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چکیده
بررسي نقش فرهنگ در شکلگیری خانههای بومي منطقه تالش موضوع پژوهش حاضر است؛
اهمیت اين موضوع به اين سبب است که به نظر ميرسد تاکنون دربارۀ معماری اين منطقه پژوهش
درخوری انجام نشده است .بنابراين هدفِ اين پژوهش شناختِ چگونگي تأثیر عناصر محتوايي
فرهنگ منطقه در شکل دهي به فرم کالبدی و سازمان فضايي اين خانهها است و پرسش اصلي اين
است که نقش عوامل فرهنگي در شکلگیری خانههای اين منطقه چه بوده است؟ اين پژوهش از نوع
پژوهشهای کیفي است و در آن از روش تحقیق توصیفي تحلیلي استفاده شده است و گردآوری
دادهها ،به صورت میداني و کتابخانهای است .متغیر مستقل اين پژوهش فرهنگ و متغیر وابستۀ آن
معماری خانههای بومي است .جامعه آماری تحقیق ،منطقه تالش و روش نمونهگیری آن سهمیهای
است .نتايج تحقیق نشان ميدهد که آهنگ تغییرات فصلي و اشغال فضا در فصول سرد سال محدود
به اتاق اصلي در طبقه پايین و در ايام نوروز و بهار ،فضای ايوان و در تابستان ،طبقات باال و محوطه
خانه است .مؤلفههايي مانند وسعت بنا و محوطهِ خانه ،نوع ،تعداد و مساحت فضاهای خدماتي ،نوع
تزئینات و مصالح مصرفي و نیز استفاده يا عدم استفاده از استاد کار ،در طبقهبندی خانههای بومي
منطقه بر اساس طبقه اجتماعي مؤثر است ،همچنین با توجه به چارچوب نظری تحقیق ،عناصر فضا
در اين خانهها را ميتوان به سه دسته ثابت (داخلي و خارجي) ،نیمه ثابت (چیدمان اثاثیه) و
متحرک (روابط و آداب سکونت بر اساس جنسیت و سن) تقسیمبندی نمود.
واژگان کلیدی :تالش ،خانههای بومي ،فرهنگ و معماری ،معماری بومي ،اقلیم و معماری.
* اين مقاله برگرفته از رسالۀ دکتری محمد محمدزاده دوگاهه در دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد
اسالمي واحد قزوين ،با عنوان نقش محیط و فرهنگ در شکلگیری خانههای بومي منطقۀ تالش است.
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مقدمه و بیان مسئله
بسیاری از محققانِ سکونتگاههای بومي ،نشان دادهاند که چرا محیطِ اي ن جوام از لح ا
فرهنگي و انساني ،معنادارتر از محیطهای ديگر است (الکساندر 1979 ،؛ ناپ 1989 ،؛ الیور،
 )1997و دارای جهان بیني ،ديدگاهها و روشهای وي ژهای هس تند ک ه در ط ول قرنه ا از
طريق خرد جمع ي بدس ت آوردهان د (تولیستییاتتو .)2010 ،اي دهها و ش یوههای بس یاری از
معماری بومي اين جوام  ،مانند سازگاری فرهنگي (راپتپورت  ،)1969طراحي محیط زيست و
بهره وری (فروزانمهر  )2015مصالح و روشه ای س اخت (دایتراتات )2010 ،و ايج اد بناه ايي
منحصر بفرد با کیفیتهای استثنايي (وبر و ياناس ،)2013 ،برداشت شده است .معماری ه ر
بومي از فرهنگ آن نقش مي پذيرد و هر بن ا ب ه عن وان جزئ ي از فرهن گ اي ن معم اری،
وظیف ه عینیت بخشیدن به يك انديشۀ ذهني را از طريق فرم ظ اهری خ ود بر عهده دارد و
به اين ترتیب نمودی ب رای س نجش اي ن فرهن گ خواه د ب ود (ذوالفق ارزاده و حص اری،
 .)33:1392معماری در بستر بومي ،حاص ل تط ابق فرهن گ ب ا اقل یم اس ت ک ه منج ر ب ه
شکلگیری فرمي از معماری ميشود که ريشه در ويژگيهای انساني فضا و همچنین ش رايط
محیطي آن دارد .معماری بومي ،بازتابِ برخي روابط مذهبي ،اجتماعي ،فرهنگي و اقتص ادی
با محیط طبیعي و مصنوعي انسانها ميباشد ،که در آن نمادهای فرهنگ ي جامع ه انعک اس
مييابد ،بنابراين دوام و ماندگاری خود را به دلیل داشتن اين روابطِ مستحکم حفظ مينمايد
(دادخواه .)30:1384 ،انعکاس اين روابط در شکلگیری اين نوع معماری به نحوی است ک ه
همزمان ،سادگي و آرايش در آنها تجلّي يافته است (آلپاگونوولو و ديگران.)98:1384،
معماری بومي گیالن بهصورت مشترک از وجوه اجتماعي ،فرهنگي و اقتصادی و نیز
عوامل طبیعي و اقلیمي تأثیر پذيرفته است .موضوع اين تحقیق ،بررسي روابطِ میان عوامل
مهم و مؤثر در شکلگیری معماری بومي ،بويژه عاملِ فرهنگ با زير شاخههای آن مانند
آئین و زبان ،باورها و ارزشها ،آداب و رسوم ،فعالیتها ،شیوههای زندگي و معیشت است .بر
اين اساس ،تفاوتها و شباهتهای الگويي فضايي و کالبدیِ خانههای بومي اين منطقه در
سه پهنۀ فرهنگي و زباني ،يعني تالش شمالي ،مرکزی و جنوبي با خردهاقلیمهای مربوط به
آن (جلگهای ،کوهپايهای و کوهستاني) مورد شناسايي قرار گرفته است .در اين پژوهش که
از نوع پژوهشهای کیفي است ،از روش تحقیقِ توصیفي و تحلیلي استفاده شده است.
فرهنگ ،متغیرِ مستقل اين تحقیق است که تأثیر آن بر کالبد و فضای مسکن بومي اين
منطقه به عنوان متغیر وابسته ،مورد بررسي قرار گرفته است و شامل محوطه خانه نیز
ميباشد چنانکه از نظر کريستین برومبرژه ،1کوچکترين واحد مکاني و اجتماعي ،محوطه
خانه است که با پرچینهايي محصور شده است (برومبرژه.)36:1370 ،
با توجه به موارد ذکر شده پرسشهای پژوهش به شرح زير است:

Christian Bromberger
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 )1چه تنوعات فرهنگي و چه عناصر ويژه معماری در خانههای بومي منطقه تالش وجود
دارد؟
 )2وجوه مختلف فرهنگي چگونه موجب تفاوت در شکل الگوهای مسکن بومي در منطقه
تالش شده است؟

پیشینۀ پژوهش
بررسي مناب مرتبط با موضوع پژوهش حاضر بیانگر آن است که تاکنون تحقیق ات دامن هدار
فراواني درباره سکونتگاههای بومي شمال ايران بخصوص مناطق ش رق گ یالن ،مازن دران و
گلس تان در قال ب رويکرده ای مختل ف ص ورت گرفت ه اس ت ،و ل یکن مطالع ات ش فاف و
منسجمي پیرامون اين سکونتگاهها در منطقه تالش که بخ ش عم ده آن مرب وط ب ه رب
گیالن است ،صورت نگرفته است که بطور خالصه به برخي از اين پژوهشها اشاره ميشود:
مظفر و همکاران ( )1391در مقالهای با عنوان فرهنگ در پژوهشهای معماری به اين
نتیجه رسیدند که در تحقیقات مربوط به فرهنگ و معماری ،اولین گام مهم ،تعیین حیطه
مورد بحث در هر يك از دو موضوع است .يزدانفر و همکاران ( )1392با ارائه مدلي
سلسلهمراتبي ،بر گرفته از ديدگاههای راپاپورت ،1هافستد 2و شاين 3و مطالعه موردی
خانههای سنتي در رب مازندران ،نحوه تأثیرپذيری شکل خانه از فرهنگ را در گرو شناخت
وجوه مختلف و عناصر محتوايي آن ،از درونيترين تا بیرونيترين سطح دانستهاند.
سلطانزاده (1390و )1393نیز در مقاالتي با عناوين نقش جغرافیا در شکلگیری انواع
حیاط در خانههای سنتي ايران و نقش جغرافیا و فرهنگ در شکلگیری بام در واحدهای
مسکوني ،تأثیر عوامل فرهنگي و جغرافیايي را در شکلگیری اجزای خانههای سنتي و بومي
ايران ،مورد بررسي قرار داده و آنها را از جنبه چگونگي ترکیب ساختمان با فضای باز
تقسیمبندی ميکند .ورمقاني و همکاران (1394و )1397نیز با پژوهش تطبیقي مسکن
بومي در گیالن و مازندران ،تأثیر فرهنگ ،جغرافیای انساني و نوع فعالیتهای معیشتي را بر
شکل کلي الگوهای مسکن و ريز فضاها و ورودیهای آنها بررسي نمودند و همچنین در
مقالهای ديگر ورمقاني و سلطان زاده ( )1397با تطبیق خانههای قاجاری در گیالن و بوشهر،
نقش جنسیت و فرهنگ معیشتي را در شکلگیری آنها مورد مطالعه قرار دادند .خاکپور
( )1394نیز پژوهشهای زيادی را در زمینه تأثیر عوامل فرهنگي و اجتماعي بر معماری
بومي بويژه در گیالن انجام داده است ،مانند :بررسي تأثیر فرهنگ و تغییرات اجتماعي بر
مسکن روستايي گیالن (با تاکید بر نقش زنان) و ويژگيهای اجتماعي -فرهنگي مسکن
بومي است .سلیمي مويد ( )1394در مقالهای با عنوان بررسي مردم شناختي مساکن موقت
مريان و روستاهای مجاور آن (نمونه مطالعه شده :پوری) به فنون و روشهای احداث مسکن
1
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موقت موسوم به «پوری» در مناطق کوهستاني تالش مرکزی پرداخته و در کنار آن
موضوعات تأثیرگذار در احداث پوری ،مانند ارتباط فضاها با جنسیت ،مراتب اجتماعي ،و
زمان استفاده را نیز مورد بررسي قرار داده است .طالبي رستمي ( )2012در رساله خود با
عنوان نور ،باد و سايهها ،معماری بومي شکننده در امامزاده ابراهیم شفت ،به ارتباطِ میان
الگوهای فرهنگِ محلي ،زندگي اجتماعي و درک ارزشهای معماری اين روستا در منطقه
کوهستاني جنوب تالش پرداخته است .اين روستا با ساختمانهای چوبي چند طبقه و
معماری منحصر به فرد آن ،به صورت فصلي توسط زائران مورد استفاده قرار ميگیرد.
عمادی و همکاران ( )2013نیز در مقاله تجزيه و تحلیل معماری پايدار در يك روستای
پلهای (ماسوله) ،همین ارتباط و نوع فضاها و الگوها را در روستای ماسوله مورد بررسي قرار
دادند .با بررسي اين پژوهشها ميتوان به اين نتیجه رسید که نقش فرهنگ و اقلیم در
ساختار معماری خانههای بومي اين منطقه به حد کافي مورد بررسي قرار نگرفته است.

روش پژوهش
اين پژوهش از نوع پژوهشهای کیفي است و در آن از روش تحقیقِ توصیفي تحلیلي
استفاده شده است .بخش عمدهای از دادههای پژوهش ،کیفي است که بازتاب آنها در
پديدههای معماری مانند عناصر و تزئینات و چگونگي چیدمانِ عناصر ،چه در فضای بیروني
و چه در فضای داخلي و در چیدمان اثاثیه و مبلمان و همچنین در آداب و سبك سکونت
قابل مشاهده است .از روش کتابخانهای برای گردآوری مطالب و برخي از اطالعات تاريخي و
فرهنگي و معماری استفاده شده است و از روش میداني برای گردآوری دادههای مربوط به
محیط و فضاها و عناصر معماری استفاده شده است .متغیر مستقل اين تحقیق ،فرهنگ و
متغیر وابسته آن معماری خانههای بومي است.
جامعۀ آماری تحقیق منطقه قومي تالش ،که شامل پاره مشخصي از سرزمینهای
جنوب ربي دريای کاسپین است که از رود کورا و ارس تا سفید رود را در بر ميگیرد
(عبدلي )3:1393،و از روش نمونهبرداری سهمیهای برای انتخاب نمونههای مسکن بومي
مورد مطالعه ،استفاده شده است و نمونهها بر پايه سه منطقۀ فرهنگي زبانيِ ،تالش شمالي
(تالش ترک زبان در حوزه شهرستان آستارا) ،تالش مرکزی (تالش بنیادی در حوزه
شهرستان تالش) و تالش جنوبي (در مجاورت جلگه مرکزی گیالن و در بخشهايي از حوزه
شهرستانهای فومن ،شفت ،ماسال و صومعه سرا) انتخاب شدهاند .از سوی ديگر با در نظر
گرفتن اطالعات جغرافیايي و با استناد به اطالعات محلي گردآوری شده ،سه پهنۀ جلگه ای،
کوهپايهای و کوهستاني برای هر کدام از اين مناطق قابلتشخیص است که از نظر ارتفاع از
سطح دريا ،توپوگرافي ،پوشش گیاهي و نوع محصوالت زراعي با يکديگر متفاوت هستند.
(جدول  )1و (تصاوير 1و )2در نهايت يافتههای حاصل در قالب جداولي که سلسلهمراتب
تأثیر مؤلفههای فرهنگ را بر شکل خانه در منطقۀ مورد مطالعه نشان ميدهند ،ارائه شد.
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شکل  .1پهنههای فرهنگي تالش( ،شمالي ،مرکزی ،جنوبي)( ،سمت راست)
شکل  .2پهنههای جغرافیايي تالش( ،جلگه ای،کوهپايهای و کوهستاني)( ،سمت چپ)

ترسیم :نگارندگان(1398 ،تهیه شده از نقشههای گوگل ارث)
جدول .1انواع سازمانبندی مکاني ،منطقه ايي و خرده فرهنگها درمنطقه تالش
خرده
فرهنگ

تالش
شمالي

تالش
مرکزی

تتلش
جاوبی

توضیحات

خردهاقلیم خانههای بومي مورد مطالعه

 بخشي از آن در داخل ايران ،از دره لیسار تا آستارا و بخشيديگر در داخل جمهوری آذربايجان میان آستاراچای و
رودخانههای کورا و اَرس (تالش گُشتاسبي يا گُشتاسفي).
 گرايش به زبان ترکي همراه با گرايش عمیق به مذهب شیعه. فعالیت اصلي در جلگه ،کشاورزی بیشتر برنجکاری همراه باصیفيکاری و با داری است.

جلگه

دربند آستارا.

کوهپايه

چلوند آستارا.

کوهستان

حیران و شیری حیاطيِ
آستارا.

 ب ،س ،بخش کرگتنرود استلم و تتلش دوالب بت مرکزیت شهر هشیپرتقسیم شده است.
دارای ساّییترین جاب،هتی ماطق ،تتلش است. زبتن اصلی تتلشی همراه بت آشاتیی ب ،زبتن ترکی و مذهب ساّیشتفعی.
 فعتلیت اصلی در جلگ ،کشتورزی بیشیر برنجکتری همراه بتصیفیکتری و بتغداری است.
 روسیتهتی کوهسیتنی نیم ،مرتفع محدوده اصلی کوهنشیاتن تتلشاست ک ،زمینهتی غل،زار تاتوبی و مهتجرتهتی شبتنی صعودی و
نزولی دارند.
 از سر حد خوشابر /شاندرمن تا چنار رودخان شفت (سرحدرودبار) شامل ماسال ،ماسوله و بخشهايي از شهرهای شفت،
فومن و صومعه سرا.
تفاوت لهجهای بسیار نزديکي با تالش مرکزی با تأثیرپذيری اززبان گیلکي به دلیل نزديکي به جلگه مرکزی گیالن.
 از لحا مذهب ،همه ساکنان آن شیعه هستند. ازبین رفتن لهکاری در کوهستان بدلیل توسعه برنجکاری،مشابه گیالن ربي (تفاوت با تالش مرکزی) همراه با کشت،
درخت توت برای نو انداری ،توتون و چای.
 -بیشتر بودن تمرکز مبادالت تجارتي در بازارهای هفتگي.

جلگه

شیرآباد ،چوبر و خلیفه آباد
تالش ،پره سر رضوانشهر.

کوهپايه

خاله سرا ( )57و نومندان
تالش.

کوهستان

ناو اسالم ،کوهستان باال،
مريان و شیله وشتِ تالش.

جلگ،

شالما شفت وگشتِ فومن.

کوهپتی،

نیالش و دوران شاندرمن،
شالماکوه ماسال ،تنیان
صومعه سرا ،کیشِ رودبار،
ماسوله رودخان و ماکلوان
فومن.

کوهسیتن

طالقان و امامزاده ابراهیم،
ماسوله.
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مبانی نظری پژوهش
با توجه به ابعاد گستردۀ مقوله فرهنگ ،قبل از ورود به بحث و بررسي در زمینۀ چگونگي
تاثیر فرهنگ بر شکل خانه ،بهتر است تعاريف و ويژگيهای مختلفي از اين مفهوم ارائه شود.
از نظر مالینوفسکي ،1فرهنگ ،مجموعهای متشکل از دست ساختهها ،کاالها ،فرآيندهای
فني ،انديشهها ،عادات و ارزشهای موروثي و واقعیتي منحصر به فرد است .در نگاه تیلور،2
فرهنگ به مفهوم وسی کلمه در قوم شناسي ،مجموعهای پیچیده است که شناخت ،باورها،
هنرها ،اخالق ،حقوق ،آداب و رسوم و ديگر قابلیتها يا عاداتي را دربرميگیرد که انسان به
عنوان عضو جامعه کسب ميکند .اينگلهارت 3فرهنگ را اينگونه تعريف ميکند« :نظامي از
نگرشها ،ارزشها و دانشي که به طرزی گسترده در میان مردم مشترک است و از نسلي به نسلي

ديگر منتقل ميشود» (بنیانیان .)1386،مکیونیس 4فرهنگ را طرز فکر ،احساس و عمل افراد
که در کنار هم شیوه زندگي آنها را شکل ميدهد ،معرفي ميکند (مکیونیس.)2009 ،
مطابق تعريف راپاپورت« ،فرهنگ مجموعهای از ارزشها و عقايد در بردارنده ايدهآلهای گروهي از
مردم است که در فرآيند فرهنگآموزی ،میان اعضای آن گروه منتقل ميشود و منظور او از
فرهنگآموزی ،انتقال ارزشها و عقايد از نسلي به نسل ديگر در میان اعضای يك فرهنگ مشابه

است» (راپاپورت )9:1980 ،و در فرهنگهای سنّتي ،محیط همانند فرهنگ در بروز
هنجارهای رفتاری نقش دارد (راپاپورت .)67:2005 ،سطحبندیهای متفاوتي توسط محققان
از مقوله فرهنگ ارائه شده است ،در يك سطحبندی ،فرهنگ در سه سطح .1 ،دروني ،که
مربوط به عناصر محتوايي يا اليههای دروني فرهنگ ،يعني باورها و ارزشها است و .2
میاني ،که شامل نمادها ،شخصیتها ،هنجارها و قواعد رفتاری است (در جوام مختلف
ميتواند متفاوت باشد) و .3بیروني ،که مربوط به مظاهر فرهنگ بوده و دارای نمود عیني در
عرصههای مختلف زندگي (اخالق ،رفتار ،فعالیتها و الگوهای رفتار اجتماعي و خانواده و )...
است ،تقسیمبندی شده است .اين سطوح به واسطه مقبولیت بین عموم مردم جامعه به
باورهايي تبديل شدهاند که به سطوح مختلف زندگي آنها جهت داده و نسل به نسل منتقل
ميشوند (هافستد و شاين .) 2010 ،در سطح بندی ديگر ،راپاپورت ،فرهنگ را منشأ جهان
بیني و جهانبیني را منشأ ارزشها و ارزشها را به عنوان مؤلفههای اصلي تشکیلدهنده
شیوۀ زندگي معرفي کرده است که با جهت دادن به چگونگي انجام فعالیتها ،به صورت
معلوم و نامعلوم ،بر شکل خانه تأثیر ميگذارند (راپاپورت2005 ،و  )1998از اين رو
فعالیت ها را میتوان کلیدی برای فهم چگونگي تأثیرپذيری شکل خانه از فرهنگ به حساب
آورد (راپاپورت( ،)10:1980،راپاپورت .)8-11:1998 ،جنبۀ معلوم هر فعالیت بیانگر کارکرد
سادۀ آن است که مطلب خاصي در مورد فرهنگ ارائه نميدهد و بیشتر به نیازهای افراد،

Bronisław Malinowski
Edward Burnett Tylor
3
Ronald Inglehart
4
John J. Macionis
1
2
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مربوط ميشوند .اما جنبه نامعلوم هر فعالیت ،به خواستههای افراد از آن فعالیت توجه دارد و
اين خواستهها هستند که به چگونگي انجام فعالیتها شکل يا معنا ميدهند .از اين رو جنبۀ
نامعلوم يا پنهان فعالیتها در هر فرهنگي منحصرند و تجزيه و تحلیل آنها ميتواند منجر به
درک چگونگي ارتباط سلسلهمراتبي ارزشها ،شیوه زندگي و شکل خانه شود (کوکورينا،1
.)2010

ارتباط فرهنگ و شکل خانه
راپاپورت در منظری کلي 9 ،بعد مختلف را برای خانه بیان مينمايد که شامل :ارتباط با
ديگران ،شبکههای اجتماعي ،تبیین هويت شخصي ،مکاني برای خلوت و پناهگاه ،مکاني
برای پايداری و تداوم ،مکان خصوصيشده ،محل دقیق رفتارهای روزمره و پايۀ فعالیت ،خانۀ
زمان کودکي ،مکان رشد و نمو ،پناهگاه و ساختمان کالبدی است( ،خاکپور و همکاران،
 )12:1394و در مطالعات خود ،بسیاری از خردهاقلیمهای مجاور و مشابه را انتخاب ميکند،
و تأثیر مؤلفههای فرهنگ را بر شکل خانه در آنها مورد بررسي قرار ميدهد .به باور او ،خانه
بیش از آن که ساختاری کالبدی باشد ،نهادی با عملکرد چند بعدی متأثر از اجتماع،
فرهنگ ،آئین و مذهب ،اقتصاد و اوضاع محیطي است (راپاپورت )47:1969 ،و معتقد است
از آنجا که ساختن يك خانه ،پديدهای فرهنگي است ،فرم کالبدی و سازمان فضايي آن
شديداً از محیط فرهنگي که خانه به آن تعلق دارد ،تأثیر ميپذيرد و شکل خانه متأثر از
شیوۀ زندگي است و شیوۀ زندگي ،طیف وسیعي از فعالیتها را دربردارد (راپاپورت،
 )142:1388و شیوههای زندگي ،به عرصهبندی و داشتن يك فضای شخصي برای خود
وابسته هستند (هانسون)2008 ،2؛ بنابراين فرهنگ با تأثیرگذاری بر هنجارها و ارزشها ،در
قالب فعالیتها و رفتارها بازنمايي ميشود که الزم است در تطابق با ظرف مکاني و اجزاء و
ريز فضاهای آن باشد (ورمقاني و همکاران( )239:1397 ،تصوير .)3
شکل .3دياگرام مؤلفههای فرهنگي مؤثر بر کالبد معماری خانههای بومي منطقه تالش

Hanna Kokurina
Mats G. Hansson

1
2
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یافتههای پژوهش و بحث
شکل کلی مسکن بومی در منطقه تالش
بافت ا لب روستاهای منطقه تالش مانند ا لب روستاهای شمال ايران پراکنده بوده و در
میان آنها فضاها و زمینهای خالي ،به صورت ديم ،باغ و يا کشتزار است که مجموعهای از
آنها« ،محله» را در يك روستا شکل ميدهند ،البته فشردگي بافت در نواحي کوهپايه و
کوهستاني نسبت به جلگهای ،بیشتر است .در خصوص عرصهبندی و تعیین قلمرو خصوصي
و فضاهای نیمهعمومي واحدهای مسکوني روستايي ،سلسلهمراتب دسترسي از معبر به
مسکن ،به دلیل خويشاوندی و آشنايي افراد يك روستا با يکديگر ،دارای درجات مختلف
نبوده و به وضوح مشخص نیست .همچنین مرز میان دو واحد مسکوني نیز قراردادی بوده و
بیشتر اوقات برای هر خانه حريم بصری محکمي وجود ندارد و تداخل در عرصههای
خصوصي و عمومي مشاهده ميشود (خاکپور .)76:1391 ،هر خانه دارای محوطه با
مجموعهای از طیف عناصر خدماتي و متعلّقات مکاني مانند با چه ،توتستان و انواع
تأسیسات بهرهبرداری مربوط به کشاورزی و دامداری شامل کَندوج ،تَلَمبار ،کوتي ،تنور،
طويله و محل نگهداری اردک و مرغ ،انبارکاه و خزانه نشاء برنج (توماجور) است که با
ديوارهای شفاف ،ساختهشده از شاخههای درختان يا دستههای ني با ارتفاع کم که به آن
پَرچین (رَمَش يا چَپَر) ميگويند ،محصور و حفاظت ميشود و وجود آنها اجتنابناپذير و
بیشتر مربوط به فعالیتهای معیشتي ساکنان منطقه است .اين آمیختگي معیشت با کالبد از
جايگاه ويژهای در مسکن بومي برخوردار است که آن را متمايز ميکند ،اين عناصر خدماتي
به همراه خانه که مجموعهای از اتاقها با عملکردهای گوناگون و فصلي است ،در يك يا دو
طبقه به صورت تودرتو و مرتبط با هم از طريق ايوان (تَرِسَر) در طبقه همکف يا تَالر (کُتام)
سر پوشیده در طبقه اول ،محدودۀ عرصۀ خصوصي را تعريف ميکنند.
آهنگ تغییرات فصلی در داخل مسکن و اشغال فضا
واژه تالشي «کَه» ،هم به معني خانه و هم به معني اتاق است و هر اتاق موارد استفاده
متعددی دارد و بندرت برای انجام کارهای خاص از آن استفاده ميشود ،اتاق دارای معنای
کلي و نوعي است و فقط با افزودن متممي به آن ،بر موض و محل اتاق داللت دارد مانند
پايین اتاق (جیرکَه) و باال اتاق يا تَالر اتاق که هر يك از آنها ،به نوبت و مطابق با آهنگ
تغییرات فصلي ،مرکز حیات خانواده ميشود (برومبرژه( .)109:1370 ،جدول)2
تطبیق بنای اصلی خانههای بومی در خردهاقلیمها و فرهنگهای منطقه تالش
مساکن بومي تالش را ميتوان بر اساس تفاوت در خردهاقلیمهای آن ،به سه گونه معماریِ
برونگرا ،جلگه ای ،کوهپايهای و کوهستاني طبقه بندی و از نظر تنوعات فرهنگي ،به سه
منطقه تالش شمالي ،مرکزی و جنوبي تقسیمبندی نمود( .جدول)3
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جدول .2آهنگ تغییرات فصلي و اشغال فضا در خانههای بومي منطقه تالش
فصول

توضیحات

پايیز و
زمستان

 افراد خانواده در پايین اتاق (اتاق اصلي که در زمستان گرم ميشود) ،فعالیتهای مربوط به صرف ذا،معاشرت ،خواب و استراحت خود را انجام ميدهند ( .به حداقل رسیدن مسیر زنان خانه برای تهیه خوراک)

بهار

 ايوان ،مرکز حیات خانوادگي ميشود (انجام فعالیتهای صرف ذا ،معاشرت ،استراحت و بعضي صنايدستي مانند وريسبافي و ...توسط زنان).

تابستان

 نقل مکان خانواده از طبقات پايین به باال و از درون خانه به محوطه. رفتن به تَالر به دلیل خنك بودن و وزش بادهای ماليم خنك از کوهستان و دريا و کم بودن حشراتموذی گزنده و استقرار رختخواب ها در آن ،اين جابجايي به دلیل استفاده از هوای خنك ،نظمِ فضای کار
روزمره زنان خانه را بهم ميريزد ( افزايش مسیر برای تهیه خوراک و استفاده از تنور)
 تَالر به منزله بدل اقامت تابستاني در کوهها تلقي ميشود و آن را به مینیاتوری از محیط کوهستانيتشبیه ميکنند و به باالخانه يا لِم و کوتام در تالش (در محوطه)،کلبه يیالقي هم ميگويند که مختص
کشاورزان يا دامداراني است که رفتن به يیالق برای آنها میسّر نیست.
 باالخانه يا لِم و کوتام (در محوطه) ،جای درد دلها و اسناد مکتوب پر ارزش و محل نگهداری آذوقه دوراز انظار است.

جدول .3گونههای معماری در خانههای بومي منطقه و ويژگيهای آنها
ويژگي ها

معیشت
الب

خرده
فرهنگ

خرده
اقلیم

ابتدايي جلگه دارای سادگي ،اختصار بیشتر و

کشاورزی

تزئینات کمتری نسبت به الگوهای کاملتر آن

(برنج)

تالش
شمالي

نمونه ها

 -شکل خانهها و مظاهر معماری در الگوهای

(بیشتر مربوط به افراد مرفه) و نیز نسبت به
الگوهای ابتدايي در دو خردهاقلیم ديگر است.
 -سادهترين نوع تقسیمبندی خانه در جلگه،

جلگه

مساکن يك طبقهای (بیشتر در اطراف آستارا)
است که بهصورت يك يا دو و بندرت سه اتاق با
دسترسي از ايوان در جلوی خانه و سقفي متقارن

و
دامداری
احشام بزرگ
به صورت
محدود

دربند -آستارا

هستند.
 قرارگیری برخي از فضاهای خدماتي در بیرون ازبنای اصلي (بیشتر در الگوهای ساده).

تالش
مرکزی

 در اين خردهاقلیم دخالت عوامل طبیعي واقلیمي از تأثیر عوامل فرهنگي نمايانتر است.

شیرآباد  -تالش
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ادامه جدول .3گونههای معماری در خانههای بومي منطقه و ويژگيهای آنها
خرده
اقلیم

ويژگي ها

 اکثر خانهها يك طبقه يا حداکثريك و نیم و يا دو طبقه (به تعداد کم

جلگه

معیشت
الب

خرده
فرهنگ

کشاورزی

تالش
مرکزی

(برنج)

و بیشتر در تالش جنوبي) است که

و

بیشتر مربوط به فضاهای دامي و

دامداری
احشام
بزرگ به
صورت
محدود

خلیفه آباد -تالش

نیم طبقه و يا طبقه همکف آن
انبارها است و فضاهای مسکوني
باالتر از سطح زمین قرار گرفته اند.

نمونه ها

تالش
جنوبي

شالما  -شفت
 خانهها اکثراً دو طبقه با اتاقهایزمستاني در طبقۀ زيرين و اتاقهای

تالش
شمالي

تابستاني در طبقۀ فوقاني (بیشتر
تالش جنوبي) و يا يك و نیم طبقه با

چِلوند -آستارا

اتاقهای زمستانيِ دارای ارتفاع زياد
(دود خانه يا پايین اتاق ،بیشتر در
تالش مرکزی و شمالي).
 -بنا دارای اليههای متخلخل در

کوهپايه

سطح و ارتفاع است.
 قرارگیری انبار محصول و فضایدام در طبقۀ زيرين.

با داری و
کشاورزی
(برنج و )...و
دامداری
احشام
بزرگ

تالش
مرکزی

خاله سرا – تالش

 استفاده از تَالر در قسمتهايي ازطبقه يا نیم طبقه فوقاني.
تالش
جنوبي

 تعداد فضاهای خدماتي بیرون ازبنای اصلي به ترتیب بیشتر از
مناطق جلگه و کوهستان است.

ماکلوان -فومن
دامداری

کوهستان

 -خانههای دائم ،اکثراً دو طبقه با

احشام

فضای بیشتر برای دام در بنای اصلي

بزرگ و

نسبت به دو منطقه ديگر هستند.

کوچك

 -حجم ساختمانيِ بسته ،جهت حفظ

(تخصصي)

تالش

حرارت در بنا.

و کشاورزی

شمالي

 بهرهمندی بیشتر از حرارت تنفسدام در فضای طبقه زيرزمین.

لّات
محدود
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ادامه جدول .3گونههای معماری در خانههای بومي منطقه و ويژگيهای آنها
ويژگي ها

خرده
اقلیم

معیشت
الب

خرده
فرهنگ

نمونه ها

 قرارگیری بنا در شیب زمین وورودی مجزا برای انسان و دام با
استفاده از اين شیب (وانه ،وونه يا

کوهستان

دامداری

خانه  -طويله).

احشام

 -تعداد فضاهای خدماتي در بیرون

بزرگ و

از بنای اصلي از دو منطقۀ ديگر

کوچك

کمتر است.
 معماری ماسوله و امام زاده ابراهیم(در تالش جنوبي) با کاربریهای
بترتیب عمدتاً تجاری و زيارتي،
دارای ويژگيهای کالبدی ،فضايي و
تزئیناتي ،منحصر به فردی هستند.

تالش
مرکزی

(تخصصي)
کوهستان باال -تالش

و
کشاورزی
لّات
محدود

تالش
جنوبي
طالقان  -شفت

منب تصاوير و نقشهها :طالش منطقۀ قومي در شمال ايران ،آشنايي با معماری مسکوني ايراني گونهشناسي
برونگرا ،معماری خانههای گیالن

تأثیر طبقه اجتماعی بر خانههای بومی در منطقه تالش
عالوه بر ويژگيهای محیطي ،فرهنگي ،اجتماعي و معیشتي ،میزان وض اقتصادی و رفاه
صاحبانِ خانهها نیز بر ساختارِ بناهای منطقه از نظر وسعت ،تجهیزات ،امکانات ،نوع ،تعداد و
مساحت فضاهای خدماتيِ خارج از بنای اصلي و نوع مصالح مصرفي و میزان تزئینات و
همچنین در استفاده يا عدم استفاده از استاد کار نجّار و استاد کارِ ديگر حرفهها ،مؤثر است.
بنابراين خانههای بومي منطقه را ميتوان بر حسب میزان تأثیر طبقه اجتماعي و رفاه
ساکنان آن ،به دو گروه کم بضاعت و مرفه تقسیمبندی نمود .نخست ،بناهای ساده و کوچكِ
متعلق به کشاورزانِ کم بضاعت که بهصورت دو طبقه کوچك و يا يك طبقهِ با تعداد اتاق کم
( 1يا  2اتاق) که بهصورت طولي در کنار هم قرار گرفتهاند و ساخت آنها توسط روستائیان
و افراد یر حرفهای است و دوم ،خانههای طبقه مرفه که بهصورت دو طبقه يا يك و نیم
طبقهِ دو طرف قرينه با مساحت زياد همراه با تَالر ( 1يا  4طرفه) هستند که در ساخت آنها
عالوه بر نجّار از بنّا و گاه استادکاران ساير حرفهها با همکاری صاحبانِ خانه و همسايگان
استفاده ميشود( .جدول )4اين وجوه افتراق اجتماعي و اقتصادی ممکن است ،به دو شکل
کامال متفاوت ،نقش تمايز دهندهای ايفا کنند به اين معني که يك خصیصه ممکن است
معني واحدی در کل منطقه داشته باشد و در عین حال خصیصهای ديگر ممکن است بر
اساس بافتهای محلي مختلف ،معناهای متفاوت داشته باشد بعنوان مثال خصیصههای ذيل
از شمال تا جنوبِ منطقه بر میزانِ رفاه اهل خانه داللت ميکنند ،مانند پوشش ديوارهای
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داخلي و نمای بیروني با اليهای نازک از فَلِ گل؛ نردهها و سرستونهای تزئیني و تراش داده
شده؛ جدا بودن طويله از بنای اصلي و مفروش بودن کف اتاق با قالي (نه فقط حصیر) و
دسته دوم که در آن اَشکال واحد ،بر حسب بافت و شرايط منطقه ،ممکن است از نظر جامعه
شناسي نقش تمايزدهندهای داشته يا نداشته باشند ،مانند بام سفالي که نتیجه تأثیر فنون
ساختماني روسیه بر منطقه گیالن است که در تالش شمالي (آستارا) به نحو گستردهای به
کار ميرود ولي در تالش جنوبي منحصراً به ساختمانهای اهالي مرفه اختصاص دارد
(برومبرژه )155-156: 1370 ،همچنین خزانه مرتف و سوار بر ستون ،در عمدۀ نواحي
تالش مرکزی نشانه ثروت و رفاه است در حاليکه اين ويژگي در بخش کوچك پره سرِ در
رضوانشهر ،از اين قاعده مستثني است.
جدول  .4تأثیر طبقه اجتماعي بر خانههای بومي تالش
طبقه
اجتماعی

کم بضاعت

مرفه

ویژگی ها
 خانه دو طبقۀ کوچك و يا خانههای يك طبقه بهصورت طوليبا يك و دو اتاق و بندرت سه اتاق ،دسترسي از طريق ايوان باز
جلو و بدون تالر.
 در صورت دو طبقه بودن خانه فاقد تالر يا تالر با مساحت کمو استفاده از کوتام يا لِم در محوطه ،برای پذيرايي از مهمان در
فصل گرم.
 ارتباط مستقیم ايوان (بسته يا باز)  ،اتاق و محوطه با يکديگر وانجام اکثر فعالیتها در ايوان.
 الويت قرار گرفتنِ فضاهای دامي در طبقه زيرين خانههای دوطبقه تا قرارگرفتن آنها بهصورت مجزا در محوطه.
 خانهها بهصورت دو طبقه يا خانههای يك و نیم طبقه دوطرف قرينه با مساحت زياد همراه با تالر  1تا  4طرفه است که
قسمت میاني بنا (اتاق زمستاني و دودخانه) آن با ارتفاع زياد و
هم ارتفاع اتاقهای تابستاني تالردار در دو طرف بنا بر روی انبار
قرار مي گیرد و دارای طويله با ورودی مجزا برای فضاهای دامي
هستند.
 اقامت دو يا چند خانواده در يك بنا بهطوریکه پدر خانواده درطبقه اول و خانواده پسر در طبقه فوقاني و در بناهای قرينه در
دو طرف زندگي ميکنند.
 کاربرد ايوان (بسته يا باز) به عنوان فضای ورودی خانه. اتاقها تا حدودی دارای کاربرد مشخص و ثابتي هستند. وسعت زياد محوطه و بیشتر بودن تعداد فضاهای خدماتي درآن و مساحت اين فضاها و بنای اصلي.

منب تصاوير :موزه میراث روستايي گیالن

نمونهها
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تأثیر طبقه اجتماعی بر بعضی از فضاهای خدماتی درمحوطه خانههای بومی تالش
کوروج يا کیريج ،انبارهای خانهای شکلِ نگهداری دستههای شلتوک برنج واق در سطح
زمین با عرض بین  3تا  4متر و طول بین  5تا  10متر هستند .اين نوع از انبارها متعلق به
کشاورزان کمبضاعت بوده که بدلیل شرايط مالي ،مجبور به فروش هرچه سري تر
محصولشان هستند .شرايط نگهداری محصول در کوروجها بدلیل نزديکي به سطح زمین و
جوندگان موذی ،پايین است ولي کوتيها که انبارهای نگهداری شلتوک برنج بر روی ستون
و بلندتر از سطح زمین هستند ،در دو نوعِ گرد (روی 4ستون) و چهارگوش (بر روی
ستونهای بیشتر) در منطقه مشاهده ميشوند و ا لب متعلق به کشاورزان مرفه (دارای
زمین بیش از  2هکتار) هستند .کوتيها عالوه بر ظرفیت بیشتر ،امکان نگهداری محصول را
در شرايط بهتری نسبت به کوروج ،بدلیل جدايي از سطح زمین مرطوب ،وجود منافذ
تهويهای و دايرههای چوبي در انتهای ستونهايشان( ،که جوندگان موذی امکان ورود به
آنها را ندارند) فراهم ميآورند.
در تالش شمالي از بخش لیسار به بعد ،کشاورزان به جای انبار کردن دستههای شلتوک
در ساختماني مجزا (کوروج يا کوتي) ،آنها را در يکي از اتاقهای خانه به نام
«دَرزکَه» يا «دَرزَوی» انبار ميکنند و اين نوع انبارنمودن ارتباطي به طبقه اجتماعي آنان
ندارد و حاکي از توسعه متاخر برنجکاری در اين منطقه است (بازن)213-215:1394،
(جدول.)5
بر خالف مرکز و شرق گیالن که خانههای دو طبقه تَالردار ،نشان دهنده رفاه
اجتماعي ساکنان آن است ،خانههای دو طبقه تالردار با مساحتهای کم و زياد در همه
جای تالش (بخصوص تالش جنوبي) به فراواني ديده ميشوند که به طبقه اجتماعي ساکنان
آن ارتباطي ندارد و حتي در بین خانوادههای کم بضاعت نیز خانههای دو طبقه بدونتالر و
يا تالر با مساحت کم نیز مشاهده ميشود (بازن .)264-265:1394،ساکنان اين خانههای
فاقد تَالر ،دامداران و کشاورزاني هستند که رفتن به يیالق برايشان میسّر نشده است
بنابراين بنايي مجزا بنام کوتام يا لِم (اصطالحِ مرسوم بیشتر در جلگه و کوهپايه تالش
شمالي و مرکزی) را در محوطه برای اقامت تابستاني و شبیه سازی محیط کوهستاني برای
خود ،درست ميکنند (برومبرژه( .)111:1370 ،جدول)5
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جدول. 5تأثیر طبقه اجتماعي بر فضاهای خدماتي درمحوطه خانههای بومي تالش
فضتهتی
خدمتتی

خزان،
برنج

کوتتم
(لِم)

توضیحتت

نمون ،هت

 کوروج یت کیریج انبترهتی ختن،ای شکل درسطح زمین میعلق ب ،کشتورزان کمبضتعت
هسیاد در تتلش مرکزی بخصوص کرگتنرود و
استلم و بخش وسیعی از تتلش جاوبی کروج
تاهت شکل موجود است.
 کوتیهت انبترهتی نگهداری شلیوک برنج برروی سیون هسیاد ک ،در دو نوع گرد و چهتر
گوش بوده و اغلب میعلق ب ،کشتورزان مرف،
هسیاد.
 در تتلش شمتلی بجتی کوروج و کوتی ازیکی از اتتقهتی ختن ،ب ،نتم دَرزکَ ،یت دَرزَوی
بعاوان انبتر اسیفتده میکااد و ارتبتطی ب ،طبق،
اجیمتعی آنتن ندارد.
 بخش کوچک پره سر در تتلش مرکزی بیناردجتن و دیاتچتل از این قتعده (کوروج و طبق،
کم بضتعت) مسیثای بوده و کوتی گرد شکل
تاهت نوع انبتر در آن نتحی ،است ک ،توسط هم،
کشتورزان ب،کتر میرود و ارتبتطی ب ،طبق،
اجیمتعی آنتن ندارد و فقط کشتورزان مرف ،دو یت
س ،کوتی دارند.
 در تتلش جاوبی همراه بت کروج در برخیماتطق نزدیک ب ،کوهپتی ،کوتی چهترگوش نیز
دیده میشود.
 کوتتم (لِم) ایوان مسیقل و اسیراحیگتهتتبسیتنی در محوط ،است و وقیی در ختن ،تَالر
یت کُیتم وجود ندارد و یت مستحت آن بسیتر کم
است از آن اسیفتده میشود .اصطالح لِم در
تتلش شمتلی میداول است.
 ستخت کوتتم (لِم) ب ،طبقۀ اجیمتعی ارتبتطیندارد و در جلگ ،و کوهپتی ،تتلش مرکزی و
شمتلی حیی در بین ختنواده هتی کمبضتعت نیز
رواج دارد.
 فضتی زیرکوتتم (لِم) می تواند بتز یت بسی،بتشد ک ،از آن ب ،عاوان انبتر آذوق ،خترج از دید
دیگران و یت انبتر نگهداری وستیل کشتورزی
اسیفتده می شود.

منب تصاوير و نقشهها :طالش منطقه قومي در شمال ايران ،مسکن و معماری در جامعۀ روستايي گیالن
مطالعات مردمشناسي ،موزۀ میراث روستايي گیالن
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عناصر ثابت ،نیمهثابت و غیرثابت (متحرک) در بنای اصلی خانههای بومی تالش
فضا مجموعهای از روابط میان مردم و مردم ،اشیاء و مردم ،اشیاء و اشیاء است .فضا محصول
ترکیبي اتفاقي نیست و دارای نظم و الگوهای ساختاری خاص هر فرهنگ است (راپاپورت
 .)69:1984-68،عناصری که به فضا سازمان ميدهند ،سه دستهاند .1 :عناصری که شکل
آنها ثابت است و يا به تدريج تغییر ميکند ،مانند ساختمان ،راه ،ديوار ،سقف و .2 ...عناصر
نیمهثابت مانند عالئم ،نشانهها ،گیاهان ،تزئینات ،اثاثیه و مبلمان ،اين عناصر بهآساني و به
سرعت تغییر ميکنند و در دادن معني به مکاني که به آن تعلق دارند واجد نقش مهمي
هستند و اهمیت آنها در برقراری ارتباط ،بیشتر از عناصر کالبدی ثابت است  .3عناصر
( یرثابت) متحرک که شامل مردم و فعالیتها و روابط اجتماعي آنها است .عناصر متحرک
و نیمهثابت ،کیفیتهای فضايي را بوجود ميآورند (راپاپورت )94-104:2005 ،و خانه
روستايي لبريز از اين نشانهها و مراسمهای سنتي است ،که مطالعۀ فضای معماری آنها،
بخش وسیعي از نیازهای ساکنان و حاالت بدني و حرکتي آنها تحتتأثیر فرهنگ بومي را
نشان ميدهد.
عناصر ثابت
در بنای اصلي خانههای بومي منطقه تالش ،عناصر ثابت مرتبط با فرهنگ و آداب سکونت را
ميتوان به دو دستۀ داخلي و خارجي تقسیمبندی کرد که برای عناصر ثابت داخلي ميتوان
به انواع طاقچه يا رَف (چَپر -چیپه – ديان) و اجاق گلي (کیرچله-کیال ه چاله) و برای
عناصر ثابت خارجي به انواع سرستون ،نرده و حفا چوبي پنجرهها اشاره کرد.
عناصر ثابت داخلی
طاقچه یا رَف (چَپر -1چیپه- 2دیان)3

طاقچهها يا رَفها در ديوارها تعبیه ميشوند و دارای تزئیناتي در حواشي هستند؛ ولي چَپر
(گیلکي) يا چیپه (تالشي) طاقچهای است متشکل از چند چوب که دو سر آنها داخل دو
ديوار رو به روی هم در اتاقهای اصلي خانه قرار گرفته و روی آنها با تخته يا شاخههای
نازک درختان ،کُلِش ،گِل و  ...پوشانده شده است .جو را مستقیماً در سطح آن پخش
ميکنند تا خشك و دودی شود و ديان طاقچهای متشکل از دو چوب گِرده در ارتفاع باالتر
از درب اتاق اصلي خانه است که از آن برای قرار دادن کالبي (ظرفي مدور از گِل رُس و تپاله
گاو) حاوی جو جهت خشك و دودی کردن آنها استفاده ميشود و پیازِ واالخان ،4چوبهای

C̆āpār
̅C̆ipa
3 Duyân
4 Piyâz vâlâxân
1
2
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افقي ،در زير چَپر هستند که برای آويزانکردن ريسههای پیاز به آن ،استفاده ميشود
(جدول .)6
اجاق گلی یا زغال کوره (کیرچله -1کیالغه چاله)2

حفرهای است کم عمق با ديوارهای پوشیده از کاهگل (بسته يا باز) که باالتر از سطح زمین
در پايیناتاق يا اتاق اصلي قرار دارد و در طي زمستان برای آشپزی و گرم کردن مورد
استفاده قرار ميگیرد و وسايلي مانند ديگ و فِرچای (وسیله ايي چوبي برای خشك کردن
برگ چای) و ...بر روی آن قرار ميگیرد .در پشتِ آن (اجاق باز) و يا در باالی آن (اجاق
بسته) معموالً سکويي برای قرار دادن وسايل آشپزخانه تعبیه ميشود (جدول.)6
عناصر ثابت خارجی
سر ستون

عناصر چوبي که در اتصال تیر به ستون در ايوان و تَالر بنای اصلي بهکار برده ميشوند و
دارای نقش استحکامي و تزئیناتي هستند که گاهي اين تزئینات در تیرهای سقف هم ادامه
مييابد ( َپرَچِلَه) و میزان پرداخت و جزئیات آنها ،به وضعیت اجتماعي و تمکّن صاحب بنا
وابسته است( .جدول)7
نرده

عناصر چوبي تزئیني که در نمای همه خانهها به عنوان حفا ايوان و تَالر بهکار برده
ميشود .نردهها در خانههای افراد کم بضاعت بیشتر بهصورت استفاده از چوبهای گرد
افقي ،تختههای رو هم چیده شده مرکب و تیرهای ضربدری است در حاليکه در مرفّهترين
خانهها ،مجموعههايي پیچیده از نمادهای مختلف ،مانند طرحهای انتزاعي برگرفته از
خورشید (شعاعي) ،درخت کاج و يا طرحهای مثلثي و جنا ي است( .جدول)7
حفاظ چوبی (کرکر)3

عناصرچوبي اقلیمي و تزئیني مانند حفا های چوبي در منطقه جلگه ،بیشتر بهصورت ساده
بهکار ميروند در حاليکه در نمای خانههای مناطق کوهستاني و تا حدودی کوهپايه تالش،
اين عناصر ،بیشتر بهصورت مشبك و گرهچیني (بیشتر در تالش جنوبي ،ماسوله و )...به
عنوان حفا ِ پنجرهها بهکار برده ميشوند و در آنها از نمادهای مختلفي مانند طرحهای
انتزاعي خورشید ،درخت کاج و يا نقش چلیپا و گل هشت پر و ...استفاده شده است
(جدول.)7

̅Kira̅ c̆ola
̄Kilâqa̅ c̆âla
̄3 Kərkəra
1
2
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جدول .6عناصر ثابت داخلي مرتبط با فرهنگ و آداب سکونت در بنای اصلي خانههای بومي تالش
عناصر

ثابت
داخلي

اجزاء

طاقچه
(رَف)
چَپر
چیپه
ديان

اجاق
گِلي
ز ال
کوره
کیرچله
کیال ه
چاله

منب تصاوير و نقشهها :موزه میراث روستايي گیالن

نمونه ها
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جدول .7عناصر ثابت خارجي مرتبط با فرهنگ و آداب سکونت در بنای اصلي خانههای بومي تالش
عناصر

اجزاء

نمونه ها

سر
ستون

ثابت
خارجي
نرده

حفا
چوبي
(کرکر)

منب تصاوير و نقشهها :موزه میراث روستايي گیالن ،رد پای نقش مايههای تزئیناتي معماری بومي روستايي
گیالن در سرزمین آماردها ،بررسي و تحلیل تزئینات (گره چیني) به کار رفته در بناهای شهر تاريخي ماسوله
نمونه موردی :محله کشه سر علیا ،آشنايي با معماری مسکوني ايراني گونه شناسي برونگرا
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جدول .8عاتصر نیم ،ثتبت (چیدمتن اثتثی )،مرتبط بت فرهاگ و آداب سکونت در باتی اصلی ختن،هتی
بومی تتلش
بنای
اصلي

خردهاقلیم

دائم

جلگه

منب تصاوير و نقشه ها :موزه میراث روستايي گیالن

نمونه ها
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ادام ،جدول -8عاتصر نیم ،ثتبت (چیدمتن اثتثی ) ،مرتبط بت فرهاگ و آداب سکونت در باتی اصلی ختن،هتی
بومی تتلش
بنای
اصلي

خرده
اقلیم

دائم

کوهپايه

دائم

کوهستان

موقت

کوهستان

نمونه ها

منب تصاوير و نقشهها :موزه میراث روستايي گیالن ،سازمان میراث فرهنگي استان گیالن ،تحلیل معماری يك
روستای پلهای ،مطالعه موردی :ماسوله ،نور باد و سايهها معماری شکننده در امام زاده ابراهیم شفت ،طالش
منطقه قومي در شمال ايران ،بررسي مردم شناختي مساکن موقت مريان و روستاهای مجاور آن نمونه مطالعه
شده :پوری
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در خانههای تالش به جزء اجزای ثابت داخلي و خارجي که در جداول  6و  7ذکر شده
است ،بقیه اثاث منزل همه وسايل سبکي هستند که به آساني از اتاقي به به اتاق ديگر جابجا
ميشوند .هر چند خانه از نظر شکلبندی بیروني آن ثابت است امّا از نظر ترکیب دروني
انعطافپذيری نقشي دارد و با کاربردهای مختلف ،تطبیقپذير است .در جدول( )8چیدمان و
نوع اثاثیه در تعدادی از مساکن دائمِ خردهاقلیمهای جلگه وکوهپايه (معیشت الب از نوع
کشاورزی و با داری) و مساکن دائم و موقتِ کوهستان (معیشت الب از نوع دامداری و
زندگي شباني) منطقه تالش ،همراه با تناسب ابعاد فضاها و عملکردشان نشان داده شده
است .در جدول( )9عناصر یرثابت (فرهنگ و آداب سکونت) دربرخي از مساکن دائم و
موقت اين منطقه اعم از انواع تقسیمبندیهای نامرئي ،جای اهالي منزل و میهمانان و نحوه
انجام فعالیتها در قسمتها و وجوه مختلف خانه بر مبنای جنسیت و سن ،نشان داده شده
است که مي توان به وريس بافي ،پارچه بافي و ...توسط زنان خانواده در ايوان و نیز سازمان
يافتن خانه بر اساس انگاره صعودی (از پايین به باال) بر مبنای سن اهالي منزل ،اشاره کرد.
فرهنگ و آداب سکونت در خانههای بومی تالش
در خانههای بومي تالش بر خالف عرف و معمول ديگر نقاط ايران ،فضايي وجود ندارد که
منحصراً به مردان و زنان اختصاص يافته باشد و اين عدم افتراق اتاقهای خانه بر حسب
جنسیّت يکي از مشخصات برجسته آداب زندگي در تالش و بطور کلي منطقه گیالن است
ولي اين عدم تمايز اتاقها بر حسب جنس ،به مثابه تداخل فضاهای مختص مردان و زنان
نیست و مرزهايي نامرئي ،حدود میان آنها را از هم جدا ميکند (برومبرژه-127:1370 ،
 .) 125به عنوان مثال در ا لب موارد زنان و مردان بر سر يك سفره ذا را صرف ميکنند
ولي محل استقرارشان در سفره مشخص است ،بدين صورت که میهمان در راس سفره و در
کنار آن صاحب خانه و با فاصله نسبت به وی ،زنان و دختران به همراه کودکان در يك وجه
سفره و در وجه ديگر آن پسران مينشینند ،در مواردی ديگر سفرههای جداگانه ( مِجمَ ها )
برای هر يك از دستههای میهمانان پهن ميکنند ،بطوريکه صاحب خانه ،میهمان و پسران
در مَجمَ های جداگانه ،دريك نیمهِ طولي اتاق و زنان و دختران ،در نیمه ديگر قرار
ميگیرند .اين مرز نامرئيِ فرضي ،در فضاهای اتاقها بدين صورت است که زنان در نیمه
طولي نزديك به درب ورودی اتاق و مردان در نیمه طولي ديگر قرار ميگیرند و در ايوان،
زنان در نزديکي مدخل ورودی به آن و مردان الباٌ در انتهای ايوان مينشینند.
از ديگر آداب سکونت در اين منطقه ميتوان به انگاره صعودیِ سازمانبندی خانه بر
مبنای سن در مساکن دائم ،مانند سکونت فرزندِ پسر با خانواده اش و يا فرزندان پسر در
طبقات باال و نیز سکونت پدر و مادر به همراه افراد سالخورده ،فرزندان دختر و کودکان در
طبقات پايین و همچنین استقرار افراد جوان (زنان و مردان) بیشتر در نزديکي ورودیِ
مساکن موقت (پوری و )...و بلعکس افراد کهنسال و میهمان در قسمت انتهای آنها به
جهت احترام بیشتر اشاره نمود.
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جدول .9عناصر یرثابت (فرهنگ و آداب سکونت) در بنای اصلي خانههای بومي تالش
فعالیت ها و
آداب سکونت

بنای اصلي

دائم

موقت

منب تصاوير و نقشهها :مسکن و معماری در جامعه روستايي گیالن مطالعات مردم شناسي ،زندگي زنان
گیالن ،بررسي مردمشناختي مساکن موقت مريان و روستاهای مجاور آن ،نمونه مطالعه شده :پوری

در گسترۀ فرهنگ عامه تالش ،وجود عناصری همچون قداست درخت شمشاد و ديگر
درختان همیشه سبز ،بستن دخیل به درختان تنومند زيبای منفرد ،سوگند خوردن به آب و
آتش و آفتاب و روشني چراغ ،سفید کردن درون و بیرون منازل با آهك ،قايل بودن حرمت
خاص برای خروس سفید و سگ گله ،گرامي داشتن آداب و آيینهای نوروز و چهارشنبه
سوری و زنده نگهداشتن اسطورههای مشترک با ديگر اقوام ايران ،مانند شخصیتهای
شاهنامه مشاهده مي شود ،همچنین اعتقاد به وجود موجوداتي به نام «آل» در فرهنگ عامه
اين منطقه موجب شکلگیری نام آبادیهايي بر گرفته از آن ،بتدريج ازجنوب به شمال تالش
مانند آلیان و آالالن و ...شده است (عبدلي.)1380:122 ،
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نتیجهگیری
نتايج حاصل از اين پژوهش نشان ميدهد که منطقۀ قومي تالش از نظر زبانشناسي و
مذهب ،دارای سه نوع سازمانبندی مکاني ،منطقهای و فرهنگي متنوع يعني تالش شمالي با
گويش ترکي همراه با گرايش عمیق به مذهب شیعه و تالش مرکزی با گويش اصیل تالشي و
دارای سنّتيترين جنبههای فرهنگي آن و مذهب تسنّن و تالش جنوبي با گويش تالشيِ
تحت تأثیر زبان گیلکي و دارای مذهب تشیّ است که با در نظر گرفتن اطالعات جغرافیايي
و محلّي ،سه پهنۀ جلگهای ،کوهپايهای و کوهستاني برای هر سه قسمت قابل تشخیص
است .آهنگ تغییرات فصلي و اشغال فضا در خانههای بومي تالش بدين صورت است که در
فصول سرد سال افراد خانواده ،فعالیتهای مربوط به صرف ذا ،معاشرت ،خواب و استراحت
خود را در اتاق اصلي که در زمستان گرم ميشود ،انجام ميدهند ،که اين موجب به حداقل
رسیدن مسیر زنان برای تهیه خوراک ميشود و در بهار و ايّام نوروز ،اين فضای ايوان است
که مرکز حیات خانواده شده و فعالیتهای ديگری مانند صناي دستي در کنار فعالیتهای
روزمره در آن شکل ميگیرد و در فصل تابستان شاهد نقلِ مکان فعالیتها از پايین به باال و
از درون به بیرون خانه در محوطه هستیم .میزان وضعیت اقتصادی صاحبان خانه در اين
منطقه ،با توجه به مؤلفه هايي مانند وسعت بنا و محوطه ،استفاده از تجهیزات ،امکانات ،نوع،
تعداد و مساحت فضاهای خدماتيِ خارج از بنای اصلي ،تزئینات ،مصالح مصرفي و نیز
استفاده از استاد کار نجّار موجب تقسیمبندی خانهها به دو گروه کم بضاعت و مرفّه ميشود.
با توجه به چارچوب نظری تحقیق ،عناصر ثابت در بنای اصلي خانههای بومي تالش را
ميتوان در دو دستۀ داخلي و خارجي قرار داد که از عناصر ثابت داخلي ميتوان به طاقچه
(رَف) ،چَپَر و اجاق گِلي يا ز ال کوره و از عناصر ثابت خارجي ميتوان به سرستونها،
تزئینات تیرهای سقف ،نردهها و حفا پنجرهها (که میزان پرداخت ،جزئیات ،ساده و مشبّك
بودن آنها ،به وضعیت اجتماعي و تمکّن صاحب خانه وابسته است) اشاره کرد .اين خانهها
هر چند از نظر شکل بندی بیروني ثابت هستند ،امّا از نظر ترکیب دروني دارای
انعطافپذيری و با کاربردهای مختلف ،تطبیقپذير هستند از اين رو ميتوان عناصر نیمه
ثابت را ،که مربوط به چیدمان اثاثیه و مرتبط با فرهنگ و آداب سکونت اين منطقه است ،بر
اساس دائم يا موقت بودن مسکن بومي و خردهاقلیم مربوط به آن نیز تقسیمبندی نمود .در
جلگه ،تعداد و تنوع اين اثاثیه در بنای اصلي با توجه به وض اجتماعي و اقتصادی مشابه و
نوع معیشت ،بیشتر از دو خردهاقلیم ديگر است .عناصر یرثابت ،مربوط به مردم ،فعالیتها
و روابط اجتماعي آنها است و خانههای بومي تالش ،مملو از نشانههايي متمايز با ديگر نقاط
ايران ،مانند عدمتمايز اتاقها بر حسب جنسیّت است امّا ،مرزهايي نامرئي ،حدود میان مردان
و زنان را از هم در هنگام حضور میهمان و صرف ذا جدا ميکند .از آداب ديگر سکونت و
زندگي افراد در يك خانه بومي منطقه ،سازمانبندی آن بر اساس سِن (جواني و کهولت) و
انگاره صعودی خانه است که نسلهای جوان را از پايین به باالی خانه منتقل ميسازد.
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