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. پردازدمي دکاکاون ايل روستاهای درآن تغییرات و  قلمرو و خانه وضعیت بررسي به مقاله اين

 پژوهش روش. است «فضا» باب در باشالر گاستون آراء بر مبتني پژوهش نظری رويکرد

 دهدمي نشان هايافته. است مصاحبه و مشارکتي مشاهده داده گردآوری فنون و نگاریمردم

 گشوده انجه روی به خانه اين است؛ بومي معماری و اقلیم با هماهنگي در روستايي خانۀ که

 گسترش وستار سرحدات تا و گیردمي قوام آن درون در ایگسترده اجتماعي روابط و است
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 است اییمعمار کردن جايگزين حال در اخیر هایسال در قیمت ارزان مسکن هایسیاست

 .است کرده تضعیف را برون و درون روابط وداده  کاهش اجتماعي را همبستگي و روابط که
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 و ارتقا آن وجود دارد.مفهوم خانه داشت گستردگي نگه
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 مسئله بیان و مقدمه

کوندرا  بنگريد بههای غربي و ادبیات علوم اجتماعي است )خانه يکي از مفاهیم کلیدی در رمان

 1396؛ دورشمیت 1394 همکاران؛ برگر و 1379؛ برمن 1394؛ باشالر 2000 مورلي، 1384

گیری خاطرات، فضای خوشبختي، احساس (؛ در اين آثار خانه محل شکل1377و هايدگر 

دانند که در آن خود مي ۀافزايي است. افراد جايي را خانتعلق و روابط مبتني بر همیاری و هم

های گذشته ارتباط برقرار دارند و در آن با نسل احساس راحتي، خوانايي، بالغت و امنیت

ازند و خاطرات جمعي پردبخشند، به همیاری و مشارکت ميکنند، روابط خود را بهبود ميمي

يگانگي و همبستگي است. گاهي خانه محدود به منزل  مايۀسازند که بنمشترکي را برمي

دن با بیرون دارند و بیرون از منزل مسکوني است و افراد کمتری تمايل به ارتباط برقرار کر

 حدود به منزل مسکوني نیست و حوزۀاما در مواردی خانه م ؛دانندمسکوني را از آن خود نمي

کند. روابط تعلق و خاطرات آن به سرحدات روستا، محله، شهر و يا حتي کشور تسرّی پیدا مي

بخشد و با آن فراد فزوني ميمحله، روستا و يا شهر را برای ا گستردگي مفهوم خانه، جاذبۀ

 کنند.احساس يگانگي مي

تواند عامل مهمي در ماندگاری که داشتن خانه و احساس تعلق به آن مي رسدميبه نظر 

(. به میزاني که 1377 هايدگر بنگريد بهجمعیت و مشارکت در عمران و آباداني آن باشد )

 ؛ وکوشندخود تلقي کنند در راستای اعتال، عمران و بازنمايي آن مي ۀرا خان يک مکان افراد

کند. خانه جهاني پر از ارتقا پیدا مي هاآندر اين صورت سازندگي، عمران، آباداني در میان 

ساز است. برخي از روشنفکران معنا، احساس، پديدارهای آشنا و سرزمیني شناخته شده و الفت

خانه در های مدرنیته شهرها و روستاهای ما را از فرايندی سرمايه و بر اين باورند که روندها

تحت عنوان مسکن، جهتِ رتق و فتق امور روزمره نظیر  هاييمکعببودن دور کرده و به سوی 

قوام ندارند و هويت  هاآنهايي که روابط اجتماعي در ه؛ سرپنااندسوق دادهخوراک و سرپناه 

 (.1387و اوژه  1395 لوفور؛ 1392جیکوبز بنگريد به ) آورنديبرای افراد به ارمغان نم را

رنگ نیست و مطالعات و در فضای علوم اجتماعي ايران پربررسي مفهوم خانه و قلمر

های شهری، روستايي و حتي عشايری آن صورت نگرفته است. فهم گاهدر سکونت منسجمي

زيادی در بحث تعلق مکان، مهاجرت، مشارکت و همیاری  تأثیرخانه و قلمرو و توجه به آن 

 است. درخور اعتنايي نظر مقاله امریاز اين جهت پرداختن به موضوع مد اجتماعي دارد؛

اما در  ،دادنددرصد جمعیت ايران را تشکیل مي 75روستائیان  1335در سرشماری 

اصالحات ارضي  درصد کاهش يافت. برخي مطالعات 25اين جمعیت به  1395سرشماری 

 ۀ(، فروپاشي شیو1377های توسعه )روستايي (، برنامه1373زاده ؛ مشهدی1391پور )قلي

( را عوامل مهم 1377روستاها )اعتماد  ری و دافعۀشه (، جاذبۀ1377تولید سنتي )حسامیان 

 ستثنياز اين قاعده م کاکاوند منطقۀاند. کاهش جمعیت روستايي و مهاجرت به شهر دانسته

. است تجربه کرده 80و  60، 50، 40های نیست و مهاجرت روستا به شهر زيادی را در دهه

 1395سال  سرشماری عموم و نفوس مسکن اساس برست که روستا 215 شاملکاکاوند 

 نیز روستا 25 روستای آن خالي از سکنه و 46، استنفر  15.351 روستای آن 144جمعیت 
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رغم متروک شدن تعداد زيادی از علي .هستندکمتر از سه خانواری يا  جمعیت سه ودارای 

 ان اهالي هر روستا وجود داردمی همبستگي اجتماعي زيادیها روستاها و کاهش جمعیت آن

بنابراين مقاله حاضر تالش دارد که  ؛کندمناسک ظهور ميها و آيین و اين همبستگي در

در راستای پاسخگويي  ترتیببدين  و بررسي کند؛ بخشوضعیت خانه و قلمرو را در میان اين 

 زير پیش خواهد رفت. سؤاالتبه 

 هايي است؟دارای چه ويژگي در روستاهای کاکاوند مسکنمعماری  (1

 اند؟دهند، کدامهای اجتماعي که روابط جمعي را ارتقا و قلمرو خانه را گسترش ميپديده (2

 است؟ تغییراتي داشتهچه  کاکاوندروستاهای  در خانه و قلمرووضعیت  (3

 

 مرور پیشینه

بر اساس روش  «روستايي گیالن ۀکن و معماری در جامعمس»( در کتاب 1370مبرژه )برو

پرداخته  هادر مورفولوژی آن تأثیرگذارو عوامل  میداني به بررسي مسکن روستاهای گیالن

مدل مسکن روستايي در گیالن در حال گذار به دهد که نشان مي اين پژوهشنتايج . است

های منفي جنبه، های مثبت همچون مقاوم بودنداشتن جنبهکه علیرغم جديدی است 

 توان گفت نتیجۀنمي؛ بنابراين تطابقت با زندگي روستايي را نیز داردعدم بودن وهمچون گران

نیست بهتر شرايط رفاهي  برای فقط»های جديد و تن دادن به خانهتحول مثبت است اين 

« های رهايي و آزادی نیز هستشانهای پر از مشقت و کار و کسب و نبلکه طرد گذشته

 (.163: 1370برومبرژه، )

در  مؤثربه عوامل « کن بومي در جوامع روستايي گیالنمس» ۀ(، در مقال1384خاکپور )

 های معیشتي وفعالیت، نوع دهد که اقلیمتايج پژوهش نشان ميمسکن پرداخته است، ن

 .است تأثیرگذارفرهنگ عمومي منطقه بر اين معماری مسکن 

 روستايي مسکن هایويژگي ارزيابي و تحلیل» ۀ( در مقال1397پور و همکاران )سرتیپي

 چهار در مسکن هایاستخراج شاخص تحلیل اسناد و با« 1392 سال گیرینمونه بر اساس

 هایويژگي گیرینمونه هایداده از استفاده با و محیطي و برخورداری اقتصادی، کالبدی، بعد

 از برخي نواقص رفع به اسالمي انقالب مسکن بنیاد توسط 1392 سال در روستايي مسکن

 خاص شرايط به توجه با هااستان هريک از که دهندمي نشان هايافته. اندپرداخته مطالعات اين

های طرح از برخورداری زندگي، الگوی و فرهنگي اقلیمي، و وهواييآب شرايط همچون) منطقه

 .باشد پیشرو بسیار زمینه يک در تواندمي...(  و آمايشي نگاه در ملي کالن توسعه

 هایسکونتگاه در جمعي فضای تجلي» ۀمقال( در 1389الحسابي و نگارش )علي

ل از صنتايج حااند. پرداخته روستا در آن اهمیت و جمعي فضای ه بررسي مفهومب «روستايي

 فضاهای از اعم های روستايي،سکونتگاه در موجود هایپیکرهدهد که اين پژوهش نشان مي

 معیشتي، مناسبات محیطي، عوامل از ایپیچیده و متنوع مجموعه از متأثر عمومي، يا خصوصي

 .اندآمده پديد هاآيین و باورها اجتماعي، تعامالت

 کرد:  اشاره هابدان صورت بدين توانمي که هستند نقدهايي دارای گرفته انجام مطالعات
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 و اندپرداخته قلمرو و خانه محدود و مشخصي دربارۀ به موضوع هاپژوهش اين (1

 همچنین. ها خالي استدر آنتعلق  و احساس قلمرو، مانند مختلفي هایجنبه جای

 .است مغفول زندگي تاريخ و خاطرهمفاهیمي چون  مطالعات اين در
 با و ساختماني هایکبلو مانند باال از هایبندیتقسیم عمدتاً موردمطالعه ۀجامع (2

 اين. است شهری ريزانبرنامه برساخته و اعتباری صرفاً که ،است شهری محالت

 تصور مشخص فرهنگ يک در و است فرهنگي امری خانه مفهوم که است حالي در

 . است متفاوت ديگری فرهنگي جهان با قلمرو و خانه از

 شپوش را قلمرو و خانه گسترده و متعدد بجوان مطالعات اينرويکردهای نظری  (3

 . دهندنمي

به  در اين مطالعات بیشتر نگرش کمي به مفهوم خانه وجود دارد. در صورتي که (4

به  فرهنگي جهان در آن متعدد پديدارهای و خانه مفهومسبب کیفي بودن 

 مطالعات کیفي نیز نیاز وجود دارد.

و  قلمرو و خانه وضعیت بررسيبه  که داريم تالش حاضر پژوهش دربر اين اساس 

 بپردازيم کاکاوند روستاهای در آن تغییرات

 

 نظری چارچوب
؛ 1396رشمیت ؛ دو1392 خانه و قلمرو وجود دارد )باشالر رويکردهای نظری گوناگوني درباره

با ديدگاه  هاآن( برخي از 1394 ؛ برگر و همکاران1391، 1388، 1378 ؛ شولتز1377 هايدگر

اند و شناختي و برخي با رويکرد شهرسازی بدان توجه نمودهفلسفي، برخي با ديدگاه جامعه

اند. رويکرد نظری اين مقاله مبتني پردازی کردهبررسي و نظريههر کدام به طريقي اين بحث را 

 بر اساس بوطیقای فضا. باشالر در است ابوطیقای فض( در کتاب 1392بر آراء گاستون باشالر )

نگاهي زيباشناختي به مفهوم فضا و انعکاس آن در  رويکردی فلسفي و پديدارشناختي و با

به عنوان يک سنتي در اروپایِ غربيِ قرنِ نوزدهمي پردازد. او با الهام از يک خانه مي 1خیال

 کشد.و زيبايي را از مفهوم سکونت به تصوير مي 2فضای زيسته شده برداشتِ شاعرانه
بخش است که بین آن و خاصیت بلکه فضايي تعاليای بيمسکون نه جعبه ۀخان

بدون خانه انسان موجودی جدا مانده است. خانه در سرما متقابل وجود دارد.  تأثیرساکنانش 

افتد. وقفه اتفاق ميبيدرپي و آمدهای پيآن پیش و گرما نگهدار آدمي و جايي است که در

است؛  تربزرگورود به کیهاني  ولین جهان و کیهان انسان و دروازۀای بزرگ، اخانه گهواره

کشد و بسیاری از خاطرات ما در آن مادريست که با خصايل مادرانه آدمي را در آغوش مي

هگاه و خاطرات آدمي است. خانه پنا رؤيااند. خانه محل ترکیب انديشه، سکني گزيده

کرد. از طريق  ياپردازیرؤتوان به آسودگي است که در آن مي ياپردازرؤو پشتیبان  ياپردازیرؤ

                                                           
1. imagination 
2. poetics 
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گذارند و خاطرات گذشته را حفظ های مختلف زندگي ما بر هم اثر ميگاهاست که سکونت رؤيا

کردن کنند. خانه سرشار از نوستالژی و انباشتي از خاطرات گذشته است که با نگاه و احیا مي

افزايد، برد و بر ارزش واقعیت ميميبه هر بخشي از آن، خیالِ ما، ما را به زمان و مکاني ديگر 

معتقد است که حرکت لزوماً فیزيکي نیست، به اين صورت که وقتي فردی  ،(1377) باشالر

برد شمع، ذهن او را از طريق تخیل به جاهای ناشناخته مي ۀکند، شعلشمع نگاه مي ۀبه شعل

به مکان و زمان ديگر است که به اندازه حرکت فیزيکال  1و زماني که اين نوعي حرکت فضايي

کند، در ها را جستجو ميهتخیل به مانند آدمي ناچیزترين پنا» .واقعي و مهم است

محسوس جويد و به پناه خويش صورتي های موجود پناه ميانگیزترين ديالکتیکمالل

توان فوايد آن پوزيتیو جاندار است، نه در خالل مجالي که مي جنبۀبخشد. ديگر خانه نه مي

 (.45: 1392)باشالر،  «آيند تا در خانه مأوا گزينندها همه ميرا مشاهده کرد. گذشته

درون و برون کاوی همان حرکت از درون به برون است؛ اين زمان و مکانبه زعم باشالر 

 را نیز در نظر گرفت. هاآنلزوماً مقوالتي متقابل، هندسي و مکاني نیستند بلکه بايد بعد ذهني 

تواند هم درون باشد و هم برون؛ ي ميهم آمیخته هستند و هر مکاني و شیئدردرون و برون 

تخیل برد. ه آنجا ميبتخیل ما را  ست که قوۀآن است و برون نیز جايي درون آن اجزا فیزيکي

کشاند که به لحاظ زماني و مکاني حضور ندارد. مثالً قاب ما را از درون به بروني کیهاني مي

بلکه اين  ،شودگیرد تنها در ماتريالیته خود تعريف نميقرار مي طاقچهکه بر روی  عکس پدر

ای است و ذهن اعضای خانواده را به طرف های انباشت حافظهسیستم سرشار ازقاب عکس 

ی ارتباط در اين برقرار بنابراين خودش يک کیهان است. ؛بردجهاني سرشار از خاطره مي

دهد که به ما امکان مي کندبرقرار مي( سویآن و سویاين)باشالر يک ديالکتیک درون و برون 

فضا  درک دينامیکساختاری دوگانه درک کنیم و از اين طريق به  ۀکه هرچیزی را در رابط
 برسیم. زمان

هد و ما را وارد د، تغییر مياستاين قضیه نگاه ما را به فضا که نگاهي سطحي 

های شناختي و نمادين ارزيابي ها را بر اساس سیستمکند که اين موقعیتهايي ميموقعیت

تر و بسیار دقیق ۀهای مدرن، افراد رابطبه سیستم های سنتي نسبتکنیم مثالً در سیستم

های با فضا دارند و کنش افراد شاعرانه و به کنش تخیلي نزديک است. در سیستمتری تخیلي

ي که بر اساس مکانیسم خاصي فرد با درون و برون کامالً مشخص است؛ افراد زمان ۀسنتي رابط

شوند، وظايفشان در هر زمان و هر قسمت آن فضا کامالً مشخص است. يک فضا مي وارد

اند و مشخص انجام شده هاشوند که در طول سالهای سنتي بر اساس ريتمي انجام ميسیستم

 در مقايسه بااست چه کسي، چه کاری را، چگونه و در چه زماني انجام دهد و اين نوع رابطه، 

تر است. در چنین عقالنیت بیروني است، شاعرانه بر اساسفضا که مدرن افراد با  ۀرابط

انساني های فضاهايي پر از ارزشهای انساني فعال هستند و هايي همواره تمام حسموقعیت

                                                           
1. Topos and Cronus 
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نزديک کنند. باشالر چنین فضاهايي انسان را به يک انسان آرماني  توانندگیرد که ميشکل مي

 .نامدمي «1فضای خوشبختي» هستندکه محلي برای آسايش  را

 

 پژوهش روش
 .است کاکاوند ايلروستاهای اين پژوهش  ۀمورد مطالع ۀجامع .نگاری استروش پژوهش مردم

ي انتخاب شده تجرب به عنوان موردنیز خانوار  212و  نفری 738با جمعیت  2زئورامی روستا

مشارکتي و مصاحبه است. يکي از نويسندگان ساکن  فنون گردآوری داده مشاهده .است

چون در باشد و خود يکي از کنشگران اصلي زندگي روستانشیني ميست که ا زئورامروستای 

آشنا  آنق روستايي با تمام مناطبه تدريس مشغول بوده و هست  کاکاوندجای اين جای

 به اشباع نظری رسید.شده و پژوهش ها تکرار داده عمیق ۀمصاحب 10پس از  .باشدمي

 

 هاتحلیل داده شیوۀ

ی است که از بیان فرايندحدی ندارد و وا ها شکل و يا مرحلۀیوۀ تحلیل دادهنگاری شدر مردم

؛ مارچسیون 2007؛ همرسلي و اتکینسون 2010افتد )فترمن نويسي اتفاق ميزارشمسئله تا گ

تحلیل، » گانۀسه(. تحلیل اين پژوهش به پیروی از مراحل 1988 ؛ بوگدان و تايلور1392

لیل( که خود اول )تح الف( مرحلۀ ؛انجام گرفته است( 2005) بريور «نويسيتفسیر و گزارش

های ها گردآوری شد که به بخشها: حجم عظیمي از دادهمديريت داده-1بخش است.  6دارای 

ای هرکدام از اين اطالعات جزئي کدهايي تعیین گذاری: برکد-2بسیار جزئي تقسیم شدند. 

تر در درون کدها جزئيبندی حلیل محتوی: تقسیمت-3را سازماندهي کرد.  هاآنشد تا بتوان 

 دست بهدهای کتوصیف کیفي: -4به ريز اطالعات جزئي تبديل شدند.  هاآنانجام گرفت و 

ها: کدهای استخراج الگو-5د. لحاظ ش هاآنهای آمده به تفصیل توصیف شدند و تمام ويژگي

رار گرفتند ق، فضا و تعامالت کالبدتوصیف شده در ارتباط با يکديگر و همچنین در ارتباط با 

درهم ، معماری خانهکلي  ها به سه دستۀبندی: دادهبقهط-6 آمد. دست بهو الگوهای الزم 

دوم  یم شدند. ب( مرحلۀتقس اخیر و تغییرات مفهوم خانه در دهۀ قلمرو و خانهتنیدگي 

ه قلمرو توضیح داده ا هم قرار گرفتند تا مفهوم خانها در ارتباط بها(: تمام يافته)تفسیر داده

ها )نظام اجتماعي، بندی دادهطبقه بر اساسنويسي(: گزارش سوم )گزارش شود. ج( مرحلۀ

 قلمرو و خانه( تدوين شد.

  

                                                           
1. topophilia 

منتعلي هستند و مردم روستا معتقدند که از نسل فردی به نام سيِ روستای زئورام، هزارخاني است. . اسم فار2

هزارخاني اسمي  ی زيد بهرام است وو لکي شده کوتاه شده (Zevaram) ئورامزاست. زيد بهرام منتعلي نیز فرزند 

 ی زئورام استفاده کنیم.ما هم سعي کرديم از واژه شده است؛ بنابراينسازی ه اشتباه فارسياست که بربط بي
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 هاتحلیل یافته
کونت شهرستان دلفان و جنوب شهرستان هرسین قرار دارد و محل سمنطقه کاکاوند در غرب 

، در غرب آن حنه، کنگاور و صهای نهاوندشهرستان کاکاونددر شمال  ايل کاکاوند است.

م اجتماعي نظا د.قرار دارشرق و جنوب آن نیز دلفان ، در جنوب غربي آن کرمانشاه، در هرسین

ده مذهب شیعۀ دوازدارای ها لکي است؛ آنزبان  وها مبتني بر خانواده و خويشاوندی کاکاوندی

 امپروری است.ها کشاورزی و دامامي هستند و شیوه معیشت اکثر آن

 
 (قسمت هاشور خورده) منطقه کاکاوند: 1تصوير شماره 

 
 1390سرشماری  های کشور درنقشه دهستانطراح: نگارنده، بر اساس 

 

 معماری خانه

با  اختس مقدار و فضايي نیاز ،در مال. نام دارد« مال» وندکاکا مردم ساختمان محل سکونت

عداد دام و ت، تعداد فرزندان، خانواده وابسته به شأنآن ي يا کوچک هم تعادل دارند و بزرگي

مبتني بر و  «يکسان»ها ساختمان معماریاست که صاحب آن در اختیار دارد.  میزان زمیني

ارای اين سبک از معماری حداقل د. است حداکثری با طبیعت و ادغام خانه و محیط رابطۀ

 خانوار، حريم و تأمین امنیت و سکونت نیاز به پاسخگويي بر عالوه» و استمتر زيربنا  300

« دارد پیوند آن با متقابل یاگونهبه و گیرددر برمي نیز را روستا تولیدی نظام از ایحلقه

 ی اين سبک از معماری عبارتند از:هابخش (.151: 1392)يعقوبي و همکاران، 

ما ا ،ن محوطه متعلق به خانه است اي .روبروی خانه است  ۀمحوط (:)حیاط در حصار  (1

 شود.روب ميودست زنان خانه رفتروز صبح بهنیست و هر خانهصاحبدر مالکیت 

ستان  (2 شگاه خانه قرار دارد، جنس   ۀدرب حیاط: درب حیاط، آ ست و در پی آن  خانه ا

يا ترکیبي از  یا  ترينمهمچوب و ورق فوالدی استتتت.  چوب و  ط ويژگي درب ح

شب      سي از  ست. گشودگي آن از طلوع آفتاب تا پا سته    ا اگر کسي درب حیاطش ب

شد به طعنه مي  شان اين که      با ست به ن سته ا گويند فالني همواره درب حیاطش ب

 ست.هیچ امیدی به او نیست و او به آداب تعامل، همکاری و برادری پشت کرده ا

آب  ۀهای منطقه پس از ورود به داخل حیاط حوض و لول      حوض آب: در تمام خانه    (3

ست. افراد پس از ورود ب  شرب قرار دارد و دلیل آن  داخل ه نیز به خاطر پاکیزگي ا

 شوند.و سپس وارد خانه مي کنندحیاط ابتدا خود را تمیز مي
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از درب، داالن و ستتپس حیاط قرار دارد. داالن يک راهرو ستترپوشتتیده   داالن: پس (4

 ديوار حیاط و ستتمت ديگر آن ديوار انباری استتت. داالن آنيک ستتمت که استتت 

ضايي   ضای خانواده    براخنک ف ستراحت اع ستان و  در ی ا ست که  تاب گرما  زماني ا

ست تحمل های خانه غیرقابلداخل اتاق سفندان    . داالن ميا سايباني برای گو تواند 

 ها در روزهای بارشي باشد. داالن همچنیندر تابستان و يا همچون چتری برای دام

  که استتتت 2*1 چوبي اتاقک يک النکُنه استتتت، «1النکُنه» نگهداری برای محلي

 .است لبنیات ساير و کُنه مشک، نگهداری برای محلي

 حیاط همیشتتته .ارتفاع دارد استتتت متر 2 از بیشتتتتر معموالً حیاط حیاط: ديواره (5

ساير بخش          ست و به همراه  شار از حیات ا سر های خانه هر روز رفت و سرزنده و 

 .افتداتفاق مي ضای خانواده در آن، محلي است که مراسم عروسي اعشودميروب 

سه با گیرد و حیاط قرار مي ۀدر گوش : توالت (6 ختمان اهمیت سا  ديگر اجزای در مقاي

 فرعي دارد.

 انباری. گیردمي قرار لتاتو و انباری داالن کنار يعني حیاط جلو ستتمت در: انباری (7

 ستا کشاورزی و دامي محصوالت  غذايي، مواد نگهداری برای محلي اينکه بر عالوه

 همچنین و گیردمي صورت  نیز شیری  محصوالت  فرآوری با مرتبط کارهای آن در

 .است استحمام برای نیز آن از قسمتي و آشپزی برای محلي

 است.محل پخت نان  که است ای از حیاط خانهدر گوشه ي: اتاقک2نانکران (8

کان:   (9 یاط بخش بیروني ) رابطپل مه با   (ح مه بخش نی نه   بروني دروني نی  (ايوان)خا

 است.

 
 1397: نمايي از معماری يک خانه روستايي در زئورام، تابستان 2تصوير 

 
 

 درکه  گیردمي قرار خانه اصتتتلي بخش حیاط،  انتهای  در: اصتتتلي هایاقات و  ايوان (10

های  اين بخش شتتتامل ايوان و اتاق .دارد قرار حیاط کف از متر 2 تا 1.50 ارتفاعي 

ست. ايوان    صلي ا ست و  دروني و نیمهنیمه بخش ا شگاه اتاق بروني خانه ا های  در پی

                                                           
1. Koena Lan 
2. Nankaran 



 
 
 
 
 

...آن تغییرات و قلمرو و خانه وضعیت بررسي 143  

صلي  ستون قرار مي    ا ضلع جلويي آن يک  سطِ  گیرد، گاهي اين ، قرار دارد که در و

 20شود. ايوان معموالً  ستون از جنس چوب و گاهي نیز با سنگ و آجر ساخته مي   

ساحت دارد.  30تا  صلي  اتاقداد تع متر مربع م ساختمان  درهای ا و  3ها برخي از 

. يک ها هم اندازه هستتتنداتاق، های دو اتاقهاق استتت. در خانهات 2در برخي ديگر 

خانه ه است و اتاق ديگر مهمان اتاق برای نشیمن، استراحت و خواب اعضای خانواد   

 قرار ستاختمان  چپ يا و راستت  ستمت  در اتاقي اتاقه، 3 هایستاختمان  . دراستت 

  خانه  مهمان  و دارد نام  1اين اتاق کَلِي  استتتت، تربزرگ ديگر اتاق  2 از که  گیردمي

ست و درب آن تنها به روی مهمان  شیمن  برای تاقيک ا. شود ها باز ميا ست و  ن  ا

 چندهر گیرند به اين صتتورت که قرار ميدر انتهای آن  ی اهل خانوادههاابوخرخت

شش مِوج  تا شده و روی هم قرار مي    2رختخواب با پو سته  به هر موج و  وگیرند آرا

اين  داخل  در خانواده  اعضتتتای گويند. تمام  مي 3های درون آن يک پورِّک  رختخواب

تاق  تاق  و کنند مي زندگي  ا ند مي نیز ديگر ا نه   نقش توا  فرآوری محل  و آشتتتپزخا

 حیاط داخل انباری اتاق صتتورت اين در که ؛باشتتد داشتتته را شتتیری محصتتوالت

 بود. خواهد انباری اش فقطکاربری

 قبل از و ذهني افراد نشستن   محل دارد، وجود هااتاق درون خاصي  فضايي  تفکیک

  اتاق ۀمیان رد پسر  فرزندان. نشیند مي اتاق انتهای در همواره پدر است،  شده  تعیین

نان  و چه  و ز چک  های ب تاق  جلو در کو تاق  ورودی در يعني ا ند  مي ا  در. نشتتتین

 مهمان  مدن آ هنگام  به  معموالً و دهد مي مهمان  به  را خود جای  پدر  خانه  مهمان 

چه  و دختران نه  مهمان  به  کوچک  های ب  در بخش نتريمهم .شتتتوند نمي وارد خا

 در بايد   هرچیزی خانه  مهمان  در استتتت؛ آن انتهايي  ديواره و ها طاقچه   خانه  مهمان 

.  دهدمي دستتت از را خود ۀشتتاعران توان صتتورت اين غیر در بگیرد قرار خود جای

مان  نه   مه حل  خا هداری  م مايش  و نگ خارات  ن  ديوار .استتتتت خانواده  مردان افت

 درون هک زنده ۀخفت خاطرات .استتت زنده دائماً خاطراتي از ستترشتتار  خانهمهمان

 طريق از تنها هاآن بلکه کرد، بازآفرينيها آن تواننمي و هستتتند خانواده اعضتتای

 در .برند يم ديگر مکاني  و زماني  به برون يعني  خانه و اتاق به     درون از را فرد خیال 

 اندازه  که  خانواده  پستتترهای  پرتره از باالتر  انتهايي،  ۀديوار در پدر  پرتره اتاق  اين

چک  ند  تریکو قدير  لوح. گیردمي قرار دار خار  هر يا  و ت  اعضتتتای هک  ديگری افت

سب  خانواده شیاء    کرده ک شند به همراه ا  ديوار ربادعیه  و خانوادگي ساز خاطره با

 روی بر انهخ انتهای در هاآنمهم برای هارختخواب بهترين. شتتودمي الصتتاق خانه

 .(3 )تصوير دهدمي نشان را خانواده منزلت که گیرندمي قرار هم

 

                                                           
1. kali 

 گیرند.ها درون آن قرار ميهای قوم لک است که رختخواببافتهاز دست( eojm)موج . 2
3. poorrek 
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 1370سال اهالي روستای زئورام در : عید ديني 3تصوير 

 
 

 معموالًو طاقچه: فضتتايي کنده شتتده در داخل ديوار ايوان يا اتاق استتت که  گنجه  (11

شتتتود و کلید آن معموالً در دستتتت نگهداری مي در آن و متوفايان های زنانلباس

گنجه  باشند، مي نهخا ۀشاعران  خانه فضاهای مهمان همراه به گنجهمادر خانه است.  

 وجود صتتندوقچهاستتت، درون گنجه يک  زنان رازهای نگهداری محل و گاهمخفي

صتتندوق چیزهايي دارد فراموش » دارد که ستترشتتار از بوی هل و میخک استتت.  

هايمان را به ايشتتتان خواهیم    هايي که گنجه   ، هم برای ما و هم برای آن نشتتتدني

در  (.127 :1396)باشالر،  « آيندبه هم گرد ميبخشید، در صندوقچه حال و آينده   

.  شتتوندان خانواده نگهداری ميتوفايها، زيورآالت و هدايای ملباساين صتتندوقچه 

ضای   ضايي کهن  صندوقچه ف ست که رو به هر   ف صمیمي ا شوده    ه، عمیق و  سي گ ک

ما را  با باز شدنش انگیز است که  های ناب و حزنشود؛ اين فضا سرشار از حرف    نمي

ايم.  برد که در فضای واقعي زندگي آن را فراموش کردهميبه آنسوی جهان آسماني 

رستتتد، بیرون ديگر تیک درون و برون به پايان ميبا بازشتتتدن صتتتندوقچه ديالک»

عاد مکعبي آن معنای خود را گم مي      ندارد، حتي اب تازه  کنند  معنايي  عدی    -زيرا بُ

 (.128: 1396)باشالر،  «پیدا شده است -بُعد صمیمیت تازه

و دودکش: پشتتت بام تنها حفاظي در مقابل خطرات احتمالي  1پاستتاره ،پشتتت بام (12

ست  شبا  بلکه برای ؛نی ست    محلي برای خوابیدن  ستان ا صل تاب سمتي از   .نه در ف ق

ساختمان مي   تیره سقف را در بیرون از  سازند   های  گذارند تا بتوانند يک آبچکان ب

 دارند  قرار کوه ۀدامن  در روستتتتاها   اينکه  خاطر  به  د.گوين که به آن پاستتتاره مي    

با   توانندمي پاساره  بر نشستن   و بام پشت  به رفتن با هاجوان روستائیان و بخصوص  

شند و از اخبار   شته با ستا  هم گفتگو کنند و تعامل دا شوند   و رويدادهای رو با خبر 

ها بر حیاط و حتي از بخش زيادی از سرحدات و قلمرو روستا مراقبت کنند. پاساره   

شاوندی   ها مشرف خانهساير   اند اما به خاطر تعامل زيادشان با هم و پیوندهای خوي

شراف ديگران بر خان  شت  ؛شود موجب ناراحتي نمي هاآن ۀا ساره   بنابراين پ بام و پا

                                                           
1. pasara 



 
 
 
 
 

...آن تغییرات و قلمرو و خانه وضعیت بررسي 145  

ستند که         صي و نیمه عمومي ه صو ضاهای خ ضای عمومي و جمعي را  ف کاربرد ف

ست بلکه نقش   دارند. ضای داخلي و بیرون  رابدودکش تنها محل خروج دود نی ط ف

ای بلند همستتتايگان به گوش   از طريق دودکش استتتت که صتتتداه و  خانه را دارد

 رسد.مي

به و در زير ستتتاختمان در دل کوه  ایه دخمهها زاخه نام دارد. زاخطويله دام: 1زاخه (13

وانات در مقابل سرما است که برای نگهداری حیمتر  4تا  3 ضو عر 40تا  30طول 

 شود.حفر مي

شتتود که از شتتیب  هايي حفر ميدر زير ستتاختمانه : زاخ3«ور ايوان»و  2«ستتیس» (14

کافي برخوردار باشتتند اما اگر ستتاختمان در مکاني قرار بگیرد که شتتیب کوه زياد  

شد احداث زاغه نیز   شاپیش ايوان و در     یر ممکن ميغنبا شرايط در پی شود در اين 

ساخته مي انتهای حیاط طويله س   ای  گويند که کاربری زاغه یس ميشود که به آن 

دهد. پشتتت بام ستتیس که با ايوان هم ستتطح استتت و ر ايوان نامیده     را انجام مي

های گرم ستتال اعضتتای در ماه شتتود. بیشتتترين کاربرد ور ايوان اين استتت که مي

ستراحت مي  خورند، ميهنگام در ور ايوان غذا ميشب  خانواده شینند و ا و با   کنندن

شنیداری   ستقیم دارند بیرون از خانه ارتباط ديداری و  شي از ور ايوان  .م درون  بخ

تمايز  طرح افکندن  »استتتاس بر اين ؛ استتتت که تمايز آنچناني با برون ندارد     خانه   

که ما  ای زباني و انتزاعي مابعدالطبیعه است  قطعي میان درون و برون صرفا کلیشه  

 (.12: 1388)باشالر، « سازدت شده غافل ميهای عمیق واقعیت زيسرا از تجربه

  انکاهد. استتت ستتال ستترد هایماه در احشتتام ۀعلوف و کاه نگهداری محل: کاهدان (15

 ونيمسک  ساختمان  از بخشي  هم اگر و دارد قرار مسکوني  ساختمان  از جدا معموالً

 .گیردمي قرار کوچه درون و حیاط از بیرون آن درب باشد،

، ترسیم از نگارندهدر کاکاوند معماری خانهاز  اینمونه: 4 تصوير  

 
 

                                                           
1. Zakha 
2. Sis 

3. Var Ewan 
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 «است انسان هستي تبیین و بودن حس تجلي خويشتن، بازنمون[ روستايي] ۀخان»

تنیدگي هايي از قبیل درهميدارای ويژگ کاکاوند یمسکن روستاها (.1397 همکاران، و گالبي)

صمیمیت، حافظه عمومي؛ گشودگي، الگوی خصوصي/ تنیدگي فضای برون، درهمدرون/ 

محل وضع و حمل خاطرات، الت شیری، ها و تولید محصودگي، محلي برای بازتولید نسلخانوا

 محیطي ئدشدا و گاه تن در برابر مخاطراتناهفضاها و پهمسو با طبیعت، کاربردی بودن تمام 

؛ در توان درون و برون را دارای تقابلي ساده دانستديگر نمي»در اين مسکن  است. اجتماع و

آئیم که ديالکتیک درون و برون به وار به فهم اين امر نائل مينتیجه با حذف ارجاعات هندسي

 (.25: 1388باشالر، )« يابدکثر ميمتنوع ت های جزئيشمار اختالفبي ۀواسط

 

 درهم تنیدگی خانه و قلمرو تا سرحدات روستا

 و شودمين محدود منطقه مسکوني در افراد روابط به روستايي ۀخان در اجتماعي روابط دايرۀ

ها و ینآي حوادث، همیاری،مشارکت و مواردی همچون  .گیردمي دربر را روستا کل اغلب

 عید جمعي،دسته زيارت کاسمسا،، جمعيدسته و تفريحات هابازی، نشینيشب مناسک،

 ؛دهندميکشند و تا سرحدات روستا گسترش قلمرو خانه را از معماری خانه بیرون ميديدني 

کل روستا  گويي ،پذيری دارندکننده در تعلق به مکان و جامعهو همچنین همگي نقشي تعیین

 ونبر و (مسکوني ۀخان)ن در حالي است که تمايز درون . ايبزرگ است ۀبرای اهالي يک خان

 ۀتشخیص اينکه خان و ؛شدت نفوذپذير استتشخیص اما به)روستا و سرحداتش( قابل

 روستائیان کاکاوند منزل مسکوني است يا کل روستا به شدت دشوار است.

 

 مشارکت و همیاری
 اورزیکش و دامپروری) معیشت ۀشیو از رأثمت روستا در مشارکت و همیاری بر مبتني روابط

برداشت  همیاری و مشارکت در کشاورزی در تمام مراحل کاشت، داشت و .است( توأمان طور به

 بدون و رسدمي خود اوج به مشارکت و همیاری محصوالت برداشت مرحله درگیرد. مي صورت

 عادی ریام کشاورزی محصوالت برداشت در همکاری رود؛مي پیش کند بسیار کارها همیاری

 املک همیاری يک از نمادی محصوالت کردن کوبخرمن در همیاری همچنین. است معمول و

 يک کوفتن ایبر گاهي دهند،مي انجام را کار اين باهم مردان و زنان که است کشاورزی در

 همیاری امر در روستا هایخانواده تمام عبارتي به و کنندمي همیاری نفر 30 از بیش خرمن

 .(5تصوير )کنند مي مشارکت
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 1398ابستان ت، روستای زئورام، بهار و و درو کردن گندم هاهمیاری در اليروبي جوی :5تصوير 

  
 

مواردی واره و چراني، شیرهمیاری و مشارکت در امور مربوط به دامپروری نیز شامل، گله

های خود را با ماست که در آن چندين خانوار دا هچراني امری مردانگله شود.مي از اين قبیل

 بر اساسبرند و به چرا مي هاآنکنند و به نوبت ست ميکنند و يک گله بزرگ درهم يکي مي

به اين  وجودی آن است و دلیل هگیرد. شیرواره امری زنانرت ميهايشان اين امر صوتعداد دام

ها گوسفندهای کمي دارند و چون شیرشان نیز کم است، خاطر است که برخي از خانواده

 ؛درست کنند ...توانند از اين شیر کم محصوالت شیری از قبیل دوغ، کشک، ماست و نمي

گیرند و بعد را قرض مي هانآکنند يعني شیر ديگر واره مي ۀيا چند خانواد بنابراين با يک و

 هاآنین برسد و بدين صورت نوبت ای ديگر مياز مدتي نوبت از اين خانواده به خانواده

 چرخد.مي

 
 منازعات

روستا همواره در  یهاجوانکشاورزی و دامپروری محور بودن جامعه باعث شده بود که اکثر 

طبیعت و در حال چراندن دام و يا کشاورزی باشند. امالک اهالي روستاهای کاکاوند نه در يک 

جای روستا سر اند؛ بالتبع افراد به جایجای روستا پراکنده شدهخاص بلکه در جای ۀنقط

به ساير  دارند و نسبت هاآنکشند و با تمام نقاط روستا خاطره و احساس تعلق خاصي به مي

روستاها احساس بیگانگي دارند. اين بیگانگي در پايان برداشت محصوالت نمود بیشتری به 

روند، به روستا برای چراندن گوسفندان به کوهستان مي هاجوانکرد، زماني که خود پیدا مي

 ندده گسترش را خود قلمرو تاپردازند مي 1ساير روستاها بر سر کِرَ جار هاچوپاندرگیری با 

با هم متحد  Aروستای  هاچوپانبه اين صورت که مثالً  .کنند بازتولید را گسترده مرزهای و

درصدد بیرون  هاآنبرند و اگر مي B ندان خود را به درون کِرَ جارهای روستایشده و گوسف

 زئوراميکي از اهالي روستای گیرد. دو روستا در مي هاچوپانراندن اينان باشند درگیری بین 

 گويد:مي دارد سال 36 که

                                                           
 .لَش برای چرای دام گويندکُهای برخوردار از به زمین .1
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رو اهالي 1های بايرهامون زياد بود، شنیده بوديم که زمینمراتع ما کم بود اما دام"

گرفتن ما هم سودای بیشتر کردن سرحدات روستا  2اسپي دئروستا با مبارزه از 

ها را برای دانستیم که اين امکان وجود ندارد که زمینرا در سر داشتیم. مي

های روستا جارها را بگیريم. همه بچهتوانستیم کرههمیشه تصاحب کنیم اما مي

ا ها بها بودن، گلهتونستن مبارزه کنن، مواظب گلهمیمودن، کساني هم که نمي

ها را با خودشون تونن گلهفاصله زيادی پشت سر ما بودن تا اگر شکست خورديم ن

 "ببرند.

در واقع  کند وتک فرزندان روستا حک مين تکاين منازعات تعیین قلمرو را در ذه

 است. قلمرو خانهتمام اين منازعات بر سر 

 

 هاآیینمناسک و 

در احساس تعلق  يو نقش اساس شوندمناسک در فضای مسکوني روستا برگزار مي ها وآيین

ترين مناسک روستای زئورام است که در آگر )آتش( نوروزی از مهمکنند. ايجاد ميبه روستا 

 3 لکيدر ابتدای ماه نوروزِاين است که شود. وجته تسمیته آگر نوروزی شب يلدا برگزار مي

شود. در اين جشن هر خانه در جلو درب حیاط خود يا در يک بلندی آتشي روشن برگزار مي

کنند و دعا ها و زمین طلب برکت در زندگي خود ميکند و در کنار آتش از خدای آسمانمي

ها آن ۀکنند که اين آتش در سرمای زمستان موجب گرمای خانه و کاشانه شود و به خانمي

تمام اهالي روستا و طايفه در آن  که استمتوفايان  بزرگداشت آيین 4پرس قداست بخشد.

نیز با قبول دعوت جهت نشان دادن همبستگي خود و به  هاآنشوند و برای مراسم دعوت مي

مربوط به  آيین 5سويرکنند. او در اين مناسک شرکت مي ۀنشان احترام به متوفي و خانواد

« مال»ي که از يک پرس تمام اهالي روستا بخصوص اقوام نیز همچون عروسي است که در آن

شود کنند. اين همیاری در انجام مناسک باعث ميانداختن مراسم همیاری مي هستند برای راه

                                                           
 ند.جوار هستهای روستای دئ اسپئ همکه با زمین زئورامروستای  های کشاورزیزمینبخشي از  1
« پشت تنگ دوستعلي»قباد هستند. اسم فارسي اين روستا  يکي از روستاهای بخش کاکاوند که از ايل اوالد 2

 است.
فروردين( دزديده نامیده  5تا  1روز دزديده است. پنج روز اول ) 5روزه و  30ماه  12رای گاهشماری لکي دا 3

ماه ابتدای دهند. روز اول دیشود؛ در ديدگاه قوم لک اين پنج روز نحس است و در آن کار مهمي انجام نميمي

های لکي کنند. اسم ماهميسال جديد است و در شب چله )يلدا( به خاطر شروع سال نو جشن آتش نوروزی برپا 

)دی(،  Newroozها عبارتند از: نوروز اسامي اين ماه ؛شان استمتناسب با تغییرات آب و هوايي و شیوه معیشت

)ارديبهشت(، گاقور  Mirian)فروردين(، میريان  Panja)اسفند(، پنجه  Eed)بهمن(، عئد  Khake leiaخاکه لئه 

Gaghoor  خرداد(، آگراني(Agrany  مردال ،)تیر(Merdal  ماله ژئر ،)مرداد(Mala Zheir  ماله ژئیر ،)شهريور(

 آذر(.)  Mang Sie)آبان(، مانگ سئ  Toil Takn)مهر(، تويل تکن  Mala Zheir Domaenaدومائنه 
4. Prs 
5. Sowir 
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با ساير اهالي روستا احساس يکي بودن  هايي که صاحب عروسي و يا سوگ هستندکه خانواده

  کنند.

 

 نشینیشب

 درشان فعالیتهای سرد سال که در ماه روستائیان در طي سال همواره با هم تعامل دارند اما

و چون شب هم طويل  وقت آزاد بیشتری دارندشود، تر ميکشاورزی و دامپروری کم زمینه

خانواده شکل حضور چندين ها معموالً با نشینيشب آورند.نشیني روی مياست به شب

حاکم های زمستان به خاطر بلند بودن شب و همچنین گرم بودن فضای نشینيشب گیرد.مي

نشیني ضمن صحبت از اوضاع روز، روستائیان است. در شب ۀبسیار مورد عالق نشینيبر شب

گويي و قصه نامند.مي« 1پاچا و ش»گوها را قصه .خوانندکنند و شاهنامه ميگويي ميقصه

خواني به زبان لکي شاهنامه شود.ساز خاطره و تبديل روستا به خانه ميتعامالت گسترده سبب

 مجالس بخشزينت کتاب اين دور چندان نه روزگاری دربین قوم لک، قدمتي ديرينه دارد.  در

 جمع هم دور را روزها ماه، طول در هاناخوشاهنامه. است بوده زبان لک مردم نشینيشب

 و موقعیت و احوال به توجه با را داستاني ايل، بزرگ يا و محل بزرگ درخواست به و شدهمي

 شاهنامه و شده جمع هم گرد بزرگان از يکي منزل در شب هر و کردهمي انتخاب مردم وضعیت

 توسط داستان انجامید. يکمي طول به هاهفته و روزها گاه امر اين البته،. خواندندمي

 جمع هم دور خوانشاهنامه چند که بود ممکن و شدنمي روايت نقال يک يا و خوانشاهنامه

 .کنند روايت را آن نوبت به و شوند

 
 تفریحات و هابازی

 اين تمام. کنندمي پر هایباز را هاجوان بخصوص روستا اهالي فراغت اوقاف بخش ترينمهم

 ،بازیتاب دختران بازهای. هستند ساده بسیار و جمعيدسته صورت به تفريحات و هابازی

 دولک، الک ،بازیتاب: از عبارتند جواننو و کودک پسران هایبازی. هستند ليلي و قارچان

 ،گیریماهي کردن، شنا از عبارتند هاجواننو و هاجوان هایبازی االکلنگ، بازی، موشک قايم

ديگر ها از ها و سرابگیری در رودخانهشنا کردن و ماهي.  و ... 2، قاو قاوپالن فوتبال،

ها چنان زياد است که بعد از گذشت اهمیت اين بازی. باشندميهای جذاب روستائیان سرگرمي

 شوند.ها بازگو و بازتولید ميزیچندين سال هنوز هم خاطرات اين با

 
 3کاسمسا

ها ای برای همسايه است. در میان قوم لک رسم بر اين است که همسايهکاسمسا به معنای کاسه

ای را پر کرده و به همسايه ها و غذاهای خود کاسهو معموالً از خوردني باشندبه فکر همديگر 

                                                           
1. pacha vash 

 باشند.مي هاآنزبان و مورد عالقه چوپهای بومي مردم لکقاو قاو از بازیکالورانکي و . 2
3. kasmsa 
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ای است که روح آن اقتصادی نیست و دهند، اين رسم کاسمسا نام دارد. کاسمسا هديهمي

اما همسايه به احترام او در  ؛دهد منتظر بازگشت آن نیستبه همسايه کاسمسا ميکسي که 

دهد در فصل بهار و کند و او نیز به همسايه کاسمسا مياو را جبران مي ۀزماني ديگر هدي

هايي که دام ندارند همواره مورد شود. در فصل بهار خانوادهزمستان میزان کاسمسا بیشتر مي

شوند همچنین زم از کاسمسا برخوردار ميگیرند و به میزان التا قرار مين روسالطف دامدار

آن را به  ۀاند مقداری از پخت شدذايي از کوهستان آوردهاني که گیاهان غدر اين فصل کس

، عدسي، رشته 1در زمستان نیز کساني که غذاهای گرم از قبیل ترخینهدهند. همسايگان مي

 دهند.ها ميآن را به عنوان کاسمسا به همسايهکنند میزاني از و ... پخت مي

 

 جمعیزیارت دسته

های مقدس متعددی وجود دارد که همواره مورد احترام مردم کاکاوند در قلمرو کاکاوند مکان

افراد است.  جايگاه باالتری برخورداراز ب کاکاوند در غر 2باولینامامزاده در اين میان اند؛ بوده

در روابط اجتماعي  هاآناند، مقدس به خاک سپرده شده در قبرستان اين مکان یکاکاوندمهم 

 خورند.مقدس قسم مي خويش جهت اعتمادسازی به اين مکان

روستاهای . است جمعي کامالً بلکه فردی امر يک نه هایکاکاوند برای کردن زيارت

 صورت محصوالت کشاورزی، بهکاکاوند ساالنه يکبار در شهريور يعني پايان فصل برداشت 

نباشد  رومقد برايشان مکان مقدساين  به رفتن اگر روند وزيارت باولین مي به جمعيدسته

به معنای  رودگه در زبان لکي .بپردازند نیاز و راز به آنجا در تا روندمي 3ر و دگه تريننزديک به

يک مکان مقدس در سرتاسر  عنوانبهمرکزی  هایدر نسبت با اين مکانها رودگهگذرگاه است. 

ها را محل گذر اخالف يا اسالف اند. منظور از نسبت اين است که اين مکانقلمرو تعريف شده

 .(6دانند )تصوير ميباولین 

 
  

                                                           
 شود و برای درمان سرماخوردگي مفید است.يکي از غذاهای محلي مردم لک زبان که از بلغور گندم درست مي 1

2. Bawelin 

3. Ravadga 
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 97پايیز  ،)سمت چپ( شاويس قليرودگه )سمت راست( و  و قبرستان اطراف آن امامزاده باولین :6تصوير 

  

های خاصي دارند يا سنگ خاصي در ارتفاعي بلند، يا تک درختي در ويژگيها رودگه

 خورده گره هایپارچه با درختان يا و هاسنگ اين ای است. اطرافجايگاهي خاصي و يا چشمه

 انبیشترش که مختلف هایرنگ با پارچه تکه هزاران و صدها. است مشخص زوار توسط

 شوند.مي زده گره درختان اين هایشاخه بر هستند زوار حاجتگر بیان و سبزرنگ

 
 نیعید دید

آيند و برای تبريک گفتن پس از تحويل سال نو در يک مکان خاص گرد هم مي هااهالي روستا

ک سال نو به خاطر هم بودگي مردم روستا برای تبريزنند. باو به منازل مختلف سر ميسال ن

 (.3)تصوير  از بین رفتن کدورت است

 

 حوزه عمومی
ند آيهم گرد مي کنار يگاه(درآسیاو، در پا)هايي فراخ در مکان به هنگام عصر مدر روستای زئورا

و  ميموضوعات عمو، بط اجتماعيکشاورزی، دامپروری، حوادث، روا در موضوعاتو به گفتگو 

محدوديت سني و جنسي ها متعلق به عموم روستا هستند و اين مکان. پردازندمياخبار روستا 

کنند. خنده، شوخي کردن و مي شرکت ها برای گفتگومکان در اينتوانند ميندارد و همگان 

ه حضور بزيادی  ۀ. اهالي روستا عالقدست انداختن ديگران موضوع بسیاری از اين گفتگوهاست

 .(7)تصوير  شودها و ديدارهای روزانه ميو سبب نزديکي آن در اين فضاها دارند
 

 نامگذاری

 زئورام روستای مثال برایبه صورت فراواني وجود دارد  کاکاونداهای ها در تمام روستمحل نامگذاری

 برای عنوان يک انتخاب با افراد آن طي که است یفرايند نامگذاری .دارد محل نام 80 بر بالغ

 دل از برآمده روستايي زندگي در فرايند اين. دهندمي نسبت بدان را خاصي معنای محل يک

 میان قرابتي بايد واست  انتزاعي نامگذاری هرگونه از دور به و مندزمینه روزمره، کامالً زندگي

 ستا وور سرتاسر به بخشيهويت سبب نامگذاری. باشد شده انتخاب عنوان و نظر مورد ۀپديد
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 را آن معاني و تکرار را هانام اين روزمره محاورات تمام در روستائیان .شودمي آن مندیتاريخ

 کنند.مي بازتولید و بازگو پراکنده، روستا ۀگستر دررا  نیاکانشان خاطراتو از اين طريق  بازگو

، فرهنگي يتاريخ عطف نقاط يا حوادث از برگرفته يا اندطبیعت توصیف يا هانامگذاری

پايین )ژئر قور  وجود دارد که زئوراممحلي در روستای عنوان مثال  به هستند، و اجتماعي

هالي بر منتعلي )کسي که ااين مکان اين است که ق نامگذاریدست قبر( نام دارد و علت 

ي به زالزالک در باالدست اين امالک قرار دارد. در زبان لک از نسل او هستند( زئورامروستای 

نای به معنام دارد و « نامهگويژه»وجود دارد که  زئورام یگويند، محلي در روستامي« گويژ»

 و تعاد خرق به فردی چنانچه همچنین .در آن قرار دارد زالزالکمحلي است که يک درخت 

 گذاشتندمي محل نآ بر فرد آن نام رفتمي دنیا از سکته يا و طبیعي حوادث اثر بر ناگاه به يا

 در یشپ ۀده چندين که زئورام روستای در( مرده آن در زلیخا که جايي) مِردئ زلئخا مثل

 زلیخا را فنشد محل قبرستان که است بوده زيبا چنان و کردمي زندگي زيبارو زني روستا اين

 .اندنهاده نام مرده

روابط  بنابراين شدت؛ دوشمي آن خوانايي و قلمرو با آشنايي سبب مکان به معنادهي

گیری هويت جمعي و تاريخ مشترک در درون خانه، منطقه مسکوني و تمام اجتماعي، شکل

 تبديل کرده« شناختيهای انسانمکان»قلمرو روستا باعث شده که روستاهای کاکاوند به 

 .شوند
 و اهالي روستای زئورام وحوزه عمومي درآسیا :7تصوير 

 
 

 کاکاوندشهری شدن روستاهای 

موجب شده است که نیروی ماشین به کاکاوند کشاورزی مدرن ادوات ورود در دو دهه اخیر 

تعامل میان شود بنابراين  های کشاورزی سريعانجام فعالیتجايگزين نیروی انساني و 

ها که ها و مشارکتبسیاری از همیاری و با طبیعت روستائیانرابطه تنگاتنگ ، روستائیان

های روستايي جادهشدن مضاف بر اين آسفالت  .شوندنیازمند نیروی انساني بودند کمرنگ 

با  هاآن افزايش آشنايي ، موجباتومبیل انبوهگسترش آموزش و تولید  ،اخیر ۀيک دهطي 

شده ديدگاه تکاملي در معماری خانه در ذهن روستائیان خلق و شهری روابط و آداب  ،زندگي

 اتنمود اين تغییر و به وجود آمده است هاآنبه نحوی که تغییراتي در سبک زندگي ، است
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های کم واماعطای و  سیاست مسکن مهر با اجرایهمچنین . معماری خانه آشکار است در

است. اين سیاست يک معماری  آمدهتحول عظیمي در معماری روستاهای کاکاوند بوجود  بهره

در اين سیاست  ای تنگاتنگ با محیط داشت.ای کرد که رابطههويت را جايگزين معماریبي

متر به روستائیان اعطا شد و معماری  100تسهیالت ارزان مسکن برای زيربناهای کمتر از 

های مسکن صورت نيبر اساس يک سیاست از باال به پايین بود که زير نظر ناظران تعاو هاآن

 گرفت.مي
 را دارند، و سرمای مناسب رغم اينکه مزايايي همچون گرماعليهای جديد خانهمعماری

 هاآندرون و برون  فضایگشودگي ندارند، اما مقاوم هستند،  از روشنايي کامل برخوردارند و

و منش و رفتار شهری که تجلي آن روابط اجتماعي  و مانع تعامل است به شدت متصلب است

 بود و محدود است در حال گسترش در روستاهای کاکاوند است.درون

سازيم. خوبي معماری ما هم ميسازن، اين روزا همه مثل مردم شهر خانه مي"

شده است و البته  گرما تا حدودی حل شهری اين است که در آن مشکل سرما و

، فرهاد) "تر استتر است و سقف آهني از چوبي بهتر و محکمتیر آهن هم قوی

 .ساله( 45

 1340 ۀای که از دههم اکنون شاهد احتضار و زوال معماری روستايي هستیم. معماری

و هرچند در طي زمان اين ذهنیت در بومیان ايجاد  ، حاکم بر منطقه بود1380 ۀده ۀتا میان

 .تغییر کندشد که بايد 

های عمومي روستا را به کاربری مسکوني تغییر و سازهای جديد مالکین حوزه در ساخت

سال است  10حدود به طوری که به مانند گذشته امکان باهم بودگي را از بین بردند.  دادند

مهم که بخشي از  ۀدر تدوين آن اين خصیصاما  ؛تدوين شده استطرح هادی روستايي که 

اند. طرح هادی رويکردی از باال و کامالً هندسي باهم بودگي روستائیان است را ناديده گرفته

مي در عمو ۀهای حوزو رياضیاتي است که به بافت اجتماعي و فرهنگي توجهي ندارد و پويايي

ني خويش از ها را به نفع متراژ منزل مسکوشود. به همین دلیل مالکین نیز آنن ديده نميآ

هاست که باوجود عمومي در روستای زئورام بخشي از حیات عمومي آن ۀمعهذا حوز بین بردند.

 دهد.مچنان به حیات خود ادامه ميیزيکي، هبین رفتن زيرساخت ف از

 

 گیرینتیجه
در سبک معماری روستاهای کاکاوند، حیاط خانه و پشت بام محلي برای برقراری ارتباط با 

نشینند، ها به گفتگو ميها با ساير همسايهبامها از طريق رفتن بر پشتو همسايهبرون است 

اسي در برقراری درب حیاط از طلوع آفتاب تا پاسي از شب باز است، پاساره نشیني نقش اس

تنیدگي اين ارتباطي پويا بین درون و برون حاکم است که موجب درهمروابط جمعي دارد و 

 محدود منطقه مسکوني در افراد روابط به روستايي ۀخان در اجتماعي ابطرو دايره. شوددو مي

ها، تفريحات و نشیني، بازیمناسک، شب و در قالب همیاری و مشارکت، حوادث، شودنمي
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گیرد که مي بر در را روستا ديدني، کل عیدحوزه عمومي و  جمعي، کاسمسا،دسته هایزيارت

 به مکان دارند.همگي نقشي تعیین کننده در تعلق 

کشاورزی و دام زندگي  شدند،مي محسوب خانه قلمروِ روستا ، مرزهایِتا دو دهه اخیر

باعث شده بود که افراد بخش زيادی از وقت خود را در بیرون از منطقه مسکوني و در  محور

ن از ها در بیروها و تفريحها، بازیمیان مزارع و مراتع بگذرانند؛ بسیاری از حوادث، همیاری

وقوع حوادث مختلف اجتماعي و فرهنگي  داد.در میان مزارع و مراتع رخ ميمنطقه مسکوني و 

د که افراد روستا وشها متناسب با آن حوادث باعث ميآن مکان نامگذاریروستا و  جایجایدر 

کنند ها احساس تعلق گذشته خود را به ياد بیاورند، به آن مکانخود و ها همواره در اين مکان

شهری  اما ؛ای باشد که سعي دارند از آن نگهداری کنندو تمام قلمرو روستا همچون خانه

های که گریاند که بسیاری از کنششدن روستا به همراه سیاست مسکن مهر موجب شده

طقه مسکوني و هوم خانه به منمف رساند از بین بروند ووستا ميمفهوم خانه را به سرحدات ر

هويت کوني تقلیل پیدا کند. معماری خانه نیز به سمت يک معماری بيمنزل مسمواردی به  در

گي درون و برون را تنیدکه نه تنها به روی ديگران گشودگي ندارد بلکه درهم کندسوق پیدا 

 ته است.از بین رف نیز

های و مشارکتها بسیاری از همیاریو ورود ادوات کشاورزی جديد  با تغییرات جديد

 وجود نداردو بازسازی معماری سنتي امکان بازگشت به گذشته  و از بین برده استمحلي را 

اما اين بدان معنا نیست که نتوان زندگي جمعي و گسترش قلمرو خانه را ناديده گرفت؛ 

توان به کماکان عناصری برای نگهداشت گستردگي مفهوم خانه و ارتقا آن وجود دارد که مي

 ها اشاره کرد:برخي از آن

در حال های عمومي به لحاظ زيرساخت فیزيکي حوزه عمومي: با اينکه حوزه یاحیا -

در روستای زئورام يک حمام قديمي  ها را احیا کرد.توان آناما هنوز ميافول هستند، 

تواند وجود دارد که سي سال است بال استفاده است، تخريب و مبله کردن آن مي

درآسیاو با مبله کردن باشد. همچنین  «اهپايگ در»زيرساختي برای حوزه عمومي 

 توان اين حوزه عمومي را احیا کرد.مي

های جلوگیری از تبديل فضای عمومي به فضای خصوصي: برخي رهوارها يا محل -

وجود دارد که های اصلي در روستا ، جاده و گذرگاهعمومي مانند حاشیه رودخانه

باشد؛  و تفريح اهالي مناسب نوروزیهايي برای برگزاری مناسک آگر توانند محلمي

ضاهای مشاع در طرح ها را به عنوان فبا کمک بخشداری آنضروريست که دهیار 

 هادی بگنجاند.

فضاهای ورزشي بويژه زمین فوتبال جهت جلوگیری از مهاجرت و افزايش  ايجاد -

 احساس تعلق به روستا.

جهت جلوگیری از  عمومي و يا سرای روستا ۀمتروکه روستا به کتابخان ۀتبديل مدرس -

 .روستا به تعلق احساس افزايش مهاجرت و
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 .آگاه: تهران ،ايران در شهرنشیني در «گذار مرحله شهرنشیني» ،(1377) فرخ حسامیان،

 -72 صص، 22شماره  ،هنرهای زيبا نشريۀ ،«مسکن بومي در جوامع روستايي گیالن»(، 1384خاکپور، مژگان )

63. 

پور، تهران: قليعلیرضا مرادی و سیاوش  ۀترجم، زندگي روزمره در شهرهای جهاني (،1396دورشمیت، يورگ )

 تیسا.

 دکتری، نامهپايان ،ایناحیه تعادل در آن نقش و گاهيسکونت نظام فضايي سازمان ،(1377) شهريور روستايي،

 .مدرس تربیت دانشگاه

 ارزيابي و تحلیل»، (1397)؛ امیرسادات، میثم پور، محسن؛ رستمي، محمدرضا؛ شهابي شهمیری، مجتبيسرتیپي

، 163ا، شماره فصلنامه مسکن و محیط روست، «1392 سال گیرینمونه بر اساس روستايي مسکن هایويژگي

 .3-18صص 

 ياراحمدی، تهران: محمود امیر ۀترجم تمثیلي، معماری سوی به سکونت: مفهوم (،1387کريستین ) شولتز،
 آگه.

 رخداد شیرازی، تهران: محمدرضا ۀترجم ،معماری پديدارشناسي سوی مکان: به روح(. 1388) کريستین شولتز،
 .نو

 .نیلوفر تهران: سیداحمديان، علیرضا ۀترجم ،مکان و زبان حضور، معماری:(. 1391) کريستین شولتز،

 مسکن ۀفصلنام ،«روستايي هایسکونتگاه در جمعي فضای تجلي» ،(1389)؛ نگارش، نفیسه مهران الحسابي،علي
 .38 -29 صص ،132 شماره ،روستا محیط و

 دکتری، نامهپايان ،شهرکرمانشاه موردی مطالعه: شهری فضای اجتماعي تولید ،(1391) سیاوش پور،قلي

 .تهران دانشگاه اجتماعي، علوم دانشکده اجتماعي، علوم دانشکده

 آرش حجازی، تهران: کاروان. ۀ، ترجمجهالت(، 1384کوندرا، میالن )

 به بومي خانه معنای عمیق کاوش»، (1397)؛ سحابي، جلیل گالبي، بايزيد؛ بايزيدی، قادر؛ طهماسبي، ارسالن

 ، دورهروستايي هایپژوهش فصلنامۀ، «ايران موکريان منطقه روستايي خانه: پديدارشناسي؛ مطالعه موردی روش

 .4 ، شماره9

 ريزی شهر تهران.زاده، تهران: مرکز مطالعه و برنامهمحمود عبداهلل ۀ، ترجمتولید فضا(، 1395، هانری )لوفور
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سیدقاسم حسني، تهران:  ۀترجم، تحقیق ۀنگاری: طراحي، هدايت و ارائمردم(. 1392مارچسیون، جولیان ام )
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 اعتماد، شاپور ۀترجم ،تکنولوژی فلسفه در «بنا کردن، سکني گزيدن، انديشیدن»(. 1377هايدگر، مارتین )
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