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 بازشناسي خانه در ابيانه
  ***حسن ميري** / مسگري هوشيارسارا * / زاد ابيانهعباس شاكري          

  14/12/1388                                                                                                                                                  :تاريخ دريافت مقاله
  03/06/1389                                                                                                                                                  :تاريخ پذيرش مقاله

 چكيده
بوده است و اين مفهوم تابع انتظـارات   مان و مكان، همواره متفاوتعنوان كانون زندگي خانوادگي براي انسان در زمفهوم خانه به

فضـاهاي الزم   گيرنـدة  بـر روستايي عالوه بر محيطي براي زنـدگي، در  در اين ميان خانة. آن بوده استبه هاي پاسختوقعات ازخانه و و 
با اين حـال، در روسـتاي   . اندي گرد هم آمدهمشخص ه اغلب مجموع اين فضاها در محدودةك هستيان نيز ئتوليد و معيشت روستا براي

يك چهار ديواري بسته و محصور نيست و با آنچه از مفهوم عام خانه حتي خانه روسـتايي در  » كَيا«تاريخي ابيانه خانه يا به زبان محلي 
نشـينند، از   پزند، مـي  خوابند، مي ر آن مياند، دها خانه تنها اتاقي نيست كه در آن منزل كردهايبراي ابيانه. ذهن وجود دارد، متفاوت است

اي اسـت از   شود، بلكه مجموعـه خانه به اين جزء ختم نمي. دهند را در آن جاي مي كنند و وسايل ضروري زندگي ها پذيرايي ميميهمان
اش ممكـن   انبـار وسـايل و آذوقـه    پزد، عمومي مي يياي نان را در نانواخانواده ابيانه. اند طور غيرمنسجم در روستا پراكندهفضاهايي كه به

بنـدد،   ديگري از ده مـي اي گوشه  اجاقش كنار كوچه جاي دارد، چهارپايش را درون طويله گاه. اش باشد اقي دور از محل زندگياست ات
... كنـد و   را اطـراف روسـتا در فضـاي حفرشـده در كـوه نگهـداري مـي       ... ابزار و لـوازم كشـاورزي و دامـداري و هيـزم و چـوب و      

جـدا از يكـديگر و    بـه عبـارت ديگـر مجموعـه فضـاهايي     . را به همراه دارد "خانه"ست كه براي وي مفهوماين فضاها )) مجموعة((و
اي هر كجاي ده كه فضـايي بسـازد يـا    با اين نگرش يك ابيانه. دهدرا مي» كَيا«پراكنده در سطح روستا متعلق به خانواده، تشكيل خانه يا 

آورده كه كماكـان  پديد  ترين قوانين و مقررات مالكيت را در روستا زندگي پيچيده اين شيوة. ا گسترش داده استاش ر همالك شود، خان
هـا بـه   فضايي آنهاي روزانه و نيازهاي در اين مقاله سعي شده است تا با شناخت زندگي مردم روستا، تشريح فعاليت. ستزنده و پويا

واحـد   60ش از بـي . شـود هاي آن تهيه بسيار دقيقي از بافت روستا و كاربري بدين منظور نقشة. شودانه پرداخته معرفي مفهوم خانه در ابي
هـا مفهـوم   آنبدين ترتيب با تطبيق زندگي مردم و اين فضاها و تجزيـه و تحليـل   . چند بلوك ساختماني تهيه شد مسكوني رولوه و نقشة

ا درك درست و صحيح از يك گونة خـاص  شود كه ب انه در ابيانه موجب ميشناخت مفهوم خ. است شدهكالبدي خانه در ابيانه تشريح 
  .هاي آن، مداخالت احتمالي در اين روستا و بلكه در ساير روستاها نيز مفيد واقع شودسكونت و ويژگي و پيچيدة

  .مسكن روستايي و ابيانه، كَيا، خانه: واژگان كليدي

  
  .ن مشاور باغتختامديرعامل شركت مهندس؛ ارشد معماري از دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه شهيد بهشتي كارشناس *

شـگر معمـاري و   طـراح و پژوه ؛ ارشد بازسازي پس از سانحه از دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه شهيد بهشتي كارشناس **
  .ن مشاور باغتختكت مهندسابازسازي شر

عضـو هيئـت علمـي دانشـكده معمـاري و      ؛ كارشناس ارشد معماري از دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه شهيد بهشـتي  ***
  .شهرسازي دانشگاه شهيد بهشتي
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 مقدمه   
امــل وعبرآينــد تنــوع الگوهــاي مســكن و معمــاري 

ــاريخيطبيعــ ــاي، ت ــي، فلســفيي، جغرافي ــر ي،، دين و  يهن
هـايي اسـت كـه در يـك بسـتر تـاريخي       انساني زيباشناس

ـ از .انـد ها را ابداع و خلق كـرده طوالني آن مسـكن   ،روناي
 ختلـف هـاي م محـيط زمـان و مكـان و   نيازي است كه در 

، معــاني متفــاوتي يافتــه و هــر جامعــه بــه فراخــور نيازهــا
اجتمـاعي   ،هاي اقتصاديامكانات و محدوديت ها،استعداد

  .بدان بخشيده است يو فرهنگي خويش شكل خاص
تـرين شـكل   در اين ميـان مسـكن روسـتايي پيچيـده    

، بلكـه  ا نقش اسـتراحتگاه يرا نه تنهز ؛مساكن انساني است
بـه عبـارت   . نيز بـر عهـده دارد   را نقش توليدي و معيشتي

، 1352 ،وديعـي (انـد  ديگر مساكن روسـتايي چنـد نقشـي   
پاسـخي بـه نيازهـاي    "پس اگر خانه را بـه مفهـوم    ).245

بدانيم، زندگي روسـتايي نيازمنـد    "فضايي زندگي خانواده
هاي مختلفي مشتمل بر نقش اي است كه بتواند ايفاگرخانه

رفع نيازهاي ضروري و روزمره تا پاسخ به نيازهاي فضايي 
  . يان باشدئمعيشت روستا

  
 ؛ترين شكل مساكن انساني استمسكن روستايي پيچيده

زيرا نه تنها نقش اسـتراحتگاه، بلكـه نقـش توليـدي و     
به عبـارت ديگـر مسـاكن    . معيشتي را نيز بر عهده دارد

  .اندقشيروستايي چند ن
  

تنگاتنـگ نحـوه زنـدگي و     بنابراين با توجه به رابطة
نوع سكونت در جوامع روستايي، شناخت واقعـي مسـاكن   

ان در ابعــاد ئيشــناخت زنــدگي روســتاروســتايي در گــرو 
ــه در    ــت ك ــتي اس ــاعي و معيش ــي، اجتم ــف فرهنگ مختل

  . گيردمطالعات كالبدي فيزيكي كمتر مورد توجه قرار مي
تا با شناسـايي  ن مقاله تالش شده است در ايبنابراين 

گذران زندگي و معيشـت اهـالي ابيانـه، فهرسـتي از      نحوة

هاي فضـايي  سپس پاسخ. تهيه شود آنان نيازهاي فضايي
نيازهاي  شناسايي شده  اين ها بهايشده توسط ابيانهارائه

» كَـيــا «تا از اين مسير شناخت ساختار و مفهوم خانه يا 
   . دشواي حاصل به گويش ابيانه

 
تنگاتنگ نحـوه زنـدگي و نـوع سـكونت در      ةبا توجه به رابط

جوامع روستايي، شناخت واقعـي مسـاكن روسـتايي در گـرو     
يان در ابعاد مختلف فرهنگي، اجتمـاعي  ئشناخت زندگي روستا

و معيشتي است كه در مطالعات كالبدي فيزيكي كمتـر مـورد   
  .گيردتوجه قرار مي

 
 

 روش تحقيق
اي حاضر حاصل تالش و مطالعـات گسـترده   مقالة
بـه  . يند زماني طـوالني را طـي كـرده اسـت    ااست كه فر

  اجـراي  بـراي  هـاي مختلـف   طوري كـه در طـول سـال   
هاي متعدد به روستا مراجعه و اطالعـات مختلفـي   پروژه
صورت متمركـز نيـز مجموعـه    به. ه استآوري شدجمع

طـرح  «نـوان  عبا مطالعات دقيق و وسيعي در مورد ابيانه 
 طي دو سال از» حفاظت جامع از روستاي تاريخي ابيانه

با مديريت سازمان ميراث فرهنگـي و  به بعد  1386 سال
اطالعات جـامع و كـاملي   و . گردشگري صورت گرفت

در خصوص وضـعيت اقتصـادي، اجتمـاعي و فرهنگـي     
انجام اين مطالعـات  . ابيانه در دوران مختلف حاصل شد

كالبـد   تر دربـارة هاي ژرفي پژوهشبستر مناسبي را برا
اي براي شناخت و بدين ترتيب زمينهكرد فيزيكي فراهم 

. دشـ كالبد اين زندگي پيچيده اجتماعي در روسـتا مهيـا   
هايي كه به مـوازات ايـن مطالعـات انجـام     يكي از بخش
بـدين منظـور   . هاي ابيانه بـود خانه زمينهدر  شد، مطالعه

روسـتا رولـوه و عملكـرد    هـاي  از خانـه بسـياري  تعداد 
عالوه بـر آن اكثـر قريـب بـه اتفـاق      . دشفضاها بررسي 

  . ها مورد بازديد و بررسي قرار گرفتندخانه
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بـراي شـناخت    شـد اي مجموع ايـن مطالعـات پايـه   
پژوهشـي در  «عنـوان   بادر ابيانه كه شرح كامل آن  "خانه"

در دست تـدوين   »معماري مسكوني روستاي تاريخي ابيانه
  . و چكيده آن در اينجا ارائه شده استبوده 

  
 معرفي ابيانه     

انتهـاي   شمالي كوه كركس در ةروستاي ابيانه در دامن
دسترسي به روستا از . اي به نام برزرود واقع شده استدره

از كيلـومتر   57كاشـان بـه نطنـز پـس از طـي       ةطريق جاد
 پس از طـي مسـيري   ومحلي به نام پل هنجن  كاشان و در

   .ميسر استدره در داخل كيلومتري  20
يكــي از از نظــر تقســيمات كشــوري   ابيانــه 
دهستان برزرود، بخش مركزي، شهرسـتان   روستاهاي

  .استنطنز، استان اصفهان 
از  ايو شــيوهت ســنّ در ابيانــه، زنــدگيقــدمت 

اي ناب از همزيستي متبلور كرده كه نمونهرا  سكونت
 يعــي و هــايش بــا محــيط طبانســان و دســت ســاخته

 را بـه بـاغ   و دشـت مثل كـوه،   هاي متفاوت آنجلوه
   .گذاردنمايش مي

هـاي  ارزش آنچه اين همزيستي را موجب شده،
فرهنگـي،  مورد احترام و توافق اهالي ابيانـه در ابعـاد   

  بـديل كـه   اي بـي نمونـه . اسـت اجتماعي و اقتصـادي  
عنوان يك اثـر ملـي و فرهنگـي مـورد شـناخت و      به

  . اس جهاني استاحترام در مقي
  
سـكونت را  اي از و شيوهت سنّ در ابيانه، زندگيقدمت 

اي نـاب از همزيسـتي انسـان و    متبلور كرده كه نمونـه 
 هاي متفاوتهايش با محيط طبيعي و جلوهدست ساخته

  .گذاردنمايش مي را بهباغ  و دشتمثل كوه، آن 
  

  طرح مسئله   
ز لحـاظ  هـايي متنـوع ا  در روستاهاي ايران بـا خانـه  

               .سازماندهي اجزا، فرم و كاربرد مصـالح مواجـه هسـتيم   
هـا آن اسـت كـه در     ويژگي مشترك اغلب ايـن خانـه  

  ).1شكل (اند شده ساختهقطعه زميني مشخص 
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  

 ايتعريـف شـده   به عبارت ديگر خانه در يك حريم    
  خته عنــوان چهــارديواري شــناكــه امــروز در جامعــه بــه

نيـاز   تمامي فضاهاي مورداغلب شود، شكل گرفته و مي
روستايي در اين چهارديواري محدود و معين ساماندهي 

در روسـتاي ابيانـه   كـه  دهـد  مطالعات نشان مي. اندشده
ــايي     ــاي فض ــت و نيازه ــاوت اس ــامالً متف ــوع ك موض

يان در اجـزاي جـدا از هـم و پراكنـده در سـطح      ئروستا
هـاي متعـددي از   بررسـي نمونـه   .انـد شـده  روستا تأمين

  دهـد كـه در اغلـب    مـي  هاي روستاي ابيانـه نشـان  خانه
 ي از فضاهاي مورد نياز يـك خـانوادة  بخشفقط ها خانه

بـر  روستايي وجود دارد كه عمدتاً فضـاي زيسـتي را در  
  .)3و  2اشكال ( گيردمي

صـورت مجموعـه   الگوي رايج مسكن روستايي بـه .1شكل
سـت كـه در قطعـه    منسجمي از فضاهاي زيست و معيشت ا

 .انداي مشخص گرد هم آمدهزمين و محدوده
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ــد در    ــه معيشــت و تولي ــوط ب ــدان فضــاهاي مرب   فق
از جملـه   ؛كندمي ايجادرا در ذهن  ياالتسؤهاي ابيانه خانه

د؟ بـراي انبـار   كننـ هاي خود را كجا نگهداري مياهالي دام
مواد غذايي ماننـد گنـدم و    علوفه و هيزم، تهية نان، ذخيرة

  داري ابـزار و محصـوالت دامـي و كشـاورزي     غالت، نگه
درآمـد   يا معيشت و نحـوة اند؟ آاي انديشيدهچه چاره... و 

بـه ايـن فضـاها     ياي است كه نيازنه به گونهيان ابيائروستا
ندارند؟ آيـا زنـدگي در ايـن روسـتا بـا روسـتاهاي ديگـر        

تـا  الزم اسـت   ،براي پاسخ به اين سواالت متفاوت است؟
ها تشريح و سپس با معرفـي نيازهـاي   ايابتدا زندگي ابيانه

  .دشوهاي كالبدي بررسي ها، پاسخفضايي آن
  
ــه، نيا     ــدگي در ابيان ــايي و  زن ــاي فض   زه

  هاي كالبديپاسخ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

اهــالي ابيانــه ماننــد همــه روستانشــينان در زنــدگي  
هـا و نيازهـاي مهـم    شان داراي دو دسته فعاليـت روزمره

از نيازهاي اوليه و ضـروري بـراي    :نداهستند كه عبارت
بـراي  . هاي مربوط به معيشـت زيست و نيازها و فعاليت
هـا در  و دسته نيازها و فعاليـت برآوردن هر يك از اين د

يان فضاهاي خاصي مورد نيـاز اسـت كـه    ئزندگي روستا
هـاي كالبـدي   هاي مختلـف پاسـخ  ها به صورتبراي آن

 ة نحوةبا مطالعه دقيق و وسيعي كه دربار. داده شده است
ها و به تبـع نيازهـاي فضـايي    زندگي و معيشت خانواده

ــت، در  آن ــام گرف ــه انج ــتاي ابيان ــا در روس ــوع  ه   مجم
  هاي كالبدي اهالي ابيانه بـه ايـن نيازهـاي فضـايي    پاسخ

  .شدبندي صورت زيردستهبه 
مجموعــه فضــاهاي منســجم و پيوســته در محــل  .1

  سكونت خانوار 
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در ابيانه بخشي از فضاهاي الزم براي رفـع نيازهـاي   
، خـورد و  اوليه مربوط به زيست مانند خواب و اسـتراحت 

ي البسـه، انبـار مـواد    خوراك، پذيرايي از ميهمان، نگهـدار 
صورت مجتمـع و پيوسـته در   به... لبنيات و  غذايي و تهية

  .اندمحل سكونت خانوار تأمين شده
زء خانه، اتاق يا بـه زبـان   ترين جدر اين ميان مهم 
يـن عملكردهـا در آن   ابيشـتر  است كـه  » يورت«محلي 

هـا و  انجام هـر يـك از ايـن فعاليـت    براي . شودانجام مي
اجزايـي ماننـد   در اتـاق  تأمين آسـايش و راحتـي سـاكنان    

  محـــل نگهـــداري  و طاقچـــه، بخـــاري، تنـــور، كرســـي
االمكان از فضاي موجود به  ايجاد شده تاحتي هارختخواب

  ). 4شكل (د شونحو بهينه استفاده 
، 1عالوه بر آن فضاهاي جانبي از جمله دسـتدون 

، انبار و حتي بخشي از فضاي عمومي يـا  داالن، پستو
كوچه نيز براي تأمين نيازهاي روزانه به كمك گرفتـه  

براي مثال آتش منقل ممكن است در بخـاري يـا   . شودمي
  رـل خانه، داالن يا حتي جلوي ورودي در معبـاق داخـجا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ). 5شكل (عمومي آماده شود 
   

  
  
  
  
  
  
  
  
   

ز فضاهاي الزم براي رفـع نيازهـاي   در ابيانه بخشي ا
اوليه مربوط به زيسـت ماننـد خـواب و اسـتراحت،     
خورد و خوراك، پذيرايي از ميهمان، نگهداري البسه، 

صورت مجتمع به... انبار مواد غذايي و تهيه لبنيات و 
  .اندو پيوسته در محل سكونت خانوار تأمين شده
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در همان اتاق اصـلي محـل    پذيرايي از ميهمان اغلب
  زندگي خانواده در بخـش تميزتـر بـا زيرانـداز بهتـر و در      

اتاقه در بهترين اتاق از نظـر كيفيـت انـدود و    هاي دو خانه
شود و فضاي مجزايي بدين منظور وجود انجام مي زيرانداز
ـ  با اين حال برخي خـانواده  .ندارد ول بـه لحـاظ   هـاي متم

ع مـالي، فضـاي كـافي و    موقعيت اجتماعي و سياسي، وس
هاي غيربومي، اتاق مجزاي ميهمان يا به زبـان  ورود ميهمان

دارنـد كـه گـاه حتـي داراي دو بخـش       "ماخونمه"محلي 
راي ـت و بـــن اســـنشيــتانـابســـنشــين و تزمســتان
از  گيري و حل اختالفات نيـز تصميمو ردان ـايي مـگردهم

عنوان يع هم بههاي وسعالوه بر آن بام .شودمي استفاده آن
 2"ميـون بـومي  "مراسم عروسي فضاي پذيرايي جمعي در 

در مراسم عزاداري نيز تا چهلم شخص متوفا . كاربرد دارند
ها آتش برپا شـده  خانهجلوي در هر شب جمعه در فضاي 

انـد  خواني آمـده و از اهالي كه براي عرض تسليت و فاتحه
ر حـال  دايـن مراسـم   . دشـو با حلوا و خرما پـذيرايي مـي  

  .شودبه جز برپا كردن آتش همچنان برگزار ميحاضر 

پذيرايي از ميهمان اغلب در همان اتاق اصـلي محـل   
زندگي خانواده در بخش تميزتر با زيرانداز بهتر و در 

اتاقه در بهترين اتاق از نظر كيفيت اندود هاي دو خانه
شـود و فضـاي مجزايـي بـدين     انجام مي و زيرانداز

  .اردمنظور وجود ند
  

براي در رابطه با خورد و خوراك فضاهاي مختلفي 
هـا و  سـازي و صـرف نوشـيدني   تأمين، نگهداري، آماده

در فضـاي  اغلـب  سـازي غـذا   آمـاده . وجود دارد غذاها
گيـرد و وسـايل   ايوان يا بام صورت مي و نشيمن، داالن

اي از انبار قـرار  مورد نياز آن اغلب در دستدون يا گوشه
صرف غذا نيز اغلب در صـورت مسـاعد    .شوندداده مي

ها يا ايوان و در زمستان در نشيمن بـر  بودن هوا در صفه
  .گيردروي كرسي صورت مي

ذخيره و نگهداري مواد غـذايي  براي فضاهاي الزم 
براي مصارف روزانه، ماهانه و ساالنه نيز حـائز اهميـت   

گندم و آرد مصرفي سال درون كيسه يا گـوني در  . است
هايي كه در كف اتاق تعبيه يا درخمره 3بار، نهونسوله، ان

  . شوندمي شده، ذخيره
صــورت ماهانــه پختــه و داخــل نــان اغلــب بــه

خانـه  هـاي چـوبي در دسـتدون يـا صـندوق     صندوق
  . شودنگهداري مي

هـا از رطوبـت،   براي نگهداري غـالت و حفـظ آن  
هــا ن از ســاليان دور در خانــهاگزنــد حشــرات و ســارق

ايجــاد شــده و ســاير مــواد غــذايي و  ســيلوي شخصــي
ماننـد   ،خواروبار هم در ظروف مناسب در محلي خنـك 

  . شوندنگهداري مي 4ايوان يا چيل و انباري
عمدتاً نيـاز بـه فضـايي بـراي      ،بدين ترتيب در ابيانه

ذخيره مواد مختلف غذايي است، نـه بـراي طـبخ و آمـاده     
خانه وجود عنوان آشپزفضاي مستقلي به بنابراين. سازي آن

نداشته يا بسيار نادر بوده و بيشـتر فضـاهايي ماننـد انبـار،     
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ــت    ــاز اس ــورد ني ــندوق م ــيلو و ص ــتدون، س ــر  .دس   از ديگ
هاي مهم خانواده در طـول سـال نيـز تهيـه و ذخيـره      فعاليت

ست كه به منظور گرمايش و طبخ غذاگياهي و دامي سوخت 
والت با توجه به حجم زياد بايـد در فضـايي محفـوظ از نـز    

مصرف روزانه سوخت در كنار بخـاري،  . جوي ذخيره شوند
ها يا زير پلكان و در دستدون، انباري، گوشه اتاق، داالن، صفه

صورت جزئي از بنـاي اصـلي خانـه يـا     درجه بعد در انبار به
  فضــايي مجــزا در جــاي ديگــري از روســتا و در نهايــت در 

  ).7و  6شكل (شوند هاي اطراف روستا ذخيره ميكنده
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

عمدتاً نياز به فضـايي بـراي ذخيـره مـواد      ،در ابيانه
. مختلف غذايي است، نه براي طبخ و آماده سازي آن

عنـوان آشـپزخانه وجـود    فضاي مستقلي بـه بنابراين، 
نداشته يا بسيار نادر بـوده و بيشـتر فضـاهايي ماننـد     

  .تانبار، دستدون، سيلو و صندوق مورد نياز اس
  

 فضاهاي مشاع و اشتراكي بين اهالي روستا  -2
صـورت  در ابيانه بخشي از فضاهاي مورد نيـاز بـه  

  مشاع و اشتراكي بين اهالي روسـتا مـورد اسـتفاده قـرار     
شستشـوي   ،ييتـوان نـانوا  گيرد كه از آن جملـه مـي  مي

، حمام عمومي، توالـت  )كنار جوي آب(ظروف و لباس 
و و گــذران اوقــات هــاي تجمــع، گفتگــعمــومي، محــل
و چِرِشـگاه  ) كوبيدن گنـدم و ذرت  براي(فراغت، هاون 

  5 .را نام برد) سيب براي تهية شيرة(
ترين مادة غذايي توسط عنوان مهمدر گذشته نان به

ها تنـور وجـود   در برخي خانه. شدمي خود خانواده تهيه
عمـومي بيـرون    ييها عمدتاً از نانواولي خانواده ؛داشت
كردند صورت مشترك بين همسايگان استفاده ميخانه به

  ). 8شكل (
اغلـب  هـاي  ييدر ابيانـه نـانوا   مهـم هاي از ويژگي
به طوري كه در هر محله فردي، زمين . وقفي بوده است
را وقـف كـرده بـود و اهـالي در آن      يييا ساختمان نانوا

ديــدگي آن را ســاختند و در صــورت آســيبتنــور مــي
كشـي  لوله پيش از اجراي شبكة از طرفي .كردندتعميرمي

آب در ابيانه، امكان دسترسي مسـتقيم بـه آب در اغلـب    
شستشـوي   و ها فراهم نبود و براي نيازهاي روزمرهخانه

ظروف و البسـه بـه مسـير اصـلي آب در ميانـه روسـتا       
ــه ــ مراجع ــ يـم ــد و بدي ـــكردن ـــن ترتي   ي از ـب بخش
و  كـه امـروزه در فضـاي آشـپزخانه    هاي روزمره فعاليت

اوليـه   شود، در گذشته به دور از هستةمي مانند آن انجام
در واقع كنـار   .گرفتكنار جوي آب صورت ميو خانه 
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از  طور مشاع و اشتراكي بين اهـالي، بخشـي  بهنهر آب نيز 
  .دادفضاهاي خانه به مفهوم امروز را تشكيل مي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ه از جملــ ؛بــه داليــل متعــددي گذشــتههمچنــين در 
تأمين مشكل ها نسبت به جريان آب، موقعيت استقرار خانه

احداث  گرمايش، فقدان امكانات فني، هزينةسوخت براي 
اضالب امكـان اسـتحمام در   ـكل دفع يا هـدايت فـ  ـو مش

داشت و اهالي از دو حمام عمومي روسـتا  ـود نـانه وجـخ
  . كردنداستفاده مي

  
ذايي توسط خود غ ترين مادةعنوان مهمدر گذشته نان به

هـا تنـور وجـود    در برخي خانه. شدخانواده درست مي
از نانوايي عمـومي بيـرون   بيشتر ها ولي خانواده ؛داشت
كردند صورت مشترك بين همسايگان استفاده ميخانه به

ــكل ( ــي). 8شـ ــاي از ويژگـ ــم هـ ــه مهـ   در ابيانـ
  .هاي وقفي بوده استنانوايي

تر سنگي مشكل احداث چاه آب يا فاضالب در بس
ــه   ــوذ آب فاضــالب واحــدهاي باالدســت ب   روســتا، نف

هاي ساخت تر در شيب بافت، محدوديتهاي پايينخانه
فضـاي بـاز مناسـب     نبـود  به لحاظ فشردگي واحدها و 

سرويس بهداشتي  ،هاموجب شده بود كه در اغلب خانه
بـه نـدرت در برخـي منـازل بـا      بنابراين، . احداث نشود

باغچـه و فضـاي بـاز مناسـب     شرايط خاص كـه داراي  
هـاي  در مكـان  ،روايـن از. وجود داشـت مستراح بودند، 

با مالكيت خصوصي سـاخته شـده    هاييمناسب آبريزگاه
حق اسـتفاده از كـود    بود كه كاربرد عمومي داشتند؛ ولي
در نتيجـه نگهـداري و   . حاصل فقط در اختيار مالك بود

و كمتر  شدها به خوبي انجام ميآوري فاضالب آنجمع
بـدين ترتيـب بخشـي از    . دشموجب آلودگي محيط مي

نيازهاي ضـروري و مسـتمر اهـالي در فضـاهاي جنبـي      
  .شده استخارج از هسته اصلي خانه ساماندهي 

  
از جملــه  ؛بـه داليـل متعـددي    گذشـته همچنـين در  

ها نسبت به جريان آب، مشـكل  موقعيت استقرار خانه
نـات فنـي،   امكانبـود  تأمين سوخت براي گرمـايش،  

هزينه احداث و مشكل دفع يا هدايت فاضالب امكان 
استحمام در خانه وجود نداشت و اهالي از دو حمـام  

  .كردندعمومي روستا استفاده مي
  

عــالوه بــر آن تجمــع، گفتگــو و گــذران اوقــات      
هــا و ويــژه مــردان اغلــب در گــرهفراغــت اهــالي بــه

 از طرفـي . گيـرد گذرهاي مختلف روستا صورت مـي 
چينـي، بافنـدگي و   صنايع دستي كوچك ماننـد گيـوه  

اواخـر پـاييز و   در دوزي كه بيشتر توسط زنـان  لباس
 داري ـاهش فعاليت كشاورزي و دامـا كـب و انـزمست

ـ ـاصي را در خـ ـاي خـ ـجـ شـود،  يـام مـنجا  هـانه ب
دهد و گـاه روزهـا زنـان بيـرون     وداختصاص نميـخ

.هاي عمومييينانواازيكي.  8شكل   
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ده و ضـمن  هاي خاصي دور هم جمع شـ خانه در مكان
  ). 9شكل ( 6پردازندها ميديدار و گفتگو بدين فعاليت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 فضاهاي پراكنده در روستا  -3

ويژه فضـاهاي  بخشي از فضاهاي مورد نياز به ،در ابيانه
هـا،  ها، سـول ها، كندهبط با معيشت خانوار مانند طويلهتمر

اري، هيـزم  انبارهاي علوفه، وسايل كشاورزي، دامد(انبارها 
صورت پراكنـده  ها بهو كارگاه) وسايل متفرقه و و سوخت

شـامل   ؛انـد و بـراي صـنايعي   در سطح روستا شكل گرفته
بـافي،  كشـي، زري خراطي، قاشـق تراشـي، نجـاري، گيـوه    

كارگاه مجزايـي اختصـاص يافتـه كـه     ، آهنگري و زرگري
يا حداقل با فضاي واسـطي بـين   اصلي  اغلب جدا از خانة

  7 .ها ايجاد شده استآن

ــ معيشــت ي، زراعــت، دامــدار ةســاكنان ابيانــه بــر پاي
هـر يـك از   . بوده است باغداري، صنايع دستي و خدمات 

وسايل و ابراز كار خاصي دارند و براي داشت، اين مشاغل 
هـا فضـاهاي كالبـدي    برداشت و نگهداري محصـوالت آن 

طـور كلـي در   از بوده اسـت كـه بـه   ـوردنيـاي مژهـوي
ــه  مــذكور بخشــي وســتاها فضــاهاير از فضــاي خان

  .شونديممحسوب 
  

چينـي، بافنـدگي و   صنايع دستي كوچك مانند گيـوه 
دوزي كه بيشتر توسط زنـان در اواخـر پـاييز و    لباس

با كاهش فعاليـت كشـاورزي و دامـداري     زمستان و
جـاي خاصـي را در خانـه بـه خـود      شود، انجام مي

ان بيرون خانـه در  دهد و گاه روزها زناختصاص نمي
هاي خاصي دور هم جمع شده و ضمن ديدار و مكان

  .پردازندمي هاگفتگو بدين فعاليت
  

زراعت در ابيانه به سه طريق كشت و كار در دشـت  
، در مـزارع  )هامالكان يا كارگران آنتوسط (پايين و باال 

يـا مالكيـت اراضـي در    ) هاتوسط رعيت(اطراف روستا 
  . گرفتمي ساير روستاها انجام

در هـر صـورت زارعـان     هـا برخـي تفـاوت  به رغم 
 ،متناسب بـا تعـداد و نـوع وسـايل و محصـوالت خـود      

و  8نيازمند محلي براي نگهداري وسايل و ابـزار زراعـت  
         .همچنين انبار و فرآوري محصـوالت كشـاورزي بودنـد   

بدين منظور فضاهاي متعددي كنار هسته اصلي خانه يـا  
شـكل  (طور پراكنده در روستا كونت بهخارج از محل س

هـاي متعـددي خـارج از بافـت     نـده كصـورت  يا به) 10
  .روستا ايجاد شده است

هـايي ماننـد   وسايل و ابزار زراعت اغلب در مكـان   
 9هـا و كَنـده  ها يا كنار طويلهدستدون، انبارهاي زير خانه

گنـدم،  شامل  ؛محصوالت كشاورزي. شدندنگهداري مي
در دستدون و انبـاري   10"تا"داخل  اغلب جو و ذرت را

هــاي گلــي در و در صــورت حجــم كــم داخــل خمــره
دليـل حجـم زيـاد در    كاه را به. كردنددستدون ذخيره مي

 هداري ـا نگـهلهـار طويـزرگ كنـارهاي بـها و انبدهـكَن

21 
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زاد را ها آسان باشد و كـاه مـا  كردند تا استفاده از آنمي
 علوفـة . فروختندكوب به ديگران ميبه اصطالح سرِ خرمن

هـاي هـرز هـم پـس از     دامي مانند شبدر، يونجـه و علـف  
خشك شدن در محيطي باز يا روي بام، بـه انبـار يـا كَنـده     

عنوان نوع ديگري از معيشـت در  دامداري به. شدمنتقل مي
صلي ا ورت در داخل بافت يا خارج از هستةابيانه به دو ص

   .شده استروستا انجام مي

 اهالي روستا تعـداد محـدودي   بيشتر ،در داخل بافت
 دليل نحـوة بهكردند كه دام و طيور در خانه نگهداري مي

ها بـا يكـديگر و   نگهداري، نوع غذاي دام، سازگاري دام
   بــراي هــا حتــي ممانعــت از تركيــب فضــوالت آن   

نياز بود يي فضاهاي مجزابه  هاي آتي اغلب برداريبهره
احشــام را بهــار و . و اغلــب حــداقل دو طويلــه داشــتند

كوچـك،   و گوسـالة ) 12شـكل  ( 11"بهاربند"تابستان در 
احشـام در فضـاي مسـتقل     ةبره يا بزغاله را جدا از بقيـ 

ــادون" ــه  12"گوج ــا در گوش ــداري ي ــه نگه    اي از طويل
تـر از  نيز با ابعادي بـزرگ  "اُشترخون"فضاي . كردندمي

ر گذشته محل نگهـداري شـتر بـود كـه امـروز      طويله د
  ). 11شكل (كاربري دارد مشابه طويله 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
علوفه و غذاهاي دام با توجه به تعداد در اين حالت  

انبارهـاي متعـدد   هـا و  كَنده طور مجزا درها بهو نوع دام
بقـة  ط روستا اغلب با توجه به شيب . شوندنگهداري مي

مجـزا بـه   و  ه فضاهايي يك طبقهو گامحل سكونت  زير
مطالعـه  با اين حـال  . اختصاص يافته است طويله و انبار

دهد كه اغلب محل سكونت خانواده ها نشان ميمالكيت
  هــا و انبــار اســت و حتــي برخــي     جــدا از طويلــه 

22 
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زيـرين طويلـه بـوده، دو    كـه طبقـه    هاي دو طبقةساختمان
  . اندمالكيت متفاوت داشته

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

داراي طويلـه و   ،يـك خـانوار ممكـن اسـت     ،روايناز
در  خــود كونتـدا از محــل ســـلف جـــاي مختـــانبارهــ

  .روستا باشد
  

زيـر محـل    اغلـب طبقـة  با توجه به شيب بستر روسـتا  
و مجزا بـه طويلـه و    و گاه فضاهايي يك طبقهسكونت 

ها مالكيت مطالعةبا اين حال . اختصاص يافته است انبار
د كه اغلب محل سكونت خـانواده جـدا از   دهنشان مي

  .ها و انبار استطويله
  

 تـرين عنـوان يكـي از مهـم   نوع ديگر دامداري نيـز بـه  
 40ممرهاي درآمد اهالي روستا در مقيـاس زيـاد بـالغ بـر     

ـ     وسـيله  ههزار رأس دام توسط جمع كثيـري از اهـالي يـا ب
 24چوپـان خـارج از بافــت مسـكوني روســتا و حتـي تــا     

 ،در ايـن شـيوه  بنابراين . گرفتآن صورت ميكيلومتري 
ا ـايي داخـل روستـ  ـگونه فضـ ها هيچبراي نگهداري دام

ــ ــورد ني ــايل و  ـم ــداري وس ــراي نگه ــا ب ــود و تنه از نب
ــكوني     ــدهاي مس ــايي در واح ــي فض ــوالت دام محص

  . يافتمياختصاص 
  هـا اكثـر   هـاي ،  جـز رعيـت   فعاليـت اين عالوه بر  

ي هاي خدماتي و صنايع دسـت ها و شاغالن حرفهخانواده
صـورت پراكنـده بـاغ داشـتند     در يك يا چند مكـان بـه  

و اين فعاليت روزمره و دائمي نيز از دو  )1362لمتون، (
تـأثير مهمـي بـر     "ابزار توليد و محصوالت باغي"جنبه 

  . ها داشته استزندگي و فضاهاي زيستي خانه آن
، ابزار و وسايل مختلف باغـداري در فضـاهاي انبـار   

اغلـب  و برخي وسايل مانند بيل و كلنگ  13سولكَنده يا 
  كنــار طويلــه يــا در انبارهــاي نزديــك خانــه قــرار داده  

آوري و نگهداري هر يك از محصـوالت  جمع. شوندمي
يند خاصي اها، علوفه و چوب نيز فرانواع ميوهشامل باغ 

كند و نيازمند فضاهاي متفاوتي اسـت كـه بـه    را طي مي
  .اندگرفتهيا خارج خانه شكل تناسب داخل 

هاي انجام شده حاكي از آن است كـه  مطالعات و بررسي
هاي مختلف، فضـاهايي  انجام فعاليتبراي در روستاي ابيانه 

متناسب با نوع و ميزان نياز و نحوه ارتباط بـا ديگـر فضـاها،    
سـطح روسـتا و   در طور پراكنده درون خانه يا بيرون از آن به

  . اندف روستا ايجاد شدهحتي خارج و اطرا
ــكال در  ــاهاي   14و  13اش ــه فض ــت مجموع موقعي

مختلف دو خانـه واقـع در بلـوك پـل و محلـه يسـمان       
  .نمايش داده شده است

اي را بــدين ترتيــب نيازهــاي يــك خــانواده ابيـــانه 
مجموعه فضاهايي منفك و جدا از يكديگر ولي وابسـته  

 ضـا بـا  گاه براي رفع يـك نيـاز چنـد ف   . كندميبرطرف 
هاي مختلف ايجاد شده و گاه يك فضا پاسخگوي اولويت

  . عملكردهاي مختلف است

23 
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شده حاكي از آن اسـت كـه   هاي انجاممطالعات و بررسي
هــاي مختلــف، انجــام فعاليــتبــراي در روســتاي ابيانــه 

ارتبـاط بـا    تناسب با نوع و ميزان نياز و نحـوة فضاهايي م
طور پراكنده در  آن بهديگر فضاها، درون خانه يا بيرون از 

  .اندروستا و حتي خارج و اطراف روستا ايجاد شده
  
برداري از فضاها نه در ابيانه اوالً به منظور حداكثر بهره 

تنها فضاها چنـد عملكـردي هسـتند، بلكـه از جـزء جـزء       
رفـع   بـراي عناصر فضا مانند كف، ديوار و حتي سقف نيز 

فضاهاي مورد استفاده  شود ثانياًنيازهاي فضايي استفاده مي
  . صورت پراكنده در روستا قرار دارندعمدتاً مجزا و به

  
 نتيجه   

از اجــزا و  )بــه زبــان محلــي» كـــَيا « (اي ابيانــه خانــة
  اي در سرتاسـر روسـتا تشـكيل    فضاهاي متنـوع و پراكنـده  

تـك ايـن فضـاها ريشـه     در تك "خانه"كه مفهوم شود مي
  . دوانده است

ــارت دي  ــه عب ــه  ب ــه مجموع ــر خان ــاهاي گ اي از فض
غيرمنسجم كوچك و بزرگ در روستا را به خود اختصاص 

مفهوم خانه در ابيانه بـا مفهـوم عـام بـه      ،روايناز. دهدمي
شـود، كـامالً   كه امروز تصور مي "چهار ديواري"اصطالح 

  .تفاوت دارد
گردشگران و بازديدكنندگان از روستاي ابيانـه   بنابراين،

 ؛صـورت بنـايي  اي را بهاوليه خود خانه ابيانهدر مشاهدات 
ها و فضاهاي مسكوني وابسـته تصـور   شامل مجموعه اتاق

امـا   ر ساختمان يك خانواده سكونت دارد،كنند كه در همي
تر حاكي از آن است كـه خانـه در حقيقـت    مطالعات عميق

مجموعه فضاهايي است كه در روسـتا يـا حتـي خـارج از     
  .اندبافت پراكنده

  عمــومي ييبــه طــوري كــه خــانواده نــان را در نــانوا 
انبـار   .اش اسـت خانـه فضايي در جايي جـدا از پزد كه مي 

بـه دور از محـل   اش ممكن است اتـاقي  وسايل و آذوقه
اي در گوشـه  چهارپايش را درون طويله .اش باشدزندگي

   .بنددديگري از ده مي
ـ   هاي مـازاد را دركنـده  دام يا ميوه ه هـاي پـاي كوهپاي
رود براي استحمام به حمام عمومي مـي  .كندنگهداري مي

عمومي كه فضايي در كنار معبر بـراي او و   مستراح  و از 
هاي خانه در آفتاب كند و زنهمسايگان است، استفاده مي

ريسند، گويا آنجا نيز بخشـي  مي نشينند و نخمي كنار معبر
  .ستانة آن هاازخ

  
مفهومي از خانه در  زندگي و طور مسلم چنين شيوةبه

هـاي روسـتايي منـاطق    ابيانه كه متفاوت از اكثر خانه
ديگر است و اين امر كه خانه از مجموعه منسجمي از 
فضاهاي مختلف درون يك قطعه زمين تشكيل نشده، 
ناشي از داليل و عوامل خاصي اسـت كـه نيـاز بـه     

 .مطالعات مستقلي دارد

  
تا جـاي روسـ  اي در هـر  ابيانـه  بدين ترتيب خانوادة

را گسـترش داده   اتاقي بسازد يا مالك شود، خانـة خـود  
زيستي و معيشتي خـود را   هاياست و بخشي از فعاليت

  .دكردر آن جاري و ساماندهي خواهد 
شـويم كـه   هايي مواجه مـي اغلب با خانواده ،روايناز 
  اي محدود بـه يـك يـا دو اتـاق دارنـد و در اغلـب       خانه
ضاهاي مـورد نيـاز يـك خـانواده     ف ها تنها بخشي ازخانه

 .روستايي وجود دارد

زندگي و مفهـومي از خانـه    م چنين شيوةمسلطور هب
ايي ـهـاي روستـ  انهـر خـ ـاوت از اكثـه متفـانه كـدر ابي

 اسـت و ايـن امـر كـه خانـه از مجموعـة       ديگـر مناطق 
رون يـك قطعـه زمـين    منسجمي از فضاهاي مختلـف د 
عوامل خاصي است كـه  تشكيل نشده، ناشي از داليل و 

  .نياز به مطالعات مستقلي دارد
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  .اي در محله يسمانمجموعه فضاهاي خانه.13شكل
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نوع زندگي در روستاي ابيانه پيامـدهاي خاصـي را بـه    
توان به نظـام  ها ميترين آندنبال داشته است كه از مهم

فرد مقررات مالكيت و قوانين خـاص  بهپيچيده و منحصر
مديريتي كه طي ساليان طوالني سكونت در ابيانه پديـد  

  .، اشاره كرددهآم
  

اين نوع زندگي در روستاي ابيانه پيامدهاي خاصـي را  
توان بـه نظـام   ها ميترين آنبه دنبال داشته است كه از مهم

فرد مقررات مالكيـت و قـوانين خـاص    بهپيچيده و منحصر
مديريتي كه طي ساليان طـوالني سـكونت در ابيانـه پديـد     

  .آمده، اشاره كرد
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 .1364، انتشار، تهران آن،

 زمينـة فرهنـگ شناسـي،    . االميني، محمودروح -
 .1368، عطار، تهران

اصـفهان   هاي باستاني ناحيةراه. سيرو، ماكسيم -
ها، سـازمان ملـي حفاظـت آثـار     و بناهاي وابسته به آن
 .1357، باستاني ايران، تهران

فلسـفه و فرهنـگ،  بـزرگ    . تكاسيرر، ارنسـ  -
نادرزاد، وزارت فرهنگ و آموزش عالي، مركـز ايرانـي   

 .1360مطالعه فرهنگها، تهران
مالك و زارع در ايران، اميري،  . س.ك.لمتون، ا -

 .1362، علمي و فرهنگي، تهران
پيونـد،  سـيماي روسـتاي ايـران،    . مؤمني، باقر -
 .تهران

طرح حفاظت جامع . ن مشاور باغتختامهندس -
روستاي تاريخي ابيانـه، سـازمان ميـراث فرهنگـي و      از

 .1387، گردشگري، تهران
پژوهشــي در  . ن مشــاور باغتخــت امهندســ -

ــه، تهــران  ــاريخي ابيان ، معمــاري مســكوني روســتاي ت
1378-1389. 
  . نظــري داشــلي بــرون، زليخــا و ديگــران     -

مردم شناسي روستاي ابيانه، سازمان ميراث فرهنگـي و  
 ةم شناسي با همكـاري ادار گردشگري، پژوهشكده مرد

 .1384، كل امور فرهنگي، تهران
اي بر روستاشناسي ايران، مقدمه. وديعي، كاظم -

 .1352، ، تهران2دهخدا، چاپ 
، فرهنگ مردم، پرنگـار، تهـران  . وكيليان، احمد -
1385. 

  

26 



 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

