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چکیده

بحــران انــرژی در دهـهی هفتــاد میــادی و در ادامهی آن ،مشــکالت زیسـتمحیطی بــر بســیاری از فعالیتهای

انســانی ،ســایه افکنــد و باعــث شــد حــوزهی طراحــی معمــاری بــه عنــوان یکــی از عوامــل مؤثــر در مصــرف بــاالی
انــرژی بــا چالشــی ســخت مواجــه گــردد .از ایــنرو ،مســئلهی حفــظ محیطزیســت ،نیــاز نســلهای آینــده و

بهرهگیــری از انرژیهــای رایــگان ،مفهــوم جدیــدی را بــا عنــوان «پایــداری» در همــه-ی علــوم ،وارد نمــود.

بــر اســاس مطالعــات صــورت گرفتــه ،اصول معمــاری پایــدار در بســیاری از بناهای بومی و ســنتی کشــورمان ،به

طــور نســبی رعایــت شــده اســت؛ از ایــن میان معمــاری بناهای روســتایی بــه عنوان نمونـهی بــارزی از بومیمــداری،
معیارهــای همراهــی بــا پایــداری از قبیــل حفــظ محیطزیســت و اســتفاده از عوامــل مفیــد اقلیمــی در درون بنــا را بــا

نــگاه بــه عناصــر شــکلدهندهی معمــاری بومــی از قبیــل فرهنــگ ،اقتصــاد ،اجتمــاع و طبیعــت بــه درســتی ،رعایت
نموده اســت.

در ایــن پژوهــش بــا بررســی میدانــی بناهــای بومــی روســتای هلســم از روســتاهاي شهرســتان مشــاهده شــد

کــه بافــت و ســاختمانهای ایــن روســتا بــر اســاس اقلیــم ،شــکل گرفتــه اســت .اســتفاده از ایــوان کوچــک در نمــا
بــرای بهرهمنــدی از نســیم در تابســتان ،ســاخت دیوارهــای قطــور ،بازشــوهای کوچــک ،فــرم و نحــوهی اســتقرار
بنــا ،جهتگیــری معابــر و اســتفاده از مصالــح محلــی ،در جهــت اصولــی شــکل گرفتهانــد کــه میتــوان آنهــا را

نمونههایــی از اصــول معمــاری پایــدار در معمــاری بومــی روســتایی قلمــداد کــرد.
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* ایــن مقالــه از پایاننامــه نویســندهی مســئول ،بــا عنــوان «بررســی معمــاری پایــدار در مســاکن روســتایی غــرب ایــران» بــا راهنمایــی دکتــر بهــزاد وثیــق و مشــاوره
دکتــر ابراهیــم مــرادی ،اســتخرج گردیده اســت.

مسعود رضايي -بهزاد وثيق -ابراهيم مرادي

59

مقدمه
كميســيون جهانــي محيطزيســت و توســعه ،در ســال  1978گزارشــي منتشــر كــرد كــه دســتاوردش ،مفهوم
توســعهی پايــدار بــود .مفهومــي كــه بســيار ســريع بــر اغلــب رويكردهــاي مختلــف توســعه كــه طــي ســالهاي
گذشــته ،شــكل گرفتــه بــود ،غلبــه كــرد .بــا مشــخص شــدن ناپايداريهــا و مضــرات فــراوان آنهــا در مســير
توســعه ،بحــث پايــداري بــه عنــوان مســئلهاي مهــم و ضــروري نمــود يافتــه و توجــه مجامــع جهانــي را در طــول
دو دهــه اخيــر بــه خــود جلــب کــرده اســت.
معمــاری بومــی ایــران ،ســابقهای کهــن دارد .در هــر گوشــه از آن ،بناهایــی بــا معماریهــای متفــاوت بــه
چشــم میخــورد کــه در عیــن حــال اشــتراکاتی بــا هــم دارنــد ،ایــن ویژگــی ،آنهــا را نیازمنــد بررســی کــرده
اســت .واحدهــای مســکونی روســتایی ،از یــک ســو ،تحــت تأثیــر اقلیــم و شــرایط محیــط طبیعــی بنا شــدهاند و
از ســوی دیگــر ،بــا الگــوی معیشــت خانوادههــا ارتبــاط دارنــد؛ «امــا امــروزه بــاوری تقریبـاً جهانــی وجــود دارد
کــه بیانگــر ایــن واقعیــت اســت کــه جوامــع روســتایی روز بــه روز در حــال پیچیدهتــر شــدن هســتند .اینگونــه
پیچیدگــی در تنوعپذیــری الگوهــای فعالیــت و جابهجایــی افــراد ،خانوارهــا و نهادهــا و بهطــور کلــی در حجــم
روزافــزون جریــان اطالعــات ،ســرمایهها ،نوآوریهــا و ...بــه خوبــی قابــل ردیابــی است»(ســعیدی.)4 :1389 ،
معمــاری بومــی روســتایی در 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 ،شــکلگیری
معمــاری ایــن منطقــه در جهــت حفــظ آســایش ســاکنان ،بــا بهرهگیــری از عناصــر مفید اقلیمــی ،ضمــن احترام
بــه طبیعــت و ســایت ،بــه وجــود آمــده اســت .در ســیمای روســتاهای این اســتان ،احتــرام بــه طبیعــت را میتوان
گو
در نحــوهی اســتقرار بــر اســاس توپوگرافــی منطقــه ،شــکلگیری بافــت بــر اســاس طبیعت ،اســتفاده از ســن 
خــاک در ســاخت بنــا و انــدود نمــا ،پوشــش بــام و  ...مشــاهده کــرد.
طرح مسئله و ضرورت آن
در ســالهای اخیــر بــه دلیــل رشــد فزاینــدهی نوســازی و بــه تبــع آن تخریــب و ترمیــم بناهــای بومــی ،شــاهد
تغییــر در بافــت و ســیمای روســتاهای ایــن منطقــه از کشــور هســتیم؛ بــه گون ـهای کــه بــه ســختی میتــوان
ســاختمانی را پیــدا نمــود کــه معمــاری گذشــتهی خــود را حفــظ کــرده باشــد .بناهــای جدیــد ،برگرفتــه از
معمــاری شــهری و مــدرن هســتند کــه بــدون کوچکتریــن تغییــری در روســتاها نیــز ایجــاد شــدهاند و ایــن در
حالیاســت کــه ســاختمانهای قبلــی روســتاییان بــر اســاس نــوع معیشــت و ســاختار روســتا ،شــکل میگرفــت
و هــر اقلیمــی معمــاری مختــص بــه خــود را داشــت؛ امــا بناهــای جدیــد را میتــوان بــا کمتریــن تفــاوت در
معمــاری ،در شــهرها و روســتاهای ســایر نقــاط کشــور نیــز مشــاهده نمــود .ایــن تغییــرات کــه بــه طــور کلــی در
کشــور ،در حــال رخ دادن میباشــد و ســبب تغییــر در فرهنــگ مــردم و ســاختار زندگــی آنهــا میشــود؛ بــدون
احتــرام بــه طبیعــت و ســاکنان؛ فقــط تحــت عنــوان «مدرنیتــه» شــکل گرفتــه اســت.
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معمــاری بومــی روســتاهای اســتان ایــام؛ بــر اســاس تفکــر و تجربـهی چندیــن دهســاله و گاهــی صدســاله
پیشــینیان ،جهــت بهرهبــرداری از انرژیهــای مفیــد آفتــاب ،بــاد و دیگــر عناصــر اقلیمــی و بــا کمتریــن تعــرض
بــه طبیعــت و محیطزیســت شــکل گرفتــه اســت؛ از طــرف دیگــر ،با کمترین اســتفاده از ســوختهای فســیلی،
بــرای مهیــا نمــودن شــرایط آســایش ســاکنان و بــا جهتگیــری و اســتقرار مناســب و بهرهگیــری از مصالــح
محلــی و تجدیدپذیــر ،ســالها پیشتــر از بیــان مســئلهی «پایــداری» آن را رعایــت نمــود ه و بــا آن همــراه
بودهانــد؛ امــا آنچــه امــروزه شــاهد آن هســتیم ،رونــد تغییــر و دگردیســی در معمــاری روســتاهای ایــن اســتان،
میباشــد؛ بــه طوریکــه ایــن نــوع معماریهــا نــه تنهــا اصالــت خــود را از داده و معمــاری بیگانــه و شــهری را
پذیرفتهانــد ،بــا طبیعــت نیــز در تضــاد هســتند و بــرای گرمایــش و ســرمایش و حفــظ آســایش در داخــل بنــا،
نیازمنــد بهرهگیــری از ســوختهای فســیلی میباشــند؛ از ايــن رو ،ضــرورت دارد بــرای حفــظ معمــاری بومــی
اصیــل روســتاهای اســتان ،در مقابــل ســیل مدرنیتــه شــدن ،بهرهگیــری از انرژیهــای رایــگان در جهــت فراهــم
ی بناهــای جدیــد روســتایی و شــهری ،همراهــی با شــعار روز
نمــودن شــرایط آســایش بــرای ســاکنان در طراحـ 
تویکم(توســعهی پایــدار) و اجــرای فصــل هفتــم کنفرانــس ریودوژانیــر ،معمــاری بومــی روســتاهای
قــرن بیس 
اســتان را شناســایی و بررســی نمــود و مــوارد ســودمند آن را در خلــق بناهــای جدیــد ،بـهکار گرفــت.
بدیــن جهــت نگارنــدگان ،روســتای هلســم از توابــع شهرســتان چــرداول بــا معمــاری بومــی و پیشــینهای
چنــد ده ســاله کــه در جهــت بهرهگیــری از انرژیهــای طبیعــی ،شــکل گرفتــه را انتخــاب نمــوده و بــه بررســی
عناصــر و عوامــل شــکل دهنــدهی آن پرداختهانــد تــا ضمــن بیــان ویژگیهــای معمــاری ایــن روســتا ،بــه عنــوان
نمونـهای از روســتاهای اســتان ،راهکارهــای صــورت گرفتــه در جهــت همراهــی بــا اصــول معمــاری پایــدار را
شناســایی و مطــرح نمایند.
روششناسیتحقیق
ایــن پژوهــش بــر اســاس مطالعــات کتابخانـهای و میدانــی و بــه روش تحلیــل و توصیــف انجام شــده اســت؛
بــه طوریکــه نگارنــدگان بــا مطالعـهي کتابهــا و مقــاالت بــه بیــان معنــا ،اصــول و اهــداف توســعهی پایــدار و
معمــاری پایــدار پرداختهانــد .جهــت شناســایی معمــاری بومــی روســتایی در اســتان ایــام و باالخــص روســتای
هلســم نیــز بــا اســتفاده از بررسـیهای میدانــی ،عوامــل شــکلدهنده بــه معمــاری ایــن منطقــه ،شناســایی و در
ادامــه بــه تحلیــل و توصیــف آنهــا پرداختهانــد.
پیشینهیموضوع
بعــد از برگــزاری نخســتین اجــاس جهانــی توســعهی پایــدار ،در ســال  1978ژنــو ســوئیس ،در خصــوص
موقعیــت خطرنــاک کــرهی زمیــن و اجــاس جهانــی زمیــن در ســال  1992ریودوژانیــرو کــه منجــر بــه دســتور
کار معــروف « »21در خصــوص حفــظ محیطزیســت کــرهی زمیــن و اصــول کلــی توســعهی پایــدار شــد؛
بيشــتر کشــورها درصــدد تغییــر در شــیوههای مختلــف تولیــدات صنعتــی ،ساختمانســازی ،زندگــی ،مصــرف
ســوختهای فســیلی و غیــره برآمدنــد تــا بــه طبیعــت و کــرهی زمیــن یــاری رســانند .در همیــن راســتا ،کاربــرد
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مفاهیــم پایــداری و اهــداف توســعهی پایــدار ،در جهــت کاهــش اتــاف انــرژی و آلودگــی محیطزیســت
در معمــاری ،بحثــی بــه نــام «معمــاری پایــدار» را بهوجــود آورد .از ســوی دیگــر ،نیمــی از ســکونتگاههای
کشــورمان بــر بنیــاد معمــاری بومی و ســنتی و بــه مفهومی گویاتــر معماری روســتایی ،شــکل گرفتهانــد .امروزه
مســكن روســتايي ،نــه تنهــا رنــگ و بــوي تاريــخ ،اقتصــاد و جغرافيــا را به خــود گرفته؛ بلكــه فـنآوری و تفكر
خــاق انســان ،تــوأم بــا هنــر و معمــاري كــه در آن اعتقــادات ،زیباييشناســي و فرهنــگ را در هــم آميختــه ،بــه
نمايــش گــذارده اســت کــه نیازمنــد شناســایی هســتند و جلوگیــری از فراموشــی آنهــا امــری ضــروری اســت.
در بحــث کالن ،مطالعــات متعــددی صــورت گرفتــه اســت؛ از ایــن میــان میتــوان بــه کتــاب «درآمــدی
بــه شــناخت روســتا» نوشــتهی اکبــر حاجیابراهیمزرگــر( )1376اشــاره کــرد کــه در آن ضمــن بیــان تعاریفــی
از روســتا ،بــه علــل شــکلگیری روســتاها پرداختــه و بناهــای ســبک و ســنگین روســتایی را در مناطــق مختلف
کشــور ،بــه صــورت کلــی مطرح نموده اســت .همچنیــن ،وحیــد قبادیــان( )1377در کتاب «بررســی ابنیه ســنتی
ایــران» ،ضمــن معرفــی بناهــای بومــی در اقلیمهــای مختلــف کشــور ،عوامــل و عناصر شــکلدهنده به ایــن بناها
را بررســی و معرفــی نمــوده اســت .در مقالـهی «شــاخصهای معمــاری مســکن روســتایی در ایــران» نوشــتهی
محســن ســرتیپیپور( ،)1384ضمــن بیــان تعریف و تدوین شــاخصهای مســکن روســتایی و شــناخت عناصر،
کمیتهــا و کیفیتهــای فضایــی آن؛ تفاوتهــای موجــود در نیازهــای کمــی و کیفــی مســکن در مناطــق
مختلــف کشــور نیــز نشــان داده شــده و بــر ضــرورت پرهیــز از برنامههــا و اقدامــات یکســان و مشــابه در مناطــق
روســتایی ،تأکیــد شــده اســت تــا بســتر الزم بــرای تصمیمگیریهــای متناســب بــا قوتهــا و ضعفهــای
مســکن در پهنههــای مختلــف کشــور ،فراهم شــود .عزیــزاهلل مهدیــان و محســن ســرتیپیپور( )1391در مقالهی
«مــروری بــر تحــوالت بهســازی مســکن روســتایی و چشـمانداز آتی» ،به بیــان تاریخچـهی روســتاها و معماری
بومــی در چهــار پهنــه اقلیمــی ایــران ،پرداختهانــد؛ در ادامــه نیــز بــه بهســازی و بازســازیهای صــورت گرفتــه
ظ فنــی ،آمــوزش و ...
در ســالهاي اخیــر در بافــت و بناهــای روســتاهای کشــور ،اشــاره کــرده و آنهــا را از لحــا 
مــورد ســنجش قــرار دادهانــد.
در بحــث منطق ـهای نیــز میتــوان مقال ـهی هاشــم هاش ـمنژاد و صالحالدیــن موالنایــی( )1387بــا عنــوان
«معمــاری بــا نگاهــی بــه آســمان» را مطــرح کــرد کــه در آن بــه شــناخت و گونهبنــدی معمــاری روســتاهای
غــرب کشــور ،باالخــص اســتان کردســتان ،بــر اســاس توپوگرافــی منطقــه و نحــوه شــکلگیری آنهــا پرداختــه
شــده اســت و بــر اســاس یافتههــای تحقیــق ،روســتاهای غــرب کشــور بــه ســه گونــه کوهســتانی ،کوهپایـهای
و دشــتی تقســیم شــدهاند .رحمتالــه بهرامــی( )1390در مقالـهی «تحلیلــی بــر مســکن روســتایی کرمانشــاه»،
ضمــن مطــرح نمــودن دوام بناهــا و مصالــح بــه کار گرفتــه شــده در آنهــا ،بــه بحث دربــارهی کمیــت و کیفیت
روســتاهای اســتان کرمانشــاه پرداختــه و مســئلهی عــدم مقاومــت ایــن بناهــا در برابــر عواملــی از جملــه زلزلــه را
بررســی کــرده اســت .در مقالـهی «نقــش اقلیم در شــکلگیری معمــاری بومی مناطق کوهســتانی غرب ایــران»،
نوشــته مســعود رضایــی( )1392بــه بیــان ویژگیهای معمــاری بومی روســتایی در اســتانهای ایالم ،کرمانشــاه و
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کردســتان ،پرداختــه شــده و ضمــن بیــان اشــترکاتی در معمــاری ایــن مناطق؛ عناصــر و عوامل بناهای مســکونی
روســتاهای ایــن اســتان را کــه در جهــت بهرهبــرداری و یــا دفــع عوامــل اقلیمــی ،شــکل گرفتهانــد مطــرح شــده
اســت .همچنیــن ،مســعود رضایــی و بهــزاد وثیــق( )1393در کتــاب «واکاوی معمــاری پایــدار در مســکن بومی
روســتایی اقلیــم ســرد و کوهســتانی ایــران» ،ضمــن معرفــی معمــاری بومــی روســتایی غــرب کشــور ،تعــدادی
از بناهــای مســکونی از روســتاهای مختلــف ایــن خطــه را انتخــاب و بــه تحلیــل آنهــا در جهتهــای مختلــف
پایــداری ،اقلیمــی ،فرهنگــی و معیشــتی پرداختهانــد.
توسعهی پایدار
«اصطــاح توســعهی پايــدار ،به صورت وســیع ،بعــد از گزارش كميســيون «برانتلنــد» تحت عنــوان «آيندهی
مشــترك مــا و اجــاس ريودوژینــورو» در ســال 1992میــادی ،مطرح شــد .از آن موقــع تاكنون ،افــراد در بحث
و جــدا ل هســتند كــه مفهــوم توســعهی پايدار چیســت و چگونــه ميتوان بـ ه آن دســت يافت»(زاهــدی و نجفی،
« .)46 :1385ارزيابــي پايــداري زيسـتمحيطي ،شــامل ارزيابــي تأثيــرات مســتقيم پــروژه ،از محيطزيســت ،بــا
توجــه بــه جايگزينهــا و تــاش بــراي كاهــش آثــار زيانبــار زيسـتمحيطي است»(ســاتکلیف و همــکاران،
.)9 :2009
توســعهی پايــدار ،يــک ايــده و اصطــاح بســيار گســترده اســت کــه معانــی متفــاوت و بســياری دارد بــه
گونـهای کــه « آن را ،نوعــی تــاش بــرای ترکيــب مفاهيــم در حــال رشــد حــوزهای از موضوعــات محيطــی بــا
موضوعــات اجتماعــی -اقتصــادی میداننــد کــه تغييــری مهــم در فهــم رابطـهی انســان و طبيعــت و انســانها بــا
يکديگــر میباشــد»(فالمکی.)300 :1381 ،
ل آینــده ،دریافت
«توســعهی پایــدار ،توســعهاي اســت كــه نیازهــاي حــال انســان را بــا توجــه بــه توانایــي نسـ 
نمایــد و تأمیــن مســتمر نیازهــا و رضایتمنــدی افــراد را ،همــراه بــا افزایــش کیفیــت زندگــی ،مّ ِدنظــر قــرار
دهــد .مفهــوم توســعهی پایــدار را میتــوان استمراربخشــی در رویکــرد مفاهیــم توســعه ،دانســت کــه در بســتر
منابــع مالــی ،طبیعــی و انســانی ســعی دارد تــا ضمــن گســترش بهبــود ســطوح اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگی،
توســعهی پایــدار انســانی را نیــز ممکــن گردانــد .بهبــود در ســطوح مذکــور ،همــراه بــا التفــات بــه حقــوق
آینــدگان و عدالــت اجتماعــی بــرای باشــندگان ،هدف توســعهی پایــدار به حســاب میآید»(پورمختــار:1390 ،
« .)14موضــوع اقلیــم نیــز بــه دلیــل کمــک بــه صرفهجویــی در مصــرف انــرژی ،خصوصـاً انرژیهای فســیلی و
تجدیدناپذیــر ،از مباحــث اصلــی ایــن مفهــوم میباشد»(شــقاقی و مفیــدی.)106 :1387 ،
توسعهی پایدار و معماری
شــناخت محیــط و معمــاری ،تنهــا بــا درک فعالیتهــای انســان در دنیــای پیرامونــش ،امکانپذیــر اســت
و هــدف معمــاری را میتــوان ایجــاد انگارهــای انســانی ،در درون شــکل کالبــدی دانســت .طراحــی انســانی،
مهمتریــن اصــل طراحــی پایــدار اســت کــه بــه قابلیــت زیســتی تمــام اجــزای تشــکیلدهندهي نظــام زیســت
جهانــی میپــردازد« .ایــن اصــل بــه طــور عمیــق ،ریشــه در نیــاز بــه حفــظ عناصــر زنجیــرهای نظامهــای زیســتی
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دارد کــه تــداوم حیــات و بقــای انســان ،منــوط بــه وجــود آنهاســت .ضروریتریــن نقــش معمــاری ،خلــق و
ســاخت محیطهایــی اســت کــه امنیت ،ســامت ،آســایش فیزیکــی ،صحت روانــی و بهــرهوری ســاکنان خود
را تــداوم بخشــد»(ارمغان و گرجیمهلبانــی.)27 :1388 ،
«توســعهی پايــدار ،قصــد دارد کــه تغييــر مهمــی را در فهــم رابط ـهی انســان و طبيعــت ايجــاد کنــد؛ ولــی
راهحلهــای ارائــه شــده در توســعهی پايــدار در زمينـهی محيــط ســاخته شــده و معمــاری؛ همچنــان راهحلهای
ماشــينی هســتند و در اصــاح بــه ديــدگاه و ايدئولــوژی انســان نســبت بــه طبيعــت ،منجر نشــده و رابطهی انســان
و طبيعــت بــه صــورت کامــل و صحيحــی تعریــف نمیشــود»(گرجیمهلبانی و یــاران ،)54 :1389 ،بــه ایــن
ســبب معمــاران نیــز همســو بــا ســایر دانشــمندان در پــی یافتــن راهکارهای جدیــد بــرای تأمین زندگــی مطلوب
انســان بودهانــد« .بدیهــی اســت زندگــی ،کار ،تفریــح و اســتراحت ،همــه و همــه فعالیتهایــی میباشــند کــه
در فضاهــای طراحــی شــده توســط معمــاران ،صــورت میپذیرنــد و از آنجــا کــه نقــاط ضعــف و قــوت یــک
ســاختمان بــر زیسـتبوم جهــان تأثیــر مســتقیم خواهــد داشــت؛ وظیفـهای بــس حســاس ،در ایــن خصــوص ،بر
عهــده معمــاران میباشد»(ســفالیی.)135 :1383،
معماری پایدار
امــروزه ســاختمانها بــه عنــوان بخشــي از محيطزيســت تولیدکننــدهی قســمت اعظمــي از آلودگيهــاي
زيســت محيطــي میباشــند« .بــا تفكــر ،طراحــي و برنامهريــزي دقيــق ،ميتــوان ســاختمانهايي ســاخت كــه
كمتريــن تأثيــر منفــي را بــر محيطزيســت داشــته باشــند .معمــاري پايــدار ،يكــي از ايدههــاي برنامهريــزي و
طراحــي بــراي ســاخت چنيــن ســاختمانهايي اســت»(زندیه و پروردینــژاد « .)6 :1389 ،معمــاری ،علمی اســت
کــه بــا شــناخت از محیــط ،احتــرام بــه طبیعــت و توجه بــه ارزشهــا ،نیازهای مــادی و زیباشناســانهی انســانهای
عصــر خویــش را برطــرف میســازد و ارمغــانآور آرامــش و شــکوه است»(حســینی و همــکاران:1387 ،
 )214کــه بــا الهــام از مفهــوم پایــداری ،معمــاری پایــدار را پدیــد آورده و بــه نامهــای «معمــاری اکولوژیکــی»،
«معمــاری ســبز» و «معمــاری زیسـتمحیطی» نیــز خوانــده میشــود کــه همگــی بیانگــر ســازگاری معمــاری بــا
محیطزیســت میباشــند.
«مفهــوم معمــاری پایــدار ،چــه بــه عنــوان خلــق فضــای انســانی و تنظیــم رابطـهی انســان و محیــط فیزیکــی
و چــه بــه عنــوان محصــول ایــن فراينــد ،همــواره بــا محیــط پایــدار ،درآمیختــه و در چارچوبــی کلــی میتــوان
از آن بــه «خلــق محیــط پایــدار انســان ســاخت» تعبیــر کرد»(فرهــودی« .)39 :1386 ،ایــن معمــاری ،فعالیتــی
در جهــت ترمیــم ،بازســازی و تجدیــد سیســتمهای طبیعــی و زمیــن؛ همچنیــن اســتفادهی محتاطانــه از منابــع
چرخـهی حیــات در طبیعــت داشته»(ســلیمانی« )34 :1387 ،تــا بتوانــد محیــط مناســبی بــرای زندگــی انســان بــه
عنــوان ارگانیســم زنــده دیگــری فراهــم نماید»(امیـنزاده .)22 :1382 ،معماری پایــدار ،اصولــی را دنبال میکند
کــه در جــدول زیــر بــه آنهــا اشــاره میشــود:
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عنوان محصول این فرآیند ،همواره با محیط پایدار ،درآمیخته و در چهارچوبی کلی میتوان از آن به «خلق
محیط پایدار انسان ساخت» تعبیر کرد»(فرهودی« .)39 :1386 ،این معماری ،فعالیتی در جهت ترمیم ،بازسازی
و تجدید سیستمهای طبیعی و زمین؛ همچنین استفادهی محتاطانه از منابع چرخهی حیات در طبیعت

معماری بومی ...
محیطپایدار در
بتواندمعماری
الگوهای
زندگی انسان به عنوان ارگانیسم زنده دیگری فراهم
مناسبی برای
جایگاه«تا
داشته»(سلیمانی)34 :1387 ،
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نماید»(امینزاده .)22 :1382 ،معماری پایدار ،اصولی را دنبال میکند که در جدول زیر به آنها اشاره میشود:
جدول شماره ( :)1اصول معماری پایدار(امینزاده ،1382 ،با تأکید نگارندگان)

جدول شماره ( :)1اصول معماری پایدار(امینزاده ،1382 ،با تأکید نگارندگان)
1

تأمین نیازهای انسان؛ بدون تصرف در منابع و امکانات طبیعی آیندگان

2

بهبود کیفیت زندگی و آسایش جسمی و روحی و عدالت اجتماعی و اقتصادی

3

ایجاد امنیت و آسایش در فضاهای معماری

4

انعطاف و انطباق با شرایط محیطی و تغییرات محیط در فصول مختلف و زمانهای گوناگون

5

استفادهی خردمندانه از زمین و همسازی کالبد معماری با شکل زمین و محیطزیست اطراف آن

6

جلوگیری از آلودگی هوا و محیطزیست و عدم مصرف آالیندهها

7

استفاده از روشهای طراحی همساز با محیط و توجه به الگوهای بومی در طراحی و ساخت بنا

8

کاهش مصرف منابع و انرژیهای تجدیدناپذیر و افزایش استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر

9

استفاده از مواد ،مصالح و عناصر همساز با اقلیم در جهت کاهش مصرف انرژی و کاهش آلودگی و قابل بازیافت
بودن مصالح

10

استفاده از عناصر طبیعت و تلفیق فضاهای سبز با فضاهای مسکونی

11

استفاده از حداکثر نور ،گرما ،رطوبت ،باد ،تهویهی طبیعی و کنترل آنها در فضاهای داخلی

معماری بومی

معماری بومی
«اولین نامی که بر این پدیده معماری ،نهاده شد «معماری خودجوش» و به ابداع «پاگونه» بود .در اینجا منظور از
«اولیــن نامــی کــه بــر ایــن پدیــده معمــاری ،نهــاده شــد «معمــاری خودجــوش» و بــه ابــداع «پاگونــه» بــود .در
خودجوش ،معنای تصادفی بودن آن نیست؛ بلکه طبیعی بودن آن است»(آلپاگونوولو« .)25 :1384 ،این معماری
اینجــا منظــور از خودجــوش ،معنــای تصادفــی بــودن آن نیســت؛ بلکــه طبیعــی بــودن آن اســت»(آلپاگونوولو،
به طور سنتی به فرمهایی اطالق میشود که بر اساس نیازهای ساکنین یک منطقه و محدودیتهای محل و
« .)25 :1384ایــن معمــاری بــه طــور ســنتی بــه فرمهايــی اطــاق میشــود کــه بــر اســاس نیازهــاي ســاکنان
اقلیم ،شکل گرفته باشد»(اوکتاری« .)22 :1386 ،میتوان گفت که معماری بومی با مردم همزاد و با محیط،
یــک منطقــه و محدودیتهــای محــل و اقلیــم ،شــکل گرفتــه باشــد»(اوکتاری« .)22 :1386 ،میتــوان گفــت
همساز است»(ناظر« ،)4 :1392 ،دارای خطوط ارتباطی مستقیم ،بالواسطه و محکمی با فرهنگ تودهها و زندگی
کــه معمــاری بومــی بــا مــردم همــزاد و بــا محیــط ،همســاز اســت»(ناظر« ،)4 :1392 ،دارای خطــوط ارتباطــی
روزمرهی آنهاست»(گودرزی )3 :1382 ،که «معموالً به «معماری بدون معمار» نیز معروف است»(امینی:1391 ،
مســتقیم ،بيواســطه و محکمــی بــا فرهنــگ تودههــا و زندگــی روزمــرهی آنهاســت»(گودرزی )3 :1382 ،کــه
 )2و میتواند «به هر نوع معماری که به یک مکان خاص تعلق داشته باشد» ،اطالق شود(بانیمسعود:1387 ،
«معمــوالً بــه «معمــاری بــدون معمــار» نیــز معــروف اســت»(امینی )2 :1391 ،و میتوانــد «بــه هــر نــوع معمــاری
اطــاق شود(بانیمســعود« .)98 :1387 ،اســتفاده بهینــه از
کــه بــه یــک مــکان خــاص تعلــق داشــته باشــد»7 ،
انــرژی و بهرهبــرداری اکولوژیــک از انــواع انرژیهــای پایــدار از خصوصیــت ایــن نــوع معمــاری بــه شــمار
میرود»(نوحــی.)17 :1384 ،
«اســتفاده از امکانــات محیطــی و هماهنگــی با طبیعت ،در معمــاری بومی نمایــان است»(ســرتیپیپور:1388 ،
« .)35بهکارگیــري فنــون محلــی و اســتفاده از مصالــح بــومآورد ،اغلب فرايندی نســبتاً ســاده داشــته و بــه راحتی
بخشــی از نیازهــاي عملکــردي ســاکنان را بــرآورده میکــرده اســت»(محمدزاده« .)3 :1391 ،در معماری بومی،
نــه تنهــا میتــوان بــه مفاهیــم فرمیــک توجــه نمــود؛ بلکــه اصــل الهامگیــری ،در بــه کار بــردن جوانــب مثبــت
بــرای رســیدن به آســایش اســت»(برزگر و مفیــدی شــمیرانی.)14 :1389 ،
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روستا
روســتا ،در فرهنــگ معیــن «معــادل «روســتاک» در زبــان پهلــوی و معــرب آن رســتاق ،روســتاق ،رســداق
و یــا رزداق اســت و هممعنــا «ده» و «قریــه» دانســته شــده اســت؛ و «ده» ،آبــادی کوچــک در خــارج شــهر»،
را گویند(معیــن :1375 ،ذیــل روســتا) .همچنیــن «بــه روســتا بــه عنــوان یــک مجتمــع زیســتی و ســکونتگاهی
نگریســته میشــود و غریــزه اجتماعــی زیســتن ،بــا توجــه بــه ســطح فرهنــگ و برخــورداری از دانــش فنــی ،در
نقــاط مختلــف جهــان بــه صورتهــای گوناگــون ،تجلــی مییابد»(ســعیدی )3 :1389 ،کــه روســتا ،نوعــی از
آن محســوب میشــود« .جوامــع روســتایی ،در تعاریــف ســنتی؛ بــر اســاس عرصههــای مالکیت زمیــن ،تعریف
شــدهاند»(ام .فروتــوس.)195 :1999 ،
انســانها ،پیــش از تأســیس دهکدههــای اولیــه ،در غارهــا و پناهگاههــای روبــاز ،زندگــی میکردنــد
کــه بــه دالیــل مختلــف و از همــه مهمتــر نبــود امنیــت ،امــکا ِن فــرو رفتــن بــه خــواب عمیــق در آنهــا وجــود
نداشــت .بیــن  10تــا  12هــزار ســال قبــل ،برخــی جوامــع شــکارگر گردآورنــدهی غــذا ،در خــاور نزدیــک،
بــه احــداث دهکدههــای اولیــه پرداختنــد« .بــر اســاس شــواهد موجــود ،نخســتین شــکلهای اســتقرار در
دشـتها کــه مقدمـهی زندگــی روستانشــینی بــود ،تقریبـاً از حــدود هجدههــزار ســال قبــل ،در درهی لوانــت
در شــرق مدیترانــه ،شــکل گرفت»(علیــزاده« .)54 :2006 ،بنــا بــه اعتقــاد باستانشناســان ،ممکــن اســت زندگــی
روستانشــینی ،از مناطــق غربــی ایــران یــا شــمال عــراق شــروع شــده باشــد؛ به ایــن دلیــل مطالعات باستانشناســی
و حفاریهــای مــدرن در ایــن مناطــق کمتــر صــورت گرفتــه اســت»(بار.)114 :1998 ،
«ســکونتگاههای روســتایی بــه عنــوان پدیدههــای جغرافیایــی ،نمــود فضایــی و عینــی عوامــل طبیعــی،
اجتماعی ،اقتصادی ،سیاســی و فرهنگی هســتند که در بســتر طبیعت و در چارچوب مناســبات انســان و محیط
در گــذر زمــان ،شــکل گرفتهانــد؛ بــه عبــارت دیگــر ،واحدهــای ســکونتگاهی روســتایی در ایــران ،بــه تبعیت
از تنــوع ناحیـهای و منطقـهای عوامــل محیط طبیعــی -اکولوژیــک از یکســو و درجهی تأثیرگــذاری متفاوت
نیروهــا و عوامــل سیاســی و اجتماعــی اقتصــادی از دیگــر ســو ،بــه نحــوی متنــوع و بــا تفاوتهــای ناحیـهای و
منطقـهای برپــا شــده و در گــذر زمــان شــکل امــروزی خــود را یافتهاند»(ســعیدی و حســینیحاصل.)5 :1388 ،
«در روســتاهای ایــران ،ابتــدا وضــع جغرافیایــی؛ یعنــی اوضــاع بومشــناختی منطقــه؛ ســپس عوامــل تولیــد و
امــور فرهنگــی ،در خانهســازی و شــکلبندی فضاهــای روســتایی ،اثرگــذار میباشد»(خســروی.)64 :1372 ،
«روســتاییان بــا بهرهبــرداری هوشــمندانه از مصالــح و منابــع طبیعــی در دســترس ،متناســب بــا شــرایط شــغلی و
معیشــتی ،در راســتای بــرآوردن نیازمندیهــای ســکونتی و کارکــردی خــود ،اقــدام بــه ســاخت و بنــای مســکن
نمودهاند»(قرهنــژاد.)318 :1381 ،
معماريروستايي
معمــاري ،حاصــل تفكــر و روح بشــر اســت .محتــواي فكــري و روحــي انســا ِن طــراح و ســازنده ،در آن
نمايــان اســت .انســان روســتايي ،معمــاري را بــا آگاهــي نســبت بــه محيــط طبيعــي ،اجتماعــي ،فرهنگــي و بــا
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بصيــرت ،نســبت بــه هســتي و طبيعــت طراحــي ميكنــد و ميســازد .او ،توليدکننــده ،فعــال و هنرمندی بــه تمام
معنــا اســت ،هنــر شــغل او نيســت؛ بلكــه از لحــاظ وجــودي هنرمنــد اســت؛ يعنــي هنرمندانه فكــر ميكنــد .ابزار
كار (توليــد) را هنرمندانــه ميســازد و خانـهاش را هنرمندانــه بنــا ميكنــد.
«هماهنگــي در اجــزا و بــا طبيعــت و محيــط پيرامــون ،از رمزهــای معمــاری روســتایی ،بــه شــمار میآیــد.
روســتا چــه در كويــر باشــد ،چــه در كوهســتان و چــه در جنــگل؛ همواره بــا محيط خود ،ســازگار اســت .امكان
نــدارد ،روســتايي چيــزي را بســازد كــه بــا بســتر خــود ،متضاد باشــد يــا با طبيعــت مــكان و موقعيت خــود مقابله
كنــد .هماهنگــي معمــاري روســتا ،منبعــث از هماهنگــي درونــي طبيعــت اســت .يكــي از ارزشهــاي معنــوي
طبيعــت ،واجــد بــودن آن از يــك نظــام هماهنــگ اســت .ايــن هماهنگــي بــه صــورت حيرتانگيــزي همچون
موســيقي بر همـهی عوالــم طبيعــت ،حاكـ م اســت»(نصر.)154 :1385 ،
ســادگي از دیگــر رمزهــای معمــاري روســتايي اســت .معمــاری روســتا بــا خانــه آغــاز میشــود و بــا خانــه به
آخــر میرســد .معمــاری خانـهی روســتایی ،ســاده و بســیار آرام اســت؛ اما در کمــال بیپیرایگی ،بســیار پیچیده
اســت« .پیچیدگــی معمــاری روســتایی متظاهــر نیســت؛ بلکــه آنچــه کــه تظاهــر میکنــد ،ســادگی و آرامــش
اســت .ســادگی در چهــرهای ِگلیــن ،همرنــگ و فــارغ از تضــاد؛ امــا چشــمنواز اســت .ســادگی معمــاری
روســتایی ،بصــری اســت؛ امــا پیچیدگــی آن بصیرتــی اســت»(اکرمی .)27 :1389 ،این شــیوه« ،بهگونهای اســت
کــه بــه راحتــی خــود را در شــرایط ویــژه محیطــی ،همســاز میکند»(رکنالدینافتخــاری و همــکاران:1391 ،
« .)87ايــن بناهــا در نــگاه اول ســاده و ابتدايــي بــه نظــر ميرســند؛ ولــي در واقــع ،توســط مردمي ســاخته شــدهاند
كــه همــه هــوش و ظرفيتشــان را بــه كار گرفتــه و از تمامــي روابــط موجــود بيــن خودشــان ،در ســاختن آنهــا
اســتفاده كردهاند»(تقوایــی و همــکاران.)106 :1388 ،
معمــاری روســتایی در ایــران ،بــه لحــاظ ماهیــت کارکــردی و پاسـخگویی به نیازهــای انســانی ،فعالیتهای
مردمــی ،عناصــر تولیــدی و محیطزیســت ،مجموع ـهای همگــن و متشــکل بــا هویــت کالبــدی خــاص را
تشــکیل میدهــد کــه تجلیکننــده ارتباطــات و کارکردهــا و نقــش چنــد عملکردی فضاهاســت« .ایــن هویت،
از نفــس ســکونت و شــیوهی زیســت در روســتا نشــأت میگیــرد .بــه همیــن دلیــل ،مســکن در روســتاها ،عالوه
بــر پاسـخگویی بــه نیــاز ســکونت و تأمیــن امنیــت و حریــم خانــوار ،حلقـهای از نظــام تولیــدی روســتا را نیــز در
برمیگیــرد و بــه گون ـهای متقابــل بــا آن ،پیونــد میخــورد .گونههــای موجــود مســکن روســتایی مصادیــق
بــارز ایــن ویژگــی محســوب میشوند»(ســرتیپیپور.)44 :1384 ،
معرفی روستا
روســتای هلســم ،مرکــز دهســتان ريزونــد ،در بخــش شــباب از شهرســتان چــرداول ،در اســتان ايــام واقــع
شــده اســت .مــردم ایــن روســتا از ايــل ريزونــد ميباشــند .فاصلـهی ایــن روســتا تــا مرکــز شهرســتان  18و تــا
مرکــز اســتان  50کیلومتــر اســت« .واژهی هلســم ،دو هجا(بخــش) دارد؛ «هلــه» و «ســم»« .هلــه» در زبــان باســتانی
ُکــردی بــه معنــای «چکــش» و «ســم» بــه معنــای «میســخه یــا دیلــم» میباشــد .اســم «هلــه ســم» برگرفتــه از اثــر
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باســتانی اســت کــه باالتــر از روســتا واقــع شــده است»(ســرخهمیریها .)71 :1382 ،ایــن روســتا در حــد فاصــل
«چرمیــن» در جنــوب ،قــرار گرفته اســت .از لحــاظ آب و هوایی و بر
بیــن دو کــوه « َور ِدالن» در شــمال و «لِنَــه» و َ
طبــق تقســیمات اقلیمــی «کوپــن» ،دامنههــای غربــی رشــته کوههــای فــات مرکــزی ایــران و سراســر کوههــای
زاگــرس جــزو مناطــق سردســیر و کوهســتانی کشــور بــه شــمار میروند؛ بــر این اســاس ،شهرســتان چــرداول و
روســتای هلســم در ایــن ردهبنــدی اقلیمــی قــرار دارد.

تصویر شماره ( :)1نمایی از روستای هلسم (آرشیو نگارندگان)1359 ،

تأثیر اقلیم بر معماری بومی روستا
«ســکونتگاههای روســتایی بســته بــه شــرایط اقلیمــی ،توپوگرافــی ،زمینشناســی و  ...شــکل میگیرنــد؛
بــه طوریکــه در بیــن عوامــل طبیعــی ،عامــل اقلیــم ،پیچیدهتریــن نقــش را در نواحــی مختلــف ایــران داشــته
اســت»(زیاری .)83 :1389 ،از آنجاکــه مســکن ،فضــای خصوصــی زندگــی انسانهاســت؛ از ايــن رو ،توجــه بــه
شــرایط آســایش و آرامــش در ایــن فضاهــا ،همچنیــن ،اقتصــادی بــودن راههــای دسـتیابی بــه مــوارد مذکور،
بســیار حائــز اهمیــت میباشــد .دو عامــل فــوق (آســایش و اقتصــادی بــودن آن) در معمــاری بومــی منطقــه
ب و هوایــی ســرد میباشــد؛ بــا ارائ ـهي راهحلهــای بومــی مدنظــر قــرار گرفتــه
کــه عمدت ـاً دارای شــرایط آ 
اســت« .خانههــای مســکونی ســازگار بــا شــرایط اقلیمــی و آســایش به عنــوان الگوی مناســب معمــاری در طول
زمــان ،توســط معمــاران ســنتی تکــرار شــدهاند .همیــن تسلســل زمانــی الگوهــای پذیرفتــه شــده ،موجــب شــده
اســت کــه معمــاری بومــی دارای شــکل ،بافــت ،حجــم و مصالــح منطقــی ســازگار بــا اقلیــم و شــرایط جــوی
باشد»(هاشــمنژاد و موالنایــی.)23 :1387 ،
«بناهــای روســتایی کــه در گذشــته ســاخت ه میشــد؛ بــه علــت رعایــت اصــول و معیارهـای اقلیمــی ،در برابــر
عوامــل نامســاعد جــوی عملکــرد خوبــی داشــته و بــه طــور طبیعــی ،انســان را از شــرایط آب و هوایــی ســرد و
گــرم حفــظ میکــرده است»(اســپنانی« .)84 :1383 ،برخــاف مناطــق کویــری کــه بیشــتر روســتاها کاهگلــی و
درونگــرا هســتند»(پیرنیا« ،)157 :1382 ،در مناطــق کوهســتانی ،شــاهد روســتاهای ســنگی و برونگــرا هســتیم.
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ایــن موضــوع ،معلــول اقلیمهــای متفــاوت اســت؛ امــا در هــر صــورت اقلیــم ،نمیتوانــد مهمتریــن عامــل
شــکلگیری منظــر روســتایی در غــرب ایــران باشد»(آتشــینبار.)32 :1388 ،
ویژگیهای معماری پایدار در بافت و بناهای روستای هلسم
«بافــت روســتایی حــوزهی اقلیمــی ســرد و کوهســتانی در جهــت مقابلــه بــا ســرمای شــدید شــکل میگیرد.
بــا توجــه بــه شــرایط اقلیمــی ایــن روســتا و بــه منظــور جلوگیــری از اتــاف حــرارت و کــوران هــوا ،بناهــا بــه
صــورت متراکــم ،متصــل و در کنــار هــم ســاخته میشــوند تــا ســطح تمــاس فضاهای گــرم مســکونی با محیط
ســرد خــارج کاهــش یابــد .همچنیــن ،بناهــا طــوری کنــار هــم قــرار میگیرند کــه یکدیگــر را محصــور نمایند
و فضاهــای جمعــی در روســتاها تــا حــد امــکان ،کوچــک شــوند تــا نفــوذ جریــان بــاد ســرد بــه داخــل ایــن
فضاهــا کــم گــردد و تابــش حــرارت از ســطح خارجــی دیوارهــای گــرم ابنیه به فضاهــای کوچــک و محصور
روســتایی ،هــوای ســرد آنهــا را تعدیــل نماید»(قبادیــان .)99 :1377 ،در زیــر ،راهکارهــای مــورد توجه ســاکنان
روســتای مــورد پژوهــش ،جهــت بهرهگیــری و مقابلــه بــا عوامــل اقلیمــی در راســتای آســایش و آرامــش ارائــه
شــده اســت.
 .1نحوهی استقرار و بافت روستا
یکــی از راهکارهــای کاهــش تبــاد ل حرارتــی از طریــق جدارههــا ،قــرا ر دادن آنهــا در داخــل زمیــن اســت؛
زیــرا تغییــرات دمــا در داخــل زمیــن کندتــر از ســطح زمیــن ،صــورت میگیــرد؛ از طــرف دیگــر ،برای اســتفاده
از خاصیــت بــرودت زمیــن یــا هدایــت برودتــی ،بایــد بنــا را متصــل به زمیــن احداث کــرد .ســاخت بخشهایی
از ســاختمان در داخــل خــاک میتوانــد کمــک زیــادی بــه تأمیــن آســایش در ایــن منطقــه داشــته باشــد .هوای
داخــل زمیــن در مواقــع گــرم ،خنکتــر و در مواقــع ســرد ،گرمتــر از ســطح زمیــن اســت ،ایــن امــر موجــب
خنکتــر بــودن فضــای زیرزمیــن در تابســتان و گرمتــر بــودن آن در زمســتان ،نســبت بــه فضاهای ســاخته شــده
در روی زمیــن میشــود.
«بــرای بررســی بافــت روســتایی کــه عبــارت اســت از مجموعــه عناصــر تشــکیلدهندهی روســتا؛ بهویــژه
واحدهــای مســکونی ،اماکــن عمومــی و روابــط مابیــن آنهــا؛ بایــد عوامــل متعــددی در نظــر گرفتــه شــود کــه
هــر یــک بــه نوب ـهی خــود تأثیــری کــم یــا زیــاد بــر آن دارد»(ســیروس صبــری« .)107 :1391 ،بافــت روســتا
را میتــوان متشــکل از شــبکهی معابــر و عملکردهــای مختلــف ماننــد مســکن ،مدرســه و مســجد دانســت کــه
ایــن شــبکه از نظــر فرهنگــی و اجتماعی ،بیانگــر ســکونت باشــد»(گودرزی« .)13 :1382 ،در مناطق کوهســتانی
زاگــرس ،نحــوهي اســتقرار و بافــت روســتا از نظــر توپوگرافی؛ در ســه رده قــرار میگیرد :الف) ر ّده کوهســتانی
بــا شــیب تنــد؛ ب) ر ّده کوهپایـهای بــا شــیب متوســط و ج) ر ّده دشــتی بــا شــیب مالیــم .بــر اســاس این ســه رده،
ســاختار و بافــت روســتا متفــاوت بــوده و هــر یــک دارای ویژگیهــای مختــص خــود میباشــد»(موالنایی،
 .)196 :1384بررسـیها نشــان میدهنــد کــه روســتای هلســم در ر ّده کوهپایـهای با شــیب مالیــم ،قــرار دارد .در
ایــن ر ّده؛ بــه دلیــل وســعت زمیــن و جمیعــت کــم در گذشــته ،معمــوالً واحدهای مســکونی ،معمــاری متفاوتی
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نســبت بــه نــوع کوهســتانی بــا شــیب تنــد ،دارنــد و در فضاهــای بزرگتــر طراحــی و اجــرا شــدهاند .در ایــن
روســتا ،بناهــا عمومـاً در جهــت بهرهگیــری از نــور و گرمــای آفتــاب طراحــی شــدهاند .بافــت روســتا نیــز بــه
صــورت بــاز و بــر اســاس جهــت تابــش آفتــاب ،شــکل گرفتـ ه اســت.
 .2معابر روستا
روســتاهای مســتقر در دامنـهی زاگــرس ،بر مبنــای شــیب و توپوگرافی بافت روســتا کام ً
ال از شــیب عمومی
تبعیــت مینماینــد .عمــدهی مســیرهای حرکتــی بــر اســاس جهــت و بــه صــورت الیههای مــوازی و شــبکههای
عمــودی در هــم تنیــده ،شــکل گرفتهانــد« .کوچههــا در کنــارهی کــوه ،قــرار گرفت ـ ه و معمــوالً یــک معبــر
اصلــی بــا بیشــترین عــرض ،بــه عنــوان محــور عمــدهی حرکتــی ،طرفیــن روســتا را بــه یکدیگر متصــل میکند.
کوچههــای دیگــر نیــز بــه مــوازات آن در بافــت روســتا مســیرهای فرعــی را تشــکیل داده و همگــی ،تابع شــیب
غالــب هســتند؛ همچنیــن ،تعدادی معبــر عمودی به تناســب کشــیدگی عرضی روســتا و درجهی شــیب ،وجود
دارنــد کــه ارتباطــات بــاال و پاییــن روســتا را برقــرار میکنند»(موالنایــی و اکبــری.)5 :1392 ،
نکت ـهی قابــل مشــاهده در ایــن نــوع روســتاها« ،طراحــی معابــر کمعــرض و باریــک بــرای اســتفاده بهتــر
از حــرارت و جلوگیــری از تبــادل گرمــا و ســرما اســت .معمــوالً در ایــن نــوع اقلیــم ،مجتمعهــای زیســتی ،در
وســط دامنـهی بلندیهــا ،رو بــه جنــوب و در داخــل یــا روی زمیــن؛ بــه منظــور بــاال بــردن ظرفیــت حرارتــی
دیوارههــای بدنــه شــمالی و افزایــش حجــم داخلی نســبت به ســطح بیرونــی ،اســتقرار مییابند»(قبادیــان:1377 ،
 .)101بــا عنايــت بــه اينكــه شــيب عمومــي روســتای هلســم از شــمال بــه جنــوب ،در حــال صعــود میباشــد،
معابــر داخــل روســتا ،بــه صــورت شــرقی  -غربــی ،شــکل گرفتهانــد در بعضــی از قســمتهای روســتا نیــز بــه
جهــت ارتبــاط معابــر موجــود بــا یکدیگــر ،معبرهــای کــم عرضــی در جهــت شــمالی  -جنوبــی شــکل گرفتــه
اســت کــه صرفـاً کاربــری دسترســی انســانرو دارنــد .بــه طــور کلــي 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 فصــل زمســتان از تابــش خورشــید در جهــت گرمایــش بناهــا بهــره بــرده و از طرفی نیز
از تابــش آفتــاب در فصــل تابســتان بــه داخــل بناهــا جلوگیــری کــرده و بادهــای غالــب را کــه جهتــی غربــی-
شــرقی دارنــد بــه طــرف خــارج روســتا هدایــت نماینــد.
 .3ایوان و حیاط
در غــرب ایــران بــه دالیلــی چــون کوهســتانی بــودن و کمبــود زمیــن ،نــوع معیشــت ،تعــداد افــراد خانــواده،
ی «کوهســتانی»« ،کوهپایـهای»
اقلیــم و وجــود توپوگرافــی و بــه تبــع آن تقســیمبندی روســتاها بــه ســه گونـ ه 
و «دشــتی» ،معمــوالً ،در بیــن تناســبات ،وجــود یــا عــدم وجــود عناصــر و فضاهــای شــکلدهنده بــه معمــاری
بومــی روســتایی وجــود دارد .در روســتاهای گونـهی کوهپایهای و دشــتی ،به دلیل وســعت زمیــن و توپوگرافی
مالیمتــر ،بناهــا از تناســبات فضایــی بزرگتــری نســبت بــه گونـهی کوهســتانی ،برخــوردار بــود ه و دو عنصــر
«ایــوان» (در بیــن اهالــی روســتای هلســم بــه « َورطارمــه» معــروف اســت ،ایــن عنصــر در معمــاری بومــی بوشــهر
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نیــز «طارمــه» خوانــده میشــود) و «حیــاط» نیــز از اجــزای اصلــی ســاختمانهای ایــن مناطــق بــه شــمار میرفتــه
اســت .در ضلــع جنوبــی بيشــتر ایــن بناهــا ،ایوانــی کــم عمق وجــود داشــته کــه در فصل زمســتان ،تابــش آفتاب
را بــه داخــل ســاختمان هدایــت کــرده و موجــب افزایــش درجـهي حــرارت شــده اســت .در عصرهای تابســتان
نیــز از ایــن عنصــر ،بــه عنــوان فضــای نشــیمن و گاهــی خــواب شــبانه ،اســتفاده میشــده اســت؛ همچنیــن ،بــه
دلیــل چیدمــان فضاهــای خانـ ه در ایــن روســتاها کــه متشــکل از چنــد اتــاق بههــم پیوســته بــوده ،از ایــوان بــه
عنــوان فضــای مشــترک بهــره جســتهاند و از طریــق آن بــه یکدیگــر مرتبــط میشــدهاند.
حیــاط خانههــای روســتای هلســم؛ عــاوه بــر اینکــه محــل نگهــداری احشــام در فصــل تابســتان بــوده،
اســتفاده دیگــری تحــت عنــوان «چــال گنــدم» بــا کاربــری نگـهداری غــات در طــول ســال را داشــته اســت.
معمــوالً چــال گنــدم را بــا ابعــاد  2/5در 2/5متــر و بــا عمــق  3تــا  4متــر ،حفــر میکردنــد و بعــد از حفـ ر چــاه،
کــف و دیــوارهی آن را بــا کاهِ -گل ،انــدود مینمودنــد؛ ســپس ،یــک الیـهی  30تــا  40ســانتی ،کاه را در عمــق
چــاه میریختنــد تــا عــاوه بــر وجــود کاهگل ،مانعــی بــرای نفــوذ رطوبت باشــد .بعــد از ریختــن غــات در چاه
بــه مــوازات آن بــر روی دیــواره ،نیــز کاه میریختهانــد و ایــن کار را تــا نزدیــک دهانــه ،ادامــه میدادهانــد .بعــد
از پــر کــردن چــاه ،بــه ضخامــت  50ســانتیمتر بــر روی آن ،کاه میریختنــد؛ ســپس ،خــاک دســتی ریختــه و
بعــد آن را هــم ســطح کــف حیــاط بــا کاهگل میاندودنــد .بســته بــه وضعیــت معیشــت و اقتصــاد و جمعیــت
خانــواده ،تعــداد چالههــای گنــدم متفــاوت ،بــوده اســت.

تصویر شماره ( :)2پالن غالب خانههای ایواندار روستای هلسم

 .4ارتفاع اتاق و بازشوها
در ایــن نواحــی از ايجــاد اتاقهــا و فضاهــاي بــزرگ در داخــل بناهــا اجتنــاب نمودهانـد؛ زیــرا بــا افزايــش
ســطح تمــاس بــا فضــاي ســرد بيرونــي ،گــرم کــردن فضاهــاي وســيع ،مشــکل بــوده اســت« .ســازندگان بناهای
ایــن منطقــه؛ معمــوالً ســقف اتاقهــا را پایينتــر از اتاقهــاي مشــابه ،در ســاير حوزههــاي اقليمــي ،در نظــر
گرفتهانــد تــا حجــم اتــاق کاهــش يابــد و ســطح خارجــي ،نســبت بــه حجــم بنــا ،بــه حداقــل برســد؛ به تبــع آن،
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از اتــاف انــرژی و اســتفاده از ســوختهای فســیلی ،جلوگیــری شــود»(رضایی و وثیــق.)163 :1393 ،

تصویر شماره ( :)3ارتفاع کم و بازشوهای کوچک در بناهای بومی روستای هلسم

«بــراي جلوگيــري از تبــادل حرارتــي بيــن داخــل و خــارج بنــا در ايــن مناطــق ،از بازشــوهاي کوچــک و بــه
تعــداد کــم اســتفاده کردهانــد .بازشــوهای ضلــع جنوبــي بــراي اســتفاده هــر چه بيشــتر از تابــش آفتــاب ،بزرگتر
و کشــيدهتر ،انتخــاب شــدهاند؛ همچنيــن ،از اســتقرار بازشــوها در جهــت بادهــاي ســرد اجتنــاب نمودهانــد.
معمــوالً در ایــن مناطــق دو بازشــو وجــود داشــته ،یکــی دارای عملکــرد ورودی بــوده و دیگــری بــرای تهویــه
و نورگیــری ب ـهکاررفتــه اســت»(رضایی .)6 :1392 ،بناهــای روســتای هلســم تنهــا در جهتهــای شــمالی و
جنوبــی ،دارای بازشــو میباشــند .بازشــوهای شــمالی معمــوالً کوچکتــر و تعداشــان نیــز کمتــر از بازشــوهای
جنوبــی بــوده و از آنهــا بــرای ایجــاد کــوران و هدایــت نســیم خنکــی کــه در فصــل تابســتان از روی رودخانهی
چــرداول و مــزارع برنــج اطــراف روســتا مـیوزد ،بــه داخــل ســاختمانها اســتفاده نمودهانــد.
 .5دیوار بناهای روستا
«از ترفندهــاي اقليمــي بــه كار رفتــه در معمــاري بومــی ايــران ،اســتفاده از مصالــح بــومآورد بــا ظرفيــت
حرارتــي مناســب میباشــد .در بناهــای روســتایی مناطــق غــرب ایــران ،بــا اســتفاده از مصالــح بنایــی ،قطــر
دیوارهــا را زیــاد نمودهانــد تــا ضمــن بهرهگیــری از ایــن جــدار ه بــه عنــوان منبــع ذخیــره حــرارت ،هــم مانــع
اتــاف گرمــا از داخــل بــه خــارج بنــا شــده و هــم گرمــا و حــرارت آفتــاب روزانــه را در طــول شــب ،حفــظ و
بــه تعدیــل دمــای ســاختمان کمــک نماید»(موالنایــی و اکبــری .)7 :1392 ،از طــرف دیگر در روســتای هلســم،
معمــوالً دیوارهــای بیــرون خانههــا را بــرای مقابلــه بــا بــاران و بــرف ،از ســنگ و دیوارهــای داخلی را از خشــت،
ســاختهاند؛ زیــرا خشــت ،از یــک طــرف ،باعــث جــذب حــرارت و گرمــا و از طــرف دیگــر ،باعــث جــذب
رطوبــت هــوای داخــل خانههــا میگــردد .در صورتیکــه تمامــی دیوارهــای بنــا از ســنگ باشــد؛ رطوبــت
در داخــل بنــا محبــوس و باعــث آســیب رســاندن بــه ســاکنین خانــه میشــود؛ از ايــن رو ،بــرای مقابلــه بــا ایــن
امــر ،دیوارهــای داخلــی را از خشــت یــا انــدود گلــی احــداث نمــوده و تنهــا قســمت بیرونــی آنهــا را از ســنگ
ســاختهاند.
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از لحــاظ ســازهای نیــز ســاکنان ایــن روســتا بــه کمــک دیوارهــای احــداث شــده از ســنگ یــا خشــت و بــا
قطــری بیــن  50تــا  80ســانتیمتر توانســتهاند ،بــار حضــور افــراد بــر روی بــام (معمــوالً در ش ـبهای تابســتان
از فضــای بــام بــه عنــوان محــل خــواب اســتفاده میکردهانــد) و بارهــای جانبــی؛ همچنیــن ،وزن خــود بــام را
کــه هــر ســاله بــه دلیــل اجــرای مجــدد انــدود کاهگل ،بــرای جلوگیــری از نفــوذ رطوبــت ،ســنگینتر شــده بــه
راحتــی بــه زمیــن منتقــل کنند.
 .6بام بناهای روستا
بــه جــرأت میتــوان گفــت کــه «بــام ،در معمــاري ايــران ،بخشــي از فضــاي زندگــي اســت و عــاوه بــر
وجــود حجمهــاي پيچيــده و زيبــا ،گاهــي بــه عنــوان حيــاط هــم مــورد اســتفاده قــرار ميگرفتــه اســت»(زندیه و
پروردینــژاد .)12 :1389 ،غالــب بناهــای ســنتی در روســتای هلســم بــام مســطح دارنــد .انتخــاب ایــن نــوع بامها
در اقلیــم ســرد ،مشــکلی ایجــاد نمینمایــد .از نگهــداری بــرف بــر روی بــام ،به عنــوان عایــق حرارتــی در مقابل
ســرمای زیــا ِد هــوای خــارج کــه چندیــن درجــه کمتــر از درجــه حــرارت بــرف اســت ،اســتفاده میشــود؛ ولی
«در صــورت کاهگلــی بــودن پوشــش بــام؛ قــدرت آن در برابــر رطوبــت ،بــاران و بهویــژه بــرف ،بســیار ضعیــف
خواهــد شــد؛ زیــرا آب ناشــی از ذوب تدریجــی بــرف ،وارد ســقف کاهگلــی میگــردد و بنــا مرطــوب و نمدار
میگــردد؛ بــه همیــن دلیــل ،بــه محــض بــارش بــرف ،آن را از روی چنیــن بامهایــی پــارو میکننــد و بــا غلتکــی
ســنگین و کوچــک ،بــام را دوبــاره غلتــک میکننــد تــا پوشــش کاهگلــی آن مجــددا ً متراکــم و ســوراخهای
ایجــاد شــده در اثــر نفــوذ آب ،مســدود گردند»(رضایــی.)10 :1392 ،
بــرای ســاخت بامهــای مســطح در ایــن روســتا ،از چــوب درختــا ِن در دســترس ،روی ســقف را
میپوشــاندهاند و بــا اســتفاده از گیــاه شــیرینبیان ،کلــش گنــدم ،شــلتوک و دیگــر گیاهــان ،روی چوبهــا
را پوشــانده و بــر روی آنهــا خــاک میریختهانــد؛ بعــد از آن نیــز بــا اســتفاده از مــات کاهگل ،روی ســقف را
انــدود میکردهانــد .از ایــن انــدود ،بــرای نمــای بناهــا نیــز اســتفاده میشــده اســت .قطــر زیــاد و مصالــح اســتفاده
شــده بــه عنــوان عایــق حرارتــی و انــدود کاهگل نیــز بــه عنــوان عایــق رطوبتی کاربرد داشــته اســت .ســقفهای
چوبــی بــا پوشــش کاهگل ،عایــق حرارتــی مناســبی بهشــمار میرفتــه؛ ولــی بــه دلیــل وزن زیــاد ِگل و عــدم
اتصــال مناســب پایههــای زیریــن ،عامــل مهمــی در بــاال بــردن جــرم بنــا و افزایــش میــزان تخریــب ســازه ،بــوده
اســت.
ف ســاختمانهای روســتایی مناطــق غرب ایــران« ،وجــود وزن زیاد ،عــدم اتصال
از مشــکالت عمده در ســق 
و گیــر اعضــای تشــکیلدهندهی آن بــه یکدیگــر و اتصاالت نامناســب ســقف بــه دیوارهــای اطراف اســت .در
طــول زمــان دیــده شــده کــه بــه هنــگام وقــوع ســوانح از قبیــل زلزلــه ،بــه دلیــل ضعــف موجــود در ســقفها و
ســایر اعضــای ســازهای ،ماننــد دیوارهــا؛ حداکثــر تخریب در ســاختمانهای روســتایی ،بــه وجود میآیــد .عدم
تکیـهگاه کافــی بــرای نشــیمن تیرهــای چوبــی روی دیوارهــا نیز از جملــه ضعفهای ســاختمانهای روســتایی
ایــن مناطــق ،بهشــمار مـیرود کــه بــه محــض فشــار جانبــی ،موجــب جابهجایــی در محــل خــود گردیــده و در
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نهایــت ،فــرو ریختــنِ مصالح بــه کار رفته در ســقف را بــه دنبــال دارد»(بهرامــی.)102 :1390 ،
 .7مصالح بناهای روستا
«معمــاران ایرانــی ،تــاش میکردنــد مصالــح مــورد نیــاز خــود را از نزدیکتریــن جاهــا بــه دســت آورنــد
و بنــا را چنــان احــداث میکردنــد کــه نیازمنــد مصالــح جاهــای دیگــر نباشــند و خــود بســنده باشــند»(پیرنیا،
 .)31 :1382بــه عبارتــی« ،معمــارى ايرانــی بــر پايـهی اســتفاده از مصالــح بــومآورد و محلــی پايهگــذاری شــده
اســت»(خضری« .)119 :1388 ،اســتفاده از مصالــح بــومآورد بــا ظرفيــت حرارتــي مناســب بــا اقليــم از ترفندهاي
اقليمــي بــه كار رفتــه در معمــاري مســكوني ايــران اســت»(زندیه و پروردینــژاد .)9 :1389 ،ایــن اصــل در
معمــاری بومــی روســتای مــورد بحــث فرامــوش نگردیــده اســت؛ از طرفــی دیگــر« ،مهمتریــن فاکتورهــا بــرای
انتخــاب مصالــح مناســب ،هزینــه ،آســایش دمایــی ،زیبایی ،قابلیت ســاخت ســریع ،اســتحکام ،فراينــد ،ارزیابی
دوره عمــر و پایــداری آنهــا می-باشد»(آبیســوندارا.)999 :2009 ،
ســاکنان روســتای هلســم نیــز بــرای اجــرای بناهــای خــود بــه اصــول معمــاری ایرانــی ،پایبنــد بــود ه و ضمــن
شناســایی اقلیــم منطقــه و مصالــح در دســترس ،بــه احــداث بنــا اقــدام نمودهانــد؛ بــه گونـهای کــه بــا توجــه بــه
در دســترس بــودن خــاک رس؛ همچنیــن ،وجــود ســنگهای فــراوان بــه دلیــل کوهســتانی بــودن منطقــه و در
دســترس بــودن درختــان بلنــد چنــار ،بیــد و زبانگنجشــک؛ ســعی کردهانــد کــه در کرسـیچینیها از ســنگ
و در ســاخت دیوارهــا بــا توجــه بــه وضعیــت مالــی صاحبخانــه از ســنگ (حمــل ســنگ از طبیعــت بــه محــل
احــداث بنــا ،نیازمنــد پرداخــت هزینــه بــوده اســت) یــا خشــت دستســاز اســتفاده نماینــد؛ امــا در اجــرای بــام
انــواع خانههــا هیچگونــه تفاوتــی وجــود نداشــته و بــه روشــی کــه در مبحــث قبلــی بــه آن اشــاره شــد ،ســقف
را اجــرا نمودهانــد.

تصویر شماره ( :)4استفاده از سنگ و کاهگل در بناهای مسکونی روستای هلسم (نگارندگان)1393،

نتیجهگیری
در دهههــای اخیــر ،مبحــث پایــداری ،جهــت حفــظ محیطزیســت و نیــاز نسـلهای آینــده در بیشــتر علــوم
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کاربــردی ،رایــج شــده اســت .علــم معمــاری و بــه تبــع آن ساختمانســازی از علومــی اســت کــه هــم میتوانــد
بــرای محیطزیســت و طبیعــت مخاطرهآمیــز باشــد و هــم ایــن قابلیــت را دارد کــه بــا طراحی درســت و حســاب
شــده و بــر اســاس شناســایی عوامــل مفیــد آب و هوایــی هــر منطقــه ،آنهــا را به خدمــت ســاختمان در بیــاورد .از
ایــن میــان معمــاری بومــی کشــورمان ،با پیشــینهای چندهزار ســاله؛ بــر اســاس تجارب ســاکنان ،شناســایی اقلیم
و فرهنــگ هــر قــوم شــکل گرفتــه اســت .عامــل اقلیــم ،بــه عنــوان عنصــری درخشــان در جهــت همراهــی بــا
اهــداف معمــاری پایــدار ،در شــکلگیری بناهــای بومــی خودنمایــی میکنــد.
معمــاران بناهــای بومــی روســتایی ،کســانی جــز صاحبــان خانههــا نبودهانــد کــه ضمــن شناســایی عناصــر
مفیــد و مضــر منطقــه از جملــه مصالــح و آب و هــوا ،تمهیداتــی بــه کار بردهانــد تــا بتواننــد عوامــل مضــر را بــه
دور کننــد و عوامــل مفیــد را بــه خدمــت بگیرنــد .بــرای اثبــات ایــن امــر ،نگارنــدگان با اســتفاده از بررسـیهای
میدانــی ،روســتای هلســم (از روســتاهای اســتان ایــام) را کــه دارای معمــاری بومــی روســتایی خــاص منطقــه
میباشــد ،انتخــاب کردنــد و ضمــن بررســی گون ـهی روســتا ،بــر اســاس ســه رده گونهبنــدی در روســتاهای
غــرب کشــور دریافتنــد کــه ایــن روســتا جــزو گونـهی کوهپایـهای ،بــوده اســت و ضمــن شناســایی و بررســی
معابــر ،ایــوان ،حیــاط ،دیوارهــای بناهــا ،ارتفــاع اتــاق و ابعــاد بازشــوها ،نــوع بــام و مصالــح مصرفــی در ســاخت
بنــا؛ چنیــن اســتنباط نمودنــد که معمــاری بومــی در این روســتا ،در جهت حفــظ انرژی ،ایجاد شــرایط آســایش
بــرای ســاکنان ،احتــرام بــه طبیعــت و حفــظ محیطزیســت و بهرهمنــدی از انرژیهــای رایــگان شــکل گرفتــه و
بــه گونـهای صحیــح ،اصــول معمــاری پایــدار را رعایــت نمــوده اســت .در پایــان میتــوان گفــت کــه معمــاری
بومــی ،علیالخصــوص معمــاری روســتای هلســم ،بــا معمــاری پایــدار ،در تعامــل میباشــد و اصــول رعایــت
شــده در بناهــای ایــن منطقــه ،میتوانــد بــه عنــوان راهگشــایی در طراحیهــای جدیــد مســکن ،پاییــن آورنــده
هزینههــای انــرژی ،رعایــت اصــول معمــاری پایــدار؛ همچنیــن در اجــرای مبحــث  19مقــررات ملی ســاختمان،
مفیــد باشــد .در جــدول شــماره ( )2نیــز بــا توجــه بــه مطالــب ارائــه شــده در ایــن پژوهــش ،پیشــنهادهايی مطرح
گردیــده اســت کــه بــا توجــه بــه تغییــرات صــورت گرفتــه در احــداث بناهــای جدیــد روســتایی ،میتوانــد
راهگشــا باشد.
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آورنده هزینههای انرژی ،رعایت اصول معماری پایدار؛ همچنین در اجرای مبحث  19مقررات ملی ساختمان،
مفید باشد .در جدول شماره ( )2نیز با توجه به مطالب ارائه شده در این پژوهش ،پیشنهاداتی مطرح گردیده
است که با توجه به تغییرات صورت گرفته در احداث بناهای جدید روستایی ،میتواند راهگشا باشد.
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