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چکیده

در پی زمین  لرزه آذر ماه ســال 1384 جزیره قشــم واقع در استان هرمزگان، برنامه بازسازی روستاهای 

که  کار قرار گرفت. این در حالیســت  کشــور در دســتور  آســیب دیده همانند برنامه های پیشــین بازســازی 

ســنت و باور مردم منطقه عمدتًا اهل تســنن بوده و بر نحوه زندگی آنان نیز غالب می باشــد. در مقاله ی 

حاضر، ابتدا تاثیر فرهنگ و سنت مردم منطقه در مسکن پیش از زلزله بررسی می شود و سپس تغییرات 

کالبدی مردم بر اساس فرهنگ و سنت هایشان که پس از زلزله اعمال نمودند، عنوان می گردد. روش این 

کیفی تحلیل محتوا بوده و از ابزار های مشــاهده میدانی، مصاحبه  پژوهش مبتنی بر اســتفاده از رویکرد 

عمیق با مســئولین  دولتی، محلی و مردم آســیب دیده و نیز بررســی اســناد مرتبط با بازسازی پس از زلزله 

گزارش و عکس  برداری اســتفاده  شده اســت. برای تحلیــل داده ها،  قشــم ماننــد مســتند نگاری از طریــق 

کدگــذاری و مقوله بنــدی داده هــای حاصــل صورت گرفته و براســاس سلســله مراتب اولویت های تحقیق 

که در بازسازی مسکن به ویژگی  های فرهنگی مردم بسیار اندک  برگزیده می شوند. مقاله نتیجه می گیرد 

توجه شده است. این در حالیست که نقش فرهنگ، سنت و باور جز الینفک روستاهای منطقه خصوصًا 

کالبــدی و غیرکالبدی بــوده و در اثــر نادیده گرفتن این موضوع مهم، مســکن  گورزیــن در ابعــاد  روســتای 

گردیده است. کالبدی بر اساس اعتقادات و فرهنگ مردم توسط خودشان  بازسازی شده دچار تغییرات 
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مقدمه

کنــون در مواجهه با  ســوانح طبیعــی خصوصــًا زلزله از دیــر باز تا 
کشــور ایران، زندگی انســان ها را تحت  ســکونتگاه های انســانی در 
تاثیر خود قرار داده اند. غالبًا پس از بروز زلزله، سازمان های داخلی 
کالبــدی وار د منطقــه آســیب دیده  و بین المللــی جهــت بازســازی 
گی های قابل  گرچه مقوالت بازســازی، بر توجه بــه ویژ می شــوند. ا
کرده اســت، امــا در عمل تاثیر  کید  لمــس و غیرقابل لمــس بســیار تا
نامحســوس فرهنگــی و ســنت ها در رونــد تامیــن مســکن پــس از 

گرفته  می شوند.  سانحه در بیشتر موارد نادیده 
که در مقایســه با  زمین لــرزه ی 1384 جزیــره قشــم بــا وجــود این  
کمتری  ســوانح مشــابه، مانند زلزله ی بم، خســارات و تلفات بسیار 
متحمــل شــد، امــا بــه دلیــل شــرایط و موقعیــت خــاص منطقــه، 
نــکات ظریــف و نهفته ای در بر داشــت و در روند بازســازی اثرات این 
ویژگی هــای نامحســوس اما تعیین کننده، مانند ســنت و باورها، در 
تغییرات کالبدی مسکن عیان شدند. این جزیره در مجاور کشورهای 
عــرب حــوزه خلیج فــارس قــرار  دارد و تقریبًا تمــام مردم روســتاهای 
کنین  که سا آسیب دیده در این زلزله مسلمانان اهل تسنن هستند 

آن در مــواردی هماننــد معمــاری، مذهــب، نوع زندگــی اجتماعی و 
کشــورها می باشــد. متاســفانه با  روابــط اقتصــادی تحــت تاثیــر این 
کــه بخش های نســبتًا وســیعی از جنوب و جنوب شــرق  وجــود این 
کشــور دارای شــرایط فرهنگی و حتی اقلیمی مشــابهی هســتند، اما 
تجربیات مدون کافی در ارتباط با مسکن پس از سانحه وجود ندارد.
کــه از دیــدگاه مداخــالت   توجــه بــه ایــن نکتــه ضــروری اســت 
فرهنگــی و اجتماعــی در بازســازی، باید باور و ســنت های محلی در 
که هر تصمیم گیری  می تواند تأثیر به ســزایی در  گرفته شــود چــرا  نظر 
جامعه آســیب دیده بگذارد و حتی منجر به یک آســیب فرهنگی نیز 
بشود )Jigyasu1, 2013, 17(. در مقاله ی حاضر، ابتدا به مرور ادبیات 
تخصصی، مفاهیم فرهنگ و باور در بازسازی و ارتباط آن با مسکن 
کالبدی  مردم بومی منطقه پرداخته شده و پس از آن روند تغییرات 
گورزین، مورد  مســکن بازسازی شده دولتی، توسط مردم روســتای 
کلــی منطقــه روســتای  بررســی قرار گرفته اســت و پــس از شــناخت 
کالبدی  تجزیه و تحلیل  گورزین و انجام مطالعات میدانی، تغییرات 

و در نهایت نتایج حاصل جمع بندی می شوند.

مرور ادبیات تخصصی

در ارتبــاط بــا موضــوع مقالــه ی حاضــر پژوهش هــای متعــددی 
در ســطح جهــان و در مناطق با آداب  و  رســوم متفــاوت انجام گرفته 
و نتایــج ارزشــمندی حاصــل شده اســت. راپاپــورت2 )1366، 12(،  
فرهنگ را به مجموعه ی ارزش ها و عقاید مردمی که ایده آل های آنها 
که در پرتو آن،  گرفته  است، اطالق می  کند  در یک جهان بینی شکل 
یک مجتمع زیســتی در اثــر تصمیمات و فعالیت هــای افراد مختلف 
گرفته اســت. همچنین در فرهنگ معنی خویشــاوندی، نوع  شــکل 
حریم، ســازماندهی فضاهــا، رفتارها در طی زمــان، آداب و تعامالت 
کــه در برگیرنــده ارزش، بــاور، اندیشــه ، دانــش،  متفــاوت می باشــد 
دیــن، آداب و ســنت ها و دیگــر فرآورده های ذهنی آن جامعه اســت 
)راپاپــورت،1969؛ پوردیهیمــی،139۰، 7(. آیســان3 و الیــور4 )1987، 
5و12( در مقالــه ی خانه ســازی و فرهنــگ بــه بســط ایــن موضــوع 
نیــز پرداختــه  اســت و توجــه به مــواردی از جمله فرهنــگ، مذهب، 
قومیــت، اعتقــاد، باورهــا و ارزش هــای مــردم آســیب دیده در تمــام 
مراحــل بازســازی را امــری مهــم و حیاتی می دانــد. همچنین وی بر 
کید بسیاری داشته و از نظر او، اثرات  روابط خانوادگی و طایفه ای تا
این امر باعث پیچیده تر شــدن بازتوانی منطقه می گردد. همچنین 
فیلیپــس5 )1993، 1۰2(، در ارتبــاط بــا ایــن موضــوع اذعــان داشــته 
است که تفاوت فرهنگ در یک منطقه و کشور باعث می شود برخی 
کمتــر از ســنت ها و اعتقاداتشــان در معــرض  گروه هــا بــه دلیــل درک 

خطرات و آسیب پذیری بیشتری باشند. 
فرهنــگ بیــان احساســات و عقیده های بشــر در جامعه اســت 

گویش هــا، عقیده و بــاور و آداب  و  رســومی دارند  و همــه ی جوامــع 
کــه بین تمام اعضای آن جامعه مشــترک و با جوامع دیگر متفاوت 
است و همین عناصر باعث تفاوت آ نها از جامعه ای دیگر می شود. 
که برای شناســایی تفــاوت فرهنگی جوامع  یکــی از راه های مهمی 
وجود دارد، ساختمان ها و روش های استفاده از آنهاست. مسکن 
که مردم فضاها را بر اساس  نشانه ی مشخصی است از روش هایی 
نیازشــان اســتفاده می کنند. به عنوان مثال، می تــوان به درجه ی 
کن  که خانــه فراهم می کند، تعداد نفرات ســا محرمیــت یــا امنیتی 
در آنها، ارتباطات محلی ومسئولیتشــان نســبت به یکدیگر و دیگر 

.)Aysan and Oliver, 1987, 10( موارد اشاره نمود
نقــش ســنت و باور ها در زمینه بازســازی نه تنها شــامل میراث 
ملمــوس و ناملمــوس جامعه آســیب دیده می باشــد، بلکه با روش 
زندگــی و ســاختار اجتماعــی یــک جامعــه نیــز پیونــد عمیقــی دارد 
)Westrik6 and Neuerburg7, 2010, 1(. آیسان و دیویس8 )1385، 
کــه هنگام ســانحه هشــت بخــش جامعه به  16( اذعــان می دارنــد 
که در بخش بناها  صورت محسوس و نامحسوس آسیب می بینند 
کــه قابل رویت هســتند، موارد  عــالوه بــر موارد ســازه ای و معماری 
نامحســوس ماننــد روابط اجتماعــی، باورها و خاطــرات ذهنی نیز 
گرفته شــود. در واقع، ســانحه نــه تنها به  در بازســازی بایــد در نظــر 
مسکن و شهر بلکه به خانه و جامعه آسیب می زند و خسارت هایی 
که شــهر تنها از  وارد می کند. اما باید این موضوع را در نظر داشــت 
ســاختمان ها تشــکیل نشده است و بلکه شامل مردم نیز می باشد 
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گی هــای  بــه ویژ پاســخ  بنابرایــن خانــه در   .)Oliver, 1978, 126(
کالبد تلقی شود.  فرهنگی، سنتی شکل می گیرد و نباید صرفًا یک 
کــه یک جامعه بــا پیوند قومیتــی و طایفه ای  همچنیــن زمانی 
دچار ســانحه شود، این موضوع خود را به صورت آشکاری نمایان 
می نماید. به  عنوان مثال روستاها، نسبت به جوامع با پیوندهای 
گاه  کمتــر فرهنگی مســائل را بهتر در خود حل  وفصــل می کنند. اما 
ممکــن اســت عواملــی در برخــورد نامتناســب نیروهــای خارجی با 
کــه ازجمله ایــن عوامل  کنــد  نیروهــای داخلــی، جامعــه را تهدیــد 
می توان به اقلیت قومی، وضعیت اجتماعی و فرهنگی و اســتفاده 
 Norris9 and Alegria10, 2008, 18; Chen et( کرد از خدمات اشــاره 
al, 2003, 159(. عالوه  بر  این در شناخت منطقه ی آسیب دیده به 
برخی سواالت باید پاسخ داد. به عنوان مثال فرهنگ، جهان بینی 
و ارزش هــای محلــی چــه می باشــند و چگونــه بیــان می شــوند ؟یا 
خطــرات فاجعه بــه وجود آمده در بیان فرهنــگ و باورهای محلی 

چگونه در برنامه های بازسازی خود را نشان می دهند؟
کری زاده )139۰( نیــز بــه بررســی بازســازی مســکن   میــری و شــا
روســتاهای جنگ زده خوزســتان پرداخته  و نکات مهم این تجربه ها 
که به اختصار می توان  کرده انــد  را از منظــر فرهنگ محلی اســتخراج 
به برخی از آنها اشاره  نمود: 1( شیوه های معیشتی روستاییان، اقوام 
گون در محدوده مشخص، عامل های تعیین کننده  گونا و تیره های 
شکل گیری بافت روستاها می باشد. 2( قابل تفکیک بودن فضاهای 
مسکن روستاها، متناسب با شیوه زندگی  آنها می باشد. 3( بازسازی 
بــدون درک مفهــوم خانه و تعریف خانــواده در فرهنگ مردم، اتالف 
کلی خانه از الگــوی ذهنی مردم در  زمــان و ســرمایه  اســت. 4( تصور 
ارتبــاط بــا خانــه، ریشــه در فرهنــگ، آداب و ســنن آنهــا دارد. عالوه 
بــر مــوارد مزبــور مســکن روســتایی، دارای عملکــرد اقتصــادی مهم 
کلیــدی در معیشــت بــوده و مکانــی بــرای تولیــد و ذخیــره  و نقشــی 
کار افــراد خانه و همچنین نگهداری حیوانات  محصــوالت مرتبط با 
کــه طراحی مســکن، به ویژه  می باشــد. لــذا می توان اذعان داشــت 
در مناطــق روســتایی فرآینــدی از فعالیت هــای اجتماعــی و رفتاری 

استفاده کنندگان آن می باشد.

چارچوب نظری و روش تحقیق

کــه ضمــن  نشــان می دهــد  مرتبــط  متــون تخصصــی  بررســی 
و  کتشــافی  ا روش  طریــق  از  می تــوان  کیفــی،  رویکــرد  اتخــاذ 
کنین روســتای مورد مطالعه به بررسی مسکن های  ذهن کاوی ســا
بــرای تفســیر  ایــن روش  بازسازی شــده، دســت یافت. همچنیــن 
مشــاهدات  و  مصاحبــه  از  حاصــل  اطالعــات  محتوایــی  ذهنــی 
دقیــق در فضاهــای مســکونی تغییر یافتــه، از طریــق طبقه بنــدی، 
کد بنــدی و تم ســازی، مناســب می باشــد. از ایــن مســیر می تــوان 
گونــه ذهنــی، اما با روشــی علمی  اصالــت و حقیقــت داده هــا را بــه 
تفســیر نمــود )Kondracki 12 et al., 2002, 225(.  نتایــج حاصــل از 
که روستاییان به تغییرات  کی از آن اســت  مصاحبه های عمیق حا
کالبدی مسکن توسط خودشان پس از زلزله بر اساس نیازهایشان 
که تم این پژوهش را شامل می شود.  اشاره های بسیاری داشتند، 

کالبد روســتای  پــس از آن مقولــه اصلــی فرهنــگ و ســنت موثــر در 
کدهای حاصــل از مصاحبه  گردیــد و از طریــق  گورزیــن، اســتخراج 
گورزیــن بــه ســه زیــر مقولــه بــا  و برداشــت های میدانــی روســتای 
نــوازی،  عنوان هــای محرمیــت و مشــرفیت، همــکاری و مهمــان 

کیزگی، حاصل شده است. مذهب و پا
کــه روســتای مــورد مطالعــه بــه عنــوان نمونــه ای از  از آنجایــی 
کل مجموعه را  گی هایی جامــع و قابل تعمیم بــه  منطقــه بایــد ویژ
گرفته شد  کتورهایی جهت غربال روســتاها درنظر  داشــته باشد؛ فا
کاهــش تعــداد روســتاهای محــدوده ی مــورد بررســی،  تــا ضمــن 
کل محدوده را داشته باشــند. لذا  نتایــج حاصل قابلیت تعمیم به 
گورزیــن با مشــخصات زیــر به عنــوان نمونه جامــع مورد  روســتای 
بررســی دقیــق قرار گرفــت: 1( میــزان تخریــب روســتا در اثــر زلزله آذر 
ماه 1384 جزیره قشــم، 2( شــیوه اســتقرار و مکان گزینی روســتای 
آســیب دیده، 3(جابه جایی روســتا در بازسازی پس از زلزله و 4( به 

وجود آمدن بافت های مختلف پس از بازسازی.
عــالوه  بــر ایــن در پژوهش حاضــر، برای انتخــاب نمونــه خانه ها 
از روش نمونه گیــری تصادفــی طبقه بنــدی31 استفاده شــد. بدیــن 
صورت کــه در ابتــدا خانوارهــای موجود در روســتا را بر اســاس محل 
اسکان )بافت قدیم، شهرک جدید، گورزین باال و اسکان اضطراری(، 
بــه  خانه هــا  اهالــی  جمعیــت  و  همســران  تعــداد  معیشــت،  نــوع 
دسته های معینی تقسیم و شماره گذاری شده و از میان دسته ها به 
گردید. سپس ضمن برداشت  تناسب فراوانیشان 11 نمونه  انتخاب 
کنین خانه های مزبور  کروکی و عکســبرداری، با اهالی و ســا میدانی، 
نیز مصاحبه های عمیق در قالب پرسش های از پیش آماده شده در 
کنین انجام گرفت. در نهایت پاسخ های حاصل  زمینه  صحبت با سا

گردید )نمودار 1(. کرده و زیرمقوالت استخراج  کدگذاری  را 
همچنین در هر نمونه انتخابی از بافت جدید )شهرک(، در صورتی 
که خانه ی پیش از زلزله آنها در بافت قدیمی روســتا قابل برداشــت 

کیفی مقاله. نمودار1- تحلیل محتوای 
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بــوده باشــد، آن مســکن نیــز جهــت تحلیــل روشــن تر نیز به وســیله 
عکسبرداری و انجام کروکی مستند گردیده است. در ادامه به تحلیل 
که مسکن  عمیق یکی از مســکن های بازسازی شده در بافت جدید 
آنها در بافت قدیم نیز باقی مانده، پرداخته خواهدشد. در تصویر 1، 
بافت های موجود روستای گورزین پس از سانحه مشخص شده اند. 
در این میان به منظور حصول اطمینان از صحت تعداد نمونه های 
انتخابی، از  اشباع نظری41 بهره گرفته شد. طبق این نظریه، وضعیتی 
که  کــه داده بیش تری یافت نمی شــود  از تعــداد نمونه هــا می باشــد 
 Glaser15 and( پژوهشگر از طریق آنها بتواند مقوالت را گسترش دهد
Strauss16, 1967(. در این حالت نگارندگان داده های مشابه را بارها 
گورزین مشــاهده  و بارهــا در مســکن های برداشــت شــده روســتای 
گردید.  کار تا حدود زیادی مســجل  نمودنــد و روایــی و پایایی روش 

شناخت مسکن روستایی قشم

که در دهانه  جزیره قشم، پهناورترین جزیره خلیج فارس است 
کنون محل رفت و آمد،  تنگه هرمز قراردارد. خلیج فارس از دیرباز تا
گــذر، اختــالط و ارتباط اقــوام مختلف دریانورد، تاجــران، نظامیان 
کــه آداب، ســنن، زبــان، اندیشــه و  و توریســت هایی بــوده  اســت 
گونــی داشــته اند. همیــن امــر باعــث شده اســت  گونا مذهب هــای 
کــه فرهنــگ، فولکور، زبــان و عقاید مــردم این منطقه دســتخوش 

تغییرات و تحوالتی نسبت به سایر مناطق ایران شود. واضح است 
کن در آن می باشند و  که فضاها برطرف کننده ی نیازهای اهالی سا
کنین براساس نیازهای مذهبی، فرهنگی و اساسی خود فضاها  سا
را تعریف می کنند. بنابراین نحوه ی ورود به بنا، مسیرهای حرکتی 
موجــود، روابط فضاهــای داخلی با یکدیگر و بــا فضاهای بیرونی و 
همچنین با محیط بیرون و دیگر فضاها باید شــناخته شــوند. این 
که بســیاری از باورها و اعتقادات در  موضوع را باید در نظر داشــت 
کنار هم باعث به  اثرگذاری بر روی یک فضا مشترک می باشند و در 

وجود آمدن آن می شوند )تصویر 2(.

زلزله 1384 جزیره قشــم و روســتای بازسازی 
گورزین شده 

در آذر مــاه ســال 1384 زمیــن لــرزه ای با قدرت 5/9 ریشــتر جزیره 
قشم را لرزاند. مرکز این زمین لرزه در قسمت های میانی جزیره بوده و 
زونی با کشیدگی تقریبی شمال شرق- جنوب غرب )که از جنوب غرب 
گورزین تا شــمال شــرق آن می گــذرد(، را تحت تاثیــر قرار داد  روســتای 
)اداره کل حــوادث و ســوانح غیرمترقبه اســتان هرمــزگان، 1384(. در 
ایــن میان، بیشــترین خســارات بــه روســتای 185 خانــواری تنبان و 
گورزیــن یکــی از  گورزیــن وارد آمــد. روســتای  روســتای 24۰ خانــواری 
روستاهای بخش شهاب شهرستان قشم می باشد که در فاصله ی 6۰ 

گورزین پس از زلزله.   تصویر1- نمونه های برداشت شده از بافت های روستای 

تصویر۲- خانه ، سردر بومی مسجد در روستاهای جزیره قشم. 
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کیلومتری از شهر قشم و در وسط جزیره واقع شده است. این روستا 
نیز جزء دهستان صلخ به مرکزیت روستای طبل می باشد )تصویر 3(.

چالش های مراحل تامین سرپناه

اسکان اضطراری
 پــس از وقــوع زلزلــه و امــداد  و  نجــات  اولیه، بر اســاس جمعیت 
هــر خانــواده، چادرهایــی توســط هالل احمــر، توزیــع شــد. در این 
راســتا، موضــوع چند همســری بــودن هر  خانــواده نیز مــورد توجه 
قرار گرفتــه و بــر اســاس تعــداد همســران بــه آنهــا چــادر ارائه گردید. 
همچنین، مامورین هالل احمر و دیگر ســازمان ها، هماهنگی های 
الزم را بــا رهبــران محلــی بــه عمــل آورد ه بودنــد و رهبــران محلی با 
که از روستای خودشان داشتند به توزیع  کاملی  شناخت جامع و 
کمك هــا می پرداختنــد. در این میــان افراد خودشــان چادرها را به 
که یك فضای خصوصی میان چادرهای اقوام با  گونه ای برپا کردند 
گسترده با یکدیگر  که قبل از زلزله هم به صورت  وابستگی نزدیک، 
زندگی می کردند، ایجاد  شــود. عده ای دیگر دارای نخلستان هایی 
که بــرای حفظ محرمیت بیش تر خانواده هایشــان به بافت  بودنــد 

کردند.  کپرهایی بر پا  مغ17 پناه برده و در آنجا 

اسکان موقت و دائم
کنین قرار  تامیــن اســکان موقــت در بســیاری مــوارد بــر دوش ســا
که تخریب کمتری داشتند، مردم در  داده شــد. در بعضی از روســتاها 
که مســکن بازسازی شــده و  خانه های قبلی خود در مدت دو ســالی 
نوساز به آنها تحویل گردید باقی ماندند. البته اسکان موقت هر روستا 
و خانــواده بر اســاس شرایطشــان مانند ســن، وضعیت مالــی، تعداد 

گذر از  گرفت. پــس از  افــراد خانــواده و میزان تخریــب خانه ها، صورت 
دو مرحله ی پیشین، یعنی اسکان اضطراری و موقت، بازسازی برای 
گردید. بنیاد مســکن هرمزگان بــه عنوان متولی امر  اســکان دائم آغاز 
بازســازی مسکن در مناطق زلزله زده حضور داشــت و در حدود 4 الی 
5 نمونه نقشــه ی خانه با متراژهــای 6۰  الی 11۰ متر مربعی، در اختیار 
مردم قرار داد تا هر خانواده پالن مورد نظر خود را انتخاب کند. نکته ی 
قابل توجه این است که تقریبًا هیچ کدام از مردم خانه ی خود را طبق 
این نقشــه ها تکمیل نکردند و خودشــان فضاهای درونی را بر اساس 

نیازهای روزانه و شیوه ی زندگیشان تقسیم بندی نمودند. 

بررسی مسکن منتخب

گر چه نمونه های مسکن متعددی در پژوهش مورد بررسی قرار  ا
گرفته انــد، لیکــن به دلیل رعایت اختصار در ایــن مقاله صرفا به یک 
کامل اشــاره می شــود. در ایــن بخش ابتدا، مســکن را قبل از  نمونــه 
وقوع زلزله و پس از بازسازی بررسی نموده، در  نهایت این دو مسکن 

را با یکدیگر مقایسه و نتایج حاصل جمع بندی خواهند شد.

الف( پیش از زلزله
پیش از زلزله، این خانوارها با یکدیگر و در دو خانه ی مجاور هم 
زندگی می کردند81. فضاهای مورد نیاز و زیســتی آنها در جبهه های 
کنــده  و هردو خانــه از طریق ســکویی درحیاط  مختلــف حیــاط پرا
بــه یکدیگــر متصــل شــده بودند. همچنیــن بــه علــت جلوگیــری از 
ورود بــوی غذاهــا بــه فضای داخلــی در خانه ی قدیمی آشــپزخانه 
دور از اتاق هــا قــرار داشته اســت )تصویر 4(. عالوه بر این، ســرویس 
بهداشــتی در خانه هــای قدیمــی مجــزا   از اتاق هــا بــوده در حالــی 

کالبدی بازسازی مسکن  نقش سنت و باور در تغییرات 
گورزین  پس از زلزله 1384 جزیره قشم روستای 

کشور. گورزین در تقسیمات سیاسی  تصویر3- موقعیت روستای 

گورزین.  تصویر ب-4 تصویر 4- پالن و تصاویر خانه  در بافت قدیم روستای 

تصویر الف-4
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کــه این فضــا در خانه های جدیــد وارد فضای داخلی شده اســت و 
ج از فضای داخلی  مجددًا خود افراد یک سرویس بهداشتی در خار
گرفتن  جهت استفاده روزمره اضافه نموده اند. به علت روش وضو 
که معمــواًل در  اهــل ســنت در حیــاط خانه هــا حوضی وجــود دارد 
حریم حیاط خصوصی ســاخته می شــود. البته عمومًا حوضی هم 
که غالبــًا در  کنــار ســرویس بهداشــتی مهمــان  بــرای مهمان هــا در 

فضای باز عمومی می باشد، قرار می دهند.

ب( پس از زلزله 
پــس از زلزلــه، اهالــی خانــه دو زمیــن در مجــاورت هــم انتخــاب و 
خانه هــای خــود را بنــا نموده انــد. این خانه هــا از نظر سلســله مراتب 
ارتباطــی شــبیه بــه خانه هــای روســتای قدیمی آنهــا می باشــند، اما 
چیدمان فضایی داخل هر خانه متفاوت است و براساس سلیقه هر 
یك از آنان ساخته شده اند. پیش از زلزله، سکو محل تقاطع و اشتراك 
کنون دیواری کوتاه  خانه های مسکونی صاحبخانه و پسرش بود. اما ا
)در حدود 8۰ سانتی متر( خانه های آنها را جدا کرده است )تصویر 5(.

چیــده  حیــاط  دور  تــا  دور  قدیــم  خانــه ی  در  کــه  فضاهایــی 
کنــون در یك قســمت جمع شــده اند. پــس از مدتی  شــده بودند، ا
کرده و پــدرش در حیاط خانه خود  پســر دیگر ایــن خانواده ازدواج 
برایــش خانــه ای ســاخت و فضاهای اولیــه ی مورد نیــاز او را فراهم 
گردیــد و دیگر فضایی برای  کوچک تر شــدن حیاط  که باعث  نمود 
قرارگیــری ســون91 وجــود نــدارد و سیســتم ارتباطــی میــان اعضای 
که باید به  خانواده را تا حدودی مختل نموده است. نکته دیگری 

تصویر الف-5

تصویر ب-5

که از خصلت های همکاری  آن اشــاره نمود، حفظ تعدد ورودی ها 
و اهمیت به صله ارحام مردم این روستاست، می باشد.

تحلیل داده ها

میدانــی،  برداشــت های  و  مشــاهدات  نمونه گیــری،  از  پــس 
مصاحبه عمیق با مســئولین، رهبران مذهبی و مردم سانحه دیده 
گورزین باید بر اساس موضوع پژوهش یک واحد تحلیل،  روستای 
تعییــن می گردید. هولســتی )1373(، واحد معنــا )واحد تحلیل( را 
کلمه یــا نماد،  کیفــی به پنج دســته عمــده: 1(  در تجزیــه و تحلیــل 
گــراف و 5( آیتم  کتر )شــخصیت(، 4( پارا کارا 2( تــم )مضمــون(، 3( 
یا عنوان، تقســیم نموده اســت. این موضوع نیز قابل ذکر می باشد 
کیفی معمواًل مضمون می باشــد  که واحد معنا در تحلیل محتوای 
)معروفــی و یوســف زاده، 1388(. در ایــن پژوهــش نیــز بــر اســاس 
گورزیــن، مضمون  نــوع موضــوع، واحد تحلیل بازســازی روســتای 
کنین  کالبدی مسکن توسط سا می باشد و این مضمون، تغییرات 
که در بررســی مســکن ذکر  پــس از زلزلــه، را در بر  می گیرد. همانطور 
گردید.  کدهای اســتخراجی به ســه زیر مقوله تقســیم بندی  شــد، 
زیرمقــوالت نیــز خــود زیر مجموعه یــک مقوله اصلــی تاثیر فرهنگ 
گورزیــن بر  کــه مــردم روســتای  کالبــدی  و ســنت بــر ایــن تغییــرات 
اســتخراج  از  پــس  )نمــودار 2(.  خانه هایشــان داده انــد، می شــود 
کدها به  کدهــا، ســه زیــر مقوله انتخــاب و به بســط این مقــوالت و 

طور دقیق تر پرداخته شد.

گورزین.  تصویر 5- پالن و تصاویر خانه  در بافت جدید روستای 

کیفی پژوهش.  نمودار ۲- روند تحلیل محتوای 
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زیر مقوله الف( محرمیت و مشرفیت
اهالــی روســتا، بــه دلیــل داشــتن اعتقادات بــاال بــه محرمیت، 
که در طول  گونــه ای تغییر دادنــد  کاربــری فضاهــا را به  چیدمــان و 
که خانم های خانه بدان ها نیاز دارند از دید نامحرم  روز فضاهایی 
پنهــان بماند۰2. دسترســی افراد خانه و نظــام چیدمان این فضاها 
که به عنــوان مثال زنان  براســاس عملکــرد هریك از اعضا می باشــد 
گواچ12 بوده  در خانــه ارتباطشــان میان آشــپزخانه، اتاق، حیــاط و 
که  این حرکت چرخشی در فضا باعث به وجود آمدن نظام جدایی 
گردیده اســت. به همین دلیل حیاط  خانه خود را پس از بازســازی 
کلی زیســتی-خدماتی و خدماتی- معیشــتی تقســیم  به دو بخش 

نموده اند22 )تصویر6(. 

زیر مقوله ب( همکاری و مهمان نوازی
کــه از  پــس از زلزلــه، اهالــی بــر اســاس ســبک زندگــی جمعــی 
گورزیــن رایج بــوده، چیدمــان فضاها و روش  گذشــته در روســتای 
زندگــی خــود را ادامــه دادنــد. بر این اســاس بســیاری از اهالی پس 
کــردن دیوارهای حیاط، عرصه و عیان های  از بازســازی بدون برپا 
که به ظاهر مرز دقیقی ندارند، برای خانه های خود منظور  کوچکی 
کلی افراد هر خانواده ســنن اجتماعی روســتا را  کرده بودند. به طور 
مانند روند جداســازی و مســتقل شــدن فرزندان پس از سانحه در 
گردهم آمدن به  معماری خود تاثیر داده بودند32. البته این ســنت 
که روند ســاماندهی بازســازی را  گردید  گفته خیلی از اهالی موجب 

سریع تر از حد عادی طی کنند.
همچنیــن نیــاز به ارتباطات خانوادگــی و فامیلی )صله ارحام( 
و همســایه ها اعــم از زن و مــرد باعــث بــه وجــود آمــدن فضاهایی 
بــا دسترســی های اضافــی در خانه هــای بازســازی شــده بود. بــه 
که  عنــوان نمونه می توان به وجود درب  های فراوان اشــاره نمود 
کوچه هــای اطراف و یك الــی دو درب دیگر به  عمومــًا دو درب بــه 
که نسبت فامیلی داشته  واحدهای همسایگی مجاور )در صورتی 
باشــند( دسترســی دارنــد. پــس از بازســازی نیــز، افــراد خانه های 
کن  کــه اقوام مجاور یکدیگر ســا کرده   گونــه ای انتخاب  خــود را به 
شــوند. ســپس درب هایی به خانه هــای یکدیگر بــاز نموده  و این 

گونــه ارتباط خود را ادامه داده اند. 

بــرای مهمان هــای غریبه تــر و  همچنیــن وجــود مهمان خانــه 
کــه برای صحبت های مکــرر روزانــه و در مدت زمان  ورودی هایــی 
گواه بر این موضوع است )امینیان، 139۰،  کم ســاخته شده اند نیز 
6۰(. ســاخت مجلس هایــی42 بــه دور از فضــای اصلــی خانه پس از 
کامل نشــدن بعضــی از قســمت های خانه ،  هشــت ســال با وجــود 
نشــان گر میــزان تعصب اهالی بــر ورود غریبه ها بــه حریم خصوصی 
تقســیم بندی  و  مشــرفیت  رعایــت  وجــود،  ایــن  بــا  اســت.  خانــه 
فضاهــای منــزل بــه اندرونــی و بیرونــی بــه معنــای بی احترامــی به 
مهمان نمی باشــد. بلعکــس فضای داخلی و خارجــی مجلس را با 
کیفیت بهتری ساخته اند و معمواًل دارای تزئینات بسیاری است. 
در حالی که اتاق های ســکونت گاهی خودشــان پس از بازســازی در 

بسیاری از موارد به این صورت نمی باشد. 

کیزگی زیر مقوله پ( مذهب و پا
کیزگــی  پا و  طهــارت  بــه  ســنی  چــه  و  شــیعه  چــه  مســلمانان 
روســتای  اهالــی  بازســازی  از  پــس  می دهنــد.  زیــادی  اهمیــت 
شــپزخانه ای بزرگ و با امکانات در داخل خانه، 

َ
گورزین با وجود آ

شــپزی روزمره ساخته اند. 
َ
ج را برای آ آشــپزخانه ای در فضای خار

که فضای تر و خشــك به هم نزدیك  کنین عالقه ای ندارند  زیرا ســا
باشــند. فضاهای دیگر تر، مانند ســرویس بهداشــتی و حمام، نیز 
در فاصله ی دور از فضای داخلی بنا و ســرویس بهداشــتی داخل 
کرده انــد. در واقــع در زمــان طراحــی  خانــه را بــه انبــاری تبدیــل 
کاملی نشــده  گی هــای فرهنگــی و بــاور مــردم روســتا توجه  بــه ویژ
کنین مــورد پذیــرش واقــع  و فضاهــای ســاخته شــده توســط ســا
نگشــته و ســعی در تبدیل فضاهای جدید بــه فضاهای مورد نیاز 

خود به ســبک پیش از زلزله نموده اند.
در این روســتا نیز ســرانه مســجد به نســب جمعیت آن باالتر از 
که با  حــد معمــول بوده اســت. علت این امر نیــز باور مردمی اســت 
شــنیدن صــدای اذان بایــد بتــوان بــا پای پیــاده به مســجد، برای 
که این مساجد  نماز جماعت، رســید.. نکته قابل توجه این است 
کیفیــت باالتر از  زودتــر از خانه هــای خــود در چهار بافــت موجود با 
خانه های خود، ســاخته و یا بازســازی شده اند. در میان مصاحبه 
که  که در هــر مکانی  عمیــق بــا اهالی روســتا، این باور عمیــق مردم 

کنین.  تصویر 6- سلسله مراتب فضایی ایجاد شده توسط سا

کالبدی بازسازی مسکن  نقش سنت و باور در تغییرات 
گورزین  پس از زلزله 1384 جزیره قشم روستای 
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که آبادی ســاخته  مســجد وجود دارد، آبادی اســت، نــه هرمکانی 
شــود مســجد باید باشــد، را بــه خوبی مشــاهده می شــد. بنابراین 
که مردم روســتا برای شــکل گیری ســکونت گاه خود  اولیــن اقدامی 
انجام داده اند، ســاخت مســجد اســت. به عبارت دیگر، این مردم 
بــه سکونت گاهشــان معنــی  اینکــه  بــرای  اعتقاداتشــان  بر اســاس 
بدهند ابتدا به ســاخت مســجد اقدام می کنند و ســپس بر اســاس 
مفصل هــای  و  داده  شــکل  را  خــود  ســکونت گاهی  فضاهــای  آن 

معماری و شهرسازی را ایجاد می کنند.
 همچنین جهت گیری بنا در این مناطق بر اســاس جهت های 
آئینی و مذهبی می باشد )قبله، کوش، گاه و سهیل52(. جهت گیری 
بناهای مســکونی نیز هم جهت با جهت گیری مسجد و قبله است 
کــه بر اســاس اعتقادات آنها احداث بنا به ســمت قبله ســبب  چــرا 
که پیش از زلزله میان  خیر و برکت می باشــد. بســیاری از باورهایی 
کالبد نشــان می داد پس از زلزله  مردم مورد قبول بوده و خود را در 
گذاشــته و تمایل مردم به بازگشــت به  نیــز تاثیــرات خود را بر جای 
گذشــت بیش از هشت  زندگی پیشــین محســوس اســت. با وجود 
که  سال از آغاز بازسازی، این باورها و سنت های مردم بومی است 

ساختمان ها را بر اساس نیازهایشان تغییر می دهد. 

جمع بندی تحلیل داده ها

کنین به  کــه ناشــی از ارزش و باور ســا در واقــع زندگــی جمعــی 
تعــاون و همــکاری اســت، بــار دیگــر خود را نشــان داده اســت. به 
کــه انجــام داده اند، بنــا نکردن  عنــوان نمونــه، یکــی از اقداماتــی 
کار  که بــا این  دیوارهــای حیاط هــا میــان ســاختمان ها می باشــد 
که باب میل آنها بوده، نزدیک شــده اند.  بیشــتر به زندگی جمعی 
همچنین، برای به جا آوردن رسم صله رحم، در میان خانه های 
که فامیل بودنــد، دربی برای  خــود با همسایگانشــان در صورتــی 
گــذر قــرار داده اند. موضوع محرمیت و حجــاب نکته مهم دیگری 
کــه در نقشــه   کنین ایــن روســتاها می باشــد. همانطــور  بــرای ســا
خانــه  پیــش از زلزلــه در روســتای قدیم ارائه شــد، سلســله مراتب 
فضایــی محرمیــت به شــدت رعایت شــده بود. اما در نقشــه های 

طراحــی شــده توســط مهندســین بنیــاد مســکن، ایــن محرمیت 
کنین آن را  کــه با ایجاد تغییراتی ســا کرده بود  کاهــش پیدا  بســیار 
نزدیــک به اعتقادات مذهبی خود نســبت بــه حجاب و محرمیت 
گذشــت هشــت  کرده انــد. بــا ایــن حــال، اهالــی خانه هــا علیرغــم 
که ایــن محرمیت هنوز بــه خوبی رعایت  ســال احســاس می کنند 
کنــون در حــال ســاخت مجلســی  نشــده و بنابــر ایــن نیــاز، هــم ا
مجــزا در ابتــدای ورودی خانه هــای خــود در حیاط می باشــند تا 
مهمان هــای غریبــه دیگــر بــرای ورود بــه مجلــس مجبور بــه عبور 

مسافتی در حیاط نشوند.  
در مســکن جدید، همانند مســکن در روستای قبلی از اتاق ها 
که ایــن موضوع خود با باور مردم  کرده  اســتفاده چند عملکردی 
به قناعت و پرهیز از اســراف می باشد. ساخت سرویس بهداشتی 
کنین به  و آشــپزخانه ای مجزا در حیاط خلوت، توجه ویژه ی ســا
کــردن فضاهــای تر و خشــک از فضای  کیزگــی و طهــارت و جــدا  پا
داخلــی و زیســتی را نشــان می دهــد. عــالوه بر این، طبــق آداب و 
گذشــته خــود در حیــاط و فضــای آزاد آشــپزی می کردند،  عــادات 
لــذا آشــپزخانه  ی اصلــی خــود را بــه بیــرون انتقــال داده  بودنــد. 
که نقش  کروکی خانه های پیش و پس از زلزله نیز نشــان می دهد 
باورهــای مــردم در ســازمان دهی فضاهــا و رعایــت سلســله مراتب 
بســیار پــر اهمیــت بــوده و منجــر بــه تقســیمات تعریــف شــده ای 

گشته است )تصویر 7(.
ایجــاد  بــرای  فضاهــا  مهم تریــن  از  یکــی  عنــوان  بــه  حیــاط 
کــه در اثــر بــاور آنهــا به وجــود آمده، نقــش مهمی  سلســله مراتبی 
حیاط هــا  ایــن  گذشــته  ســنتی  خانه هــای  در  می  کنــد.  ایفــا  را 
کــه فعالیت  هــای مختلــف در آنها  کــه در میــان فضاهایــی  بودنــد 
و  می کردنــد  ایجــاد  را  صحیحــی  پیونــد  می پیوســت،  وقــوع  بــه 
زندگــی جمعــی در آنهــا به این ترتیــب ادامه داشته اســت. اما هم 
گرفته اند و فضای  کنــار یکدیگر قــرار  کنــون حیاط هــای اصلی در  ا
کوچکی  کرده اند و تنها فضای  گســترده ی بال استفاده ای را ایجاد 
در یکــی از جبهه های عرضی بنا جهــت انجام فعالیت های روزانه 
که زندگی هســته ای  آن هــم به طور مشــترک میان خانواده هایی 

ندارند، باقی مانده است.

گرام مسکن بازسازی شده در شهرک.  گرام خانه در روستای قدیم پیش از زلزله و دیا تصویر۷- راست به چپ، دیا
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گورزیــن، اهمیت و  نتایــج حاصــل از تحلیل بازســازی روســتای 
کردن آن  توجه ویژه به اعتقادات وآداب و رسوم اهل تسنن و لحاظ 
کید قرار می دهد. به عنوان  موارد را در برنامه ریزی بازسازی، مورد تا
مثال مواردی مانند: محرمیت و مشرفیت، تکریم مهمان، همکاری 
و طهــارت از دیــدگاه اهل تســنن با نگاه خاصی نگریســته می شــود. 
که نه تنها اهالی واحدهای صرفًا  یافته های حاصل نشــان می دهد 
اسکلتی خود را بر اساس نقشه های بنیاد مسکن تکمیل ننمودند، 
بلکــه تغییــرات فراوانــی را با توجــه به اصــول اعتقادی و رفتاریشــان 
که  گردید  اعمــال نمودنــد. باورهایی مانند تعاون و همــکاری باعث 
کنار  گســترده و جمعــی روی بیاورنــد و مجــددًا در  مــردم بــه زندگــی 
گاهند  که خــود به آنها آ یکدیگــر با محدوده های معین و مشــخصی 
که همــواره در ایــن مقاله بر  کننــد. محرمیت نکته ای اســت  زندگــی 
کید شده اســت. اهالی روستا در خانه های جدید خود مجددًا  آن تا
فضاهای خصوصی و عمومی ایجاد کرده اند، با این تفاوت که هر یک 
از این حریم ها دســتخوش تغییرات مســاحتی شــده بود. به عنوان 
مثال، در خانه های قدیمی حریم خصوصی برای فعالیت های خانم 
که در  کمتر از حیــاط رو به رو نبــود. در حالی  خانه مســاحتی بســیار 
کارها  خانه های جدید در شــهرک به این حیــاط خلوت برای انجام 
کمــی اختصاص  و فعالیت هــای روزانــه ی زنــان خانه فضای بســیار 
یافته بــود. عــالوه بر این، قناعت نیز همچنان ســرلوحه ی این مردم 
که بنیاد مسکن برای هر عملکرد در هر  گونه ای  در زندگی اســت. به 
که طراحی به دســت خود  خانــه فضایــی مجزا دیده بــود اما زمانــی 
کنین انجام شد، فضاها را مطابق میل خود تغییر دادند و در هر  سا

اتاق فعالیت های مختلف و چندگانه ای را انجام می دادند.
همچنیــن در خانه های روســتای قدیم، فضاهای تر از خشــک 
که با فاصله  از فضای زیســتی خانه قرار  مجزا بوده و ســعی می شــد 
بگیرند. اما در خانه ها ی جدید ســرویس بهداشتی در داخل خانه 
که با این وجود، با انتقال آن از ســرویس بهداشتی  قرارگرفته اســت 
مــردم  بازسازی شــده،  مســکن  در  می شــود.  اســتفاده  حیــاط 
آشــپزخانه ای مجــزا بــرای خود بیــرون از خانــه و در حیــاط خلوت 
که فعالیت اصلی آشپزخانه در آنجا صورت می گرفت  ساخته بودند 

)همانند خانه های پیشین خود(.
گورزین،  گــون میان مــردم روســتای  گونا علیرغــم رواج مشــاغل 
کرده اند، بسیار شبیه به  که برای خود ایجاد  سلســله مراتب فضایی 
که در ذهن مردم روستای  کی از آنست  یکدیگر می باشد. این امر حا
کالبد  که تاثیــر عمیقی بر روی  گورزیــن باورهای یکســانی وجود دارد 
بناهایشــان می گــذارد. افزون بــر آن، یکی دیگر از باورهــای این مردم 
کــه در خانه هــای قدیمــی آنهــا بــه واســطه ی  صلــه رحــم می باشــد 
وجــود ورودی هــا و درهــای متعــدد بــه خانه هــای یکدیگــر از جبهه 
هــای مختلف حیــاط به خوبی دیــده می شــد. در خانه های جدید 
که یا  گرفته بودند  نیز زمین  های مجاور هم را خویشــاوندان نزدیک 
گر با دیوار جدا شده  میان خانه های آنها دیواری وجود نداشت و یا ا
کلی می توان  بودنــد، از طریق در با یکدیگر در ارتباط بودند. به طور 
کرده اســت، اما  اذعان داشــت بــا وجود اینکه چیدمان فضاها تغییر 
گونــه ای خــود را در سلســله مراتــب فضایی جــای داده و  باورهــا بــه 

فضاها را مطابق میل مردم به وجود آورده اند. 
که در تدوین برنامه های  در خاتمــه می توان نتیجه گیری نمود 
بازســازی خصوصــًا برای اهل تســنن یــا دیگر اقلیت هــای مذهبی، 
کرد  ابتدا باید شــناختی جامع نســبت به مردم و باورهایشــان پیدا 
سپس به بازسازی اقدام نمود. لذا توصیه می گردد  موارد زیر جهت 

گیرند: بهبود برنامه های بازسازی آتی در منطقه مد نظر قرار 
کامــل و جامــع منطقــه ی ســانحه دیده، تاثیــر بــاور و  • شــناخت 
بنــا،  کالبــد  نهایــت  روزانــه و در  مــردم در فعالیت هــای  فرهنــگ 

به دست آورده شود.
از قومیــت و  بــه مســئله های خــاص فرهنگــی ناشــی  بــا توجــه   •
کــه مورد  مذهــب، شناســایی رهبــران مذهبــی و سیاســی جامعــه 
پذیــرش مــردم ســانحه دیده انــد، در شناســایی جامعــه و افــراد بر 

اساس قابلیت هایشان بسیار موثر می باشد.
• در نظر گرفتن ارزش های هر جامعه برای هویت بخشی به بازسازی 
آن جامعــه، بــا مشــارکت و مســئولیت دهی مــردم ســانحه دیده در 
زمــان طراحــی و برنامه ریــزی بــا باورهــای آنها بیشــتر آشــنا شــده و 

برنامه ریزی به سود سانحه دیدگان، جهت داده می شود.
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که در  2۰  البته بر اساس سن خانم ها این عملکردها متفاوت است )همانطور 
حجاب آنها متفاوت است نظیر استفاده یا عدم استفاده از برقعه(.

21  آغل یا طویله.
کــه زندگی در میان خانواده های  22  البتــه باید این موضوع را در نظر داشــت 
گاهی چندین فرزند ) به خصوص فرزندان  گسترده است و  این منطقه به صورت 
که این تقسیم بندی برای  کنند  کنار یکدیگر زندگی  پسر( یک خانواده با آنها و در 

هر خانواده مجددا تکرار می شود.
گســترده ی روســتایی قشــم، فرزندان پسر پس از ازدواج  23  در خانواده های 
که خودشــان بتوانند روی پای  بــرای مدتی در خانه ی پــدری می مانند تا زمانی 
کنند  کــه چنــد پســر بــا هــم ازدواج  خــود بایســتند و مســتقل شــوند. در صورتــی 
فضــای بزرگ تر متعلق به پســر بزرگ تــر خواهد بود. در این میــان، خانه ها دارای 

کنین وضع شده است. که نامرئی است اما در میان سا حریم هایی می باشد 
24  اتاق مهمان.

گی دارد و به آنها شخصیت  که هریک ویژ 25  جهت های بادهای محلی است 
گی هایی داده اند. و ویژ
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