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  مال ك گوت
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  چکیده 

چادر نوعی مسکن عشایري است که ساختار آن متناسب با عوامل جغرافیایی و فرهنگی هر ایل  سیاه

نمونۀ شاخصی از همزیستی ) مشهور به گوت(چادر ایل سنگسر  ساختار سیاه. شود تعیین می

الح بنایی ها با مص آمیز انسان با طبیعت است که ویژگی شاخص آن ایجاد ترکیبی از دستبافته مسالمت

شود با این تفاوت که در زیرسازي  چادرهاي سایر ایالت نیز انجام می بسترسازي در سیاه. است

عالوه بر ایجاد حریم و بستري هموار با ایجاد ) مال ك مشهور به گوت(چادرهاي ایل سنگسر  سیاه

از برچیدن گیرد که پس  ها و سکوهایی کوتاه با مصالح بنایی نوعی فضاسازي صورت می دیواره

در . گیرد هاي جزئی مجددًا مورداستفاده قرار می ماند و در سال بعد با مرمت چادر باقی می سیاه

چادر کمرنگ شده، لذا شناسایی و  سازي در ییالقات استفاده از سیاه هاي اخیر با افزایش خانه دهه

 5له با شناسایی و بررسی در این مقا. نفسه ارزنده است هاي باقیمانده فی مستندنگاري معدود نمونه

بندي از  چادرهاي ایل سنگسر به روش توصیفی ـ تحلیلی، یک دسته نمونۀ موجود از زیرسازي سیاه

ها  شده شامل موقعیت و ویژگی استقرارگاه متغیرهاي بررسی. شده است ها ارائه ساختار این زیرسازي

ابعاد، کاربري، فرم، دسترسی و مصالح در منطقه، تأثیر توپوگرافی و شرایط جغرافیایی بر طراحی، 

اند و  یافتههاي جدید نسبت به نمونۀ اولیه تغییر دهند از نظر ابعاد و فرم، نمونه نتایج نشان می. است

تغییر مهم دیگر حذف نوار ارتباطی بین فضاي حرکت و . کاررفته است در ساخت، مصالح جدید به

بخش مهمی از کاربري اقامتی و گاه تولیدي گوت به  مال و انتقال ك سکون در ساختار داخلی گوت

ها را از کاربري و  رسد ادامۀ این روند، گوت به نظر می. هاي نوساز حاشیۀ آن است ساختمان

  .کارآمدي اصیل خود دور خواهد کرد

  چادر، ایل سنگسر، گوت ك مال، گوت، عشایر سیاه: هاي کلیدي واژه

                                               
، هاي تاریخی دانشکده معماري و شهرسازي دانشگاه شهید بهشـتی  استادیار گروه مرمت و احیاء بناها و بافت*

mahdiraeisinafchi@gmail.com                      .تهران، ایران

هاي تاریخی دانشکده معماري و شهرسـازي   ارشد رشته مرمت و احیا، بناها و بافت یکارشناسآموخته  شدان**

  khatereh.talebi@yahoo.com.، تهران، ایراندانشگاه شهید بهشتی

، خی دانشکده معماري و شهرسازي دانشگاه شهید بهشتیهاي تاری استادیار گروه مرمت و احیاء بناها و بافت***

mithraazad@gmail.com              ). نویسنده مسئول(.تهران، ایران



  1399پاییز و زمستان ، 14شماره هاي بومی ایران، سال ششم،  دو فصلنامه علمی دانش  |   256

  

  مقدمه 

هاي کوچندگان  ي بس کهن دارد و بدیهی است سابقۀ سرپناها نشینی در ایران سابقه کوچ

ها  اولین اقوام کوچنده، ایالمیان، آزیاتیک و سپس آریایی. کهن است به همان میزان

جمعی و ایلی وارد ایران شدند و در ترکیب با بومیان ایران  صورت دسته بودند که به

آنها داللت بر ایل بزرگ و تاریخ هاي حکومتی در ایران شدند که آثار  گذار بنیان پایه

). 130-129: 1392جدید مغانلو، (م است .سال ق 7000مدون مربوط به حدود 

اي متمایز  عنوان پدیده به) م.هاي دوم و سوم ق هزاره(نشینی شبانی در عصر مفرغ  کوچ

  ).167: 1393طالیی، (نشینی ابتدایی پدید آمد  از کوچ

سرپناهی امن بسیار دشوار است  زندگی در دامان طبیعت بدون وجود

اساس هر گروه از عشایر که در مناطق مختلف سکونت داشتند متناسب با نوع  برهمین

هاي  ویژه در لبه ازجمله در فالت مرکزي ایران و به. اقلیم براي خود سرپناهی ساختند

طالعه چادر، آالچیق، کپر و کومه شناسایی و م هاي مختلف سرپناه مانند سیاه فالت گونه

 در میان انواع شناخته. )1392جدیدمغانلو، (، )1391حاجی ابراهیم زرگر، (شده است 

»گوت«هاي ایالت ایران در سکونتگاه ییالقی ایل سنگسر معروف به  شده سکونتگاه

)gut( هاي  یکی از مؤلفه. شود هایی خاص از نظر معماري و استقرار مشاهده می ویژگی

اي از جنس موي بز است روي  که دستبافته چادر آن هشاخص گوت این است که سیا

ساختار مادي . گیرد مال از جنس مصالح بنایی قرار می ك نوعی زیرسازي به نام گوت

هاي چوبی، دیوارها،  ستون(و سخت ) رنگ گوت پوشش تیره(گوت به دو بخش نرم 

انواع ). 71، 1395فر،  چاووشی، رفیع(شود  تقسیم می) ها و سکوهاي سنگی تخت

اما . شوند چادرها عموماً بر سکویی تخت و تراز به نام تخت یا تختگاه مستقر می سیاه

یابند که در عین  استقرار می) gut ke māl(»مال ك گوت«ها بر بستري به نام  گوت

مراتب درونی  هاي مختلف، سلسله قرارگیري در تختگاه داراي اختالف ارتفاع در بخش

  .و تقسیمات فضایی است
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کوه زاگرس است  نشینی در ایران، رشته ترین قلمروهاي زندگی کوچ از مهم

دهد زیرسازي یا  شواهدي وجود دارد که نشان می). 1377:199الممالکی،  مستوفی(

کهن رواج داشته است براي نمونه  سازي براي چادرهاي عشایري از دوران دیواره

سنگی  طور کامل در دورة مس نشینی در زاگرس مرکزي در دوره نوسنگی و به کوچ

توان  هاي باستانی می شده در کاوش از نمونه آثار کشف. رواج داشته است) کلکولیک(

آباد و تپۀ  شده در تپۀ توالیی، تپه گوران، هلیالن، تاوه در اسالم هاي انجام به کاوش

هاي  رج) 1393:166طالیی و همکاران، . (عبدالحسین در دشت خاوه اشاره کرد

ها و یک مجموعه  ها و آغل ها براي ساختن دیوارهاي چادر، اجاق سنگ شکل از قلوهمت

هاي چادرنشین باشد  تواند نشان از محوطه شود، می آثار سفالی که در روستاها یافت می

و با بررسی استقرارهاي فصلی ) ایالم(که در مکان باستانی دورة مفرغ دره سیمره 

  .)1393:70حقیقی و مظاهري، (این مدارك کشف شد ) غیرمسکونی(
  

پژوهش -بررسی پیشینه -1جدول 

  موضوع تحقیق  کتاب/عنوان مقاله  نویسندگان/ نویسنده

اعظمی سنگسري 

)1368(  

ساختار خیل سنگسري، 

  گوت و گوه

هاي ییالقی ایل  معرفی عناصر سکونتگاه

سنگسري و بررسی ساختار گوت و معرفی 

  )چادر سیاه(دهنده و جزئیات گوت  اجزاي تشکیل

  ایل سنگسري  )1390(حسینی  شاه

معرفی سکونتگاه ییالقی و قشالقی ایل 

دهنده  سنگسري، بررسی ساختار و اجزاي تشکیل

و نحوه برپایی آن، معرفی و ) چادر سیاه(گوت 

نشینان و  ورسوم کوچ شناخت رفتارها و آداب

  کوچ در ایل سنگسري

فر  چاووشی، رفیع

)1395(  

ختی شنا مطالعه مردم

مسکن سنتی : گوت

عشایر سنگسري در 

  ییالق

معرفی ساختار مادي و عناصر و جزئیات گوت 

ایل سنگسري، فنون اجرایی و ) چادر سیاه(

جزئیات گوت، آشنایی با فرهنگ مردم کوچنده 

  محیطی گوت سنگسري، تحلیل فرهنگی و زیست

  )نگارندگان: منبع(



  1399پاییز و زمستان ، 14شماره هاي بومی ایران، سال ششم،  دو فصلنامه علمی دانش  |   258

  

ییالقی و قشالقی ایل سنگسري هاي  هاي پیشین به بررسی سکونتگاه در پژوهش

چادر و جزئیات اجرایی و  شده بر گوت یا سیاه هاي مطرح اند که تمرکز پژوهش پرداخته

اند  را معرفی نموده) مال ك گوت(چادرها  نحوة برپایی آنها بوده است و زیرسازي سیاه

ایل سنگسر چادرهاي  طور ویژه به موضوع زیرسازي سیاه که این مقاله براي اولین بار به

در منابع . عنوان سنتی زنده تداوم داشته است پردازد، که تاکنون به می) مال ك گوت(

عنوان موضوع اصلی  ها به چادرهاي ایل سنگسر به زیرسازي شده دربارة سیاه یافت

شده است که پس از  مال از مصالح بومی ساخته می ك گوت. توجه ن شده است

مانده است درنتیجه  ر فصل سرما همچنان در ییالق باقی میچادر یا گوت د برچیدن سیاه

از منظر شاخص سازي نقطۀ استقرار ایل و مالکیت بر محدوده اهمیت دارد همچنین 

نوعی متضمن فرهنگ ایل سنگسر  یافتۀ روابط عملکردي و به ساختار معماري آن تجسم

آیند تبدیل تدریجی اي خاص از فر فراتر از این ممکن است بتوان آن را مرحله. است

اي درخور توجه از  عنوان نمونه نشینی به یکجانشینی قلمداد کرد لذا به سکونتگاه کوچ

  .توجه است هاي مربوط به تاریخ سکونت بشر قابل منظر تئوري

ها با اختالف ارتفاع و در  سو در زیرسازي تفکیک فضاهاي داخلی گوت از یک

اند و  هایی که از چادر آویزان شده دیگر با پردهها و از سوي  ارتفاع انسانی با دیوارك

اعم از (انواع فضاهاي ایجاد شده . شود نقش دیوار جداکننده را دارند، انجام می

وسیلۀ  گیرند که به چادري قرار می همگی در زیر سیاه) کاربردي، سکونتی و حرکتی

ي فضاهایی با با توجه به قرارگیر. هاي چوبی بر روي زیرسازي قرارگرفته است ستون

شود و  هاي متفاوت در زیر یک چادر، اکثر نیازها در همان چادر برطرف می کاربري

الزم به ذکر است که فنون بافت و . شود راحتی فضاي درون از بیرون تفکیک می به

زمان با برگزاري جشنواره ملی ایل سنگسر  هم) چادر ایل سنگسري سیاه(برپایی گوت 

به ثبت  2011فهرست ملی میراث فرهنگی ناملموس با شماره ، در 1398در آبان ماه 

  .رسید
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  پژوهش کار نمودار گردش -1نمودار 

  

  روش پژوهش

صورت پژوهش موردي است که شیوة گردآوري اطالعات  روش تحقیق در این مقاله به

شده  هاي شناسایی اي صورت گرفته است و نمونه با مطالعات میدانی و کتابخانه

ا یکدیگر در موضوعاتی چون فرم، ابعاد، مصالح و غیره مقایسه و تحلیلدرنهایت ب

  . اند شده 

  :هاي مقاله پرسش 

ها چیست؟ گیري زیرسازي عوامل اصلی شکل  

 ها چه نقشی دارد؟ گیري زیرسازي بستر استقرار در شکل  

چه ) شده پس از رواج مصالح و مناسبات جدید ساخته(هاي جدید  نمونه

ا نمونه اصیل دارند؟هایی ب تفاوت

  

  ایل سنگسري و شیوة کوچ آن -2

هاي  اي است کوهستانی که از شمال سمنان تا پیش کوه منطقه) شهر مهدي(سنگسر 

دامداران «گردانانی است که به  جنوبی البرز گسترده است که قلمرو سردسیري رمه

تۀ عشایر سنگسري ازلحاظ الگوي کوچ و زیست در دس. شهرت دارند» سنگسري
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شبانانی  اند یعنی نیمه گیرند و داراي کوچ بهاره و پاییزه گردان قرار می عشایر نیمه رمه

اند و نیمی از سال را در شهر و نیمه دیگر را در مرکز  هستند که داراي زندگی دوگانه

دامداران ایل سنگسر یک ایل . برند به سرمی)) شهر مهدي(شهر سنگسر (عشایري خود 

ا اواسط خرداد در شهر هایشان در اواخر شهریور ت که خانواده اند شبانی –شهري 

هاي ثابت  سکونت دارند که به تعبیري فصول سرد سال را در خانه) شهر مهدي(سنگسر 

) از اواسط خرداد تا اواخر شهریور(گذرانند و در فصول گرم سال  خود در شهر می

خود که در مناطق خنک و  منظور رهایی از کمبودها و مشکالت قشالق به ییالقات به

و این ) 1368، اعظمی سنگسري، 1390حسینی،  شاه(کنند  وهواست کوچ می خوش آب

در فصل قشالق زنان و فرزندان ایل به سنگسر . شیوة زندگی تاکنون ادامه دارد

هاي  چراگاه. کنند ها به مناطق قشالقی کوچ می گردند و چوپانان به همراه دام بازمی

. بند هاي قشالقی، ییالقی و میان چراگاه: شده ي به سه قسمت تقسیمدامداران سنگسر

موضوع پژوهش این مقاله ) 65-64، 1368سازمان جغرافیایی نیروهاي مسلح، (

  .در بخش ییالق واقع است) مال ك گوت(

  
1358دوپالنول، : منبع. مهاجرت طوالنی ایالت سنگسر -1عکس
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ها در میان ایالت ایران و  ظ برخی ویژگیاز نظر پژوهشگران، ایل سنگسر به لحا

ترین مهاجرت فصلی در  داشتن طوالنی: جهان برجسته و شاخص است، از آن جمله

حسینی،  شاه(، نژاد و زبان ایرانی کهن )1عکس شماره ()138، 1362هورکاد، (جهان 

اعظمی، (، گاه نماي ویژة ایل سنگسر )1349اعظمی، (، )1347: اعظمی(، )33، 1390

تنوع باالي  و) 77-78، 1390حسینی،  شاه(اقتصادي ـ  ، ساختار غنی اجتماعی)1347

از نظر قلمرو مکانی، پژوهشگران و . )141، 1390حسینی،  شاه(هاي لبنی  فراورده

مورخان به دامنۀ وسیع حضور ایل سنگسر از ییالقات البرز مرکزي و دشت الر تا 

قشالق کویر لوت و مرکزي اشاره دارند
1

  ).80-79، 1357وپالنول، د(

  )مال ك گوت و گوت(معرفی سکونتگاه ییالقی ایل سنگسري  -3

هاي ایل سنگسري از دیرباز موردتوجه مورخان و پژوهشگران بوده  ابعاد سکونتگاه

. شود گفته می )xil(در اصطالح محلی به ییالقات هر طایفه از ایل سنگسر خیل 2.است

                                               
و  ها ینسرانزاها تا گورسفید، آبادي و قریه در بین راه نیست در فصولی که هوا مقتضی است چادرنش هاز تنگ-١

هورکـاد، از  برنارد) 34، ص 1362الدوله،  صنیع. (زنند در میگوسفندداران سمنانی و سنگسري در حوالی راه چا

البرز  ◌ٔ یهو آنان را توانگرترین و نیرومندترین دامداران ناح برد یشبانی نام م–عنوان یک ایل شهري به ها يسنگسر

ه با چند ده هزار دام که در سرتاسر منطق ها يسنگسر) 136-138، 1362هورکاد، . (استمرکزي و شرقی دانسته

اند منتسب به محلی به نام سنگسر واقع در شمال سمنان هسـتند کـه اقامتگـاه زمسـتانی      الریجان و پلور پراکنده

از ارتفاعات کوهستانی دیرتـر از   شبانان یمهفرود ن. ها و شبانان کامالً متفاوت است رمه یرخط س. ها است خانواده

شروع  ها یهجانب کوهپا به) اوایل مهر(در نخستین نیمه اکتبر شبانان یمهخود ن. گردد آنها آغاز می ◌ٔ اعضاي خانواده

. انـد  زده به این کـار دسـت  ) اواخر شهریور(که افراد خانواده آنها در نیمه دوم سپتامبر  درحالی کنند یبه حرکت م

کویر لوت  معموالً بسیار طوالنی و تا منطقه طبس، بیرجند و کنند یها براي اقامت زمستانی طی م مسافتی را که گله

  ).80-79، 1357دوپالنول، (کنند یماه از سال را در این مناطق رحل اقامت م 4تقریباً  شبانان یمهن. یابد یادامه م

 صد یک: نویسد یبرنارد هورکاد در تحقیقات خود در دره الر تهران درباره اردوگاه تابستانه عشایر سنگسري م-٢

اردوي سنگسري، به لحاظ وسعت و تجمل، از . پلور استقراریافته است چادر آنان در شمال دره الر در همسایگی

درازاي . ناحیه، آشکارا تفاوت دارد یناننش آنها با دیگر کوچ چادرهاي یاهس. شکوه و جلوه خاصی برخوردار است

ایـن  . اسـت متر  5تا  4و بلنداي آن چیزي میان  رسد یمتر م 10تا  7متر و پهناي آن به  20تا  15این چادرها به 

، بر سه ردیف دیرك تکیه داده و گیرد یمساکن پیچیده از نوارهایی ترکیب یافته که سراسر نماي چادر را دربر م

  ).198، 1388هورکاد، (فاقد منفذ است 
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شکل ) xil māl(مال  هاي آن طایفه یک یا چند خیل ادهدر هر خیل براي هر یک از خانو

)kekke(مال، ککّه  ك مانند گوت، گوت(مال عناصر متعددي  در خیل. گیرد می

ها و  ، اجاق)محل شیردوشی دام()Bare(، برِه )هاي کوچک با مصالح بنایی ساختمان(

و این عناصر در  اند با قواعد مشخصی در نزدیکی هم قرارگرفته) تنورهاي فضاي باز

  .)2عکس . (اند نزدیکی منابع آب و در میانۀ چراگاه خود قرارگرفته

  

  
  :شود ساختار سنتی سکونتگاه ییالقی ایل سنگسري به دو بخش تقسیم می

مردان  .چادر یا گوت ایل سنگسري از موي بز است ساختار سیاه :گوت -3-1

دهند به نظافت دام که شامل  ایل، در اواخر بهار و اوایل تابستان از سال را اختصاص می

چینی و شستشوي دام است و زنان نیز موي بز را طی مراحلی مشخص آمادة تولید  پشم

                                                                                                             
تر و مجهزتر از  در تمام قسمت الر با صد چادر بزرگ ها ینا. هستند ها يسنگسر) در دره الر(قبیله  ینتر برجسته

متر باالتر دارند  5متر پهنا و ارتفاعی تا  10تا  7متر درازا و  20چادرها تا . اند رنشینان البرز مرکزي پراکندهبقیه چاد

گراتسـل و  (گذراننـد   مـی ) در نزدیکی سمنان(آنان زمستان را در سنگسر . دارد سقف را معموالً سه میله نگه می

  ).149، 1384کوستکا، 

شماتیک از موقعیت قرارگیري عناصر مختلف در  طرح -2عکس 

  نگارندگان: منبع. منطقه



  

  

  

  

263   |  مال ، رئیسی نافچی و همکاران گوت ك

چادر  تدریج چادر برزنتیجاي سیاه امروزه در برخی ییالقات به. کنند چادر می و بافت سیاه

ترا گرفته اس
1

)3عکس . (

  

  
  .چادر را گویند مکان برپا کردن هر سیاه: مال ك گوت -3-2

چادر با مصالح بنایی است که  مال دربردارندة هموارسازي و زیرسازي سیاهكگوت

ادر چ و موقعیت پوشش خارجی سیاه) 4عکس (کنندة حدود فضا است  تعریف

ها و در کنار چادرها،  بعالوه در اغلب خیل. کند را مشخص می) دستبافته، نرم(

تر با سقف تیرپوش بنا شده که در  هایی از سنگ و گل و مصالح مقاوم سکونتگاه

... شود و عملکردهایی نظیر انبار و مهمانخانه و پناهگاه و گفته می» ککّه«اصطالح محلی 

نمونه اصیل . شوند ها با مصالح جدید ساخته می ساختمان گونه را دارد که امروزه این

                                               
و  یسـنج  و نشـان از امکـان   کنـد  یاست کوچندگان را در پناه خـود حفـظ مـ   ه چادر طرح عملی که قرن سیاه-١

پـاپ زن و افشـار زاده،   (دهـد  یبرزنتی م يعشایر دارد امروزه جاي خود را به چادرها انکار یرقابلغ ينگر واقع

1390 ،42(  

  )نگارندگان: منبع(ییالق جباري، . تصویري از گوت ایل سنگسري -3عکس 
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شده است  مال توسط پژوهشگر برجسته اهل سنگسر، آقاي اعظمی ترسیم ك گوت

توان یافت مال بزرگی می ك امروزه بندرت اثري از چنین گوت). 10عکس (
1

ویژگی . 

. ل آن استمهم این سند توصیف تمام اجزاي سکونتگاه ییالقی سنگسري در شکل کام

  :شود لذا ابتدا این اجزا مطابق سند فوق معرفی می

  

  
این فضا اختصاص دارد به مردان و  ):Pron kârge(جلوکارگه یا پِرون کارگه -

تخت ()Mas taxt(مس تخت (هاي  فرزندان ذکور خانواده و داراي یک یا دو تخت به نام

است و به نسبت فضاهاي دیگر ابعاد ) )تخت کوچک) (Kas taxto(و کَس تختو  )بزرگ

محض  ها است و به بیشتري را به خود اختصاص داده و نیز مکانی براي پذیرایی مهمان

                                               
ربع است مترم 80-150است مساحت گوت سنگسري معموالً بین  اي یژهفضاي درونی گوت، داراي معماري و-١

) 1. مترمربـع زیربنـاي مفیـد دارد    165کـه   شـود  یمترمربع برپا مـ  200بزرگی به مساحت  يها و همچنین گوت

 50کارگـه  یـون م) 2) مترمربـع  4مترمربع، تخت کوچـک   36تخت بزرگ (مترمربع  60) پرون کارگه(جلوکارگه 

 5سرشـورنگا  ) 5متر  25(maške žār))محل قرار دادن مشک(ژار  مشک) 4مترمربع  25کارگه  پش) 3مترمربع 

  .)191-198، 1390حسینی،  شاه(مترمربع 

  .ییالق جباري. مال یا زیرسازي ایل سنگسري بدون گوت ك تصویري از گوت -4عکس 

نگارندگان: منبع 



  

  

  

  

265   |  مال ، رئیسی نافچی و همکاران گوت ك

توان گفت تقریبًا فضایی نیمه  شویم و می ورود از درگاه اصلی گوت، وارد این فضا می

شده است که  فضا اجاقی تعبیه در این. چادر ایل سنگسري است عمومی در ابتداي سیاه

همچنین در جلوکارگه با همان . براي درست کردن چاي یا کباب براي مهمانان است

شود که دیوارك آن  هایی براي چیدمان وسایل زندگی ساخته می مصالح بنایی صندوقچه

)6و  5عکس . (بري و نقاشی است از داخل فضا داراي تزیینات گچ

    

  

نگارندگان :منبع .ساس فرمبر ا ها یرسازيز يبند دسته - 6تصویر 

  چادر ایل سنگسري تصویري از جلوکارگه سیاه -5عکس 

نگارندگان: منبع
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مال در نزدیکی چشمۀ آب بوده، جوي آب  هایی که خیل شده در مکان گفته

بردند که بتوانند در آنجا آبنمایی زیبا ایجاد کنند که  کارگه می باریکی را به درون پرون

  .نشانۀ اهتمام به زیباسازي این فضا است

وآمد مهمانان و دادوستد با مراجعان است  جه به اینکه این فضا محل رفتبا تو

زمان در آن مردان به وقایع و ترددهاي  توان آن را فضایی نیمه عمومی نامید که هم می

  .پیرامون اشراف دارند

  

  
 این فضا نشیمن اصلی خانواده است و: (meyun kārge)میون کارگه  -

هاي مختلف  داراي سه نوع تخت در اندازه. عمومًا اختصاص به زنان و دختران دارد

ها را  روي تخت. تر ترند و ساده ها و دیوارهاي جلوکارگه کوتاه است که نسبت به تخت

تر از سطح زمین  هایی برجسته کنند و در پایین تخت اجاق نیز با سنگریزه مفروش می

نگارندگان: چادر ایل سنگسري، منبع تصویري از سکویازي در سیاه -7عکس
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توان آن را  هایش می با توجه به کاربري. ولید لبنیاتپزي و ت سازند براي خوراك می

  )8عکس . (خصوصی نامید فضایی نیمه

  

  
این فضا فاقد آرایش مهم است و در آن : (paš kārge(کارگه  پش -

ژار نیز  لذا به آن مشکه. عنوان سکو وجود دارد که جاي مشکها است هایی به سنگ تخته

فضایی براي ) (Saršurengā(البته بخشی از این فضا اختصاص به سرشورنگا . ویندگ می

توان آن را فضایی خصوصی  هاي این فضا می با توجه به کاربري. دارد) استحمام

  )9عکس . (دانست

نگارندگان: چادر ایل سنگسري، منبع تصویري ازمیون کارگه سیاه -8عکس 
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دي شوند و این راهرو از در ورو تمام فضاها با راهرویی به یکدیگر مرتبط می

  .)10عکس . (ها واقع است چادر تا انتهاي آن ادامه دارد و در قسمت جلوي تخت
  

  

)1368اعظمی، . (ل سنگسرای چادر یاهزیرسازي س -10عکس

نگارندگان: چادر ایل سنگسري، منبع سیاهکارگه تصویري از پش -9عکس 
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)ها و مبلمان معماري جداکننده، تخت(مال  ك سایر اجزاي گوت و گوت -3-3

چادر عشایر  تراز کردن و باال آوردن کف فضاهاي زیستی در سیاه :تخت

چادر  مال ایل سنگسر تمام سطح زیر سیاه ك اما در گوت مختلف ایران مرسوم است

شوند و  هایی که فضاي سکون محسوب می بلکه تنها قسمت. شود سکو سازي نمی

شوند تراز شده و از کف زمین طبیعی حدود نیم متر باال  اصطالح تخت نامیده می به

سازي در زیر  تخت. توان نماد اتاق در معماري دانست ها را می تخت. شود آورده می

چادرها سبب ایجاد اختالف ارتفاع براي تفکیک فضاها و ایجاد فضاي جدید و  سیاه

ایجاد امنیت و حفاظت بیشتر از ورود موجودات خزنده و نیز حفاظت از اشیا و 

  .شود مفروشات از رطوبت ناشی از خاك یا رواناب بارندگی می

ت رنگ تیرة خود گرما را چادرها به عل سیاه :هاي خارجی و داخلی جداکننده

دهد و هواي مطلوب را از قسمت پایینی چادر به داخل  سرعت جذب و بازتاب می به

اي در طول روز هواي خنک و مطبوع شرایط زندگی عشایر  در مناطق کوهپایه. آورد می

کند اما در طول شب احتمال سرد شدن هوا بسیار زیاد است، که با توجه به  را آسان می

امت این چادرها، در برابر سرما نیز مقاوم هستند اما نفوذ هواي سرد از پایین نوع و ضخ

عالوه این  به. شود چادر همچنان وجود دارد که دیوارهاي خارجی مانع نفوذ آن می

. کنندة فضاي داخلی گوت اهمیت دارد ها و تعریف گاه در تخت عنوان تکیه ها به دیواره

عمومًا از گیاه (هاي خاردار  هدارنده چادر، بوتههاي نگ گرداگرد گوت و فواصل میخ

  .گردد گذارند که مانع ورود خزندگان و جانوران کوچک نیز می می) گَون

تر از قامت انسان است زیرا  هاي جداکنندة داخلی و خارجی همگی کوتاه دیواره

است گذرانند و از یک خیل مال ممکن  ماه از سال را در ییالق می 4نشینان تنها  کوچ

چادرها،  تنها چند بار استفاده نمایند و دیگر اینکه در اثر کوچ و برچیده شدن سیاه

هاي زیر بنایی  لذا اگر این سازه. گیرند هاي طبیعی قرار می ها در معرض آسیب زیرسازي
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اما هرساله . صرفه نیست به داراي دیوارهاي بلند باشند، به لحاظ اقتصادي و زمانی مقرون

  .شود راحتی مرمت می ها به ییالقی زیرسازي با شروع دوره

تمامی فضاها را دیواري که از طرفین برگافه  :هاي خارجی جداکننده) الف

)Bargāfe()شود و تقریبًا به پهناي چهار انگشت و  شروع می،  )چادر ورودي سیاه

ا شده هاي اجر بلنداي نیم تا یک متر است، احاطه کرده است با توجه به ابعاد و اندازه

راحتی دریافت که از ویژگی مردمواري برخوردار است و تناسب میان ابعاد  توان به می

  .خوبی رعایت شده است هاي انسانی و رفع نیازهاي انسانی در آن به سازه با اندام

اند که در بین  تمامی فضاهاي ذکر شده به هم متصل :هاي داخلی جداکننده) ب

سبب تفکیک این فضاها از  )Dārzin(ه به نام دارزینآنها دیوارهایی با ارتفاع کوتا

شود که حکم  هایی نصب می در باالي دیوارهاي کوتاه داخلی پرده. اند یکدیگر شده

جنس این . راحتی قابل انجام است دیوارهاي غیر باربر جداکننده را دارند و نصب آنها به

گوتی  شود و میون ت متصل میهاي آهنی به گو ها از نخ یا ابریشم است که با چنگه پرده

)Meyun guti( شود جویی در مصالح و زمان می نام دارد و سبب صرفه.  

چادرها، فضایی اقامتی براي کوچروها و  کاربري اصلی سیاه: مبلمان معماري

ها است لذا انواعی از مبلمان ثابت  فضایی کارگاهی براي تولید محصوالت لبنی آن

اصطالح محلی  اجاق که به. شود ن و بیرون آن ساخته میمانند اجاق در درو) معماري(

. شود وپز و تولید محصوالت لبنی استفاده می شود براي پخت گفته می )kal(کَل 

شود که  ها براي قرار دادن لحاف و یا سایر وسایل ساخته می همچنین فضاهایی در کناره

پشتی، فرش، قالیچه،  مانند(درنهایت مبلمان نرم . معروف هستند )Lācin(به الچین 

شود و  چادر آورده می عنوان اثاثیه به سیاه به) ، لحاف)قالیچۀ نمدي) (Lame(لَمه، 

.شود زندگی برپا می
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نگارندگان: منبع. شده هاي بررسی مال ك معرفی نمونه گوت -2جدول 

  مالک  موقعیت جغرافیایی  مکان  نمونه
مساحت تقریبی 

  گوت که مال

نمونه 

1  

شهر  يمهد/سمنان

  شهمیرزاد) سنگسر(
  

  

  مترمربع 108  جباري

نمونه 

2  
    آسرون/ شهر مهدي/سمنان

  

  مترمربع 45  پلنگی

نمونه 

3  
    السم/ فیروزکوه / تهران

  

  مترمربع 96  عبدالحسینی

نمونه 

4  
    السم/ فیروزکوه / تهران

  

  مترمربع 77  عبدالحسینی

نمونه 

5  
  مهن/ سرانزا/ تهران


  مترمربع162  ساقیان

  

  مال ك هاي گوت بررسی موردي نمونه -4

در این پژوهش محدوده ییالقات ایل سنگسر در شمال شهمیرزاد تا السم در پاییز  

چادرها، در مناطق مختلف محدودة ایل سنگسري،  نمونه از سیاه 5پیمایش شد و  1397

نمونه  10ی حدود در این شناسای. هایی انجام شد ها برداشت شناسایی و از زیرسازي آن

یافت شد که پنج نمونه به علت فرسودگی زیاد و یا نابودي کامل از موضوع بررسی 

و  11عکس (بر اسناد، بازترسیم شد  با تکیه 5همچنین نمونۀ شماره . خارج شدند

) بارش و یخزدگی(الزم به ذکر است به علت شرایط اقلیمی خاص منطقه ). 2جدول 

در هر . شود سرعت محو می د سال متروك بماند، آثار آن بهمال چن ك که گوت درصورتی

نمونه، موقعیت، تصاویر، پالن و عکس، اجزاي فضایی، مصالح و دسترسی مورد بررسی 

  .قرار گرفت
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  1مال نمونه  ك گوت -4-1

وهواي  و در ییالقات خوش آب) سرسنگ(شهر  در استان سمنان، شهرستان مهدي

این ییالق در دامنۀ کوه در کنار جادة کوهستانی شهمیرزاد . کاهش شهمیرزاد قرار دارد

هاي کوچک ییالقی نیز در  چادر، تعدادي ککّه یا خانه عالوه بر سیاه. به چاشم قرار دارد

در پیرامون  هاي کشاورزي قرار دارند و نیز دست زمین در پایین. کنار آن وجود دارد

مال تعدادي درخت بید وجود دارد که عشایر براي آویزان کردن محصوالت  گوت ك

در این . کنند شده استفاده می لبنی ریخته شده در پوست و کندن پوست گوسفندان ذبح

منطقه اقلیم کوهستانی است و این استقرارگاه در شیب دامنه قرار دارد و از شیار 

مال و در پیرامون آن ساخته ك ها در خارج از فضاي گوت اقخیز فاصله دارد اج سیل

  ).14تا  12عکس (اند  شده 

  

  . شده بررسی چادرهاي یاهموقعیت قرارگیري نمونه س -11عکس

google earth: منبع



  

  

  

  

273   |  مال ، رئیسی نافچی و همکاران گوت ك

  

  

)1397پاییز (گاننگارند: منبع .1نمونه شماره  -12عکس

: منبع. کاهش شهمیرزاد 1مال شماره  ك برش گوت -14عکس 

نگارندگان
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وي پیوسته متر بوده و تنها یک سک 30ابعاد این بخش در حدود  :جلوکارگه

  .از تراز باالیی خود قرار دارد - 0,60دارد و در این بخش اجاق وجود ندارد و در تراز 

است و یک اجاق -1,60متر در تراز  20این فضا به ابعاد تقریبی  :کارگهمیون

.اي از آن قرار دارند در بخش میانه و یک شیر آب در گوشه

گر، منحنی بوده که به نظر انتهاي این بخش برخالف دو فضاي دی :کارگهپش

متر است که  7چادر پیروي کرده است و داراي کشیدگی حدود  رسد از فرم سیاه می

، در تراز 0,00چادر متعلق به این بخش است و نسبت به تراز  تقریباً نیمی از فضاي سیاه

  .قرار دارد -1,80

نگارندگان: منبع). کاهش(ه شهمیرزاد مال موجود در منطق ك گوت-13عکس



  

  

  

  

275   |  مال ، رئیسی نافچی و همکاران گوت ك

خصوصی و خصوصی وجود  ریم نیمه عمومی، نیمهچادر هر سه ح در این سیاه

کارگه و تعداد زیاد اجاق در مجاور و  کارگه و میون با توجه به ابعاد وسیع پش. دارد

چادر به فراوانی  رسد تولید لبنیات و محصوالت دامی در این سیاه چادر به نظر می سیاه

رسد  چادر، به نظر میهایی در اطراف این سیاه شده و با توجه به وجود خانه انجام

توان کاربري غالب آن  تر از کاربرد تولیدي آن بوده است و می کاربرد اقامتی آن کمرنگ

  .را تولیدي در نظر گرفت

این زیرسازي به علت قرارگیري در شیب دامنه کوه،  :استقرار و بستر گوت

ارتباط پیدا  هایی به یکدیگر وسیلۀ پله داراي اختالف ارتفاع در فضاهاي آن است که به

  .کنند می

دار و انتهاي آن فاقد مرز  صورت گوشه این زیرسازي در بخش شمالی به :فرم

.با مصالح بنایی است

ورودي آن از سمت غرب و از مقابل جلوکارگه است و جهت  :دسترسی

در قسمت جلوکارگه راهرویی با ایجاد اختالف . کشیدگی آن از شمال به جنوب است

کند و ارتباط  کارگه متصل می که فضاي جلوکارگه را به میون ارتفاع ایجاد شده

.گردد وسیله پله برقرار می کارگه به کارگه با پش میون

سنگ، بلوك سیمانی، : کاربرده شده در ساخت دیوارها مصالح به :مصالح

 وخاك ساخته که عمدة آن با سنگ و مالت گچ. وخاك و ماسه سیمان است مالت گچ

.شده است

  

  2مال نمونه شماره  ك گوت-4-2

این . و ییالق آسرون قرار دارد) سنگسر(شهر  در استان سمنان، شهرستان مهدي

گرفته  هاي نوساز ییالقی شکل چادر در دامنۀ کوه و در میان تعداد زیادي از خانه سیاه

 در. اند چادرها را در این منطقه گرفته هاي اخیر جاي سیاه ها در دهه است که این خانه
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و در فواصلی از آن و در پیرامون شده  هاي متفاوتی کاشته مال درخت ك پیرامون گوت

اقلیم این منطقه کوهستانی بوده و این استقرارگاه را . گرفته است هایی شکل ها، باغ خانه

مال جز بخش  ك دورتادور این گوت. اند خیز ساخته در شیب دامنه و دور از شیار سیل

به علت وجود شیب تند در این بخش، در . شده است تاه احاطهورودي با دیواري کو

اند و سعی شده تا اختالف ارتفاع فضاهاي  چادر دیوار بلندي ساخته بخش انتهایی سیاه

مال  ك با توجه به اینکه در مجاور بخش ورودي این گوت. مختلف به حداقل برسد

 بخش ورودي بلندتر ساختههایی براي دسترسی وجود دارد، به همین علت دیوار  پله

رسد براي جلوگیري از مسدود شدن پلکان در این بخش دستبافتۀ  شده و به نظر می

مترمربع به ابعاد  45مال،  ك ابعاد کلی گوت.شود چادر بر روي دیوار نصب می سیاه

-15عکس . (کارگه است متر است و شامل فضاهایی همچون جلوکارگه، میون 7,5×6

17( .  



  

  

  

  

277   |  مال ، رئیسی نافچی و همکاران گوت ك

  

  

  
  

  

  

مال موجود در منطقه شهمیرزاد  ك گوت -16عکس

نگارندگان: منبع). آسرون(

. مال شماره دو، آسرون سنگسر ك برش گوت -17عکس 

نگارندگان: منبع

)1397پاییز (نگارندگان : نمونه شماره دو، منبع -15عکس
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است که در  -1,80صورت سکویی یکپارچه در تراز  این فضا به :جلوکارگه

  .متر است 26میانۀ آن اجاق قرار دارد و ابعاد آن در حدود 

ارگرفته و در این تر از جلوکارگه قر این فضا در ترازي پایین :کارگهمیون

، در 0,00نسبت به تراز . متر است 19بخش نیز اجاق وجود دارد و ابعاد آن در حدود 

خصوصی  چادر صرفًا فضاي نیمه عمومی و نیمه در این سیاه. قرار دارد -2,20تراز 

کارگه بوده که فضایی مهم براي نگهداري محصوالت  این فضا فاقد پش. وجود دارد

هاي دیگر کوچک بوده که یکی از دالیل  چادر نسبت به نمونه ن سیاهابعاد کلی ای. است

رسد  چادر قرار دارند و به نظر می هایی است که در مجاورت این سیاه آن، وجود خانه

  .چادر بیشتر اقامتی بوده است کاربري این سیاه

 این زیرسازي به علت قرارگیري در شیب زیاد، داراي  :استقرار و بستر گوت

هایی به یکدیگر ارتباط پیدا  ارتفاع در فضاهاي آن است که این فضاها با پله اختالف

  .کنند می

این زیرسازي به فرم مستطیل است :فرم.  

ورودي آن از سمت شمال غرب و از مقابل جلوکارگه است و  :دسترسی

در این نمونه راهرویی در داخل . غرب است شرق به جنوب جهت کشیدگی آن از شمال

هایی در مجاور ورودي قرار دارد  تعبیه ن شده و به علت شیب زیاد زمین پله زیرسازي

. کند چادر و از طرف دیگر به خانۀ مجاور آن برقرار می که دسترسی به ورودي سیاه

  .شود کارگه توسط پله انجام می ارتباط جلوکارگه با میون

و ) سازي هایی از کف در بخش(سنگ، بلوك سیمانی و موزاییک  :مصالح

 مال استفاده ك هایی از گوت سازي در بخش مالت ماسه سیمان و موزاییک براي کف

.شده است

  



  

  

  

  

279   |  مال ، رئیسی نافچی و همکاران گوت ك

  3نمونه  مال ك گوت-4-3

. السم قرار دارددر استان تهران، شهرستان فیروزکوه و ییالق 4و  3نمونه شماره 

یاهی در در بخش هموار دامنۀ کوه قرار دارد این منطقه کوهستانی بوده و فاقد پوشش گ

پیرامون استقرارگاه است و نیز در بخش هموار پاي کوه ولی با رعایت فاصله از شیار 

متر است و سکوهاي آن  12×8ابعاد آن ). 20-18عکس (شده است  خیز ساخته سیل

و ) هاي کوچک خانه(مال تعدادي اتاقک  ك پیرامون این گوت. قرار دارد 0,50در تراز 

  .شده است اجاق ساخته

  

  
)1397پاییز (نگارندگان : منبع. 3نمونه شماره  -18عکس 
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موجود در منطقه فیروزکوه  4مال شماره  ك گوت -19عکس 

نگارندگان: منبع). السم(

: السم فیروزکوه منبع. 3مال شماره  ك برش گوت -20عکس 

نگارندگان

  



  

  

  

  

281   |  مال ، رئیسی نافچی و همکاران گوت ك

آن اجاق نیز صورت پیوسته است که در  در این فضا سکویی به: جلوکارگه

.متر است 40ابعاد این فضا . شده است تعبیه

متر  56ابعاد این فضا در حدود . هایی وجود دارد در این فضا اجاق :کارگه پش

در این زیرسازي تنها فضاي نیمه عمومی و خصوصی وجود دارد و فاقد فضاي . است

رسد در این  یکارگه به نظر م با توجه به ابعاد وسیع فضاي پش. کارگه است میون

شده است و تعدد  وفور انجام می چادر تولید و نگهداري محصوالت لبنی به سیاه

  هاي موجود اجاق

و با . رسد کاربري تولیدي داشته است چادر و اطراف آن به نظر می در این سیاه

رسد کاربرد اقامتی آن  چادر به نظر می هایی در اطراف این سیاه توجه به وجود خانه

توان کاربري تولیدي را براي آن در نظر  ر از کاربرد تولیدي آن بوده است و میت کمرنگ

  .گرفت

این زیرسازي در قسمت پاي کوه قرار دارد و در  :استقرار و بستر گوت

.شده است قسمت هموار دشت واقع

دار و در قسمت پایینی فاقد  صورت گوشه این فضا در قسمت باالیی به: فرم

.مرز است

شده  غربی و از مقابل جلوکارگه شروع ورودي آن از سمت جنوب:دسترسی

شرقی به  رسد و جهت کشیدگی آن از جنوب کارگه می و از طریق راهرویی به پش

.غربی است شمال

وخاك سنگ، مالت گچ :مصالح  

  4مال نمونه  ك گوت-4-4

د و قرار دار 0,25و  0,35متر در تراز  30این فضا به ابعاد حدود  :جلوکارگه

)23-21عکس . (متر است 6متر و  18داراي دو سکو با ابعاد 
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  )1397پاییز (نگارندگان : منبع. 4نمونه شماره  -21عکس 

  

    
موجود در منطقه  3مال شماره  ك گوت -22عکس  

  نگارندگان: منبع). السم(فیروزکوه 

  

  
موجود در منطقه  4مال شماره  ك برش گوت -23عکس 

نگارندگان: منبع. وهالسم فیروزک



  

  

  

  

283   |  مال ، رئیسی نافچی و همکاران گوت ك

هایی نیز  متر بوده و داراي اجاق 11ابعاد این فضا در حدود  :کارگه میون

.قرار دارد 0,35هست و در تراز 

بوده و داراي اجاق  0,00متر در تراز  4این فضا داراي به عمق  :کارگه پش

د خصوصی و خصوصی است و با توجه به تعد داراي فضاهاي نیمه عمومی، نیمه. است

رسد کاربري تولیدي داشته  چادر و اطراف آن، به نظر می هاي موجود در این سیاه اجاق

آن رسد کاربرد اقامتی چادر به نظر می هایی در اطراف این سیاه و با توجه به وجود خانه

توان کاربري تولیدي را براي آن در نظر  تر از کاربرد تولیدي آن بوده است و می کمرنگ

.گرفت

 این زیرسازي در قسمت پاي کوه قرار دارد و در  :و بستر گوتاستقرار

.شده است قسمت هموار دشت واقع

دار و در قسمت غربی فاقد  صورت گوشه این فضا در قسمت شرقی به :فرم

.مرز است

ورودي آن از سمت شمال و از مقابل جلوکارگه است و تا  :دسترسی

.رب به شرق استکارگه امتداد دارد و جهت کشیدگی آن از غ پش

وخاك است سنگ و مالت گچ :مصالح.

  5مال نمونه  ك گوت -4-5

این نمونه با توجه به اینکه . در استان تهران، سرانزا، مهن قرار دارد 5نمونه شماره 

در طی سالیان طوالنی، بالاستفاده مانده، آثار زیرسازي آن تخریب گردیده لذا اطالعات 

مانده از گذشته  حبه و مشاهدة فیلم و عکس خانوادگی باقیآمده با توجه به مصا دست به

چادر درخت و  در فضاي پیرامون این سیاه. متر است 18*9ابعاد آن . شده است تدوین

مال  ك پوشش گیاهی متنوعی وجود دارد و نیز تعدادي اتاقک در پیرامون این گوت

شده و از شیار  کوه واقعوجود داشته است و این استقرارگاه در بخش هموارشدة دامنۀ 

  )27تا  24عکس . (خیز فاصله دارد سیل
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  )1389تابستان (خانواده ساقیان : منبع. 5نمونه شماره  -24عکس 

  
). مهن(موجود در منطقه سرانزا  5مال شماره  ك گوت-25عکس 

  نگارندگان: منبع

  



  

  

  

  

285   |  مال ، رئیسی نافچی و همکاران گوت ك

  

  

  

  

  

  

، مهن، سرانزا، 5مال شماره  ك برش طولی گوت -26عکس 

  نگارندگان: ان، منبعتهر

  

  

  

  

  

مهن، سرانزا، . 5مال شماره  ك برش عرضی گوت -27عکس 

  نگارندگان :تهران، منبع

متر است و اختالف  56این فضا داراي یک سکوي بزرگ به ابعاد : جلوکارگه

متر است و داراي اجاق و فضاهایی براي قرار  سانتی 60ارتفاع آن از کف در حدود 

.دادن وسایل است

مترمربع و اختالف ارتفاع  42این فضا داراي یک سکو به ابعاد  :کارگه میون

.هایی نیز وجود دارد متر از کف است و در آن اجاق سانتی 50

قرار  0,00مترمربع بوده و در تراز  28ابعاد این فضا در حدود  :کارگه پش

است و با  خصوصی و خصوصی این زیرسازي داراي فضاهاي نیمه عمومی، نیمه. دارد

رسد این  چادر و اطراف آن، به نظر می هاي موجود در این سیاه توجه به تعدد اجاق

.اقامتی داشته است –چادر کاربري تولیدي  سیاه
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این زیرسازي در قسمتی از شیب دامنه که هموارشده،  :استقرار و بستر گوت

.شده است واقع

دار است صورت مستطیل گوشه این فضا به :فرم.  

کارگه  داراي دو ورودي از سمت شرق و از مقابل جلوکارگه و میون :رسیدست

کارگه کشیده شده است و جهت کشیدگی آن  است که راهرو متصل به آن تا انتهاي پش

.از شمال به جنوب است

وخاك است سنگ و مالت گچ :مصالح.

  نگارندگان: منبع. شده هاي بررسی هاي ارتفاعی نمونه نمایه -3جدول

  1نمایه ارتفاعی نمونه   ل به جنوبشما  

2نمایه ارتفاعی نمونه 

  4و  3نمایه ارتفاعی نمونه 

  

  5نمایه ارتفاعی نمونه 
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  بحث و تحلیل -5

شده  شده در چهار بخش فرم، فضا، استقرار و کاربري بررسی هاي برداشت مال ك گوت

  استآورده شده  4و در جدول

  

  نگارندگان: منبع. شده هاي برداشت جدول بررسی نمونه -4ولجد

  ها زیرسازي

  کاربري  استقرار  فضاها  فرم

  هموار  کارگه پش  کارگه میون  جلوکارگه  ترکیبی  گوشه راست  منحنی

  دار شیب

تسطیح   اقامتی  تولیدي

  شده
  پلکانی

نمونه 

  1شماره 
 -   -  *  *  *  *   -   -  *  *   -  

نمونه 

  2شماره 
 -  *   -  *  *   -   -   -  *   -  *  

نمونه 

  3شماره 
 -   -  *  *   -  *  *   -   -  *   -  

نمونه 

  4شماره 
 -   -  *  *  *  *  *   -   -  *   -  

نمونه 

  5شماره 
 -  *   -  *  *  *   -  *   -  *  *  

  *  *  -   -   *  *  *  *  -   -   *  نمونه اولیه

  

تقلیل ابعاد و کاهش تعداد فضاها مشهود ) جدید(شده  هاي بررسی در نمونه: ابعاد

هاي اولیه  هایی با مصالح بنایی باشد که در نمونه تواند ساخت اتاقکعلت آن می. است

هاي  که در نمونه شدند درصورتی این فضاهاي دائمی بندرت و بسیار کم ساخته می

جدید با توجه به اینکه در حال حاضر اکثر خانوارهاي کوچرو داراي ییالقات ثابت 

پذیر  به سرپناه سبک و حمل کنند، نیاز هستند و هرساله به همان منطقه کوچ می

  .تر شده است چادر کمرنگ یافته و با ساخت سرپناه دائمی، استفاده از سیاه کاهش
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شود  چادر، زیرسازي بر اساس چادر ساخته می به علت ارزش باالي خود سیاه :فرم

لذا شیوة برپا کردن چادر به این صورت است کـه ابتـدا چـادر بـر روي     . و نه بالعکس

چـادر   ده، سپس با تیرهاي چوبی برپا شده و بعد زیرسازي متناسب با سـیاه ش زمین پهن

ها دورتادور به فاصـلۀ کـم از محـل اتصـال      در گذشته این دیوارسازي. شود ساخته می

گوشـه   اندازي در فضـاهاي راسـت   با توجه به اینکه فرش. شد چادر به زمین ساخته می

دار و متناسـب بـا    صورت گوشـه  ها بههاي جدید فضا تر است، در زیرسازي نمونه آسان

رسـد بـه علـت کـاهش      در مقایسه با نمونۀ اولیه به نظر می. شوند ابعاد فرش ساخته می

شـود   هاي منحنی پرتی فضا بیشتر مـی  چادر، در صورت استفاده از دیواره ابعاد کلی سیاه

  ). 28عکس . (که آگاهانه از این امر اجتناب شده است

  

  
استفاده از مصالحی همچون بلوك سیمانی، سنگ، و مالت گچ، :مصالح

به علت استفاده . وبیش مشاهده و گزارش گردید شده کم هاي برداشت سیمان در نمونه

که  شده است درحالی جایی بسیاري از تجهیزات فراهم ونقل، امکان جابه از وسایل حمل

لذا براي تسریع ساخت از . داشته استوجیهدر گذشته استفاده از مصالح بومی ت

شده است یا براي دوام بیشتر در  ها استفاده مصالحی مانند بلوك در برخی از قسمت

.اند برابر رطوبت و بارش مالت ماسه سیمان را در برخی نقاط به کار گرفته

28عکس 
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ها در نزدیکی منابع آب و با حفظ فاصله از  تمامی نمونه:منطق استقرار

استقرار ) 1اند و نسبت به توپوگرافی زمین به دو بخش  شده خیز ساخته ي سیلشیارها

دار با زیرسازي پلکانی یا زیرسازي تسطیح  استقرار در زمین شیب) 2در زمین هموار و 

و  3جدول . (شوند تقسیم می) دار با هموار کردن یکپارچۀ بخشی از سطوح شیب(شده 

)29عکس 

  
 :منبع، )چپ(اولیه هنمون و) راست(جدید يها منطق ورود و حرکت در نمونه-30عکس 

  نگارندگان

نگارندگان: منبع توپوگرافیس بر اسا ها یرسازيز يبند دسته -29عکس
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ورودي از جانب بوده چرا که طول چادر براي استقرار :منطق ورودي

شده و فضاهاي حرکتی و مکث نیز در موازات آن قرار  فضاهاي سکون استفاده

اها به سه باند سکون، حرکت و مکث در نمونۀ اولیۀ فض) 30عکس (گیرند  می

چرا که در تفکیک فضایی دیوارهاي جداکنندة میانی تنها در فضاي . اند شده تقسیم

هاي جدید شاهد هستیم که دیوارهاي  که در نمونه سکون قرار نگرفته است درصورتی

هاي اصلی به لحاظ حفظ  ورودي. اند جداکنندة میانی تنها در بخش سکون قرارگرفته

وسیلۀ باند حرکتی یا  ها از مقابل فضاي جلوکارگه قرار دارد و به م در تمامی نمونهحری

تر،  چادرهاي بزرگ، براي تردد آسان در سیاه. رسد فضاي راهرو مانند به انتهاي چادر می

کارگه در  کارگه یا پش هایی که مخصوص اعضاي خانواده است در مقابل میون ورودي

.هاي جدید حذف گردیده است رخی از نمونهشود که در ب نظر گرفته می

هاي دیگر  هاي اولیه به علت اینکه ساختمان در نمونه:منطق چیدمان فضایی

چادر زندگی  شد و اعضاي خانواده در سیاه چادر ساخته می بندرت در پیرامون سیاه

سی مراتب دستر شده و حریم و سلسه کردند، الزم بود تا از حداقل فضاي آن استفاده می

چادرها تمامی  هاي اولیه سیاه لذا در نمونه. گذاري فضاها در آن رعایت شود و ارزش

هاي جدید، شاهد تقلیل فضاها به علت  در بررسی نمونه. نیازها را پاسخگو بودند

چادرها  اساس سیاه چادرها بودیم که برهمین هایی در پیرامون سیاه ساخت اتاقک و خانه

توان چنین ارزیابی نمود که در  می. اند یا ترکیبی را پیدا کردهجنبۀ اقامتی یا تولیدي و 

کارگه  تر است، بخش اعظمی از فضا به میون چادرهایی که جنبۀ تولیدي آنها پررنگ سیاه

شود و تمرکز تجهیزات  کارگه و فضاي تولید محصول اختصاص داده می و پش

ایی که جنبۀ اقامتی آنها مدنظر ه وپز در آن و در پیرامون آن بیشتر است و در نمونه پخت

الزم به ذکر . شود است بخش اعظمی از فضا به فضاي جلوکارگه اختصاص داده می

اند  شدههاي جدید فضاهایی حذف و یا با دیگر فضاها تلفیق است که هرچند در نمونه

و  32عکس (چادرها رعایت شده است  مراتب چیدمان فضاها در زیر سیاه اما سلسله

31.(
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  ).چپ(اولیه ◌ٔ نمونه و) راست(یدجد يها منطق چیدمان فضایی در نمونه -31عکس 

گاننگارند: منبع

  

  
، کاربري )5، 2ي ها نمونه(یجدید، کاربري اقامت يها منطق چیدمان فضایی در نمونه -32عکس

نگارندگان: منبع. )به ترتیب از چپ) (5، 4، 3، 1يها نمونه(یديتول
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  هاي ییالقی سایر ایالت با ایل سنگسري ي سکونتگاهمقایسه زیرساز -6

شده  سایر ایالت بررسی) هاي ییالقی سکونتگاه(چادر  با توجه به بررسی ساختار سیاه

هایی که  سازي در آنها با هموار کردن کف و نهایتاً در بخش مشخص گردید که کف

رد و تفکیک گی چینی صورت می احتمال باال آمدن رطوبت از کف وجود دارد، سنگ

هاي حصیري و یا لوازم کاربردي همچون لحاف و تشک  فضایی با چیت یا دیواره

گیرد و ایجاد اختالف ارتفاع و تفکیک فضایی با سکو سازي در آنها وجود  صورت می

ندرت و تنها در بخش محدودي به اجرا  سازي با مصالح بنایی به ندارد و یا دیوارك

سنگسري، سکونتگاه ییالقی، ترکیبی از دستبافته با  که در ایل درصورتی. آید درمی

مثابه کف و  مال یا زیرسازي ایجاد شده به ك که گوت. مصالح بنایی در زیرسازي است

هایی از دیوار آن خانه  مثابه سقف و بخش چادر به خانه و گوت یا سیاه دیوارهاي یک

  .است

  

  )نگارندگان: منبع(هاي ییالقی ایالت  بررسی زیرسازي سکونتگاه -5جدول 

  نام ایل

نوع 

سکونتگاه 

موقتی 

  ییالقی

مصالح 

سکونتگاه 

  ییالقی

نام 

  سکونتگاه
  فرم سکونتگاه

نحوه 

  بسترسازي
  تفکیک فضایی

  ایل سنگسر

  چادر سیاه

  

 - چادر سیاه

  مصالح بنایی

گوت و 

  مال ك گوت

پالن در قدیم 

بیضی و جدید 

  مستطیل

سکو سازي و 

تفکیک فضایی 

  یبا مصالح بنای

هاي کوتاه  ساخت دیوارك

جهت تفکیک فضاي داخل 

از بیرون و تفکیک فضایی 

  داخلی

ایل 

  1قشقایی

 –چادر  سیاه

حصیر 

 - )چیت(

  مصالح بنایی

  قره چادر

  دوار - بهون

هموارسازي   پالن مستطیل

کف و مفروش 

  کردن آن

دیوار سازي با حصیر 

در فصل ) چیق یا چیت(

  سرد

                                               
)1377الممالکی،  مستوفی(و ) 1392جدیدمغانلو، (-1
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  نام ایل

نوع 

سکونتگاه 

موقتی 

  ییالقی

مصالح 

سکونتگاه 

  ییالقی

نام 

  سکونتگاه
  فرم سکونتگاه

نحوه 

  بسترسازي
  تفکیک فضایی

ایل 

  1بختیاري

- چادر سیاه

- ح بناییمصال

  چیت

پالن بیضی یا   بهون

  مستطیل

هموارسازي 

کف و مفروش 

  کردن آن

ساخت سکویی به ارتفاع 

متر  سانتی 70و پهناي  20

در درازي چادر به نام چل 

در عقب چادر و تفکیک 

فضایی در تابستان کمتر 

  شود ایجاد می

- چادر سیاه  2ایل کرد

 –چیت 

  مصالح بنایی

پالم مربع در   چادر سیاه

  ستانتاب

هموار کردن 

کف و مفروش 

  کردن آن

چینی دور و یا  سنگ

استفاده از چیت در تفکیک 

  فضایی

- چادر سیاه  3ایل کلهر

حصیر یا 

  چیت

- سیه مال

مکان (میلکان

  )استقرار

هموارسازي   پالن مستطیل

کف و مفروش 

  کردن آن

تفکیک فضاهاي داخلی و 

  دیوار پیرامونی با چیت

 - چادر سیاه  4ایل بلوچ

  لح بناییمصا

گدام یا 

به (گدان

زبان عشایر 

شهرستان 

  )دلگان

سنگریزي   پالن بیضی

یکدست در کف 

چادر و مفروش 

کردن آن

تفکیک فضاهاي داخلی 

  با بالش و تشک

عشایر بویر 

  5احمد

 - چادر سیاه

 -حصیر

مصالح بنایی 

در سکونتگاه (

  )قشالقی

هموارسازي   پالن مستطیل  بهون

کف و مفروش 

  کردن آن

فضاهاي داخلی تفکیک 

  با بالش و تشک

  )نگارندگان: منبع(

                                               
)1398رنجبر، محمودي، (-1

)1398رنجبر، محمودي، (-2

)1390پاپ زن، افشار زاده، (-3

)1392جدید مغانلو، (-4

).1397حیدري و همکاران، (5
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  گیري نتیجه-7

ایل سنگسر ) موجود(چادرهاي جدید  نمونه از زیرسازي سیاه 5در این پژوهش 

در بخش کالبدي مواردي . ، مورد بررسی کالبدي و کارکردي قرار گرفت)مال ك گوت(

مان فضایی و در بخش مانند موقعیت و استقرار، ابعاد، فرم، دسترسی، مصالح، چید

  .مال در درون و در ارتباط با بناهاي پیرامون بررسی شد ك کارکردي نحوة کارکرد گوت

مال مانند گذشته رعایت  ك دهد منطق استقرار و دسترسی در گوت نتایج نشان می

آنکه از نظر فرم و ابعاد و مصالح و چیدمان فضایی تغییرات جزئی یا  شده است، حال

تر از آن  اي رواج یافته است اما مهم کارگیري مصالح کارخانه به. شود می کلی مشاهده

که ) مترمربع 160زیر (تر شده است  مال به شکل مشخصی کوچک ك ابعاد گوت

هاي  تواند نشانگر کاهش جمعیت خانوار یا قدرت اقتصادي آنها و یا کاهش چراگاه می

مال از فرم بیضوي وسیع  ك گوت به همین نسبت فرم کلی. دسترسی تلقی گردد قابل

ژار  شده است و در فضاهاي داخلی مشکه گوشه تبدیل به فرم راست) منحنی(

کارگه با یکدیگر ادغام کارگه و پش طورکلی حذف گردیده است و دو فضاي میون به

  .اند هاي جدید به دو فضا تقلیل یافته ترتیب چهار فضاي اصیل در نمونه این به. اند شده 

هاي  هاي دائم در خیل شدن ساختمان طورکلی با ساخته نظر کارکردي بهاز 

آنکه در نمونۀ اصیل  مال کاسته شده است، حال ك سنگسري، از اهمیت گوت و گوت

  .اند چادر بیشتر نقش خدماتی یا انبار داشته آورد اطراف سیاه هاي با مصالح بوم ساختمان

. تـر اسـت   ها پررنگ دماتی ساختمانهاي جدید همچنان نقش خ در برخی از نمونه

آنکه در برخی دیگـر   حال. تر است وسیع) جلوکارگه(چادر  درنتیجه بخش مسکونی سیاه

شـده   هاي اطراف منتقـل  در عمل به ساختمان(تر شده  وضوح بخش سکونتی کوچک به

چادر بیشتر مانند کارگـاهی بـراي فـرآوري محصـوالت لبنـی سنگسـري        و سیاه) است

  .شود استفاده می
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 دفتر (فرهنگ ایران  ، ساختار خیل سنگسري، گوت و گوه، نامه)1368.(اعظمی سنگسري، لیال

.بنیاد نیشابور: فریدون جنیدي، تهران: ، به کوشش) سوم

 3-4، شماره 3، سال هاي تاریخی بررسی، گاهنماي سنگسري، ) 1347.(اعظمی، چراغعلی :

243-252.

55-53: 92-93باورهاي عامیانه مردم، هنر و مردم، شماره  ،) 1349. (اعظمی، چراغعلی.  

دانش بومی زنان عشایر کلهر در زمینۀ ) 1390. (پاپ زن، عبدالحمید و افشار زاده، نشمیل ،

  .56- 2:9، شماره 3، دوره زن در فرهنگ و هنرمال، سازه پرتابل ایل،  سیه

 نشر پژوهشگاه میراث : ، تهرانیرپذ آالچیق معماري انعطاف، ) 1392.(جدیدمغانلو، شهروز

  .دستی و گردشگري فرهنگی، صنایع

مسکن سنتی : ، مطالعه مردم شناختی گوت) 1395. (الدین فر، جالل چاووشی، سید محمد و رفیع

  .1060-60: ، سال سوم5، شماره هاي بومی ایران دانشعشایر سنگسري در ییالق، 

 تهرانر شناخت معماري روستایی ایراندرآمدي ب، ) 1391.(حاجی ابراهیم زرگر، اکبر ، :

.دانشگاه شهید بهشتی

هاي کبیر کوه در دوره مفرغ از دیدگاه  ، مطالعه ایل راه) 1393. (حقیقی، رضا و مظاهري، خداکرم

.86- 61: 20، شماره 12، سال شناسی انسانایل زنگنه، : شناسی؛ مطالعه موردي باستان -قوم 

بازشناسی مفهوم قلمرو در سه )1397. (م و انصاري راد، غزالاکبر؛ مطلبی، قاس حیدري، علی ،

، ) عشایر بویراحمد: مطالعه موردي(حوزه کالبدي، رفتاري و معناشناختی در معماري کوچ 

  .161، شماره مسکن، محیط و روستا

 سروش سهامی، مشهد: ، مترجمجغرافیاي انسانی شمال ایران، )1357.(دوپالنول، گزاویه :

.ردوسی مشهددانشگاه ف

 چادر در عشایر جنوب غرب  شناسی سیاه ، ریخت) 1398.(رنجبر، ناصر و محمودي، مهنوش

، هنر و تمدن شرق، ) عشایر جنوب استان ایالم و شمال استان خوزستان: مطالعه موردي(ایران 

  . 27، شماره 8سال 

کشور جمهوري هاي  فرهنگ جغرافیایی آبادي، )1368. (سازمان جغرافیایی نیروهاي مسلح

  .سازمان جغرافیائی نیروهاي مسلح: ، تهران29، سمنان، جلد اسالمی ایران

رود حبله: ، سمنان ایل سنگسري، ) 1390.(رضا  حسینی، علی شاه.  
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 پیشگام: ، تهران1، جلد مطلع الشمس، ) 1362.(اعتمادالسلطنه، محمدحسن خان

،شناسی  ، قوم باستان) 1393. (بهمن طالیی، حسن و نوراللهی، علی و فیروزمندي شیده جین

: 2، شماره 6، دوره شناسی تاریخی جامعههاي غرب زاگرس مرکزي،  نشینی و ایل راه کوچ

164-194.  

 ایرج هاشمی : ، ترجمهدماوند، بلندترین کوه ایران، ) 1384.(گراتسل، کارل و کوستکا، روبرت

  .هادیان: زاده، تهران

نشینی عمومی و ایران با تأکید بر ایل قشقایی جغرافیاي کوچ، )1377.(الممالکی، رضا  مستوفی ،

.دانشگاه آزاد اسالمی: تهران

 تهران. ، نشر امیرکبیرفرهنگ فارسی، ) 1350.(معین، محمد.  

 هاي جنوبی البرز، ایالت و عشایر کوچ و اقتصاد شبانی در دامنه، ) 1362.(هورکاد، برنارد ،

.آگاه: تهران

 محقق و ترانه: سیروس سهامی، مشهد: ، ترجمهالبرز –تهران، ) 1388.(هورکاد، برنارد.

  
  


