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چکیده
اين مقاله به بررسي وضعیت خانه و قلمرو و تغییرات آن در روستاهای ايل کاکاوند ميپردازد.
رويکرد نظری پژوهش مبتني بر آراء گاستون باشالر در باب «فضا» است .روش پژوهش
مردمنگاری و فنون گردآوری داده مشاهده مشارکتي و مصاحبه است .يافتهها نشان ميدهد
که خانۀ روستايي در هماهنگي با اقلیم و معماری بومي است؛ اين خانه به روی جهان گشوده
است و روابط اجتماعي گستردهای در درون آن قوام ميگیرد و تا سرحدات روستا گسترش
پیدا ميکند؛ بنابراين رابطۀ درون و برون در آن پويا است .موارد متعددی از قبیل مشارکت
و همیاری ،منازعات ،مناسک ،شبنشیني ،بازیها و تفريحات دستهجمعي ،کاسمسا ،زيارت
دستهجمعي ،عید ديدني و حوزه عمومي در برساختن روابط اجتماعي ،احساس تعلق و
شکلگیری خاطره نقش اساسي دارند و مفهوم خانه را به کل روستا تسرّی ميدهند؛ اما
سیاستهای مسکن ارزان قیمت در سالهای اخیر در حال جايگزين کردن معماریای است
که روابط و همبستگي را اجتماعي کاهش داده و روابط درون و برون را تضعیف کرده است.
تغییرات جديد و ورود ادوات کشاورزی جديد بسیاری از همیاریها و مشارکتهای محلي
را از بین برده است و امکان بازگشت به گذشته و بازسازی معماری سنتي وجود ندارد؛ اما
اين به معنای عدمامکان احیای زندگي جمعي و گسترش قلمرو خانه نیست؛ کماکان
عناصری همچون  .1احیا حوزه عمومي  .2جلوگیری از تبديل فضای عمومي به فضای
خصوصي  .3ايجاد فضاهای ورزشي و ساخت فضاهای عامالمنفعه همچون کتابخانه برای
نگهداشت گستردگي مفهوم خانه و ارتقا آن وجود دارد.
واژگان کلیدی :خانه و قلمرو ،تعلق به مکان ،ديالکتیک برون و درون ،روستای زئورام ،ايل
کاکاوند.
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مقدمه و بیان مسئله
خانه يکي از مفاهیم کلیدی در رمانهای غربي و ادبیات علوم اجتماعي است (بنگريد به کوندرا
 ،1384مورلي 2000؛ باشالر 1394؛ برمن 1379؛ برگر و همکاران 1394؛ دورشمیت 1396
و هايدگر )1377؛ در اين آثار خانه محل شکلگیری خاطرات ،فضای خوشبختي ،احساس
تعلق و روابط مبتني بر همیاری و همافزايي است .افراد جايي را خانۀ خود ميدانند که در آن
احساس راحتي ،خوانايي ،بالغت و امنیت دارند و در آن با نسلهای گذشته ارتباط برقرار
ميکنند ،روابط خود را بهبود ميبخشند ،به همیاری و مشارکت ميپردازند و خاطرات جمعي
مشترکي را برميسازند که بنمايۀ يگانگي و همبستگي است .گاهي خانه محدود به منزل
مسکوني است و افراد کمتری تمايل به ارتباط برقرار کردن با بیرون دارند و بیرون از منزل
مسکوني را از آن خود نميدانند؛ اما در مواردی خانه محدود به منزل مسکوني نیست و حوزۀ
روابط تعلق و خاطرات آن به سرحدات روستا ،محله ،شهر و يا حتي کشور تسرّی پیدا ميکند.
گستردگي مفهوم خانه ،جاذبۀ محله ،روستا و يا شهر را برای افراد فزوني ميبخشد و با آن
احساس يگانگي ميکنند.
به نظر ميرسد که داشتن خانه و احساس تعلق به آن ميتواند عامل مهمي در ماندگاری
جمعیت و مشارکت در عمران و آباداني آن باشد (بنگريد به هايدگر  .)1377به میزاني که
افراد يک مکان را خانۀ خود تلقي کنند در راستای اعتال ،عمران و بازنمايي آن ميکوشند؛ و
در اين صورت سازندگي ،عمران ،آباداني در میان آنها ارتقا پیدا ميکند .خانه جهاني پر از
معنا ،احساس ،پديدارهای آشنا و سرزمیني شناخته شده و الفتساز است .برخي از روشنفکران
بر اين باورند که روندهای سرمايه و فرايندهای مدرنیته شهرها و روستاهای ما را از در خانه
بودن دور کرده و به سوی مکعبهايي تحت عنوان مسکن ،جهتِ رتق و فتق امور روزمره نظیر
خوراک و سرپناه سوق دادهاند؛ سرپناههايي که روابط اجتماعي در آنها قوام ندارند و هويت
را برای افراد به ارمغان نميآورند (بنگريد به جیکوبز 1392؛ لوفور  1395و اوژه .)1387
بررسي مفهوم خانه و قلمرو در فضای علوم اجتماعي ايران پررنگ نیست و مطالعات
منسجمي در سکونتگاه های شهری ،روستايي و حتي عشايری آن صورت نگرفته است .فهم
خانه و قلمرو و توجه به آن تأثیر زيادی در بحث تعلق مکان ،مهاجرت ،مشارکت و همیاری
اجتماعي دارد؛ از اين جهت پرداختن به موضوع مدنظر مقاله امری درخور اعتنايي است.
در سرشماری  1335روستائیان  75درصد جمعیت ايران را تشکیل ميدادند ،اما در
سرشماری  1395اين جمعیت به  25درصد کاهش يافت .برخي مطالعات اصالحات ارضي
(قليپور 1391؛ مشهدیزاده  ،)1373برنامههای توسعه (روستايي  ،)1377فروپاشي شیوۀ
تولید سنتي (حسامیان  ،)1377جاذبۀ شهری و دافعۀ روستاها (اعتماد  )1377را عوامل مهم
کاهش جمعیت روستايي و مهاجرت به شهر دانستهاند .منطقۀ کاکاوند از اين قاعده مستثني
نیست و مهاجرت روستا به شهر زيادی را در دهههای  60 ،50 ،40و  80تجربه کرده است.
کاکاوند شامل  215روستاست که بر اساس سرشماری عموم و نفوس مسکن سال 1395
جمعیت  144روستای آن  15.351نفر است 46 ،روستای آن خالي از سکنه و  25روستا نیز
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دارای جمعیت سه و يا کمتر از سه خانواری هستند .عليرغم متروک شدن تعداد زيادی از
روستاها و کاهش جمعیت آنها همبستگي اجتماعي زيادی میان اهالي هر روستا وجود دارد
و اين همبستگي در آيینها و مناسک ظهور ميکند؛ بنابراين مقاله حاضر تالش دارد که
وضعیت خانه و قلمرو را در میان اين بخش بررسي کند؛ و بدين ترتیب در راستای پاسخگويي
به سؤاالت زير پیش خواهد رفت.
 )1معماری مسکن در روستاهای کاکاوند دارای چه ويژگيهايي است؟
 )2پديدههای اجتماعي که روابط جمعي را ارتقا و قلمرو خانه را گسترش ميدهند ،کداماند؟
 )3وضعیت خانه و قلمرو در روستاهای کاکاوند چه تغییراتي داشته است؟

مرور پیشینه
برومبرژه ( )1370در کتاب «مسکن و معماری در جامعۀ روستايي گیالن» بر اساس روش
میداني به بررسي مسکن روستاهای گیالن و عوامل تأثیرگذار در مورفولوژی آنها پرداخته
است .نتايج اين پژوهش نشان ميدهد که مسکن روستايي در گیالن در حال گذار به مدل
جديدی است که علیرغم داشتن جنبههای مثبت همچون مقاوم بودن ،جنبههای منفي
همچون گرانبودن و عدمتطابقت با زندگي روستايي را نیز دارد؛ بنابراين نميتوان گفت نتیجۀ
اين تحول مثبت است و تن دادن به خانههای جديد «فقط برای شرايط رفاهي بهتر نیست
بلکه طرد گذشتهای پر از مشقت و کار و کسب و نشانههای رهايي و آزادی نیز هست»
(برومبرژه.)163 :1370 ،
خاکپور ( ،)1384در مقالۀ «مسکن بومي در جوامع روستايي گیالن» به عوامل مؤثر در
مسکن پرداخته است ،نتايج پژوهش نشان ميدهد که اقلیم ،نوع فعالیتهای معیشتي و
فرهنگ عمومي منطقه بر اين معماری مسکن تأثیرگذار است.
سرتیپيپور و همکاران ( )1397در مقالۀ «تحلیل و ارزيابي ويژگيهای مسکن روستايي
بر اساس نمونهگیری سال  »1392با تحلیل اسناد و استخراج شاخصهای مسکن در چهار
بعد کالبدی ،اقتصادی ،برخورداری و محیطي و با استفاده از دادههای نمونهگیری ويژگيهای
مسکن روستايي در سال  1392توسط بنیاد مسکن انقالب اسالمي به رفع نواقص برخي از
اين مطالعات پرداختهاند .يافتهها نشان ميدهند که هريک از استانها با توجه به شرايط خاص
منطقه (همچون شرايط آبوهوايي و اقلیمي ،فرهنگي و الگوی زندگي ،برخورداری از طرحهای
توسعه کالن ملي در نگاه آمايشي و  )...ميتواند در يک زمینه بسیار پیشرو باشد.
عليالحسابي و نگارش ( )1389در مقالۀ «تجلي فضای جمعي در سکونتگاههای
روستايي» به بررسي مفهوم فضای جمعي و اهمیت آن در روستا پرداختهاند .نتايج حاصل از
اين پژوهش نشان ميدهد که پیکرههای موجود در سکونتگاههای روستايي ،اعم از فضاهای
خصوصي يا عمومي ،متأثر از مجموعه متنوع و پیچیدهای از عوامل محیطي ،مناسبات معیشتي،
تعامالت اجتماعي ،باورها و آيینها پديد آمدهاند.
مطالعات انجام گرفته دارای نقدهايي هستند که ميتوان بدين صورت بدانها اشاره کرد:
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 )1اين پژوهشها به موضوع محدود و مشخصي دربارۀ خانه و قلمرو پرداختهاند و
جای جنبههای مختلفي مانند قلمرو ،احساس و تعلق در آنها خالي است .همچنین
در اين مطالعات مفاهیمي چون خاطره و تاريخ زندگي مغفول است.
 )2جامعۀ موردمطالعه عمدتاً تقسیمبندیهای از باال مانند بلوکهای ساختماني و با
محالت شهری است ،که صرفاً اعتباری و برساخته برنامهريزان شهری است .اين
در حالي است که مفهوم خانه امری فرهنگي است و در يک فرهنگ مشخص تصور
از خانه و قلمرو با جهان فرهنگي ديگری متفاوت است.
 )3رويکردهای نظری اين مطالعات جوانب متعدد و گسترده خانه و قلمرو را پوشش
نميدهند.
 )4در اين مطالعات بیشتر نگرش کمي به مفهوم خانه وجود دارد .در صورتي که به
سبب کیفي بودن مفهوم خانه و پديدارهای متعدد آن در جهان فرهنگي به
مطالعات کیفي نیز نیاز وجود دارد.
بر اين اساس در پژوهش حاضر تالش داريم که به بررسي وضعیت خانه و قلمرو و
تغییرات آن در روستاهای کاکاوند بپردازيم

چارچوب نظری
رويکردهای نظری گوناگوني درباره خانه و قلمرو وجود دارد (باشالر 1392؛ دورشمیت 1396؛
هايدگر 1377؛ شولتز 1391 ،1388 ،1378؛ برگر و همکاران  )1394برخي از آنها با ديدگاه
فلسفي ،برخي با ديدگاه جامعه شناختي و برخي با رويکرد شهرسازی بدان توجه نمودهاند و
هر کدام به طريقي اين بحث را بررسي و نظريهپردازی کردهاند .رويکرد نظری اين مقاله مبتني
بر آراء گاستون باشالر ( )1392در کتاب بوطیقای فضا است .باشالر در بوطیقای فضا بر اساس
رويکردی فلسفي و پديدارشناختي و با نگاهي زيباشناختي به مفهوم فضا و انعکاس آن در
خیال1ميپردازد .او با الهام از يک خانه سنتي در اروپایِ غربيِ قرنِ نوزدهمي به عنوان يک
فضای زيسته شده برداشتِ شاعرانه2و زيبايي را از مفهوم سکونت به تصوير ميکشد.
خانۀ مسکون نه جعبهای بيخاصیت بلکه فضايي تعاليبخش است که بین آن و
ساکنانش تأثیر متقابل وجود دارد .بدون خانه انسان موجودی جدا مانده است .خانه در سرما
و گرما نگهدار آدمي و جايي است که در آن پیشآمدهای پيدرپي و بيوقفه اتفاق ميافتد.
خانه گهوارهای بزرگ ،اولین جهان و کیهان انسان و دروازۀ ورود به کیهاني بزرگتر است؛
مادريست که با خصايل مادرانه آدمي را در آغوش ميکشد و بسیاری از خاطرات ما در آن
سکني گزيدهاند .خانه محل ترکیب انديشه ،رؤيا و خاطرات آدمي است .خانه پناهگاه
رؤياپردازی و پشتیبان رؤياپرداز است که در آن ميتوان به آسودگي رؤياپردازی کرد .از طريق
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رؤيا است که سکونتگاههای مختلف زندگي ما بر هم اثر ميگذارند و خاطرات گذشته را حفظ
و احیا ميکنند .خانه سرشار از نوستالژی و انباشتي از خاطرات گذشته است که با نگاه کردن
به هر بخشي از آن ،خیالِ ما ،ما را به زمان و مکاني ديگر ميبرد و بر ارزش واقعیت ميافزايد،
باشالر ( ،)1377معتقد است که حرکت لزوماً فیزيکي نیست ،به اين صورت که وقتي فردی
به شعلۀ شمع نگاه ميکند ،شعلۀ شمع ،ذهن او را از طريق تخیل به جاهای ناشناخته ميبرد
که اين نوعي حرکت فضايي و زماني1به مکان و زمان ديگر است که به اندازه حرکت فیزيکال
واقعي و مهم است« .تخیل به مانند آدمي ناچیزترين پناهها را جستجو ميکند ،در
ماللانگیزترين ديالکتیکهای موجود پناه ميجويد و به پناه خويش صورتي محسوس
ميبخشد .ديگر خانه نه جنبۀ پوزيتیو جاندار است ،نه در خالل مجالي که ميتوان فوايد آن
را مشاهده کرد .گذشتهها همه ميآيند تا در خانه مأوا گزينند» (باشالر.)45 :1392 ،
به زعم باشالر اين زمان و مکانکاوی همان حرکت از درون به برون است؛ درون و برون
لزوماً مقوالتي متقابل ،هندسي و مکاني نیستند بلکه بايد بعد ذهني آنها را نیز در نظر گرفت.
درون و برون درهم آمیخته هستند و هر مکاني و شیئي ميتواند هم درون باشد و هم برون؛
درون آن اجزا فیزيکي آن است و برون نیز جاييست که قوۀ تخیل ما را به آنجا ميبرد .تخیل
ما را از درون به بروني کیهاني ميکشاند که به لحاظ زماني و مکاني حضور ندارد .مثالً قاب
عکس پدر که بر روی طاقچه قرار ميگیرد تنها در ماتريالیته خود تعريف نميشود ،بلکه اين
قاب عکس سرشار از سیستمهای انباشت حافظهای است و ذهن اعضای خانواده را به طرف
جهاني سرشار از خاطره ميبرد؛ بنابراين خودش يک کیهان است .در اين برقراری ارتباط
باشالر يک ديالکتیک درون و برون (اينسوی و آنسوی) برقرار ميکند که به ما امکان ميدهد
که هرچیزی را در رابطۀ ساختاری دوگانه درک کنیم و از اين طريق به درک دينامیک فضا
زمان برسیم.
اين قضیه نگاه ما را به فضا که نگاهي سطحي است ،تغییر ميدهد و ما را وارد
موقعیتهايي ميکند که اين موقعیتها را بر اساس سیستمهای شناختي و نمادين ارزيابي
کنیم مثالً در سیستمهای سنتي نسبت به سیستمهای مدرن ،افراد رابطۀ بسیار دقیقتر و
تخیليتری با فضا دارند و کنش افراد شاعرانه و به کنش تخیلي نزديک است .در سیستمهای
سنتي رابطۀ فرد با درون و برون کامالً مشخص است؛ افراد زماني که بر اساس مکانیسم خاصي
وارد يک فضا مي شوند ،وظايفشان در هر زمان و هر قسمت آن فضا کامالً مشخص است.
سیستمهای سنتي بر اساس ريتمي انجام ميشوند که در طول سالها انجام شدهاند و مشخص
است چه کسي ،چه کاری را ،چگونه و در چه زماني انجام دهد و اين نوع رابطه ،در مقايسه با
رابطۀ مدرن افراد با فضا که بر اساس عقالنیت بیروني است ،شاعرانهتر است .در چنین
موقعیتهايي همواره تمام حسهای انساني فعال هستند و فضاهايي پر از ارزشهای انساني

and Cronus

1. Topos
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شکل ميگیرد که ميتوانند انسان را به يک انسان آرماني نزديک کنند .باشالر چنین فضاهايي
را که محلي برای آسايش هستند «فضای خوشبختي »1مينامد.

روش پژوهش
روش پژوهش مردمنگاری است .جامعۀ مورد مطالعۀ اين پژوهش روستاهای ايل کاکاوند است.
روستای زئورام2با جمعیت  738نفری و  212خانوار نیز به عنوان مورد تجربي انتخاب شده
است .فنون گردآوری داده مشاهده مشارکتي و مصاحبه است .يکي از نويسندگان ساکن
روستای زئورام است که خود يکي از کنشگران اصلي زندگي روستانشیني ميباشد و چون در
جایجای اين کاکاوند به تدريس مشغول بوده و هست با تمام مناطق روستايي آن آشنا
ميباشد .پس از  10مصاحبۀ عمیق دادهها تکرار شده و پژوهش به اشباع نظری رسید.
شیوۀ تحلیل دادهها
در مردمنگاری شیوۀ تحلیل دادهها شکل و يا مرحلۀ واحدی ندارد و فرايندی است که از بیان
مسئله تا گزارشنويسي اتفاق ميافتد (فترمن 2010؛ همرسلي و اتکینسون 2007؛ مارچسیون
1392؛ بوگدان و تايلور  .)1988تحلیل اين پژوهش به پیروی از مراحل سهگانۀ «تحلیل،
تفسیر و گزارشنويسي» بريور ( )2005انجام گرفته است؛ الف) مرحلۀ اول (تحلیل) که خود
دارای  6بخش است-1 .مديريت دادهها :حجم عظیمي از دادهها گردآوری شد که به بخشهای
بسیار جزئي تقسیم شدند-2 .کدگذاری :برای هرکدام از اين اطالعات جزئي کدهايي تعیین
شد تا بتوان آنها را سازماندهي کرد-3 .تحلیل محتوی :تقسیمبندی جزئيتر در درون کدها
انجام گرفت و آنها به ريز اطالعات جزئي تبديل شدند-4 .توصیف کیفي :کدهای به دست
آمده به تفصیل توصیف شدند و تمام ويژگيهای آنها لحاظ شد-5 .استخراج الگوها :کدهای
توصیف شده در ارتباط با يکديگر و همچنین در ارتباط با کالبد ،فضا و تعامالت قرار گرفتند
و الگوهای الزم به دست آمد-6 .طبقهبندی :دادهها به سه دستۀ کلي معماری خانه ،درهم
تنیدگي قلمرو و خانه و تغییرات مفهوم خانه در دهۀ اخیر تقسیم شدند .ب) مرحلۀ دوم
(تفسیر دادهها) :تمام يافتهها در ارتباط با هم قرار گرفتند تا مفهوم خانه قلمرو توضیح داده
شود .ج) مرحلۀ سوم (گزارشنويسي) :گزارش بر اساس طبقهبندی دادهها (نظام اجتماعي،
قلمرو و خانه) تدوين شد.

1

. topophilia
 .2اسم فارسيِ روستای زئورام ،هزارخاني است .مردم روستا معتقدند که از نسل فردی به نام منتعلي هستند و
منتعلي نیز فرزند زيد بهرام است .زئورام ) (Zevaramکوتاه شده و لکي شدهی زيد بهرام است و هزارخاني اسمي
بيربط است که به اشتباه فارسيسازی شده است؛ بنابراين ما هم سعي کرديم از واژهی زئورام استفاده کنیم.
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تحلیل یافتهها
منطقه کاکاوند در غرب شهرستان دلفان و جنوب شهرستان هرسین قرار دارد و محل سکونت
ايل کاکاوند است .در شمال کاکاوند شهرستانهای نهاوند ،کنگاور و صحنه ،در غرب آن
هرسین ،در جنوب غربي آن کرمانشاه ،در شرق و جنوب آن نیز دلفان قرار دارد .نظام اجتماعي
کاکاوندیها مبتني بر خانواده و خويشاوندی و زبان آنها لکي است؛ دارای مذهب شیعۀ دوازده
امامي هستند و شیوه معیشت اکثر آنها کشاورزی و دامپروری است.
تصوير شماره  :1منطقه کاکاوند (قسمت هاشور خورده)

طراح :نگارنده ،بر اساس نقشه دهستانهای کشور در سرشماری 1390

معماری خانه
ساختمان محل سکونت مردم کاکاوند «مال» نام دارد .در مال ،نیاز فضايي و مقدار ساخت با
هم تعادل دارند و بزرگي يا کوچکي آن وابسته به شأن خانواده ،تعداد فرزندان ،تعداد دام و
میزان زمیني است که صاحب آن در اختیار دارد .معماری ساختمانها «يکسان» و مبتني بر
رابطۀ حداکثری با طبیعت و ادغام خانه و محیط است .اين سبک از معماری حداقل دارای
 300متر زيربنا است و «عالوه بر پاسخگويي به نیاز سکونت و تأمین امنیت و حريم خانوار،
حلقهای از نظام تولیدی روستا را نیز در برميگیرد و بهگونهای متقابل با آن پیوند دارد»
(يعقوبي و همکاران .)151 :1392 ،بخشهای اين سبک از معماری عبارتند از:
 )1در حصار (حیاط) :محوطۀ روبروی خانه است .اين محوطه متعلق به خانه است ،اما
در مالکیت صاحبخانه نیست و هرروز صبح بهدست زنان خانه رفتوروب ميشود.
 )2درب حیاط :درب حیاط ،آ ستانۀ خانه ا ست و در پی شگاه خانه قرار دارد ،جنس آن
چوب و يا ترکیبي از چوب و ورق فوالدی استتتت .مهمترين ويژگي درب ح یاط
گ شودگي آن از طلوع آفتاب تا پا سي از شب ا ست .اگر ک سي درب حیاطش ب سته
با شد به طعنه ميگويند فالني همواره درب حیاطش ب سته ا ست به ن شان اين که
هیچ امیدی به او نیست و او به آداب تعامل ،همکاری و برادری پشت کرده است.
 )3حوض آب :در تمام خانه های منطقه پس از ورود به داخل حیاط حوض و لولۀ آب
شرب قرار دارد و دلیل آن نیز به خاطر پاکیزگي ا ست .افراد پس از ورود به داخل
حیاط ابتدا خود را تمیز ميکنند و سپس وارد خانه ميشوند.
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)4

)5

)6
)7

)8
)9

داالن :پس از درب ،داالن و ستتپس حیاط قرار دارد .داالن يک راهرو ستترپوشتتیده
استتت که يک ستتمت آن ديوار حیاط و ستتمت ديگر آن ديوار انباری استتت .داالن
ف ضايي خنک برای ا ستراحت اع ضای خانواده در تاب ستان و زماني ا ست که گرما
داخل اتاقهای خانه غیرقابلتحمل ا ست .داالن ميتواند سايباني برای گو سفندان
در تابستان و يا همچون چتری برای دامها در روزهای بارشي باشد .داالن همچنین
محلي برای نگهداری «کُنهالن »1استتتت ،کُنهالن يک اتاقک چوبي  2*1استتتت که
محلي برای نگهداری مشک ،کُنه و ساير لبنیات است.
حیاط :ديواره حیاط معموالً بیشتتتتر از  2متر ارتفاع دارد استتتت .حیاط همیشتتته
سرزنده و سر شار از حیات ا ست و به همراه ساير بخشهای خانه هر روز رفت و
روب ميشود ،محلي است که مراسم عروسي اعضای خانواده در آن اتفاق ميافتد.
توالت :در گو شۀ حیاط قرار ميگیرد و در مقاي سه با اجزای ديگر ساختمان اهمیت
فرعي دارد.
انباری :در ستتمت جلو حیاط يعني کنار داالن انباری و توالت قرار ميگیرد .انباری
عالوه بر اينکه محلي برای نگهداری مواد غذايي ،محصوالت دامي و کشاورزی است
در آن کارهای مرتبط با فرآوری مح صوالت شیری نیز صورت ميگیرد و همچنین
محلي برای آشپزی و قسمتي از آن نیز برای استحمام است.
نانکران 2:اتاقکي در گوشهای از حیاط خانه است که محل پخت نان است.
پل کان :رابط بخش بیروني (ح یاط) با بخش نی مهدروني نی مهبروني خا نه (ايوان)
است.
تصوير  :2نمايي از معماری يک خانه روستايي در زئورام ،تابستان 1397

 )10ايوان و اتاقهای اصتتتلي :در انتهای حیاط ،بخش اصتتتلي خانه قرار ميگیرد که در
ارتفاعي  1.50تا  2متر از کف حیاط قرار دارد .اين بخش شتتتامل ايوان و اتاقهای
ا صلي ا ست .ايوان بخش نیمهدروني و نیمهبروني خانه ا ست و در پی شگاه اتاقهای
Lan

1
. Koena

2
. Nankaran
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ا صلي ،قرار دارد که در و سطِ ضلع جلويي آن يک ستون قرار ميگیرد ،گاهي اين
ستون از جنس چوب و گاهي نیز با سنگ و آجر ساخته مي شود .ايوان معموالً 20
تا  30متر مربع م ساحت دارد .تعداد اتاقهای ا صلي در برخي از ساختمانها  3و
در برخي ديگر  2اتاق استتت .در خانههای دو اتاقه ،اتاقها هم اندازه هستتتند .يک
اتاق برای نشیمن ،استراحت و خواب اعضای خانواده است و اتاق ديگر مهمانخانه
استت .در ستاختمانهای  3اتاقه ،اتاقي در ستمت راستت و يا چپ ستاختمان قرار
ميگیرد که از  2اتاق ديگر بزرگتر استتتت ،اين اتاق کَلِي1نام دارد و مهمان خانه
ا ست و درب آن تنها به روی مهمانها باز مي شود .يک اتاق برای ن شیمن ا ست و
رختخوابهای اهل خانواده در انتهای آن قرار ميگیرند به اين صتتورت که هر چند
تا رختخواب با پو شش مِوج2آرا سته شده و روی هم قرار ميگیرند و به هر موج و
رختخوابهای درون آن يک پورِّک3ميگويند .تمام اعضتتتای خانواده در داخل اين
اتاق زندگي ميکنند و اتاق ديگر نیز ميتواند نقش آشتتتپزخانه و محل فرآوری
محصتتوالت شتتیری را داشتتته باشتتد؛ که در اين صتتورت اتاق انباری داخل حیاط
کاربریاش فقط انباری خواهد بود.
تفکیک فضايي خاصي درون اتاقها وجود دارد ،محل نشستن افراد ذهني و از قبل
تعیین شده است ،پدر همواره در انتهای اتاق مينشیند .فرزندان پسر در میانۀ اتاق
و ز نان و ب چه های کو چک در جلو ا تاق يعني در ورودی ا تاق مينشتتتین ند .در
مهمان خانه پدر جای خود را به مهمان ميدهد و معموالً به هنگام آ مدن مهمان
دختران و ب چه های کو چک به مه مان خانه وارد نميشتتتوند .مهمترين بخش در
مهمانخانه طاقچهها و ديواره انتهايي آن استتتت؛ در مهمانخانه هرچیزی بايد در
جای خود قرار بگیرد در غیر اين صتتورت توان شتتاعرانۀ خود را از دستتت ميدهد.
مه مان خا نه م حل نگ هداری و ن مايش افت خارات مردان خانواده استتتتت .ديوار
مهمانخانه ستترشتتار از خاطراتي دائماً زنده استتت .خاطرات خفتۀ زنده که درون
اعضتتای خانواده هستتتند و نميتوان آنها بازآفريني کرد ،بلکه آنها تنها از طريق
خیال فرد را از درون خانه و اتاق به برون يعني به زماني و مکاني ديگر ميبرند .در
اين اتاق پرتره پدر در ديوارۀ انتهايي ،باالتر از پرتره پستتترهای خانواده که اندازه
کو چکتری دار ند قرار ميگیرد .لوح ت قدير و يا هر افت خار ديگری که اعضتتتای
خانواده ک سب کرده با شند به همراه ا شیاء خاطره ساز خانوادگي و ادعیه بر ديوار
خانه الصتتاق ميشتتود .بهترين رختخوابها برای مهمآنها در انتهای خانه بر روی
هم قرار ميگیرند که منزلت خانواده را نشان ميدهد (تصوير .)3

1
. kali

 .2موج ( )meojاز دستبافتههای قوم لک است که رختخوابها درون آن قرار ميگیرند.

3
. poorrek
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تصوير  :3عید ديني اهالي روستای زئورام در سال 1370

 )11گنجه و طاقچه :فضتتايي کنده شتتده در داخل ديوار ايوان يا اتاق استتت که معموالً
لباسهای زنان و متوفايان در آن نگهداری ميشتتتود و کلید آن معموالً در دستتتت
مادر خانه است .گنجه به همراه مهمانخانه فضاهای شاعرانۀ خانه ميباشند ،گنجه
مخفيگاه و محل نگهداری رازهای زنان استتت ،درون گنجه يک صتتندوقچه وجود
دارد که ستترشتتار از بوی هل و میخک استتت« .صتتندوق چیزهايي دارد فراموش
نشتتتدني ،هم برای ما و هم برای آن هايي که گنجه هايمان را به ايشتتتان خواهیم
بخشید ،در صندوقچه حال و آينده به هم گرد ميآيند» (باشالر .)127 :1396 ،در
اين صتتندوقچه لباسها ،زيورآالت و هدايای متوفايان خانواده نگهداری ميشتتوند.
ف ضای صندوقچه ف ضايي کهنه ،عمیق و صمیمي ا ست که رو به هرک سي گ شوده
نميشود؛ اين فضا سرشار از حرفهای ناب و حزنانگیز است که با باز شدنش ما را
به آنسوی جهان آسماني ميبرد که در فضای واقعي زندگي آن را فراموش کردهايم.
«با بازشتتتدن صتتتندوقچه ديالکتیک درون و برون به پايان ميرستتتد ،بیرون ديگر
معنايي ندارد ،حتي ابعاد مکعبي آن معنای خود را گم ميکنند زيرا بُعدی تازه-
بُعد صمیمیت تازه -پیدا شده است» (باشالر.)128 :1396 ،
 )12پشتتت بام ،پاستتاره1و دودکش :پشتتت بام تنها حفاظي در مقابل خطرات احتمالي
نی ست؛ بلکه برای محلي برای خوابیدن شبانه در ف صل تاب ستان ا ست .ق سمتي از
تیرههای سقف را در بیرون از ساختمان ميگذارند تا بتوانند يک آبچکان ب سازند
که به آن پاستتتاره ميگويند .به خاطر اينکه روستتتتاها در دامنۀ کوه قرار دارند
روستائیان و بخصوص جوانها با رفتن به پشت بام و نشستن بر پاساره ميتوانند با
هم گفتگو کنند و تعامل دا شته با شند و از اخبار و رويدادهای رو ستا با خبر شوند
و حتي از بخش زيادی از سرحدات و قلمرو روستا مراقبت کنند .پاسارهها بر حیاط
ساير خانهها م شرفاند اما به خاطر تعامل زياد شان با هم و پیوندهای خوي شاوندی
ا شراف ديگران بر خانۀ آنها موجب ناراحتي نمي شود؛ بنابراين پ شتبام و پا ساره
1. pasara
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ف ضاهای خ صو صي و نیمه عمومي ه ستند که کاربرد ف ضای عمومي و جمعي را
دارند .دودکش تنها محل خروج دود نی ست بلکه نقش رابط ف ضای داخلي و بیرون
خانه را دارد و از طريق دودکش استتتت که صتتتداهای بلند همستتتايگان به گوش
ميرسد.
 )13زاخه 1:طويله دامها زاخه نام دارد .زاخه دخمهای در دل کوه و در زير ستتتاختمان به
طول  30تا  40و عرض  3تا  4متر است که برای نگهداری حیوانات در مقابل سرما
حفر ميشود.
3
« )14ستتیس»2و «ور ايوان» :زاخه در زير ستتاختمانهايي حفر ميشتتود که از شتتیب
کافي برخوردار باشتتند اما اگر ستتاختمان در مکاني قرار بگیرد که شتتیب کوه زياد
نبا شد احداث زاغه نیز غیر ممکن مي شود در اين شرايط در پی شاپیش ايوان و در
انتهای حیاط طويلهای ساخته مي شود که به آن سیس ميگويند که کاربری زاغه
را انجام ميدهد .پشتتت بام ستتیس که با ايوان هم ستتطح استتت ور ايوان نامیده
ميشتتود .بیشتتترين کاربرد ور ايوان اين استتت که در ماههای گرم ستتال اعضتتای
خانواده شبهنگام در ور ايوان غذا ميخورند ،مين شینند و ا ستراحت ميکنند و با
بیرون از خانه ارتباط ديداری و شنیداری م ستقیم دارند .ور ايوان بخ شي از درون
خانه استتتت که تمايز آنچناني با برون ندارد؛ بر اين استتتاس «طرح افکندن تمايز
قطعي میان درون و برون صرفا کلیشهای زباني و انتزاعي مابعدالطبیعه است که ما
را از تجربههای عمیق واقعیت زيست شده غافل ميسازد» (باشالر.)12 :1388 ،
 )15کاهدان :محل نگهداری کاه و علوفۀ احشتتام در ماههای ستترد ستتال استتت .کاهدان
معموالً جدا از ساختمان مسکوني قرار دارد و اگر هم بخشي از ساختمان مسکوني
باشد ،درب آن بیرون از حیاط و درون کوچه قرار ميگیرد.
تصوير  :4نمونهای از معماری خانه در کاکاوند ،ترسیم از نگارنده

1. Zakha
2. Sis

Ewan

3. Var
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«خانۀ [روستايي] بازنمون خويشتن ،تجلي حس بودن و تبیین هستي انسان است»
(گالبي و همکاران .)1397 ،مسکن روستاهای کاکاوند دارای ويژگيهايي از قبیل درهمتنیدگي
درون /برون ،درهمتنیدگي فضای خصوصي /عمومي؛ گشودگي ،الگوی صمیمیت ،حافظه
خانوادگي ،محلي برای بازتولید نسلها و تولید محصوالت شیری ،محل وضع و حمل خاطرات،
همسو با طبیعت ،کاربردی بودن تمام فضاها و پناهگاه تن در برابر مخاطرات و شدائد محیطي
و اجتماع است .در اين مسکن «ديگر نميتوان درون و برون را دارای تقابلي ساده دانست؛ در
نتیجه با حذف ارجاعات هندسيوار به فهم اين امر نائل ميآئیم که ديالکتیک درون و برون به
واسطۀ بيشمار اختالفهای جزئي متنوع تکثر مييابد» (باشالر.)25 :1388 ،
درهم تنیدگی خانه و قلمرو تا سرحدات روستا
دايرۀ روابط اجتماعي در خانۀ روستايي به روابط افراد در منطقه مسکوني محدود نميشود و
اغلب کل روستا را دربر ميگیرد .مواردی همچون مشارکت و همیاری ،حوادث ،آيینها و
مناسک ،شبنشیني ،بازیها و تفريحات دستهجمعي ،کاسمسا ،زيارت دستهجمعي ،عید
ديدني قلمرو خانه را از معماری خانه بیرون ميکشند و تا سرحدات روستا گسترش ميدهند؛
و همچنین همگي نقشي تعیینکننده در تعلق به مکان و جامعهپذيری دارند ،گويي کل روستا
برای اهالي يک خانۀ بزرگ است .اين در حالي است که تمايز درون (خانۀ مسکوني) و برون
(روستا و سرحداتش) قابلتشخیص اما بهشدت نفوذپذير است؛ و تشخیص اينکه خانۀ
روستائیان کاکاوند منزل مسکوني است يا کل روستا به شدت دشوار است.
همیاری و مشارکت

روابط مبتني بر همیاری و مشارکت در روستا متأثر از شیوۀ معیشت (دامپروری و کشاورزی
به طور توأمان) است .همیاری و مشارکت در کشاورزی در تمام مراحل کاشت ،داشت و برداشت
صورت ميگیرد .در مرحله برداشت محصوالت همیاری و مشارکت به اوج خود ميرسد و بدون
همیاری کارها بسیار کند پیش ميرود؛ همکاری در برداشت محصوالت کشاورزی امری عادی
و معمول است .همچنین همیاری در خرمنکوب کردن محصوالت نمادی از يک همیاری کامل
در کشاورزی است که زنان و مردان باهم اين کار را انجام ميدهند ،گاهي برای کوفتن يک
خرمن بیش از  30نفر همیاری ميکنند و به عبارتي تمام خانوادههای روستا در امر همیاری
مشارکت ميکنند (تصوير .)5
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تصوير  :5همیاری در اليروبي جویها و درو کردن گندم ،روستای زئورام ،بهار و تابستان 1398

همیاری و مشارکت در امور مربوط به دامپروری نیز شامل ،گلهچراني ،شیرواره و مواردی
از اين قبیل ميشود .گلهچراني امری مردانه است که در آن چندين خانوار دامهای خود را با
هم يکي ميکنند و يک گله بزرگ درست ميکنند و به نوبت آنها به چرا ميبرند و بر اساس
تعداد دامهايشان اين امر صورت ميگیرد .شیرواره امری زنانه است و دلیل وجودی آن به اين
خاطر است که برخي از خانواده ها گوسفندهای کمي دارند و چون شیرشان نیز کم است،
نمي توانند از اين شیر کم محصوالت شیری از قبیل دوغ ،کشک ،ماست و  ...درست کنند؛
بنابراين با يک و يا چند خانوادۀ ديگر واره ميکنند يعني شیر آنها را قرض ميگیرند و بعد
از مدتي نوبت از اين خانواده به خانوادهای ديگر ميرسد و بدين صورت نوبت بین آنها
ميچرخد.
منازعات

کشاورزی و دامپروری محور بودن جامعه باعث شده بود که اکثر جوانهای روستا همواره در
طبیعت و در حال چراندن دام و يا کشاورزی باشند .امالک اهالي روستاهای کاکاوند نه در يک
نقطۀ خاص بلکه در جایجای روستا پراکنده شدهاند؛ بالتبع افراد به جایجای روستا سر
ميکشند و با تمام نقاط روستا خاطره و احساس تعلق خاصي به آنها دارند و نسبت به ساير
روستاها احساس بیگانگي دارند .اين بیگانگي در پايان برداشت محصوالت نمود بیشتری به
خود پیدا ميکرد ،زماني که جوانها روستا برای چراندن گوسفندان به کوهستان ميروند ،به
درگیری با چوپانها ساير روستاها بر سر کِرَ جار1ميپردازند تا قلمرو خود را گسترش دهند
و مرزهای گسترده را بازتولید کنند .به اين صورت که مثالً چوپانها روستای  Aبا هم متحد
شده و گوسفندان خود را به درون کِرَ جارهای روستای  Bميبرند و اگر آنها درصدد بیرون
راندن اينان باشند درگیری بین چوپانها دو روستا در ميگیرد .يکي از اهالي روستای زئورام
که  36سال دارد ميگويد:

 .1به زمینهای برخوردار از کُلَش برای چرای دام گويند.
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اهالي
"مراتع ما کم بود اما دامهامون زياد بود ،شنیده بوديم که زمینهای
روستا با مبارزه از دئ اسپي2گرفتن ما هم سودای بیشتر کردن سرحدات روستا
را در سر داشتیم .ميدانستیم که اين امکان وجود ندارد که زمینها را برای
همیشه تصاحب کنیم اما ميتوانستیم کرهجارها را بگیريم .همه بچههای روستا
میمودن ،کساني هم که نميتونستن مبارزه کنن ،مواظب گلهها بودن ،گلهها با
فاصله زيادی پشت سر ما بودن تا اگر شکست خورديم نتونن گلهها را با خودشون
ببرند".
باير1رو

اين منازعات تعیین قلمرو را در ذهن تکتک فرزندان روستا حک ميکند و در واقع
تمام اين منازعات بر سر قلمرو خانه است.
مناسک و آیینها

آيینها و مناسک در فضای مسکوني روستا برگزار ميشوند و نقش اساسي در احساس تعلق
به روستا ايجاد ميکنند .آگر (آتش) نوروزی از مهمترين مناسک روستای زئورام است که در
شب يلدا برگزار ميشود .وجته تسمیته آگر نوروزی اين است که در ابتدای ماه نوروزِ لکي3
برگزار ميشود .در اين جشن هر خانه در جلو درب حیاط خود يا در يک بلندی آتشي روشن
ميکند و در کنار آتش از خدای آسمانها و زمین طلب برکت در زندگي خود ميکنند و دعا
مي کنند که اين آتش در سرمای زمستان موجب گرمای خانه و کاشانه شود و به خانۀ آنها
قداست بخشد .پرس4آيین بزرگداشت متوفايان است که در آن تمام اهالي روستا و طايفه
برای مراسم دعوت ميشوند و آنها نیز با قبول دعوت جهت نشان دادن همبستگي خود و به
نشان احترام به متوفي و خانوادۀ او در اين مناسک شرکت ميکنند .سوير5آيین مربوط به
عروسي است که در آن نیز همچون پرس تمام اهالي روستا بخصوص اقوامي که از يک «مال»
هستند برای راه انداختن مراسم همیاری ميکنند .اين همیاری در انجام مناسک باعث ميشود

 1بخشي از زمینهای کشاورزی روستای زئورام که با زمینهای روستای دئ اسپئ همجوار هستند.
 2يکي از روستاهای بخش کاکاوند که از ايل اوالد قباد هستند .اسم فارسي اين روستا «پشت تنگ دوستعلي»
است.
 3گاهشماری لکي دارای  12ماه  30روزه و  5روز دزديده است .پنج روز اول ( 1تا  5فروردين) دزديده نامیده
ميشود؛ در ديدگاه قوم لک اين پنج روز نحس است و در آن کار مهمي انجام نميدهند .روز اول دیماه ابتدای
سال جديد است و در شب چله (يلدا) به خاطر شروع سال نو جشن آتش نوروزی برپا ميکنند .اسم ماههای لکي
متناسب با تغییرات آب و هوايي و شیوه معیشتشان است؛ اسامي اين ماهها عبارتند از :نوروز ( Newroozدی)،
خاکه لئه ( Khake leiaبهمن) ،عئد ( Eedاسفند) ،پنجه ( Panjaفروردين) ،میريان ( Mirianارديبهشت) ،گاقور
( Gaghoorخرداد) ،آگراني ( Agranyتیر) ،مردال ( Merdalمرداد) ،ماله ژئر ( Mala Zheirشهريور) ،ماله ژئیر
دومائنه ( Mala Zheir Domaenaمهر) ،تويل تکن ( Toil Taknآبان) ،مانگ سئ ( Mang Sieآذر).

4
. Prs

5
. Sowir
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که خانوادههايي که صاحب عروسي و يا سوگ هستند با ساير اهالي روستا احساس يکي بودن
کنند.
شبنشینی
روستائیان در طي سال همواره با هم تعامل دارند اما در ماههای سرد سال که فعالیتشان در
زمینه کشاورزی و دامپروری کمتر ميشود ،وقت آزاد بیشتری دارند و چون شب هم طويل
است به شبنشیني روی ميآورند .شبنشینيها معموالً با حضور چندين خانواده شکل
ميگیرد .شبنشینيهای زمستان به خاطر بلند بودن شب و همچنین گرم بودن فضای حاکم
بر شبنشیني بسیار مورد عالقۀ روستائیان است .در شبنشیني ضمن صحبت از اوضاع روز،
قصهگويي ميکنند و شاهنامه ميخوانند .قصهگوها را «پاچا وش »1مينامند .قصهگويي و
تعامالت گسترده سببساز خاطره و تبديل روستا به خانه ميشود .شاهنامهخواني به زبان لکي
در بین قوم لک ،قدمتي ديرينه دارد .در روزگاری نه چندان دور اين کتاب زينتبخش مجالس
شبنشیني مردم لک زبان بوده است .شاهنامهخوانها در طول ماه ،روزها را دور هم جمع
ميشده و به درخواست بزرگ محل و يا بزرگ ايل ،داستاني را با توجه به احوال و موقعیت و
وضعیت مردم انتخاب ميکرده و هر شب در منزل يکي از بزرگان گرد هم جمع شده و شاهنامه
ميخواندند .البته ،اين امر گاه روزها و هفتهها به طول ميانجامید .يک داستان توسط
شاهنامهخوان و يا يک نقال روايت نميشد و ممکن بود که چند شاهنامهخوان دور هم جمع
شوند و به نوبت آن را روايت کنند.
بازیها و تفریحات

مهمترين بخش اوقاف فراغت اهالي روستا بخصوص جوانها را بازیها پر ميکنند .تمام اين
بازیها و تفريحات به صورت دستهجمعي و بسیار ساده هستند .بازهای دختران تاببازی،
قارچان و ليلي هستند .بازیهای پسران کودک و نوجوان عبارتند از :تاببازی ،الک دولک،
قايم موشک بازی ،االکلنگ ،بازیهای جوانها و نوجوانها عبارتند از شنا کردن ،ماهيگیری،
فوتبال ،پالن ،قاو قاو 2و  . ...شنا کردن و ماهيگیری در رودخانهها و سرابها از ديگر
سرگرميهای جذاب روستائیان ميباشند .اهمیت اين بازیها چنان زياد است که بعد از گذشت
چندين سال هنوز هم خاطرات اين بازیها بازگو و بازتولید ميشوند.
کاسمسا

3

کاسمسا به معنای کاسهای برای همسايه است .در میان قوم لک رسم بر اين است که همسايهها
به فکر همديگر باشند و معموالً از خوردنيها و غذاهای خود کاسهای را پر کرده و به همسايه
vash

1. pacha

 .2کالورانکي و قاو قاو از بازیهای بومي مردم لکزبان و مورد عالقه چوپآنها ميباشند.
3. kasmsa
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ميدهند ،اين رسم کاسمسا نام دارد .کاسمسا هديهای است که روح آن اقتصادی نیست و
کسي که به همسايه کاسمسا ميدهد منتظر بازگشت آن نیست؛ اما همسايه به احترام او در
زماني ديگر هديۀ او را جبران ميکند و او نیز به همسايه کاسمسا ميدهد در فصل بهار و
زمستان میزان کاسمسا بیشتر ميشود .در فصل بهار خانوادههايي که دام ندارند همواره مورد
لطف دامداران روستا قرار ميگیرند و به میزان الزم از کاسمسا برخوردار ميشوند همچنین
در اين فصل کساني که گیاهان غذايي از کوهستان آوردهاند مقداری از پخت شدۀ آن را به
همسايگان ميدهند .در زمستان نیز کساني که غذاهای گرم از قبیل ترخینه 1،عدسي ،رشته
و  ...پخت ميکنند میزاني از آن را به عنوان کاسمسا به همسايهها ميدهند.
زیارت دستهجمعی

در قلمرو کاکاوند مکانهای مقدس متعددی وجود دارد که همواره مورد احترام مردم کاکاوند
بودهاند؛ در اين میان امامزاده باولین2در غرب کاکاوند از جايگاه باالتری برخوردار است .افراد
مهم کاکاوندی در قبرستان اين مکان مقدس به خاک سپرده شدهاند ،آنها در روابط اجتماعي
خويش جهت اعتمادسازی به اين مکان مقدس قسم ميخورند.
زيارت کردن برای کاکاوندیها نه يک امر فردی بلکه کامالً جمعي است .روستاهای
کاکاوند ساالنه يکبار در شهريور يعني پايان فصل برداشت محصوالت کشاورزی ،به صورت
دستهجمعي به زيارت باولین ميروند و اگر رفتن به اين مکان مقدس برايشان مقدور نباشد
به نزديکترين رودگه3ميروند تا در آنجا به راز و نیاز بپردازند .رودگه در زبان لکي به معنای
گذرگاه است .رودگهها در نسبت با اين مکانهای مرکزی بهعنوان يک مکان مقدس در سرتاسر
قلمرو تعريف شدهاند .منظور از نسبت اين است که اين مکانها را محل گذر اخالف يا اسالف
باولین ميدانند (تصوير .)6

 1يکي از غذاهای محلي مردم لک زبان که از بلغور گندم درست ميشود و برای درمان سرماخوردگي مفید است.
2. Bawelin

Ravadga

3.
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رودگهها ويژگي های خاصي دارند يا سنگ خاصي در ارتفاعي بلند ،يا تک درختي در
جايگاهي خاصي و يا چشمهای است .اطراف اين سنگها و يا درختان با پارچههای گره خورده
توسط زوار مشخص است .صدها و هزاران تکه پارچه با رنگهای مختلف که بیشترشان
سبزرنگ و بیانگر حاجت زوار هستند بر شاخههای اين درختان گره زده ميشوند.
عید دیدنی

اهالي روستاها پس از تحويل سال نو در يک مکان خاص گرد هم ميآيند و برای تبريک گفتن
سال نو به منازل مختلف سر ميزنند .باهم بودگي مردم روستا برای تبريک سال نو به خاطر
از بین رفتن کدورت است (تصوير .)3
حوزه عمومی

در روستای زئورام به هنگام عصر در مکانهايي فراخ (درآسیاو ،در پايگاه) کنار هم گرد ميآيند
و به گفتگو در موضوعات کشاورزی ،دامپروری ،حوادث ،روابط اجتماعي ،موضوعات عمومي و
اخبار روستا ميپردازند .اين مکانها متعلق به عموم روستا هستند و محدوديت سني و جنسي
ندارد و همگان ميتوانند در اين مکانها برای گفتگو شرکت ميکنند .خنده ،شوخي کردن و
دست انداختن ديگران موضوع بسیاری از اين گفتگوهاست .اهالي روستا عالقۀ زيادی به حضور
در اين فضاها دارند و سبب نزديکي آنها و ديدارهای روزانه ميشود (تصوير .)7
نامگذاری

نامگذاری محلها در تمام روستاهای کاکاوند به صورت فراواني وجود دارد برای مثال روستای زئورام
بالغ بر  80نام محل دارد .نامگذاری فرايندی است که طي آن افراد با انتخاب يک عنوان برای
يک محل معنای خاصي را بدان نسبت ميدهند .اين فرايند در زندگي روستايي برآمده از دل
زندگي روزمره ،کامالً زمینهمند و به دور از هرگونه نامگذاری انتزاعي است و بايد قرابتي میان
پديدۀ مورد نظر و عنوان انتخاب شده باشد .نامگذاری سبب هويتبخشي به سرتاسر روستا و
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تاريخمندی آن ميشود .روستائیان در تمام محاورات روزمره اين نامها را تکرار و معاني آن را
بازگو و از اين طريق خاطرات نیاکانشان را در گسترۀ روستا پراکنده ،بازگو و بازتولید ميکنند.
نامگذاریها يا توصیف طبیعتاند يا برگرفته از حوادث يا نقاط عطف تاريخي ،فرهنگي
و اجتماعي هستند ،به عنوان مثال محلي در روستای زئورام وجود دارد که ژئر قور (پايین
دست قبر) نام دارد و علت نامگذاری اين مکان اين است که قبر منتعلي (کسي که اهالي
روستای زئورام از نسل او هستند) در باالدست اين امالک قرار دارد .در زبان لکي به زالزالک
«گويژ» ميگويند ،محلي در روستای زئورام وجود دارد که «گويژهنامه» نام دارد و به معنای
محلي است که يک درخت زالزالک در آن قرار دارد .همچنین چنانچه فردی به خرق عادت و
يا به ناگاه بر اثر حوادث طبیعي و يا سکته از دنیا ميرفت نام آن فرد بر آن محل ميگذاشتند
مثل زلئخا مِردئ (جايي که زلیخا در آن مرده) در روستای زئورام که چندين دهۀ پیش در
اين روستا زني زيبارو زندگي ميکرد و چنان زيبا بوده است که قبرستان محل دفنش را زلیخا
مرده نام نهادهاند.
معنادهي به مکان سبب آشنايي با قلمرو و خوانايي آن ميشود؛ بنابراين شدت روابط
اجتماعي ،شکلگیری هويت جمعي و تاريخ مشترک در درون خانه ،منطقه مسکوني و تمام
قلمرو روستا باعث شده که روستاهای کاکاوند به «مکانهای انسانشناختي» تبديل کرده
شوند.
تصوير  :7حوزه عمومي درآسیاو و اهالي روستای زئورام

شهری شدن روستاهای کاکاوند
در دو دهه اخیر ورود ادوات کشاورزی مدرن به کاکاوند موجب شده است که نیروی ماشین
جايگزين نیروی انساني و انجام فعالیتهای کشاورزی سريع شود بنابراين تعامل میان
روستائیان ،رابطه تنگاتنگ روستائیان با طبیعت و بسیاری از همیاریها و مشارکتها که
نیازمند نیروی انساني بودند کمرنگ شوند .مضاف بر اين آسفالت شدن جادههای روستايي
طي يک دهۀ اخیر ،گسترش آموزش و تولید انبوه اتومبیل ،موجب افزايش آشنايي آنها با
زندگي ،روابط و آداب شهری و خلق ديدگاه تکاملي در معماری خانه در ذهن روستائیان شده
است ،به نحوی که تغییراتي در سبک زندگي آنها به وجود آمده است و نمود اين تغییرات
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در معماری خانه آشکار است .همچنین با اجرای سیاست مسکن مهر و اعطای وامهای کم
بهره تحول عظیمي در معماری روستاهای کاکاوند بوجود آمده است .اين سیاست يک معماری
بيهويت را جايگزين معماریای کرد که رابطهای تنگاتنگ با محیط داشت .در اين سیاست
تسهیالت ارزان مسکن برای زيربناهای کمتر از  100متر به روستائیان اعطا شد و معماری
آنها بر اساس يک سیاست از باال به پايین بود که زير نظر ناظران تعاونيهای مسکن صورت
ميگرفت.
معماریخانههای جديد عليرغم اينکه مزايايي همچون گرما و سرمای مناسب را دارند،
از روشنايي کامل برخوردارند و مقاوم هستند ،اما گشودگي ندارند ،فضای درون و برون آنها
به شدت متصلب است و مانع تعامل است و منش و رفتار شهری که تجلي آن روابط اجتماعي
درونبود و محدود است در حال گسترش در روستاهای کاکاوند است.
"اين روزا همه مثل مردم شهر خانه ميسازن ،ما هم ميسازيم .خوبي معماری
شهری اين است که در آن مشکل سرما و گرما تا حدودی حل شده است و البته
تیر آهن هم قویتر است و سقف آهني از چوبي بهتر و محکمتر است" (فرهاد،
 45ساله).
هم اکنون شاهد احتضار و زوال معماری روستايي هستیم .معماریای که از دهۀ 1340
تا میانۀ دهۀ  ،1380حاکم بر منطقه بود و هرچند در طي زمان اين ذهنیت در بومیان ايجاد
شد که بايد تغییر کند.
در ساخت و سازهای جديد مالکین حوزههای عمومي روستا را به کاربری مسکوني تغییر
دادند به طوری که به مانند گذشته امکان باهم بودگي را از بین بردند .حدود  10سال است
که طرح هادی روستايي تدوين شده است؛ اما در تدوين آن اين خصیصۀ مهم که بخشي از
باهم بودگي روستائیان است را ناديده گرفتهاند .طرح هادی رويکردی از باال و کامالً هندسي
و رياضیاتي است که به بافت اجتماعي و فرهنگي توجهي ندارد و پوياييهای حوزۀ عمومي در
آن ديده نميشود .به همین دلیل مالکین نیز آنها را به نفع متراژ منزل مسکوني خويش از
بین بردند .معهذا حوزۀ عمومي در روستای زئورام بخشي از حیات عمومي آنهاست که باوجود
از بین رفتن زيرساخت فیزيکي ،همچنان به حیات خود ادامه ميدهد.

نتیجهگیری
در سبک معماری روستاهای کاکاوند ،حیاط خانه و پشت بام محلي برای برقراری ارتباط با
برون است و همسايهها از طريق رفتن بر پشتبامها با ساير همسايهها به گفتگو مينشینند،
درب حیاط از طلوع آفتاب تا پاسي از شب باز است ،پاساره نشیني نقش اساسي در برقراری
روابط جمعي دارد و ارتباطي پويا بین درون و برون حاکم است که موجب درهمتنیدگي اين
دو ميشود .دايره روابط اجتماعي در خانۀ روستايي به روابط افراد در منطقه مسکوني محدود
نميشود و در قالب همیاری و مشارکت ،حوادث ،مناسک ،شبنشیني ،بازیها ،تفريحات و
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زيارتهای دستهجمعي ،کاسمسا ،حوزه عمومي و عید ديدني ،کل روستا را در بر ميگیرد که
همگي نقشي تعیین کننده در تعلق به مکان دارند.
تا دو دهه اخیر ،مرزهایِ روستا قلمروِ خانه محسوب ميشدند ،زندگي کشاورزی و دام
محور باعث شده بود که افراد بخش زيادی از وقت خود را در بیرون از منطقه مسکوني و در
میان مزارع و مراتع بگذرانند؛ بسیاری از حوادث ،همیاریها ،بازیها و تفريحها در بیرون از
منطقه مسکوني و در میان مزارع و مراتع رخ ميداد .وقوع حوادث مختلف اجتماعي و فرهنگي
در جایجای روستا و نامگذاری آن مکانها متناسب با آن حوادث باعث ميشود که افراد روستا
در اين مکانها همواره خود و گذشته خود را به ياد بیاورند ،به آن مکانها احساس تعلق کنند
و تمام قلمرو روستا همچون خانهای باشد که سعي دارند از آن نگهداری کنند؛ اما شهری
شدن روستا به همراه سیاست مسکن مهر موجب شدهاند که بسیاری از کنشگریهای که
مفهوم خانه را به سرحدات روستا ميرساند از بین بروند و مفهوم خانه به منطقه مسکوني و
در مواردی به منزل مسکوني تقلیل پیدا کند .معماری خانه نیز به سمت يک معماری بيهويت
سوق پیدا کند که نه تنها به روی ديگران گشودگي ندارد بلکه درهمتنیدگي درون و برون را
نیز از بین رفته است.
با تغییرات جديد و ورود ادوات کشاورزی جديد بسیاری از همیاریها و مشارکتهای
محلي را از بین برده است و امکان بازگشت به گذشته و بازسازی معماری سنتي وجود ندارد
اما اين بدان معنا نیست که نتوان زندگي جمعي و گسترش قلمرو خانه را ناديده گرفت؛
کماکان عناصری برای نگهداشت گستردگي مفهوم خانه و ارتقا آن وجود دارد که ميتوان به
برخي از آنها اشاره کرد:
 احیای حوزه عمومي :با اينکه حوزههای عمومي به لحاظ زيرساخت فیزيکي در حالافول هستند ،اما هنوز ميتوان آنها را احیا کرد .در روستای زئورام يک حمام قديمي
وجود دارد که سي سال است بال استفاده است ،تخريب و مبله کردن آن ميتواند
زيرساختي برای حوزه عمومي «در پايگاه» باشد .همچنین با مبله کردن درآسیاو
ميتوان اين حوزه عمومي را احیا کرد.
 جلوگیری از تبديل فضای عمومي به فضای خصوصي :برخي رهوارها يا محلهایعمومي مانند حاشیه رودخانه ،جاده و گذرگاههای اصلي در روستا وجود دارد که
ميتوانند محلهايي برای برگزاری مناسک آگر نوروزی و تفريح اهالي مناسب باشد؛
ضروريست که دهیار با کمک بخشداری آنها را به عنوان فضاهای مشاع در طرح
هادی بگنجاند.
 ايجاد فضاهای ورزشي بويژه زمین فوتبال جهت جلوگیری از مهاجرت و افزايشاحساس تعلق به روستا.
 تبديل مدرسۀ متروکه روستا به کتابخانۀ عمومي و يا سرای روستا جهت جلوگیری ازمهاجرت و افزايش احساس تعلق به روستا.
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