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چکیده

که تمامی وجوه حیات قومی  َپشــتونوالی را ایدئولوژی و نظام نامه ی قبیله ای قوم پشــتون دانســته اند 

کرده اســت؛ لذا مطالعه مفاهیم و محتوای آن برای شــناخت شــیوه و محیط زندگی  ایشــان را هدایت 

که  آنها اهمیت می یابد. با وجود این، عوامِل فرهنگ قومی موثر بر محیط انسان ســاخِت افغانســتان، 

کمتر مطالعه شده است؛ لذا در این نوشتار سعی شده با تشریح  تکثر فرهنگی مشخصه بارز آن است، 

مفهــوم و محتــوای پشــتونوالی، بــه تعییــن اثــر آن بر الگــوی معمــاری خانه ی قلعــه ای قوم پشــتون در 

افغانســتان پرداخته شــود. بنابراین نخســت با اســتفاده از روش تحقیق تحلیلی– توصیفی، چارچوب 

نظــری تدوین و محتوای پشــتونوالی بررســی شــده، ســپس یافته هــا در رابطه با خانه قلعه ای پشــتون 

)َقــال(، به روش مطالعه تطبیقی و اســتدالل منطقی در قالب چارچــوب نظری تحقیق، تحلیل و نتایج 

که ســطوح و الیه های پنهان مفهوم پشــتونوالی را در ارتبــاط با این الگو و به صورت  بــه صورت جدولی 

گردید. مطالعه نشان داد پشــتونوالی در جوامع قومی پشتون،  سلســله مراتبی مشــخص می کند، ارائه 

نظام نامه ای ارزشی است و از طریق مفاهیمی هنجاری در زندگی و معماری ایشان نمود پیدا می کند. 

در ایــن میــان، »اســتقالل«، »ِملَمســتیا«، »نامــوس« و »ِســیالی«، مفاهیمــی در محتــوای پشــتونوالی 

که اثر ملموس تری بر الگوی قالها داشته اند. می باشند 
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مقدمه

ارزش ها و باورهای یک فرهنگ در پیروان آن فرهنگ و در تمام 
نمودهای زندگی آن تجلی و تجسم می یابد و این مقاله در جستجوی 
این تجلی است. در جستجوی تجلی مفهوم پشتونوالی در معماری 
افغانســتان. پشــتونوالی  قــوم پشــتون در  )قــال(  خانــه ی قلعــه ای۱ 
»نظام نامــه ای قبیلــه ای و اصلــی پایــه در هویت پشــتون ها اســت« 
کنش ها  )Ginsburg, 2011,89(. آن »قانــون ســنتی رفتار، هدایت گر 
و مســوولیت های عمومی و تقویت کننده ساختار جامعه ی پشتون 
می باشد« )Amato, 2010,19(. در این بررسی، معماری قالها دارای 
که در آن، مفهوم سکونت  هویت انگاشــته شده و فرض بر این بوده 
کامل و هم نوا با ســایر نیازهای انســان قومی، فضاهایی  بــه معنای 
کــه در ارتبــاط بــا مظاهــر حیــات قومــی و ارزش هــای  را شــکل داده 
مؤکد در پشــتونوالی بوده اند. از ایــن رو، هدف از نگارش این مقاله، 
گنجینــه ی تاریخــی و درک چگونگــی تأثیرگــذاری  پاسداشــت ایــن 
اســت.  بــوده  افغانســتان  قــال در  کالبــدی  بــر ســاختار  پشــتونوالی 
بارزتریــن  ســایه ی  در  افغانســتانی  اقــوام  معمــاری  کنــون  تــا   
کــه همانــا قومــی بــودن اســت به  مشــخصه فرهنگــی افغانســتان، 
کــه مطالعــات  گرفتــه نشــده اســت. ایــن در حالــی اســت  بررســی 

Mi-  ( متعــددی در حوزه هــای مختلــف از جملــه حکومــت داری
 Coulson,( توریســم   ،)Ginsburg, 2011( اقتصــاد   )akhel, 2009
می تــوان   ... و   )MacLaren, McKenzie, & O’Gorman, 2014
کــه افغانســتان و به ویــژه قوم پشــتون را با تمرکز بــر مفاهیم  یافــت 

گرفته اند. فرهنگی از جمله پشتونوالی به بررسی 
و  هالــت۲   ،)۱۳76( حصــاری  توســط  کــه  اســنادی  از  بخشــی 
کاظمــی4 )۱۹86(، زابو۵ و بارفیلد6 )۱۹۹۱( تهیه  ســمیع زی۳ )۱۹8۰( 
شــده اند، بــه طور مشــخص به معمــاری »قال« پرداخته اســت و به 
کرده اند. بــا این وجود، غالب  نمونه هــای خوبی از این الگو اشــاره 
کتفا  کّمی ا کالبدی داشــته و بــه برداشــت هایی  مطالعــات رویکــرد 
کرده انــد. بررســی حاضر بــه تأثیر پشــتونوالی بر الگــوی معماری قال 
می پردازد و ادعای اصلی مقاله از این قرار است؛ مفاهیم جاری در 
گذارده و در حکم نقشــه ی  پشــتونوالی بــر الگوی معمــاری قال تأثیر 
ح  پنهــان عمــل نموده اســت. بــرای اثبــات این ادعــا، ابتدا به شــر
مفهوم پشــتونوالی و الگوی معماری »قال« پرداخته شــده، ســپس 
با شناخت عناصر محتوایی پشتونوالی تحلیل تبلور مفاهیم آن در 

معماری »قال« ها صورت می گیرد.

روش تحقیق 

کیفـــی و ابزار مطالعه  پژوهش حاضر در بخش نظری با رویکـــرد 
ارائــه  بــه  توصیفی-تحلیلــی  روش  از  اســتفاده  بــا  و  کتابخانــه ای 
چـارچوب نظـری پرداختـه، سپس با روش تحلیل منطقی، مفهوم 
گرفتــه  و محتــوای پشــتونوالی در فرهنــگ پشــتون ها را بــه بررســی 
اســت. این مطالعه با هدف فهم عمل قوم پشــتون، با مراجعه به 
منابع دست اول، یعنی اسنادی که توسط پشتون های افغانستان 
نگاشته شــده و نیز اســناد تحلیلی مرتبط با آنها انجام شــده است. 
کارکردهای آن مورد بررسی قرار  پس از آن، معماری قال، رویدادها و 
گردآوری اطالعــات این بخش، عــالوه بر منابع  گرفته اســت. بــرای 
کتابخانــه ای، از روش هــای میدانــی شــامل مشــاهده و مصاحبــه� 
بــاز و نیمه باز ســاختاریافته با متخصصان و ریش ســفیدان جامعه 
پشــتون نیز استفاده شد. در نهایت یافتـه هـــا بـــا اســتفاده از روش 
مطالعه تطبیقـی و اسـتدالل منطقـی در ارتباط با چارچوب نظری 
پـــژوهش، تحلیــل و نتـــایج در قالـــب جـــدولی ســطح بندی شــده 
کــه سلســله مراتب تأثیر پشــتونوالی بــر الگوی معماری قال را نشــان 

گشته است. می دهد، ارائه 

1- چارچوب نظری 

بــه بــاور بســیاری، مقــوالت مربوط به شــکل محیــط مصنوع و 
گر چه نــه به نام  بحــث رابطــه ی فرهنــگ و محیــط و نتایــج آن – ا

فرهنــگ باشــد و نــه به نــام محیــط – در تاریخ اندیشــه ی بشــری 
کهــن )نــوری، ۱۳78(. از آن جملــه خانــه بــه عنــوان  بحثــی اســت 
که  پدیــده و نهــادی فرهنگــی )راپوپــورت، ۱۳88(، محیطی اســت 
رابطه ی بین شکل آن و فرهنگ، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم 
جایــگاه مســتقلی در حوزه هــای مختلف علوم انســانی از جمله در 
مطالعــات انسان شناســی و معمــاری داشــته اســت. با ایــن وجود 
کلی گرایی و  گســتردگی مقوله فرهنــگ و  به نظر می رســد به ســبب 
مختصــر بــودن تعاریف فرهنــگ )پوردیهیمــی، ۱۳۹۰، 6(، هنوز در 
کاربردی شکل نگرفته باشد. با این حال  این ارتباط نظری واحد و 
در بیشتر مطالعات فرهنگ و مسکن، بسیاری از آرای راپاپورت به 
کاربردی به شکل مستقیم )ارمغان، سلطان زاده  عنوان تنها مدل 
و ایرانــی بهبهانــی، ۱۳۹۲(، تحلیلــی )پوردیهیمــی، ۱۳۹۰( و یــا بــا 
تفاســیری بومــی )یزدان فــر، حســینی و زرودی، ۱۳۹۲(، بــه عنوان 

کرده اند.  چارچوب نظری استفاده 
کلــی  گــــــاهی از ســـــــاختار  راپاپورت در دهه ۱۹7۰، با هــــــدف آ
فرهنـــــــگ و عوامــل تــأثیرگــذار آن بر محیط های ساخته شده آن را 
کرده اســـــت. به باور افرادی چون پوردیهیمی  به اجزایی تقســـــیم 
در ایـــــن روش بخش هایـــــی از محیـــــط بــــــا اجزایــــــی از فرهنــــــگ 
نظیـــــر، جهان بینی، ارزش هـــــا، تصورات، هنجارهـــــا، روش زندگی 
گیرد  و سیســـــتم های فعالیـــــت می توانـــــد در ارتباط نزدیك قـــــرار 
)پوردیهیمـــــی، ۱۳۹۰(. با این حال در تحقیقـــــات اخیر عده ای از 
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محققین با مبهم دانســـــتن مفهـــــوم جهان بینی و روش زندگی به 
گســـــترده تر ارتباط فرهنگ  تجزیه این مفاهیـــــم و ارائه مدل های 
کرده اند. دســـــته ی دیگر نظریـــــات مربوط به  و محیط مبـــــادرت 
کل نگر تالش داشـــــته اند مدلی  که با رویکـــــردی  محققانی اســـــت 
برای تحلیل فرهنگی محیط ساخته شـــــده ارائه دهند. آنها با ارائه 
نظریاتی مبتنی بر آرای هافســـــتد7، شاین8 و راپاپورت۹ و بر اساس 
ســـــطح بندی عناصـــــر محتوایـــــی فرهنگ، مدلی برای ســـــنجش 
که دارای سه سطح درونی، میانی  فرهنگی محیط معرفی می کنند 
و بیرونی می باشد. در سطح بندی شاین از مقولـه فرهنـگ، ابتـدا 
از ارزش ها به عنوان مفروضات اساسی یا الیه درونی و از مظــــــاهر 
فرهنگ به عنوان الیه بیرونی یاد شـده، سـپس بـه سطح واسطی 
تحت عنوان هنجارها و قواعــــــد رفتـاری بـین آنها اشاره شده است 
)Schein, 2004(. بر اســـــاس این مـــــدل، ارزش ها با جهت دهی به 
هنجارها و قواعد، شکل مظاهر بیرونی فرهنگ را تعیین می کنند. 
کلیدی برای  از این رو به اعتقاد راپاپـــــورت، فعالیت ها را می توان 
فهـم چگـونگی تأثیرپـذیری شـکل خانـه از فرهنـگ به حساب آورد 
)Rapoport ,1998(. برخی نیزعالوه بر تایید سطح بندی راپاپورت 
معتقدند؛ »خانه به عنوان یك بنــــــا، ماننـد دیگـر بناهـا تحت تأثیر 
کم بـر معمــــــاری هـر جامعــــــه ای نیز می باشد«  مبانی نظــــــری حـا
)یزدان فـــــر، حســـــینی و زرودی، ۱۳۹۲، ۲۲( و از این اصل نتیجه 
که مبانی نظری و شـــــیوه زندگی به عنوان ســـــطح میانی  می گیرند 
و مجـــــرای تبلور فرهنـــــگ جامعه در معماری جامعه به حســـــاب 
می آید و با بررسی و تحلیل این دو می توان چگونگی تأثیر فرهنگ 
بر الگوی خانه را ســـــنجید. )همان( این پژوهش با مبهم دانستن 
کلنگر به  مفهوم مبانی نظری معماری و به سبب اتخاذ رویکردی 
فرهنگ، ضمن پذیرش سطح بندی سه الیه فرهنگ، الیه میانی 
یا واســـــط و مجرای تبلـــــور ارزش ها در مظاهر فرهنگـــــی، از جمله 
معماری هر جامعه ای را تنها شیوه زندگی می داند؛ لذا در ادامه با 
تمرکز بر عوامل موثر بر شیوه ی زندگی پشتون ها به تحلیل محتوا و 
سنجش رابطه مفهوم پشتونوالی با الگوی معماری قالهای ایشان 
می پردازد. عالوه بر آن معتقد است در مواردی نیز ارزش ها بدون 
که این  واســـــطه به وســـــیله نمادهایی در معماری تبلـــــور می یابد 

نوشتار به آن نمی پردازد.

۲- پشتونوالی

که در رابطه با قوم پشــتون شناخته  پشــتونوالی مفهومی اســت 
می شــود؛ لــذا پیــش از پرداختــن به ایــن مفهوم، توصیــف مفاهیم 
پشــتون یــا پختــون و افغــان ضــرورت می نماید. پشــتون ها بــه باور 
بسیاری، یکی از اقوام افغانستان و از باشندگان اصلی این سرزمین 

که دارای مشخصات نژادی و فرهنگی ویژه اند  بوده )کاکړ، ۱۳۹۰(، 
و به زبان پشــتو  ســخن می گویند )الفنستون، بی تا(. در مورد منشأ 
گونی وجود دارد. فرهنگ ضمن اشاره  گونا نژادی پشتون ها نظرات 
بر آنکه پشــتون ها بر اســاس شــجره نامه قومی، علم نسب شناســی 
قدیم و تاریخ اســطوره ای، خود را از اعقاب بنی اســرائیل می دانند، 
و  تاریخــی  دالیــل  بــه  را  نظــرات  ایــن  دانشــمندان  دارنــد  کیــد  تا
هنــد  از شــاخه ی  را شــعبه ای  پشــتون ها  ردکــرده،  زبان شــناختی 
کــه در جریــان تاریــخ و در رونــد  و اروپایــی نــژاد آریایــی می شــمارند 
شکل گیری ملت ها، برخی از عناصر هندی، ترک، تاجیک و عرب را 
کرده، مّلتی با زبان و فرهنگ مشخص به وجود آورده اند  نیز جذب 
)فرهنگ، ۱۳7۱(. بیشــتر مورخان، نخســتین زیستگاه پشتون ها را 
کوه هــای ســلیمان و ســرزمین های مجــاور آن در غــرب رودخانه ی 
کاتب نیز عالوه بر آنکه جبال  ســند دانسته اند )گریگوریان، ۱۳88(. 
کوه سلیمان را مأوای اولیه ایشان می داند، تأثیر مسکن اولیه  غور و 
ایــن قــوم بر وجه تســمیه آنان به پشــتو یا پشــتان و پختــو یا پختان 
را نیز مثبت دانســته اشــاره می کند؛ »َپشــتون منســوب به ُپشته به 
کوه سلیمان  کوهســت، چون مأوایشان در ابتدا جبال غور و  معنی 
بوده، از این رو به اندک تصرف لفظی، به َپشتو نام زد و زبان شان به 
کوهستان و پشتون مأخوذ  گردیده، تقدیر لفظ  پشتو سمر و مشتهر 
از پشته با هم مطابقت و معنی پشتون کوهی یا کوهستانی می شود 
که »شین« را به »خا« بدل  ... ؛ و پختون از استعمال خود افغان ها 
می کنند بروی روز آمده، خود ایشــان خود را پشــتو و پشتون و پختو 
و پختــون و هندی هــا پتــان و فارســی ها افغــان می گوینــد« )کاتــب، 
کنون در هر دو جانب مرزهای افغانستان و  ۱۳7۲، 47(. پشتون ها ا
کستان  کستان زندگی می کنند و به باور فوگیلسنگ، پیشاور در پا پا
کز شهری عمده ی ایشان  و قندهار در افغانستان به طور سنتی مرا
محســوب می شــود )Vogelsang, 2008(. بر همین اساس در رابطه 
که این جوامع  با پشــتون های افغانســتان تصور عمده بر آن اســت 
قومــی در حــال حاضــر در جنــوب شــرق، شــرق و جنوب غــرب این 
گــروه عمده ی آنهــا را قبایل ُدرانــی و َغلجایی  کشــور متمرکزنــد و دو 
 .)Vogelsang, 2008( که بیشــتر یک جا نشــینند، تشــکیل می دهد
فرهنــگ و زندگــی قبیلــه ای در میــان پشــتون ها شــایع اســت  و بــر 
اســاس نظام نامه ای قبیله ای به نام پشــتونوالی فعالیت های خود 
را جهــت می دهنــد و ســاختارهای جوامــع خود را تقویــت می کنند 

)نجفی، ۱۳8۹(.

۲-1- مفاهیم پشتونوالی
که بــه اعتقاد بســیاری، قدمتی به  پشــتونوالی، مفهومی اســت 
تاریــخ پشــتون ها دارد )ابوطالبــی، ۱۳76( با این وجــود، »کتاب ها 
و اســناد بســیار اندکی به وســیله پختون ها در مورد تاریخ، فرهنگ 
و جامعه خودشــان نوشــته شــده اســت« )فرزین نیا،۱۳8۰، ۲۱7(، 
گرفت.  تــا بتــوان حقیقــت ایــن مفهــوم را در خالل آنهــا به بررســی 
کالن بــه پشــتونوالی، نقایصی را  کاســتی و عدم وجــود نگاهی  ایــن 
از جمله؛ شــکل گیری تفاســیر چندگانــه، جزء نگر و غالبــًا غیر بومی 
گشته اســت؛ لذا این نوشتار به هدف  از مفهوم پشــتونوالی ســبب 
دوری از ایــن نقیصــه، ضمــن اشــاره ای مختصــر به برخــی نظریات  کل نگر. تصویر1- تجزیه و سطح بندی فرهنگ در رابطه با الگوی مسکن با رویکرد 
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اندیشــمندان غیرپشــتون، بر آن اســت تا شــناخت پشــتونوالی را با 
کیــد بــر منابع پشــتون حاصل نماید. بســیاری از غیرپشــتون ها،  تا
پشــتونوالی را نظام نامــه ی قبیلــه ای یــا قانون قبیله ای پشــتون ها 
کرده انــد )Ginsburg, 2011(. دســته ای نیــز پشــتونوالی را  ترجمــه 
 Major( کرده به عنوان نظام نامه و ایدئولوژی قوم پشــتون معرفی 
Strickland, 2007 &( و برخی نیز آن را رســوم نانوشــته پشــتون ها 

دانسته اند )ابوطالبی، ۱۳76(.
مــروری اجمالــی بــر محتــوای این منابــع و مقایســه آن با اندک 
منابــع پشــتون روشــن می ســازد، اشــارات محققیــن غیرپشــتون، 
غالبــًا جزءنگرانــه و تکــراری ناقــص از بیــان محتــوای پشــتونوالی و 
که در مواجهــه ای موقت با  یــا برداشــت هایی ســطحی از آن اســت 
گشته است. بر خالف منظر فوق، محتوای  جوامع پشــتون حاصل 
که  منابع پشــتون، مبین درکی عمیق از پشــتونوالی بوده، به نوعی 
غالب آنها پشــتونوالی را »پشتون بودن« و در مواردی عین »هویت 
کرده اند. بر همین اســاس  پشــتونی« و اســالمی پشــتون ها معرفــی 
که تحــت عنوان »پشــتونولی« به چاپ رســانده،  کتابــی  خــادم در 
که پشــتو و پشــتونوالی نام بزرگ رســوم، رواج ها و  بر این باور اســت 
اساس و ذات روح قومی، عظمت تاریخی و روایات ملی پشتون ها 
کید دارد  شــمرده می شــود )خادم، پرته لــه نیټی(. وی همچنین تا
که پشــتو نام زبان ملی شــان، پشتون نام قومشــان و پشتونخوا نام 
وطنشــان اســت و از ایــن الفاظ، لفظ پرمعنی پشــتونوالی ســاخته 
شــده اســت )خادم، پرته لــه نیټی(. میاخیل، پشــتونوالی را شــیوه 
زندگــی موروثــی پشــتون ها تعبیــر می کنــد و در این رابطــه می گوید 
»ایــن نظام نامــه ی رفتــاری، شــیوه ی موروثــی زندگــی پشــتون ها 
خصوصًا در میان جمعیت های روستایی پشتون در دو سوی خط 
کر، آن را نظا م نامه ای  کا  .)Miakhel, 2009, 3( »دیورند۱۰ می باشــد
که مؤلفه های ســازنده آن را هنجارهایی با مقبولیت عام  می دانــد 
تشکیل می دهد و پشتون ها از آن طریق، ساختار و نظم اجتماعی 
خاص خود را مراقبت می کنند و باالتر از آن به این وســیله، هویت 
قومــی- مذهبی خــود را محافظت می کننــد )Kakar, 2005(. وی، 
وجود پشــتونوالی را بــرای بقای هویت پشــتون ها ضروری می داند 
و معتقد اســت؛ »تمایزی میان پرداختن به پشــتونوالی و پشــتون 
کر، تأثیرگذاری پشتونوالی  کا  .)Kakar, 2005, 3(»بودن وجود ندارد
را فراتر از رســم و رســوم اجتماعی محض دانســته و معتقد است در 
ذهن پشــتون ها، پشــتونوالی هویتی مذهبی مرتبط با اســالم دارد 
و بیــان مــی دارد؛ »بــرای پشــتون ها، هیــچ تناقضــی میان پشــتون 
بــودن و عمــل به پشــتونوالی و مســلمان بــودن و وفــادار ماندن به 
قوانین دین اسالم وجود ندارد« )Kakar, 2005,  3(. محققینی نیز 
که با یکی دانستن اسالم و پشتونوالی در میان پشتون ها،  هستند 
گرفته از خواسته ها و تجارب مردم  آن را قانون قوم پشتون و منشأ 

می دانند )هاشمی، ۱۳8۹(.

۲-۲- محتوای پشتونوالی
مفهــوم  بــه  نگــرش  از  تبعیــت  در  پشــتونوالی،  محتــوای  درک 
که با رویکــرد جزءنگرانه به  پشــتونوالی اســتنباط می گردد. عده ای 
ایــن مفهوم نزدیک شــده اند، تصوری منطبق بــر قوانین امروزی از 

پشتونوالی داشته و معتقدند پشتونوالی به جای یک نظام قانونی 
متعــارف، تنها قالبــی فکری در رابطه با مفهوم »عزت« می باشــد و 
محتوای هنجاری آن بسیار سیال بوده و در رابطه با هر احتمالی، 
قوانین دقیق و اجرایی ارائه نمی کند )Ginsburg, 2011(. برهمین 
اســاس، آنان محتوای پشــتونوالی را مجموعه ای از قوانین نظارتی 
که وظیفه اش عمومــًا تعیین موضوعات مشــروع نزاع ها  می داننــد 
 Ginsburg,( آنهــا می باشــد  و فصــل  راه حل هــای مشــروع حــل  و 
گفته هــای برخی نویســندگان،  گینســبورک بــا اســتناد بــه   .)2011
کلیــدی »ِملَمســتیا«  محتــوای پشــتونوالی را شــامل ســه مفهــوم 
کرده  )مهمان نــوازی(، »َبدل« )انتقــام( و »َننواتی« )پنــاه( توصیف 
را  پشــتونوالی  عــده ای  حــال  ایــن  بــا   .)Ginsburg, 2011( اســت 
سیســتمی اســتوار بــر دو مفهــوم برابــری و خودمختــاری دانســته 
)Barfield, Nojumi, & Thier, 2006( و برخــی نیــز محتــوای آن را 
که تعداد آنان بســته  مرکب از چندین اصل می دانند با این تفســیر 
بــه منظــر افــراد متغیــر می باشــد )Major & Strickland, 2007(. بــا 
که اصول هنجاری پشتونوالی  همین استدالل ایشان براین باورند 
بیــن ســه تا شــش اصل شــامل بــدل )انتقــام(، غیرت/ننگ )عزت 
نفــس، دلیــری و جوانمــردی(، مهمان نوازی/پنــاه، َپــرده )افتراق 
جنســیتی(، ناموس )دفاع از عزت( و ِجرگه )شــورا( متغیر می باشــد 

.)Major & Strickland, 2007(
بــر خالف نظــرات فــوق، نگــرش محققان پشــتون بــه محتوای 
را  گســتره ی آن  بــوده و  برخــوردار  نوعــی جامعیــت  از  پشــتونوالی 
شــامل تمامی وجوه زندگی پشــتون ها می دانند. هاشمی در تایید 
این مهم آورده اســت؛ »پشــتو عــالوه بر معنی زبــان ... در برگیرنده 
تمامــی ابعــاد زندگــی می باشــد بــه این اســاس هیچ وقت پشــتون 
بدون پشــتو بــوده نمی تواند. پشــتو برای پشــتون در عرصه زندگی 
که پشــتون  عبــارت از عــزت، شــرافت، بزرگی، غیرت و همت اســت 
در اجتماع به همین توزین می شــود« )هاشمی، ۱۳۹8، ۱۲(. الیق 
نیز می گویــد؛ »قوانین قبیله ای از نگاه تعداد زیاداند. هیچ موردی 
که قبایل برای آن مقرره و یا قانونی نداشــته باشــند«  وجــود ندارد 
کید  )الیــق، ۱۳6۵، ۱8(. میاخیــل با هدف درک بهتر این نظام و تا
بــر وجــود تسلســل میــان اصــول پشــتونوالی، محتوای پشــتونوالی 
کیــد دارد  کــرده و تا را بــه دو دســته اصلــی و فرعــی تقســیم بندی 
محتــوای اصلــی پشــتونوالی بــر پنــج محــور اصلــی ِســیال )برابری، 
یکســانی(، ِسیالی )عملی ساختن برابری و یکسانی از طریق رقابت 
و هم چشــمی(، نامــوس )حمایــت از اعضــای زن خانــواده و ثــروت 
و دارایــی(، عــزت یــا ننگ )شــرافت( و غیرت )شــجاعت و قهرمانی( 

.)Miakhel, 2009( استوار می باشد
کیــد  بــا اســتناد بــه مطالــب ذکرشــده، مشــاهدات میدانــی و تا
کــرد؛ پشــتونوالی نظامــی  غالــب پشتون شناســان، می تــوان بیــان 
که روش زندگی پشــتون ها را هدایت می کند؛ لذا اصول این  اســت 
نظام نامــه را می تــوان بــه شــکل غیرمســتقیم، تعیین کننده شــکل 
خانه های ایشــان دانســت. عالوه بر آن، نتایج بررســی ها مبین آن 
که  کــه میــان اصــول پشــتونوالی، مفاهیمی یافت می شــوند  اســت 
تأثیــر ملموس تــری بــر شــکل خانه هــای ایشــان داشــته اند. اصول 
مــورد نظــر را می توان شــامل اســتقالل و خودمختاری، ِملَمســتیا، 
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نامــوس، ِســیالی و انتقــام دانســت. بــه منظــور اثبــات ایــن ادعــا، 
ح آنها ضرورت می نماید. اشاره ای مختصر به شر

الف: اســتقالل و خودمختاری؛ به باور خادم تمام پشتون ها به 
که ایمان دارند متعلق به قومی شریف می باشند، خود  سبب این 
کــه زایل کننده ی  را بــه چشــم حرمت دیده و از مبــادرت به اموری 
ایــن شــرافت باشــد، خــودداری می ورزنــد )خــادم، پرته لــه نیټی(. 
بــه همیــن ســبب وی این شــاخصه را عامل اســتقالل طلبی و طرد 
کــرده و تحمل آن  تســلط هــر بیگانــه ای بر زندگی پشــتون ها تصــور 
را در هــر شــرایطی بــرای ایشــان غیرممکــن می دانــد )خــادم، پرتــه 
کید پشــتونوالی را بر اســتقالل  لــه نیټی(. بارفیلــد و همــکاران نیز تا
کرده، حضور این عامل در زندگی پشــتون هارا ســبب  فــردی تصــور 
شکل گیری و بقای استقالل طلبی )فردی، خانوادگی و یا قبیله ای( 

.)Barfield, Nojumi, & Thier, 2006( آنها دانسته اند
ب: ملمســتیا )مهمان نوازی(؛ به اعتقــاد میاخیل، اولین چیزی 
کــه پشــتون ها در قریه هــای خــود می ســازند، مهمان خانــه اســت. 
دامنــه مهمان نــوازی ایشــان محــدود نبــوده و شــامل تمامــی افراد 
که به هدف مهمانــی، مالقات و یا بازدید  آشــنا و بیگانه ای می گردد 
 .)Miakhel, 2009( بــه خانه و یا روســتای ایشــان مراجعــه می کننــد
کــه پشــتون ها بهتریــن غــذا و مــکان را بــه مهمــان  وی اشــاره دارد 
اختصــاص می دهنــد و مهمان نــوازی را نوعــی مباهــات و فخر برای 
خــود می داننــد )Miakhel, 2009(. قیام الدیــن خــادم در توصیــف 
شدت مهمان نوازی پشتون ها به نقل از مولوی عبدالحمید افغانی 
نوشــته است: »در افغانســتان برای هیچ مسافری ضرورت به وجود 
جیــب خرجــی وجود نــدارد« )خــادم، پرته له نیټــی ، ۹۵(. برهمین 
که در این  که پشتو زبان ها و دیگر قبایلی  کید دارند  اساس ایشان تا
ســرزمین زندگی می کنند، به خاطر مهمان بســیار به خود می بالند، 
که  به همین دلیل در هر نقطه ای از افغانســتان انســان فکر می کند 
در خانه خود است. )خادم، پرته له نیټی( میاخیل نیز در این رابطه 
براین باور است که در جامعه پشتون کسانی که از مهمانان پذیرایی 
می کنند، مورد احترام می باشند و مهم ترین نمود پذیرایی افغان ها 

.)Miakhel, 2009( را حمایت از مهمان قلمداد می کند
ج: نامــوس؛ بــه اعتقــادی برخــی، زر، زن و زمیــن ســه مقوله ی 
کــه هــدف اصلــی  نــادر در میــان پشــتون ها می باشــند  مرتبــط و 
Ma-  ( پشــتونوالی، پیشــگیری از منازعات مرتبط با آنها بوده است
jor & Strickland, 2007(. میاخیــل ایــن مــوارد را ناموس پشــتون 
که »بــه منظور زندگــی در خانواده،  معرفــی می کنــد و معتقد اســت 
روســتا یا جامعه ی پشــتون، شــما بایــد در حمایــت از ناموس خود 
کند، عزت خود  کســی نتواند از ناموس خود دفاع  گر  توانا باشــید. ا
را در جامعه از دست می دهد. آن شخص دیگر جایی در خانواده، 
روستا یا جوامع بزرگ تر پشتون نخواهد داشت. مرد بدون عزت یا 
باید خانواده و روستا را ترک کند، یا باید برای دوباره به دست آوردن 
عــزت و شــرف خــود بجنگــد« )Miakhel, 2009, 3(. به بــاور خادم، 
گفته نمی شــود )خادم، پرته له نیټی(. شــخص بی ناموس پشتون 
پشــتونوالی  درک  در  کلیــدی  مفهومــی  را  ســیالی  ســیالی؛  د: 
دانســته اند. میاخیــل ایــن اصطــالح را بــا مفهــوم یکســانی مترادف 
دانســته و آن را وســیله ای برای برقراری تعادل در جامعه ی پشتون 

دانسته است )Miakhel, 2009(. سیالی، نوعی رقابت و هم چشمی 
که در غالب شــرایط از جمله ثــروت و قدرت  کســانی اســت  در میــان 
برابرند. به عنوان مثال یک خان با خان دیگر ســیال اســت و سیالی 
که در  کارگران و یا همسایه )بیگانگانی  می کند ولی وی هیچ وقت با 

روستای او زندگی می کنند( خود سیالی نخواهد داشت. 
کتــاب آداب و رســوم پشــتون، در بخــش آداب و  ه: انتقــام؛ در 
ح از موضوعات  کــه »مــرگ و جــر رســوم مــردم ننگرهــار آمده اســت 
بسیار کوچکی چون جنگ میان دو طفل تا مواردی مانند اختالف 
باالی نوبت آب، پل و پلوان۱۱ و زمین ناشی می شود و طرفین دعوا 
که از  تــا زمانــی بــه درگیری ادامــه می دهنــد و یکدیگــر را می کشــند 
دیگدان هایشــان دود بلند شود )یعنی تا آخرین نفر از بازماندگان، 
کشــتن هــم ادامه می دهنــد(«)د لیکواالنــو ټولګه، ۱۳۹۱، ۳۳(.  به 
که  کید دارد  میاخیــل در زمینــه نزاع و انتقــام در جوامع پشــتون تا
که تحقق  پختون هــا انتقام خــود را می گیرند و اهمیتــی نمی دهند 
کشید. وی برای اثبات ادعای  هدف آنها چه مدت به درازا خواهد 
که محتوای آن مبتنی بر  خود به ضرب المثلی پشــتو اشاره می کند 
گر یک پختون انتقام خود را پس از صد سال بگیرد،  که؛ ا آن است 
رابطــه  ایــن  کــرده اســت )Miakhel, 2009(. وی در  هنــوز عجلــه 
که؛ پســر، نوه، نتیجه یا یکی از عموزاده های مقتول  کید داشــته  تا
می تواننــد و وظیفــه دارنــد حتی پــس از چندین نســل انتقام خود 
گــر پختونــی انتقــام نمی گیــرد، ایــن به معنی ترســویی  را بگیرنــد و ا
کــر،  کا و بی غیرتــی او قلمــداد می گــردد )Miakhel, 2009(. بــه بــاور 
کیفیت جاری شــدن اصول پشــتونوالی در جامعه  میزان ســنجش 
پشــتون، عزت مندی می باشــد )Kakar, 2005(. بــه اعتقاد وی »با 
وفــاداری به پشــتونوالی، یک پشــتون دارای عزت می شــود؛ بدون 
عزت او )مرد یا زن( برای مدت زیادی پشــتون دانســته نمی شــود، 
و مســتحق حقوقــی نمی گردد و مــورد حمایت جامعه پشــتون قرار 
نمی گیــرد« )Kakar, 2005, 3(. بــا نگاهی بر آنچه آمد، این حقیقت 
کــه بر خــالف ادعای بســیاری، پشــتونوالی طریقه  روشــن می گردد 
رفتــار پشــتون ها را بیــان نمی کنــد بلکــه آن بــرای هر عمل ایشــان، 
ارزشــی قائــل می گــردد؛ لــذا پشــتونوالی را بــه جــای نظام نامــه ی 
کــه بــر مبنای  رفتــاری، می تــوان نظام نامــه ی ارزشــی تعبیــر نمــود 

معیار عزت قابل سنجش می باشد.

3- خانه ی قلعه ای )قال(

 Szabo &( گســترده«  زمینــه ای  بــر  منفــرد  »مجموعــه ای  قــال، 
کــه منبــع آب نقــش تعیین کننــده ای  Barfield, 1991,140( اســت 
در مکان یابــی و طــرح آن دارد. مــکان احداث قال غالبــًا در مجاورت 
منابــع آب انتخاب می گــردد )Szabo & Barfield, 1991( و تکرار این 
کنده و بدون هیچ قاعده ای  الگو در زمینه های مذکور به صورتی پرا
کاظمی، قال رایج ترین  صورت می گیرد )Kazimee, 1986(. به اعتقاد 
فرم سکونتگاه در مناطق روستایی افغانستان بوده است، مناطقی 
که در آنجا زمین مســتعد و حاصل خیز اســت و معیشت غالب مردم 
کشــاورزی می باشــد )Kazimee, 2002(. ایــن مجموعــه، معمواًل به 
وســیله ی خــان، زمین دار بــزرگ و یا رئیس قبیله و با هدف اســکان 

مسکن و َپشتونوالی
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Kazi-  ( خانواده های گسترده ی آنها و شرکایشان بنا می گشته است
کامل می دانند  mee, 2002(. زابو و بارفیلد، قال را واحدی مستقل و 
کــه عملکــرد اصلــی آن، مهیــا ســاختن ســرپناه و حریمــی امــن برای 
گســترده پشــتون، دام ها و ذخیره های غذایی ایشــان  خانواده های 
الگــوی  معتقدنــد  ایشــان   .)Szabo & Barfield, 1991( می باشــد 
معماری قال، ارتباط تنگاتنگی با حیات پشتون های شرق و جنوب 
افغانســتان دارد. با این حال ایشــان معتقدند الگوی قال را می توان 
در میان دیگر اقوام افغانستان، از جمله هزاره های مناطق مرکزی و 
پشتون هایی که به مناطق شمال هندوکش مهاجرت کرده اند یافت 
گســتره  که دامنه نفوذ این الگو را در  )Ibid(. محققینی هم هســتند 
که »قــال، الگوی غالب  افغانســتان متفاوت تــر دیــده و بر این باورنــد 
معمــاری ســکونتگاه های مناطق همــوار مرکزی و غربی افغانســتان 
در  ســمیع زی  و  هالــت  )تصویــر۲(.   )Kazimee, 1986,188(»اســت
رابطه با علت وجودی این الگوی معماری در افغانستان معتقدند؛ 
که مسألۀ امنیت اولویت  قالها در دوره ی نزاع های قبیله ای، زمانی 
گرفته انــد.  اصلــی بــوده اســت )Hallet & Samizay, 1980(، شــکل 
کید داشــته،  آنهــا نیــز بر ارتباط این معماری با فرهنگ پشــتون ها تا
بیــان می کننــد؛ »قــال بــه عنــوان خانــه رعیتــی افغان هــا، خانــه ی 
کشــاورز و نماد قدرت و اعتبــار خانواده های  شــاخص پشــتون های 
آنــان می باشــد« )Ibid,123(. از ســویی بــا توجــه بــه نمــود بیرونــی و 

ترکیب درونی قالها، عده ای معتقدند قالی بزرگ پشــتون بیشتر به 
روستایی کوچک، خانوادگی و مستحکم شباهت دارد تا یک ترکیب 
ســاختمانی ســاده )تصویر ۳(. برخی نیز معتقدند قالی افغان ها به 
که در  کشاورز اروپایی می باشد  کلی شبیه قلعه ی فئودال های  طور 
که در آن افراد رعیت  آنها زمین داران بزرگ زندگی می کردند. الگویی 
و دهقــان به جای داخل مجموعه، به همــراه خانواده های خود در 
اطــراف قلعــه بــه ســر می بردنــد )Hallet & Samizay, 1980(. به باور 
که به وســیله ی دیوارهایی  زابــو و بارفیلــد، قالهــا با روســتاهایی نیز 
بــی قاعــده محصور می شــوند و از طــرح خاصی در پــالن آنها تبعیت 
کــه بــا تغییــرات در ســاختار  نمی شــود، متمایــز اســت. روســتاهایی 
خانواده هــای روستانشــین و یــا تخلیــه ایــن فضاهــا، شــکل آنها نیز 
کاظمــی، فرم فیزیکی   .)Szabo & Barfield, 1991( ثابــت نمی مانــد
و ســاختار عمومی قالها را متأثر از فرهنگ اســالمی و مقوالتی چون 

 .)Kazimee, 1986( محرمیت، امنیت و اقلیم می داند

کالبدی خانه های قلعه ای 3-1- ساختار 
منابــع  قــال،  معمــاری  الگــوی  بــا  آشــنایی  بــرای  اصلــی  منبــع 
ولســوالی۱۳ کاپیســا،  والیــت۱۲  در  میدانــی  مشــاهدات  و   مکتــوب 

 بگرام بوده است. در نتیجه این مطالعات و مشاهدات، شاخصه های 
کرد؛ گونه می توان توصیف  شــکل دهنده الگوی معماری قال را ایــن 

گــی ســازمان فضایــی قال،   حوزه هــای فضایــی: مهم تریــن ویژ
ذخیره ســازی  و  دام هــا  اســکان،  حــوزه ی  ســه  هم زمــان  حضــور 
مایحتــاج ضروری زندگی می باشــد. هر یــک از این حوزه ها با توجه 
به شیوه زندگی پشتون ها شامل فضاهای متعدد و متنوعی است.

الــف: حــوزه ی ســکونتی؛ الگــوی معماری قــال می توانــد ترکیبی 
متشکل از یک واحد مسکونی و یا مجموعه ای مشتمل بر چندین 
گروهی  که در آن خانواده مالک به تنهایی،  خوشه سکونتی باشد 
از دهقانان به همراه خانواده هایشان و یا هم ترکیبی از هردو زندگی 
می کنند. بر همین اساس، قالها به دو دسته منزلتی و اجاره نشین 
تقســیم بندی شــده و در بیــن ایــن دو، بــه اعتقــاد بســیاری، قالی 
کــه منطبــق بــر ایده آل هــای  کالبــدی اســت  منزلتــی، ســاختاری 
گشته است. بر خالف شاخصه های این  فرهنگ قومی پشتون بنا 
کارایی  که  کالبدی اســت  دســته، قالی اجاره نشــین، مجموعه ای 
گذار  کیفیــت فضایی آن اثر  و قیمــت در تعیین الگوی ســاختاری و 
 Szabo &( بــوده و عملکــرد آن بــر فرمــش ارجحیــت داده می شــود
Barfield, 1991(. قــالی اجاره نشــین، ســکونتگاه دهقانــان اجاره 
از  غالبــًا  منزلتــی،  قــالی  کنان  و ســا و خانواده شــان می باشــد  کار 
کرده اســت  که قال را بنا  فرزندان و نســل شــخص زمین داری اســت 
)Szabo & Barfield, 1991(. در هــر یــک از ایــن دو الگــو، حــوزه ی 
ســکونتی، ترکیبــی از خانه هــای حیــاط دار بــا اندازه هــای متفاوت 
کاظمــی، الگــوی چیدمان فضاهــای داخلی  می باشــد. بــه اعتقاد 
ایــن واحدهــای مســکونی را می توان نتیجه تعادل بین ســه عامل 
گــردش فعالیت هــای روزانــه، شــرایط اقلیمــی و تأمیــن محرمیــت 
دانســت )Kazimee, 2002(. زابــو و بارفیلــد نیز پــس از تحلیل چند 
کیــد دارند؛ فضای داخلی قالها به خوشــه های متعددی  نمونــه تا
تقســیم بندی شــده اند و هــر خوشــه ای دارای حیاطــی مخصوص 

گستره جغرافیایی الگوی سکونتگاه قال در افغانستان.  تصویر2- 
 )Kazimee,1986,189(:ماخذ

تصویر3- قالی منزلتی، ده افغانان ، دره میدان وردک. 
  )Szabo & Barfield,1991,188 (:ماخذ
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بــه خــود می باشــد )Szabo & Barfield, 1991(. داخــل هــر حیاط 
 Hallet( چندین خانواده ی هســته ای خویشــاوند زندگــی می کنند
Samizay, 1980 &( )تصویر 4(. بر همین اساس و با توجه به اینکه 
کن یک قال بیشــتر از یک صــد نفر تخمین  در مــواردی جمعیت ســا
زده شــده، برخــی معتقدنــد »قــال را می تــوان بــر حســب شــرایط به 
Hallet & Sam-( »گرفــت عنــوان یــک واحد همســایگی نیز در نظر 
izay, 1980,127(. در الگــوی قال به طور معمول اتاق ها به عملکرد 
خاصی اختصاص داده نمی شوند ولی در درون هر واحد مسکونی، 
غالبًا اتاقی فرش شــده و آماده برای پذیرایی از مهمانان زن وجود 
غالبــًا  مــرد  مهمانــان  از  پذیرایــی  بــرای   .)Kazimee, 1986( دارد 
ج از حوزه ی ســکونتی قال ساخته می شود. مهمان خانه ای در خار
ب: حوزه ی دام ها؛ فضایی مشترک در قال و شامل چند طویله 
که غالبًا  کشــاورزی می باشــد  ک دام و ابزار  و فضای نگاه داری خورا
به سبب پیشگیری از تصادم مسیر انسان و دام در مرکز قال و در دو 
سوی معبر اصلی داخلی قال بنا می گردد )Kazimee, 1986(. هالت 
و ســمیع زی می گوینــد عالوه بر این فضا، »بــر بدنه ی بیرونی دیوار 
که به  کم وجود دارد  گلی با ارتفاع نســبتًا  جنوبی قال نیز دیوارهای 
ســبب آفتاب گیر بودن، محیطی مناســب برای تغذیه حیوانات در 

.)Hallet & Samizay, 1980,127( »فصل سرما مهیا می کند
ج: حوزه ی ذخیره سازی؛ محصوالت درو شده معمواًل در درون 
قال انبار می گردد )Hallet & Samizay, 1980(. حوزه ذخیره ســازی 
برخــی  بــرای  مکانــی  نیــز  و  میوه جــات  و  غلــه  انبارهــای  شــامل 
کــه متناســب با نــوع محصوالت  فعالیت هــای معیشــتی می باشــد 
منطقه، مکان آن در داخل قال متغیر بوده اســت. به طور مثال در 
کشاورزی انگور می باشد، این حوزه  که محصول عمده ی  مناطقی 
کوران مناسب در مجاورت دیوارهای پیرامونی و  را به هدف ایجاد 

ج های مراقبتی در نظر می گیرند. نیز در تراز پایین بر
گــی  ویژ عملکــردی،  روابــط  و  پالنــی  الگـــوی  فضایــی:  نظــام 
شــاخص ســازمان فضایــی قــال می باشــد. بــا توجــه بــه مطالعــات 
و مشــاهدات میدانــی، الگــوی غالــب قالهــا بــر پایــه پالنــی مربــع 

کــه اضــالع چهارگانــه ی آن را دیوارهایی عظیــم و مرتفع  می باشــد 
کاظمــی، الگوی پایــه در معماری داخلــی قال را،  شــکل می دهنــد. 
ترکیبــی از چنــد خانــه حیــاط دار می دانــد )Kazimee, 1986(. بــا 
که همیشه این گونه  وجود این، مشاهدات میدانی نشان می دهد 
نبــوده و ســاختار داخلــی قالها بــر مبنای بعــد و تعــداد خانواده ها 
که مربــوط به قالهای تک  متفــاوت بوده اســت. در رایج ترین الگو 
گسترده( می باشد، یک قسمت باز و بزرگ در  خانواده ای )خانواده 
میان و تعدادی فضا در اطراف آن و متصل به دیوارهای پیرامونی 
بنــا می گــردد. ایــن الگــوی معمــاری را می تــوان مربوط به مســکن 
گذشــت زمــان و تکثر  خانواده هــای زمیــن دار پشــتون دانســت. با 
گســترده ی جدید،  خانــواده ی مالــک و شــکل گیری خانواده های 
الگــوی مذکــور بــا تخریــب و یــا احــداث یک یــا چنــد دیــوار داخلی 
تغییــر ســاختار داده، در نهایــت با حــذف بخش باز مرکــزی تبدیل 
بــه چنــد واحد مســکونی حیــاط دار مجاور می شــود. ایــن واحدها 
همــه با حفــظ حریم خانوادگی، در داخل محیــط اولیه قال و در دو 
کاظمی، با مهم دانســتن  طرف معبری باریک مســتقر می باشــند. 
گذری  نقش و مکان معبر مذکور می نویسد؛ در الگوی غالب قالها، 
کــه با عبور از میانه  باریــک و روبــاز به عنوان معبر اصلی وجود دارد 
قــال، امــکان دسترســی به تمــام بخش های قــال را ممکن می ســازد 
که  )Kazimee, 1986(. الگــوی دوم مربــوط بــه شــرایطی می باشــد 
کن  خانواده ی مالک و دهقانان به شــکلی مشــترک در یک قال ســا
می گردند. این الگو با دو ســاختار متفاوت امکان بروز یافته اســت. 
در حالت نخســت، بخش اســکان مالک در مرکز قال و قســمت های 
دهقان نشــین در اطــراف آن و در مجــاورت دیوارهــای پیرامونــی 
قــرار دارنــد. در ایــن حالــت، اولیــن بخــش متصــل بــه ورودی قال، 
حــوزه ی دهقان نشــین می باشــد )Hallet & Samizay, 1980(. در 
گشــته و دهقانان در  حالت دوم محیط قال به دو قســمت تقســیم 
بخــش نخســت و مجــاور ورودی قال و مالــک به همــراه خانواده ی 
خــود در آخرین بخش و جــدای از دهقانان زندگی می کند. در این 
مورد عالوه بر تمهید ذکر شده، بخش مالک نشین قال به وسیله ی 
دیــواری مرتفع و سرتاســری از قســمت دهقانان جــدا می گردد. در 
این وضعیت، حیاط مالک نسبت به بخش ورودی قال با فاصله و 
تفکیک شده است و فعالیت های روزانه ی زنان خانواده ی مالک، 
 Hallet & Samizay,( می باشــد  قــال  بخش هــای  ســایر  از  جــدای 
کــه بســیاری آن را نمونــه ی عالــی از قالهــای  1980(. الگــوی ســوم 
متعلــق بــه خانواده هــای ثروتمنــد پشــتون دانســته اند، قالهایــی 
کــه غالبــًا در داخــل نواحی مزروعــی بنا می شــده اند و دارای  اســت 
 .)Hallet & Samizay, 1980( باغستانی در مجاورت خود بوده اند
گســترده  کالبــدی: قــال ترکیبی منفرد و بســته در زمینه ای  فــرم 
کامل و مســتقل  اســت و در نمــود بیرونــی، ترکیبــی واحــد، ســاده، 
کــه الگــوی غالــب  درک می شــود. بــه همیــن ســبب روســتاهایی 
معمــاری سکونتگاه شــان قــال می باشــد، مجموعه هایــی بــا بافــت 
کنــده توصیف شــده اند )Szabo & Barfield, 1991( )تصویر۵(.  پرا
زابــو و بارفیلــد، قــال را ترکیبــی بســته بــا پــالن مربــع یــا مســتطیل، 
گوشــه ها و ورودی  ج های مراقبت در  دیوارهــای بلنــد و ضخیم، بر
 Szabo &( و مهمان خانــه ای بــر بــاالی ورودی توصیــف می کننــد

تصویر4- قال شامل شش واحد مسکونی، دره میدان وردک. 
 )Hallet & samizay,1980,135(:ماخذ

مسکن و َپشتونوالی
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کاظمی نیز ترکیب چهار عنصر اساسی دیوارهای   .)Barfield, 1991
ج های دیده بانــی، ورودی یادمانی و  پیرامونــی مرتفع و عظیــم، بر
کلی و تصور شــخصیت بیرونی قال،  مهمان خانــه را در تشــکیل فرم 

.)Kazimee, 1986( خصوصًا قالهای منزلتی تأثیرگذار می داند
کنده  الــف: دیوارهای پیرامونی؛ بســیاری به ســبب اســتقرار پرا
و منــزوی قالهــا، نخســتین نیاز ایــن مجموعه هــا را تأمیــن امنیت 
کاظمی نخســتین امــر در احداث هر  دانســته اند. بــه همیــن دلیل 
قالیی را، ســاختن چهاردیواری مرتفع، عظیم و بســته در پیرامون 
زمین تخصیص داده شــده می دانــد )Kazimee, 1986(. طول این 
دیوارهــا بــه تبعیــت از ابعــاد زمیــن و در ارتباط با میــزان جمعیت، 
ثروت و رشــد آتی خانواده تعیین می گردد. هندسه ی ساده، ظاهر 
گلی خارجی به وضــوح به این ترکیب  مرتفــع و عظیــم و دیوارهــای 
مســکونی شــخصیت حفاظتــی می دهــد و احساســی از قــدرت و 
کنار توجه به  نیــرو را بــه نمایش می گذارند )تصویر6(. برخــی نیز در 
مقوله امنیت، ارتفاع دیوارها را در ارتباط با عوامل اقلیمی دانسته 
گزنــد بادهــای زمســتانی و تأمیــن  و حفاظــت داخــل مجموعــه از 
گرم ســال را از عوامل موثــر در ارتفاع دیوارهای قال  ســایه در فصول 

.)Kazimee, 1986( می دانند
کارگران  قــالی منزلتــی بــه وســیله ی زمین دارها و بــا اســتخدام 
 Szabo &( ماهر در اجرای ســازه های پخسه ای۱4 احداث می گردند
Barfield, 1991(  و برخالف این الگو، سطوح شکسته، حجم های 
بیــرون زده ی توالت هــا و ورودی هــای متعــدد، مشــخصه قالهای 

اجاره ای دانسته شده اند.
از  نقاطــی  در  دیده بانــی  ج هــای  بر دیده بانــی؛  ج هــای  بر ب: 
کــه بــه لحــاظ امنیتــی  گوشــه ها و در دو طــرف ورودی  قــال ماننــد 
حســاس می باشــند، قــرار می گیرند. بــا این حال در قالهــای بزرگی 
کــه طول دیوارهــا زیاد بوده، عالوه بر مکان هــای مذکور، در امتداد 

ج های دیده بانی احداث  دیوارها و در فواصل تقریبی ۳۰ متر نیز بر
ج ها غالبــًا چندضلعی و در مــواردی مربع  گردیده انــد. پــالن ایــن بر
ج هــا، عملکردهــای امنیتی،  و یــا دایــره نیز می باشــد. بــرای این بر

 .)Kazimee, 1986( سازه ای و معیشتی ذکر شده است
ج: ورودی و مهمان خانه؛ به نظر زابو و بارفیلد، الگوی معماری 
کــه در آن بــه اشــکال متعــدد فیزیکــی و  قــال ترکیبــی ارائــه می دهــد 
ســمبلیک بیگانه هــا از دخــول و حتــی اشــراف بصری بــه فضاهای 
ســکونتی داخلــی قــال منــع می گردنــد. بــه نظــر وی این ســاختار در 
کــه در فرهنــگ  حالــی در جامعــه پشــتون مقبولیــت یافتــه اســت 
ایشــان، پذیرایــی ســخاوتمندانه و حفاظــت از مهمــان بــه عنــوان 
 Szabo & Barfield,( ارزش و جزئــی از هویــت قومی تقدیر می گــردد
1991(. همچنیــن ایشــان، مهمــان را در میان پشــتون ها، به دلیل 
اینکــه ممکــن اســت وی بیگانــه باشــد، به عنــوان تهدیــدی بالقوه 
کــه در حیــات روزانــه می بایســت از مواجهــه زنــان  تشــخیص داده 
خانــواده بــا آن محافظــت صــورت بگیــرد. شــیوه مطلــوب جامعــه 
گرفتن فضایی بــه نام حجره  پشــتون در حــل ایــن تناقض، در نظــر 
کیفی خــاص در ترکیب  )مهمان خانــه( بــا منطــق مکانــی و شــرایط 
الگــوی معمــاری قــال به خصــوص در قالهــای منزلتی می باشــد. به 
کنان  اعتقاد هالت و سمیع زی، در داخل این فضا، تمام مراودات سا
کــه ورود آنها به  کســانی  قــال بــا دنیای بیرون انجام می پذیرد. تمام 
فضاهــای درونی و بخش های مربوط به خانواده روا نمی باشــد، در 
کاظمی   .)Hallet & Samizay, 1980( ایــن فضا پذیرایــی می شــوند
می گویــد: »ترکیــب مهمان خانه ها متناســب بــا توان مالــی مالک از 
یک اتاق تا چندین اتاق و فضای جانبی متغیر می باشــد. در غالب 
کامل می باشــد شــامل چندین  مــوارد، مهمان خانــه مجموعــه ای 
 )Kazimee, 1986,192( »اتاق، آشپزخانه، توالت و فضای استحمام
کــه بــر باالی تنها ورودی قال ســاخته می شــود و دسترســی بــه آن از 
کم ترین  طریــق پلکانــی در فضای ورودی به طور مســتقیم و بدون 
Hallet & Sam-( اشراف بصری به فضاهای داخلی صورت می گیرد
کــه هرگونه ارتباط بصــری آن با  izay, 1980( )تصویــر 7(. ایــن فضــا 
داخــل قال منع شــده اســت، به ســبب قرارگیــری در بدنه ی جنوبی 
قــال و دارا بــودن بازشــوهای متعدد و ایوان، غالبًا دارای چشــم انداز 
 .)Szabo & Barfield, 1991( و شــرایط آسایشــی مطلوبی می باشــد

کابل، ولسوالی شیوکی.  تصویر7- ورودی و مهمان خانه، قالی نه برجه، 

گسترده، ولسوالی بگرام.  تصویر5- قال در زمینه ی 

تصویر6- دیوار پیرامونی قال، ولسوالی بگرام. 
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کارگیری افراد  همچنین مالکان قالهای منزلتی تالش می کنند با به 
کاری، این فضا را  ماهــر و اســتعمال تزیینات خاص از جمله چــوب 
کیفیــت درونی و بیرونی آن بیفزایند.  به بهترین شــیوه بیارایند و بر 
که  عــالوه بــر مهمان خانــه، ورودی قــال نیــز عنصر مهمی اســت 
کارکــرد و بیان این ترکیب ســکونتی یافته اســت.  نقشــی ارزنــده در 
که معمواًل  ورودی قال، فضایی است با فرم متمایز و در معرض دید 
در زیر مهمان خانه قرار دارد و غالبًا با دربی از جنس چوب ســخِت 
تزیین شــده، مســدود می گردد. این مــکان تنها نقطــه ی ارتباطی 
ج را شــکل می دهد. برخالف ســطوح یکدســت و  قــال بــا جهان خار
هموار دیوارهای خارجی، بدنه بیرونی قال در قسمت مهمان خانه 
گشــودگی هایی به ســمت بیــرون دارای  و ورودی به ســبب حضور 
کالن  پویایی می باشــد )Kazimee, 1986(. به باور برخی، شاخصه 
الگوی معماری قالی پشــتون در ارتباط با اصل اســالمی محرمیت 
و مخفــی نگاه داشــتن زن ها از انظار و به حداقل رســاندن مواجهه 

.)Hallet & Samizay, 1980( آنان با بیگانگان می باشد

4- یافته ها

طــــــــی مطالعــــــــات، مشــــــــاهدات حضــــــــوری و مصاحبه های 
جزءنگرانه  نگاه  خالف  بر  پشتونوالی  گردید  مشخص  انجام شده، 
گستره آن تمام حیات پشتون ها  که  برخی، نظامی ارزشــــــــی است 
گشته و متضمن هویت هر پشتونی است. معیار تطبیق  را شامل 
ح  اصول پشــــــــتونوالی مفهوم عزت بوده و این نظام از طریق طر
مفاهیمی هنجاری، شیوه زندگی پشــــــــتون ها و در نتیجه شکل 

خانه هایشان را متأثر می سازد. 
کالبدی  که بهترین تبلور  تحلیل و بررســی الگوی ساختاری قال 
 )Szabo & Barfield, 1991( سنت فرهنگی پشتون ها دانسته شده
نیز موید این مطلب بوده، می توان وجوه و ابعادی از آن را مصداق 
عینــی برخــی از مفاهیــم مذکــور دانســت. بــه بــاور ایــن پژوهــش، 
کــه در تعییــن الگــوی معماری قال نقشــی  مفاهیمــی از پشــتونوالی 
برجسته دارند، در ارتباط با معیار عزت به دو دسته ی اصلی قابل 
که اســباب  تقســیم می باشــند؛ دســته ی نخســت اصولی هســتند 
که  کسب و ارتقای عزت بوده و دسته دوم را اصولی شکل می دهند 
ح می باشند. از میان  برای اعاده عزت لکه دار شده یک پشتون مطر
اصول متعدد پشتونوالی، »استقالل« و خودمختاری، »ِملَمستیا«، 
»نامــوس« و »ِســیالی« را می تــوان در دســته نخســت و انتقــام را 
در دســته دوم قــرار داد. تجربــه زندگــی در افغانســتان و مشــاهده 
که الگوی  مســتقیم محیط زندگی پشــتون ها مؤید این مهم است 
ح در دســته نخســت می  باشــد  معمــاری قــال غالبًا تبلور اصول مطر
کســب عزت و پیشگیری از بی عزتی و پناه،  که پشــتون ها برای  چرا 
از الگــوی ســاختمانی قال بهــره می برند و در زمــان انتقام و اعاده ی 
ج می شــوند؛ لذا برخــالف تمام  عــزت از دســت رفتــه، از قالهــا خــار
رویکردهای تکنیکی، این ترکیب را می توان تجسم کالبدی مفاهیم 
اســتقالل و خودمختــاری، ملمســتیا، نامــوس و ســیالی دانســت.
که وجــود آن در زندگی  اســتقالل و خودمختــاری؛ اصلی اســت 
کمرنگ شــدنش بی عزتی و ننگ بــه همراه خواهد  پشــتون عزت و 

داشــت. اســتقالل پشــتون را می تــوان زاییده قدرتــش و قدرتش را 
گــرو اتحــاد و زندگــی جمعــی قلمــداد نمــود. انتخــاب زمینــه ای  در 
گرفتن ابعــاد بزرگ برای پــالن اولیه قال و  گســترده و مجــزا و در نظــر 
حریــم توســعه ی آن بــه نظــر می رســد در راســتای همین ایــده آل و 
کالن خانوادگــی اصیــل و رســیدن بــه اســتقالل  تشــکیل اجتمــاع 
کشــیدن حایلــی مرتفــع  کامــل باشــد. همچنیــن  و خودمختــاری 
ج را محدود می ســازد،  کــه هرگونــه ارتبــاط با جهــان خــار و عظیــم 
گردد  کنان قال  کوچکی برای سا می تواند ســبب شــکل گیری جهان 
که در آن جسم و جان ایشان در جهت ایده آل واحد زندگی قومی، 

یعنی انسجام و اتحاد پرورش می یابد.
گردید، مقوله ای  ملمستیا )مهمان نوازی(؛ چنانکه بیشتر اشاره 
که در جامعه سنتی پشتون با نوعی تناقض روبرو بوده است.  است 
پشــتون ها بــه ســبب داشــتن مهمــان بــه خــود می بالنــد و از طریق 
مهمان نــوازی، احتــرام بیرونــی، جایــگاه اجتماعــی و عــزت حاصــل 
می کننــد. از ســوی دیگــر و بــا اســتناد بــه تحقیقــات صورت گرفتــه و 
مشــاهدات میدانــی، مهمــان در اندیشــه هــر پشــتونی بــرای زندگی 
خانوادگــی و ناموســش )خصوصــًا زنــان خانــواده اش(، نوعی تهدید 
بالقــوه محســوب می گــردد. تحلیــل معمــاری خانه هــای قلعــه ای، 
کــه ایشــان چگونــه بیــن  خصوصــًا در قالهــای منزلتــی نشــان داده 
کنند. نخســتین  ایــن دو متضــاد توانســته اند تعادلــی جامــع برقــرار 
اقــدام ایشــان، اســتقرار دو حــوزه ســکونتی خانوادگــی و مهمــان در 
که عــالوه بر  دو قطــب مخالــف زمیــن و پیش بینــی فاصله ای اســت 
اشــراف بصــری، هرگونــه احســاس هم جــواری بیــن این دو حــوزه را 
که دیگــر نگرانی ایشــان از میان رفت،  محــدود می ســازد. پــس از آن 
پشتون ها تمام زمان، مکان و دارایی خود را صرف مهمان می کنند. 
که  کامل به نام حجــره )مهمان خانه(  فضایی می ســازند مســتقل و 
کامل ترین تسهیالت  مطبوع ترین چشم انداز، عالی ترین تزیینات و 
ممکــن را داراســت. فرمــش، معرف شــأن مالــک اســت و نقشــش، 
که  اســتقبال، نوازش و پذیرایی از هر مراجعه کننده ی مذکری است 

با ورود به این مکان به صفت عالی مهمان موصوف می گردد.
کــه زندگــی پشــتون ها را جهــت  نامــوس؛ مفهــوم دیگــری اســت 
می دهد. در فرهنگ پشتون ها، عالوه بر زن، زمین و دارایی نیز ناموس 
کــه باید در حمایــت از آن توانمند بود. قال ترکیبی  محســوب می گردد 
است که به وسیله عناصر فضایی، نظام فضایی و فرم کالبدی خود این 
توانایی پشتون ها را به اشکال مستقیم یا غیر مستقیم تقویت می کند 
کرده  و به عنوان عاملی بازدارنده و مدافع در زندگی ایشــان نقش ایفا 
است. الگوی قال در جامعه ی پشتون، تحت تأثیر اصل ناموس داری، 
که آن را می توان نمایشی  ترکیبی بســته و غیرقابل نفوذ ارائه می دهد 
دایمــی از قدرتی محافظ قلمداد نمود. این ترکیب ســاده و مقتدر، با 
اســتقرار در ِملــک و جــای دادن زن و دارایــی در درونی ترین حوزه ها، 
پشتون ها را در ناموس داری توانمند می سازد. به همین دلیل غالبًا در 
تحلیل الگوی معماری قال دیده می شود که دو حوزه ی اصلی داخلی 
هر قالیی، حوزه ذخیره ســازی ضروریات زندگی و حوزه سکونتی بوده 
گرفتن از مدخل ورودی قال در دورترین نقطه نســبت به  که با فاصله 
آن، مــکان یافته اند. عالوه بر آن در داخل هر واحد ســکونتی نیز غالبًا 
الیه هایی پیش بینی می شده که امکان عقب نشینی زن ها به هنگام 

مسکن و َپشتونوالی
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حضور بیگانگان را مهیا می ساخته است.
که تداوم آن در زندگی پشتون ها،  ســیالی؛ مفهوم دیگری اســت 
کیفیــت الگوی معماری قالها داشــته  کمیت و  تأثیــر چشــم گیری بر 
است چرا که برای یک پشتون، سیالی نکردن و عدم توانایی در اثبات 
برابری، قابل تحمل نبوده و به هر طریقی تالش می نماید عامل آن را 
در زندگی فردی و جمعی خود از میان بردارد؛ لذا در بسیاری از موارد 
کرد؛ یک پشــتون قال  کنار ســایر اهداف و عوامل، می توان بیان  و در 
می سازد تا برابر بماند نه اینکه به تسهیالت بیشتری دست پیدا کند. 
بــه نظر می رســد رقابت برای برابر ماندن، بــر تمامی وجوه الگوی قال 
گر سیال یک پشتون زمینی برای احداث قال انتخاب  تأثیرگذار باشد. ا
کرد زمینی با ابعاد و موقعیت بهتر به دســت  کند، وی تالش خواهد 
که دیواری به ارتفاع ده مهره۱۵ برای  آورد. همچنین مهم این نیست 
کافی است، بلکه مهم تر آن است که دیواری  حفاظت از ناموس وی 
بــه ارتفاع یــازده مهره برابری وی با ســیالش را به اثبات می رســاند و 
کردن ســعی می کند  ... لــذا بــه نظر می رســد یک پشــتون با ســیالی 
به آرامش فکری برســد نه آســایش جســمی، بنا بر این شــاید بتوان 
کیفیت الگــوی معماری  کمیــت و  کــه حد ســیالی و در نتیجه  گفــت 
کنترل می کند نه منطــق مبتنی بر نیاز.  قال را احســاس یک پشــتون 

  4-1- تحلیل یافته ها
که به عنوان علل  در این بخش با دســته بندی وجوه و ابعادی 
تعیین کننده الگوی معماری قال برشــمرده شد سلسله مراتب تأثیر 
پشــتونوالی بــر ایــن الگو ســطح بندی می گــردد. مطابــق چارچوب 
کل نگر تدوین گشته است و نیز با در  که با رویکردی  نظری پژوهش 
که به عنــوان عوامل تعیین کننده  گرفتن اصولی از پشــتونوالی  نظــر 
الگــوی معمــاری قالی پشــتون های افغانســتان شــناخته شــدند، 
کید بر  ســطح بندی مذکور انجام می شــود. در این ســطح بندی، تا
تأثیر اصول مورد اشــاره بر الگوی قال از طریق جهت دهی به شــیوه 

زندگی و الگوی رفتاری ایشان در جوامع سنتی است.
گی های دسته بندی شــده ی   لــذا ابتدا به مقایســه تطبیقی ویژ
گردد  قــال با الگــوی فعالیتی پشــتون ها پرداخته شــده تا مشــخص 
کــدام شــیوه رفتــاری ایشــان، ریشــه ی الگــوی معماری قال اســت و 
کدام مؤلفۀ شیوه زندگی ایشان  سپس با بررسی اینکه هر رفتاری با 
کــه موجــب ظهور  مربــوط اســت، مفاهیــم هنجــاری پشــتونوالی را 
کیفیتــی خــاص در آن مؤلفــه شــده را از میــان مطالعــات مشــخص 
نموده و به صورت مصداق هایی منتج از ارزش پشتونیت و جهان 

بینی قومی پشتون مشخص و اشاره می شود )جدول ۱(.
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اتکا به خود، اتحاد و انسجام، زندگی جمعی خالص، 
زندگی در جهان خودی ها

کامل، مجموعه ای مستقل، زمینه ای  مجموعه ای 
گسترده، حفظ فاصله قال از سایر مجموعه ها، ابعاد 
بزرگ، حریم توسعه، محدود بودن ارتباط با جهان 

کوچک و مطمئن ج و شکل گیری جهانی  خار

تیا
مس

مل

خر
تفا

ت و 
ها

مبا
نی

زبا
می

به 
کامل و همــراه با احتیــاط در پذیرایی از   آمادگــی دایــم، 

هــر مهمــان مذکر، تمام شــمول بودن تعریــف مهمان، 
مسوول بودن در حمایت مالی و جانی مهمان، تخصیص 
کامل ترین تسهیالت به مهمان مطلوب ترین شرایط و 

که در ســکونتگاه ساخته می شود، مهمان  اولین عنصری 
خانه است، مهمان خانه فضایی در دسترس عموم است، 
اولویت مهمان خانه در تخصیص کمیت و کیفیت فضایی، 
بــزرگ ســاختن مهمــان خانــه، مجــرد و منفــک ســاختن 
کامــل ســاختن مهمــان خانــه مهمــان خانــه، مســتقل و 

س
مو

نا

زن
ر، 

ز ز
ت ا

اظ
حف

ن
می

و ز
 

تهدید دانستن هر بیگانه مذکر برای زن های خانواده، 
کسب توانایی در حفاظت و حمایت از زن ها، دارایی 

گونه  ک خانواده، مراقبت در شکل گیری هر  و امال
تصادم فیزیکی، بصری و یا احساسی بین بیگانگان و 
اعضای مؤنث خانواده، ارائه نمایشی دایمی از قدرت 

کامل بر  و توانایی، ارتباط دایمی با ملک و اشراف 
سرمایه و زن های خانواده

ترکیبی بسته و غیرقابل نفوذ، ترکیب ساده و مقتدر، 
ترکیبی از دانه های مستقل، دیوارهای پیرامونی 

ج های دیده بانی، انتخاب مکان  مرتفع و عظیم، بر
ک خانواده،  استقرار قال در ارتباط نزدیک با امال

گرفتن حوزه های  سلسله مراتب دسترسی، فاصله 
سکونت خصوصی و ذخیره سازی از ورودی، استقرار 

دو حوزه مهمان و سکونت خانوادگی در دو قطب 
مخالف زمین، پیش بینی فاصله الزم بین دو حوزه ی 

سکونت خصوصی و مهمان

لی
سیا

ی 
رار

برق
در 

ش 
تال

ال
سی

 با 
ی

ابر
رقابت در اثبات برابری قدرت، ثروت و جایگاه  بر

اجتماعی با سیال
کسب توانایی در اثبات برابری با سیال، حصول ابزار 

و عوامل اثبات کننده برابری با سیال

انتخــاب الگــوی قــال به عنوان مســکن بر مبنای ســیالی، 
انتخاب مکان احداث قال به لحاظ کیفیت و مزایا بر مبنای 
سیالی، تعیین کمیت های کلی و جزئی الگوی معماری قال 
)اندازه، مســاحت، ارتفاع و ... ( بر مبنای ســیالی، تعیین 
کلی و جزئی الگوی معمــاری قال )تزیینات،  کیفیت هــای 
بــر مبنــای ســیالی انــداز و ...(  مبلمــان، دیــد و چشــم 

گذاری آن بر الگوی معماری قال.  جدول 1- جدول سطح بندی عوامل فرهنگی و نحوه ی تأثیر 
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بر مبنای اینکه خانه از جنس فرهنگ اســت و عوامل فرهنگی 
بــا  متناســب  دارد،  آن  معمــاری  الگــوی  در  تعیین کننــده  نقــش 
رویکــرد محققــان، مدل های متفاوتی بــرای تحلیل آن ارائه شــده 
کلی  اســت. ماهیــت غالــب ایــن مدل هــا را می تــوان به دو صــورت 
ارائــه داد؛ ۱( تجزیــه فرهنــگ به اجزا و عناصر ُخرد؛ ۲( ســطح بندی 
فرهنــگ بــه الیه هــای متوالــی و مرتبط. در ســطح بنــدی فرهنگ 
کلیــت هــر الیــه در جوامــع مختلــف متشــکل از تعــدادی عناصــر 
کــه از طریق  محتوایــی مرتبــط بــا فرهنگ همان جوامع می باشــد 
پرداختــن بــه آنهــا، رابطــه بیــن فرهنــگ و شــکل خانــه را می توان 
کــرد. پشــتونوالی بــه عنــوان نظام نامــه ی ارزشــی قــوم  رمزگشــایی 
پشــتون، در الیــه درونــی فرهنگ پشــتون ها جای داشــته و عناصر 
کــه بــا تأثیــر  محتوایــی آن شــامل مفاهیمــی هنجــاری می باشــند 
بــر نــوع انتخاب هــای شــیوه زندگــی، الگــوی رفتــاری پشــتون ها را 
شــکل می دهد. الگوی رفتاری پشــتون ها نیــز تعیین کننده الگوی 
محیــط زندگی ایشــان می باشــد. با پرداختن بــه مفاهیم هنجاری 
گســتردگی حیات قومی جامعه ســنتی  که دامنه ای به  پشــتونوالی 
پشــتون را شــامل می گــردد، می تــوان رابطــه ایــن نظــام ارزشــی و 
کــرد. با اتکا بــه مطالعات  الگــوی معماری پشــتون ها را رمزگشــایی 
گردید  و مشــاهدات میدانــی، مفاهیمی شناســایی و دســته بندی 
که رابطه ملموس تری با الگوی معماری قالهای پشــتون ها دارند. 
این مفاهیم شــامل اســتقالل و خودمختاری، ِملَمستیا، ناموس و 
ســیالی می باشند. خانه های قلعه ای، خصوصًا قالهای منزلتی به 

که  کالبدی فرهنگ پشتون ها بهترین نمونه ای است  عنوان تبلور 
ایــن مفاهیــم از طریق الگوهای رفتــاری؛ همــکاری درونی، رقابت 
بیرونی، تکریم مهمان و پاسداشــت زر، زن و زمین عناصر فضایی، 
کرده اند. حضور طوالنی  کالبدی آن را تعییــن  نظــام فضایــی و فرم 
گویای  مدت در افغانســتان و مشــاهده محیط زندگی پشــتون ها، 
که قال تنها ترکیب مصنوع متأثر از پشتونوالی نبوده  این مهم است 
و عــالوه بــر چهــار مفهــوم تحلیــل شــده مؤلفه هــای دیگــری نیز در 
که بر معماری سکونتگاه های  محتوی پشــتونوالی یافت می شوند 

گذارند. قوم پشتون اثر 
پرداختن به معماری مسکونی افغانستان از دریچه پشتونوالی، 
که این پژوهش بر اســاس آن انجام پذیرفت، با  نــگاه جدیدی بود 
که مبتنی بر نیاز علمی  این حال به نظر می رسد به دو دلیل عمده 
و عمرانی افغانســتان می باشــد، این بحث را باید با رویکردی همه 
جانبه و با دامنه ای وسیع تر در حوزه معماری مسکونی افغانستان 
کثــر مناطق و  گرفت. نخســت آنکــه پشــتونوالی امروزه نیــز در ا پــی 
قبایــل پشتون نشــین به عنــوان یک قانــون، روش زندگــی مردم را 
کنترل می کند. دوم اینکه سیر در افغانستان و مشاهده شیوه های 
گــواه بــر حضــور غیررســمی و ملمــوس  مختلــف زندگــی افغان هــا، 
بســیاری از اصول این نظام نامه در زندگی سایر اقوام این سرزمین 
می باشــد؛ لذا به نظر می رســد بدون پرداختن به این مهم، فهم و 
تبیین هویت اصیل معماری مســکونی افغان ها ناممکن و آموزش 

علمی معماری در افغانستان ناقص خواهد بود.

نتیجه

پی نوشت ها

خانه های  به  اشاره  برای  گونی  گونا تعابیر  خود  نوشته های  در  محققین    ۱
قلعه ای بکاربرده اند. از جمله؛ واحد مسکونی قلعه ای، ترکیب سنتی مستحکم، 
با  افغانستان.  بزرگ  رعیتی  خانه ی  قلعه:  افغانستان،  رعیتی  قلعه ی  خانه- 
از اشاره به دریافت شخصی،  از ایشان تالش داشته اند پس  این حال بسیاری 
اصطالح محلی »قال« را برای اشاره به این الگوی معماری افغانی بکار برند. این 

مقاله نیز با چنین رویکردی نگاشته شده است.
2 Hallet.
3 Samizay.
4 Kazimee.
5 Szabo.
6 Barfield.
7 Hofstede.
8 Shcein.
9 Rapoport.

است.  کستان  پا و  افغانستان  کشورهای  بین  کنونی  مرز  دیورند:  »خط   ۱۰
طی  افغانستان،  در  خان  عبدالرحمن  امیر  حکمرانی  زمان  در  مرزی  خط  این 
معاهده ای با هند تحت استعمار بریتانیا تعیین شد. اما بعد از به وجود آمدن 
کستان، حکومت وقت افغانستان، این خط را به رسمیت نشناخت.«در  کشور پا

کنید به: https://fa.wikipedia.org/wiki/خط-دیورند. این رابطه رجوع 
گردد آب در زمین  که سبب می  گویند  را  کشاورزی  بلندی اطراف زمین   ۱۱

کشاورزان بر باالی آن آمد و شد می کنند. بایستد و 

والیت  می باشد.  کشورها  برخی  در  کشوری  تقسیمات  از  »والیت، یکی   ۱۲
کشورهای  ستان می گویند. 

ُ
آن ا به  فارسی  زبان  به  که  می باشد  عربی  واژه ای 

برای  والیت  واحد  از  ازبکستان  و  ترکمنستان  تاجیکستان،  افغانستان، 
به:  کنید  رجوع  رابطه  این  در  می کنند.«  استفاده  خود  کشوری  تقسیمات 

کشوری(. wiki/org.wikipedia.fa//:https/ والیت )تقسیمات 
که  افغانستان است  کشوری  واحدهای تقسیمات  از  »ُوُلسوالی یکی   ۱۳
واژه ی  حدود فرمانداری و شهرستان در ایران می شود.  در  واحدی  معادل 
گسترده  کاربردی  که در فارسی رایج در افغانستان  ولسوالی، واژه ای پشتو است 
 /wiki/org.wikipedia.fa//:https به:   کنید  رجوع  رابطه  این  در  دارد.« 

کشوری(. ولسوالی)تقسیمات 
گل فشرده برای دیوارکشی.  ،)pakhsa( ۱4 پخسه

گل فشرده )پخسه( به وجود آورنده ی دیوار. ۱۵ مهره )Mohra(، الیه های 
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