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گيري بافت روستاييثر بر شكلؤبررسي عوامل م

روستاي پا قلعه خوزستان:مطالعه موردي

**حسن فريدون زاده/ *رضا سيروس صبري

19/09/1390:تاريخ دريافت مقاله

22/03/1391:تاريخ پذيرش مقاله

چكيده

سـپس  وي . برشمرده استرا "شودعواملي كه براي محقق شهرنشين مانع دريافت تصوير واقعي روستا مي"اي از رابرت چامبرز مجموعه

تر باشد و با روستاهاي دور افتاده كمتر ها از راه جاده سهلكنند كه دسترسي به آنكند كه محققين بيشتر به روستاهايي مراجعه مياشاره مي

وسـتاي جديـد   قرارگيري غـار تـاريخي و ر  ،پتانسيل جذب توريست به دليل قدمت تاريخي آنتوجه بهروستاي پا قلعه با . سروكار دارند

35روستاي پا قلعـه در حـدود   . ائز اهميت است، بسيار حاالحداث در يك مكان و همچنين قرارگيري آن در كنار مناظر زيباي درياچه دز

روستاي مـورد  .نفر جمعيت است210داراي 1384اين روستا بر اساس آمار سال . كيلومتري شمال شهر دزفول در استان خوزستان است

شكل گرفته بود كه سـكونتگاه  ،در باالي كوه، غاري تاريخيدر گذشته . االي يك دره و در دامنه يك كوهپايه قرار گرفته استمطالعه در ب

.اند مردم تا دوره پهلوي بوده است و اكنون ساكنان آن غارها در روستاي مورد مطالعه سكني گزيده

اي بزرگ براي و داراي دروازهكه اين غار به شكل دفاعي دادند به زندگي ادامه مياهالي اين ديار در درون غار باالي كوه ،از زمانهاي دور

مصـالح  وليكن روستا، به روستاي فعلي نقل مكان كرده ) پا قلعه(اينكهااما ب. ها بوده استورود به اين غارها بوده كه مطابق معماري قلعه

ه وردبر اساس فرهنگ موجود پديد آرا ردادهاي جغرافيايي و طراحي فضايي خود را از مصالح بوم آورد محلي ، جهت گيري براساس قرا

ميداني در روستا و مصاحبه حضوري بـا ريـش سـفيد و اهـالي سـاكن      توصيفي و با مطالعات-تحليليروش پژوهش كه بادر اين . است

ثير بـوم طبيعـي و   أاول، ت:ثرندؤروستايي مي بافتگيرگرديد كه در شكلبه نتايج ذيل منجراي است در نهايت روستا و مطالعات كتابخانه

چهارم، نقش سنت سـكونت  . گيري بافتثر در شكلؤعوامل جغرافيايي مسوم،. دوم، فرهنگ اجتماعي حاكم بر روستا. در بافتمصنوعي

.طراحي بافت روستا امكانپذير نخواهد بود،حاكم در منطقه كه بدون توجه به هر يك از موارد فوق

.روستا، بافت، خوزستان، مسكن ، طراحي معماري:ن كليديواژگا

crsabri@hotmail.com.شهيد بهشتياستاد مدعو دانشگاه و تككاليفرنيا و ويرجينيايايالتسيستم هاياستاد دانشگاه*

.شگاه آزاد اسالمي واحد اردبيل، ايراناي سماء دانمدرس آموزشكده فني و حرفه**
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مقدمه
موقعيت روستاي پاقلعه در استان خوزستان

كيلـومتر  64664استان خوزستان با مساحتي در حـدود  

مربع، از نظـر ناهمواريهـا بـه دو منطقـه متفـاوت تقسـيم       

احت درصـد مسـ  60اي وسيع و پهناور كه جلگه. شودمي

ـ استاستان را پوشانيده ه ـرشتـ هو شمال و شرق استان ب

شود كه در امتداد شمال غربيزاگرس محدود ميهايكوه

.جنوب شرقي گسترده شده است

روستاي پا قلعه جزو روسـتاهايي اسـت كـه در منطقـه     

متــري از 1500كوهســتاني اســتان خوزســتان در ارتفــاع 

گونه شناسـي مسـكن خوزسـتان،    (ا قرار گرفته سطح دري

و در قسمت شمال شهر دزفـول واقـع   ) دفتر پنجم، بافت

روستاي مورد تحقيق در مسير جاده منتهي بـه  . شده است

).1و2(تصوير. درياچه سد دز كنار جاده واقع شده است

. موقعيت قرارگيري روستاي مورد تحقيق در استان و ايران. 1ت 

.1384موقعيت روستاي پاقلعه در دامنه كوه، عكس از خود نگارنده ، . 2ت 
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طرح مسئله
گيـري اسـتان خوزسـتان در    با توجـه بـه موقعيـت قرار   

كمربند تاريخي ايران و بحـث امـروزي محافـل تـاريخي     

هـاي مختلـف تـاريخي در    جهان بر سر تقدم زماني تمدن

در موضـوعات علمـي مبتنـي بـر     دنيا بر يكديگر، تحقيق

رسد و با اين ديدگاه كه نظر مياين ديار ضروري بهتاريخ 

والًقرارگيري مكان تاريخي در يك زمـان مشـخص، اصـ   

سازد كـه در  عنوان موضوع معماري فرازماني را مطرح مي

زمان خودش جوابگوي عملكرد خاص خـود بـوده و در   

طاهبـاز، منصـوره،   ( زمانهاي فعلي نيـز پاسـخگو هسـتند   

1383 .(

االت ذيل قابل طرح با اين تعاريف، در مورد تاريخ، سؤ

: است كه

تـوان گفـت كـه شـكل گيـري سـكونتگاه       آيا مي) الف

ـ  درستايي در كنار مكان تاريخي مانند قلعـه  رو اارتبـاط ب

باشند؟مييكديگر 

يا قرارگيـري مكـان تـاريخي در كنـار سـكونتگاه      آ) ب

تواند در تقويت حس مكان آن روستا ميسـر  روستايي، مي

باشد؟

روش شناسي

توصـيفي و  -در مقاله حاضـر از روش تحقيـق تحليـل   

م بـا مطالعـات   أا تـو همچنين از طريق مشاهده بستر روست

ــهتاك ــه  بخان ــوط ب ــدارك مرب ــا بررســي اســناد و م اي و ب

روستاها، خصوصا روستاهاي اسـتان خوزسـتان و انجـام    

مطالعات ميـداني و مصـاحبه بـا اهـالي و ريـش سـفيدان       

هـاي معمـاري در سـطح روسـتا بـا      روستا ، انجام كروكي

هاي اين روسـتا و سـپس   هاي سكونتگاهبررسي فرم پالن

و تحليل يافته ها بر اساس شرايط حاكم بر روسـتا  تجزيه

.گرفته شده است استفاده قرارمورد 

بررسي روند مطالعه بافت در روستا

بــراي بررســي بافــت روســتايي كــه عبــارت اســت از  

ويـژه واحـدهاي   همجموعه عناصر تشكيل دهنده روستا، ب

ها، بايد عواملي مسكوني اماكن عمومي و روابط ما بين آن

عددي در نظر گرفته شود كـه هـر يـك بـه نوبـه خـود       مت

در اين پـژوهش سـعي بـر    . تأثيري كم يا زياد بر آن دارند

اين شد كه تأثير عوامـل گونـاگون در سـازمان فضـايي و     

كالبد روستا در چهـار مقيـاس بررسـي مكانيـابي روسـتا،      

ي روستا، بررسي بافت پر روستا و يچگونگي سازمان فضا

حـاجي  (حدهاي سـكونتگاهي روسـتا  در آخر بررسي  وا

) 1381ابراهيم زرگر، شـناخت معمـاري روسـتايي ايـران،    

هـا اشـاره   مورد بررسـي قـرار گيـرد كـه در ادامـه بـه آن      

.گرددمي

بررسي مكانيابي روستاي پاقلعه  : مقياس اول

همانطور كه قبًال توضيح داده شد روستاي مورد مطالعه 

ر جنوب غربي اكنون دكه همبوده زماني در باالي كوهي 

و آثاري از غارهاي سكونتي كه تا دوره روستا قرار گرفته

پهلوي اول مردمان اين سرزمين در درون غارهـا زنـدگي   

بنابر اظهارات اهالي در دوره پهلوي .وجود داردكردند مي

نقل مكان ين به روستاي فعلاساكن،با دعوت دولت وقت

ته است، الزم به توضيح پا قلعه نام گرفكرده و اين روستا

است كه آثار و دروازه تاريخي مربـوط بـه قلعـه و خـود     

دهـد و موضـوع   قلعه حاكي از ايده دفاعي قلعه خبـر مـي  

دهـد، در  مـي مهم امنيت را در نيازهاي اوليه ساكنين نشان

ضمن اين قلعه بزرگترين قلعه طبيعي ايران اسـت كـه در  

ــدود  ــومتر عــ   10ح ــار كيل ــول و چه ــومتر ط رض كيل

شناسـي و بـه   در دوره چهارم زمـين قلعههاي ديواره.دارد

هـاي بنـا و نيـز    سبب ريزش يكپارچه و عمـودي ديـواره  

.اندوجود آمدهفرسايش ناشي از طغيان رودخانه به
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متر و در 700ها در بلندترين نقطه به ارتفاع اين ديواره

ايـن قلعـه در دوره   . رسـد متر مـي 30ترين نقطه به كوتاه

گردا، يا هاي دژانوشبردياگيليساسانيان و پيش از آن به نام

دژفراموشي معـروف بـوده اسـت و در آن آثـاري شـامل      

انبار و غارهايي براي زنـدگي يـا   آسياب بادي، حوض آب

برج و . خوردانبار غالت و مواد غذايي منطقه به چشم مي

ـ ها، پل ديوارهبانبارو محل ديد ر اي و در ورودي اين دژ ب

ايـن قلعـه   .اي توخالي قـرار دارد روي يك ستون استوانه

از جملـه  . دارديغير قابل نفوذ بوده و فقط يك راه ورود

نقاط ديدني دژ، راه ورودي آن است كه شامل پل متحرك 

20پلكاني با عرض حدود دو متر و ارتفاع حدود چوبي،

اداره كـل ميـراث فرهنگـي    (سـانتي متـر و دروازه اسـت   

روستا نيز به دليل حس تعلق بـه  اين.)1389، خوزستان

و خـاطراتي از اجـداد   فضا در پاي كوه كه يادمـان ذهنـي   

با رعايـت پـارامتر و تمهيـداتي شـكل گرفتـه      خود داشته

)3(تصوير. است

ــت چــين    ــن روســتا موقعي ــده در اي ــل شــكل دهن عام

امتـداد و  . خوردگي هاي زمين و ناهمواريهـاي آن اسـت  

تـر  عنوان زمينه اصلي و عامل مهمها بهدرهوهت كوههاج

. كند و سايرعوامل در مرحله بعدي هستندجلوه نمايي مي

موقعيت كشتزار در پاي روستا گسترده شده است و كـوه  

كنـد و اسـتقرار   چون ديوار مستحكمي از آن محافظت مي

ــيع خوزســتان،       ــت وس ــه هــا در دش ــا و تپ ــادي ه آب

شـمالي آن يكـي از الگوهـاي مهـم و     ويـژه در نـواحي   هب

گونــه شناســي مســكن . (اصــلي جــايگيري روستاهاســت

خوزستان، دفتر پنجم، بافت ـ مركـز تحقيقـات مسـكن و     

همچنين پايين دسـت روسـتا مشـرف بـه     ) 1364زمين ـ  

ــين  ــيع زم ــاطق وس ــتا  من ــاي كشــاورزي اســت و روس ه

ايـن نـوع   . هاي كشاورزي داردانداز مناسبي به زمينچشم

ان يابي داراي مزيت قرار گرفتن در كنار كوه بوده كـه مك

ن در بــردارد كــه در اوالً موضــوع امنيــت را بــراي ســاكنا

تاريخچه روستاي پا قلعه نيز كـامًال مشـهود اسـت، ثانيـًا     

ــين  ــه زم ــاي كشــت خــود داراي  كشــاورزان نســبت ب ه

هــا در روي زمــين انــداز مناســب هســتند و خانــهچشــم

اند كـه نـاظر تمـام چشـم انـداز      مخصوصي استقرار يافته

اين مشخصه سنتي و اين وابستگي به زمين . طبيعت باشند

موجب شده كـه مـردم ايـن    ) ها، اسرارآميزبه قول بعضي(

هـاي  هاي متمادي با تحمل تنگناها و دشواريجوامع نسل

فراوان در همين منطقـه بماننـد و هـيچ نـوع تغييـري در      

)1386رگر، اكبر ز. (ها پديد نيايدزندگي آن

در مكان يابي روستاها يكي از عوامل مهمي كه بايسـتي  

به آن توجه كرد سقوط صخره هـا و سـنگ هـاي بـزرگ     

براي مثال سقوط سـنگها از  . منفك شده از دل كوههاست

كيلـومتري جنـوب   55دل صخره در روستاي سپيدان در 

موجب 1370شهر بجنورد استان خراسان شمالي در سال 

درخت در باغات اين روسـتا  3000ريباً خسارت ديدن تق

و سـقوط  ) 1385اماني پـور،  شكري پور، غفوري،(گرديد 

در روسـتاي  1369ها در جريان زلزلـه سـال   تخت سنگ

چندين خانه فومن در استان گيالن موجب ويرانيماسوله

اكبـر  (و تلفات جـاني و مـالي فراوانـي بـه بـار آورد      شد 

يابي اين روستا بـه ايـن   متأسفانه در مكان). 1386زرگر، 

نكته توجه نشده و خطـر سـقوط سـنگ هـاي بـزرگ در      

.تنها مدخل ورودي قلعه تاريخي شاداب. 3ت

.1390عكس از محمد آذركيش، 
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هـا در اطـراف   شود كه موجب ترك خانهكوهپايه ديده مي

هـا خانـه هـاي    اين صخره ها شـده اسـت و ايـن سـنگ    

كند و در مقابل بايد يادآور شد كـه  مسكوني را تهديد مي

ز ها تكيـه كـرده و بـه طـر    ها به اين صخرهبرخي از خانه

عنوان ديوار يـك وجـه از   اي از خود صخره بههوشمندانه

.4تصوير)نگارنده(خانه استفاده كرده است 

بررسي سازمان فضايي روستا: مقياس دوم

هـا در روسـتا نشـان داد    نوع تجمع و شكل گرفتن خانه

كه تابع عوامل متعددي است، عامل اوليه كـه در بسـياري   

ان حـاكم اسـت محـدوديت سـابقه     از روستاهاي خوزست

سكونت بوده كه سبب گستردگي، بي نظمي و پراكنـدگي  

ياني كه تا چند دهه پيش در درون روستاي. هاستبافت آن

غارهاي باالي كوه به صورت دسته جمعـي و كلـوني بـه    

خانـه  شـوند در دادند به يكباره مجبور ميزندگي ادامه مي

يعنـي  . شوندساكن هاي جداي از هم و با تركيب پراكنده 

انـد كـه حتـي    هاي خود را طوري بنا كردهيان خانهيروستا

االمكان ديوار اشتراكي نداشته باشند، اما موضـوع زنـدگي   

اجتماعي در اين روستا را مي توان در آثـار توالـت هـاي    

) نگارنده.(اشتراكي ما بين چندين خانوار مشاهده كرد

روسـتاي پـا   مطالعه عوامل گوناگون تأثيرگذار بر شكل

قلعه و بررسي كالبدي آن داراي دو رويكرد مختلف است 

.شودميهكه در ذيل به آن پرداخت

هارويكرد فرم معماري سكونتگاه
از مطالعه و برداشت هاي ميداني در سطح روستا و با 

توان مراجعه به چندين سكونت گاه روستاي پا قلعه مي

پي برد، هاي اين روستا به تكنيك ساخت سكونتگاه

اي از اين روستا، علم و آگاهي و طوري كه هر گوشهبه

دهد كه در ذيل به تفسير تجربه سازندگان آن را نشان مي

.آن مي پردازيم

بناها و پالنها : يكنواختي و سادگي پالنها و نما): الف

.ها از يكنواختي و سادگي برخوردار هستنداين سكونتگاه

هاي روستايي پاقلعه گاهسكونتطراحي پالنها و نماي

به هر يكه دسترسطوريترين پالنهاست بهجزو ساده

طور تواند از طريق فضاي ديگر و يا بهميفضاي معماري

.مستقل صورت پذيرد

در نقاط : گيري مناسب جغرافياييانتخاب جهت): ب

گرمسير همچون استان خوزستان براي فرار از تابش گرم 

، طراحي پالنهاي معماري و سوزان آفتاب جهت جنوب

تابع شرايطي از جمله انتخاب جهت مناسب جغرافيايي 

پالنهاست كه در اين حالت، پالنها پشت به آفتاب بوده و 

شكل و يا Uصورت ها در اين روستا بهعمده پالن

كه از كمترين طوريطراحي شده است بهLصورت به

دبرخوردارنتابش آفتاب سوزان خوزستانتأثيرات

).5تصوير(

.1384نگارنده، : منبع-آناليزسايت روستا. 4ت

.هاي روستافرم غالب پالن. 5ت 
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: هـا ساختمانتفاوت سطوح بازشو در وجوه مختلف):  ج

ها و بازشوها در انتقال حرارت نقش با علم به اينكه پنجره

ــوزان    ــاي س ــز از ورود گرم ــراي پرهي ــد، ب ــي دارن اساس

50كه در برخي مواقـع دمـاي آن بـه بـيش از     (خوزستان 

هاي با از پنجرهحتي االمكان ) درجه سانتي گراد مي رسد

هـاي  ابعاد كوچكتر در سمت جنـوب و يـا كـالً در بدنـه    

بــا فضــاهايي ابگير اســتفاده گرديــده اســت و گــاهيآفتــ

شود كه اساسًا هيچگونه پنجره و يا نـورگيري  برخورد مي

ن، خود را با نور كم در ابراي آن تعبيه نشده است و ساكن

.اندفضاي معماري تطبيق داده

ن در سمت شمال و امكان ورود به بنـا از  ايجاد ايوا): د

اكثريت قريب به اتفاق پالنهاي روسـتاي پـا   : همان سمت

قلعه داراي ورودي از جهت شمال پالن و در جهتـي كـه   

معموالً يـك  باباشد كمترين تابش آفتاب در آن جهت مي

سايه انـدازي  برايصورت سقف نيمه باز پيش ورودي به

ن در اوقـات  اًال سـاكن بر روي قسـمت ورودي كـه معمـو   

عنوان محل نشستن و برخاسـتن از آن اسـتفاده   بيكاري به

ضمن اينكه زير فضاي سقف نيمه بـاز بهتـرين   . نمايندمي

صنايع دسـتي بـومي   دار به كارفضايي است كه زنان خانه

عنوان محـل  و معموالً اين فضا را بهپردازدخود روستا مي

.كنندكار خود انتخاب مي

: هاي دو جداره در جهت جنوب پالنهـا اد پنجرهايج): ه

هاي ضلع جنوب روستاي شيوه ديگري كه در مورد پنجره

تـوان بـه آن اشـاره كـرد، دو جـداره كـردن       پا قلعـه مـي  

كه فضاي معماري كه داراي يك پنجره طوريهاست، بهآن

ثابت است در قسمت بااليي آن يك تراشه چوبي به ابعاد 

متر تعبيه شده اسـت كـه در فصـول    سانتي4× 4تقريبي 

ها هاي چوبي را در جهت دوجداره كردن پنجرهگرم تخته

كنند كه هم در برابر تابش وبي ميخ ميچهاي به اين تراشه

شديد آفتاب مقابلـه نمايـد و هـم اينكـه بنـابر اظهـارات       

ن روستا، در فصول گرم در اين منطقه از تخته كشي اساكن

ورود جلـوگيري از  حايلي بـراي  ها در جهت ايجاد پنجره

شود و در فصول خنـك  مارها به داخل مسكن استفاده مي

ها را ميخ كشي كرده و مجدداً بـراي  و ماليم ، همين تخته

)6تصوير(. كنندهاي آتي در انبار نگهداري ميسال

رويكرد بوم طبيعي و مصنوعي حاكم برروستا
طبيعي زمينتوپوگرافي: بوم طبيعي ) الف

با دقت در عوامل طبيعي چون پستي، بلندي و همچنـين  

شيب طبيعي زميني كه روستا بر بستر اين توپوگرافي شكل 

گيري بافت اين روستا، شكلدو عامل بر روي،گرفته است

تأثيرگذار بوده كـه در  ... جهت توسعه و گسترش روستا و 

بر جـداره و  اوالً اينكه دامنه كوه. شودميذيل توضيح داده

كه به دليل اينكـه حـد   طوريپوسته روستا اثر گذاربوده به

فصل جدايي كوه از روستا با شـيب تنـدي همـراه اسـت     

بنابراين امكان اينكه روستا به سمت كـوه توسـعه داشـته    

باشد وجود ندارد و دليل آن اين است كـه امكـان ايجـاد    

ـ    معابر در شيب . ودراههاي تند نيز امكـان پـذير نخواهـد ب

ثانيًا روستا كه در كوهپايه با شيب طبيعـي زمـين اسـتقرار     

صـورت  يافته است و عمده ساخت و ساز روستا نيـز بـه  

يك طبقه بوده است خط آسمان روستا نيز به نوعي متـأثر  

. هاي دو جداره در ضلع جنوبجزئيات اجراي پنجره.6ت 

.1384كروكي از نگارنده، 
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توان نقـش  وجود آمده است و ميهباز شيب طبيعي زمين

توسعه روستا . بوم طبيعي را در بافت روستا مشاهده نمود

ر حد شرقي و غربي است و دليل آن لم يزرع بودن ايـن  د

. زمينهاست كه باپستي و بلنديهاي تنـد نيـز همـراه اسـت    

)7تصوير(

راه دسترسي وجاده: بوم مصنوعي)  ب

كـه  د ن استنباط كرتوابا مطالعه در استقرار اوليه روستا مي

زمانه مرورـابتدا در كنار جاده برپا نشده است اما بروستا

ن به تردد از طريق جـاده،  ازمان و براساس نيازهاي ساكن

در مـورد  كه اند به طوريها به سمت جاده كشيده شدهخانه

وقتي ) بازنشسته-منزل آقاي ناظمي(يك خانه مورد مطالعه

جهت اقامت دائمي به روسـتاي پـا قلعـه مراجعـت     ايشان 

ي روستا بـراي اقامـت،   كرده بود پس از كسب اجازه از اهال

و در ادامه مورد بررسـي  ساختهخانه خود را در كنار جاده 

توان نتيجـه گرفـت كـه كشـيدگي و     پس مي. گيردقرار مي

توسعه روستا از سمت دامنه به سمت جاده اصلي كـه تنهـا   

)8تصوير(.دسترسي به روستاست ، صورت گرفته است

.پروفيل عرضي روستا و انطباق خط آسمان بر توپوگرافي طبيعي سايت آن.7ت 

.1384كروكي هاي نگارنده، : منبع

. توسعه فيزيكي روستا در حد شرقي و غربي. 8ت 

.1384هاي نگارنده،كروكي: منبع
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بررسي مقياس بافت پر روسـتا ، انـدازه   : مقياس سوم 

معابر و اندازه قطعات

در پراكندگي و يا تراكم بافت روسـتا، يكـي از عوامـل    

سـيد محسـن،   حبيبـي، . (هاي كشاورزي اسـت مهم زمين

هـا حاصـلخيز باشـند بافـت     اگر اين زمين) 1364-بافت

صورت متراكم خواهد بود و برعكس اين قضيهدهكده به

روستاي پا قلعه از بافت تقريبًا متراكمي . نيز صادق است 

در قسمت جنوبي آن كه سابقه تاريخي بيشتري نسبت بـه  

قسمت شمالي آن كـه در كنـار جـاده و بـه مـروز زمـان       

احداث شده است دارد و دليـل آن در نگـاه امنيتـي بـوده     

است، چـرا كـه براسـاس سـوابق تـاريخي قلعـه در ايـن        

تـوان  امنيـت را دربرداشـته اسـت مـي    روستا كه موضـوع  

استنباط كرد كـه روسـتايي بـا محوريـت امنيـت احـداث       

اما بر اثر گذشت زمان كـه جمعيـت در ايـن    . خواهد شد

روستا افزايش يافتـه اسـت موضـوع توسـعه فيزيكـي در      

هاي مسـكوني بـه سـمت    روستا پيش آمده است كه خانه

انــد و از تــراكم كمتــري بــه نســبتجــاده كشــيده شــده

ضمن اينكه . هاي قديمي تر روستا برخوردار استقسمت

ــابر    ــري بن ــلخيزي كمت ــاورزي از حاص ــاي كش ــين ه زم

بنـابراين زمينـي كـه    ن برخـوردار اسـت،  ااظهارات سـاكن 

چنـان ارزشـي   ان آنحاصلخيز نباشد در ديـدگاه روسـتايي  

ندارد كه مـانع گسـتردگي امـاكن مسـكوني روسـتا شـود       

روستا كه جهت گسـترش  بنابراين در ضلع شرق و غرب

هـايي بـا تـراكم و بافـت كمتـري را      فيزيكي اسـت خانـه  

گيـري جـاده و   بـا دقـت در نـوع شـكل    . كنيممشاهده مي

هاي فرعي ، منتج به موضوعي است كـه در بيشـتر   كوچه

روستاهاي ايران قابل مشاهده نيسـت و آن هـم اينكـه آن    

ـ   آيـد،  دسـت مـي  هچيزي كه با مطالعه نقشه كلي روسـتا ب

هـاي شـطرنجي كـه تفكيـك     صورت شبكههايي بهكوچه

اراضي مسكوني بافت متأثر از اين معابر است و همچنـين  

معـابر دسترسـي   ،گيري بافت پر روستاي پا قلعهدر شكل

ناديده نگرفته شده است و شكل اين معابر در اكثر مواقـع  

تـوان  صورت خطي مستقيم بوده و انتهاي كوچه را مـي به

متر و يا كمتـر  6زه اين معابر بيشتر در عرض اما اندا. ديد

است و امكان حركت سواره از نظر ابعادي در آن وجـود  

دارد امــا حركــت ســواره و ورود خــودرو در ايــن معــابر 

مشهود نيست و بيشتر اين معابر بـه حركـت پيـاده و دام    

طوري كه اساس شـكل گيـري ابعـاد و    اختصاص دارد، به

ادهـاي حركتـي انسـان و دام    اندازه معـابر براسـاس قرارد  

اي مواقع قطعات طراحي و پيش بيني شده است و در پاره

مـانعي  بـه عنـوان  در وسط همين معابر را ها بزرگ سنگ

.   ها در داخل معابر  شاهد هستيمبراي حركت سواره

بررسـي معمـاري فضـاهاي مسـكوني     : مقياس چهارم

روستاي پاقلعه و نمونه موردي در آن

ـ   تگاهبررسي سكون ثر از عوامـل  أهاي انسـاني روسـتا مت

. معيشتي ، بوم زندگي و شيوه سكونت امكان پذير اسـت 

آنچه كه در ايـن راسـتا نقـش تعيـين كننـده دارد، نحـوه       

كه معيشـت خـانوار   آنجا. معيشت و سنت سكونت است

روستايي بر مبناي كشاورزي استوار باشد شكل كالبـد آن  

اها و ارتباطــات و در مســكن ، در نحــوه قرارگيــري فضــ

كنـد و در ايـن   همچنين تعداد اتاقها و انبارهـا تجلـي مـي   

صورت سطح بيشتري از خانه و موقعيت آن نيـز در ايـن   

رابطه تعيين كننده است و همچنين مـواقعي كـه معيشـت    

خانوار بر محور دامداري استوار است فضاي سـكونتي از  

فضاها يابد و ايندو نوع فضاي دامي و انساني تشكيل مي

در مسكن يك خانوار غير دامدار و كشاورز وجود ) دامي(

مــورد ديگــري كــه در معمــاري روســتايي اســتان . نــدارد

اي در شيوه فرهنـگ عشـيره  خورد،خوزستان به چشم مي

يعني فرزنـد خـانوار پـس از ازدواج    نظام روستايي است،

سازد و بـا اضـافه   خانه خود را در محوطه خانه پدري مي

امـا  . گيـرد د جديد فضاهاي بيشـتري شـكل مـي   شدن افرا
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ثيرگـذار در نـوع   أاي تروستاي پاقلعه فاقـد نظـام عشـيره   

چـرا كـه مسـكن جديـد پـس از تشـكيل       مسكن اسـت، 

خورد كه خانواده جديد است و كمتر مواردي به چشم مي

صـورت فـاميلي   در يك واحد مسكوني چنـد خـانوار بـه   

نـات زنـدگي در   به دليـل كمبـود امكا  ضمنًا.زندگي كنند

سطح روستا، عدم رونق دامداري به سبب كمبود چراگـاه  

را و مرتع براي تغذيه دام در روستا، نوعي فرار از روسـتا  

ريزي كرده است و كمتر كسي پس از در ميان جوانان پايه

كند ، مگر در شـرايطي  ميازدواج در روستا سكني گزيني

همين دليل كه ناشي از كهولت سن پدر و مادر باشد و به

شود عوامل معيشتي و بوم زنـدگي  در اين مجال سعي مي

بـا مطالعـه در سـطح    .در اين روستا بحث و بررسي شود

شود كه خانه در روسـتا  ميروستاي پاقلعه چنين برداشت

كـه  طـوري توليدي به خود گرفته است به-شكل زيست

و در ) دامي(در سمتي از خانه اهالي مشغول توليد هستند

برقـرار اسـت و  ) انسـاني (ش ديگر آن فعاليت زندگي بخ

ايجـاد مزاحمـت   اتهرگونه فعاليت در بخش دامي موجب

امـا  . آورد و بالعكسبراي ديگر بخش خانه به وجود نمي

به دليل ارزش و منزلت دامي در سطح روستا كه ناشـي از  

جريان سوددهي دام است، فضاهاي دامـي در مقايسـه بـا    

يفيـت و كميـت كمتـري برخـوردار     فضاهاي انساني از ك

ــي از    ــت فضــاهاي دام ــع كيفي نيســتند و در برخــي مواق

ايـن روسـتا بـه دليـل     . فضاهاي انساني نيـز بيشـتر اسـت   

قرارگيري در ارتفاع زياد از سطح درياچه سـد دز كـه در   

كيلومتري آن واقع است، داراي زمين هاي كشـاورزي  دو

م از نوع كشت ديمي است و همين موضـوع موجـب عـد   

رونق كشاورزي و در نتيجه توليدات دامي شده است، امـا  

با وضع اقتصادي ضعيفي كه در اين روسـتا حـاكم اسـت   

5خـانواده  1384بر اساس مطالعـات ميـداني در سـال    ( 

نفري بود كه درآمد ماهيانه اين خـانوار در حـدود چهـل    

رونق )هزارتومان بود كه از طريق كپوبافي حاصل مي شد

مين امرار معاش براي خانوارها قابـل  أحد تكشاورزي در 

نوع محصـوالت كشـاورزي روسـتاي    . بهره برداري است

پاقلعــه در حــد گنــدم، جــو، عــدس و لوبيــا اســت و در 

فضايي به نـام انبـار   ،طراحي معماري سكونتگاه روستايي

انبـار  "طلبد و همين فضا خود به دو دستهمحصول را مي

يي از اين سال به آن سـال  براي انبار آذوقه ها"بلند مدت

براي انبار كردن وسايل مايحتاج روزمـره  "كوتاه مدت"و 

توان نتيجه گرفت كه انبار كوتاه مدت بايد به فضاي و مي

در اين پـالن دو حيـاط   .نزديك و در ارتباط باشد،انساني

يكي مربوط به دام و ديگري مربـوط بـه انسـان مشـاهده     

هـا را از  بار و آغل آنشود كه فضاهاي خدماتي چون انمي

اين دو حياط از درون انباري گر جدا كرده است، امايكدي

)9(تصوير. هستندداراي راه ارتباطي وقابل ارتباط 

با دقت در پالن فوق كه فضاهاي دامي آن با رنگ كـرم و  

فضاهاي انساني آن نيز با رنگ آبي آسماني ديده مي شود، 

بيش از نيمي از كل عرصـه و اعيـان   نشان داد كهتوان مي

يك سكونتگاه در ايـن روسـتا مخـتص دام اسـت و ايـن      

هـا  موضوع، اهميت و نقش حضور دام  در اين سكونتگاه

ميـزان تـراكم فضـاهاي    . دهدنشان ميصورت واضح را به

دامي در سايت اين خانـه، در مقايسـه بـا فضـاي انسـاني      

مطالعـه مـوردي بافـت مسـكن در     . منزل آقـاي نـاظمي  . 9ت

.1384يداني نگارنده، برداشت م: روستاي پاقلعه،  منبع
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روزمـره زنـدگي   مين نيازهـاي أدهد كه به دليل تنشان مي

ها مقدار تراكم فضاي دام بيشتر از مقـدار  توسط همين دام

فضاي انساني است، و يا به عبارت ديگر دامهـا مسـاحت   

بيشتري از ساخت وساز در اين روسـتا را در مقايسـه بـا    

يكي ديگـر از  . اندفضاهاي انساني به خود اختصاص داده

ري ديگـر  تفاوت آن با معماكه نكات ديگر در اين روستا

ج فضاي حمام در خـار دهد ي استان را نشان ميهاروستا

است اما اصـول اوليـه طراحـي    از فضاي زيربناي مسكن

. ي در ديدرس نبـودن ورودي آن رعايـت شـده اسـت    نيع

ًال ) مضـيف (فضاي ويـژه ميهمـان    در ديـدرس درب  كـام

كه مشخصه خاص فضاهاي مضيف در اين استان يورود

يف بر عكـس سـاير منـاطق    است ضمن اينكه فضاي مض

داراي ورودي و پنجـره از سـمت   ،ديگر در سطح اسـتان 

.حياط و فضاي زيست انساني است

نتيجه
مطالعــه در بافــت روســتاي پاقلعــه خوزســتان نتــايجي 

منطقي، منطبق بر اصول طراحي بافت روستايي را در پـي  

:يافته هاي اين تحقيق به شرح ذيل است. داشت

افـت شـبكه شـطرنجي معـابر در سـطح      استفاده از ب.1

ـ   ثير شـيب طبيعـي زمـين بـر بافـت      أروستا كه ناشـي از ت

كـه يـك معبـر اصـلي در جهـت      نحويروستايي است، به

موازي با شيب طبيعي زمين قرار گرفتـه اسـت و معـابري    

صـورت  عمود بر اين معبر در جهت عمود بـر شـيب بـه   

.افقي و بدون شيب در نظر گرفته شده است

ــديم كــه  در توضــ.2 ــابي روســتاي پاقلعــه دي يح مكاني

روستاي پاقلعه بر خالف روستاهاي با اقليم سـرد كـه در   

سمت جنوب كوهپايه براي استفاده بيشتر از نورخورشـيد  

شوند، در سمت شمالي كوه  و يا بـه عبـارت   جانمايي مي

شكل گرفته اسـت و ايـن   ديگر در قسمت سايه انداز كوه

گيري بافت دارد كـه  ليم در شكلثير اقأتبر كيد أتموضوع، 

هـاي مسـكوني نيـز اثـر     در شكل و فـرم پـالن  امرهمين 

صورت پشت به آفتاب كار گذاشته گذاشته و پالنها نيز به

.شده است

محور اصلي طراحـي بافـت در ايـن روسـتا اعـم از     .3

مقياس معابر، ابعاد و اندازه فضاها، ميزان تراكم فضـاهاي  

في در سـاخت، بـر اسـاس    معماري و كيفيت مصالح مصر

عنوان كارگردان اصـلي و دام  اي منطقي بين انسان بهرابطه

نشان از عنوان عامل معيشت صورت گرفته است و اين به

. ن اين روستا دارداهميت دام در زندگي ساكنا
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