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BACKGROUND 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).

METHODS: 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.

FINDINGS: 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 
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which is going to be built with clay inside building simultaneously with the construction of 
the building) are also investigated. 

CONCLUSION: 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. Self-
sufficiency 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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نکات شاخص

- مؤلفه هــای تأثیرگــذار بــر معمــاری لیــوس دورافتــاده بــودن و ناامنــی، پوشــش گیاهــی منطقــه، مصالــح در دســترس و 
مکان یابــی خــاص روســتا در جــوار کــوه لنگــر هســتند. 

- شــناخت و تحلیــل مســیل های عبــور آب و نقــش آن هــا در شــکل گیری واحدهــای همســایگی، ســازه های طاقــی ســنگ 
و گچــی، انبارهــای منحصربفــرد ذخیــره مــواد غذایــی و باغ هــای پیرامــون روســتا از شــاخص ترین اقدامــات در جهــت فهــم 

معمــاری روســتای لیوس هســتند.  
- خالقیــت در معمــاری روســتایی در قالــب یافتــن بهتریــن، ســاده ترین و دردســترس ترین راه کارهــا در پاســخ بــه نیازهــای 

اولیــه انســان نمــود می یابــد. 

نحوه ارجاع به مقاله

ــدی بیــن انســان و طبیعــت  معمــاری بومــی روســتایی در بســتر طبیعــت شــکل می گیــرد و پیون
ــاز  ــت نی ــردی در خدم ــری کارب ــه آن هن ــه الزم ــردد ک ــاد می گ ــاری ایج ــن معم ــاس ای ــر اس ب
ــا  ــل آن ه ــای موجــود و شــناخت و تحلی ــه نمونه ه ــر رجــوع ب ــن هن ــم ای ــرای فه انســان اســت. ب
ــی از  ــکل گیری یک ــل ش ــل دالی ــناخت و تحلی ــر ش ــه حاض ــدف مقال ــت. ه ــیر اس ــن مس بهتری
ــل  ــه حام ــر این ک ــالوه ب ــوس ع ــتای لی ــت. روس ــی اس ــاری ایران ــرد معم ــتاهای منحصربف روس
 الگوهــای معمــاری بومــی روســتایی ایــران اســت، ویژگی هــای کالبــدی خاصــی دارد کــه برآمــده 
ــدف  ــای ه ــر مبن ــت. ب ــرس- اس ــی زاگ ــوب غرب ــای جن ــتا -کوه پایه ه ــکل گیری روس ــط ش از محی
ــودن  ــاز)بوم آورد ب ــتقالل در ساخت وس ــؤال، اس ــوس س ــتای لی ــی در روس ــاری بوم ــناخت معم ش
ــاری  ــروز عناصــر معم ــث ب ــه باع ــون چگون ــط پیرام ــا محی ــد ب ــوس( و پیون ــتای لی ــاری روس معم
ــن روش  ــد. بنابرای ــکل می گیرن ــت؟ ش ــده اس ــتا ش ــن روس ــد در ای ــای جدی ــاختاری و فرم ه و س
میدانــی و پیمایشــی بــرای گــردآوری اطالعــات و پــس از آن تحلیــل مطالعــه مــوردی مبنــای روش 
تحقیــق قــرار گرفــت. روســتای لیــوس در 80 کیلومتــری شــمال شــرق دزفــول، در دامنــه کوهــی 
ــری  ــر، جهت گی ــامل: معاب ــاس کالن ش ــتا در دو مقی ــد روس ــل کالب ــرار دارد. تحلی ــره ای ق صخ
ــح،  ــوها، مصال ــاد بازش ــت ورود و ابع ــامل: کیفی ــرد ش ــی؛ و خ ــاری پلکان ــوها، معم ــا و بازش خانه ه
ــات(،  ــره حبوب ــرای ذخی ــزرگ ب ــفالی ب ــرف س ــو )ظ ــام، تاب ــدی ب ــازی و عایق بن ــش ها، کنوس پوش
ــی  ــاص زندگ ــکل خ ــه ش ــد ک ــان می ده ــل نش ــناخت و تحلی ــن ش ــه ای ــود. نتیج ــام می ش انج
مــردم لیوس)لــزوم رعایــت مســائل امنیتــی، زندگــی در حالتــی بیــن یکجانشــینی و کــوچ و ایجــاد 
ــاختی  ــاری زیرس ــر معم ــود عناص ــدم وج ــل ع ــه( دلی ــب خان ــتی در قال ــتقل زیس ــای مس واحده
زندگــی اجتماعی)بــازار، مســجد و مرکــز محلــه ای از پیــش فکــر شــده( اســت. ایــن نــوع زندگــی، 
معمــاری ایجــاد می کنــد کــه بــر اســاس آن می تــوان ادعــا کــرد خالقیــت در معمــاری بومــی بــه 

ــت. ــان اس ــی انس ــل و مبنای ــای اصی ــه نیازه ــخ ب ــت ترین پاس ــاده ترین و دم دس ــی س معن

* ایــن مقالــه برگرفتــه از پــروژه »مطالعــه، مســتندنگاری و تهیــه طــرح مرمــت و پرونــده ثبتــی بافــت تاریخــی روســتاهای نورآبــاد و لیــوس دزفــول« 
اســت. کارفرمــای پــروژه اداره کل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری خوزســتان و مجــری طــرح ســجاد مــؤذن بــه نمایندگــی از دانشــگاه 

صنعتــی جندی شــاپور دزفــول در ســال 1391 می باشــد.  

ــران، 12)2(،  ــاری و شهرســازی ای ــوس، نشــریه علمــی معم ــی روســتای لی ــاری بوم ــدی معم ــل کالب ــؤذن، ســجاد و ص برنجــی، شــینا. )1400(. شــناخت و تحلی م
.169-153
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مقدمه مقدمه 
ــر  ــت تفک ــناخت، الزم اس ــث ش ــه بح ــش از ورود ب پی
ــه اختصــار  ــتایی را ب شــکل دهنده  معمــار ی بومــی روس
بشناســیم. چراکــه در ایــن معمــاری طبیعــت، بســتر بــروز 
خالقیــت معمارانــه اســت و محصولــش نیــز بیشــتر از آن که 
نمایان گــر بدعت هــای 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 ســبک های هنــری را هم زیســتی بــا طبیعــت پــر 
ــز "روســتا گذشــته از  ــه همیــن دلیــل نی کــرده اســت و ب
ویژگی هــای اجتماعــی، سیاســی و فرهنگــی خــاص خــود، 
ــارج  ــای خ ــاز از دنی ــد بی نی ــه می توان ــت ک ــدی اس واح
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 
ــت در  ــد." )Rezvani, 2002, 23( خالقی ــه ده ــود ادام خ
معمــاری روســتایی ســاده تر و بی قیــد و بندتــر از معمــاری 
شــهری ا ســت. 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 
ــش و  ــد. خوان ــت پاســخ گوی ــه در طبیع ــن مداخل و کمتری
فهــم محیــط در ایــن معمــاری نقــش مهمــی دارد و مصالــح 
صرفــاً مــوادی در اختیــار هنرمنــد نیســتند؛ بلکــه بــا توجــه 
خصوصیــات خــود دارای نقشــی تعیین کننــده هســتند. 
ــح  ــه مصال ــد ب ــه هنرمن ــی ک ــژ فرم ــکل آن ــاد می ــه اعتق "ب
ــد، بلکــه از پیــش در  ــه تنهــا در ذهــن هنرمن می بخشــد ن
ــواره در  ــد هم ــن هنرمن ــود دارد. بنابرای ــح وج ــود مصال خ
ــت."  ــت اس ــرار طبیع ــرم و اس ــا ف ــی ب ــاکش متافیزیک کش

.)Antoniadis, 2009, 406(

هــدف ایــن مقالــه معرفــی کامــل و جامعــی از معمــاری 
ــناخته   ــر و ناش ــی بک ــتر طبیعت ــه در بس ــت ک ــی اس خاص
ــی از  ــوان یک ــه عن ــل از آن )ب ــی حاص ــالت اجتماع و تعام
مصادیــق منحصربفــرد معمــاری بومــی ایــران( شــکل گرفته 
ــوه و گــچ نیم پختــه  ــح ســنگ قل ــا مصال اســت. معمــاری ب
نیم کــوب در دامنه هــای زاگــرس پهنــه ای وســیع را در 
ــه و در  ــهر دربرگرفت ــتان و بوش ــالم، خوزس ــتان های ای اس
ــح  ــه مصال ــتری ب ــتگی بیش ــه وابس ــتایی ک ــاری روس معم
ــردی  ــای منحصربف ــود دارد، نمونه ه ــتر خ ــود در بس موج
ــه جــای گذاشــته اســت. روســتای لیــوس واقــع  از خــود ب
در شــمال خوزســتان یکــی از ایــن نمونه هــای دور از 
ــدی  ــاً بکــر اســت. شــناخت کالب دســترس و توجــه و طبع
ــتای  ــابه آن در راس ــای مش ــوس و پژوهش ه ــتای لی روس
ارائــه تعریفــی جامع تــر و واقعی تــر از معمــاری ایرانــی 
ــداد  ــه تع ــی ب ــاری ایران ــردن معم ــاب از منحصــر ک و اجتن
محــدودی بنــا و مجموعــه شــناخته شــده الزم اســت. ایــن 
ــل  ــازی های حاص ــاخت و فضاس ــون س ــوع فن ــناخت تن ش
ــاری  ــوه معم ــن وج ــی از مهم تری ــوان یک ــه عن از آن را ب
ــت،  ــوع اس ــی متن ــتر اقلیم ــته از بس ــه برخواس ــی، ک ایران
ــکل  ــر ش ــؤال زی ــاس س ــن اس ــر همی ــد. ب ــت می کن تقوی

می گیــرد:

ــاری  ــودن معم ــوم آورد ب ــاز )ب ــتقالل در ساخت وس اس
ــه  ــون چگون ــط پیرام ــا محی ــد ب ــوس( و پیون ــتای لی روس
باعــث بــروز عناصــر معمــاری و ســاختاری و فرم هــای 

ــت؟ ــده اس ــتا ش ــن روس ــد در ای جدی

مبانی نظریمبانی نظری  
"معمــاری بومــی شــاخه ای از معمــاری بــر پایــه 
 Saadat,(".نیازهــای منطقــه ای و مصالــح ســاختمانی اســت
Kariminejad and Pouralikhani, 2015, 2( در تــالش 
بــرای شــناخت مصداقــی از معمــاری بومــی ایرانــی، مبانــی 
نظــری حاکــم بــر ایــن پژوهــش بــر اســاس اهمیــت نقــش 
ــه  ــت ب ــا طبیع ــان ب ــد انس ــاری در پیون ــطه گری معم واس
عنــوان بســتر شــکل می گیــرد. هرچنــد انســان بی واســطه 
بــا طبیعــت در ارتبــاط اســت، امــا معمــاری بــه ایــن ارتبــاط 
شــکل بــادوام می دهــد و پایــداری آن را تضمیــن می کنــد. 
عــالوه بــر آن باعــث ارتقــاء کیفیــت ایــن ارتبــاط می شــود. 
ــکار  ــای آش ــد، قابلیت ه ــان می کوش ــاری انس ــن معم در ای
و پنهــان موجــود در طبیعــت را درک کنــد و از آن هــا بهــره 
ببــرد. ایــن وابســتگی بــه بســتر، اســتقالل بــه همــراه دارد. 
اکثــر روســتاهای دورافتــاده ایــران، بــه دلیــل عــدم امــکان 
تعامــل بــا شــهرهای بــزرگ و دیگــر مجتمع هــای زیســتی، 
بــه خودکفایــی در مصالــح و فنــون ســاخت می رســند. بــر 
ــه  ــد ک ــن اســاس بعضــاً از مصالحــی اســتفاده می کنن همی
منحصربفــرد اســت و فنــون ســاختی خلــق می کننــد کــه 
ــش  ــود. خوان ــاهده می ش ــدود مش ــه ای مح ــط در منطق فق
ــدار در  ــت پای ــی زیس ــم چگونگ ــتاها، فه ــن روس ــد ای کالب
ــاال و خرداقلیم هــای کوچــک  ــا تنــوع اقلیمــی ب کشــوری ب

ــد.  ــم می کن ــوع را فراه و متن
شــناخت  زمینــه  در  گرفتــه  صــورت  مطالعــات 
صحــه  فــوق  اصــل  بــر  ایــران  متنــوع  روســتاهای 
ــوم آورد  ــم، اقتصــاد معیشــت، ب ــت اقلی ــد و اهمی می گذارن
ــای زیســتی  ــی واحده ــت و خودکفای ــح، امنی ــودن مصال ب
روســتایی را تأکیــد می کننــد. مقــاالت متعــددی بــه 
ــر اهمیــت  ــد، کــه همگــی ب تشــریح ایــن ابعــاد پرداخته ان
عنــوان  )بــه  روســتا  محیــط  شــکل گیری  در  بســتر 
اصلــی ثابــت، امــا دارای نمودهایــی متنــوع و وابســته 
ــا حــدی اســت  ــن اهمیــت ت ــد. ای ــه اقلیــم( تأکیــد دارن ب
کــه می تــوان ادعــا کــرد معمــاری روســتایی الحــاق 
ــت.  ــت اس ــود طبیع ــوی از خ ــت، عض ــت نیس ــه طبیع ب
ــه  ــر، ک ــالوه کاراکت ــه ع ــای ب ــه فض ــتا، ن ــکان روس "م
ــوم اســت  ــدان مفه ــن ب فضــای کاراکتریســتیک اســت. ای
ــه  ــت ن ــرزمین اس ــس س ــود از جن ــا خ ــت فض ــه سرش ک
ــده  ــارض ش ــا ع ــر فض ــرزمینی ب ــای س ــه ویژگی ه این ک
.)Koosheshgaran and Golordi, 2013, 104(".باشــد

تــالش بــرای برقــراری پیونــد پایــدار بــا بســتر، 
ارزش هایــی ایجــاد می کنــد کــه بقــاء ایــن پیونــد را تضمین 
می کنــد. "زندگــی روســتایی و نــوع نگــرش روســتائیان بــه 
جهــان و طبیعــت، امکانــات و دانــش او را بــرای ســاخت و 
ــزاء  ــا اج ــود؛ ت ــث می ش ــره وری باع ــیوه های به ــد و ش تولی
محیــط بــه مطلوب تریــن و در عیــن حــال رعایــت ســادگی 
ــا  ــا، ب ــن آن ه ــل بی ــی و مکم ــه ای منطق ــراری رابط و برق
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حداکثــر کارآیــی شــکل گیــرد. ســازمان فضایــی کالبــدی 
ــادی  ــی، اقتص ــای اجتماع ــکاس ارزش ه ــه انع ــتا ک روس
ــوه  ــن نح ــر از ای ــی رود، متأث ــمار م ــه ش ــدی آن ب و کالب
  .)Sartipipoor, 2005, 44( ".ــرد ــکل می گی ــرد ش کارک
ــت  ــا طبیع ــل ب ــوه تعام ــل نح ــه دلی ــتا ب ــن روس بنابرای
ــت.  ــهر اس ــاوت از ش ــی متف ــود دارای تعریف ــون خ پیرام
"روســتا، ســاخته اي اســت صرفــاً متعلــق بــه دوره ســنت، 
ــاي  ــا و رفتاره ــاخته ها، باوره ــتي از س ــه اي زیس مجموع
یــک جامعــه کوچــک انســاني اســت کــه در پاســخ آن هــا 
بــه نیازهــاي مبتنــي بــر آســایش خــود و از طریــق 
ــود  ــرزمین خ ــا س ــتایي ب ــویة روس ــر و دو س ــل براب تعام
ــور  ــه ظه ــرزمین ب ــتعدادهاي آن س ــف اس ــس کش و از پ
مي رســد.")Koosheshgaran, 2007(. در ایــن مقالــه 
ــان  ــد انس ــب پیون ــده در قال ــر ش ــل ذک ــه عوام مجموع
ــردن  ــرآورده ک ــرای ب ــاری ب ــطه معم ــه واس ــت ب و طبیع
ــد. نیازهــای حیاتــی انســان مــورد بررســی قــرار می گیرن

روش تحقیق روش تحقیق 
ــه روش  ــه ب ــت ک ــی اس ــوع کیف ــر از ن ــش حاض پژوه
ــن  ــت. در ای ــده اس ــام ش ــه انج ــته از زمین ــوری برخاس تئ
روش "پژوهشــگر در پــی آن اســت کــه فــارغ از ارائــه باورها 
و تصورهــا، اجــازه دهــد شــرایط طبیعــی محیــط، داده هــا را 
تعییــن کننــد کــه از ایــن طریــق نظریــه ای از میــان داده هــا 
.)Grout and Wang, 2011, 180( ".ــد ــن برس ــه تکوی ب

روش میدانــی، پیمایشــی و مستندســازی مــورد مطالعاتــی 
در مرحلــه جمــع آوری اطالعــات مــورد اســتفاده قــرار 
گرفــت. ایــن مقالــه موردپژوهــی یــک کاوش تجربــی اســت 
ــرای بررســی معمــاری  ــه ب ــع و شــواهد چندگان کــه از مناب
ــد.  ــی آن اســتفاده می کن ــوس در بســتر طبیع روســتای لی
ــجم از  ــک کل منس ــوان ی ــه عن ــتا ب ــم روس ــت فه در جه
ــاد  ــاختاری ایج ــون س ــم فن ــن فه ــرف و همچنی ــک ط ی
ــه  ــا ب ــناخت و تحلیل ه ــر، ش ــرف دیگ ــده آن کل از ط کنن
دو حــوزه مقیــاس کالن و خــرد تقســیم شــد. در رونــد ارائــه 
ــود و در  ــت ش ــزء رعای ــه ج ــت از کل ب ــده حرک ــعی ش س
ابتــدا مســائل مربــوط بــه کلیــت ســاختار روســتا و عوامــل 

ــاختاری و  ــات س ــس از آن جزئی ــا و پ ــر آن ه ــذار ب تأثیرگ
فنــون ســاخت معرفــی شــوند. 

ــی  ــای 1. روای ــر اســاس معیاره ــق ب ــن تحقی ــار ای اعتب
درونــی )قابلیــت اعتبــار(: اطمینــان از یافته هــای پژوهــش 
ــا برداشــت های  بخشــی مهــم از اعتبــار مقالــه اســت کــه ب
ــه مســتندات کافــی از کالبــد روســتایی کــه  میدانــی و ارائ
موجــود اســت و شــرح آن هــا محقــق می گــردد، 2. روایــی 
ــرای  ــف مفصــل روســتا ب ــری(: توصی ــال پذی ــی )انتق بیرون
ــی )قابلیــت  ــا معمــاری روســتا، 3. پایای مخاطــب ناآشــنا ب
ــه  ــی هم ــناخت و معرف ــزء ش ــه ج ــد کل ب ــان(: رون اطمین
ــی  ــتا و چگونگ ــاختار روس ــده س ــم شــکل دهن ــل مه عوام
اثرگــذاری آن عوامــل بــر ســاختار روســتا، 4. عینیــت 
ــاهده و  ــل مش ــه قاب ــی ک ــاب موضوع ــری(: انتخ )تأییدپذی
بررســی میدانــی بــرای مخاطــب اســت؛ محقــق می گــردد. 

یافته های تحقیقیافته های تحقیق
مــورد  جغرافیایــی  تاریخــی  بســتر  شــناخت 

لیــوس( )روســتای  مطالعاتــی 

موقعیت جغرافیایی روستا

روســتای لیــوس در 80 کیلومتــری شــمال شــرق 
شهرســتان دزفــول واقــع شــده و از توابــع دهســتان 
ــتان  ــد اس ــت. هرچن ــهیون اس ــش ش ــن بخ ــید ولی الدی س
ــا  ــت، ام ــوب اس ــرم و نیمه مرط ــم گ ــتان دارای اقلی خوزس
مناطــق شــمالی آن از آنجــا کــه بــا امتــداد جنــوب غربــی 
ــش  ــا بی ــاس  هســتند و از دری ــرس در تم ــوه زاگ ــته ک رش
ــری  ــت کمت ــا و رطوب ــد، گرم ــه دارن ــر فاصل از 300کیلومت
نســبت بــه دشــت خوزســتان دارنــد. روســتای لیــوس کــه 
ــر(  ــد )لنگ ــی صخره مانن ــی از کوه ــیار کم ــه بس ــا فاصل ب
ــاران دارای شــرایطی خــاص  ــارش ب ــان ب ــرار دارد، در زم ق
ــار  ــادی آب سیل آســا از درون و کن اســت؛ عبــور حجــم زی
ــه  ــد ب ــم بســتر روســتا بای ــی مه ــوارض طبیع روســتا. از ع
ــن  ــان یافت ــل جری ــور آب، -حاص ــی عب ــیل های طبیع مس
ــمال  ــتای ش ــا راس ــت- ب ــمت دش ــه س ــوه ب ــاران ک آب ب

ــکل 1(. ــاره کرد)ش ــی اش ــرقی-جنوب غرب  ش

    
A B C D 

Figure 1. A. Location of the village in the khuzestan province (and its distance to the Persian Gulf(, B. Distance of the 
village to the lake of Dez dam and Dezful, its location on the border between the mountain and the plain, C. Location 
of the village relative to the Langar mountain, D. Mine Lime shows the southwest of the village (with white soil( (Google 
Earth.com(

Fig.1. A. Location of the village in the khuzestan province (and its distance to the Persian Gulf), B. Distance of the village 
to the lake of Dez dam and Dezful, its location on the border between the mountain and the plain, C. Location of the 

village relative to the Langar mountain, D. Mine Lime shows the southwest of the village (with white soil)
 (Google Earth.com(
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قدمت روستا

ــردم و  ــوال م ــتا اق ــذاری روس ــع تاریخ گ ــی از مناب یک
تطبیــق آن هــا بــا شــواهد کالبــدی موجــود اســت. داســتان 
ــام موســی  ــوادگان ام ــی از ن ــذر یک ــر گ ــی ب ــی مبن معروف
کاظــم)ع( از ایــن منطقــه، مهم تریــن شــاهد تاریخــی 
روســتا اســت. شــاهد کالبــدی هــم قدمــگاه روســتای لیوس 
و امــام زاده روســتای گوشــه )10کیلومتــری جنــوب لیــوس( 
هســتند، کــه در شــجره نامه تاریــخ وفــات ایشــان 707ه.ق. 
ــعری  ــجادی در ش ــود س ــید محم ــت. س ــده اس ــر ش ذک
ــه  ــا را این گون ــد و آن ه ــاره می کن ــه اش ــادات گوش ــه س ب
ــی  ــی، عالم ــن ول ــید کمال الدی ــد: "اوالد س ــی می کن معرف
ــول  ــده مغ ــد خدابن ــلطان محم ــان س ــه در زم ــی ک متق
بــرای ترویــج تشــیع بــه ایــران آمــد. در دزفــول مقیــم و در 
روســتای گوشــه از بخــش لیــوس مریــض شــد و همان جــا 

.)Sajjadi, 2005, 46( ".ــد ــون ش ــت و مذف درگذش
ــت  ــاس قدم ــر اس ــتا ب ــدی روس ــدی کالب دوره بن

ــاخت ــون س فن
ــان  ــرای زم ــه ب ــی ک ــای تاریخ ــه بافت ه ــا ک از آن ج
طوالنــی مــورد اســتفاده بوده انــد، بــه تدریــج شــکل گرفتــه 
ــه  ــت الزم ــدی آن باف ــد، دوره بن ــود را یافته ان ــع موج و وض
ــت  ــود باف ــع موج ــر وض ــد ب ــت. هرچن ــی اس ریخت شناس
روســتا در نــگاه اول وحدتــی نســبی حاکــم اســت و روســتا 
دارای بافتــی یک دســت و هم آهنــگ از نظــر مصالــح و 
ــون  ــاس فن ــر اس ــوان ب ــا می ت ــت، ام ــاخت اس ــون س فن
تراکــم ابنیــه، ســاخت، مصالــح، قدمــت، تناســبات فضاهــای 
ــای  ــن بخش ه ــی بی ــی تمایزات ــت اجتماع ــاری و باف معم
ــی  ــه  کل ــه دو محل ــوس ب ــتای لی ــد. روس ــل ش ــتا قائ روس
 .)2 )شــکل  می شــود  تقســیم  عشــیری ها  و  دیناورهــا 
قدیمی تــر  و  فشــرده تر  بافتــی  دارای  دیناورهــا  محلــه  
بــا  تفاوت هایــی  دارای  آن  ســاخت  الگوهــای  و  اســت 
الگوهــای ســاخت محلــه  عشــیری ها اســت )شــکل 3(. 
فنــون ســاده تر و ابتدایی تــر مــورد اســتفاده در ایــن محلــه، 
ــری در  ــن قرارگی ــا و همچنی ــاد فضاه ــودن ابع ــر ب کوچک ت
پیرامــون هســته اولیــه شــکل گیری روســتا از دالیــل قدمــت 
ــون  ــاوت در فن ــر تف ــالوه ب ــتند. ع ــه هس ــن محل ــتر ای بیش
ســاخت و ابعــاد فضاهــا، بــه نقــل از اهالــی روســتا ایــن محله 
در ابتــدا محــل ســکونت مــردم روســتا بــوده کــه بعدهــا بــه 
دلیــل کوچــک بــودن فضاهــا و همچنیــن نیــاز بــه گســترش 

ــت.  ــه اس ــکل گرفت ــیری ها ش ــه عش ــتا، محل روس
مهمتریــن شــاهد فاصلــه  زمانــی شــکل گیری دو محلــه، 
هم جــواری  نحــوه  در  محلــه  دو  کالبــدی  تفاوت هــای 

ــا اســت:  واحده
محلــه  دیناورهــا؛ در ایــن محلــه معمــوالً دو یا ســه خانه 
در کنــار هــم یــک واحــد همســایگی را تشــکیل می دهنــد. 
قرارگیــری واحدهــا در یــک واحــد همســایگی بــه صــورت 
ــازد  ــاط را می س ــده در L، حی ــل ش ــی حاص L و چهارضلع
ــای  ــا دیواره ــت و ب ــد اس ــد واح ــن چن ــترک بی ــه مش ک
ــخص  ــد مش ــر واح ــم ه ــاه حری ــکه چین کوت ــنگی خش س
می شــود. نســبت فضــای بــاز بــه فضــای بســته کــم اســت. 
کوهپایــه ای بــودن بســتر روســتا و ایجــاد معمــاری پلکانــی 

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(

Fig.3. The physical density of the village in the center 
of the drawn circle (the initial colony of the village) is 
higher and decreases in the direction of the arrows.

 
 

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(

 

 

Figure 3. The physical density of the village in the center of the drawn circle (the initial colony of the village( is higher 
and decreases in the direction of the arrows. 

 L ــرم ــت. ف ــیع اس ــای وس ــاد حیاط ه ــرای ایج ــی ب مانع
شــکل بنــا بــرای ایجــاد حیاط هــای نیمه محصــور اســت. از 
آن جــا کــه حیــاط محــل نگــه داری بعضــی از وســایل خانــه 
ــه آســیاب های ســنگی دســتی، مشــک آب و دوغ،  )از جمل
ــان(  ــور پخــت ن ــرغ و خــروس و تن ــه داری م ســبدهای نگ
اســت، بایــد در برابــر ســیل آب های حاصــل از بــاران و بــاد 
ــا از دو طــرف  ــن اســاس حیاط ه ــر همی ــد. ب ــوظ بمان محف
ــد.  ــوه دارن ــه ک ــت ب ــوند و پش ــور می ش ــا محص ــط بن توس
الزم بــه ذکــر اســت کــه در محیطــی کــه زمیــن شــیب دار 
ــا حیــاط  ــی ب و ســطح مســطح محــدود اســت، ایجــاد بنای

ــاًل محصــور منطقــی نیست)شــکل 4 و 5(. مرکــزی کام
محلــه  ایــن  در  خانه هــا  اکثــر  عشــیری ها؛  محلــه  
مســتقل اند و برخــالف محلــه  دیگــر حتــی بعضاً بــا واحدهای 
همســایه دیــوار مشــترک ندارنــد. دلیــل ایــن مســئله تفــاوت 
ــاً  ــا عموم ــه اســت؛ دیناوره ــردم دو محل ــی م ــرم زندگ در ف
ــوچ.  ــل ک ــایر اند و اه ــیری ها از عش ــد و عش ــاغ دار و زارع ان ب
در کنــار هــم قرارگیــری خانه هــای محلــه عشــیری مشــابه 
ــت.  ــم اس ــه از ه ــا فاصل ــایر و ب ــای عش ــواری چادره هم ج
ــیدگی  ــا کش ــکل )ب ــا مستطیل ش ــالن خانه ه ــی پ ــرم کل ف
شــرقی-غربی( اســت کــه از درکنارهم قرارگیــری دو یــا ســه 
اتــاق، کــه در جلــوی یکــی از  آنهــا ایوانــی کم عمــق )یــک 
تــا دو متــر( قــرار دارد تشــکیل شــده اســت. گذرهــا در ایــن 
محلــه بــر خــالف محلــه دیناورهــا، منظم تــر و دارای جهــت 
شــرقی-غربی بــرای گذرهــای اصلــی و شــمالی-جنوبی 
ــرای گذرهــای فرعــی و شکســتگی کمتــر در طــول خــود  ب
هســتند. بــا دقــت در نقشــه ارائــه شــده از روســتا در شــکل 
ــا( غیرهندســی تر،  ــه دیناور ه ــت ســمت راســت )محل 2، باف
ارگانیک تــر و فشــرده تر از بافــت ســمت چــپ )محلــه 
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Fig.5. A: A neighborhood complex in the Dinavarha district; Consists of three interconnected independent units. The 
courtyard of the complex is marked on the right. Spaces with No. 1 kitchen and storage, No. 2 sleeping and daily living 
affairs and No. 3 to keep lambs in the first days after birth and sheep in times of need (bad weather conditions) (Bahrami, 
Savari, Ghomeshi, Jalalzadeh, Ghasemi, Bazazzadeh, Heidari(. B: Neighborhood complex elevation view (Bahrami, Savari, 
Ghomeshi, Jalalzadeh, Ghasemi, Bazazzadeh, Heidari(. C: Cross section of the neighborhood complex. D: Entry of one of the 

units drawn in the maps.

 

Figure 4. A neighborhood complex in the Dinavarha district; Consists of three interconnected independent units. The 
courtyard of the complex is marked on the right. Spaces with No. 1 kitchen and storage, No. 2 sleeping and daily 

living affairs and No. 3 to keep lambs in the first days after birth and sheep in times of need (bad weather conditions( 
(Bahrami, Savari, Ghomeshi, Jalalzadeh, Ghasemi, Bazazzadeh, Heidari( 

 

Figure 5. Neighborhood complex elevation view (Bahrami, Savari, Ghomeshi, Jalalzadeh, Ghasemi, Bazazzadeh, 
Heidari( 

 

Figure 6. Cross section of the neighborhood complex 

 

Figure 7. 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. 

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.

 

 

 

Figure 8. Entry of one of the units drawn in the maps 

 

A

B

C

D

عشــیری ها( اســت و تأثیرگــذاری عــوارض طبیعــی )شــامل 
ــت. ــتر اس ــر آن بیش ــیل ها( ب ــن و مس ــیب زمی ش

ــه  ــدی ب ــدی کالب ــوق دوره بن ــب ف ــاس مطال ــر اس ب
ــود: ــد ب ــر خواه ــب زی ترتی

ــه  	 ــم ک ــی متراک ــا بافت ــتا ب ــه  روس ــته  اولی هس
اطــراف قدمــگاه و بنایــی بــه نــام قلعــه در محلــه  دیناورهــا 

ــت.  ــه اس ــکل گرفت ش
محله  دیناورها )شرق روستا( 	
محله  عشیری ها )غرب روستا( 	

در  	 )عمدتــُا  روســتایی  نوســاز  ســاختمان های 
ــا  ــد، ام ــح جدی ــد ورود مصال ــروع رون ــتا( ش ــمال روس ش

اصیل انــد. هنــوز  فرم هــا  و  فنــون 
ســاختمان های نوســاز شــهری )ورود بناهایــی  	

ــتا(  ــه روس ــود ب ــده می ش ــهرها دی ــه در ش ــابه آن چ مش
ــکل 6(  )ش

ایــن دوره بنــدی ســیر تحــول کالبــدی روســتا را در دو 
بخــش نشــان می دهــد: 1. توســعه روســتا در وضــع اصیــل 
2. توســعه روســتا هم زمــان بــا کــم شــدن وابســتگی 
ــود  ــون خ ــت پیرام ــوم آورد و طبیع ــح ب ــه مصال ــاری ب معم
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Figure 9. Chronological map of the village (Bahrami, Savari, Ghomeshi, Jalalzadeh, Ghasemi, Bazazzadeh, Heidari(

Fig.6. Chronological map of the village (Bahrami, Savari, Ghomeshi, Jalalzadeh, Ghasemi, Bazazzadeh, Heidari(

ــک  ــا شــهرهای نزدی ــاط بیشــتر ب ــراری ارتب ــکان برق ــا ام ب
و ورود مصالــح جدیــد. فنــون اصیــل ســاخت برخواســته از 
نیــاز تعامــل بــا محیــط هســتند و بنــا بــه نیازهــای جدیــد 
قابلیــت پیشــرفت دارنــد، امــا بــه محــض ورود امکاناتــی کــه 
بــه نیازهــا پاســخی ســاده تر بدهــد، آن فنــون بــه فراموشــی 
ســپرده می شــوند.  قدمــت، موقعیــت جغرافیایــی و طبیعــت 
ــکل گیری  ــرایط ش ــتا ش ــودن روس ــاده ب ــاص و دورافت خ
ــاری ای  ــد. معم ــم می کن ــردی را فراه ــاری منحصربف معم
کــه هرچنــد در دهه هــای اخیــر تغییراتــی بــه خــود دیــده، 

امــا بازخوانــی فنــون اصیــل آن هنــوز میســر اســت. 
شناخت کالبدی روستا

مؤلفه های تأثیرگذار بر معماری لیوس 
دورافتاده بودن و ناامنی 	

ــتاها را  ــی روس ــل مکان یاب ــن عوام ــی از مهم تری "یک
ــا آن در  ــراز ب ــا هم ت ــاد ی ــئله اقتص ــد از مس ــوان بع می ت
امنیــت، دفــاع در مقابــل حملــه و غــارت جســتجو کــرد." 
 Pazhuhesh and Davoodzadeh and Pazhuhesh,(
ــی  ــی و کم باران ــاده، قحط ــق دور افت 13 ,2015( در مناط
ــی  ــردم محل ــن م ــری و دزدی در بی ــروز یاغی گ ــل ب عام
ــن اســاس بســیاری از عناصــر معمــاری  ــر همی می شــد. ب
ــای  ــا و انباره ــری طویله ه ــل قرارگی ــوها، مح ــد بازش مانن
ــئله  ــن مس ــا ای ــه ب ــرای مقابل ــی ب ــواد غذای ــه داری م نگ
طرحــی خــاص دارنــد. بازشــوها )خصوصــاً در محلــه 
دیناور هــا( بســیار کوچــک  هســتند، بــه حــدی کــه همــه 
ــه  ــه مواج ــور و تهوی ــود ن ــا کمب ــه ب ــن محل ــای ای خانه ه
هســتند. طویله هــا در خانه هــای اصیــل در کنــار یــا 

ــی  ــد و دسترس ــرار دارن ــکونت ق ــل س ــد از مح ــی بع حت
بــه آن هــا فقــط بــا گــذر از محــل زندگــی ســاکنان 
نگــه داری  بــرای  امکان پذیــر اســت. همچنیــن  خانــه 
ــن  ــه بی ــن )فاصل ــی و ام ــای مخف ــی از مکان ه ــواد غذای م
ــود  ــود. نم ــتفاده می ش ــطح( اس ــام مس ــی و ب ــش تاق پوش
اهمیــت امنیــت در شــکل گیری بافــت روســتا را می تــوان 
ــه  ــاوت تراکــم محــالت روســتا مشــاهده کــرد. محل در تف
قدیمی تــر روســتا دارای بافتــی متراکم تــر نســبت بــه 
بخش هــای جدیدتــر اســت. "روســتای پاقلعــه )بــا فاصلــه 
ــاً متراکمــی در  ــت تقریب ــوس( از باف کمــی از روســتای لی
قســمت جنوبــی آن کــه ســابقه تاریخــی بیشــتری نســبت 
بــه قســمت شــمالی کــه در کنــار جــاده و بــه مــرور زمــان 
ــی  ــگاه امنیت ــل آن در ن ــت، دارد و دلی ــده اس ــداث ش اح
ــتا  ــن روس ــت در ای ــه جمعی ــان ک ــت زم ــا گذش ــت. ب اس
افزایــش یافتــه، موضــوع توســعه فیزیکــی در روســتا پیــش 
ــیده  ــاده کش ــمت ج ــه س ــکونی ب ــای مس ــده و خانه ه آم
ــه  ــبت ب ــری نس ــم کمت ــتا از تراک ــت روس ــده اند و باف ش
 Sirus Sabri( ".قســمت های قدیم تــر برخــورد اســت

.)and Fereydoonzadeh, 2011, 112

پوشش گیاهی خاص منطقه 	
تنهــا درخــت خــودرو منطقــه بــادام وحشــی اســت. بــه 
دلیــل باریــک بــودن شــاخه های ایــن درخــت از آن هــا بــه 
ــط در  ــرد و فق ــتفاده ک ــوان اس ــقف نمی ت ــر س ــوان تی عن
ــرای نگــه داری  ــه اســم ُرک )ب ــن ســبدهایی خــاص ب بافت
ــرای  ــرغ و خــروس( و ســله )ســبد و ســینی ب و حمــل م
ــن  ــه همی ــرد دارد. ب ــپزی( کارب ــره  آش ــای روزم کاربری ه

دلیــل آســمانه  فضاهــا منحنــی است)شــکل 7(. 
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مصالح در دسترس )بوم آورد( 	

مصالــح در دســترس تعیین کننــده فرم هــا در معمــاری 
روســتایی اســت. در روســتایی کــه عــالوه بــر عــدم وجــود 
چــوب مناســب بــرای معمــاری، خاک مناســب برای خشــت  
و آجــر نیــز فراهــم نباشــد؛ ســنگ تنهــا مصالــح پرکننــده 
در دســترس اســت. بنابرایــن هرچنــد در چنیــن شــرایطی 
امــکان بــروز آثــار فرمــی خــالق وجــود نــدارد؛ امــا گونــه ای 
منحصربفــرد از معمــاری ایرانــی ایجــاد می شــود: تــاق 
ســنگی بــدون قالــب. الزم بــه ذکــر اســت کــه تــاق ســنگی 
ــر،  ــه کمــک مالتــی زودگیرت ــه نتیجــه نمی رســد، مگــر ب ب
مقاوم تــر در برابــر عوامــل جــوی و ســخت تر از مــالت گل؛ 
ــور ســنگ  ــه وف ــه ب ــا توج ــه ب ــوب ک ــه نیم ک ــچ نیم پخت گ

گــچ در منطقــه، قابــل حصــول اســت.
مسیل های عبور آب 	

بــرای روســتایی کــه در دامنــه کوهــی عظیــم قــرار دارد، 
ــل  ــن عوام ــیل آب ها از مهم تری ــت س ــه مســیر حرک ــه ب توج
شــکل دهنده کلیــت ســاختار روســتا و مســیرهای حرکتــی آن 
اســت. لیــوس بــه دلیــل قرارگیــری در دامنــه  کــوه در معــرض 
ــن  ــت. ای ــاران اس ــارش ب ــل از ب ــی حاص ــیل آب های فصل س
ســیل آب ها هــم می تواننــد ویران گــر باشــند و هــم آبادکننــده 
و بســته بــه دقــت انســان در انتخاب محــل اســتقرار، نقش آب 
عــوض می شــود. "آب تنهــا عنصــری اســت کــه هــم می توانــد 
بــه شــکل ســاده و طبیعــی آن و بــدون کمتریــن دانــش فنــی 
ــه نســبت پیشــرفت دانــش  ــد ب مصــرف  شــود و هــم می توان
فنــی انــرژی ایجــاد کنــد و در عیــن حــال منشــأ نابــودی نیــز 
ــت  ــر طبیع ــم ب ــم حاک ــت.")Zargar, 1999, 34(. نظ هس
ــا ویرانگــری  ــرای مهــار ایــن نیــروی بالقــوه کــه گاهــی ب ب
ــه  ــوه )ک ــکاف های ک ــداد ش ــد، در امت ــت می رس ــه فعلی ب
منشــاء اصلــی ســیل آب هســتند( مســیل های تعریــف 
ــا گــذر ســالیان و حرکــت  ــه بیــان دیگــر ب کــرده اســت؛ ب
آب در مســیری مشــخص، رودخانه هــای فصلــی بــه وجــود 
می آیــد. در صورتــی کــه انســان بــه تعامــل بــا طبیعــت بــه 
جــای تقابــل  بــا آن بپــردازد، زندگــی در کنــار مســیل ها نــه 
ــه  ــاند، بلک ــل می رس ــه حداق ــیل آب ها را ب ــد س ــا تهدی تنه
ــیل های  ــد. مس ــل می کن ــت تبدی ــه فرص ــد را ب ــن تهدی ای
روســتای لیــوس متشــکل از یــک مســیل اصلــی محیطــی 
کــه روســتا را از شــمال شــرقی تــا جنــوب غربــی- احاطــه 
کــرده اســت )در تصویــر 8 مســیل در ســمت راســت و بــاغ 
ایجــاد شــده توســط آن در پائیــن تصویــر مشــخص اســت( 

 

Figure 11. Rok, woven with wild almond tree branches
Fig.7. Rok, woven with wild almond tree branches 

ــتا در  ــان راس ــا هم ــز ب ــی نی ــی فرع ــیل طبیع ــه مس و س
ــی و  ــیل اصل ــد، می باشند)مس ــکل گرفته ان ــتا ش درون روس
ــخص  ــر 2 مش ــر در تصوی ــی پیش ت ــن مســیل فرع مهم تری

شــده اند(. 

 

Figure 13. One of the streams of the village and the Stone Bridge built on it.

 

Figure 12. Map of the village in which the streams are identified. (Bahrami, Savari, Ghomeshi, Alalzadeh, Ghasemi, 
Bazazzadeh, Heidari( 

 

Fig.8. Map of the village in which the streams are 
identified.(Bahrami, Savari, Ghomeshi, Alalzadeh, 

Ghasemi, Bazazzadeh, Heidari(

Fig.9. One of the streams of the village and the Stone 
Bridge built on it

ــوان  ــر می ت ــوارد زی ــه م ــیل ها ب ــن مس ــای ای از مزای
ــرد: ــاره ک اش

1- ایجــاد دو بــاغ جنوبــی )دیناورهــا( و جنــوب غربــی 
ــتفاده  ــرای اس ــتا ب ــی روس ــیل اصل ــیری ها( درون مس )عش
ــت و  ــت درخ ــرای کاش ــیل ب ــف مس ــوب ک ــاک مرغ از خ
تأمیــن معــاش و همچنیــن ایجــاد دیــواری ســبز در حاشــیه  
ــتا  ــرای محافظــت از روس ــی ســبز ب ــتا )باروی ــی روس جنوب
ــح بنایــی(. درخــت اصلــی ایــن  ــا مصال ــه جــای حصــار ب ب
ــته  ــز کاش ــور نی ــر و انگ ــل، انجی ــت. نخ ــار اس ــا ان باغ ه

می شــوند )شــکل 10(.
2- عــالوه بــر معابــر پــر پیــچ و خــم روســتا از برخــی 
ــی از  ــود. یک ــتفاده می ش ــر اس ــوان معب ــه عن ــیل ها ب مس
ــدوده  ــود در مح ــر موج ــن معب ــی مهم تری ــیل های فرع مس

هســته اولیــه روســتا اســت. 



شناخت و تحلیل کالبدی معماری بومی روستای لیوس
ی

عـلـمــــ
فـصـلـنـامــــه 

دو 

ی ایـــران
ی و شـهرســــاز

معمـــار
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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 

ــن  ــرد ای ــای منحصربف ــر ویژگی ه ــناخت بهت ــرای ش ب
ــاس کالن:  ــه در دو مقی ــت ک ــتا الزم اس روس

ــای  ــاد واحده ــا در ایج ــش آن ه ــتا و نق ــر روس - معاب
ــایگی همس

- راســتای قالــب شــکل گیری بناهــا و جهت گیــری 
ــوها بازش

- نحوه استقرار بر روی شیب )معماری پلکانی(
و خرد: 

- کیفیت ورود، ابعاد بازشوها و مصالح مورد استفاده 
- مصالح در دسترس
- پوشش های سنگی

- دوالیه کردن سقف ها و عایق بندی آن ها
- انبارهــای ذخیــره حبوبــات )کــه بخشــی از معمــاری 

ــتند( ــتا هس ــای روس خانه ه
به تحلیل موضوع بپردازیم.

مقیاس کالن 	

معابر
معابــر روســتا دارای شکســت های فــراوان و عرض هــای 
متفــاوت در طــول خــود هســتند کــه نشــان می دهــد بافــت 
ــه  ــکل گرفت ــی ش ــدی طبیع ــا رش ــج و ب ــه تدری ــتا ب روس
ــاوت  ــای متف ــت ها از منظره ــن شکس ــکل 11(. ای است)ش

دارای دالیــل و مزایــای زیــر هســتند:
ــوای  ــوران و چرخــش ه ــر از ک ــی: شکســت  معاب اقلیم

ــد. ــری می کن ــت جلوگی ــرد در درون باف س
امنیتــی: ایــن شکســت ها بــرای فــرد ســاکن در روســتا 

آشــنا، ولــی بــرای غریبــه هــر پیچــی دارای ابهــام  اســت. 
ســاختاری: روســتاها معمــوالً بــه تدریــج شــکل گرفتــه 
ــی و از  ــعه طبیع ــن توس ــل ای ــد و حاص ــعه می یابن و توس
ــا راســتا و عــرض  پیــش طراحــی نشــده؛ ایجــاد معابــری ب

متفــاوت اســت. 
نکتــه  مهــم این کــه در روســتای لیــوس معیــار تعییــن 
ــه اول  ــی ک ــن معن ــه ای ــت؛ ب ــا اس ــوار خانه ه ــر، دی معب
خانه هــا شــکل می گیرنــد و فضــای بیــن آن هــا معبــر 
ــپس در  ــوند و س ــن ش ــر تعیی ــه معاب ــه این ک ــود. ن می ش

ــوند. ــاخته ش ــا س ــا خانه ه ــن آن ه ــای بی پالک ه

 

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

ــر  ــوه لنگ ــتا ک ــراف روس ــی اط ــر طبیع ــن عنص مهم تری
ــی - جنــوب شــرقی  اســت کــه دارای راســتای شــمالی غرب
اســت. کــوه ماننــد دیــواری بــر بــاالی روســتا ســایه افکنــده 
ــع آب  و نقــش مهمــی در شــکل گیری منظــر، امنیــت، مناب
ــرای انســان و دام و حتــی افســانه های روســتا دارد.  و غــذا ب
جهت گیــری خانه هــا از راســتای کــوه تبعیــت کــرده و 
 L کشــیدکی مســتطیل)محله  عشــیری ها( و بــازوی بلندتــر
ــا کــوه اســت.  )محلــه  دیناورهــا( پــالن خانه هــا، هم راســتا ب
ــر  ــد و از حداکث ــوب غربی ان ــه جن ــوها رو ب ــن بازش بنابرای
انــرژی تابشــی خورشــید بــرای گــرم کــردن و تأمیــن 
ــکل 12 و 13(.  ــره می برند)ش ــی به ــای داخل ــنایی فض روش

 

Figure 15. Formation of a village at the foot of Langar Mountain 

 

Fig.12. Formation of a village at the foot of Langar 
Mountain
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Figure 16. Very small doors and windows facing the mountains and facing the sun in a rectangular plan house in the 
Dinavars neighborhood. The Langar mountain is visible in the image background. 

 

Fig.13. Very small doors and windows facing the 
mountains and facing the sun in a rectangular plan 
house in the Dinavars neighborhood. The Langar 

mountain is visible in the image background.

پلکانی معماری 

حاصــل شــکل گیری معمــاری در بســتر طبیعــی دارای 
ــان  ــه انس ــی را ب ــی خاص ــالت اجتماع ــت، تعام ــیب اس ش
ــتا  ــاری روس ــد. بعضــی از شــاخصه های معم ــه می کن دیکت
ــرار  ــد، از ق ــتا نشــأت می گیرن ــه از بســتر شــیب دار روس ک

ــر هستند)شــکل 14(: زی
1- گــره خــوردن و تودرتــو بــودن عرصــه  خانه هــا )بــام 
ــای  ــی اســت( و حیاط ه ــه  باالی ــاط خان ــی، حی ــه پائین خان
ــت بام هــا  ــن حال مشــترک مجموعه هــای همســایگی. در ای
ــز  ــنگی نی ــی س ــد و جان پناه ــی می یابن ــت مضاعف اهمی

ــا ســاخته می شــود. ــادور اضــالع آزاد آن ه دورت
ــا  ــر مــوازی ب ــوع معبــر در روســتا: معاب 2- وجــود دو ن
کــوه کــه شــیب ندارنــد و معابــر اصلــی را تشــکیل می دهند. 
معابــر در راســتای شــیب کوه پایــه )کــه بــه عنــوان مســیل 

نیــز در مواقــع نیــاز کاربــرد دارنــد(. 
ــت؛  ــای موجــود در طبیع ــر از انرژی ه ــتفاده  بهت 3- اس

انــرژی خورشــیدی، بــاد، بــاران. 

مقیاس خرد 	
کیفیت ورود و ابعاد بازشوها 

و  ســرد  )زمســتان های  دشــوار  اقلیمــی  شــرایط 
تابســتان های در معــرض تابــش مســتقیم تابــش خورشــید( 
ــا و  ــر هجوم ه ــی در براب ــای داخل ــت از فضاه ــزوم حفاظ ل
ــح  ورودهــای غیــر منتظــره انســان و حشــرات، نبــود مصال
مناســب بــرای ســاخت در و پنجــره و نعــل درگاه )چــوب( از 

Fig.14. Stepped architecture of the village   

Figure 17. Stepped architecture of the village   

ــودن  ــرای کوچــک ب ــوان ب ــی اســت کــه می ت ــه دالیل جمل
ابعــاد در هــا و پنجره هــا و تعــداد حداقلــی آن هــا نــام بــرد. 
ــر روی چــوب نخــل چنــدان مرســوم  در ؛ کار نجــاری ب
نیســت. بــرش ایــن چــوب کــه دارای بافــت رشــته ای اســت، 
ــت و در  ــخت اس ــیار س ــاف بس ــر الی ــود ب ــتای عم در راس
راســتای مــوازی الیــاف نیــز متالشــی می شــود. امــا در ایــن 
روســتا اکثــر درهــای ورودی خانه هــا از چــوب نخــل اســت. 
ــه ضخامــت حــدود 10 و ارتفــاع  ــت ب ــن در هــا از ســه ل ای

ــده اند.  ــاخته ش ــانتی متر س ــی 160 س 140 ال
نعــل درگاه؛ معمــوالً یــک ســنگ افقــی اســت. بــه 
ــه مناســب  ــاد )ک ــول زی ــا ط ــنگ تخــت ب ــود س ــل نب دلی
کاربــری مــورد نظــر باشــد( عــرض ورودی هــا بســیار کــم و 
حداکثــر 65 ســانتی متر اســت. نکتــه جالــب بیــرون زدگــی 
ســنگ های نعــل درگاه از دیــوار اســت، کــه ماننــد تاقچــه ای 
بــرای نگــه داری ظــروف غــذا در فضــای بــاز عمــل کــرده و 

ــد.  ــارج می کن ــات خ ــترس حیوان ــا را از دس آن ه
ــکل  ــه متش ــا )ک ــی خانه ه ــای داخل ــره؛ در فضاه پنج
ــه  ــدرت ب ــه ن ــداد هــم اســت( ب ــاق در امت ــا ســه ات از دو ی
غیــر از در ورودی روزنــی بــه بیــرون بــاز می شــود. اتاق هــا 
بــه خصــوص آن هایــی کــه ورودی مســتقیم از فضــای بــاز 
ندارنــد، دارای روزن هایــی بســیار کوچــک )حداکثــر مربعــی 
ــرای  ــا ب ــه از آنه ــتند؛ ک ــامنتی متر( هس ــرض 20س ــه ع ب
ــای  ــا فض ــردن ب ــرار ک ــاط برق ــه و ارتب ــور، تهوی ــن ن تأمی

ــود.  ــتفاده می ش ــه اس ــارج خان خ
یکــی از کاربری هــای مهــم ایــن روزن هــا خبــر دادن و 
خبــر گرفتــن از خانــه  مجــاور یــا معبــر در مواقــع خطــر و 
هجوم هــا بــود. شــکل بازشــوهای روســتای لیــوس بر اســاس 
نیــاز بــه دفــاع در موقــع هجوم هــای ناگهانــی ایجــاد شــده 
ــک در اســت  ــط ی ــه فق ــر خان ــه ه ــا راه ورود ب اســت. تنه
کــه بــا ابعــادی کــه اشــاره شــد، فقــط یــک نفــر در حالــت 
خمیــده می توانــد وارد شــود. بنابرایــن کســی کــه در داخــل 
خانــه قــرار دارد، دارای موقعیــت دفاعــی بســیار مناســبی در 
مقابــل مهاجــم اســت. همچنیــن اســتفاده حداقلــی از چوب، 
ــه  ــوزی ب ــر آتش س ــر خط ــه را در براب ــیب پذیری خان آس

ــاند.  ــل می رس حداق
مصالح مورد استفاده )سنگ و گچ(

وجــود دو منبــع غنــی ســنگ در جــوار روســتا -یعنــی 
ــی( و  ــاف و صیقل ــوه ص ــا وج ــنگ هایی ب ــر )س ــوه لنگ ک
رودخانــه فصلــی )ســنگ الشــه  رودخانــه ای بــا گوشــه های 
دارای انحنــا و شــکل کلــی کــروی(- و همچنیــن معدن های 
ــع  ــن مناب ــتا؛ مهم تری ــک روس ــای نزدی ــچ در کوه پایه ه گ
مصالــح روســتا را شــکل می دهــد. نکاتــی در مــورد ســنگ 

بــه عنــوان عنصــر اصلــی ســاخت الزم بــه ذکــر اســت:
ــا  ــاس ب ــن در قی ــی پائی ــت حرارت ــت و مقاوم 1- ظرفی
ــا  ــا )ب ــه جرزه ــت دادن ب ــا ضخام ــه ب ــر؛ ک ــت و آج خش
عرضــی بیــش از 1متــر( و اســتفاده از روش ســاک )ســاخت 
ســطح داخلــی و بیرونــی دیــوار بــا ســنگ و گــچ بــا ظاهری 
ــا گل و  ــط آن ب ــای وس ــردن فض ــر ک ــپس پ ــم و س منظ

ــد. ــران می کنن ــه را جب ــن نقیص ــنگ( ای ــرده س خ
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ــت و  ــا خش ــاس ب ــاال در قی ــی ب ــت فرسایش 2- مقاوم
ــل از  ــیالب حاص ــرف و س ــاران و ب ــاد و ب ــر ب ــر در براب آج

ــا.  آن ه
هم آهنگــی بــا طبیعــت: روســتای لیــوس از نظــر بصــری 
ــگ  ــدارد. رن ــی ن ــدان تفاوت ــون خــود چن ــت پیرام ــا طبیع ب
ســنگ زمیــن زیــر روســتا در دیوارهــا، تاق هــا، کف ســازی ها، 
ــنگی  ــای س ــد هاون ه ــی )مانن ــره  زندگ ــزار روزم ــا و اب پله ه
بــرای کوبیــدن برنــج و گنــدم و دســته  ســنگی آن هــا( امتداد 
یافتــه اســت. لیــوس جزئــی از طبیعــت پیرامــون خــود اســت 
ــح )مــاده اولیــه  همــه   و ایــن هویــت خــود را مرهــون مصال
ــدی و  ــت. پای بن ــتا( اس ــان در روس ــاخت های انس دست س
ــه در  ــا حــدی اســت ک ــتفاده از ســنگ ت ــه اس وابســتگی ب
ــم روســتای لیــوس در ســاخت بناهــا حتــی  کل بافــت قدی
یــک عــدد خشــت، آجــر یــا بلــوک ســیمانی اســتفاده نشــده 
ــه  ــح ک ــوع مصال ــه ن ــه ب ــا توج ــا ب ــاختار خانه ه ــت. "س اس
برگرفتــه از بســتر همــان منطقــه هســتند؛ موجــب اســتمرار 
ــه ای  ــه گون ــوند. ب ــا می ش ــل بن ــه داخ ــارج ب ــش از خ نمای
ــه نیــز  کــه ســاختار محیــط طبیعــی در فضــای داخــل خان
 Hashemnejad and( و احســاس می گــردد."  مشــاهده 

Mowlanaei, 2008, 25()شــکل 15 و 16(

پوشش فضاهای داخلی 

ســقف همــه فضاهــای داخلــی تاق پــوش و قابــل 
ــت: ــر اس ــی زی ــوع کل ــه دو ن ــیم ب تقس

ــرای  ــود. اج ــرا می ش ــع اج ــه  مرب ــه در زمین ــو؛ ک کلمب
ــه  وســیع  ــاط پهن ــه  نق ــوان در هم ــا آجــر را می ت ــو ب کلمب
معمــاری ایــران مشــاهده کــرد. امــا کلمبــوی ســنگی نــادر 
اســت؛ چراکــه "اجــرای آن بســیار دشــوار بــوده و مهــارت 
فوق العــاده ای را الزم دارد." )Zargar, 1378, 219( اجــرای 
ــه  ــت- ب ــخصی اس ــاد مش ــه دارای ابع ــر -ک ــا آج ــو ب کلمب
صــورت منظــم و بــا میــزان مالت خــور یکســان بیــن همــه 
ــا در  ــود. ام ــام می ش ــو انج ــطح از کلمب ــک س ــای ی آجره
مــورد ســنگ های الشــه کــه دارای ابعــاد یکســانی نیســتند، 
ایــن روش اجــرای منظــم کارســاز نیســت. ایــن کاســتی ای 
ــا  ــرب ت ــمال غ ــه )ش ــن منطق ــاری ای ــژه  معم ــالت وی را م
ــی  ــوب غرب ــای جن ــتان، در کوه پایه ه ــرق خوزس ــمال ش ش
رشــته کــوه زاگــرس، ماننــد شــمال دزفــول، ایــذه، رامهرمــز 
و مسجدســلیمان( یعنــی گــچ نیم پختــه نیم کــوب جبــران 
ــی  ــا و حت ــر تاق ه ــتفاده در اکث ــورد اس ــالت م ــد. م می کن
ــا  گنبدهــای ایرانــی ترکیبــی از گل اســت کــه در قیــاس ب
آجــر یــا حتــی خشــت دارای اســتحکام کمتــری اســت؛ امــا 
در معمــاری گــچ و ســنگی شــمال خوزســتان، گــچ مشــابه 
ــد.  ــت می کن ــار مخــرب محیطــی مقاوم ــر آث ســنگ در براب
مــالت گــچ ایــن منطقــه پــس از اجــرا بســیار محکــم شــده 
ــن  ــک ای ــه کم ــت. ب ــاوم اس ــز مق ــت نی ــر رطوب و در براب
ــی ایجــاد شــده در بیــن  مــالت مســتحکم، فاصله هــای خال
ــکل 17(. ــر می شود)ش ــم، پ ــه های نامنظ ــا گوش ــنگ ها ب س

 

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

 

 

 

Figure 19. Pleasant volumetric composition of the room, porch and stone stairs 

 

Fig.15. The entrance to a house where most of the points 
mentioned are evident; Being small, use three slices of 

palm wood and lintel stone protruding from the wall

Fig.16. Pleasant volumetric composition of the room, 
porch and stone stairs

تــاق و تویــزه؛ کــه در زمینــه مســتطیل یــا حتــی 
ــه  ــا ک ــود. از آنج ــرا می ش ــم اج ــای غیرمنتظ چندضلعی ه
کلمبــو بایــد دارای فــرم دایــره یــا فرمــی نزدیــک بــه آن در 
ســطح مقطــع افقــی خــود باشــد، اجــرای آن در پالن هــای 
غیرمربــع دشــوار اســت. از آنجــا که فضاهــای داخلــی بناهای 
ــتند،  ــع هس ــالن  مرب ــدرت دارای پ ــه ن ــوس، ب ــتای لی روس

ــکل 18(.  ــزه است)ش ــاق و توی ــراً ت ــا اکث ــش آن ه پوش

 

Figure 20. Stone Colombo 

 

Fig.17. Stone Colombo
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خصوصیات این تاق و تویزه ها از این قرار اســت: 
1- مــوازی نبــودن الزامــی تویزه هــا بــا هــم )هم انــدازه 

نبــودن فاصلــه تویزه هــا از هــم( 
ــه  ــاخته )ک ــی پیش س ــای گچ ــتفاده از تویزه ه 2- اس
ــا نقــش  ــاق را داشــته اند ت ــن حــدود ت بیشــتر نقــش تعیی

ســازه ای(
کنوسازی و عایق بندی بام

ــرای تخــت  ــی ب ــای فراوان ــی راه کاره ــاری ایران در معم
ــام پوشــش های منحنــی و ایجــاد ســطحی صــاف  کــردن ب
ــرای پیش گیــری  ــاه کــردن ارتفــاع دور تــاق ب "جهــت کوت
از نشــت آب بــاران و بــرف و همچنیــن پیش گیــری از 
 )Zumrashidi, 2003, 135( "ــوار ــای هم ج ــش تاق ه ران
وجــود دارد. از جملــه آنهــا می تــوان بــه تمهیــدات معمارانــه 
ــه  ــاور ک ــاق مج ــن دو ت ــک بی ــی کوچ ــی زدن تاق های یعن
ــازی در  ــرد. کنوس ــاره ک ــروف اســت اش ــازی مع ــه کنوس ب
روســتای لیــوس بــه دلیــل نیــاز بــه اســتفاده از بــام بنا هــا 
بــه عنــوان حیــاط خانــه  بــاالی آن، دارای اهمیــت ویــژه ای 
اســت. کنوســازی عــالوه بــر پــر کــردن فضــای گــود بــام و 
ــای  ــت، دارای مزای ــطحی تخ ــه س ــردن آن ب ــر ک نزدیک ت

دیگــری نیــز هســت:
ــکرگاه  ــر روی ش ــوالً ب ــازی معم ــاق کنوس ــای ت 1- پ
ــود(  ــته می ش ــرون شکس ــمت بی ــه س ــاق ب ــه ت ــی ک )محل
تــاق اصلــی ســوار می شــود و از رانــش آن جلوگیــری 

. می کنــد
2- هــوای محبــوس درون کنوســازی بــه عنــوان عایــق 
ــی فضــای داخــل و  ــادل حرارت ــرده و تب ــی عمــل ک حرارت

ــد. ــش می ده ــرون را کاه بی
3- کنوســازی، بــه جــای پــر کــردن فضــای بیــن 
ــری  ــاق جلوگی ــرده  ت ــار م ــش ب ــاک از افزای ــا خ ــا ب تاق ه

. می کنــد
مزیــت مهــم این فــن در لیــوس، اســتفاده از ایــن فضای 

 

Figure 21. Stone arch and gypsum rib and middle hole
Fig.18. Stone arch and gypsum rib and middle hole

خالــی بــه عنــوان انبــار غــالت )بــه خصــوص گنــدم( اســت. 
در چهــار طــرف هــر کلمبــو یــا پوشــش تــاق و تویــزه چهــار 
ــا  ــدام از آنه ــر ک ــه ه ــود ک ــی زده می ش ــاق مخف ــدد ت ع
ــام  ــی در ب ــرده و دارای روزن ــه صــورت مســتقل عمــل ک ب
-بــرای ریختــن گنــدم در آن- اســت. ایــن روزن کــه دارای 
ــنگی  ــی س ــا درپوش ــت ب ــانتی متر اس ــا 25 س ــر 20 ت قط
ــن  ــا را در ای ــت، گندم ه ــس از برداش ــود. پ ــانده می ش پوش
ــن  ــی ای ــرم کل ــد. ف ــوش را می بندن ــه و درپ ــا ریخت انباره
انبــار )کنوبنــدی( بــه صــورت قیفــی رو بــه پائیــن و نقطــه  
انتهایــی آن ســوراخی در دیــوار یــا ســتون )بــه ارتفــاع 50 
ــا پارچــه ای  ــه ب ــاق( اســت ک ــا 70 ســانتی متر از کــف ات ت
مســدود شــده و در مواقــع نیــاز بــه برداشــت گنــدم از انبــار، 
ــزان  ــه می ــدم ب ــت گن ــس از دریاف ــته و پ ــه را برداش پارچ
ــر  ــد. ب ــدود می کنن ــه مس ــا پارچ ــاره ب ــاز، روزن را دوب نی
اســاس گفتــه  محلیــان کنوهایــی بــا ابعــاد متوســط هفــت 
ــد.  ــدم در خــود جــا می دهن ــی گن ــا ده ســطل 20 کیلوی ت
هیــچ تاقــی در روســتای لیــوس بــدون کنوســازی ســاخته 

نشــده اســت. 
ــری از  ــدود 2,5 مت ــاع ح ــی در ارتف ــر پالن ــن اگ بنابرای
کــف زمیــن ترســیم کنیــم؛ بخــش عمــده آن انبــار گنــدم 
ــاد. از  ــام نه ــار ن ــالن انب ــوان آن را پ ــود و می ت ــد ب خواه
ــت  ــن قابلی ــتفاده از ای ــه در اس ــل خالق ــن عم ــل ای دالی
موجــود در ســاختار خانه هــا می تــوان بــه نــکات زیــر 

ــرد: ــاره ک اش
1- فاصلــه گرفتــن گنــدم از ســطح زمیــن کــه منشــاء 
ــدگان  ــده و حشــرات و خزن ــای ســطحی و باالرون رطوبت ه

اســت. 
2- برداشت راحت تر در مواقع نیاز

3- عــدم اشــغال فضایــی در ســطح بــرای انبار گنــدم؛ در 
روســتایی کــه بــه دلیلــی عــدم دسترســی بــه زمین مناســب 
بــرای ســاخت )زمین هــا یــا صخــره ای و دارای شــیب زیاد انــد 
و یــا آبرفتــی و مناســب بــرای کشــاورزی و کاشــت درخــت( 

فضاهــا حداقلــی ســاخته می شوند)شــکل 19 و 20(.

 

Figure 22. Small arches between two main arches 

 

Fig.19. Small arches between two main arches
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ــا  ــی ب ــق رطوبت ــتفاده از عای ــام؛ اس ــی ب ــق رطوبت عای
کارآیــی بــاال در روســتایی کــه در معــرض بارش هــای 
سیل آســا اســت و از بــام خانه هــا بــه عنــوان حیــاط 
ــن  ــت. همچنی ــاخت اس ــات س ــود از ملزوم ــتفاده می ش اس
ــرار  ــام ق ــر ب ــتا در زی ــی روس ــاده  غذای ــن م ــار مهم تری انب
ــه داخــل ســازه، باعــث  ــت ب ــوذ رطوب دارد و در صــورت نف
ــه همیــن دلیــل  ــی گندم هــا می شــود. ب پوســیدگی و خراب
عایــق بــام در ایــن منطقــه اهمیــت ویــژه ای پیــدا می کنــد 

)شــکل 21 و 22(. 

بنابرایــن در اکثــر بام هــا چهــار الیــه بــرای عایــق کاری 
بــه ترتیــب زیــر )از بــاال بــه پائیــن( قابــل تفکیــک اســت: 

1- کاه گل کوبیده به همراه  آهک. 
ــر  ــا خاصیــت تــورم در براب 2- الیــه رســی قرمزرنــگ ب
رطوبــت. اگــر رطوبــت از الیــه اول عبــور کنــد، باعــث تــورم 
ــتر  ــوذ بیش ــورم از نف ــن ت ــده و همی ــه ش ــن الی ــاک ای خ

ــد.  ــری می کن ــت جلوگی رطوب
3- الیه خاک و آهک پرکننده. 

4- ســمات )پِِهــن اسب ســانان( تیره رنــگ کــه اگــر آب 
از همــه  الیه هــای باالیــی عبــور کــرد، ماننــد اســفنج عمــل 
کــرده و آب را در خــود نگــه مــی دارد. پــس از اتمــام بــارش 
ــا تابــش خورشــید و گرمــای حاصــل از آن، آب جــذب  و ب

ــر می شــود. شــده تبخی
"ســمات ترکیبــی از پهــن اســب، قاطــر و بعضــاً االغ و 
کاه هــاي ریختــه شــده در زیــر پــاي حیــوان اســت. دالیــل 
اســتفاده از ســمات بــر روي تــاق عبــارت اســت از: فراوانــی 
ــاق به واســطه  ــه نمــودن ت ــه، ســبکی، ایزول و ســهولت تهی
ــرل  ــردن کنت ــود در آن، بــاال ب ــر و چربی هــای موج فیب
ــه دلیــل ضخامــت و خلــل و  گرمایــش و ســرمایش فضــا ب

)Chaharmahali, 2016, 4( ".فرج هــاي زیــاد
تابو

ــات  ــره حبوب ــرای ذخی ــی ب ــفالی بزرگ ــزن س ــو مخ تاب
ا ســت کــه هرچنــد جــزو وســایل خانــه بــه حســاب 
ــاری  ــا معم ــو را ب ــاص، تاب ــاخت خ ــیوه  س ــا ش ــد، ام می آی
پیونــد می زنــد. تابــو ظرفــی بــه شــکل اســتوانه بــا ارتفــاع 
ــا 5  ــه 3 ت ــت بدن ــا 50 و ضخام ــر 40 ت ــا 120، قط 100 ت
ســانتی متر اســت. ایــن ظــرف -کــه در هــر خانــه یــک تــا 
ده عــدد از آن هــا وجــود دارد- از در ورودی خانــه بزرگ تــر 
ــاخته  ــه س ــا و درون خان ــاخت بن ــا س ــان ب ــت و هم زم اس
ــد.  ــی  می مان ــه باق ــل خان ــه داخ ــرای همیش ــود و ب می ش
هــر تابــو دارای دری از همــان جنــس تابــو )ســفال( اســت، 
کــه جلــوی نفــوذ حشــرات و جونــدگان را می گیــرد. بــرای 
اســتحکام بیشــتر و اشــغال جــای کمتــر، بعضــی از تابوهــا 
را چســبیده بــه هــم اجــرا می کننــد؛ کــه در ایــن صــورت 
تابــو حجمــی پیچیــده پیــدا می کند)شــکل 23 و 24(. مــواد 
غذایــی را از طریــق روزن بــاالی تابــو درون آن می ریختنــد 
ــک  ــوراخی کوچ ــق س ــتند و از طری ــپس در را می بس و س
ــد.  ــره شــده، برداشــت می کردن ــواد ذخی ــن آن از م در پائی
در مقطــع ارائــه شــده شــکل 5، تعــدد تابوهــای موجــود در 

یــک خانــه مشــخص اســت.

بحث و تحلیل بحث و تحلیل 
ــتا  ــک روس ــش ی ــوالً پیدای ــتا: "اص ــی روس مکان یاب
موقعیــت  و  تابــع شــرایط محیطــی  از هرچیــز  بیــش 
ــی در  ــاي طبیع ــوارض و پدیده ه ــرا ع ــی اســت، زی جغرافیای
ــی،  ــعة فیزیک ــوذ، توس ــوزۀ نف ــی، ح ــی، پراکندگ مکان گزین
مورفولــوژي روســتا و امثــال آن اثــر قاطعــی دارنــد و گاه بــه 
عنــوان یــک عامــل مثبــت و زمانــی بــه صــورت یــک عامــل 
Velayati and Ak-( " ــد .عمــل می کنن ــده  ــی و بازدارن منف

.)bar Qoli, 2007, 50

 

Figure 24. The four layers of roof water isulation and the arches below it are shown in the figure. 

 

 

Picture 25. Layers of covering between the arch and the roof in one of the villages of Shushtar city (Ali Mohammad 
Chaharmahali(

Fig.21. The four layers of roof water isulation and the 
arches below it are shown in the figure

Fig.22. Layers of covering between the arch and the roof 
in one of the villages of Shushtar city 

(Chaharmahali, 2016(

 

Figure 23. Two arches and four wheat storage spaces 

 

Fig.20. Two arches and four wheat storage spaces
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 یافته هــای تحقیــق بــر اهمیــت یافتــن مکانــی مناســب 
ــینان  ــتی روستانش ــای معیش ــردن نیازه ــرآورده ک ــرای ب ب
ــرون  ــرای ق ــه ب ــک نقط ــکونت در ی ــداد س ــد دارد. امت تأکی
طوالنــی بــه صــورت پیوســته نیازمنــد مکان یابــی دقیــق در 
ــت  ــداد جه ــوس امت ــتای لی ــت اســت. در روس بســتر طبیع
ــت.  ــتا اس ــی روس ــی مکان یاب ــل اصل ــیل ها عام ــوه و مس ک
ــوه  ــترده اند و "ک ــتا گس ــای روس ــا در پ ــتزارها و باغ ه کش
ــن  ــد. ای ــت می کن ــتحکم از آن محافظ ــواری مس ــون دی چ
ــوه  ــار ک ــن در کن ــرار گرفت ــت ق ــی دارای مزی ــوع مکان یاب ن
ــردارد،  ــرای ســاکنان درب ــوده کــه اوالً موضــوع امنیــت را ب ب
ثانیــاً کشــاورزان نســبت بــه زمین هــای کشــت خــود دارای 
Sirus Sabri and Ferey-( " ــتند ــب هس ــم انداز مناس .چش

ــکان آداب و  ــن م ــی در ای doonzadeh, 2011, 108( زندگ
ــز  ــت نی ــن آداب زیس ــد و ای ــود را می طلب ــاص خ ــار خ رفت

کالبــد خــاص خــود را. 
اثــر شــکل زندگــی روســتایی بــر کالبــد 
ــن  ــورد ای ــر در م ــم دیگ ــئله  مه ــوس: مس ــتای لی روس
بــرای  شــده  شــناخته   زیرســاخت های  نبــود  روســتا 
ســکونت گاه های جمعــی )مســجد، بــازار، مرکــز محلــه 
دارای تعیــن هندســی و طرحــی از پیش فکــر شــده و حتــی 

Fig.23. 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( 

 

 

Figure 27. Independent Tabo 

 

ــزاء  ــر اج ــا دیگ ــر خانه ه ــالوه ب ــت. ع ــی( اس ــام عموم حم
ــتند: ــرار زیرهس ــتا از ق روس

1- قدمــگاه؛ گنبدخانــه ای بــا گنبــد رک کوچــک 
.)25 )شــکل 

2- قلعــه؛ بنایــی نزدیــک بــه قــدم گاه بــا پــالن مربــع و 
چهــار ســتون در وســط آن )شــکل 26(. 

3- مرکــز محلــه  دیناورهــا و مرکــز محلــه  عشــیری ها؛ 
مرکــز محلــه دیناورهــا را دیــوار خانه هــای اطــراف مشــخص 
می کننــد و دیــوار و نمــای مســتقل و پــالن هندســی 
ــاز  ــی ب ــز فضای ــه عشــیری ها نی ــز محل ــدارد. مرک ــم ن منظ

ــت.  ــط اس ــوط در وس ــت بل ــا تک درخ ب
ــه  ــی اســت –ب ــای کوچک ــتان؛ دارای اتاقک ه 4- قبرس
ــر روی قبــر اشــخاص مهــم  ارتفــاع حداکثــر 1متــر- کــه ب

ــد. ــاخته می ش س

Fig.26. Castle

Fig.25. Ghadamgah
 

Figure 28. Ghadamgah 

 

 

 

Figure 29. Castle 

مهم تریــن واحــد شــکل دهنده کالبــد روســتای لیــوس، 
ــی  ــاختی زندگ ــاری زیرس ــر معم ــود عناص ــت. نب ــه اس خان

ــد: ــا می کن ــر را الق ــج زی ــتا نتای ــی در روس اجتماع
ــد  ــه بای ــر خان ــراد ه ــه؛ اف ــاس خان ــی در مقی خودکفای
تــوان تأمیــن و اداره  معــاش خانــه خــود را تحــت مدیریــت 
ــکان  ــر م ــالوه ب ــکن ع ــوم مس ــند. "مفه ــته باش ــدر داش پ
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فیزیکــی، کل محیــط مســکونی را نیــز در برمی گیــرد کــه 
ــاز  ــورد نی ــروری م ــهیالت ض ــات و تس ــه خدم ــامل کلی ش
 )Bagheri, 2010, 160( ".ــت ــواده اس ــتن خان ــرای زیس ب
ــتایی  ــایگی روس ــد همس ــر واح ــا ه ــه ی ــر خان ــن ه بنابرای
خــود دارای همــه زیرســاخت های الزم بــه صــورت خالصــه 
شــده و حداقلــی اســت. "مســکن بومــی روســتایی تصویــری 
از بســتر و زندگــی روزمــره روســتایی اســت کــه در خدمــت 
)معیشــت  انســانی  فعالیت هــای  از  خــاص  شــیوه ای 
کشــاورزی و دام داری( قــرار دارد. خانــه روســتایی ارتباطــی 
ــه آن وابســته اســت و محــل  ــا محیــط داشــته، ب عمیــق ب
ــدی  ــای تولی ــه فعالیت ه ــه ب ــت ک ــرادی اس ــکونت اف س

.)Sartipipour, 2010, 8( ".اشــتغال دارنــد
ــرایط  ــه؛ در ش ــم خان ــاع از حری ــی در دف ــوت گزین خل
ــا  ــران ی ــوم دزدان و غارت گ ــد هج ــی، مانن ــخت زندگ س
ســرمای شــدید، خانه هــا پنــاه گاه ســاکنان خــود هســتند. 
ایــن اصــل کــه خانــه آخریــن نقطــه امــن انســان روســتایی 
ــت  ــه قابلی ــازد ک ــه ای بس ــه خان ــود ک ــث می ش ــت، باع اس
زیســت مســتقل از دیگــر واحدهــای روســتا را داشــته باشــد.

ــی  ــوچ؛ حت ــینی و ک ــن یکجانش ــی بی ــی در حالت زندگ
امــروز نیــز در تابســتان ها کــه مراتــع ســمت جنــوب کــوه 
ــراد روســتا گله هــا  ــر اف ــل اســتفاده نیســتند، اکث لنگــر قاب
ــی  ــه ییالق ــه منطق ــور داده و ب ــوه عب ــکاف های ک را از ش
ــان در  ــد و فقــط پیــران و ناتوان ســمت شــمال کــوه می برن

ــد.  ــی می مانن ــتا باق روس
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 
ــدن  ــد. گذران ــد و می یاب ــت جســتجو می کن را در دل طبیع
ــتایی را  ــان روس ــت، انس ــا طبیع ــل ب ــر در تعام ــده عم عم
ــذران  ــرای گ ــهری ب ــان ش ــه انس ــری ک ــی از عناص از بعض
زندگــی نیــاز دارد )از جملــه مــواردی کــه در مــورد 
ــوالً  ــد. "اص ــاز می کن ــد( بی نی ــر ش ــوس ذک ــتای لی روس
خانــه روســتایی در محیطــی اســتقرار می یافــت کــه 
اهالــی آن، بســتر زندگــی و تولیــد را در ارتبــاط تنگاتنــگ 
ــه  ــد و ب ــم می کردن ــت فراه ــون و طبیع ــط پیرام ــا محی ب
همیــن ســبب اســت کــه بیشــتر ایــن خانه هــا از دو بخــش 
اصلــی بــا کارکــرد زیســتی و معیشــتی، در ارتباطــی دائمــی 
Zargar and Sartip-( ".ــد ــوده ان ــوردار ب ــویه برخ و دوس

)4 ,2015 ,.  ipour and miri and sheikhtaheri

نتیجه گیرینتیجه گیری
شــناخت کالبــدی روســتای لیــوس نحــوه به کارگیــری 
مصالــح و فنــون بومــی وابســته بــه اقلیــم، در نقطــه 
بــا  اتصــال  در  زاگــرس  جنــوب  کوه پایه هــای  اتصــال 
دشــت خوزســتان را معرفــی می کنــد. اهمیــت بســتر 
ــب  ــن روســتا در قال ــاری روســتایی در ای شــکل گیری معم
ــتا و  ــات روس ــیل های آب در حی ــده مس ــش تعیین کنن نق
ایجــاد ســاختار کلــی معابــر، محله بنــدی و زیرســاخت های 
ــد.  ــدا می کن ــروز پی ــزارع( ب ــا و م ــتا )باغ ه ــتی روس معیش
ــه  ــه هم پیوســته، جهت گیــری رو ب واحدهــای همســایگی ب
ــوب شــرقی  ــی و کشــیدگی شــمال غربی-جن دشــت جنوب

ــی  ــوها و پلکان ــک بازش ــاد کوچ ــم و ابع ــداد ک ــا، تع خانه ه
ــه  ــتند ک ــی هس ــدی  کالن مقیاس ــاخصه های کالب ــودن ش ب
از خوانــش بســتر جغرافیایــی، تاریخــی و اجتماعــی نشــأت 

گرفته انــد. 
عــالوه بــر این هــا در مقیــاس خــرد نیــز مصالــح مــورد 
ــوه ســنگ و گــچ نیم پختــه نیم کــوب،  اســتفاده )شــامل قل
چــوب نخــل بــرای ســاخت درب، گل بــرای ســاخت ظــروف 
ــی  ــات اجرای ــون و جزئی ــات( و فن ــه داری حبوب ــزرگ نگ ب
ــاق و  ــقف  ت ــو  و س ــامل کلمب ــتا )ش ــاص روس ــاری خ معم
ــش  ــن پوش ــی بی ــای خال ــتفاده از فض ــنگی، اس ــزه  س توی
ســقف تاقــی و بــام تخــت بــه عنــوان انبــار ذخیــره غــالت، 
ــا  ــام خانه ه ــدی ب ــرای عایق بن ــتفاده ب ــورد اس ــح م مصال
جــاذب  عنــوان  بــه  اسب ســانان  پهــن  به کارگیــری  و 
ــوس  ــتای لی ــون روس ــت پیرام ــده( طبیع ــت و پرکنن رطوب
ــاز  ــورد نی ــه م ــواد اولی ــده م ــا تأمین کنن ــوان تنه ــه عن را ب
ــت )و  ــان و طبیع ــل انس ــد و تعام ــد. پیون ــی می کنن معرف
چگونگــی مداخلــه انســان در طبیعــت بــه عنــوان جزئــی از 
ــر  ــد و ب ــدا می کن ــود پی ــاری روســتا نم ــب معم آن( در قال
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 
ــن،  ــن بهتری ــب یافت ــتایی در قال ــی روس ــاری بوم در معم
بــه  پاســخ  در  راه کارهــا  دم دســت ترین  و  ســاده ترین 
ــدی  ــی کالب ــد. معرف ــود می یاب ــان نم ــه انس ــای اولی نیازه
ــه  ــوس تالشــی اســت در جهــت ارائ معمــاری روســتای لی
مصداق هایــی از تعریــف فــوق. آزادی )از قیــد هندســه 
مقیــد بــه اشــکال هندســی منتظــم(، درهــم تنیدگــی اجــزا 
ــا  ــه ب ــک محل ــای ی ــا هــم، خانه ه ــه ب ــک خان ــای ی )اتاق ه
ــا بســتر طبیعــی خویــش(، بالفعــل کــردن  ــه ب هــم و محل
ــار در مســیر  ــاغ ان ــوه طبیعــت )احــداث ب توانایی هــای بالق
ــت موجــود در  مســیل، اســتفاده از خــاک مناســب و رطوب
ــود  ــول )وج ــه اص ــدی ب ــن پای بن ــت در عی ــیل(، بداع مس
درهم تنیــده  تابوهایــی  و  نامنظــم  پــالن  بــا  تاق هــای 
ــی  ــاری بوم ــی معم ــوم آورد( مبان ــح ب ــتفاده از مصال ــا اس ب

ــوس هســتند. روســتای لی

تشکر و قدردانیتشکر و قدردانی
موردی توســط نویسندگان گزارش نشده است.

تعارض منافعتعارض منافع
نویســندگان اعــالم می دارنــد کــه در انجــام ایــن پژوهــش 
هیچ گونــه تعــارض منافعــی بــرای ایشــان وجود نداشــته اســت.

تاییدیه های اخالقیتاییدیه های اخالقی
نویسـندگان متعهـد می شـوند کـه کلیة اصـول اخالقی 
انتشـار اثر علمی را براسـاس اصول اخالقـی COPE رعایت 
کرده انـد 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 می دهنـد.

منابع مالی/ حمایت هامنابع مالی/ حمایت ها
موردی توســط نویسندگان گزارش نشده است.
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