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 چکیده
 

سبب  مؤلفه. این رود یممتخصص به شمار  پرور دامابعاد زیستی جوامع  یتمام بهتحرک یک عامل کلیدی در صورت بخشیدن 

کوچ  پرور دامدیگر فرهنگِ مادیِ جوامعِ  یها یژگیو. از شود یمپویایی در رفتار و در تعاقب آن پویایی در فرهنگِ مادی این جوامع 

اول یعنی تحرک است. بخشِ  مؤلفهاز  متأثراشاره نمود که خود  ها آنفرهنگیِ مرتبط به  البِ موادغ یریپذ زوالبه  توان یمرو، 

نمودی از  عنوان بهمعماری زیرا  رود یمموضوعِ اصلی این پژوهش به شمار  مذکور جوامع یها گاه سکونتمعماریِ  رمنقولیغ

ساختار اقتصادی و  دهنده نشان تواند یمفرهنگی و سازواری با زیست محیط، فراتر از خود  کوشش انسان در راستای انطباقِ

 ،کوچ رو پرور دامجامعه  یک تحرک و اسکانبر اساس الگوی و موردی در یک مطالعه  حاضر شپژوه اجتماعی جوامع انسانی باشد.

 برایقرار داده، و  موردبررسیو شناسایی کوهستانی  یاندازها چشمرا در  یگاه سکونتمعماریِ  یساختارهاطیف وسیعی از 

نشان می و، پیشنهادرا فرهنگی  -اجتماعی و تاریخی -صادیزمانی، اقت -مکانی الگوی سه ،موردمطالعه معماری مختلف یها گونه

 دهنده نشان تواند یمچگونه  سازواری یافته و یطیمح ستیز یاندازها چشمدر  چگونه کوچ روپرور جوامع داممعماری دهد که 

در مطالعات یک مقیاس  عنوان به توانند یمکه  شود یمپیشنهادی  ییالگوها تیدرنها باشد.اقتصادی این جوامع  -ساختار اجتماعی

 .دنبه کار گرفته شوی شناس مردم باستان
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 مقدمه. 1

ترین  های زاگرس است که از اصلی ترین مناطق پرورش بز و گوسفند در خاور نزدیک، کوه یکی از مهم

ی گردد. در هرکدام از چند منطقهپروری محسوب می های مختلف دام ی روشگیری و توسعه بسترهای شکل

متفاوتی از تولید دامی و  های گونه، (Kardin et al. 2003: 25; Abdi, 2015)پروری جهان  ی دامعمده

محیطی ایران، معلول سازواریهای  فتارهای گوناگون زیستپروری در با . داماست یافته تحولسازواری ها 

ها ها و روند این سازواری این جوامع، محرکصادی ی ساختار اجتماعی، اقت بامطالعهتوان  مختلفی است که می

استنباط ساختار اقتصادی و اجتماعی جوامع کوچ رو مطالعه معماری،  یها راهیکی از  را شناسایی نمود.

کوچ  پرور داممطالعه معماری جوامع نمودی مادی از تطابق فرهنگی این جوامع با زیست محیط است.  عنوان به

یکی از  تواند یم یشناس مردم باستان کاربست آن در مطالعاتمذکور و  یساختارهارو معاصر برای درک 

تحرک بر اساس الگوی و   (1)موردیمطالعه  در قالب یکاین پژوهش . جوامع باستانی باشددر  مؤثر یها روش

 یطیمح ستیز یاندازها چشمرا در  معماری یساختارهاطیف وسیعی از  کوچ رو پرور دامجامعه  و اسکان یک

بوده  ینگار مردم  روش به این پژوهش در یها داده یگردآور قرار داده است. موردبررسیشناسایی و کوهستانی 

ی موردمطالعه(، مصاحبه در میان مراتع سردسیری و گرمسیری جامعه 94تا  92) از سال ی مشارکتی و در قالب مشاهده

، شناسی انسان یکردهایروی با مطالعات نیازا شیپ صورت پذیرفته است. سال( 80تا  60)پانزده نفر بین سنین 

صورت زاگرس  متحرک پرور دامپژوهشگران بر روی معماری جوامع  بسیاری از و معماری توسط یشناس باستان

در  یشناس مردم باستانو  ینگار مردمبا رویکرد  تسونو پتی وا مطالعات فرانک هول  شامل، که گرفته است

و  (1360) بهاروند (Cribb, 1984, 1991)راجر کریب ، ((Hole, 1993, 2004; Watson, 1996میان عشایر لر

. شود می (1393، افشاری و پوردیهیمی، 1391چی، )لفافمعماری و مطالعه ساختار های  (1390)پیر محمدی 

به مطالعات فیلبرگ  توان یم، آالچیق چادر اهیسی موقت از قبیل ها منزلگاهدر مورد انواع  یطورکل بههمچنین 

 محیطی یستز انداز چشمعالوه بر معرفی عناصر مختلف معماری و  هدف پژوهش  اشاره نمود. (1372)

بر  نبنیادی الگوی سهارائه در قالب یک مطالعه موردی،  کوچ رو پرور دامی جوامع ها گاه سکونت گیری شکل

مفاهیم مختلف اجتماعی، فرهنگی؛ و شرح  -اجتماعی و تاریخی -تصادیزمانی، اق -مکانی متغیرهایاساس 

اجتماعی،  یها ردهی مطالعه شده است. در این مطالعه تفاوت ها گونهیاسی قابل استنباط از اقتصادی و س

 تحوالتو  اند داشتهی همزیستی طیمح ستیزمردمانی که با معماری متفاوت در یک قلمرو  اقتصادی و سیاسی

بر اساس تجربه زیستی در طول زمان  ستیز طیمحصورت گرفته در ساختار معماری در راستای سازواری با 

کوچ رو  پرور داممعماری جوامع  که شود یممطرح  گونه یناپرسش اساسی این پژوهش دو . شود یمنمایان 

اجتماعی و  -اقتصادی یساختارهاو  یابند یمسازواری  و قشالق( ییالق)در  مکانی و زمانی یبسترهاچگونه در 

 کوچ رو قابل استنباط است. پرور دامامع فرهنگی چگونه از معماری جو -تاریخی
 

 قشقایی ای یلهقباتحادیه  و سیاسیِ اجتماعیساختار اقتصادی، . 2

، و یده سازمانی مختلف یها گروه متشکل ازاجتماعی -سیاسی مراتب سلسلهدر درون یک  مردم ایل قشقایی

وقت  تمام پرور دامای متشکل از جوامع  اتحادیه قبیله یک که در قالبِ شده یمهر گروه با یک یا چند رهبر اداره 

این  مردمان بیشتراما  (.265: 1343)فیلد،  است شده یمتعریف وقتِ یکجانشین  رو و جوامع کشاورز تمام کوچ
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را  دهد که بخشی از سال را در مناطق سردسیری و بخش دیگر آن وقتی را تشکیل می تمام پروران دام ،اتحادیه

دستی در  تولید و توزیع گوشت در درجه اول و تولیدات کشاورزی و صنایعو رمسیری سپری در مناطق گ

برای تشریح این شیوه  .داشته استقرار  ها آن های دامی در درجه سوم اهمیت تولیدی درجه دوم و فرآورده

که  طوری فاصله اندکی میان کارگر و ابزار تولید وجود دارد به باید توجه داشت که (وقت تمام یپرور دام)تولید 

در درجه  کهترین ابزار تولید است  شوند. زمین مهم می در نظر گرفتهآوری تولید  چوپان و داس به معنی فن

از هر منطقه که  سته استتوان هر عضو میو  بودهکل قبیله  شود. اصوالً زمین متعلق به دوم باعث اعتبار می

استفاده کند که این مهم خود به ازای اتحاد با رهبران ایل ممکن بوده  آید به شمار می  های سنتی قبیله ینزم

داری در  صادی، گلهاقت ازنظربرای نخبگان  .(2)است نموده یمو تضمین  ینتأماز زمین را  یبردار بهرهکه حق 

پرور برای تثبیت ثروت بیشتر به خرید  زیرا نخبگان جامعه دام (Salzer,1974: 193)درجه دوم قرار دارد 

 (.190: 1396، بِک، 31-30: 1387)علیزاده، آورد  های کشاورزی روی می زمین

مردم که به ابزار تولید  یتپرجمعو طبقه کوچک حاکم ثروتمند و یک بخش بزرگ و  الیه یکاز  ها ییقشقا 

 شده یلتشکدسترسی دارند و دو گروه کوچک دیگر که برای بقا به دیگران وابسته هستند )زمین، آب و احشام( 

چهار طبقه بر اساس اجتماعی ایل قشقایی -در تشریح نظام اقتصادی (Holt, 1976، 271: 1396بِک، است )

از طریق  اه آنثروت  دسترسی به ابزار تولید قابل استنباط است. سطح اول شامل نخبگان ثروتمند سیاسی که

و کشاورزی و دامی، مالیات و خراج ایلی  یها فرآوردهعظیم و فروش  یها گله مالکیتو اراضی، کنترل امالک 

تجاری توسط بازرگانان حاصل امنیت  ینتأماز اعطای امالک و پول از سوی دولت مرکزی، دستمزد  همچنین

گیرد، دارای موقعیت ممتازی  یدربرم . سطح دوم نظام اقتصادی اجتماعی که اکثریت ایل رااست شده یم

 یها گله. مردمان این سطح اند داشتهاما دسترسی کافی به ابزار تولید برای گذران زندگی خود را  اند نبوده

دامی خود را  یها فرآوردهو برای به دست آوردن مایحتاج خود،  کردند یم یکشاورزاختصاصی خود را داشتند، 

. دسترسی اند بودهخود به دیگران وابسته  امرارمعاش. دسته سوم و چهارم برای دندکر یمیا مبادله  فروختند یم

بسیار متنوع بود. دسته سوم شامل  یستیز هم، میزان تحرک و شیوه یسودآورآنان به ابزار تولید، میزان 

-275: 1396)همان، کاال هستند  آوردندگانو دسته چهارم شامل نوکران، کارگران، فراهم  شترچرانانچوپانان و 

از  آن رأسهمانند یک هرم در نظر گرفت که در  توان یمرا ای قشقایی  اتحادیه قبیله ساختار سیاسی (281

، قرار دارند که سفید ریشو به ترتیب تا قاعده آن کالنتر، کدخدا،  ای( ) کنترل کل اتحادیه قبیلهبیگ  ایلخان و ایل

 ,Beck، 1396، بِک، 1383؛ ابرلینگ، 1384)ایوانف، دارند عهدهو بنکو را بر  ایل، طایفه، تیره یده سازمانبه ترتیب 

1991).  

اقتصادی،  یها ردهاجتماعی در قالبِ  های ینابرابرجامعه قشقایی نتیجه گرفت که در  توان یماز مطالب باال 

یافته معماری این جوامع نمود  خصوص بهبه همین سان در موادِ فرهنگی و  که اجتماعی و سیاسی موجودیت،

 ساختاری در  یها تفاوتاقتصادی، اجتماعی و سیاسی در ایجاد  یها مؤلفه یرتأث. این مهم برایِ درک است

 است. یتاهمبافت مکانی و زمانی بسیار حائز یک در  این جوامع معماری
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 ها گاه سکونتمعماری  گیری شکلآن بر  تأثیرتحرک . 3
  کشند یمجوامع برای امتناع از کمبود و مناقشه بر روی زیست محیط  کهاست  یا نقشه سانِ به تحرک

(Gamble and Boismier, 1991: 5) گیرد. این کلمه بیشتر به  در مقابل عدم تحرک یا یکجانشینی قرار می و

، انواع دام، وهوا آبیک فضا. تحرک نوعی سازواری با زمین،   فضاها داللت دارد تا مکانی در بین  حرکت در

رونی شامل اقتصاد، سیاست و دیگر، استقرارهای بومی و نیروهای بی کوچ روی ها گروهکیفیت منابع طبیعی، 

نوعی سازواری با اشکال گوناگونی از متغیرها است که به تضمین معیشت مردمان و خصومت، یا به عبارتی 

درخور توجه است: محیط و مسافت. جوامع متحرک کند. دو بُعد در تحرک وجود دارد که  کمک می ها گله

ی فصلی، چندان برای  دوگانهکنند که عموماً به دلیل فقدان بارش یا وجود دمای  هایی را اشغال می ینزم

کنند که قادر به  های جغرافیایی را اشغال می یتموقعرو مردمان متحرک  ینازاکشاورزیِ ثابت مناسب نیستند. 

های  )در شکل پروری دام (.Hole, 2009)ی کشاورزی نیستند  یهپازندگی یکجانشینی بر حمایت و پشتیبانی از 

های حیوانات رسته سم داران در چند مکان  از زمانی که اهلی سازی گله های متفاوت از تحرک( مختلف و درجه

ناپذیر از جامعه انسانی و اقتصاد، و همچنین، شرق نزدیک در حدود  مختلف از جهان آغاز شد، به بخش جدایی

بسته به تحول راهبردی آن در طول  پروری دامتحرک در  میزان (.Abdi, 2015) شدهزار سال پیش تبدیل  12

توان میزان و نوع تحرک  می یطورکل بهدر نوسان است. اما  یدکنندهتولمکانی و زمانی جوامع  یها بازهتاریخ و 

شکلی از دامداری است که  (Mobile pastoralism) متحرک یپرور دام نمود. بندی یمتقس صورت ینبدرا 

با  معموالً. این جابجایی شود میهای کشاورزی روستاییان محدوده زمینها در فراسوی شامل جابجایی دام

 Transhumant) یچراگاه گرد یپرور دامشوند. گیرد که از روستا دور می روی صورت می چند روز پیاده

pastoralism) متحرک است که  یپرور دامای از همان نوع قبلی، یعنی صی شده، شکل تخصّیپرور دام گونه ینا

صورت اردوگاه، با  ؛ امّا تفاوتی که دارد این است که این محل سکونت بهشود میمبتنی بر یک محل سکونت 

 Nomadic)ویکوچ رَ یپرور دام گیرد.توجه به جابجایی فصلی گله حیوانات در بین مراتع مختلف صورت می

pastoralism) که اساس آن   شود یمتعریف  یپرور دامنوعِ تحرک در  ینتر گستردهو  ترین یینها این شیوه

در  منظمدر طول سال است. این تغییر و جابجایی  منظمکامل و تغییر محل سکونت  یپرور داممتکی بر 

 ,Abdi)شده است ساختهموقت اردوگاهی در آنجا  گیرد که منازلِامتداد مسیرهای افقی یا عمودی انجام می

که در بخشی از جوامع انسانی  معیشتی راهبرددرک درست از مفهوم واقعی این شیوه تولیدی و  برای .(2003

 تصور نمود پروری دام -ی اجتماعی را در امتداد یک خط سیر سلسله مراتبی کشاورزیها گروه باید وجود دارد

 پروری دامتوانند درجه وابستگی به تولیدات  می یرهامتغاین شده است.  یمترسمختلف  متغیرهایکه بر پایه 

 امرارمعاشی ها روشدیگر  برخالفحاصله از امکانات موجود باشند که از راه چوپانی و  درآمدبوده و یا اینکه 

 .(Cribb,1991: 18)آیند به دست می

 

 متحرک پرور داممعماری جوامع و  محیطی یستز انداز چشم. 4

 مؤلفهغالباً از یک  محیطی یستزانداز  چشم یکمتحرک، در  پروران دام یها گاه سکونتیک از مکان گزینی هر 

که در قالبِ دو بعدِ مکانی و زمانی در هر مرحله از چرخه حرکتی این جوامع تعریف  کند یمبنیادین تبعیت 
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از دسترسی متشکل  طورمعمول به محیطی یستزانداز  چشم یکدر  گاه سکونتطبیعیِ هر  یرساختز. شود یم

ارتفاع و شیب مناسب جهت عبور آب باران، محصور بودن جهت مهارِ باد و  (146: 1379)دارک تع و آب به مر

 (3)اقتصادی-فرهنگی های یرساختزو  ؛ها زمستانذخیره انرژی گرمایشی در  حداکثربودن جهت  یرگ آفتاب

دی و اقتصا یها کنش برهماز فاصله با زمین های کشاورزی،  اند عبارت ها گاه سکونتبرای مکان گزینی 

اجتماعی است که  یها رده، امنیت و گزینند یمدر نزدیکی آن سکنی  ها تابستانکه  ییروستاهااجتماعی با 

با غالبِ  نامتعارف یانداز چشماجتماعیِ باال در  رده بایک گروه   گاه سکونتیک  شود یمبرای مثال سبب 

 زمستانی شکل بگیرد. یاه گاه سکونت
 

 متحرک پروران دام یها گاه سکونتساختارِ معماری . 5

از معماری وابسته به  گونه ینااست.  متحرک پرور دامجوامع ی معماری بومی ایران، معماری ها گونهیکی از 

متحرک،  پرور دامجوامع . در نظر گرفت ها آن ترین یادیبن توان یم را تحرکعاملِ  کهاست گوناگون  مؤلفهچند 

 درحرکتخاص از قلمرو اختصاصی خودشان  یا نقطهدر هر مرحله از سال، در امّا سیال  مند نظام یطبق الگوی

معماری کلیِ  یبند صورتاجتماعی،  -و اقتصادی محیطی یستز یربناهایزاز  یا مجموعه عالوه بر اینهستند. 

وابسته  یکجانشین، بیش از جوامع متحرک پرور داممعماری جوامع  دهند. می شکلکوچ رو را  پرور دامجوامع 

است که مسبب موجودیت بنیادینِ این  ییها ساختطبیعی و بوم   اندازِ چشمژئومورفولوژیکی و  ساختارهایبه 

 متحرک پروران دام از ساختار معماری عیجز برده نام عواملِ، یا به عبارتی. روند یمبه شمار  ها گاه سکونت

 ،ذخیره انرژی ،(چوبی های یرکد و  موی بز ) ، چادرها یاهس دهنده یلتشکمواد  یتماهبنا به  زیرا شود میسوب مح

 گاه سکونتعواملی هستند که یک  ترین اصلی، عبور دادن جریان آب بارانو  مهارِ بادهای شدید ،تعدیل دما

 . کند یمطبیعیِ پیرامونی خودش  انداز چشم یها مؤلفهفصلی را متکی بر 

در یک فضا در ها  یتفعالنظامی از  ،(ینیچادرنش یها گاه سکونت) کوچ رودام پروران  جوامع یها گاه سکونتدر 

ی اصلی زندگی خانوار هادر فضا رفتاری یدهتن درهمبه وجود آمدن یک بافت دهد که باعث  طول زمان روی می

ین، توالی بنابراها هستند.  یتفعال برای رویدادِ مکانیی پوشان همدارای  ها گاه سکونت. در این حالت، شود می

دهد و به عدم نیاز به  روی می ها قرارگاهی توالی و تفکیک فضایی جا بههای در یک فضا  یتفعالزمانی مناسب 

یت محیطی قابلیک  عنوان به. از این نظر توالی زمانی شود میتدارک فضاهای بیشتر در محیط مسکن منتهی 

این  .(1393)افشاری،  شود میی روش زندگی منجر ها هرواهاست و به رعایت عادت  یتفعالی توال بهدر خدمت 

مهم برای استنباطِ کارکرد فضاها و همچنین در تفسیر کاربری ساختارهای معماری بسیار  نیاز یشپاصل یک 

فضاهای معماری مربوط به  است، کوچ رو پرور دامدام، اساس معیشت زیستی جوامع  مهم است. از جایی که

این عناصر گاهی به معماری مسکونی  .آید یمبه شمار  برده نام یها گاه سکونتاز  ناپذیری ییجدابخش آن نیز 

 .گیرد قرار می آناز  بافاصلهاست و گاهی  متصل
 

 عناصر معماری. 6

است. در خاور نزدیک دو نوع چادر وجود  به شیوه کوچ روی یزندگ و چادر، مشخصه اصلی معماری موقت 

مختلف، تحول  یاهایجغرافسیاه که در  یچادرهادر آسیای مرکزی و دیگری  دارد. یکی یورت یا کیبیتکا
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سیاه که موضوع اصلی این مقاله است، از قطعات جداگانه  یچادرها(. Cribb, 1991: 86) اند یافتهمتفاوتی 

؛ برای زندگی در گرما و باران مناسب و ظاهر آن شوند یمچوبی به هم متصل  های یخماز موی بز و  شده بافته

 متناسب با فصول گرم و سرد، متغیّر است. 

 
 زمستانی چادر یاهسیک  شده یبازسازطرح : 1طرح 

          
 متفاوت اجاق یها فرم: سه نمونه از 1عکس 

 

از عناصرِ منقول  دودستهکوچ رو متشکل از  پرور دامجوامعِ  یها گاه سکونتمعماری  دهنده یلتشکمواد 

 یها مؤلفهاز ترکیب همه است.  یرمنقولغچوبی، و عناصر برجایِ  های یرکدزایل شونده همانند چادر و 

. این یابند یمموجودیت  ها آنرفتاری در میان  یها بافت شده یک ساختارِ پیوسته پدیدار شده که برده نام

میان عناصرِ  توان یماز دو طیفِ رفتاریِ انسانی و دامی است. گرچه  ای یختهآم رهمدبستر  ها گاه سکونت

رفتاریِ انسان و دام بسیار به  یها بافتمعماری مربوط به انسان و دام تمایز قائل شد اما در بیشتر موارد قلمروِ 

 .شود یمیخته آم درهمهم نزدیک و گاها 
 

)شکل نام برد دام پروران کوچ رو  یها گاه سکونتعنصر معماری  ینتر ثابت عنوان به توان یم رااجاق : اجاق. 1-6

مکانی و زمانی  مؤلفه، چادر یاهسبسته به مدّت زمان برپایی  ها اجاقکاربرد و ساختار  (15، 12، 3: 1

دامی،  یها فرآوردهتولید  :مثال عنوان به)( کاربری یرسردس: تابستان در سردسیر یا زمستان در مثال عنوان به)

 ها اجاق، بلندمدت یها گاه سکونتدارد. در  یمتفاوت اجتماعی ساختار یها ردهو  یا گرمایشی( یا آشپزخانه

 .شود یممشاهده گل، اندودی از  ها آنمحافظ سنگی و بعضی مواقع بر روی  های یوارهد
 

که در هر مرحله از چرخه سکونت فصلی  روند یمبه شمار عناصر معماری  ترین اصلیاز سکوها هم  :سکو. 2-6

)   گیرد یمو ترکیب عناصرِ متفاوتی را به خود  ها اندازه، ها شکل اجتماعی مختلف یها رده سطوح و در میانو 

ایجاد مکانی باالتر از سطح زمین برای  ،سکوها موجودیت. اساس (18، 14، 11، 10، 8، 7، 1 شماره یها سازه :2 طرح

تنها  سکوهااین  .است شده گرفتهدر نظر  درون چادربه جلوگیری از جریان آب مهارِ شیبی است که جهتِ 

به  ها بارش، و شوند یمبرپا  ها دشتدر میان  چادرهااز مراحل جابجایی، یعنی در فصل تابستان که  یکیدر

بهترین  از یکی آنترکیبِ دیگر عناصر وابسته به  با سکوهااندازه شوند.  ، ایجاد نمیرسند یممیزان خود  حداقل
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دیوار، کف  عناصری همچون  .رود یم، به شمار خانوار ساکن در آن اجتماعی_درک ساختار اقتصادی یها روش

، ویژگی سیال معماری و معیشت (9 شماره، سازه 2 سازه) ذخیره آب یها حوضشده یا گل کوب،  یزیر شن

یا  موجودیتعامل اصلی  توان یماجتماعی را  یها ردهو  محیطی یستز انداز چشماست که  کوچ رو پروران دام

)گورِه( یکی دیگر از عناصر مربوط به  گندم سازی یرهذخ یها چاله. به شمار آورد این عناصر موجودیتعدم 

به میزان اندکی  در در فصل زمستان . دام پروران کوچ رواستکوچ رو  پرور دامجوامع  یها گاه سکونت

از نیز خود  کشاورزی. این جوامع برای ذخیره محصوالت پردازند یممصارف خانگی  ینتأمبرای  کشاورزی دیم 

در اوایل  ها چالهاین . اند گرفته یمشده با سنگ شکل  یندورچکه گاهاً  نمایند یمعمیقی استفاده  یها چاله

قرار  مورداستفادهو در فصل پاییز و هنگام بازگشت از مراتع سردسیری،  شده یماندود  گل کاهن با تابستا

، سازه 7 طرح)  آغلو   (6، 5، 4 شماره :2 طرح)آخور  به توان یممربوط به دام عناصر معماری از است.  گرفته یم

. هریک از این عناصر روند یمبه شمار  کوچ رودام پروران معماری  ناپذیر یکتفکاز عناصر که نام برد   (8شماره 

شاخ و برگ  از  آغلاست. ممکن است تمام یا بخشی از  و ثروت صاحبان آن دام تعداد دهنده نشانمعماری 

)عکس  شود میچین استفاده  خشکِ یها سنگساخته شوند ولی در غالب موارد از  (2عکس  ) منطقهدرختان 

در  ها آن نرسیدن به و آسیب  یردهیشکنترل  کم سن که در جهت یها دامبرای  کوچک و مجزا یها آغل (.3

، 7؛ طرح 4، سازه 6؛ طرح 16، سازه 2طرح ) شود میمنزل گاه ساخته  جانِب پشتیِیا در بزرگ و  یها آغلنزدیکی 

مربوط به  یها سازه، ها گاه سکونت غالبِدر نزدیکی ، (3، سازه 13،  طرح 7، سازه 11؛ طرح 10، سازه 8؛ طرح 7سازه 

طوایف  ینوانخباالی اجتماعی مانند  یها رده یها گاه سکونتدر  اما یک استثنا، شود میدام مشاهده  یدار نگه

حتّی هیچ  ی از آنمعیّن یا فاصلهتا  ، بلکهشود ینمدام در آن دیده  یدار نگههیچ معماریِ مربوط به  تنها نه که

 . شود ینممشاهده دیگری هم معماری مسکونی 

  
 از سنگ در قاش شده ساخته: آغل 3عکس                              درخت کنار     یها شاخهاز  شده ساخته: آغل 2عکس 

 

  کوچ رو پرور دامگونه شناختی معماری جوامع   یالگوها. 7

از آن روی سودمند است که درک صحیحی را از ساختار  وقت تمام پرور دامالگو برای معماری جوامع  یک ارائه

 معماری یساختارهانماید. گر چه  ایجاد می ها آن کارکردی همچنین ابعادِ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و

 یها بافت در آن وجود دارد که معلولمعماری ثابتی از امّا عناصر بنیادین است،  یالسبسیار  جوامع کوچ رو

است. در این مقاله سه الگو برای  اجتماعیاقتصادی و  یرهایمتغو  محیطی یستز انداز چشمو  محیطی یستز

 -کارکردی، اقتصادی ساختارهایاست که راه را برای شناخت  یشنهادشدهپ کوچ رو پرور داممعماری جوامع 

 سازد.    می هموارتر یشناس باستانو  شناسی انساناجتماعی و فرهنگی در مطالعات 
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 یا نقطهدر هر مرحله از جابجایی خود در  کوچ رو پرور دامی جوامع ها منزلگاه :زمانی -الگوی مکانی. 7-1

. الگوی حرکتی شود می ها آنباعث تغییر در ساختار ظاهری معماری  یا محدودکنندهاست که عوامل  شده واقع

ها را در مراتع زمستانه  زمستان که یطور بهمراتع است.  یتوضعو  وهوا آبمستقیم وابسته به  طور بهاین جوامع 

این ارتفاعات ساکن هستند. فصل بهار و  یها دامنهچر در مراتع پاییز در ارتفاعات قشالقی، پاییز را معموالًکه 

. در گذرانند یم سردسیری ی میان کوهیِها دشتنیمی از تابستان را در ارتفاعات ییالقی و نیم دیگر آن را در 

 ها اجاق یریقرارگو محل  سکوهاشکل خاصی دارد و بر همین اساس فرم  چادر یاهسحل، از این مرا هرکدام

الگوی مکانی و زمانی منطبق بر  یها بازهدر  گرفته شکل های یمعماراز  ییها مثالدر ادامه کند.  تفاوت می

 حرکتی ساالنه طرح خواهد شد. 
 

 زمستانی در قشالق سکونت گاهِ معماری یک ساختارِ . 1-1-7

 اند عبارتکه  را ی زمستانیها گاه سکونتمشخصات گونه نمای تمام  ،گاه سکونتاین  محیطی یستزچشم اندازِ 

و همچنین آب به درون مجموعه  برای هدایتِ کم ارتفاع و یک آبراهه کوچک یها تپهدر میان  محصورشده از:

مستطیل را داراست. سکوهای  و اسکان دام یگاه سکونتدادن آب باران در مجموعه شیب مناسب برای گذرِ 

این  متداولاز عناصر  ارج از چادر(خ گاهی یمننش)فضای  یرگ آفتاب یسکوهادرونی و بیرونی و  یها اجاقشکل، 

و  ، سکوهای قرار دادن رخت خواب11-10-7-1 های ینسنگچ 2 طرح شماره درهستند.  ها گاه سکونت

و ذخایر آذوقه خشک مانند برنج و  یخانگ لوازم

گندم و آرد است که برای جلوگیری از نفوذ 

-3 یها سازهشوند.  ساخته می ها آنآب به زیر 

سکوهای  13و  8های  سازه واجاق  12-15

است. این سه  یا آشپزخانهقرار گرفتن لوازم 

 ینتر متداولو  ترین اصلیشده  برده نامسازه 

 معماریِ یساختارهاعناصر معماری در 

به شمار  کوچ رو پروران دام یها گاه سکونت

سازه شماره  ذکر قابلدیگر عناصر  از .آیند یم

مربوط به  یها نشانهفضای نشمین گاهی است غالباً فضایی مردانه و از  عنوان بهسکویی  عنوان به 14

  6-5-4شماره  های سازه غیرمسکونی. از عناصر معماری آید یمبه شمار باالی اجتماعی  یها ردهبا  ییها خانواده

درخت کنار  های شاخهنیم دیگر آن از  معموالً) کم سن  های دام داری نگهبرای  16آخور و سازه شماره  عنوان بهکه 

برای ذخیره  9و سازه  بند آب عنوان به 17آیند. سازه  به شمار می (گردد میو به یک دایره کامل تبدیل  شود میساخته 

سنگالخی و فصولی که  های زمینکه در  چادرنشینییی ها گاه سکونتاست. در تمامی  شده ساختهآب در باران 

 تقویتکه برای  شود میمشاهده  سکوهایمشخص از  یا بافاصله منظم هایی چین سنگبارش باران زیاد باشد، 

 چادرها یاهسجوانبِ عرضی . شود می، مشاهده اند شده یهتعبچادر و دیرک طناب  دارنده نگه چوبی های میخ

ذخیره انرژی گرمایشی و  )هم سو با جهتِ وزش باد(هوا  گردش معموالً در این مرحله از سال برای تسهیل در

از دیگر  ها اجاقتعدد . گیرد یم قرارشمال شرق  به جهتِ ) هم سو با زاویه تابش خورشید از صبح تا ظهر(خورشید 

در پایان باید  آشکار است. یخوب به 2طرح  گاه سکونتی زمستانی است که در ها گاه سکونتعناصر گونه نمای 

زمستانی یگاه سکونت: یک مجموعه 2طرح   
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عناصر شماره  از نظرِ توالی زمانی دارای دو فازِ استقراری است که  یگاه سکونتاشاره نمود که  این مجموعه 

مربوط به فازِ  17-16-14-13-12-11-4-3-2-1و عناصر شماره  تر یمیقدمربوط به فازِ  5-6-7-8-9-10

 . شود یم مربوطجدیدتر به  استقراری
 

 پاییزه در قشالق سکونت گاهِمعماری یک . 2-1-7

ع قوا است ها یهپا کوهقسمت  ینترکم شیب در  که معموالً مراتعِ پاییز چَر در قشالق پاییزۀ یها گاهسکونت 

که البته  .بهاری، پاییزه و تابستانه است یها گاه سکونت مشابهِ سکوهایِ، ها گاه سکونتاین  های سکوی. شود یم

 انداز چشمدر  ها آنبا توجه به مکان گزینی 

از یکدیگر  یکتفک قابل محیطی یستز

متشکل  منزلگاهعناصر معماری این  هستند.

 20/3و  8 دازهان بهاز دو سکوی قائم بر هم 

 یک آنمتری جانب جنوبی  15در  متر که

 شده واقع 85/2 اندازه به تر کوچکسکوی 

 ورِ یشهپ منزلگاهاست که متعلق به 

 بوده است. (1)سکوی شماره  تر بزرگ گاه سکونت
 

 بهاری در قشالق سکونت گاهِمعماری یک . 3-1-7

دارای  معموالً ها گاه سکونتشوند. این  متفاوتی واقع می محیطی یستز یاندازها چشمبهاری در  یها گاه سکونت

زمستانه قرار دارند.  یها گاه سکونتمرتفع نسبت به  یتیموقعدر  تقریباًو  به پیرامون خود وسیع یانداز چشم

 سکوهایهوا و مراتع بهار چر هستند.  و کند تغییر آب جدید را تعریف می چشم انداز زیست محیطیآنچه این 

سکوهای با  ازنظر مساحت و هم ازنظر فرم ساختاریهم تفاوت اساسی گاه های بهاره چند  سکونت برختخوا

 ها اجاقتر است و مکان  جانب شمالی چادر نسبت به نمونه زمستانی آن باززمستانه دارند.  سکونت گاه هایِ

، 1شماره  سکونت گاهِهمانندِ  که نشان داده شده است دو سکوی قائم بر هم  4شماره کند. در طرح  تغییر می

بوده  متأخّرتر 1سکوی شماره نسبت به  2شماره سکوی دارای دو فازِ سکونت گاهی است. در این محموعه، 

              که از الگوی پراکنش و تخریب عناصر معماری قابل استنباط است.

                             
 

 ییالق                                                                                                              : یک منزلگاه تابستانی در5طرح                                          : یک منزلگاه بهاری در ارتفاعات قشالقی   4طرح       

 منزل گاه پاییزه در ارتفاعات قشالقی : یک3طرح 
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 تابستانی در ییالق ت گاهِمعماری یک سکون. 4-1-7

 پرور دامجوامعِ ی ها گاه سکونت غالباً در (5)طرح است  شده واقعهای ییالقی  گاه در دامنه کوهستان سکونتاین  

ی ها گاه سکونتاست. همچنین اصوالً در  ناممکن، دشوار یا روزمره های یتفعال، تشخیص محدوده کوچ رو

در  مخصوصاًزیاد،  یها بارشو عدم  ها دشتییالق، به خاطر سنگالخی نبودن  های یهپا کوهبهاری و تابستانی 

 ییها بخششود، با توجّه به سنگالخی بودن این منطقه؛ در  رخت خواب، ساخته نمی سکوهایفصل تابستان، 

کارگاهی و نمیشن گاهی  یقلمروهاو تقسیم  یفضاساز (9سازه شماره  :5طرح ) ها سنگعالوه بر انباشته کردن 

: 3، یا آشپزخانه: سکوی لوازم 2، گاهی یمننش: فضای 1گاه سازه  سکونتنیز، صورت گرفته است. در این 

: آغل دام کم 7لبنی، یها فرآورده: سکوی مشک و 6، یکارگاه: فضای 5و  4طناب چادر،  دارنده نگه یها سنگ

 .منطقه است یساز پاکحاصل از  یها سنگ انباشت: 9: آغل دام، 8سن، 
 

 بهاری در ارتفاعات ییالقی سکونت گاهِ معماری یک. 5-1-7

شامل  که شده واقعمتری نسبت به دشت  370در بلندای  عمق کمدر بستر یک دره  (6)طرح  گاه سکونتاین 

که یک فضایِ  یهپا تکیک چادر  یفضاسازمدور که  ینچ سنگ: یک 1سازه شماره سه سازه مجزاست. 

: شامل دو 3و  2سازه شماره ، تاس آشپزخانه ای

که یکی سکوی رخت خواب و  یوستهپ هم بهسکوی 

آغل  ،4و سازه شماره  آشپزخانهیکی سکوی لوازم 

   است. حیوانات کم سن

 : یک منزل گاه بهاری در ارتفاعات ییالقی5طرح                                                                                                   

 

 اجتماعی -الگوی اقتصادی. 2-7

یک بستر رفتاری را برای  ،گاه سکونتهر  محیطی یستز انداز چشمدر کنارِ آن  یبند سازمانعناصر معماری و 

 اند زیسته یمکه در آن  یا جامعهاجتماعی و ساختارِ اقتصادی  یها ردهاز آن  توانیم یمکه ما  سازد یمما آشکار 

اقتصادیِ  یبند سازمان خالصه به طور به تر یشپپردازیم. ب باره یندرا، و به ارائه یک الگویِ کلی استنباطرا 

آنچه قابل تکرار است ساختارِ جوامعِ  باره یندراقشقایی پرداختیم.  ای یلهقبکوچ رویِ اتحادیه  پرور دامجوامعِ 

مختصِ یک طبقه موجودیت آن است که در تمامِ طبقاتِ سیاسی این اتحادیه وجود دارد و  یا نخبهثروتمندِ 

در هر رده از سازمان سیاسی که در  شده یفتعر یها چارچوبخاص نیست. این جوامعِ ثروتمند نخبه، بنا بر 

 جوامعِ مربوط یها گاه سکونتاز  یا گستردهلذا طیفِ  .پردازند یمآن قرار دارند به مراوداتِ اجتماعی و سیاسی 

سیاسی، طیفی از عناصر معماری و -نخبه وجود دارد که بنا به میزان گستردگی روابط اجتماعی ثروتمندِ

 یافته است.موجودیت تعریف و  ها آنفضاهای رفتاری متفاوتی در 

گونه که فرهنگ مادی چ شود یمنشان داده ، اند شدهآورده  8و  7 یها طرحکه در  ییها گاه سکونتدر 

در این بخش دو جامعه  8و  7طرحِ کوچ رو را برای ما آشکار سازد.  پرور دامساختارِ اقتصادی جوامع  تواند یم

. این مهم مبنی بر نماید یمسیاسی را تشریح  -رفتاریِ اجتماعی یها چارچوب ازلحاظثروتمند اما متفاوت 



 1397/31، بهار و تابستان 1، شمارۀ 10شناسی، دورۀ مطالعات باستان

 

 

 

بهاری  گاه سکونتکه یک  7شماره در طرح . شود یمتعریف  گاه سکونتابعاد و نظامِ عناصر معماری در هر دو 

 های دامفضای نگهداری  8کم سن و  های دامفضای نگهداری ، 7عنصر معماری شماره در مناطق ییالقی است، 

، رابطه دام رایی مالکبا تعداد دام و در تعاقب آن با دا ها سازه. بدیهی است که اندازه دهد یمرا نشان بالغ 

 6و  4 های سازهو مشک آب،  یا آشپزخانه، محل قرار دادن لوازم 2 شماره سازه 7طرح  دردارد.  یمستقیم

فرآوری مواد لبنی و ابعاد آن، در این فصل از  فضاهایِ بادگیر اجاق هستند که نشانگر 5و 3 های سازهاجاق و 

)قرار گرفتن  گاهی یمننشنسبت به فضای  ها سازهاز الگوی پراکنش  است. کوچ رو پروران داماسکان و جابجایی 

جامعه در رده پایین یک  گاه سکونتتوان استنباط نمود که این  را می نکتهاین  در رو به روی فضای مسکونی(

که اساسِ وجود  گاهی یمننشو  ای خانه یهمانمبه فضای  یتیاهم. زیرا بوده است ثروتمند اما ،اجتماعی

بنا به اینکه دو ) ها دام یتامنفضاهای کارگاهی و  که یطور به، مراوداتِ اجتماعی و گاهاً سیاسی است داده نشده

 . اند داشتهقرار  فضاها یبند سازمان یتاولودر  (اند شده واقعآغل هم در جلوی منزلگاه 

. در این مجموعه، عناصر و دهد یمرا نشان  یک جامعهِ ثروتمندِ نخبهزمستانی  گاه سکونت 8طرح شماره 

که مشخصاتِ یک جامعه  شده یفتعر یا گونه بهرفتاری  یفضاها یده سازمانساختار معماری و همچنین 

 1سازه در این منزل گاه،  .دهد یماست را نشان  )؟( سیاسی-ثروتمند که درگیر درجاتی از مراوداتِ اجتماعی

اجاق بزرگ مخصوص فرآوری مواد  2چوپان، سازه  چادرِ 3آغل دام کم سن است. سازه  10آغل دام بالغ و 

در مجاورت شش عدد اجاق مُعرفِ ، 9و سازه شماره  آشپزخانه 8اجاق، سازه  6و  5،  4های  لبنی، سازه

این  از منزل گاه پیشین است. تر منسجمهای معماری بسیار  . در این منزل گاه پراکندگی سازهاست همدیگر

اجتماعی تفاوت  یها رده ازلحاظ، امّا اند بودهبرابر  باهمازنظر میزان ثروت  شاید گر چه (8و  7 )طرحدو جامعه 

، رادارندای  شده یفتعر فضای تخصّصیِ هرکدامدو رده اجتماعی که  حداقل گاه سکونتدر این . اند داشته

اهمیت ، 8شماره  گاه سکونتدو نکته در  افزون بر این .)طبقه مالک و طبقه کارگر شامل چوپان( است ییشناسا قابل

گاه  یمننشدر پشت که مربوط به نگهداری دام  یها سازه. اول دهد یمرا نشان  )؟(سیاسی -مراوداتِ اجتماعی

است. وجود شش اجاق  یا آشپزخانهدر فضایِ  ها اجاقد تعدّدوم و  اند قرارگرفته مالحظه قابل بافاصلهاصلی و 

است. این جمعیت احتماالً  گاه سکونتتولید غذا فراتر از میزان جمعیت ساکن در این  دهنده نشاندر کنار هم 

 . اند گرفته یمبنا به هر دلیلی به آنجا مراجعه و متعاقباً مورد پذیرایی قرار  هرروزکه  اند بودهافرادی 

                
 : طرح منزلگاه زمستانی در قشالق 8طرح                  : طرح منزلگاه بهاری در ارتفاعات ییالقی 7طرح          

 

که چگونه فرهنگِ مادی  شود یمنشان داده  اند شدهآورده  11و  9 یها طرحکه در  ییها گاه سکونتدر 

که  دهد یمزمستانیِ ویژه را نشان  گاه سکونت یک ،9طرح شماره . اجتماعی باشد یها رده دهنده نشان تواند یم
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را  گاه سکونتمیزانِ اهمیت این  یرمعمولغاما چند ویژگی بارز و مربوط به یک جامعه نخبه و ثروتمند است. 

 انداز چشمدر  گاه سکونت. اول مکان گزینی این دهد یمپیرامونش نشان  یها گاه سکونتدر میان دیگر 

 یها تپهباید در  طورمعمول بهکه  یانداز چشمزمستانی نیست.  یها گاه سکونتکه مناسب برای  محیطی یستز

در حاشیه مشرف بر دشت و در  یباًتقرلحاظ نشده و  گاه سکونتدر این  که شد یممحصور  دار یبشکوتاه و 

است که نشان  گاه سکونتمربوط به دام در این  یها سازهکامالً  باز قرار دارد. دوم عدم وجود  یانداز چشم

دامی دخالت ندارد که این مهم  یها فراوردهمستقیم در تولید  طور بهجامعه ساکن در آن مرتبط خود  دهد یم

وجود یک ساختمانِ نسبتاً بزرگ در  یرمعمولغ مؤلفهاجتماعی ایلی است. سومین  یها ردهمختصِ باالترین 

از عواملِ سیاسی است. -اجتماعی گسترده تحقیقاً مربوط به مراوداتِمجاورت سکوی برپایی چادر است که 

 یها سنگ یریقرارگچادر که از فاصله که از پالن موجود و ارتفاعِ بلند به ابعادِ بزرگ  توان یممهم دیگر 

متری  70تا فاصله  گاه سکونت هرگونهعدم وجود ، ینچن همقابل استنباط است و  ها یرکدطنابِ  دارنده نگه

اجاق در پیرامون آن،  یرمعمولغو همچنین تعدد  ها سنگ قلوهاز  گاه سکونتبنای اصلی، و پاکسازیِ پیرامون 

 اشاره نمود.

ی یک اتاق 11و سازه  (سکوی اصلی) چادر یاهسمربوط به محل  5تا  1شماره  های سازه گاه سکونتدر این 

در این اتاق  است. شده ساخته آنمتری از  36در فاصله  با مصالحِ سنگ و گچ متر 10در  8به ابعاد  است که

 شمال آن از جهتِورودی  وجود دارد و شده یهتعبی طاقچه مانند فرورفتگها یک  یکی از آندردو ستون که 

 است.  شده یهتعبآخور اسب در جانب شرقی،  5و  جانبِ جنوبی  دو پنجره   بوده است. در این بنا
و  با خاککه بخش شمالی  کفِ قسمتِ ،شود میتقسیم  مجزای مردانه و زنانه به دو بخش اصلیسکوی 

فضای زنانه منزل گاه به شمار  مربوط به مساحت دارد و بخش جنوبی که مترمربع 35 شده کوبیده شن ریز

 هستنداست. هر دو بخش شمالی و جنوبی دارای یک اجاق  شده ساختهو سکو سازی   یرسازیزرود بدون  می

را در  خانجایگاه معنوی  ینچ سنگاست. این شده  ینچ سنگامروزه  )بخش مردانه( که اجاق بخش شمالی

 80مجموع دو فضا  .شوند یمبرای شفای بیماران بدان متوسل  که یطور به .دهد یممردم نشان عمومِ میان 

  .است تر بزرگبسیار  یرامونیپی ها گاه سکونتدیگر مساحت دارد که در مقایسه با  مترمربع

    
،  اتاق 9در طرح  11ی سازه شماره بعد سه: طرح 10طرح 

 .9شماره  گاه سکونتپذیرایی 

زمستانی مربوط به  یگاه سکونتیک مجموعه : 9طرح 

 . اجتماعی یباال رده



 

 

 

سکوی شامل دو  دارای گاه سکونت. این دهد یمرا در مراتعِ قشالقی نشان زمستانی  گاه سکونتیک  11طرح 

هر دو  11در طرح  8و  1. سازه شماره دهد یماجتماعی را نشان  یها ردهتفاوت در  است کهمرتبط با یکدیگر 

 2، سازه 2در طرح شماره 1 یها سازه)مانند دهد  منزل گاه را نشان می مساحت درونیکه  هستندسکوی رختخواب 

. این در است مترمربع 21نزدیک به  تر بزرگمساحت درونی منزلگاه   (8در طرح شماره  3، سازه 3در طرح شماره 

عناصری  تر بزرگاست. در قلمرو خارجی منزلگاه  مترمربع 9حالی است که فضای درونی منزل گاه غربی 

 عنوان به 4آیند. سازه شماره  یمساکن در آن به شمار  جامعهی ا طبقهتمایز  دهنده نشانکه  شود میمشاهده 

 قرارگرفتهدر شرق منزل گاه  خانه مکتب یک عنوان به 13سازه شماره شمال و  متری 15در فاصله  سکو که

سکوی  8، سازه شماره شده واقع تر بزرگمتری از منزل گاه  20غربی که در فاصله  گاه سکونتاست. 

فضای  گاه سکونتست. در این ا یا آشپزخانهسکوی لوازم  10اجاق و سازه شماره  9رختخواب، سازه شماره 

، هاست چوپانی ها منزلگاهی کم سن، عنصر معماری گونه نمای ها دامی دار نگهبرای  7ین شماره چ سنگ

هم  جوامعِ ثروتمندی ها منزلگاه. این فضای الحاقی سیال است و در برخی از موارد در شود میمشاهده 

زمستانه  یها ماندگاهو در  آیند یمه شمار فضاهای مردانه ب معموالًکه  یرگ آفتاب یسکوها. شود میمشاهده 

 ،عالوه بر این است.باالی اجتماعی  یها ردهمربوط به  یها گاه سکونت از عناصر گونه نمای ،گیرند یمشکل 

همیشه در کنار  ،در جامعه ایلی اواخر دوره قاجار متداول تا فضاهای آموزشیِ عنوان به ها خانه مکتب

در قالبِ  مهماین است.  گرفته یمقرار  ها آنبگانِ اجتماعی و برای آموزش به فرزندان نخ یها گاه سکونت

نیاز به یک ایدئولوژی حاکم بر کارگران  ها مهارتتولید دوباره نیروی کار و . شوند یمبازتولید اجتماعی تعریف 

سیاسی به تکثیر  مراتب هسلسلهای مختلف ایدئولوژیک مانند مذهب، خانواده و عملکرد  یسممکانوجود دارد. 

ی به آموزش امتیازی بوده است که مختص فرزند دسترسکنند.  یمهر دو ساختار در نخبگان هدایت 

 .(Holt, 1976: 64)بوده است ثروتمندان 
متفاوت اجتماعی، با  یها ردهمختلف از  گاه سکونتدر این قسمت با تشریح ساختار معماریِ چهار 

اجتماعی در موادِ فرهنگیِ جوامعِ -متفاوت اقتصادی، نشان داده شد که چگونه ساختار اقتصادی یساختارها

 د.توجه نمو ییها مؤلفهباید به چه  ها آنو برای استنباط  یابد یمنمود  پرور دام
 

 فرهنگی _الگوی تاریخی . 3-7

 روکوچ پروران دامی جوامع ها گاه سکونتساختار معماری 

گستره وسیعی در  اگرچهدر مراتع تابستانی و زمستانی  قشقایی

در هسته  اما ،موجودیت یافته است مختلف یها گونهاز 

که تا حدودی دارند  گونه نماساختاری خود، الگویی ثابت و 

. امّا دو گونه از کنند یم یبند طبقهقابل گونه شناسی و  را  ها آن

معماری متفاوت در مناطق قشالقی و ییالقی وجود دارند که 

از  یا جداگانهو فرهنگی  )زمانی( تاریخی یها بافتمتعلّق به 

متفاوت معماری ی ها گونهقشقایی هستند.  کوچ رو پروران دام

. این اند شده ییشناسادر مناطق قشالقی  ،بافت تاریخی ازنظر

که متوسط اندازه  شده ساختهخشکه چین با ارتفاع کمتر از یک متر  یها سنگپالن مربع و  با ها یمعمار

: منزل گاه زمستانی در ارتفاعات قشالقی 11طرح

 (رو روبه)
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و در تمام موارد یک  شوند مجزایی تقسیم می یها قسمتپانزده متر است. فضای درونی به  ها آن یها ضلع

 یها لسفا، کوچک وجود دارند. پراکندگی اندک یلیمستطفضای مربع شکل بزرگ به همراه چند فضاهای 

حاکی از آن صدر اسالم؟ هستند،  که غالباً مربوط به دوره اشکانی، ساسانی و ها گاه سکونتدر این  تاریخی

در بافتِ زمانیِ متفاوتی از جوامعِ معاصر  کوچ رو پرور دام، متعلّق به جوامع مذکور یها گاه سکونتاست که 

  نیلی ،استوار است یهدوپامتحرک بر  پرور دامبه جوامعِ  ها گاه سکونتساکن در این حوزه است. فرض تعلقِ این 

را متعلق به دوره اشکانی و  ها آنمشابه در دشت دهلران برخورد نموده که  یساختارهاعدد از  صدهابا 

با یک  یادز احتمال بهمذکور ما  معماری ساختاربه  با توجه اول اینکه. (Neely, 2016) داند یمساسانی 

موجودیتِ  اجازهوضعیت منابع آبی و خاکی این منطقه  هستیم، و دوم اینکه رو روبهفصلی  گاه سکونت

اسکریپر و  حتی در دو دهه گذشته با کمک که یطور به دهد ینمرا  یکجانشینی یروستاهاتوسعه  کشاورزی

لیم با داشتن در حالی است که این اقاین . نبوده است آمیز موفقیتعمیق هم کشاورزی در این دشت  های چاه

در پراکنش  عاملاین است.  مناسب به شیوه کوچ روی یپرور دامبیشتر برای وسیع و مرغوب، مراتع زمستانی 

 یا تپهمحوطه باستانی غیر  صدها، در مقابل یا تپهکه یک محوطه  و داالن دشت خرمایک باستانی یها محوطه

شناسی صورت  اقلیم یریندمطالعات . (142-138: 1394)آقایی،  است یافته یتجلاست نیز  قرارگرفتهو فصلی 

 1393لشکری و همکاران، )ارژن  (،1394؛ علمی زاده و همکاران، 1393داودی و همکاران، )ی پریشان گرفته در دریاچه

از هزاره  کم دست را ثبات این ساختار اقلیمی (Djamali et al. 2009)و مهارلو  ب( 1393الف؛ لشکری و همکاران، 

برای  محیطی یستزاقلیمی و  های یژگیوبه عبارتی  .رساند یمبه اثبات در زاگرس جنوبی را  تاکنونسوم پ.م 

این  محیطی یستز انداز چشمثابت بوده است.  تقریباً تاکنون هزاره سوم پ.مفصلی از  یها گاه سکونتتوسعه 

رسد  می به نظر قشقایی است که  کوچ رو پروران دامبه  مربوط یها گاه سکونتمتفاوت از معماری  ها گاه سکونت

نسبت  تری یعوسدید  ها گاه سکونتزیرا همه این نموده است.  ایفا می کلیدی ینقش یتامنعنصر  در این تفاوت،

باستانی آغل و آخور مجزّا دیده  یها گاه سکونتاز  کدام یچهدر نزدیکی  معاصر داشته  و یها گاه سکونتبه 

به علت  تواند یمبرای فصل زمستان،  نامناسبانداز تقریباً  چشم یکو انتخابِ  ییگرا دروناین  .نشده است

یکی از مربوط به  11طرح  برایِ حفاظت از دام باشد.  گراتر درونو برقراری فضایی  تر یعوسبه دید  یابی دست

،  فضاهای مربوط به فرآوری و 3و  2نگهداری دام،  محلعنوان  ، به1فضاهای معماری است. یساختارهااین 

داری دام کم سن،  ، فضای نگه6گاهی و  یمننش، فضای 5ی؛ ا آشپزخانههای  یتفعال، مربوط به 4نگهداری دام؛ 

 شوند.  پیشنهاد می

 
ی روهاتوسط کوچ  شده ساخته: طرح وارگه های 13طرح 

 اری در قلمرو  ییالقی ایل قشقایی.یایل بخت

    )ساسانی؟( گاه باستانی منزل یک: طرح 12طرح                  

 .متحرکپرور  جوامع داممربوط به 



 

 

 

ای متفاوت از  گونه در این پژوهش، موردمطالعهدر مراتع تابستانی  بافت فرهنگی؛ ازنظر گونه متفاوت معماری

عناصر  و مکان گزینی پالن، ازنظر ها یمعمار. این شود میمشاهده  کوچ رو پروران داممربوط به  معماریِ

، مربوط به ها یمعماراین  ینگار مردمهستند. با توجّه به شواهد  متفاوت  ییقشقا یها گاه سکونتبا ، معماری

به سر مشترک،  طور به ها ییقشقامراتعِ در قلمرو و را  ها تابستانبختیاری هستند که  کوچ رو پروران دام

به  آن چین خشکِ یها سنگو ارتفاع  است شکل یضیب صورت به معموالًها که  . فرم پالن این منزل گاهبرند یم

 های فرم دهنده نشان، اند شدهکه بزرگنمایی  13و  3، 1عناصر معماری  13 در طرح شماره .رسد یک متر می

متفاوتی از  یها فرمکه آشکارا  8و  7، 4 عناصربختیاری است و همچنین  یروهاکوچ گونه نمای معماری 

 .کند یمرا آشکار  چادر یاهسفضاهای درونی 
 

 بحث و تحلیل. 8

 از علی یکی سید حفاری روند طول در .شد کاوش 1352 اردیبهشت در روز 10 مدت به ای محوطه توله

 دقیق وی مکان. چادرنشینی است گاه سکونت یک کاوش حال در گروه که بود مطمئنحفاری  گروه کارگران

 یک با شناس باستان یک برخورد اولین این. بود یافته هول درخواست به بنا را ها زغال انباشت محل و اجاق

 بدان لُری زبان در که منظمی بود های چین سنگ از متشکل ای محوطه توله .(4)بود چادرنشینی گاه سکونت

ر معماری محوطه آید که چرا عناص . حال این پرسش پیش می(Hole, 2004) شود می ( گفتهchol) چول

چه عواملی و علی آشنا بودند و چرا او توانست مکان دقیق عناصر معماری را تشخصی دهد؟ ای برای سید توله

پاسخ  سازنده آن ثابت باقی بمانند؟سبب شده است که در طی چندین هزار سال ساختار معماری و عناصر 

را  مذکور یساختارهاعلی الگویِ ساختارِ معماری و بافتِ رفتاریِ حاکم در میان ش اول روشن است؛ سیدپرس

. شناختِ وی که از دیدگاه اِتیک و تجربه زیستی در میانِ عناصرِ ایستایِ معماری شناخت یم یخوب به

 اصل همانندی فرایندها را باید درآن  پاسخاین بخش است؛ که پرسش دوم در  ساز ینهزمبود  یجادشدها

(Uniformitarianism) اصل همانندی فرایندها به این معنی است که گروهی از قوانین فیزیکی جستجو نمود .

شود تا بتوان  این اصل سبب می (.1392)عبدی، ها جاری نیست  و شیمیایی وجود دارند که زمان و مکان بر آن

منطقی میان عناصر متشابه مطرح بنماییم. به عبارتی از تئوری  محیطی همسان یک قیاس زیستدر بافت 

مدت برای اولین بار توسط بینفورد در  شناسی استفاده بنماییم. تئوری میان مردم مدت و رهیافت باستان میان

کی و مکانیکی در اشیاء به کارگیری اصل همانندی فرایندها و برخی قوانین فیزی ارائه شد. وی با به 1983سال 

ها  ای از قوانین در رفتار اشیاء بود که بتوان ارتباط بین حال و گذشته در آن دنبال به وجود آوردن مجموعه

  یفتوصشناسانه مردمبرای قیاس باستان هایی یاسمق پژوهش. در این (Jones, 2011: 13) (5) مشاهده شود

گیری مبنی بر اینکه چنانچه اشیایی خصوصیات مشابهی داشته  یجهنتجریان . قیاس عبارت است از اند شده

شناسی، قیاس نوعی روش استدالل  باستان (. در532: 1382فاگان، ) اند میسهی دیگر نیز ها مشابهتباشند، در 

جوامع  و پدیدارهایها  ساخته بر شباهت بین بقایای باستانی، یا شباهت بین پراکندگی مکانی دست است که

 امّا (.1392)عبدی، شود  میباستانی و بقایای مادی و الگویی استوار است که در میان جوامع امروزی مشاهده 

همچنین  ؛ ومواد، در بافتاری مشترک مطالعه شودح از این قیاس باید هسته سازواری برای استنباط صحی

باید  شناسان باستانوامع سنتی امروز، های فرهنگی و مادی بین گذشته و ج یهمگونی یافتن و مطالعهدر
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)علیزاده، باشد همسان داشته باشند تا مقایسه معتبر  محیطی زیستمراقب باشند که هر دو جامعه بافت 

که از تا دوران تاریخی  ازتاریخ یشپباستانی از  پرور داممعماری متعلق به جوامع چندین اثر  تاکنون (.1380:77

 ;Hole, 1974) از دوره نوسنگی یا توله به توان یم ها آناست که از  آمده دست به یشناس باستان یها کاوش

 از دیوار پی تعدادی Hole et al. 1969: Fig 17))کش علی یتپه در سبز یمرحله از شده یافت دیوار (2004

 ,Cribb) اشرف آباد آباد و یک پالن از فرخ  یتپه در اولیه های سلسله های الیه و نصر جمدت -اوروک یدوره

سنگ )نوروزی،  آباد از دوره مس یساک( Abdi, 2003) تووه خشکه از دوره مس و سنگ میانی 21 :1991

در محدوده ( KD1.020) 1ی کارخانه محوطه .(1393)اسمعیلی و ذولقدر، از دوره هخامنشی  2(، شهریاری 1392

ی دوم هزاره اول ق.م و نیمه اول هزاره اول نیمهسد و تونل سوم کوهرنگ در چهارمحال بختیاری متعلق به 

و  (1392)اسکندری و همکاران، هنزاف متعلق به عصر مفرغ و دوره ساسانی  (،1391)اسمعیلی، بعد از میالد 

 مطالعاتگر چه . نام برد (46: 1387علیزاده Alizadeh et al. 2004; سوزیانای جدید ) 2و  1درخزینه از دوره 

ید؛ نماشناسی توانسته است درجاتی از اقتصاد زیستی این جوامع را آشکار  شناسی و جانور باستان باستانگیاه

 یساختارهادرک قوانین حاکم بر است.  مانده یباق ناشناخته یباًتقراجتماعی این جوامع  یساختارهااما 

در استنباط  تواند یم یشناس مردم انباستاز آن در مطالعات  یور بهرهرو معاصر و کوچ پرور داممعماری جوامع 

 رو باستانی، بسیار مفید باشد.وچک پرور داماقتصادی و اجتماعی جوامع  یساختارها
 

  یجهنت. 9

در مراتع قشالقی و ییالقی طایفه شش بلوکی از اتحادیه  گاه سکونتساختارِ معماری یازده در این مقاله 

 یریگ شکل محیطی یستز انداز چشمعناصر معماری و  که نیاقرار گرفت. عالوه بر یبررس موردقشقایی  یا لهیقب

اقتصادی، اجتماعی، جغرافیایی در دو بستر مکان و زمان  یرهایمتغ یا مجموعهتوصیف شد،  ها گاه سکونتاین 

سبب مبنیادینی که  یساختارها دبود که بتوان ییالگوهاهدف این پژوهش طرح قرار گرفت.  یبررس مورد

و عناصر معماری  فضاهازیرا فهم کاربری  را مطالعه نمود. شوند یمکوچ رو  پرور دامموجودیت معماری جوامع 

 انداز چشم بافت جغرافیایی ودر  ها آنو مکان گزینی ساختار معماری،  جانبه همهنیازمند مطالعه  ،شده یفتوص

متفاوت  یساختارها دهنده نشانه نمایی که گون یها یمعماردر این راستا، است. مذکور  یساختارهازیست 

از یکدیگر تفکیک را زمستانی و تابستانی  یها ماندگاهاقتصادی، اجتماعی، تاریخی و فرهنگی هستند را در 

کوچ رو  پرور دامکه معماری جوامع پرسش اساسی این پژوهش، دو . گرفتقرار  لیوتحل هیتجزو مورد  نموده

اجتماعی و  -اقتصادی یساختارهاو  ابندی یمسازواری  و قشالق( القیی)در مکانی و زمانی  یبسترهاچگونه در 

 ،با توجه به شواهد موجود .بودکوچ رو قابل استنباط  پرور دامفرهنگی چگونه از معماری جوامع  -تاریخی

 کنترل عوامل طبیعی و در راستای ذخیره انرژی،با زیست محیط اساس سازواری معماری جوامع کوچ رو 

و انتخاب  طولی یریگ جهتو  ها گاهخیره انرژی در اندازه منزلشده است. ذ بنانهادهامنیت دام و انسان 

 یها بیدرش ها گاهمنزل یریقرارگدر جهت ذخیره انرژی؛ و کنترل عوامل طبیعی از  ریگ آفتاب یاندازها چشم

 از باد ماندن مصونبرای  زمستانی یها گاهدر منزل ها تپهیان و محصور بودن در م ها گاهمالیم در تمام منزل

مستقیمی بر ساختار  ریتأث تواند یمعوامل مکان گزینی است، که  نیتر مهمیکی از است. عنصر امنیت  فهم قابل

و سبب  ردیگ یمقرار  یطیمح ستیزگاهی امنیت در اولویت باالتری نسبت به عناصر معماری بگذارد. 



 1397/37، بهار و تابستان 1، شمارۀ 10شناسی، دورۀ مطالعات باستان

 

 

 

اقتصادی و  یساختارها. استنباط شود یم نامتعارف یماهایسدر زمین  ینامتعارف یها یمعمار یریگ شکل

 ممکن است.  ها گاهمعماری و مکان گزینی منزل یها سازهاجتماعی از اندازه 
مربوط به  یرمسکونیغاصر معماری مسکونی و پراکندگی عنعنوان نمود که  توان یمدر راستای پرسش دوم 

اهمیت  تواند یماصلی  گاه منینشنسبت به  ها آنو ترکیب چینش  گاه سکونتیک دام و فضاهای کارگاهی در 

معماری فراتر از خود، برای ما  رو نیازاتولیدی بر آن را آشکار سازد.  یها تیفعالروابط اجتماعی و اولویت 

 ساخت معماریآوری  چگونگی تحول فندر الگوی تاریخی،  سازد. را آشکار میاجتماعی، اقتصادی  یساختارها

زمان  درگذر را مشاهده نمودیم. اند یافته دستبدان  ،روکوچ پرور دامتجربه زیستی جوامع  طول زمان و در که

از زیست محیط را آموخته  یور بهرهکار  راه ازپیش یشبرا بیشتر و بهتر شناخته و  محیطی یستز یاندازها چشم

 توانند چگونه دو جامعه با بافت فرهنگی متفاوت می برای ما آشکار شد که همچنین در الگوی فرهنگیو است. 

 ی با زیست محیط دست یابند.ارفاوتی برای سازگمت یکارها راهبه   بافت مکانی،در یک 

 یشناس باستاناطالعات  توأمانرفتاری یکی از مقوالتی است که استنباطِ آن نیاز به ترکیب  یها بافتفهم 

دنبال قوانینِ حاکم بر  یرابهزمعماری است  یساختارهااست. این مهم یک پله فراتر از مطالعه  یشناس مردمو 

رو است که برای مطالعات آتی در کوچ پرور دامجوامع  یها گاه سکونترفتار و فرهنگِ مادیِ حاصل از آن در 

 های یمعماردر درک بیشتر ساختار  تواند یم ز این پژوهشنتایج حاصل ا جا ینبداست. اما تا  شده گرفتهنظر 

روی  ینازا .کارساز باشند آیند یمبه دست  شناسی باستان یها کاوش ازباستانی که  پرور دامجوامع  ینیچادرنش

 ی نیز بهره گرفت.شناس مردم باستان مطالعاتِی حاصل از این مطالعه در ها دادهتوان از  یم
 

 هانوشتپی
کیلومتری  10را در دشت خرمایک در  ها زمستانای قشقایی است که ی قبیلهی شش بلوکی از اتحادیهی موردی، طایفه. نمونه1

 20به خط مستقیم( جنوب غرب شیراز، مستقر است. این دشت به مساحت )کیلومتری  100جنوب شهرستان فراشبند و 

آسپاس و در ارتفاعات کوه لیلمان در غرب  را دشت ها تابستانو  است؛ شده واقعمتری از سطح دریا  780یلومترمربع در ارتفاع ک

 1154 کنند که مساحتی حدوداقلید سپری می شهرستان کیلومتری 45 ی فاصله در و فارس استان شمال در دشت آسپاس که

 متر است. 2136 آن ی نقطه ینتر پست و متر 3402 آن در ارتفاع کیلومترمربع دارد و حداکثر

ندرت )در میان کالنترها و  اکثر موارد منحصر به دارای ایلخانی بوده و مالکیت شخصی به لکیت و حق استفاده از مراتع در. ما2

 (.1392های خارج از قلمروی ایلخانی( وجود دارد )دره شوری،  صورت هدیه از سوی ایلخان یا خرید زمین کدخداها به

 ,Wilkinson) است اقتصاد یافتن موجودیت برای بستری و ها گاه سکونت اساسی پشتیبانِ و بنیان محیطی زیست انداز . چشم3

2003: 4). 
 Bernbeck, 1992; Weeler) شده پیشنهاد ای توله جامعه زیستی اقتصاد راهبرد مورد در که متفاوتی های نظر کنار در  . 4

Pries- Ferreival 1975; Cribb, 1991; Potts, 2014 .)1381 هول،) فصلی اردوگاه یک ایتوله که دارد عقیده هول :

 اند کرده می مهاجرت ها کوهستان به پیش سال 8000 حدود در که است بوده پرورانی دام برای بهاره – زمستانه( 81-82

(Hole, 2009) داند می بز های¬ گله از کننده استفاده و رو کوچ را توله جامعه تحقیقات ترین جدید (Sutliff,2015.) 

 الیه منظم گرفتن قرار هم روی) ها سنگ نگاری الیه نام به زمین باره در تئوری یک اسکانلندی شناس زمین هاوتون جیمز  . 5

 بر سنگها بندی طبقه که داد نشان هاتون. شد شناسی باستان های کاوش در نگاری الیه اساس جفرسون، توسط که داد ارائه( ها

 اصل منشا سر تئوری این. است گیری شکب حال در ها دریاچه و ها رودخانه دریاها، در هم هنوز که است هایی فرایند اثر

 زمان با یکسانی یا مشابه ماهیتی شناسی زمین اساس که شد مطرح الیل چارز توسط دوباره گفتمان این. بود ها فرایند همانندی
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 است حال به شبیه گذشته موارد از بسیاری در که شد شناسی باستان بنیادین مفاهیم از بسیاری معیار ایده این و دارد ما
(Renfrew and Bahn, 2000: 573.) 
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 دوره چهارم. 6شناسی ایران، شماره  ، پژوهش های باستان(هخامنشی در منطقه بیرگان کوهرنگ بختیاری
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 .1شماره ، پژوهش های ژئومورفولوژی کمّی، سال سوم، (شناسی و زغال در رسوبات دریاچه پریشان
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 ، پژوهش های ژئومورفولوژی کمّی، سال سوم، شماره. (شناسی و زغال در رسوبات دریاچه پریشان
 ، ترجمه اکبر پور فرج، سمیه عدیلی، تهران: سمیرا.مفاهیم بنیادی در باستان شناسی( 1390رنفریو، کالین، پل بان )

 . 2، شماره 15، مجله باستان پژوه، سال (تان شناسی، قیاس مردم شناختی و باستان مردم شناسیباس)(، 1392عبدی، کامیار ) 
. پژوهش های (تجزیه و تحلیل گرانولومتری رسوبات دریاچه پریشان)( 1394زاده، هیوا، سعید فرهادی، مریم رزمی ) علمی

 . 4ژئومورفولوژی کمّی، سال سوّم، شماره 
، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، سازمان چاپ و انتشارات، ری و عمل در باستان شناسیتئو( 1380علیزاده، عباس )

 سازمان میراث فرهنگی کشور )پژوهشگاه(.
، تهران: سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و گیری حکومت عشایری و کوهستانی عیالم باستانشکل(، 1387) ___________

 صنایع دستی چهارمحال و بختیاری.
 ، ترجمه غالمعلی شاملو، تهران: سمت.در آمدی بر باستان شناسی :سر آغاز ،(1387فاگان، برایان )

 ، تهران: برگ زیتون.مدیریّت مرتع در ایل قشقایی پیش از ملی شدن جنگل ها و مراتع( 1392فرهنگ دره شوری، بیژن )

، مسکن کوچ نشینان و نیمه کوچ نشینان جهان در پویه تاریخ، ترجمه، اصغر کریمی، سیاه چادر(، 1372فیلبرگ، کارل گونار )

 مشهد: آستان قدس رضوی، معاونت فرهنگی. 



 1397/39، بهار و تابستان 1، شمارۀ 10شناسی، دورۀ مطالعات باستان

 

 

 

 ، ترجمه عبد اهلل فریار، تهران: کتابخانه ابن سینا. مردم شناسی ایران(، 1343) فیلد، هنری
تحلیل دیرینه اقلیم حوزه آبریز دریاچه دشت ارژن با تاکید بر ) ،(1390لشکری، حسن ، ماریا امیر زاده ، زهرا سادات حسینی )

 .3، شماره 51، پیاپی 24، مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، سال (فراوانی استراکودها

تحلیل دیرینه اقلیم شناسی درشت ارژن فارس با استفاده از آنالیز )( 1390لشکری، حسن، زهرا سادات حسینی، ماریا امیر زاده )

 .8و  7، نشریه پژوهش های اقلیم شناسی، سال دوم، شماره (یزوتوپ اکسیژنا

 : معماری کوچ، تهران: تایمازحلقه ای گمشده از معماری ایران(، 1391لفافچی، مینو، )
محوطه ساکی آباد در حوزه تاالب چغاخور: شواهدی از استقرار کوچ )( 1392نوروزی، علی اصغر، محسن حیدری، خسرو احمدی )

 . 1، شماره 5شناسی، دوره  ، مطالعات باستان(شینی در دوره مس و سنگ در شمال زاگرس جنوبین
Abdi, K., 2003. The early development of pastoralism in the Central Zagros Mountains. Journal 

of World Prehistory, 17 (4), 395-448. 

________, 2015. Towards an archaeology of pastoralism: the Near East and beyond, 

International Journal of the Society of Iranian Archaeologists 1 (2): 1-27. 

Alizadeh, A., Kouchoukos, N., Bauer, A. M., Wilkinson, T. J., & Mashkour, M., 2004. Human-

environment interactions on the Upper Khuzestan Plains, southwest Iran, recent investigations. 

Paléorient. 30: 69-88. 

Beck, L., 1991. Nomad: a year in the life of a Qashqa'i tribesman in Iran. Univ of California 

Press. 

Cribb, R., 1984. Greener pastures: mobility, migration and the pastoral mode of subsistence, 

Production Pastorale et Société Paris 14:11-46. 

_______ .(1991). Nomads in archaeology, Cambridge University Press. 

Djamali, M., De Beaulieu, J. L., Miller, N. F., Andrieu-Ponel, V., Ponel, P., Lak, R., & Fazeli, 

H., 2009. Vegetation history of the SE section of the Zagros Mountains during the last five 

millennia; a pollen record from the Maharlou Lake, Fars Province, Iran, Vegetation History and 

Archaeobotany 18 (2), 123-136. 

Gamble, C., & Boismier, W. A., 1991. Ethnoarchaeological approaches to mobile campsites: 

hunter gatherer and pastoralist case studies. International monographs in prehistory. 

Hole, F., 1974. Tepe Tūlā'ī: an early campsite in Khuzistan, Iran. Paléorient 2: 219-242. 

______ , 1993. Nomads of Luristan, history, material culture, and pastoralism in Western Iran, 

Carlsberg Foundation, Rhodos Copenhagen.  

______, 2004. Campsites of the seasonally mobile in western Iran, from handaxe to khan: 

Essays Presented to Peder Mortensen on the Occasion of His 70th Birthday, pp. 67-85. 

______ , 2009. Pastoral mobility as an adaptation, nomads, tribes, and the state in the ancient 

Near East: cross-disciplinary perspectives, Oriental Institute, University of Chicago, Chicago, 

pp. 261-283. 

Hole, F., Flannery, K. V., & Neely, J. A., 1969. Prehistory and human ecology of the Deh 

Luran Plain: an early village sequence from Khuzistan, Iran (No. 1). University of Michigan. 

Holt, R.L., 1976. A Marxian model of nomadic pastoralism (Doctoral dissertation, Texas Tech 

University). 

Jones, A., 2001. Archaeological theory and scientific practice (Vol. 1). Cambridge University 

Press. 
Kradin, N. N., & Barfield, T. J., (eds.), 2003. Nomadic pathways in social evolution (Vol. 5). 

MeaBooks Inc. 

Neely, J. A., 2016. Parthian and Sasanian settlement patterns on the Deh Luran plain, Khuzistan 

Province, Southwestern Iran, Iranica Antiqua, 51: 235-300.  

Renfrew, C., & Bahn, P., 2000. Archaeology: theories, methods, and practice. Thames & 

Hudson Ltd., London. 



 یشناس مردم باستانکوچ رو: مقیاسی برای مطالعات  پرور دامگونه شناسی معماری جوامع / 40

Salzer, R.E., 1974. Social organization of a nomadic pastoral nobility in southern Iran: the 

Kashkuli Kuchek tribe of the Qashqa'i, University of California, Berkeley. 

Wilkinson, T.J., 2003. Archaeological landscapes of the Near East. University of Arizona 

Press. 

Watson, P. J., 1996. Nomads of Luristan: history, material culture, and pastoralism in Western 

Iran, Journal of the American Oriental Society 116 (3): 573. 


