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این تفاوتها و عوامل به وجودآورنده آنها در بین این اقوام و تأثیر آن بر الگوی مسکن و ساختار معماری آنها و به
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مقدمه

منظرفرهنگی که از تعامل بین انسان و طبیعت نشأت
میگیرد ،دارای شاخصههایی است که عامل اصلی
شکلگیری الگوی معماری ایل بختیاری شده است؛ عدم
وجود این عوامل باعث تخریب منظر فرهنگی به عنوان
بخشی از میراث فرهنگی و طبیعی و انسانی میشود.
عشایر مردمانی هستند که امرار معاش و ماهیت زندگیشان
را طبیعت رقم میزند .مردمانی دامپرور و کوچنشین که
برای یافتن اقلیم مناسبتر مسیرهای طوالنی را در میان
کوهها ،صخرهها و رودها میپیمایند و با برپایی قرارگاهها
شکلی خاص از معماری را سبب میشوند .معماری یکی
از تأثیرگذارترین هنرها در جهت نمایاندن فرهنگ و
الگوهای ساختاری آنها در هر دوره است و فضاهای
معماری بیشناخت فرهنگ سازنده آن فهم نمیشود .در
این پژوهش به بررسی عوامل تأثیرگذار فرهنگ بر معماری
عشایر بختیاری پرداخته و عوامل به وجود آورنده منظر
فرهنگی آنان شناسایی شده است.
بیان مسئله

همسو با کوچ عشایر که ابتداییترین و غنیترین شکل
و شیوه زندگی است ،مسکن عشایر نیز شکل خاصی به
خود گرفته و با نیاز و سبک زندگی آنان هماهنگ شده
است .در طول زمان و به ویژه در پی تغییرات شتابزده
دهههای اخیر در حوزه مسکن به طور عام و شناخت
ناکافی از فرهنگ و الگوهای معماری عشایر سبب شده
تا بسیاری از ویژگیهایی که سبب متمایز شدن این شیوه
غنی سکونتگاهی میشود ،در معرض نابودی قرار گیرد.
تداوم این فرهنگ زیستی ارزشمند نیازمند واکاوی عوامل
منظر فرهنگساز و تأثیر آن بر الگوی مسکن دارد تا از این
طریق ،الگوی زیست عشایری تداوم یابد.

...........................................................

هدف

با عنایت به شتاب در ایجاد تغییرات معماری عشایر همسو
با تغییرات و تحوالت مسکن و سکونت شهری ،هدف
این پژوهش شناخت ویژگیهای منظر فرهنگی و قواعد
و الگوهای معماری عشایر و نیز تقویت زیرساختهای
معماری آنان مبتنی بر زیرساختهای فرهنگی است.
پرسشهای پژوهش

در حوزه پژوهش پیش رو با دو پرسش مواجه هستیم.
اینکه آیا گونبهگون شدن فرهنگ سبب شکلگیری مناظر
فرهنگی متفاوتی میشود؟ و اگر چنین است ،متغیرهایی
که سبب شکلگیری فرهنگ عشایر میشوند ،کداماند و

..............................................................................
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چگونه در معماری آنان نمود پیدا میکند؟
روش تحقیق

روش مورد استفاده در این پژوهش کیفی و مبتنی بر
توصیف و تحلیل است .تحلیلها براساس منابع کتابخانهای
و پژوهشهای میدانی و مشاهده مستقیم در قرارگاههای
عشایری صورت پذیرفته است .مبانی نظری و تعاریف از
دیدگاه نظریهپردازان با استفاده از منابع و مقاالت متعدد
فرهنگ و منظر فرهنگی بررسی شده و عوامل به وجود
آورنده منظر فرهنگی یعنی فرهنگ ،انسان و طبیعت و
تأثیر این سه عامل بر الگوی مسکن با استفاده از مطالعات
انسانشناسی در بخشهای مختلف اجتماعی ،فرهنگی،
مسکن و مشاهده در محل ،شناسایی شده است.
بررسی پیشینه

در زمینه مردمشناسی گروهی از مردمشناسان به مطالعات
میدانی در میان عشایر بختیاری پرداختهاند که از آن جمله
میتوان به پژوهشهای «دیگار»« ،گارثویت» و «فیلبرگ»
اشاره کرد« .دیگار» ،جلوههایی از زندگی بزرگترین ایل
ایران را بادقت خاصی نشان میدهد و تکنیکهای به کار
گرفته شده توسط این مردم محروم که بیانگر استعداد و
هوش ذاتی آنها در مبارزه با طبیعت است را بیان میدارد
(دیگار « .)15 : 1387،گارثویت» ،به بررسی ارتباط بین
ایل بختیاری و جامعه ایرانی و اهمیت اقتصادی و سیاسی
و ویژگیهای فرهنگ بختیاری پرداخته است (گارثویت،
« .)12 : 1375فیلبرگ» نیز زندگی و فرهنگ کوچنشینی
و مسکن اقوام مختلف در سراسر دنیا را مطالعه کرده
است .وی چادرها را از لحاظ ریختشناسی مورد بررسی
قرار داده و در پی یافتن مبدأیی برای آنها بوده است .در
ایران نیز چندین قوم را از جمله لرهای لرستان و کردها
را مورد بررسی قرار داده و بیان میکند که چادر لرها و
کردها دارای نشانههای مشترکی است و چادر قشقاییها
نیز شباهت بیشتری به چادر لرها دارد (فیلبرگ1372 ،
« .)11 :افشار سیستانی» در کتاب ایلها و چادرنشینان
و طوایف عشایری ایران به بررسی جغرافیای ایالت و
سرزمین هر یک از عشایر پرداخته و اقلیم ،سابقه تاریخی،
وجه تسمیه ،نژاد و فرهنگ هرکدام را بیان میکند (افشار
سیستانی« .)9 : 1366 ،رستنده» به بررسی مهمترین
ویژگیهای بنیادین منظر فرهنگی در مناطق روستایی
غرب ایران میپردازد و روابط بین عناصر کالبدی منظر
و عوامل فرهنگی مؤثر بر فضاهای روستایی را در قالب
بحث منظر فرهنگی روستایی بررسی میکند (رستنده،
« .)86:1388صفری» و «ظاهری» به بررسی ترانههای کار
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در میان عشایر بختیاری پرداخته و در این ترانهها میتوان
تقسیم کار بین زنان و مردان و نیز نقش مهم زن در تأمین
معیشت و اقتصاد خانوار را مشاهده کرد (صفری و طاهری،
« .)1:1388راپاپورت» در کتاب انسانشناسی مسکن با
تکیه بر تجربه شخصی و منابع بیشمار مدون و غیر مدون
و با کمک گرفتن از نمونههای بسیار زیاد و متنوع بنا در
بسترهای متفاوت و مقایسه آنها با یکدیگر به کالبدشکافی
بنا و مسکن و تا حدودی محیطزیست پرداخته و شکل بنا
را متأثر از عوامل مختلف میداند (راپاپورت.)5:1392،
فرهنگ و شاخصه آن

تعاریف فرهنگ

پردازان
تایلور
وصفگرایانه

()1871

تاریخی

مایرس
()1927
لیند

هنجاری
روانشناسی
تکوینی

در سال  1992بیانیه کنوانسیون میراث جهانی ،منظر
فرهنگی را کار مشترک انسان و طبیعت تعریف کرده است
( .)UNESCO World Heritage Center,1992در واقع
منظر فرهنگی حکایت الیهای باالی الیه در هم پیچیده

نظریه

ساختاری

منظر فرهنگی

جدول .1تعاریف فرهنگ .مأخذ  :آشوری.49-71 :1380 ،

()1940
داوسن
()1928
ویلی
()1929
ویلی
()1927

فرهنگ یا تمدن ،کلیت در هم تافتهای
است شامل دانش ،دین ،هنر ،قانون،
اخالقیات ،آداب و رسوم و هرگونه توانایی و
عادتی که آدمی همچون هموندی از جامعه
به دست میآورد.
فرهنگ آن چیزی است که از گذشته
آدمیان بازمانده ،در اکنون ایشان عمل
میکند و آیندهشان را شکل میدهد.

همه کارهایی که مردم ساکن یک حوزه
مشترک جغرافیایی میکنند ،از جمله راه و
روش انجام کارها ،شیوه اندیشیدن و
احساس درباره چیزها ،و نیز ابزارهای مادی
و ارزشها و نمادهای آنان.
فرهنگ راه و روش مشترک زندگی است،
یعنی عامل سازواری ویژه انسان با محیط
طبیعی و نیازهای اقتصادی خود.
فرهنگ سیستمی است از الگوهای عادتی
پاسخگویی که با یکدیگر همبستهاند.
آن بخش از محیط که بشر خود آفریده
است و باید خود را با آن سازگار کند.

............................................................

فرهنگ از دو جز «فر» پیشوند و «هنگ» از ریشه «ثنگ»
اوستایی به معنی کشیدن و فرهختن و فرهنگ است .هر
دو مطابق است با «ادوکات» و «ادوره» در التین که به
معنای کشیدن و نیز به معنی تعلیم و تربیت است .به
معنای فرهنج است که علم و دانش و ادب باشد (دهخدا،
 .)17132:1377فرهنگ را از جهتي به (فرهنگ مادي)
و (فرهنگ معنوي) بخشبندي كردهاند .فرهنگ مادي را
شامل همه وسايل و ابزارهاي مادي و آنچه به دست بشر از
ماده طبيعي ساخته ميشود و شيوهها و فرآيندهاي ساخت
و ساز آنها ميدانند و فرهنگ معنوي را شامل ارزشها،
ديدها و باورها ،انديشهها ،دانشها و فنها ،دين ،آداب
و سنن ،علوم و فلسفه و ادبيات و هنر میدانند (آشوری،
 .)49:1380فرهنگ وابسته به نمادسازي است و دربرگيرنده
ابزارها ،وسايل ،پوشاك ،آرايهها ،رسوم ،هنرها ،نمادها،
باورها ،مناسك ،بازيها ،زمان و نظاير آن است (عزیزی،
دلپذیر و مقدم .)62:1391 ،آشوری در کتاب تعریفها و
مفهوم فرهنگ ،تعاریف را در شش دسته تقسیمبندی کرده
است .خالصه تعاریف در جدول 1آورده شده است.
فرهنگ مجموعهای است از باورها و رسوم ،دین و دانش
هماهنگ کردن خود با محیط که به صورت میراثی از
گذشته به انسان میرسد و عامل اصلی در فرهنگ ،انسان
یا گروههای انسانی است .در واقع فرهنگ را میتوان آن
بخشی از محیط دانست که آفریده دست انسان است .در
جدول 2به بررسی انسانشناسی فرهنگی از دیدگاه نظریه
پردازان پرداخته شده و زیرشاخههای فرهنگ بیان شده
است.

تاریخ و طبیعت است ( .)Aalen,et al,1997:5در تعریف
قدیمی منظر فرهنگی ،در زیر مجموعه منظر طبیعی آن،
عواملی چون عوارض زمین ،آب ،کیفیت خاک ،گیاهان و
حیوانات از نیازهای شکلدهی طبیعت به شمار میرفتند و
پاسخهای انسان و سازگاری او با عوامل طبیعت در قالب
فعالیتهای انسانی ،سازنده منظر فرهنگی بود (مخلص،
فرزین و جوادی .)31 : 1392 ،با توجه به تعاریف ارایه
شده ،مشخص میشود که دو عامل فرهنگ (جوامع انسانی)
و طبیعت پایه شکلگیری منظرفرهنگی هستند .در نتیجه
برای یافتن متغیرهای تأثیرگذار فرهنگی در معماری
عشایر به بررسی عامل اصلی فرهنگ یعنی انسان ،از
دیدگاههای مختلف پرداخته شده است (جدول.)3
در (جدول )4به بررسی انسانشناسی براساس چهار عامل
اساسی نظامهای اجتماعی و در (جدول )5به بررسی
انسانشناسی مسکن از دیدگاه راپاپورت پرداخته شده
است.

..............................................................................

مجله علمی ـ پژوهشی پژوهشکده هنر ،معماری و شهرسازی نظر

65

احمد دانایی نیا ،فرانک ایل بیگی پور /باغنظر63-74 : )57( 14 ،

جدول .2بررسی انسان شناسی فرهنگی .مأخذ  :دی مور.21 :1389 ،

زیرشاخه های فرهنگ
تیلور
مورگان

هنری

لوییس

تکنولوژی /نیازها /شرایط محیطی /نظریه نیازها /او
معتقد بود که نهادهای فرهنگی پاسخهای منسجم
به نیازهای مختلف هستند.
پاسخهایفرهنگی
نیازهای اساسی
تدارکات
متابولیسم
خویشاوندی
تولید مثل
پناهگاه
آسایش جسمی
حفاظت
امنیت
فعالیت ها
حرکت
آموزش
رشد
بهداشت
سالمتی

پارهای از نیازهای اساسی (تنفس کردن ،نور و
روشنایی ،قواعد خاص غذا خوردن ،تأمین معیشت،
نشستن و خوابیدن)  /خانواده /جا و مقام زن/
محرمیت /روابط اجتماعی

ژولیان

استیوارد

برانیسالو مالینوفسکی

بررسی انسان شناسی فرهنگی از دیدگاه نظریه پردازان خارجی

ادوارد ساپیر

رنگها /جهات /پدیدههای جوی /طبقهبندی مربوط
به حیوانات و گیاهان /روابط خویشاوندی /تعهدات
اجتماعی

تکنولوژی /نیازها /ساختارهای جامعه /ماهیت
محیط

در بخش مسکن راپاپورت اصلیترین و عمدهترین عوامل
شکل دهنده خانه و مهمترین جنبههای شیوه زندگی که
بر بنا تأثیر میگذارند را بیان کرده است .طبق نظريه
راپاپورت ،عوامل تغيير دهندهاي چون اقتصاد ،اقليم،
بستر ،موقعيت مكاني ،مصالح ،فنآوري و غيره به عنوان
عوامل تغيير دهنده يا همان نيروهاي ثانويه ،نقش
تسهيل كننده يا محدود كننده ظهور الگوهاي فرهنگي و
اجتماعي در معماري سنتي را داشتهاند (عزیزی ،دلپذیر
و مقدم .)62:1391 ،چشماندازهای فرهنگی ،اجتماعی و

..............................................................................
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تعاریف منظر فرهنگی

کارل سوئر

منظرفرهنگی ،یک منظر طبیعی است که به
وسیله گروهی انسانی شکل پیدا کرده است.
فرهنگ نقش عامل را دارد و طبیعت نقش
واسطه را و منظرفرهنگی ماحصل آن است.

اکبو

اصطالح «منظر فرهنگی» معادل منظر متأثر از
فرهنگ بومی است ،که در حقیقت حاصل
«فرآیندسازی بین طبیعت و فرهنگ انسان»
است .به گونهای که با آن در تناسباتی متنوع و
گوناگون میآمیزد.

دایرهالمعارف
بینالمللی علوم
اجتماعی

منظر فرهنگی مبین شکلگیری و
دگرگونیهای پیدرپی در زیستگاههای فیزیکی
یک اجتماع انسانی در طول زمان است.

دستورالعمل
کمیته میراث
جهانی
(یونسکو)2008،

منظر فرهنگی ترکیبی از کار انسان و طبیعت
را ارایه میکند .آنها گویای سیر تکامل جوامع
انسانی و سکونتگاههایشان در طول زمان تحت
تأثیر فشارها یا فرصتهایی هستند که محیط
طبیعی یا نیروهای اجتماعی ،اقتصادی و
فرهنگی داخلی و خارجی وارد میسازند.

کمیته میراث
جهانی
(یونسکو)2009،

عبارت منظرفرهنگی بر ترکیبی از کار انسان و
طبیعت تأکید میکند و تنوع ارتباط میان نوع
بشر و محیط طبیعی آنها را آشکار میسازد.
منظر فرهنگی اغلب روشهای منحصر به فرد
استفاده پایدار از زمین ،ویژگیهای ناشی از
محدودیتهای محیط طبیعی و همچنین
تعامل ذهنی با طبیعت را انعکاس میدهد.

مذهب /خانهسازی /حکومت و سازمان اجتماعی/
فرهنگ مادی و نام اماکن (خویشاوندی و تطور)

بیتس و پالگ

...........................................................

زبان  /تکنولوژی /مذهب

جدول .3تعاریف منظرفرهنگی ،گردآورندگان .مأخذ  :نگارندگان.1396 ،

اقتصادی جامعه کوچرو دربرگیرنده آداب و رسوم ،مسکن،
موسیقی ،بازیها و رقصها ،غذاها ،محیط طبیعی بکر،
پوشاک ،صنایع دستی ،ادبیات ،اقلیم ،نوع معیشت ،پوشش
گیاهی ،زندگی جانوری و غیره است (قدیری معصوم و
همکاران)22:1389،؛ (جدول.)5
به منظور بررسی و مطالعه جامعهشناسی و مردمشناسی
در جامعه عشایری بایستی شناسایی جغرافیایی (موقعیت
جغرافیای طبیعی ،مبانی اکولوژیکی ،قلمرو) ،ساختار
اجتماعی و سلسله مراتب قدرت ،اقتصاد و شیوه معیشت،
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جدول .4بررسی انسانشناسی براساس عوامل نظامهای اجتماعی،
ماخذ :ریویر.89-212 :1381 ،

عوامل
نظامهای
اجتماعی

زیرشاخههای عوامل

جدول .5مهمترین جنبههای شیوه زندگی تأثیرگذار بر بنا.
مأخذ  :راپاپورت.38-119 :1392 ،
متغیرهای شکل دهنده خانه
اقلیم و نیاز به سرپناه

•خویشاوندی به مثابه پیوند
•مناسبات فرزندی (نظامهای فرزندی -گروههای
خویشاوندی -مناسبات فرزندی و همبستگی)
انسانشناسی خویشاوندی

•وصلت زناشویی (انتخاب همسر -شکلهای
مبادله -شکلهای خاص ازدواج -روابط جنسی
پیرازناشویی -ممنوعیت ازدواج با محارم -خانواده-
چند همسری)

مصالح و تکنولوژی ساخت
و ساز

•واژگان خویشاوندی
•رفتارهای والدین و وصلت یافتگان
•ارث و قدرت

انسانشناسی اقتصادی

•محیط شناسی (اقلیم ،خاک ،آبها ،گیاهان،
جانوران ،جایگاه سکونت به شرایط جغرافیایی
زیست نظیر نزدیکی به آب یا زمینهای حاصلخیز
و شرایط استراتژیک و تاریخی بستگی دارد).
•فنآوری فرهنگی
•شیوهها ،شکلها ،مناسبات تولیدی (تولید ،پدیده
اجتماعی تام ،پدیده کمیابی ،کار ،مالکیت)
•مبادله و گردش کاالها و خدمات (هدیه ،مبادله،
تجارت ،پول ،بازار)
•مصرف
•چندگونه اقتصادی (شکار-گردآوری ،کشاورزی،
شبانی-دامداری)

انسانشناسی سیاسی

•امر سیاسی در خارج از حوزه سیاسی (پیوند با
نظام خویشاوندی -قدرت تقدس یافته -حیثیت
اقتصادی -پایه قشربندی شده امر سیاسی)
•چند گونه سازمان سیاسی (دستهها -جوامع با
قدرت نامشخص -رییس ساالری -دولت)
•پویایی مدرن

انسانشناسی دینی

•جادو ،شمنیسم و سحر
•باورهای اسطورهای
•مناسک (نمونهها و کارکردها -از کیشهای
نیاکانی تا کیشهای درهمگرا -نشانهها  :تسخیر و
غیبشناسی -پویاییهای دینی معاصر)

خانواده

یک همسری و چند
همسری ،خانواده
مرکب
جا و مقام زن

دفاع

محرمیت

اقتصاد

روابط اجتماعی

مذهب

خانواده و نظام خویشاوندی ،زایش ،زبان و ادبیات،
انگارههای تفریح و سرگرمی ،جشنها و اعیاد ملی و
دینی ،دین ،اعتقادات و باورها مورد مطالعه قرار گیرند
(طبیبی .)154:1371،با بررسی انسانشناسی فرهنگی،
اجتماعی ،مسکن و نیز بررسی مردمشناسی عشایری و
با توجه به بازدیدهای میدانی ،عواملی که در جدول 6
بیان شده است منظرفرهنگی عشایر را به وجود میآورند.
ايالت و عشاير ايران را بر پايه پيشينه تاريخي و پارهاي
ويژگيهاي قوميزباني و فرهنگي-اجتماعي در پنج گروه
بزرگ ايالت كرد و لر كه سابقه تاريخي آنها همزمان با
مهاجرت آرياييها به ايران است تقسیمبندی کردهاند،
ايالت ترك با پيشينه تاريخي كهن ،مانند ايالت قشقايي،
شاهسون ،و افشار .ايالت و طوايف بلوچ و سيستانی،
تركمنها ،عشاير عرب زبان و چند گروه فارسي يا ترك زبان
پراكنده در كرمان ،خراسان و ايران مركزي (همان .)314 :
در (جدول )7ویژگیهای تأثیرگذار بر منظر فرهنگی این

............................................................

•دین و امر قدسی

سایت و موقعیت

•آشیانگاه

مجاورت یا دسترسی به
آب و مواد غذایی،
جهت وزش باد و در
مسیر آن قرار داشتن،
شرایط دفاعی ،ذخیره
کردن زمین برای
کشاورزی یا صرفهجویی
در زمین کشاورزی و
عامل حمل و نقل

مهمترین جنبههای شیوه زندگی
تأثیرگذار بر شکل بنا
پارهای از تنفس ،نور و
روشنایی ،قواعد خاص
نیازهای
غذا خوردن ،تأمین
اساسی
معیشت ،نشستن و
خوابیدن

..............................................................................
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جدول.6شاخصههای منظر فرهنگی ساز عشایر .مأخذ  :نگارندگان.1396،
مهمترین جنبههای شیوه زندگی تأثیرگذار بر شکل

متغیرهای شکل دهنده خانه
انسانشناسی
مسکن

انسانشناسی
اجتماعی

انسانشناسی
فرهنگی

جامعهشناسی
و انسان
شناسی
عشایر

عوامل شکل

اقلیم و
نیاز به
سرپناه

مصالح و
تکنولوژی
ساخت و
ساز

سایت و
موقعیت

دفاع
(امنیت)

اقتصاد

-

-

-

-

اقتصادی

دینی

-

-

-

-

-

مذهب

جغرافیایی
(موقعیت
جغرافیای
طبیعی،
مبانی
اکولوژیکی،
قلمرو)

-

بر اساس
مطالعات

مرتع

مصالح
مورد
استفاده

آب

-

قرارگاه
عشایری

جغرافیایی

-

اقلیم
عوامل مؤثر

بر شکلگیری
عشایر و

روابط اجتماعی

-

خویشاوندی

-

-

جایگاه
زن

زبان

-

امنیت

اقتصاد و
شیوه
معیشت

شیوه
معیشت

جشنها
و اعیاد
ملی و
دینی
 دیناعتقادات
و باورها

-

تأمین
معیشت

انگارههای
تفریح و
سرگرمی

کوچ

مرتع

اقتصادی
شیوه
معیشت

دین و
باورها

جشنها
و اعیاد
ملی و
دینی
مذهب

نیازها
امنیت

کوچ

زیرشاخههای

آنان بر اساس

...........................................................

مطالعات

آب

میدانی و
نظریات

اندیشمندان

مصالح و
تکنولوژی
ساخت و
ساز
قرارگاه
عشایری

..............................................................................
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-

خانواده و
نظام
خویشاوندی
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جایگاه
زن

انگارههای
تفریح و
سرگرمی
خویشاوندی

-

-

-

ساختاراجتماعی
و سلسله مراتب
قدرت
زبان و ادبیات

جایگاه
مهم
زن

رنگ

میدانی

منظرفرهنگی

دین و
باورها

پارهای از
نیازهای
اساسی

خانواده
(تولید
مثل)

جایگاه
زن

نیازها

دهنده

منظرفرهنگی

بنا

اهمیت اختالط
و گفتگو

روابط اجتماعی

زبان و ادبیات
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اقوام بررسی شده است.
بحث و یافتهها

•عوامل مؤثر بر شکلگیری منظر فرهنگی عشایر بختیاری

عوامل متعددی در شکلگیری منظرفرهنگی عشایر
تأثیرگذار است .منظر فرهنگی براساس سبک زندگی و
سنتهای هر منطقه شکل میگیرد و سبب تمایز گروهی
از گروه دیگر میشود .عواملی چون اقلیم ،مرتع ،کوچ،
قرارگاههای عشایری ،معیشت ،مصالح و تکنولوژی ساخت و
منابع ،جایگاه زن ،سنت و زبان ،تفریح و سرگرمی ،مذهب،
جشنها ،رنگ ،امنیت و خویشاوندی در ایجاد قرارگاههای
عشایری و الگوی منظرفرهنگی نقش بهسزایی دارند.
● عوامل جغرافیایی و طبیعی

 -اقلیم

تأثیر اقلیم در ساختار معماری به صورتی است که در
زمستان سطح ورودی به نسبت تابستان کوچکتر میشود.
فرم چادر در تابستان مکعب مستطیل اما در زمستان به
دلیل بارش ،سقف چادر را با قرار دادن یک یا چند تیر
چوبی در وسط شیبدار میکنند .در هواي گرم سه طرف
چادر باز و ايوان پيشين به حداكثر ارتفاع خود ميرسد.
«چل» در انتهای چادر ساخته
دیوار کوتاهی به نام ُ
میشود و برای انطباق با آب و هوا تغییراتی جزیی در
آن داده میشود .برخي فضاهاي مكمل چادرها مرتبط
با تغييرات فصلي ،برخي با تقويم فعاليتهاي شباني
(دن ،باربند ،كله بره ،كادون) و برخي مرتبط با تقويم
فعاليتهاي كشاورزي (خرمن ،چير) است( ،جدول.)6
 -آب و مرتع

قرارگاه عشایر ،مصالح و تکنولوژی ساخت

قرارگاهها به دلیل قرارگیری روی یک تپه کوچک ( َگر یا
ُچقا) یا یک شیب طبیعی اصل منظرفرهنگی آنها را شکل

● عوامل اقتصادی

تأمین معیشت و تولید محصول

کشاورزی در بین عشایر مفهوم چندان گستردهای ندارد
و فقط در حد تأمین نیازهای اولیه آنان است .میتوان
گفت که دام و محصوالت دامی در ساختار معماری و منظر
فرهنگی عشایر تأثیر بیشتری نسبت به کشاورزی دارند
(جدول.)6
● دین و باورها

 -مذهب

نشانههایی از دین زردشت و احترام به آتش در بین عشایر
وجود دارد به گونهای که در چادر عشایر هیچگاه اجاق
خاموشی وجود ندارد .اجاق در بین عشایر اهمیت زیادی
دارد و به صورت چالهای در زمین به شکل مستطیل یا
دایره به عمق 10تا 30سانتیمتر کنده میشود و سه طرف
یا قسمتی از دور آن سنگچین است .معموالً در هر چادر
دو اجاق وجود دارد که در طرف«کِیوانو» (قسمت زنانه
چادر) واقع شدهاند ،یکی در درون چادر و دیگری در بیرون
از آن .در بعضی از چادرها ،در مرز فضای مسکونی و وجود
علوفه و آب در آن مرتع است .نحوه قرارگیری چادرها
درون قرارگاهها نشان میدهد که هیچگونه برنامهریزی
قبلی برای محل قرارگیری آنها وجود ندارد و در واقع دو
عامل امنیت و مکانهای نشانشده در سالهای قبل مبنای
قرارگیری چادرهاست .از دیگر عوامل شیب زمین است
که اکثر چادرها در جهت شیب سازماندهی میشوند .در
ترسیم مجدد نقشههای چهار قرارگاه یک خانواده و تعیین
محدوده دایره سگها که یک دایره فرضی است به الگوی
حلزونی در قرارگیری بهونها نسبت به یکدیگر رسیدهایم
که کام ً
ال به صورت ارگانیک به وجود آمدهاست .اگر یکی از

............................................................

استفاده از مراتع حاصلخیز کوهستانی و استقرار در آنها و
تأثیر سایت بر معماری چادر (استفاده از تیرکهای چوبی
برای سازه چادر و شکلگیری حالت مثلث شکل چادرها
هم چون فرم کوهستانهای اطراف) .پوشش گیاهی یکی
از موارد تعیین موقعیت سایت و ایجاد قرارگاه عشایر است.
منابع آب یکی دیگر از عوامل انتخاب سایت است .به دلیل
نیاز به آب آشامیدنی و شستوشو ،عشایر در کنار رودخانهها
و چشمهها چادرهای خود را برپا میکنند .به منظور آلوده
نکردن آب توسط دامها چادرها را با فاصله از چشمه
برپا میکنند و چادرهایی که از چشمه فاصله بیشتری
دارند فضایی برای خنک نگهداشتن آب با چیدن سنگها
روی هم به صورت خشکهچین ایجاد میکنند (جدول.)6

میدهند .متوقف شدن در یک قرارگاه بنابر وجود علوفه و
آب در آن مرتع است .تمام وسایلی که به طور روزانه مورد
استفاده آنان قرار میگیرند سبک هستند و غالباً قابل از
هم جدا کردن و دوباره سوار کردن هستند که این به دلیل
هماهنگ کردن آنها با این سبک زندگی است .یکی از
مصالح مورد استفاده آنان سنگ (بَرد) است که هم در
مشخص کردن محدودۀ چادر و هم در بناهای مکمل از آن
استفاده میکنند .استفاده از سنگ به دلیل در دسترس
بودن و استفاده از آن به صورت جمعآوری از طبیعت و
سهولت در استفاده به صورت خشکهچین مورد توجه
(چو) است که به صورت
عشایر بودهاست .ماده دیگر چوب ُ
خیلی ابتدایی مورد استفاده قرار میگیرد .یکی از
ویژگیهای اصلی منظر فرهنگی عشایر سیاه چادر است که
از موی بز سیاه بافته میشود و با برخورد باران روی آن
خاصیت جمعشوندگی دارد (جدول )6؛(تصویر.)1

..............................................................................
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نیازها

باورها

دین و

اجتماعی

سیاسی

اقتصادی

طبیعی

جغرافیایی و

عوامل

نوع معماري

مثل (سرپناه)

امنيت و توليد

دين

(اجتماعي)

عوامل كوچ

زبان

اجتماعي

ساختار

سازه

نوع معيشت

نوع كوچ

(اقليم)

ييالق

حوزه قشالق و

عشري

اسالم شيعه اثني

اجتماعي و فرهنگي

طبيعي-اقتصادي-

تركي

ايل -خانوار

نمد و چوب

صنايعدستي

دامداري -كشاورزي-

افقي و عمودي

مغان)

(بخش شرقي جلگه

مشكين شهر) قشالق

ييالق (ارتفاعات اهر و

شاهسون

اسالم شيعه

اجتماعي و فرهنگي

طبيعي -اقتصادي-

لري

ايل -بهون

(موي بز) (چوب)

دستي

دامداري -صنايع

عمودي و افقي

خوزستان)

قشالق (اصفهان و

ييالق (چهارمحال)

بختیاری

اسالم سني

اقتصادي -طبيعي

فارسي باستان

بلوچي (از شعبات

ايل_ گدام

بز) (چوب)

پوشش چادر (موي

دامداري-

صنايعدستي

افقي

كرمان و هرمزگان

سيستان و از مغرب تا

قشالقي از شمال تا

مناطق ييالقي و

عالوه بر بلوچستان در

بلوچ

اسالم سني

اقتصادي -طبيعي

فارسي و مازندراني

تركي (شبه آذري)

ايل -ابه

(اسكلت ،چوب)

پوشش (نمد و پشم)

ابريشم

دستي-پرورش كرم

دامداري-صنايع

غالباً افقي

خزر

گرگان-سمت درياي

رودهاي اترك و

قشالق (حاشيه

شرق جنگل گلستان)

البرز-نواحي آلمه و

ييالق (كوهپايههاي

تركمن

تركي

ايل -بيله

موي بز و چوب

عربي

ايل -بيت

موي بز و چوب

كردي

ايل -خانوار

اسالم

اقتصادي-طبيعي

اسالم شيعه

فرهنگي

اقتصادي -اجتماعي و

شتر)

اسالم شيعه

اجتماعي و فرهنگي

اقتصادي-طبيعي-

صنايعدستي

موي بز و چوب

دامداري-صنايع دستي

دامداري (گاوميش و

كشاورزي-دامپروري-

افقي

شمال سردسير

جنوب آن گرمسير و

در شرق گيالنغرب

افقي

و دشت آزادگان

دز-رامهرمز و شادگان

بين دو رود كرخه و

جنوب كوههاي قالجه

افقي و عمودي

جنوب شرقي فارس

(مناطق جلگهاي و پست

ارژن-شمال شيراز) قشالق

ييالق (بين شيراز و دشت

قشقایی
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جدول .7ویژگیهای تأثیرگذار بر منظرفرهنگی اقوام مختلف ،مأخذ  :نگارندگان ،مبتنی بر مطالعات نظری و پژوهشهای میدانی.1396،
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در واقع میتوان آنها را معمار زندگی کوچنشینی دانست
(جدول.)6

● نیازها
امنیت ،کوچ ،خویشاوندی

تصویر .1الگوی دورانی قرارگاه عشایری در چهار فصل.
مأخذ  :نگارندگان ،مبتنی بر نقشههای کتاب فنون کوچنشینی.1396 ،

برای ایجاد امنیت و تأمین دید دیگر چادرها در هیچ
قرارگاهی چادرها را به هم متصل نمیبینیم .و چادرها در
جهتی قرار میگیرند که هر چادر دید دیگری را تکمیل
کند .کوچ از مهمترین و تأثیرگذارترین عوامل در منظر
فرهنگی عشایر است ،زیرا تمام ساخت و سازها و وسایل
مورد استفاده آنها به دلیل در حرکت مدام بودن باید سبک
و سریع االحداث و زود جمع شونده باشند ،و این عامل تأثیر
بسیاری بر ساختار معماری آنها دارد .قرارگاهها مجموعهای
از خویشاوندان هستند که بر حسب خویشاوندی کنار هم
گرد آمده و قرارگاهی را تشکیل میدهند (جدول.)6
تفریح و سرگرمی

این الگوها را با الگوی دورانی تناسب طالیی تطبیق دهیم
مشاهده میشود که یک هندسه در پس این قرارگیری
بدون برنامه وجود دارد که ما را به الگویی برای قرارگیری
چادرها میرساند (جدول.)7
در کنار«المِرد ُون» (قسمت مردانه چادر) اجاق سومی نیز
وجود دارد که تقریبا منحصر به آماده کردن چای برای
مهمانان است (جدول.)6
رنگ ،جشنها و اعیاد ،جایگاه زن

نتیجهگیری

روابط اجتماعی

سنتها و اختالط

چادر هر ساله در همان مكاني كه سالها آن را با سنگ
مشخص كردهاند (جاوارگه) برپا میشود و این موضوع برای
آنها همچون سنت شده است .اندازه سياهچادر بستگي به
موقعيت اجتماعي و ثروت خانوارها دارد .قرارگيري چادرها
به گونهاي است كه زنها بدون ترك چادر و محل كار خود
با ساير چادرها ارتباط برقرار کرده و با زبان محلی خود
اختالط میکنند( .جدول )6ویژگیهای منظر فرهنگی و
تأثیرآنها بر معماری در (جدول )8بیان شده است.

استقرار چادر سیاه درون قرارگاه به صورت پراکنده در کنار چشمهها و رودها ،وجود مراتع و چراگاه در نزدیکی قرارگاهها،
قرارگیری سکونتگاهها در ارتفاعات و روی یک تپه کوچک ( َگر یا ُچقا) یا یک شیب طبیعی ،قرارگیری چادرها در جهت
شیب ،وجود بناهای مکمل مانند « ُکلهبره» در کنار چادرها و زندگی مسالمت آمیز انسانها و حیوانات در کنار یکدیگر

............................................................

تمام رنگهای مورد استفاده آنان ریشه طبیعی دارند
(مانند پوست گردو یا بلوط برای رنگ قهوهای و روناس
برای قرمز) رنگ سیاهچادر که با استفاده از موی بز سیاه
بافته میشود نیز نوعی هماهنگی با طبیعت اطراف و رنگ
تیره کوهستان به وجود میآورد .در اعياد تغيير محل چادر
و رفتن به مكان سبز و خرم که داراي آب كافي است بر
انتخاب مکان مؤثر است.
زنان نقش اصلی را در این سبک زندگی بر عهده دارند.
در واقع تولید محصوالت دامی ،بافت وسایل اولیه زندگی
مانند گلیم و خورجین ،بافت سیاهچادر از موی بز و برپایی
آن در قرارگاه و غیره همگی توسط زنان انجام میشود ،و

یکی از تفریحات عشایر که به نوعی هم ورزش محسوب
شده و هم برای تمرین دفاع از خود در برابر خطرات طبیعت
است شکار است .آنها در مکانهایی که برای شکار مناسب
است سنگهای خشکهچین را روی هم چیده و فضایی را
به نام« ُکلَه» برای انتظار و شکار به وجود میآورند .برای
شاهنامهخوانی و داستانسرایی از فضای چادر استفاده
میکنند .یکی دیگر از عالیق عشایر رقص دسته جمعی
به هنگام مراسم عروسی و جشنهاست که نیازمند فضایی
مسطح و بزرگ برای به وجود آوردن حلقه رقص است
(جدول.)6

..............................................................................
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افشایش جوؼیت

تَسؼِ قزارگاُّا تز هثٌای ًیاس ساکٌاى ٍ

قثل

اهٌیت ٍ هکاىّای ًشاى شذُ در سالّای

اقتصادی

اًتخاب هحل قزارگاُ تٌاتز ػَاهل عثیؼی ٍ

چٌقا)یا یک شیة عثیؼی

قزارگیزی رٍی یک تپِ کَچک(گًز یا

هَی تش

چَب(چَ)

سٌگ (تًزد)

سٌگّا رٍی ّن تِ صَرت خشکِچیي

فضایی تزای خٌک ًگِداشتي آب تا چیذى

اس ػَاهل اًتخاب سایت

تاثیز سایت تز هؼواری چادر

سثک

تافت گستزدُ ٍ ساسُ چادری ًاسک ٍ

فؼالیت ّای کشاٍرسی (خزهي ،چیز)

کادٍى)

فؼالیتّای شثاًی (دى ،تارتٌذ ،کلِ تزُ،

ساختي دیَار کَتاُ سٌگی تِ ًام "چل"

سهستاى سقف شیة دار

فزم چادر در تاتستاى هکؼة هستغیل ،در

تاتستاى کَچک تز

در سهستاى سغح ٍرٍدی ًسثت تِ

تأثیز تز ٍجَُ کالثذی ساختار هؼواری

ًوًَِ هَردی

کَچ

سزگزهی

تفزیح ٍ

اًگارُّای

(خَیشاًٍذی)

تَلیذ هثل

اهٌیت (دفاع)

ادتیات(اختالط)

اجتواػی،ستاى ٍ

رٍاتظ

حجاریّای رٍی تذًِ کَُ

هاًٌذ احذاث پل ،پلِّای کٌذُکاری شذُ در دل کَُ ٍ

در هسیز ّز عایفِ تزتز اس ًظز اجتواػی اهکاًات تیشتز

ٍ سزیغ االحذاث ٍ سٍد جوغ شًَذُ

ٍسایل هَرد استفادُ تِ دلیل در حزکت هذام تَدى سثک

فضایی هسغح ٍ تشرگ تزای تِ ٍجَد آٍردى حلقِ رقص

هیکٌٌذ

تزای شاٌّاهِخَاًی ٍ داستاىسزایی اس فضای چادر استفادُ

هیدٌّذ.
فضایی تِ ًام"کلِ" تزای شکار

خَیشاًٍذی کٌار ّن گزدآهذُ ٍ قزارگاّی را تشکیل

قزارگاُّا هجوَػِای اس خَیشاًٍذاى ّستٌذ کِ تز حسة

را تکویل کٌذ

چادرّا در جْتی قزار هیگیزًذ کِ ّز چادر دیذ دیگزی

ارتثاط تزقزار کزدُ ٍ اختالط هیکٌٌذ.

سىّا تذٍى تزک چادر ٍ هحل کار خَد تا سایز چادرّا

رًگ غالة سیاُ تا تشییٌات رًگی

دارای آب کافی

تغییز هحل چادر در اػیاد ٍ رفتي تِ هکاى سثش ٍ خزم ٍ

رًگ

هلی ٍ دیٌی

جشيّا ٍ اػیاد

سى

ّویشِ رٍشي(دٍ اجاق در داخل ٍ یکی تیزٍ ى اس چادر)

هؼوار سًذگی کَچ ًشیٌی

جایگاُ ٍ هقام

هذّة

ساختِّای سٌگی هزتَط تِ دام

هزتثظ تا کشاٍرسی

ًشاًِّایی اس دیي سردشت ٍ احتزام تِ آتش ٍ اجاق

هحصَل

هؼیشت ٍ تَلیذ

ًحَُ تاهیي

ٍجَد سهیيّای کشاٍرسی در کٌار قزارگاُّا ٍ تٌاّای

هٌظز فزٌّگی ػشایز

دیي ٍ تاٍرّا
ًیاسّا

هٌظز فزٌّگی ػشایز

قزارگاُّای ػشایزی

ػَاهل هَثز تز شکلگیزی
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اقلین
پَشش
گیاّی
(هزاتغ)
هصالح ٍ
تکٌَلَصی
ساخت ٍ ساس ٍ
هٌاتغ در
دستزس

ػَاهل
اقتصادی

ػَاهل هؤثز تز شکلگیزی

ػَاهل جغزافیایی ٍ عثیؼی

ًوًَِ هَردی

..............................................................................

...........................................................

احمد دانایی نیا ،فرانک ایل بیگی پور /باغنظر63-74 : )57( 14 ،

جدول .8عوامل مؤثر بر شکلگیری منظر فرهنگی عشایر بختیاری .مأخذ  :گردآورندگان  :نگارندگان ،مبتنی بر مطالعات نظری و پژوهشهای میدانی.1396 ،

احمد دانایی نیا ،فرانک ایل بیگی پور /باغنظر63-74 : )57( 14 ،

با مرز خیلی محدود ،استفاده از مصالح بومآورد مانند سنگهای موجود در محل و چوب و پشم بز ،استفاده از لباسهای
محلی ،معیشت غالب دامداری و در بعضی موارد کشاورزی ،همجواری عناصری مثل کوه ،دشت ،رودخانه ،سازه چادری
و زمینهای کشاورزی (جدول )8و ارتباط بین عناصر طبیعی و انسان ساخت عواملی هستند که منظر فرهنگی بیشتر
قرارگاههای عشایری را تعریف میکنند .همانطور که مشاهده شد از نحوه قرارگیری چادرها در قرارگاه به یک الگوی
هندسی دورانی (تصویر )1در شکلگیری قرارگاههای عشایری میرسیم ،اما همانگونه که مشخص است بیشتر سازماندهی
براساس شیب زمین و امنیت و دید است .در منظر فرهنگی این عشایر در واقع فرم چادرها و ساختهها تابعی از عملکرد
آنها است و همه عوامل براساس عملکرد و نحوه استفاده آنها شکل میگیرند ،مانند سازه چادر که باید با سرعت نصب و
جمع شود و به راحتی قابل تاکردن باشد تا برای حمل دچار مشکل نشوند ،حتی تمام وسایل مورد نیاز زندگی آنها به
نحوی است که هم برای استفاده در طبیعت راحت هستند و هم به گونهای طراحی و ساخته شدهاند که نیاز آنها را برای
کوچ برطرف کند .سازنده قسمت اصلی منظرفرهنگی عشایر زنان هستند .آنها هستند که لتهای چادر را بافته و در برپایی
آن نقش دارند .تمام دست بافتههای آنان شامل گلیمها ،هورها ،1خورجینها ،لیها2که روی ٌچل میاندازند ،وریسها 3و
غیره که هم نقش تزیینی دارند و هم نقش مصرفی توسط زنان بافته میشوند و در واقع میتوان گفت که معمار زندگی
کوچنشینی زنان هستند .در پاسخ به این پرسش که عوامل تفاوتساز چگونه در معماری نمود پیدا میکنند میتوان بیان
کرد که عوامل مؤثر بر شکلگیری منظر فرهنگی عشایر دارای ابعاد مختلفی از جمله کالبدی ،فرهنگی و اجتماعی است.
(جدول  )6از نظر کالبدی و تأثیر منظر فرهنگی بر وجوه کالبدی آنها میتوان به قرارگیری در زمینهای شیبدار و در
نتیجه آن ایجاد تراسهایی در کف( ،جدول )8برداشت از الگوهای طبیعت در ساختار سازهای چادرها (به عنوان مثال
تشابه شکل چادر به کوه) استفاده از مصالح به صورت خالص و با کمترین تغییرات مانند خشکهچینی سنگها ،تقسیم
فضای چادر به دو قسمت بدون هیچ دیوار جداکنندهای ،استفاده از اشکال هندسی خالص و اولیه در سازهها و بناها مانند
مثلث در چادر ،دایره در بناهای مرتبط با دام و مستطیل و مربع در پالن چادر (جدول7و .)8به دلیل گشودگی چادر رو به
فضای باز هیچ دری به عنوان ورودی وجود ندارد و از سمتی که رو به شیب است میتوان به چادر وارد شد و کامال معنای
زندگی در دل طبیعت و طبیعت در دل زندگی را میتوان دید .در پاسخ به این پرسش که آیا گونبهگون شدن فرهنگ
سبب شکلگیری منظر فرهنگی متفاوتی میشود و این عوامل تفاوتساز چه هستند میتوان بیان کرد که انسان به عنوان
عامل اصلی فرهنگ نقش مهمی در شکلدهی به محیط اطراف خود دارد ،و نحوه برقراری ارتباط او با طبیعت و ایجاد
سرپناه و نیز نقش اقلیم ،مذهب و سنتها ،جشنها و اعیاد ،رنگها و مصالح مورد استفاده و نیازها ،سبب متمایز ساختن
منظر فرهنگی او با دیگر محدودهها میشود و الگوی منظر فرهنگی خاصی را به وجود میآورد (جدول6و.)8
پینوشتها

 :hur .1خورجین :ley .2/روانداز رختخواب و وسایل خانه که از موی بز است :veres .3/.ریسمان پهن که کمتر از موی بز و بیشتر از پشم برای بستن بار است.
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