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گونهشناسی خانههای سنتی
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چکیده

معمــاری بومــی روســتایی مناطــق غربــی ایــران ،در گــذر زمــان ،بــه آرامــی تکامــل یافتــه و دارای بنیانهــا ،مؤلفههــا

و مبانــی نظــری مرتبــط بــا ســاختار مختــص بــه خــود شــده اســت؛ بــه گونـهای کــه از گزنــد تهاجــم تفکــرات بــه
اصطــاح وارداتــی ،مصــون مانــده و اصالــت و بکــر بــودن خــود را حفــظ کــرده اســت؛ از طرفــی ،روســتاهای ایــن

مناطــق ،معمــاری ویــژهای بــر اســاس نــوع توپوگرافــی و اقلیــم منطقــه دارنــد کــه در ایــن میــان ،روســتای هلســم در
شهرســتان چــرداول ،نمونـهای شــاخص و دارای اهمیتــی ویــژه بــه حســاب میآیــد.

اطالعــات ایــن مقالــه کــه بــا هــدف بررســی و تحلیــل گونههــای معمــاری بومــی و ســنتی روســتای هلســم

نگاشــته شــده ،بــا اســتفاده از مطالعــات کتابخانـهای و مشــاهدات میدانــی گــردآوری شــده اســت .جامعــۀ آمــاری

آن نیــز ،مشــتمل بــر  150بنــای مســکونی و  45خانــۀ ســنتی اســت کــه دارای معمــاری ارزشــمندی هســتند .در ایــن
پژوهــش ،ضمــن توصیــف عوامــل شــکلدهنده بــه بافــت روســتا؛ ماننــد :اقلیــم و وضعیــت جغرافیایــی؛ عناصــر
کالبــدی ،گونهشناســی بناهــا و فضاهــای موجــود در آن نیــز معرفــی شــده اســت؛ همچنیــن ایــن پژوهــش ،نشــان

میدهــد کــه بیشــتر بناهــا در ایــن روســتا بــرای بهرهگیــری از تابــش آفتــاب در فصــل زمســتان ،جهتــی رو بــه

جنــوب دارنــد و معابــر نیــز در جهتــی شــرقی  -غربــی شــکل گرفتهاند؛ همچنیــن در بافت روســتای هلســم دو گونه

معمــاری؛ شــامل :خانههــای طارمـهدار (در دو نــو ِع دو و چنــد اتاقــه) و خانههــای فاقــد طارمــه یــا دوطبقــه وجــود
دارد .فضاهــای ســکونتی و خدماتــی در خانههــای طارمـهدار ،دور از هــم؛ ولــی در یــک ســطح ایجــاد شــد ه اســت؛

امــا فضــای مســکونی در خانههــای فاقــد طارمــه ،بــه دلیــل توپوگرافــی دامنــۀ کــوه؛ همچنیــن بهرهمنــدی از گرمــای
ناشــی از وجــود حیوانــات در طبقــۀ همکــف ،بــر روی طویلــه قــرار گرفته اســت .در ایــن میــان ،خانههــای طارمهدار

چنــد اتاقــه بــا  64درصــد (بیشــترین) ،خانههــای طارمـهدار دو اتاقــۀ فاقــد نشــیمن بــا  27درصــد و خانههــای فاقــد
طارمــه بــا  9درصــد (کمتریــن) ،بافــت ســنتی روســتا را تشــکیل میدهنــد.

واژگان کلیدی :شهرستان چرداول ،روستای هلسم ،معماری روستایی ،گونهشناسی.
 .1دانشجوی دکترای معماری دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه
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گونهشناسی خانههای سنتی ...

بیان مسئله و ضرورت طرح
«شناســایی و حفــظ میــراث گرانبهــای معمــاری روســتایی ،ضمــن اینکــه نوعــی پاســداری از ســرمایههای
ملــی تاریخــی کشــور بــه حســاب میآیــد ،بــه مــا کمــک میکنــد تــا بــا کشــف رمــز و رازهــا ،نمادهــا
و نشــانههایی کــه در آنهــا نهفتــه اســت ،اصــول پایــدار بــه جــای مانــده از گذشــته را در کالبــدی جدیــد،
جــاری نماییــم و هویــت و اصالــت معمــاری ســکونتگاههای روســتایی را حفــظ کنیــم» (ســرتیپیپور،
« .)2 :1388معمــاری روســتایی ایــران ،بــه لحــاظ ماهیــت کارکــردی و پاســخگویی بــه نیازهــای انســانی،
فعالیتهــای مردمــی ،عناصــر تولیــدی و محیــط زیســت و عناصــر اقلیمــی ،مجموعـهای همگــن و متناســب
بــا هویــت کالبــدی خــاص محــل را تشــکیل میدهــد کــه تجلیدهنــدۀ ارتباطــات و کارکردهــا و
نقــش چنــد عملکــردی فضاهاســت .ایــن هویــت ،از نفــس ســکونت و شــیوۀ زیســت در روســتاها نشــأت
میگیــرد؛ بــه همیــن دلیــل ،مســکن در روســتاها ،عــاوه بــر پاســخگویی بــه نیــاز ســکونت ،تأمیــن امنیت و
حریــم خانــوار ،حلقـهای از نظــام تولیــدی روســتا را نیــز در بــر میگیــرد و بــه گونـهای متقابــل بــا آن پیونــد
میخــورد» (پورلمــر.)129 :1393 ،
«معمــاری بومــی روســتایی مناطــق غربــی ایــران ،در گــذر زمــان ،بــه آرامــی تکامــل یافتــه و دارای
بنیانهــا ،مؤلفههــا و مبانــی نظــری مرتبــط بــا ســاختار مختــص بــه خــود شــده اســت؛ لــذا اهمیــت شــناخت
معمــاری بومــی ایــن منطقــه از کشــور؛ بخصــوص در بخــش مســکن روســتایی ،ارتبــاط ســاده و مســتقیم
میــان ســاختار زندگــی اهالــی بــا نیازهــای آنــان و نحــوۀ تبدیــل ایــن نیازهــا بــه مســکن و خلــق ســایر
فضاهــای زیســتی را مشــخص میکنــد» (رضایــی و مولــوی .)175 :1393 ،در ایــن میــان« ،معمــاری بومــی
روســتایی اســتان ایــام ،بــر اســاس شــاخصها و عوامــل فرهنگــی ،اقلیمــی و معیشــتی مختلــف و متفــاوت
بــا ســایر نقــاط کشــور ،شــکل گرفتــه اســت؛ بــه طوریکــه ایــن گوناگونــی در شــیوههای ســاخت و ســاز،
نــوع پــان ،نــوع اســتقرار ،نــوع مصالــح و  ...نمایــان اســت؛ از ســوی دیگــر ،معمــاری ایــن منطقــه در جهت
حفــظ آســایش ســاکنان ،بــا بهرهگیــری از عناصــر مفیــد اقلیمــی و ضمــن احتــرام بــه طبیعــت و محیــط
زیســت بــه وجــود آمــده اســت» (رضایــی و همــکاران .)59 :1393 ،در ســیمای روســتاهای ایــن اســتان؛
بخصــوص در روســتای هلســم ،میتــوان احتــرام بــه طبیعــت را در نحــوۀ اســتقرار بــر اســاس توپوگرافــی
گ و خــاک در ســاخت بنــا ،انــدود نمــا،
منطقــه ،شــکلگیری بافــت بــر اســاس طبیعــت و اســتفاده از ســن 
پوشــش بــام و  ...مشــاهده کــرد.
خانههــای روســتای هلســم ،غالبـاً بــه صــورت فرمهایــی از مکعــب و مکعــب مســتطیل و بــا ارتفاعــی
از ســطح زمیــن احــداث شــدهاند .امتــداد ایــن بناهــا در جهــت شــرقی و غربــی اســت ،بــه طوریکــه در
آنهــا ،بیشــترین بهرهگیــری از تابــش آفتــاب در فصــل زمســتان ،از طریــق جبهــۀ جنوبــی ســاختمانها
صــورت میگیــرد .در ادامــه ،بــه معرفــی ایــن بناهــای مهــم کــه برخــی از آنهــا هنــوز تخریــب نشــدهاند یــا
در آنهــا زندگــی جریــان دارد ،پرداختــه شــده اســت.
دورۀ هفدهم شماره  52و ( 53پاییز و زمستان )1395
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در دهــۀ اخیــر ،بــه دلیــل سیاس ـتهای دولــت در زمینــۀ ارائــۀ وامهــای احــداث مســکن مقــاوم در
برابــر زلزلــه و رونــق بخشــیدن بــه روســتاها ،شــاهد تخریــب بناهــای ســنتی و تغییــرات گســترده در ســیمای
آنهــا هســتیم .ایــن تعییــرات تــا بدانجــا پیــش رفتــه اســت کــه هیچگونــه تفاوتــی بیــن بناهــای روســتایی
و بناهــای شــهری و حتــی بناهــای ســایر اقلیمهــای مختلــف کشــور وجــود نــدارد و همــه از یــک نــوع
معمــاری بــا نــام مــدرن تبعیــت میکننــد .مجموعــۀ معمــاری ســنتی روســتای هلســم ،میــراث ارزشــمند و
گرانبهایــی اســت کــه نگهــداری آن از آســیبها ضــرورت دارد و میتــوان گفــت معمــاری ایــن روســتا،
مجموع ـهای از نشــانههای هویــت ملــی و فرهنگــی زاگرسنشــینان در غــرب ایــران را در خــود دارد کــه
بــه بازشناســی و معرفــی بیشــتری نیازمنــد اســت.
در ایــن پژوهــش ،ضمــن بررســی معمــاری موجــود در بافــت روســتای هلســم ،بــه جمـعآوری و ثبــت
اطالعــات  45بنــای بــا ارزش اقــدام شــد و در جهــت شــناخت الگوهــای معمــاری بومــی و ســنتی ،بناهــای
روســتا از نظــر ویژگیهــای معمــاری و ســاختاری دســتهبندی شــدند .ســؤاالتی کــه ایــن پژوهــش ،در
صــدد یافتــن پاســخ بــرای آنهاســت؛ عبارتنــد از:
 .1دالیل ارزشمند بودن گونههای معماری در روستای هلسم چیست؟
 .2ویژگیهای شاخص معماری بومی سنتی روستای هلسم کدامند؟
روش تحقیق
پژوهــش حاضــر ،در صــدد تحلیــل و بررســی گونههــای معمــاری روســتای هلســم در شهرســتان چــرداول
برآمــده و بــه روش توصیفــی  -تحلیلــی و مشــاهدات میدانــی انجــام شــده اســت .روش تحلیــل بناهــا نیــز
بــه ایــن شــرح بــوده اســت :ابتــدا گونههــای شــاخص معمــاری و مســکنهای ســنتی در محلههــای هلســم،
شناســایی شــد؛ ســپس بناهــای بــاارزش و دارای اصالــت کــه متأثــر از اقلیــم و شــرایط معیشــتی اهالــی،
شــکل گرفتهانــد ،مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت .در ایــن راســتا از میــان  150واحــد مســکونی 45 ،خانــۀ
روســتایی ( 30درصــد) ،بــه عنــوان نمونــه ،انتخــاب شــد و مــورد تحلیــل قــرار گرفــت .بــرای توصیــف
فضاهــای معمــاری نیــز عــاوه بــر روش کتابخانـهای ،از تجربیــات معمــاری بومــی اســتفاده شــد.
پیشینۀ موضوع
در بحث از پیشینۀ موضوع ،میتوان به پژوهشهای زیر اشاره کرد:
 در مقالــهای کــه هاشــم هاشــمنژاد و صالحالدیــن موالنایــی ( )1387بــا عنــوان «معمــاری بــا نگاهــیبــه آســمان» نوشــتهاند ،بــه شــناخت و گونهبنــدی معمــاری روســتاهای غــرب کشــور؛ بخصــوص اســتان
کردســتان ،بــر اســاس توپوگرافــی منطقــه و نحــوۀ شــکلگیری آنهــا پرداختــه شــده و بــر اســاس یافتههــای
تحقیــق ،روســتاهای غــرب کشــور بــه ســه گونــۀ کوهســتانی ،کوهپایـهای و دشــتی ،تقســیم گردید ه اســت.
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 رحمـتاهلل بهرامــی ( )1390در مقالــۀ «تحلیلــی بــر مســکن روســتایی کرمانشــاه» ،ضمــن مطــرح کــردندوام بناهــا و مصالــح بــه کار گرفتــه شــده در آنهــا ،بــه بحــث دربــارۀ کمیــت و کیفیــت روســتاهای
اســتان کرمانشــاه پرداختــه و مســئلۀ عــدم مقاومــت ایــن بناهــا در برابــر عواملــی چــون زلزلــه را بررســی
کــرده اســت.
 مســعود رضایــی ( )1392در مقالــۀ «نقــش اقلیــم در شــکلگیری معمــاری بومــی مناطــق کوهســتانیغــرب ایــران» ،ضمــن بیــان ویژگیهــای معمــاری بومــی روســتایی در اســتانهای ایــام ،کرمانشــاه و
کردســتان و بیــان اشــترکاتی در معمــاری ایــن مناطــق؛ بــه بحــث دربــارۀ عناصــر تشــکیلدهندۀ بناهــای
مســکونی روســتاهای ایــن اســتان کــه در جهــت بهرهبــرداری یــا دفــع عوامــل اقلیمــی ،شــکل گرفتهانــد،
پرداختــه اســت.
 مســعود رضایــی و بهــزاد وثیــق ( )1393در کتــاب «واکاوی معمــاری پایــدار در مســکن بومــی روســتاییاقلیــم ســرد و کوهســتانی ایــران» ،ضمــن معرفــی معمــاری بومــی روســتایی غــرب کشــور ،تعــدادی
از بناهــای مســکونی در روســتاهای مختلــف ایــن خطــه را از جهتهــای مختلــف پایــداری ،اقلیمــی،
فرهنگــی و معیشــتی ،مــورد تحلیــل قــرار دادهانــد.
 مســعود رضایــی ،بهــزاد وثیــق و ابراهیــم مــرادی ( )1393در مقالــۀ «جایــگاه الگوهــای معمــاری پایــداردر معمــاری بومــی روســتایی (مطالعــۀ مــوردی :روســتای هلســم ،اســتان ایــام) ،ضمــن ارائــۀ تعاریفــی از
توســعۀ پایــدار و معمــاری بومــی ،بــه بررســی عناصــر معمــاری بومــی خانههــای روســتای هلســم کــه در
جهــت بهرهبــرداری از عناصــر مفیــد اقلیمــی شــکل گرفتهانــد و بــا اهــداف و اصــول توســعۀ پایــدار همــراه
میباشــند ،پرداختهانــد.
معرفی اجمالی روستای هلسم
روســتای هلســم ،مرکــز دهســتان ريزونــد ،واقــع در بخــش شــباب از شهرســتان چــرداول ،در اســتان ايــام،
واقــع اســت .مــردم ایــن روســتا از ايــل ريزونــد ميباشــند .فاصلــۀ ایــن روســتا تــا مرکــز شهرســتان (شــهر
ســرابله)  18و تــا مرکــز اســتان (شــهر ایــام)  50کیلومتــر اســت .واژۀ هلســم ،دو هجــا (بخــش) دارد« :هلــه»
و «ســم»« .هلــه» در زبــان باســتانی ُکــردی ،بــه معنــای «چکــش» و «ســم» ،بــه معنــای «میســخه یــا دیلــم»
اســت .اســم «هلــه ســم» برگرفتــه از یــک اثــر باستانیســت کــه باالتــر از روســتا واقــع شــده اســت .ایــن
«چرمیــن» در جنــوب قــرار گرفتــه
روســتا در حــد فاصــل بیــن کوههــای « َور ِدالن» در شــمال و «لِنَــه» و َ
اســت .از لحــاظ آب و هوایــی و بــر طبــق تقســیمات اقلیمــی «کوپــن»« ،دامنههــای غربــی رشــتهکوههای
فــات مرکــزی ایــران و سراســر کوههــای زاگــرس ،جــزو مناطــق سردســیر و کوهســتانی کشــور بــه شــمار
میرونــد؛ بــر ایــن اســاس ،شهرســتان چــرداول و روســتای هلســم ،در ایــن ردهبنــدی اقلیمــی قــرار دارنــد»
(رضایــی و همــکاران.)66 :1393 ،
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عوامل شکلگیری روستای هلسم
از دالیــل اصلــی شــکلگیری و برپایــی روســتای هلســم کــه در منطقـهای کوهســتانی قــرار گرفتــه اســت،
میتــوان بــه ایــن مــوارد اشــاره کــرد :وجــود رودخان ـ ۀ چــرداول در شــمال و چشــمۀ شمشــه در جنــوب،
بارندگیهــای فــراوان در تمــام فصــول ســال بجــز تابســتان ،مســاعد بــودن خــاک زمینهــای آبــی و دیــم
بــرای کشــاورزی ،فراهــم بــودن زمینههــای زراعــت و دامپــروری ،قرارگیــری در مســیر راههــای ارتباطــی
بیــن اســتانی و نزدیکــی بــه مرکــز شهرســتان و اســتان ،وجــود کوههــای اطــراف آن و . ...
معماری مسکونی روستای هلسم
«معمــاری بومــی روســتای هلســم ،بــر اســاس شــاخصها و عوامــل فرهنگــی ،اقلیمــی و معیشــتی مختلــف
و متفــاوت بــا ســایر نقــاط کشــور ،شــکل گرفتــه اســت .ایــن تفــاوت در شــیوههای ســاخت و ســاز ،نــوع
پــان ،نــوع اســتقرار ،نــوع مصالــح و  ...نمایــان اســت؛ همچنیــن ،شــکلگیری معمــاری ایــن منطقــه در
جهــت حفــظ آســایش ســاکنان و بــا بهره-گیــری از عناصــر مفیــد اقلیمــی ،ضمــن احتــرام بــه طبیعــت بوده
اســت .در ســیمای ایــن روســتا ،احتــرام بــه طبیعــت را میتــوان در نحــوۀ اســتقرار بــر اســاس توپوگرافــی
گ و خــاک در ســاخت بنــا ،انــدود نمــا،
منطقــه ،شــکلگیری بافــت همراســتا بــا طبیعــت ،اســتفاده از ســن 
پوشــش بــام و  ...مشــاهده کــرد» (همــان .)59 :بررســی الگــوی قرارگیــری کالبــدی در معمــاری مســکونی
روســتای هلســم ،نشــان میدهــد کــه نحــوۀ قرارگیــری خانههــا ،تابــع شــرایط اقلیمــی (تابــش آفتــاب،
کــوران هــوا ،بارندگــی و  ،)...مــزارع و قبلــه اســت و خانههــا بــه صــورت برونگــرا ســاخته میشــوند؛
چنانکــه در بیشــتر مــوارد ،فاقــد مانــع یــا عنصــر مشــخصکنندۀ تقســیم فضایــی بــا واحدهــای همســایگی
هستند .
عناصر کالبدی معماری بومی روستای هلسم
مطالعــات انجــامگرفتــه بــر روی  45گونــه از خانههــای بــا ارزش روســتای هلســم ،نشــاندهندۀ آن
اســت کــه  41بنــا« ،طارمــه» (ایــوان) دارنــد کــه  29بنــا از آنهــا دارای فضــای اختصاصــی بــرای پذیرایــی
(دیواخــان) هســتند و  12بنــای دیگــر ،فاقــد ایــن فضــا میباشــند .در ایــن میــان 4 ،بنــا فاقــد طارمــه بــوده و
بــه صــورت دو طبقــه و بــر روی فضــای طویلــه قــرار گرفتهانــد.
بافت روستا
«بــرای بررســی بافــت روســتایی کــه عبــارت اســت از مجموعــه عناصــر تشــکیلدهندۀ روســتا؛ بهویــژه
واحدهــای مســکونی ،اماکــن عمومــی و روابــط مابیــن آنهــا؛ بایــد عوامــل متعــددی در نظــر گرفتــه شــود
کــه هــر یــک بــه نوبــۀ خــود ،تأثیــری کــم یــا زیــاد بــر آن دارنــد» (ســیروس صبــری .)107 :1391 ،بافــت
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ثطضؾ ٣ثبفت ضٚؾتب ٣٤وٖ ٝجبضت اؾت اظ ٔزٕٖٙ ٖٝٛبنط تكىُ٥زٙٞس ٠ضٚؾتب؛ ث٤ٚٝػٚ ٜاحسٞب٢
«ثطا٢
ٔؿى ،٣٘ٛأبوٗ ٖٕ ٚ ٣ٔٛضٚاثٍ ٔبث ٗ٥آٟ٘ب؛ ثب٤س ٖٛأُ ٔتٗسز ٢زض ٘ٓط ٌطفت ٝقٛز وٞ ٝط ٤ه ثٛ٘ ٝث ١ذٛز،

مســجد
ضٚؾتبـد:ضا مس
ـف؛ ماننـ
عملکردهـ
ـبکۀ معابــر
ـوان٤ب متش
روســتا تأرا می
ٔٗبثط ٚ
ـه وقجى١
مدرسـاظ
ـکنٔ،تكىُ
ٔ٣ـتٛاٖ
مختلـثبفت
ـای.)107
:1391
(ؾ٥طٚؼ ونجط،٢
ش٘ـس»
ـکلآٖاززاض
ظ٤بزـ ثط
ح٥ط٢تـوٓ

ارتٕبٖ،٣ـتانی
ـق کوهسـ
٘ٓط«در مناط
قجىٝباشاظــد.
ـکونت
ـی ،بیانگـ
اجتماعـ
ٔؿىٗ،ــی و
ٔب٘ٙس:ـر فرهنگ
ٔرتّف؛از نظـ
ّٖٕىطزٞب٢شــبکه
دانســت کــه ایــن
ث٥بٍ٘ط
فط٣ٍٙٞـ ٚ
زا٘ؿتـروٝسـاٗ٤
ٔؿزس
ٔسضؾٚ ٝ
کوهســتانی
ســه ثٝرده:
توپوگرافــی؛ در
روســتاها
بافــت
اســتقرار و
زاگــرس،
شــیبضز:ٜ
تٛپٌٛطاف٣؛بــازض ؾٝ
ِحبِ
ضٚؾتبٞب
لحــاظاؾتمطاض  ٚثبفت
بــه٘ ،ح٠ٛ
ظاٌطؼ
وٞٛؿتب٘٣
ٔٙبَك
نحــوۀثبقس« .زض
ؾى٘ٛت

اؾبؼ سـ
ـاس ایــن
ٔ٣ـر اس
ـد .بـ
گیرنـ
ق٥ت می
زقت٣ـمثب قــرار
ـیب مالیـ
ق٥ت بــا شـ
ا ٢ثبدشــتی
ـط و
تٙس،متوسـ
ق٥تـیب
ای بثبــا شـ
تنــد ،کوهپای ـه
رده،ضز،ٜ
ـه ؾٝ
اٗ٤
ٌ٥ط٘سـ .ثط
لطاض
ٔالٓ٤
ٔتٛؾٍ ٚ
وٞٛپبٝ٤
وٞٛؿتب٘٣
ذٛاٙٞخـسـودقس»خواهنــد
ذٛزــص
ٔرتم مخت
ٞب٢یهــای
٤ٚػٌ٣ویژگ
زاضا٢دارای
٤هــک
ٞطــر ی
ـودٚو ه
ٔتفبٚتخواهـ
متفــاوت
روســتا
ســاختار و بافـ
(ٔٛال٘ب،٣٤
ـد بـثٛز
ذٛاٞس
ضٚؾتب
ـت ثبفت
ؾبذتبض ٚ

ـایضزّ٠
فضـزض
قٕبَ
لؿٕت
وجـزض
ٔؿُح
فًب٢
زٞس
٘كبٖ
ثطضؾٞ٣ب
شــد» 1384
ـدک
ـود انـ
ـم ،بــا
ا٘سنهلسـ
ٚرٛزــتای
ّٞؿٓ،کـثبـه روس
ضٚؾتب٢دهــد
ها وٝنشــان می
بررسٔ٣ـی
.)196
:1384.)196
(موالنای:ــی،

ـن زض
رٕٗ٥تایـوٓ
ظٔٗ٥ـ ٚ
ٚؾٗت
دارد.زُِ٥
ـرارّ ،ٜثٝ
اٗ٤ـ ضز
لطاض زاضز.
ق٥ت
وٞٛپبٝ٤ـا ٢ثب
ـکونی در
ـای مس
واحدهـ
زضـم ق
ٔؿى٣٘ٛمالیـ
ٚاحسٞب ٢شــیب
کوهپای ـهای بــا
ٔالٓ٤ر ّدۀ
ـمال در
ـمت شـ
مســطح در قس

ضٚؾتب،درثٙبٞب
ارطاـ قسٜ
َطاحٚ ٣
ق٥تـمتٙس،
وٞٛؿتب٘٣
٘ؿجت
ا ٗ٤تنــد،
زضـیب
ا٘س .شـ
ـتانی بــا
کوهس
ثعضٌتط بـ٢ـه نــوع
فًبٞب٢نســبت
درزضگذشــته،
جمیعـثبـت کـ
٘ٔٛــن و
ـعتث ٝزمی
ٌصقت ،ٝوسـ
ر ّده ،بــه دلیــل

اؾبؼ
گیـثبظ
نٛضت
٘٥عـ ثٝ
ا٘س .ثبفت
ـتا،قسٜ
َطاح٣
آفتبة
ـایٕٔٛبً
فضاهـ ٖ
ـریٚازثطنــور
ـت بهره
ضٚؾتبجه
عمومـاً در
بناهــا
ـن روسـ
ٌطٔب٢در ایـ
ٌ٥ط٢اجاظــرا٘ٛضشـٚـدهاند.
ثٟطٜـی و
رٟتطراحـ
بزرگتزضــری
رٟت تبثف آفتبة قىُ ٌطفت ٝاؾت٘ .بٌْصاض ٢زٔ ٚحّ ١ا ٗ٤ضٚؾتب ث« ٝذٛضٜتب( »ٚض ٚث ٝآفتبة) ٘« ٚؿبض»

و گرمــای آفتــاب طراحــی شــدهاند .بافــت روســتا نیــز بــه صــورت بــاز و بــر اســاس جهــت تابــش آفتــاب
(پكت ث ٝآفتبة) ثط  ٗ٥ٕٞاؾبؼ؛ ٘ ٣ٙٗ٤ح ٠ٛتبثف آفتبة ثط ثٙبٞب ثٛز ٜاؾت.
شــکل گرفت ـ ه اســت .نامگــذاری دو محلــۀ ایــن روســتا بــه «خورهتــاو» (رو بــه آفتــاب) و «نســار» (پشــت
بــه آفتــاب) بــر همیــن اســاس؛ یعنــی نحــوۀ تابــش آفتــاب بــر بناهــا بــوده اســت.

تصَٗز شوبرٓ ( .)1ثبفت ٍ هَلع٘ت رٍدخبًِ ًسجت ثِ رٍستبٕ ّلسن
6

معابر روستا
روســتاهای مســتقر در دامنــۀ زاگــرس ،بــر مبنــای شــیب و توپوگرافــی بافــت روســتا کامــ ً
ا از شــیب
عمومــی تبعیــت میکننــد .عمــدۀ مســیرهای حرکتــی ،بــر اســاس جهــت و بــه صــورت الیههــای مــوازی
و شــبکههای عمــودی در هــم تنیــده ،شــکل گرفتهانــد« .کوچههــا در کنــارۀ کــوه ،قــرار دارنــد و معمــوالً
یــک معبــر اصلــی بــا بیشــترین عــرض ،بــه عنــوان محــور اصلــی حرکتــی ،طرفیــن روســتا را بــه یکدیگــر
متصــل میکنــد .کوچههــای دیگــر نیــز بــه مــوازات آن در بافــت روســتا مســیرهای فرعــی را تشــکیل
میدهنــد و همگــی ،تابــع شــیب غالــب هســتند؛ همچنیــن تعــدادی معبــر عمــودی بــه تناســب کشــیدگی
عرضــی روســتا و درجــۀ شــیب ،وجــود دارنــد کــه ارتباطــات بــاال و پاییــن روســتا را برقــرار میکننــد»
(موالنایــی و اکبــری .)5 :1392 ،بررس ـیها نشــان میدهــد کــه شــيب عمومــي روســتای هلســم از شــمال
بــه جنــوب ،در حــال صعــود میباشــد و معابــر داخــل روســتا نیــز بــه صــورت شــرقی  -غربــی شــکل
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گرفتهانــد؛ همچنیــن در بعضــی از قســمتهای روســتا بــه جهــت ارتبــاط معابــر موجــود بــا یکدیگــر،
معبرهــای کــم عرضــی در جهــت شــمالی  -جنوبــی شــکل گرفتــه اســت کــه صرف ـاً کاربــری دسترســی
انســانرو دارنــد .بــه طــور کلــی میتــوان گفــت کــه محورهــای روســتا جهتــی شــرقی  -غربــی دارنــد و
بناهــا نیــز بــه صــورت شــمالی  -جنوبــی اجــرا شــدهاند .ایــن امــر ســبب شــده کــه ســاکنان بتواننــد در فصل
زمســتان از تابــش خورشــید ،در جهــت گرمایــش بناهــا بهــره گیرنــد و از طرفــی ،مانــع از تابــش آفتــاب
در ســاعات پایانــی روزهــای فصــل تابســتان بــه داخــل بناهــا شــوند و بادهــای غالــب را کــه جهتــی غربــی-
شــرقی دارنــد بــه طــرف خــارج روســتا هدایــت کننــد.
پهچیه (حصار)
در بیشــتر بناهــای بومــی ســنتی روســتای هلســم ،مانع یــا تقســیمکنندۀ فضایی در بیــن واحدهای همســایگی
وجــود نداشــته اســت؛ بــه گونـهای کــه اهالــی و همســایگان ،جهــت برقــراری ارتبــاط و معاشــرت روزمره،
بــدون هیچگونــه مانعــی تــا فضــای « َور طارمــه» (ســکوی جلــوی ایــوان) میآمدنــد و بعــد از آن ،در
صــورت نیــاز و بــا اجــازۀ صاحبخانــه ،بــه فضاهــای داخلــی بنــا وارد میشــدند .از دالیــل عــدم وجــود
عناصــر جــدا کننــده در بناهــای ایــن منطقــه ،میتــوان بــه وجــود امنیــت ،وابســتگیهای فامیلــی و ایجــاد
بناهــا بــه صــورت برونگــرا بــرای بهرهگیــری از تابــش آفتــاب اشــاره کــرد .بررسـیها نشــان داد کــه تنهــا
در گوشــهای از حیــاط 1خانههایــی کــه معیشــت اهالــی آن دامــداری بــوده ،فضایــی بــه نــام «پهچیــه»
وجــود داشــته اســت کــه بیشــتر ،کاربــری آغــل تابســتانه داشــته و عناصــر تشــکیلدهندۀ آن ،گیاهــان،
شــاخ و بــرگ درختــان بــدون محصــول ،نــی و بامبــو بــوده اســت.
حیاط
خانههــای روســتای مــورد بحــث را معمــوالً در قســمت شــمال یــا جنـ ِ
ـوب حیــاط ،احــداث میکردنــد تــا
بتواننــد از داخــل بنــا بــه تمامــی فضاهــا مشــرف باشــند و از طرفــی ،بــدون وجــود مانــع ،از تابــش آفتــاب
بهرهگیــری نماینــد .حیــاط بــه لحــاظ عملکــردی ،پاســخگوی بعضــی از نیازهــای مهــم و اساســی مــردم
ایــن روســتا بــوده اســت .از مهمتریــن کاربردهــای آن ،میتــوان بــه کاشــت ســبزیجات ،نگهــداری دام
و طیــور و  ...اشــاره کــرد؛ همچنیــن محلــی بــرای احــداث «چــال گنــدم» (محــل نگهــداری غــات در
طــول ســال) بــوده اســت .معمــوالً چــال گنــدم را بــا ابعــاد  2/5در  2/5متــر و بــا عمــق  3تــا  4متــر ،حفــر
میکردنــد؛ آنــگاه کــف و دیــوارۀ آن را بــا کاهــگل ،انــدود مینمودنــد؛ ســپس یــک الیــۀ  30تــا 40
ســانتیمتری ،کاه را در عمــق چــاه میریختنــد تــا مانعــی بــرای نفــوذ رطوبــت باشــد .بعــد از ریختــن
غــات در چــاه بــه مــوازات آن ،بــر روی دیــواره نیــز کاه میریختنــد و ایــن کار را تــا نزدیــک دهانــه،
 .1هر چند این بناهای سنتی ،فضایی به نام حیاط داشتهاند؛ اما این فضا به مانند حیاط در معماری مدرن ،محصورکننده و مانع ارتباط آزاد میان واحدهای همسایگی نبوده است.
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گونهشناسی خانههای سنتی ...

ادامــه میدادنــد .بعــد از پــر کــردن چــاه ،بــه ضخامــت  50ســانتیمتر بــر روی آن ،کاه و ســپس خــاک
دســتی میریختنــد و بعــد آن را همســطح بــا کــف حیــاط ،بــا مــات کاهــگل میپوشــاندند و ایــن نحــوۀ
پوشــاند ِن ســر چــاه را پــس از هــر بــار برداشــت ،تکــرار میکردنــد .تعــداد چالههــای گنــدم ،بــه وضعیــت
معیشــت ،اقتصــاد و جمعیــت خانــواده ،بســتگی داشــته اســت.
طارمه (ایوان)
«ایــوان از مهمتریــن فضاهــای معمــاری ایرانــی اســت کــه در بیشــتر خانههــای بومــی و ســنتی بــه چشــم
میخــورد و بــه لحــاظ فــرم ،ابعــاد و جایــگاه ،متنــوع اســت و عملکردهــای زیــادی دارد» (رضایــی و
مولــوی .)156 :1393 ،در مناطــق غــرب ایــران ،بــه دالیلــی چــون کوهســتانی بــودن و کمبــود زمیــن ،نــوع
معیشــت ،تعــداد افــراد خانــواده ،اقلیــم و وجــود توپوگرافــی و بــه تبــع آن ،گونهبنــدی روســتاها ،معمــوالً
از لحــاظ تناســبات ،وجــود یــا عــدم وجــود عناصــر و فضاهــای شــکلدهنده بــه معمــاری بومــی روســتایی،
تفاوتهایــی وجــود دارد .عنصــر «ایــوان» کــه در بیــن اهالــی روســتای هلســم بــه «طارمــه» 1معــروف
اســت ،در ضلــع جنوبــی  41بنــا از  45بنــای مــورد بررســی وجــود دارد .ایــن فضــا بــا عمقــی کــم ،در
فصــل زمســتان ،موجــب هدایــت تابــش آفتــاب بــه داخــل ســاختمان و افزایــش درجــۀ حــرارت میشــده
و در عصرهــای تابســتان نیــز بــه عنــوان فضــای نشــیمن ،پذیرایــی از مهمــان ،صــرف شــام و گاهــی خــواب
شــبانه مــورد اســتفاده بــوده اســت؛ همچنیــن بــه دلیــل چیدمــان فضاهــای خانـ ه کــه متشــکل از چنــد اتــاق
بههــم پیوســته بــوده ،از ایــوان ،بــه عنــوان فضــای مشــترک بهــره گرفتــه و از طریــق آن بــه یکدیگــر مرتبــط
میشــدهاند .عــاوه بــر مــوارد مذکــور ،از لحــاظ فضایــی نیــز ایــوان ،باعــث ایجــاد تنــوع ،تجربــۀ خــاص
زیســتی ،خوانایــی ،تشــخیص و تشــخص خانــه ،تمایــز و در عیــن حــال پیوســتگی درون و بــرون بــوده
اســت .از لحــاظ ســازهای نیــز ،بــار ســقف ایوانــی کــه دهانــۀ آن از ســه متــر بیشــتر اجــرا شــده اســت را از
طریــق یــک ســتون چوبــی بــه زمیــن منتقــل میکردنــد؛ گاهــی قســمت انتهایــی ایــن ســتون چوبــی را در
زمیــن فــرو میبردنــد؛ امــا در جاهایــی کــه رطوبــت زمیــن ،بــاال بــوده آن را بــر روی یــک تختــه ســنگ
کــه در زمیــن دفــن شــده اســت ،قــرار میدادنــد .یــک تکــه چــوب بــه شــکل صلیــب بــرای انتقــال بــار
تیرهــای چوبــی ،بــه قســمت بــاالی ایــن ســتون متصــل شــده اســت (تصویــر شــمارۀ .)2

 . .1این عنصر در معماری بومی بوشهر نیز «طارمه» خوانده میشود.
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تصَٗز شوبرٓ ( .)2ثٌبٕ اَٗاىدار در حبل تخزٗت

َور طارمه
فضــای ســکو ماننــد جلــوی ایــوان را در اصطــاح محلــی « َور طا ِرمــه» میگوینــد .ارتفــاع تقریبــی ور
ٍَر عبرهِ
طارمــه کــه بــرای جداســازی کــف بنــا از ســطح زمیــن و جلوگیــری از ورود آبهــای ســطحی بــه داخــل
فًب ٢ؾىٔ ٛب٘ٙس رّ ٢ٛاٛ٤اٖ ضا زض انُالح ٔحَّٚ« ٣ض َبضِٔٙ٤ٌٛ٣ٔ »ٝس .اضتفبٔ تمط٤جٚ ٣ض َبضٔ ٝو ٝثطا٢
بنــا ایجــاد میشــود 30 ،تــا  50ســانتیمتر اســت .ایــن ارتفــاع ،نســبت بــه ســطح زمیــن و بــر اســاس
رساؾبظ ٢وف ثٙب اظ ؾُح ظٔ ٚ ٗ٥رّ٥ٌٛط ٢اظ ٚضٚز آةٞب ٢ؾُح ٣ث ٝزاذُ ثٙب ا٤زبز ٔ٣قٛز 30 ،تب 50
ـمت
توپوگرافــی محــل احــداث بنــا ،کــم یــا زیــاد میشــود .بســیاری از ســاکنان روســتای هلســم ،ایــن قسـ
ؾب٘تٔ ٣تط اؾت .ا ٗ٤اضتفبٔ٘ ،ؿجت ث ٝؾُح ظٔ ٚ ٗ٥ثط اؾبؼ تٛپٌٛطافٔ ٣حُ احساث ثٙب ،وٓ ٤ب ظ٤بز ٔ٣قٛز.
ٞب٢دهنــد.
قت می
ـتفادهزضقــرار
فًب٢اسـ
ٖٛٙاٖمــورد
های ضاتابسثٝــتان
ـواباٗ٤در ش ـ
ـای خـ
ـوان فضـ
ثؿ٥بض٢ــهاظعنـ
از بنــا را ب
تبثؿتبٖ ٔٛضز اؾتفبزٜ
ذٛاة
باظ ثٙب
لؿٕت
ّٞؿٓ،
ضٚؾتب٢
ؾبوٙبٖ
لطاض ٔ٣زٙٞس.

پ ِشت طارمه
9
ایــوان را «پ ِشــت طارمــه» مینامنــد .ایــن فضــا از لحــاظ
اهالــی روســتای هلســم ،اتــاق مرکــزی پشــت
تناســبات ،نســبت بــه اتاقهــای پذیرایــی و خــواب ،ابعــاد کوچکتــری دارد؛ چنانکــه از لحــاظ طولــی
بــا ایــوان ،برابــر اســت و بــه انــدازۀ عمــق ایــوان ،از عــرض آن کــم میشــود .اهالــی روســتا از ایــن فضــا
بــرای نگهــدارای مــواد غذایــی و ظــرف و ظــروف اســتفاده میکننــد .در قســمتهایی از ایــن اتــاق،
ســکوهایی را بــا اســتفاده از تختــه ســنگ و چــوب ایجــاد کردهانــد و مــواد غذایــی را کــه در تمــاس
مســتقیم بــا زمیــن ،فاســد میشــوند بــر روی آنهــا قــرار میدهنــد .بــه جهــت دسترســی راحتتــر اهالــی
بــه ایــن اتــاق ،معمــوالً درب ورود بــه ایــن فضــا در کنــار درب اتــاق خــواب قــرار دارد .بــرای بهرهگیــری
از نــور روز نیــز پنجــرۀ کوچکــی در دیــوار رو بــه ایــوان تعبیــه کردهانــد.
دیواخان (نشیمن)
«دیواخــان» ،اتــاق مهمــان یــا فضــای مخصــوص پذیرایــی مردانــه در خانههای بومی روســتای هلســم اســت
کــه بــا ابعــاد بزرگتــری نســبت بــه ســایر فضاهــای خانــه ،دسترســی مســتقلی از طریــق ایــوان بــه حیــاط دارد
و معمــوالً در جنــاح غربــی بناهــای مســکونی قــرار میگیــرد .بازشــوهایی در جناحیــن شــمالی و جنوبــی
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دَٗاخبى (ًش٘وي)
ترويجياتبق ٕٟٔبٖ ٤ب فًبٔ ٢رهٛل پص٤طأ ٣٤طزا٘ ٝزض ذب٘ٞٝب ٢ث ٣ٔٛضٚؾتبّٞ ٢ؿٓ اؾت و ٝثب اثٗبز
زٛ٤اذبٖ»،
«
فصلنامهعلمي-
ثعضٌتط٘ ٢ؿجت ث ٝؾب٤ط فًبٞب ٢ذب٘ ،ٝزؾتطؾٔ ٣ؿتمّ ٣اظ َط٤ك اٛ٤اٖ ث ٝح٥بٌ زاضز ٕٛٗٔ ٚالً زض رٙبح غطث٣
گونهشناسی خانههای سنتی ...

ٔؿى ٣٘ٛلطاض ٔ٥ٌ٣طز .ثبظقٞٛب ٣٤زض رٙبح ٗ٥قٕبِ ٚ ٣رٛٙث ٣زٛ٤اذبٖ (ضٚثٝض ،)ٓٞ ٢ٚث ٝرٟت تٝ٤ٟٛ
ثٙبٞب124 ٢

ا٤زبز ٕ٘ٛزٜا٘س  َٕٛٗٔ ٚاؾت و ٝثطا ٢ثٟطٜٙٔس ٢اظ ٌطٔب ٢تبثف آفتبة زض فهُ ظٔؿتبٖ ،ثبظق ٢ٛرٛٙث٣

٥ٞچمنـاؾتفبز
ـه بـزاضز
ٕٟٔبٖکـضا
پص٤طا٣٤
نطفبً
ثبقس.
ثبظقٛ
تط اظ
ـان ثعض
لسض٢
ـدی٠از
ـرای ٚبهره
اوطاْاســت
معمـٚـول
وبضثط٢انــد و
ـاد نموده
زٛ٤اذبٖ،ایجـ
ـت تهویــه
قٕبِ٣جهـ
ـم) ،بــه
روی هـ
(روبيـه
دیواخـ
تعٗ٥٤
زؾت٣
ٞب٢
فطـ
ا٘ٛأ
ٚ
ٍ٘بض
ٚ
٘مف
ذٛـ
ٞب٢
ٌّٓ٥
،
ٕ٘س
١
ٚؾّ٥
ثٝ
ضا
فًب
ٗ
ا٤
.
قٛز
ٕ٘٣
آٖ
اظ
زٍ٤ط٢
گرمــای تابــش آفتــاب در فصــل زمســتان ،بازشــوی جنوبــی قــدری بزرگتــر از بازشــو شــمالی باشــد.
وٙٙس .صرفـاً کاربــری پذیرایــی و اکــرام مهمــان را دارد و هیــچ اســتفادۀ دیگــری از آن نمیشــود .ایــن
ٔ٣ــان،
دیواخ
فضــا را بــه وســیلۀ نمــد ،گلیمهــای خــوش نقــش و نــگار و انــواع فرش-هــای دســتی تزییــن میکننــد.

تصَٗز شوبرٓ ( .)3پالى ٗک خبًٔ اَٗاىدار در رٍستبٕ ّلسن

اتاق خواب
فضــای خــواب در ایــن خانههــای بومــی و ســنتی ،اتاقــی اســت بــا ابعــادی نزدیــک بــه حــد و انــدازۀ اتــاق
نشــیمن کــه بســیاری از کارهــای روزمــره؛ از قبیــل :اســتراحت ،صــرف غــذا ،خــواب و  ...در آن انجــام
میگیــرد .ایــن فضــا در ضلــع مقابــل «دیواخــان» قــرار دارد و در داخــل دیوارهــای شــرقی و غربــی آن،
معمــوالً تاقچههایــی بــرای نگهــداری وســایل خانــه و در دیوارهــای شــمالی و جنوبــی آن نیــز ماننــد اتــاق
پذیرایــی ،پنجرههایــی تعبیــه شــده اســت.
11

مِدواق (مطبخ)
مــدواق ،از جملــه فضاهــای شــکلدهنده بــه خانههــای مــورد بررســی میباشــد کــه کارهــای مربــوط
پخــت و پــز؛ بخصــوص پخــت نــان در آن انجــام میشــود و معمــوالً در گوشـهای از حیــاط و بــه دور از
فضــای ســکونتی قــرار گرفتــه اســت .ایــن جانمایــی بــه دلیــل جلوگیــری از ورود دود حاصــل از ســوختن
چــوب یــا ســرگین گاو بــه فضــای ســکونتی بــوده کــه بــه عنــوان ســوخت بــرای امــوری چــون پخــت و پــز
اســتفاده میشــده اســت .اطالعــات بــه دســت آمــده از  45خانــۀ مــورد بررســی ،نشــان داد کــه مطبخهــا
دارای ابعــادی طولــی در حــدود  3تــا  3/5متــر ،عرضــی در حــدود  2/5تــا  3متــر و ارتفاعــی در حــدود
 2متــر و  20ســانتیمتر هســتند .پنجرههــای متعــددی نیــز بــه ابعــاد  30و  40ســانتیمتر بــر دیــوارۀ آنهــا،
بــه فاصلــۀ کمــی از ســقف ،بــرای تهویــه و خــروج دود تعبیــه شــده اســت .مصالــح مصرفــی در ســاخت
دیوارهــای مطبــخ ،همــان مصالحــی اســت کــه در ســاخت فضــای مســکونی بــه کار رفتــه اســت؛ امــا قطــر
دیوارهــای مطبــخ ،کمتــر اســت .ســقف ایــن فضــای خدماتــی را بــا اســتفاده از چــوب درختــان محلــی و
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ذب٘ٛٔ ١ضز ثطضؾ٘ ،٣كبٖ زاز ؤُ ٝجدٞب زاضا ٢اثٗبز ٣َِٛ ٢زض حسٚز  3تب ٔ 3/5تطٖ ،طي ٣زض حسٚز  2/5تب 3
ٔتط  ٚاضتفبٖ ٣زض حسٚز ٔ 2تط  20 ٚؾب٘تٔ٣تط ٞؿتٙس .پٙزطٜٞبٔ ٢تٗسز٥٘ ٢ع ث ٝاثٗبز  40 ٚ 30ؾب٘تٔ٣تط ثط
فصلنامهعلمي-ترويجي

زٛ٤اض ٠آٟ٘ب ،ث ٝفبنّ ١وٕ ٣اظ ؾمف ،ثطا ٢ت ٚ ٝ٤ٟٛذطٚد زٚز تٗج ٝ٥قس ٜاؾتٔ .هبِح ٔهطف ٣زض ؾبذت
رضاییأب لُط زٛ٤اضٞبُٔ ٢جد،
مسعوداؾت؛
زٛ٤اضٞبُٔ ٢جدٕٞ ،بٖ ٔهبِح ٣اؾت و ٝزض ؾبذت فًبٔ ٢ؿى ٣٘ٛث ٝوبض ضفتٝ

125

وٕتط اؾت .ؾمف ا ٗ٤فًب ٢ذسٔبت ٣ضا ثب اؾتفبز ٜاظ چٛة زضذتبٖ ٔحّ ٚ ٣قبخ  ٚثطي آٟ٘ب پٛقب٘س ٚ ٜض٢ٚ
آٖ ضا ٘٥ع ا٘سٚز وبٕٛ٘ ٍُٞزٜا٘س .ته٤ٛط قٕبضٕٝ٘ٛ٘ )4( ٠ا ٢اظ ٤ه ُٔجد ثب پٙزطٜٞب ٣٤زض رٟت رٛٙة ٚ

شــاخ و بــرگ آنهــا پوشــانده و روی آ ن را نیــز انــدود کاهــگل نمودهانــد .تصویــر شــمارۀ ( )4نمونـهای از
غطة ضا اضائ٣ٔ ٝزٞس.
یــک مطبــخ بــا پنجرههایــی در جهــت جنــوب و غــرب را ارائــه میدهــد.
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تصَٗز شوبرٓ (ً .)4وبٖٗ اس ٗک هغجخ در رٍستبٕ ّلسن

کوال (کونهدان)
ـیداى)
نوعَـًِ
کَال (ک
مســکن تابســتانی بــرای نگهــداری احشــام و اســکان خانوادههاســت .در ســاخت آن ،از
«کــوال،
ـانتیٚ 4
حسالُ
ؾت.
ذب٘ٛازٜٞب
احكبْ
ٍٟ٘ساض٢
ـول»ثطا٢
تبثؿتب٘٣
٘٣ٖٛ
«
متر)
آٖ،ــااظ 15سـ
ؾبذت 10ت
ـان ،بزضــا قطــر
درختـ
اؾىبٖاز تنــۀ
ـاخته ٚشــده
هایی سـ
(ســتون
ٔؿىٗ« 10کـ
حداکثــر
وٛال 4،و
حداقــل
ؾب٘تٔ٣تط)
 10تب 15
زضذتبٖ ،ثب
قسٜـ اظ
و»َٛاسـ(ؾتٖٛ
ـور 10
حساوخط
اؾىّتـان
ا٤زبز درختـ
ٔٛٓٙضچــوب
تیرهایـثٝـی از
گذاشــتن
ـکلتلُطرا بــا
ت١ٙــن اسـ
ـود .ای
ؾبذتٝمیش
ٞب٣٤ـتفاده
ـکلت اسـ
ایج«ــاد
بــه منظـ
ٚ
ذؽ
ا٘ساذتٗ
ٚ
...
ٚ
ثٌّٛ
ث٥س،
،
چٙبض
زضذتبٖ
چٛة
اظ
ت٥طٞب٣٤
ٌصاقتٗ
ثب
ضا
اؾىّت
اٗ٤
.
قٛز
ٔ٣
اؾتفبزٜ
چنــار ،بیــد ،بلــوط و  ...و انداختــن خــس و خاشــاک و بــرگ درختــان بــر روی آن ،مســقف میکننــد»
کننـ٘٣
ـور م٘٥عیثب «
آٖ ضا
اَطاف
53 :1390
ظٖـٚ
ـرافٔ٣
ٔؿمف
زضذتبٖ ثط
ثطي
ذبق
ـد» و
محصـ
(حصی).ــر)
افكبضظاز،ٜــت»
ـی» یــا «چی
(پبحـا «ن
آنوٙٙراس»نیــز بـ
آٖ،اطـ
ض.)53٢ٚ
:1390
ـارزاده،
زنبنو ٚافشـ
(پــاپ
٤ب « ًچ٥ت» (حه٥ط) ٔحهٛض ٔ٣وٙٙس ٕٛٗٔ ٚالً زض ثٞ٣٘ ٗ٥ب ٤ب ثط ض ٢ٚچ٥تٞب٥ٌ ،ب« ٜق٥ط ٗ٤ث٥بٖ» ٌصاقتٝ
معمــوال در بیــن نیهــا یــا بــر روی چیتهــا ،گیــاه «شــیرین بیــان» گذاشــته میشــود؛ زیــرا هــم بــه ایجــاد
ٔ٣قٛز؛ ظ٤طا  ٓٞث ٝا٤زبز ؾب ٝ٤وٕه ٔ٣وٙس  ٓٞ ٚثب آةپبق ٣ث ٝآٖ ،ثٔ ٝحى ٚظـ وٛچهتط٘ ٗ٤ؿ٣ٕ٥؛
ســایه کمــک میکنــد و هــم بــا آبپاشــی بــه آن ،بــه محــض وزش کوچکتریــن نســیمی؛ هماننــد
ٕٞب٘ٙس وِٛط« ،وٛال» ضا ذٙه ُٗٔ ٚط ٔ٣وٙس .ذٙه ثٛزٖ چ ٗ٥ٙفًب ،٣٤ؾجت قس ٜتب اٞبِ ٣ضٚؾتبّٞ ٢ؿٓ زض
کولــر« ،کــوال» را خنــک و معطــر میکنــد .خنــک بــودن چنیــن فضایــی ،ســبب شــده تــا اهالــی روســتای
ٌصقت ،ٝثب ا٤زبز ؾىٞٛب ٣٤چٛث ٣ث ٝاضتفبٔ  100تب  120ؾب٘تٔ٣تط زض زاذُ وٛال؛ اظ أ ٗ٤ىبٖ ث ٝثطاٍٟ٘ ٢ساض٢
هلســم در گذشــته ،بــا ایجــاد ســکوهایی چوبــی بــه ارتفــاع  100تــا  120ســانتیمتر در داخــل کــوال؛ از
ٔكهٞب ٢آة (و ٚ )ٝ٘ٛغصاٞب ٢فبؾسقس٘ ٣ثٟط٥ٌ ٜط٘س؛ ثٖ ٝجبضت ٣وبضثط٤ ٢رچبَ زض فهُ تبثؿتبٖ ضا زاقتٝ
ایــن مــکان بــه بــرای نگهــداری مشـکهای آب (کونــه) و غذاهــای فاسدشــدنی بهــره گیرنــد؛ بــه عبارتــی
اؾت.
کاربــری یخچــال در فصــل تابســتان را داشــته اســت.
اًجبر ٍ سزٍٗس

سرویس
انبار و
٘كبٖ ٔ٣زٞس و ٝا٘جبضٞب ،رع زض ٔٛاضز ٢و ٝثّٖ ٝت اؾتفبز ٜاظ ٌطٔب ٢حبنُ اظ ٚرٛز حٛ٥ا٘بت زض
ثطضؾٞ٣ب

ظ٤طاز
حاصــل
گرمــای
اســتفاده
علــت
مــواردی
جــز در
انبارهــا،
دهــد کــه
نشــان می
بررســی
ثبال ،٣٤زض
از َجم١
ٛلب٘ٚ ٣
ٞب ٢ف
بــهرساضٜ
کــه ثٝ
ا٘تمبَ آٖ
ٕٞطفت ٚ
ربٚ ٣٤
َط٤ك ربثٝ
ظٔؿتبٖ ،اظ
فهُهاپب٥٤ع ٚ
ـای
آفتبةجداره
آن بــه
رّ٥ٌٛط٢انتقاظــال
همرفــت و
ٔٛاضزجایـ
ـق جابه
ٔحُزمســتان،
ا٘س،ــز و
قسٜپایی
فصــل
فًب٢حیوانــات
وجــود
غطث٣هـزض
تبثف
ـی وثطا٢
زٍ٤ط،
طریـزض
لطاضٌ٥ط٢از آٟ٘ب
ٔؿى٣٘ٛدرا٤زبز
مــوارد
ثٛزٜآنهــا
قرارگیــری
قطل٣محــل
شــدهاند،
ایجــاد
مســکونی
فضــای
ٚظـزیــر
باالیــی ،در
طبقــۀ
فوقانــی و
اؾت.دروبضثط٢
فًبٔ ٢ؿى٣٘ٛ
غطثٚ ٣
رجٟٞٝب٢
ٔعاحٓ ،زض
ثبزٞب٢
رّ٥ٌٛط ٢اظ
تبثؿتبٖ ٚ
پب٥٤ع ٚ
احكبْ ٚ
ـیآٖدرثطا٢
غربـاظ
چٙبٖوٝ
ـشاؾت
ٔتفبٚت
ا ٗ٤ضٚؾتب
ظٔؿتبٖدر
مزاحــم،
ٞب٢ــای
فهُباده
ـریزاْاز زضوزش
ٍٟ٘ساض٢جلوگیـ
تابســتان و
آفت؛ــاب
ثؿ٥بض از تابـ
جلوگیــری
ا٘جبض بـزضـرای
دیگــر،
ٔحهٛالت
ّٖٛف،ٝ
ـکونی«بپـٝچٝ٥
حٛ٥ا٘بتـ ضا زض
تبثؿتبٖ،
ـاوت
وكبٚضظ،٢ـیار متفـ
ازٚاتروســتا بسـ
در ایــن
وٙٙس)،انبــار
ٔ٣ـری
ٍٟ٘ساض٢کاربـ
ـوده»اســت.
فضــای مس
ثٟبضشٚــرقی
ٞب٢ـی و
فهُغربـ
(زضــای
جبههه
وكبٚضظٛٔ ،٢از غصا ... ٚ ٣٤اؾتفبز٣ٔ ٜقٛز .فًبٞب ٣٤ذسٔبت٣؛ ٔب٘ٙس ٔؿتطاح ضا ٘٥ع ث ٝزِ ُ٥ضٖب٤ت ٔؿبئُ
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ثٟساقت ٣زض ٔىب٘ ٣ث ٝزٚض اظ فًبٔ ٢ؿىٌ ٚ ٣٘ٛب ٣ٞزض وٙبض َ ّٝ٤ٛاحساث ٔ٣وطز٘س؛ ٕٞچ ٗ٥ٙثطضؾٞ٣ب ٘كبٖ

ٔ٣زٞس و ٝزض ٌصقت ،ٝاوخط ٔٙبظَ ،فًب ٣٤ث ٝاؾٓ حٕبْ ٘ساقتٝا٘س  ٚؾبوٙبٖ ،رٟت اؾتحٕبْ اظ فًبٞب ٢زٍ٤ط٢؛
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اســت؛ چنانکــه از آن بــرای نگهــداری احشــام و دام در فصلهــای پاییــز و زمســتان (در فصلهــای
بهــار و تابســتان ،حیوانــات را در «پهچیــه» نگهــداری میکننــد) ،علوفــه ،ادوات کشــاورزی ،محصــوالت
کشــاورزی ،مــواد غذایــی و  ...اســتفاده میشــود .فضاهایــی خدماتــی؛ ماننــد مســتراح را نیــز بــه دلیــل
رعایــت مســائل بهداشــتی در مکانــی بــه دور از فضــای مســکونی و گاهــی در کنــار طویلــه احــداث
میکردنــد؛ همچنیــن بررس ـیها نشــان میدهــد کــه در گذشــته ،اکثــر منــازل ،فضایــی بــه اســم حمــام
نداشــتهاند و ســاکنان ،جهــت اســتحمام از فضاهــای دیگــری؛ ماننــد «پشــت طارمــه» یــا از حمــام خانههــای
دیگــر اســتفاده میکردهانــد.
بام بناها
«بــام در معمــاري ايــران ،بخشــي از فضــاي زندگــي بــوده و عــاوه بــر داشــتن حجمهــاي پيچيــده و زيبــا،
گاهــي بــه عنــوان حيــاط ،مــورد اســتفاده قــرار میگرفتــه اســت» (زندیــه و پروردینــژاد.)12 :1389 ،
بناهــای مــورد بررســی در روســتای هلســم ،غالبـاً بامهــای مســطحی دارنــد .بــرای ســاخت ایــن بامهــا ،بــه
صــورت زیــر عمــل میشــده اســت:
چــوب درختــان محلــی؛ از قبیــل بیــد و چنــار را بــر روی دیوارهــای قطــوری کــه بــه دلیــل جلوگیــری
از اتــاف حــرارت بــا ضخامتــی بیــن  50تــا  70ســانتیمتر و بلنــدای حداکثــر  250ســانتیمتر ،احــداث
شــدهاند ،در کنــار هــم (در فاصلههــای  10ســانتیمتری از هــم) میچیدنــد .بــه جهــت زیبایــی ســقف و
جلوگیــری از ریــزش خــاک و مصالــح تکمیلکننــدۀ بــام بــه داخــل فضاهــا از بامبــو بهــره میبردنــد (بامبــو
در اطــراف ایــن روســتا بــه وفــور میرویــد)؛ بــه ایــن صــورت کــه بــا دقــت ،بامبوهــا را در کنــار هــم،
میچیدنــد و بــا اســتفاده از نخهــای حاصــل از پشــم گوســفند و بــز ،آنهــا را بــه هــم وصــل میکردنــد و
روی چوبهــا میگذاشــتند .منافــذ ریــز بیــن بامبوهــا را نیــز بــا اســتفاده از گیاهانــی چــون :شــیرینبیان،
کلــش گنــدم ،شــلتوک و  ...میپوشــاندند و در انتهــا نیــز بــا اســتفاده از مــات کاهــگل ،روی ســقف را
عایــق رطوبتــی میکردنــد (تصویــر شــمارۀ  .)5در بــام فضاهــای خدماتــی کــه از لحــاظ زیبایــی ،اهمیــت
کمتــری داشــت ،از تنــۀ درختــان و چوبهــای کــج و معــوج اســتفاده میکردنــد؛ چنانکــه آنهــا را
در فاصلههــای  150ســانتیمتری از هــم میچیدنــد .ایــن فاصلههــا را نیــز بــا اســتفاده از شــاخ و بــرگ
درختانــی ماننــد بلــوط میپوشــاندند و همچــون بــام فضاهــای مســکونی بــه پرکــردن حفرههــای ریــز بــا
اســتفاده از گیاهــان مذکــور میپرداختنــد؛ ســپس انــدود کاهــگل میکردنــد.
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(ته٤ٛط قٕبض .)5 ٠زض ثبْ فًبٞب ٢ذسٔبت ٣و ٝاظ ِحبِ ظ٤جب ،٣٤ا٥ٕٞت وٕتط ٢زاقت ،اظ ت ١ٙزضذتبٖ ٚ
چٛةٞب ٢وذ ٛٗٔ ٚد اؾتفبز٣ٔ ٜوطز٘س؛ چٙبٖو ٝآٟ٘ب ضا زض فبنّٞٝب 150 ٢ؾب٘تٔ٣تط ٢اظ ٣ٔ ٓٞچ٥س٘س .اٗ٤
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فبنّٞٝب ضا ٘٥ع ثب اؾتفبز ٜاظ قبخ  ٚثطي زضذتب٘ٔ ٣ب٘ٙس ثّ٣ٔ ٌٛپٛقب٘س٘س ٕٞ ٚچ ٖٛثبْ فًبٞبٔ ٢ؿى ٣٘ٛثٝ
رضایی
پطوطزٖ حفطٜٞب ٢ض٤ع ثب اؾتفبز ٜاظ ٌ٥بٞبٖ ٔصوٛض ٔ٣پطزاذتٙس؛ ؾپؽ ا٘سٚز مسعود
وطز٘س.
وب٣ٔ ٍُٞ
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تصَٗز شوبرٓ (ً .)5وبٖٗ اس اجشإ ثبم خبًِإ ثب هعوبرٕ سٌتٖ در ّلسن

هلسم
گونهشناسی معماری بناهای مسکونی در بافت روستای
گًَِشٌبسٖ هعوبرٕ ثٌبّبٕ هسکًَٖ در ثبفت رٍستبٕ ّلسن
بــا توجــه بــه مطالــب مذکــور ،میتــوان معمــاری مســکنهای روســتای هلســم را از چنــد دیــدگاه ،مــورد
ارزیابــی و گونهشناســی قــرار داد؛ البتــه بایــد توجــه داشــت کــه نحــوۀ زندگــی ،نــوع معیشــت و اقتصــاد
13
ســاکنان ،اقلیــم و آب و هــوا و منابــع طبیعــی و مصالــح مــورد اســتفاده در ســاخت ،بــر تنــوع و گوناگونــی
پالنهــای مســکونی افــزوده اســت .در ادامــه ،چیدمــان فضایــی بناهــا در دو گونــۀ خانههــای طارم ـهدار
(ایــواندار) و فاقــد طارمــه (دو طبقــه) ،مــورد تحلیــل ســاختاری قــرا میگیــرد.
جذٍل شوبرٓ ( .)1تحل٘ل سبختبرٕ گًَِّبٕ هَجَد در رٍستبٕ ّلسن
هتَسظ سٗزثٌبٕ فضبٕ
گًَٔ خبًٔ رٍستبٖٗ

تعذاد ثٌب

هسکًَٖ

هصبلح هَرد استفبدُ

(هتز هزثع)
َبضٔٝزاض
(زاضا ٢پص٤طا)٣٤
َبضٔٝزاض
(فبلس پص٤طا)٣٤

پ :٣ؾ ًٙالقٔ ،ٝبؾ ٝثبز( ٢ضٚزذب٘ٝا)٢
29

زٛ٤اضٞب :ؾ ًٙچٟبضتطاـ

83

ؾمف :چٛة چٙبض ،ثبٔج ،ٛوّف ،وبٍُٞ
پ :٣ؾ ًٙالقٔ ،ٝبؾ ٝثبز( ٢ضٚزذب٘ٝا)٢
12

56

زٛ٤اضٞب :ؾ ًٙچٟبض تطاـ ،ذكت
ؾمف :چٛة چٙبض ،ثبٔج ،ٛوّف ،وبٍُٞ
پ :٣ؾ ًٙالقٔ ،ٝبؾ ٝثبز( ٢ضٚزذب٘ٝا)٢

زَ ٚجمٝ
(فبلس اٛ٤اٖ)

4

زٛ٤اضٞب :ذكت  ٚوبٍُٞ
ؾمف :چٛة چٙبض  ٚث٥س ،ثبٔج ٚ ٛقبخ  ٚثطي زضذتبٖ ،وّف،

42

وبٍُٞ

خانههای طارمهدار
خانههــای ایــواندار ،بیشــترین گونــۀ بناهــای مســکونی ایــن روســتا را تشــکیل میدهنــد و بــه دو گونــۀ
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خبًِ
دار ســه اتاقــه تقســیم میشــوند (تصاویــر شــمارۀ  3و  .)6فضاهــای نشــیمن ،اتــاق خــواب،
عبرهِـه و
ّبٕدو اتاقـ
ـای
خانههـ
خانهزٚ
باشــندٞ.ب٢
ٌ ١٘ٛذب٘ٝ
زٙٞس  ٚثٝ
تكى٣ٔ ُ٥
فضاهــایا ٗ٤ضٚؾتب ضا
ثٙبٞبٔ ٢ؿى٣٘ٛ
اٛ٤اٖوزاض،
ذب٘ٞٝب٢
اتبل ٝدو
هــای
زیســتیزٚمی
بخــش
عملکــردی در
ث٥كتطازٗ٤اصلٌ٘ٛی١تریــن
ایــوان
طارمــه
پشــت
روسـاٛ٤اٖ
َبضٔٚ ٝ
ذٛاة،
٘ك،ٕٗ٥ـهاتبق
فًبٞب٢
ـان))6 ٚ
قٕبضـ3 ٠
ق٘ٛس
تمؿٓ٥
انّ٣فاق-ــد
ـتاییاظکــه
پكتقشــر
تریــن
ضعیف
اغلــب بـ
هس.ــتند،
(تهب٤ٚط(دیواخ
نشــیمن
فضـٔ٣ـای
ؾٝــهاتبلٝفاقــد
اتاقـٚـه ک
(زٛ٤اذبٖ) ٞؿتٙس،
باشــند ،و ٝفبلس
ی ز ٚاتبلٝ
ٞب٢
کارگــریثبقٙس .ذب٘ٝ
ثرف ظ٤ؿت٣ٔ ٣
ّٖٕىطز٢
فًبٞب٢
تطٗ٤
معمــول،
٘كٕٗ٥بــه طــور
فًب٢دارد.
اختصــاص
مشــغول م
اندزضو بــه
کشــاورزی
هــای
زمین
اغّت ث ٝيٗ٥فتط ٗ٤لكط ضٚؾتب ٣٤و ٝفبلس ظٔٞٗ٥ب ٢وكبٚضظ٢ا٘س  ٚث ٝوبضٌطٔ ٢كغ٣ٔ َٛثبقٙس ،اذتهبل
خانههــای طارم ـهدار ،دارای ســه اتــاق هســتند کــه دو اتــاق در اطــراف ایــوان و یــک اتــاق در پشــت آن
زاضز .ثَٛ ٝض ٕٔٗ ،َٛذب٘ٞٝبَ ٢بضٔٝزاض ،زاضا ٢ؾ ٝاتبق ٞؿتٙس و ٝز ٚاتبق زض اَطاف اٛ٤اٖ ٤ ٚه اتبق زض پكت
قــرار دارد .ایــوان نیــز در نمــای اصلــی خانــه و در محــل ورود بــه ایــن اتاقهــا واقــع اســت و فضاهــای
آٖ لطاض زاضز .اٛ٤اٖ ٘٥ع زض ٕ٘ب ٢انّ ٣ذب٘ ٚ ٝزض ٔحُ ٚضٚز ث ٝا ٗ٤اتبقٞب ٚالٕ اؾت  ٚفًبٞب ٢ذسٔبت٣؛ ٔب٘ٙس
خدماتــی؛ ماننــد مطبــخ و ســرویس بهداشــتی در فضایــی خــارج از فضــای مســکونی ســاخته شــدهاند.
ُٔجد  ٚؾط٤ٚؽ ثٟساقت ٣زض فًب ٣٤ذبضد اظ فًبٔ ٢ؿى ٣٘ٛؾبذت ٝقسٜا٘س.
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داردار
طارمه
الل٘وٖ،فضایی
الگَّبٕاقلیمی،
الگوهای
ارزیابی
هایعبرهِ
خانهّبٕ
عملکردیخبًِ
فضبٖٗ وٍ عولکزدٕ
ارسٗبثٖ
باشد.
عرض 2 ،به
 نسبت طول به
ٔ٣ثبقس.
ٖطو ،1م2یث1 ٝ
٘ؿجت َ َٛثٝ
تغییــر
تغ٥٥طـرای
ثطا٢ــی بـ
زاذّ ٣داخل
فًب٢فضــای
ـال) در
(زٛ٤اضٞب٢ــای
ـده (دیواره
جداکننـ
عناصــر
جابجایــی
ـذف و
ـت حـ
وبضثط٢
حمـزض
حٕبَ)
وٙٙسٜ
ٖٙبنط رسا
ربثزب٣٤
حصف ٚ
لبثّ٥ت
 عــدمقابلیـٖسْ
ثٙب.ـا.
ـل بنـ
کاربــری درزضداخـ
زاذُ
ز ٚاتبل.ٝ
ثٙبٞب٢
ٌؿتطـ زض
قابلیت لبثّ٥ت

اتاقه.
بناهای دو
گسترش در

ضٚؾتب.٣٤
الكبضم وٓ
ٚيٗ٥ت
ٔتٙبؾت ثب
ساخت،ؾبذت،
ثٛزٖ ظٔبٖ
زضآٔسروستایی.
درآمد
اقشار ک
وضعیت
متناسب با
وٛتبٜزمان
 کوتاهبودن
بنا..
ؾبذت ثٙب
ٌُ ٚ
ذكت،
مانندٔ:ب٘ٙس:
بومی؛ث٣ٔٛ؛
مصالحٔهبِح
اؾتفبز ٜاظ
 امکان أىبٖ
ؾًٙدرزضساخت
سنگ
گل و
خشت،
استفاده از
غربیاؾت.
شرقی -غطث٣
رٟت قطل-٣
ٔٙبؾت،
نورٛ٘ ٚض
وٛضاٖو ٛٞا
ثٟطٜازٔٙس ٢اظ
 برای بهرهثطا٢
است.
ثٙبٞبدرزضجهت
وك٥سٌ٣ایناٗ٤بناها
کشیدگی
مناسب،
کوران هوا
مندی
 بــرای بهرهمنــدی از گرمــای حاصــل از تابــش آفتـ16ـاب در فصــل زمســتان ،بازشــوهای جانــب جنوبــی،
بزرگتــر از بازشــوهای شــمالی میباشــد.
 عــدم تعبیــۀ بازشــوها در جناحهــای شــرقی و غربــی بنــا ،بــه منظــور جلوگیــری از ورود بادهــای مزاحــم
و اجتنــاب از ورود اشــعۀ آفتــاب غربــی در فصــل تابســتان بــه داخــل بنــا.
 استفاده از بامهای مسطح.
 قرارگیری ایوان در هستۀ مرکزی بنا.
دورۀ هفدهم شماره  52و ( 53پاییز و زمستان )1395

 ثطا ٢ثٟطٜٙٔس ٢اظ ٌطٔب ٢حبنُ اظ تبثف آفتبة زض فهُ ظٔؿتبٖ ،ثبظقٞٛب ٢رب٘ت رٛٙث ،٣ثعضٌتط اظ
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ثبظقٞٛب ٢قٕبِ٣ٔ ٣ثبقس.

ٖ سْ تٗج ١٥ثبظقٞٛب زض رٙبحٞب ٢قطل ٚ ٣غطث ٣ثٙب ،ثٛٓٙٔ ٝض مسعود
رضایی ٚضٚز ثبزٞبٔ ٢عاحٓ ٚ
رّ٥ٌٛط ٢اظ

129

ارتٙبة اظ ٚضٚز اقٗ ١آفتبة غطث ٣زض فهُ تبثؿتبٖ ث ٝزاذُ ثٙب.

ٞب٢بهٔؿُح.
اؾتفبز ٜاظ
(ایوان)ثبْغالباً
سمت جنوب میباشد.
 نمایاصلی
 لطاضٌ٥ط ٢اٛ٤اٖ زض ٞؿتٔ ١طوع ٢ثٙب.
ساخت فضای مسکونی.
 استفاده از فرم مستطیلی (خطی) در
ٕ٘ ب ٢انّ( ٣اٛ٤اٖ) غبِجبً ث ٝؾٕت رٛٙة ٔ٣ثبقس.
 ایجــاد ورطارمــه (جلــو ایــوان) بــا ارتفاعــی در حــدود  30تــا  50ســانتیمتر از ســطح زمیــن ،بــرای
 اؾتفبز ٜاظ فطْ ٔؿتُ( ٣ّ٥ذُ )٣زض ؾبذت فًبٔ ٢ؿى.٣٘ٛ
جلوگیــری از ورود آبهــای ســطحی حاصــل از بارندگــی بــه داخــل بنــا.
 ا٤زبز ٚضَبضٔ( ٝرّ ٛاٛ٤اٖ) ثب اضتفبٖ ٣زض حسٚز  30تب  50ؾب٘تٔ٣تط اظ ؾُح ظٔ ،ٗ٥ثطا ٢رّ٥ٌٛط ٢اظ
ٚضٚز آةٞب ٢ؾُح ٣حبنُ اظ ثبض٘سٌ ٣ث ٝزاذُ ثٙب.

خانههای فاقد طارمه (دو طبقه)
موجــود در روســتاهای گونــۀ کوهســتانی و کوهپایــهای بــا شــیب مالیــم در
الگوهــای
دیگــر از
یکــی
دٍ عجمِ)
فبلذ عبرهِ (
خبًِّبٕ
ـتای
غطةروسـ
٘ٛاح ٣در
ٔالٓ٤خانزضههایــی
چنیــن
وٞٛؿتب٘ٚ ٣اســت.
ضٚؾتبٞب ٢وٌ٘ٛفاق١ــد ایــوان
زض دو طبقــه
ٔٛرٛزـای
اٍِٞٛب٢خانههـ
ـرب ایــران،
ـی غـ
نواحـ
ا٤طاٖ،
ـاختق٥ت
وٞٛپب٤سٝـا ٢ثب
زٍ٤ط اظ
٤ى٣
ـوان
وٕجٛز میتـ
زُِ٥اســت.
ـه» ،بـثٝـوده
دامنـ٣ـۀزضکــوه «بـ
ـری در
قرارگیـ
اٛ٤اٖزمیـ
کمبــود
ٞب٢ــا بزٚــه دلی
ـم ،تنه
ظٔٚ ٗ٥
خانگـتٟٙب
ـانّٞؿٓ،
ضٚؾتب٢
ذب٘ٞٝب٤
چٗ٥ٙ
ـن وؾبذت
اؾت.
ـلفبلس
َجمٝـ ٚ
هلسـذب٘ٝ
ـتی ٚدر
زأساضزیسـ
ـردی و
عملکـ
اٗ٤ـای
فضاهـ
تریــن
ٔ٣ــتند
ـدار.هس
بناهــا،
ـاکنان ایـ
لطاضٌ٥ط٢ـا سـ
گفــت تنهـ
ٞؿتٙس
الكبض
ثٙبٞب،
ؾبوٙبٖ
اصلیتٟٙب
تٛاٖ وٌفت
دامـاؾت
اقش»ـ،ـارثٛزٜ
ذبٍ٘ٝ
ـن«ثبٖ
وٜٛ
زض زأ١ٙ
ـیمناظ:و انبــار.
ـواب ،نشـ
طویلــه،
کاهــدان،
عبارتنــد از:
تطٗ٤ــی؛
انّ٣بناهای
چنیــن
وبٞساٖ ،ّٝ٤َٛ ،ذٛاة٘ ،ك ٚ ٕٗ٥ا٘جبض.
ٖجبضتٙس
چٗ٥ٙخـثٙبٞب٣٤؛
ظ٤ؿت ٣زض
ّٖٕىطزٚ ٢
فًبٞب٢
َجم ١ثبال ثٝ
وبٞساٖ ٚ
ظ٤ط،ٗ٤طبقثٝــۀا٘جبض،
َجم١
ثٙبٞب٢
ـاختارفًب٣٤
ؾبذتبض
کاهدان
طویلــه و
َّٝ٤ٛــهٚانبــار،
زیریــن ،ب
ـت کــه
و ٝاسـ
اؾتهای
ا٢گونـ
ٌٝ٘ٛــه
اٛ٤اٖ،ایـثٝـوان ،ب
فبلس فاقــد
بناهــای
فضایــی
سـ
ٖٛٙاٖ
٘٥ع ثٝ
اسـاٗ٤
وبٞساِٖ
پكتثب
ـیمن،ت .اظ
٤بفت ٝاؾ
ذٛاة ٚ
فًبٞب٢
٘كٕٗ٥ــز
ٔحُبناهــا نی
ح٥بٌ ِنٚایــن
کاهــدا
تبا ِم
ثٙبٞبپشـ
ـت .از
ـاصِْیافتــه
اختصـ
اذتهبلنشـ
٘ك،ٕٗ٥خــواب و
فضاهــای
ـاال بــه
و طبقــۀ بـ
اؾت.
قسٜ
اضائٝ
ثٙبٞب
ٌٝ٘ٛ
اٗ٤
پالٖ
اظ
ا٢
ٕ٘ٝ٘ٛ
)
7
(
٠
قٕبض
ته٤ٛط
زض
قٛز.
ٔ٣
اؾتفبزٜ
ب٘ٝ
تبثؿتـوان حیــاط و محــل نشــیمن تابســتانه اســتفاده میشــود .در تصویــر شــمارۀ ( )7نمون ـهای از پــان
بــه عنـ
اینگونــه بناهــا ارائــه شــده اســت.
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ارزیابی الگوهای اقلیمی ،فضایی و عملکردی فاقد طارمه (دو طبقه)
ارسٗبثٖ الگَّبٕ الل٘وٖ ،فضبٖٗ ٍ عولکزدٕ فبلذ عبرهِ (دٍ عجمِ)
 نسبت طول به عرض 1 ،به  1میباشد.
٘ ؿجت َ َٛثٖ ٝطو 1 ،ث٣ٔ 1 ٝثبقس.
نشــیمن)
 فضاهایــی کــه در طبقــۀ بــاال قــرار گرفتهانــد ،بــه عنــوان فضاهــای ســکونتی (خــواب و
 فًبٞب ٣٤و ٝزض َجم ١ثبال لطاض ٌطفتٝا٘س ،ثٖٛٙ ٝاٖ فًبٞب ٢ؾى٘ٛت( ٣ذٛاة ٘ ٚكٛٔ )ٕٗ٥ضز اؾتفبزٜ
در طبقــۀ همکــف
کاهــدان)
طویلــه و
(انبــار،
خدماتــی
گیرنــد و
اســتفادهٔ٣قــرار
مــورد
قسٜا٘س.
ٕٞىف ٚالٕ
زض َجم١
وبٞساٖ)
فضاهــایٚ ّٝ٤َٛ ،
ذسٔبت( ٣ا٘جبض
ٌ٥ط٘سمٚیفًبٞب٢
لطاض
واقــع شــده
اند.ثٟط٥ٌٜط ٢اظ تبثف آفتبة زض فهُ تبثؿتبٖ ،ثبظقٞٛب ٢رٙبح رٛٙث ،٣ثعضٌتط ٞؿتٙس  ٚثطا ٢فطاض اظ
ثطا٢
ـتند و
ٌطفت ٝهسـ
بزرگتــر
رٟتجنوبـ
ٔؿى،٣٘ٛجنزضــاح
بازشــوهای
تابسـثٝـتان،
در فصـ
ـش آفتـ
 بــرای بهرهگی
اؾت.
ـی ،لطاض
رٛٙث٣
فًبٞب٢
زضةـلٚضٚز
ـابتٟٙب
تبثؿتبٖ،
ـریث٣اززضتابـفهُ
آفتبةـ غط
ٞؿتٙس.
ثطذٛضزاض
تط٢
ٔٙبؾت
تٚ ٝ٤ٟٛ
اضتفبٔ،
زُِ٥
ذب٘ٞٝب
در جهــت جنوبی
ـکونی،
ـای مسـ
فضاهـ
٘ٛضٌ٥ط٢بــه
درب ورود
ـتان،اظتنهــا
لطاضٌ٥ط٢ـلزضتابسـ
ـی در فصـ
ـابثٝغربـ
اٗ٤آفتـ
بــرای فــرار از
 ثِ ٝحبِ فطٔ ،٣اظ فطْٞبٔ ٢ىٗت ٔؿتُ ُ٥اؾتفبز ٜقس ٜاؾت.
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ٔ٣ثط٘س.

فصلنامهعلمي-ترويجي

130

گونهشناسی خانههای سنتی ...

قــرار گرفتــه اســت.
 این خانهها به دلیل قرارگیری در ارتفاع ،از تهویه و نورگیری مناسبتری برخوردار هستند.
 به لحاظ فرمی ،از فرمهای مکعب مستطیل استفاده شده است.
 از گرمــای ناشــی از وجــود حیوانــات در طبقــۀ همکــف ،بــرای گــرم کــردن فضــای ســکونتی در طبقۀ
اول بهــره میبرنــد.
 از بــام کاهــدان ،بــه عنــوان حیــاط طبقــۀ اول؛ همچنیــن ،بــه عنــوان مکانــی بــرای انجــام فعالیتهــای
اقتصــادی زنــان روســتا؛ همچــون :قالیبافــی ،ریســندگی ،چیتبافــی ،جاجیمبافــی و  ...اســتفاده میشــود.
 وجــود طاقچههــا در جدارههــای داخــل بنــا ،موجــب سبکســازی و بــاال بــردن مقاومــت بنــا در برابــر
بالیــای طبیعــی (زلزلــه) میشــود.
توصیههایی برای طراحی معماری بناهای مسکونی در روستای هلسم
• ارائــۀ ضوابــط و الگوهــای مناســب ،بــرای اســتفاده از مصالــح و نقشــههای متناســب بــا بافــت بومــی
روســتا.
• عــدم اســتفاده از پالنهــای شــهری کــه موجــب حــذف یــا تغییــر فضاهــای مــورد اســتفادۀ روســتاییان
میشــود.
• الگــو گرفتــن از عملکردهــا و رعایــت اصــول اقلیمــی در بناهــای ســنتی کــه میتوانــد موجــب
صرفهجویــی در هزینــه و انــرژی شــود و شــرایط آســایش را در داخــل بناهــای جدیــد فراهــم کنــد؛ از
طرفــی ،بهرهگیــری از انرژیهــای رایــگان ،کمتریــن آســیب را بــه طبیعــت وارد مینمایــد.
• مرمت بناهای مسکونی سنتی روستا.
• تأکیــد بــر تراکمســازی و جلوگیــری از گســترش بناهــای جدیــد در اراضــی کشــاورزی اطــراف
روســتا.
• استفاده از مصالح مناسب محلی و همگون با بافت سنتی ،به جهت حفظ سیمای روستا.
• پالن بناهای جدید میبایست متناسب با اقلیم ،فرهنگ و اقتصاد روستا طراحی شوند.
• اســتفاده از عوامــل تأثیرگــذار در چیدمــان فضایــی خانههــای ســنتی ،در جهــت طراحــی چیدمــان
فضایــی خانههــای نوســاز.
نتیجهگیری
ســکونتگاههای روســتایی ،بــه عنــوان پدیدههــای جغرافیایــی ،نمــود فضایــی و عینــی عوامــل طبیعــی،
اجتماعــی ،اقتصــادی ،سیاســی و فرهنگــی هســتند کــه در بســتر طبیعــت و در چارچــوب مناســبات انســان
و محیــط در گــذر زمــان ،شــکل گرفتهانــد؛ بــه عبــارت دیگــر ،واحدهــای ســکونتگاهی روســتایی
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در ایــران ،بــه تبعیــت از تنــوع ناحیـهای و منطقـهای عوامــل محیــط طبیعــی -اکولوژیــک از یــکســو و
درجــۀ تأثیرگــذاری متفــاوت نیروهــا و عوامــل سیاســی ،اجتماعــی و اقتصــادی از دیگــر ســو ،بــه نحــوی
متنــوع و بــا تفاوتهــای ناحی ـهای و منطق ـهای برپــا شــده و در گــذر زمــان شــکل امــروزی خــود را
یافتهانــد .بــر ایــن مبنــا ،روســتای هلســم بــا توجــه بــه جغرافیــا و عوامــل اقلیمــی ،دو شــیوۀ شــکلگیری
داشــته اســت .1 :بــر اســاس مســیر رودخانــه و زمینهــای حاصلخیــز بــرای کشــاورزی؛  .2بــر اســاس
توپوگرافــی و شــیب کــوه.
بررســی گونهشناســی مســکن روســتایی و ارزیابــی الگــوی فضایــی  -عملکــردی و اقلیمــی ،مهمتریــن
ویژگیهــای معمــاری بناهــای ســنتی در آبــادی هلســم را بدیــن شــرح تبییــن میکنــد .1 :شــکلگیری
فضاهــای گوناگــون مســکن روســتا بــر اســاس معیشــت و اقتصــاد خانــواده میباشــد؛  .2معمــاری روســتا
ترکیبــی از معمــاری ر ّده دشــتی و ر ّده کوهپای ـهای بــا شــیب مالیــم میباشــد کــه زمینهســاز بــه وجــود
آمــدن خانههــای طارم ـهدا ِر دو یــا چنــد اتاقــه و فاقــد طارمــه (دو طبقــه) ،متناســب بــا عوامــل اقلیمــی،
معیشــتی و فرهنگــی مــردم شــده اســت.
نــگاه ایــن پژوهــش بــه آینــده چنیــن اســت :مســتندنگاری چنیــن روســتاهایی ،موجــب خلــق مــدارک
و اســنادی میشــود کــه بــر اســاس آنهــا ،میتــوان روســتاهایی کــه دارای معمــاری بــاارزش ،متناســب بــا
اقلیــم ،معیشــت و فرهنــگ مــردم هســتند را شناســایی نمــود و بــه حفــظ و بقــای آنهــا کمــک کــرد .بافــت
بومــی ایــن گونــه روســتاها ســرمایۀ گرانبهایــی اســت کــه طــی ســالیان متمــادی بــه دســت آمــده اســت؛ در
نتیجــه نبایــد بــا تخریــب چنیــن بناهایــی در صــدد احــداث بناهــای جدیــد برآمــد؛ چراکــه بناهــای مــدرن
بــه دلیــل عــدم همخوانــی و همراهــی بــا بافــت روســتایی ،ســبب بیهویتــی ،تغییــر یــا حــذف معمــاری
روســتایی ،تغییــر در نــوع ارتبــاط بــا محیــط و عــدم بهرهبــرداری از عوامــل مفیــد اقلیمــی خواهنــد شــد؛
بنابرایــن ،بایــد از عناصــر و راهکارهــای مفیــد معمــاری بومــی هر منطقــه ،الگوبــرداری کــرد و در معماری
جدیــد بــه کار گرفــت .بــرای تحقــق ایــن هــدف ،گونهشناســی معمــاری روســتایی در مناطــق مختلــف
و نقــد و تحلیــل اجــزا و عناصــر واحدهــای مســکونی روســتایی ،بــه لحــاظ کاربــرد آنهــا از جنبههــای
گوناگــون ،ضــرورت دارد؛ همچنیــن الزم اســت هــر یــک از نیازهــا و خواســتههای ســکونتی ،بــه طــور
ویــژهای مــورد بررســی قــرار گیــرد تــا بهتریــن گزینههــا بــرای کالبــد و عناصــر مســکن انتخــاب شــود.
بــرای پاســخگویی بــه دگرگونیهــا نیــز ،بایــد ســاختارهای اجتماعــی و نیازهــای فرهنگــی روســتاییان در
پهنههــای جغرافیایــی مختلــف در نظــر گرفتــه شــود.
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گونهشناسی خانههای سنتی ...
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