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چكیده
سرزمین قزوین با وجود حوزه های جغرافیایی کوهستانی و دشتی، بستر ساختارهای گوناگون معماری 
را فراهم آورده است. منطقۀ خرقان که )در دو بخش شرقی و غربی( در جنوب  غربی استان قزوین 
و شمال شرقی آوج قرار دارد، سرزمینی کوهستانی بوده که هوای آن عموماً سردسیر است )گلریز، 
1377: 960(. روستاهای بسیاری در منطقه قرار گرفته  اند که در تعدادی از آن ها همچون داخرجین، 
این  دارد.  وجود  زیرزمینی  دست کند  معماری  آثار  ارتش آباد  و  گندآهو،  دیدار،  طبلشگین،  َقمیشلو، 
گونه های معماری در گسترۀ جغرافیایی نسبتاً وسیعی در منطقۀ خرقان، مبتنی بر تجربه  های زیستی 
شکل گرفته و شامل دست کندهای زیرزمینی ای ست که در دامنۀ تپه ها و دشت ها و در پیوند با بافت 
این  ایجاد شده  اند.  ابنیه  زیر  در  نمای خارجی(  )فاقد  رویت  قابل  غیر  به صورت  روستاها  مسکونی 
زاغه ها  است.  بوده  دام  نگهداری  محل  قبل  دهۀ  تا  می گویند،  »زاغه«  آن  به  بومی  مردم  که  فضاها 
فضاهای متنوعی در ابعاد بزرگ، متوسط و کوچک داشته اند و به علل گوناگون از جمله ویژگی های 
زمین شناختی و فرم پالن ها مصادیق  شان در دو بخش خرقان شرقی و خرقان غربی تفاوت های بسیاری 
با یکدیگر دارند. در دست کندهای خرقان شرقی، دسترسی به فضاهای داخلی زاغه توسط داالن طویلی 
از 3/90  ممکن شده و فضاهای کارکردی عمدتاً پالن  شان دایره  ای و بیضوی است. قطر این فضاها 
تا نورگیر مدور سقف در حدود 4 متر است. این  ارتفاع کف وضع فعلی  تا 4/50  متر متغیر بوده و 
زاغه ها در تملک خصوصی ساکنان بوده  است. در بخش خرقان غربی دست کندها فاقد داالن هستند و 
ورودی بی واسطه به فضای مرکزی )اصلی( می رسد. در اینجا فرم پالِن فضای مرکزی اغلب به صورت 
قابل مشاهده  اند. دست کندهای  ِگرد در فضاهای کناری فضای مرکزی  و پالن  های  مستطیل است 
این منطقه فاقد نورگیر بوده و ظاهراً روشنایی آن با چراغ های نفتی و پیه سوز تأمین می شده است. 
از جملۀ ویژگی های مشترک زاغه  های خرقان شرقی و غربی، وجود آخورهای غیر قرینه در گرداگرد 
فضاهای داخلی است که به دو گونۀ منفرد و خطیِ ممتد به شکل فرورفته و گود و یا بیرون  زده از 
سطح دیوارۀ دست کند، ساخته شده  اند. ناشناخته  ماندن دست کندهای خرقان، ضرورت مطالعات و 
پژوهش در زمینۀ این گونۀ معماری را در سیر تحوالت فرهنگ زیستی و تاریخ معماری دشت قزوین 
خاطر نشان می سازد. همچنین این مطالعات به عنوان سرآغاز شناخت گونۀ دست کندهای روستایی 

ایران واجد اهمیت است.

واژه های کلیدی
دشت قزوین، خرقان، ارتش آباد )سگمس آباد(، طبلشکین، دست کندهای روستایی.
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مقدمه
سازندگان دس��ت کندهای زیرزمینی منطقۀ خرقان فضاهایی 
را خلق کرده  اند که عالوه بر رفع نیازهای کارکردی ساکنان، 
از منظر مطالعات تاریخ معماری منطقه ارزش��مند هس��تند. 
ش��ناخت ای��ن گونۀ معم��اری در دش��ت قزوین ک��ه مکان 
ش��کل گیری قدیم  ترین تمدن ه��ای ایران اس��ت، به صورت 
مستقل و یا در پیوند با بافت معماری خشتی روستاها، کمک 
شایانی به درک سیر تحوالت معماری و زیستگاه های انسانی 
در طول تاریخ می  کند. این گونۀ معماری که تا یک دهۀ قبل 
نیز جزء الینفک زندگی روستایی بوده، نشان از سنتی پویا در 
زندگی مردمان منطقه دارد. ش��ناخت و بررسی ابعاد مختلف 
گونه های معماری دست کند باقی مانده، امکان حفاظت از این 
گونۀ معماری و مجموعه های روستایی و سنِت زندگِی بخشی 
از مردمان فالت ایران را که به فراموش��ی سپرده شده، میسر 

می سازد. 
     ب��روز دو زمین  لرزۀ ویرانگر در منطقۀ بویین زهرا و آوج به 
س��ال های 1341 و 1381 ش، آسیب های جبران ناپذیری به 
روستاهای خرقان وارد آورده و در عین حال بازسازی بسیاری 
از روستاها را به دنبال داشته است. در این میان بافت قدیمی 
برخی از روستاها که متروک شده و بازسازی روستا در خارج 
از باف��ت قدیمی صورت گرفته، تعدادی از دس��ت کندها را در 
خود محفوظ داش��ته  است. بررسی اجمالی نشان می دهد که 
اغلب روس��تاهای منطقۀ خرقان )غربی و ش��رقی( با توجه به 
نوع خاک خود، دست کند زیرزمینی داشته  اند. در روستاهایی 
که خاک آن ها امکان س��اخت دس��ت کند را نمی داده، زاغه ها 
با س��نگ در داخل زمین و زیر بناهای مس��کونی ایجاد شده 
اند. زلزله های یادش��ده � که مرکز اولی در حاشیه و دومی در 
داخل منطقۀ خرقان رخ داد � موجب از بین رفتن و مس��دود 
شدن بسیاری از زاغه های روستایی شده و بر اثر نوسازی  های 
صورت  گرفته، تع��داد زاغه های باقی مانده به حداقل رس��یده 
اس��ت. با توجه به گس��ترۀ وس��یع منطقه و فراوانی روستاها، 
طی مطالعات اولیه، دو روس��تا از خرقان ش��رقی و غربی که 
غنای بیش تری به لحاظ وجود دست کندها داشتند، به عنوان 
نمونۀ موردی پژوهش انتخاب شدند. هر دو روستا دارای بافت 

قدیمی متروک هستند که پس از تخریب توسط زلزله، دست
 نخورده باقی مانده  اند. بافت روستاهای نامبرده ناخواناست و 
هیچ نمونۀ س��المی از بناهای روس��تایی در آن ها باقی نمانده 
اس��ت، ولی همچنان شواهدی از وجود سیستمی ارگانیک در 
ساخت روستا قابل دریافت اس��ت. بررسی بافت روستا نشان 
می ده��د تمامی مصالح قابل اس��تفاده مانن��د تیرهای چوبی 
س��قف و در و پنجره ها از بنا برچیده ش��ده و برای اس��تفادۀ 
دوباره برده شده  اند. دست کندها به علت ساختار خاکی خود 
از این تعرض مصون مانده اند، ولی جداسازی و انتقال درهای 
چوب��ی آن ها، موجب از بین رفت��ن ورودی و عدم درک نحوۀ 

معماری آن ها به علت نزوالت جوی شده است. 
     زوال گون��ۀ دس��ت کند در منطق��ه با توج��ه به تحوالت 
دوران معاصر و تس��ریع و تش��دید آن توسط بالیای طبیعی، 
لزوم شناس��ایی ابعاد مختلف این گونه را خاطر نش��ان می

کند. ش��ناخت تاریخ ش��کل گیری این الگوه��ا و تحوالت آن 
در طول زمان، ضمن آش��کار کردن بخش��ی از تاریخ تمدن و 
معماری خرقان و دشت قزوین، زمینه ساز حفاظت کالبدی و 

تأثیرگذاری بر فرهنگ و آیندۀ مردمان منطقه است. 
     این پژوهش با هدف شناخت گونه های معماری دست کند 
منطقۀ خرقان و آغاز مطالعات جامع دست کند های روستایی، 
ضمن ماهیت توصیفی � تحلیلی، بر اس��اس مطالعات میدانی 

)همراه با مطالعۀ کتابخانه ای( انجام پذیرفته است. 
     ح��وزۀ پژوه��ش حاضر ش��امل بخ��ش خرق��ان از توابع 
شهرس��تان آوج اس��ت که از نظر فرهنگی جزء دشت قزوین 
محس��وب می شود. این حوزه مابین تاکستان )سیادهن(، آوج 
)آوه(، بویین زهرا )سگزآباد و...(، و زنجان )قِروه و...( قرار دارد 
و پیش��ینه های تاریخی و باستانی آن پربار است. از این حوزه 
دو روس��تای طبلش��کین )خرقان غربی( و ارتش آباد )خرقان 
ش��رقی( که دارای بیش ��ترین بقایای دس��ت کند بودند، برای 
مطالعه انتخاب ش��دند. در هر روستا  نیز دو نمونۀ سالم تر از 
می��ان تعداد زیاد زاغه های نیمه  ویران و یا مس��دود انتخاب و 

بررسی شدند.
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1. جغرافیا و جغرافیای تاریخی خرقان
خرق��ان در فاصل��ۀ 95 کیلومتري ش��هر قزوین واقع ش��ده 
اس��ت. مساحت خاک خرقان را شصت فرسنگ مربع )معادل 
374/4 کیلومتر مربع( تخمی��ن می زنند که در حدود پانزده 
فرس��نگ عرض آن و چهار فرس��نگ طول ش��مالی � جنوبی 
آن اس��ت. خرقان سرزمینی کوهس��تانی است که در گذشته 
آن  را به »خرقان افش��ار«، »خرقان بگشلو« و »خرقان قنلو« 
تقس��یم می کردند. لیکن اکنون بخش��ی اس��ت مرکب از دو 
دهس��تان خرقان خاوری و باخت��ری و مرکز بخش آن قصبۀ 
آوه اس��ت )نقش��ۀ 1 و 2(. ه��وای خرقان عموماً سردس��یر و 
ش��غل همگانی مردم آن کش��اورزی اس��ت. طبق آمار س��ال 
1312ش فرآورده های اس��تحصالی خرقان شامل گندم، جو، 
حبوبات، بادام، کش��مش، و کرچک بوده است. در این بخش 
چهارپایانی مانند اس��ب )مادیان و نریان(، االغ، گاو، گوسفند، 
و بز نگاهداری می شده است )گلریز، 1368: 960� 965(. این 
اطالعات نشان می دهد س��اختار اقتصادی و معیشتی خرقان 
مبتنی بر کش��اورزی و دامپروری ب��وده و از این  رو چگونگی 
و م��کان نگاهداری غالت و احش��ام در منطقه اهمیت زیادی 

داشته است. 
     بر اس��اس متون تاریخی، پیش��ینۀ خرقان حداقل به نیمۀ 
اول سدۀ سوم هجری می رسد. ابن خردادبه در کتاب مسالک 
قان« میان هم��دان و قزوین نام  و ممال��ک از »روس��تای َخرَّ

برده اس��ت، همچنین ابن ُرس��ته در االعالق النفیسه )حدود 
س��ال 290ق( به روس��تای خّرقان، در مس��یر راه همدان به 
قزوین اش��اره کرده اس��ت )پرهی��زکاری، 1391: 17� 20(. 
یاقوت حموی )قرن 7 هج��ری( نیز در معجم  البلدان خرقان 
قان ]َخ َر َر[ دیهی  را جزء خاک قزوین ذکر کرده اس��ت: »َخرَّ
از همدان اس��ت که به قزوین پیوسته شد« )حموی بغدادی، 

   .)284 :1380
     وجود تپه های تاریخی نیز دلیل دیگری بر قدمت سکونت 
در منطقه اس��ت. تا سال 1384ش در حدود 60 تپۀ تاریخی 
در منطقۀ خرقان و آبگرم در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده 
است که از میان آن ها می توان به تپۀ آرایری باشو )دورۀ پیش 
از تاریخ و تاریخی(، تپه های قزالر قلعه س��ی )پیش از تاریخ � 
تاریخی(، تپۀ طبلش��کین )اسالمی(، تپۀ تکین 2 )اواخر دورۀ 
تاریخی � اس��المی(، تپۀ کهنه  کند )پیش  از تاریخ تا اسالمی( 
تپۀ یانخ بالغ 1 )تاریخی � اس��المی( تپۀ قبرس��تان توپخانه 
)ه��زارۀ اول پی��ش از میالد تا اس��المی( و محوط��ۀ تاریخی 
کهنه  قبرستان )پیش از تاریخ تا اسالمی( اشاره کرد )پازوکی 
و ش��ادمهر، 1384: 264� 302(. برج ه��ای دوگانۀ خرقان از 
ش��اخص ترین بناهای تاریخی در زمین��ۀ تزیینات آجری نیز 
متعلق به دورۀ سلجوقی هس��تند. وجود آثار متعدد تاریخی، 
پیدایش و تداوم س��کونت در منطقه را به دورۀ پیش از تاریخ 

می رساند. 

نقشۀ 1. موقعیت منطقۀ خرقان در نقشۀ استان قزوین
 .)www.amar.org.ir، 1393 مأخذ: سایت مرکز آمار کشور(
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2. گونۀ دست کندهای روستای طبلشگین )طبلشكین/ 
طبل اشكن( 

     طبلش��گین از روس��تاهای خرقان غربی اس��ت که در 49 
درجه و 5 دقیقۀ طول ش��رقی و 35 درجه و 49 دقیقۀ عرض 
ش��مالی و ارتفاع 1640 متری از س��طح دریا واقع شده است 
)نقش��ۀ 3(.  این روس��تا ]در[ دش��تی با آب  و هوای س��رد و 
خش��ک و در 41 کیلومت��ری ش��مال  غربی آوج ق��رار دارد. 
کار و پیش��ۀ س��اکنان روستا کش��اورزی، دامداری، باغ داری، 
کارگری، پیش��ه وری، و فرش بافی اس��ت )فرهنگ جغرافیایی 

کبودرآهنگ، 1369: 143(. 
     پیش��ینۀ شکل گیری روستا مشخص نیست اما با توجه به 
وج��ود تپه ها و محوطه های تاریخی پیرامون روس��تا، ازجمله 
گورتپه یا گبرتپه )دورۀ اسالمی( تپۀ آق داش )دوِرۀ اسالمی(، 
تپ��ۀ طبلش��کین )دورۀ اس��المی( در 20 متری روس��تا، تپۀ 
طبلشکین 3 )قرون اولیۀ اسالمی و سلجوقی( در 250 متری 
روس��تا، تپۀ قبرستان )دورۀ اس��المی( تپۀ یانخ بالغ 1 )دورۀ 
تاریخی � اسالمی( در 90 متری روستا، تپۀ یانخ بالغ 3 )دورۀ 
تاریخی � اس��المی( در 750 متری روستا، و تپۀ یانخ بالغ 2 
)دورۀ پیش از تاریخ تا اس��المی( در جنوب روستا )پازوکی و 
ش��ادمهر، 1384: 264 302( معلوم می شود که سکونت در 
این قس��مت به دوران پی��ش از تاریخ و تاریخی بازمی گردد و 

از دوران اسالمی تاکنون تداوم داشته است. طبق سرشماری 
سال 1312ش، 251 تن سکنه در این روستا زندگی می کرده 

 اند )گلریز، 1368: 967(. 
     اگر واژۀ طبلش��کین را ترکیبی از طبل و اشکین یا اشکن 
بدانیم، آنگاه طبل به معنی دهل زدن و یا وس��یلۀ موس��یقی 
)لغت  نامۀ دهخدا، ذیل »طبل«( و اش��کین تغییریافتۀ اشکن 
و مخفف آن ش��کن به مفهوم لحن و سرود )لغت  نامۀ دهخدا، 
ذیل »اش��کن«( است که در ترکیب با طبل، معنادار است. اما 
چنان چه فرض شود که طبل تغییر یافته واژۀ تبل است، آنگاه 
تبل به معنی چین و ناهمواری پوست بادام )لغت  نامۀ دهخدا، 
ذیل »تبل«( در ترکیب با شکن به معنی چین و شکنج )لغت

نام��ۀ دهخدا، ذیل »ش��کن«( می تواند بر زمینی اطالق گردد 
که چین خوردگی آن شبیه پوست بادام است.  

مح��دودۀ روس��تای قدی��م طبلش��کین ب��ر دامن��ه و ف��راز 
چین خوردگی ها واقع ش��ده و اطراف آن نس��بتاً هموار است. 
روس��تا دارای بافتی متراکم بوده و بیش تر ابنیۀ آن یک طبقه 
ب��وده  اند. مصالح به  کار رفته در س��اخت بناها عمدتاً خش��ت 
)س��وای حمام تاریخی و بناهای عمومی نوساز مانند مسجد( 
و س��ازۀ آن ها متشکل از دیوار باربر و سقف مسطح با تیرهای 
چوبی بوده اس��ت. در الیۀ زیرین خاک زاغه های روستا واقع 

شده  اند. )تصویر 1(

نقشۀ 2. موقعیت منطقۀ خرقان و روستاهای مورد نظر در نقشۀ استان قززین
 .)www.amar.org.ir، 1393 مأخذ: سایت مرکز آمار کشور(
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     نسبِت موقعیت دست کندهای زیرزمینی با بناهای خشتی 
سطح زمین، به دلیل میزان باالی تخریب بناهای ساخته  شده 
بر س��طح زمی��ن در این مرحل��ه قابل بیان نیس��ت و نیاز به 
بررسی های جامع  تر دارد. آنچه به طور کلی مشاهده می شود 
این اس��ت که برخی از دست کندها در دامنۀ تپه و متصل به 
بافت روس��تا و اکثریت دیگر در زیر حیاط خانه ها واقع ش��ده 
 اند. آنچه در نگاه اول از این فضاهای زیرزمینی به چشم می

آید، روزنه ایی در کف زمین اس��ت ک��ه بعضاً دور آن ها دارای 
برآمدگی کوتاهی اس��ت. به علت شدت تخریب آثار معماری 
روستا، نمی توان با قاطعیت در مورد تعبیۀ نورگیرها در سطح 
زمین سخن گفت، ولی با توجه به شواهد برجای  مانده به نظر 
نمی رس��د این روزن ها حاصل ریزش طاق دست کند باشد. به 
این ترتیب فضای دس��ت کندها عمدتاً در زیر حیاط و فضای 
خالی از بنا س��اخته شده تا ضمن برخورداری از نور و تهویه، 

نقشه 3. موقعیت جغرافیایی روستای قدیم و جدید طبلشگین )ترسیم از: نگارندگان، 1394(.

تصویر 1. نمای جنوبی بافت روستا، سمت راست جاده آبگرم به حصار ولیعصر )برجهای خرقان( )عکس از: نگارندگان، 1394(.
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ایمنی بیش ��تری را از نظر س��ازه ای برای خانه های روستایی 
فراهم کند. چون الیه های خاک، چسبندگی و مقاومت زیادی 

در برابر تحمل فشار نشان نمی دهد. 
     رؤی��ت چن��د نمون��ۀ باقی مان��ده از ورودی زاغه ها، وجود 
دسترسی خوانا و تعریف  شده ای از سطح زمین به فضای زاغه 
را محرز می س��ازد. دسترسی یادشده ش��امل داالن باریک و 
شیب  داری است که ورود به زاغه را ممکن می کند )تصویر 2(.    

تصویر 2. ورودی دست کند شمارۀ 1  )عکس از: نگارندگان، 1394(.

تصویر 3. فضای مرکزی دست کند شمارۀ 1
)عکس از: نگارندگان، 1394(.

     در دس��ت کند ش��مارۀ 1، بخش��ی از داالن ورودی ک��ه 
در س��طح زمین واقع بوده خراب شده و نمای ورودی معلوم 
نیس��ت. داالن مذکور با ش��یب نس��بتاً تندی به فضای زاغه 
می رسد. زاغه متشکل از چند فضای مستقل است که به یک 

فضای مرکزی راه دارند )نقشه 3 و4(.
     فضاهای مذکور دارای پالن گرد و دایره  ای هس��تند. این 
فضاها که نسبتاً هم  اندازه هستند، توسط داالن  به هم راه دارند. 
یکی از فضاها به داالن ورودی راه دارد. فضای کوچک تری نیز 
ب��ا پالن بیضوی به داالن دیگری مابین دو فضای زاغه متصل 
است. به این ترتیب فضاهای مختلف دست کند را می توان به 
دو دسته تقس��یم کرد. فضاهای بزرگ تر با مقطع گرد و قطر 
بی��ن 4 تا 4/5 متر و فض��ای کوچک تر با پالن بیضوی با قطر 

تقریبی 2/5 متر )قطر کوچک( و 3/5 )قطر بزرگ( متر. 
     کیفیت معماری فضاهای بزرگ تر یک س��ان است و این امر 
در م��ورد فض��ای مرکزی که نام برده ش��د نیز صدق می کند 
)تصوی��ر 3 و 4(. فقط از نظر کاربری و نورگیری می توان بین 
آن ها تفاوت قایل شد. این نظام در دیگر دست کندهای روستا 
نیز دیده می ش��ود. فضای مرکزی با داشتن آخور های منفرد 
ک��ه در کنار هر ی��ک »اَخیه« نیز تعبیه ش��ده، اختصاص به 
حیواناتی مانند اس��ب و االغ و گاو داش��ته و دیگر فضاها که 
دارای آخوره��ای خطی ممت��د بوده و ارتف��اع آن ها کوتاه  تر 
اس��ت )تصویر 5(، متناسب برای استفادۀ گوسفند و بز است. 
آخورهای یادش��ده در دیوارۀ زاغه کنده ش��ده و لبۀ آن ها با 
چینه چیده ش��ده اس��ت. در موارد اندک نیز آخور به صورت 
برآمده از دیوار با چینۀ کوتاهی به بدنۀ اصلی دست کند الحاق 
ش��ده  اس��ت )تصویر 6(. فضای کوچک تر یادشده با توجه به 
ابعاد و ارتفاع آخور به بره ها و بزغاله ها اختصاص داشته است. 
بنابر شواهد موجود، فضاهای زاغه توسط درهای چوبی از هم 
تفکیک می شده است. در صورت نیاز دیوار چینه ای به منظور 
فراهم کردن پایه ای برای نصب چهارچوب درها، ساخته  شده 

است. 
     حج��م داخلی فضاهای اصلی، ش��بیه مخ��روط در زمین 
کنده ش��ده اس��ت. فضای داخلی از 1 متری کف موجود به

 تدریج جمع ش��ده تا در نهایت به روزنی که برای نورگیری و 
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تهویه در نظر گرفته شده ختم می  شود )نقشه 4(. با توجه به 
آسیب های وارده،   قطر نورگیرهای اولیه قابل تعیین نیست، 
اما ضخامت دهانۀ نورگیرها به حدود 1 متر می رس��د )تصاویر 

7 و 8(.
     در دس��ت کند ش��مارۀ 2، ورودی سالم تر مانده و مشخص 
اس��ت که در زیر یکی از فضاهای مس��کونی قرار داشته است 
)تصویر 9(. بنابر آنچه مش��اهده می  شود، این ورودی از معبر 
عمومی روستا منشعب ش��ده و دارای داالن طویلی است که 

با یک خم قائم به داالن دیگری می رس��د که موازی با داالن 
ورودی اس��ت )تصویر 10(. داالن ورودی دارای پوشش طاق 
آهنگ خش��تی بوده و به س��بب طول زیاد، شیب مالیم تری 
نس��بت به نمونۀ قبل��ی دارد. در انتهای داالن وروردی و آغاز 
داالِن زاغه، فضای کوچک��ی قرار دارد که به بره ها و بزغاله ها 
اختصاص داش��ته و ادام��ۀ داالن به فضای زاغ��ه راه می یابد. 
فضای زاغه دارای مش��خصاتی مش��ابه فض��ای مرکزی زاغۀ 
شمارۀ 1 اس��ت )نقشۀ 5(. فروریختن سقف زاغه وضعیت آن 
را نامشخص کرده است. مس��دود کردن داالن دیگری که به 
فضای اصلی زاغه راه داش��ته با چینه، وجود فضاهای دیگری 
را � مش��ابه آنچه در دس��ت کند شمارۀ 1 وجود داشت � قوت 
می بخش��د )تصاویر 11 و 12(. روزن تعبیه  شده در داالن این 
زاغه، که به معبر دسترس��ی دارد در نوع خود خاص اس��ت و 
وجود یک ورودی دیگر را محتمل می سازد )نقشۀ 6()تصاویر 

13 و 14(.
     ب��ه نظر می رس��د که دس��ت کندهای موج��ود دارای یک 
ورودی بوده است، ولی در برخی موارد که ادامۀ مسیر توسط 
دیوار چینه ای مسدود ش��ده، احتمال ایجاد دسترسی جدید 

نقشۀ 3. پالن دست کند شمارۀ 1 )ترسیم از: نگارندگان، 1394(.

نقشۀ 4. برش الف � الف دست کند شمارۀ 1 
)ترسیم از: نگارندگان، 1394(.
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قوت می  گیرد. مس��دود کردن فضاهای دس��ت کند به معنی 
تقس��یم آن نیز هست. در یک نمونه از دست کندهای روستا، 
فضای اصلی زاغه توس��ط دیوار خش��تی به دو بخش تقسیم 
ش��ده بود. این موضوع حکایت از نظام مالکیتی دس��ت کندها 

دارد. 
     در بررس��ی معماری دس��ت کندهای روستای طبلشگین، 
نقش جنس خاک در ش��کل گیری و فضاس��ازی دست کندها 
آش��کار است. جنس خاک بستر روستا که عمدتاً رس فشرده 
)در برخی قس��مت ها الیه های ش��ن نیز دیده می شود( است، 

ایجاد فضاهایی با پالن گرد و قطر کم تر از 4/5 متر را حتمی 
می س��ازد. به همین عل��ت در صورت نیاز، زاغ��ه دارای چند 
فضای دایره  ای اس��ت که توس��ط داالن هایی به طول حداقل 
1/5 متر به هم راه دارند. شکل گیری سقف مخروطی با شیب 
زی��اد نیز به علت چس��بندگی و مقاومت پایین خاک اس��ت. 
دس��ت کندهای روس��تا فاقد آمود بوده و تنها بخشی از بدنۀ 
آخور ه��ا دارای اندود کاه گل اس��ت. در مجموع معماری این 
دست کندها مناسب سکونت انسان نبوده و هیچ نشانی نیز از 
سکونت در آن ها مشاهده نشد. البته قطعیت بخشیدن به این 

تصویر 6. آخورهای منفرد چینه ای در دست کند شمارۀ 1 
)عکس از: نگارندگان، 1394(.

تصویر 5. آخورهای خطی ممتد تعبیه  شده در بدنۀ دست کند شمارۀ 1 
)عکس از: نگارندگان، 1394(.

تصویر 4. فضای مرکزی دست کند شمارۀ 1 )عکس از: 
نگارندگان، 1394(.

تصویر 7 و 8. نورگیر دست کند شمارۀ 1 
)عکس از: نگارندگان، 1394(.
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نقشۀ 5. پالن دست کند شمارۀ 2 
)ترسیم از: نگارندگان، 1394(.

تصویر 9. نمای ورودی دست کند شمارۀ 2 
)عکس از: نگارندگان، 1394(.

تصویر 10. داالن ورودی دست کند شمارۀ 2
 )عکس از: نگارندگان، 1394(.
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تصویر 11. فضای اصلی دست کند شمارۀ 2 و دیوار چینه ای مسدودکننده
   )عکس از: نگارندگان، 1394(.

نقشۀ 6. برش الف � الف دست کند شمارۀ 2 
)ترسیم از: نگارندگان، 1394(.

 تصویر 12. فضای اصلی دست کند شمارۀ 2     
 )عکس از: نگارندگان، 1394(.
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فرض نیازمند بررسی های بیش تر است. 

3. گونۀ دست کندهای روستای ارتش آباد )ِسگَمس آباد(
ارتش آب��اد از روس��تاهای خرقان ش��رقی اس��ت ک��ه در 41 
کیلومتری ش��مال  شرقی آوج در 49 درجه و 26 دقیقۀ طول 
شرقی و 35 درجه و 40 دقیقۀ عرض شمالی و ارتفاع 1760 
متر از سطح دریا واقع شده است. کوه دربند در جنوب  شرقی 
و کوه زمس در 2 کیلومتری جنوب   ش��رقی آبادی قرار دارند 
)تصویر 15(. کار و پیشۀ مردمان روستا کشاورزی، دامداری، 
باغ داری، کارگری، پیش��ه وری، و پرورش طیور و زنبور عسل 
اس��ت )فرهنگ جغرافیایی کبودرآهن��گ، 1369: 18(. طبق 
سرشماری سال 1312ش تعداد 1172 تن در روستا سکونت 

داشته  اند )گلریز، 1368: 967(.

     نزدیک ترین محوطۀ تاریخی به روستا تپۀ تکین 2 )دورۀ 
اواخر تاریخی � اس��المی( اس��ت که در 2500 متری جنوب 
 غربی روستا واقع شده است )پازوکی و شادمهر، 1384: 264� 
302(. در سال 1341ش زلزلۀ بویین زهرا باعث ویرانی روستا 
ش��د و روستای جدید با نام ارتش آباد به فاصله  ای از روستای 
قدیم ساخته شد. نام روستای قدیمی ِسگَمس آباد بود )نقشۀ 

.)7
     وجه تس��میۀ روستا در ترکیب دو واژۀ ِسگ و َمس نهفته 
اس��ت. َمس بنا بر لغت نامۀ دهخدا مزید مؤخر امکنه اس��ت. 
اما ِس��گ فاقد معنی اس��ت مگر آنکه فرض ش��ود تغییریافتۀ 
واژۀ سِ��ک اس��ت. واژۀ سِک معنی س��رکه می دهد )لغت  نامۀ 
دهخدا، ذیل »ِس��ک«( اما چنانچه َس��ک تلفظ ش��ود دارای 
معانی متعددی است و در ترکیب با َمس معانی قابل توجهی 

 تصویر 14. بخشی از داالن دسترسی 
 )عکس از: نگارندگان، 1394(.

تصویر 15. نمایی از روستای قدیمی ارتش آباد و باغ های آن )عکس از: نگارندگان، 1394(. 

تصویر 13. داالن ورودی دست کند مرکزی و نورگیر
   )عکس از: نگارندگان، 1394(.
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دارد. دهخدا برای َس��ک این معانی را برش��مرده: بند آهن و 
میخ، میخ آهنین، چاه تنگ سر، بنای راست و درست، سوراخ 
تنن��ده )عنکبوت(، راه بس��ته، زمین کندن به آهن، اس��توار 
کردن چیزی را، و میخ  دوز کردن در به آهن )لغت  نامۀ دهخدا، 
ذیل »َس��ک«(. همچنین ُس��کُّ  الِمسک مرکبی است از چند 
گیاه و عسل )لغت  نامۀ دهخدا، ذیل »سک المسک«(. از میان 
واژگان بیان  ش��ده، َس��ک به معنی زمین کن��دن به آهن در 
ترکیب با مَس و آباد، انطباق بیش ��تری با وضعیت روس��تای 

قدیم که دارای دست کندهای زیرزمینی است، دارد. 
     روس��تای سگمس آباد بر دامنۀ تپه ای واقع شده است که 
جبهۀ غربی آن با شیب طبیعی به دره ای سرسبز که رودی در 
آن جریان دارد، به باغ و بس��تان ها ختم می شود. ساختمان ها 
با تبعیت از شیب تپه به صورت پلکانی قرار داشته  اند. بقایای 
بر جای  مانده حاکی از آن است که محدودۀ روستا بسیار وسیع 
بوده است. روستای سگمس آباد از زمان زلزلۀ سال 1341ش 
متروک ش��ده و بقایای آن دست  نخورده باقی مانده است. این 
وضعیت باعث ش��ده تا بت��وان به اطالعات نیم قرن گذش��تۀ 

روستا )بدون تغییر عمده ای( دست یافت. 
     ساختار سگمس آباد واجد الگوهای رایج بناهای روستایی 
بوده که در آن بناهایی با ساخت مایۀ گلی متشکل از فضاهای 
چهارگ��وش با دیوارهای خش��تی باربر و پوش��ش تیر چوبی، 
باف��ت متراکمی را ش��کل می داده  اند. در الی��ۀ زیرین زمین، 
بافت دیگری متش��کل از دس��ت کندهای متع��دد قرار گرفته 

است. 
     جنس بس��تر روس��تا تفاوت آش��کاری با بس��تر روستای 
طبلش��کین دارد. خاک زمین منطقه، حاوی ترکیبات ش��ن 
و ماس��ه )ماسه  س��نگ: اندازۀ دانه ها کم ت��ر از 2 میلی متر( و 
سنگ های درشت دانه )سنگ شکسته( است که با خاک رس 
به عنوان چسباننده، بستر متراکمی با مقاومت مطلوب جهت 

ایجاد دست کند فراهم کرده است. 
     دس��ت کند ش��مارۀ 3 ک��ه آن را می توان گون��ۀ متداول 
روستای سگمس آباد دانست، شامل یک فضای وسیع مرکزی 
حفرش��ده در دل زمین است که به فرم کلی یک چهارگوش 
ارگانیک به ابعاد تقریبی 8 در 3 متر به نظر می  رسد. فضاهای 

نقشۀ 7. محدوۀ روستای قدیم و جدید ارتش آباد  )ترسیم از: نگارندگان، 1394(. 
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نقشۀ 8. پالن دست کند شمارۀ 5   )ترسیم از: نگارندگان، 1394(. 

دیگ��ری با فرم های گرد ی��ا آزاد به فض��ای مرکزی ملحق و 
آن را کام��ل نموده  اند. این فضاها بعضاً توس��ط دیوارۀ چینۀ 
الحاق��ی و در چوبی � که اثری از آن برجا نیس��ت � از فضای 
مرکزی جدا می ش��ده  اند. در همۀ فضاها آخور دیده می شود 
که به دو گونه ساخته شده  اند: منفرد و خطی که یا در داخل 
دیواره دس��ت کند تعبیه شده اند و یا به کمک خشت و چینه 
برپا ش��ده  اند. اگرچه فضای دست کند فرم هندسی مشخصی 
نداشته است، اما حالت همگن دیواره  ها و سقف نشان از توجه 
س��ازندگان دس��ت کند در ایجاد فضایی متعادل دارد. دیواره 
و س��قف دس��ت کند فاقد اندود بوده ولی در قس��مت هایی از 
آثار، باقی ماندۀ دوده با قطر نس��بتاً زیاد ب��ر جدارۀ فضا قابل 
رؤیت اس��ت. در کنار دس��ت کند موصوف، دست کند دیگری 
قرار گرفته که راه ارتباطی آن ها با چینه مس��دود شده است. 
در حال حاضر دسترس��ی به دست کند شمارۀ 4 � که به نظر 
می رسد زمانی جزئی از دس��ت کند شمارۀ 3 بوده � از طریق 
یک��ی از جبهه های آن امکان پذیر اس��ت. به علت تخریب این 
جبهه و وجود آوار، ش��اهدی مبنی ب��ر وجود و یا عدم وجود 

ورودی به دس��ت کند دیده نمی ش��ود. این دس��ت کند بسیار 
بزرگ بوده و طولی در حدود 20 متر دارد. با آنکه دس��ت کند 
از نظام فضایی ش��بیه دس��ت کند ذکرش��ده تبعیت می کند، 
دیواره ها و سقف آن کاماًل بی نظم کنده شده  اند. آثار ریختن 
قطعات خاک از جداره ها و سقف هویداست. آوار بسیاِر داخِل 
دس��ت کند امکاِن مش��اهده احتمالی آخوره��ا را از بین برده 
اس��ت. آثار دوده نیز بر جدارۀ دست کند مشاهده نمی شود. به 
این ترتیب دو فرضیه در خصوص مجموعۀ دس��ت کند شمارۀ 
3 و 4 می توان مطرح کرد: فرض اول اینکه فضای دس��ت کند 
ش��مارۀ 3 زمانی محل سکونت انسان بوده و دست کند شمارۀ 
4 با ورودی مجزا مورد استفاده دام و احشام بوده است. بعدها 
دست کند اصلی تغییر کاربری داده و به احشام اختصاص داده 
شده است و به دنبال آن دو فضای دست کند را از هم تفکیک 
کرده  اند. فرض دوم مبنی بر این اس��ت که فضای دست کند 
ش��مارۀ 3 پس از تغییر کاربری از سکونت گاه انسانی به آغل، 
گس��ترش یافته اما به دلیل سس��ت بودن سقف و جداره های 
دست کند شمارۀ 4 مس��دود شده است. در انتهای دست کند 

105



تصویر 17. فضای اصلی دست کند شمارۀ 5  )عکس از:: نگارندگان، 1394(.

  نقشه 9. برش الف � الف دست کند شمارۀ 5
)ترسیم از: نگارندگان، 1394(. 

 تصویر 16. بخشی از فضای دست کند شمارۀ 5
)عکس از: نگارندگان، 1394(. 

تصویر 19. نمایی از طاقچه های دست کند شمارۀ 5  )عکس از: نگارندگان، 1394(.تصویر 18. نمایی از دست کند شمارۀ 5  )عکس از: نگارندگان، 1394(. 
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ش��مارۀ 4 و همچنین برخ��ی از بخش های جداره، خاک رس 
متراکم )بدون سنگ ریزه و ماسه( دیده می شود.   

     دس��ت کند ش��مارۀ 5 که در سطح روس��تا مشابهی برای 
آن پیدا نش��د، ش��امل فضایی به ابعاد 7 در 3 متر اس��ت که 
بس��یار منظم تر از دیگر دست کندهای روس��تا است )تصویر 
16( )نقش��ه 8(. ویژگی خاص این دس��ت کند اندود ش��دن 
جدارۀ داخلی تا زیر س��قف  با کاه گل )و احتماالً اندکی گچ( 
و مس��طح بودن دیواره های دست کند است )نقشۀ 9(. سمت 
ورودی دس��ت کند دارای دیوار خش��تی � چینه ای است. فضا 
در ابتدای ورود دارای طاق نما و طاقچه و در انتها دارای آخور 
خطی اس��ت )تصاویر 17 تا 19(. تضاد اس��تفادۀ دوگانۀ فضا 
توسط انسان و دام در این دست کند تا اندازه ای پیچیده است. 
وجود یک فضای جنبی با سقف دودآلود سکونت انسان را در 
دس��ت کند تأیید می کند. اما عدم وجود دوده در فضای اصلی 
در تضاد با موضوع یادش��ده اس��ت. با توجه ب��ه تمیزی اندود 
می ت��وان فرض کرد که این فضا که قباًل مس��کونی بوده برای 
اس��تفاده در دورۀ معاصر )اواخر دهۀ 1330ش( تمیز و اندود 
ش��ده است، لیکن کسی در آن س��اکن نشده و برای استفادۀ 

دام تغییر کاربری یافته است. 
     ب��ا توج��ه به م��دت زمان طوالنی سپری  ش��ده از تخریب 
روس��تای سگمس آباد، بیش تر آثار باقی مانده از زلزله در سطح 
زمین محو شده است. این موضوع نحوۀ پیوند دست کندها با 
بناهای مس��کونی را با ابهام مواجه س��اخته است. با توجه به 
دست کندهای موجود که فاقد روزن تهویه و نورگیری هستند 
و همچنی��ن مقاومت مطلوب خاک، می توان نتیجه گرفت که 
ابنیۀ روستا بر روی دست کندها ساخته شده  بوده اند. این امر 
امکان آزادی بیش ��تری در چگونگی ش��کل گیری بافت روستا 
می دهد. به عبارت دیگر لزومی به طراحی و س��اخت هم زمان 

بنا و دست کند نبوده است. 

4. نتیجه گیری  
مطالعۀ انجام  ش��ده در خرق��ان، مؤید وجود دس��ت کندهای 
روس��تایی در گس��ترۀ وس��یعی از غرب دش��ت قزوین است. 
قرارگی��ری قِ��روه ب��ا دس��ت کندهای خ��اص خ��ود، وجود 

دست کندهای روستایی را در غرب منطقه و داخل خاک خمسه 
)زنجان( محتمل می س��ازد. علل ش��کل گیری دست کندهای 
روس��تایی در این گستره رابطۀ مس��تقیمی با ساختار خاک 
منطقه و اقلیم سرد آن دارد. مطالعات زمین شناسی می تواند 
روش��ن کند که آیا بس��تر مناس��ب خاک برای دس��ت کند، 
تأثیری در مکان  گزینی روس��تاها داشته است یا نه؟ وضعیت 
دست کندهای دو روستای طبلش��کین و سگمس آباد دو نوع 
برخورد را در رابطه با س��اختار خاک بس��تر مشخص می کند 
که به س��اخت گونه های متفاوتی از دس��ت کند منجر ش��ده 
است. پژوهش محوطه ها و تپه های تاریخی عالوه بر کمک به 
یافتن پاسِخ سؤال مطروحه، در سیر تحوالت تاریخی سکونت 
منطقه که دس��ت کندها نیز جزئی از آن ب��وده اند، تأثیرگذار 
است. دس��ت یابی به تاریخ و پیشینۀ شکل گیری دست کندها 
نیز از این نظر حائز اهمیت اس��ت. ش��واهد نشان می دهد که 
تعدادی از دس��ت کندهای روستایی قبل از استفاده به عنوان 
محل نگاهداری دام و احشام، محل سکونت انسان ها بوده است. 
اما مش��خص نیست چه تعداد از دست کندها در یک روستا و 
چه تعداد روستا در منطقه واجد چنین خصوصیاتی بوده  اند. 
چگونگی پیوند و ترکیب دس��ت کندها با بافت روستایی نیز از 
ابهاماتی است که نیاز به مطالعۀ عمیق تر دارد. بررسی اجمالی 
دو روس��تای طبلشکین و س��گمس آباد تفاوت عمده ای را در 
پیون��د میان الیۀ معماری زیرزمین با س��اختار بافت روی آن 
نش��ان می دهد. در بافت روستایی طبلشکین پیوند بین بافت 
روستا و دست کندهای زیرزمینی بسیار قوی تر از سگمس اباد 
اس��ت. اینکه آیا دس��ت کندها هم زمان با ساخت ابنیۀ روستا 
س��اخته شده اند یا خیر موضوع جداگانه ای است که مطالعات 
مبس��وطی را طلب می کند. اما اگر دست کندها هم  دورۀ بافت 
روستایی نباشند، باید گفت که بر اساس بافت روستایی شکل 
گرفته  اند. زیرا به واس��طۀ مقاومت خاک در گزینش فضاهای 
زاغ��ه مجبور به انتخاب فضا در زی��ر محوطۀ باز بوده  اند. اگر 
بافت روس��تایی از دس��ت کندها تبعیت می کرد، نمی توانست 
س��بب خلق این سیس��تم ارگانیک بافت روس��تایی شود که 
با توجه به تخریب های موجود نظامش کاماًل مش��هود اس��ت. 
در س��گمس آباد وضعیت به گونۀ دیگری است. شیب طبیعی 

107



بس��تر و مقاومت خاک روستا موجب ش��ده تا دست کندها با 
نظم نس��بی در کنار هم قرار گیرند و محدودیتی در چگونگی 
ش��کل گیری بافت روس��تا ایجاد نکنند. این عامل، اس��تقالل 
دست کندها را از بافت روستا محتمل می سازد. با توجه به این 
که آثار سکونت در دست کندهای این روستا مشاهده می شود، 
احتمال اینکه روستا در ابتدا مجموعه ای از دست کندها بوده 
و بافت روستا بعدها بر روی این دست کندها احداث شده قابل 

بررسی است. 
     فرهنگ دس��ت کندهای روستایی نیز از موضوعات مهمی 
اس��ت ک��ه همراه ب��ا معماری و باف��ت دس��ت کندها، نیاز به 
مطالعه دارد. چگونگی احداث و اس��تفاده از فضاهای مختلف 
دس��ت کند، نحوۀ بهره برداری و نقش دست کندها در زندگی، 
مالکی��ت، و... از موضوعات مهمی اس��ت ک��ه در این پژوهش 

فرصت کافی برای پرداحتن به آن ها نبود. 
     بنابر آنچه مش��هود اس��ت دس��ت کندهای طبلشکین در 
پیوند نزدیکی با بناهای ساخته  ش��ده بر سطح زمین بوده  اند. 
این موضوع از نظر مالکیت و نحوۀ اس��تفاده، بر ش��کل گیری 
دس��ت کندها تأثیر داش��ته است. در س��گمس آباد با توجه به 
وسعت و میزان آسیب های وارده بر بافت، نتیجه گیری در این 
خصوص مشکل تر است و نیازمند مطالعۀ نمونه های مشابه در 

روستاهای دیگر است. 
     تکنولوژی س��اخت و احداث دس��ت کند نیز در نمونه های 
بررسی  ش��دۀ روس��تاهای طبلشکین و س��گمس آباد متفاوت 
است. این تکنولوژی اگرچه بستگی مستقیمی با کیفیت خاک 
داشته اما نباید فراموش کرد که تکنولوژی به زمان نیز وابسته 
اس��ت. از دیدگاه معماری و تکنولوژی ساخت، دست کندهای 
طبلشکین پیش��رفته تر از دست کندهای سگمس آباد هستند. 
ایج��اد فضاهای متع��دد در رابطه با یکدیگ��ر و متأثر از بافت 
روس��تا، تعبیۀ روزن در س��قف برای تهویه و نورگیری، به کار 
بردن پالن گرد با س��قف مخروطی مرتف��ع با هدف مقاومت 
بیش تر س��ازه ای، و... اگرچه ناشی از ویژگی های زمین و بستر 
روس��تا اس��ت اما نشان از پیش��رفت دانش س��اخت دارد. به 
همین لحاظ می توان دس��ت کندهای طبلش��کین را متأخرتر 

از سگمس آباد دانست. 

     آنچه به عنوان نتیجه در این مقوله بیان ش��د بر اس��اس 
بررس��ی های صورت  گرفت��ه از تعداد مح��دودی نمونه بود. به 
منظور رس��یدن ب��ه نتایج جامع نیاز به مطالعات گس��ترده و 
عمیق  ت��ر اس��ت. تعییین گس��ترۀ پراکندگی دس��ت کندها و 
روس��تاهای واجد آن، رابطۀ دس��ت کندها با وضعیت زمین و 
اقلیم منطقه، گونه شناس��ی دس��ت کندها در منطقه و رابطۀ 
آن ها با س��کونت، پیشینه و تاریخ ش��کل گیری دست کندها، 
نحوۀ پیوند دس��ت کندها با بافت روستایی، و فرهنگ زندگی 
مرتب��ط با دس��ت کندها و...، از جملۀ موضوعاتی هس��تند که 
بدون مطالعۀ آن ها امکان ش��ناخت جامع دست کندها وجود 

ندارد. 
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