5 فاصله

حائز  یعلم روش به عسل دیتول ژهیوبه و یدام و یکشاورز
 ارتفاع متوسط با روستا نیا(. 30: 6936 ،یاست )محمد تیاهم

نفر  669حدود  درآن  تیجمع و دارد یاتپه یتیموقع متر، 6945
(. 522: 6934، نای)باست  شده خانوار گزارش 11 قالبدر 

اده ج ریروستا در مس نی، ادهندیم نشان اسناد از یبرخکه چنان
 رده،کیم متصل آن جنوب به را کشور شرق که زیترشتاریخی 

ی قدمت روستا را بیش (. اهال020: 6913 است )گرگر،شته داقرار 
 درگذشته ژهیوبه روستا نیا(. 522: 6934، نایدانند )بیمقرن  5از 
 انیب منطقه مردم چنانکه و است بوده منطقه آباد یروستاها از
به گواهی اهالی، بوده است.  6نینش ارباب ییروستا دارند،یم

ای در تنظیم روابط و حضور ارباب در روستا تأثیر قابل مالحظه
فضای اجتماعی روستا داشته است. به نحوی که بر خالف 

نی اروستاهای مجاور بسیاری از اختالفات میان اهالی فرصت چند
یافته است. این در حالی است اکثر برای ظهور و بروز نمی

ور درگیر تعارضات و تضادهای زیادی در ساخت روستاهای مجا

رسد، ساخت اجتماعی روستا در اند. به نظر میاجتماعی خود بوده
سازمان یافتگی فضایی آن موثر بوده است؛ چنانکه متمولین و 

یند، گونشین میثروتمندان در قسمتی از روستا که به آن شاه
های دیگر روستا سکونت سکونت دارند و سایر اقشار در قسمت

های موجود، تمهیدات امنیتی مانند دارند. درگذشته بواسطه ناامنی
قلعه و خندق، روستا را احاطه کرده که هنوز آثاری از آن قابل 

دارند، راه زیر زمینی در می مشاهده است. آنچنانکه اهالی بیان
های مجاور مانند ششتمد ود داشته که آن را به آبادیروستا وج

 اریکه در اخت ینیزم زانیم، رسدیمنظر  به کرده است.متصل می
 مجاور باشد؛ یروستاها ریاز سا شتریروستا است ب نیا یاهال
روستا در منطقه به  نیا ،یبنابر اظهارات مردم بوم رونیازا
است. منابع آب روستا، به  دهیمشهور گرد« نیزمده آبادِحسن»

 میستق ستمیسه منبع چشمه، قنات و رودخانه محدود است و از س
خود فرصت مستقلی  ،برخوردار است که بحث از آن یآب خاص

ها یابی آسیابطلبد. در کروکی زیر تالش شده است مکانمی
 روستا مشخص شود. بیرون از بافت مسکونی

 

 
 های آنآباد ده زمین و موقعیت استقرار آسیابکروکی روستای حسن. 6شکل

  6ماخذ: نگارندگان

  

                                                           
. وضعیت روستاهای که ارباب خود در آن حضور داشته است در مقایسه با 6

تر بوده به نسبتاً، شدهیمو یا به مباشر سپرده  شدیمروستاهای که اجاره داده 
 یتا حدتولید کشاورزی  ۀنیدرزمکه  شدهیمحضور وی باعث  چراکهاست، 
: 6903وثوقی، شود )ی جدید استفاده هافنو  هاروشی شده از گذارهیسرما

33.) 

ها و تصاویر موجود در این مقاله، توسط نگارندگان تمام اشکال، طرح. 2
رو در ادامۀ مقاله از ارجاع مکرر به ایشان خودداری است. از اینتهیه شده

 شود.می
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 رانیا در آسیاب انواع

، آسیاب به دهدیم( نشان 6943چنانکه فرهنگ دهخدا )
 تحبوباکه کار خرد کردن و آرد کردن  گرددیمدستگاهی اطالق 

نبات و جز آن را انجام  ن و شیرةو نظایر آن یا روغ آهکیا گچ و 
 ی، دستی وآب کلمه بر همه انواع آن از قبیل بادی، نیا .دهدیم

ی تحت امقالهمحمد میر شکرایی در  .گرددیمستوری اطالق 
شرح کوتاهی از  «درودیسپ انسان و آب در حوزة»عنوان 

اجزا و طرز کار آسیابی آبی، » کرده است: ارائهی آبی هاابیآس
در تمام مناطق ایران  باًیتقری جزئی هاتفاوتاز  نظرصرف

ی چرخاب هاپرهآب با فشار به  هاابیآسیکسان است، در این 
ده که با استفا کندیمو حرکتی دورانی را ایجاد  خوردیمآسیاب 

از یک محور مشترک از چرخاب به سنگ متحرک آسیاب منتقل 
 یهادانهو اصطکاک سنگ زیرین  درآوردنا حرکت و ب شودیم

 «گرددیم آرد ،شودیمکه در بین این دو سنگ ریخته 
 66: 6902؛ به نقل از صالحی،  049-040: 6913میرشکرایی، )

؛ همچنین جهت اطالع بیشتر از منابع مرتبط به آسیاب و 
 :6934فر، غربی و زرقی، آسیابانی در ایران نگاه کنید به: رفیع

آرد کردن  یرا به معن «آس کردن» دیفرهنگ عم(.  903-903
 با کردن آرد نیا نکهیا براساس(. 96:6919 د،یآورده است )عم

آس، از قیبل دست  هاآس از یمختلف انواع شود، انجام ییروین چه
در زیر به صورت  .ردیگیم شکلباد، خرآس و غیره آب، آسآس

 شود.میها اشاره بسیار خالصه به این آس
ورد ۀ ممنطق یروستاها یدستاس که در برخ ای یدست آس. 6
 نیااختراع و استفاده  . ردیگیاستفاده قرار م هنوز مورد نظر ما

گردد ، به پیش از تاریخ بر میاست ننوع آ نیترکهن که نوع آس
ویژه در دورة نوسنگی، شواهدی از استفاده از آن در بعضی و به

انی، فر و قربشده است )رفیعهای باستانی ایران گزارش از محوطه
گرد و  ةدیتراش ۀکپارچیدو سنگ  شامل هاآس نیا (.33: 6935

سنگ  یدست انسان بر رو یرویبا ن ییکه سنگ روبوده  میضخ
 .کندیغله را آرد م یهاو دانه گرددیم نیریثابت ز
است  یآس آن و است رانیا در آس گرید نوعی باد سآ. 0

 زین چرخ ایآس ای آس باد آن به و گرددیم باد یروین با که
 استان در کشور شرق در توانیم را هاآس از  گونهنی. اندیگویم
 افخو ۀمنطق ژهیوبه و خراسانجنوب  و بلوچستان و ستانیس

 .کرد مشاهده

ب چون اس یواناتیح یروینوع از آس با ن نیا ی؛ستور سآ. 9
 و عمدتاً به نام خرآس معروف بوده است. چرخیدهشتر  ایو االغ و 

 رد نوعِ آس نیترمتداول و نیترمعروف آسیابیا  آس آب. 4
 به سخن آسیاب ۀگون سه از( 040: 6933) ی. بلوکباشاست رانیا

 آب یروین فشار با که یاتنوره آسیاب نخست است؛ آورده انیم
 زین نوشتار نیا درمطالعه  مورد یهاابیآس و چرخدیم تنوره در
ای بیشتر در مناطق کم آب های تنورهآسیاب .هستند دستنیا از

 آیدشود و عمدتاً با آب چشمه و قنات به گردش درمیساخته می
 با آن چرخاب که است یناو آسیاب دوم، (.12: 6939)صالحی، 

 لآ جالل .چرخدیم گذرد،یم ناودان کی ازی که آب یروین فشار
اورازان  یدر روستا گونهنیا از مورد دو تیفعال و وجود از احمد
 که است یچرخ آسیاب سوم،(. 96: 6930 دهد )آل احمد،یخبر م

 گذرد،یم تند اریبس بیش با یآبراه از که یآب یروین با آن چرخاب
ایران از جمله در منطقۀ سبزوار  آسیاب در بسیار از نقاطِ .چرخدیم

 بوده« آب آس» اصل در ایآس ةواژشود. با عنوان آسیا شناخته می
 افتادن اب و درآمده ابیآسصورت ( بهیکیفونت) ییآوا تحول در که

 است شده ایآس به لیتبد آن انیپا از« ب» صامت حرف
 (.091: 6933 ،ی)بلوکباش

 هاابیآسمعماری 

آسیاب و آسیابانی از جمله بناها و مشاغل سنتی ایران است 
توان گفت نسبتاً اطالعات خوبی در مورد آن وجود دارد. که می

 ،حوقل ابندانان قرون اسالمی مانند گروهی از مورخان و جغرافی
های ایران ضمن بررسی شهرها و آبادی ... و یمقدس و یاستخر

(. 0 :0266اند )هارسن، ان اشاره کردهها در سرتاسر ایربه آسیاب
حسینی، جاجرمی و شاهمانیهای علمی )ایها و بررسیپژوهش

؛ 6933و  6910، ؛ بلوکباشی6930؛ باستانی پاریزی، 6932
فر، ؛ رفیع6932؛ خضری و کوهستانی اندرزی، 6914یزدی، پاپلی

آبادی و الفتی، شاه؛ زارع6935زاده، ؛ رمضان6934غربی و زرقی، 
؛ 6934؛ ساکت یزدی، امیدواری و حاتمی تاجیک، 6933

؛ 6935؛ سلطانی محمدی، رئیسی و فهامی، 6900سرافرازی،
؛ 6930مهر، سلطانی محمدی، سلیمانی و ستایش

؛ قبادی هفشجانی و محمدزاده، 6933نژاد، ؛صفی6939صالحی،
رهادی، ؛ ف6932زا و عباسی هرفته، ؛ فرح6900پور، ؛ قلی6930
الف و  6912؛ نصیب 6914؛ نادری، 6939زاده، ؛ ملک6913
ها عمدتاً به پنچاه ( در مورد انواع آسیاب6900ب؛ وولف، 6912

ها عمدتاً در جهت شناسایی گردد. این پژوهشسال اخیر باز می
و ثبت فرهنگ آسیابانی از نظر فنی، معماری و اجتماعی کوشش 

که  گفتتوان میای نۀ پژوهشیاند. با وجود چنین پیشینموده
ردیده ها ثبت و ضبط گبخش عمده مسائل فنی و تکنیکی آسیاب

ا هاست. با وجود اینکه مطالعات درخوری در باب معماری آسیاب
 هاابیآسرسد هنوز معماری نیز صورت پذیرفته است، به نظر می

بخشی از معماری بومی و مردمی ایران از ظرفیت قابل  عنوانبه
امروز با تغییرات  ای برای مطالعه و پژوهش برخوردار است.هتوج

تکنولوژیک جامعه و از رونق افتادن آسیاب و فرهنگ آسیابانی، 
اند. این موضوع های متروک مبدل گشتهها به ساختمانآسیاب
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دی ها در شرایط کالبموجب شده است، در اکثر نقاط کشور آسیاب
ها در موارد بسیاری به حدی ننامطلوبی قرار گیرند؛ این ساختما

ها از برداری( دقیق آناند که امکان برداشت )نقشهفرسوده
است )سلطانی محمدی،  متخصصان معماری و مرمت سلب شده

در ابتدای امر در باب  آنچه(. 603: 6935رئیسی و فهامی، 
 هارسد، اینکه معماری این بناها بدیهی به نظر میمعماری آسیاب

ای است که از آن در فرآیند آسیابانی از فناوری متأثری حدودتا 
 ، نوع آسیاب و نیرویی که برای بهگریدعبارتبهکنند. استفاده می

، در نوع معماری این سازه رودیمگردش درآوردن آسیاب به کار 
بادها فضای اصلی از دو است. برای مثال در آس رگذاریتأث

ا اتاق آسیا یا آس خانه شود. اشکوب زیرین راشکوب تشکیل می
ت خانه اسگویند و اشکوب دوم، پَرخانه یا فضای پشت بام آس

باد است )خضری و کوهستانی های آسکه محل قرارگیری پره
(. عالوه بر فناوری، اقلیم نیز  متغیر 603 -636: 6932اندرزی، 

 تر  که آبمهمی در این زمینه است؛ آنچنانکه در مناطق خشک
و  یافتهعلت تبخیر باال نمیروی زمین را به  مجال حرکت بر

ه های خاصی کاند، آسیابمنابع آبی عمدتاً به صورت قنات بوده
ها اند. این آسیابشوند، بوجود آمدههای قناتی نامیده میآسیاب

شوند، در واقع در  دل زمین ها ساخته میکه در مسیر داخلی قنات
روی هایی که با نیی با آسیاباند و از نظر کالبد ظاهرقرار گرفته
های چرخند، متفاوت است. گونهسارات و غیره میآب چشمه

های قناتی در یزد و سایر نقاط کشور شناسایی مختلفی از آسیاب
؛ ساکت 6900شده است )در این زمینه نگاه کنید به: پاپلی یزدی، 

محمدی، ؛ سلطانی6934یزدی، امیدواری و حاتمی تاجیک، 
سلطانی محمدی، سلیمانی و  ؛6935هامی، رئیسی و ف

، حالنیباا(. 6939زا و عباسی هرفته، ؛ فرح 6930مهر، ستایش
این تنها فناوری و اقلیم  شودیمکه راپاپورت متذکر  طورهمان

ی است بلکه متغیرهای فرهنگی و اجتماع کنندهنییتعنیست که 
دارند. چنانکه در مواردی که فناوری  بارهنیدرای اعمدهنیز نقش 

ای یکسانی در آسیاب بکار رفته و شرایط اقلیمی وضعیت مشابه
یی در معماری بنای آسیاب هاتفاوتدهد نیز، را نشان می

رسد بتوان آن را برخاسته از است که به نظر می مشاهدهقابل
ی فرهنگی و اجتماعی تلقی کرد. به عبارتی دیگر، رهایمتغ
ها را براساس متغییرها و مختصات ان معماری آسیابتومی

 اجتماعی و فرهنگی نیز تحلیل نمود.

 منطقه یهاابیآس

 در که یابآس 922 از شیب وجود سبزوار شهرستان سطح در
 زارشگ ،اندداشته قرار قنوات و یدائم و یفصل یهارودخانه ریمس

 نیا از(. 020: 6933 ،یثانزادهعبداهلل و یدیسف سنگشده است )
در غرب سبزوار که امروز نیز هنوز  وندیر یروستا آسیاب ،انیم

 دهیسبه ثبت ر یدر فهرست آثار مل ،کندیمفعال بوده و فعالیت 
 آب کم و خشک میاقل به توجه با(. 6931 ،یثانزادهاست )عبداهلل

 .است یاتنوره یهاابیآس نوع از هاابیآس نیا نوع ،منطقه
ها در منطقۀ سبزوار با چنانکه پیش از این نیز گذشت این آسیاب

شود، تلفظ می 6نام آسیا که در گویش محلی به صورت اِسیا
ناد نامه و اسمنطقه مانند وقف تریرسمشوند. در اسناد شناخته می

مالکیت در اشاره به این بناها از کلمۀ عربی طاحون یا طاحونه 
آسیاب و  قطب(. 36: 6930رستمی، ) استشده  استفاده

 نیزمهد آبادِحسن یروستا سبزوار، ۀ جنوبدر منطق یگردانابیآس
منتهی به  ةدر دردور  چنداننهۀ گذشت درچنانکه  ؛بوده است

فعال  یاآسیاب تنورهحجر  62حداقل نیزمدهآبادِ حسن یروستا
آنان را  یوجود داشته است که رود نسبتاً کم آب روستا تمام

ترین آسیابان مورد مصاحبه در بنابر نظر مسن است. چرخاندهیم
این پژوهش، آب این روستا نسبت به آب سایر روستاها برای به 

 نیاای برخوردار است. چرخش درآوردن آسیاب از برتری ویژه
 ثالم یبرا. شدندیم دهینام مالکانشانمعموالً به نام  هاابیآس

 ، آسیاب عبدالجواد، آسیاب مختارهاسمائیآسیاب  عبدول، آسیاب
 آخرین و ستین فعال هابایآس نیا از کدامچیه. امروزه ... و

 دهش رفعالیغ و متروک نیا از شیپها دهه روستا فعال بایآس
 است دهش رانیو یکلبه روستا نیا یهاابیآس اکثردر واقع، . است

و معموالً فقط تنوره و بقایای خانۀ آسیاب باقی مانده است مانند 
آسیاب عبدالجواد، متولی و آسیاب روی کمر؛ حتی در مواردی 
مانند آسیاب جناب و آسیاب مختار از اجزای آسیاب فقط تنوره 

ز نظر که ا دارند وجود زین ییهاابیآس ،حالنیبااباقی مانده است. 
د. آسیاب رسنتر به نظر میها سالمآسیابکالبدی نسبت به سایر 

های از جمله آسیاب 0ها و آسیاب سرخویسمائعبدل، آسیاب 
ها از وضعیت کالبدی هستند که نسبت به سایر آسیاب

های بصری پژوهش اند؛ لذا عمدة دادهتری برخوردار بودهمناسب
حاضر مربوط به این سه آسیاب است. با این وجود، برای شناسایی 

های روستای حسن آبادِ اجزا و عناصر دقیق معماری آسیابقیق د
 برداری وجود دارد. ده زمین نیاز به کار خاک

                                                           
1. esiyyā 

2. sorxoū 
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آباد سبزوار و وضعیت هر یکهای روستای حسنآسیاب . 6جدول  

 
ای مشخص و در جامعه ی با فناوری یکسانهاابیدر آس     

رسد در که به نظر می موردمطالعهیکسان مانند روستای 
فاکتورهایی چون اقلیم و فرهنگ نیز در شرایط مشابه باشند، 
بسته به عواملی همچون سایت و مکان استقرار بنا، گستردگی 

ی یهاتفاوتة مدیریت، نحوآسیاب، نوع و میزان مشتریان آن و 
. برای مثال، آسیاب عبدل که شودیمهده مشا هاابیآسدر کالبد 

در سطح زمین قرار دارد با آسیاب سُرخو که در دامنۀ کوه قرار 
 گریکدیبا  در برخی عناصر معماری و امکانات هاییدارد، تفاوت

اند مانند هایی که در سطح زمین قرار گرفتهدارند. در آسیاب
تر نآسیاب پایی، خانۀ سمائیآسیاب گردشی، عبدالجواد، عبدل و 

ر تر به نظاز سطح زمین قرار دارد و معموالً تنورة آسیاب کوچک
های واقع در دامنه که البته اکثر رسد. در حالی که در آسیابمی

زمین نیز در چنین موقعیتی قرار های روستای حسن آباد دهآسیاب
رسد و میان فضای خانۀ آسیاب تر به نظر میها بزرگدارند، تنوره

 آید.  با اینورودی آسیاب چندان اختالف سطحی به نظر نمیو 
های عناصر و معماری آسیاب درهایی تفاوت وجود باهمه و 

ه را بسته ب هاابیآستوان فضاهای ی میطورکلبه، موردمطالعه
لی ۀ کدودستنوع کاربری و کارکرد آن در فرایند آسیابانی به 

که  شودیمری تقسیم کرد: بخش اول شامل فضاها و عناص
هت ج هاابیآسی و تمامجهت انجام امر آسیابانی ضروری هستند 

انجام امور خود به آن نیاز دارند. بخش دوم شامل فضاهایی 

که مستقیم در فرایند آسیابانی دخیل نیستند بل طوربهکه  شودیم
یی هامکانة امر آسیابانی هستند؛ کنندلیتسهمکمل و  عمدتاً

-می دستنیا ازنه و آغل احشام مواردی همچون برج، تنورخا

ند و آثار دارها آنچنانکه اهالی بیان میباشند. فضای داخلی آسیاب
آن نیز قابل مشاهده است، بواسطۀ برافروختن دائمی آتش در 

های سختِ منطقه همواره دودآلود و به تعبیر یکی از زمستان
. در ادامه تالش "است مثل زاغ سیاه بوده"های روستا آسیابان

بر آن است تا از خالل شرح عناصر و تحلیل روابط ساختاری، 
، آبادحسنهای روستای عملکردی و فضایی معماری آسیاب

ویژگی غالب در معماری این بنای سنتی شناسایی شود. در بحث 
های روستا در و معرفی این عناصر باید گفت مجموعۀ آسیاب

عی بر آن بوده تا تمام عناصر موجود در و س اندشده گرفتهنظر 
 هرچندقرار گیرند؛  بحث موردهای روستا، معماری آسیاب

طور که در سطور پیش گذشت ممکن است برخی از همان
 ها فاقد برخی از عناصر باشند.آسیاب
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زمینآبادِ دهپالن هفت آسیاب روستای حسن . 6جدول   

  

 آسیاب مرمری آسیاب گردشی

  

 آسیاب متولی آسیاب عبدالجواد

 

 

 

 آسیاب مختار آسیاب روی کمر

 

 

 راهنما:

 

 تنوره. 6 .6

 خانۀ آسیاب. 6 .6

 ورودی. 9 .9

 آسیاب جناب

 عناصر اصلی

 الف( ورودی

های در تمامی آسیاب رسد، این فضا را کهبه نظر می

های در معماری خانه« هشتی»وجود دارد، بتوان با  موردمطالعه

های کرد. منظور از هشتی در معماری خانه سهیمقا رانیاتاریخی 

تاریخی، مکانی است که از فضاهای داخلی خانه بیرون آمده و 

تنها جایی است که با بیرون خانه ارتباط دارد. ایجاد مکث، تقسیم 

ی این عنصر در عملکردهافضاها و فضایی جهت انتظار از 

(. فضای 612: 6931ها است )پیرنیا، مجموعۀ معماری این خانه

نیز مانند هشتی در معماری  موردمطالعههای ورودی در آسیاب
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 امکان برقراری ارتباط بین ی تاریخی تنها محلی است کههاخانه

کند. فضاهای مختلف آسیاب را با فضای بیرون آسیاب فراهم می

ند و کمتصل می یکدیگرورودی، فضاهای مختلف آسیاب را به 

، چهار یطورکلبهاست.  مشاهده قابلنوعی تقسیم فضایی در آن 

است: ارتباط اول، خود درب  مشاهدهقابلدر این فضا  6ارتباط

ورود به آسیاب است. در سمت چپ درب ورود به آسیاب، ارتباط 

برج با ورودی آسیاب قرار دارد. در سمت راست درب ورود به 

آسیاب، ارتباط مربوط به داالن و خانۀ آسیاب قرار دارد. در قسمت 

د که ارتباط فضای انتهایی فضای ورودی نیز، دربی وجود دار

کند. از این اتاق هنگام حضور ورودی را به اتاق زنان فراهم می

شده است.مردان، جهت استراحت زنان استفاده می

 

 

مشخص شده است،  9ورودی که با شمارۀ  ؛آسیاب سرخو .  6شکل

 دارای چهار ارتباط است.

مشخص  9ورودی که با شمارۀ  ؛سمائیآسیاب  . 9شکل

 شده است، دارای پنج ارتباط است.
 

دارای عملکردی  موردمطالعههای فضای ورودی در آسیاب     
بوده است؛ از سویی محلی برای در انتظار ماندن  چندگانه

مشتریان و حتی در مواردی که مشتریان از روستاهای دیگر، 
 توتهیبآمدند، محلی برای یم« ابیسرآس»محلی به  اصطالحبه

کردن و در امان ماندن از گزند باد و باران و سیل و... بوده است 
ای و ی حاشیههاتیفعالو از سوی دیگر، محلی بوده که برخی از 

سازی و تمیزسازی مکمل در فرآیند آسیابانی همچون آماده
ی بندهبستغالت و حبوبات با غربال و الک قبل از آسیاب شدن و 

های آرد و آماده کردن جهت تحویل به مشتریان و کردن کیسه
گرفته است. فضای جا صورت میدر آن هاآنهای یا حمل به خانه
به علت دوری از فضای آن خانه آسیاب ن همچنیورودی آسیاب، 

ی ناشی از گردش آسیاب، محل مناسبی برای سروصداو 
ر همس معموالً کهچناناستراحت آسیابان و خانواده او بوده است؛ 
های در فعالیت ژهیوبهآسیابان در کنار معاونت در امر آسیابانی 

ی رایج دستعیصناکه از  0بافیای و تکمیلی آن به کار فرتحاشیه

                                                           
6 .Connectivityشود که یک نقطه تعریف میعنوان تعداد نقاطی : به

کند )مداحی و معماریان، به طور مستقیم با نقاط دیگر ارتباط برقرار می
6935 :56.) 

0. :Faratbafi   ،نوعی بافت و تهیۀ منسوجات مختلف از قیبل انواع حوله
در  ای تابیده یا ابریشمهای پنبهچادرشب، سفره، بقچه و غیره بوسیلۀ نخ

ت. اس کردهیمدر نزد زنان منطقه است نیز در این مکان مبادرت 
 «9گِل گَو»بدین ترتیب در قسمتی از این فضا که به آن 

است. وجود طاق و  شدهیمبافی بر پا فرت دستگاه ،ندیگویم
ی متعدد، سکوها و تنورچه تمهیداتی جهت استفاده هاطاقچه

ۀ آن بوده است. چندگانی عملکردهابهینه از این فضا برای 
طاقچه برای ابزار و اسباب زندگی روزمرة آسیابان و برخی از 

از سویی  سکوهاآورده، وی جایی فراهم می ازین موردادوات 
اش و در مواردی، تمهیدی برای استراحت آسیابان، خانواده

بخش در جهت مشتریان بوده و از سویی، امکانی تسهیل
در  شدههیتعبگندم و آرد بوده است. تنورچه ی هاسهیک ونقلحمل

این محل نیز، تمهید خدماتی دیگری برای خانوادة آسیابان و 
های سخت افراد با بوده است. در زمستان مشتریان آسیاب

اند. در این کردهنشستن در اطراف این تنورچه خود را گرم می
رد های سدر زمستان"دارد که: ها بیان میارتباط یکی از آسیابان

اند (. نقوش به کار رفته در آن عبارت6930رضاییان،خراسان است )فربد و 
، ای، اسلیمیهای زیگزاکی، اشکال گل، نقوش شانهاز: کاجی شکل، طرح

 (.33: 6933فر، فر و بهنامای و یک رنگ )افروغ ، بهنامنهچهارخا
3. gelegav 
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ها ن، پاهایشان را به درون این تنورچهمردم برای گرم شد
    "بردند.می

  
 سرخوهای متعدد، آسیاب طاقچه . 6تصویر  عبدل تنورچه، آسیاب. 6تصویر 

 

 

 

 
توان اظهار کرد که ورودی با توجه به آنچه گذشت، می     

دو اصل عمده در معماری ایرانی، یعنی اصل  گاهجلوهها آسیاب
واری و اصل پرهیز از بیهودگی بوده است. بنابر اصل مردم
ی آن است. ازهاینواری، معماری هنری وابسته به زندگی و مردم

 وسازتساخاصل پرهیز از بیهودگی نیز بیانگر آن است که در امر 
: 6931های بیهوده و اسراف اجتناب کرد )پیرنیا، باید از فضاسازی

 ی گندمهاسهیک ونقلحمل(. وجود سکو برای سهولـت 01 -03
که در محل با عنوان  -ها و آویزهـای متعدد و آرد، وجود طاقچه

داری ادوات جهت نگه سقف بر -شوندیمشناخته  6چنگه
استفاده از آن ی روزمره، وجود فضاهایی جهت زندگ وآسیابانی 

تنورچه در این مکان برای  جادیاعنوان اقامتگاه مشتریان و به
پذیرایی از مشتریان، همه نمایگر توجه به نیازهای کنشگران 

ندگانه چآسیابان و مشتریان( بوده و استفادة ) یابانیآسآسیاب و 

                                                           
1. Čenga  

گر اصل پرهیز از و در واقع، عملکرد چندگانۀ این مکان نمایان
 معماری ایرانی است. بیهودگی در

 ( داالنب

برای وارد شدن به برخی فضاها از جمله انبار و خانۀ آسیاب 
ترین مهم درواقعبایست از یک راهروی باریک عبور کرد. می

ودی آسیاب، ارتباط های موجود در فضای ورطارتباط از میان ارتبا
یی قرار دارد که هاطاقچهداالن است. در سراسر این داالن نیز 

ی دارنگهبرخی از ابزارها و ادوات مربوط به آسیابانی در آنجا 
محل اتصال معماری خشتی  بحث موردشود. داالن در بنای می

 هایبه معماری سنگی است. ارتباط داالن مانند سایر ارتباط
ذر الزم است فرد برای گ کهینحوبه شتهکوتاه دا ارتفاعیآسیاب 

سه الی  طول داالن معموالً از از آن حالت خمیده به خود گیرد.
 .باشدیکند و عرض آن در حدود یک متر مچهار متر تجاوز نمی

سمائیسکو، آسیاب  . 9تصویر  تعبیه آویز در سقف فضای ورودی،  . 4تصویر  

 سمائیآسیاب 
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 رسدینمها دارند به نظر ، با توجه به عرضی که این داالنرونیازا
ی بار هاسهیکحیوانات بارکش چون االغ و قاطر بتوانند به همراه 

هایی که خانۀ آسیاب در از آن بگذرند. داالن بویژه در آسیاب
تر از سطح زمین قرار گرفته است، همراه با شیب به ارتفاع پایین

ایام  در داالن باریکرسد این سمت خانۀ آسیاب است. به نظر می
مصالح  .بوده است هاسهینوبت گذاشتن کبه محل آسیاب، پرکار

اندود  گلکاه تکه با مال بودهخشت خام نیز رفته در داالن  کاربه
 .است شده

 
 سمائینمایی از داالن آسیاب . 5تصویر 

 
 سمائینمایی از داالن آسیاب  . 2تصویر 

 ( انبارج

در طول داالن، در دو سوی آن دو اتاق تاریک وجود دارد 

 یهاسهیکمحلی برای انبار کردن  عنوانبه هاآناز  عمدتاًکه 

. بنا بر قول بومیان، یکی از این اندکردهیمغالت و آرد استفاده 

 اهآنی غالت مشتریان و در نوبت قرار دادن دارنگهها جهت اتاق

 ناًایاحمزد آسیابان و یا ی آرد، دستدارنگهبوده و دیگری محل 

ی زدگی از شپشریگشیپ منظوربهآرد مشتریان بوده است. 

دو اتاق، دارای درب نبوده است. البته در  نیاز ا کدامچیهغالت، 

، از یکی از هایسالو گران هازمستاندر  ژهیوبه هاسالبرخی از 

ی از احشام آسیابان و مشتریان دارنگهعنوان محل به هااتاقاین 

گفت، یکی  دشده است. در توضیحی بیشتر بایآسیاب استفاده می

خانۀ "ها در اصل اتاق احشام و یا در اصطالح محلی از این اتاق

بوده است. دری از ورودی آسیاب به خانۀ خر ارتباط داشته  "خر

های اخیر استفاده از آسیاب آن رسد در سالاست که به نظر می

د. انرا مسدود نموده و از طریق داالن به آن دسترسی پیدا کرده

 رکرد انبار داشته است.این خانه عمدتاٌ کادر این موارد 

 
 2و  5فضاهایی که با شمارۀ ؛آسیاب عبدل . 4شکل 

 دهد.مشخص شده است،  انبار آسیاب را نشان می

 د( خانۀ آسیاب

آن بخش از بنای آسیاب که سنگ آسیاب  رسدیمبه نظر 
قسمت در مجموعه  نیتریدیکلو  نیترمهمدر آن قرار دارد، 

ها باشد. این فضا در منطقه با فضاهای معماری مربوط به آسیاب
های خانۀ آسیا، خانۀ سنگ آسیا و خانۀ ته آسیا شناخته عنوان

در  معموالًآباد، این فضا های روستای حسنشود. در آسیابمی
حدود ده متر در پنچ متر مساحت دارد. در زیر این قسمت از 

خانۀ  ، زیررونیازاسیستم فنی آسیاب قرار دارد.  آسیاب، چرخاب و
ی دارد. به علت عبور مداوم آب از زیر خانۀ نیرزمیزآسیاب، حالت 

آسیاب، این قسمت از خنکی بیشتری نسبت به سایر فضاهای 
این بنا  برخوردار است. معماری این فضا نسبت به سایر فضاهای 

 ش متفاوت است.و پوش رفته کاربهنوع مصالح  نظر ازآسیاب 
به علت مجاورت این قسمت با تنوره آب، در ساخت آن از  ظاهراً

و دارای مقاومت بیشتری نسبت به آب همچون  تربادواممصالح 
در سایر  کهیدرحالاست؛  شده استفادهمالت آهکی سنگ و 

الت ماند. استفاده از سنگ و هکار بردفضاها، خشت خام و گل به
تواند تمهیدی در جهت آسیاب می در این بخش ازآهکی 

به آردها و افزایش بهداشت محیط  گردوخاکجلوگیری از ریزش 
ر سای برخالفپوشش، سقف نیز  نظر ازآسیاب تلقی شود. 
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ها که دارای پوششی مسطح و تخت است، دارای پوششی قسمت
( 420:6936برزگمهری، ) «سغ»منحنی و در اصطالح معماری 

ای پوشش این قسمت از چهار قوس اجر منظوربه باشد.می
را  زیخکماست؛ این فضای چهار قوسی، گنبدی  شده استفاده

 ای که بیشتر جنبۀ تهویۀ هوایروزنه که در مرکز آن، ایجاد کرده
اصالحی است که  6است. تویزه شده هیتعبداخل آسیاب را دارد، 

در معماری برای توصیف این عنصر معماری مصطلح است. 
در تمام با قوس کم  ییک چهارطاقاستفاده گسترده از 

تواند مالحظاتی فنی در پی داشته میموردمطالعه ی هاابیآس
 از سویی رسد اجرای چنین گنبدی، به نظر میرونیازاباشد. 

ر، سوی دیگهوا شده و از و بهتر  ترعیباعث تهویه سرد توانیم
ممکن است در  را که آسیاب سنگِ ناشی از حرکتِ یهالرزش

سنگ آسیاب در زیر یکی از این  مهار کند. ،سازه اثرگذار باشد

گیرد. ها که تنورة آسیاب مشرف بر آن قرار دارد، جای میقوس
 به طاقچۀ محفظه توانیمتمهیدات جانبی این فضا  ازجمله

مانندی اشاره کرد که کمی باالتر از سطح کف خانۀ آسیاب در 
در روستای   را طاقچههای کوچک قرار دارد. این زیر یکی از طاق

شناسند. پرخو در مجاورت سنگ می 0آباد با عنوان پرخوحسن
ها بعد از وزن کردن آرد، دستمزد خود و آسیابان شدههیتعبآسیاب 

را برداشته و در درون آن محفظه قرار داده و بعد از پر شدن آن، 
سیم به دو قسمت تق طاقچهاین  .کردندیمآرد را به کیسه منتقل 

شده است که از یک قسمت آن برای آرد گندم و قسمت دیگر 
ی را اچنین محفظه وجودکنند. آن را برای آرد جو استفاده می

نمایانگر دغدغۀ آسیابان برای جلوگیری از تداخل آرد  توانیم
 خود و مشتریان دانست.

  

 نمایی از اجرای گنبدی سقف خانۀ آسیاب . 8تصویر                                 نمایی از اجرای گنبدی سقف خانۀ آسیاب           . 7تصویر    

 
 هـ( تنوره

های ترین و پایدارترین عنصر در مجموعۀ سازهتنوره مقاوم
ها است. این مقاوم بودن موجب شده است تا امروز، آن آسیاب

 های روستا باقی مانده،عنوان تنها عنصری که در تمام آسیاببه
ه شمار ها بسیابئی از سیستم فنی آجزمطرح باشد. این سازه که 

 ارکبهمطلوبی که در ساخت آن  نسبتاًرود به علت مهارت می

                                                           
اث ها احدای که در دهانۀ طاق و محل تقاطع طاق. قوس یا رگۀ برجسته6

 کند و برای نگه داشتنهای کوچک تقسیم میشود و یا طاق را به بخشمی
فر (. فالح01:6933ی، رود )بهشتی و  قیومی بیدهندطاق یا تزیین به کار می

های ( نیز این اصطالح را چنین معرفی کرده است: قوس11: 6930)
نا کار بریزی شده و بر روی ساخته از گچ و نی که بر روی زمین قالبپیش

ی به دهشکلدر کنار ساختمان آسیاب و برج، در  رفته
تواند آن می هیتسموجه ظاهراًبوده است.  مؤثری زیبا اندازچشم

پزی داشته باشد. ریشه در شباهت و تفاوت این سازه با تنور نان
دارای  معمول طوربهوانه شکل است که ی استاسازهتنوره، 

ی به قطر یک تا یک و نیم متر است. دانش بومی ادهانه
 ،و منطقِ عملکرد آن در سیستم آسیابگیری از تنوره بهره

چینند به طوری ها را با آجر میشود و سپس دور و حدفاصل آنگذاشته می
( نیز به اسامی 54: 6933ها در میان آجرها قرار گیرد. شمس )که تویزه

کند: در کاشان به آن گچی لنگه، در مختلف تویزه در مناطق ایران اشاره می
سان خودهوی، و همچنین خوزستان باریکه، در آذربایجان و یزد اوزیر، در خرا

 گویند.در برخی شهرهای دیگر لنگه و بند و الچسبان می

2. Perxav 
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است. طبق یک اصل در تنظیم شدهاصلی در فیزیک براساس 
با  دارند یعنیبرعکس  رابطۀ باهمفیزیک، سرعت و سطح مقطع 

و  هالیدی رزنیک،) ابدیسرعت افزایش می ،کاهش سطح مقطع
(. با توجه به این مسئله، تنوره را به شکل قیف 30: 6930کرین، 

اند؛ بدین ترتیب قطر تنوره هر چه به عمق کردهطراحی و اجرا می
شود. طراحی و اجرا تنوره به می ترکوچکشود،  ترکینزدآن 

های ان آبدر افزایش تو مؤثرصورتی که گذشت، خود راهبردی 
محدود منطقه است.

.  
 سرخو آسیابِ تنورۀ . 61تصویر  سرخو دهانۀ تنورۀ . 3تصویر 

 

 فضاهای جنبی

 الف( بُرج

های جانبی آسیاب سازه جمله ازتوان اظهار کرد، بُرج می
در افزایش اهمیت و اعتبار  هایگران سالدر  ژهیوبهاست که 

، درواقعی داشته است. درخور ریتأثهای دارای آن، آسیاب
توان گفت وجود برج در مجموعۀ آسیاب، به آن رجحان و می

احتمال و امکان دستبرد و سرقت گندم  چراکهبرتری نسبی داده 
؛ کمتر بوده است مراتببهها و آرد از آن نسبت به سایر آسیاب

کارکرد اساسی و عمده این سازه در حوزة حراست و بنابراین 
بندی است. برج در کنار ساختمان حفاظت از آسیاب قابل دسته

آسیاب و متصل به فضاهای ورودی آسیاب قرار داشته و درگاه 
ورودی به برج نیز، چنانکه گذشت در سمت چپ درب فضای 

ویر در تصا ورودی به آسیاب قرار دارد. این درگاه همانطور که
تر است؛ است از حد معمول کوچک مشاهده قابلمرتبط نیز 

 .باشدیم طبقه دوارتفاع برج در حدود هفت الی هشت متر در 
ۀ نردبانی به طبقۀ دوم برج متصل شده لیوسبهطبقۀ اول برج 

                                                           
آرد در  کمبود و محدودیتواسطۀ  به هایقحط و هاسالی گران در. 6

 رو جهت افزایش خروجی نان استفادهنان از انواع گیاهان خودکردنِ درست

 نشپ من»سال  به منطقه در که سالی در گویند،که میچنان است، شدهیم

ی بانیدهدی طبقۀ دوم برج، چهار دریچه جهت چهارسواست. در 
اجرای دیوارهای برج  ةونحو تسلط به اطراف آسیاب وجود دارد. 

 صورتبهن آ ۀگلی و بقیۀ چین صورتبه مترپنج الیتا ارتفاع چهار 
تیرپوش کردن  صورتبهاجرای سقف برج  باشد.خشت خام می
ن کنند، در ایچنانکه آسیابانان روستا روایت میبا چوب است. 

طبقه از آسیاب همواره تلی از سنگ برای مقابله با حمله احتمالی 
 آسیاب وجود داشته است. به

های روستا خاطرات بسیاری از حملۀ دزدان به ابانیآس     
کنند. چنانکه تاریخ شفاهی منطقه نیز نشان روایت می هاابیآس
نان  نیتأم مسئلهها اهمیت سالیدر برخی از گران دهدمی

 یها براتننه؛ تا آنجا که افراد است شدهیمبرجسته  شیازپشیب
ک شب نان خش نیچند حتی بلکه شدندیمدرمانده  خود نان شب

 در 6است.رسیدهنمی به آنان زینگیاهان خودرو و مخلوط به انواع 
 بهاتر آنکم یهانیگزیجا یبرخ یها گندم و آرد و حتسال نیا

 ردهک درست خمیر نمَ پنج آرد، نمَ یک از زنی ؛استشدهشناخته می« تمن

 کرده مخلوط خمیربه  را خودرو گیاهان وها علف انواع ین نحو کهبد است.

رازقی، ) ستا چسبیدهنمی تنور به سنگینی علتبه  یرخمآن  دیگر کهنحوی ب

6930 :93.) 
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، یافتهمیرا  ایمیحکم ک 6ورسگارزن یا در گویش محلی مانند 
بها و ارزشمند خود گران ءایند اشابوده مردم حاضر نحوی کهبه

از گندم و  یمقدار اندک با را یاطلس یها و چارقدهامانند پارچه
 نی(. در ا40: 6930 ،یوضه کنند )رازقعام دستنیا از یمواد
آسیاب که محل آرد کردن غالت بوده همواره محل  ،هاسال

 یهایریچنانکه درگ ،گرسنگان و دزدان بوده ۀهجوم و حمل
ها ها در اطراف آسیابسال نیدر امسئله  نیحول ا نیخون
مستقر در افراد  ریو سا ابانیموارد آس نیدر ا است. شدهتیروا

 یتاقداما و سنگ پرتاپ با - آرد و گندم مالکانعمدتاً  -آسیاب 
 درصدد که را دزدان آسیاب، یورود بهدریچۀ مشرف  از ،مشابه

 ناکام ،اندهبود آسیاب داخل به ورود و بدر شکستن
اند. یکی از شگردهای دزدان برای نفوذ به آسیاب، گذاشتهمی

 محضبهقطع کردن آب از مسیر تنوره بوده است. در این موارد، 

 ،شدهیماینکه آسیابان برای رفع مشکل آسیاب، از آسیاب خارج 
. وجود برج این فرصت را جهت اندبردهیمبه آسیاب هجوم  دزدان

ی آن رینفوذناپذامنیت بیشتر و وارسی اطراف برای آسیابان و 
کرده است. یکی از آسیابانان روستا در این باره چنین فراهم می

 :کندیمنقل 
خواستند به زور وارد آسیاب یک روز زمستانی، چند دزد می در"

خواستند درب آسیاب را ها میشوند و گندم و آرد بدزدند. آن
م. ن کردیبارانشوبشکنند و وارد شوند که ما روی برج سنگ 

دزدها که دیگه کاری از دستشون ساخته نبود، شروع کردند به 
التماس کردن که چند قرصی نون به ما بدهید وگرنه از گرسنگی 
خواهیم مرد. ما هم چندتا فطیر آسیابانی براشون از دریچه آسیاب 

 "برداشتند و رفتند پی کار شون ؛پرت کردیم

  

سمائی            ی برج در کنار ورودی، آسیاب قرارگیر. 66تصویر  سمائیچارچوب ورودی به برج، آسیاب  . 66تصویر   

  
همکف( به طبقۀ دوم برج اول ).اتصال طبقۀ 69تصویر  

ۀ نردبان، آسیاب سمائیلیوسبه  

 

سمائیهای طبقۀ دوم برج، آسیاب . دریچه64تصویر   

 

                                                           
6. .:gavars   از خانواده گندم که به مصرف دانه گیاهی به همین نام و

ارزن است )یک چهارم دانۀ گندم(.  رسد. دانۀ گورس به اندازةطیور می تغذیۀ

ن شبیه سنبلۀ آداراست و گندم و ساقۀ آن زبر و کرکبوتۀ این گیاه به بوتۀ 

 (.451: 6909)محتشم، به سنبلۀ برنج است
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 سایر فضاهای جنبیب( 
های روستای مورد عالوه بر برج در مجموعۀ معماری آسیاب

توان از فضاهایی مانند تنورخانه و آغل احشام یا باربند نظر می
ه ه تسهیالتی بئاین فضاها که جهت ارا رسدمینظر یاد کرد. به 

ها )آسیابان و مشتریان( در نظر گرفته شده، در کنشگران آسیاب
ها به معماری آن افزوده شده های پایانی استفاده از آسیابدهه

 ها ایجاداست. این دو فضا معموالً در بیرون و در حاشیۀ آسیاب
اند. با این حال باید تأکید کرد که فضای موسوم به خانۀ شدهمی

ها و در ر همواره از اجزای اصلی آسیابهای دورتخر در گذشته
مجموعه داخلی آن قرار داشته و از طریق ورودی آسیاب قابل 

 لیتِهای پایانی فعارسد، دردههاست. به نظر میدسترس بوده
ارتباط دسترسی به خانۀ خر مسدود و با ایجاد دسترسی   ،هاآسیاب

اند. هکرداز طرق داالن به آن فضا از آن به عنوان انبار استفاده می
فضای ورودی آسیاب نیز کارکرد  های موجود درتنورچه

 .اندنمودهها را ایفا میتنورخانه

های مبین معماری آسیاب« گراییدرون»مفهوم  

 مورد مطالعه

ای و متنی پژوهش های مشاهدهدر مسیر تحلیل داده حرکت
حاضر در عمل نشان داد که برای بازنمایی و نمایشِ مفهومی 

ها، نیاز به های آنها از ورای تنوعات و تفاوتمعماری آسیاب
تر، این کالن ی است که بتواند به عنوان یک مقولۀامفهوم ویژه

های خلق کی از راهها را در خود جای دهد. یتنوعات و تفاوت
 نۀپیشیهای کیفی استفاده از ادبیات و مفهوم در تحلیل داده

که یکی از « گراییدرون»موجود است. در این راستا از مفهوم 
ده ، استفامی باشدمفاهیم مهم در تحلیل معماری بومی ایرانی 

شده است. با این حال باید توجه داشت که در اینجا لزوماً و کامالً 
های ایرانی با معنای آن در معماری خانه 6گراییدرونمفهوم 

منطبق نیست. در واقع در اینجا از این مفهوم برای نشان دادن 
استفادة ابزاری شده است. چنانکه شرح  ،گروهی از مقوالت خُردتر

دهد، های مورد بررسی نشان میجزئیات و عناصر معماری سازه
وده و از آن برای رفع هایی به شدت کارکردی بها سازهآسیاب

شده است. با این حال چنانکه شواهد نیاز جامعه به آرد استفاده می
ای تک کارکردی نبوده و کارکردهای دهد، آسیاب سازهنشان می

 به آن اضافه ،در گذر فعالیت این مجموعه ،فرعی و جانبی نیز
اقتصادی را از  -رو، این سازة عمدتاً صنعتیشده است. از این

                                                           
درون، نوعی سازماندهی کالبدی در معماری گرایی  نگرش به درون. 6

اسالمی است که عبارت است از بسته بودن فضای خصوصی نسبت  -ایرانی
این  پیدایش به فضای شهری و بازشدن آن به سوی فضای خصوصی است.

الگو هرچند به دالیل اقلیمی و محیطی به معماری قبل از اسالم ایران مربوط 

های مسکونی و حتی امنیتی در توان به عنوان سازهی میجهات
ترین عنصر و فضای نظر گرفت. با این حال باز هم شاید مهم

شد که امر آسیابانی نیز در آن صورت ها باها، خانۀ آسیابآسیاب
گرفته است. با وجود فضاهای مختلف با کارکردهای متفاوت می

واقع وجود نوعی جدایی  های مورد مطالعه و دردر مجموعۀ آسیاب
ازن و یافتگی متوسامان زفضایی و کارکردی در آسیاب، شکلی ا

یکپارچه در آن قابل مشاهده است. در واقع، معماری این سازه 
دهد. تمام فضاهای نوعی از وحدت در عین کثرت را نشان می

آسیاب شامل برج، خانۀ خر، خانۀ آسیاب، داالن، انبار و غیره با 
ی از یکدیگر همگی به وسیلۀ یک محور فضایی بنام وجود جدای

دیگر و جهان بیرونی مرتبط و متصل هستند. این ورودی به یک
ضای ارتباط با فعدم گسستگی فضایی در عین پیوستگی و 

مورد  هایبیرونی و از سوی دیگر نمای گلی و بدون آرایه آسیاب
یی جدا های پژوهش مبنی بررسانمطالعه و اظهارات اطالع

یشان، های اکاریآسیاب و آسیابانان از بافت روستا و برخی پنهان
تر نگارندگان را به در نظر گرفتن  این موارد در ذیل مفهوم کالن

با وجود مطالعات ارزشمندی که بر معماری گرایی سوق داد. درون
؛ سرافرازی، 6935زاده، ها در ایران انجام شده )رمضانآسیاب
 ؛6935محمدی، رئیسی و فهامی، سلطانی ؛659-650: 6909

( 6930زاده ؛ ملک6932زا و عباسی هرفته، ؛ فرح6939صالحی، 
ا هپردازی از معماری آسیابکمتر این مطالعات به سمت مفهوم

و عمدتاً تالش خود را به سوی معرفی جزییات و  اندحرکت کرده
. اندشتهها معطوف داهای ارزشمندی از این سازهارائه شناسایی

های محصور ( از آسیاب6935زاده )برای مثال در مطالعۀ رمضان
در دیوارهای برج سخن به میان آمده و  صرفاً تبینی کارکردی  

منیت برای آن ارائه گردیده است. چنین اشارتی در از جهت ا
شود. ( نیز مشاهده می613: 6932زا و عباسی هرفته )مطالعۀ فرح

د های مورد مطالعه نیز کارکرکه در آسیاب البته باید تأکید کرد
 گیری آن داشته است.امنیتی بُرج اهمیت چشمگیری در شکل

تالش بر آن است تا در راستای طرح پژوهش  ،در ادامۀ مقاله
گرایی به عنوان ویژگی غالب در معماری حاضر، مسئله درون

های مورد نظر در روستای حسن آباد ده زمین براساس سازه
و فرهنگی مورد تحلیل و تبیین قرار گرفته و در اجتماعی  عوامل
از خالل بررسی این سازه سنتی، بُرشی اجتماعی از جامعۀ  ،نهایت

 مورد مطالعه ارائه گردد.

ه بر این مسائل باورهای مذهبی و بحث است اما در دوران اسالمی عالو
محرمیت در گزینش این الگو در ساختار فضایی شهرها و بناهای درون آن 

د، زارعی و تقوی، آبازرجها نقش موثری داشته است)هاشمیبویژه خانه
6939 :31). 
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در جامعۀ  پرتنشی از ساخت اجلوهمعماری آسیاب، 

 روستایی مورد مطالعه

 و زمختو کویری به علت طبیعت  خشکدر مناطق گرم و 
ی از منابع محدود همراه با برداربهرههمواره  ،منابع تیمحدود
ی از مطالعات جوامع ادسته کهچنانی و مسئله بوده است. دشوار

موجب  ،تینها در، این مسائل دهندیمروستایی ایران نشان 
ی تعارض و کشمکش در این جوامع شده است )لمبتون، ریگشکل
(. البته 625: 6901؛ طالب،  605: 6904؛ بنت،  130: 6910

های روستایی ایران با استناد به گروهی دیگر از پژوهش
های موجود در جامعۀ روستایی ایران در ها و یاریگریهمکاری

اند مودآمیز تحلیل ناین جوامع را بیشتر وفاق ،برداری از منابعبهره
(. پژوهش 6936نزاد، ؛ صفی 6933 و  6930، 6909ی، د)فرها

آنکه تصمیم به ورود به این مناقشه در فهم  حاضر در اینجا بدون
جامعۀ روستایی ایران را داشته باشد، تالش دارد با اتکا به شواهدِ 

بومی منطقه مورد  نگهای انجام شده در فرهمیدانی و پژوهش
آباد های روستای حسنبه تجزیه و تحلیل معماری آسیاب ،مطالعه

طقۀ مورد مطالعه با توجه به ساخت اجتماعی جوامع روستایی من
بپردازد. بدیهی است که پژوهش حاضر داعیه تعمیم نتایج خود را 

ر د پژوهشها و اجتماعات روستایی ایران ندارد. به سایر بافت
و  نیز   (6939غربی، ) مطالعه موردجوامع روستایی منطقۀ 
های پژوهش ویژه مشاهدات و مصاحبهمجموع شواهد میدانی به

ها را در ساخت اجتماعی  و تنش وجود تعارضات ،حاضر
. ندکیم دیئأتروستاهای منطقه و از جمله روستای مورد مطالعه 

د دارنرسانان پژوهش حاضر بیان میکه اطالعچنان ،با این وجود
، در گذشته و در صفحات آغازین نیز مورد اشاره قرار گرفت

ات تعارضها و این تنش ،بواسطه حضور ارباب در روستا و اقتدار او
ا اند؛ چرا که ارباب بیافتهفرصت چندانی برای بروز و ظهور نمی

زنندگان نظم روستا برخورد شدید داشته تنش آفرینان و برهم
تی ح"ن داشت که: ارسان بییکی از اطالع ،است. در این ارتباط

که نایجای را به خود یکی از مردان روستا به خاطر اینکه پالتوی
ت او را به درخ هایش انداخته بود، اربابی شانهبر رو د،بر تن کن

با از بین رفتن اقتدار ارباب و  ماا. "دکر اشبست و با ترکه تنبیه
روز اند و امتر به خود یافتهها صورت علنیخروج او از روستا تنش

توان هایی از تداوم آن را ساخت اجتماعی روستا مینیز صورت
 .نمودمشاهده 

جوامع روستایی  ط به ساختهای مربوپژوهشچنانکه آن     
جامعه روستایی ایران از چندین الیه  معموالً ،دهندیمایران نشان 

در  هاهیالو قشر اجتماعی تشکیل شده و موقعیت هر یک از این 

                                                           
 ذخیره گندم انبار .1

ارتباط با زمین و مدیریت تولید طی قرون، از طریق آداب و سنن 
کیا و غفاری، ؛ از32: 6904ازکیا، ) استاجتماعی معین شده 

( 6909) یوثوق (.6909؛ وثوقی، 30: 6955نژاد، صفی؛ 36: 6939
روستایی ایران، این جامعه را  ی از اقشار جامعۀبنددستهدر یک 

. کشاورزان شامل داندیممتشکل از کشاورزان و غیرکشاورزان 
و  شودیمبر دهقانان، دهقانانِ خردپا و متوسط و زارعان سهم

شامل کارگران روستایی و سوداگران روستایی طبقۀ غیرکشاورز 
تایی روسبندی وثوقی در مناطق رسد، این طبقهاست. به نظر می

مورد بررسی در این پژوهش نیز صادق باشد. بر اساس  دةمحدو
ی وثوقی، آسیابان را باید در طبقۀ دوم، یعنی طبقۀ بندطبقه

ۀ کارگران شامل طبقی از کارگران دانست. جزئغیرکشاورزان و 
ا هو ... است. آسیابان روزمزدباغبانان، چوپانان، مقنیان، کارگران 

ه در گذشت ژهیوبهفعالیت در فرآیند تهیۀ نان که  واسطهبه
 ،شانکاال بوده است، حداقل در حد نیاز خود و خانواده نیترمهم

 د این موارد، بهها که کمبوسالیدر گران ژهیوبه -به گندم و آرد 
ین . ااندداشتهدسترسی  -شدهیم دیلتب یجدای حاد و مسئله
خود  ةردهمشده تا ایشان نسبت به سایر افراد موجب می مسئله

از امنیت غذایی بیشتری برخوردار باشند. شواهد میدانی نشان 
سائل م نیترمهمیکی از  تنهانهۀ امنیت غذایی مسئلکه  دهدیم

 نیرتیاساسو  نیترمهممردم در گذشته بوده بلکه  هایو دغدغه
ر پژوهش حاض رساناناطالعیکی از  بارهنیدرا مسئله بوده است.

 :کندیمچنین نقل 
 

 آوردیمگندم بیرون  انۀ مال عبدل رفتم. دیدم از خانۀروزی به خ"
ی در دست داشت و از عبدل خواست آن اکندهو حوریه همسر او 

و  مشکنینمموزون گفت  صورتبهرا بشکند اما عبدل ناگهان 
را باز  6ی؟ گفت: در کندیرقصیمشروع به رقص کرد. گفتم چرا 

کردم سه خروار گندم دارد، روزی یک من هم که بخورم سالمان 
 "را بس است. چرا نرقصم؟

 

ه گندم تر آسیابانان بمناسبیکی از اهالی روستا در مورد دسترسی 
 دارد:چنین بیان می

 

آسیابانی شغلی نبود که بتواند وضع زندگی آسیابانان را تغییری "
ها همیشه همان مقدار کم گندم را داشتند. حتی اما آن دکلی بده
رید برای خ و سال یکی از ثروثمندان روستا گندم نداشتدر یک 

ه نیامده بود، مجبور شدگندم گیرش  ؛گندم به کاشمر رفته بود
ها همیشه جاش بخرد و بیاورد اما خب آسیابانبود کشمش به
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دند و کشیهمان مقدار کم گندم را داشتند یعنی گرسنگی نمی
  "لقمۀ نون را داشتند که بخورندهمان 

 

انان عیت مناسبتر آسیابدر زیر نقل قول دیگری آمده است که وض
 دهد:مطالعه را نشان میقات فرودست جامعۀ مورد در میان طب

 

ها در اصل همه رعیت بودند اما احتیاج به ثروتمندان آسیابان "

احتیاج داشتند؛  ]ثروتمندان[ها ها به آننداشتند اما بقیۀ رعیت

گفتند اگه می ]ثروتمندان[ها احتیاج داشتند با چه مکافاتی. آن
ید باتان را خواهید پنچ مَن گندم بهتان بدیم مجموعۀ مسیمی

پیش ما گرو بذارید، هر موقع پنچ مَن گندم را پس آوردید 
را بردارید و ببرید. ارزش مجموعه هم معموالً دو  تانمجموعه

م ها هگرفتند. بسیاری از رعیتبرابر ارزش گندم بود که می
توانستند پنچ مَن گندم رو پس بدهند و آن آقا هم مجموعه نمی

 "داشت.را برای خود برمی
 

ضامن برخورداری او  ،برخورداری نسبی آسیابان از این نعمت     
در  شیهاردههماز سطح باالتری از کیفیت در زندگی نسبت به 

نظام اجتماعی روستایی است. با توجه به سطح پایین کیفیت 
ی فردی یا هایبرخوردارزندگی طبقات کارگر روستایی، 

ی عمومی باالتر هایبرخوردارخانوادگی و گروهی که از سطح 
های ناخوشایند و موضوع کندوکاو و صبحت سوءظنباشد مورد 

که خود یا خانواده و گروه خود را نابرخوردار  ردیگیمکسانی قرار 
. در چنین وضعیتی شرایط بهتر برای یک گروه آورندیمبه حساب 

؛ شودیمی دیگر تلقی هاگروهبه معنی محروم بودن افراد و 
ی از کارپنهانآمیز از طرف ندارها و های حسادترفتارها و گفتار

ر ی دشناسانسان. جورج فاستر استاد گرددیمطرف داراها رایج 
دانشگاه کالیفرنیا با توجه به مطالعاتش در جوامع روستایی 
مکزیک به این نتیجه رسیده که محدود بودن و یا محدود 

 نوع از انگاشتن موارد خواستنی، از عوامل اساسی در بروز این
 ،(. در مورد موضوع مورد بحث نیز03: 6934، ایثررفتارها است )

موارد زیادی از رفتارها و گفتارهای حسادت آمیز از سوی قشر 
ها های آسیابانکارگر و غیرکشاورز روستایی که در واقع هم رده

 اند در ارتباط با ایشاندر نظام اجتماعی روستای مورد مطالعه بوده
نگارانه پژوهش حاضر های مردمست. مصاحبهوجود داشته ا

مواردی متعددی از این اظهار نظرها را را احصا نموده است که 
 شود.برای نمونه به یکی از آنها اشاره می

 

شان روند، بدنها در آسیاب روی آردها راه میچون آسیابان"
رند، جماع همیشه پُر آرد است. مثالً دستشویی همان جور می

ها گویند که کار اینکنند. به همین جهت میبا آرد می همین جور
ها آمده بودند به ها ایننجسه. در همین اواخر بعضی از بچه

مدرسه بعد که برگشته بودند به سرآسیاب به پدر و مادر خود گفته 
نشیند و یه شوند و میبودند که مردم روستا خم و راست می

ن ها به مادرشوپدر اون بچهگویند. بعد چیزای هم  با خودشون می
دونند های ما نمیبچه نخوندیم که اینگفته نگاه ما این قدر نماز 

ها اصالً نماز آسیابون که نماز چی هست. این جوری بود
ها دزدیدند. سر باغاش انگور میهای مردم همهد، از باغخوندننمی

ها نهرچی انگور، زردآلو و شفتالو بود که صاحبانش نبودند، ای
  "دونستند.برای خودشون می

 

وع بتوان ن رسدیمبا توجه به وجود چنین شرایطی، به نظر      
ی فضا بویژه فضای مورد نظر ما را، افتگیسازمانوة نحمعماری و 

با عنایت به این شرایط تحلیل کرد؛ به عبارتی دیگر، به نظر 
ی کرد. قتوان معماری بنا را پاسخی به این شرایط تلرسد، میمی

 دو اصل در معماری عنوانبهی بنا باسازیزیی و پرهیز از گرادرون
آلود را بیش از همه، این شرایط تنش موردمطالعههای آسیاب

 تواندیم بارهنیدراعوامل دیگری نیز  هرچند. کندیمتداعی 
ی از این امجموعهرا ماحصل  هایژگیودخیل باشد و باید این 

عوامل دانست. در این راستا محمد کریم پیرنیا معتقد است اهمیت 
 نفسعزتارزش نهادن به زندگی شخصی و حرمت آن و نیز 
ی یگرادرونایرانیان موجب شده است، معماری ایران رو به سمت 

ی هاهخانداشته باشد. البته او به عوامل طبیعی نیز توجه دارد و 
ی برای خشکی درخورپاسخ  ،ی خشکهانیسرزمرا در  گرادرون
داند یمی روان و آفتاب تند کویر هاشن ی آزاردهنده،بادها هوا،

 (.91: 6930پیرنیا، )
چنانکه پیش از این گذشت، تقسیم فضایی در ورودی آسیاب،      

ۀ داالن به قسمت خانۀ آسیاب، عدم وجود هرگونه لیوسبهاتصال 
یی کوچک، وجود نوعی جدا ریورگن دوی کارتباطی با بیرون مگر ی

یافتگی آسیاب در عین حال وجود فضایی و کارکردی در سامان
وعی به عبارتی ن -یافتگی متوازن و یکپارچه در آن نوعی سامان

اجتناب از ، و -گرا بودن آن گرا  در عین کثرتمعماری وحدت
و خُرده مقوالتی هستند که بر اساس  هامؤلفهاز  ،گراییتزیین

تحت عنوان  توانیمرا  مطالعه موردی هاابیآسمعماری  هاآن
بندی مفهومی نمود. یی صورتگرادرونتری همچون مقولۀ کالن

را در درجۀ اول  هاسازهیی این گرادرونپیروی از راپاپورت،  به
معلول شرایط فرهنگی و اجتماعی دانست که آسیابانان  توانیم

 ترمطمئندست یافتن به جایگاه  . آنان بااندداشته قراردر آن 
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ی خود در نظام روستایی، با نوعی حس بدبینی هاردههمنسبت به 
، درسیمبه نظر  رونیازا. اندبودهو حسادت نسبت به خود روبرو 

کار آسیابانی و انبار کردن آرد و غیره را دور از  دهندیمترجیح 
های خود در روستا انجام دهند. شاید از این رهگذر از ردهنگاه هم

نسبت به خود بکاهند. عدم استفاده از  هااتهاممیزان فشارها و 
از همین  گرفتهنشئتبخش نیز شاید تزیینات و عناصر زیبایی

اظهار کرد این شرایط باعث  توانیمبنابراین ؛ باشد مسئله
 یشه رفتاری غالب در رفتاریک کل عنوانبهی کارپنهان ،شودیم

و اندیشه و معماری آسیابان نمود یابد. در این زمینه فاستر 
 تواندیمکه  کندیمی خود نقل هارساناطالعی از یکی از قولنقل

د مفی موردمطالعهی هاابیآسبرای درک این وضعیت در معماری 
 باشد:

 
ما که اموال و متعلقات ما را از دید دیگران  یهادیوارهای خانه"

، بخش مهم و الزمی از وسایل دفاعی ما هستند. دارندیمخفی م
اند. پدران الزم رحمیدیوارها برای محافظت ما از غاصبین ب نیا

ما این دیوارها را ضخیم و محکم برپا کردند تا دشمنان را به 
وجه دیگران جلب هی نباشد و از گل ساختند تا تاداخل منزل ر
منظور حفاظت ساکنان داخل خانه، بهتر است نگردد؛ اما به

اینکه سخت و محکم باشند خراب و کهنه به نظر  یجادیوارها به
کار خراب و کهنه باشد مهمانان طمعظاهر خانه یبرسند. وقت

ت یا منزل واقعی اسصاحب یبفهمند که فقر و بدبخت توانندینم
 "ساختگی

 (.19 -4: 6903 )فاستر، 

 گیرینتیجه

ی معماری است؛ شناسانسانمقالۀ حاضر کوششی در حوزة 
( دو همراه 6331ترن )به تعبیر میت  ی و معماریشناسانسان

 شانرابطههرگز  شانوستهیپارتباط  باوجودکه  اندبودهعجیب 
ه آنک رسدیممسلم به نظر  آنچه، حالنیباا روشن نشده است.

و نظر  موردتوجهیک دستاورد بشری همواره  عنوانبهمعماری 
برای  6معمارانه یشناسانسان اصطالح شناسان بوده است.انسان

 است. شده مطرحشدة او و محیط ساخته انسان بیان رابطۀ
ان سازم ی عمده این حوزه، مطالعه و بررسی رابطه میانمشغولدل

 .استآنان  شدهساختهاجتماعی و فرهنگی مردم و محیط 
آموس راپاپورت، سازه و بنا را معلول عوامل فرهنگی و 

. هرچند او اهمیت سایر عوامل مانند اقلیم، مکان داندیماجتماعی 
گیرد اما اولویت را به عوامل اجتماعی و ی را نادیده نمیفنّاورو 

 ۀدرجی رگذاریتأثدهد و سایر عوامل را دارای قدرت فرهنگی می
ی هاارزشو  هاابیآسبنای بررسی  ۀ حاضر درمقال .داندیم دو

                                                           
1. Architectural Anthropology 

معماری آن چنین رویکردی را در نظر دارد. در واقع هدف عمده 
 ها با توجه بهدر این پژوهش توضیح و تبیین معماری آسیاب

فرهنگ و شرایط اجتماعی جامعۀ مورد بررسی بوده است. چنانکه 
ی سازة اصل و، ویژگی بارز دهدیمی پژوهش حاضر نشان هاداده
-یی صورتگرادرونتوان تحت عنوان مفهوم را می ردمطالعهمو

بندی کرد. همه فضاهای آسیاب به قسمت ورودی آسیاب که 
ی هاخانهشاید از جهتی بتوان آن را مشابه هشتی در معماری 

م قسمت نقش تقسی . اینشودیمتاریخی ایران دانست، منتهی 
یی در گراتحلیل و تبیین مفهوم درون در دارد. بر عهدهفضایی را 

های فرهنگی و معماری بنای مورد بررسی باید به برخی ارزش
ا هتوجه کرد. چنانکه گذشت آسیابان موردمطالعهساختار اجتماعی 

دسترسی مطلوب به نان از جایگاهی ممتاز و برجسته  واسطهبه
 .اندهبوددر طبقۀ فرودست جامعۀ روستایی مورد مطالعه برخوردار 

ی را نیز مسائلو  هایدشواراین برتری نسبی برای این افراد  البته
در طبقه و یا قشری  کهیهنگام گریدیعبارتبهبه دنبال دارد. 

ی از اعدهی برقرار باشد، دستیابی اگستردهمحرومیت در سطح 
افراد آن طبقه و قشر به شرایط و موقعیت بهتر موجب افزایش 

در این شرایط  شود.آن قشر و طبقه می سطح تنش میان افراد
 ی ازکارپنهانرفتارها و گفتارهای حسادت آمیز از طرف ندارها و 

 هاداده .گرددیمی رایج در جامعه رفتارهاطرف داراها تبدیل به 
یی این گرادرون ،دهدیمی پژوهش حاضر نشان هالیتحلو 

را بیش از آنکه باید ناشی از متغیرهای اقلیمی و یا برخی  هاسازه
مالحظات فرآیند آسیابانی مانند کاهش صدا، جلوگیری از ورود 

توان با توجه دانست، می آردهابه درون آسیاب و  گردوخاک
متغیرهای اجتماعی تحلیل کرد. روابط حاکم در طبقات فرودست 

 ، موجب شدهاندبوده ی از آنجزئ ابانانیآسجامعه روستایی که 
ه یک کلیشه رفتاری غالب به اندیش عنوانبهی کارپنهاناست که 

 لهمسئی بازنمود این هاحوزهی از کی و عمل آسیابان شکل دهد.
 گرادروننوعی معماری  صورتبهدر معماری آن است که خود را 

، مقالۀ حاضر با تینها در. دهدیمنشان  شیآالیبو ساده و 
خواهد ، میمطالعه موردهای ویژگی غالب معماری سازهتحلیل 

های مختلف زندگی ی امر اجتماعی را در حوزهرگذاریتأثاهمیت و 
 رگیدیعبارتبهساز او نشان دهد. های دستمحیط ازجملهانسان 

های مختلف فرهنگ مادی و معنوی امر اجتماعی در حوزه
 یابد.فرصت بازنمایی و بازتولید را می

 نیقدردا

داشتنی روستای دانیم از همۀ مردم دوستدر پایان الزم می
حسن آباد ده زمین و همفکری دوستان ارجمند آقایان محمد 
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راد، اصغر حسین داوطلب، کاظم مختارنیا، محسن عزیزی
فر کمال تشکر و زاده، احمد برآبادی و یاسر ملکوتیرمضان

ز ست، بخشی اقدردانی را داشته باشیم. همچنین الزم به ذکر ا
عنوان این مقاله، ملهم از عنوان رسالۀ دکتری اصغر ایزدی جیران 

داغ های قرهنگاری ورنیمردم :تجسم فرهنگ در هنر"با عنوان 
 انتخاب شده است. "آذربایجان

 فهرست منابع

 سبز نهیتهران: آد چاپ چهارم، .اورزان .(6930) جالل احمد، آل. 

 ،ی اجتماعی شهر فضا .(6936پور )ی و سیاوش قلی وسفعلی اباذری
 ی ایران؛ شمارة شناسانسانهای مجلۀ پژوهش کرمانشاه در دوره قاجار.

 .3تا  9: صفحات 90

  ،(. 6930) یبهبهان، حسین و هما ایرانی زادهسلطانارمغان، مریم
 . مجلۀقاجار ةتهران در دور انییاع یهاو فرهنگ در خانه یمعمار

 .52تا  03: صفحات 6؛ شمارة ایران یشناسانسان یهاپژوهش

  ،یافتگینتوسعهی توسعه و شناسجامعه(. 6904) یمصطفازکیا 
 .اطالعات . تهران:روستایی ایران

  توسعه روستایی با تأکید (. 6939) یغفارازکیا، مصطفی و غالمرضا
 تهران: نی. بر جامعۀ روستایی ایران.

 (. 6933فر )الرضا بهنامفر، حسین و موسیافروغ، محمد، بهنام
شده، مطالعۀ موردی روستای رویین بافی، هنری فراموشچادرشب
 .34تا  30: صفحات 64مجلۀ نجوای فرهنگ؛ شمارة  اسفراین،

 و ابیآس .(6932) ینیحسشاه ماهرو و نیحس ،یجاجرم یمانیا 
 نهم، سالی؛ شناسانسان ۀمجل ،رانیا ییروستا جامعه در یابانیآس

 .00تا  3صفحات : 64شماره

 چاپ  .سنگ هفت یایآس .(6930) میابراه محمد ،یزیپار یباستان
 .تهران: علم. هفتم

 ،مسکن و معماری در جامعه روستایی (. 6902) انیستیکر برومبرژه
مطالعات و  موسسه ، تهران:ریگگوشه نیعالءالدۀ ترجم گیالن.

 تحقیقات فرهنگی.

 ،؛ در کتاب در معماری اسالمی هاقوس(. 6936زهره ) بزرگمهری
: تهرانی محمد یوسف کیانی. گردآور دوره اسالمی(.) رانیامعماری 

 سمت.

  ،حسن ترجمۀ  ی اجتماعی.هاپژوهشطراحی ( 6934نورمن )بلیکی
 . تهران: نشر نی.چاوشیان

 به  ی.اسالم بزرگ المعارف رهیدا ؛ درایآس .(6910) یعل ،یبلوکباش
 ی.بجنورد یموسو کاظم یسرپرست

 فرهنگ به و ستنیز خود فرهنگدر  .(6933) یعل ،یبلوکباش 
 .نیآذگل: تهران .ستنینگر یگرید

 ،در یدامپرو و ییروستا یزندگ ینوساز .(6940) کویفرانس بنت 
 .646-606: 6 ةارشمنامه علوم اجتماعی؛ س. زاگر منطقه

  کشور جمهوری  یهایفرهنگ جغرافیایی آباد .(6934نا )بی
: تهران .سبزوارخراسان رضوی، شهرستان  استان ،اسالمی ایران

 جغرافیایی نیروهای مسلح.سازمان 

 (6933بهشتی، سیدمحمد و مهرداد قیومی بید هندی .)نامۀ فرهنگ
 تهران: متن. معماری ایران در مراجع فارسی،

 ( 6914پاپلی یزدی، محمد حسین .)هایی که با آب قنات کار آسیاب
لۀ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد؛ جم .کنندمی

 .92تا  9صفحات : 06شمارة 

 تهران: سروش  ی.معماری شناسسبک .(6931) می، محمدکرایرنیپ
 .دانش

 تهران: سروش  .رانیا یاسالم یمعمار .(6931) می، محمدکرایرنیپ
 .دانش

 های (. سازه6936، خاکپور، مژگان و هورناز وهابی )تهرانی، فرهاد
 رضوی،، مجله پژوهشنامۀ معماری بومی در معماری روستایی گیالن

 .04تا  3: صفحات 9سال اول، شمارة 

 ،سرادهیقص: تهران .و شخصیت فرهنگ .(6934) یمهد ثریا. 

 پور، اکرم و زهرا نقدی دورباطی جعفری فارسانی، مریم، شمسی
موعه مج ثیر اقلیم در معماری بومی و پایدار آسبادهای ایران.تأ(. 6930)

مقاالت معماری و شهرسازی و توسعه پایدار؛ مشهد: موسسه آموزش 
 عالی خاوران.

  ،تهران:  .عتیطب ،فرهنگ خانه،(. 6933محمدرضا )حائری مازندرانی
 و تحقیقاتی شهرسازی و معماری. مرکز مطالعاتی

 ( 6932خضری، زهره و حسین کوهستانی اندرزی .) حفظ و
 .آن در توسعۀ صنعت گردشگری روستایی سازی آسبادها و نقشباززنده

های روستایی: المللی سکونتگاهمجموعۀ مقاالت اولین کنفرانس بین
پور، تهران: بنیاد مسکن انقالب مسکن و بافت، تدوین محسن سرتیپی

 اسالمی.

 چاپ سیروس. :تهران .نامهلغت .(6943) اکبریدهخدا، عل 

 ( 6933راپاپورت، آموس .)ترجمۀ خسرو  مسکن.شناسی انسان
 افضلیان. تهران: حرفه هنرمند.

 ،کیزیف .(6930) نیکرو کنت اس  دیوید ی،دیهال ،رابرت رزنیک 
 .. تهران: نشر دانشگاهیهالیدی

 ۀنامانیپا .ششتمد یمحل یهاترانه .(6930) یرمضانعل ،یرازق 
 .سبزوار آزاددانشگاه  ی؛فارس اتیادب ارشد یکارشناس

 بانی فقهی و حقوقی وقف و بازخوانی م(. 6930حسنعلی ) ،یرستم
 یکارشناس ۀنامپایان .های سبزوار از عصر قاجاریه تاکنوننامهوقف
 .سبزوار آزاددانشگاه  ی؛اسالم حقوق یمبان و فقه ارشد

 ی شناختانسانی بررس .(6930) لرافشارو احسان  نیالدجالل ،فرعیرف
 90: صفحات 4ی؛ شمارة شناسانسانۀ نام .کاروانسراهای عصر صفوی

 . 12تا 

http://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/336-1724633-1928498?search-alias=books&author=%D8%AD%D8%B3%D9%86+%DA%86%D8%A7%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D9%86&select-author=author-exact
http://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/336-1724633-1928498?search-alias=books&author=%D8%AD%D8%B3%D9%86+%DA%86%D8%A7%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D9%86&select-author=author-exact
http://www.adinehbook.com/gp/search/ref=pd_sa_top/336-1724633-1928498?search-alias=books&author=%D8%AD%D8%B3%D9%86+%DA%86%D8%A7%D9%88%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D9%86&select-author=author-exact
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 از کوچندگی تا  .(1385الدین و حمیدرضا قربانی )فر، جاللرفیع
یکجانشینی؛ رویکرد باستان مردم شناختی بر خاستگاه خانه و استراتژی 

 .116-84: 9 ة، شمارشناسینامۀ انسان .معیشتی در دوره نوسنگی

 (.6934) یزرقالرضا و محمد الدین، غربی، موسیفر، جاللرفیع 
آسیابانی و بازنمایی مناسبات اجتماعی طبقات فرودست در جوامع 

آباد ششتمد در روستای حسن روستایی: بررسی پدیدة آسیاب و آسیابانی
: 9مجلۀ مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران؛ شمارة  .سبزوار

 .420تا  905صفحات 

 رسالۀ دکتری اهای یزدآسی(. 6935اصغر )زاده، علیرمضان .
 .شناسی اسالمی؛ دانشگاه تهرانباستان

 ( 6934روستاخیز، بهروز.)  فرهنگ و مسکن؛ با تأکید بر مناسبات
نامۀ ایانپ تحولی مسکن و سبک زندگی در جامعۀ روستایی سیستان.

شناسی؛ دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه کارشناسی ارشد رشتۀ مردم
 تهران.

 ( 6934زرگر، اکبر .)درآمدی بر شناخت معماری روستایی ایران. 
 تهران: دانشگاه شهیدبهشتی.

 ها ها، قلعهبررسی قنات (.6933آبادی، علیرضا و سعید الفتی )شاهزارع
ها از دیدگاه جغرافیاییِ اکولوژیک )مطالعه موردی: گاریزات و آسیاب

تا  00: صفحات 9رة فصلنامۀجفرافیای انسانی، سال اول؛ شماتفت(. 
93. 

  ساکت یزدی، علی، امیدواری، سمیه و مهدی حاتمی تاجیک
بررسی تأثیر قنات بر شکل گیری الگوهای آسیاب آبی نمونه (. 6934)

 ؛اولین همایش ملی توسعه پایدار شهری. موردی: آسیاب های آبی یزد
 .گروه پژوهشی کیمیا: تهران

 یآب یهاابیآس نهیشیکمره و پ یهاابیآس .(6909، رضا )یسرافراز 
  .613تا  695: صفحات 5ی؛ شمارة علوم اجتماع مجلۀ .رانیدر ا

 ( 6935سلطانی محمدی، مهدی، رئیسی، مهدی و مهسا فهامی .)
 ؛. مجلۀ مسکن و محیط روستاهای قناتی نایینشناسی آسیابگونه

 .641تا  600صفحات : 615شمارة 

  سلطانی محمدی، مهدی، سلیمانی، آرین و محمود ستایش مهر
لۀ مج .کند ریگارهیابی، کارکرد و معماری آسیاب دستمکان(. 6930)

 .13تا  19: صفحات 56اثر؛ شمارة 

 یمایس .(6933) یزاده ثان عبداهلل محمد و محسن ،یدیسف سنگ 
 .: مؤلفسبزوار .سبزوار شهرستان

 ( 6933شمس، صادق .)هایی از هنر معماری ایران زمینجلوه .
 تهران: علم و دانش.

  ،ها در ایران.فناوری و فرهنگ آسیاب(. 6939) نیغالمحسصالحی 
 تهران: ترفند.

  ،؛ نمونه جامعی از بررسی یک ده.آبادطالب(. 6955جواد )صفی نژاد 
 .تهران: موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران

 چاپ هشتم، مبانی جغرافیای انسانی(. 6935نژاد، جواد )صفی .
 تهران: دانشگاه تهران.

 فرهنگ یاریگری در ایران، درآمدی به (. 6936نژاد، جواد )صفی
شناسی تعاون، جلد اول: یاریگری سنتی در آبیاری شناسی و جامعهمردم

شناسی، دورة اول؛ شمارة دوم: صفحات مجلۀ نامۀ انسان .و کشتکاری
 .633تا  639

 ،تهران: دانشگاه  .رانیا در ییروستا تیریمد .(6901) یمهد طالب
 تهران

 ارسبزو وندیر ابیآس یثبت گزارش .(6931محمد ) ،یزاده ثان عبداهلل. 
 .سبزوار یفرهنگ راثیم ةادار: سبزوار

  ،سنتی در  یهاسبک معماری خانه(. 6936) نینسرعلوی مقدم
 .091تا  066: صفحات 96مجلۀ فرهنگ مردم ایران؛ شمارة  .سبزوار

 مثابه عناصر حل تعارض در به هانییآ .(6939الرضا )یموس ،یغرب
 نییسه آ یو فرهنگ یاجتماع یهاهیسو ی: بررسییجوامع روستا

 رشتۀ ارشد یکارشناس نامهانیپا .در ششتمد سبزوار ییعاشورا
 .دانشگاه تهران یعلوم اجتماع ةدانشکد ی؛شناسمردم

 های قناتی آسیاب (.6932) هرفتهمحسن عباسی زا، نریمان و فرح
 .55مجلۀ صفه؛ شمارة  یزد.

 ،ترجمۀ علیرضا عینی فر و فواد  فضا. زبان .(6936) انیبرا الوسون
 کریمیان. تهران: دانشگاه تهران.

 ،منوچهرترجمۀ  .رانیا در زارع و مالک .(6910ا.ک.اس ) لمبتون 
 ی.و فرهنگ یتهران: علم ی.راهبرد

 ،دیسترجمۀ  ی.فن راتییتغ و یسنتجوامع  .(6903جورج ) فاستر 
 .فراتهران: کتاب  .ایثر یمهد

 ( 6930فربد، محمد صادق و عالیه رضاییان .)شناختی تحلیل مردم
. مجلۀ مطالعات فرهنگی بافی مطالعۀ موردی: تربت جامهنر فرت

 .664تا  36: صفحات 4اجتماعی خراسان، سال هفتم؛ شمارة 

 تهران: ثالث.شناسی یاریگریانسان(. 6933ی)مرتض ،یفرهاد . 

 فرهنگ یاریگری در ایران، درآمدی به (. 6909ی)مرتض ،یفرهاد
شناسی تعاون، جلد اول: یاریگری سنتی در آبیاری شناسی و جامعهمردم

 .تهران: مرکز نشر دانشگاهی.و کشتکاری

 ریکبریتهران: ام .کمره ۀنام .(6913) یمرتض ،یفرهاد. 

 (6930فرهای، مرتضی .)شناسی و واره درآمدی بر مردم
 . تهران: شرکت سهامی انتشار.شناسی تعاونجامعه

 های معماری سنتی ایرانفرهنگ واژه(. 6930فر، سعید)فالح ،
 پرداز.. تهران: کاوش0ویراست 

  ،ترجمۀ هادی جلیلی. درآمدی بر تحقیق کیفی.(. 6931اووه )فیلک 
 ی.ن :تهران

 ( 6930قبادی هفشجانی، ندا و امیرحسین محمدزاده .) بررسی
: 4. مجلۀ پژوهش هنر؛ شمارة مکانیزم آسیاب آبی ناژوان اصفهان

 .620تا  33صفحات 

 ( 6933قاسمی سیچانی و مریم و غالمحسین معماریان .)گونه-

: 0شهر؛ شمارة مجلۀ هویت . اصفهانشناسی خانه دوره قاجار در 
 .34تا  30صفحات 
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 ،ی ریگشکلفرهنگ در  ریتاث .(6930) میمر قاسمی سیچانی
 مجموعه کتابدر  ؛ی تاریخی ارامنه و مسلمانان اصفهانهاخانه

و محمدرضا  انیبه کوشش بهار مختار هنر، یشناسانسان مقاالت
 ن.اصفها یاصفهان: حوزه هنر ی.رهبر

 ینامه کارشناسپایان. خواف یابادیآس( 6900) لیاسماع پور،یقل 
 .تهران دانشگاه یاجتماع علوم ةدانشکدی؛ شناسمردمرشتۀ  ارشد

 ،یتوکل اسداهللترجمۀ   .خراسان التیا بهسفر  .(6913مک ) گرگر 
 مشهد: آستان قدس رضوی. ی.طبس

 ( 6936گروت، لیندا و دیوید وانگ .)های تحقیق در معماری.روش 
 تهران: دانشگاه تهران. فر.ترجمۀ علیرضا عینی

 ( 6909محتشم، حسن .)سبزوار: دانشگاه نامۀ بومی سبزوارفرهنگ .
 آزاد سبزوار. 

 ( 6935مداحی، سیدمهدی و غالمحسین معماریان .) تجزیه و تحلیل
های بومی با رویکرد نحوفضا )نمونه موردی: پیکربندی فضایی خانه

 43صفحات : 615 شمارة ا؛مجلۀ مسکن و محیط روست. شهر بُشرویه(
 .11تا 

 هقیب یخیتار یایو جغراف اماکنفرهنگ  .(6936) محمود ،یمحمد. 
 .آژند: سبزوار

 ( 6936مظفر، فرهنگ، حسینی، باقر و امین عبدمجیری .) فرهنگ
: 693. مجلۀ مسکن و محیط روستا؛ شمارة های معماریدر پژوهش

 .93تا  03صفحات 

  ،مبانی نظری معماری.ی در ریس .(6931) نیغالمحسمعماریان 
 .: سروش دانشتهران

 مجلۀ گزارش؛ های بند امیرآسیاب(. 6939زاده، محمد جعفر )ملک .
 .02تا  64: صفحات 39شمارة 

 مسکن روستایی (. 6932الدین و سارا سلیمانی)موالنایی، صالح
. در مجموعۀ مقاالت اولین کردستان، معماری اصیل و جاودان

های روستایی: مسکن و بافت، تدوین سکونتگاهالمللی کنفرانس بین
 پور. تهران: بنیاد مسکن انقالب اسالمی.محسن سرتیپی

 ی فرهنگی هایژگیوکاوشی درباره (. 6930اهلل )میرزایی، سید آیت
؛ شمارة شناسیۀ انساننام ای شکل.های استوانهو اقتصادی کبوتر خانه

 .693تا  665: صفحات 4

 ( 6951نادری، بقراط .)مجلۀ هنر و مردم؛ شمارة بادهای خوافآس .
 .603و  600

 مقایسه و تحلیل (. 6932مرام )ناصریان خیابانی، فریبا و پریسا نیک
در مجموعۀ های مختلف ایران. اقلیمی مسکن روستایی در اقلیم

های روستایی: مسکن و المللی سکونتگاهمقاالت اولین کنفرانس بین
 پور. تهران: بنیاد مسکن انقالب اسالمی.تدوین محسن سرتیپی بافت،

 فرهنگ یپهنا در آن تیموقع و ابیآس. (الف6912) ناصر ب،ینص 
  .12تا  51: صفحات 4شماره  ؛سوم سال مردم، فرهنگ . مجلۀمردم

 فرهنگ یپهنا در آن تیموقع و ابیآس. (ب6912) ناصر ب،ینص 
تا  19: صفحات 5 ةشمار؛ سوم سال مردم، فرهنگ . مجلۀ(0) مردم

09.  

 هانیک: تهران یی.روستا یشناسجامعه .(6930منصور ) ،یوثوق. 

 ( 6900وولف، هانس .)ترجمۀ سیروس صنایع دستی کهن ایران .
 زاده، تهران: آموزش و انقالب اسالمی.ابراهیم

 (. 6939آباد، حسن، زارعی، علی و عابد تقوی )زرجهاشمی
ه اسالمی؛ نمون -گرایی و بازتاب اصل محرمیت در معماری ایرانیدرون

مجلۀ پژوهشنامۀ خراسان های تاریخی بیرجند. پژوهش میدانی: خانه
 .30تا  39: صفحات 60بزرگ، سال پنچم؛ شمارة 

  تهران علی نمازیان. ترجمۀ  خاموش. زبان .(6932) یتهال، ادوارد: 
 شهید بهشتی. دانشگاه

 ،فرهنگ و (. 6930) یزرودو مصطفی  باقر ی،نیحس ،عباس یزدانفر
 های سنتی شهرستان تنکابن و رامسر.شکل خانه مطالعه موردی: خانه

 .90تا  60: صفحات 644مجلۀ مسکن و محیط روستا؛ شمارة 
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