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چکیده:
اصول معماری ایرانی برگرفته از فرهنگ و ارزشهای این مرز و بوم بوده است .این اصول از گذشته ،در مسکککن روسککتایی ایککران
وجود داشته است .اما امروزه تحوالت اجتماعی و اقتصادی ،تغییراتی را در الگوی معمککاری مسکککن روسککتایی ایجککاد کککرده و در
معماری امروز به اصول معماری ایرانی کمتر توجه شده است .در این میان معمککاری مسکککن روسککتایی قککدیم واجککد معیارهککا و
شاخصهای ارزشمندی است که میتواند پس از شناسایی و تحلیل ،در طراحی الگوی مسکونی جدید مورد بهککره بککرداری قککرار
گیرد .از این رو هدف اصلی پژوهش حاضر ،بررسی اصول معماری ایرانی در مسکن روستایی است .این پژوهش از لحککا هککدف
کاربردی و از لحا روش توصیفی-تحلیلی است .بدین منظور ابتدا با مطالعه منابع کتابخانککهای اصککول معمککاری ایرانککی (مککردم
واری ،خودبسندگی ،نیارش ،پرهیز از بیهودگی و درونگرایی) مشخص شده و سپس با مطالعه میدانی ،نمود این اصول در چهار
الگوی شاخص مسکن روستای کالمو شاهرود بررسی گردید .نتایج پژوهش نشان میدهد که الگوهای شاخص مسکککن روسککتای
کالمو منطبق بر اصول معماری ایرانی بوده و در همه الگوها نمودی از این اصول و مولفههای آن دیده میشککود .در اصککل مککردم
واری مولفه پرهیز از تشخص و تأمین نیاز ساکنین و در اصل پرهیز از بیهودگی اعتدال در تزئینات و میانهروی در وسککعت بنککا و
در اصل درونگرایی نهی از اشراف و ایجاد خلوت به طور ویژه در روستای کالمو مورد توجه بوده است .در نهایت استخراج الگو بر
اساس اصول معماری ایرانی و مولفههای آن برای مسکن معاصر روستا ارائه شده است.
واژگان کلیدی  :اصول معماری ،معماری ایرانی ،مسکن روستایی ،روستای کالمو شاهرود.
نحوه استناد به مقاله:
خراباتی ،ساجده ،سرشکی ،سارینا ،ساهری ،مصطفی .)1400( .بررسی اصول معماری ایرانی در مسکن روستایی (نمونه موردی:
روستای کالمو شاهرود)  .فصلنامه پژوهشی -تخصصی شهرسازی و معماری هویت محیط،)6(2 ،پاییز  .1400ص.52-40 .

http://www.ei-journal.ir/article_139793.html?lang=fa
.1
40

نویسنده مسئول :ساجده خراباتی

E-mail: s.kharabati@shahroodut.ac.ir

بررسی اصول معماری ایرانی در مسکن روستایی (نمونه موردی :روستای کالمو شاهرود)  ......ساجده خراباتی ،سارینا سرشکی ،مصطفی ساهری

-1مقدمه
تأمل پیرامون مسکن و خانه ،متناظر با مفهوم «سکونت کردن» در مکانی خاص است .همچنین سکونت کردن مفهومی
فراتر از رفع نیاز دارد و گویای برقراری پیوند معنادار میان انسان ،عناصر مکان ،فضا و محیط میباشد (سرتیپی پور،
 .)6 ،1392مفهوم سکونت و خانه در معماری ایرانی از احترام به انسان و فضا گرفته شده است (امینیان .)3 :1392،در
واقع معماری ایرانی ،بر اساس اصول خاصی شکل گرفته که ریشه در فرهنگ و ارزشهای این سرزمین دارد (پیوسته گر
و همکاران  .)2 :1396،این اصول در مسکن روستایی نیز وجود داشته ،اما با ورود تکنولوژی ،تغییرات ساختار اجتماعی و
اقتصادی ،تحوالتی در الگوی معماری مسکن روستایی ایجاد شده است (سلیم و ملکی نیا )2 :1396،و در معماری امروز
به اصول معماری ایرانی کمتر توجه شده است .امروزه اغلب خانههای روستایی با مشکالتی چون عدم آرامش و ناپایداری
زیستی مواجه هستند (زرگر و همکاران .)1 :1394 ،در این میان معماری مسکن روستایی قدیم واجد شاخصهای
ارزشمندی است که میتواند پس از شناسایی و تحلیل ،در ساخت و سازهای جدید مورد بهرهبرداری قرار گیرد .به این
ترتیب عالوه بر تداوم ارتباط بین نسلها ،هویت کالبدی-فضایی روستا نیز احیاء خواهد شد (زرگر و همکاران.)1 :1394 ،
در مسکن روستای کالمو شاهرود نیز در گذشته اصول معماری ایرانی مورد توجه بوده است ،ولی امروزه با کمرنگ شدن
این اصول در مسکن روستایی جدید مشکالت متعددی چون عدم هویت و نبود هماهنگی در بافت نوساز ایجاد شده است.
از این رو بازشناسی این اصول می تواند در مسکن امروزی روستا مورد استفاده قرار گیرد و الگوی مناسبی را در تطبیق با
شرایط اقلیمی ،زیستی و سبک زندگی روستایی ارائه نماید .از آنجا که این الگو از بطن زندگی ،فرهنگ و نیازهای
ساکنین روستای کالمو برخاسته است ،میتواند در ارتقاء احساس تعلق و باز زندهسازی سبک زندگی روستایی موثر باشد.
از این رو هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی اصول معماری ایرانی در مسکن روستایی است .بدین منظور پس از مطالعه
تحقیقات انجام شده در این زمینه ،ابتدا اصول معماری ایرانی مشخص شده و سپس در نمونه موردی روستای کالمو
شاهرود مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است و در نهایت استخراج الگو بر اساس اصول معماری ایرانی و مولفههای آن
برای مسکن معاصر روستای کالمو ارائه شده است .در واقع میتوان سوال اصلی پژوهش را به صورت زیر بیان نمود:
اصول معماری ایرانی و مولفههای آن کدام است و نمود این اصول در مسکن روستای کالمو شاهرود به چه صورت است؟

 -2مبانی نظری
 -1-2اصول معماری ایرانی
استاد پیرنیا اصول معماری ایرانی را در پنج اصل "مردم واری ،درونگرایی ،خودبسندگی ،پرهیز از بیهودگی و نیارش"
بازگو میکند (پیرنیا )26 :1387 ،که در ادامه این اصول و مولفههای از دیدگاه پژوهشگران بیان می شود.
 -1-1-2مردمواری
خانه یکی از مهمترین فضاهای معماری است که دارای رابطه مستقیمی با خود انسان است (نادری و همکاران:1391 ،
 .)6مردمواری به معنای داشتن مقیاس انسانی و یا به بیان دیگر رعایت تناسب میان اندامهای ساختمانی با اندامهای
انسان و توجه به نیازهای او در ساخت بنا است (پیرنیا .)26 :1387 ،رعایت مقیاس فضایی یکی از مولفههای مردمواری
است که در آن رعایت وسعت و اندازه در ساختن فضاهای مختلف اهمیت دارد (سرتیپی پور .)8 :1391 ،پرهیز از ارتفاع
بلند بنا یکی دیگر از مولفههای مردمواری است که در آن ارتفاع خارجی بنا و هم ارتفاع فضاهای داخلی بنا حائز اهمیت
میباشد (پیوسته گر و همکاران .)10 :1396 ،از دیگر مولفههای مردمواری ،پرهیز از تشخص است که در آن پرهیز از
خودنمایی در ظاهر بیرونی بنا به ویژه خانه مورد توجه میباشد (قیومی و همکاران .)10 :1391 ،تامین نیازهای مختلف
ساکنین از مولفههای مردمواری است که در آن فضا متناسب با نیاز ساکنین تعریف میشود (راهب.)11 :1393 ،
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 -2-1-2خودبسندگی
معماران ایرانی در تالش بودند تا مصالح مورد نیاز خود را از نزدیکترین مکانها به دست بیاورند و به گونهای ساختمان
میساختند که نیازمند به مصالح مکانهای دیگر نباشند (پیرنیا .)31 :1387 ،از دیدگاه استاد پیرنیا ،خودبسندگی در
معماری به معنای نوعی خودکفایی است (پیوسته گر و همکاران )13 :1396 ،و مکانیابی مناسب از مولفههای
خودبسندگی میباشد ( نادری وهمکاران .)11 :1391 ،تامین آسایش حرارتی و برودتی از دیگر مولفههای خودبسندگی
است که در آن توانایی خانه در تأمین شرایط حرارتی و برودتی خود اهمیت دارد (قیومی و همکاران.)11 :1391،
 -3-1-2نیارش
در معماری ایرانی نیارش به دانش ایستایی و فن ساختمان گفته میشود (پیرنیا )29 :1387 ،و به کلیه کارهایی اطالق
میگردد که برای پایداری و ایستایی بنا انجام میگیرد .در نیارش از مقیاسی به نام پیمون استفاده میشود .در واقع
پیمون یکی از ضوابطی است که برای تعیین تناسب بین اجزای بنا مورد استفاده قرار میگیرد( .دیدهبان و همکاران،
 .)4 :1396تقارن از مولفههای اصل نیارش است و در این شیوة معماری ،ساخت بنا به صورت متقارن به عنوان یکی از
ارزشهای زیبایی شناسانه مطرح بوده و هم در کلیت بنا و هم در ساخت جزئیات آن از این اصل پیروی میشود (پیوسته
گر و همکاران .)7 :1396 ،تعادل از دیگر مولفههای نیارش است که خود یکی از مشتقات مفهوم عدل میباشد و در آثار
هنری به ویژه معماری دیده میشود (نادری و همکاران.)12 :1391 ،
-4-1-2پرهیز از بیهودگی
در معماری ایران تالش بر آن بوده که کار بیهوده و اضافی در ساخت بنا انجام نشود و تا حد امکان از اسراف پرهیز شود
(پیرنیا .)28 :1387 ،اعتدال در تزیینات یکی از مولفههای اصل پرهیز از بیهودگی است و طبق آن صرف هزینههای زیاد
برای تزیینات در اتاقها و فضاهای غیر ضروری خانه مجاز نمیباشد (رضایی و همکاران .)3 :1399 ،استفاده از تزیینات
کاربردی از دیگر مولفههای اصل پرهیز از بیهودگی است و طبق آن اجزای تزیینی به کاربرده در معماری ،دارای کارکرد
نیز میباشد (سهیلی فرد .)10 :1392،واژه تزیین به معنای کارها و چیزهایی است که عیب و نقص را از بین میبرد .بنا
به این تعبیر ،زینتی ،حقیقی است که انسان را در هیچ یک از حاالتش معیوب نسازد و او را از شناخت حقیقت گمراه
ننماید (سهیلی فرد .)5 :1392 ،از دیگر مولفههای این اصل ایجاد فضاهای چند عملکردی است .یکی از ویژگیهای خانه
های سنتی ،ساخت فضاهایی با عملکردهای چندگانه در سازمان فضایی آنها بوده است .این خانه ها عموما به گونهای
ساخته میشدند که قابلیت سکونت چند خانوار را در کنار یکدیگر داشته باشند (سرتیپی پور .)10 :1392 ،میانهروی در
وسعت بنا یکی دیگر از مولفههای اصل پرهیز از بیهودگی است که در آن میانه روی و اجتناب از افراط و تفریط مورد
توجه میباشد (نادری و همکاران.)13 :1391،
-5-1-2درونگرایی
یکی از باورهای مردم ایران زندگی شخصی و حرمت آن بوده که این امر به گونهای معماری ایران را درونگرا ساخته
است .معماران ایرانی با ساماندهی اندامهای بنا در گرداگرد یک یا چند میان سرا ،بنا را از جهان بیرون جدا میکردند و
تنها یک هشتی این دو را به هم پیوند میداد (پیرنیا .)28 :1387 ،در واقع معمار به وسیلة درونگرایی اندامهای معماری و
ساخت دیوارهای خارجی ،ارتباط مستقیم بنا را با فضای خارج ،در درون خود بنا با عنصری به نام حیاط میسر می
ساخت (کالنتری و همکاران  .)17 :1395،ایجاد محرمیت یکی از مولفههای اصل درونگرایی است .حریم داشتن در حوزه
کالبد فضایی ،بیشتر متمرکز بر اصول و قوانینی است که امنیت فضا را شکل میدهد و در حوزه معنایی ،ویژگیهایی دارد
که حرمت و ارزش را برای فضای معماری به وجود میآورد (پیوسته گر و همکاران .)12 :1396 ،ایجاد مرکزیت از دیگر
مولفههای این اصل میباشد .مفهوم مرکزیت ریشه در وحدت خداوند دارد و به این معنا است که خداوند مرکز زمان،
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مکان و منشاء همه مفاهیم موجود است .بنابراین نمایش وحدت ،در ساختار بنا به شیوه های مختلفی نمود مییابد که
یکی از آنها ،ساخت حیاط مرکزی در خانه است (عشرتیپور و قربانینیا .)3 :1394 ،یکی دیگر از مولفههای این اصل
ایجاد خلوت میباشد که در آن حفظ حریم خصوصی افراد ساکن در خانه مورد توجه است (آرین و همکاران.)8 :1396 ،
جدول  :1اصول
ایرانی محرمیت فضایی موثر است و موضوع تفکیک
معماری گیری
در شکل
ایجاد سلسله مراتب فضایی از جمله مولفههایی است که
فضاهای درون خانه و سلسله مراتب دسترسی به آنها را مورد توجه قرار میدهد (کالنتری و همکاران.)19 :1395 ،
همانطور که اشاره شد اصول معماری ایرانی از دیدگاه پژوهشگران مورد بررسی قرار گرفت و با بررسی مطالعات انجام
شده در این زمینه میتوان این اصول و مولفههای آن را در قالب زیر دستهبندی نمود (جدول.)1
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مردم واری
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منبع :نگارندگان1400 ،

 -3پیشینه پژوهش
در سالهای اخیر در حوزه اصول معماری ایرانی پژوهشهایی انجام شده است .به طور نمونه آیوازیان در پژوهشی
ارزشهای معماری سنتی ایران را مورد بررسی قرار میدهد و ضرورت حفظ آن را در معماری معاصر بیان میکند
( .)Ayvazian, 1997پیرنیا در کتاب سبک شناسی معماری ایرانی به بررسی انواع سبکهای معماری ایرانی پرداخته
است (پیرنیا )1387 ،امینیان در پژوهشی با عنوان مردمواری در معماری ،یکی از اصول معماری ایرانی را تحلیل کرده
است (امینیان .)1392 ،سرتیپی پور و همکاران در پژوهشی دیگر به بررسی معماری خانههای بومی مردمپسند در
روستاهای استان مرکزی پرداختهاند (سرتیپی پور و همکاران .)1392 ،دیدهبان و همکاران در پژوهشی دیگر محرمیت را
به عنوان یکی از اصول معماری ایرانی در معماری خانههای دزفول مورد تحلیل قرار دادهاند (دیدهبان و همکاران.)1396 ،
پیوستهگر و همکاران اصول پنج گانه استاد پیرنیا را در معماری خانههای سنتّی ایران با استناد به منابع اعتقادی اسالمی
بازشناسی و تحلیل کردهاند (پیوستهگر و همکاران .)1396 ،همچنین در پژوهشی دیگر تأثیر خانهها با الگوهای معماری
ایرانی اسالمی بر ایجاد آرامش بررسی شده است (آرین و همکاران.)1396 ،

فصلنامه پژوهشی -تخصصی شهرسازی و معماری هویت محیط ،دوره ،2شماره ،6بهار 1400

حسنی در پژوهشی ،پدیدارشناسی خانههای قاجار تهران را با تمرکز بر روششناسی ونمنن مورد بررسی قرار داده است
و وفاداری معمار سنتی را به اصول معماری ایرانی در خانههای قاجار مشهود میداند (حسنی .)1399 ،نوحی و نوروزی در
پژوهشی به بررسی اصول معماری ایرانی در سبکهای معماری پرداخته است (نوحی و نوروزی .)1400 ،همانگونه که در
تمام پژوهشهای یاد شده ،مشهود است ،اصول معماری ایرانی در مسکن روستایی به طور خاص دیده نشده است .از این
رو در پژوهش حاضر ،اصول معماری ایرانی در مسکن روستایی در نمونه موردی روستای کالمو شاهرود مورد بررسی قرار
گرفته است و نمود این اصول و مولفههای آن در الگوهای شاخص مسکن این روستا بررسی و تحلیل شده و در نهایت
استخراج الگو بر اساس اصول معماری ایرانی و مولفههای آن برای مسکن معاصر روستا ارائه شده است.

 -4روش پژوهش
این پژوهش از لحا هدف کاربردی و از لحا روش توصیفی-تحلیلی می باشد .بدین منظور در مرحله اول اطالعات
مربوط به پیشینه پژوهش در حوزه اصول معماری ایرانی از منابع کتابخانهای و اسنادی استخراج شده است .در ادامه پس
از تحلیل محتوا ،چهارچوب نظری مشخص شد ،سپس با مطالعه میدانی ،با شیوه تحلیلی ،اصول معماری ایرانی در مسکن
روستای کالمو شاهرود بررسی شده است .برای شناسایی بستر پژوهش ،ابتدا با برداشت میدانی 4 ،الگوی شاخص مسکن
روستایی استخراج شده و در ادامه نمود اصول معماری ایرانی و مولفه های آن در این الگوهای شاخص تحلیل شده است
و در نهایت استخراج الگو بر اساس این اصول برای مسکن معاصر روستا ارائه شده است.

 -5معرفی محدوده پژوهش
کالمو روستایی در دهستان خرقان ،بخش بسطام شهرستان شاهرود (استان سمنان) است (تصویر .)1این روستا در فاصله
 20کیلومتری شهرستان شاهرود قرار گرفته است .زمین های مرغوب ،آب فراوان کشاورزی و هوای مناسب از علل شکل
گیری روستا است .پایه اقتصادی روستا بر اساس کشاورزی ،باغداری و دامپروری می باشد .این روستای زیبا با بافتی
فشرده ،در اقلیم گرم و خشک قرار گرفته (تصویر ) 2و آب مورد نیاز آن از طریق چاه های عمیقی که در غرب روستا حفر
شده تامین می شود (طرح هادی.)1393 ،

تصویر  :2نقشه کاربری اراضی در بافت روستای کالمو

تصویر  :1موقعیت روستای کالمو در استان سمنان و شهرستان شاهرود

(منبع :نگارندگان)1400 ،

(منبع :نگارندگان)1400 ،
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 -6تجزیه و تحلیل یافته ها
 -1-6بررسی اصول معماری ایرانی در مسکن روستای کالمو
در این پژوهش ابتدا  4الگو شاخص مسکن روستای کالمو با برداشت میدانی استخراج شده و در ادامه اصول معماری
ایرانی در این الگوهای شاخص تحلیل شده است .الگوی شماره  1مربوط به خانهای با قدمت  20سال است که مساحت
آن  313متر مربع میباشد .نوع معیشت خانواده کشاورزی و دامداری بوده و تعداد افراد ساکن در آن  2نفر است .الگوی
شماره  2مربوط به خانهای با قدمت  300سال است و مساحت آن  363متر مربع میباشد .تعداد افراد ساکن در آن 2
خانوار میباشد و معیشت آنها کشاورزی و خدماتی (رانندگی) است .الگوی شماره  3مربوط به خانهای با قدمت  150سال
است که مساحت آن  340متر مربع می باشد .نوع معیشت خانواده دامداری بوده و تعداد افراد ساکن در آن  2نفر است.
الگوی شماره  4مربوط به خانهای با قدمت  100سال است که مساحت آن  300متر مربع میباشد .تعداد افراد ساکن در
آن نفر  3بوده و معیشت آنها باغداری میباشد (جدول.)2

ریزفضاها

روستای کالمو
جدول
مسکنشماره 3
ریزفضاهای 42الگوی شاخص الگوی
شماره :12معرفی فرم کلی و الگوی شماره
الگوی

الگوی شماره 4
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 -2-6مردمواری

در الگوهای شاخص مسکن روستای کالمو مقیاس فضایی به خوبی رعایت شده است .این موضوع در تناسبات
ارتفاعی رفها  ،طاقچهها ،ورودیها و درها به وضوع دیده میشود و دسترسی به آنها در حالت نشسته و ایستاده
امکانپذیر می باشد .در واقع کالبد بنا در مسکن کالمو در مقیاس خرد و کالن متناسب با ابعاد انسانی است.
تناسبات ریزفضاها در الگوهای مختلف نشان از آن دارد که مساحت و شکل ریزفضاها (اتاق ،ایوان ،حیاط،
طویله) متناسب با نیاز ساکنین می باشد .به طور مثال تناسبات اتاق ها به گونه تعریف شده که امکان انجام
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فعالیتهای متنوعی چون خوابیدن ،غذا خوردن و نشستن را برای ساکنین خانه فراهم میکند .مولفه پرهیز از
ارتفاع بلند در ارتفاع نمای خارجی بنا و هم ارتفاع فضاهای داخلی به وضوع دیده میشود.
به طور کلی  %90خانههای روستای کالمو به صورت یک طبقه است و در آن از ساخت فضاهایی با ارتفاع باالتر
از حد معمول پرهیز شده است .همچنین در نماهای خارجی و داخلی الگوهای مسکن روستای کالمو پرهیز از
تشخص قابل مشاهده است .عنصر اصلی تشکیل دهنده بنا در این پهنه خشت است و سیمای کلی کالبد روستا
تماماً از خشت ،آجر ،چوب و مالت کاه گل ساخته شده است و یکنواختی و هماهنگی خاصی در منظر روستا به
لحا مصالح دیده میشود .تعداد اتاقها ،ایوانها ،حیاطها و ورودیها متناسب با تعداد خانوار ،نیاز ساکنین،
اقتصاد و معیشت خانواده تعیین شده است .در واقع با توجه به معیشت و نیاز ساکنین ،حوزه بندی مسکونی،
معیشتی و خدماتی در ریزفضاها شکل گرفته تا نیاز ساکنین به خوبی تامین شود .به طور میانگین در الگوهای
روستای کالمو  %52حوزه مسکونی %35 ،معیشتی و  %13خدماتی میباشد .استفاده از حیاط های متعدد برای
تفکیک فعالیتها ،راهکاری دیگر برای حوزه بندی عملکردی فضاها در روستا کالمو است (جدول.)3

جدول  :3نمود اصل مردم واری در الگوهای شاخص مسکن روستای کالمو
مؤلفه

الگوی شماره 1

الگوی شماره 2

الگوی شماره 3

الگوی شماره 4

استخراج الگو
میانگین تعداد اتاقها
در الگوهای مسکن
روستای کالمو حداقل
 2اتاق است.

رعایت
مقیاس
انسانی

کالبد بنا در مسکن
کالمو در مقیاس خرد
و کالن متناسب با
ابعاد انسانی است.

پرهیز از
ارتفاع
بلند

نمای غربی

نمای جنوبی

نمای شمالی

نمای شرقی

سککیمای کلککی خانککه
هککای روسککتا بککه دور
از هر گونکه تشکخص،
تمامککککاً از خشککککت،
آجککر ،چککوب و مککالت
ککککاه گکککل سکککاخته
است.

پرهیز از
تشخص

تامین نیاز

حیاط

ساکنین
خدماتی

 90%خانه های
روستای کالمو به
صورت یک طبقه
است.

حیاط

معیشتی
مسکونی

حیاط

میانگین

حیاط
حیاط
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 -3-6خودبسندگی
معمارى روستایى یک نوع معمارى خودجوش و وفادار به طبیعت بوده و تحت تأثیر عوامل جغرافیایى ،اجتماعى ،اقتصادى
و فرهنگى میباشد .در انتخاب مکان روستا ،بهترین مکانها برای ساخت خانه ،از لحا موقعیت جغرافیایی و همچنین
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میزان دسترسی به مصالح بومآورد در نظر گرفته میشده است .در ساخت ساختمان نیز در اغلب مکانهاى روستایى،
اصل بر آن بوده که از ساختمایهاى که در طبیعت اطراف وجود دارد ،استفاده شود .روستاییان با شناخت عوامل
جغرافیایى ،به خصوص در شناخت مصالح ،از ساختمایه بومآورد که مرتبط و در انطباق با اقلیم و جغرافیای هر منطقه
بوده ،استفاده میکردند و مىدانستند که مصالح بومى را چگونه و به چه صورت مورد استفاده قرار دهند تا مصرف انرژى
در اقلیم مربوطه بهینه باشد .این موضوع در روستای کالمو نیز به خوبی دیده میشود .مصالح مورد استفاده در الگوهای
شاخص این روستا بومآورد بوده و از مصالحی مانند چوب ،کاهگل ،خشت و آهک بیشتر استفاده شده است .البته در
بخشهای الحاقی امروزی ،مصالح جدید مثل سیمان نیز دیده میشود .به طور کلی کشیدگی خانهها تقریبا شرقی -غربی
است تا بهترین نورگیری را داشته باشد .همچنین توده بنا نسبت به عالمت شمال به طور میانگین دارای چرخش 29.5
درجه نیز میباشد و این موضوع نشان میدهد که در ساخت خانههای این روستا به مسئلهی تأمین نور ،گرما و در کل
عوامل حرارتی و برودتی توجه شده است (جدول.)4

جدول  :4نمود اصل خودبسندگی در الگوهای شاخص مسکن روستای کالمو
مؤلفه

الگوی شماره 1

الگوی شماره 2

الگوی شماره3

الگوی شماره 4

استخراج الگو

یافتن
مکان
میانگین

مناسب

مصکککککالح مکککککورد
اسکککتفاده مصکککالحی
بککومآورد میباشککد و
از مصکککالحی ماننکککد
چکککککوب ،خشکککککت،
کاهگککککل و آهککککک
بیشتر اسکتفاده شکده
است.

تأمین
آسایش
حرارتی -
برودتی
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 -4-6نیارش
نماها در الگوهای شاخص مسکن روستای کالمو به طور نسبی متقارن است و از لحا تعداد بازشوها و میزان استفاده از
هر نوع مصالح ،نماها دارای تعادل میباشند .میزان پر و خالی شدن پالن ،نشاندهنده تعادل در میزان سطح اشغال بنا
است که در آن مساحت عرصههای مختلف ،با توجه به میزان نیاز افراد ،دارای تعادل و تناسب میباشد (جدول.)5
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جدول  :5نمود اصل نیارش در الگوهای شاخص مسکن روستای کالمو
مؤلفه

الگوی شماره 1

الگوی شماره 2

تعادل

بازشوها  %32سطح نمای
اصلی را تشکیل می دهند.

بازشوها  %21سطح نمای اصلی
را تشکیل می دهند.

و

الگوی شماره 3

بازشوها  %11سطح نمای اصلی
را تشکیل می دهند.

الگوی شماره 4

استخراج الگو

بازشوها  %17سطح نمای اصلی
را تشکیل می دهند.

تعککککادل در تعککککداد
بازشکککوها و میکککزان
مصالح نما دیکده مکی
شککککود .بککککه طککککور
میکککانگین بازشکککوها
 %20سکککطح نمکککای
اصلی را تشککیل مکی
دهند .در میکزان پکرو
خککالی شککدن پککالن
نیکککز تعکککادل وجکککود
دارد

تقارن
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 -5-6پرهیز از بیهودگی
در تزئینات الگوهای شاخص مسکن روستای کالمو ،از سادهترین نوع تزئینات به صورت متعادل استفاده شده است .گچ
بریهای اطراف طاقچه ها نمونه ای از این تزئینات هستند .همچنین تزیینات کاربردی در روستای کالمو ،عالوه بر زیبایی،
کارکرد مناسی نیز دارد .به طور مثال تیرپوشهای سقف عالوه بر نقش سازه و نگهدارنده ،سقف فضاهای داخلی را نیز
تزئین کرده است .طاقچهها و رفها عالوه بر زیبایی کارکرد قابل توجهی در مبلمان خانههای روستایی دارد .صنایع دستی
روستا (نمد ،گلیم و سوزن دوزی) عالوه بر زیبایی نقش پوششی برای کف و دیوار را دارد .همچنین وسعت بنا با توجه به
نیاز کاربران تعریف شده و میانهروی در وسعت بنا در تناسب فضای پر و خالی پالن به خوبی دیده میشود .به طور
میانگین  %53زمین را فضای توده و پر تشکیل داده و  %46فضای خالی و حیاط است .وجود فضاهای چند عملکردی از
مولفههای تاثیرگذار خانههای روستای کالمو به شمار میرود .در ریزفضاهای اتاق ،ایوان و حیاط تنوع فعالیتها (غذا
خوردن ،خوابیدن ،کارهای روزانه ،آشپزی ،گفتگو و تعامل ،خشک کردن میوه) در روز و شب دیده میشود .همچنین این
خانهها عموما به گونهای ساخته میشدند که قابلیت سکونت چند خانوار را در کنار یکدیگر داشته باشند (جدول.)6
جدول  :6نمود اصل پرهیز از بیهودگی در الگوهای شاخص مسکن روستای کالمو
مولفه

اعتدال در
تزئینات

استفاده از
تزئینات
کاربردی
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الگوی شماره 1

الگوی شماره 2

الگوی شماره 3

الگوی شماره 4

استخراج الگو
گککچ بککری هککای
اطکککراف طاقچکککه
هککا ،سککاده تککرین
نککککوع تزئینککککات
هسککتند کککه بککه
صکککورت متعکککادل
اسکککتفاده شکککده
است .طاقچکه هکا،
رف هککا ،تیرپککوش
هککککای سککککقف و
صککنایع دسککتی از
جملکککه تزئینکککات
کککککاربردی ایککککن
روستا می باشد.
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میانهروی
در وسعت
فضا

فضای پر% 72 :
فضای خالی% 28 :

فضای پر% 70 :
فضای خالی% 30 :

فضای پر% 45 :
فضای خالی% 55 :

فضای پر% 25 :
فضای خالی% 75 :

ایجاد
فضای چند
عملکردی
خوابیدن و استراحت

شستن ظروف و آشپزی

نشستن و گفتگو

کاشت درخت و سبزی

میانگین
فضای پر % 53 :
فضای خالی % 47 :

ریزفضککاهای اتککاق،
ایوان و حیاط چند
عملککککردی مکککی
باشکککند و تنکککوع
فعالیت ها در آنهکا
دیده می شود.
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 -6-6درونگرایی
خانه های روستای کالمو به صورت درونگرا بوده و فضاها در اطراف حیاط شکل گرفتهاند که این امر مرکزیت و محرمیت
را ایجاد کرده در بعضی الگوها (نظیر الگوی  )4تفکیک خانه به دو بخش اندورنی و بیرونی با دو حیاط مجزا محرمیت
فضای خصوصی را افزایش داده است .در اکثر الگوها ورودی از طریق داالن به حیاط اتصال مییابد و جهت ورودی به
گونهای است که دی د مستقیم به فضاهای خصوصی ندارد و از اشراف جلوگیری کرده است .در الگوها برای ورود به اتاق
های خصوصی پیش ورودی تعریف شده و به طور مستقیم ورود به اتاق ها امکانپذیر نیست تا خلوت مورد نیاز تامین
شود .سلسلهمراتب نوری در الگوها به خوبی رعایت شده و ابتدا به فضاهای باز و سپس از طریق فضای نیمه باز به
فضاهای بسته دسترسی داده شده است .همچنین سلسله مراتب عملکردی نیز با حوزه بندی مناسب فضاهای عمومی و
خصوصی ایجاد شده است (جدول.)7
جدول  :7نمود اصل درونگرایی در الگوهای شاخص مسکن روستای کالمو
مولفه

محرمیت و
مرکزیت

الگوی شماره 1

الگوی شماره 2

الگوی شماره 3

الگوی شماره 4

استخراج الگو
استقرار فضکاها
در اطکککککککراف
حیککاط شکککل
گرفتککککککککه و
محرمیکککککت و
مرکزیککککککت را
ایجککاد نمککوده
است.
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نهی از
اشراف

ورودی از جهت شمال شرقی و
از معبر فرعی صورت گرفته و
پس از ورود ،از طریق داالن وارد
حیاط شده و سپس امکان
دسترسی به دیگر فضاها فراهم
میشود.

ورودی از جهت شمال غربی و

ورودی از جهت شرقی و از معبر

ورودی های شرقی از معبر اصلی

از معبر اصلی میباشد .پس از

فرعی صورت میگیرد .پس از

و ورودی جنوبی از معبر فرعی

ورود وارد یک داالن کوتاه شده

ورود ،از طریق داالن وارد حیاط

میباشد .فضای خصوصی و

و سپس حیاط امکان ارتباط به

شده و سپس امکان دسترسی به

عمومی با ورودی ها و حیاط های

سایر فضاها را فراهم می کند.

دیگر فضاها فراهم میشود.

مجزا تفکیک شده اند.

در اکثر الگوهکا
از
ورودی
طریککککق داالن
بککککه حیککککاط
اتصکککال مکککی
یابککد و جهککت
ورودی بککککککه
گونککه ای اسککت
ککککککه دیکککککد
مسکککتقیم بکککه
فضککککککککاهای
خصوصکککککی را
ندارد.
تعریککف پککیش
ورودی بککککرای
اتککاق هککا بککه
منظککککور ورود
غیککر مسککتقیم
و تککککککککامین
خلککوت مکککورد
نیاز.

ایجاد
خلوت

سلسککله مراتککب
دسترسکککککی و
سلسککله مراتککب
عملککککردی در
الگوهکککا بکککارز
است.

ایجاد
سلسله
مراتب
فضایی
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 -7نتیجهگیری
همانطور که اشاره شد اصول معماری ایرانی در تار و پود فرهنگ و تمدن این سرزمین نهفته است و از دیر باز در ساخت
بناها از آن بهره می بردند .از دیدگاه پژوهشگران اصول معماری ایرانی و مولفههای آن شامل پنج اصل مردمواری (رعایت
مقیاس انسانی ،پرهیز از ارتفاع بلند بنا ،پرهیز از تشخص ،تأمین نیاز ساکنین) ،خودبسندگی (یافتن مکان مناسب ،تأمین
آسایش حرارتی برودتی) ،نیارش (تعادل و تقارن) ،پرهیز از بیهودگی (اعتدال در تزئینات ،استفاده از تزئینات کاربردی،
میانهروی در وسعت بنا و ایجاد فضاهای چند عملکردی) و درونگرایی (ایجاد محرمیت ،ایجاد مرکزیت ،نهی از اشراف،
ایجاد خلوت ،ایجاد سلسله مراتب فضایی) میباشد .در گذشته مسکن روستایی نیز از این اصول بهرهمند بوده است .اما
امروزه تغییرات گسترده اجتماعی و اقتصادی ،تحوالتی را در الگوی معماری مسکن روستایی ایجاد کرده و در معماری
امروز روستایی به اصول معماری ایرانی کمتر توجه شده است .در این میان معماری مسکن روستایی قدیم واجد معیارها و
شاخصهای ارزشمندی است که میتواند پس از شناسایی و تحلیل ،در طراحی الگوی مسکونی جدید مورد بهرهبرداری
قرار گیرد .از این رو در این پژوهش اصول معماری ایرانی در مسکن روستایی (نمونه موردی روستای کالمو شاهرود)
بررسی شده است.
نتایج پژوهش نشان میدهد که الگوهای شاخص مسکن روستای کالمو با اصول معماری ایرانی انطباق دارد و در همه
الگوها نمودی از این اصول و مولفههای آن دیده میشود .در اصل مردمواری ،مولفه پرهیز از تشخص و تأمین نیاز
ساکنین و در اصل پرهیز از بیهودگی ،مولفه اعتدال در تزئینات و میانهروی در وسعت بنا و در اصل درونگرایی ،مولفه نهی
از اشراف و ایجاد خلوت به طور بارز و ویژه مورد توجه بوده است .همچنین نتایج پژوهش نشان داد کالبد الگوهای
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شاخص مس کن روستای کالمو در مقیاس خرد و کالن متناسب با ابعاد انسانی بوده و استفاده از حیاطهای متعدد برای
تفکیک فعالیتها ،راهکاری دیگر برای حوزهبندی عملکردی فضاها در روستای کالمو است .استفاده از مصالح بومآورد در
الگوهای شاخص مسکن این روستا عالوه بر انطباق با اقل یم روستا ،وحدت و هماهنگی مناسبی را در منظر بافت روستا
ایجاد نموده است .همچنین نتایج تحلیلها نشان داد در اکثر الگوهای شاخص مسکن کالمو ورودی از طریق داالن به
حیاط اتصال مییابد و جهت ورودی به گونهای است که دید مستقیم به فضاهای خصوصی ندارد و از اشراف جلوگیری
کرده است .در اغلب الگوهای شاخص شاخص مسکن این روستا برای ورود به اتاقهای خصوصی پیش ورودی تعریف شده
و به طور مستقیم ورود به اتاقها امکانپذیر نیست تا خلوت مورد نیاز اتاقهای خصوصی تامین شود.
در ادامه پژوهش ،استخراج الگو بر اساس اصول معماری ایرانی و مولفههای آن ارائه گردید .نتایج این پژوهش میتواند به
عنوان پیشنهاداتی کاربردی در مسکن امروزی روستای کالمو مورد استفاده قرار گیرد و از آنجا که استخراج الگو از درون
زندگی ،فرهنگ و نیازهای ساکنین روستای کالمو برخاسته است ،میتواند عالوه بر تطبیق با شرایط اقلیمی ،زیستی و
سبک زندگی روستایی ،در ارتقاء احساس تعلق و باز زندهسازی سبک زندگی روستایی نیز موثر باشد.
سپاسگزاری
از دانشجویان مهندسی معماری دانشگاه صنعتی شاهرود (لیال امیدی ،فاطمه ظفری ،زینب طوسینژاد ،زهره قدیمی و
محمود دارابی) که در برداشت میدانی اطالعات و تهیه نقشههای بافت و مسکن روستای کالمو ،تالش کردهاند قدردانی
میشود.
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