


استيتمنت:
هنر پسا مدرن باید از طریق گواهی دادن بر وجود امر نمایش ناپذیر مقابل کلیت بایستد.  

                                                             لیوتار
 

گفتمان هنر معاصر) پســامدرن ( امروز زوایای ناگشوده بسیاری را آشکارســاخته است و هنرمندان معاصر بر این اساس 
رویکرد های متفاوت به  هنررا تجربه و دنبال می کنند. بر این مبنا دغدغه هنر، پیروی از کالن روایت های پذیرفته شده و 
بدیهی پیشینی به عنوان تنها تعایف یکه و رسمی هنر نیست؛ بلکه در جستجوی روایت های حاشیه ای و گاه نادیده شده 

و یا از عمد کنار گذاشته شده می گردد. از این منظر هنر نقشی اجتماعی و تاثیر گذار بر زندگی انسانی پیدا می کند.
تاکید بر موضوع هنر زیســت محیطی با اتکا به نماد های حاشــیه ای هچون کبوتر خانه ها، در پروژه سال ١٣٩٦ پرسبوک 
را می توان با این رویکرد تحلیل کرد که هر دو در خود وضعیتی معاصر بر می انگیزند. باید توجه داشــت در این تحلیل، 
حاشیه نه تنها کم اهمیت بلکه وضعیتی از یک موقعیت برآمده از دیده نشدن می باشد که سایه سنگین روایت اصلی آن 

را ناچاردر حاشیه باز تاب داده است در حالیکه در وجود خود ارزش های بی بدیلی دارد که دیده نشده است.
 انتخاب شهر اصفهان به عنوان نماد یک وضعیت و در نهایت کبوتر خانه ها به عنوان برداشتی ملهم از امری نادیده انگاشته 
شــده درکنار روایت کالن اصفهان شــهر هنر،  فضا و موقعیتی آســتانه ای به این رویداد می هد. درنهایت صورت بندی 
تئوریک پروژه ی پرســبوک، حداقل به لحاظ تئوری های هنر معاصر دقیق می ســازد. چرا که هم اینک مهمترین مسئله 
زیست محیطی در اصفهان یعنی شرایط رودخانه زاینده رود و نیز جهان حاکم بر فضای هنری شهر اصفهان بیش از بیش 

نیازمند تنفس جدید در رویدادهای هنری و فرهنگی معاصر می باشد.
شهر اصفهان همواره گره خورده است به یکی از موثرترین و درعین حال پردامنه ترین حکومت های تاریخ پانصد ساله اخیر 
در ایران که به لحاظ تاثیرات  فرهنگی هنوز بر شــئون جامعه ایرانی موثر بوده اســت.  حکومت صفویه که در نماد شهری 
اش اصفهان، تغییرات اجتماعی و سیاسی مهمی را از خود به جا گذاشته است که گاه نقد بر آن پیوند می خورد برعایدات 
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فرهنگی و دستاورد های سنت هنری  حتی در امروز ایران.
اصفهان دوره صفوی که هنوز هم بر آن میراث در اکنون روزگار می گذراند، نمادی اســت از یک« کالن روایت« فربه که 
در گفتمان ایرانی نماد هنر. فرهنگ. ســنت و همچنین خرد است. بناهای فاخر عصر صفوی اصفهان امروز بخشی مهم از 
شــهریت اصفهان را با خود همراه کرده اســت که وجهی از سلطه عصر صفوی و »کالن روایت« آن در روزگاران اکنونی را 
با خود دارد ؛ اما در منظومه هنر معاصر این روایت های کالن نه تنها وجهی از اعتبار ســابق خود را ندارند بلکه هر آنچه 
که بر ایســتایی و دوام به معنای تنها روایت قابل اعتنا پافشــاری می کند و به نوعی با فاخریت هنر گره خورده است مورد 
بازبینی قرار می گیرد؛ هنر معاصر جریانی ایستا و تحسین گو نیست بلکه به دنبال رهیافتی جدید از گفتمان های معاصر 
است؛ هنری تکثر گرا که ارزشهای فرهنگ های حاشیه ای را درخور توجه می بیند هنر مردم عادی همچون کبوتر خانه ها 

از این منظر ویژگی های قابل تامل می یابد نه صرفا هنر سفارشی شاهان و حکام.
با این تعریف، توجه و تاکید بر کبوتر خانه ها به عنوان نمادی از خرده روایت های مردم در حاشــیه شــهر اصفهان در کنار 
نماد های مقتدر شهری به نوعی وضعیت متناقض نما می سازد، وضعیتی از بازتفسیر دوباره به کالن روایت و اهمیت بیشتر  
خــرده روایت های حاشــیه ای.اما باید اذعان کرد علی رغم بی توجهی به کبوتر خانه هــای اصفهان که در اینجا به عنوان 
نماد هنربومی و روایت های خرد صورتبندی شــده است برای هر بیننده آشنا به ارزشهای بصری، این بناها درونمایه ای از 
حضورو مواجه ارزشمند هنرمندان بی ادعای این سرزمین با خود دارد که گاه بناهای رسمی فاقد آن می گردند.از همین 
رو پرســبوک هوشــمندانه کبوترخانه و هنر زیست محیطی را به عنوان وضعیتی قابل تامل موضوع خود قرار داده است تا 
در یکی از تاریخی ترین و نمادین ترین شهر های ایران که مبتنی بر کالن روایت جهان صفوی هنوز بر جریان اندیشه در 

ایران مستولی است راهکاری معاصردر افق دید جهان متکثر هنرامروز جستجو کند.
امید قجریان



معرفيكبوترخانهها

کبوتر خان یا کبوتر خانه محلي است که کبوتر در آن آشیانه مي سازد.
برج کبوتر چنین تعریف شده است:

»در ایران رســم اســت که عمارت بلند چشمه چشمه در صحرا مي ســازند و آن خاصه براي کبوتران است. موسوم 
به برج کبوتر« ســاخت کبوتر خانه را مي توان به نوعي شاهکاري هنري دانست.کبوتر خانه ها را در مناطقي بنیان 
مي نهادند که از اقلیمي کویري بهره مند بود مصالح و متد ساخت نیز متاثر از شرایط محیطي. چون بافت معماري 
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که گل رس و کاه  و نمک بنیادش را باني بودند  و مقاوم در برابر ســرما و گرما  و عایقي حرارتي و در عین حال صوتي 
تا آرامش کبوتران اندرون کبوتر خانه را تامین نماید. غالب کبوتر خانه ها به واســطه بهره گیري از حداکثر فضا به شــکلي 
استوانه مانند ساخته مي شدند تا النه هاي بیشتري را در خود جاي دهند. طراحي ورودي  به اندازه اي  بود تا  کبوتران را 
به داخل پذیرا باشد و میهمانان نا خوانده را به اندروني راهي نباشد و در عین حال بدنه کاهگلي مانع از  زاد و ولد حشرات 
موذي چون ســاس و کنه مي گردید به جهت اســتحکام هر چه بیشتر  درون را با تیرچه هاي متقاطع مسلح مي نمودند و 
ســطح بیروني را ساروج اندود تا مانع از فرسایش محیطي گردد. در بخش میان تهي باالي کبوتر خانه نیز دریچه هایي به 
جهت تبادل حرارتي و آمد و شــد جریان هوا  به داخل کبوتر خانه که قرابتي بســیار با بادگیرها استان هاي کویري ایران 
دارد و در میــان کبوتر خانه نیز حفر چاهي به جهت تامین آب شــرب کبوتران در صورت نزدیک نبودن آبگیر و جوي و 
رودخانه حفر مي کردند. صاحبان کبوتر خانه ها به ٣ ماه به یک بار براي جمع آوري فضوالت به داخل کبوتر خانه ها وارد 
مي گشتند و کود حاصل را جمع آوري مي نمودندکه از براي صیفي جات و میوه هاي جالیزي  بسیار مفید مي بود حال باید 
در نظر آورد  میزان کود اســتحصال گشــته را بر مبناي آمار کبوتران موجود در کبوتر خانه که گاهي به بیش از ۷۰۰۰ 
هزار جفت را بالغ مي گردید و رقم ۷۰.۰۰۰ کیلوگرم در سال که عایدي ارزشمندي را از براي کشاورزان به همراه داشت.
کبوترخانه ها ظاهرا برج هایي هستند که کبوتران در آن ها خانه مي کنند. قطر سوراخ هاي ورودي کبوتران )هر کبوتر یک 
ســوراخ ورودي دارد و یک ســوراخ خروجي!( به داخل برج ها به اندازه اي ساخته شده است که تنها کبوتران مي توانستند 
وارد آن شــوند و پرنــدگان مهاجم قادر به ورود به داخل آن نبودند. جالب توجه ایــن که براي دقت یک اندازه بودن قطر 
سوراخهاي کبوتر بویژه در کبوترخانه هاي سبک گلپایگان و خمین از تنوشه )لوله هاي سفالي( استفاده مي شده تا سوراخها 

یکسان اجرا شود...
براي ســاختن این بناهاي عجیب غیر از علم »دفع دشــمنان کبوتر« » از علوم دیگر در ســاخت برج هاي کبوتر همچون 
استفاده از دانش فیزیک با توجه به اصل تشدید ) رزنانس( به منظور توجه و پرواز همزمان دسته جمعي حدود ١۴ هزار تا 
۲۵ هزار کبوتر در اثر برخاستن ناگهاني که ارتعاشات بسیار قوي را به دنبال دارد، عالمانه بهره  برده شده است. هندسه و 
ریاضیات به خاطر به حداکثر رساندن سطح در حجمي ثابت و بهره گیري از اصول زیباشناختي آن چشم گیر است. دانش 
جانورشناسي و روانشناسي جانوري از دیگر علومي است که در ایجاد تجهیزات دفاعي کبوترخانه و نیز تمهیدات مکانیکي، 
بیولوژیکي و شــیمیایي براي مبارزه با دشــمنان کبوتر اعمال مي شده. همچنین از علوم آب و هواشناسي، گیاه شناسي و 

سایر علوم بهره برده شده است.«!



شــاردن سیاح بزرگ فرانسوي در قسمتي از ســفرنامه خود مي نویســد:»کبوترخانه هاي عظیم ایران شش بار بزرگتر از 
بزرگترین پرورشگاههاي ماست.«! و »ایران مملکتي است که بهترین کبوترخانه هاي جهان در آنجا ساخته مي شود.«!

مجموعه ي کبوتر خانه هاي اطراف اصفهان، که شاردن تعداد آن ها را ٣۰۰۰ بر شمرده است هم اکنون در حال نابودي 
است. ) به دالیل نابودي آن ها اشاره خواهد شد. (

طبق آمارهایي که در ســال ١٣٦۵ از کبوتر خانه هاي موجود تهیه شــده است تعداد انها فقط ٦۰٦ عدد، اعم از فعال 
و مخروبه بوده است.

گفتنــي اســت از نظرتاریخ علم و معماري نیز این بناها قابل مطالعه و تأمل هســتند. در ایــن بناها که زیبایي و 
کارآمدي آن ها چنان به هم آمیخته اســت که جدایي ناپذیر به نظــر مي آیند،ازعلومي همچون فیزیک، ریاضیات 

جانورشناسي، روانشناسي جانوري و آب و هواشناسي و غیره استفاده شده است.
جمــع آوري فضوالت کبوتران به عنــوان کود، دور کردن کبوتران از مزارع جهت جلوگیري کردن از آســیب 

رساندن به مزارع و شکار کردن کبوتران و استفاده کردن از گوشت آن ها از اهداف احداث این بناهاست.
قســمت عمــده ي این فضوالت د ر حاصلخیــزي زمین هاي زراعتي و مقدار کمي هــم در د باغي به مصرف 

مي رسیده است.
این فضوالت در زندگي اقتصادي زارعان محلي نقش مؤثري داشته. به همین علت مهم کبوتران نزد آن ها 

کم و بیش مقدس بوده اند.
با مروري بر نوشــته هاي مستشــرقین و جهانگردان در طي سه قرن گذشــته مي توان نتیجه گرفت که 
قدمت این برج ها به درســتي معلوم نیســت. ولي آنچه مسلم اســت از حدود ۷۰۰ سال قبل، برج هاي 
کبوتر در اصفهان خرید و فروش مي شده و حتي صاحبان آن ها به علت در آمد قابل توجهي که از این 

برج ها عایدشان مي گردیده همه ساله مبلغي به عنوان مالیات به دولت هاي وقت پرداخت مي کردند.
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بررسيبرجهايكبوتر

برج هاي کبوتر در پهنه ي دشتهاي سر سبز یا گوشه ي باغهاي اصفهان خود نمایي مي کنند.
در ســاختمان این برج ها غالباً از خشــت خام ) خاک رس ( که در منطقه به وفور یافت مي شود    ، چنان با مهارت استفاده 

شده که شگفتي بیننده را برمي انگیزد) البته نقش آب و هوا را در انتخاب این نوع مصالح نباید فراموش کرد.  (



 الف:موقعيت
موقعیت برج باید طوري باشد که از هر نظر امنیت کبوتران را تأمین نموده و دسترسي به آب ودا

نه به سهولت امکان پذیر باشد 
 

ب:سبك
در طرح هر برج به سه مسئله توجه شده: به کار بردن حداقل مصالح ساختماني با ایجاد حداکثر النه هاي 
کبوتر و فضاهاي ارتباطي. اگر توجه کنیم مصالح ساختماني مصرفي در برج ها غالبا از خشت خام مي باشد 
و خشــت ها فقط فشار را تحمل مي کنند و تحمل آن ها در برابر نیروهاي کششي و پیچشي حداقل است. 

بنابراین مي توان به اهمیت طرح ها و مهارتي که در کاربرد خشت به کار رفته است پي برد.

ج:تهويه
مســئله ي تهویه در داخل برج حائز اهمیت مي باشــد. داخل برج در طول ســال باید از حرارت مطبوعي 

برخوردار باشد تا کبوتران بتوانند در شرایط مساعدي تخمگذاري کنند.
 

د:روشنايي
با توجه به اینکه کبوتران در تاریکي دید کافي ندارد از این جهت باید روشــنایي داخل برج به نحوي تأمین 
باشــد که کبوتران به آســاني بتوانند النه هاي خود را پیدا کنندو ورود و خروجشان به سهولت امکان پذیر 

باشد.

ه:ورودوخروجكبوتران
پنجره ها و برجک هاي مشبک در برج باید به نحوي تعبیه شده باشد، که کبوتران براي ورود و خروج، دچار 

مشکل نشوند ومجبور نشوند براي یافتن النه هایشان ذاخل برج را دور بزنند.
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امنيتكبوترخانهها

هر کبوتر خانه مانند یک دژ نظامي باید در برابر همه ي دشمنان کبوتر که تعداد آن ها کم هم نیستند مقاوم ونفوذ ناپذیر 
باشــد. این نفوذ ناپذیري نه تنها باید قوش، قرقي، جغد، کالغ، گربه و روباه و تا حدي آدمیزاد را در بر مي گیرد، بلکه 

مار و موش را نیز شــامل گردد. موش اگر چه مســتقیماً دشمن کبوتر نیست اما با عمل کانال سازي خود در زیر 
پي ها مي تواند از طریق زیر زمین راه را براي ورود مار به داخل کبوترخانه ها فراهم آورد. براي پیشگیري از ورود 



پرندگان مزاحم و مهاجم به کبوترخان در کبوترخانه هاي ایران النه هاي ورودي کبوتر  )کبوتر رو ( کامال حســاب شــده 
وگاه بوسیله تنبوشه هایي استاندارد بنا شده اند. چنانچه کبوتررو کمي بزرگتر باشد سایر پرندگان شکاري و مزاحم به 

آن رخنه مي کنند و اگر کوچکتر باشد کبوتران بزرگتر قادر به ورود به آن نیستند. براي جلوگیري از باالرفتن 
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گربه ومار در برج هاي مدور به شــیوه ي اصفهان از نوار و یا نوارهایي از گچ در کمر برجاســتفاده مي کرده اند.  رنگ سفید نوار و نوارهاي گچي عالوه 
بر زیبایي به جلب کبوتران کمک مي نموده است.

عللخرابيوانهدامبرجها

علل گوناگوني که باعث از بین رفتن برج ها شده اند را میتوان به صورت زیر خالصه نمود:
١ ـ با بررسي که در برج هاي اصفهان وحومه به عمل آمده، معلوم گردید که برج ها نسل اندر نسل، از پدر به فرزند رسیده و بیشتر آن ها 
متعلق به ورثه ي مالکین قبلي مي باشد. در موقعي که بین مالکین اختالف بروز مي نمود هر یک از شرکا بنا به مصالح خود برج را 
رها کرده و بدین ترتیب تعمیرات برج به موقع انجام نمي شد. عدم رسیدگي به کبوتران به ویژه دانه ریزي در فصل زمستان، باعث 

مهاجرت کبوتران و از فعالیت افتادن تدریجي برج مي شد.
۲ـ  درانتخاب محل برج باید دقت شــود که اطراف آن ســروصداي زیادي نبوده و صحرا براي دانه خوردن وجود داشــته باشد.در 
یک قرن اخیر به علت گســترش شــهرها و دهات و ازدیاد جمعیت و سروصداي وســایط نقلیه، تعداد زیادي از این برج ها به 
علــت مهاجــرت کبوتران از فعالیت باز مانده اند. در این مورد مي توان برج هایي که در اطراف جاده هاي جدید االحداث قرار 

گرفته اند، نام برد.
٣ ـ به علت ترقي بي رویه ي قیمت زمینها و تبدیل زمینهاي زراعتي به مســکوني، ایجاد واحدهاي صنعتي و مسکوني، بهره 
برداري تعدادي از برج ها را غیر ممکن ســاخته، حتي در بعضي موارد دیده شــده که برج هایي را به علت فوق تخریب 

کرده اند.
۴ـ  با اینکه تیراندازي در محدوده ي ۵۰۰ متري برج ها ممنوع مي باشد، باز هم شکارچیان خطر بزرگي محسوب مي شوند 

و عامل فرار کبوتر ها و متروک شدن برج ها مي شوند.
۵ ـ برج بایستي در زمستان که دانه و غذا براي کبوتران پیدا نمي شود، دانه ریزي شود. این از وظایف مالک است که 

فراموش شده است و باز عاملي براي مهاجرت کبوتران مي شود.



٦ ـ ساختمان برج به ویژه فضاي داخلي النه هاي کبوتران باید به نحوي باشد که کبوتران با کمال آرامش در آن به تولید 
نسل بپردازند. هواي داخلي برج مرطوب بوده و گرماي الزم را جهت سکونت کبوتران داشته باشد. به تجربه ثابت 

گردیده، برج هایي که سرد هستند به ندرت کبوتر به خود جذب مي کنند.
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۷ ـ برج ها را باید حتي االمکان از آفت حفظ نمود. آفت اکثر برج ها مار، شــاهین، باز، بوف، نوعي موش و خانه ي لک لک 
مي باشــد. مارها در بیشــتر برج ها رخنه مي نمایند و براي جلوگیري از ورود آن ها به داخل برج، از کمربند گچي که به 
اصطالح محلي، شال گچي نام دارد باید استفاده شود و این کمربند در تمام برج ها دیده مي شود. چنانچه مار بخواهد 
از آن عبور کند به علت صافي ســطح گچ به پایین مي افتد. ولي اگر ســوراخي در برج وجود داشته باشد مار به داخل 
برج نفوذ مي کند و در مدت کوتاهي باعث از بین رفتن تعداد زیادي کبوتر مي شود. دراین مورد تدبیري وجود داشته، 
به این صورت که درظرفي مســطح که لبه ي آن هم ســطح کف بوده، شــیر مي ریخته اند واطراف آن را به صورت 
حلقه اي، پودر آهک. مار به خاطر عالقه ي زیاد به شیر از روي آهک رد مي شود. مالیده شدن آهک به بدنش باعث 

مرگ او خواهد شد.
۸ - درحال حاضر به علت وجود کودهاي شیمیایي و دیگر کودها استفاده از کود کبوتر خانه ها با توجه به هزینه ي 
گزاف آن مقرون به صرفه نبوده و از این جهت مالکین و یا کشاورزان حاضر به نگهداري و آباداني و حتي تعمیر 

برج ها نمي باشد.
٩ - یکي دیگر از علل خرابي برج ها عدم رسیدگي به تعمیرات برج ها، نفوذ آب از صحراهاي اطراف به پي برج ها و 
برف و باران و نداشتن شیب مناسب و ناودانهاي مربوط به بام برج مي باشد. درقدیم پرورش و نگهداري کبوتر 
در ایران معمول بوده و کبوتر خانه ها براي بدست آوردن فضله این کبوتران ساخته مي شد. این فضوالت پس 
از مخلوط شدن با خاک، کود بسیار عالي مي شد تا خربزه و هندوانه و سایر میوه هاي جالیزي بهتر پرورش 
یابند. یکي از خارجیاني که در عصر قاجاریه اصفهان را دیده از اهمال و ســهل انگاري دولتمردان و حکام 
در نگهداري این برج ها اظهار تاســف کرده و اهمیتي که فضوالت این کبوتران براي مزارع داشته اند اشاره 

مي کند. 

پرسبوک ١٣٩٦


