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چکیده

شــهر فردوس در اســتان خراســان جنوبی در زلزله دهم شهریور سال ۱۳4۷ دچار تخریب وسیعی شد. در 

گروهی به رهبری یکی از شــخصیت های مذهبی،  گروه تقســیم شــدند.  مرحله ی بازســازی، مردم به دو 

محلی را که بعدها به اسالمیه شهرت پیدا کرد برای بازسازی پیشنهاد دادند و گروه دوم کسانی بودند که 

در فردوس ماندند. در نهایت با تصمیم دولت، شهر جدید مجاور شهر قدیم ساخته شد. در شهر جدید، 

کردند. در واقع بعد  عده ای از مردم از ساختمان های دولتی استفاده نکرده و خود شروع به ساخت خانه 

از زلزله، ســه نوع فعالیت بازســازی با هم در حال اجرا بود. هدف این پژوهش، شــناخت بازســازی شهر و 

کالن )شهر( و خرد )مسکن( می باشد. در  مسکن فردوس بعد از زلزله و تحلیل وضعیت موجود در سطح 

راستای رسیدن به این اهداف، از رویکرد کیفی استفاده شده است و روش های اصلی گردآوری اطالعات، 

مشاهده، بررسی اسناد و مصاحبه عمیق می باشد. از نتایج این پژوهش چنین برمی آید که بعد از گذشت 

48 سال از وقوع زلزله، هر دو بازسازی مردمی و دولتی ماندگار می باشد. اما در مناطق دولتی ساز، توجه 

کارایی شــهر و مســکن  شده است در عوض سنت ها و نیاز های اقتصادی،  بیشــتری به افزایش مقاومت و 

گرفته است.  کمتر مورد توجه قرار  کنین  اجتماعی و فرهنگی سا

واژه های کلیدی
 بازسازی، زلزله، شهر فردوس، مسکن، بازسازی مردمی و دولتی.

که  کارشناســی ارشــد نگارنده اول تحت عنوان: "مستندسازی بازسازی شهر فردوس پس از زلزله سال ۱۳4۷ " اســت  *این مقاله برگرفته از پایان نامه 
گروه پژوهشی بازسازی پس از سانحه دفاع شده است. در شــهریور  ۱۳۹5 در دانشکده معماری و شهرسازی دانشــگاه شهید بهشتی، 
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مقدمه
فقــدان اطالعــات و مســتندات معتبــر از تجربیات بازســازی های 
گذشته، از جمله مهم ترین نقاط ضعف در مطالعات بازسازی در ایران 
قلمداد می شــود. بدیهی است مستند ســازی بازسازی های گذشته 
می تواند مفید باشد، لیکن بسیاری از اطالعات و تجربیات مربوط که 

بتوان از آنها برای برنامه ریزی های بعدی کمک گرفت، وجود ندارد.
کشورمان، در شهر فردوس اتفاق  یکی از این تجارب بازسازی در 
کــه با توجه به  افتــاد. فــردوس یکی از شــهرهای دیرینه ایران اســت 
موقعیت جغرافیایی و اقلیمی و لزوم تطابق با شرایط زیستی سخت 
کویری، واجد ویژگی ها و ابداع های زیبایی در ســاختار شهری بوده 
اســت. وقــوع زلزلــه ویرانگــر ســال ۱۳4۷ در دو روز متوالــی، موجــب 
تخریب و یا  آسیب به بیش از ۷۰ درصد ساختمان ها در شهر فردوس 
گردید. پس از زلزله، مردم به دو گروه تقسیم شدند. گروهی به رهبری 
یکی از شخصیت های مذهبی و با نفوذ، تقاضا داشتند شهر جدید 
ع و باغ ها به نام های  کیلومتر باالتر از فردوس، در نزدیکی مزار چنــد 
گروهی  بهشــت آباد و مقصود آباد )ییالقات فردوس( ساخته شود و 
خواهان ساخت شهر جدید در همان مکان یا نزدیک به آن بودند. 
که شــهر جدید در قسمت شرقی  در نهایت تصمیم دولت بر آن شــد 
شهر قدیم احداث شود. این امر سبب شد طرفداران انتقال شهر به 
سمت باغ ها، شهر فردوس را رها کرده و بازسازی جدیدی را در محل 
که بعدها شهر اسالمیه  بین روســتاهای بهشــت آباد و مقصود آباد، 
کنند. عالوه بر ایــن در فردوس نیز عــده ای از مردم  گرفــت، آغــاز  نــام 
که در ادامه ذکر خواهد شــد، از ساختمان های دولتی  بنا به دالیلی 
اســتفاده نکردند و خود در نزدیکی شهر قدیم )شمال شرقی( شروع 
به ساخت و ساز کردند. در واقع بعد از زلزله، سه نوع فعالیت بازسازی 
بــا هــم در حــال اجرا بــود. بازســازی دولت در شــهر جدیــد فردوس، 
گروهی دیگر از مردم در  بازســازی مردم در شــهر فردوس و بازســازی 
گذشــت 48 ســال از  اســالمیه. طبق پژوهش های نگارندگان بعد از 
اتمام بازســازی، هر دو شــهر پویا بــوده و زندگی در آنهــا جریان دارد.
کمــی در رابطــه بــا  کنــون مســتندات  کــه تا ایــن در حالــی اســت 
توصیــف و چگونگــی این دو نوع بازســازی و فرآیند آن از ابتدای بعد 
از زلزلــه و تحوالت آن تا کنون تهیه شــده اســت. لــذا در این پژوهش 
کــه بــا شــناخت و بررســی چگونگــی بازســازی  ســعی بــر آن اســت 
شــهرفردوس و تــا حــدی شــهر اســالمیه و تحلیــل بافــت شــهری و 
مسکن پس از سانحه و مسائل به وجود آمده در آن، به معرفی این 
تجربه بازســازی و ثبت و طبقه بندی ویژگی های منحصر به فرد آن 
پرداخته، تا در نهایت با آموختن درس هایی برای سایر برنامه های 
کاربردی  مشابه، بتوان تجربه های به دست آمده را در سوانح آینده 
کرد. در این راســتا، دو پرســش عمده مطرح شــد: ۱- روند بازســازی 
شــهر فردوس چگونه بوده است؟ ۲-چه تفاوت هایی بین بازسازی 

که توسط مردم در  که توسط دولت در فردوس انجام شد و بازسازی 
گرفت وجود دارد؟ بخش هایی از فردوس و اسالمیه صورت 

گی هــای مکانــی و منحصر به فرد این بازســازی  بــا توجــه به ویژ
و روش های در دســترس بــرای جمع آوری اطالعــات، رویکرد مورد 
کتشافی  کیفی می باشد و اطالعات به روش پیمایشی- ا اســتفاده 
کتشــافی و عمیق  و از طریق بررســی اســناد، مشــاهده و مصاحبه ا
که هنــگام وقوع زلزلــه حداقل ۱8  بــا 48 نفــر از بازماندگان ســانحه 
ســال ســن به بــاال داشــته اند، جمع آوری شده اســت. ســوال های 
مصاحبه نیز از ســه بخش مســکن پیش از زلزله، رخدادهای وقوع 
زلزله، نحوه امداد رسانی، اسکان موقت و اسکان دائم بوده است.

کیفــی  گفتــه مارشــال و راســمن )۱۳۷۷، ۱5۷( در رویکــرد   بنــا بــه 
روش های تحلیلی شامل پنج مرحله سازماندهی داده ها، طبقه بندی 
داده ها، آزمون فرضیه، جست و جو برای توجیه های مختلف داده ها 
گزارش اســت. در ایــن پژوهش، برای ســازماندهی  و نوشــتن و تهیــه 
داده ها، اطالعات جمع آوری شده از مرحله پیش از زلزله، حین وقوع 
زلزلــه و پــس از آن بــه ترتیــب زمان ذکر شده اســت. بــرای طبقه بندی 
داده ها در بررســی فرآیند بازسازی، چارچوبی بر اساس شاخص های 
مســتخرج از تجــارب مستند ســازی و تطبیــق آن بــا ویژگی هــای این 
بازســازی تدوین و بازســازی فردوس به دوســطح کالن )شــهر( و خرد 
کالن، شهر بر اســاس اصول  )مســکن( تقســیم شده است. در ســطح 
شهرسازی مورد بررسی قرار می گیرد. در سطح خرد نیز معیارهایی برای 
که بازسازی  گرفته شــد. به دلیل این  کن در نظر  بررســی دقیق تر مسا
شــهر فردوس در طی دوره های زمانی و با رویکرد های متفاوت انجام 
کن، به جای استفاده  شده اســت، برای دقت بیشــتر در بررســی مســا
از نمونه گیری ســاده، از نمونه گیری خوشــه ای اســتفاده شده اســت. 
کــه محــالت بــه چنــد دســته بــا ویژگی های یکســان  بــه ایــن ترتیــب 
تقســیم و از بین آنها، خانه هایی به صورت تصادفی انتخاب شــده و 
کن تحلیل شدند. بنابراین،  بر اســاس چارچوب مشــخص، این مسا
کمــی، به آن  کــه داده هــا و تحلیل هــای  کیفــی اســت  روش پژوهــش 
دقت بیشــتری بخشــیده و آن را کامل تر کرده است. فرضیه پژوهش، 
ماندگاری مسکن پس از گذشت 48 سال از وقوع زلزله می باشد و برای 
آزمون این فرضیه، از منابع موجود و مطالعه میدانی در محل استفاده 
شــده اســت. برای توجیه داده ها ســعی شده اســت، تحلیل هایی در 
هر یک از قســمت های شــهر و مســکن به طور تخصصی انجام شود. 
برای شــناخت روند بازســازی فــردوس، ابتدا الزم اســت مبانی 
نظــری ایــن حــوزه مــرور شــود و بــه مســکن و شــهر فــردوس پیــش 
از زلزلــه، نگاهــی اجمالی شــود. پــس از آن با بازبینی شــرایط وقوع 
ســانحه، وارد مرحله بازســازی شده و روند بازسازی طی چارچوب 

تعیین شده بررسی شود. 

مبانی نظری

از  پــس  بازســازی  بــرای شــناخت  از ســانحه:  پــس  ســانحه، ابتدا باید تعریفی از ســانحه را داشــته باشــیم. ســانحه به بازســازی 
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که فراتر از حد ظرفیت منطقه  وضعیتی غیرمعقول اطالق  می شود 
که بازسازی  آسیب دیده است. بسیاری از صاحب نظران معتقدند 
زیرســاخت های  و  خدمــات  تمامــی  فعال کــردن  از  اســت  عبــارت 
کردن  کالبدی بناهای تخریب شده، احیا تخریب شــده، جایگزینی 
و توانمندســاختن مجــاری اقتصــادی و در نهایــت بهبــود شــرایط 

زیستی جامعه مصیبت دیده.
و  تنظیــم  گــردآوری،  مستندســازی،  مفهــوم  مستندســازی: 
تدویــن، دســته بندی و نگهداری اطالعات را در خــود نهفته دارد؛ 
کــه خــود از فعالیتــی هدفمنــد، دقیق و منظــم حکایت  مفاهیمــی 
می کنــد. ایــن واژه در علم اطالع رســانی به معنای نگهــداری، ارائه 

و آماده ســازی نظام یافته یا سیســتماتیک و مســتمر انواع مدارک، 
منابع و داده های حاوی اطالعات، در حوزه پژوهش می باشد.

تجربه های بازسازی در ایران

گرفتــه پــس از  در بررســی مستندســازی بازســازی های صــورت 
ســوانح، نمونه های مشــابه با موضوع این پژوهش انتخاب شــده 
و بــرای خالصه ســازی در قالــب جدول ۱ ارائه شــده اســت. تمامی 
کــه بــه  تجربه هــای ذکــر شــده، در مــورد ســانحه زلزلــه  می باشــند 

موضوع این پژوهش نیز مربوط  است.

 . و جهان بازسازی در ایران سازیمستندهای تجربه -1جدولجدول1- تجربه های  مستند سازی بازسازی در ایران و جهان. 

 تجربه موضوعات مطرح شده
 از زلزله یناش و تلفاتخسارات 

 یامداد و نجات به صورت ستاد یاتعمل انجام
 یبالفاصله پس از اسکان اضطرار یبازساز شروع

 نمودن شهر جاجابه
 نمود یدتمام شهر جد یمهن یهارا مجبور به ساکن شدن در خانه یاعده 0431دوم در سال  زلزله

 یبیتخر %011 یهابه مالکان خانه یگانخانه به صورت را واگذاری
 یدپس از ساخت شهر جد یمبودن شهر قد پررونق

 0441 -الر، فارس

 ایران

 خسارات و تلفات
 مرحله امداد اضطراری توسط سازمان شیر و خورشید

 های متفاوت بازسازیهای داخلی و خارجی در نتیجه شیوهعهده گرفتن کار بازسازی توسط نهاد 
 به دلیل عدم توجه به مسائل اقتصادی در بازسازی هاگاهیان و ترک سکونتیمهاجرت روستا

 آمیز مسئوالن بازسازی و مدیریت ساخت متفاوت در روستاهابرخورد تبعیض
 بینی فضای الزم برای توسعه واحد مسکونیعدم پیش

 0430-منطقه بوئین زهرا

 انتخاب شده استاین روستا یکی از روستاهای منطقه بوئین زهرا به دلیل نوع بازسازی خاص آن 
 راستای توسعه روستا.در بازسازی روستا توسط گروه هلندی انجام شد و 

 .برابر این زمان صرف آموزش و معیشت شد 01 ها سپری شد اما،ل برای ساخت خانهیکسا
ستی، د هایی نظیر صنایع، کارگاههاسازی دامهایی نظیر اصالح بذر، پروارتوسعه اقتصادی و اجتماعی از طریق آموزش

 های محلی.گلیم و دیگر پتانسیل

 0430-روستا دوزج 

 بدون مشارکت مردم ینهاد خارج یکتوسط  یتوسط مردم و بازساز یمتفاوت بازساز یکرددو رو
 یموارد در بازساز یردولت به مسکن مقاوم و در نظر نگرفتن سا یتوجه بازساز

 و عدم توجه به مقاومت بنا یشتو فرهنگ و مع یمهماهنگ با اقل یمردم به بازساز توجه

 0430 -روستا رودک

 الساعه و مطالعه نشدههای ساختمانی و معماری خلقعدم توجه به مطالعات پیش از بازسازی و طرح
 هابه علت ناپایداری آن هاتخریب ساختمان

 منفعل بودن مردم در تمام مراحل بازسازی
 بودهنمنطقی شهر زیرا شهر قدیم در معرض زلزله جابجایی غیر

-برای ایمنی بیشتر در برابر زلزله و ایجاد مشکالت زیاد آن به علت آشنا نبودن و جدید هااستفاده از بتن در ساختمان
 بودن طرح

 ای گنبدیهای پوستهتخریب بعضی خانه
 تسهیالت عمومی در شهر مانند مدرسه، وزرشگاه، بازار و ...

 

  0430-قیر، فارس
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معرفی حوزه پژوهش

جنوبــی  خراســان  اســتان  شهرســتان های  از  یکــی  فــردوس 
کــه دارای ۲ شــهر فــردوس و اســالمیه، یــک بخــش و ۳  می باشــد 
دهســتان اســت. ایــن شــهر تــا ســال ۱۳۰8 خورشــیدی، تــون نــام 
داشــته و بعــد از آن بــه فــردوس تغییــر یافته اســت. آمــار جمعیتی 
شهر فردوس دو سال پیش از زلزله بر اساس آمارگیری سال ۱۳45،  
۱۰8۱۳ نفر و ۲444 خانوار بوده است )پرهام، ۱۳48، 4(. جمعیت 

گذشته همواره رو به افزایش بوده است. این شهر طی سال های 
کمربند زلزله فالت  فــردوس به دلیــل موقعیت قرارگیری بر روی 
مرکــزی ایران از نقاط مســتعد زلزله محســوب می شــود. بر اســاس 
را  شــهر  چهــره  زمیــن  رانــش  دوره هایــی  در  تاریخــی،  مســتندات 
کرده و در تمام این زلزله ها، شــهر بر روی خرابه های قبلی  دگرگون 
بنــا شده اســت. مویــد ایــن مطلــب، الیه هــای معمــاری و تاریخــی 

مسجد جامع این شهر می باشد )امبرسز و ملوبل، ۱۳۷۰، ۱۶۳(.

بافت شهر و مسکن پیش از زلزله

 شــهر قدیمــی فــردوس دارای بافتــی فشــرده و شــعاعی بــوده 
که در تصویر۱ مشــاهده می گردد، شــهر با تبعیت  اســت. همانطــور 
از فــرم شــعاعی بــه پنــج محله بــا نام های میــدان، طــاالر، عنبری، 

ســادات و سردشــت تقســیم  شــده  اســت و دارای یک محور پیاده 
کالبــدی از جملــه  اصلــی )راســته بــازار( بــوده اســت. ســایر عناصــر 
کاروان سرا و سه  مسجد جامع، مدارس علمیه، امامزاده، تیمچه، 
پایــاب قنات به راســته بازار متصل بوده و به عبارتی نبض شــهر در 

این محدوده قرار داشته است.
تجــاری  کــز  مرا حمــام،  مســجد،  دارای  همســایگی  واحــد  هــر 
محله ای، حوض ها، آب انبارها و عناصری از این قبیل بوده است. 
کــه هــر محله حســینیه مخصوص خود را داشــته اســت  ضمــن آن 
کشــور برای مقابلــه با زلزلــه، ۱۳۷۳، 5۲(.  ح بســیج توان فنی  )طــر
پــس از زلزلــه بــه دســتور شــهردار وقت، همــه محالت به جــز محله 

ک یکسان شد )تصویر ۲(. سردشت با خا
مســکن پیــش از زلزلــه: اغلــب خانه هــا یک طبقه و از خشــت 
گل و ســقف های نیم گنبــدی ســاخته شــده و بــه ســمت جنوب  و 
جهت گیری داشته اند. بر اساس نمونه گیری مهرماه ۱۳4۷، حدود 
۹5 درصد از خانه های شــهر فردوس، دارای تقســیمات داخلی به 

ح زیر بوده اند: شر
اتاق نشیمن یا کرسی خانه، در مورد خانه های قشر مرفه تر، دو 
اتاق نشــیمن یکی رو به قبله برای زمســتان و دیگری پشــت به قبله 
برای تابستان بوده است. صفه یا ایوان )برای قالی بافی، پشم ریسی 
و امــور دیگــر(، آشــپزخانه یــا مطبــخ )بــرای طبخ غــذا، پخــت نان و 
که معمواًل یک تنور نانوایی نیز در  نگهداری ســوخت و مواد اولیه(: 

کز مهم راسته بازار و ارگ تون.  تصویر 1- نقشه شهر قدیم فردوس به همراه مرا
ماخذ نقشه: )میراث فرهنگی فردوس(

تصویر 2- محله سردشت در حال حاضر.
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تصویر 4- موقعیت شهر قدیم، شهر جدید و شهر اسالمیه.

آن بوده است، انبار، آغل یا طویله، مرغداری و سرویس بهداشتی 
کــه در داخــل حیاط قرار داشــته اســت. تصویر ۳، یکــی از خانه های 
فــردوس قبــل از زلزله را نشــان می دهــد )اشــرف، ۱۳4۷، 48و۱5۹(. 

زلزله فردوس

در بعد از ظهر روز شــنبه ۹ شــهریور ســال ۱۳4۷، زلزله شدیدی 
منطقــه شــرقی خراســان را بــه لــرزه در آورد. در ایــن زلزلــه، بخــش 
بســک آباد،  بینابــاج،  و  بیــاض  دشــت  بــزرگ  روســتای  و  کاخــک 
کلی ویــران شــد و به بیــش از ۲۰۰  خضــری، میــم و چرمــه بــه طــور 
روســتا آســیب وارد شــد. هنــوز مــردم و ســازمان های امــدادی در 
کمتر از بیســت ســاعت،  که با فاصله  بهت و حیرت این زلزله بودند 
یعنی در صبح روز یکشــنبه ۱۰ شــهریور ۱۳4۷، با وقوع زلزله مهیب 
کــه در اثــر زلزلــه روز پیــش مقــداری جزئی  دیگــری، شــهر فــردوس 
کلی ویران شــد. زلزله روز نهم شــهریور ۷/۳  آســیب دیده بــود، به 
ریشــتر و زلزله روز بعد ۶/۳ ریشــتر شدت داشته است. علت بیشتر 
کــه  گــزارش شــده  کانــون زلزلــه  خرابی هــا، ســطحی بــودن و عمــق 
کیلومتــری ســطح زمیــن  برطبــق محاســبات زلزله شناســی، در ۱۳ 
کیلومتــر مربــع تخمین زده  خ داده اســت و وســعت تخریــب 4۰۰۰  ر

شده است )معین فر، ۱۳4۷، ۱۰و۱۱(.

کالبدی و علت آن  تلفات، خسارات 

در مورد تعداد تلفات انسانی آمارهای متفاوتی بیان شده است. 

کارشناســان ســازمان برنامــه و بودجــه و آمارگیری آنها،  گــزارش  در 
کــم بــودن رقــم  تلفــات شــهر فــردوس ۳۰۰ نفــر اعــالم شده اســت. 
کاخــک و آمادگی مردم و  کشته شــدگان بــه دلیــل زلزله روز قبــل در 
کلی  وقوع آن در روز اعالم شده است )اشرف، ۱۳4۷، ۱4۰(. به طور 
که علت عمده  گرفت  از مجموع خســارات حاصل می تــوان نتیجه 
این نوع خســارات، دو عامل بوده اســت: اول ضعیف بودن بیشــتر 
ح و اجرای آنهــا )معین فر،  کافــی در طر ســاختمان ها و عــدم دقت 
کــه فــردوس در منطقه پرخطر از لحاظ  ۱۳4۷، ۳۰و۳۱( و دوم ایــن 
لرزه خیــزی قــرار داشــته اســت. نقشــه پهنه بنــدی خطــر زلزلــه در 
گسل فردوس به شهر نزدیک  منطقه، این مطلب را تائید می کند. 

کوه و دشت قرار دارد )نیازی، ۱۹۶8، 5۶۹(.  است و در بین 

نظرات متفاوت در مرحله بازسازی 

ح مساله بازسازی شهر، افکار عمومی بر سر انتخاب محل  با طر
گردید، این نظر و تمایل با ساخت و  گروه متمایز  جدید شهر، به دو 
گروهی متشکل از خانوارهای  اختالف طبقاتی شهر رابطه داشت. 
با نفوذ شهر، طبقه آقایان۱، کسبه و زارعانی که در محل کنونی شهر 
که نمی خواســتند  کســانی  دارای زمین و ملک بیشــتری بودند و یا 
که شهر جدید در  کنند، اصرار داشــتند  شــهر اجدادی شــان را ترک 
کند. از  همــان محــل قدیــم و یا در قســمت شــرق آن توســعه پیــدا 
که  ســویی دیگر رهبر مذهبی شــهر آقای »علیرضا دانش ســخنور« 
نفــوذ زیادی در بین مردم داشــت و رهبری عقایــد در آن زمان با او 
که از  بــود، محلــی را مابین دو باغســتان بهشــت آباد و مقصودآبــاد 

کشور  ح بسیج توان فنی   تصویر 3- سمت راست: نمونه ای از پالن یک خانه مسکونی در فردوس قدیم.                      سمت چپ: بقایای ایوان تابستان نشین. ماخذ: )طر
برای مقابله با زلزله، 1373، 66(  

 مستند سازی بازسازی شهر فردوس پس از زلزله سال ۱۳4۷ 
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ییالقات فردوس به شمار می رفت و بعد از زلزله به اسالمیه شهرت 
که پــس از تبلیغات  کــرد، برای بازســازی شــهر پیشــنهاد داد  پیــدا 
کردند. این  وســیع، عــده ای از مردم شــهر با این پیشــنهاد موافــق 
کــه در  کســانی  کســبه، پیشــه وران، دهقانــان،  کــه بیشــتر از  افــراد 
کارگران  کشاورزان خرده مالک و جمعی از  اسالمیه زمین داشتند، 
کشــاورزی بودند، دالیلی هم بــرای انتخاب خود ارائه می دادند. از 
ک در محل مورد نظــر، نزدیکی  جملــه بهتــر بــودن جنس آب و خــا
کمتر  ع، خــوش آب و هوا بــودن اســالمیه، قیمت  بــه باغ هــا و مــزار
که توســط مردم ســاخته میشــد و در نهایت بایر و عدم  خانه هایی 
غصبی بودن زمین ها. در نهایت با پافشــاری مردم و قشــری خاص 
که از طرف  که خواهان ماندن در شــهر قدیم بودند و بررســی هایی 
گرفته شــد شــهر جدید  گرفت، تصمیم  متخصصــان دولتی صورت 
نــه در همــان محل شــهر قدیم، اما در نزدیکی آن بنا شــود. به این 
کارهای ســاختمانی بــرای بازســازی فردوس حــدود 4 ماه  ترتیــب 
پــس از وقــوع زلزله آغاز شــد )پرهــام، ۱۳5۳، ۶(. مــردم مخالف نیز 
کردند.  کمک دولت بازســازی را شــروع  بــه اســالمیه رفتــه و بــدون 
در تصویــر 4، موقعیــت شــهر قدیــم، شــهر جدیــد و شــهر اســالمیه 

مشخص شده است.

مکان یابی شهر جدید فردوس

با مقایسه عکس هوایی این منطقه که در سال ۱۳45 گرفته شده، 
کاربری  که  بررسی اسناد و همچنین صحبت با اهالی مشخص شد 
ج نبوده  زمین برای ســاخت شــهر جدید فردوس از ســه صورت خار
اســت. قســمتی وقفی، قسمتی مزروعی و قســمتی دیگر زمین های 
بایر را شامل می شده است. وقفی و مزروعی بودن بعضی از زمین ها و 
گران بودن خانه های دولتی موجب عدم استقبال توسط مردمی که 
خواهان ماندن در فردوس بودند، شــد. این عده خود به تنهایی و 
گرفته شده برای بازسازی  بدون کمک دولت در محل جدید در نظر 
کردند و خانه هایی به سبک پیش از  شــهر، شــروع به ساخت و ســاز 
زلزله ســاختند. به عبارتــی دیگر، در فردوس نیز دو جریان بازســازی 
گرفــت. تصویــر 5، مناطق  توســط مــردم و دولــت همزمــان صــورت 
دولتی ســاز و مردمی ســاز شــهر جدیــد فــردوس را نشــان می دهــد.

بررسی فرآیند بازسازی

در ایــن قســمت، فرآینــد یــا چارچــوب بازســازی فــردوس به دو 
بخش روند بازســازی و تحلیل وضعیت موجود  تقســیم می شــود و 
که از دریچه آن به بازسازی  هر بخش شــامل شــاخص هایی اســت 
فــردوس  نــگاه خواهد شــد. بــرای دســتیابی بــه شــاخص ها، ابتدا 
که فرآیند بازســازی آنها  مستند ســازی  نمونه هــای موردی مشــابه 
که از آن میان می توان به زلزله های الر در  شده است بررسی شدند 
ســال ۱۳۳۹، زلزله منطقه بوئین زهرا و به طور خاص دو روســتای 
ج در ســال ۱۳4۱، زلزله قیر در ســال ۱۳5۱، زلزله طبس  رودک و دوز
کرد  کــش ۱۹۶۰، زلزلــه یمــن ۱۹8۲ اشــاره  در ســال ۱۳5۷، زلزلــه مرا
کــه مــوارد مهــم در هــر یک از ایــن تجــارب به اختصــار در نمــودار ۱ 
اشــاره شــده اســت. در مرحلــه بعــد، شــاخص های  مستند ســازی 
و مهم تریــن نــکات مــورد توجــه در ایــن تجربیات بررســی شــد و بر 
گی هــای منحصر به  اســاس ایــن مــوارد و همچنین با توجه بــه ویژ
کتشــافی،  فرد بازســازی فــردوس و با توجه به مطالعات میدانی و ا
این شــاخص ها بومی ســازی شــده و به چارچوبی دست یافته شد 
که بر اســاس آن بتوان فرآیند بازســازی را در مسکن و شهر فردوس 
بررسی نمود. این فرآیند در قالب نمودار ۱ نشان داده شده است.

بخش اول: روند بازسازی
ح  برنامه ریــزی و تامین هزینه ها: در مورد مشــخصات فنی طر
کلیه ساختمان های احداثی دارای شناژ بتن آرمه، دیوار  مقرر شد 
آجری و ســقف طاق ضربی باشــند و محاســبات فنی آن نیز توسط 
مهندســین متخصص وزارت آبادانی و مســکن انجام شود. مجری 
ح را تا  ح، وزارت آبادانی و مســکن بــود و مدت اجرای طــر ایــن طــر
کردند )اســناد ملی شــماره4۳۰-۲۲۰، ۱۱- آبــان ســال ۱۳4۹ اعــالم 
ح تا  گرچــه ایــن مقــدار از هزینــه تامین نشــد و اتمام ایــن طر ۱4(. ا
ح دیگر برای  ســال ۱۳5۰ بــه طول انجامید. بعــد از آن نیز چند طــر
بازســازی اجرا شــد. خانه هــا دارای لوله کشــی آب، فاضــالب و برق 
کنتــور آب و برق بودند، در  که پیش  از زلزله دارای  کســانی  بودنــد. 

اولویت قرار داشتند.
واحد هــای  گــذاری  وا چگونگــی تخصیــص مســکن: ضوابــط 

نمودار1- نمودار فرآیند بازسازی شهر فردوس. تصویر 5- قسمت های دولتی ساز و مردمی سازدر شهر جدید فردوس.
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مســکونی از طــرف دولــت بــه مــردم، عمدتــًا بــر اســاس ۳ عامــل 
بــوده اســت. ابتــدا داشــتن خانه قبــل از زلزلــه و در مراحــل بعدی 
بومی بودن و تعداد فرزندان. بر اســاس فهرســت ســازمان مســکن 
فردوس، ســه ســال پس از زلزله )مرحله اول بازســازی(، حدود ۳8 
ســاختمان بــرای ادارات و موسســات، ۱۲ مورد مغــازه و  ۷۰۰ واحد 
که تعداد 5۰۰  مســکونی ۲ تا 5 اتاقه ســاخته شد و این در حالی بود 
کن موقت و اردوگاه ها زندگی می کردند.  خانوار در زیر چادرها، مسا
بیشــتر خانه های مســکونی و دولتی، یک طبقه و از آجر، ســیمان، 
که به غیر از آجر،  تیر آهن و مصالح ساختمانی جدید ساخته شدند 
ج منطقه مانند مشهد و دیگر نقاط وارد  بقیه مصالح عمدتًا از خار
شــده بود. از بین خانه های ۲ تا 5 اتاقی، ســهم خانه های 4 اتاقی 
کسانی  از دیگر خانه ها بیشتر است. بیش از سه چهارم خانه ها به 
کثرًا در بخش خدمات شــاغل بوده اند و در بین آنان  که ا داده شــد 
کل خانوارهــا بود. از  کارمنــدان دولــت، بیــش از 5۱ درصــد  نســبت 
دالیــل این وضــع صرف نظر از هرنــوع عامل دیگــر، قیمت خانه ها 
و میــزان پیــش قســط و اقســاط بعــدی بود. بــرای خریــد خانه ها، 
پیــش قســطی از ۷5۰۰ تا 4۰۰۰۰ ریال در آن زمان تعیین شــده بود. 
کارمندان  کســانی مانند  که پرداخت این مبلغ برای  بدیهی اســت 
که درآمد ثابت و بیشــتری داشتند، آسان تر بود تا  دولت و بازاریان 

کارگر )پرهام، ۱۳48، ۱۶و۱۷(. کشاورز و  قشر های 
مشارکت مردم در فردوس: در روند بازسازی بسیار کم و بیشتر در 
کارگر ساختمانی بوده است. اما در  کار محلی به عنوان  زمینه نیروی 
اسالمیه، تمامی امور معماری و شهرسازی با مشارکت مردم انجام شد.
ســال های  در  بازســازی:  در  فــردوس  قدیــم  شــهر  جایــگاه 
ابتدایــی پــس از زلزله، توجهی به شــهر قدیم نمی شــد و تالشــی در 
جهت حفظ و احیای آن صورت نمی گرفت. در نهایت چهار محله 
کامل تخریب شــدند و به  میدان، طاالر، عنبری و ســادات به طور 
کنان  جز چند اثر تاریخی، چیزی از آنها باقی نمانده اســت. اما ســا
که  کردند چرا  محله سردشــت در مقابل این اقدام دولت مقاومت 
بــر طبــق مصاحبه ها و بررســی اســناد، ایــن محله به علــت قدمت 
کمتری داشــته و همچنین  کمتر نســبت به دیگر محــالت، تخریب 
که منبع درآمد اهالی بوده، در این  کشاورزی  بیشترین زمین های 
که از وسط محله  محله قرار داشــته اســت. در حال حاضر خیابانی 
میــدان می گــذرد و به محله عنبری می رســد، بــه مغازه های تعمیر 

کاربری هــای آالینــده خــودرو اختصــاص یافته اســت. در  خــودرو و 
گردشــگری تون ســاخته شده اســت  قســمتی از محله طاالر، پارک 
و در محلــه ســادات و عنبری به جز چند بنــای تاریخی، اثری باقی 
نمانده اســت )تصویر۷(. در محله سردشت-تنها محله باقیمانده 
از زلزله- مردم از خانه ها به عنوان انبار یا طویله استفاده می کنند و 
کاشته اند.  کرده و بیشتر در آنها پسته  کشاورزی را احیا  زمین های 
کلــی بافــت قدیــم، بــه عنــوان مرکــزی خدمــت رســان بــه  بــه طــور 
بافــت جدیــد، چهره متفاوتی به شــهر داده اســت و نمی توان آن را 
ادغام شــده در بافت جدید دانست. بازگشت مردم به شهر قدیم و 

احیای آن، از نتیجه های بازسازی با رویکرد جابجایی می باشد. 

بخش دوم: تحلیل وضعیت موجود 
پس از بررســی روند بازســازی شــهر فردوس، در این بخش این 
کــه همــان شــهر و خانه هــای  بازســازی از منظــر وضعیــت موجــود  

ساخته شده در آن است تحلیل می شود.

کالن: شهر سطح 

منظر اول: میزان انطباق پذیری مردم با شهر جدید
انطباق پذیــری مردم با شــهر جدیــد در این پژوهش بــا توجه به 
کتورهای توســعه شهر، تسهیالت شهری، و میزان عالقه مردم به  فا
کتورهای دیگری نیز برای  ماندن در شهر سنجیده می شود. البته فا
که از  سنجش انطباق پذیری مردم با بازسازی وجود دارد اما از آنجا 
ج است، تنها به موارد مهم تر آن پرداخته می شود. زمان این مقاله خار

توســعه شــهر: شــهر فــردوس در طــی ســالیان بــه ســمت شــرق 
گســترش یافتــه و دارای  و شــمال شــرق در طــی بازه هــای زمانــی 
محله بندی هــای خاص خود می باشــد. این محله هــا در بازه های 
کرده اســت.  گســترش پیدا  زمانــی متفاوت و توســط مردم و دولت 
در تصویر۷، هرکدام از این محله ها مشــخص  شــده اند. محله ۷۰۰ 
دســتگاه و جــواد االئمه در ســال هــای ابتدایــی بعــد از زلزله یعنی 
از ســال 4۷-5۰ ســاخته شــدند. مرحله دوم ســاخت و ساز توسط 
دولت ومردم در ســال های 5۰ تا 5۷ در محله های ۲۷۰ دســتگاه، 
محله هــای رجائی و ســعد آبــاد پیش رفت. از ســال های 5۷ تا ۶5 
در قســمت های شرقی دو شــهرک فرهنگیان و قدس توسط مردم 

کشاورزی.  تصویر 6- محله سردشت و استفاده مردم از خانه ها به عنوان انبار و یا زمین 

 مستند سازی بازسازی شهر فردوس پس از زلزله سال ۱۳4۷ 



۷8
نشریه هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی  دوره ۲۲  شماره ۳  پاییز ۱۳۹۶

کنون نیز توسعه شهر به سمت شرق و  ســاخته شــد. از ســال ۶5 تا 
شمال شرقی بوده است و شهرک ولیعصر و ساختمان های مسکن 

مهر نمونه ای از آن می باشد. 
تســهیالت شــهری و بافت شــهر فردوس پــس از زلزله: ســازمان 
فضایی شــهر جدید، یک ســتون فقرات و شبکه ای به هم پیوسته 
کلیت آن انســجام  که شــهر را در  کاربری ها و عناصر اصلی اســت  از 
می بخشــد و محله هــای مســکونی را بــه یکدیگــر پیونــد می دهــد. 
بافت شهری در قسمت مردم ساز، دارای بافتی نامنظم و از لحاظ 
که دولت ساخته  فضای ســبز دارای مضیقه اســت اما در قســمتی 
کنده شــده اند.  اســت در بیــن بلوک های شــهری، فضاهــای باز پرا
که دارای بافتی فشــرده و نامنظم  شــهر جدید برخالف شــهر قدیم 
کافــی اســت و در  بــود، شــهری بــا خیابان کشــی منظــم و بــا عــرض 
صورت بروز ســانحه، امکان مسدودشــدن خیابان هــا و اختالل در 
کشور  ح بسیج توان فنی  خدمت رســانی وجود نخواهد داشت )طر

برای مقابله با زلزله، ۱۳۷۳، ۲۳۱(.
گرفتن زیرســاخت های اصلی مانند آب،  دولت عالوه بر در نظر 
بــرق و فاضالب؛ اداراتــی مانند فرمانداری، شــهرداری، مخابرات و 
کاربری های  غیــره را ســاخت. همچنین چندین ســاختمان بــرای 
گرفت و  کودکســتان و دبیرســتان در نظــر  آموزشــی ماننــد مدارس، 
کتابخانــه، حمام عمومی، مســجد  ورزشــگاه، بیمارســتان، پــارک، 
ایــن نظــر  از  کــرد.  کمــک مــردم تاســیس  بــا  نیــز  بــازار را  جامــع و 
کشــور  ح بســیج توان فنی  کمبود هــای شــهر قدیم جبران شــد )طر

برای مقابله با زلزله، ۱۳۷۳، ۱۰۰(.
میــزان عالقــه مــردم بــرای ماندن در شــهر: بر اســاس یافته ها از 
مصاحبه هــای عمیــق با مــردم، میزان رشــد جمعیــت و همچنین 
کشاورزی خود  که مردم فردوس به زمین های  وابستگی اقتصادی 
کن  که مردم تمایل دارند در شهر جدید سا دارند، به نظر می رســد 
باشــند. البتــه مهاجــرت از شــهر فردوس بــه مشــهد و بیرجند زیاد 
است اما از طرفی مهاجرت از روستاها به شهر فردوس این کمبود را 
جبران می کند. در حقیقت مهاجرت از شهرها و روستاهای اطراف 
به فردوس، به علت داشــتن امکانات و ظرفیت های بیشــتر است.

کاهش  منظــر دوم: میزان آســیب پذیری شــهری در برابــر زلزله: 
که شهر، ســاختمان ها و  آســیب پذیری حاصل نمی شــود مگر این 
که در آن شــهر زندگی می کنند در برابر زلزله ایمن شوند. در  مردمی 
مورد شــهر و ســاختمان ها در ادامه تا حدی صحبت خواهد شــد. 
میزان آســیب پذیری مردم در برابر زلزله، نیازمند آموزش در قبل و 

که متاسفانه در فردوس انجام نشد. بعد از بحران می باشد 
کثــر محــالت از دو  گفــت، ا در مــورد شــهر جدیــد فــردوس بایــد 
دسترســی یا بیشــتر برخوردار هستند و معابر مســدود نمی باشند. 
عــالوه بر این، فاصله ســاختمان ها از خط ترافیک در بیشــتر موارد 
که منطبق بر  مســاوی و یا بیشــتر از ارتفاع ســاختمان ها می باشــد 
ضوابط طراحی در مناطق زلزله خیز بوده است. ساخت و سازهای 
انجــام شــده در شــهر فردوس بــا رعایت بعضــی از ضوابــط از جمله 
جلوگیری از طویل نمودن بنا و اجتناب از فرم های پیچیده مانند
T وL ، ســعی در یکپارچــه نمــودن بنا و اســتفاده از مصالح مقاوم، 
بهتــر از قبــل زلزله عمل نموده اســت. انعطاف پذیری شــهر، یکی از 
کاهش آســیب پذیری در برابر زلزله می باشد، به نظر می رسد  موارد 
کــه در شــمال غربی و جنوب  غربــی توســط مــردم  بــه جــز مناطقــی 
ساخته شــد، دیگــر نقــاط بــه دلیــل برخــورداری از شــبکه ارتباطی 
گســترده و فضاهای بــاز متعــدد، از انعطاف پذیری  کامــل و  نســبتًا 
الزم برخوردار اســت. همچنین اســتقرار شــهر بر روی زمین صاف و 

کم ارتفاع بودن آن، از مزایای بسیار مهم شهر فردوس می باشد.

مقایسه ای بین شهر فردوس و اسالمیه

کتور هــای بــاال در شــهر اســالمیه نیز مــورد بررســی قرار  تمامــی فا
کتور  کــه در اینجا اشــارهای مختصر بــه آن می شــود. از نظر فا گرفــت 
که شــهر اســالمیه توســعه زیادی  توســعه شــهری، بــه نظر می رســد 
نداشــته است و نســل جدید بیشــتر فردوس را برای زندگی انتخاب 
گرچــه جمعیت اســالمیه بعد از زلزله بیشــتر شده اســت،  می کننــد. ا
اما در مقایســه با فردوس، بســیار پایین تر می باشــد. شــهر اســالمیه 
کاربری هــای خدماتــی و تفریحــی  از نظــر تســهیالت شــهری دارای 
گرچه دارای بخشــداری، شهرداری و دیگر ادارات  اندکی می باشــد. ا
می باشــد، اما همچنان در مواردی به شــهر فردوس وابســته است و 
کتور عالقه  برای امور اداری به فردوس رجوع داده می شود. از نظر فا
که به اســالمیه  مــردم بــه مانــدن در شــهر، به نظر می رســد مردمــی 
مهاجرت کرده اند، اغلب در خانه هایشان باقی مانده اند و خانه های 
بزرگ با الگوی معماری بومی را بیشتر می پسندند. اما جوانان برای 
کار و تســهیالت شهری فردوس را انتخاب می کنند. مزید این علت، 
خشکسالی های چند سال اخیر است که کار بسیاری از کشاورزان در 
کارهای  اســالمیه را از رونق انداخته اســت و مردم را مجبور به انجام 
کاهش آســیب پذیری شــهری در برابر  کرده اســت. در مورد  خدماتی 
زلزله، بر طبق مستندات و مصاحبه ها، ساخت و سازها در اسالمیه 
گرفتن تکنیک های  بــدون نظارت ســازمان خاصــی و بدون در نظــر 
مقاوم ســازی ســاخته شــدند و به نظر می رســد شــهر نیز از مقاومت 
گرچه در سال های اخیر نظارت  باالیی در برابر زلزله برخوردار نیست ا

سازمان ها بر ساخت و ساز بیشتر شده است. گیری محله ها. تصویر 7- توسعه شهر در طی سالیان و شکل 
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سطح خرد: مسکن

روش تحلیــل داده هــا: در شــهر فــردوس، ســاختمان ها در طی 
گی های متفاوت ساخته شدند)تصویر8(.  دوره های زمانی و با ویژ
کن بــا زمــان  کــه دارای مســا بــرای بررســی دقیق تــر، محله هایــی 
گی های مشــابه بودند، بر اســاس روش خوشه بندی  ســاخت و ویژ
کن ســاخته شــده در هر محله  تقسیم شــده و بــه دلیل اینکه مســا
تفاوتی با یکدیگر نداشته با نمونه گیری تصادفی ساده از هر خوشه 
یا ناحیه، چند مســکن انتخاب شــد. به طور متوســط ســه خانه از 
که در اینجا به علت محدودیت، تنها  هر محله بازدید و بررسی شد 
گی های آن بسنده  به یک نمونه از هر خوشــه به همراه توضیح ویژ
کن شــهر فردوس در 5 تیپ به ترتیب زیر دســته  شده اســت. مســا
بندی شده و هر ناحیه بر روی نقشه )تصویر 8( نشان داده شده  و 

کدام به تفکیک تحلیل شده است. در ادامه هر 

مسکن نوع الف-1

ایــن خانه ها شــامل ۲ تا 5 اتــاق، یک آشــپزخانه، توالت و حمام 
گرچــه در بعضــی خانه هــا ســاخت حمــام بــه عهــده مالــک  اســت. ا
بوده است و فقط محلی برای ساخت آن در آینده در نظر گرفته شده 
کاماًل از قسمت اتاق ها جدا بوده و  بود. قســمت ســرویس بهداشتی 
ارتباط این دو قســمت از طریق حیاط صورت می گیرد. در بعضی از 
خانه ها، در قســمت پشت اتاق ها جهت نورگیری، فضایی به عرض 
گرفته شــده اســت.  که به عنوان برف انداز در نظر  ۱/۲۰ متر قرار دارد 
در حال حاضر از این فضا بیشتر به عنوان انباری استفاده می گردد. 
کاًل دو قســمت مجزا دارد و سعی شده این جدایی  ســاختمان خانه  
که ارتفاع قسمت  در ارتفاع و حجم هم صورت پذیرد. بدین ترتیب 
کمتر از قســمت دیگر  ســرویس بهداشــتی حــدود ۳۰-4۰ ســانتیمتر 
می باشــد و این دو قســمت هیچ نقطه اتصالی به یکدیگر ندارند. در 
کنسول هایی فضای سرپوشیده  عین حال سعی شده است توسط 
جهــت عبــور و مــرور ایجاد شــود. با گذشــت زمان، مردم بــا توجه به 
که در بعضی موارد  نیازهــای خود، تغییراتی در این خانه ها داده اند 
که  منجر به آســیب پذیری شــده اســت. در تصویر ۹،  قســمت هایی 

کاربری داده و یا اضافه شده اند  مشخص شده است. تغییر 
تفــاوت  بــا  قســمت  بــه دو  الــف  نــوع  کن  الف-۲مســا مســکن 
انــدک تقســیم می شــود. ابتــدا خانه هــای الف-۱ ســاخته شــدند. 
تفاوت هــای ایــن دو تیپ در نوع ســقف، چیدمان فضاها در پالن، 
فضای باز و تعداد آنها می باشــد ولی از نظر سیســتم ساخت شبیه 
به هم هســتند. نوع ســقف در الف-۱ صاف است اما در تیپ الف-
گهواره ای و نماهای قوس دار استفاده  ۲، سعی شده است از سقف 

شود البته با همان مصالح ساختمان های الف-۱. 

      
که در ابتدا جزئی از حیاط خانه بوده و در حال حاضر به پارکینگ تبدیل  دید 1: دو قسمت مجزای خانه 

شده است.

کوتاه بین خانه ها توسط  دید 3: دیوارهای 
اهالی به صورت غیر اصولی بلند شده است 

کوچه اضافه  که از طرف  دید 2: ورودی جدید 
شده است.

گروه الف-1.  تصویر 9- نمونه ای از خانه های 

تصویر8- تقسیم بندی محله ها به روش خوشه بندی. 

 مستند سازی بازسازی شهر فردوس پس از زلزله سال ۱۳4۷ 

 
 

 
 

 

       
به پارکینگ در حال حاضر و  خانه بوده یاطاز ح یخانه که در ابتدا جزئ یدو قسمت مجزا :1دید 

 است.تبدیل شده

 
ها توسط اهالی : دیوارهای کوتاه بین خانه3دید 

  استشدهبه صورت غیر اصولی بلند 

 
که از طرف کوچه اضافه  ورودی جدید :2دید 
 .استشده

 .1-ی گروه الفهاخانهاز  اینمونه -9 صویرت
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مسکن نوع ب )دولتی ساز(
کم درآمدتر  از سال ۱۳5۰ تا ۱۳5۷ حدود ۲۷۰ خانه برای اقشار 
که هنوز بی ســرپناه بودند توسط دولت ساخته شد و به  کســانی  و 
گردید. اسکلت ساختمان فلزی، سقف طاق ضربی و  گذار  مردم وا

نما سیمان سفید است. 
ح اولیه دارای فضاهای نشــیمن، آشــپزخانه، حمام، توالت  طر
و حیاط اســت. تغییرات در این خانه ها نســبت بــه خانه های نوع 
کردن اتاق، زیرزمین، انبار و اپن  کمتر است و عمدتًا در اضافه  اول 
کردن آشــپزخانه پیش رفته اســت. این خانه ها در ابتدا دارای یک 
کنین با امتداد اتاق تا تراس و  که در بســیاری موارد، ســا اتاق بوده  
کرده اند. تمامی  کشــیدن یــک تیغه در بین آن این مشــکل را حــل 
که در  خانه هــا دارای حیاط خلوت در قســمت پشــتی خانه اســت 
بعضی موارد برای ورودی فرعی اســتفاده شده اســت. در تصویر۱۰، 
نمونــه ای از ایــن خانه هــا بــه همــراه پالن اولیــه و تغییرات، نشــان 

داده شده است.

گروه ب.  تصویر 10- نمونه ای از خانه های 

تصویر 11- نمونه ای از مسکن مردم ساز. 

مسکن نوع ج
که توسط خود مردم بعد از سال ۱۳4۷ساخته شدند و  کنی  مسا
شبیه به بافت قدیم فردوس هستند، جزء این دسته قرار می گیرند. 
گنبــدی و یــا  کثــرًا   از خشــت و بــا ســقف های آجــری  ایــن خانه هــا ا
گهواره ای ساخته شدند. همگی یک طبقه و رو به جنوب و یا شمال 
که خود  کاهگل می باشــد  دارند. نمای بیرونی ســاختمان از جنس 
کمتر می باشــد. پوشــش داخلی  عایــق خوبــی جهت تبادل حرارتی 
کثر ســاخت و ســازها در  گــچ می باشــد. ا کاهــگل و  اتاق هــا از جنــس 
که معمواًل به صورتL  شــکل اســت.  گرفته  دو طرف حیاط صورت 
ورودی داخــل خانــه از قســمت جنــوب )تابســتان نشــین( اســت. 
معمواًل به قسمت تابستان نشین توجه بیشتری می شود. ایوان در 
که آن  گرفته و در تابستان با سایه ای  قسمت شمالی ساختمان قرار 
را فرا می گیرد، فضای خنکی را ایجاد می نماید. ارتفاع ایوان معمواًل از 
دیگر قسمت ها بیشتر است. در این تیپ خانه، ویژگی های مسکن 
کــم رنگ تر مانند ســاخت تنورخانه، مطبخ،  قبــل از زلزله به شــکلی 

دید 1: ورودی.

   

دید 2 و3: سمت راست تنور خانه؛ سمت چپ جبهه شرقی.

      

کردن پنجره و تغییر در محل ورودی. دید 1: اضافه 

 
دید 3: انباری

     
کردن اتاق کردن آشپزخانه و اضافه  دید 2: اپن  

 

       

 

.اضافه کردن پنجره و تغییر در محل ورودی :1 دید  

  
: انباری3دید   

      
: اپن  کردن آشپزخانه و اضافه کردن اتاق2دید   

 ی گروه ب. هاخانهاز  اینمونه -01 صویرت
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دید 1: از حیاط به ساختمان

       
 دید 2: فضای داخل نشیمن

تصویر 12- نمونه ای از مسکن مشارکتی دولت و مردم. 

  
سمت راست: دید 3: دید به ساختمان. سمت چپ: دید 4: دید به داخل خانه.

تصویر13- نمونه ای از مسکن در اسالمیه. 

که  بادگیــر، انبــار یــا طویله و حیاط وســیع وجــود دارد. در تصویر ۱۱، 
نمونه ای از این خانه ها را نشان می دهد، اتاقی اضافه شده است که 
گیری حمام باشــد. در حــال حاضر از تنورخانه  قرار اســت محل قرار 
کنار مطبخ در حال حاضر به  به عنوان انبار استفاده می شود و اتاق 

آشپزخانه تبدیل شده است.

مسکن نوع د
این نوع مســکن در ســال های 5۷ تا ۶5 ســاخته شد تا مردمی 
ح توســعه شــهر فــردوس صاحب  کــه نیازمنــد بودند بتوانند در طر
ح شــبکه ارتباطی این منطقه و نقشــه خانه ها  مســکن شــوند. طر
از طرف دولت تهیه و ســاخت و ســازها به وسیله مردم انجام شد. 
نمونه یکی از این خانه ها در تصویر ۱۲ نشان داده شده است. این 
کثرًا دارای یک هال تقســیم )نشــیمن( بــوده و اتاق ها به  کن ا مســا

گرفته اند. گرد این هال شکل 

مسکن در اسالمیه
الگــوی ســاخت در این نوع از مســکن، شــباهت زیــادی با الگوی 

ســاخت خانــه  در فــردوس قدیــم و خانه هایــی که در فــردوس جدید 
که یک اتاق  توسط مردم ساخته شد )مسکن ج( دارد. به این ترتیب 
که معمواًل از آن به عنوان نشیمن استفاده می شود در وسط و دو اتاق 
دیگر در اطراف آن قرار دارد. مطبخ، تنورخانه، انبار و دستشــویی و یا 
گرفته اند و بیشــتر  بــه عبارتی فضاهای خدماتی در جبهه شــرقی قرار 
خانه ها با باغ ها در اطراف احاطه شده اند. در ساختمان ها از مصالح 
ســاختمانی محلــی )خشــت، آجــر، گل، چوب( به تناســب اســتفاده 
شده اســت )پرهــام، ۱۳5۳، ۱۳(. ســقف خانه هــا بیشــتر نیم گنبــدی 
که در تصویر ۱۳ نشــان داده شده اســت، ســاخت و  اســت. همانطــور 

ساز های قدیم بیشتر به صورت خشتی و کاهگل می باشد. 
در ایــن خانــه )تصویــر۱۳(، فضایــی اضافــه نشــده اســت و تنها 
تنورخانــه و مطبــخ جــای خــود را بــه انبــاری داده اســت. در حــال 
اســتفاده   محصــوالت  انبــار  عنــوان  بــه  نیــز  بادگیــر  اتــاق  حاضــراز 
کنین از مشکالت آن  گفته سا می شود. این خانه حمام ندارد و به 
که مملو  گرفته اســت  اســت. خانه در باغی حدود یک هکتار جای 
کنین خانه بعد از زلزله به اسالمیه آمده  از درختان میوه است. سا

کردند. و شروع به ساخت در زمین خود 

 مستند سازی بازسازی شهر فردوس پس از زلزله سال ۱۳4۷ 

        

 
: از حیاط به ساختمان1دید   

      

 
  : فضای داخل نشیمن2دید 

 از مسکن مشارکتی دولت و مردم. اینمونه -12 صویرت
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نتیجه

 در بررســی رونــد بازســازی، وقایــع پیــش از زلزلــه و حیــن وقوع 
زلزلــه و بعــد از آن از طریــق تحلیل وضعیت موجــود فردوس انجام 
شــد. در پاســخ به اولین ســوال پژوهش و چگونگی روند بازســازی 

گفت:  شهر فردوس باید 
گرفته شــود و تامین  مشــارکت مردم در بازســازی نبایــد نادیده 
تمــام هزینه هــا و امــور بازســازی از ســوی دولــت و بــه صــورت 
گرچه هزینه ها  بالعوض، اشــتباه بزرگی از طرف دولت هاســت. ا
و پیــش قســط های زیاد ســاختمان ها و تحمیــل آن به مردمی 
که  کــه بی ســرپناه مانده انــد نیز امری درســت به نظر نمی رســد 
کــه عده ای از  در شــهر فــردوس اتفــاق افتاد. یکــی از علت هایی 
کننــد، قیمت  مــردم نتوانســتند از خانه هــای دولتــی اســتفاده 
کــه خــود مــردم  کــه خانه هایــی  زیــاد خانه هــا بــود بــه طــوری 

می ساختند، بسیار ارزان تر بوده است. 
کــه تفاوت هــای میــان  در پاســخ بــه دومیــن پرســش پژوهــش 
بازســازی دولتی و مردمی می باشــد، شــهر و مسکن به صورت جدا 

که در ادامه به آنها اشاره می شود:  بررسی شد 
کن،  در فردوس توجه زیاد به افزایش مقاومت و کارایی شهر و مسا
کاهش آســیب پذیری در مناطق دولتی ســاز انجامیده است.  به 
امــا در عــوض از ســنت های زیســت و فرهنــگ بومــی و نیاز هــای 
کنین منطقه در طراحی شهر و مسکن غفلت شده است. در  ســا
مناطق مردمی ســاز، توجه ویژه ای به مســکن و شهر متناسب با 
کنین شده است در  نیاز های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ســا
گاهی در پیش بینی توسعه شهر در آینده، تسهیالت  عوض عدم آ
شهری و مقاوم سازی بناها، منجر شده است معیارهای معماری 
گیرد. عالوه بر ایــن، با توجه  کمتــر مورد توجه قــرار  و شهرســازی 
به چارچوب تعیین شده برای انجام این پژوهش، مشخص شد 

کن مردمی  کن دولتی ســاز بیشــتر از مسا میزان تغییرات در مســا
کنین  گرفتن نیاز های سا که این به معنی عدم در نظر  می باشــد 
کن دولتی ســاز  در بازســازی اســت. امــا در عوض ماندگاری مســا
که بیشــتر خانه های مردمی ساز تخریب  بیشــتر اســت به طوری 
شــده و یا در حال مقاوم ســازی هســتند. میزان توســعه شــهری 
که این خود به علت  در فردوس بســیار بیشتر از اسالمیه اســت، 
گرفتن برخی اصول شهرســازی از ابتدای بازســازی بوده  در نظــر 
اســت همچنیــن تســهیالت شــهری در فردوس بســیار بیشــتر از 
اســالمیه  می باشــد. دلبســتگی مردم به شهر و مســکن در نقاط 
کنین با  که اغلب ســا مردمی ســاز بســیار بیشــتر اســت به طوری 
وجود قدیمی بودن زیاد خانه ها، حاضر به ترک آن نیستند اما در 

کمتری به خانه وجود دارد. نقاط دولتی ساز، تعلق خاطر 
در نهایــت نیــز بایــد اذعــان داشــت، هــر دو بازســازی مردمــی و 
گذشــت 48 ســال از  کــه پس از زلزله انجام شــد، بعد از  دولتی ســاز 
که هــم مردم  بازســازی پایــدار می باشــند. ایــن بــدان معنی اســت 
گاه  و هــم مســئولین از نحــوه ســکونت و بازســازی مســکن و شــهر آ
بودنــد. امــا وقتی با نــگاه دقیق تر به این موضوع پرداخته شــود به 
که آنچه با نظارت دولت ســاخته شده اســت، نسبت  نظر می رســد 
کــه مــردم ســاخته اند در عــرض این 48 ســال مانــدگاری  بــه آنچــه 
کمتری  کنین مطابقت  گرچه با نیازهای سا بیشتری داشته است ا
گــر در آینــده نیــاز بــه بازســازی جدید و  داشــته اســت. همچنیــن ا
مدیریــت آن در فــردوس باشــد، الزم اســت دوبــاره نســل جدیــد و 
شرایط جدید فردوس را بشناسیم. ترکیبی از مشارکت بین مردم و 
که بنا بر  دولت می تواند بهترین راه حل برای بازسازی جدید باشد 
کدام از این  شــرایط منطقه و مردم آســیب دیده، میزان فعالیت هر 

گروه ها می تواند متفاوت باشد.

پی نوشت

که از لحاظ فرهنگی و اقتصادی از مردم عادی  ۱ افراد با نفوذ در بین مردم 
سطح باالتری داشتند.
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ran is a vulnerable country to natural disasters 
which has experienced different disasters dur-

ing the time. Lack of reliable information and doc-
umentation of post-reconstruction experiences is 
mentioned as one of the main weaknesses of the 
reconstruction programs in Iran. For instance, af-
ter the Ferdows destroying earthquake in 1968, 
any documentation has not yet been presented 
in reconstruction. It is obvious that the documen-
tation of previous reconstructions programs and 
surveying them can be useful and prevent similar 
mistakes. But, it should be declared that most of 
this information or evidences which can be used 
for the similar future programs are not gathered 
and also not available. In late August and early 
September 1968, an earthquake measuring 6.3 
on the Richter scale struck Ferdows town. Sub-
sequently, survivors were divided into two groups 
in order to reconstruct the city. One group led by 
one of the religious leaders started reconstructing 
in the area-currently named Islamiyeh town a few 
kilometers above Ferdows. The government re-
constructed the east of the old town for the other 
group who stayed in Ferdow. However, some of 
them didn’t utilize the governmental buildings and 
started to construct their own houses in Ferdows. 
Presently, according to the author’s research, life 
exists among both Islamiyeh and Ferdows towns 
after 48 years of construction. In the current re-
search, it has been tried to accomplish the pro-
cedure of the reconstruction, carried out by both 
the government and native people based on the 
recognition of the reconstruction process and the 
final outcome in macro level (i.e. City) and micro 
level (i.e. Housing). The research is an analytical 
documentation of the qualitative methodology that 
qualitative analysis completes it. The main meth-
ods of data collection in this thesis are observa-

tion and its documentation, depth interviews with 
at least 65 years old people and documentation 
review. These sets of data are collected from writ-
ten and non-written sources, like newspapers, 
journals, books, articles, and interviews. After this 
step, the data are categorized and analyzed with 
methods that applied in qualitative methodology. 
Ultimately, according to the research, it could be 
concluded that both of governmental and native 
reconstruction after 48 years is sustainable. It 
means people and authorities knew how to ac-
complish reconstruction. But in governmental 
reconstruction, the major consideration pertains 
to promoting the quality of buildings and retrofit-
ting. On the other hand, the native reconstruction 
paid special attention to indigenous cultures and 
customs. I.e. in governmental quarters of Fer-
dows, it has been given excessive consideration 
to improve the strength of structures and perfor-
mance of the town and building. Consequently, 
lead to neglect indigenous cultures, customs 
and the needs of the survivors in designing the 
town and structures.  In the native built regions 
in Ferdows and Islamiyeh, It has been paid spe-
cial heed to the house and urban development 
in accordance with cultural, social and economic 
needs of the people. Therefore the lack of knowl-
edge in anticipating the development of the town 
in the future, urban facilities, and reinforcement 
of buildings resulted in neglecting urbaniza-
tion and architectural aspects in reconstruction.

Keywords: Reconstruction, Earthquake, Fer-
dows Town, Building, Native and Governmental 
Reconstruction.
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*This article is written based on the first author`s M.A. thesis, entitled: “Documentation of Ferdows reconstruction after 1968 earth-
quake”, which was defended at the Faculty of Architecture and Urban Planning, Shahid Beheshti University, in September 2016, 
Post-Disaster Reconstruction Research group.
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