
گونه شناسی خانه های سنتی 
)مطالعۀ موردی: روستای هلسم- شهرستان چرداول(

مسعود رضایی 1

چکیده
 معمــاری بومــی روســتایی مناطــق غربــی ایــران، در گــذر زمــان، بــه آرامــی تکامــل یافتــه و دارای بنیان هــا، مؤلفه هــا 
و مبانــی نظــری مرتبــط بــا ســاختار مختــص بــه خــود شــده اســت؛ بــه گونــه ای 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 ویــژه ای بــر اســاس نــوع توپوگرافــی و اقلیــم منطقــه دارنــد کــه در ایــن میــان، روســتای هلســم در 

شهرســتان چــرداول، نمونــه ای شــاخص و دارای اهمیتــی ویــژه بــه حســاب می آیــد. 
اطاعــات ایــن مقالــه کــه بــا هــدف بررســی و تحلیــل گونه هــای معمــاری بومــی و ســنتی روســتای هلســم 
نگاشــته شــده، بــا اســتفاده از مطالعــات کتابخانــه ای و مشــاهدات میدانــی گــردآوری شــده اســت. جامعــۀ آمــاری 
آن نیــز، مشــتمل بــر 150 بنــای مســکونی و 45 خانــۀ ســنتی اســت کــه دارای معمــاری ارزشــمندی هســتند. در ایــن 
پژوهــش، ضمــن توصیــف عوامــل شــکل دهنده بــه بافــت روســتا؛ ماننــد: اقلیــم و وضعیــت جغرافیایــی؛ عناصــر 
کالبــدی، گونه شناســی بناهــا و فضاهــای موجــود در آن نیــز معرفــی شــده اســت؛ همچنیــن ایــن پژوهــش، نشــان 
ــه  ــی رو ب ــاب در فصــل زمســتان، جهت ــش آفت ــری از تاب ــرای بهره گی ــن روســتا ب ــا در ای می دهــد کــه بیشــتر بناه
جنــوب دارنــد و معابــر نیــز در جهتــی شــرقی - غربــی شــکل گرفته اند؛ همچنیــن در بافت روســتای هلســم دو گونه 
معمــاری؛ شــامل: خانه هــای طارمــه دار )در دو نــوِع دو و چنــد اتاقــه( و خانه هــای فاقــد طارمــه یــا دوطبقــه وجــود 
دارد. فضاهــای ســکونتی و خدماتــی در خانه هــای طارمــه دار، دور از هــم؛ ولــی در یــک ســطح ایجــاد شــده  اســت؛ 
امــا فضــای مســکونی در خانه هــای فاقــد طارمــه، بــه دلیــل توپوگرافــی دامنــۀ کــوه؛ همچنیــن بهره منــدی از گرمــای 
ناشــی از وجــود حیوانــات در طبقــۀ همکــف، بــر روی طویلــه قــرار گرفته اســت. در ایــن میــان، خانه هــای طارمه دار 
چنــد اتاقــه بــا 64 درصــد )بیشــترین(، خانه هــای طارمــه دار دو اتاقــۀ فاقــد نشــیمن بــا 27 درصــد و خانه هــای فاقــد 

طارمــه بــا 9 درصــد )کمتریــن(، بافــت ســنتی روســتا را تشــکیل می دهنــد.
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بیان مسئله و ضرورت طرح
»شناســایی و حفــظ میــراث گرانبهــای معمــاری روســتایی، ضمــن اینکــه نوعــی پاســداری از ســرمایه های 
ملــی تاریخــی کشــور بــه حســاب می آیــد، بــه مــا کمــک می کنــد تــا بــا کشــف رمــز و رازهــا، نمادهــا 
و نشــانه هایی کــه در آنهــا نهفتــه اســت، اصــول پایــدار بــه جــای مانــده از گذشــته را در کالبــدی جدیــد، 
جــاری نماییــم و هویــت و اصالــت معمــاری ســکونت گاه های روســتایی را حفــظ کنیــم« )ســرتیپی پور، 
1388: 2(. »معمــاری روســتایی ایــران، بــه لحــاظ ماهیــت کارکــردی و پاســخگویی بــه نیازهــای انســانی، 
فعالیت هــای مردمــی، عناصــر تولیــدی و محیــط زیســت و عناصــر اقلیمــی، مجموعــه ای همگــن و متناســب 
بــا هویــت کالبــدی خــاص محــل را تشــکیل می دهــد کــه تجلی دهنــدۀ ارتباطــات و کارکردهــا و 
نقــش چنــد عملکــردی فضاهاســت. ایــن هویــت، از نفــس ســکونت و شــیوۀ زیســت در روســتاها نشــأت 
می گیــرد؛ بــه همیــن دلیــل، مســکن در روســتاها، عــاوه بــر پاســخگویی بــه نیــاز ســکونت، تأمیــن امنیت و 
حریــم خانــوار، حلقــه ای از نظــام تولیــدی روســتا را نیــز در بــر می گیــرد و بــه گونــه ای متقابــل بــا آن پیونــد 

ــر، 1393: 129(.  ــورد« )پورلم می خ
ــه و دارای  ــه آرامــی تکامــل یافت ــران، در گــذر زمــان، ب ــی ای »معمــاری بومــی روســتایی مناطــق غرب
بنیان هــا، مؤلفه هــا 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 
ــق ســایر  ــه مســکن و خل ــا ب ــن نیازه ــل ای ــان و نحــوۀ تبدی ــای آن ــا نیازه ــی ب ــان ســاختار زندگــی اهال می
فضاهــای زیســتی را مشــخص می کنــد« )رضایــی و مولــوی، 1393: 175(. در ایــن میــان، »معمــاری بومــی 
روســتایی اســتان ایــام، بــر اســاس شــاخص ها و عوامــل فرهنگــی، اقلیمــی و معیشــتی مختلــف و متفــاوت 
بــا ســایر نقــاط کشــور، شــکل گرفتــه اســت؛ بــه طوری کــه ایــن گوناگونــی در شــیوه های ســاخت و ســاز، 
نــوع پــان، نــوع اســتقرار، نــوع مصالــح و ... نمایــان اســت؛ از ســوی دیگــر، معمــاری ایــن منطقــه در جهت 
ــه طبیعــت و محیــط  ــا بهره گیــری از عناصــر مفیــد اقلیمــی و ضمــن احتــرام ب حفــظ آســایش ســاکنان، ب
ــه وجــود آمــده اســت« )رضایــی و همــکاران، 1393: 59(. در ســیمای روســتاهای ایــن اســتان؛  زیســت ب
بخصــوص در روســتای هلســم، می تــوان احتــرام بــه طبیعــت را در نحــوۀ اســتقرار بــر اســاس توپوگرافــی 
منطقــه، شــکل گیری بافــت بــر اســاس طبیعــت و اســتفاده از ســنگ  و خــاک در ســاخت بنــا، انــدود نمــا، 

پوشــش بــام و ... مشــاهده کــرد.
خانه هــای روســتای هلســم، غالبــاً بــه صــورت فرم هایــی از مکعــب و مکعــب مســتطیل و بــا ارتفاعــی 
از ســطح زمیــن احــداث شــده اند. امتــداد ایــن بناهــا در جهــت شــرقی و غربــی اســت، بــه طوری کــه در 
ــاختمان ها  ــی س ــۀ جنوب ــق جبه ــتان، از طری ــل زمس ــاب در فص ــش آفت ــری از تاب ــترین بهره گی ــا، بیش آنه
صــورت می گیــرد. در ادامــه، بــه معرفــی ایــن بناهــای مهــم کــه برخــی از آنهــا هنــوز تخریــب نشــده اند یــا 

در آنهــا زندگــی جریــان دارد، پرداختــه شــده اســت.
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ــاوم در  ــۀ وام هــای احــداث مســکن مق ــۀ ارائ ــت در زمین ــل سیاســت های دول ــه دلی ــر، ب  در دهــۀ اخی
برابــر زلزلــه و رونــق بخشــیدن بــه روســتاها، شــاهد تخریــب بناهــای ســنتی و تغییــرات گســترده در ســیمای 
آنهــا هســتیم. ایــن تعییــرات تــا بدان جــا پیــش رفتــه اســت کــه هیچ گونــه تفاوتــی بیــن بناهــای روســتایی 
ــوع  ــدارد و همــه از یــک ن و بناهــای شــهری و حتــی بناهــای ســایر اقلیم هــای مختلــف کشــور وجــود ن
معمــاری بــا نــام مــدرن تبعیــت می کننــد. مجموعــۀ معمــاری ســنتی روســتای هلســم، میــراث ارزشــمند و 
گرانبهایــی اســت کــه نگهــداری آن از آســیب ها ضــرورت دارد و می تــوان گفــت معمــاری ایــن روســتا، 
مجموعــه ای از نشــانه های هویــت ملــی و فرهنگــی زاگرس نشــینان 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 جمــع آوری و ثبــت 
اطاعــات 45 بنــای بــا ارزش اقــدام شــد و در جهــت شــناخت الگوهــای معمــاری بومــی و ســنتی، بناهــای 
ــن پژوهــش، در  ــای معمــاری و ســاختاری دســته بندی شــدند. ســؤاالتی کــه ای ــتا از نظــر ویژگی ه روس

صــدد یافتــن پاســخ بــرای آنهاســت؛ عبارتنــد از: 
1. دالیل ارزشمند بودن گونه های معماری در روستای هلسم چیست؟
2. ویژگی های شاخص معماری بومی سنتی روستای هلسم کدامند؟ 

روش تحقیق
پژوهــش حاضــر، در صــدد تحلیــل و بررســی گونه هــای 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 گونه هــای شــاخص معمــاری و مســکن های ســنتی در محله هــای هلســم، 
ــی،  ــم و شــرایط معیشــتی اهال ــر از اقلی ــاارزش و دارای اصالــت کــه متأث شناســایی شــد؛ ســپس بناهــای ب
ــۀ  ــان 150 واحــد مســکونی، 45 خان ــرار گرفــت. در ایــن راســتا از می ــی ق ــد، مــورد ارزیاب شــکل گرفته ان
ــرای توصیــف  ــه، انتخــاب شــد و مــورد تحلیــل قــرار گرفــت. ب ــه عنــوان نمون روســتایی )30 درصــد(، ب

فضاهــای معمــاری نیــز عــاوه بــر روش کتابخانــه ای، از تجربیــات معمــاری بومــی اســتفاده شــد.
 

پیشینۀ موضوع
در بحث از پیشینۀ موضوع، می توان به پژوهش های زیر اشاره کرد:

ــی  ــا نگاه ــاری ب ــوان »معم ــا عن ــی )1387( ب ــن موالنای ــم نژاد و صاح الدی ــم هاش ــه هاش ــه ای ک - در مقال
بــه آســمان« نوشــته اند، بــه شــناخت و گونه بنــدی معمــاری روســتاهای غــرب کشــور؛ بخصــوص اســتان 
کردســتان، بــر اســاس توپوگرافــی منطقــه و نحــوۀ شــکل گیری آنهــا پرداختــه شــده و بــر اســاس یافته هــای 
تحقیــق، روســتاهای غــرب کشــور بــه ســه گونــۀ کوهســتانی، کوهپایــه ای و دشــتی، تقســیم گردیده  اســت.  

مسعود رضایی
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- رحمــت اهلل بهرامــی )1390( در مقالــۀ »تحلیلــی بــر مســکن روســتایی کرمانشــاه«، ضمــن مطــرح کــردن 
ــت روســتاهای  ــت و کیفی ــارۀ کمی ــه بحــث درب ــا، ب ــه شــده در آنه ــه کار گرفت ــح  ب ــا و مصال دوام بناه
اســتان کرمانشــاه پرداختــه و مســئلۀ عــدم مقاومــت ایــن بناهــا در برابــر عواملــی چــون زلزلــه را بررســی 

کــرده اســت. 
ــتانی  ــق کوهس ــی مناط ــاری بوم ــکل گیری معم ــم در ش ــش اقلی ــۀ »نق ــی )1392( در مقال ــعود رضای - مس
ــاه و  ــام، کرمانش ــتان های ای ــتایی در اس ــی روس ــاری بوم ــای معم ــان ویژگی ه ــن بی ــران«، ضم ــرب ای غ
ــارۀ عناصــر تشــکیل دهندۀ بناهــای  ــه بحــث درب کردســتان و بیــان اشــترکاتی در معمــاری ایــن مناطــق؛ ب
مســکونی روســتاهای ایــن اســتان کــه در جهــت بهره بــرداری یــا دفــع عوامــل اقلیمــی، شــکل گرفته انــد، 

پرداختــه اســت.
- مســعود رضایــی و بهــزاد وثیــق )1393( در کتــاب »واکاوی معمــاری پایــدار در مســکن بومــی روســتایی 
ــدادی  ــور، تع ــرب کش ــتایی غ ــی روس ــاری بوم ــی معم ــن معرف ــران«، ضم ــتانی ای ــرد و کوهس ــم س اقلی
ــی،  ــداری، اقلیم ــف پای ــای مختل ــه را از جهت ه ــن خط ــف ای ــتاهای مختل ــکونی در روس ــای مس از بناه

ــد. ــرار داده ان ــل ق فرهنگــی و معیشــتی، مــورد تحلی
- مســعود رضایــی، بهــزاد وثیــق و ابراهیــم مــرادی )1393( در مقالــۀ »جایــگاه الگوهــای معمــاری پایــدار 
در معمــاری بومــی روســتایی )مطالعــۀ مــوردی: روســتای هلســم، اســتان ایــام(، ضمــن ارائــۀ تعاریفــی از 
توســعۀ پایــدار و معمــاری بومــی، بــه بررســی عناصــر معمــاری بومــی خانه هــای روســتای هلســم کــه در 
جهــت بهره بــرداری از عناصــر مفیــد اقلیمــی شــکل گرفته انــد و بــا اهــداف و اصــول توســعۀ پایــدار همــراه 

می باشــند، پرداخته انــد.

معرفی اجمالی روستای هلسم
روســتای هلســم، مرکــز دهســتان ریزونــد، واقــع در بخــش شــباب از شهرســتان چــرداول، در اســتان ایــام، 
واقــع اســت. مــردم ایــن روســتا از ایــل ریزونــد مي باشــند. فاصلــۀ ایــن روســتا تــا مرکــز شهرســتان )شــهر 
ســرابله( 18 و تــا مرکــز اســتان )شــهر ایــام( 50 کیلومتــر اســت. واژۀ هلســم، دو هجــا )بخــش( دارد: »هلــه« 
ــا دیلــم«  ــای »میســخه ی ــه معن ــه معنــای »چکــش« و »ســم«، ب ــان باســتانی ُکــردی، ب ــه« در زب و »ســم«. »هل
اســت. اســم »هلــه ســم« برگرفتــه از یــک اثــر باستانی ســت کــه باالتــر از روســتا واقــع شــده اســت. ایــن 
ــه  ــرار گرفت ــوب ق ــن« در جن ــه« و »َچرمی ــای »َورِدالن« در شــمال و »لِنَ ــن کوه ه ــتا در حــد فاصــل بی روس
اســت. از لحــاظ آب و هوایــی و بــر طبــق تقســیمات اقلیمــی »کوپــن«، »دامنه هــای غربــی رشــته کوه های 
فــات مرکــزی ایــران و سراســر کوه هــای زاگــرس، جــزو مناطــق سردســیر و کوهســتانی کشــور بــه شــمار 
می رونــد؛ بــر ایــن اســاس، شهرســتان چــرداول و روســتای هلســم، در ایــن رده بنــدی اقلیمــی قــرار دارنــد« 

)رضایــی و همــکاران، 1393: 66(.

گونه شناسی خانه های سنتی ...
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عوامل شکل گیری روستای هلسم
از دالیــل اصلــی شــکل گیری و برپایــی روســتای هلســم کــه در منطقــه ای کوهســتانی قــرار گرفتــه اســت، 
می تــوان بــه ایــن مــوارد اشــاره کــرد: وجــود رودخانــۀ  چــرداول در شــمال و چشــمۀ شمشــه در جنــوب، 
بارندگی هــای فــراوان در تمــام فصــول ســال بجــز تابســتان، مســاعد بــودن خــاک زمین هــای آبــی و دیــم 
بــرای کشــاورزی، فراهــم بــودن زمینه هــای زراعــت و دامپــروری، قرارگیــری در مســیر راه هــای ارتباطــی 

بیــن اســتانی و نزدیکــی بــه مرکــز شهرســتان و اســتان، وجــود کوه هــای اطــراف آن و ... . 

معماری مسکونی روستای هلسم
»معمــاری بومــی روســتای هلســم، بــر اســاس شــاخص ها و عوامــل فرهنگــی، اقلیمــی و معیشــتی مختلــف 
و متفــاوت بــا ســایر نقــاط کشــور، شــکل گرفتــه اســت. ایــن تفــاوت در شــیوه های ســاخت و ســاز، نــوع 
ــان اســت؛ همچنیــن، شــکل گیری معمــاری ایــن منطقــه در  ــوع مصالــح و ... نمای ــوع اســتقرار، ن پــان، ن
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 می تــوان در نحــوۀ اســتقرار بــر اســاس توپوگرافــی 
منطقــه، شــکل گیری بافــت هم راســتا بــا طبیعــت، اســتفاده از ســنگ  و خــاک در ســاخت بنــا، انــدود نمــا، 
پوشــش بــام و ... مشــاهده کــرد« )همــان: 59(. بررســی الگــوی قرارگیــری کالبــدی در معمــاری مســکونی 
ــاب،  ــش آفت ــع شــرایط اقلیمــی )تاب ــا، تاب ــری خانه ه روســتای هلســم، نشــان می دهــد کــه نحــوۀ قرارگی
ــوند؛  ــاخته می ش ــرا س ــورت برونگ ــه ص ــا ب ــت و خانه ه ــه اس ــزارع و قبل ــی و ...(، م ــوا، بارندگ ــوران ه ک
چنان کــه در بیشــتر مــوارد، فاقــد مانــع یــا عنصــر مشــخص کنندۀ تقســیم فضایــی بــا واحدهــای همســایگی 

 . هستند

عناصر کالبدی معماری بومی روستای هلسم
مطالعــات انجــام  گرفتــه بــر روی 45 گونــه از خانه هــای بــا ارزش روســتای هلســم، نشــان دهندۀ آن 
اســت کــه 41 بنــا، »طارمــه« )ایــوان( دارنــد کــه 29 بنــا از آنهــا دارای فضــای اختصاصــی بــرای پذیرایــی 
)دیواخــان( هســتند و 12 بنــای دیگــر، فاقــد ایــن فضــا می باشــند. در ایــن میــان، 4 بنــا فاقــد طارمــه بــوده و 

ــد. ــرار گرفته ان ــه ق ــر روی فضــای طویل ــه صــورت دو طبقــه و ب ب

بافت روستا
ــژه  ــارت اســت از مجموعــه عناصــر تشــکیل دهندۀ روســتا؛ به وی ــرای بررســی بافــت روســتایی کــه عب »ب
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، 1391: 107(. بافــت 

مسعود رضایی
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روســتا را می تــوان متشــکل از شــبکۀ معابــر و عملکردهــای مختلــف؛ ماننــد: مســکن، مدرســه و مســجد 
ــن شــبکه از نظــر فرهنگــی و اجتماعــی، بیانگــر ســکونت باشــد. »در مناطــق کوهســتانی  دانســت کــه ای
ــیب  ــا ش ــتانی ب ــه رده: کوهس ــی؛ در س ــاظ توپوگراف ــه لح ــتاها ب ــت روس ــتقرار و باف ــوۀ اس ــرس، نح زاگ
تنــد، کوهپایــه ای بــا شــیب متوســط و دشــتی بــا شــیب مایــم قــرار می گیرنــد. بــر اســاس ایــن ســه رده، 
ــد  ــود و هــر یــک دارای ویژگی هــای مختــص خــود خواهن ســاختار و بافــت روســتا متفــاوت خواهــد ب
شــد« )موالنایــی، 1384: 196(. بررســی ها نشــان می دهــد کــه روســتای هلســم، بــا وجــود انــدک فضــای 
ــا شــیب مایــم قــرار دارد. واحدهــای مســکونی در ایــن  مســطح در قســمت شــمال در رّدۀ کوهپایــه ای ب
رّده، بــه دلیــل وســعت زمیــن و جمیعــت کــم در گذشــته، نســبت بــه نــوع کوهســتانی بــا شــیب تنــد، در 
فضاهــای بزرگتــری طراحــی و اجــرا شــده اند. در ایــن روســتا، بناهــا عمومــاً در جهــت بهره گیــری از نــور 
و گرمــای آفتــاب طراحــی شــده اند. بافــت روســتا نیــز بــه صــورت بــاز و بــر اســاس جهــت تابــش آفتــاب 
شــکل گرفتــه  اســت. نام گــذاری دو محلــۀ ایــن روســتا بــه »خوره تــاو« )رو بــه آفتــاب( و »نســار« )پشــت 

بــه آفتــاب( بــر همیــن اســاس؛ یعنــی نحــوۀ تابــش آفتــاب بــر بناهــا بــوده اســت. 

6 

 

ثط ض٢ٚ فًب٢ ٤َّٛٝ  ٚ َجمٝ ٜ ٚ ثٝ نٛضت زٚثٙب فبلس َبضٔٝ ثٛز 4 ،. زض ا٤ٗ ٥ٔبٖثبقٙس ٣ٔفبلس ا٤ٗ فًب  ،ز٤ٍط
 ا٘س.لطاض ٌطفتٝ

 
 ثبفت رٍستب

٤ٚػٜ ٚاحسٞب٢ ضٚؾتب؛ ثٝ ٠زٞٙسثطا٢ ثطضؾ٣ ثبفت ضٚؾتب٣٤ وٝ ٖجبضت اؾت اظ ٔزٕٖٛٝ ٖٙبنط تكى٥ُ»
 ،ذٛز ١ٔؿى٣٘ٛ، أبوٗ ٣ٕٖٔٛ ٚ ضٚاثٍ ٔبث٥ٗ آٟ٘ب؛ ثب٤س ٖٛأُ ٔتٗسز٢ زض ٘ٓط ٌطفتٝ قٛز وٝ ٞط ٤ه ثٝ ٘ٛث

ٔٗبثط ٚ  ١تٛاٖ ٔتكىُ اظ قجى(. ثبفت ضٚؾتب ضا 107٣ٔ :1391)ؾ٥طٚؼ نجط٢،  «س٘آٖ زاض ح٥ط٢ وٓ ٤ب ظ٤بز ثطتأ
ٔؿىٗ، ٔسضؾٝ ٚ ٔؿزس زا٘ؿت وٝ ا٤ٗ قجىٝ اظ ٘ٓط فط٣ٍٙٞ ٚ ارتٕب٣ٖ، ث٥بٍ٘ط  :ٔب٘ٙس ؛ّٖٕىطزٞب٢ ٔرتّف

 ٜ:ثٝ ِحبِ تٛپٌٛطاف٣؛ زض ؾٝ ضز ٞباؾتمطاض ٚ ثبفت ضٚؾتب ٠٘حٛ ،زض ٔٙبَك وٛٞؿتب٣٘ ظاٌطؼ»ت ثبقس. ؾىٛ٘
. ثط اؾبؼ ا٤ٗ ؾٝ ضزٜ، ٥ٌط٘سلطاض ٣ٔ زقت٣ ثب ق٥ت ٔال٤ٓ ٚ ا٢ ثب ق٥ت ٔتٛؾٍوٛٞپب٤ٝ ،وٛٞؿتب٣٘ ثب ق٥ت تٙس

)ٔٛال٘ب٣٤،  «س قسٙذٛاٞٞب٢ ٔرتم ذٛز ٚ ٞط ٤ه زاضا٢ ٤ٚػ٣ٌ ذٛاٞس ثٛزؾبذتبض ٚ ثبفت ضٚؾتب ٔتفبٚت 
 ٠زض ضزّثب ٚرٛز ا٘سن فًب٢ ٔؿُح زض لؿٕت قٕبَ وٝ ضٚؾتب٢ ّٞؿٓ، زٞس ٞب ٘كبٖ ٣ٔ(. ثطضؾ196٣ :1384

ٚؾٗت ظ٥ٔٗ ٚ ر٥ٕٗت وٓ زض  ثٝ ز٥ُِ ،زض ا٤ٗ ضزّٜٚاحسٞب٢ ٔؿى٣٘ٛ ا٢ ثب ق٥ت ٔال٤ٓ لطاض زاضز.  وٛٞپب٤ٝ
ا٘س. زض ا٤ٗ ضٚؾتب، ثٙبٞب َطاح٣ ٚ ارطا قسٜ ٢٘ؿجت ثٝ ٘ٛٔ وٛٞؿتب٣٘ ثب ق٥ت تٙس، زض فًبٞب٢ ثعضٌتطٌصقتٝ، 

ا٘س. ثبفت ضٚؾتب ٥٘ع ثٝ نٛضت ثبظ ٚ ثط اؾبؼ ٥ٌط٢ اظ ٘ٛض ٚ ٌطٔب٢ آفتبة َطاح٣ قسٜٕٛٔبً زض رٟت ثٟطٜٖ
« ٘ؿبض»)ضٚ ثٝ آفتبة( ٚ « تبٚ ذٛضٜ»ثٝ ا٤ٗ ضٚؾتب  ١ٌصاض٢ زٚ ٔحّ٘بْاؾت.  رٟت تبثف آفتبة قىُ ٌطفتٝ

  .اؾتثٛزٜ ثط ثٙبٞب تبثف آفتبة  ٠٘حٛ ؛ ٣ٙٗ٤اؾبؼ ٥ٕٞٗ ثط)پكت ثٝ آفتبة( 
 
 

 ثبفت ٍ هَلع٘ت رٍدخبًِ ًسجت ثِ رٍستبٕ ّلسن .(1) ٓصَٗز شوبرت

معابر روستا         
ــیب  ــًا از ش ــتا کام ــت روس ــی باف ــیب و توپوگراف ــای ش ــر مبن ــرس، ب ــۀ زاگ ــتقر در دامن ــتاهای مس روس
عمومــی تبعیــت می کننــد. عمــدۀ مســیرهای حرکتــی، بــر اســاس جهــت و بــه صــورت الیه هــای مــوازی 
و شــبکه های عمــودی در هــم تنیــده، شــکل گرفته انــد. »کوچه هــا در کنــارۀ کــوه، قــرار دارنــد و معمــوالً 
یــک معبــر اصلــی بــا بیشــترین عــرض، بــه عنــوان محــور اصلــی حرکتــی، طرفیــن روســتا را بــه یکدیگــر 
ــت روســتا مســیرهای فرعــی را تشــکیل  ــوازات آن در باف ــه م ــز ب ــای دیگــر نی ــد. کوچه ه متصــل می کن
می دهنــد و همگــی، تابــع شــیب غالــب هســتند؛ همچنیــن تعــدادی معبــر عمــودی بــه تناســب کشــیدگی 
ــد«  ــرار می کنن ــن روســتا را برق ــاال و پایی ــد کــه ارتباطــات ب عرضــی روســتا و درجــۀ شــیب، وجــود دارن
)موالنایــی و اکبــری، 1392: 5(. بررســی ها نشــان می دهــد کــه شــیب عمومــي روســتای هلســم از شــمال 
ــی شــکل  ــه صــورت شــرقی - غرب ــز ب ــتا نی ــر داخــل روس ــود می باشــد و معاب ــوب، در حــال صع ــه جن ب
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ــر،  ــا یکدیگ ــود ب ــر موج ــاط معاب ــت ارتب ــه جه ــتا ب ــمت های روس ــی از قس ــن در بعض ــد؛ همچنی گرفته ان
معبرهــای کــم عرضــی در جهــت شــمالی - جنوبــی شــکل گرفتــه اســت کــه صرفــاً کاربــری دسترســی 
انســان رو دارنــد. بــه طــور کلــی می تــوان گفــت کــه محورهــای روســتا جهتــی شــرقی - غربــی دارنــد و 
بناهــا نیــز بــه صــورت شــمالی - جنوبــی اجــرا شــده اند. 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. 

په چیه )حصار( 
در بیشــتر بناهــای بومــی ســنتی روســتای هلســم، مانع یــا تقســیم کنندۀ فضایی در بیــن واحدهای همســایگی 
وجــود نداشــته اســت؛ بــه گونــه ای کــه اهالــی و همســایگان، جهــت برقــراری ارتبــاط و معاشــرت روزمره، 
ــد از آن، در  ــد و بع ــوان( می آمدن ــوی ای ــکوی جل ــه« )س ــای »َور طارم ــا فض ــی ت ــه مانع ــدون هیچ گون ب
صــورت نیــاز و بــا اجــازۀ صاحب خانــه، بــه فضاهــای داخلــی بنــا وارد می شــدند. از دالیــل عــدم وجــود 
عناصــر جــدا کننــده در بناهــای ایــن منطقــه، می تــوان بــه وجــود امنیــت، وابســتگی های فامیلــی و ایجــاد 
بناهــا بــه صــورت برونگــرا بــرای بهره گیــری از تابــش آفتــاب اشــاره کــرد. بررســی ها نشــان داد کــه تنهــا 
ــه«  ــام »په چی ــه ن ــی ب ــوده، فضای ــداری ب ــی آن دام ــت اهال ــه معیش ــی ک ــاط1  خانه های ــه ای از حی در گوش
ــری آغــل تابســتانه داشــته و عناصــر تشــکیل دهندۀ آن، گیاهــان،  وجــود داشــته اســت کــه بیشــتر، کارب

شــاخ و بــرگ درختــان بــدون محصــول، نــی و بامبــو بــوده اســت.

حیاط   
خانه هــای روســتای مــورد بحــث را معمــوالً در قســمت شــمال یــا جنــوِب حیــاط، احــداث می کردنــد تــا 
بتواننــد از داخــل بنــا بــه تمامــی فضاهــا مشــرف باشــند و از طرفــی، بــدون وجــود مانــع، از تابــش آفتــاب 
بهره گیــری نماینــد. حیــاط بــه لحــاظ عملکــردی، پاســخگوی بعضــی از نیازهــای مهــم و اساســی مــردم 
ــه کاشــت ســبزیجات، نگهــداری دام  ــوان ب ــن کاربردهــای آن، می ت ــوده اســت. از مهمتری ــن روســتا ب ای
ــدم« )محــل نگهــداری غــات در  ــرای احــداث »چــال گن ــی ب ــن محل ــور و ... اشــاره کــرد؛ همچنی و طی
طــول ســال( بــوده اســت. معمــوالً چــال گنــدم را بــا ابعــاد 2/5 در 2/5 متــر و بــا عمــق 3 تــا 4 متــر، حفــر 
ــا 40  ــۀ 30 ت ــک الی ــد؛ ســپس ی ــدود می نمودن ــا کاهــگل، ان ــوارۀ آن را ب ــگاه کــف و دی ــد؛ آن می کردن
ــن  ــد از ریخت ــد. بع ــت باش ــوذ رطوب ــرای نف ــی ب ــا مانع ــد ت ــاه می ریختن ــق چ ــانتی متری، کاه را در عم س
ــه،  ــا نزدیــک دهان ــر روی دیــواره نیــز کاه می ریختنــد و ایــن کار را ت ــه مــوازات آن، ب غــات در چــاه ب

1. هر چند این بناهای سنتی، فضایی به نام حیاط داشته اند؛ اما این فضا به مانند حیاط در معماری مدرن، محصورکننده و مانع ارتباط آزاد میان واحدهای همسایگی نبوده است.
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ــر روی آن، کاه و ســپس خــاک  ــه ضخامــت 50 ســانتی متر ب ــر کــردن چــاه، ب ــد. بعــد از پ ادامــه می دادن
دســتی می ریختنــد و بعــد آن را هم ســطح بــا کــف حیــاط، بــا مــات کاهــگل می پوشــاندند و ایــن نحــوۀ 
پوشــاندِن ســر چــاه را پــس از هــر بــار برداشــت، تکــرار می کردنــد. تعــداد چاله هــای گنــدم، بــه وضعیــت 

معیشــت، اقتصــاد و جمعیــت خانــواده، بســتگی داشــته اســت.

طارمه )ایوان(
ــه چشــم  »ایــوان از مهمتریــن فضاهــای معمــاری ایرانــی اســت کــه در بیشــتر خانه هــای بومــی و ســنتی ب
ــی و  ــادی دارد« )رضای ــای زی ــت و عملکرده ــوع اس ــگاه، متن ــاد و جای ــرم، ابع ــاظ ف ــه لح ــورد و ب می خ
مولــوی، 1393: 156(. 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، گونه بنــدی روســتاها، معمــوالً 
از لحــاظ تناســبات، وجــود یــا عــدم وجــود عناصــر و فضاهــای شــکل دهنده بــه معمــاری بومــی روســتایی، 
ــروف  ــه«1  مع ــه »طارم ــم ب ــتای هلس ــی روس ــن اهال ــه در بی ــوان« ک ــر »ای ــود دارد. عنص ــی وج تفاوت های
ــی کــم، در  ــا عمق ــن فضــا ب ــورد بررســی وجــود دارد. ای ــای م ــا از 45 بن ــی 41 بن ــع جنوب اســت، در ضل
فصــل زمســتان، موجــب هدایــت تابــش آفتــاب بــه داخــل ســاختمان و افزایــش درجــۀ حــرارت می شــده 
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 خانــه  کــه متشــکل از چنــد اتــاق 
به هــم پیوســته بــوده، از ایــوان، بــه عنــوان فضــای مشــترک بهــره گرفتــه و از طریــق آن بــه یکدیگــر مرتبــط 
می شــده اند. عــاوه بــر مــوارد مذکــور، از لحــاظ فضایــی نیــز ایــوان، باعــث ایجــاد تنــوع، تجربــۀ خــاص 
ــوده  ــرون ب ــن حــال پیوســتگی درون و ب ــز و در عی ــه، تمای ــی، تشــخیص و تشــخص خان زیســتی، خوانای
اســت. از لحــاظ ســازه ای نیــز، بــار ســقف ایوانــی کــه دهانــۀ آن از ســه متــر بیشــتر اجــرا شــده اســت را از 
طریــق یــک ســتون چوبــی بــه زمیــن منتقــل می کردنــد؛ گاهــی قســمت انتهایــی ایــن ســتون چوبــی را در 
زمیــن فــرو می بردنــد؛ امــا در جاهایــی کــه رطوبــت زمیــن، بــاال بــوده آن را بــر روی یــک تختــه ســنگ 
کــه در زمیــن دفــن شــده اســت، قــرار می دادنــد. یــک تکــه چــوب بــه شــکل صلیــب بــرای انتقــال بــار 

تیرهــای چوبــی، بــه قســمت بــاالی ایــن ســتون متصــل شــده اســت )تصویــر شــمارۀ 2(.

1. . این عنصر در معماری بومی بوشهر نیز »طارمه« خوانده می شود.
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9 

 

ٝ ٖٙٛاٖ ث ،ٞٓ پ٥ٛؾتٝ ثٛزٜ، اظ ا٤ٛاٖوٝ ٔتكىُ اظ چٙس اتبق ثٝ ثٝ ز٥ُِ چ٥سٔبٖ فًبٞب٢ ذب٘ٝ ؛ ٕٞچ٥ٙٗاؾت
اظ ِحبِ فًب٣٤ ٖالٜٚ ثط ٔٛاضز ٔصوٛض، ا٘س. قسٜجٍ ٣ٔٚ اظ َط٤ك آٖ ثٝ ٤ىس٤ٍط ٔطت ٌطفتٝفًب٢ ٔكتطن ثٟطٜ 

ذبل ظ٤ؿت٣، ذٛا٘ب٣٤، تكر٥م ٚ تكرم ذب٘ٝ، تٕب٤ع ٚ زض ٥ٖٗ حبَ  ١، تزطث، ثبٖج ا٤زبز ت٥٘ٔٛٙع ا٤ٛاٖ
سٜ قارطا  ث٥كتطآٖ اظ ؾٝ ٔتط  ١ا٢ ٥٘ع، ثبض ؾمف ا٤ٛا٣٘ وٝ زٞب٘. اظ ِحبِ ؾبظٜثٛزٜ اؾتپ٥ٛؾت٣ٍ زضٖٚ ٚ ثطٖٚ 

لؿٕت ا٘تٟب٣٤ ا٤ٗ ؾتٖٛ چٛث٣ ضا زض ظ٥ٔٗ ٌب٣ٞ ز٘س؛ وطه ؾتٖٛ چٛث٣ ثٝ ظ٥ٔٗ ٔٙتمُ ٣َٔط٤ك ٤اؾت ضا اظ 
ٝ زض ظ٥ٔٗ زفٗ قسٜ ثبال ثٛزٜ آٖ ضا ثط ض٢ٚ ٤ه ترتٝ ؾًٙ و ،أب زض ربٞب٣٤ وٝ ضَٛثت ظ٥ٔٗ ؛ثطز٘س فطٚ ٣ٔ

لؿٕت ثبال٢ ا٤ٗ ؾتٖٛ  ثٝ ثطا٢ ا٘تمبَ ثبض ت٥طٞب٢ چٛث٣، ٤ه تىٝ چٛة ثٝ قىُ ن٥ّت٘س. زازلطاض ٣ٔ ،اؾت
 .(2 ٠ته٤ٛط قٕبض) ٔتهُ قسٜ اؾت

 

 دار در حبل تخزٗتثٌبٕ اَٗاى .(2) ٓصَٗز شوبرت
 
 

 ٍَر عبرهِ
٤ٌٛٙس. اضتفبٔ تمط٤ج٣ ٚض َبضٔٝ وٝ ثطا٢ ٣ٔ« َٚض َبضِٔٝ»فًب٢ ؾىٛ ٔب٘ٙس ر٢ّٛ ا٤ٛاٖ ضا زض انُالح ٔح٣ّ 

 50تب  30قٛز، ٞب٢ ؾُح٣ ثٝ زاذُ ثٙب ا٤زبز ٣ٔرساؾبظ٢ وف ثٙب اظ ؾُح ظ٥ٔٗ ٚ ر٥ٌّٛط٢ اظ ٚضٚز آة
قٛز.  ٔتط اؾت. ا٤ٗ اضتفبٔ، ٘ؿجت ثٝ ؾُح ظ٥ٔٗ ٚ ثط اؾبؼ تٛپٌٛطاف٣ ٔحُ احساث ثٙب، وٓ ٤ب ظ٤بز ٣ٔؾب٘ت٣

ٞب٢ تبثؿتبٖ ٔٛضز اؾتفبزٜ ثؿ٥بض٢ اظ ؾبوٙبٖ ضٚؾتب٢ ّٞؿٓ، ا٤ٗ لؿٕت اظ ثٙب ضا ثٝ ٖٙٛاٖ فًب٢ ذٛاة زض قت
 زٞٙس. لطاض ٣ٔ

 

َور طارمه
ــی ور  ــاع تقریب ــد. ارتف ــه« می گوین ــی »َور طاِرم ــاح محل ــوان را در اصط ــوی ای ــد جل ــکو مانن ــای س فض
طارمــه کــه بــرای جداســازی کــف بنــا از ســطح زمیــن و جلوگیــری از ورود آب هــای ســطحی بــه داخــل 
ــاس  ــر اس ــن و ب ــطح زمی ــه س ــبت ب ــاع، نس ــن ارتف ــت. ای ــانتی متر اس ــا 50 س ــود، 30 ت ــاد می ش ــا ایج بن
توپوگرافــی محــل احــداث بنــا، کــم یــا زیــاد می شــود. بســیاری از ســاکنان روســتای هلســم، ایــن قســمت 

ــد.  ــرار می دهن ــورد اســتفاده ق ــوان فضــای خــواب در شــب های تابســتان م ــه عن ــا را ب از بن

پِشت طارمه
ــاظ  ــا از لح ــن فض ــد. ای ــه« می نامن ــت طارم ــوان را »پِش ــت ای ــزی پش ــاق مرک ــم، ات ــتای هلس ــی روس اهال
تناســبات، نســبت بــه اتاق هــای پذیرایــی و خــواب، ابعــاد کوچک تــری دارد؛ چنان کــه از لحــاظ طولــی 
بــا ایــوان، برابــر اســت و بــه انــدازۀ عمــق ایــوان، از عــرض آن کــم می شــود. اهالــی روســتا از ایــن فضــا 
ــاق،  ــن ات ــمت هایی از ای ــد. در قس ــتفاده می کنن ــروف اس ــرف و ظ ــی و ظ ــواد غذای ــدارای م ــرای نگه ب
ــاس  ــه در تم ــی را ک ــواد غذای ــد و م ــاد کرده ان ــوب ایج ــنگ و چ ــه س ــتفاده از تخت ــا اس ــکوهایی را ب س
ــا زمیــن، فاســد می شــوند بــر روی آنهــا قــرار می دهنــد. بــه جهــت دسترســی راحت تــر اهالــی  مســتقیم ب
بــه ایــن اتــاق، معمــوالً درب ورود بــه ایــن فضــا در کنــار درب اتــاق خــواب قــرار دارد. بــرای بهره گیــری 

ــد. ــه ایــوان تعبیــه کرده ان ــز پنجــرۀ کوچکــی در دیــوار رو ب ــور روز نی از ن

دیواخان )نشیمن(
»دیواخــان«، اتــاق مهمــان یــا فضــای مخصــوص پذیرایــی مردانــه در خانه های 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 می گیــرد. بازشــوهایی در جناحیــن شــمالی و جنوبــی 

مسعود رضایی
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دیواخــان )روبــه روی هــم(، بــه جهــت تهویــه ایجــاد نموده انــد و معمــول اســت کــه بــرای بهره منــدی از 
ــر از بازشــو شــمالی باشــد.  ــی قــدری بزرگ ت ــاب در فصــل زمســتان، بازشــوی جنوب گرمــای تابــش آفت
دیواخــان، صرفــاً کاربــری پذیرایــی و اکــرام مهمــان را دارد و هیــچ اســتفادۀ دیگــری از آن نمی شــود. ایــن 

فضــا را بــه وســیلۀ نمــد، گلیم هــای خــوش نقــش و نــگار و انــواع فرش-هــای دســتی تزییــن می کننــد. 

11 

 

 پِشت عبرهِ
، ٘ؿجت ثٝ س. ا٤ٗ فًب اظ ِحبِ تٙبؾجبت٘ب٣ٔٙٔ« پِكت َبضٔٝ»پكت ا٤ٛاٖ ضا ٔطوع٢ اتبق  ،اٞب٣ِ ضٚؾتب٢ ّٞؿٓ

ثٝ ا٘ساظ٠ ٖٕك ٚ  اؾتثطاثط  ،وٝ اظ ِحبِ ٣َِٛ ثب ا٤ٛاٖچٙبٖ ؛زاضزتط٢ اثٗبز وٛچه ٞب٢ پص٤طا٣٤ ٚ ذٛاة،اتبق
اؾتفبزٜ ْطٚف ْطف ٚ ٚ  ٔٛاز غصا٣٤ٍٟ٘ساضا٢ ا٤ٗ فًب ثطا٢  اٞب٣ِ ضٚؾتب اظ .قٛز آٖ وٓ ٣ٔ اظ ٖطوا٤ٛاٖ، 

غصا٣٤  ٚ ٔٛاز ا٘سثب اؾتفبزٜ اظ ترتٝ ؾًٙ ٚ چٛة ا٤زبز وطزٜضا ؾىٛٞب٣٤  ،ا٤ٗ اتبقاظ  ٣ٞب٤زض لؿٕت .ٙسو٣ٔٙ
ٝ تط اٞب٣ِ ث ثٝ رٟت زؾتطؾ٣ ضاحتزٞٙس.  لطاض ٣ٔ ٟبثط ض٢ٚ آ٘قٛ٘س فبؾس ٣ٔ ،وٝ زض تٕبؼ ٔؿتم٥ٓ ثب ظ٥ٔٗضا 

٥٘ع ٥ٌط٢ اظ ٘ٛض ضٚظ  ثٟطٜ ثطا٢ .لطاض زاضززضة اتبق ذٛاة  زض وٙبضزضة ٚضٚز ثٝ ا٤ٗ فًب ا٤ٗ اتبق، ٕٔٗٛالً 
 .ا٘سزٜوطتٗج٥ٝ  ضٚ ثٝ ا٤ٛاٖزض ز٤ٛاض  ٣وٛچى ٠پٙزط

 
 )ًش٘وي( دَٗاخبى

اثٗبز  ثبوٝ  اؾتٞب٢ ث٣ٔٛ ضٚؾتب٢ ّٞؿٓ پص٤طا٣٤ ٔطزا٘ٝ زض ذب٘ٝ ٔرهٛل اتبق ٟٕٔبٖ ٤ب فًب٢ ،«ز٤ٛاذبٖ»
ٕٔٗٛالً زض رٙبح غطث٣  ٚ زاضزا٤ٛاٖ ثٝ ح٥بٌ  َط٤كزؾتطؾ٣ ٔؿتم٣ّ اظ  ،فًبٞب٢ ذب٘ٝ ؾب٤ط٘ؿجت ثٝ  ٢ثعضٌتط

ت٤ٟٛٝ ثٝ رٟت  ،ض٢ٚ ٞٓ( )ضٚثٝ ز٤ٛاذبٖ رٙبح٥ٗ قٕب٣ِ ٚ رٙٛث٣زض ثبظقٛٞب٣٤  ٥ٌطز.٣ٔلطاض  ٞب٢ ٔؿى٣٘ٛثٙب
ثبظق٢ٛ رٙٛث٣  ،ٔب٢ تبثف آفتبة زض فهُ ظٔؿتبٖٔٙس٢ اظ ٌطثطا٢ ثٟطٜوٝ َٕٔٗٛ اؾت  ٚ ا٘س ا٤زبز ٕ٘ٛزٜ

 ٠ٚ ٥ٞچ اؾتفبز ضزاوطاْ ٟٕٔبٖ ضا زاز٤ٛاذبٖ، نطفبً وبضثط٢ پص٤طا٣٤ ٚ تط اظ ثبظقٛ قٕب٣ِ ثبقس. يضلسض٢ ثع
زؾت٣ تع٥٤ٗ  ٞب٢ذٛـ ٘مف ٚ ٍ٘بض ٚ ا٘ٛأ فطـٞب٢ ٥ٌّٓ ،ٕ٘س ١ثٝ ٚؾ٥ّضا فًب ٗ . ا٤قٛزز٤ٍط٢ اظ آٖ ٣ٕ٘

  وٙٙس. ٣ٔ
 

 

 

 

 

 

 دار در رٍستبٕ ّلسن اَٗاى ٔپالى ٗک خبً (.3) ٓصَٗز شوبرت

اتاق خواب
فضــای خــواب در ایــن خانه هــای 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 
می گیــرد. ایــن فضــا در ضلــع مقابــل »دیواخــان« قــرار دارد و در داخــل دیوارهــای شــرقی و غربــی آن، 
معمــوالً تاقچه هایــی بــرای نگهــداری وســایل خانــه و در دیوارهــای شــمالی و جنوبــی آن نیــز ماننــد اتــاق 

پذیرایــی، پنجره هایــی تعبیــه شــده اســت.

 مِدواق )مطبخ(
ــوط  ــای مرب ــه کاره ــد ک ــی می باش ــورد بررس ــای م ــه خانه ه ــکل دهنده ب ــای ش ــه فضاه ــدواق، از جمل م
پخــت و پــز؛ بخصــوص پخــت نــان در آن انجــام می شــود و معمــوالً در گوشــه ای 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 می شــده اســت. اطاعــات بــه دســت آمــده از 45 خانــۀ مــورد بررســی، نشــان داد کــه مطبخ هــا 
دارای ابعــادی طولــی در حــدود 3 تــا 3/5 متــر، عرضــی در حــدود 2/5 تــا 3 متــر و ارتفاعــی در حــدود 
ــوارۀ آنهــا،  ــر دی ــاد 30 و 40 ســانتی متر ب ــه ابع ــز ب ــر و 20 ســانتی متر هســتند. پنجره هــای متعــددی نی 2 مت
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 

گونه شناسی خانه های سنتی ...
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شــاخ و بــرگ آنهــا پوشــانده و روی آن  را نیــز انــدود کاهــگل نموده انــد. تصویــر شــمارۀ )4( نمونــه ای از 
ــه می دهــد.  ــا پنجره هایــی در جهــت جنــوب و غــرب را ارائ یــک مطبــخ ب

11 

 

 
 خَاة اتبق

وٝ  اتبق ٘ك٥ٕٗ ٠حس ٚ ا٘ساظ ٘عز٤ه ثٝثب اثٗبز٢  ٣ اؾتاتبل ،ٞب٢ ث٣ٔٛ ٚ ؾٙت٣ذب٘ٝ ا٤ٗ زضذٛاة فًب٢ 
يّٕ  ا٤ٗ فًب زض .٥ٌطز ا٘زبْ ٣ٔ آٖٚ ... زض  ، ذٛاةنطف غصااؾتطاحت،  :اظ لج٥ُ ؛ٜوبضٞب٢ ضٚظٔط ٢ اظثؿ٥بض

ٚؾب٤ُ  ٍٟ٘ساض٢ٞب٣٤ ثطا٢ ٕٔٗٛالً تبلچٝ ،آٖقطل٣ ٚ غطث٣ زض زاذُ ز٤ٛاضٞب٢ لطاض زاضز ٚ « ز٤ٛاذبٖ»ٔمبثُ 
 تٗج٥ٝ قسٜ اؾت. ٣ٞب٤پٙزطٜ ،ٔب٘ٙس اتبق پص٤طا٣٤ ٥٘عآٖ  زض ز٤ٛاضٞب٢ قٕب٣ِ ٚ رٙٛث٣ٚ ذب٘ٝ 
 

 هِذٍاق )هغجخ( 
 ؛پرت ٚ پع ٔطثٌٛ ٞب٢وبضوٝ  ثبقس ثطضؾ٣ ٣ٔٞب٢ ٔٛضز ذب٘ٝثٝ زٞٙسٜ  قىُاظ رّٕٝ فًبٞب٢  ،سٚاقٔ
 ؾىٛ٘ت٣ لطاض ٌطفتٝ ٢فًباظ ا٢ اظ ح٥بٌ ٚ ثٝ زٚض ٕٔٗٛالً زض ٌٛقٝ ٚ قٛز ا٘زبْ ٣ٔرهٛل پرت ٘بٖ زض آٖ ث

 ثٝ فًب٢ ؾىٛ٘ت٣ ٌبٚ ؾط٥ٌٗزٚز حبنُ اظ ؾٛذتٗ چٛة ٤ب  ر٥ٌّٛط٢ اظ ٚضٚزثٝ ز٥ُِ  ربٕ٘ب٣٤اؾت. ا٤ٗ 
 45اظ اَالٖبت ثٝ زؾت آٔسٜ  قسٜ اؾت.اؾتفبزٜ ٣ٔپرت ٚ پع  ٔٛض٢ چٖٛا ثطا٢ثٝ ٖٙٛاٖ ؾٛذت وٝ  ثٛزٜ
 3تب  5/2ٖطي٣ زض حسٚز  ،ٔتط 5/3تب  3 زض حسٚز٣َِٛ  ٢زاضا٢ اثٗبز ٞب ُٔجد٘كبٖ زاز وٝ ٔٛضز ثطضؾ٣،  ذب١٘

ثط  ٔتط ؾب٘ت٣ 40ٚ  30ثٝ اثٗبز ٥٘ع ٞب٢ ٔتٗسز٢ پٙزطٜ .ٞؿتٙس ٔتط ٣ؾب٘ت 20ٔتط ٚ  2ٔتط ٚ اضتفب٣ٖ زض حسٚز 
ٔهبِح ٔهطف٣ زض ؾبذت  .قسٜ اؾتثطا٢ ت٤ٟٛٝ ٚ ذطٚد زٚز تٗج٥ٝ  ، ثٝ فبن١ّ و٣ٕ اظ ؾمف،ٟبآ٘ ز٤ٛاض٠

ز٤ٛاضٞب٢ ُٔجد،  لُطأب  ؛ثٝ وبض ضفتٝ اؾتفًب٢ ٔؿى٣٘ٛ ٕٞبٖ ٔهبِح٣ اؾت وٝ زض ؾبذت  ُٔجد،ز٤ٛاضٞب٢ 
سٜ ٚ ض٢ٚ قبخ ٚ ثطي آٟ٘ب پٛقب٘ٚ ثب اؾتفبزٜ اظ چٛة زضذتبٖ ٔح٣ّ  ضاؾمف ا٤ٗ فًب٢ ذسٔبت٣  .اؾت وٕتط

زض رٟت رٙٛة ٚ  ٣ٞب٤ ا٢ اظ ٤ه ُٔجد ثب پٙزطٜ( 4ٕٝ٘ٛ٘) ٠ته٤ٛط قٕبض ا٘س.ٕ٘ٛزٜ وبٍُٞضا ٥٘ع ا٘سٚز  آٖ
  .زٞس ٣ٔاضائٝ  ضا غطة

12 

 

 ًوبٖٗ اس ٗک هغجخ در رٍستبٕ ّلسن  .(4) ٓصَٗز شوبرت

 
 داى( ًَِ)ک کَال

ٚ  4اظ حسالُ  آٖ،ؾبذت  زض. ؾتٞباؾىبٖ ذب٘ٛازٜ احكبْ ٚ ٍٟ٘ساض٢ ثطا٣ٖٛ٘٢ ٔؿىٗ تبثؿتب٣٘  ،وٛال»
( ثٝ ٔٙٓٛض ا٤زبز اؾىّت ٔتط ؾب٘ت٣ 15تب  10ثب لُط  ،زضذتبٖ ؾبذتٝ قسٜ اظ ت١ٙ ٞب٣٤)ؾتٖٛ« وَٛ» 10حساوخط 

ٚ ا٘ساذتٗ ذؽ ٚ  ، ث٥س، ثٌّٛ ٚ ... چٙبضزضذتبٖ  چٛةثب ٌصاقتٗ ت٥طٞب٣٤ اظ  ا٤ٗ اؾىّت ضا .قٛزاؾتفبزٜ ٣ٔ
 «٣٘»ثب ضا ٥٘ع  اَطاف آٖ(. 53 :1390ظٖ ٚ افكبضظازٜ، )پبح «سٙٙؤؿمف ٣ٔ ،آٖ ثط ض٢ٚ بن ٚ ثطي زضذتبٖذبق
ٌصاقتٝ « ق٥ط٤ٗ ث٥بٖ»٥ٌبٜ  ،ٞبض٢ٚ چ٥تثط ٞب ٤ب ث٥ٗ ٣٘زض ٕٛالً ٔٗ ٚ سوٙٙ)حه٥ط( ٔحهٛض ٣ٔ« چ٥ت»٤ب 
 ؛تط٤ٗ ٘ؿ٣ٕ٥وٛچهثٝ ٔحى ٚظـ  ،آٖ ثٝ پبق٣وٙس ٚ ٞٓ ثب آةٞٓ ثٝ ا٤زبز ؾب٤ٝ وٕه ٣ٔ ظ٤طا ؛قٛز ٣ٔ

زض  اٞب٣ِ ضٚؾتب٢ ّٞؿٓسٜ تب قؾجت ٣، چ٥ٙٗ فًب٤ذٙه ثٛزٖ . وٙسضا ذٙه ٚ ُٔٗط ٣ٔ« وٛال» ٕٞب٘ٙس وِٛط،
 ٍٟ٘ساض٢ ثٝ ثطا٢ ٔىبٖا٤ٗ اظ  ؛زض زاذُ وٛال ٔتطؾب٘ت٣ 120تب  100اضتفبٔ  ثٝچٛث٣  ٣، ثب ا٤زبز ؾىٛٞب٤ٌصقتٝ
زاقتٝ  ضا ثٝ ٖجبضت٣ وبضثط٢ ٤رچبَ زض فهُ تبثؿتبٖ ؛ثٟطٜ ٥ٌط٘سسقس٣٘ ٚ غصاٞب٢ فبؾ ٘ٝ(ٞب٢ آة )وٛٔكه
 اؾت. 

 
 ٍ سزٍٗس اًجبر

زض ح٥ٛا٘بت اؾتفبزٜ اظ ٌطٔب٢ حبنُ اظ ٚرٛز ّٖت ثٝ وٝ ٔٛاضز٢ رع زض ٞب، زٞس وٝ ا٘جبض٘كبٖ ٣ٔٞب ثطضؾ٣
زض ظ٤ط  ثبال٣٤، ١َجمٚ  ٛلب٣٘ٞب٢ ف  رب٣٤ ٚ ٕٞطفت ٚ ا٘تمبَ آٖ ثٝ رساضٜٝ َط٤ك ربث اظ ،فهُ پب٥٤ع ٚ ظٔؿتبٖ

ثطا٢ ر٥ٌّٛط٢ اظ تبثف آفتبة غطث٣ زض  ،ٔٛاضز ز٤ٍطزض ٔحُ لطاض٥ٌط٢ آٟ٘ب  ،ا٘س ا٤زبز قسٜفًب٢ ٔؿى٣٘ٛ 
وبضثط٢ ٜ اؾت. ثٛزٞب٢ غطث٣ ٚ قطل٣ فًب٢ ٔؿى٣٘ٛ  زض رجٟٝ ،تبثؿتبٖ ٚ ر٥ٌّٛط٢ اظ ٚظـ ثبزٞب٢ ٔعاحٓ

ٞب٢ پب٥٤ع ٚ ظٔؿتبٖ  زض فهُ زاْٚ  احكبْ ٍٟ٘ساض٢ ثطا٢اظ آٖ وٝ  ؛ چٙبٖا٘جبض زض ا٤ٗ ضٚؾتب ثؿ٥بض ٔتفبٚت اؾت
، ّٖٛفٝ، ازٚات وكبٚضظ٢، ٔحهٛالت وٙٙس(٣ٔ ٍٟ٘ساض٢« ٝچ٥ٝ پ» ضا زض ح٥ٛا٘بت ،ٞب٢ ثٟبض ٚ تبثؿتبٖ )زض فهُ

ُ ضا ٥٘ع ثٝ ز٥ُِ ضٖب٤ت ٔؿبئ ٔؿتطاحٔب٘ٙس ٣٤ ذسٔبت٣؛ فًبٞب .قٛز اؾتفبزٜ ٣ٔوكبٚضظ٢، ٔٛاز غصا٣٤ ٚ ... 
ٞب ٘كبٖ ثطضؾ٣ٕٞچ٥ٙٗ  ؛ز٘سوط احساث ٣ٔزض وٙبض ٤َّٛٝ ٣ زض ٔىب٣٘ ثٝ زٚض اظ فًب٢ ٔؿى٣٘ٛ ٚ ٌبٞ ثٟساقت٣

 ؛٢رٟت اؾتحٕبْ اظ فًبٞب٢ ز٤ٍط ،ٚ ؾبوٙبٖ ا٘س ٘ساقتٝحٕبْ ٔٙبظَ، فًب٣٤ ثٝ اؾٓ  اوخط زٞس وٝ زض ٌصقتٝ،٣ٔ
  ا٘س.ٜزوط ٞب٢ ز٤ٍط اؾتفبزٜ ٣ٔ ٤ب اظ حٕبْ ذب٘ٝ« پكت َبضٔٝ»ٔب٘ٙس 

 

کوال )کونه دان(
ــرای نگهــداری احشــام و اســکان خانواده هاســت. در ســاخت آن، از  »کــوال، نوعــی مســکن تابســتانی ب
حداقــل 4 و حداکثــر 10 »کــول« )ســتون هایی ســاخته شــده از تنــۀ درختــان، بــا قطــر 10 تــا 15 ســانتی متر( 
ــا گذاشــتن تیرهایــی از چــوب درختــان  ــه منظــور ایجــاد اســکلت اســتفاده می شــود. ایــن اســکلت را ب ب
چنــار، بیــد، بلــوط و ...  و انداختــن خــس و خاشــاک و بــرگ درختــان بــر روی آن، مســقف می کننــد« 
)پــاپ زن و افشــارزاده، 1390: 53(. اطــراف آن را نیــز بــا »نــی« یــا »چیــت« )حصیــر( محصــور می کننــد و 
معمــوالً در بیــن نی هــا یــا بــر روی چیت هــا، گیــاه »شــیرین بیــان« گذاشــته می شــود؛ زیــرا هــم بــه ایجــاد 
ــد  ــیمی؛ همانن ــن نس ــض وزش کوچک تری ــه مح ــه آن، ب ــی ب ــا آب پاش ــم ب ــد و ه ــک می کن ــایه کم س
کولــر، »کــوال« را خنــک و معطــر می کنــد. خنــک بــودن چنیــن فضایــی، ســبب شــده تــا اهالــی روســتای 
ــا 120 ســانتی متر در داخــل کــوال؛ از  ــه ارتفــاع 100 ت ــی ب ــا ایجــاد ســکوهایی چوب هلســم در گذشــته، ب
ایــن مــکان بــه بــرای نگهــداری مشــک های آب )کونــه( و غذاهــای فاسدشــدنی بهــره گیرنــد؛ بــه عبارتــی 

کاربــری یخچــال در فصــل تابســتان را داشــته اســت. 

انبار و سرویس
ــل از  ــای حاص ــتفاده از گرم ــت اس ــه عل ــه ب ــواردی ک ــز در م ــا، ج ــه انباره ــد ک ــان می ده ــی ها نش بررس
وجــود حیوانــات در فصــل پاییــز و زمســتان، از طریــق جابه جایــی و همرفــت و انتقــال آن بــه جداره  هــای 
ــوارد  ــا در م ــری آنه ــل قرارگی ــده اند، مح ــاد ش ــکونی ایج ــای مس ــر فض ــی، در زی ــۀ باالی ــی و طبق فوقان
دیگــر، بــرای جلوگیــری از تابــش آفتــاب غربــی در تابســتان و جلوگیــری از وزش بادهــای مزاحــم، در 
جبهه هــای غربــی و شــرقی فضــای مســکونی بــوده اســت. کاربــری انبــار در ایــن روســتا بســیار متفــاوت 

مسعود رضایی
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اســت؛ چنان کــه از آن بــرای نگهــداری احشــام و دام در فصل هــای پاییــز و زمســتان )در فصل هــای 
بهــار و تابســتان، حیوانــات را در »په چیــه« نگهــداری می کننــد(، علوفــه، ادوات کشــاورزی، محصــوالت 
ــل  ــه دلی ــز ب ــتراح را نی ــد مس ــی؛ مانن ــی خدمات ــود. فضاهای ــتفاده می ش ــی و ... اس ــواد غذای ــاورزی، م کش
ــداث  ــه اح ــار طویل ــی در کن ــکونی و گاه ــای مس ــه دور از فض ــی ب ــتی در مکان ــائل بهداش ــت مس رعای
ــه اســم حمــام  ــی ب ــازل، فضای ــر من ــن بررســی ها نشــان می دهــد کــه در گذشــته، اکث ــد؛ همچنی می کردن
نداشــته اند و ســاکنان، جهــت اســتحمام از فضاهــای دیگــری؛ ماننــد »پشــت طارمــه« یــا از حمــام خانه هــای 

دیگــر اســتفاده می کرده انــد. 

بام بناها
»بــام در معمــاري ایــران، بخشــي از فضــاي زندگــي بــوده و عــاوه بــر داشــتن حجم هــاي پیچیــده و زیبــا، 
ــژاد، 1389: 12(.  ــه و پروردی ن ــت« )زندی ــه اس ــرار می گرفت ــتفاده ق ــورد اس ــاط، م ــوان حی ــه عن ــي ب گاه
بناهــای مــورد بررســی در روســتای هلســم، غالبــاً بام هــای مســطحی دارنــد. بــرای ســاخت ایــن بام  هــا، بــه 

صــورت زیــر عمــل می شــده اســت:
چــوب درختــان محلــی؛ از قبیــل بیــد و چنــار را بــر روی دیوارهــای قطــوری کــه بــه دلیــل جلوگیــری 
ــر 250 ســانتی متر، احــداث  ــدای حداکث ــا 70 ســانتی متر و بلن ــن 50 ت ــی بی ــا ضخامت ــاف حــرارت ب از ات
ــه جهــت زیبایــی ســقف و  ــد. ب ــار هــم )در فاصله هــای 10 ســانتی متری از هــم( می چیدن شــده اند، در کن
جلوگیــری از ریــزش خــاک و مصالــح تکمیل کننــدۀ بــام بــه داخــل فضاهــا از بامبــو بهــره می بردنــد )بامبــو 
ــار هــم،  ــا دقــت، بامبوهــا را در کن ــن صــورت کــه ب ــه ای ــد(؛ ب ــور می روی ــه وف ــن روســتا ب در اطــراف ای
می چیدنــد و بــا اســتفاده از نخ هــای حاصــل از پشــم گوســفند و بــز، آنهــا را بــه هــم وصــل می کردنــد و 
ــا اســتفاده از گیاهانــی چــون: شــیرین بیان،  ــز ب روی چوب هــا می گذاشــتند. منافــذ ریــز بیــن بامبوهــا را نی
کلــش گنــدم، شــلتوک و ... می پوشــاندند و در انتهــا نیــز بــا اســتفاده از مــات کاهــگل، روی ســقف را 
عایــق رطوبتــی می کردنــد )تصویــر شــمارۀ 5(. در بــام فضاهــای خدماتــی کــه از لحــاظ زیبایــی، اهمیــت 
ــا را  ــه آنه ــد؛ چنان ک ــتفاده می کردن ــوج اس ــج و مع ــای ک ــان و چوب ه ــۀ درخت ــت، از تن ــری داش کمت
ــرگ  ــاخ و ب ــتفاده از ش ــا اس ــز ب ــا را نی ــن فاصله ه ــد. ای ــم می چیدن ــانتی متری از ه ــای 150 س در فاصله ه
درختانــی ماننــد بلــوط می پوشــاندند و همچــون بــام فضاهــای مســکونی بــه پرکــردن حفره هــای ریــز بــا 

ــد. ــدود کاهــگل می کردن ــد؛ ســپس ان اســتفاده از گیاهــان مذکــور می پرداختن

گونه شناسی خانه های سنتی ...
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 ثبم ثٌبّب
ٞب٢ پ٥چ٥سٜ ٚ ظ٤جب، ٌب٣ٞ ثٝ ٖٙٛاٖ حزٓ زاقتٗ ٚ ٖالٜٚ ثط ثٛزٜثبْ زض ٕٔٗبض٢ ا٤طاٖ، ثرك٣ اظ فًب٢ ظ٘س٣ٌ »

ضٚؾتب٢ زض  ٔٛضز ثطضؾ٣ ثٙبٞب٢ .(12 :1389٘ػاز، )ظ٘س٤ٝ ٚ پطٚضز٢ «فتٝ اؾتٌط لطاض ٣ٔاؾتفبزٜ ، ٔٛضز ح٥بٌ
 قسٜ اؾت: ُٖٕ ٣ٔظ٤ط ثٝ نٛضت  ،ٞب ثبْا٤ٗ ؾبذت  ثطا٢ ٘س.زاض ٣ٔؿُح ٞب٢ ثبْ غبِجبًّٞؿٓ، 

ثب ثٝ ز٥ُِ ر٥ٌّٛط٢ اظ اتالف حطاضت ثط ض٢ٚ ز٤ٛاضٞب٢ لُٛض٢ وٝ چٛة زضذتبٖ ٔح٣ّ؛ اظ لج٥ُ ث٥س ٚ چٙبض ضا 
ٞب٢  زض فبنّٝ)زض وٙبض ٞٓ  ،ا٘ساحساث قسٜ ،ٔتطؾب٘ت٣ 250ٔتط ٚ ثّٙسا٢ حساوخط ؾب٘ت٣ 70تب  50يربٔت٣ ث٥ٗ 

 ثبْ ٠وٙٙس ثٝ رٟت ظ٤جب٣٤ ؾمف ٚ ر٥ٌّٛط٢ اظ ض٤عـ ذبن ٚ ٔهبِح تى٥ُٕ. چ٥س٘س ٣ٔ( تط٢ اظ ٞٓٔؾب٘ت٣ 10
 ،ثب زلت ثٝ ا٤ٗ نٛضت وٝ ؛ض٤ٚس( )ثبٔجٛ زض اَطاف ا٤ٗ ضٚؾتب ثٝ ٚفٛض ٣ٔ ٘سزثط ثٝ زاذُ فًبٞب اظ ثبٔجٛ ثٟطٜ ٣ٔ

آٟ٘ب ضا ثٝ ٞٓ ٚنُ  ،ٌٛؾفٙس ٚ ثعاظ پكٓ  حبنُٞب٢ ٘د ثب اؾتفبزٜ اظٚ  چ٥س٘س ٣ٔ ،زض وٙبض ٞٓثبٔجٛٞب ضا 
ث٥بٖ، وّف  ق٥ط٤ٗ چٖٛ:ٔٙبفص ض٤ع ث٥ٗ ثبٔجٛٞب ضا ٥٘ع ثب اؾتفبزٜ اظ ٥ٌبٞب٣٘  ٌصاقتٙس. ٣ٔٞب ٚ ض٢ٚ چٛة وطز٘س ٣ٔ

 وطز٘س ، ض٢ٚ ؾمف ضا ٖب٤ك ضَٛثت٣ ٣ٔوبٍُٞپٛقب٘س٘س ٚ زض ا٘تٟب ٥٘ع ثب اؾتفبزٜ اظ ٔالت  ٣ٌٔٙسْ، قّتٛن ٚ ... 
زضذتبٖ ٚ  ١، اظ تٙزاقت ا٥ٕٞت وٕتط٢ ،زض ثبْ فًبٞب٢ ذسٔبت٣ وٝ اظ ِحبِ ظ٤جب٣٤ .(5 ٠)ته٤ٛط قٕبض

ا٤ٗ  .چ٥س٘س ٣ٔٔتط٢ اظ ٞٓ ؾب٘ت٣ 150 ٞب٢ فبنّٝوٝ آٟ٘ب ضا زض  ؛ چٙبٖوطز٘س اؾتفبزٜ ٣ٔٞب٢ وذ ٚ ٔٗٛد  چٛة
ْ فًبٞب٢ ٔؿى٣٘ٛ ثٝ ثب ٕٞچٖٛٚ  پٛقب٘س٘س ٣ ٔب٘ٙس ثٌّٛ ٣ٔضا ٥٘ع ثب اؾتفبزٜ اظ قبخ ٚ ثطي زضذتب٘ ٞبٝ فبنّ

 .وطز٘س ٣ٔ وبٍُٞؾپؽ ا٘سٚز  پطزاذتٙس؛ ٣ٔٞب٢ ض٤ع ثب اؾتفبزٜ اظ ٥ٌبٞبٖ ٔصوٛض پطوطزٖ حفطٜ
 

 در ّلسن  سٌتٖثب هعوبرٕ إ  ًوبٖٗ اس اجشإ ثبم خبًِ .(5) ٓصَٗز شوبرت
 

گونه شناسی معماری بناهای مسکونی در بافت روستای هلسم هسکًَٖ در ثبفت رٍستبٕ ّلسنثٌبّبٕ شٌبسٖ هعوبرٕ گًَِ
بــا توجــه بــه مطالــب مذکــور، می تــوان معمــاری مســکن های روســتای هلســم را از چنــد دیــدگاه، مــورد 
ارزیابــی و گونه شناســی قــرار داد؛ البتــه بایــد توجــه داشــت کــه نحــوۀ زندگــی، نــوع معیشــت و اقتصــاد 
ســاکنان، اقلیــم و آب و هــوا و منابــع طبیعــی و مصالــح مــورد اســتفاده در ســاخت، بــر تنــوع و گوناگونــی 
ــه دار  ــۀ خانه هــای طارم ــی بناهــا در دو گون ــان فضای ــه، چیدم ــزوده اســت. در ادام پان هــای مســکونی اف

)ایــوان دار( و فاقــد طارمــه )دو طبقــه(، مــورد تحلیــل ســاختاری قــرا می گیــرد.
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 ّبٕ هَجَد در رٍستبٕ ّلسنٕ گًَِ(. تحل٘ل سبختبر1) ٓجذٍل شوبر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ُهَرد استفبد هصبلح ٌبتعذاد ث رٍستبٖٗ ٔخبً ٔگًَ
ضبٕ ٕ فهتَسظ سٗزثٌب

 هسکًَٖ 
 )هتز هزثع(

 زاضَبضٔٝ
 )زاضا٢ پص٤طا٣٤(

29 
 ا٢(پ٣: ؾًٙ القٝ، ٔبؾٝ ثبز٢ )ضٚزذب٘ٝ

 ز٤ٛاضٞب: ؾًٙ چٟبضتطاـ
 وبٍُٞؾمف: چٛة چٙبض، ثبٔجٛ، وّف، 

83 

 زاضَبضٔٝ
 پص٤طا٣٤( )فبلس

12 
 ا٢(پ٣: ؾًٙ القٝ، ٔبؾٝ ثبز٢ )ضٚزذب٘ٝ

 كتز٤ٛاضٞب: ؾًٙ چٟبض تطاـ، ذ
 وبٍُٞؾمف: چٛة چٙبض، ثبٔجٛ، وّف، 

56 

 زٚ َجمٝ
 )فبلس ا٤ٛاٖ(

4 

 ا٢(پ٣: ؾًٙ القٝ، ٔبؾٝ ثبز٢ )ضٚزذب٘ٝ
 وبٍُٞز٤ٛاضٞب: ذكت ٚ 

ؾمف: چٛة چٙبض ٚ ث٥س، ثبٔجٛ ٚ قبخ ٚ ثطي زضذتبٖ، وّف، 
 وبٍُٞ

42 

خانه های طارمه دار
ــۀ  ــه دو گون ــد و ب ــن روســتا را تشــکیل می دهن ــۀ بناهــای مســکونی ای ــوان دار، بیشــترین گون خانه هــای ای

مسعود رضایی
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خانه هــای دو اتاقــه و ســه اتاقــه تقســیم می شــوند )تصاویــر شــمارۀ 3 و 6(. فضاهــای نشــیمن، اتــاق خــواب، 
ــای دو  ــند. خانه ه ــتی می باش ــش زیس ــردی در بخ ــای عملک ــن فضاه ــوان از اصلی تری ــه و ای ــت طارم پش
ــد  ــن قشــر روســتایی کــه فاق ــه ضعیف تری ــب ب ــد فضــای نشــیمن )دیواخــان( هســتند، اغل ــه کــه فاق اتاق
زمین هــای کشــاورزی اند و بــه کارگــری مشــغول می باشــند، اختصــاص دارد. بــه طــور معمــول، 
خانه هــای طارمــه دار، دارای ســه اتــاق هســتند کــه دو اتــاق در اطــراف ایــوان و یــک اتــاق در پشــت آن 
ــع اســت و فضاهــای  ــن اتاق هــا واق ــه ای ــه و در محــل ورود ب ــی خان ــز در نمــای اصل ــوان نی ــرار دارد. ای ق
ــخ و ســرویس بهداشــتی در فضایــی خــارج از فضــای مســکونی ســاخته شــده اند. ــد مطب ــی؛ مانن خدمات
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 دارّبٕ عبرهِخبًِ
ٞب٢ زٚ اتبلٝ ذب٘ٝ ١ثٝ زٚ ٌٛ٘ ٚ سٙز٣ٔٞضا تكى٥ُ ا٤ٗ ضٚؾتب ٔؿى٣٘ٛ ثٙبٞب٢  ٤١ٗ ٌٛ٘ث٥كتط ،زاضٞب٢ ا٤ٛاٖذب٘ٝ

-ٚ ا٤ٛاٖ اظ ان٣ّ ، پكت َبضٔٝفًبٞب٢ ٘ك٥ٕٗ، اتبق ذٛاة .(6ٚ  3 ٠)تهب٤ٚط قٕبض قٛ٘ستمؿ٥ٓ ٣ٔ ٚ ؾٝ اتبلٝ
 ،ٙسٞؿتوٝ فبلس فًب٢ ٘ك٥ٕٗ )ز٤ٛاذبٖ(  ٞب٢ زٚ اتبلٝثبقٙس. ذب٤ٝ٘ؿت٣ ٣ٔتط٤ٗ فًبٞب٢ ّٖٕىطز٢ زض ثرف ظ

اذتهبل  ،ثبقٙسٚ ثٝ وبضٌط٢ ٔكغَٛ ٣ٔ ا٘س ٞب٢ وكبٚضظ٢تط٤ٗ لكط ضٚؾتب٣٤ وٝ فبلس ظ٥ٔٗثٝ ي٥ٗفاغّت 
ٚ ٤ه اتبق زض پكت ا٤ٛاٖ ٙس وٝ زٚ اتبق زض اَطاف ٞؿتؾٝ اتبق زاضا٢  ،زاضٞب٢ َبضٔٝ٘ٝبذ ،ثٝ َٛض َٕٔٗٛ زاضز.
ٔب٘ٙس  ؛فًبٞب٢ ذسٔبت٣ٚالٕ اؾت ٚ ٞب ثٝ ا٤ٗ اتبق زض ٕ٘ب٢ ان٣ّ ذب٘ٝ ٚ زض ٔحُ ٚضٚز٥٘ع ا٤ٛاٖ  .زاضزلطاض آٖ 

 ا٘س.ُٔجد ٚ ؾط٤ٚؽ ثٟساقت٣ زض فًب٣٤ ذبضد اظ فًب٢ ٔؿى٣٘ٛ ؾبذتٝ قسٜ
 

 دار دٍ اتبلِ در ّلسن(. پالى ٗک خبًٔ اَٗاى6تصَٗز شوبرٓ )
 

 دارّبٕ عبرهِارسٗبثٖ الگَّبٕ الل٘وٖ، فضبٖٗ ٍ عولکزدٕ خبًِ
 ثبقس.٣ٔ 1ثٝ  2 ،٘ؿجت ََٛ ثٝ ٖطو 

 ْوٙٙسٜ )ز٤ٛاضٞب٢ حٕبَ( زض فًب٢ زاذ٣ّ ثطا٢ تغ٥٥ط وبضثط٢ لبث٥ّت حصف ٚ ربثزب٣٤ ٖٙبنط رسا ٖس
 زض زاذُ ثٙب.

 ٝلبث٥ّت ٌؿتطـ زض ثٙبٞب٢ زٚ اتبل. 

  زضآٔس ضٚؾتب٣٤. الكبض وٓ ٚي٥ٗتوٛتبٜ ثٛزٖ ظٔبٖ ؾبذت، ٔتٙبؾت ثب 

  ض ؾبذت ثٙبٌُ ٚ ؾًٙ زذكت،  :ٔب٘ٙس ؛ٔهبِح ث٣ٔٛأىبٖ اؾتفبزٜ اظ. 

 ٜاؾت. ٣غطث -٣ٔٙس٢ اظ وٛضاٖ ٞٛا ٚ ٘ٛض ٔٙبؾت، وك٥س٣ٌ ا٤ٗ ثٙبٞب زض رٟت قطلثطا٢ ثٟط 

ارزیابی الگوهای اقلیمی، فضایی و عملکردی خانه های طارمه دار
 نسبت طول به عرض، 2 به 1 می باشد.

 عــدم قابلیــت حــذف و جابجایــی عناصــر جداکننــده )دیوارهــای حمــال( در فضــای داخلــی بــرای تغییــر 
کاربــری در داخــل بنــا.

 قابلیت گسترش در بناهای دو اتاقه.
 کوتاه بودن زمان ساخت، متناسب با وضعیت اقشار کم درآمد روستایی.

 امکان استفاده از مصالح بومی؛ مانند: خشت، گل و سنگ در ساخت بنا.
 برای بهره مندی از کوران هوا و نور مناسب، کشیدگی این بناها در جهت شرقی- غربی است.

 بــرای بهره منــدی از گرمــای حاصــل از تابــش آفتــاب در فصــل زمســتان، بازشــوهای جانــب جنوبــی، 
ــر از بازشــوهای شــمالی می باشــد. بزرگت

 عــدم تعبیــۀ بازشــوها در جناح هــای 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 بام های مسطح.
 قرارگیری ایوان در هستۀ مرکزی بنا.

گونه شناسی خانه های سنتی ...
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 نمای اصلی )ایوان( غالباً به سمت جنوب می باشد.
 استفاده از فرم مستطیلی )خطی( در ساخت فضای مسکونی.

ــرای  ــن، ب ــطح زمی ــانتی متر از س ــا 50 س ــدود 30 ت ــی در ح ــا ارتفاع ــوان( ب ــو ای ــه )جل ــاد ورطارم  ایج
ــا. ــل بن ــه داخ ــی ب ــل از بارندگ ــطحی حاص ــای س ــری از ورود آب ه جلوگی

خانه های فاقد طارمه )دو طبقه(
ــم در  ــیب مای ــا ش ــه ای ب ــتانی و کوهپای ــۀ کوهس ــتاهای گون ــود در روس ــای موج ــر از الگوه ــی دیگ یک
ــی در روســتای  ــن خانه های ــوان اســت. ســاخت چنی ــد ای ــه و فاق ــران، خانه هــای دو طبق نواحــی غــرب ای
ــوده اســت. می تــوان  ــان خانگــه«، ب ــۀ کــوه »ب ــه دلیــل کمبــود زمیــن و قرارگیــری در دامن هلســم، تنهــا ب
گفــت تنهــا ســاکنان ایــن بناهــا، اقشــار دامــدار هســتند و اصلی تریــن فضاهــای عملکــردی و زیســتی در  

ــار.  چنیــن بناهایــی؛ عبارتنــد از: کاهــدان، طویلــه، خــواب، نشــیمن و انب
ســاختار فضایــی بناهــای فاقــد ایــوان، بــه گونــه ای اســت کــه طبقــۀ زیریــن، بــه انبــار، طویلــه و کاهدان 
و طبقــۀ بــاال بــه فضاهــای خــواب و نشــیمن، اختصــاص یافتــه اســت. از پشــت باِم کاهــداِن ایــن بناهــا نیــز 
ــان  ــه ای از پ ــر شــمارۀ )7( نمون ــاط و محــل نشــیمن تابســتانه اســتفاده می شــود. در تصوی ــوان حی ــه عن ب

ــه بناهــا ارائــه شــده اســت. این گون

17 

 

 ٜثعضٌتط اظ  ،آفتبة زض فهُ ظٔؿتبٖ، ثبظقٛٞب٢ رب٘ت رٙٛث٣ حبنُ اظ تبثف ٔٙس٢ اظ ٌطٔب٢ثطا٢ ثٟط
 ثبقس.ثبظقٛٞب٢ قٕب٣ِ ٣ٔ

 ٔٙٓٛض ر٥ٌّٛط٢ اظ ٚضٚز ثبزٞب٢ ٔعاحٓ ٚ ٞب٢ قطل٣ ٚ غطث٣ ثٙب، ثٝ  ٖسْ تٗج١٥ ثبظقٛٞب زض رٙبح
 ارتٙبة اظ ٚضٚز اق١ٗ آفتبة غطث٣ زض فهُ تبثؿتبٖ ثٝ زاذُ ثٙب. 

 ْٞب٢ ٔؿُح.اؾتفبزٜ اظ ثب 

 ٔطوع٢ ثٙب. ١لطاض٥ٌط٢ ا٤ٛاٖ زض ٞؿت 

 ثبقس.ٕ٘ب٢ ان٣ّ )ا٤ٛاٖ( غبِجبً ثٝ ؾٕت رٙٛة ٣ٔ 

 .اؾتفبزٜ اظ فطْ ٔؿت٣ّ٥ُ )ذ٣ُ( زض ؾبذت فًب٢ ٔؿى٣٘ٛ 

 ثطا٢ ر٥ٌّٛط٢ اظ  ،ظ٥ٔٗؾُح اظ ٔتط ؾب٘ت٣ 50 تب 30 اضتفب٣ٖ زض حسٚز ثبٚضَبضٔٝ )رّٛ ا٤ٛاٖ( ز ا٤زب
 ٞب٢ ؾُح٣ حبنُ اظ ثبض٘س٣ٌ ثٝ زاذُ ثٙب.ٚضٚز آة

 
 (دٍ عجمِفبلذ عبرهِ )ّبٕ خبًِ

ا٤طاٖ،  ا٢ ثب ق٥ت ٔال٤ٓ زض ٘ٛاح٣ غطةٝوٛٞؿتب٣٘ ٚ وٛٞپب٤ ٤١ى٣ ز٤ٍط اظ اٍِٛٞب٢ ٔٛرٛز زض ضٚؾتبٞب٢ ٌٛ٘
ثٝ ز٥ُِ وٕجٛز ظ٥ٔٗ ٚ  تٟٙب ،زض ضٚؾتب٢ ّٞؿٓ ٣ٞب٤ ذب٘ٝچ٥ٙٗ ؾبذت  .اؾتٞب٢ زٚ َجمٝ ٚ فبلس ا٤ٛاٖ ذب٘ٝ

 ٚ ٞؿتٙسالكبض زأساض  تٟٙب ؾبوٙبٖ ا٤ٗ ثٙبٞب، تٛاٖ ٌفت . ٣ٔاؾت ثٛزٜ ،«ثبٖ ذبٍ٘ٝ»وٜٛ  ١لطاض٥ٌط٢ زض زأٙ
  ٚ ا٘جبض. ، ٤َّٛٝ، ذٛاة، ٘ك٥ٕٗوبٞساٖٖجبضتٙس اظ:  ؛٣٤ثٙبٞبچ٥ٙٗ   زضتط٤ٗ فًبٞب٢ ّٖٕىطز٢ ٚ ظ٤ؿت٣ ان٣ّ

َجم١ ثبال ثٝ ٚ  وبٞساٖثٝ ا٘جبض، ٤َّٛٝ ٚ  ،ظ٤ط٤ٗ وٝ َجم١اؾت  ا٢ثٝ ٌٛ٘ٝ ،ؾبذتبض فًب٣٤ ثٙبٞب٢ فبلس ا٤ٛاٖ
ثٝ ٖٙٛاٖ ح٥بٌ ٚ ٔحُ ٘ك٥ٕٗ  ٥٘ع ا٤ٗ ثٙبٞب وبٞساِٖ ثبِْاظ پكت ت.اؾاذتهبل ٤بفتٝ  ،٘ك٥ٕٗ ٚ فًبٞب٢ ذٛاة

 ٌٛ٘ٝ ثٙبٞب اضائٝ قسٜ اؾت.ا٢ اظ پالٖ ا٤ٗ( 7ٕٝ٘ٛ٘) ٠زض ته٤ٛط قٕبض قٛز.ب٘ٝ اؾتفبزٜ ٣ٔتبثؿت
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 إ دٍ عجمِ در رٍستبٕ ّلسن پالى خبًِ .(7) ٓصَٗز شوبرت
 
 

 فبلذ عبرهِ )دٍ عجمِ(ارسٗبثٖ الگَّبٕ الل٘وٖ، فضبٖٗ ٍ عولکزدٕ 
 ثبقس.٣ٔ 1ثٝ  1 ،٘ؿجت ََٛ ثٝ ٖطو 

 ٔٛضز اؾتفبزٜ  (ذٛاة ٚ ٘ك٥ٕٗ)ا٘س، ثٝ ٖٙٛاٖ فًبٞب٢ ؾىٛ٘ت٣ لطاض ٌطفتٝ ثبال ١فًبٞب٣٤ وٝ زض َجم
 .ا٘س قسٜٚالٕ ٕٞىف  ١زض َجم (وبٞسا٤َّٖٛٝ ٚ  ،ا٘جبض٥ٌط٘س ٚ فًبٞب٢ ذسٔبت٣ )ض ٣ٔلطا

 ٜثطا٢ فطاض اظ  ٞؿتٙسثعضٌتط  ،رٙٛث٣ رٙبح ٥ٌ٢ط٢ اظ تبثف آفتبة زض فهُ تبثؿتبٖ، ثبظقٛٞبثطا٢ ثٟط ٚ
 زض رٟت رٙٛث٣ لطاض ٌطفتٝ اؾت. ،تٟٙب زضة ٚضٚز ثٝ فًبٞب٢ ٔؿى٣٘ٛ ،ث٣ زض فهُ تبثؿتبٖآفتبة غط

 ٝ٘ٞؿتٙستط٢ ثطذٛضزاض اظ ت٤ٟٛٝ ٚ ٘ٛض٥ٌط٢ ٔٙبؾت ،ٞب ثٝ ز٥ُِ لطاض٥ٌط٢ زض اضتفبٔا٤ٗ ذب. 

 ٞب٢ ٔىٗت ٔؿت٥ُُ اؾتفبزٜ قسٜ اؾت.اظ فطْ ،ثٝ ِحبِ فط٣ٔ 

 اَٚ ثٟطٜ  ١زض َجمثطا٢ ٌطْ وطزٖ فًب٢ ؾىٛ٘ت٣  ،ٕٞىف ٔب٢ ٘بق٣ اظ ٚرٛز ح٥ٛا٘بت زض َجم١اظ ٌط
 ثط٘س.٣ٔ

  ْ٢ٞب٢ التهبز فٗب٥ِت طا٢ ا٘زبْث ٣ٔىب٘، ثٝ ٖٙٛاٖ ٕٞچ٥ٙٗاَٚ؛  ١ثٝ ٖٙٛاٖ ح٥بٌ َجم ،وبٞساٖاظ ثب 
 .قٛز اؾتفبزٜ ٣ٔ ثبف٣ ٚ ... ثبف٣، ربر٥ٓثبف٣، ض٤ؿٙس٣ٌ، چ٥تلب٣ِ ؛ ٕٞچٖٛ:ظ٘بٖ ضٚؾتب

 ٝال٤ب٢ ثزض ثطاثط  ت ثٙبٔمبٚٔثطزٖ ثبال ؾبظ٢ ٚ ٔٛرت ؾجه ،ٞب٢ زاذُ ثٙبٞب زض رساضٜٚرٛز َبلچ
 ز.قٛ َج٣ٗ٥ )ظِعِٝ( ٣ٔ

 
 هسکًَٖ در رٍستبٕ ّلسنثٌبّبٕ عزاحٖ هعوبرٕ  ثزإ ّٖبٗتَصِ٘
 ٞب٢ ٔتٙبؾت ثب ثبفت ث٣ٔٛ ضٚؾتب.ثطا٢ اؾتفبزٜ اظ ٔهبِح ٚ ٘مكٝ ،يٛاثٍ ٚ اٍِٛٞب٢ ٔٙبؾت ١اضائ 

 ٖقٛز ٣ٔضٚؾتب٥٤بٖ  ٠اؾتفبزٞب٢ قٟط٢ وٝ ٔٛرت حصف ٤ب تغ٥٥ط فًبٞب٢ ٔٛضز ٖسْ اؾتفبزٜ اظ پال. 

 ٗر٣٤ٛ زض تٛا٘س ٔٛرت نطفٝاظ ّٖٕىطزٞب ٚ ضٖب٤ت انَٛ ال٣ٕ٥ّ زض ثٙبٞب٢ ؾٙت٣ وٝ ٣ٔ اٍِٛ ٌطفت
اظ  ٥ٌط٢ ثٟطٜ ،اظ َطف٣ ؛سوٙٞع٤ٙٝ ٚ ا٘طغ٢ قٛز ٚ قطا٤ٍ آؾب٤ف ضا زض زاذُ ثٙبٞب٢ رس٤س فطاٞٓ 

 ٕ٘ب٤س. ت ٚاضز ٣ٔٗا٤ٍبٖ، وٕتط٤ٗ آؾ٥ت ضا ثٝ َج٥ٞب٢ ضا٘طغ٢

 .ٔطٔت ثٙبٞب٢ ٔؿى٣٘ٛ ؾٙت٣ ضٚؾتب 

 ٓؾبظ٢ ٚ ر٥ٌّٛط٢ اظ ٌؿتطـ ثٙبٞب٢ رس٤س زض اضاي٣ وكبٚضظ٢ اَطاف ضٚؾتب.تأو٥س ثط تطاو 

  حفّ ؾ٥ٕب٢ ضٚؾتب. اؾتفبزٜ اظ ٔهبِح ٔٙبؾت ٔح٣ّ ٚ ٍٕٖٞٛ ثب ثبفت ؾٙت٣، ثٝ رٟت 

ارزیابی الگوهای اقلیمی، فضایی و عملکردی فاقد طارمه )دو طبقه(
 نسبت طول به عرض، 1 به 1 می باشد.

ــیمن(  ــواب و نش ــکونتی )خ ــای س ــوان فضاه ــه عن ــد، ب ــرار گرفته ان ــاال ق ــۀ ب ــه در طبق ــی ک  فضاهای
ــف  ــۀ همک ــدان( در طبق ــه و کاه ــار، طویل ــی )انب ــای خدمات ــد و فضاه ــرار می گیرن ــتفاده ق ــورد اس م

ــده اند. ــع ش واق
ــر هســتند و  ــی، بزرگت ــاح جنوب ــاب در فصــل تابســتان، بازشــوهای جن ــش آفت ــری از تاب ــرای بهره گی  ب
بــرای فــرار از آفتــاب غربــی در فصــل تابســتان، تنهــا درب ورود بــه فضاهــای مســکونی، در جهــت جنوبی 

مسعود رضایی
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قــرار گرفتــه اســت.
 این خانه ها به دلیل قرارگیری در ارتفاع، از تهویه و نورگیری مناسب تری برخوردار هستند.

 به لحاظ فرمی، از فرم های مکعب مستطیل استفاده شده است.
 از گرمــای ناشــی از وجــود حیوانــات در طبقــۀ همکــف، بــرای گــرم کــردن فضــای ســکونتی در طبقۀ 

اول بهــره می برنــد.
ــرای انجــام فعالیت هــای  ــی ب ــوان مکان ــه عن ــن، ب ــاط طبقــۀ اول؛ همچنی ــوان حی ــه عن ــام کاهــدان، ب  از ب
اقتصــادی زنــان روســتا؛ همچــون: قالی بافــی، ریســندگی، چیت بافــی، جاجیم بافــی و ... اســتفاده می شــود.

 وجــود طاقچه هــا در جداره هــای داخــل بنــا، موجــب سبک ســازی و بــاال بــردن مقاومــت بنــا در برابــر 
بایــای طبیعــی )زلزلــه( می شــود.

توصیه هایی برای طراحی معماری بناهای مسکونی در روستای هلسم
ــی  ــت بوم ــا باف ــب ب ــه های متناس ــح و نقش ــتفاده از مصال ــرای اس ــب، ب ــای مناس ــط و الگوه ــۀ ضواب • ارائ

روســتا.
• عــدم اســتفاده از پان هــای شــهری کــه موجــب حــذف یــا تغییــر فضاهــای مــورد اســتفادۀ روســتاییان 

می شــود.
• الگــو گرفتــن از عملکردهــا و رعایــت اصــول اقلیمــی در بناهــای ســنتی کــه می توانــد موجــب 
ــد؛ از  ــد فراهــم کن ــرژی شــود و شــرایط آســایش را در داخــل بناهــای جدی ــه و ان ــی در هزین صرفه جوی

طرفــی، بهره گیــری از انرژی هــای رایــگان، کمتریــن آســیب را بــه طبیعــت وارد می نمایــد. 
• مرمت بناهای مسکونی سنتی روستا.

ــد در اراضــی کشــاورزی اطــراف  ــری از گســترش بناهــای جدی ــر تراکم ســازی و جلوگی ــد ب • تأکی
روســتا.

• استفاده از مصالح مناسب محلی و همگون با بافت سنتی، به جهت حفظ سیمای روستا. 
• پان بناهای جدید می بایست متناسب با اقلیم، فرهنگ و اقتصاد روستا طراحی شوند.

ــان  ــی چیدم ــت طراح ــنتی، در جه ــای س ــی خانه ه ــان فضای ــذار در چیدم ــل تأثیرگ ــتفاده از عوام • اس
ــاز. ــای نوس ــی خانه ه فضای

نتیجه گیری
ســکونت گاه های روســتایی، بــه عنــوان پدیده هــای جغرافیایــی، نمــود فضایــی و عینــی عوامــل طبیعــی، 
اجتماعــی، اقتصــادی، سیاســی و فرهنگــی هســتند کــه در بســتر طبیعــت و در چارچــوب مناســبات انســان 
ــارت دیگــر، واحدهــای ســکونت گاهی روســتایی  ــه عب ــد؛ ب ــان، شــکل گرفته ان ــط در گــذر زم و محی

گونه شناسی خانه های سنتی ...
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در ایــران، بــه تبعیــت از تنــوع ناحیــه ای و منطقــه ای عوامــل محیــط طبیعــی- اکولوژیــک از یــک  ســو و 
درجــۀ تأثیرگــذاری متفــاوت نیروهــا و عوامــل سیاســی، اجتماعــی و اقتصــادی از دیگــر ســو، بــه نحــوی 
ــود را  ــروزی خ ــکل ام ــان ش ــذر زم ــده و در گ ــا ش ــه ای برپ ــه ای و منطق ــای ناحی ــا تفاوت ه ــوع و ب متن
یافته انــد. بــر ایــن مبنــا، روســتای هلســم بــا توجــه بــه جغرافیــا و عوامــل اقلیمــی، دو شــیوۀ شــکل گیری 
ــر اســاس  ــرای کشــاورزی؛ 2. ب ــز ب ــه و زمین هــای حاصلخی ــر اســاس مســیر رودخان داشــته اســت: 1. ب

توپوگرافــی و شــیب کــوه.
بررســی گونه شناســی مســکن روســتایی و ارزیابــی الگــوی فضایــی - عملکــردی و اقلیمــی، مهمتریــن 
ــد: 1. شــکل گیری  ــن می کن ــن شــرح تبیی ــادی هلســم را بدی ویژگی هــای معمــاری بناهــای ســنتی در آب
فضاهــای گوناگــون مســکن روســتا بــر اســاس معیشــت و اقتصــاد خانــواده می باشــد؛ 2. معمــاری روســتا 
ــه وجــود  ــم می  باشــد کــه زمینه ســاز ب ــا شــیب مای ــه ای ب ــی از معمــاری رّده دشــتی و رّده کوهپای ترکیب
ــل اقلیمــی،  ــا عوام ــه(، متناســب ب ــه )دو طبق ــد طارم ــه و فاق ــد اتاق ــا چن ــه داِر دو ی آمــدن خانه هــای طارم

معیشــتی و فرهنگــی مــردم شــده اســت. 
نــگاه ایــن پژوهــش بــه آینــده چنیــن اســت: مســتندنگاری چنیــن روســتاهایی، موجــب خلــق مــدارک 
و اســنادی می شــود کــه بــر اســاس آنهــا، می تــوان 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 
ــا بافــت روســتایی، ســبب بی هویتــی، تغییــر یــا حــذف معمــاری  ــه دلیــل عــدم همخوانــی و همراهــی ب ب
روســتایی، تغییــر در نــوع ارتبــاط بــا محیــط و عــدم بهره بــرداری 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، گونه شناســی معمــاری روســتایی در مناطــق مختلــف 
ــرد آنهــا از جنبه هــای  ــه لحــاظ کارب ــل اجــزا و عناصــر واحدهــای مســکونی روســتایی، ب و نقــد و تحلی
گوناگــون، ضــرورت دارد؛ همچنیــن الزم اســت هــر یــک از نیازهــا و خواســته های ســکونتی، بــه طــور 
ویــژه ای مــورد بررســی قــرار گیــرد تــا بهتریــن گزینه هــا بــرای کالبــد و عناصــر مســکن انتخــاب شــود. 
بــرای پاســخگویی بــه دگرگونی هــا نیــز، بایــد ســاختارهای اجتماعــی و نیازهــای فرهنگــی روســتاییان در 

پهنه هــای جغرافیایــی مختلــف در نظــر گرفتــه شــود.
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