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 ایل  پرتابل ، سازة1سیه مال  کلهر در زمینۀ ان عشایرزن دانش بومی

  ** نشمیل افشارزاده ،*زن عبدالحمید پاپ
  

 يهااي بهینه از ظرفیتزا براي معیشتی پایدار و استفادهچادرهاي عشایري نماد طراحی درونسیاه :چکیده 

این معماري اصیل و این ابتکار . ندگی استالگوي زیستی کارآمد کوچ آورد براي دستیبابی به اهدافبوم
 ةاین ساز متأسفانهاما  ثبت و نگاهداري است، و عشایر شایستۀ هایراث معنوي ایلقومی، به مثابه بخشی از م

پژوهش حاضر که با هدف مستندسازي دانش بومی . استاصیل و دانش مرتبط با آن در معرض تهدید جدي 

و نگهداري این هاي عشایري است در راستاي ثبت گاهسکونت ۀزمینهر در ایل کل ةزنان عشایر کوچند

روش ارزیابی  هاي متمرکز وي که داراي رویکرد کیفی بود، با استفاده از تکنیک گروهامیراث، طی مطالعه
غرب در استان جغرافیایی شهرستان گیالن  ةبند ایل مذکور، حوزمشارکتی روستایی در فصل بهار در میان

و بر اساس طبیعت تحقیق  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت نتایج با استفاده از تحلیل محتوا. ، به اجرا درآمدکرمانشاه

 2و کوال مال به سیه عشایر يهاگاهدهد سکونتنشان می هایافته. یري هدفمند استفاده گردیدگکیفی از روش نمونه
و فضاي  است ...و 4»دیواخان«، 3»ال ژنان« ضاي داخلی بهبندي فند که سیاه چادر خود داراي تقسیماقابل تقسیم

  .آیداست که شرح آن به تفصیل در پی می» کوالنه«و» چیه په«خارجی به 

  .تحقیق کیفی، زنان پرتابل، عشایر، ةایل کلهر، ساز: کلیدي هايهواژ
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  مقدمه و طرح مسئله
تولید و  ةین نوع زندگی بنا به ضرورت شیوامسکن در . نشینی استمترادف با چادر زندگی کوچندگی اصوالً

ها که داراي معماري گاهشود، این نوع سکونتر همسازي کامل با محیط انتخاب میمحیط جغرافیایی د
کوچندگان  هاست کهطرح عملی قرنکوچندگی است به عنوان یک ل و ابتکاري همنوا با الگوي زیستاصی

گاهی با قابلیت حمل نیاکان ایل منجر به تولید سکونت ر نیز طراحیدر ایل کله. دنکنرا در پناه خود حفظ می

شده که به عنوان یک معماري بومی پذیرفته  »سیه مال«ن بسیار راحت موسوم به و نقل و برپایی و برچید
در محیط را  هاي موجودکامل از ظرفیت ةکه استفاد هوشمندانه طراحی شده به شکلیسیاه چادر . شده است

وایی با این الگوي زیستی قرار را در همنفردش، که آنههاي منحصر برغم تمام ویژگیدارد، علی به همراه

دي گردد در معرض تهدید جقوم داراي آن محسوب می دهد و به عنوان بخشی از میراث معنوي هرمی

تکار قومی که بومی و اب را به عنوان یک سازةمرتبط با آنسازي دانش بومی است، همین امر ضرورت مستند

از  ايهدانش فنی بومی زنان گنجین اساساً جا کهاز آن. دهدنشان می ،یانه با آن همراه استخردگرا تفکري کامًال

 مشارکت چنیناصلی و هم و زنان عشایر کلهر نیز به عنوان بافندگان پوششثروت معنوي و تجربه است 

شناسایی دانش این  حاضر به منظور هستند، مطالعۀ ردن سیاه چادر مطرحجمع ککنندگان فعال در برپایی و 

ل کلهر عشایر ای ي داخلی و خارجی آن در میان زنانهامذکور و قسمت زنان در زمینۀ اجزاء مختلف سازة

هاي اصلی که توسط تیم تحقیق متشکل از متخصصین توسعه روستایی که یکی الؤس. انجام پذیرفته است

. شایر در میان نهاده شدهر بود، در میانبند ایل مذکور در فصل بهار با زنان عاز آنان خود از زنان عشایر کل

سیاه  دهندةچه اجزایی تشکیل - 2 هستند؟ها شامل چند نوع گاهسکونت -1 :ها عبارت بودند ازاین پرسش

چه عواملی در   -  4 هایی هستند؟ی و خارجی سیاه چادر شامل چه بخشهاي داخلقسمت - 3 چادرند؟

  ثرند؟ؤتخاب محل استقرار سیاه چادر مان

   ادبیات مروري بر

تاریخ، انسان  بنا به روایت). 1387، زن و همکارانپاپ(نشینی است مترادف با چادر زندگی کوچندگان اصوًال

  ). 1387، زنافشارزاده و پاپ(کنون، مسکن قابل حمل را برگزیده است هاي اولیه تاکوچنده از نو ماد

آلی اي ایدهشود و فضده در ترکیه و خاورمیانه دیده میشده از موي سیاه بز به طور عمچادرهاي ساخته 

سیاه چادر نمود هنر معماري عشایر است هم به لحاظ ساختاري و  ).2003 پیترز،( کنندبراي زندگی ایجاد می
به این دلیل چادرها  ).2002، کوان( هم از این منظر که در سازگاري با شرایط محیطی طراحی شده است
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بدوین ( یابندمیشوند و به محل جدید انتقال شوند، جمع میند که به سرعت در یک محل برپا میساخته شد

   .)سایت

غربی  -در جهت شرقیبه منظور اجتناب از تابش مستقیم خورشید  بدوي هاي قبایل عربکمپ

قسمت مردانه، قسمت خانوادگی و  :شوندسنتی چادرها به سه بخش تقسیم می به طور .اندبرافراشته شده

. هاستدر واقع محل زندگی اجتماعی بدوي شود وت مردانه از میهمانان پذیرایی میدر قسم. آشپزخانه
 .گرددشان و تعداد افراد خانواده بر میها به اهمیت صاحبآن ةشوند و اندازو گوسفند تهیه می چادرها از موي بز

  .)همان( شودزنانه و مردانه استفاده میبراي تقسیم چادر به  5وم به قاطاروشن تزیین شده موس ةیک پرداز 

 شوندهایی تقسیم میبه اتاقک) نوعی حصیر( تجیر ۀبه وسیل) کردستانۀ منطق( درون چادرهاي کردان

ها پر ۀ قسمتبقی .اتاقی هم مخصوص رئیس خانواده استدارد و  زنان اختصاص ها بههمیشه یکی از اتاق

و هر چیز دیگري که در زندگی زنی هاي کره، ظروف آشپزخانه، مشکلوازم خانه، بالش، فرش است از

  ). به نقل از نیکتین 1380طبیبی،( نشینی الزم استچادر

دهند از یتشکیل منوارهایی که پوشش سیاه چادر را  ایالت عرب در شمال مراکش به منظور بافت

است  6این گیاه نوعی گیاه سریش .کنندوق پیچیده است استفاده میرآگیاهی به نام ب ۀالیافی که به دور ریش

  ). 1372، فیلبرگ(باشد ها میة سوسنیکه از تیر

این چادرها . بافند شود، از موي بز و به رنگ سیاه میخوانده می» بوهون«را که قشقایی  چادرهاي ایلی

» کُمج« ها، چند قطعهف چادر، تیركهاي اطراسقف، لت: ت و از چند بخش گوناگونبه شکل مستطیل اس

خوانده میشود و لفاف یا » شیش«هاي کوچک چوبی که به نام  هاي بلند چوبی، میخ ، بندها، میخ»کُمجه« یا

در تابستان و  قشقایی شکل چادر .)1385، ایراس( اطراف چادر تشکیل شده است» نی چی« یا» چیق«

گیرند و سقف را به شکل  ها در میان و سراسر چادر قرار میكدر زمستان بیشتر تیر. کند زمستان فرق می

کوچکی پیرامون چادر نیز جوي . به زمین بریزد نگام ریزش باران، آب از لبۀ سقفآورند تا ه مخروط درمی
دهند ها را در اطراف چادر قرار میشود ولی در تابستان و بهار تیرك کنند که آب باران در آن جاري می حفر می

دیوار  گیردها قرار میدر تابستان چادر تنها در بخشی که اسباب خانه و رختخواب. قف صاف و هموار باشدتا س

شود و تنها راه ورود و خروج، یک ضلع  در زمستان و پایان پائیز سه طرف چادرها با لتف پوشیده می. دارد

                                                        
5  . Qata  
6.Asphodelos 
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دور بخش پایین چادر   ات ر نی که از درون، دو حصیري است از» چیق«یا » نی چی«. پهناي چادر است
  .)1341کسبیان، ( گذاشته شود تا چادر، از دید خارج، باران و سرما محفوظ بماند

سنجی و نشان از امکانو  کندکوچندگان را در پناه خود حفظ می هاستطرحی عملی که قرن سیاه چادر

زن و پاپ( ددهچادرهاي برزنتی می جاي خود را به آهسته آهستهامروز  انکار عشایر داردنگري غیر قابلواقع
  ).1384، امینی ؛1389و 1388، افشارزاده

  روش تحقیق 

ته است و براي اجراي آن ، انجام پذیرف8گرایانهو از لحاظ پارادایمیک طبیعت 7این مطالعه با رویکردي کیفی

و قدم زدن  یکشنظیر بحث گروهی، نقشه  PRAهاي برخی تکنیک ، و9هاي متمرکزهاي گروهاز تکنیک

   .شده است استفاده

در . است شدهاستفاده  10گیري هدفمنددر پژوهش حاضر از نمونهکیفی متناسب با طبیعت تحقیقات 

 11انتخاب مواردي است که با توجه به موضوع تحقیق اطالعات زیادي هاي هدفمند، اصوالً هدفگیريمونهن

به . استفاده گردید 12ايگیري هدفمند و از روش زنجیرهنهپروژه نیز با همین هدف از نمو در این. داشته باشند

امور عشایري شهرستان گیالن غرب مراجعه  ةبه ادار 13این معنی که به منظور آشنایی با مطلعین کلیدي

با مراجعه به این افراد هرکدام چند مطلع  تعدادي از خبرگان محلی زن توسط این اداره معرفی شدند، گردید،

اعضاي نمونه انتخاب  ها داده شده بود، به عنوانکردند، افرادي که بیشترین رفرنس به آندیگر را معرفی 

. این افراد انجام پذیرفت کمکها به آوري دادهجمع ادامه یافت و 14گیري تا رسیدن به اشباعنمونه. شدند

 استفاده از .بودند) یلرو اکوچ هايترین تیرهبزرگ( و اردشیريهاي شیرزادي از زنان تیره عمدتًا خبرگان

  . ها گردیدآوري دادهدر جمع 15سیاه موجب چندسو نگريۀ سیاهطایف ةهمکاري زنان عشایر کوچند

                                                        
7. Qualitative Research 
8. Naturalistic Approach 
9. Focus Group 
10. Purposed Sampling 
11. Information-rich 
12. Chain sampling  
13. key informant 
14. Saturation 
15.Tri angulation 
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ورد شهرستان گیالن غرب قرار گرفته بود، جامعه م ةشان در محدودبومل کلهر که زیسترو ایزنان عشایر کوچ
 ۀمورد مصاحبهاي ر و مکان آن میانبند تیرهفصل بهازمان اجراي پروژه . اندنظر این پژوهش را تشکیل داده

  .غرب بودقالجه و میاندار شهرستان گیالن ترتیب در قالجه،ه سیاه بۀ سیاهاردشیري، شیرزادي و طایف

ترین ایل کرد، هر چند داراي پراکندگی و گستردگی قابل ایل کلهر، بزرگ زیست بوم: ایل کلهر

هکتار وسعت در غرب و جنوب غرب این  5/459756ر استان کرمانشاه با آن دة اي است، اما محدودمالحظه
ساخت ایلی ایل کلهر، به هیچ عنوان بین محققین  ۀدر زمین ).1378، امور عشایري( استان قرار گرفته است

رسد نظام زیر مقرون به عمل آمده در این پژوهش به نظر میهاي به طبق بررسی اتفاق نظر وجود ندارد

  ).خانواده(مال - 5، )خاندان( 16بنه مال -4 ،تیره -3، طایفه -2 ،ایل - 1 :دصحت باش
گیالنی، ورمزیار و دیره، قلعه شاهینی و  کله پا، منیشی، منصوري، سیاه،خالدي، سیاه ایل شامل طوایف

   .هستندقوچمی 

  :غرب به شرح زیر است هاي عشایر کلهر شهرستان گیالنمسیر کوچ و ایل راه

 ؛، سومار و بالعکسغرب، ویژنان دغرب، گواور، قالجه، گیالنآبا، اسالم ماهیدشت -1

   ؛کبود و بالعکس، گمهبگ، دربند استخوان، پادگان ابوذر، پشته حاجیانآبادغرب، تنگ اسماعیلاسالم  -2

   ؛، حومه قصرشیرین و بالعکساسالم آبادغرب، تنگه اسماعیل بگ، دربند استخوان، پادگان ابوذر -3

   ؛، دشت دیره و بالعکسالم آبادغرب، گواور، کفرآور، پادگان ابوذراس -4

   ؛و بالعکس غرب، گور سفید، شکمیدان حومه اسالم آباد غرب، گواور، گیالن -5

، عشایري امور( بان و بالعکسغرب، گورسفید، نفتولک، برپلنگ، قاسم غرب، گواور، گیالن اسالم آباد -6

1387(.  

خانوار با جمعیت تقریبی  1150عشایري این شهر، شامل  ي گیالن غرب جامعهمار امور عشایربه آ بنا
خانوار  6رو ،خانوار کوچ 141خانوار شامل  173 کل خانوارهاي عشایري تیره اردشیري تعداد. نفر است 5500

 113 يشیرزاد هاي عشایري تیرهکل خانوار تعداد. خانوار ساکن است 14گردان و خانوار رمه 12رو، کوچنیمه

  . خانوار ساکن است 26گردان و خانوار رمه 15، روکوچ خانوار نیمه 7، روخانوار کوچ  65خانوار شامل 
   .باشدس دام میأر 150میانگین تعداد دام خانوارهاي عشایري ایل 

                                                        
 16. Bena mal 
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چشمه سنگی،  چشمه جادر، چشمه سفید، چشمه جهانشاه،: اردشیري عبارتند از ةمناطق ییالقی تیر
  . زه له زه رد  و میانبند قالجه است  آناني قشالقی و عزیز مراد و منطقهداربید 

قشالقی این تیره  ۀست و منطقچشمه حاجگه، باقره و سرم: شیرزادي عبارتند از ةمناطق ییالقی تیر

  .)1382همان، ( باشدنه و تقی چله و میانبند قالجه میچشمه موری شامل سرحال، سنگ کرمو،
 1650قشالق  و در 7195جمعیت  باخانوار  1246این شهرستان در ییالق عشایريتعداد خانوارهاي 

  .)1387همان،( است 9244جمعیت خانوار با
 نفر 19نفره از زنان عشایر تشکیل و با  7و  6گروه متمرکز  3در مجموع به منظور انجام این پژوهش 

دو بحث گروهی . دقیقه بود 90تا  60بین متمرکز زمان تقریبی انجام هر گروه . آمد این تکنیک به اجرا در

 7کشی با مشارکت نقشه. میددقیقه به طول انجا 80تا  70 انجام پذیرفت هر کدام تقریبًا زن خبره 8نیز با 

زن  5 دم زدن نیز با همراهیق و انجام رسید سایی اجزا و فضاهاي سیاه چادر بهعشایر به منظور شنا ةخبر

هاي حاصل از براي آنالیز داده. انجام پذیرفت هااز صحت یافته ي و اطمینانازسوسسهعشایر به منظور  ةخبر

بعد از پیاده کردن به این معنا که . هاي متمرکز، از روش تحلیل محتوا استفاده شدگروه و ي گروهیهابحث

به آن در هاي مربوط شده و دادهبندي هاي مختلف مقولهکلی مباحث مطروحه، بحث در حیطه ۀنوار و مطالع

  . همان ستون قرار گرفت

  

  نتایج

مکانی  »میلکان«. یابداستقرار می 17»میلکان« در» سیه مال«گاه سنتی عشایر ایل کلهر، موسوم به سکونت

، شوندمستقر می) خانوار(» مال« 6تا   2معموالً » میلکان«هاست، در هر است که به صورت عرفی متعلق به تیره

براي انتخاب مکان . کنندمی» میلکان«که به صورت انفرادي  شوند،نیز دیده می هایی18»مال«اما به ندرت 

 19»زه الن«هموار، قرار نگرفتن در مسیر بادهاي مزاحم  مسائلی چون قرار گرفتن در نقاط بلند و» میلکان«

گرفته در نظر ) دنوزمیغرب  ی که از سمتیبادها( 20»شه مال«و ) وزندبادهاي که از سمت جنوب شرق می(

  .شودمی

                                                        
  17. Milkan  
  18. Mal  
  19. Zalan 
  20. Shamal 



 
 
 
 
  
 

   45مال، سازة پرتابل عشایر کلهر دانش بومی زنان عشایر کلهر در زمینۀ سیه

   
 

  
) مال پشت( 22»پشت مال« - ) مال جلو( 21»وه رمال«صورت  هاي خود را بهعشایر کلهر سیاه چادر

دام و  که نفوذ، تجربه، )ايخانواده( 24»مال« است،) مال بزرگ( 23»گورامال«، »وه رمال«. کنندبرپا می

که به  )هاي کوچکخانواده(، 25يها»هورده مال«، هم» پشت مال«. ها بیشتر است» مال«مرتعش از سایر 

قورنگ . دادند را تشکیل می 26»قورنگ«هایش »پشت مال«و » وه رمال« .او وابستگی نسبی یا کاري دارند

،که امکان گرددبرمی) پس چر غالت( 27»جار«گله از  و دلیل آن به استفادة شوددر ییالق دیده می معموًال

در آن قسمتی از مرتع استقرار » مال«که هر  جااما از آن قشالقی، ۀدر منطق. دهد ها را می»مال«تشکل 

  . شوند ها به صورت پراکنده دیده می»مال«که قرق اوست، وضع چنین نیست و  یابد، می

                                                        
21. Warmal  
22. Pesht mal   
23. Guramal 
24. mal 
25. hurda mal 
26. Qoreng  
27. jar 
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خاصی » میلکان«چه اتفاق ناخوشایندي در بسیار اعتقاد دارند، به این معنی که چنان» میلکان«عشایر به 
ن شدیدتری. یمن نبوده استجا خوشگردند، چون بر این باورند که آنباز نمیجا برایشان پیش آید دیگر به آن

  .  در میان عشایر دارد» میلکان«ها نیز متوجه همین مکان است و این خود نشان از اهمیت نفرین

  

  گاه سنتی عشایر کلهر ؛ سکونت»مالسیه«

  :است هایی به شرح زیرنگهدارنده کننده وداراي پوشش، برپا» مالسیه«

   28 پوشش سیاه چادر

طول . تتشکیل شده اس» دوار«تخته نوار اصلی موسوم به  11تا حداکثر  8هر سیاه چادر از  :29» دوار«

ابتداي بارش باران به  در» دوار«. متر استسانتی 75 -80متر و عرض آن 15-16 حداکثر» دوار«هر تخته 

دهد، اما بعد از خیس شدن ران را به داخل راه میشحات آب بابه عبارتی تر 30»رنگه ده ي«اصطالح عشایر 

   .شودقطع می کامًال» رنگه«

به منظور سهولت حمل ) سیاه چادر(» مال«شود، هر گفته می 31»له ت«، »دوار«تخته  3- 5به مجموع 

له «. پشت» له ت«جلو و » له ت«تشکیل شده است، » له ته مال«و نقل، بر پا کردن و جمع کردن از دو 
ه از دو طرف سیاه ها ک»له ته مال« هاي انتهاییقسمت. بیشتر دارد» دوار«پشت یک » له ت«لو از ج» ت

 شوندبه هم وصل می) جنس آلبالوي وحشی نوعی میخ چوبی از( 32» سنگ« ۀوسیلشوند به چادر آویزان می

شوند و در ایام زده می ها به منظور تهویۀ سیاه چادر باال»ال شاخه«ود، شگفته می 33»ال شاخه«ها که به آن

به ) دانندمی) س(و آن را متعلق به حضرت فاطمه  پنج روز اول نوروز که براي کلهرها مقدس است( 34پنجه

 .  شونداست، متبرك می...شکل ماه، ستاره و  وسیله خمیرهایی که به

                                                        
   .شده است چادر در تصویر ابتدایی نشان دادههاي مختلف پوشش سیاه تمامی قسمت .28

29. Duwar 
30. renga day  
31. lat 
32. seng 
33. Lashakha 
34. panja 



 
 
 
 
  
 

   47مال، سازة پرتابل عشایر کلهر دانش بومی زنان عشایر کلهر در زمینۀ سیه

   
 

ها که از آن ،متر هستندسانتی 20-25ه عرض تقریبی حداکثر ها دو دوار باریک ب»قوچیل« :»35قوچیل«
هه «شود که با ها ساخته میهایی از مو براي آنقفل معموًال. شوداستفاده می» له ته مال«جهت اتصال دو 

داراي سوراخی متر که در قاعده سانتی 15- 20 هاي به شکل زیر و با طول حدوداًقطعه چوب-  36»چو لک

  .شوندبه هم وصل می -است 

  
  هه چولک

به  شوند، معموًالهاي جدید جایگزین می»دوار« ۀ اي که به وسیلاي فرسودهه»دوار« :»وه ر مال«

» ت له« » دوار«ي است که به اولین »دوار« » وه ر مال«گیرند، مورد استفاده قرار می» وه ر مال«عنوان 

  .شودگرما و گرد و خاك متصل می جلو به منظور محافظت از سرما،

  

  :هاگهدارندهها و نبرپاکننده

له ته «هاي اصلی هستند که براي برپا کردن سیاه چادر در محل اتصال دو ها ستون»سون«: 37»ونس«

که در داخل شیار  اي در قسمت باال هستندها داراي زبانهاین ستون. گیرندمورد استفاده قرار می »مال

ه منظور ها ب»سون«گیرد، قرار می - س سیاه چادرقطعات چوبی مستطیل شکل در رأ  - 38»کوماچ«

ماده تشکیل  -دو قسمت نر از) در گذشته( سهولت حمل و نقل و هم اندازه شدن با طول بدن حیوانات باري

 شود و به وسیلۀبا استفاده از سیخ داغ ایجاد می دیگر سوراخیها به یکاند که در محل اتصال آنشده

ها »سون«تعداد . اندم نگه داشته شدهدیگر محکبه یک» سون«قطر   د مانندي از موي بز و به اندازةکمربن

 هایی پنجها از سیاه چادر»گورا مال«. عدد است و مستقیماً با منزلت اجتماعی خانوار در ارتباط است 3- 5بین 
خته ها، نواترین نفرینترین برپاکننده است گاه با سختاصلی» سون«جا که از آن. کننداستفاده می» سون«

  .شودمی

                                                        
35 .Quchil  
36. Hachoolek  
37. Suwn 
38. Komach  
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  کوماچ                                                   

  

                                                      
  سون                                                                

هاي به رسن و قندیل - 40»هه می نی«شکل شده و در زیر  vهایی که در انتها ستون:  39»چه له«

 - جلو بلندتر از پشت است» هه می نی«. کندو عقب سیاه چادر را مهارکننده میمتر که از جلو  2-3 طول

ها به منظور فرم دادن به قسمت جلوي سیاه چادر و بلند کردن آن به منظور سهولت رفت از آن. گیردقرار می

ها و باال بودن »چه له«شته بودن افرا .شودر چادر استفاده میهاي دور و ب»چیت«و آمد و نیز کاهش فشار بر 

ر منزل، استراحت یا عدم تمایل به پذیرش مهمان و پایین بودن آن نیز عالمت نبودن د نشانۀ» وه ر مال«

  . پذیرش مهمان است تمایل به

مهمترین اقدام به منظور افزایش مقاومت . شوندوزش باد شدید و طوفان برداشته میها در هنگام »چه له«

است ) پهن نوعی تسمۀ( 42که شیسیاه چادر است که شامل مهار آن با 41در مقابل طوفان داوه سانسیاه چادر 

وه «در چنین مواقعی . شودبه زمین محکم می )نوعی میخ( 43تیال گیرد و باکه در وسط سیاه چادر قرار می
  .شود تا باد از زیر سیاه چادر را بلند نکند، محکم و کیپ میشود و اطراف سیاه چادرها پایین آورده می»رمال

                                                        
39 .Chala 
40 .Hameney 
41. Dawasan  
42. kashey  
43 .Teyla  



 
 
 
 
  
 

   49مال، سازة پرتابل عشایر کلهر دانش بومی زنان عشایر کلهر در زمینۀ سیه

   
 

     
  چه له                                            هه می نی

 50متر و طول آن حدودًا سانتی 10-15بلوط که قطر آن میخی چوبی از جنس درخت  :44»میه خ«

هاي مهار و ریسمان و طناب اشیده و تیز شدهانتهاي آن به منظور فرو رفتن در زمین تر. متر استسانتی

  .شوندکنندة سیاه چادر به آن  وصل می

                                                         
آن به رسن یا طناب  متر که یک شاخۀسانتی 25شکل به ارتفاع تقریبی  vقطعه چوبی : 45»چاکل«

در ( شودهاي آن وصل میقفل گوشه محکم کردن سیاه چادر بهوصل شده و طرف دیگر آن به منظور 

  ). تصویر کلی سیاه چادر به محل آن اشاره شده است

  
  .کندها وصل می»خمیه«ها را محکم به »له ته مال«اصلی که  پهن ۀیا تسم »که شی«دو  :46»سه ر تیل«

                                                        
44 .Meiax  
45. Chakel 
46 .Sartil 
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ند ساخته نی در منطقه وجود داراز درختان بلوط که به فراوا» میه خ«نوعی میخ که همانند : »تی ال«

متر است و به منظور مهار چیت در پشت آن سانتی 10-15متر و قطر آن نیز  5/1طول تقریبی آن . شودمی

   .گیردیک متري قرار می و به فواصل تقریبًا

                                              
   هاي داخلی سیاه چادرقسمت

  :شودمت تقسیم میها به چندین قسۀ چیتهر سیاه چادر به وسیل

به وسیله نمد و سیاه چادر و مکان پذیرایی از میهمانان است که  ۀقسمت مردان» دیواخان« :»دیواخان«

 .هاي خوش نقش و نگار و یا انواع فرش و موکت تزیین شده استگلیم
  . شودصرف غذا در آن انجام می سیاه چادر که معموًال ۀزنان قسمت: »الژنان«

ته «شود و از هایی که عروس دارند، دیده می»مال«اتاق کوچک خواب که فقط در : 47»جی و پا جی«

 .شودساخته می) ل کلهرچیت تزیینی ای( »په ك
  . است ...عشایر از جمله آرد، روغن و ۀمحل نگهداري آذوق :48»کولین«

 پذیرادره و به طور کلی مواد غذایی فسک ،دوغ کننده که محل نگهداري آب،نوعی خنک :49»کولنان«
و بر آن  کشندسازند و روي آن چیتی میاي چوبی میچهارپایه» کولنان«اي آماده کردن بر. عشایر است

 ها فضایی بسیاراز زیر چهار پایه و خیس بودن مشکبه دلیل عبور هوا . دهندشان را قرار میهايانواع مشک

 . شدستفاده میین اسکلت چوبی از سنگ ادر گذشته به جاي ا. شودخنک ایجاد می

                                                        
47 .Ji o paji 
48 .kolin 
49. Kolnan  



 
 
 
 
  
 

   51مال، سازة پرتابل عشایر کلهر دانش بومی زنان عشایر کلهر در زمینۀ سیه

   
 

 .شودگفته می »کوز« ها و محافظت آنان از سرماي زمستانها و بزغالهبه جایگاه نگهداري بره :50»کوز«
 شودهاي بادام وحشی پوشیده میکف آن از کاه و کزل و سر شاخه شود،هاي گرم چادر ایجاد میکوز در قسمت

از  بعد» کوز«. شودبار نیز عوض میرچند روز یکها نشوند و هها و بزغالهتا فضوالت باعث آلودگی بره

این . شودبین دو سیاه چادر است، منتقل می فضاي ها به بیرون که معموالًها و بزغالهحدوداً یک ماهگی بره
ي »کوز«دنیا آمده در تازه به  هايها و بزغالهبره. شودامنیت و دسترسی بیشتر انتخاب می قسمت به دلیل

پوشانند تا ر آن را با نمد یا لحافی کهنه میشوند و گاه براي ایجاد دماي باالتها نگهداري میترجدا از بزرگ
  .نوزادان جلوگیري شود) سرماخوردگی(شدن 51»سه واله «از 

  

  هاي بیرونی سیاه چادرقسمت

 : شودها پرداخته میکه به شرح آناست  53»کوالنه«و  52»په چیه « ها شاملاین قسمت

امروزه بیشتر تورهاي  هاي درختان وري است ساخته شده از سنگ، سرشاخهحصا» په چیه«: »هپه چی«

» په چیه«نیز ورودي  54»سه ر په چیه«. هاي خاردار و محلی براي نگهداري گوسفندان و بزهاسیمی و سیم

 55»وریاي که ر«سوزد و که تا صبح می شودآتشی بزرگ برافروخته می و مکانی است که در آن معموالً

رد گذشته، جا آمده و در موبزرگان عشایر به آن در کنار آن تا روز بیدار است، سر شب نیز معموالً) نگهبان(

ن بلورژه«ظیر موسیقی عشایر ن تادانکنند و اسها براي دیگران صحبت میها و مثلمسائل پیش آمده و متل

چه از خشکه چینی براي ساخت انچن. هاي محلی نیز هستمحل بازي» ر په چیهسه«. نوازندها می56»

یا بادام  آلبالوي وحشی و ،الزالکهاي زهایی نظیر سرشاخهن را با سرشاخهاستفاده شود، روي آ» چیهپه«

  . شودحکم سیم خاردار دارد، استفاده میوحشی که 

                                                        
50.  kooz  
51. Sawala  
52. Pacheya 
53 . Kolnan  
54 .pacheya Sar     
55. Werykar  
56 . Beloorzhan   
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ر مسیر رفتن دقرار نگ - 2 ؛بودن )شمالی( 57»خوره تاو « -1ن نکاتی چو» په چیه«براي انتخاب مکان 
هاي قرار نگرفتن در مسیر آب راه -  4 ؛دار بودن به منظور هدایت فضوالت مایعشیب - 3 ؛بادهاي محلی

کنترل ها به منظور کمک به نگهبان در قرارگرفتن در بلندي -7 ؛هموار بودن -6 ؛گیر نبودنآب – 5 ؛فصلی
 العبورهاي بلند و صعبۀ صخرهبه وسیل شود یک طرف آنگیرد، به عالوه سعی میبهتر اطراف مد نظر قرار می

 که از طرفی احشام نتوانند از آن به سمت طرف مقابل عبور کنند و از طرف دیگر یا مانع دیگري که باعث شود
 »په چیه« نزدیک شود، محصور گردد، ضمن این که ابتدا این مکان» په چیه«جانور وحشی یا دزد نتواند به 

  .شوددرنظر گرفته می» مال«کانی براي از آن مشود و پس است که انتخاب می

جانبه پریان حضور همه باورهاي آنان دربارة عشایر معتقدند نباید به په چیه آتش وارد کرد، این امر به 

و از این  شودها میکه آتش باعث سوزاندن پري این باورند ها برآن. گردددر زندگی عشایر بازمی )فرشتگان(

  . حتراز کردکار باید به شدت ا

  .شودها استفاده میها براي نگهداري طیور و سگهایی کوچک که از آنالنه :»کوالنه«
در زمگه براي مقابله . کندمیلکان قشالقی، برپا می ،58»زمگه «خود را در سیاه چادر زمستانی  ایل کلهر

متر خشکه چینی انتیس 40-50ضخامت متر و به  1-5/1ه ارتفاع تقریبی با سرماي استخوانی گرمسیر ب

آلبالوي  هاي زالزالک،ها سرشاخهکمتر سرما البالي سنگ گاه براي استحکام بیشتر و نفوذ. شودانجام می

داخلی آن ها در قسمت ها بر سر دیوار کشیده شده و چیت»دوار«گیرد سپس حشی قرار میوحشی یا بادام و

 59»پارینک «پشت چادر نیز جویی که  .شودی برپا میگیرد و به همان شیوة سیاه چادرهاي تابستانقرار می

و  »الژنان «دو سمت  جلوگیري شود در هر» مال«د تا از جاري شدن آب به زیر شوکشیده می شود،خوانده می

  .شودحفر می) آتشدان( 60»کوانی«ي تابستانی و زمستانی نیز هاسیاه چادر» دیواخان «

  

  »کوال«

هاي گهداري احشام و هم اسکان خانوادهکه هم از آن به منظور ن ت،نوعی مسکن تابستانی اس» کوال«

. شودچادر نیست، استفاده میعشایري در مناطقی که به علت گرماي بیش از حد هوا امکان استفاده از سیاه 
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به ) هایی از تنۀ درختان با قطر متوسطستون( 61»کول« 10و حداکثر  4از حداقل » الکو«براي ساختن 
اشاك و برگ درختان آن شود و با گذاشتن تیرهایی از چنار و انداختن خس و خاد اسکلت استفاده میمنظور ایج

بیان ها شیرینها و یا روي چیتبین نی شود و معموًالمحصور می دور آن با نی یا چیت .کنندرا مسقف می
 ترینمحض وزش کوچک پاشی آن و بهآب هم با که هم به ایجاد سایه کمک کند و شود، چراگذاشته می

  .کندرا خنک و معطر می» کوال«کرده و  کولر عمل نسیمی همانند
   

  گیرينتیجه
عشایري حاصل  هايگاهسکونت هاي خشک ول انطباق با شرایط اقلیمی سرزمینحاصکوچندگی الگوي زیست

با  هاییگاههاي زیستی، سکونتبه تبع نوع زندگی و ضرورت عشایر. انطباق با شرایط کوچندگی است

هاي پرتابل که این سازه. شان استازي کامل با شرایط حاکم بر زندگیمشخصات ویژه دارند که در همس

اند به دلیل سهولت هاي عشایري مطرح بودهترین سرپناهه عنوان بهترین و به بیانی مناسبها بطی قرن

مطالعۀ . گار با این شیوة زندگی هستندساز چنین سهولت حمل و نقل آن کامًالبرافراشتن، برداشتن و هم

مسکنی با حداقل هزینه و به ظاهر پیچیدگی، ولی با کارایی » سیه مال« دهدحاضر به روشنی نشان می

ت فصول گاهی چهارفصل است که با اندك تغییرات، خود با تغییراسنتی سکونت این سازة. ستبسیار باال

هاي هنري نیز توجه شده رایط الزم براي زندگی، به جنبهگردد و در آن عالوه بر رعایت شهماهنگ می

آورد استفاده از مصالح بوم( چون خودبسنگیهمهایی توان ویژگیدر این نوع معماري به راحتی می. است

 هاي، ایستایی، پیمون، سادگی و پرهیز از بیهودگی را که از ویژگی...)هاي بلوط، زالزالک ونظیر موي بز، چوب

 ۀگاه عشایري توجه به پنج عرصاز خصوصیات دیگر این سکونت. دید شوندبنا محسوب میاصلی یک 

ذخیره  ۀخدمات و نگهداري و عرص ۀمشترك، عرص ۀخصوصی، عرص ۀ، عرص)ورودي یا پذیرش(عمومی 

برخی . و کامل بودن این فضاي معماري در ضمن کم هزینه بودن آن است جامع دهندةروزانه است که نشان

با توجه به نوع -شود؛ سط افراد خانوار تهیه و تولید میاجزاي آن تو- :کهاین ات بارز سیاه چادر نظیرخصوصی
مکانی مناسب براي زندگی با -شود؛ کوچ به آسانی جمع و حمل و نقل میبافت و ساختار آن، در موقع 

خوبی نوعی از تکنولوژي ه، بمتناسب با تغییرات آب و هواي منطقه است گذارد ومیحداقل مصالح در اختیار 
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موي . ها دوام دارداستحکام چادر زیاد است و سالزون بر آن فا. گذاردی اصیل و ابتکاري را به نمایش میبوم
 -سیستم گرمایشی. ها داراي رنگ ثابت استآن بدون نیاز به رنگرزي براي سالبز بکار گرفته شده در بافت 

. گردداي به وسیلۀ خاصیت انبساط و انقباض ویژة موي بز تأمین میسادهسرمایشی و تهویۀ آن به نحو جالب و 

شود و این به کاربرد ممتاز آن در منبسط میو بارش و در سرما  ضموي بز بر خالف بقیه مواد در گرما منقب
ی خنک به مانندهاي درشت غربالو شبکه تا در تابستان منافذ سیاه چادر باز شده کندمیسیاه چادر کمک 

  .از ورود سرما و باران جلوگیري شود شده و و در زمستان منافذ آن بسته کمک کندهواي داخل سیاه چادر 
 نیازهاي یک خانوار با اي است که  به همهسنتی به گونهگاه بندي فضاي داخلی این سکونتتقسیم

بهترین وجه استفاده شده در این نوع معماري از فضا به . دهدچنان شرایط زیستی حاکم به خوبی پاسخ می

دات ها ریشه در تجربیات، اعتقاگذاري آنبندي فضاها و نامتقسیم. ن هدر رفت را شاهد نیستیمو کمتریاست 

  .مردم دارد) از آن جمله در نظر گرفتن مسائلی نظیر محرمیت(و باورهاي فرهنگی 

پوشش سیاه  به منظور تهیۀ) 1372(فیلبرگ  د برخالف ایالت عرب که به نوشتۀدهاین مطالعه نشان می

ایراس چنین به گزارش و هم کنند، در ایل کلهرشود استفاده میلیافی که به دور برآوق پیچیده میچادر از ا

در نقاط عشایر  این موضوع به استفادة .شودمی دهاز موي سیاه بز به این منظور استفا در ایل قشقایی )1385(

-الگوي زیست  گردد، چرا که اساساًتطابق با شرایط زیستی حاکم بر میو آورد مختلف دنیا از مصالح بوم

 زندگی عشایر بینیپاسخ به محیط خشن و غیر قابل پیشیک سازگاري انفعالی اکولوژیکی یا کوچندگی 

بقاي  ةکه اجاز است، سازي منعطفگرایانه مبتنی بر آگاهی، تفکر و تصمیمهدف نیست، بلکه استراتژي کامالً

  .نی مدت مثلث زیباي پایداري شامل انسان، حیوان و گیاه را براي هزاران سال به آنان داده استطوال

لرزه و طوفان زمین دل نگه دارد به همین دلیل است کهمال این خاصیت را دارد که خود را متعاسیه

شوند شیب پوشش چادرها هاي بلندي است که سبب میدلیل این امر وجود طناب. بزند اي به آنتواند صدمهنمی

، حالت سازنداي را میحاده یهبا زمین زاو هاي بلند کهو قندیلرسن . بسیار کم شود و در اختیار باد قرار نگیرد

  .تواند میخ را از زمین بیرون بکشدآورند، که این کشش نمیوجود میکشش موربی را به

گیرند شیب طولی در طرفین چادر در قرار میچامتري که در وسط و در طول سیاه 5/3تا  3هاي »سون«

این امر عالوه بر  کنند که باعث می شود هنگام ریزش باران، آب به آسانی از دو طرف سرازیر شود،ایجاد می
  .مال استباران به داخل سیه ها دیگر دلیل راه نیافتن آببسته شدن شبکه
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وم به چیت ساخته موسدیوارهایی پیش ی ازبندي و هم دکوراسیون داخلبخشعشایر ایل هم به منظور 
و هم زیبایی بصري را اند هم کارکردي) هاي عشایر ایلچیت(هاي  63و ترکه 62ته په ك ها. کننداستفاده می

هاي زنان عشایر کلهر ضمن آفریدهاین دست. اند»اي تجسمیبافتهدست«گذارند و به واقع به نمایش می

در هنگام . نمایندیوانات موذي یا گزنده جلوگیري میك و باد و سایر حکه از ورود گرما، سرما، خااین
شود خود مانند دیوارهاي دو جداره عمل کرده و ان که از دو ردیف چیت استفاده میسرماهاي سخت کوهست

  . آوردجلوگیري به عمل میاز هدر رفت انرژي 
هاي آن از شایر مبتنی بر تجربه و سازهطورکلی معماري عبندي فضاي آن یا بهچادر و تقسیمساخت سیاه

تواند در معماري معاصر نیز ها میکارگیري آنبه م طرح و مصالح معماري و هم نحوةنوع کششی است که ه

تواند مورد علمی و هنري می هاي عشایر از دو جنبهگاهسکونتاز این رو معماري . مورد استفاده قرار گیرد

هاي عاطفی و کارکردي اي است که خالقیت سازندگان و جنبههنري عرصهبررسی قرار گیرد، که شناخت 

  .توان مشاهده کردهنر آنان را می

سیاه چادر سمبل زندگی مردمانی . یت دیگرش ابهت و شکوهی ویژه داردسیاه چادر اضافه بر هر خاص

رفته جاي خود را به وزه رفتهامر متأسفانهاست، اما ) ثروتمند دولتمند،( 64جا دوله منسخی و به قول مردم این

ی آوراه و قابل دهند چیزي که بیش و پیش از هر چیز مردمانآن می رهاي برزنتی، به لحاظ سهولت تهیهچاد

همین امر لزوم حفظ و انتقال دانش بومی در این زمینه را به عنوان میراثی فرهنگی . کندترحم را تداعی می

 .دهدنشان می ،ملت است فرهنگی هر بطن شرایط اقتصادي، اقلیمی و و ابتکاري قومی که برخاسته از متن و

گر از دست هایی وجود دارد که هر روز نظارهیک عزم جدي ملی براي نجات فرهنگ رسد نیاز بهبه نظر می

هاي ت زندگی کوچندگان و افزایش هزینهدادن بخشی از آن هستیم در این راستا و با توجه به شرایط سخ

هاي حمایتی براي کمک به گاه، اتخاذ سیاستهاي گاه و بیی به دلیل تخریب مراتع و خشکسالیتعلیف دست

دادن  بخش وتبلیغات اثر ي گردشگري در مناطق عشایري،هاترین تولیدکنندگان، ایجاد سایتاین مظلوم
هاي گاههاي بومی از سکونتشاید بتواند به نجات فرهنگ... و هاي گردشگري هایی به آژانسمشوق

چادرهاي عشایري به جاي  فعلی در بسیاري کمک کند، چرا که در شرایط... عشایري تا صنایع دستی و 
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اند که محصوالت صنایع این موکت، فیبر و سایر... چون انواع گلیم و نمد و نوازي همهاي چشمبافتهدست
  . کان خردورز ایل رو به زوال استنیا کنند که بخشی از هنرخورند و این خطر را فریاد میبه چشم می
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