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B

ACKGROUND AND OBJECTIVES: Rural architecture is formed in the context of nature.
A link between man and nature is created based on this architecture, which requires
applied art to serve human needs. The best way to understand this art is to refer to the
existing examples of its identification and analysis. Studying the construction technics
of rural architecture is one of the most important ways to understand the vernacular
architecture of any land. Leives is located 80 km northeast of Dezful. The village is at
the hillside of Langar Mountain. The most important historical places in this village are
GadamGah of Leives village and the tomb of Gusheh village (10km south of Leives).

M

ETHODS: The present research is of a qualitative type that uses the grounded theory
method. The field survey method was used to collect data and documentation. This
article is the subject of empirical research that uses multiple sources and evidence to
study the architecture of Leives village in its natural context. The architecture of Leives
village is a cohesive whole created by its architectural details and structural techniques. To
understand this whole, based on its components, cognition, and analysis of the village is
described in two macro and micro scales.

F

INDINGS: Leives village is divided into Ashiriha and Dinavarha neighborhoods. Leives
village development process considering historical and constructional evolution
includes 1. The initial core of the village formed around GadamGah and a monument
named castle in Dinavarha neighborhood. 2. Dinavarha neighborhood (east of the village)
3. Ashiriha neighborhood (west of the village) 4. New buildings with vernacular materials.
5. New buildings with cement blocks and iron beams. For construction analysis of village
streams, the seasonal water flow path in the village is investigated. Water can play
both destructive or constructive roles –depending on human brilliance in the choice of
location settlement. There are one surrounding stream and three inner minor streams
in the village. These streams have some benefits: making two gardens in the south and
southwest, using the stream as a route, and creating a natural borderline between Ashiriha
and Dinavarha neighborhoods. The structural morphology of the village is described
in a macro-scale, including the routes (The village Passages have numerous warps and
varying widths throughout, indicating that the village’s fabric has gradually developed by
natural growth), and the direction and orientation of the houses, which is the same as
the direction of the mountain -northwest, southeast. Therefore, the openings are facing
southwest for utilizing the maximum solar radiation to warm inside the house and provide
interior lighting). The stepped architecture, micro-scale includes: entrance quality and
openings sizes (hard climates (cold winters and direct sunlight in summers), the need to
protect the interior from unexpected invasions of humans and insects, the lack of suitable
materials for making doors and windows, and a ceiling beam are some of the reasons for
the small size and the limited number of the doors, and windows). Used materials (stone
and plaster), roofing technique (typically are arched), roof water isolation (usage of the
free space between arch and roof as a wheat silo), tabo (large Cereal storage container
https://dx.doi.org/10.30475/ISAU.2021.221675.1362
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which is going to be built with clay inside building simultaneously with the construction of
the building) are also investigated.

C

ONCLUSION: The findings of this study emphasize the importance of choosing a
suitable place to satisfy the living needs of villagers. Continuing to live in one place for
centuries requires precise location choice in nature. In the village of Leives, the mountain
direction and streams are the main factors in locating. Fields and gardens are at the south
of the village, and the mountain protects the village like a strong barrier in the north. Being
located next to the Langar Mountain brings security for the residents. Also, the farmers
benefit from the good view of their cultivated lands. Living in this place requires its specific
customs and behavior, and these customs also create their unique architecture. Selfsufficiency on a domestic scale, limited connections with other towns and villages, living
between settlement and migration, nature dependency define the specific lifestyle of
people in Leives. For this reason, there is no infrastructure designed for social life (such as
the bazaar, mosque, and even designed neighborhood center). Finally, Leives architectural
analysis can be described in this way: creativity in vernacular architecture is equivalent to
the best, most simple, and most available answer to noble and basic human needs.

HIGHLIGHTS:
- The influential components of Leives architecture are Being far away from Population
centers and insecurity, the vegetation of the area, the materials available and the specific
location of the village near the Langar Mountain.
- Recognition and analysis of stream and their role in the formation of neighborhood units,
stone and gypsum arch structures, unique food storage warehouses and gardens around
the village are the most significant measures to understand the architecture of Leives
village.
- Creativity in rural architecture is manifested in the form of finding the best, most simple
and most available solutions in response to basic human needs.
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معمــاری بومــی روســتایی در بســتر طبیعــت شــکل میگیــرد و پیونــدی بیــن انســان و طبیعــت
بــر اســاس ایــن معمــاری ایجــاد میگــردد کــه الزمــه آن هنــری کاربــردی در خدمــت نیــاز
انســان اســت .بــرای فهــم ایــن هنــر رجــوع بــه نمونههــای موجــود و شــناخت و تحلیــل آنهــا
بهتریــن مســیر اســت .هــدف مقالــه حاضــر شــناخت و تحلیــل دالیــل شــکلگیری یکــی از
روســتاهای منحصربفــرد معمــاری ایرانــی اســت .روســتای لیــوس عــاوه بــر اینکــه حامــل
الگوهــای معمــاری بومــی روســتایی ایــران اســت ،ویژگیهــای کالبــدی خاصــی دارد کــه برآمــده
از محیــط شــکلگیری روســتا -کوهپایههــای جنــوب غربــی زاگــرس -اســت .بــر مبنــای هــدف
شــناخت معمــاری بومــی در روســتای لیــوس ســؤال ،اســتقالل در ساختوســاز(بومآورد بــودن
معمــاری روســتای لیــوس) و پیونــد بــا محیــط پیرامــون چگونــه باعــث بــروز عناصــر معمــاری
و ســاختاری و فرمهــای جدیــد در ایــن روســتا شــده اســت؟ شــکل میگیرنــد .بنابرایــن روش
میدانــی و پیمایشــی بــرای گــردآوری اطالعــات و پــس از آن تحلیــل مطالعــه مــوردی مبنــای روش
تحقیــق قــرار گرفــت .روســتای ليــوس در  80کيلومتــری شــمال شــرق دزفــول ،در دامنــه کوهــی
صخــرهای قــرار دارد .تحلیــل کالبــد روســتا در دو مقیــاس کالن شــامل :معابــر ،جهتگیــری
خانههــا و بازشــوها ،معمــاری پلکانــی؛ و خــرد شــامل :کیفیــت ورود و ابعــاد بازشــوها ،مصالــح،
پوشــشها ،کنوســازی و عایقبنــدی بــام ،تابــو (ظــرف ســفالی بــزرگ بــرای ذخیــره حبوبــات)،
انجــام میشــود .نتیجــه ایــن شــناخت و تحلیــل نشــان میدهــد کــه شــکل خــاص زندگــی
مــردم لیوس(لــزوم رعایــت مســائل امنیتــی ،زندگــی در حالتــی بیــن یکجانشــینی و کــوچ و ایجــاد
واحدهــای مســتقل زیســتی در قالــب خانــه) دلیــل عــدم وجــود عناصــر معمــاری زیرســاختی
زندگــی اجتماعی(بــازار ،مســجد و مرکــز محل ـهای از پیــش فکــر شــده) اســت .ایــن نــوع زندگــی،
معمــاری ایجــاد میکنــد کــه بــر اســاس آن میتــوان ادعــا کــرد خالقیــت در معمــاری بومــی بــه
معنــی ســادهترین و دمدســتترین پاســخ بــه نیازهــای اصیــل و مبنایــی انســان اســت.
نکات شاخص
 مؤلفههــای تأثیرگــذار بــر معمــاری لیــوس دورافتــاده بــودن و ناامنــی ،پوشــش گیاهــی منطقــه ،مصالــح در دســترس ومکانیابــی خــاص روســتا در جــوار کــوه لنگــر هســتند.
 شــناخت و تحلیــل مســیلهای عبــور آب و نقــش آنهــا در شــکلگیری واحدهــای همســایگی ،ســازههای طاقــی ســنگو گچــی ،انبارهــای منحصربفــرد ذخیــره مــواد غذایــی و باغهــای پیرامــون روســتا از شــاخصترین اقدامــات در جهــت فهــم
معمــاری روســتای لیوس هســتند.
 خالقیــت در معمــاری روســتایی در قالــب یافتــن بهتریــن ،ســادهترین و دردســترسترین راهکارهــا در پاســخ بــه نیازهــایاولیــه انســان نمــود مییابــد.

نحوه ارجاع به مقاله
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پیــش از ورود بــه بحــث شــناخت ،الزم اســت تفکــر
شــکلدهنده معمــاری بومــی روســتایی را بــه اختصــار
بشناســیم .چراکــه در ایــن معمــاری طبیعــت ،بســتر بــروز
خالقیــت معمارانــه اســت و محصولــش نیــز بیشــتر از آنکه
نمایانگــر بدعتهــای هنــری باشــد ،معــرف چگونگــی
تعامــل انســان و طبیعــت اســت .معمــاری بومــی روســتایی
دارای آزاداندیشــی و حتــی نوعــی عــدم تعلــق  -بــه ســبک
یــا الگوهــای هنــری خــاص -اســت .جــای ایــن عــدم تعلــق
بــه ســبکهای هنــری را همزیســتی بــا طبیعــت پــر
کــرده اســت و بــه همیــن دلیــل نیــز "روســتا گذشــته از
ویژگیهــای اجتماعــی ،سیاســی و فرهنگــی خــاص خــود،
واحــدی اســت کــه میتوانــد بینیــاز از دنیــای خــارج
بــه حیــات خــود ادامــه دهــد .در طــول تاریــخ روســتا بــه
صــورت مرکــز تجمعــی قــادر بــوده اســت نیازهــای خــود را
بــدون کمــک مــردم نقــاط دیگــر تأمیــن کنــد و بــه حیــات
خــود ادامــه دهــد )Rezvani, 2002, 23( ".خالقیــت در
معمــاری روســتایی ســادهتر و بیقیــد و بندتــر از معمــاری
شــهری اســت .عمــل خالقــه در ایــن تفکــر بــرای رفــع نیــاز
اســت نــه پیراســتن خــود نیــاز یا ابــزار رفــع آن .فــرد خالق
در ایــن تفکــر وظیفــه دارد بــه نیازهــا بــا حداقــل امکانــات
و کمتریــن مداخلــه در طبیعــت پاســخ گویــد .خوانــش و
فهــم محیــط در ایــن معمــاری نقــش مهمــی دارد و مصالــح
صرفـاً مــوادی در اختیــار هنرمنــد نیســتند؛ بلکــه بــا توجــه
خصوصیــات خــود دارای نقشــی تعیینکننــده هســتند.
"بــه اعتقــاد میــکل آنــژ فرمــی کــه هنرمنــد بــه مصالــح
میبخشــد نــه تنهــا در ذهــن هنرمنــد ،بلکــه از پیــش در
خــود مصالــح وجــود دارد .بنابرایــن هنرمنــد همــواره در
کشــاکش متافیزیکــی بــا فــرم و اســرار طبیعــت اســت".
(.)Antoniadis, 2009, 406

هــدف ایــن مقالــه معرفــی کامــل و جامعــی از معمــاری
خاصــی اســت کــه در بســتر طبیعتــی بکــر و ناشــناخته
و تعامــات اجتماعــی حاصــل از آن (بــه عنــوان یکــی از
مصادیــق منحصربفــرد معمــاری بومــی ایــران) شــکل گرفته
اســت .معمــاری بــا مصالــح ســنگ قلــوه و گــچ نیمپختــه
نیمکــوب در دامنههــای زاگــرس پهنــهای وســیع را در
اســتانهای ایــام ،خوزســتان و بوشــهر دربرگرفتــه و در
معمــاری روســتایی کــه وابســتگی بیشــتری بــه مصالــح
موجــود در بســتر خــود دارد ،نمونههــای منحصربفــردی
از خــود بــه جــای گذاشــته اســت .روســتای لیــوس واقــع
در شــمال خوزســتان یکــی از ایــن نمونههــای دور از
دســترس و توجــه و طبع ـاً بکــر اســت .شــناخت کالبــدی
روســتای لیــوس و پژوهشهــای مشــابه آن در راســتای
ارائــه تعریفــی جامعتــر و واقعیتــر از معمــاری ایرانــی
و اجتنــاب از منحصــر کــردن معمــاری ایرانــی بــه تعــداد
محــدودی بنــا و مجموعــه شــناخته شــده الزم اســت .ایــن
شــناخت تنــوع فنــون ســاخت و فضاســازیهای حاصــل
از آن را بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن وجــوه معمــاری
ایرانــی ،کــه برخواســته از بســتر اقلیمــی متنــوع اســت،
تقویــت میکنــد .بــر همیــن اســاس ســؤال زیــر شــکل
میگیــرد:

شناخت و تحلیل کالبدی معماری بومی روستای لیوس

اســتقالل در ساختوســاز (بــومآورد بــودن معمــاری
روســتای لیــوس) و پیونــد بــا محیــط پیرامــون چگونــه
باعــث بــروز عناصــر معمــاری و ســاختاری و فرمهــای
جدیــد در ایــن روســتا شــده اســت؟

مبانی نظری

"معمــاری بومــی شــاخهای از معمــاری بــر پایــه
نیازهــای منطقـهای و مصالــح ســاختمانی اســتSaadat,(".
 )Kariminejad and Pouralikhani, 2015, 2در تــاش
بــرای شــناخت مصداقــی از معمــاری بومــی ایرانــی ،مبانــی
نظــری حاکــم بــر ایــن پژوهــش بــر اســاس اهمیــت نقــش
واســطهگری معمــاری در پیونــد انســان بــا طبیعــت بــه
عنــوان بســتر شــکل میگیــرد .هرچنــد انســان بیواســطه
بــا طبیعــت در ارتبــاط اســت ،امــا معمــاری بــه ایــن ارتبــاط
شــکل بــادوام میدهــد و پایــداری آن را تضمیــن میکنــد.
عــاوه بــر آن باعــث ارتقــاء کیفیــت ایــن ارتبــاط میشــود.
در ایــن معمــاری انســان میکوشــد ،قابلیتهــای آشــکار
و پنهــان موجــود در طبیعــت را درک کنــد و از آنهــا بهــره
ببــرد .ایــن وابســتگی بــه بســتر ،اســتقالل بــه همــراه دارد.
اکثــر روســتاهای دورافتــاده ایــران ،بــه دلیــل عــدم امــکان
تعامــل بــا شــهرهای بــزرگ و دیگــر مجتمعهــای زیســتی،
بــه خودکفایــی در مصالــح و فنــون ســاخت میرســند .بــر
همیــن اســاس بعض ـاً از مصالحــی اســتفاده میکننــد کــه
منحصربفــرد اســت و فنــون ســاختی خلــق میکننــد کــه
فقــط در منطقــهای محــدود مشــاهده میشــود .خوانــش
کالبــد ایــن روســتاها ،فهــم چگونگــی زیســت پایــدار در
کشــوری بــا تنــوع اقلیمــی بــاال و خرداقلیمهــای کوچــک
و متنــوع را فراهــم میکنــد.
مطالعــات صــورت گرفتــه در زمینــه شــناخت
روســتاهای متنــوع ایــران بــر اصــل فــوق صحــه
میگذارنــد و اهمیــت اقلیــم ،اقتصــاد معیشــت ،بــومآورد
بــودن مصالــح ،امنیــت و خودکفایــی واحدهــای زیســتی
روســتایی را تأکیــد میکننــد .مقــاالت متعــددی بــه
تشــریح ایــن ابعــاد پرداختهانــد ،کــه همگــی بــر اهمیــت
بســتر در شــکلگیری محیــط روســتا (بــه عنــوان
اصلــی ثابــت ،امــا دارای نمودهایــی متنــوع و وابســته
بــه اقلیــم) تأکیــد دارنــد .ایــن اهمیــت تــا حــدی اســت
کــه میتــوان ادعــا کــرد معمــاری روســتایی الحــاق
بــه طبیعــت نیســت ،عضــوی از خــود طبیعــت اســت.
"مــکان روســتا ،نــه فضــای بــه عــاوه کاراکتــر ،کــه
فضــای کاراکتریســتیک اســت .ایــن بــدان مفهــوم اســت
کــه سرشــت فضــا خــود از جنــس ســرزمین اســت نــه
اینکــه ویژگیهــای ســرزمینی بــر فضــا عــارض شــده
باشــد.)Koosheshgaran and Golordi, 2013, 104(".
تــاش بــرای برقــراری پیونــد پایــدار بــا بســتر،
ارزشهایــی ایجــاد میکنــد کــه بقــاء ایــن پیونــد را تضمین
میکنــد" .زندگــی روســتایی و نــوع نگــرش روســتائیان بــه
جهــان و طبیعــت ،امکانــات و دانــش او را بــرای ســاخت و
تولیــد و شــیوههای بهــرهوری باعــث میشــود؛ تــا اجــزاء
محیــط بــه مطلوبتریــن و در عیــن حــال رعایــت ســادگی
و برقــراری رابطــهای منطقــی و مکمــل بیــن آنهــا ،بــا
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سجاد مؤذن ،شینا صبرنجی

حداکثــر کارآیــی شــکل گیــرد .ســازمان فضایــی کالبــدی
روســتا کــه انعــکاس ارزشهــای اجتماعــی ،اقتصــادی
و کالبــدی آن بــه شــمار مــیرود ،متأثــر از ایــن نحــوه
کارکــرد شــکل میگیــرد.)Sartipipoor, 2005, 44( ".
بنابرایــن روســتا بــه دلیــل نحــوه تعامــل بــا طبیعــت
پیرامــون خــود دارای تعریفــی متفــاوت از شــهر اســت.
"روسـ�تا ،س��اختهاي اس��ت صرف��اً متعل��ق ب��ه دوره ســنت،
مجموعهــاي زيسـ�تي از س��اختهها ،باوره��ا و رفتارهـ�اي
يـ�ك جامعـ�ه كوچـ�ك انساــني اسـ�ت كـ�ه در پاسـ�خ آنهـ�ا
بـ�ه نيازهــاي مبتن��ي بـ�ر آساــيش خــود و از طريـ�ق
تعام��ل براب��ر و دو سوــية روستــايي ب��ا س�رـزمين خـ�ود
و از پ��س كش��ف اسـ�تعدادهاي آن س�رـزمين بـ�ه ظهـ�ور
ميرســد .)Koosheshgaran, 2007 (".در ایــن مقالــه
مجموعــه عوامــل ذکــر شــده در قالــب پیونــد انســان
و طبیعــت بــه واســطه معمــاری بــرای بــرآورده کــردن
نیازهــای حیاتــی انســان مــورد بررســی قــرار میگیرنــد.

روش تحقیق

یافتههای تحقیق

شــناخت بســتر تاریخــی جغرافیایــی مــورد
مطالعاتــی (روســتای لیــوس)
موقعیت جغرافیایی روستا

روســتاى ليــوس در  80کيلومتــری شــمال شــرق
شهرســتان دزفــول واقــع شــده و از توابــع دهســتان
ســيد ولىالديــن بخــش شــهیون اســت .هرچنــد اســتان
خوزســتان دارای اقلیــم گــرم و نیمهمرطــوب اســت ،امــا
مناطــق شــمالی آن از آنجــا کــه بــا امتــداد جنــوب غربــی
س هســتند و از دریــا بیــش
رشــته کــوه زاگــرس در تمــا 
از 300کیلومتــر فاصلــه دارنــد ،گرمــا و رطوبــت کمتــری
نســبت بــه دشــت خوزســتان دارنــد .روســتای لیــوس کــه
بــا فاصلــه بســیار کمــی از کوهــی صخرهماننــد (لنگــر)
قــرار دارد ،در زمــان بــارش بــاران دارای شــرایطی خــاص
اســت؛ عبــور حجــم زیــادی آب سیلآســا از درون و کنــار
روســتا .از عــوارض طبیعــی مهــم بســتر روســتا بایــد بــه
مســیلهای طبیعــی عبــور آب- ،حاصــل جریــان یافتــن
آب بــاران کــوه بــه ســمت دشــت -بــا راســتای شــمال
شــرقی-جنوب غربــی اشــاره کرد(شــکل .)1

B

معمـــاری و شـهرســــازی ایـــران

D

C

اعتبــار ایــن تحقیــق بــر اســاس معیارهــای  .1روایــی
درونــی (قابلیــت اعتبــار) :اطمینــان از یافتههــای پژوهــش
بخشــی مهــم از اعتبــار مقالــه اســت کــه بــا برداش ـتهای
میدانــی و ارائــه مســتندات کافــی از کالبــد روســتایی کــه
موجــود اســت و شــرح آنهــا محقــق میگــردد .2 ،روایــی
بیرونــی (انتقــال پذیــری) :توصیــف مفصــل روســتا بــرای
مخاطــب ناآشــنا بــا معمــاری روســتا .3 ،پایایــی (قابلیــت
اطمینــان) :رونــد کل بــه جــزء شــناخت و معرفــی همــه
عوامــل مهــم شــکل دهنــده ســاختار روســتا و چگونگــی
اثرگــذاری آن عوامــل بــر ســاختار روســتا .4 ،عینیــت
(تأییدپذیــری) :انتخــاب موضوعــی کــه قابــل مشــاهده و
بررســی میدانــی بــرای مخاطــب اســت؛ محقــق میگــردد.

دو فـصـلـنـامــــه عـلـمــــی

پژوه��ش حاض��ر از ن��وع کیف��ی اس��ت ک��ه ب��ه روش
تئوــری برخاســته از زمینـ�ه انجــام شــده اس��ت .در ایـ�ن
روش "پژوهش��گر در پ��ی آن اس��ت ک��ه ف��ارغ از ارائ��ه باورها
و تصوره��ا ،اج��ازه ده��د شـ�رایط طبیع��ی محی��ط ،دادهه��ا را
تعییـ�ن کننـ�د کـ�ه از ایـ�ن طریـ�ق نظری�هـای از میــان دادههـ�ا
بــه تکویـ�ن برســد.)Grout and Wang, 2011, 180( ".
روش میدانــی ،پیمایشــی و مستندســازی مــورد مطالعاتــی
در مرحلــه جمــعآوری اطالعــات مــورد اســتفاده قــرار
گرفــت .ایــن مقالــه موردپژوهــی یــک کاوش تجربــی اســت
کــه از منابــع و شــواهد چندگانــه بــرای بررســی معمــاری
روســتای لیــوس در بســتر طبیعــی آن اســتفاده میکنــد.
در جهــت فهــم روســتا بــه عنــوان یــک کل منســجم از
یــک طــرف و همچنیــن فهــم فنــون ســاختاری ایجــاد
کننــده آن کل از طــرف دیگــر ،شــناخت و تحلیلهــا بــه
دو حــوزه مقیــاس کالن و خــرد تقســیم شــد .در رونــد ارائــه
ســعی شــده حرکــت از کل بــه جــزء رعایــت شــود و در
ابتــدا مســائل مربــوط بــه کلیــت ســاختار روســتا و عوامــل

تأثیرگــذار بــر آنهــا و پــس از آن جزئیــات ســاختاری و
فنــون ســاخت معرفــی شــوند.
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شناخت و تحلیل کالبدی معماری بومی روستای لیوس

قدمت روستا

یکــی از منابــع تاریخگــذاری روســتا اقــوال مــردم و
تطبیــق آنهــا بــا شــواهد کالبــدی موجــود اســت .داســتان
معروفــی مبنــی بــر گــذر یکــی از نــوادگان امــام موســی
کاظــم(ع) از ایــن منطقــه ،مهمتریــن شــاهد تاریخــی
روســتا اســت .شــاهد کالبــدی هــم قدمــگاه روســتای لیوس
و امــامزاده روســتای گوشــه (10کیلومتــری جنــوب لیــوس)
هســتند ،کــه در شــجرهنامه تاریــخ وفــات ایشــان 707ه.ق.
ذکــر شــده اســت .ســید محمــود ســجادی در شــعری
بــه ســادات گوشــه اشــاره میکنــد و آنهــا را اینگونــه
معرفــی میکنــد" :اوالد ســید کمالالدیــن ولــی ،عالمــی
متقــی کــه در زمــان ســلطان محمــد خدابنــده مغــول
بــرای ترویــج تشــیع بــه ایــران آمــد .در دزفــول مقیــم و در
روســتای گوشــه از بخــش لیــوس مریــض شــد و همانجــا
درگذشــت و مذفــون شــد.)Sajjadi, 2005, 46( ".
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Fig.2. Aerial photo of the village in 2001. In this picture,
the main stream and one of the inner stream (which also
plays the role of the route), the Dinavarha neighborhood
on the right and the Ashiriha neighborhood on the left
and the two gardens of the village are clear.
)(National mapping agency

Figure 2. Aerial photo of the village in 2001. In this picture, the main stream and one of the inner stream (which also
plays the role of the route(, the Dinavarha neighborhood on the right and the Ashiriha neighborhood on the left and the
(two gardens of the village are clear. (National mapping agency

از آنجــا کــه بافتهــای تاریخــی کــه بــرای زمــان
طوالنــی مــورد اســتفاده بودهانــد ،بــه تدریــج شــکل گرفتــه
و وضــع موجــود را یافتهانــد ،دورهبنــدی آن بافــت الزمــه
Fig.3.
The
physical
density
of
the
village
in
the
center
ریختشناســی اســت .هرچنــد بــر وضــع موجــود بافــت
Figure 3. The physical density of the village in the center of the drawn circle (the initial colony of the village( is higher
the drawn
circle (the initial colony of the village) is
and decreases in theof
direction
of the arrows.
روســتا در نــگاه اول وحدتــی نســبی حاکــم اســت و روســتا
higher and decreases in the direction of the arrows.
دارای بافتــی یکدســت و همآهنــگ از نظــر مصالــح و
مانعــی بــرای ایجــاد حیاطهــای وســیع اســت .فــرم L
فنــون ســاخت اســت ،امــا میتــوان بــر اســاس فنــون
شــکل بنــا بــرای ایجــاد حیاطهــای نیمهمحصــور اســت .از
تراکــم ابنیــه ،ســاخت ،مصالــح ،قدمــت ،تناســبات فضاهــای
آنجــا کــه حیــاط محــل نگـهداری بعضــی از وســایل خانــه
معمــاری و بافــت اجتماعــی تمایزاتــی بیــن بخشهــای
(از جملــه آســیابهای ســنگی دســتی ،مشــک آب و دوغ،
روســتا قائــل شــد .روســتای لیــوس بــه دو محلــ ه کلــی
ســبدهای نگــهداری مــرغ و خــروس و تنــور پخــت نــان)
دیناورهــا و عشــیریها تقســیم میشــود (شــکل .)2
اســت ،بایــد در برابــر ســیلآبهای حاصــل از بــاران و بــاد
محلــه دیناورهــا دارای بافتــی فشــردهتر و قدیمیتــر
محفــوظ بمانــد .بــر همیــن اســاس حیاطهــا از دو طــرف
اســت و الگوهــای ســاخت آن دارای تفاوتهایــی بــا
توســط بنــا محصــور میشــوند و پشــت بــه کــوه دارنــد.
الگوهــای ســاخت محلــ ه عشــیریها اســت (شــکل .)3
الزم بــه ذکــر اســت کــه در محیطــی کــه زمیــن شــیبدار
فنــون ســادهتر و ابتداییتــر مــورد اســتفاده در ایــن محلــه،
و ســطح مســطح محــدود اســت ،ایجــاد بنایــی بــا حیــاط
کوچکتــر بــودن ابعــاد فضاهــا و همچنیــن قرارگیــری در
مرکــزی کام ـ ً
ا محصــور منطقــی نیست(شــکل  4و .)5
پیرامــون هســته اولیــه شــکلگیری روســتا از دالیــل قدمــت
محلــ ه عشــیریها؛ اکثــر خانههــا در ایــن محلــه
بیشــتر ایــن محلــه هســتند .عــاوه بــر تفــاوت در فنــون
مســتقلاند و برخــاف محلـ ه دیگــر حتــی بعضاً بــا واحدهای
ســاخت و ابعــاد فضاهــا ،بــه نقــل از اهالــی روســتا ایــن محله
همســایه دیــوار مشــترک ندارنــد .دلیــل ایــن مســئله تفــاوت
در ابتــدا محــل ســکونت مــردم روســتا بــوده کــه بعدهــا بــه
در فــرم زندگــی مــردم دو محلــه اســت؛ دیناورهــا عمومــاً
دلیــل کوچــک بــودن فضاهــا و همچنیــن نیــاز بــه گســترش
بــاغدار و زارعانــد و عشــیریها از عشــایراند و اهــل کــوچ.
روســتا ،محلــه عشــیریها شــکل گرفتــه اســت.
در کنــار هــم قرارگیــری خانههــای محلــه عشــیری مشــابه
مهمتریــن شــاهد فاصلـ ه زمانــی شــکلگیری دو محلــه،
همجــواری چادرهــای عشــایر و بــا فاصلــه از هــم اســت.
تفاوتهــای کالبــدی دو محلــه در نحــوه همجــواری
فــرم کلــی پــان خانههــا مستطیلشــکل (بــا کشــیدگی
واحدهــا اســت:
شــرقی-غربی) اســت کــه از درکنارهمقرارگیــری دو یــا ســه
محلـه دیناورهــا؛ در ایــن محلــه معمــوالً دو یا ســه خانه
ات�اـق ،ک��ه در جل��وی یک��ی از آنهــا ایوانــی کمعمــق (یــک
در کنــار هــم یــک واحــد همســایگی را تشــکیل میدهنــد.
تــا دو متــر) قــرار دارد تشــکیل شــده اســت .گذرهــا در ایــن
قرارگیــری واحدهــا در یــک واحــد همســایگی بــه صــورت
محلــه بــر خــاف محلــه دیناورهــا ،منظمتــر و دارای جهــت
 Lو چهارضلعــی حاصــل شــده در  ،Lحیــاط را میســازد
شــرقی-غربی بــرای گذرهــای اصلــی و شــمالی-جنوبی
کــه مشــترک بیــن چنــد واحــد اســت و بــا دیوارهــای
بــرای گذرهــای فرعــی و شکســتگی کمتــر در طــول خــود
ســنگی خشــکهچین کوتــاه حریــم هــر واحــد مشــخص
هســتند .بــا دقــت در نقشــه ارائــه شــده از روســتا در شــکل
میشــود .نســبت فضــای بــاز بــه فضــای بســته کــم اســت.
 ،2بافــت ســمت راســت (محلــه دیناورهــا) غیرهندســیتر،
کوهپایـهای بــودن بســتر روســتا و ایجــاد معمــاری پلکانــی
ارگانیکتــر و فشــردهتر از بافــت ســمت چــپ (محلــه
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Fig.4. Overview of the village from the southeast; The Dinavarha district is marked in yellow, the Ghadamgah in green,
the castle in blue and the complex presented in the pictures in red.

e 7. Overview of the village from the southeast; The Dinavarha district is marked in yellow, the Ghad
green, the castle in blue and the complex presented in the pictures in red.
B

Figure 5. Neighborhood complex elevation view (Bahrami, Savari, Ghomeshi, Jalalzadeh, Ghasemi, Bazazzadeh,
Heidari(
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Figure 6. Cross section of the neighborhood complex
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affairs and No. 3 to keep lambs in the first days after birth and sheep in times of need (bad weather conditions) (Bahrami,
(Bahrami,
Savari, Ghomeshi,
Jalalzadeh,
Ghasemi,
Bazazzadeh,
Heidari( B: Neighborhood complex elevation view (Bahrami, Savari,
Savari,
Ghomeshi,
Jalalzadeh,
Ghasemi,
Bazazzadeh,
Heidari).

Ghomeshi, Jalalzadeh, Ghasemi, Bazazzadeh, Heidari). C: Cross section of the neighborhood complex. D: Entry of one of the
units drawn in the maps.

•ســاختمانهای نوســاز روســتایی (عمدتــ ُا در
 امــا،شــمال روســتا) شــروع رونــد ورود مصالــح جدیــد
.فنــون و فرمهــا هنــوز اصیلانــد
•ســاختمانهای نوســاز شــهری (ورود بناهایــی
)مشــابه آنچــه در شــهرها دیــده میشــود بــه روســتا
)6 (شــکل
ایــن دورهبنــدی ســیر تحــول کالبــدی روســتا را در دو
 توســعه روســتا در وضــع اصیــل.1 :بخــش نشــان میدهــد
 توســعه روســتا همزمــان بــا کــم شــدن وابســتگی.2
معمــاری بــه مصالــح بــومآورد و طبیعــت پیرامــون خــود
159

عشــیریها) اســت و تأثیرگــذاری عــوارض طبیعــی (شــامل
.شــیب زمیــن و مســیلها) بــر آن بیشــتر اســت
بــر اســاس مطالــب فــوق دورهبنــدی کالبــدی بــه
:ترتیــب زیــر خواهــد بــود
•هســت ه اولیــه روســتا بــا بافتــی متراکــم کــه
اطــراف قدمــگاه و بنایــی بــه نــام قلعــه در محلـ ه دیناورهــا
.شــکل گرفتــه اســت
)•محله دیناورها (شرق روستا
)•محله عشیریها (غرب روستا

پاییز و زمستان  . 1400دوره  . 12شماره  /2صفحات 153-169

شناخت و تحلیل کالبدی معماری بومی روستای لیوس

دو فـصـلـنـامــــه عـلـمــــی

معمـــاری و شـهرســــازی ایـــران

)Fig.6. Chronological map of the village (Bahrami, Savari, Ghomeshi, Jalalzadeh, Ghasemi, Bazazzadeh, Heidari
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دسترســی
دارنــد
ســکونت قــرار
بعــد از
Savari, Ghomeshi,حتــی
ـهرهای نزدیــک
Ghasemi,بــا شـ
ـاط بیشــتر
(Heidariــراری ارتبـ
بــا امــکان برق
 9.وFigure
Chronological
محــل map of
the village
(Bahrami,
Jalalzadeh,
Bazazzadeh,
بــه آنهــا فقــط بــا گــذر از محــل زندگــی ســاکنان
و ورود مصالــح جدیــد .فنــون اصیــل ســاخت برخواســته از
خانــه امکانپذیــر اســت .همچنیــن بــرای نگــهداری
نیــاز تعامــل بــا محیــط هســتند و بنــا بــه نیازهــای جدیــد
مــواد غذایــی از مکانهــای مخفــی و امــن (فاصلــه بیــن
قابلیــت پیشــرفت دارنــد ،امــا بــه محــض ورود امکاناتــی کــه
پوشــش تاقــی و بــام مســطح) اســتفاده میشــود .نمــود
بــه نیازهــا پاســخی ســادهتر بدهــد ،آن فنــون بــه فراموشــی
اهمیــت امنیــت در شــکلگیری بافــت روســتا را میتــوان
ســپرده میشــوند .قدمــت ،موقعیــت جغرافیایــی و طبیعــت
در تفــاوت تراکــم محــات روســتا مشــاهده کــرد .محلــه
خــاص و دورافتــاده بــودن روســتا شــرایط شــکلگیری
قدیمیتــر روســتا دارای بافتــی متراکمتــر نســبت بــه
معمــاری منحصربفــردی را فراهــم میکنــد .معمــاریای
بخشهــای جدیدتــر اســت" .روســتای پاقلعــه (بــا فاصلــه
کــه هرچنــد در دهههــای اخیــر تغییراتــی بــه خــود دیــده،
ً
کمــی از روســتای لیــوس) از بافــت تقریبــا متراکمــی در
امــا بازخوانــی فنــون اصیــل آن هنــوز میســر اســت.
قســمت جنوبــی آن کــه ســابقه تاریخــی بیشــتری نســبت
شناخت کالبدی روستا
بــه قســمت شــمالی کــه در کنــار جــاده و بــه مــرور زمــان
مؤلفههای تأثیرگذار بر معماری لیوس
احــداث شــده اســت ،دارد و دلیــل آن در نــگاه امنیتــی
اســت .بــا گذشــت زمــان کــه جمعیــت در ایــن روســتا
•دورافتاده بودن و ناامنی
افزایــش یافتــه ،موضــوع توســعه فیزیکــی در روســتا پیــش
"یک��ی از مهمتری��ن عوام��ل مکانیاب��ی روس��تاها را
آمــده و خانههــای مســکونی بــه ســمت جــاده کشــیده
میت��وان بع��د از مس��ئله اقتص��اد ی��ا همت��راز ب��ا آن در
شــدهاند و بافــت روســتا از تراکــم کمتــری نســبت بــه
امنیـ�ت ،دفـ�اع در مقاب��ل حملــه و غــارت جســتجو کــرد".
قســمتهای قدیمتــر برخــورد اســتSirus Sabri( ".
(Pazhuhesh and Davoodzadeh and Pazhuhesh,
.)and Fereydoonzadeh, 2011, 112
 )2015, 13در مناطــق دور افتــاده ،قحطــی و کمبارانــی
•پوشش گیاهی خاص منطقه
عامــل بــروز یاغیگــری و دزدی در بیــن مــردم محلــی
میشــد .بــر همیــن اســاس بســیاری از عناصــر معمــاری
تنهــا درخــت خــودرو منطقــه بــادام وحشــی اســت .بــه
ماننــد بازشــوها ،محــل قرارگیــری طویلههــا و انبارهــای
دلیــل باریــک بــودن شــاخههای ایــن درخــت از آنهــا بــه
نگــهداری مــواد غذایــی بــرای مقابلــه بــا ایــن مســئله
عنــوان تیــر ســقف نمیتــوان اســتفاده کــرد و فقــط در
طرحــی خــاص دارنــد .بازشــوها (خصوصــاً در محلــه
بافتــن ســبدهایی خــاص بــه اســم ُرک (بــرای نگ ـهداری
دیناورهــا) بســیار کوچ ـک هســتند ،بــه حــدی کــه همــه
و حمــل مــرغ و خــروس) و ســله (ســبد و ســینی بــرای
خانههــای ایــن محلــه بــا کمبــود نــور و تهویــه مواجــه
کاربریهــای روزمــره آشــپزی) کاربــرد دارد .بــه همیــن
هســتند .طویلههــا در خانههــای اصیــل در کنــار یــا
دلیــل آســمانه فضاهــا منحنــی است(شــکل .)7
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و ســه مســیل طبیعــی فرعــی نیــز بــا همــان راســتا در
درون روســتا شــکل گرفتهانــد ،میباشند(مســیل اصلــی و
مهمتریــن مســیل فرعــی پیشتــر در تصویــر  2مشــخص
شــدهاند).

Fig.7. Rok, woven with wild almond tree branches

Figure 11. Rok, woven
with wild almond tree branches
•مصالح در دسترس (بومآورد)

مصالــح در دســترس تعیینکننــده فرمهــا در معمــاری
روســتایی اســت .در روســتایی کــه عــاوه بــر عــدم وجــود
چــوب مناســب بــرای معمــاری ،خاک مناســب برای خشـت
و آجــر نیــز فراهــم نباشــد؛ ســنگ تنهــا مصالــح پرکننــده
در دســترس اســت .بنابرایــن هرچنــد در چنیــن شــرایطی
 Ghasemi,گونـهای
امــکان بــروز آثــار فرمــی خــاق وجــود نــدارد؛ امــا
of the
thestreams
village
in which(Bahrami,
the streams
are
Figure 12. Map of theFig.8.
villageMap
in which
are identified.
Savari, Ghomeshi,
Alalzadeh,
identified.(Bahrami, Bazazzadeh,
Savari, Ghomeshi,
Alalzadeh,
(Heidari
منحصربفــرد از معمــاری ایرانــی ایجــاد میشــود :تــاق
)Ghasemi, Bazazzadeh, Heidari
ســنگی بــدون قالــب .الزم بــه ذکــر اســت کــه تــاق ســنگی
بــه نتیجــه نمیرســد ،مگــر بــه کمــک مالتــی زودگیرتــر،
مقاومتــر در برابــر عوامــل جــوی و ســختتر از مــات گل؛
گــچ نیمپختــه نیمکــوب کــه بــا توجــه بــه وفــور ســنگ
گــچ در منطقــه ،قابــل حصــول اســت.
•مسیلهای عبور آب
معمـــاری و شـهرســــازی ایـــران

Fig.9. One of the streams of the village and the Stone

Figure 13. One of the streams
of the built
villageon
andit the Stone Bridge built on it.
Bridge

دو فـصـلـنـامــــه عـلـمــــی

بــرای روســتایی کــه در دامنــه کوهــی عظیــم قــرار دارد،
توجــه بــه مســیر حرکــت ســیلآبها از مهمتریــن عوامــل
شــکلدهنده کلیــت ســاختار روســتا و مســیرهای حرکتــی آن
اســت .لیــوس بــه دلیــل قرارگیــری در دامنـ ه کــوه در معــرض
ســیلآبهای فصلــی حاصــل از بــارش بــاران اســت .ایــن
ســیلآبها هــم میتواننــد ویرانگــر باشــند و هــم آبادکننــده
و بســته بــه دقــت انســان در انتخاب محــل اســتقرار ،نقش آب
عــوض میشــود" .آب تنهــا عنصــری اســت کــه هــم میتوانــد
بــه شــکل ســاده و طبیعــی آن و بــدون کمتریــن دانــش فنــی
مصــرفشــود و هــم میتوانــد بــه نســبت پیشــرفت دانــش
فنــی انــرژی ایجــاد کنــد و در عیــن حــال منشــأ نابــودی نیــز
هســت .)Zargar, 1999, 34(".نظــم حاکــم بــر طبیعــت
بــرای مهــار ایــن نیــروی بالقــوه کــه گاهــی بــا ویرانگــری
بــه فعلیــت میرســد ،در امتــداد شــکافهای کــوه (کــه
منشــاء اصلــی ســیلآب هســتند) مســیلهای تعریــف
کــرده اســت؛ بــه بیــان دیگــر بــا گــذر ســالیان و حرکــت
آب در مســیری مشــخص ،رودخانههــای فصلــی بــه وجــود
میآیــد .در صورتــی کــه انســان بــه تعامــل بــا طبیعــت بــه
جــای تقابـل بــا آن بپــردازد ،زندگــی در کنــار مســیلها نــه
تنهــا تهدیــد ســیلآبها را بــه حداقــل میرســاند ،بلکــه
ایــن تهدیــد را بــه فرصــت تبدیــل میکنــد .مســیلهای
روســتای لیــوس متشــکل از یــک مســیل اصلــی محیطــی
کــه روســتا را از شــمال شــرقی تــا جنــوب غربــی -احاطــه
کــرده اســت (در تصویــر  8مســیل در ســمت راســت و بــاغ
ایجــاد شــده توســط آن در پائیــن تصویــر مشــخص اســت)

از مزایــای ایــن مســیلها بــه مــوارد زیــر میتــوان
اشــاره کــرد:

 -1ایجــاد دو بــاغ جنوبــی (دیناورهــا) و جنــوب غربــی
(عشــیریها) درون مســیل اصلــی روســتا بــرای اســتفاده
از خــاک مرغــوب کــف مســیل بــرای کاشــت درخــت و
تأمیــن معــاش و همچنیــن ایجــاد دیــواری ســبز در حاشــیه
جنوبــی روســتا (بارویــی ســبز بــرای محافظــت از روســتا
بــه جــای حصــار بــا مصالــح بنایــی) .درخــت اصلــی ایــن
باغهــا انــار اســت .نخــل ،انجیــر و انگــور نیــز کاشــته
میشــوند (شــکل .)10
 -2عــاوه بــر معابــر پــر پیــچ و خــم روســتا از برخــی
مســیلها بــه عنــوان معبــر اســتفاده میشــود .یکــی از
مســیلهای فرعــی مهمتریــن معبــر موجــود در محــدوده
هســته اولیــه روســتا اســت.
161
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Fig.10. Southern Garden, a combination of pomegranate and palm

Figure 10. Southern Garden, a combination of pomegranate and palm
معرفــی الگوهــا و اجــزاء تشــکیل دهنــده معمــاری
روســتا در دو مقیــاس کالن و خــرد

بــرای شــناخت بهتــر ویژگیهــای منحصربفــرد ایــن
روســتا الزم اســت کــه در دو مقیــاس کالن:
 معابــر روســتا و نقــش آنهــا در ایجــاد واحدهــایهمســایگی
 راســتای قالــب شــکلگیری بناهــا و جهتگیــریبازشــوها
 -نحوه استقرار بر روی شیب (معماری پلکانی)

دو فـصـلـنـامــــه عـلـمــــی

معمـــاری و شـهرســــازی ایـــران

و خرد:
 کیفیت ورود ،ابعاد بازشوها و مصالح مورد استفاده مصالح در دسترس پوششهای سنگی دوالیه کردن سقفها و عایقبندی آنها انبارهــای ذخیــره حبوبــات (کــه بخشــی از معمــاریخانههــای روســتا هســتند)
به تحلیل موضوع بپردازیم.
•مقیاس کالن
معابر

معابــر روســتا دارای شکس ـتهای فــراوان و عرضهــای
متفــاوت در طــول خــود هســتند کــه نشــان میدهــد بافــت
روســتا بــه تدریــج و بــا رشــدی طبیعــی شــکل گرفتــه
است(شــکل  .)11ایــن شکســتها از منظرهــای متفــاوت
دارای دالیــل و مزایــای زیــر هســتند:

Figure 14. Village plan in which the passages and neighborhood units are specified. (Bahrami, Savari, Ghomeshi,
(Jalalzadeh, Ghasemi, Bazazzadeh, Heidari

Fig.11. Village plan in which the passages and
neighborhood units are specified. (Bahrami, Savari,
)Ghomeshi, Jalalzadeh, Ghasemi, Bazazzadeh, Heidari

راستای خانه و بازشوها

مهمتریــن عنصــر طبیعــی اطــراف روســتا کــوه لنگــر
اســت کــه دارای راســتای شــمالی غربــی  -جنــوب شــرقی
اســت .کــوه ماننــد دیــواری بــر بــاالی روســتا ســایه افکنــده
و نقــش مهمــی در شــکلگیری منظــر ،امنیــت ،منابــع آب
و غــذا بــرای انســان و دام و حتــی افســانههای روســتا دارد.
جهتگیــری خانههــا از راســتای کــوه تبعیــت کــرده و
کشــیدکی مســتطیل(محل ه عشــیریها) و بــازوی بلندتــر L
(محل ـ ه دیناورهــا) پــان خانههــا ،همراســتا بــا کــوه اســت.
بنابرایــن بازشــوها رو بــه جنــوب غربیانــد و از حداکثــر
انــرژی تابشــی خورشــید بــرای گــرم کــردن و تأمیــن
روشــنایی فضــای داخلــی بهــره میبرند(شــکل  12و .)13

ت معابــر از کــوران و چرخــش هــوای
اقلیمــی :شکســ 
ســرد در درون بافــت جلوگیــری میکنــد.
امنیتــی :ایــن شکسـتها بــرای فــرد ســاکن در روســتا
آشــنا ،ولــی بــرای غریبــه هــر پیچــی دارای ابهــا م اســت.

ســاختاری :روســتاها معمــوالً بــه تدریــج شــکل گرفتــه
و توســعه مییابنــد و حاصــل ایــن توســعه طبیعــی و از
پیــش طراحــی نشــده؛ ایجــاد معابــری بــا راســتا و عــرض
متفــاوت اســت.
نکت ـه مهــم اینکــه در روســتای لیــوس معیــار تعییــن
معبــر ،دیــوار خانههــا اســت؛ بــه ایــن معنــی کــه اول
خانههــا شــکل میگیرنــد و فضــای بیــن آنهــا معبــر
میشــود .نــه اینکــه معابــر تعییــن شــوند و ســپس در
پالکهــای بیــن آنهــا خانههــا ســاخته شــوند.

Mountain
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Fig.12. Formation of a village at the foot of Langar
Mountain
15. Formation of a village
at the foot of Langar

Figure
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جملــه دالیلــی اســت کــه میتــوان بــرای کوچــک بــودن
ابعــاد درهــا و پنجرههــا و تعــداد حداقلــی آنهــا نــام بــرد.
در؛ کار نجــاری بــر روی چــوب نخــل چنــدان مرســوم
نیســت .بــرش ایــن چــوب کــه دارای بافــت رشــتهای اســت،
در راســتای عمــود بــر الیــاف بســیار ســخت اســت و در
راســتای مــوازی الیــاف نیــز متالشــی میشــود .امــا در ایــن
روســتا اکثــر درهــای ورودی خانههــا از چــوب نخــل اســت.
ایــن درهــا از ســه لــت بــه ضخامــت حــدود  10و ارتفــاع
 140الــی  160ســانتیمتر ســاخته شــدهاند.

نعــلدرگاه؛ معمــوالً یــک ســنگ افقــی اســت .بــه
دلیــل نبــود ســنگ تخــت بــا طــول زیــاد (کــه مناســب
Fig.13. Very small doors and windows facing the
کاربــری مــورد نظــر باشــد) عــرض ورودیهــا بســیار کــم و
mountains and facing the sun in a rectangular plan
house in the Dinavars neighborhood. The Langar
Figureنکتــه جالــب بیــرون زدگــی
16.اســت.
یمتر
ـانت
ـ
س
65
ـر
ـ
حداکث
Very small doors and windows
facing
the mountains
and facing
the sun in a rectangula
mountain
is visible
in the image
background.
Dinavarsنعـلدرگاه از دیــوار اســت ،کــه ماننــد تاقچـهای
neighborhood. The Langar mountain is visible in the image backgroundســنگهای
معماری پلکانی
بــرای نگـهداری ظــروف غــذا در فضــای بــاز عمــل کــرده و
آنهــا را از دســترس حیوانــات خــارج میکنــد.
حاصــل شــکلگیری معمــاری در بســتر طبیعــی دارای
شــیب اســت ،تعامــات اجتماعــی خاصــی را بــه انســان
پنجــره؛ در فضاهــای داخلــی خانههــا (کــه متشــکل
دیکتــه میکنــد .بعضــی از شــاخصههای معمــاری روســتا
از دو یــا ســه اتــاق در امتــداد هــم اســت) بــه نــدرت بــه
کــه از بســتر شــیبدار روســتا نشــأت میگیرنــد ،از قــرار
غیــر از در ورودی روزنــی بــه بیــرون بــاز میشــود .اتاقهــا
زیــر هستند(شــکل :)14
بــه خصــوص آنهایــی کــه ورودی مســتقیم از فضــای بــاز
 -1گــره خــوردن و تودرتــو بــودن عرصـه خانههــا (بــام
خانــه پائینــی ،حیــاط خانــه باالیــی اســت) و حیاطهــای
مشــترک مجموعههــای همســایگی .در ایــن حالــت بامهــا
اهمیــت مضاعفــی مییابنــد و جانپناهــی ســنگی نیــز
دورتــادور اضــاع آزاد آنهــا ســاخته میشــود.

معمـــاری و شـهرســــازی ایـــران

 -3اســتفاد ه بهتــر از انرژیهــای موجــود در طبیعــت؛
انــرژی خورشــیدی ،بــاد ،بــاران.

یکــی از کاربریهــای مهــم ایــن روزنهــا خبــر دادن و
خبــر گرفتــن از خان ـه مجــاور یــا معبــر در مواقــع خطــر و
هجومهــا بــود .شــکل بازشــوهای روســتای لیــوس بر اســاس
نیــاز بــه دفــاع در موقــع هجومهــای ناگهانــی ایجــاد شــده
اســت .تنهــا راه ورود بــه هــر خانــه فقــط یــک در اســت
کــه بــا ابعــادی کــه اشــاره شــد ،فقــط یــک نفــر در حالــت
خمیــده میتوانــد وارد شــود .بنابرایــن کســی کــه در داخــل
خانــه قــرار دارد ،دارای موقعیــت دفاعــی بســیار مناســبی در
مقابــل مهاجــم اســت .همچنیــن اســتفاده حداقلــی از چوب،
آســیبپذیری خانــه را در برابــر خطــر آتشســوزی بــه
حداقــل میرســاند.

دو فـصـلـنـامــــه عـلـمــــی

 -2وج��ود دو ن��وع معبـ�ر در روس�تـا :معابــر مــوازی بــا
کــوه کــه شــیب ندارنــد و معابــر اصلــی را تشــکیل میدهند.
معابــر در راســتای شــیب کوهپایــه (کــه بــه عنــوان مســیل
نیــز در مواقــع نیــاز کاربــرد دارنــد).

ندارنــد ،دارای روزنهایــی بســیار کوچــک (حداکثــر مربعــی
بــه عــرض 20ســامنتیمتر) هســتند؛ کــه از آنهــا بــرای
تأمیــن نــور ،تهویــه و ارتبــاط برقــرار کــردن بــا فضــای
خــارج خانــه اســتفاده میشــود.

مصالح مورد استفاده (سنگ و گچ)

Fig.14. Stepped architecture of the village
Figure 17. Stepped architecture of the village

•مقیاس خرد

کیفیت ورود و ابعاد بازشوها

شــرایط اقلیمــی دشــوار (زمســتانهای ســرد و
تابســتانهای در معــرض تابــش مســتقیم تابــش خورشــید)
لــزوم حفاظــت از فضاهــای داخلــی در برابــر هجومهــا و
ورودهــای غیــر منتظــره انســان و حشــرات ،نبــود مصالــح
مناســب بــرای ســاخت در و پنجــره و نعـلدرگاه (چــوب) از

وجــود دو منبــع غنــی ســنگ در جــوار روســتا -یعنــی
کــوه لنگــر (ســنگهایی بــا وجــوه صــاف و صیقلــی) و
رودخانــه فصلــی (ســنگ الش ـ ه رودخان ـهای بــا گوش ـههای
دارای انحنــا و شــکل کلــی کــروی) -و همچنیــن معدنهای
گــچ در کوهپایههــای نزدیــک روســتا؛ مهمتریــن منابــع
مصالــح روســتا را شــکل میدهــد .نکاتــی در مــورد ســنگ
بــه عنــوان عنصــر اصلــی ســاخت الزم بــه ذکــر اســت:
 -1ظرفیــت و مقاومــت حرارتــی پائیــن در قیــاس بــا
خشــت و آجــر؛ کــه بــا ضخامــت دادن بــه جرزهــا (بــا
عرضــی بیــش از 1متــر) و اســتفاده از روش ســاک (ســاخت
ســطح داخلــی و بیرونــی دیــوار بــا ســنگ و گــچ بــا ظاهری
منظــم و ســپس پــر کــردن فضــای وســط آن بــا گل و
خــرده ســنگ) ایــن نقیصــه را جبــران میکننــد.
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 -2مقاومــت فرسایشــی بــاال در قیــاس بــا خشــت و
آجــر در برابــر بــاد و بــاران و بــرف و ســیالب حاصــل از
آنهــا.

دو فـصـلـنـامــــه عـلـمــــی

معمـــاری و شـهرســــازی ایـــران

همآهنگــی بــا طبیعــت :روســتای لیــوس از نظــر بصــری
بــا طبیعــت پیرامــون خــود چنــدان تفاوتــی نــدارد .رنــگ
ســنگ زمیــن زیــر روســتا در دیوارهــا ،تاقهــا ،کفســازیها،
پلههــا و ابــزار روزمــر ه زندگــی (ماننــد هاونهــای ســنگی
بــرای کوبیــدن برنــج و گنــدم و دســت ه ســنگی آنهــا) امتداد
یافتــه اســت .لیــوس جزئــی از طبیعــت پیرامــون خــود اســت
و ایــن هویــت خــود را مرهــون مصالــح (مــاده اولی ـ ه هم ـه
دستســاختهای انســان در روســتا) اســت .پایبنــدی و
وابســتگی بــه اســتفاده از ســنگ تــا حــدی اســت کــه در
کل بافــت قدیــم روســتای لیــوس در ســاخت بناهــا حتــی
یــک عــدد خشــت ،آجــر یــا بلــوک ســیمانی اســتفاده نشــده
اســت" .ســاختار خانههــا بــا توجــه بــه نــوع مصالــح کــه
برگرفتــه از بســتر همــان منطقــه هســتند؛ موجــب اســتمرار
نمایــش از خــارج بــه داخــل بنــا میشــوند .بــه گونــهای
کــه ســاختار محیــط طبیعــی در فضــای داخــل خانــه نیــز
مشــاهده و احســاس میگــرددHashemnejad and( ".
()Mowlanaei, 2008, 25شــکل  15و )16

شناخت و تحلیل کالبدی معماری بومی روستای لیوس

پوشش فضاهای داخلی

ســقف همــه فضاهــای داخلــی تاقپــوش و قابــل
تقســیم بــه دو نــوع کلــی زیــر اســت:
کلمبــو؛ کــه در زمینــ ه مربــع اجــرا میشــود .اجــرای
کلمبــو بــا آجــر را میتــوان در همــ ه نقــاط پهنــه وســیع
معمــاری ایــران مشــاهده کــرد .امــا کلمبــوی ســنگی نــادر
اســت؛ چراکــه "اجــرای آن بســیار دشــوار بــوده و مهــارت
فوقالعــادهای را الزم دارد )Zargar, 1378, 219( ".اجــرای
کلمبــو بــا آجــر -کــه دارای ابعــاد مشــخصی اســت -بــه
صــورت منظــم و بــا میــزان مالتخــور یکســان بیــن همــه
آجرهــای یــک ســطح از کلمبــو انجــام میشــود .امــا در
مــورد ســنگهای الشــه کــه دارای ابعــاد یکســانی نیســتند،
ایــن روش اجــرای منظــم کارســاز نیســت .ایــن کاســتیای
را مــات ویــژه معمــاری ایــن منطقــه (شــمال غــرب تــا
شــمال شــرق خوزســتان ،در کوهپایههــای جنــوب غربــی
رشــته کــوه زاگــرس ،ماننــد شــمال دزفــول ،ایــذه ،رامهرمــز
و مسجدســلیمان) یعنــی گــچ نیمپختــه نیمکــوب جبــران
میکنــد .مــات مــورد اســتفاده در اکثــر تاقهــا و حتــی
گنبدهــای ایرانــی ترکیبــی از گل اســت کــه در قیــاس بــا
آجــر یــا حتــی خشــت دارای اســتحکام کمتــری اســت؛ امــا
در معمــاری گــچ و ســنگی شــمال خوزســتان ،گــچ مشــابه
ســنگ در برابــر آثــار مخــرب محیطــی مقاومــت میکنــد.
مــات گــچ ایــن منطقــه پــس از اجــرا بســیار محکــم شــده
و در برابــر رطوبــت نیــز مقــاوم اســت .بــه کمــک ایــن
مــات مســتحکم ،فاصلههــای خالــی ایجــاد شــده در بیــن
ســنگها بــا گوشــههای نامنظــم ،پــر میشود(شــکل .)17

Fig.15. The entrance to a house where most of the points

Figure 18. The entrance to a house where most of the points mentioned are evident; Being small, use three slices
mentioned are evident; Being small, use three slices of
palm wood and lintel stone protruding from the wall

palm wood and lintel stone protruding from the wall

Fig.17. Stone Colombo

Fig.16.
volumetric
composition
thestairs
room,
FigurePleasant
19. Pleasant volumetric
composition
of the room, porch of
and stone
porch and stone stairs
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تــاق و تویــزه؛ کــه در زمینــه مســتطیل یــا حتــی
Figure
Stone
Colombo
شــود .از آنجــا کــه
20.می
اجــرا
غیرمنتظــم
چندضلعیهــای
کلمبــو بایــد دارای فــرم دایــره یــا فرمــی نزدیــک بــه آن در
ســطح مقطــع افقــی خــود باشــد ،اجــرای آن در پالنهــای
غیرمربــع دشــوار اســت .از آنجــا که فضاهــای داخلــی بناهای
ن مربــع هســتند،
روســتای لیــوس ،بــه نــدرت دارای پــا 
پوشــش آنهــا اکثــرا ً تــاق و تویــزه است(شــکل .)18

سجاد مؤذن ،شینا صبرنجی

Fig.18. Stone arch and gypsum rib and middle hole
ـتFigure:
21.
andازarch
خصوصیاتand
middle hole
Stoneاسـ
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اینribتاق و تویز

 -1مــوازی نبــودن الزامــی تویزههــا بــا هــم (همانــدازه
نبــودن فاصلــه تویزههــا از هــم)
 -2اســتفاده از تویزههــای گچــی پیشســاخته (کــه
بیشــتر نقــش تعییــن حــدود تــاق را داشــتهاند تــا نقــش
ســازهای)
کنوسازی و عایقبندی بام

خالــی بــه عنــوان انبــار غــات (بــه خصــوص گنــدم) اســت.
در چهــار طــرف هــر کلمبــو یــا پوشــش تــاق و تویــزه چهــار
عــدد تــاق مخفــی زده میشــود کــه هــر کــدام از آنهــا
بــه صــورت مســتقل عمــل کــرده و دارای روزنــی در بــام
بــرای ریختــن گنــدم در آن -اســت .ایــن روزن کــه دارایقطــر  20تــا  25ســانتیمتر اســت بــا درپوشــی ســنگی
پوشــانده میشــود .پــس از برداشــت ،گندمهــا را در ایــن
انبارهــا ریختــه و درپــوش را میبندنــد .فــرم کلــی ایــن
انبــار (کنوبنــدی) بــه صــورت قیفــی رو بــه پائیــن و نقطـه
انتهایــی آن ســوراخی در دیــوار یــا ســتون (بــه ارتفــاع 50
تــا  70ســانتیمتر از کــف اتــاق) اســت کــه بــا پارچــهای
مســدود شــده و در مواقــع نیــاز بــه برداشــت گنــدم از انبــار،
پارچــه را برداشــته و پــس از دریافــت گنــدم بــه میــزان
نیــاز ،روزن را دوبــاره بــا پارچــه مســدود میکننــد .بــر
اســاس گفت ـه محلیــان کنوهایــی بــا ابعــاد متوســط هفــت
تــا ده ســطل  20کیلویــی گنــدم در خــود جــا میدهنــد.
هیــچ تاقــی در روســتای لیــوس بــدون کنوســازی ســاخته
نشــده اســت.
بنابرایــن اگــر پالنــی در ارتفــاع حــدود  2.5متــری از
کــف زمیــن ترســیم کنیــم؛ بخــش عمــده آن انبــار گنــدم
خواهــد بــود و میتــوان آن را پــان انبــار نــام نهــاد .از
دالیــل ایــن عمــل خالقــه در اســتفاده از ایــن قابلیــت
موجــود در ســاختار خانههــا میتــوان بــه نــکات زیــر
اشــاره کــرد:

 -2برداشت راحتتر در مواقع نیاز
 -3عــدم اشــغال فضایــی در ســطح بــرای انبار گنــدم؛ در
روســتایی کــه بــه دلیلــی عــدم دسترســی بــه زمین مناســب
بــرای ســاخت (زمینهــا یــا صخــرهای و دارای شــیب زیادانــد
و یــا آبرفتــی و مناســب بــرای کشــاورزی و کاشــت درخــت)
فضاهــا حداقلــی ســاخته میشوند(شــکل  19و .)20

معمـــاری و شـهرســــازی ایـــران

 -1فاصلــه گرفتــن گنــدم از ســطح زمیــن کــه منشــاء
رطوبتهــای ســطحی و باالرونــده و حشــرات و خزنــدگان
اســت.

دو فـصـلـنـامــــه عـلـمــــی

در معمــاری ایرانــی راهکارهــای فراوانــی بــرای تخــت
کــردن بــام پوش ـشهای منحنــی و ایجــاد ســطحی صــاف
"جهــت کوتــاه کــردن ارتفــاع دور تــاق بــرای پیشگیــری
از نشــت آب بــاران و بــرف و همچنیــن پیشگیــری از
رانــش تاقهــای همجــوار" ()Zumrashidi, 2003, 135
وجــود دارد .از جملــه آنهــا میتــوان بــه تمهیــدات معمارانــه
یعنــی زدن تاقهایــی کوچــک بیــن دو تــاق مجــاور کــه
بــه کنوســازی معــروف اســت اشــاره کــرد .کنوســازی در
روســتای لیــوس بــه دلیــل نیــاز بــه اســتفاده از بــام بناهــا
بــه عنــوان حیــاط خانـ ه بــاالی آن ،دارای اهمیــت ویــژهای
اســت .کنوســازی عــاوه بــر پــر کــردن فضــای گــود بــام و
نزدیکتــر کــردن آن بــه ســطحی تخــت ،دارای مزایــای
دیگــری نیــز هســت:
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 -1پــای تــاق کنوســازی معمــوالً بــر روی شــکرگاه
(محلــی کــه تــاق بــه ســمت بیــرون شکســته میشــود)
تــاق اصلــی ســوار میشــود و از رانــش آن جلوگیــری
میکنــد .

 -2هــوای محبــوس درون کنوســازی بــه عنــوان عایــق
حرارتــی عمــل کــرده و تبــادل حرارتــی فضــای داخــل و
بیــرون را کاهــش میدهــد.
 -3کنوســازی ،بــه جــای پــر کــردن فضــای بیــن
تاقهــا بــا خــاک از افزایــش بــار مــرده تــاق جلوگیــری
میکنــد .
مزیــت مهــم این فــن در لیــوس ،اســتفاده از ایــن فضای

Fig.19. Small arches between two main arches

Figure 22. Small arches between two main arches
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شناخت و تحلیل کالبدی معماری بومی روستای لیوس

بنابرایــن در اکثــر بامهــا چهــار الیــه بــرای عای ـقکاری
بــه ترتیــب زیــر (از بــاال بــه پائیــن) قابــل تفکیــک اســت:

Figure
23.arches
Two arches
andfour
four wheat
storage
spaces spaces
Fig.20.
Two
and
wheat
storage

عایــق رطوبتــی بــام؛ اســتفاده از عایــق رطوبتــی بــا
کارآیــی بــاال در روســتایی کــه در معــرض بارشهــای
سیلآســا اســت و از بــام خانههــا بــه عنــوان حیــاط
اســتفاده میشــود از ملزومــات ســاخت اســت .همچنیــن
انبــار مهمتریــن مــاده غذایــی روســتا در زیــر بــام قــرار
دارد و در صــورت نفــوذ رطوبــت بــه داخــل ســازه ،باعــث
پوســیدگی و خرابــی گندمهــا میشــود .بــه همیــن دلیــل
عایــق بــام در ایــن منطقــه اهمیــت ویــژهای پیــدا میکنــد
(شــکل  21و .)22

 -1کاهگل کوبیده به همراه آهک.
 -2الیــه رســی قرمزرنــگ بــا خاصیــت تــورم در برابــر
رطوبــت .اگــر رطوبــت از الیــه اول عبــور کنــد ،باعــث تــورم
خــاک ایــن الیــه شــده و همیــن تــورم از نفــوذ بیشــتر
رطوبــت جلوگیــری میکنــد.
 -3الیه خاک و آهک پرکننده.
 -4ســمات (پ ِ ِهــن اسبســانان) تیرهرنــگ کــه اگــر آب
از همـه الیههــای باالیــی عبــور کــرد ،ماننــد اســفنج عمــل
کــرده و آب را در خــود نگــه مـیدارد .پــس از اتمــام بــارش
و بــا تابــش خورشــید و گرمــای حاصــل از آن ،آب جــذب
شــده تبخیــر میشــود.
"س��مات ترکیب��ی از په��ن اس��ب ،قاط��ر و بعض��اً االغ و
کاههــاي ریختـ�ه شــده در زیـ�ر پــاي حیوــان اســت .دالیـ�ل
اس��تفاده از سمــات بـ�ر روي تــاق عباــرت اسـ�ت از :فراوانـ�ی
و سهــولت تهی��ه ،سـ�بکی ،ایزول��ه نمــودن تـ�اق بهواسـ�طه
فیب��ر و چربیهـ�ای موجـ�ود در آن ،بـ�اال بــردن کنتـ�رل
گرمای��ش و سرــمایش فض��ا ب��ه دلی��ل ضخام��ت و خل��ل و
فرجهـ�اي زیــاد)Chaharmahali, 2016, 4( ".
تابو

دو فـصـلـنـامــــه عـلـمــــی

معمـــاری و شـهرســــازی ایـــران

تابــو مخــزن ســفالی بزرگــی بــرای ذخیــره حبوبــات
اســت کــه هرچنــد جــزو وســایل خانــه بــه حســاب
میآیــد ،امــا شــیوه ســاخت خــاص ،تابــو را بــا معمــاری
پیونــد میزنــد .تابــو ظرفــی بــه شــکل اســتوانه بــا ارتفــاع
 100تــا  ،120قطــر  40تــا  50و ضخامــت بدنــه  3تــا 5
ســانتیمتر اســت .ایــن ظــرف -کــه در هــر خانــه یــک تــا
ده عــدد از آنهــا وجــود دارد -از در ورودی خانــه بزرگتــر
اســت و همزمــان بــا ســاخت بنــا و درون خانــه ســاخته
میشــود و بــرای همیشــه داخــل خانــه باقــی میمانــد.
هــر تابــو دارای دری از همــان جنــس تابــو (ســفال) اســت،
کــه جلــوی نفــوذ حشــرات و جونــدگان را میگیــرد .بــرای
اســتحکام بیشــتر و اشــغال جــای کمتــر ،بعضــی از تابوهــا
را چســبیده بــه هــم اجــرا میکننــد؛ کــه در ایــن صــورت
تابــو حجمــی پیچیــده پیــدا میکند(شــکل  23و  .)24مــواد
Fig.21. The four layers of roof water isulation and the
Figureروزن بــاالی تابــو درون آن میریختنــد
 24.طریــق
 Theرا از
غذایــی
four layers of roof
water
isulation
and the
arches
below it are shown in the f
arches
below
it are shown
in the
figure
و ســپس در را میبســتند و از طریــق ســوراخی کوچــک
در پائیــن آن از مــواد ذخیــره شــده ،برداشــت میکردنــد.
در مقطــع ارائــه شــده شــکل  ،5تعــدد تابوهــای موجــود در
یــک خانــه مشــخص اســت.

بحث و تحلیل

مکانیابــی روســتا" :اصــوالً پیدای��ش ی��ک روسـ�تا
بیـ�ش از هرچیـ�ز تابـ�ع ش�رـایط محیطیــ و موقعیـ�ت
جغرافیای��ی اس��ت ،زی��را عـ�وارض و پدیدهه��اي طبیع��ی در
مکانگزینـ�ی ،پراکندگـ�ی ،حــوزۀ نفــوذ ،توسـ�عۀ فیزیکـ�ی،
مورفول��وژي روســتا و امثــال آن اثـ�ر قاطعـ�ی دارنـ�د و گاه بـ�ه
عنوــان یـ�ک عامـ�ل مثبـ�ت و زمانـ�ی بـ�ه صوــرت یـ�ک عامـ�ل
Fig.22. Layers of covering between the arch and the roof
منفـ�ی و بازدارنــده عمـ�ل میکننـ�دVelayati and Ak�( ".
Picture 25. Layers of covering between
the arch
andvillages
the roof inofone
of the villages
in one
of the
Shushtar
city of Shushtar city (Ali Mohammad
.)bar Qoli, 2007, 50
(Chaharmahali
)(Chaharmahali, 2016
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حمــام عمومــی) اســت .عــاوه بــر خانههــا دیگــر اجــزاء
روســتا از قــرار زیرهســتند:
 -1قدمــگاه؛ گنبدخانــهای بــا گنبــد رک کوچــک
(شــکل .)25
 -2قلعــه؛ بنایــی نزدیــک بــه قــدمگاه بــا پــان مربــع و
چهــار ســتون در وســط آن (شــکل .)26
 -3مرکــز محل ـه دیناورهــا و مرکــز محل ـه عشــیریها؛
مرکــز محلــه دیناورهــا را دیــوار خانههــای اطــراف مشــخص
میکننــد و دیــوار و نمــای مســتقل و پــان هندســی
منظــم نــدارد .مرکــز محلــه عشــیریها نیــز فضایــی بــاز
بــا تکدرخــت بلــوط در وســط اســت.
 -4قبرســتان؛ دارای اتاقکهــای کوچکــی اســت –بــه
ارتفــاع حداکثــر 1متــر -کــه بــر روی قبــر اشــخاص مهــم
ســاخته میشــد.
Fig.23. Independent Tabo
Figure 27. Independent Tabo

Fig.24. Two Tabos Attached together (and the roof of the
)arch and the rib above them

(Figure 26. Two Tabos Attached together (and the roof of the arch and the rib above them

یافتههــای تحقیــق بــر اهمیــت یافتــن مکانــی مناســب
بــرای بــرآورده کــردن نیازهــای معیشــتی روستانشــینان
تأکیــد دارد .امتــداد ســکونت در یــک نقطــه بــرای قــرون
طوالنــی بــه صــورت پیوســته نیازمنــد مکانیابــی دقیــق در
بســتر طبیعــت اســت .در روســتای لیــوس امتــداد جهــت
کــوه و مســیلها عامــل اصلــی مکانیابــی روســتا اســت.
کشــتزارها و باغهــا در پــای روســتا گســتردهاند و "کــوه
چــون دیــواری مســتحکم از آن محافظــت میکنــد .ایــن
نــوع مکانیابــی دارای مزیــت قــرار گرفتــن در کنــار کــوه
بــوده کــه اوالً موضــوع امنیــت را بــرای ســاکنان دربــردارد،
ثانی ـاً کشــاورزان نســبت بــه زمینهــای کشــت خــود دارای
چشـ�مانداز مناسـ�ب هسـ�تن.دSirus Sabri and Ferey�( ".
 )doonzadeh, 2011, 108زندگــی در ایــن مــکان آداب و
رفتــار خــاص خــود را میطلبــد و ایــن آداب زیســت نیــز
کالبــد خــاص خــود را.
اثــر شــکل زندگــی روســتایی بــر کالبــد
روســتای لیــوس :مســئله مهــم دیگــر در مــورد ایــن
روســتا نبــود زیرســاختهای شــناخت ه شــده بــرای
ســکونتگاههای جمعــی (مســجد ،بــازار ،مرکــز محلــه
دارای تعیــن هندســی و طرحــی از پیشفکــر شــده و حتــی
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Figure 28. Ghadamgah
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Fig.25. Ghadamgah

Fig.26. Castle

مهمتریــن واحــد شــکلدهنده کالبــد روســتای لیــوس،
خانــه اســت .نبــود عناصــر معمــاری زیرســاختی زندگــی
اجتماعــی در روســتا نتایــج زیــر را القــا میکنــد:
خودکفایــی در مقیــاس خانــه؛ افــراد هــر خانــه بایــد
Figure
ـاش29.
Castle
ـود را تحــت مدیریــت
خانــه خـ
تــوان تأمیــن و اداره معـ
پــدر داشــته باشــند" .مفهــوم مســکن عــاوه بــر مــکان
167

پاییز و زمستان  . 1400دوره  . 12شماره  /2صفحات 153-169

فیزیکــی ،کل محیــط مســکونی را نیــز در برمیگیــرد کــه
شــامل کلیــه خدمــات و تســهیالت ضــروری مــورد نیــاز
بــرای زیســتن خانــواده اســت)Bagheri, 2010, 160( ".
بنابرایــن هــر خانــه یــا هــر واحــد همســایگی روســتایی
خــود دارای همــه زیرســاختهای الزم بــه صــورت خالصــه
شــده و حداقلــی اســت" .مســکن بومــی روســتایی تصویــری
از بســتر و زندگــی روزمــره روســتایی اســت کــه در خدمــت
شــیوهای خــاص از فعالیتهــای انســانی (معیشــت
کشــاورزی و دامداری) قــرار دارد .خانــه روســتایی ارتباطــی
عمیــق بــا محیــط داشــته ،بــه آن وابســته اســت و محــل
ســکونت افــرادی اســت کــه بــه فعالیتهــای تولیــدی
اشــتغال دارنــد.)Sartipipour, 2010, 8( ".
خلــوت گزینــی در دفــاع از حریــم خانــه؛ در شــرایط
ســخت زندگــی ،ماننــد هجــوم دزدان و غارتگــران یــا
ســرمای شــدید ،خانههــا پنــاهگاه ســاکنان خــود هســتند.
ایــن اصــل کــه خانــه آخریــن نقطــه امــن انســان روســتایی
اســت ،باعــث میشــود کــه خانــهای بســازد کــه قابلیــت
زیســت مســتقل از دیگــر واحدهــای روســتا را داشــته باشــد.
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زندگــی در حالتــی بیــن یکجانشــینی و کــوچ؛ حتــی
امــروز نیــز در تابســتانها کــه مراتــع ســمت جنــوب کــوه
لنگــر قابــل اســتفاده نیســتند ،اکثــر افــراد روســتا گلههــا
را از شــکافهای کــوه عبــور داده و بــه منطقــه ییالقــی
ســمت شــمال کــوه میبرنــد و فقــط پیــران و ناتوانــان در
روســتا باقــی میماننــد.
وابســتگی بــه طبیعــت بــه جــای وابســتگی بــه عناصــر
کالبــدی معمــاری؛ بــه دلیل پیوند و تعامل انســان روســتایی
بــا طبیعــت ،روستانشــین پاســخ بســیاری از نیازهــای خــود
را در دل طبیعــت جســتجو میکنــد و مییابــد .گذرانــدن
عمــده عمــر در تعامــل بــا طبیعــت ،انســان روســتایی را
از بعضــی از عناصــری کــه انســان شــهری بــرای گــذران
زندگــی نیــاز دارد (از جملــه مــواردی کــه در مــورد
روســتای لیــوس ذکــر شــد) بینیــاز میکنــد" .اصـ�والً
خانـ�ه روس�تـایی در محیطـ�ی اس��تقرار مییافـ�ت کــه
اهالـ�ی آن ،بســتر زندگـ�ی و تولیـ�د را در ارتبــاط تنگاتنـ�گ
بـ�ا محیـ�ط پیرامــون و طبیعـ�ت فراهـ�م میکردنـ�د و بـ�ه
همی��ن ســبب اسـ�ت کـ�ه بیشــتر ایـ�ن خانههـ�ا از دو بخـ�ش
اصلـ�ی بــا کارکــرد زیســتی و معیشتــی ،در ارتباطـ�ی دائمـ�ی
و دوس��ویه برخ��وردار بوــده انـ�دZargar and Sartip�( ".
)4 ,2015 ,. ipour and miri and sheikhtaheri

نتیجهگیری

شــناخت کالبــدی روســتای لیــوس نحــوه بهکارگیــری
مصالــح و فنــون بومــی وابســته بــه اقلیــم ،در نقطــه
اتصــال کوهپایههــای جنــوب زاگــرس در اتصــال بــا
دشــت خوزســتان را معرفــی میکنــد .اهمیــت بســتر
شــکلگیری معمــاری روســتایی در ایــن روســتا در قالــب
نقــش تعیینکننــده مســیلهای آب در حیــات روســتا و
ایجــاد ســاختار کلــی معابــر ،محلهبنــدی و زیرســاختهای
معیشــتی روســتا (باغهــا و مــزارع) بــروز پیــدا میکنــد.
واحدهــای همســایگی بــه همپیوســته ،جهتگیــری رو بــه
دشــت جنوبــی و کشــیدگی شــمال غربی-جنــوب شــرقی
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خانههــا ،تعــداد کــم و ابعــاد کوچــک بازشــوها و پلکانــی
بــودن شــاخصههای کالبــدی کالنمقیاســی هســتند کــه
از خوانــش بســتر جغرافیایــی ،تاریخــی و اجتماعــی نشــأت
گرفتهانــد.
عــاوه بــر اینهــا در مقیــاس خــرد نیــز مصالــح مــورد
اســتفاده (شــامل قلــوه ســنگ و گــچ نیمپختــه نیمکــوب،
چــوب نخــل بــرای ســاخت درب ،گل بــرای ســاخت ظــروف
بــزرگ نگــهداری حبوبــات) و فنــون و جزئیــات اجرایــی
معمــاری خــاص روســتا (شــامل کلمبــ و و ســقف تــاق و
تویــزه ســنگی ،اســتفاده از فضــای خالــی بیــن پوشــش
ســقف تاقــی و بــام تخــت بــه عنــوان انبــار ذخیــره غــات،
مصالــح مــورد اســتفاده بــرای عایقبنــدی بــام خانههــا
و بهکارگیــری پهــن اسبســانان بــه عنــوان جــاذب
رطوبــت و پرکننــده) طبیعــت پیرامــون روســتای لیــوس
را بــه عنــوان تنهــا تأمینکننــده مــواد اولیــه مــورد نیــاز
معرفــی میکننــد .پیونــد و تعامــل انســان و طبیعــت (و
چگونگــی مداخلــه انســان در طبیعــت بــه عنــوان جزئــی از
آن) در قالــب معمــاری روســتا نمــود پیــدا میکنــد و بــر
اســاس همیــن پیونــد و تنــوع اقلیمــی ایــران نیــز معمــاری
هــر روســتایی منحصربفــرد خواهــد بــود .عامــل ایــن فهــم
بســتر و عمــل مطابــق بــا آن فعلــی خالقــه اســت .خالقیــت
در معمــاری بومــی روســتایی در قالــب یافتــن بهتریــن،
ســادهترین و دمدســتترین راهکارهــا در پاســخ بــه
نیازهــای اولیــه انســان نمــود مییابــد .معرفــی کالبــدی
معمــاری روســتای لیــوس تالشــی اســت در جهــت ارائــه
مصداقهایــی از تعریــف فــوق .آزادی (از قیــد هندســه
مقیــد بــه اشــکال هندســی منتظــم) ،درهــم تنیدگــی اجــزا
(اتاقهــای یــک خانــه بــا هــم ،خانههــای یــک محلــه بــا
هــم و محلــه بــا بســتر طبیعــی خویــش) ،بالفعــل کــردن
تواناییهــای بالقــوه طبیعــت (احــداث بــاغ انــار در مســیر
مســیل ،اســتفاده از خــاک مناســب و رطوبــت موجــود در
مســیل) ،بداعــت در عیــن پایبنــدی بــه اصــول (وجــود
تاقهــای بــا پــان نامنظــم و تابوهایــی درهمتنیــده
بــا اســتفاده از مصالــح بــومآورد) مبانــی معمــاری بومــی
روســتای لیــوس هســتند.

تشکر و قدردانی

موردی توســط نویسندگان گزارش نشده است.

تعارض منافع

نویســندگان اعــام میدارنــد کــه در انجــام ایــن پژوهــش
هیچگونــه تعــارض منافعــی بــرای ایشــان وجود نداشــته اســت.

تاییدیههای اخالقی

نویسـندگان متعهـد میشـوند کـه کلیۀ اصـول اخالقی
انتشـار اثر علمی را براسـاس اصول اخالقـی  COPEرعایت
کردهانـد و در صـورت احـراز هـر یـک از مـوارد تخطـی از
اصـول اخالقـی ،حتـی پـس از انتشـار مقالـه ،حـق حـذف
مقالـه و پیگیـری مـورد را بـه مجلـه میدهنـد.
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