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ABSTRACT
Globalization has made many changes to human life. The radius of these changes is widespread
in local culture, and in rural architecture. As the native architecture of the architecture undergoes a
change, it is feared that the traditional architecture is going to oblivion and degenerate. Therefore,
the study of the process of these developments in order to identify the consequences of it can put
forward solutions to officials to prevent the destruction of this multi-century culture that is based
on compatibility with the environment. The main purpose of this research was to study the
evolution of the rural houses architecture in the last half century in the village of Gultepeh. This
research was carried out using ethnographic qualitative research method. Data were collected using
observation, semi-structured interviews and photographs, also data were analyzed using Sweet
Home 3D software using content analysis and simulation of house architecture. In the findings, a
simulated scheme of one of the village houses was presented in four different periods with a
summary of the culture of that house. Then, the features of traditional and modern architecture and
the implications of each of these architectures were identified. The results of the research showed
that globalization has caused rural houses to undergo changes in all periods. Based on the results,
the change in the spatial structure of the home has caused changes in performance and behavioral
patterns. In such a way that by changing the function of a house, the sector or parts of the structure
of that house remain unused. Over time, that section is either assigned to another function or
removed from the home structure.
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Globalization has made many changes to human life. The radius of these changes is
widespread in local culture, and in rural architecture. As the native architecture of the
architecture undergoes a change, it is feared that the traditional architecture is going to
oblivion and degenerate. Therefore, the study of the process of these developments in order
to identify the consequences of it can put forward solutions to officials to prevent the
destruction of this multi-century culture that is based on compatibility with the
environment. The main purpose of this research was to study the evolution of the rural
houses architecture in the last half century in the village of Gol Tapeh.
Methods
Qualitative research paradigm was selected because of historical situation of study. In
other words, historical studies are best determined with qualitative research methods so
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that all changes are determined. The research method was based on case study with before
and after design. Data was collected using participatory rural appraisal methodologies such
as persons’ mind mapping. Within method triangulation techniques was used to validate
and test for trustworthiness of the findings. For example, in-depth interviews and focus
group discussion was also used to collect data. Other method such as individual interview,
focus group discussion and other information resources was also used to collect Past tense
information. In other words, briefly This research was carried out using ethnographic
qualitative research method. Data were collected using observation, semi-structured
interviews and photographs, also data were analyzed using Sweet Home 3D software using
content analysis and simulation of house architecture.
Results
In the findings, a simulated scheme of one of the village houses was presented in four
different periods with a summary of the culture of that house. Then, the features of
traditional and modern architecture and the implications of each of these architectures were
identified. The results of the research showed that globalization has caused rural houses to
undergo changes in all periods. Based on the results, the change in the spatial structure of
the home has caused changes in performance and behavioral patterns. In such a way that
by changing the function of a house, the sector or parts of the structure of that house
remain unused. Over time, that section is either assigned to another function or removed
from the home structure. In general, the findings showed that the most important
consequences of the changes in the architecture of the rural houses in the village of Gol
Tapeh were: Transforming the extended family into the nuclear family, transforming group
and multifunctional space into the private space, using exterior materials instead of
indigenous materials, using modern architecture instead of traditional architecture, using
luxury home appliances instead of simple and traditional appliances.
Discussion
As described in the Findings section, traditional architecture in the village of Gol Tapeh
has undergone changes during different periods. Various factors have contributed to this
transformation. Including; land reform and Creating a Class of Ownership farmers,
implementation of pre revolution development programs and post-revolution development
programs, transfer of various facilities to the village, bringing foreign materials to the
village, travel and migration to the city, pointed to the support of public and public
institutions, lending to renovate homes, the implementation of a rural conductor plan, and
housing reinforcement by the Housing Foundation. The research findings showed that the
structure and function of the house in the village of Gol Tapeh have changed. in recent
times, the more exterior and non-local materials are used in home construction. So that the
structure of houses has become the design of urban houses and the house has become an
economic commodity. This has led to the expansion of the single-core family, and the
home space has become disintegrated between individuals and the link between home and
family broken. The analysis of the transformations shows that there was a relationship
between the functioning and structure of the house with the behavior patterns of the family
members. The patterns of behavior in each period were different. in the traditional period,
the living space was shared, and the activities and behaviors of individuals were group and
collective. Cooperation, cooperation and intimacy in public relations were ruled. In the
modern era, with the privatization of spaces, social behaviors also tended towards
privatization, individualism, and luxury.
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روند جهانی شدن فرهنگ و تاثیر آن بر معماری روستایی
(مورد مطالعه :روستای گلتپه ،استان کردستان)
ثریا کریمی ،1محمد رضا همزه ای ،2فرحناز رستمی*3
 ،1کارشناس ارشد توسعه روستایی ،گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه رازی،
کرمانشاه ،ایران
 ،2استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران
 ،3استادیارگروه ترویج و آموزش کشاورزی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران
(تاریخ دریافت -97/7/2 :تاریخ تصویب)98/5/7 :

چکیده
جهانی شدن ،تغییرات بسیاری بر حیات بشری ،بهویژه فرهنگ محلی و معماری روستایی
وارد کرده ،بهگونهای که فرهنگ بومی معماری دگرگون گشته و بیم آن میرود که معماری
سنتی چندهزار سالهی سازگار با محیط نابود شود .لذا ،بررسی روند این تحوالت و شناسایی
پیامدهای ناشی از آن میتواند راهکارهایی را پیشروی مسووالن قرار دهد تا مانع از نابودی
این فرهنگ شوند .این تحقیق با هدف مطالعه روند تحوالت معماری خانههای روستایی در نیم
قرن اخیر به روش تحقیق کیفی قومنگاری انجام شد .مشاهده ،مصاحبه نیمه ساختارمند و

عکس ابزار گردآوری دادههایی بود که با تحلیل محتوا و شبیهسازی معماری خانه با به-
کارگیری نرمافزار  Sweet Home 3Dتحلیل شدند .یکی از خانههای روستا در چهار دورهی
مختلف شبیهسازی و خالصهای از فرهنگ محلی بهدست آمد .سپس ،ویژگیهای معماری
سنتی و مدرن و پیامدهای ناشی از این معماریها شناسایی شد .نتایج نشان داد که تغییر در
ساختار فضایی خانه سبب تغییراتی در کارکرد و الگوهای رفتاری شده است .با تغییر در
کارکرد یک خانه ،بخش یا بخشهایی از ساختار آن بدون استفاده مانده که در گذر زمان آن
بخش یا به کارکرد دیگری اختصاص داده شده یا از ساختار خانه حذف شده است.
واژههای کلیدی :جهانی شدن ،سنت ،فرهنگ ،مدرنیته ،معماری.
مقدمه
جهانی شدن تغييرات چشمگيري در

1
بسياري

از

عرصههاي حيات بشري از قبيل سياست ،امنيت ،اقتصاد،
تجارت ،فرهنگ ،هويت ،ارتباطات ،فناوري ،اطالعرسانی،
محيط زيست ،و منابع طبيعی بهوجود آورده است .لذا،
مفاهيم اجتماعی ،سياسی و فرهنگی دگرگون گشته
است .اگرچه جهانی شدن منجر به پيشرفت فنآوري،
1. Globalization

بازده بيشتر ،مصرف زيادتر ،سود بيشتر ،تجمع ثروت،
گسترش شهرنشينی و تقاضا براي مردم ساالري شده
است ،اما نابرابري ،حاشيهنشينی ،حذف شدن افراد از
نظام جهانی ،افزايش فقر ،ازدحام و آلودگی و نيز ،از بين
رفتن محيطزيست را در پی داشته است .اين پديده ،تنها
بعد اقتصادي را درگير نکرده است ،بلکه يک الگوي
توسعه به کشورهاي در حال توسعه تحميل گرديده که
در آن ،عادات مصرف ،اشکال توليد و سبکهاي زندگی،
مالکهاي موفقيت اجتماعی ،ايدئولوژي ،اولويتهاي
فرهنگی و حتی شکل سازمانهاي سياسی کشورها نيز
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تحت تاثير قرارگرفته است .بهطور خالصه ،جهانی شدن
تمايل دارد يک همگنی جهانی را تشويق کند و يکی از
مسايل بسيار مهم در اين بين ،تاثير جهانی شدن بر
فرهنگ و بهويژه فرهنگ محلی است ( Najarzadeh,
.)2013
توجه به محيط کالبدي روستا يکی از ابعاد
منشورهاي پايداري محسوب میشود Ebrahimi & et
) .)al., 2010مسکن نيز از دغدغههاي انسان در همه
مراحل حيات بشري است ( )Sartipy, 2009و از ديرباز از
مهمترين عوامل شکل گيري زندگی بشر بوده است
( .)Rezaee & Dorini, 2017از طرفی ،يکی از مباحث
مهم فرهنگ محلی ،معماري مسکن روستايی است .بين
معماري و فرهنگ ،رابطهاي تنگاتنگ وجود دارد .با درک
فعاليتهاي انسان در دنياي پيرامون آن میتوان به
شناخت معماري و محيط انسان دست پيدا کرد
( .)Fallah, 2013در واقع ،فرهنگ خانه در ساختمان و
بافت بناها تجلی يافته است .مذهب ،جهان شناسی ،هنر،
علم ،تکنولوژي ،اقتصاد ،سياست و بهطورکلی ،همه
مؤلفههاي فرهنگی در معماري يک خانه نمايان است.
بنابراين با مطالعهي فرهنگ خانه میتوان به باورها،
ارزشها ،نيازها و اعتقادات يک جامعه پی برد ( Fazeli,
 .)2007در هر دورهاي از تاريخ متناسب با شرايط تاريخی
و جغرافيايی که انسان در آن به سر میبرد ،مفهوم و فرم
خانه تغيير کرده است .بهگونهاي که با پيچيده شدن
اجتماعات انسانی و پيشرفت تکنولوژيکی فرم و شکل
خانه نيز پيچيدهتر شده است .خانه از هر نوع و در هر
دورهاي با استفاده از مصالح موجود در آن طبيعت
ساخته شده است .همواره معماري خانه از الگوها و
دادههاي طبيعی پيروي کرده و سازگار با عوامل محيطی
و تاريخی در هر برههاي از زمان ،همواره تعادل بين
انسان و محيط اطرافش را برقرار نموده است .از اينرو،
نياز به خانه بيش از اينکه يک نياز مادي باشد ،نيازي
معنوي براي حفظ اصالت وجود و پيشگيري از معلق
بودن و سرگشتگی پنهان است .اين در حالی است که در
جريان جهانی شدن ،شاهد آن هستيم که در جامعه
ايران که داراي سنت ديرينهاي است ،تحوالت مدرنيته
درعين ايجاد تغييرات گسترده در سبک زندگی مردم در
تعارض با سنت قرار گرفته و در اين مسير بحرانهايی

بهوجود آمده است ( .)Fazeli, 2007بهنحوي که در
کمال تاسف مشاهده میگردد ،به همان ميزان که
زيستگاه طبيعی آسيب ديده ،زيستگاه فرهنگی نيز در
راستاي از ميان برداشتن فرهنگ بومی پيش رفته و در
عمل شاهد آن هستيم که تهديدهاي جهانی شدن بيش
از فرصتهايی است که ايجاد کرده است .بهگونهاي که
وضعيت کنونی روستاهاي ما حاکی از آن است که
نيروهاي اجتماعی همانند گذشته ،عناصر مورد نياز خود
را توليد نمیکنند و از نظر فرهنگی چرخه توليد و باز
توليد در روستا متوقف شده است و خودکفايی
روستاييان در تهيه ابزار و وسايل مورد نيازشان و
مصالحی که در ساختن مسکن استفاده میکردند از بين
رفته است .روستاييان با پيروي از الگوي فرهنگ مصرفی
غربی درصدد نو کردن زندگی خود هستند و دگرگونی-
هاي اساسی در الگوي مصرف در عرصههاي مختلف از
جمله معماري ايجاد شده است .از اينرو ،بيم آن میرود
که فرهنگ محلی با فرهنگ جهانی يکی شود
( )Najarzadeh, 2013بدين صورت که غلبه ساختارها و
بنيانهاي هويتی گروهی از جوامع بر سايرين اتفاق افتد
که اين امر منجر به همشکلی و يکپارچگی میگردد
( )Sajasy gheydary, 2016و در نتيجه ،بخش بزرگی از
ميراث فرهنگی ما که در معماري سنتی نهفته است ،رو
به نابودي رود .بنابراين ،پر واضح است که مناطق
روستايی کشور که داراي ظرفيتهاي طبيعی ،اجتماعی،
فرهنگی و اقتصادي ويژهاي هستند ،در معرض تغييرات
کلی جهانی قرار دارند که شناخت اين تحوالت براي
مديريت چنين فضاي همهگيرجهانی ،جهت کاهش آثار
منفی و استفاده حداکثر از آثار مثبت ضرورتی انکار
ناپذير است .از سوي ديگر ،اهميت پرداختن به مطالعه
فرآيند جهانی شدن روستاها ،میتواند براي روستاييان
آسيبپذير درکشور ،چالشهاي پيشرو را به فرصت
تبديل نمايد ( .)Sajasy gheydary, 2016لذا ،هدف اين
پژوهش کيفی اين بود که نشان دهد در مسير جهانی
شدن و گسترش مدرنيته ،معماري روستايی چه روندي
را طی کرده و اين روند در فرهنگ محلی چه پيامدهايی
را در بر داشته است.
جهانی شدن بهعنوان پديده گسترده جهانی ،تأثيرات
متفاوتی بر زندگی مردم بر جاي میگذارد؛ بهطوريکه
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اين تأثيرات نه تنها در سطح ملی بلکه در سطح محلی
نيز به خوبی مشاهده میشود .جهانی شدن بهعنوان
پديدهاي فراگير و تأثيرگذار ،حاصل موجی عظيم از
تغييرات و تحوالت است که ساختارهاي سنتی ،بومی،
ملی و بنيانهاي هويتی تمام جوامع بشري را با چالشی
بزرگ مواجه ساخته است و بهعنوان پديدهاي گسترده و
غير قابل اجتناب ،خارج از کنترل و اراده انسانها مسير
خود را طی میکند ( .)Sajasy gheydary, 2016جهانی
شدن از جديدترين و جديترين مباحثی است که نظريه
پردازان در ديدگاههاي کالن جامعه شناسی به آن
پرداختهاند .اما مهمتر از آن نقش و جايگاه فرهنگ در
جهانی شدن و عصر پسامدرن است .فرهنگ خصوصيتی
ذاتی نيست ،بلکه در پاسخ به نيازهاي زيستی انسان ،در
مناطق مختلف ،به شکلهاي گوناگونی ايجاد شده است
و از يک منطقه به منطقه ديگر متفاوت است .گاهی
ممکن است در دو منطقه با شرايط محيطی يکسان،
فرهنگهاي متفاوتی به وجود آيد .در اين موارد ،با توجه
به دين و مذاهب مختلف ،آيينهاي فرهنگی متفاوتی
شکل میگيرد .عوامل متعددي در شکلگيري يک
فرهنگ دخيل هستند .خوراک ،پوشاک ،خانه ،وسيله و
روش امرار معاش از جمله عناصري هستند که در
ساخت فرهنگ مادي نقش دارند .اعتقادات ،باورها ،رسم
و رسومات ،آيينهاي قومی ،ملی و يا مذهبی ،هنر و
زيبايی شناختی از عناصر غير مادي فرهنگ میباشند .از
اين منظر ،جهانی شدن فرهنگ عبارتست از شکلگيري
و گسترش فرهنگی خاص در عرصه جهانی .اين روند
موجی از همسانی فرهنگی را در جهان پديد آورده که
همه فرهنگهاي خاص را به چالش میکشد
( .)Golmohamadi, 2007همانطور که بيان شد ،مسکن
يکی از نمادهاي مهم مسايل فرهنگی در هر جامعهاي
است .مسکن يا خانه روستايی محل زندگی افراد و
خانوادههاي روستايی به صورت تک و يا چند خانواري
است .مسکن روستايی بهطور طبيعی نشان دهنده شيوه
زيستی– معيشتی گروههاي روستايی بهشمار میرود .با
شناسايی الگو و کارکرد خانه روستايی میتوان به چشم-
انداز و روندهاي حاکم بر زندگی و فعاليتهاي روستايی
پی برد .مسکن روستايی فضاي الزم براي کارکردهاي
مختلف (زندگی ،کار و فعاليت ،انبار کاال و آذوقه،
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نگهداري دام ،ارتباط و مبادله اطالعات ،اجراي مراسم و
مانند آن) را فراهم میسازد .کارکردهاي مختلف خانه
روستايی به سه دسته کلی کارکردهاي زيستی،
کارکردهاي اقتصادي (معيشتی– توليدي) و کارکردهاي
تدارکاتی تقسيم میشوند (.)Saeedi & Amini, 2010
البته گاهی واحدهاي مسکونی چندين کارکرد را با هم
دارند .گروههاي اجتماعی ساکن در روستا داراي خانه-
هاي خاص با فضابندي معين و سازگار با جايگاه
اجتماعی و فعاليتهاي اجتماعی و اقتصادي خود
هستند .خانههاي مالکان روستا نسبت به ساير خانهها،
داراي طرح و الگوي متفاوتی است .در جريان جهانی
شدن ،ساختار و فضاي خانههاي روستايی دچار تغييراتی
شده است که بالطبع در پی آن ،تغييراتی نيز در کارکرد
اين سکونتگاهها ايجاد گرديده است .در زمينه آثار
جهانی شدن بر جنبههاي مختلف زندگی افراد جامعه،
مطالعات متعددي صورت گرفته است .بهعنوان مثال
مطالعات Najarzadeh ،)2010( Moeidfar et al.
(2013, ( Khajehnoori et al. ،)2012( Madani ،)2012
Baybordi & ،)2014( Khakpoor et al. ،)2012, 2010
)2014( Karamian؛ )2015( Sajasy gheydari et al.

نشان دهندهي نفوذ فزاينده جهانی شدن در ارکان
مختلف زندگی ايرانيان است .اين محققان بر اين باورند
که ايران در حال گذار از سنت به مدرنيته میباشد.
طوريکه جهانی شدن و گسترش تحوالت ناشی از آن
سبب شده که بين سبک زندگی و فردگرايی رابطه
مثبت و معناداري ايجاد شود .همچنين ،جهانی شدن
فرهنگی نقش بارزي در افزايش فردگرايی افراد داشته
است .همچنين ،در راستاي جهانی شدن و فرهنگ،
مطالعات متعددي صورت پذيرفته است که در ادامه به
برخی از اين پژوهشها اشاره میگرددBukovansky.
( )2002در بررسی جهانی شدن و هويت جمعی به اين
نتيجه دست يافت که جهانی شدن میتواند بر هويت
جمعی ،ساختهاي اجتماعی و نظامهاي اجتماعی
جامعه تاثير بگذارد و تغييراتی را در آنها به وجود آورد
که باعث سوق دادن افراد به سمت هويت فردي میشود.
 )2008( Koyنيز در آمريکا خصوصيت هويت و جهانی
شدن را بررسی کرد .نتايج پژوهش وي نشان داد که
جهانی شدن باعث شده که بين نسلهاي جديد و
گذشته فاصله زيادي حاصل شود .طوري که فاصله ايجاد
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شده بر هويت نسل جديد تاثير گذاشته و بين دو نسل
تضاد ايجاد شده بهگونهاي که نسل جديد خواهان
جدايی از والدين خود بودندSalehi Amiri & Hossein .
 ،)2010( zadeganتاثير جهانی شدن فرهنگی را بر
فرهنگ ايرانی ،بررسی کردند و عمدهترين پيامدهاي
جهانی شدن فرهنگ را از ديدگاه مخالفان جهانی شدن
تهديد هويت فرهنگی ملتها و مسخ شدن آنها در
فرهنگ بيگانه ،گسترس فرهنگ و ايدئولوژي مصرف-
گرايی ،تعميق و گسترش شبکه امپرياليسم فرهنگی،
اشاعه و تثبيت بنيادهاي اخالقی و ارزشها و
ساختارهاي سياسی ،اجتماعی و فرهنگی جوامع غربی
در کشورهايی که از اين جوامع از بسياري جهات دور
میباشند ،مشروعيت يافتن سلطه و استيالي غرب،
منتفی شدن نظريه نسبيت فرهنگی ،و در سطح خرد
گسترش فقر ،بيکاري ،فساد ،مواد مخدر ،رفاه زدگی و
جنايات سازمان يافته دانستند .از ديدگاه گروهی که
خوشبينانه به قضيه جهانی شدن نگاه کردهاند مهمترين
و اصلیترين پيامد جهانی شدن را که مبتنی بر ويژگی
تفکر پلوراليسم فرهنگی است ،تکثر فرهنگی دانستهاند.
اين گروه پيامدهاي مثبت جهانی شدن را از بين رفتن
فقر و بيکاري ،تعميق و گسترش مفهوم دموکراسی،
حقوق بشر ،حقوق مدنی ،تحکيم موقعيت نظام ارتباط
جمعی در جهان ،رفاه اقتصادي ،آزادي سياسی و برابري
اجتماعی عنوان کردند)2010( Mohamadpoor et al. .
در بررسی تاثير ماهواره بر هويت فرهنگی در کردستان
نشان دادند که بين ميزان استفاده از ماهواره و محتوي
سهگانه (خبري ،سرگرمی و آموزشی) با هويت فرهنگی
دانشجويان رابطه معنیدار وجود دارد؛ طوريکه کسانی
که زمان بيشتري را صرف استفاده از رسانه کردهاند به
نسبت نمره کمتري از سازههاي هويت فرهنگ محلی
دريافت کردند و اين نشاندهنده تغيير الگوي رفتار به
سمت الگوي جديد است .در تحقيقی ديگر،
 ،)2012( Ahmadrash & Azkyaپيامدهاي ورود عناصر
مدرن به مناطق روستايی موکريان کردستان را مورد
بررسی قرار دادند .طبق نتايج آنان ،با ورود عناصر
مدرنيته به جامعه روستايی موکريان ،تغييرات گسترده
هنجاري و ارزشی«ذهنی -عينی» در زيست جهان فرد
روستايی ايجاد شده است .طوريکه در حوزه باورها و

ارزشهاي معنوي و مذهبی ،ارتباط و پيوندهاي
اجتماعی ،سبک زندگی (دکوراسيون منزل ،مسکن و
مصالح بهکار رفته در آن ،وسايل آرايشی و تزئينی و
غيره) ،حوزه فرهنگی و قومی (توجه به پوشاک،
موسيقی ،ادبيات ،هنر) و نمادهاي قومی و هويتی ،شاهد
امروزي شدن انسان روستايی هستيم .الزم است به
کمبود مطالعات تجربی و نظري درباره تأثيرات مدرنيته
بر فرهنگ خانه از ديدگاه انسان شناسی اشاره شود .از
اينرو در ادامه ،تنها چند نمونه از اين مطالعات آمده
است .مطالعه  )2007( Fazeliنشان میدهد که ويژگی-
هاي خانه روستايی که عبارت بودند از کاال يا اقتصادي
نبودن ،پيوند گسستناپذير با روستا ،زادگاه و پرورشگاه
افراد ،آميختگی با اسطورهها و روايتهاي تاريخی
خانوادگی ،همزيستی با طبيعت و فقدان حريم
خصوصی ،دگرگون شده است .به باور نگارنده ،نوعی
مدرنيته روستايی ايرانی در روستاهاي ايران شکل گرفته
است .در همين رابطه )2014( Hamzei & Ajir ،در
واکاوي معماري خانههاي روستايی در روستاي امام زاده،
ساختار خانهها را در چهار دوره سنتی ،نيمه سنتی ،نيمه
مدرن و مدرن مورد بررسی قرار دادند .اين محققان،
عوامل مؤثر بر ساختارها و کارکردهاي خانههاي
روستايی را ورود رسانهها در محيط خانه ،جذاب بودن
سبکهاي شهري ،تغيير نظام شغلی از کشاورزي به
کارهاي تخصصی ،حضور معماران جوان و دوره ديده در
روستا ،عبور جاده اصلی از کنار روستا ،تغيير مصالح از
بومی به غير بومی ،اعطاي وام ساخت و ساز مسکن از
طرف نهادهاي دولتی ،اجراي طرح هادي روستايی،
سياستهاي مداخلهگرانه از جانب سازمانهاي دولتی و
تغيير نيازهاي خانواده معرفی کردند .پژوهش & Saeidi
 )2011( Ahmadiبيانگر تغيير و دگرديسی ساختاري-
کارکردي خانههاي روستايی در شهر زنجان است .به
سخن ديگر ،نه تنها ساختار کالبدي ،بلکه فضاها و نحوه
فضابندي خانههاي روستايی به شدت تحت تاثير قرار
گرفته است .اين دگرگونیها در مواردي نظير وسعت و
تعداد طبقات خانه ،معماري و نحوه ساخت و ساز ،بهره-
گيري از مواد و مصالح جديد و به اصطالح مقاوم،
کارکردهاي مختلف خانههاي متعارف روستايی،
فضابندي درون خانه ،اسباب منزل و نحوه آرايش فضاي
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درونی قابل مشاهده است .در مطالعهاي مشابه ،يافتههاي
 )2013( Saeidi et al.در زنجان بازگو کننده آن است که
اجراي طرح بهسازي و نوسازي ،دگرگونی ساختاري-
کارکردي مسکن روستايی را به همراه داشته است ،به-
گونهاي که از عناصر سنتی مساکن کاسته شده و
ال با سبک معماري شهري طراحی و
مساکن جديد ،کام ً
ساخته شده است .همچنين ،يافتههاي پژوهش نشان
میدهد اولين کارکردي که به سبب اجراي طرح از نظام
مزبور حذف شده است ،کارکرد توليدي -تدارکاتی
مساکن روستايی بوده است .در حقيقت ،طرح بهسازي با
توجه به روش و ماهيت کارکردي خود ،اقدام به
جداسازي و حذف فضاهاي توليد ،از مسکن روستايی
نموده است .ضمن اينکه دگرگونی ساختاري-کارکردي
مسکن روستايی منجر به دگرديسی در فعاليتهاي
معيشتی خانوارهاي روستايی شده است و همين امر
خود سبب کاهش فعاليت خانوارهاي روستايی در بخش
کشاورزي و تمايل آنها جهت کار فعاليت در بخش
خدمات شده است .اين محققان تحوالت ايجاد شده در
ويژگیهاي کالبدي -فضايی مسکن روستايی را مواردي
نظير غلبه مصالح شهري و حذف مصالح بومی در
مساکن ايجاد شده؛ يکنواختی شکل مساکن جديد و
غلبه الگو و معماري شهري؛ حذف فضاي توليدي-
تدارکاتی و غلبه فضاي زيست بر اين نظام؛ عدم توجه به
ويژگیهاي اقليمی ،فرهنگی و اجتماعی در مساکن
جديد؛ عدم توجه به زيباشناختی مسکن روستايی؛
تبديل مساکن روستايی به خانه دوم روستاييان؛ گرايش
به شهرگرايی و شهرنشينی به سبب ايجاد مساکن جديد
احداث شده؛ ايجاد فاصلههاي اجتماعی و ايجاد شکاف
مکانی -فضايی بين خانههاي جديد و قديم موجود در
روستا عنوان کردند .در تحقيقی ديگرMahdavinejad ،
 )2013( & Jafariجهانی شدن در معماري معاصر را در
پنج کشور در حال توسعه خليج فارس (عربستان
سعودي ،قطر ،کويت ،امارات متحده عربی ،بحرين) را
مورد بررسی قرار دادند .اين محققان ميزان بومی بودن يا
گرايش به سبک جهانی در آثار را با توجه به پنج
شاخص طراحی ،تکنولوژي ساخت ،مصالح ،شکل و فرم
بنا ،و رابطه بنا با محيط مورد ارزيابی قرار دادند .بررسی-
ها صورت گرفته نشاندهنده آن است که در معماري
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کشورهاي در حال توسعه خليج فارس ،نوعی از حرکت
به سمت گرايشهاي جهانی در تمامی شاخصهاي مورد
بررسی آغاز شده است که اين حرکت در زمينه ايدههاي
طراحی محدودتر از ساير زمينهها بوده است .بر اساس
يافتهها ،عربستان سعودي در تمام شاخصهاي پنجگانه،
بيشترين گرايش به هويتهاي بومی و منطقهاي را دارد
و در مقابل آن ،امارات متحده عربی کشوري با تمايالت
جهانی در حوزه معماري است .در تحليلی & Zandieh
 )2012( Hesariبر اين نکته اذعان دارند که در ساخت و
سازهاي اخير در مناطق روستايی ،مساکن روستايی
دچار انواع نابسامانی در طرح ،انتخاب سيستم ساختمان،
اندامها ،عناصر عملکردي ،کيفيت ساخت و اجرا است؛
نابسامانیهايی که در هنگام بهرهبرداري ساکنان به
شدت بروز پيدا میکنند و موجب ناخرسندي آنان و
همچنين ،عامل بهوجود آمدن شرايط نامناسب
اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادي در آينده میگردد .بخشی
از اين نابسامانیها مربوط به بیتوجهی يا کمتوجهی به
اهداف و اصول صرفهجويی در مصرف انرژي و طراحی
همساز با محيط و اقليم است که عالوه بر پيامدهاي
اقتصادي ،تاثير چشمگيري بر سطح آسايش و بهداشت
ساکنان میگذارد و از لحاظ اجتماعی بر آداب ،رسوم،
سنن و روش زندگی روستاييان مؤثر خواهد بود .در
پژوهش  ،)2012( Roknodyn Eftekhary et al.ميزان
انطباق ساخت و سازهاي جديد در نواحی روستايی با
معماري بومی در شهرستان دلفان با توجه به  6مؤلفه
(اقتصادي ،بهداشت ،استحکام ،فرهنگی ،کارکردي،
کالبدي) مورد ارزيابی قرار گرفت .يافتهها بيانگر آن است
که مردم در ساخت و سازهاي جديد از مؤلفههاي
کالبدي ،استحکام و بهداشت رضايتمندي دارند .اما در
مؤلفههاي فرهنگی ،کارکردي و اقتصادي رضايت ندارند.
 )2016( Cham Cham et al.در تحليل کارکردهاي
خانههاي نوساز روستايی در روستاي پل باباحسين در
استان لرستان به اين نتيجه دست يافتند که در مساکن
نوساز روستايی با پيروي از الگوهاي شهري ،کارکردهاي
خانههاي سنتی در پاسخگويی به نيازهاي سکنه در
برخی موارد تعديل شده و در بعضی موارد نيز
کارکردهاي جديدي در پاسخگويی به نيازهاي جديد
روستاييان از جمله تامين بهداشت و تامين امنيت جانی
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)2011( Ayna

را بهوجود آورده است .در اين راستا،
اثرات جهانی شدن بر فرهنگ و معماري را در استانبول
مورد بررسی قرار داد .محقق معتقد است که فرهنگ
جهانی در جريان جهانی سازي دستخوش تغيير و تحول
شده است و در اين ميان ،مساکن بيشتر تحت تاثير اين
تغييرات قرار گرفتهاند .از اين رو سبک زندگی تغيير
يافته و توليدات محلی اهميت خود را از دست داده
است )2010( Bański, and Wesołowska.در مطالعه
خود تحوالت ساخت و ساز مسکن در مناطق روستايی
در لهستان را بررسی کردند .يافتههاي محققان بيانگر
اين واقعيت است که در ساختار فضايی روستاهايی که
تحت تاثير ساخت و سازهاي جديد قرار گرفتهاند،
تغييراتی صورت گرفته است .بدينصورت که فرايند
تغييرات اقتصادي موجب افزايش تفاوتهاي فضايی در
مناطق روستايی و تحول در محيط طبيعی و نيز ظهور
اختالفات جديد بين کشاورزي و مسکن شده است .به-
عبارتی ،توسعه شيوه جديد ساخت و ساز ،منجر به
تغييرات ساختاربندي و سيماي سکونتگاههاي روستايی
شده است.

قابل مشاهده است ،محقق ناگزير به شبيه سازي
معماري خانههاي سنتی شد .بدين منظور ،با سه نفر از
اهالی که در آن خانهها زندگی کردهاند ،مصاحبه نيمه
ساختارمند انجام شد .بدينصورتکه در ابتدا ،با استفاده
از توضيحات افراد مشارکت کننده ،نمونهاي از خانههاي
روستايی در دورههاي مختلف بر روي کاغذ ترسيم شد و
پس از تاييد مشارکت کنندگان ،در مرحله بعدي ،محقق
با استفاده از خانههاي ترسيم شده و تجربهي زندگی
خود در اين خانهها ،آن را طراحی کرد .در نهايت ،طرح
اين خانههاي روستايی درچهار مرحله سنتی (قبل از
سال  ،)1340نيمه سنتی( ،)1360 -1340نيمه مدرن
( )1380 -1360و مدرن ( 1380به بعد) شبيه سازي
شد .شايان ذکر است که تقسيمبندي دورههاي مختلف
بر اساس مصالح محلی و خارجی بهکار رفته در ساخت
خانه میباشد .عالوه بر مصاحبه ،از مشاهده مستقيم،
مشاهده مشارکتی ،بازبينی عکسهاي قديمی و گرفتن
عکس به منظور شبيهسازي خانههاي روستايی استفاده
شد .دادهها با استفاده از تحليل محتوا و نيز بهکارگيري
از نرمافزاز  Sweet Home 3Dتحليل شدند .جهت اعتبار
دادهها از تکنيکهايی مانند مثلثسازي و تاييد اعضا

روش تحقیق
پارادايم اين مطالعه کيفی است که با بهرهگيري از
روش قومنگاري انجام شده است .قومنگاري يا مردم-
نگاري به مفهوم مستند سازي شيوه زندگی و ابعاد
فرهنگی هر قوم يا اجتماع است .محقق قومنگار با حضور
در ميدان تحقيق به توصيف اعتقادات ،فرهنگ و شيوه
زندگی افراد میپردازد و از نزديک زندگی گروهی خاص
را بررسی میکنند تا زمينه هاي فرهنگی و اجتماعی آنها
را مستند کنند ( .)Briggs, 2011موارد مورد مطالعه،
نمونهاي از خانههاي روستاي گلتپه از توابع شهرستان
سقز در استان کردستان بود .بهمنظور مطالعهي
دگرگونیهاي بهوجود آمده در فرهنگ معماري در اين
دهستان ،يکی از خانههاي روستاي گلتپه بهعنوان نمونه
بهصورت هدفمند انتخاب شد .علت انتخاب اين خانه،
مشاهدهي بارز دگرگونیها و وجود امکان دسترسی و
پژوهش دربارهي آن بوده است .از آنجا که در دورانهاي
مختلف ،بافت خانههاي روستايی دستخوش تغيير شده و
تنها در برخی از خانهها ،گوشههايی از آن معماري سنتی

مشارکت کننده بهره گرفته شد.

2

یافتهها
روستاي گل تپه در دامنه کوه و در حاشيه رودخانه
قرار گرفته است .شکل ( )1از روستاي گلتپه در سال
 1345گرفته شده است .تعداد خانههاي روستا حدود
 40خانه است .در اين تصوير ،قلعهي روستا و خانه مالک
روستا ،خانه برادر مالک ،مسجد روستا ،مسير رودخانهاي
که روستا در کنار آن قرار گرفته و خانه حاج محمد امين
کريمی که در دورههاي مختلف در اين پژوهش شبيه-
سازي شده است ،قابل مشاهده میباشد .مالکان روستا
در داخل قلعه زندگی میکردند .قلعه را باالي تپه بنا
کرده بودند تا مالک ،منطقه تحت سلطهاش را زير نظر
داشته باشد .تپهاي که قلعه بر روي آن ساخته شده
طبيعی نبوده ،بلکه خاک آن توسط نيروي انسانی
1. Triangulation
2. Member check

1
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«کول » به آن مکان حمل شده و تپه 1بهصورت مصنوعی
درست شده است .خانه برادر مالک از نظر ساختار حد
واسط خانه ارباب و رعيت است .آب شرب روستا عالوه
بر چند چشمهاي که در مسير رودخانه قرار داشت ،از
کوه «تخسيران» در جنوب شرقی روستا توسط قنات با
استفاده از نيروي ثقل زمين به داخل روستا هدايت شده
و اهالی از آن براي مصارف خانگی ،خوراکی و سرد
کردن مواد غذايی استفاده میکردند .در مورد وجه
تسميه روستا سه روايت وجود دارد .اسم روستا به
روايتی به دستساز و مصنوعی بودن تپهاي که قلعهي
روستا بر روي آن ساخته شده ،اشاره دارد .چونکه
« Kull. 1ک ُول» به معنی دوش ،کتف و شانه می باشد.
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مصالح مورد نياز ساخت تپهي مصنوعی توسط شانه و
بازوي مردان روستاحمل شده است ،اسم روستا را کول
تپه گذاشتهاند .به روايتی ديگر ،بهدليل وجود چندين
تپه در آن منطقه و عدم وجود کوه بلند ،اسم روستا را
2
روستايی با چندين تپه
«کُل تپه» به معنی همه تپه يا

گذاشتهاند .به روايتی هم اسم روستا «گُلتپه» به معنی
تپهي پر گُل میباشد .خانه حاج محمد امين در بين
خانه هاي روستا به عنوان نمونه انتخاب شد .طرح اين
خانه در چهار دوره مختلف شبيه سازي شده است .در
ادام،ه طرحهاي شبيه سازي شده همراه با خالصه اي از
فرهنگ محلی در هر دوره آمده است.
« Koll.2کُل» به معنی همه ،همه جا و همهاش می باشد.

شکل :1روستاي گلتپه در سال  1345خورشيدي

شکل ( ،)2طرح شبيهسازي شده خانه انتخاب شده
را در دورهي سنتی (قبل از  1340ه.ش) نشان میدهد.
در اين خانه ،پدر خانواده همراه با چهار پسر متاهل
و فرزندان مجردش زندگی میکنند .همانطورکه در
تصوير مشاهده میشود ،در اين خانه فقط يک اتاق به
اسم سرتنوري و يک ايوان رو باز براي زندگی ساکنان
وجود دارد .در فصل سرد سال تمامی اهالی خانواده
گسترده در سرتنوري زندگی میکردند .سرتنوري
چندين کارکرد (محل نشيمن ،استراحت و خواب،
آشپزخانه ،انبار پوشاک و آذوقه) داشت .در فصل گرم ،از

ايوان ،حياط و پشت بام هم براي آشپزي ،استراحت و
خواب استفاده میشد .خانواده از طريق کشاورزي،
دامداري و دامپروري معاش خود را میگذرانند .مصالح،
دانش به کار رفته در معماري ،وسايل موجود در خانه و
روش تهيه و توليد آنها ،بهصورت سنتی است .اين خانه
داراي نه ساختار اصلی است .هر ساختار اصلی از چندين
ساختار فرعیدرست شده است .هشت بخش از
ساختار خانه در تصوير آمده است؛ بخش ديگر پشت بام
است که به علت ماهيت نرمافزار ،در اين تصوير مشاهده
نمیشود.
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شکل :2طرح شبيهسازي خانه روستايی (مورد پژوهش) در دورهي سنتی (قبل از )1340
منبع :يافتههاي تحقيق

از جمله موارد دانش بهکار رفته در معماري اين
خانه:
ورودي خانه رو به سمت شمال است .در جهت
شمال ،کمترين برودت عوامل جوي وجود داشت.
جلو ورودي خانه ،راهرو طويل ،باريک و سرپوشيده
قرار گرفته است .راهرو در ورودي خانه از ورود عوامل
محيطی ،ورود حيوانات وحشی و دزدان به داخل خانه
جلوگيري میکرد.
سرتنوري در امنترين محل خانه و در عمق پايينتر
از سطح زمين قرار داشت .در زمستان ،تمام کارکردهاي
خانه در اين محل انجام میشد .مواد سوختی محدود
بود .لذا ،الزم بود که سرتنوري در محلی که کمترين
ورود و خروج هوا را داشت ،احداث شود.
ايوان يک تا يک و نيم متر باالتر از سطح زمين قرار
داشت ،چرا که محل تابستان گذرانی بود.
در فضاي بين راهروها مرغدانی قرار داشت که
موجب بيشترين استفاده از فضا شده بود.
بيشترين توجه روي دامها قرار داشت .دامداري و
دامپروري اهميت ويژهاي در معيشت افراد داشت.
درهاي ورودي خانه و طويله به داخل راهروها باز
میشد و مستقيم با بيرون ارتباط نداشت تا از ورود
عوامل محيطی پيشگيري کند.

نورگيرهايی که در سقف خانه وجود داشت ،تهويه
طبيعی و نور کافی را تامين میکرد.
وجود کاهگل درون و روي ديوارها ،رطوبت و
صداهاي اضافی را جذب کرده و از بازتاب آنها و ايجاد
اختالل و آلودگی پيشگيري میکرد.
رفت و آمد عالوه بر درب خانه از پشت بام نيز انجام
میشد .صفا ،صميميت در روابط خانوادگی و اجتماعی
وجود داشت.
در تابستان از ايوان ،حياط و پشت بام براي خواب
استفاده میشد .در نتيجه ،نيازي به مصرف انرژي جهت
تهويه و تعديل دما نبود.
ساختار خانهي روستايی در دورهي نيمه سنتی (-1360
 1340ه.ش)

با اجراي اصالحات ارضی در سال  1345در سراسر
کشور ،اين اصالحات نيز در روستاي گل تپه به اجرا در
آمد .قسمتی از اراضی کشاورزي متعلق به مالک در
اختيار  40خانواده روستايی قرار گرفت .اين در حالی
است که چندين خانواده هم همچنان بدون زمين باقی
ماندند .از طرفی ،با اجراي برنامههاي توسعهاي قبل از
انقالب ،راه روستا -شهر شن ريزي شد و بر روي
پسماندهاي آب کوه تخسيران که در دوره قبل ،آب آن
توسط قنات به داخل روستا آورده شده بود ،منبع بستند

کريمی و همکاران :روند جهانی شدن فرهنگ تاثير آن بر معماري روستايی...

و آب را با لولههاي فلزي تا سر کوچهها هدايت کردند.
همچنين ،مدرسهي ابتدايی ،خانه بهداشت و شرکت
تعاونی روستايی در روستا احداث شد .امکانات زيربنايی،
بهداشتی و تحصيلی ،موجب افزايش درآمد و آگاهی
افراد شد .هنوز هم خانوادهاي تک هستهاي شکل نگرفته
و والدين همراه با فرزندان متاهل در کنار هم بهصورت
يک خانوادهي بزرگ زندگی میکنند .اما به هر خانوادهي
تک هستهاي يک اتاق خواب خصوصی تعلق گرفته است.
همچنين ،فرزندان مجرد در سالهاي آخر اين دوره به-
صورت اشتراکی با هم صاحب اتاق خواب جداي از
والدين شدند .در نتيجه ،به معماري خانه ،تعدادي اتاق با
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کارکردهاي گوناگون افزوده شده است .در ساختار خانه
نسبت به دورهي قبل در «سرتنوري»« ،ايوان» و
«طويلهها» تغييري صورت نگرفته است .تغييرات صورت
گرفته در اين دوره در شکل ( ،)3قابل مشاهده است .در
اين دوره ،چندين اتاق  ،محل ذخيره مواد غذايی

و1

پوشاک ،انبار ذخيرهي گندم ،مغازه  ،حياط تابستانی دام
و حمام و توالت به ساختار خانه افزوده شده است.
 .1ترتيب اضافه شدن اتاق ها در اين دوره با شماره مشخص شده است .به
مرور زمان هر سال يک اتاق به ساختار خانه اضافه شده است.
 .2از بخش زيرزمين اين خانه به عنوان مغازه ،انبار آذوقه و پوشاک و انبار
گندم استفاده شده است.

شکل  :3طرح شبيهسازي خانه روستايی (مورد پژوهش) در دورهي نيمه سنتی ( 1360-1340ه.ش)
منبع :يافتههاي تحقيق

مصالح و دانش بهکار رفته در اين خانه کامالَ محلی
است .حياط در وسط و اتاقها به دور آن قرار دارند.
سرويس بهداشتی از محل خواب و نشيمن دور است ،به-
گونهاي که توالت که فاضالب آن توسط چاه تخليه می-
شد ،در بخش مخصوص به دامها قرار دارد.
ساختار خانه روستايی در دوره نيمه مدرن (-1380
)1360

در اين دوره ،با اجراي برنامههاي توسعهاي بعد از
پيروزي انقالب اسالمی ،مصالح غير محلی يا بيرونی

(سيمان ،آجر ،بلوکهاي سيمانی و تيرهاي آهنی) به
معماري روستا راه يافت .در اين دوره ،برق کشی و
مخابرات در روستا وجود دارد و شرکت نفت ،اقدام به
توزيع نفت در بين مناطق کرده است؛ از اينرو ،خانواده-
ها براي بهرهگيري از اين امکانات ،سعی در خريد و تهيه
وسايل منزل کردهاند.
ساکنان روستا در اين دوره افزايش يافته است .در
دوره پس از انقالب ،به  40خانور ديگر از ساکنان روستا
اراضی کشاورزي واگذار کرد .تعدادي از کسانی که

2
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صاحب زمين کشاورزي شدند افراد بی زمين دوره قبل
بودند و عدهاي هم پسرانی بودند که از خانهي پدري
جدا شده ،خانواده تک هستهاي تشکيل داده بودند .تک
هستهاي شدن خانوادهها ،تعداد خانوارهاي روستا را
افزايش داد که اين نيز به قطعه قطعه شدن اراضی
کشاورزي انجاميد .اراضی واگذار شده متعلق به مالکان
روستا بود که توسط دولت مصادره شده بود .اين اراضی
نسبت به اراضی واگذار شده در دوره قبل هم از نظر
مساحت کمتر بود و هم از نظر مرغوبيت زمين کشاورزي
از کيفيت کمتري برخوردار بودند .شکل (  )4تغييرات
بهوجود آمده در خانه مورد مطالعه را در دوره نيمه
مدرن نشان میدهد .بخشهاي مدرن در اين تصوير به
رنگ (سيمانی) و بخش سنتی به رنگ کاهگِل نشان داده
شده است .درب اين دو خانه با حياط مشترک مشاهده
می شود که با خط فرضی سياه رنگ محدوده دو خانه از
هم جدا شده است .خانه اول (سمت چپ تصوير)
تغييرات خانه را در دههي هفتاد و خانه دوم (سمت
راست تصوير) تغييرات صورت گرفته در دهه هشتاد
خورشيدي را نشان میدهد .ساکنان خانه اول ،دامدار و
ساکنان خانهي دومی ،مغازهدار هستند .در خانه اول با
توجه به شغل ساکنان ،بخشهايی از خانه و بخش دام

نوسازي شده است .در اين خانه ،از مصالح محلی و
بيرونی استفاده شده است .کف و ديوارها با مصالح
بيرونی و سقف با مصالح محلی (چوب و خاک) درست
شده است .در اين خانه ،سرتنوري وجود دارد و کارکرد
آن محل پخت نان و فرآوري محصوالت دامی است .انبار
آذوقه و پوشاک و سرويس بهداشتی در کنار هم قرار
دارند و ايوان سر باز در جلو خانه واقع شده و اتاقهاي
قديمی ،محل خواب و پذيرايی است .حياط نيز در وسط
خانه قرار دارد .در خانه دوم هم دو بخش سنتی و مدرن
در کنار هم قرار دارند .از بخش سنتی بهعنوان محل
خواب ،انبار آذوقه و وسايل و پوشاک استفاده میشود.
در بخش مدرن که مواد و مصالح آن کامالً خارجی است،
نشيمن ،آشپزخانه و حمام در کنار هم و توالت بيرون از
خانه قرار دارد .ايوان سر باز در جلو خانه واقع شده است.
نکته حائز اهميت اينکه در اين دوره ،خانواده تک هسته-
اي گسترش يافته است.
 . 1در خانه اول ،سرويس بهداشتی به محل زندگی نزديک شده است اما در
داخل خانه قرار ندارد .در خانه دوم ،سرويس بهداشتی نزديکتر شده اما
توالت هنوز در بيرون خانه قرار گرفته است.

شکل ( :)4طرح شبيهسازي خانه روستايی (مورد پژوهش) در دورهي نيمه مدرن ()1360-1380
منبع :يافتههاي تحقيق
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ساختار خانه روستايی در دوره مدرن ( 1380به بعد)

در اين دوره در نتيجه گسترش مدرنيته و آوردن
امکانات بيشتر به روستا و نيز حمايت مالی نهادهاي
دولتی و مردمی و اجراي طرحهاي هادي روستا و مقاوم
سازي و نوسازي خانههاي روستايی ،تقريباً همه خانه-
هاي روستا نوسازي شدهاند .تعداد خانههاي روستا طبق
آمار سال  1391به  279و به گفته اهالی در سال 1394
به بيش از  400خانوار رسيده است .پست بانک،
مخابرات و اينترنت در روستا وجود دارد .در ساخت خانه
از مصالح بيرونی استفاده شده است .طرح و مدل خانه
بهصورت مدل شهري و به نوعی مدل غربی در آمده
است .شکل ( )5طرح شيبهسازي خانه فرد دامدار و
کشاورز در روستاي گلتپه را نشان میدهد .اين خانه در
سال  1376بنا شده است .اين خانه به دو بخش
مسکونی و جايگاه دام تقسيم شده است .بخش مسکونی
در اين دوره به مکانی خارج از محدوده خانه در دوره
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قبل منتقل شده است .در بخش مسکونی ،دو بخش
اصلی و تابستان نشين همراه با گاراژ ديده میشود.
بخش اصلی بنا داراي نشيمن ،سه اتاق خواب ،مهمان-
خانه و سرويس بهداشتی در داخل خانه همراه با راهپله
است .در بخش تابستان نشين ،اتاقی به شکل آشپزخانه
که محل پخت و پز و خورد و خوراک خانواده و کارگران
در فصل کار (تابستان) است ،در کنار آن ايوان سرباز
وجود دارد .حياط خانه بزرگ و باغچه و چند اصله
درخت ميوه در آن قرار دارد .در بخش جايگاه دام نيز
ال
دگرگونی صورت گرفته است .مصالح به کار کام ً
خارجی است و طويله داراي پنجره است .نورگيرهاي
سقف هم همچنان در سقف طويله وجود دارد .تجهيزات
مدرن شير دوشی استفاده میشود و دامپروري از دوره
قبل نابود شده است.

شکل( :)5طرح شبيهسازي خانه در دوره مدرن در خانه کشاورز و دامدار
منبع :يافتههاي تحقيق

ساختار خانه مغازهدار در دوره مدرن ( 1380به بعد)

اين خانه در سال  1386بنا شده است .شغل ساکنان
اين خانه ايجاب میکرد که خانه به مکانی با شرايط
کاري مناسب انتقال يابد .بههمين دليل ،خانه دوم در
دوره قبل به اين مکان انتقال يافت .جهت اين کار،

زمينی که در وسط روستا ،محل گذر جاده بين
شهر -روستا و جادهاي بين روستايی که بيشترين تردد
مسافران از آن میگذشت ،انتخاب شد .مصالح ،طرح و
مدل به کار رفته در اين خانه روستايی کامالً مدرن و به
سبک خارجی است .بخش پايين اين خانه تجاري و
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بخش بااليی مسکونی است .بخش مسکونی شامل دو
واحد خانهي مستقل میباشد .در اين خانه ،حياط وجود
ندارد و از بالکون به عنوان حياط استفاده میشود .به
گفته ساکنان خانه ،عدم وجود حياط برايشان از نظز
حريم خصوصی و امنيت خانوادگی محدوديت و

مشکالتی را ايجاد کرده است .شکل ( ،)16نشان دهنده
نمايی از اين خانه است که نماي داخل بخش مسکونی
در شکل ( )7آمده است.
 .1در روستا بسياري از فعاليتها چون شستشو و نظافت مواد خوراکی،
وسايل و لباس کار در حياط انجام میشود .همچنين در فصل گرما از حياط
براي پذيرايی و استراحت استفاده می کنند .براي خانوادهي روستايی حياط
يک حريم است که امنيت و آرامش ساکنان را تامين میکند.

شکل :6پالن خانه روستايی مغازهدار در دوره مدرن (بعد از سال )1380
منبع :يافتههاي تحقيق

شکل(  :)7پالن بخش مسکونی خانه مغازهدار روستايی در دوره مدرن ( 1380به بعد)
منبع :يافتههاي تحقيق

بهطور کلی ،خالصهاي ازيافتههاي بخش قبل و
پيامدهاي حاصل از دگرگونیهاي بهوجود آمده در

معماري خانه ،پس از تفسير و تحليل در جدول ()1
آمده است.

کريمی و همکاران :روند جهانی شدن فرهنگ تاثير آن بر معماري روستايی...
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جدول -1مقايسه معماري سنتی و مدرن و پيامدهاي ناشی از آن
ويژگیهاي معماري
سنتی
خانواده گسترده

پيامد معماري سنتی



نوع ساختار نياز به
سوخت قسيلی را به حداقل

رسانيده است.
مصرف ماده سوختی تجديد پذير (چوب و 
فضوالت حيوانات)
فضاي گروهی و چند
کارکردي

معماري محلی



برقراري صفا و صميميت در روابط
اجتماعی
استفاده بهينه از فضا
انجام کار گروهی و داشتن تعاون و
همياري



مصالح ارزان ،در دسترس و در تعادل با
طبيعت
نياز به ترميم و بازسازي هر ساله
عدم نياز به تخصص جهت ساخت،
تعمير و نگهداري

استفاده از مصالح خارجی



جذب رطوبت و ارتعاشات صوتی و
امواج موجود در فضا
ايجاد محيطی آرام و بدون تنش

وجود سيمان و آهن در
ساختار خانه



به حداقل رساندن نياز به مصرف ماده
سوختی
تهويه طبيعی ،متناسب با فرهنگ
محلی و سازگار با شرايط اقليمی
چندکارکرد بودن فضا
استفادهي مفيد و بهينه از فضا



صميميت و سادگی در روابط اجتماعی




تمييز کردن وسايل
فضايی براي گفتمان و پذيرايی در
فصل گرم
ايجاد امنيت و حفظ حريم خصوصی



توليد خانگی و يا تهيه با کارگاههاي
کوچک محلی
کار با زور بازو
بدون آلودگی محيطی










پشت بام داراي چند
کارکرد
حيات داراي چند کارکرد



لوازم منزل سنتی

تهويه و تعديل هواي طبيعیمنابع سوختی ارزان و در دسترسبازيافت مواد1
-استفاده از موارد سوختی سالم و پاک


خانواده هستهاي


 نيازمند مصرفانرژي ونياز 
تهيهي تجهيزات مورد
 مصرف مواد سوختی تجديدناپذير (نفت ،برق ،گاز) 


 اختصاص هر فضا به يککارکرد خاص
 -خصوصی شدن فضاها

استفاده از مصالح محلی 


وجود گاهگل در ساختار
خانه

جمعگرايی و کار گروهی-همدلی و همياري در درون گروه

ويژگیهاي معماري مدرن


















معماري



پشت بام کارکرد خاصی ندارد
حياط خلوت و يا بالک،
حياط کوچک و يا بدون
حياط







لوازم منزل تجملی و لوکس




پيامد معماري مدرن
فردگرايی و خصوصی سازي کاهش همدلی و همياري بين افرادتعديل دما با مصرف انرژيتهيه مواد از بيرونهزينه بردار بودن تهيه موادنابودي منابع
ايجاد آلودگی و بيماريبدون استفاده بودن بعضی فضاها در پارهاي
مواقع از سال يا فصل
کاهش روابط اجتماعی
افزايش توجه به تامين نيازهاي فردي و توجه به
خود
تهيه مصالح از بيرون
هزينهدار بودن ساخت ،نگهداري و ترميم خانه
نابودي منابع طبيعی
ايجاد آلودگی محيطی
عدم نياز به بازسازي هر ساله
نيازمند تخصص جهت ساخت ،تعمير و نگهداري
تشديد ارتعاشات صوتی و امواج موجود در فضا
عدم جذب رطوبت
ايجاد آلودگی و تنش روحی روانی و ناراحتی-
هاي جسمی
نيازمند بخش سنتی در کنار بخش مدرن
نامتناسب با فرهنگ محلی
ايجاد هزينهي مضاعف2
تهويه و تعديل دما نيازمند مصرف انرژي
تک کارکردي بودن فضا
کاهش روابط اجتماعی و خصوصی شدن
فعاليتها
عدم امنيت در حريم خصوصی
وجود مشکالتی از نظر فعاليتهاي روستايی
خريد از بازاهاي
مصرف منابع
خارجی
کاربردي و نمادين
داراي هزينهي زياد خريد و نگهداري
کار با مصرف انرژي برق و يا گاز
آلوده کنندهي محيط

منبع :يافتههاي تحقيق

 .1ماده سوختی در اين دوره چوب و فضوالت دام ها بود .در روستا چوب براي مصرف سوختی کافی نبود ،از اين رو از فضوالت دامی به عنوان بخش بزرگی از مواد
سوختی استفاده میشد .سوختن فضوالت محيط را از شر اين عوامل پاک میکرد ،کود مفيد در اختيار گياه قرار میداد ،همچنين دود ناشی از سوختن مواد در دفع
عوامل بيماريزا (ميکروبها ،باکتري ،ويروس و پشهها و حشرات مزاحم) در هوا و محيط مؤثر بود.
 .2بخش اصلی خانه مناسب براي فعاليت هاي روستايی نيست .نيازمند بخش سنتی (تابستان نشين) در کنار بخش اصلی است .فضا و امکانات و تجهيزات مضاعف را
میطلبد که هزينهي خانواده در مضاعف میکند.
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بحث و نتیجهگیری
همانگونه که در بخش يافتهها تشريح شد ،معماري
سنتی در روستاي گل تپه در طی دورانهاي مختلف
دستخوش تغييراتی شده است .عوامل متعددي در اين
دگرگونی دخيل بودهاند که از آن جمله میتوان به
اصالحات ارضی و صاحب ملک شدن افراد ،اجراي
برنامههاي توسعهاي قبل و بعد از انقالب ،آوردن امکانات
مختلف به روستا ،آوردن مصالح خارجی به روستا،
مسافرت و مهاجرت به شهر ،حمايت نهادهاي دولتی و
مردمی ،اعطاي وام جهت نوسازي خانهها ،اجراي طرح
هادي روستايی و مقاوم سازي خانهها توسط بنياد
مسکن اشاره نمود .يافتههاي مطالعات ،)2007( Fazeli
 )2013( Saeidy et al. ،)2011( Saeidi & Ahmadiو
 )2014( Hamzei & Ajirنيز يافتههاي مزبور را تاييد

میکنند .يافتههاي پژوهش نشان داد که ساختار و
کارکرد خانه در روستاي گل تپه دگرگون شده است.
تغيير در کارکرد خانه بر اثر جهانی شدن فرهنگ موجب
تغيير در ساختار خانه شده است .هر اندازه به دورانهاي
اخير نزديک میشويم ،در ساخت خانهها بيشتر از مصالح
بيرونی و غير محلی استفاده شده است .بهگونهاي که
ساختار خانهها به طرح و مدل خانههاي شهري در آمده
و خانه به کاالي اقتصادي تبديل شده است .همين باعث
شده که خانواده تک هستهاي گسترش يافته و خانه
خصوصی شده به نحوي که فضاي خانه بين افراد،
تفکيک شده و پيوند بين خانه و خانواده گسسته است.
)2007( Fazeli

در راستاي نتايج بهدست آمده ،مطالعه
در تحليل مدرنيته و مسکن اين دگرگونیها را در
معماري روستاهاي ايران شناسايی کرده است .پژوهش
 )2013( Saedi et al.نيز بيانگر آن است که فضاي
توليدي مساکن روستايی که يکی از جنبهها و
کارکردهاي اساسی مساکن روستايی است ،به سبب
تحوالت کالبدي صورت گرفته در روستا در حال رنگ
باختن از نظام مزبور است )2012( Chen et al. .و
 )2012( Seydani & Ghasemianنيز تغيير در شغل و
افزايش آگاهی از فنآوري را از مهمترين عوامل مؤثر در
 .1به محض يافتن مکانی بهتر براي ساخت خانه با کارکرد جديد ،خانه
پدري را رها میکنند.

دگرگونی ساختار خانه معرفی کرده بودند .همانطور که
بيان شد ،در روستاي گل تپه ،طرح مقاوم سازي خانه-
هاي روستايی براي استحکام بخشی به ساختار خانههاي
روستايی به اجرا درآمده است .در اين تحقيق در چهار
دورهي مورد بررسی ،بخشی از ساختار خانهي مورد
مطالعه دست نخورده و بدون تغيير باقی مانده است .اين
بخش در تصوير (  ،) 4به اسم طويله و در تصوير ( ،)5به
اسم انبار علوفه آمده است .اين دو ساختار خانه به عرض
 5متر ،طول  15متر و ارتفاع  4متر از دوره سنتی وجود
داشته بهطوريکه ساکنان آن خانه ،زمان احداث آن را
نمیدانند و يا به ياد نمیآوردند .اين قسمت از ساختار
خانه که به احتمال زياد بيش از  60سال عمر دارد ،هنوز
هم پابرجا است و به قول ساکنان آن  10سال بيشتر نيز
میتواند دوام بياورد .هر ساله پشت بام آن را با کاهگل
تازه تعمير میکنند .نکته مهم اينکه يک بناي سنتی با
چنين مشخصاتی در طول ساليان نسبتاً طوالنی دوام
آورده است .اين بيانگر اين واقعيت است که معماري
سنتی از استحکام خوبی برخوردار بوده است .اين در
مقايسه با عمر مفيد ساختمانهاي امروزي که مقاوم-
سازي شدهاند و بيش از  30سال دوام ندارند ،جاي
شگفتی دارد .در واقع ،میتوان اينگونه استنباط نمود که
بزرگترين پيامد جهانی شدن در زندگی روستايی،
نابودي دانش بومی است .از گذشتههاي بسيار دور تا نيم
قرن پيش ،با استفاده از فرهنگ محلی و دانش بومی که
1
نسل به نسل و سينه به سينه انتقال میيافت ،افراد
توانسته بودند در برابر شرايط سخت تاريخی و اقليمی
دوام بياورند .در حالی که تحوالت صنعتی به نابودي اين
دانش منجر شده است .در اين راستا ،پژوهش
 )2012(Roknodyn eftekhari et al.نشان دادند که
کارکرد مساکن جديد نسبت به معماري بومی تغيير
يافته و مردم شهرستان دلفان از کارکردهاي جديد
رضايت ندارند .تحليل دگرگونیها نشان میدهد که بين
کارکرد ،ساختار و الگوهاي رفتاري خانه قانونمندي
وجود داشته است ،تغيير در يک کارکرد ،موجب شده که
بخش يا بخشهايی به ساختار خانه اضافه و يا کم شود.
با حذف يک کارکرد ،ساختار متناسب با آن بدون
استفاده میماند .با گذشت زمان آن ساختار را به کارکرد
ديگري اختصاص میدهند .در صورتیکه بخشی از

کريمی و همکاران :روند جهانی شدن فرهنگ تاثير آن بر معماري روستايی...

ساختار بيش از حد بی استفاده بماند آن بخش از
ساختار خانه حذف میشود .گاه دگرگونی در کارکرد يا
نوع فعاليت باعث میشود که مکان اوليه با شرايط به-
وجود آمده هماهنگ نباشد و نياز به ترک آن محل و
انتقال خانه به مکانی با شرايط سازگار با کارکرد جديد
باشد .در اين راستا )2014( Hamzei & Ajir ،نيز در
پژوهش خود در روستاي امامزاده در شهرستان خمين به
نتيجهي مشابهی دست يافتند .بر اساس يافتههاي اين
محققان ،هم زمان با تغيير نظام شغلی ،گسترده شدن
ارتباطات شهري -روستايی ،تمايل روستاييان به سبک-
هاي شهري و وجود معمارانی ناآشنا با سبکهاي
معماري سنتی ،تحوالت زيادي در کالبد روستاها ايجاد
کرده است؛ بهطوريکه بيش از نيمی از ساختارهاي
موجود در يک خانه سنتی در خانههاي نوساز حذف
شده است و ساختارهاي بهجا مانده نيز دستخوش
تغييرات قرارگرفته و میتوان گفت کارکردهاي اقتصادي
در مساکن جديد روستايی رو به حذف و نابودي است.
الگوهاي رفتاري نيز در هر دوره به گونهاي بود که در
دوره سنتی ،فضاي زندگی مشترک بود و فعاليتها و
رفتارهاي افراد ،بهصورت گروهی و جمعی صورت می-
گرفت .تعاون و همکاري و صميميت در روابط جمعی
حکمفرما بود .در دوره مدرن با خصوصی شدن فضاها،
رفتارهاي اجتماعی نيز به سمت و سوي خصوصی شدن،
فردگرايی و تجملی شدن گرايش پيدا کرد .در همين
رابطه  ،)2010( Moniraدر تحقيقی با عنوان فردگرايی و
جمعگرايی در عصر جهانی شدن با مقايسه بين
اسکانديناوي و خاورميانه پيشرفت فردگرايی و جمع-
گرايی را در ايران از سال  2002تا  2007بررسی کرد.
يافتههاي وي بيانگر آن است که در گذشته ايرانيان
بيشتر جمعگرا بودهاند ،در حالی که کشور نروژ روندي
برخالف اين داشته است .در حالیکه با توجه به روند رو
به افزايش جهانی شدن ،فردگرايی در ايران نيز رو به
افزايش است .در پژوهشی ديگر،)2007( Kobayashi ،
فردگرايی ژاپن در روند جهانی شدن را مورد بررسی قرار
داد .نتايج پژوهش اين محقق حاکی از آن است که
چشمانداز آينده ژاپن حرکت از جمعگرايی به سوي
فردگرايی است .ژاپنیها فردگرايی ناشی از جهانی شدن
را فرصتی براي پيشرفت میدانند ،چرا که باور داشتند
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که تغييرات ناشی از جهانی شدن و فردگرايی به اصالح
و نوآوري پيشرفت اين کشور در زمينههاي اجتماعی،
اقتصادي ،فرهنگی و بهويژه آموزشی منجر خواهد شد.
دگرگونی در معماري خانه نشان از دگرگونی در فرهنگ
محلی دارد .بهطورکلی ،فرهنگ محلی از فرهنگی با
غناي محلی و معنوي به فرهنگی صرفاً مادي و غربی
تبديل شده است .در حقيقت نوسازي و مقاوم سازي
خانههاي مدرن ،خريد وسايل مدرن ،هزينه تعمير و
نگهداري خانه و تجهيزات ،هزينههاي رفاهی (آب ،برق،
گاز و تلفن) و خريد خوراک و پوشاک ،هزينه مادي
زندگی را باال برده است .نتايج مطالعه Ghavam laleh
( )2015در اين رابطه بيان میکند که استفاده از مصالح
بومی منطقه میتواند تا حد زيادي در استفاده ازسوخت-
هاي فسيلی و توليد گازهاي گلخانهاي جلوگيري کند.
مصالح بومی میتوانند انرژي گرمايشی و سرمايشی
ساختمان را تامين کنند .اکثريت عظيمی از فضاهاي
زيست سنتی بر اساس انطباق نيازهاي انسانی و شرايط
محيطی و طبيعی طراحی و ساخته شدهاند .بهکارگيري
مصالح بومی که کمترين تأثير نامطلوب بر محيط را
دارند و نيز کاهش ميزان انرژي مصرفی با استفاده از
مصالح محلی ،موجب پايداري محيط زيست و افزايش
دوام بناها گرديدهاند .نتايج مطالعه Bytoparker
( ،)2012نشان داد که خانههاي قديمی درکاهش مصرف
انرژي موفقتر بوده و لذا ،پايدارتر از خانههاي مدرن می-
باشند (.)Cha Cham et al., 2016
در پايان پيشنهادهايی ارايه میگردد:
آگاه سازي روستاييان از مزاياي فرهنگ بومی و
احياي فرهنگ چندين ساله محلی سازگار با فرهنگ و
شرايط محيطی منطقه
آگاه سازي جوانان روستايی از مزايا و معايب
گسترش ارتباطات مجازي در شبکههاي اجتماعی و
آموزش استفاده مفيد و مناسب از امکانات موجود
مطالعه دقيق معماري بومی منطقه توسط مهندسان
بهمنظور بهرهگيري از آن در طراحی و ساخت مساکن
روستايی.
بهرهگيري از مصالح سازگار با اقليم منطقه به منظور
بهينه سازي و صرفهجويی مصرف سوخت.

1398 ،4  شماره،50-2 مجله تحقيقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ايران دوره

آگاهسازي روستاييان از مزاياي مصالح بومی و
.ترغيب آنان جهت استفاده از اين مصالح در ساخت خانه
-تدوين و پخش برنامههاي آموزشی از طريق رسانه
هاي گروهی مانند راديو و تلويزيون براي حفظ وتقويت
.ارزشهاي بومی و روستايی
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اعمال قوانينی براي ساخت و سازهاي روستايی بدين
صورت که استفاده از مصالحی خارج از چارچوبهاي
فنی و فرهنگی و اقليمی بهعنوان يکی از نابسامانیهاي
.تداوم مسکن در نظر گرفته شود
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