
 

 

 
 

 عنبرآباد شهرستان نانیکپرنش یشناخت مردم ۀمطالع ؟ییکپرزدا ای ینیکپرنش

 (رفتیج)
 

 2پور یراحمدیم ساجدهو  1*فر عیرف نیالد جالل

 

 84/41/4931تاریخ پذیرش:  - 41/80/4931تاریخ دریافت: 

  

 :چکیده

حاصل نوع مسکن  اینمسکن روستایی در شهرستان عنبرآباد، کپرنشینی است.  الگوهایدر حال حاضر یکی از 

و  بومی ساخته کامالًاز منابع محلی و فناوری  برداری بهرهبا  که است فرهنگی ۀاندوخت ها قرنو شاید  ها سال

امروزه با تغییر  منطقه است. آن با اقلیم و نوع اقتصاد مسلط نوع مسکن، انطباق این های ویژگی . ازشود میاستفاده 

یی و درک درست از مسکن روستایی شناسا جدید،گرفته در مسکن روستایی و ایجاد امکانات  والت صورتو تح

و چه مدت  کوتاه، چه ای توسعه های ریزی برنامهساکنان آن برای فرهنگی متنوع  نیازهایو  منطبق با محیط

به الگوهای مسکن روستایی شهرستان  در مطالعۀ حاضرمنظور  بدین. برخوردار استاز اهمیت خاصی  بلندمدت

ق ایران جنوب شر ۀمنطق سرتاسر روستاهایکه در بسیاری از  ،کننوع مس اینبومی از  ای هنمون عنبرآباد، به عنوان

، از فنون گیری بهرهبا است که نگاری  مردمروش تحقیق از نوع همچنان پایدار و رایج است، پرداخته شده است. 

نوع مسکن به عنوان سکونتگاهی که با  این دهد مینشان نتایج  .استانجام شده مشاهده، مشارکت و مصاحبه 

 توانستهسازگار است، و با امکانات موجود در منطقه ( پروری دامشاورزی و اقلیمی، نظام اقتصادی )ک ۀویژشرایط 

ساختار به تغییر نوع سکونتگاه  اینتغییرات بنیادی در ایجاد حذف یا  با اندک تغییراتی، استمرار خود را حفظ کند.

بدون انجام مطالعات  ،مدت کوتاهی در تغییر. ایجاد هرگونه نیازمند استجامعه  ایناقتصادی اجتماعی، فرهنگی و 

   .شودمنجر  شهرها به ساکنانو در نهایت مهاجرت   فروپاشیبه  تواند مینتیجه آن  و شود نمیتوصیه تکمیلی 
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 و طرح مسئله مقدمه

از سال  ،شود مینام برده کپرزدایی طرح بهسازی مسکن روستایی که از آن به عنوان طرح 

که  ساخته شد روستاییانواحد مسکونی برای  10888و حدود  استان کرمان شروع در 4901

ساخت  ۀهزینساخته شده است.  ،در جنوب شهرستان جیرفت ،آبادتعداد آن در عنبر ترین بیش

و به میزان دوازده و نیم میلیون تومان به هر یک از  صددر 0 ۀبه صورت وام با بهر ها خانه این

متر  40تا  41حدود ) کمبا مساحت بسیار  عمدتاً ها خانهپرداخت شد.  صاحب زمین،اهالی 

 بر. اند شدهساخته  ،متری 1 ۀآشپزخانبانضمام یک  متری 41یک اطاق حدود مربع(، متشکل از 

و  بودهواقعیت که مسکن روستایی در هماهنگی با شرایط اقلیمی و معیشت مردم  این ۀپای

که  اتفاقاتی و نیز با توجه به اند پذیرفته تأثیرشهری  الگوهایاز  عمدتاًدید ج وسازهای ساخت

جدی  های پرسشی با اجرای طرح بهسازی مسکن روستای، س از انجام آن در محل رویدادهپ

و سبک زندگی  دیاقتصا نیازهایو  یی جدید با شرایط محیطها خانه اینآیا  :است بوده روبرو

ی جدید، مردم ها خانهچرا با وجود ساخت  اگر دارند به چه میزان؟ ؟سازگاری دارند روستاییان

ی جدید است و یا ها خانه روستاییاناصلی ؟ آیا نیاز اند نکردهرها کپر را در منطقه هنوز زندگی 

مقدور براحتی برایشان  نوآوری اینپذیرش  ،ها آندیگری هم دارند که بدون رفع  نیازهای

آوری در جامعه مورد مطالعه نو ایناجتماعی برای پذیرش  -موانع فرهنگی باألخره نیست؟

 کدامند.

کل تجربه و با پیروی از سبک زندگی مردم روستایی ش ها سالمسکن روستایی حاصل 

، کن روستایی در مقایسه با مسکن موجود در شهرمس ،مورد مطالعه منطقۀ در است.گرفته 

اقتصادی در  ودۀکانون تولید ثروت و ارزش افز ترین مهم تواند میسکونت،  عالوه بر محل

اشتغال همراه  مسکن کارکرد دوگانۀ اینباشد. نیز و صنایع دستی  بخش کشاورزی، دامپروری

 مسکن متناسب با سنت دیرینۀ این. از طرفی کند میبا سکونت را برای روستاییان فراهم 

مسکن روستایی  ست.و شرایط اقلیمی محیط روستا زندگی روستاییان، وضعیت اقتصادی افراد

، هنوز به صورت قابل قدمت زیادشام دارد. کپر با وجود ن 4، کپرمورد مطالعه در تحقیق حاضر

 . گیرد میمورد استفاده قرار  توجهی

 از ،کپر افراد، یشغل و یاقتصاد تیوضع عنبرآباد، شهرستان یهوا آب و به توجه با 

فقر  و تیمحروم ۀنشان را کپراز اهالی  یا عده .است شده منطقه یسنت مسکن نماد ربازید

 و عادتنوعی  به بعدها و شروع تیمحروم با کپر که معتقدند افراد این دانند، یم اقتصادی

                                                           
1. kapar 
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 در کپر که باورند اینبر  ی همگرید ۀعد .است شده  لیتبد یزندگ گذراندن یبرا یمسکن

 و یشرج و گرم یهوا. است آمده وجود به منطقهو همچنین اقتصاد  یمیاقل تیوضع با تناسب

 گرما برابر درآنان را  کهسوق داده  یا خانه از استفاده به را مردم ،در گذشته کولر و برق نبودن

. کند میفراهم  ها آن یبرا را یخنک و دلچسبهوای  آن، یرو برآب  ختنیر با و محافظت

 خود یکشاورز یبرا که یزمان. دانند یم خود شغل با تناسب در را کپر از استفاده دیگر یا عده

 ۀنیزم عوامل این ۀهم .ندا هروی آورد کپر ساخت به ،ندکن کوچ گرید مکان به یمکان ازناچارند 

 نمادبه  ،کپر تا دادند هم دست در دست ها ویژگی این. ه استکرد فراهم را منطقه در ینیکپرنش

 ساخته نخل درختشاخ و برگ  از که ییها خانه. شود لیتبد کرمان جنوب مردم یزندگ

 ازبخش اعظم آن   که آن استکار رفته در ساخت ه بمواد  ، آن  یژگیو نیتر مهم و شوند یم

ی ها خانه ساخت با وجود حاضر،در حال . شود یافت می منطقه در وفور  به که است یدرخت

برای هرگونه  امروزه .حفظ کرده استدر منطقه حضور پررنگ خود را  همچنان کپر ،جدید

شناسایی و درک در قالب طرح بهسازی مسکن روستایی، ی جدید ها خانهساخت تغییر در 

و فرهنگی است،  تجربی های اندوخته ها سالصل حاکه  ،وستاییرسنتی درست از مسکن 

در قالب الگوی پایدار  کپرنشینیپژوهش بررسی ساختار  اینهدف اصلی . استبسیار ضروری 

مسکن روستایی با توجه به طرح بهسازی مسکن است. بررسی میزان تطبیق با وضعیت 

چنین بررسی میزان و هم روستاییانزندگی  ارکردی، خویشاوندی، اقلیمی و شیوۀاقتصادی، ک

 است.پژوهش  ایناز اهداف دیگر  الذکر فوقعوامل با ی جدید ها خانهتطبیق و ارتباط 
 

 
 (1391 میراحمدی، عکاس: س.مور ) و کوشک روستای جدید، مسکن (1 تصویر

 مورد مطالعه معرفی اجمالی ناحیۀ

و کنار  باقرآبادکوشک و مور، چاهک، ) عنبرآبادشهرستان  روستایچند  کپریی ها خانه 

 روستاها این در. استتحقیق  این مطالعۀموضوع  اقع در جنوب شهرستان جیرفتو صندل(
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ی ها خانهانواع  .است شده دگرگونی و تغییر کمتر دچار  مسکن، ساخت  تکنولوژی و فرهنگ

در  ربندودآ کتوک، کنتوک، کاوار، توپ،  :های نامکه با  وفور وجود دارنده منطقه ب اینسنتی در 

 اند. منطقه قابل شناسایی

 

 تحقیق پیشینۀ

است.   شدهانجام ن ،منطقه اینتایی در مسکن روسدربارۀ مطالعات زیادی  ،رسد میچنین به نظر 

که در آن  چاپ رساندهتحت عنوان مساکن سنتی بلوچ به  ای مقاله 4910الهی در سال  جانب

چون  ییها خانهمقاله  اینخته شده است. در پرداسنتی به روش ساخت انواع مسکن  بیشتر

. در اند شدهه مطالعه ، کرگین، چارکی، کد، توپ، حانگ پیشی، گدام، سراد و قلعلوگ کاپار،

 نامۀ پایانرضایی نیز در شده است. نیز  باورها ۀ خویشاوندی ورابطمقاله اشاراتی هم به  این

 پوشاکو  خوراک ،ها آنی سنتی و تکنولوژی ساخت ها خانهعالوه بر انواع ( خود 4901)ارشد 

، سرتیپی در دو مقاله .کرده است مطالعه روستای سرتک، از توابع شهرستان کهنوج را اهالی

معماری روستایی و چگونگی  شناسی آسیبو نتیجۀ مطالعاتش دربارۀ اقتصاد مسکن روستایی 

او  (.4900 ؛4938،سرتیپی) مطلوب را به تفصیل شرح داده است سکونتگاه به سویحرکت آن 

متناسب با معیشت مردم و  سکن سنتی اصالت دارد، ثابت بوده وعقیده است که م این بر

تحت عنوان  ای مقالهدر ( 4939) قدیری معصوم  و همکاراناست. ایجاد شده اقتصاد آنان 

در دهستان شوسف نهبندان جدید مساکن روستایی از منظر توسعۀ پایدار الگوی  شناسی آسیب

 محققان. اند منطقه پرداخته روستاهای مسکن جدید و هم چنین مسکن سنتی شناسی آسیببه 

کارکردی مسکن، سایش  یدگرگون کالبدی و فیزیکی، ناهنجاریمطالعه به معایب،  ایندر 

بر هم زدن  به طبیعت و تخریب آن، اندازی دسترشد اقتصاد، چالش انرژی و  های زمینه

کالنتری و همکاران  اشاره دارند.باعث آن شده مسکن جدید که فرهنگی  –فضای اجتماعی

بهسازی و کالبدی  های طرحبه بررسی مشکالت و موانع اجرایی  ای مطالعهدر ( 4904)

مهدیان و  .اند پرداختهیی در شهرستان گرگان روستا خانوارهای سرپرستانروستایی از نظر 

زی مسکن روستایی و تحت عنوان مروری بر تحوالت بهسا ای مقالهدر ( 4934)سرتیپی 

و  ساختارهابهسازی مسکن روستایی بدون توجه به  پیامدهایبه بررسی  ،آتی آن انداز چشم

را تحول الگوی مسکن روستایی  ای مقالهنیز در ( 4911)رحمتی . اند پرداختهبومی  های فرهنگ

  بررسی کرده است. اجتماعی و اقتصادی آن پیامدهای با توجه به
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 چارچوب مفهومی
گریبانند. گاهی ه مخصوص به خود دست ب تنگناهایجوامع در هر زمان با مشکالت و  ۀهم

طرف ا به ر اهالی ،فرهنگی -ی و در مواردی هم تحوالت اجتماعیاقلیم –اقتصادی  شرایط

که  این. با دارد یم  واآنان را به حفظ وضع موجود و گاهی هم  دهد میسوق  نوآوریتغییر و 

امکان در  این الزاماً ،برای خود باز کنددر تالش است جایی ی نوآور مشوقی نیرویهمیشه 

پژوهش با  این آنجایی کهاز  .(4910 ،فر رفیع) آید نمی به وجودهمه جا و در هر شرایطی 

نیست، نظری به معنای رایج آن مد نظر  چارچوب، لذا به انجام رسیدهشناختی  مردمرویکرد 

و گرایش  های زمینه پیشرد در مو( 4913ج. فاستر ) از دیدگاه و رویکردسعی شده هرچند 

بطور کلی و  روستایی بخصوص()در جوامع سنتی  اجتماعی-پذیرش تغییرات فرهنگیموانع 

با استفاده از این رویکرد تالش شده است این  به عبارتیاستفاده شود،  بطور خاصمسکن 

های جدید، اهالی مورد مطالعه همچنان  رغم امکان ساخت خانه موضوع مطالعه شود که چرا به

 مندند. های سنتی )کپر( عالقه به استفاده از خانه

 

 روش تحقیق

 های مصاحبهاز فنون مشاهده، مشارکت و  گیری بهرهو با نگاری  مردمبا روش پژوهش  این

و بومیان محلی به انجام  روستاییانو گروهی با رویکرد اکتشافی از تجارب  ساختاریافته نیمه

ی مراجعه شود که روستاهایبه  هپژوهش سعی شدمورد  روستاهای. در انتخاب رسیده است

دارند، در عین حال همچنان از جدید  ۀنخا و  کردهاز طرح بهسازی مسکن استفاده رغم اینکه  به

خانوار از کل  488انتخابی تا رسیدن به اشباع نظری  نمونۀ حجم .کنند میاستفاده هم  کپر

 شک و مور،گرم، چاهک، زاخت و کو روستاهایدر مورد نظر  اطالعات اولیۀ بود. روستاها

 این .استفاده شده است ساختاریافته نیمه های مصاحبهپرسشنامه برای تکمیل  از .شد آوری جمع

به انجام  30تابستان  وو بهار  31و تابستان  زمانی بهار ۀمحدوددو نوبت و در در  پژوهش

را داشته  ای دادههمه نوع  گردآوریموضوع را باز گذاشتیم تا امکان  ها مصاحبه. در رسیده است

اولین  یابیم. در دست ،دهد میرخ  ساکنانباشیم و به درک شهودی بهتری از آنچه در زندگی 

خره آشنایی با األاطالعات بصری و ب آوری جمعو که برای شناسایی بافت فرهنگی  ،مرحله

و سبک  روستاها این دربارهموفق شدیم به اطالعات کلی  زنی انجام شد، قدم به صورتاهالی 

از  تر دقیقاطالعات بیشتر و  گردآوریبرای همچنین به مطلعان،  دست یابیم. ساکنانزندگی 

به اطالعات مربوط به فنون ساخت برای دسترسی عمیق دست یافتیم.  های مصاحبهطریق 
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« پانون»قسمت با استفاده از روش  ایندر استفاده شده است.  گروهی ۀمصاحبمسکن از 

حدود  به مدتبودند  ای تجربههفت نفر از اهالی روستا که مردان با با ( 141 -4934 ،فیلیک)

 کنیم. همچنینرا استخراج   موفق شدیم مطالب مورد نیازساعت به گفتگو پرداختیم و پنج 

انجام گرفت و بندی کدکار سپس  شدند، بندی دستهها  پاسخابتدا  ها دادهبرای تجزیه و تحلیل 

 نمودارهاشد، استخراج  هاو نمودار اکسل افزار نرم از گیری بهرهبا  سؤالمربوط به هر  های پاسخ

دیگر برای اطمینان از صحت آن به  بار یک آمده دست بهمتن  ،تجزیه و تحلیل قرار گرفتندمورد 

، سپس با مرور را اعالم کنندالزم  تغییرات خواسته شد، ها آنو از شوندگان بازگردانده  مصاحبه

   . شدانجام  تجزیه و تحلیل کار  شده اصالح های متن دوبارۀ

 

 شناسی تعریف و نوع

 کومه آن به و شود یم ساخته ریحص و ین از که است ای خانه نیمع فرهنگ در کپر: کپر فیتعر

 ۀشاخ از معموالً و مدور است  آن یظاهر شکل(. 1031:4914) شود یم گفته هم آلونک و

 دیشد یگرما تحمل و ندتر خنک هاچادر و ها ساختمان از کپرها. شود می ساخته خرما درخت

 و رانیا شرقی جنوب در یبانیسا اقامتگاه ای گونه نام اصطالح رایج،در  کپر. کنند یم تر آسان را

 . است هرمزگان استان غرب در گرم مناطق جمله از

 روستاییاننوع مسکن خاص  این. است مرطوب و گرم ینواح آن، ییایجغراف قلمرو

 و تابستان فصل در که ییها آن. ساختند یم کپر خود، ۀروزان استراحت یبرا منطقه است که

 ،داشتنداقامت  نخل، برداشت زمان در ،خود یها نخلستان در و رفته رودخانه سمت به گرما

 یها نیزم کنار در نیهمچنو  مطبخ یبرا و آب ظرف بان سایه ه عنوانب ،سایه در نشستن یبرا

به  یدسترس سهولت بر عالوه ،یریحص یبناها و کپر ساخت. ساختند یم کپر ،خود یکشاورز

، بودن هزینه کمبه  توان، یم که است متأثر هم یگرید عوامل از خرما، درخت شاخه و رگب

 اشاره داشت. طیمح با  آن شتریب یسازگار و نیز کوتامدت بودن زمان ساخت آن
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 (1391 ،یاحمدمیر)عکس: س. : کُتوک(، روستای کوشک و مورکپر )( 2 تصویر 

 

 
 (1391میراحمدی، )عکس: س.  مور و کوشک روستای ،(چوبی توپکپر )( 3 تصویر

 

 که اند شکل یلیمستطیا  و مربع ،مدور ییفضاها یکپر یها خانه: کپر یها اندازه و ابعاد

سکونت  یبرا کپر از اگر. دارد یبستگ آن یکاربر و هیاول مواد به ها، آن طول و عرض

 تر کوچک باشد، خواب و آشپزخانه یبرا اگر و تر بزرگ آن ۀانداز کنند، استفاده درازمدت

 این البته. رسد یم متر 1 تا 0 هبآن ت و طول اس متر 9 تا 0/1 نیب معموالً کپر عرض. است

 است.قابل تغییر بر حسب نیاز افراد  ها اندازه

 برای گودال حفر لیقب از یاساس یکارها: کپرساخت  و چگونگی تقسیم کار

 عرض و طول دادن پوشش ستون، به لکیچ و ها شاک بستن ،کپر یها هیپا و ستونکارگذاشتن 

 ساختار لیتکم و کپر سقف کردنتراز هم، کپر یطول یها شاک کردن محکم و وصل مهر، با کپر

 درب ساخت سقف، پوشش و ریحص با کپر عرض و طول پوشاندن و مردان عهده به کپر

 . است زنان بر عهدهنیز  ،نییتز و کردن فرش آن، نصب و ورودی
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 اتیمقتض اساس بر افراد و است بوده یکوچندگ نماد کپردر گذشته : کپر ییبرپا مکان

با اندک  ، کپرولی در زمان حال به کوچ بودند، مجبور خود، یازهاین کردن برطرف و یزندگ

 یمشخص مکان کپر. ثابت هم تبدیل شده است یمسکنو تجهیزات آن به  در ساختتغییری 

  شود. استفاده می شده برپاباشد، و مناسب که الزم  جا هر و ندارد

 تابش و باد دیشد وزش معرض در، بودن سطح زمین مسطح و صاف: کپر مکان طیشرا

 محل به یکینزد، ساکنان یپرور دام و یکشاورز یها تیفعال محل بهنزدیکی  ،ودننب آفتاب نور

ودن از شرایط مکان ساخت کپر نب آسا لیس های باران و لیس معرض در، خویشاوندان یزندگ

 . است

 کنند، یم استفاده خود دائم سکونت یبرا کپر از که یافراد: کپر ییبرپاساخت و  زمان

 در که یافراد اما ؛کنند یم بنا را آن در صورت لزوم و ندارد یبند زمان ها آن یبرا کپر ساختن

 از قبل و زییپا لیاوا ،کنند می استفاده آن از موقت مسکن به عنوان یکشاورز یها نیزم کنار

 از قبل زییپا و تابستان اواخر در یفصل یکاریب. کنند یم اقدام آن ییبرپا به زمستان، شروع

 .است کشاورزان یبرا کپر، ساخت زمان نیبهتر زمستان، شروع

 چرا باشد، غرب ای شرق سمت به کپر درب شود یم یسع بتداا: کپر گرفتن قرار جهت

 درست کپر یطول قسمت از را کپر درب ،این دلیل به و وزد یم باد جنوب قسمت از که

 یاجزا گرید و ها گاه سکونت ۀیبق به باشد، غرب ای شرق سمت به درب نکهیا. کنند یم

 . ددار یبستگ یگاه سکونت

 

  کپر کارکرد

 توان فقط و دارند یکمتر یمال ییتوانا که یکسان :آشپزخانه به عنوان کپر از استفاده .1

. کنند یم استفاده دارد، یکمترۀ نیهز که آشپزخانه به عنوان کپر از اند، داشته را خانه یک ساخت

 پختن یبرا یمناسب مکان و آذوقه ینگهدار محل دارد، یکپر آشپزخانه که یگرید کارکرد

 کپر وسط در ،دارد نام  4کدوم که آتش مکان. دشون یم تهیه آتش با که است یسنت یغذاها

صاحب  خواب  اتاق به عنواندهند، کپر  وقتی اتاق خانه را در اختیار مهمان قرار می. دارد قرار

 شود. منزل نیز استفاده می

                                                           
1  . kodovom 
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و استفاده از کپر به عنوان اطاق  پذیرایی اتاق به عنوان ی جدیدها خانه از استفاده .2

 و  کرده قفل را شده ساخته یها اتاق دارند، یتر راحت احساس کپر درون در که یافراد: نشیمن

 . است مهمان مخصوص فقط اتاق. کنند یم استفاده روزانه منینش یبرا کپر از

 کهنه، لیوسا ،یکشاورز محصوالت انبار به عنوان کپر از: انبار به عنوان کپر از استفاده .3

 . شود یم استفاده دام ینگهدار و دام ۀعلوف

 و نیماش و موتور آب، تانکر بانیسا عنوانبه  کپر از :بانیسا به عنوان کپر از استفاده .1

 . شود یم استفاده دارند، قرار منزل رونیب در که یلیوسا

 آن درون ای سقف یرو بر دنیخواب یبرا کپر از تابستان در :خواب مکان به عنوان استفاده .1

 ای کاوار گمو، رند،یگ یم نظر در یتابستان خواب یبرا انییروستا که یکپر. کنند یم استفاده

 دارند گوسفند که یافراد  .است نیوالد استفاده مورد شتریب خواب مکان این .نام دارند آدربند

 . خوابند یم روی سقف آن بر خود گوسفندان از محافظت یبرا نیز

 یها نیزم برای افرادی که ها خانه این :کشاورزان موقت مسکن به عنوان کپر از استفاده .6

 کار یبرا گرید یشهرها از که یافراد. منزل دارد، مناسب است تا یادیز ۀفاصل ،شان یکشاورز

برای سکونت   ماه چند ای هفته چند مدت رایب کنند، یم مهاجرت منطقه این به یکشاورز ای

  .کنند میخود از کپر استفاده 

 درآمد علت به کرمان جنوب افراد از یاریبس: یاقتصاد فقر آن با  و رابطۀ کپر از استفاده .7

 استفاده گاهسکونت به عنوان دارد، یکمتر نهیهز که کپر از و ستندین خانه ساخت به قادر اندک،

 .کنند یم

 

 تکنولوژی ساخت و مواد اولیه:

 استفاده دارد، نام 4(چو) یمحل اصطالح در که چوب از یکپر یها خانه ساختن یبرا :چوب .1

 ازجمله. گیرد می قرار یبردار بهره مورد کپر، ساخت یابتدا در معموالً و شود یم یادیز

 از. است نارکُ و گز کهور، ،داز()وحشی  نخل درخت چوب: کنند یم استفاده که ییها چوب

. دارد یشتریب استقامت رایز د،شو یم استفاده کپر یاصل اسکلت یبرا کنار، و گز درخت چوب

 ها چوبنوع  این از دهند، یم قرار آن وسط در کپر یستاییا یبرا که یستون یبرا نیهمچن

 کمتر و دارد یادیز حکام و دواماست ،و گز گرم یهوا در کهور درخت چوب. دشو یم استفاده

 .  شود یم یدگیپوس دچار

                                                           
1. choo 
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 از. شود یم گفته ،اند نکرده جدا را آن یها برگ هنوز که خرما درخت چوب بهپیش  :1شیپ .2 

 درست و ریحص بافتن یبرا و دهند یم قرار کپر وارهید بر که، مَهره کردن درست یبرا ش،یپ

و نیز  ها خانهانواع  سقف ای پوششبر افراد از یبعض نیهمچن. دشو یم استفاده لک،یچ کردن

 .کنند یم استفاده زین کپر یطول و یعرض یها قسمت
 

 
 (1391 ،میراحمدیعکس از س. ): پیش( روستای کوشک و مورکپر )( 1 تصویر

 

 ۀاستفاد یبرا. شود یم سبز ها رودخانه در به خصوص و آب در که است یا بوته لکُ :1لکُ .3 

 و خشک کرده تابستانگرم  آفتاب ریز در ده تا پانزده روز  مدت به و بریده ابتدا را آن لکُ

 شش تا هفت کل ۀتنگ هر. ندیگو یم  تنگه ها، دسته این به که کنند یم دسته  دسته را ها آن سپس

  کرته آن به که یگرید مواد از نداشته و یدسترس کل،  به افراد از یاریبس البته. دارد وزن لویک

کرته هم مانند کل برای پوشش . کنند می استفاده ست،ا تر آسان آن به یدسترس و ندیگو یم

 . شود میکپر استفاده  ۀدیوار
 

 
 (1391 ،میراحمدیعکس س. ): مور و کوشک یروستال(، کُکپر )( 1 تصویر

                                                           
1. pish 

2  . kol 
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 درو نیز  سقفو پوشش  ها چوببستن  یبرا کیپالست از دائم یکپرها در :کیپالست .1

 .دشو یم استفاده باران و سرما از یریجلوگ یبرا موقت یکپرها

 طناب، صورت  به نوار این. شود یم نیز استفاده کپر ساخت یبرا نوار، این از :پیت نوار .1 

 .گیرد می قرار استفاده مورد کپر یاجزا بستن یبرا
 

 
 (1391، عکس از س. میراحمدی): باقرآباد یروستانوار تیپ(، کُتوک )( 6 تصویر

 

در تابستان . روید می ها ابانیب در خودرو به صورت که است یاهیگ :یا خار خانه شتر ارخ .6 

خار  ،نوع کپر این به .شود می کپر داخل شدن خنک باعث و کند یم عمل کولر پوشال مانندب

 .گویند میهم  خانه 
 

  
 (1391 ،عکس س. میراحمدی): باقرآباد یروستاخارشتر(، کُتوک )( 7 تصویر

 

 ،4یکل نام به یاهیگ از آن ۀیاول مواد. شود میاستفاده  راندازیز ه عنوانب غالباً ریحص :ریحص .7

 صرف که یزمان. شود می هیته خرما درخت برگ و شود، یافت می لیهل رودخانه کنار در که

 ریحص 1 متوسط، یکپر ۀخان هر در. است هفته دو متوسط طور  به شود، یم ریحص هر بافتن

                                                           
1. keli 
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 توسط ریحص بافتن یبرا الزم مواد. رود یم کار به آن کف دو حصیر برای و آن سقف یبرا

 .  گیرد می صورت دختران و زنان توسط ر،یحص بافت و شود یم آماده خردساالن و ساالن بزرگ

 چند که بدین صورت شود، یم ساخته شاک از ای و خرما درخت برگ از ای همهر  :1همَهر .8

. بندند یم هم به محکم لکیچ با و کرده پهن نیزم یرو را ها آن دهند، یم قرار هم کنار را برگ

 واناتیح ورود از وشده  کپر استقامت باعث تا ،دهند یم قرار کپر وارهید یرو بر را مهره

 .است کپر ساخت در یاساس یعنصر و داده شیافزا را کپر عمر مهره،. کند یریجلوگ یخانگ
 

 
 1391 ستای چاهک:مهره، رو( 8 تصویر

 

 نوع دو لکیچ .شود مینام نوعی طناب است که از شاخ و برگ خرما بافته  لکیچ :2لکیچ .9 

 گرید نوع شود، یم گفته شیپ آن به یمحل اصطالح در که ،خرما درخت برگ از نوع کی ،دارد

است،  9زگیپ از نوع دیگر. شود یم گفته سیس آن، به یمحل زبان در که خرماست فیل از آن

 . رسد یم متر کی به حداکثر به آن بلندی و روید می رودخانه و ها چشمه لب آب، در که یا بوته

 استفاده کپر یاجزا ای و خرما درخت یها شاخه بستن یبرا آن از که است یطناب لکیچ

 بافت. شود ادیز کپر استقامت شود یم باعث و است محکم و سفت اریبسچلیک  .شود یم

 .گیرد می صورت دختران و زنان توسط لکیچ

                                                           
1. mahre 
2  . tʃilak 

3. pizag 
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 1391 چاهک: چیلک، روستای( 9 تصویر

 . کنند یم استفاده کپر، درب یبرا  پارچه یمقدار از :پارچه .11 

 .کنند یم استفاده کنتوک و توپ مثل یسنگ یکپرها یبرا آنها از: مانیس و سنگ .11 

 این از. روید می اطراف مناطق در که است ییخودرو اهیگ کل، و شتر ارخ مانند :1کرته .12 

 یدسترس. شود یم کپر شدن خنک باعث شتر، ارخ مانند ؛کنند یم استفاده کپر ۀوارید یبرا اه،یگ

 و دارد یکمتر استقامت کل، و شتر ارخ به نسبت اهیگ این اما ؛است آسان افراد یبرا آن به

 یفور گرفتن آتش کند، یم دیتهد را مردم کرته از استفاده در که یخطر. رود یم نیب از زودتر

 .است آن
 

 
 1391 :کرته(، روستای کوشک و مورکپر )( 11 تصویر

 

 در خشت. کنند یم استفاده ،یخشت کنتوک وارهید کردن درست یبرا خشت از: خشت .13 

 . است خشت کردن درست مخصوص آب یجو کنار خاک .دارد وجود روستا خود

                                                           
1  . kerte 
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 از را الزم کاه روستا افراد. دشو یم استفاده ،یخشت کنتوک ساخت یبرا کاه از: گل کاه .11 

 پوشش یبرا گل کاه از. کنند ینم پرداخت آن بابت را یپول معموالً و کنند یم هیته گندم، مزارع

 . کنند یم اندود گل را خانه بام آن، با و برند یم بهره یخشت ۀوارید

 شاک یمحل اصطالح در اند، کرده جدا را آن یها برگ که خرما درخت چوب به 4:شاک .11

 . ندیگو یم

 

 انواع کپر

 :شوند میود دارد، با دو هدف ساخته کپرهایی که در منطقه عنبرآباد وج

 .سازند میبرای سکونت دائم کپرهایی که افراد روستا   .4

 . شود می، ساخته رزیکشاو های زمیندر کنار  ،کپرهایی که برای سکونت موقت .1

 

 (ثابت کپر) سنتی مسکن

 سکونت یبرا روستا در مردم که اند ییها خانه م،یبپرداز ها آن یمعرف به میخواه یم که ییکپرها

 هر کدام ها خانه این. آدربند و گمو کاوار، کتوک، توپ، کنتوک، شامل. سازند یم خود دائم

 .است متفاوت ها آنساخت  و هزینۀ روش یحت و دارند یمتفاوت کارکرد و ساختار

 

  2توپ

 در شتریب و دارد کاربرد ندرت  به عنبرآباد ۀمنطق در شود، یم ساخته شکل هریدا به صورت توپ

کاربرد اندک آن به این خاطر . شود دیده می بلوچستان ی ازمناطق و گنج قلعه کهنوج، مناطق

 است تر گرم رفت،یج یروستاها به نسبت هوا گنج، قلعه و  کهنوج یها شهرستان در که است

 سقف چون ها خانهنوع  این. دکنن یم استفاده شتریب شکل، یا رهیدا یها توپ این از افراد و

 در. از آنجایی که شود یم تر خنک تابستان فصل در ها آن داخل یهوا دارند، شکل یگنبد

 یخاص ساختار و بیترک توپ. سازند یم کنتوک شتریب افراد ،است تر خنک هوا عنبرآباد، ۀمنطق

 توپ یبرا شود، یم یط کپر ساخت یبرا که یمراحل یعنی است، کپر مانند شکل از لحاظ ،دارد

 نسبت توپ. دارد یتر دهیچیپ ساختاراشته و د کپر با زین ییها تفاوت یطرف از. شود یم اجرا زین

                                                           
1  . shak 

2. towop 
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 شود، ساخته می متخصص و ماهر افراد توسط و دارد یشتریب ساخت ۀنیهز ،گرید یکپرها به

 ت. اس شتریب معمولی یکپرها به نسبت آن ساخت زمان

 ساختار و باتریز یظاهر ینماتوپ،  رایز ساختند، یم توپ ثروتمند، افراد گذشته در

 دو الیه از چراکه است، نفوذ قابل ریغل آب باران در مقاب توپ سقف. دارد یتر دهیچیپ

 که خرما درخت برگ و گیرد می قرار توپ اسکلت یرو بر که ریحص: است شده لیتشک

به  دارد، گرید یکپرها به نسبت یشتریب یا مبادله ارزش مسکن نوع این. پوشاند یم را مسکن

 توپ ساخت یبرا یول کند، یم تیکفا تومان هزار 188 گرید یکپرها ساخت یبرا طوری که

 قسمت در. کنند یم نهیهز تومان هزار 188 یبلوک ای یخشت توپ ساخت یبرا و 188 یچوب

ماه زمان نیاز دارد. با  دو هفته تا یکبه  توپ ساخت. است متر 0 تا 9 نیب آن، ارتفاع یمرکز

 . دهد یم غذا فقط خانه صاحب و شود میهمیاری اهالی ساخته 
 

 
 1391 کوشک و مور: ،توپ چوبی() کپر؛ 1391 مور،، کوشک و (سنگی توپکپر )( 11 تصویر

  1کاوار

 منطقه متداول یها گونه از. خانه تا است سرپناه شتریب. است یسنت مسکن نیتر ییابتدا کاوار 

 کمتر کتوک، و توپ کنتوک، به نسبت کاوار. شود استفاده می مختلف به صورت که است

 است ییکپرها از کاوار. شود میاز آن استفاده  منینش اتاق به عنوان و داشته یمسکون کارکرد

 سازند، یم یفصل مهاجران که ییکپرها کنار در و روستا در دائم یکپرها کنار در را آن که

 کرد. مشاهده توان یم

 :کاوار کارکرد

 .شود یم استفاده آشپزخانه به عنوان .4 

                                                           
1 . kavar 
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 استفاده آب، مخزن بان سایه یحت و یکشاورز محصوالت خانه، لیوسا بان سایه به عنوان .1 

 .شود می

 چون. شود به عنوان محل خواب استفاده می است گرم هوا که زییپا و تابستان یها شب در .9 

 استقامت سازند، یم را آن وارهید است، محکم که کهور و کنار درخت چوب از استفاده با

 .کند می تحمل را افراد وزن دن،یخواب هنگام در و دارد یادیز

 ازجمله دهند، یم انجام را ییکارها کنند، استفاده روزانه مسکن به عنوان کاوار از بخواهند اگر 

ین یآن را تز و ندذارگ یم ریحص را کاوار کف پوشانند، یم ههرمَبا   را کاوار سر تا سر: نکهیا

  .کنند می

  
 1391 روستای باقرآباد:کاوار(، کپر )( 12 تصویر

 

  1کنتوک

 برخالف. شود استفاده می شتریب گرید یکپرها به نسبت رفتیج مختلف مناطق در کنتوک

از  رفتیج در ،گیرد می قرار استفاده مورد ندرت  به کنتوک و شتریب توپدر آن  که ،کهنوج

 انبار یبرا آن از هم و دارد یمسکون کارکرد هم کنتوک .آید ۀ بیشتری به عمل میاستفاد کنتوک

 که است یکپر کنتوک. شود یم استفاده ییغذا مواد ۀریذخ و گوسفندان ینگهدار ،یاضاف مواد

 یبرا کردند، رها را ینینش کوچ ر،یعشا که یزمان را آن. شود یم ساخته گل و خشت چوب، از

 یلیمستط شتریب و چهارضلعی به صورت کاوار، مانند کنتوک. ساختند خود دائم سکونت

 اتاق یبرا معموالً آن از. است انسانارتفاع قد  ۀانداز  به کنتوک ۀوارید ارتفاع. شود یم ساخته

 . کنند یم استفاده مهمان

 از که ییها وکنتوک توپ آدربند، کاوار، کتوک، در شتریب مردم است، ماه 0 که گرم یها ماه در

 .است یخشت یها خانه ها آنمسکن زمستانی  اما ،کنند یم یزندگ سازند، یم چوب

                                                           
1  . Kantowk 
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 1391 روستای کوشک و مور:کنتوک خشتی(، کپر )؛ 1391زاخت: چوبی(، روستای کنتوککپر )( 13 تصویر

 1گمو

 آن عرض و طول. شود یم ساخته متر، سه تا دو ارتفاع به مانند، تخت داربست کی به صورت

. استبین شش تا دوازده متر  مساحت معموالً است، متفاوت ها خانواده تیجمع به بسته

 را آن سطح نخل، برگ و شاخ با که است کنار و گز کهور، درختان چوب از آن اسکلت

 در. خوابند یم آن یرو و بندند یم بند پشه آن یرو تابستان یها شب معموالً. پوشانند یم

 را مسکن این. شود میاستفاده  ،ندارد وجود یا کننده خنک ستمیس و است گرم هوا که تابستان

 . سازند یم تابستان خنک یبادها وزش برای

  2آدربند

 کاوار هیشب آدربند،. است داشته فراوان کاربرد درگذشته که است کپر از دیگری ۀگون آدربند

 آن دور تا دور. پوشانند یم خارشتر ای آدور با را یچوب یها ستون که تفاوت این با است

 آدربند،. زندیر یم خارها یرو و برداشته آنجا از را آب سپس، کنند یم پراحداث و  را یا چاله

 و کند یم خنک را گرم باد شد، سیخ خارها یوقت که بدین صورت دارد، کولر هیشب یعملکرد

 در را چوب دو باشد، مقاوم باد وزش مقابل در نکهیا یبرا. شود می خنک آدربند داخل یفضا

 کنند یم درست دار بیش به صورت را آدربند ۀوارید. بندند یم آن یرو یعمود و یافق جهت

 آدربند سقف ،دریخته شو رونیب به و دهیلغز نییپا به ،ریخته شود آن بیش یرو آب یوقت که

استفاده از برق و  به دلیل امروزه. کنند یم درست دار بیش به صورت نخل های شاخه سر با را

 .است شده  منسوخ یادیز حد تا آدربند کولر،

                                                           
1. Gomov 

2 .ʔɒdorbanad 
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 فرسا، طاقت یگرما از زیگر یبرا، محصول برداشت هنگام در و دارد یموقت کاربرد ریاخ مورد 

 . کنند یم استفاده آن از

   1کتوک

به  هم که است ییکپرها از کاوار مانند و است تر کوچک توپ و کنتوک نسبت به کتوک 

 کنار در دائم به صورت هم و شود می ساخته یکشاورز یها نیزم کنار در یموقت صورت

 به عنوان آن از استفاده، کتوک یکارکرد .گیرد می قرار استفاده مورد روستاییان یها خانه

 بیترک و ساختار و داشته یا ختهیر هم به ظاهر که یکپر به البته. است لیوسا انبار و آشپزخانه

 . ندیگو یم کوتوگ زین ،داشته باشد یا ساده

 
 1391 ستای کوشک و مور: کُتوک(، رو)کپر ( 11 تصویر

  (موقت کپرمسکن سنتی )

 نیدتریشد. اند شده یسال خشک گرفتار که است یادیز یها سال کرمان استان کشاورزان

. است داده  رخ 4901-4901 و 4913-4910 یها سال در کرمان استان در ها یسال خشک

 و شده محدود یبررس مورد ۀدور آخر به ،یسال خشک یدادهایرو نیتر متداول و نیتر سخت

 باال، یدما با همراه یسال خشک(. 4931 ،یمیکر) است دیتشد حال در زین یسال خشک یسخت

 کاهش و تعرق آب، ریتبخ شیافزا موجب اندک، یابر پوشش و هوا در موجود زیناچ رطوبت

 یپ در را یکشاورز محصوالت دیتول عملکرد کاهش تینها در که است شده خاک در آب

 کرمان، مختلف مناطق در گذشته سال ده در که یادیز یها یسال خشک از بعد. است داشته

 یبرا کافی آبکه دیگر  مناطق از یاریبس در افتاد، اتفاق هرمزگان و بلوچستان و ستانیس

 شروع. کنند کشاورزی می و کرده مهاجرت رفتیج به کشاورزان ،وجود ندارد یکشاورز

 . دارد ادامه نیز اکنون هم و شد شروع هفتاد ۀده از ها کوچ

                                                           
1. Kotowk 
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 یافراد، اول: است صورت دو به گیرد می صورت یکشاورز یها نیزم سمت به که هایی کوچ

 مناطق از یافراد ،دوم. کنند یم کوچ مجاور، یها استان و شهرها از و شهرستان از خارج

 یها خانه به آن از بعد و کرده کوچ یکشاورز یها نیزم سمت به رفت،یج شهرستان مختلف

 .دارد ادامه خرداد اواخر تا و شروع وریشهر اواخر از ها کوچ این شروع زمان. گردند یبرم خود

 شهرستان خود در یحت. حضور دارند خود یدائم یها خانه در سال از ماه سه فقط افراد این

 ندرت به کنند، یم کوچ رفتیج شهر از خارج از که یکسان. گیرد می صورت کوچ هم رفتیج

 سمت به رفتیجمختلف شهرستان   مناطق از که یکسان اما دارند. همراه به بچه و زن

 به یکشاورز اتمام از بعد و بوده خانواده تمامهمراه با  کنند، یم مهاجرت یکشاورز یها نیزم

 یزندگ عوامل نیتر مهم از یشغل و یاقتصاد طیشرا گفت توان یم. گردند یبرم خود یها خانه

 . است متحرک یها گاه سکونت در مردم

 .ندارد وجود ها آن درون در یادیز لیوسا شوند، یم ساخته افراد موقت سکونت یبرا کپرها
 

 
 1391 روستای باقرآباد:کپر موقت،  (11 تصویر

 

 موقت یکپرها در مردم یبهداشت تیوضع

 تیوضع در یبهداشت از نظر دارند، اقامت آن در موقت به صورت مهاجر کارگران که یمکان 

 ای و ها خانه کنار در مردم و بودهدستشویی  فاقد موارد شتریب در ها مکان این. است یبار اسف

 هم اگر. کنند یم خود را بر طرف نیازهای دارد، وجود خانه از یکم ۀفاصل در که درختان ریز

 از یاریبس منبع ها، خانه به آن یکینزد و ساخت شکل علت به باشد سرویس بهداشتی

 یا ،ندارند حمام ای ها خانه ایناند،  مواجه مشکل با هم استحمام تیوضع از نظر. ستها یماریب

 در را خرما درخت چوب چند ،خانه کنار در ای و دارد وجود یکینزد در که ییاستخرها در

 با استفاده از و داده قرار آن یرو یکیپالست گر،یکدی به ها آن بستن از بعد و دهند یم قرار نیزم

 این به ،عنبر آباد منطقه در نانیکپرنش یها حمام شتریب شکل. کنند یماستحمام  یآب تشت
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 یدنیآشام آب تیوضع از نظر. است بار یک یا دوهفته یا  هفته افراد این استحمام. است صورت

 ای اطراف های چاه از و ندارند  شده تصفیه آب ها خانه این. نیست یت مطلوبوضع هم

 در را خود یها زباله ساکنان. کنند یم استفاده وشو شرب و یا شستبرای ، ی فصلیها رودخانه

محل سکونت  انواع حشرات و آلودگی تجمیع باعث این و کنند میرها  خود یها خانه اطراف

 . شود می

 

 موانع فرهنگی تغییر

 اند. زیر قابل بررسی به شرحسلسله از موانع طبق نظر فاستر  این
 و نهادها ها ارزش. 4

از مردم هر چیز نو و تازه و هر تغییری به صرف  ای عدهو برای  ها فرهنگدر بعضی از 

 های پدیده این، اما کنند میاستقبال  از آن ای عدهدلخواه و پسندیده است و  ،نو و متفاوت بودن

و رفتارهای  ها پدیدهنفوذ . شوند  میقدی دار ریشهبراحتی جایگزین رسوم  توانند نمیجدید 

زمان گاهی چند نسل را از سر  اینکه  است،نیازمند گذشت زمان  ها، در فرهنگجدید 

که بیشتر جلب توجه  ای غریبه های آدممثل (. 4910، فر رفیع)تا به انجام برسند  گذرانند می

و اکراه از  کاری محافظهدر جوامع روستایی،  رسد می. به نظر شوند میو کمتر پذیرفته  کنند می

ی کپری اگرچه به ظاهر ها خانهندگی در دارد. زریشه  فرهنگشانتازه در  های پدیدهپذیرش 

مورد مطالعه  در جامعۀخاص خود را نیز دارد.  های پیچیدگیو  ها ظرافت ولی ،نماید میساده 

شکلِ از سکونت، با وضعیتِ اقتصادی، شغل و فرهنگِ افراد تناسب دارد. استفاده  اینحضور 

دست  های پشتی دست بافت، حصیر، مَشک، کناره، زیراندازهایزندگی، مانند  یل سادۀاز وسا

دهد. مردم روستا از همه نظر با مردمِ شهر تفاوت  یمزندگی را نشان  این و ... سادگی بافت

کنند که با وضعیت  یمیی استفاده ها خانهمسکن است. در شهر، مردم از  ها آندارند که یکی از 

کنند که با  یمتا هم از مسکنی استفاده و مردم روس دارد تناسب شان زندگیدرآمد و روش 

 شته باشد.دا تناسب شان زندگیشغل، اقلیم و امکانات 

 برتر انگاشتن قوم و فرهنگ خودی . 1

بهترین شیوه و راه و  و راه و روش انجام کارها زندگی که شیوۀ باورند اینروستاییان بر 

ی خود و ها ارزشخودشان را با معیار فرهنگ و است. افراد روستایی شرایط زندگی  روش

دیگر باز هم به روش  های فرهنگو با وجود دیدن  کنند میو ارزیابی  سنجند میگذشتگانشان 

کنیم که در درون طبیعت زندگی  یمکنیم، احساس  یمزمانی که در خانه کپری زندگی ». بالند میزندگی خود 

ریزیم  تا خنک شود،  یمکردیم و زمانی که بر روی آن آب  یمکنیم. ما برای رهایی از گرما، آدوربند درست  یم
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ها هنوز در جلوی کولر  یرزنپیرمرد و پاحساس را نداریم.  اینکنیم که در جلوی باد کولر  یماحساس لذتی 

، در هوای آزاد ها شب معموالًافراد  این. گیرد می درد ها آندهند، بدن  یمکار را انجام  اینخوابند و زمانی که  ینم

بارد، دوست دارم درون کپر  یم نم نمزمانی که باران »ساله(.  09  ع )مولد.«  خوابند یمبیرون خانه و یا در کپر 

ی، یافت ا خانهکه در هیچ  کند، چنان لذتی دارد یمبرخورد  ها چوبیدن صدای باران زمانی که به شنباشم. 

 ساله(.  10)سمیرا. خ  «شود ینم
 و مقام شأن غرور، حرمت،. 9

از جهان که  ای نقطهدر هر  ها انسانکه  اند دریافتهشناسان ضمن تحقیقات خود  مردم

 این. ورزند میرفتارهای شخصی و روش زندگی خود را دوست دارند و به آن مباهات  ،باشند

به آن قوم مداری  شناسی مردمانگاشتن قوم و قبیله و فرهنگ خود است که در همان برتر

 . گویند می

، خودشان اند داشتهی که از گذشته ا تجربهافراد روستا بر اساس  ۀهم»روستا طبقِ نظرِ یکی از اهالی 

یم، ا شده بزرگی است که ما از زمان بچگی در آن ا خانهتجربی دارند. کپر  به صورتمهارت درست کردن کپر را 

یجه ما نیاز درنتیم. ا ساختهدیگر در حال کوچ بودیم، کپر  به جایدر زمان گذشته که عشایر بودیم و از جایی 

نداریم کسی برایمان خانه درست کند و برای ساخت خانه به او دستمزدی بپردازیم. ما کپر را با همکاری یکدیگر 

 طور  بهشود. برای ساخت هر کپر  ینمیی انجام تنها بهی دیواره آن بند چوبچون ساخت سقف آن و  ،مکنی یمبنا 

اما تعداد نفرات بستگی به نوع کپر دارد. برای ساخت کُتوک، آدوربند، گُمو و ؛ نفر مرد احتیاج است 1تا  1تقریبی 

اما برای ساختِ توپ و  ،به کس دیگر ندارند کنند و احتیاج یمیی آن را بنا تنها بهحتی کاوار، افراد خودشان 

 .ساله( 01 م )پنجعلی. «کنندتواند و باید افراد دیگر به او کمک  ینمیی تنها  بهکَنتوک، فرد 

 هنجارهای شرم و حیا . 1

و مقام از  شأنمناسب برای فروتنی و محترم شمردن  ای اندازهدر تمام جوامع، معیار و 

حد و  اینو به همین دلیل  گیرد میو در ذهن افراد جای  شود میطریق فرهنگ جامعه تعریف 

در هر جامعه ممکن  و مناسبحدود در هر جامعه با جوامع دیگر تفاوت دارد. رفتار شایسته 

حال هیچ فرهنگی نیست که مفهوم  ایناست در جامعه دیگر زشت و ناپسند به شمار آید. با 

مفاهیم با چگونگی رفتار و نوع  اینشرم و حیا در آن وجود نداشته باشد و بعضی اوقات 

 ارتباط افراد در یک سکونتگاه نیز بستگی و ارتباط دارد. 
. زنان در گیرد میپذیرایی و آشپزخانه در یکجا صورت  ها آنی جدید کوچک هستند و در درون ها خانه» 

ای که وارد  یبهغرکنند و در برابر مهمانان  یماست، آشپزی  جداشدهکوچک از پذیرایی  که با یک تیغۀ شپزخانهآ

زنان در  . در فرهنگ نبایستیو اعتقاداتی است که ما داریم ها ارزشدر تناقض با  اینراحت نیستند.  ،شوند یمخانه 

ی دیگری را در کنار خانه خود درست ها خانه، کار اینمقابل افراد غریبه در مکانی یکجا قرار بگیرند. ما باید برای 

. یا باید به همین پول نداریم ،هزینه زیادی دارد که آناما برای ساخت ؛ کنیم که زنان در خانه مجزا قرار بگیرند

   .ساله( 91 ت اردالن.) «تا آشپزی در درون آن انجام شود انه خود بسازیمشیوه زندگی کنیم و یا کپری در کنار خ
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 ی نسبیها ارزش. 0

باورند که  اینبر  ،روند میدورافتاده فنی به مناطق  های کمکمتخصصانی که برای  معموالً

اما اگر با عدم پذیرش مردم روبرو  ،را تغییر داد آنراشود  میو ای دارند  ساده  زندگیروش آنها 

 ،فهمند میمردم حرف آنها را  است اینواقعیت  .کنند میفرض  لیاقت بیادان و شوند آنها را ن

 . دانند میاما ارزش کار آنها را با توجه به روش زندگی خودشان قابل قبول ن
 شغل با متناسب . افراداست یدامدار و یکشاورز مردماصلی  شغل ۀ مورد مطالعه،که در منطقاز آنجایی »

 نیبهتر ،یزندگ نوع این با تناسب در و شوند  جابجا گرید مکان به یمکان از مجبورند چندین بار در سال خود،

 از یادیز مهاجرت علت افتاد، اتفاق که هایی یسال . خشکشود یم ساخته یراحت  به کهاست  یسنت مسکنِ مسکن،

 که را یفصول فقط کنند، یم کوچ خود یکشاورز محل به و کرده ترک راها  خانه افراد ،شد گرید یها مکان به مردم

 رایزیرا بکنند، به کپر احتیاج دارند،  یمافرادی که دامداری  .برند به سر میها  خانه در کنند، ینم یکشاورز

افراد را  اینتواند چند ماه نیاز  یممسکنی که  کوچ کنند. تنها که ناچارندعلف  تأمیندسترسی به مراتع طبیعی و 

 تخریب آن را، کرده و زمان برگشت به خانهکپر است که آن را برای اقامت چند ماه بنا  انواعین کند، نوعی از تأم

، حداقل امکانات را در داخل آن یعنی مهرماه استشروع کشاورزی زمان ساخت کپر کشاورزان، زمان کنند.  یم

افراد به سمت  گزینند. همۀ اقامت میگذارند و تا اردیبهشت و خرداد که پایان فصل کشاورزی است، آنجا  یم

ماند و به امور  یماوقات، مرد در خانه  ، بعضیگیرد میصورت  کار یمتقس معموالًروند،  ینمهای کشاورزی  ینزم

روند و تا پایان برداشت  یمهای کشاورزی  ینزمپردازد و زن و فرزندانش به سمت  یم ها دامباغداری و 

گذرانند و فقط یک ساعت در  یمهای کشاورزی  ینزممانند. افراد تمام طول روز را در  یممحصوالت در آنجا 

کنند. حتی غذای خود را در کنار زمین کشاورزیِ صرف  یمی را در شبِ درون کپرها استراحت ساعت چندظهر و 

  .ساله( 01 ش شاه محمد.) «کنند یم

 

 موانع اجتماعی تغییر:

 همبستگی و وحدت گروهی

بستگی و پایبندی مردم به شکل آرمانی روابط اجتماعی چشمگیر واروستایی،  در جوامع سادۀ

آنها  ۀعالق ل اعضای خانواده و دوستان به هم،تعهد متقاب ،در احساس شدیدویژگی  ایناست. 

به حفظ وحدت گروهی و انتقاد و مخالفت با رفتارها و گفتارهایی که بر خالف هنجارهای 

 . کند میگروه است، تجلی پیدا 

و کمک  خاطر بیشتربرای ایجاد امنیت  ،ای قبیلهوحدت و انسجام در جوامع با ساختار 

و حفظ همبستگی  احساس تعلقموارد الزم باعث تشدید نیاز به  در است، همچنین به یکدیگر

احساس شدت  اینبه  تواند میو ارتباط افراد با خویشاوندان  وابستگیست. ها آندر بین 

با مخالفت  معموالً ،اندازد میآنها را به مخاطره  های همبستگیکه  هایی نوآوریبیشتری ببخشد. 

کارساز باشد.  تواند مین ها طرح این ،چه همبستگی به وجود نیایدچنان و شود میشدید روبرو 
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دلپذیر زندگی و سود  های پدیدههمبستگی حاضرند از بعضی  ایندر مواردی حتی برای حفظ 

 (4913 ،ج. فاستر) صرف نظر کننداقتصادی هم 

خود بنا  ۀقلمرو طایف ۀدر محدود معموالًی کپری خود را ها خانهافراد  روستاها ایندر 

 شده مستقرای در مکان معینی  از روستا  یفهطاسند ندارند و هر  اکثراًها  ینزم اینکنند.  یم

. فرزندانی هم که اند فامیل ساکنانهمه نزدیک به هم ساخته شده است و همه  ها خانهاست. 

 ظهرهااز بعدکنند.  یمی خود را شروع زندگ وسازند  یمکپری را  ها آنکنند در کنار  یمازدواج 

فامیل به دور یکدیگر  ها شبپزند و  یمکنار هم در تنور نان  ها نهمه فامیل کنار هم هستند، ز

 شوند.  یمجمع 

یک واحد جمعی تولیدی  الزاماًآنها ۀ خویشاوندی، و رابطهمجواری خانوارها با وجود 

.  شود میدهند و هر خانوار مالکِ مسکن، زمینِ کشاورزی  و باغ خود محسوب  ینمرا تشکیل 

کمک کردن به یکدیگر برای ساختِ  همانندوجود دارد،  ها آنیان مناسبات همکاری م اگرچه

 ۀکپر، کمک کردن در مواقعی که جشن عروسی یا مراسم ختم دارند، اما شریک کار و سرمای

 یکدیگر نیستند. 
 ها آنبه هم نزدیک بود و  ها آن کردند، طایفۀ یمی کپری در کنار فامیل زندگی ها خانهزمانی که افراد در »

یی که در میان مردم وجود داشت، گرایش به ها سنتی طایفه خود بودند. یکی از ها سنتهنوز مقید به پایبندی به 

ای  یبهغررواج داشت. زمانی که خواستگار  پسر عموو  دختر عموازدواج فامیلی بود. ازدواج فامیلی بیشتر در میان 

که در  هایی یفهطادادند. اگر آن فرد از  یمآن فرد نظر باید بر روی اصل و نسب  هآمد، همه طایف یمبرای دختر 

شد و حتی  یمشدت با ازدواج  او مخالفت  بهها وصلت کرده بود،  یاهسبود یا با یکی از  اند، روستا به سیاه معروف

طایفه  سفیدان ریشبایست با مشورت  یمدادند. هر ازدواجی  ینمرا به خانه راه  ها آنبرای خواستگاری هم 

هست،  ها سنت، آن اند گرفتهی جدید مردم تا حدودی از هم فاصله ها خانههم که با ساخت  اآلنت بگیرد. صور

 .ساله( 93 ر زهرا.)« اما تا حدودی کمرنگ شده است

توسط دیوار و حیاط  محصورشدهاختصاصی  فضاهاینبود  به دلیلی کپری ها خانهدر 

هر خانه با کنار هم  نشستن به دور آتش و با نقل خاطرات و قصه برای  ساکناناختصاصی 

ارتباط مستمر و نزدیک باعث صمیمیت و ایجاد ارتباط هر چه  اینو  شوند می سرگرمیکدیگر، 

با یکدیگر  ها خانه این ساکنانهمه  تقریباًی کپری امنیت دارند چون ها خانه» .شود می ها آندر بین  تر نزدیک

، محافظت ها آن نه خالی است، افراد فامیل از خانۀنسبت خویشاوندی دارند. زمانی که اهالی خانه نباشند و خا

کنند. زمانی که مرد خانه نباشد، خیالش راحت است که مردان دیگر فامیل از زن و فرزندانش نگهداری  یم

کنند و با افراد غریبه،  یم آمد و  رفتان با افراد فامیل خیالشان راحت است که دخترانش ها خانوادهکنند، حتی  یم

ی جدید درست نشده ها خانهزمانی که »به گفته یکی دیگر از اهالی ساله(.  90 ح اله. روح) «تماسی ندارند

بودند، در کنار ما کپری  کرده  ازدواجکردند. خواهران و برادرانم که  یمبودند، همه خانواده ما در کنار هم زندگی 

بنا  ها خانه اکنون کهاما ؛ گذراندیم یمو در خانه یکدیگر  هم بابرای خود درست کرده بودند. ما تمام وقتمان را 



 1396 ، بهار و تابستان1 شمارۀ نهم، دورۀ ،(شهری-روستایی) محلی توسعۀ  11

 
 10 ع زینب.) یمشدشدند، خواهرانم در مردهک زمین خریدند و آنجا خانه خود را درست کردند و ما از هم دور 

 ساله(.

 

 گیری نتیجهبحث و 

 ۀویش مانند یمیمفاه که است یچندوجه یمسکن ،ییروستا مسکنِ مطالعات نشان داده است

 که شد مشخص سان نیبد. ردیگ یدربرم را ساکنانش یاجتماع گاهیپا و تیهو فرهنگ، ست،یز

 مسکنِ یطرف از. هاست آن یهردو حاصل بلکه سکونت، محل و اشتغال برای صرفاً نه مسکن،

 تیکل ،عینم کارکرد و ساخت با آن عناصر و اجزا از کی هر که است یقرارگاه ییروستا

تعامل عوامل طبیعی، اقتصادی، خویشاوندی،  ؛ کلیتی که نتیجۀندده یم شکل را یا کپارچهی

است. در حقیقت الگوی مسکن  روستایی و... در جامعۀ ها ارزش، باورها سبک زندگی،

عناصر دیگر فرهنگ روستایی در سازگاری  است که با کلیۀ درازمدتروستایی حاصل تجارب 

 .شودرات بنیادی در فرهنگ جامعه باعث تغیی تواند میکامل است. لذا هر نوع تغییری در آن 

ی ساده به وضوح ها خانه ایندر ساخت  و... باورها، اقلیم، اقتصاد ،نگ و تکنولوژیفره تعامل

 . شود میدیده 

 کپری:ی ها خانهو معایب اقتصادی  شاخص مزایا

برای  کوتاهزمان  ارزان بودن،ینی مزیت اقتصادی کپرنشی تحقیق نشان دادند که ها داده

مصالح بومی، همسطح بودن، امکان احداث در نزدیکی محل استفاده از تکنولوژی و ساخت، 

در عین حال  .سترا دارادریافت وام مسکن و ، عدم نیاز به خرید زمین ضد زلزله بودن، کار

 ی جدیدها خانهبرای احداث  که درحالی خواهد داشت. را نیز در پی سوزی آتشمعایبی چون 

امنیت بودن و  تر شکیل کپرهاتنها امتیاز آن در مقایسه با  فوق وجود ندارد. از مزایای یک هیچ

بودن،  کوچککم نبودند:  روستاییاناما معایب آن هم از نظر  ؛است سوزی آتش بیشتر در مقابل

ماندن، نیاز به زمان  کاره نیمهدریافت وام،  به دلیلشدن بدهکاربودن،  بر هزینه، گرایی تجمل

اقتصادی زنان، نیاز به مصالح و  های فعالیتساخت طوالنی، دور بودن از محل کار، کاهش 

... است. از طرف دیگر مسکن جدید یک کاالی اقتصادی محسوب  تکنولوژی غیر بومی و

روستایی باید  خانوارهای. دهد میقرار  تأثیر، زیرا اقتصاد خانوار روستایی را تحت شود می

ایل خانگی و پرداخت اقساط برای در اختیار داشتن زمین، ساخت و تعمیر، مصالح، خرید وس

از مشکالت اساسی  ها هزینه اینپرداخت کنند.  پول و ... وام مسکن، خدمات رفاهی ماهیانۀ

 ی کپری بیشتر شود.ها خانهبرای زندگی در  ها آنباعث شده تمایل  که است روستاییان
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در روابط  در حقیقت مسکن جدید روستایی نقش مهمی در وابستگی به شهر دارد.

. فرد جریان پول را از روستا به شهر سرازیر کرده استنبوده و  تأثیر بیی شهر و روستا اقتصاد

با زندگی  حالی که، در لحاظ وابسته به شهر استمسکن جدید از هر روستایی با زندگی در 

هدف دولت از ساخت مسکن جدید مبارزه با فقر بود که به نظر  در مسکن سنتی چنین نیست.

ی کوچک ها خانهبا  روستاییانزیرا  ،هدف رسیده باشد اینبه  ،طرح اینبا اجرای  رسد مین

. شود میمسکن جدید تنها مکان زندگی افراد عوض  با خود نیستند، قادر به انجام امور روزمرۀ

فقر فرهنگی، فقر اقتصادی  .رود نمیاز بین  عمالًی جدید ها خانهزندگی در محرومیت افراد با 

عدم رای کشاورزان و بمناسب  های زیرساختنبود  ،درمانیمشکالت از جمله  و فقر خدماتی

لی فقر است. به همین دلیل است که علت اص ،محصوالتبه موقع فروش امکانات الزم برای 

 .اند نکردهچنان زندگی در کپر را رها هم روستاییاناغلب  ،با وجود ساخت خانه

، نسبت سازگاری آن با اقلیم منطقه دیگر کپرنشینیمزایای  تحقیق های یافتهبر حسب 

نوع  اینهوا، گردش جریان هوا و طبیعی بودن از مزایای  تهویۀ است. خنک بودن در تابستان،

و کمتر  پذیری آسیبی جدید از مزایای گرمایش زمستان، ها خانه حالی که در مسکن است.

استفاده از  د.س شدن خانه در باران و ... برخوردارنبیشتر در مقابل خزندگان، طوفان، خی امنیت

باعث شده است که  ،کولر گازی برای خنک کردن، بخاری و چراغ نفتی برای گرم کردن خانه

آن برای اکثر اهالی  که هزینه پرداخت و تهیۀ دنزیادی نیاز داشته باش انرژیید به ی جدها خانه

کپر را با خار خانه و یا کولر آبی خنک و با کدوم گرم  ،سنگین است. در حالی که مردم منطقه

اسی طرح و غیر کارشن این ناکارآمدیاز  ،در فصل گرمابه کپر،  ساکنان مراجعۀ. دارند مینگه 

 یجه رسیدیم،نت اینبه  ،پرداختیم وقتی به مشاهده زندگی مردم روستا  .حکایت داردبودن آن 

برایمان  گیری نتیجه این پرتعدادمان های مصاحبهپر کردند و که اهالی  هایی نامه پرسشدر  بعدها

. از گذرانند میی کپری ها خانه در تقریباًرا  شان زندگیکه مردم تمام طول سال  ،به اثبات رسید

زمین میزبان اصلی در کنار  کپر ،تا اردیبهشت که زمان کاشت و برداشت محصول است مهرماه

باز برای  برند میخود بسر  دائم های سکونتگاهکه افراد در  مهرماهست و از اردیبهشت تا اهالی

 است. اصلی میزبان رهایی از گرما، کپر

متر  18تا  41) ی جدید با مساحت کمها خانهبا ساخت  توان میا در چنین شرایطی آی

 اینسخن آخر اینکه حذف یا ایجاد تغییرات بنیادی در  سخن گفت؟ کپرنشینیاز پایان  مربع(

دارد. ایجاد هر گونه نیاز اقتصادی  ،فرهنگیبه تغییر در ساختار اجتماعی، نوع سکونتگاه 
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به  تواند میآن  ۀ، زیرا نتیجشود نمیی توصیه بدون انجام مطالعات تکمیلمدت  کوتاهتغییری در 

 که خود آغاز بحران دیگری است. شودمنجر  شهرها بهو در نهایت مهاجرت  فروپاشی

 

 منابع

 .19. ش فصلنامه تحقیقات جغرافیایی .مساکن سنتی بلوچ (.4910) محمد سعیدجانب الهی، 

 .اجتماعی و اقتصادی آن پیامدهایتحول الگوی مسکن روستایی و  (.4911) محمد مهدی ،رحمتی

 .شهرسازیمسکن و  وزارت ،توسعه مسکن در ایران های سیاستمجموعه مقاالت دومین سمینار 

 و خوراک بر هیتک با کهنوج در سرتک یروستا ینگار مردم یبررس (.4901) ناصر ه،یاستخروئ ییرضا
 علوم دانشکده رفیع فر، الدین جاللبه راهنمایی  ارشد، یکارشناس نامه یانپا .مسکن و پوشاک

 .تهران دانشگاه یاجتماع

، شماره نامه پژوهش .اجتماعی و نقش آن در توسعه فرهنگی یآنتروپ (.4910) الدین جاللیع فر، رف

  (10-01)صص  4910اول، سال اول تابستان 

 41.مسکن و محیط روستا، ش نشریه پدیدار شناسی مسکن روستایی،(. 4938محسن ) ،سرتیپی

تهران، انتشارات  .معماری روستایی به سوی سکونتگاه مطلوب شناسی آسیب (.4900) سرتیپی، محسن

 شهیدی

سید مهدی ثریا. ناشر، وزارت فرهنگ و ارشاد  :ترجمه .جوامع سنتی و تغییرات فنی(. 4913)فاستر. ج 

 اولچاپ  اسالمی. تهران

 .پنجم چاپ تهران، ،نی نشر ،یلیجل یهاد :ترجمه .یفیک قیتحق بر یدرآمد(. 4934) اووه ک،یفل

الگوی جدید  شناسی آسیب (.4939) محمدامین. حجتی پور، محمد. روستا، مجتبی قدیری معصوم،

ش.  ،فضایی ریزی برنامه .شوسف نهبندان( مورد: دهستان)مساکن روستایی از منظر توسعه پایدار 

 41-4، ص 41

 یها شاخص با کرمان استان یها یسال خشک یابیارز و شیپا(. 4931) صادق ،یمیکر زهرا، ،یمیکر

 . یهواشناس و آب یمل کنفرانس. یهواشناس یسال خشک

 های طرحبررسی مشکالت و موانع اجرایی  (.4904)علیرضا  ،خواجه شاه کوهی، خلیل ،کالنتری

اقتصاد  .روستایی در شهرستان گرگان خانوارهای سرپرستانبهسازی و کالبدی روستایی از نظر 
  .91 ش ،کشاورزی و توسعه

مروری بر تحوالت بهسازی مسکن روستایی و  (.4934)مهدیان عزیز اله و سرتیپی پور، محسن 

 41-9، ص،418، شماره مسکن و محیط روستا .آتی انداز چشم

 .سوم جلد تهران، ر،یرکبیام انتشارات .ی معینفارس فرهنگ(. 4914) محمد ن،یمع

 

   


