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 مقاله علمی

کارکردی مسکن -معرفی و تحلیل ساختاری ،معماری اوُباداش

 غرب ایران  رو قاراداغ آذربایجان، شمال      ییالقی ایل کوچ

 6،  سارا زينی حسنوند8زاری آرش تيرانداز الله
 (41/41/1044، تاریخ تأیید: 11/40/1044)تاریخ دریافت:  

 چکیده
خشک  هاي مناطق اقليمی نيمه شناختی واحد، که از مشخصه کوچ منظم عمودي درون يک قلمرو بوم

هاي بارز ايل  گی است، با نظام معيشتی و اجتماعی و اقتصادي مستقل بر پايه دامداري ناب، از ويژ
بوم حاکم بر منطقه سبب شده است تا ايل  هاي محيطی و زيست رو قاراداغ است. در واقع شاخصه کوچ
هاي تدفين از بازه  را در مقوله کوچ و استقرارهاي موقت و حتی سنت رو قاراداغ، الگوي خاصی کوچ

زمانی عصر آهن تا عصر حاضر دنبال کند. موضوع مورد مطالعه اين پژوهش، مسكن ييالقی ايل 
است که از منظر معماري و شكل ساختمان مورد بحث قرار « اوُباداش»محال قاراداغ يعنی  رو کوچ
شود. اين تحقيق وجود هماهنگی بين فضا و  غير فرهنگ و جغرافيا تفسير میگيرد و ارتباط آن با مت می

رساند. ارتباط فضا و سازه به گونه سازگاري در  به اثبات می« اوُبا»سازه را نيز به طور ضمنی در مورد 
رو قابل تأمل است. فرض اصلی اين است: الگوي معماري اوُباداش که  در مقام کوچ« اوُبا»ابعاد زندگی 

رو به معماري يكجانشين در نظر گرفت، تابعی از نمادهاي  توان آن را مرحله گذر معماري کوچ می
خشک است، سازگار شده  هاي اقليم منطقه، که جغرافياي نيمه فرهنگی است که با مشخصه-اجتماعی

شناسی است و براي مستندسازي آثار  است. روش اصلی مورد استفاد در اين پژوهش، رويكرد مردم
 ها و فنون معماري از جمله رولِوه استفاده شده است. معماري موجود، از شيوه

 : شاهسون، فرهنگ اوبا، قاراداغ، مسكن ييالقی، معماري اوباداش.ها ه كليدواژ
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 مقدمه
غرب ايران )کليبر، اهر، هريس، ورزقان(، بر   شرقی در شمال-رشته کوهی با امتداد غربی 8قاراداغ

بيعی قرار گرفته است که اتصال دره رود ارس و دشت مغان را با دشت سر راه گذرگاهی ط
هاي شمالی قاراداغ، اقليمی مرطوب  کند. دامنه تبريز و ساحل شرقی درياچه اروميه برقرار می

متر در  6214است. قاراداغ مرکزي با حداکثر ارتفاع  6باري هاي ارس دارد که شاخص آن جنگل
هاي  شود که اقليمی نسبتاً همسان با دامنه بندي می خشک طبقه هاي صعب و نيمه گروه اقليم

هاي پراکنده است.  هاي کوچک و بوته جنوبی آن دارد. پوشش گياهی آن استپی با درختچه
هاي آذري و  ائوسين با سنگ-شناختی اينجا از سازندهاي ميوسين و پالئوسين ساختمان زمين

که تراکم بااليی از بسترهاي آهكی دارند. فقر ( 24: 8312آواري تشكيل شده است )بختياري، 
 خاك، از نظر کمبود مواد معدنی و حجم قشر، در سراسر ناحيه مشهود است.

سيماي جغرافياي انسانی قاراداغ جوامع ايلی ترك آذربايجانی است که به غلط با نام 
ی با پيچيدگی ( روستاهاي8توان بررسی کرد:  اند که در دو گروه می خوانده شده 3سِوَن شاه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

« داغ»فقير، سياه و .... واژۀ  -معانی مختلفی دارد: مقدم، پيشرو، مرتفع، بزرگ، سلسله، شرق، عامه« قره -قارا» 8
ز مانند وطن و سرزمين دارد. در مجموع قاراداغ مفهومی اوج فيزيكی، معانی ديگري ني -عالوه بر معنی کوه

نقطه  -معنا کرد که با مقوله عالمت ارتفاعی« کوه مقدم و مرتفع»توان  ( دارد که میComplex Meaningمرکب )
اي داغ اوج  کند. از سوي ديگر در تفكر اسطوره ( در مباحث جغرافيايی و معماري برابري میBench markمبدأ )

اي در روبرو بودن قاراداغ با  )زمينی( و باغ اوج غيرفيزيكی )آسمانی( است. مصداق اين تفكر اسطورهفيزيكی 
؛ 8311؛ چايلی، 8310قره نک. منظوري،  -قاراباغ، با خط فاصل رودخانه ارس قابل تأمل است )دربارۀ لغت قارا

قاراجاداغ مابين -کاراجاداغ (. در اين خصوص کوهAtalay, 1939؛ 8311؛ چايلی، 8311چايلی و انداچه، 
رو منطقه بوده و الگوي معماري آنها نيز اوباداش،  دياربكر و شانلی اورفا در ترکيه، که ييالق ايالت کوچ

رسد. البته در آنجا نيز محققان معماري اوباداش را مورد بررسی  قاراچادير و کؤمه است، قابل تامل به نظر می
 (.Kiliç, 2014اند )نک.  قرار نداده

باري يا آرازباري به مفهوم عروس ارس، نام بومی و فلكلوريک منطقه جنگلی حاشيه رود ارس است که در  ارس 6
)پس از دومين سفر رضاشاه پهلوي در جريان سياست  8382فرهنگ شفاهی و ادبيات آشيقی ريشه دارد. اما از سال 

ض شده و نام آنها در اسناد رسمی به ارسباران تغيير داده داغ يكی فر قره-بار با قاراداغ تخته قاپو کردن ايالت( ارس
، پس از تأسيس اداره سجل شهر اهر، 8342(. البته پيش از آن در سال 821و  822: 8311نفس،  شد )نک. نيک

دهنده هويت قومی و عشيرتی باشد، ممنوع شده بود )نک. همان،  صدور سجل با القاب ايلی و کلماتی که نشان
 (.333: 8310؛ تاپر، 823

هايی همچون  رو منطقه مغان، قاراداغ، اردبيل، متشكل از طايفه هاي کوچ ها برخی طايفه در دوره سلطنت صفوي 3
لو و ...، براي اولين بار در جريان  چورلو، مغان لو، قارا لو، اينان علی لو، حاج بيگ لو، حسين لو، محمدخان چلبيان

سِوَن )دوستدار شاه(  نظامی با لقب شاه -طريقت و با اهداف سياسی حمايت از دودمان صفوي به عنوان مرشد
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وسعت در مناطق پست که اقتصادي بر پايه کشاورزي ديم و  جمعيت و کم ، کم8اجتماعی کم
ها و مناطق مرتفع در ييالق و در  رو در گذرگاه هاي کوچ«اوُبا( »6محور دارند. -دامداري روستا

ناب مناطق پست در قشالق، که نظام معيشتی و اجتماعی و اقتصادي مستقل بر پايه دامداري 
شناختی واحد است و به  اي به نقطه ديگر درون يک قلمرو بوم متكی بر مهاجرت منظم از نقطه

ندرت زراعت ديم محدود با هدف خودمصرفی است. مردمان اوُبا وابستگی ايلی دارند و خود را 
يل دانند و قلمرو خاص خود را دارند. در ايام پيشين به دل به تيره و طايفه و ايل خود منسوب می

هاي بيشتري تشكيل  رواج کوچ در ميان ايل و نيز مسئله تأمين امنيت، اوُباها از اجتماع آالچيق
توان يافت. اوُباها قائل به فرهنگ  شدند. اما امروزه اوُباهايی متشكل از دو آالچيق نيز می می

 شود. شفاهی و غيرمكتوب هستند که سينه به سينه منتقل می
« اوُباداش-اوُبا»رو با عنوان  چ يک سو در قالب معماري عشاير کو سيماي معماري قاراداغ از

اي نشان داده شد  است که در تحليل ژئوماتيک قاراداغ مرکزي با استفاده از روش بافر چندحلقه
(. ساختار اين نوع 8311تيرانداز،  ؛متري روستاها قرار ندارند )عسكرپور 244که در حريم 

از مصالح منقول و غيرمنقول است که در مجموع با مفهوم دهكده  معماري ايل، استفاده تلفيقی
با  8و روستانشين 6فصلی کوهستانی مرتبط است. از سوي ديگر قالب معماري عشاير يكجانشين

                                                                                                                                           
گی نبود و منشأ يا سازمان ايلی نداشت، بلكه مخاطب گروهی متشكل از  خوانده شدند. اين واژه بيانگر هويت قبيله

رو  امی ايل کوچ. اما به مرور زمان با اغراق و به غلط تمکه از شاه حمايت کرده بودند هاي خرد از ايل بود مجموعه
زمينه پس از  (. با اين پيشTapper, 1966, 1974, 1988؛8310منطقه با اين نام مورد خطاب قرار گرفت )نک تاپر، 

سِوَن )دوستدار ايل( ناميده شدند. در حالی که در  و سرنگونی نظام سلطنت در ايران ايشان با عنوان ائل 8321بهمن 
ی و جمهوري اسالمی( عشاير منطقه فوق براي ناميدن خويش از عنوان کلی گفته )نظام شاهنشاه هر دو برهه پيش

بار( و در مفاهيم  )ايل ارس« آرازبار ائلی»)ايل قاراداغ( يا « قاراغ ائلی»)ايل محال قاراداغ( يا « قارادغ ماحالينين ائلی»
چند تيره متشكل است( و گؤبک  شود( و تيره )هر طايفه از تر از عنوان طايفه )ايل از چند طايفه تشكيل می جزئی

برند )تاپر نيز  بردند و می خانوار است( بهره می-)هر تيره چندين گؤبک دارد( و اوُبا )هر اوبا متشكل از چند آالچيق
 (.314: 8310درباره اين موضوع نيز صحبت کرده است؛ نک. تاپر، 

توانند  اند و می بندي شده بر اساس سن رده اي است که از اجزاي نيمه خودمختار تشكيل و اعضايش منظور جامعه 8
هاي اجتماعی در مبنا بر اساس  ها يا موقعيت در مواقع نياز گردهم آمده و در ديگر موارد پراکنده شوند. تمام نقش

 (.21و   22:  8313اوضاع و احوال زمانه است )هل، 

اند. البته  اغلب در سده اخير يكجانشين شدهرو داشته و  عشايري که سامان اجتماعی و اقتصادي مشابه عشاير کوچ 6
هاي  ناپذير تلقی شود. چه بسا جمعيت تواند به منزله مرحله نهايی يک تحول و تطور بازگشت يكجانشينی نمی

 (.81و  84: 8314زاري، اند )تيرانداز الله يكجانشينی وجود داشته که به طور گسترده به سنت کوچ يا مهاجرت رو آورده
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زيرا جغرافياي طبيعی  -هاي مكانی بسيار گی و فاصله ، با پراکند3يا اوُتوراق 6قاپی عنوان تخته
ی و اقتصادي جامعه مبتنی بر کشاورزي نبوده و جوامع انسانی منطقه، جوابگوي نيازهاي معيشت

ديوارهاي  -8آورد است که غالب آن  شامل معماري با مصالح بوم -به قلمرو وسيعی نياز دارند
ديوارچينی  -6گل در معماري جامعه روستايی، و  هاي چوبی و اندود کاه خشت و چينه با تيرك

هاي  هاي استوار بر تيرك پوشش سقف از شاخ و برگ هايی با ابعاد متوسط و با تخته سنگ
مشهود است. البته پژوهش فوق به بررسی اين  0هاي موقت چوپانان در اوتالق چوبی، که در کلبه
 پردازد. نوع معماري نمی

رو قاراداغ با عنوان  موضوع مورد بحث اين پژوهش، معرفی قالب معماري ايل کوچ
هاي مطرح به اين شرح  عی و جغرافيايی آن است. پرسشو بررسی جوانب اجتما« اوُباداش»

به لحاظ معماري بر چه اصولی « اوُباداش»( ساختمان مسكن ييالقی ايل قاراداغ يعنی 8است: 
کارکردي -اکولوژيكی چه تأثيري بر مجموعه ساختاري-( عوامل محيطی6استوار است؟ 

مكانی  -ماعی بر نظام فضايیاجت-( چگونه ساختارهاي فرهنگی3گذاشته است؟ « اوُباداش»
 تأثير گذاشته است؟« اوُباداش»

اين پژوهش همچنين بر پايه بررسی اين فرضيه تنظيم شده است: الگوي معماري اوُباداش 
رو به معماري يكجانشينی در نظر گرفت، تابعی از نمادهاي  توان مرحله گذر معماري کوچ که می

خشک است، سازگار  يم منطقه، که جغرافياي نيمههاي اقل اجتماعی است که با مشخصه-فرهنگی
 شده است.

                                                                                                                                           
ديم و  کم برخوردار است و اقتصادي بر پايه کشاورزي  گی اجتماعی  ستانشينی است که از سطح پيچيدهمنظور رو 8

 محور دارند. -دامداري روستا
رو اين صفت از  الفظی در چوبی است که به دليل يكجانشين شدن عشاير کوچ قاپی/ قاپو به معنی تحت تَختَه 6

ت يكجانشين کردن اجباري و گسترده ايالت توسط رضاشاه پهلوي به الگوي معماري آنها اقتباس و با اتخاذ سياس
قاپی کامالً مساوي اسكان اجباري  طور رسمی استفاده از اين اصطالح گسترش يافته، به نحوي که به غلط واژه تخته

 (. Tapper, 1966, 1974, 1988قاپو کردن رضاخان، نک.  تفسير شده است )درباره سياست تخته

3  Oturāqگی اجتماعی کم برخوردار هستند و اقتصادي بر پايه  ظور عشاير يكجانشينی است که از سطح پيچيدهمن
محور دارند. همچنين به محل استراحت بين ييالق و قشالق حين کوچ نيز  -کشاورزي ديم و دامداري روستا

 شود. اوتوراق گفته می

0  Otlāqها  ردانی است. چوپانان در فصول بهار و تابستان گلهچراگاه؛ دامداري روستانشينان منطقه سطحی از چراگ
 تواند نياز دام را در طول اين فصول رفع کند. دهند که داراي مراتع وسيع بوده و می را به ارتفاعات نزديک کوچ می
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 پیشینه پژوهش
تر تحقيق درباره امور ايالت آذربايجان، توجه  رو و به طور جزئی مسائل مربوط به جوامع کوچ

بسياري از محققان را در مقاطع مختلف به خود جلب کرده است. محور اصلی اين تحقيقات، آيين 
شناسی ايل بوده است. منابع  سياسی، اقتصاد و زبان-سامان اجتماعیشناسی،  و رسوم، اسطوره

نگاري است.  هاي تاريخی، مطالعات تطبيقی و قوم نگاري اي تک ها، پاره منتشر شده شامل پژوهش
 8م. 81و  81، 81، 82رسد اين مطالعات به نحوي به منابع دسته اول قرن  با اين حال به نظر می

راين با مشكل عدم دقت و با سوء تعبير منابع و بازتوليد ناصحيح آنها به ويژه اند. بناب استناد نكرده
ايم که از آن  سِوَن و خاستگاه ايالت آذربايجان روبرو شده گيري کنفدراسيون شاه در مورد شكل

توان آثار پژوهشگرانی مانند  ِسر جان مالكم، اي جی براون، ِسر پرسی سايكس، گزاويه  جمله می
دونالد ويلبر و ايرا ام الپيدوس را نام برد. البته محققان ديگري با بازنگري و مطالعات  دوپالنول،
اند؛ از جمله والديمر مينورسكی، الكساندرو باوسانی، ايليا  اي از ابهامات را برطرف کرده بيشتر پاره

مطالعات، « بااوُ»پاولوويچ پتروشفسكی، هانس روبرت رويمر، ديويد مورگان، ريچارد تاپر. در مورد 
زاده،  ؛ شريعت (Andrews, 1977هاي معماري از ساختمان آالچيق است محدودتر و شامل توصيف

 6؛ شامک،8316؛ مغانلو، 8310حسينی،  ؛ شاه8318؛ ميزبان، 8314؛ بغدادي، 8326؛ ايمانی، 8326
ن زمينه با تاکنون هيچ پژوهشی منتشر نشده است. البته در اي« اوُباداش»(. اما در مورد 8318

شناسی اشارات قابل توجهی از سئيداوُو موجود است که به  شناسی و مردم رويكرد اسطوره
 (.Seyidov, 1994پردازد ) شناسايی موارد مشابه در ميان ساير اقوام ترك می

 چارچوب نظری
ها اعم از مادي و غيرمادي با گذشت زمان و به تناسب ضرورت و نياز در حال دگرگونی  فرهنگ

(. تغييرات فرهنگی بر بافت کالبدي مسكن به 26-23: 8311تجديد هستند )مالينوفسكی،  و
گذارد. با اتكاء بر نظريه کارکردگرايی در مطالعه  عنوان بخشی از هويت کلی جامعه تأثير می

مسكن، پيوستگی متقابل اجزاء و کليت عناصر اصلی آن حائز اهميت است و دوام و بقاء و نظم 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منظور مدارك و سندهاي مربوط به مرکز اسناد باشكند استانبول، اسناد ديپلماتيک و کنسولی انگليس به ويژه  8
سناد کنسولگري بريتانيا در تبريز، آرشيو سازمان اسناد ملی در تهران و تبريز، و آرشيو اسناد موجود در باکو مربوط ا

 ها به زبان ترکی، فارسی، گرجی و روسی است. به پيش از اشغال و هنگام اشغال منطقه توسط روس
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يابد. با اين ديدگاه هر پديده مادي يا اجتماعی به عنوان  به سودمندي آنها ربط می اجزاء مسكن
شود تا الگوي گردآوري اطالعات و ديد علمی  عنصري است که در رابطه با کل تحليل می

(. در اين ديدگاه جزء و کل بودن 23، 811مناسبی در اختيار پژوهشگر قرار دهد )همان: 
ها در يک سطح کل و در سطحی ديگر جزء  اين معنی که اغلب پديده مفاهيمی نسبی هستند، به

(. البته بايد تأکيد کرد که رويكرد کارکردگرا فرهنگ 824-828: 8318آيند )فكوهی،  به شمار می
دهد و  داند و بيشتر موارد عينی و ملموس را مورد مطالعه قرار می را تابعی از مفاهيم رياضی می

 کند.   ار ناملموس فرهنگ سكوت میدر مورد ذهنيات و ساخت

گيرد. ساختارگرايی  از سوي ديگر گاه فرهنگ از ديد ساختارگرايی مورد مطالعه قرار می
هاي معنايی دست يابد که فرهنگ بر پايه آنها شكل گرفته  بنيان -سعی دارد بر ساختارهاي ذهنی

ز اجزاء يا عناصري است که اي ا يافته است. در اين نظريه مبنا اين است که ساخت ترکيب نظم
ماند، اما ساخت واقعی که شامل شبكه  دهد. شكل ساختی ثابت باقی می يک کل را تشكيل می

(. بدين 2: 8321هاي فراوانی قرار دارد )شافر،  روابط اجتماعی است، در معرض دگرگونی
بر نقش  وه ترتيب تغييرات فرهنگی عاملی تأثيرگذار بر تغييرات الگوي مسكن ايل است که عال

سكونت، به عنوان بخشی از فضاي اشتغال و توليد نيز مطرح است. در تحليل ساختارگرايی 
هاي آن، اجزاء و عناصر سازنده آن و نحوه وجود و  است که به چگونگی نظام اوُبا، زيرمجموعه

 بريم. ها( پی می برقراري ارتباط بين اين اجزا )عناصر، واحدها، زيرمجموعه
باحث ساختاري و کارکردي، مسكن امري چندوجهی است که به دليل اشغال فضا عالوه بر م

اي جغرافيايی نيز مورد بحث قرار گيرد. در  تواند به عنوان پديده و استقرار در بستر محيط می
گيري مسكن، نقش عوامل آب و هوايی، توپوگرافی، پوشش گياهی، تأثير جنس زمين و  شكل

از محيط اطراف بر ساختمان مسكن، موضوعاتی است که بيش از مصالح ساختمانی تأمين شده 
شوند. اين امر تا آن اندازه است که مسكن واقع در هر منطقه، بيانگر  همه به جغرافيا مربوط می

هاي  بخشی از خصوصيات جغرافيايی آن منطقه است. در اين راستا علم جغرافياي نوين در نظام
اختارها و کارکردهاي محيطی، اجتماعی، اقتصادي است، فضايی که متشكل از انواع س-مكانی

هاي  اقتصادي را حاوي خصلت-اکولوژيكی يا اجتماعی-هاي جغرافيايی اعم از طبيعی همه پديده
سان  دهد. بدين وار آنها را مورد تأکيد قرار می کند و عملكرد نظام ها فرض می قانونمند نظام
ها را در ارتباط  کارکردي پديده-ت که ارتباط ساختاريوار در جغرافيا رويكردي اس رويكرد نظام

(. به بيان ديگر هدف 1: 8314دهد )سعيدي،  و همبستگی تنگاتنگ با هم مورد تأکيد قرار می



 

 

 

 

 

 .  كاركردی مسکن ييالقی.. –مقاله علمی/ معماری اوباداش، معرفی و تحليل ساختاری 

 

14 

اصلی يک سازه، محصور و مشخص کردن يک فضا است. اگر فضا و سازه در ترکيب با هم، به 
پذير نباشند، در اين صورت بين  يگر تفكيکيابند، به طوري که از يكد  حد تعادل و توازن دست
هاي  دهد که منطق و قابليت شود. در اين وضعيت هماهنگی رخ می آنها سازگاري برقرار می

اي و مطالبات و نيازهاي انسانی با عنوان مبناي فرهنگی فضا به طور همزمان در  سيستم سازه
زه به گونه سازگاري به اين معنی کنند. تأثير فضا و سا گيري معماري مشارکت می فرايند شكل

است که وجود فضا در ماهيت سازه مستتر است و وجود سازه در برپايی فضاي معماري و 
 هاي آن الزامی است. خواسته

 پژوهش  روش
هاي آزاد  متري از آب 6244تا  6444هاي مطالعاتی اين پژوهش در قاراداغ مرکزي در تراز  نمونه

راه  بَستلی در گلوگاه ييالقی ايل ي تئميرلی و آشاغی تئميرلی و ياغهاي يوخار و شامل اوُباداش
در موسم ييالق و قشالق مشاهده و مطالعه شده و در  8311-8311هاي است که در سال

مورد بازبينی قرار گرفته است. البته بايد تأکيد شود  8044، 8311، 8312، 8316، 8318هاي  سال
(. از اين 8318، 8کنند )نک. شمراز رو زندگی می خانوار کوچ 8444که در منطقه قاراداغ بيش از 

گزينند، از الگوي معماري  ها سكنی می ها و گذرگاه راه در گردنه همه آن دسته که با محوريت ايل
، روش تحقيق و مشاهدات مستقيم پژوهش حاضر بر  ، فرضيه کنند. سؤال اوُباداش پيروي می
شناسی با رويكرد استنتاج قياسی  باستان ناسی محيطی و قومش شناسی، انسان مبناي دانش مردم

شكل گرفته است. بدنه اصلی اطالعات از مشاهدات ميدانی و مصاحبه حاصل شده است. براي 
اي، و اينكه چگونه فضاي  مستندسازي آثار معماري موجود به منظور مطالعات درون محوطه

هاي ورودي و  (، موقعيت درReid, 1989کند ) اوُباداش حرکات ما را در درونش محدود می
( با اين فرض که Foster, 1989ها چگونه است ) ها يا استقرارگاه وآمد در سازه شيوه رفت

( و نيز Simek, 1987هاي چهارگوش، مستقيم است ) هاي گرد، بر خالف سازه دسترسی به سازه
ررسی مقدار ارتباط مردم از نظر ها، و براي ب ها و استقرارگاه مطالعه فواصل مكانی در طرح سازه

ها و فنون معماري از جمله رولِوه )برداشت،  ( از شيوهWhitelaw, 1983اجتماعی با يكديگر )
از  پس نيز ها سفرنامه و مكتوب منابع هاي وضع موجود( استفاده شده است. همچنين تهيه نقشه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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عات به دست آمده با روش قرار گرفته است. در نهايت اطال مورد مطالعه ميدانی هاي فعاليت
تحليلی بررسی شده است؛ زيرا به بررسی روابط و مناسبات موجود ميان متغيرهاي -توصيفی

 پردازد. پژوهش می

 اوُباداش-معرفی اوُبا
خشک است، بين دشت مغان )قشالق: پاييز،  کوچ منظم عمودي که مشخصه مناطق اقليمی نيمه

رو منطقه است  هاي بارز ايل کوچ گی يالق: تابستان( از ويژو ارتفاعات قاراداغ )ي 8زمستان، بهار(
پرور  رو و دام نامند تا عشيره کوچ می« اوُبا»رو قاراداغ اختصاصاً خودشان را  (. ايل کوچ8)تصوير 

 8384قاپو کردن رضاشاه از سال  هاي قاراداغ، که بعد از سياست تخته خود را از ديگر عشيره
اند، متمايز کنند. اوُبا در ميان اقوام ترك آواهاي فونتيكی زيادي  ه.ش. به بعد يكجانشين شده

اما  (Seyidov, 1994: 150)« ساالما»، «سالوُوا»، «اوُي»، «اوُبه»، «اوُوا»، «اوُپا»، «اوُبو»دارد؛ از جمله 
بيشتر مورد استفاده هستند. بر مبناي کتاب ديوان لغات ترك محمود  6«اوُوا»و « اوُبا»آواهاي 

هاي زبان ترکی معانی متعددي دارد: محافظ قوي ايل و خاندان،  شغري، کلمه اوُبا در گويشکا
سنگی، اجتماع انسانی، خانواده، نسل، سكونتگاه، مسكن، آالچيق، مرتع تابستانی در کوهستان،  تل

ت ترين معانی و مفاهيم اوُبا اس محل اتراق فصلی در ييالق و قشالق، نام نسل و روستا، از رايج
(Atalay, 1939: 86; Seyidov, 1994: 152-156) ،واژۀ اوُبا در فرهنگ عامه اين گروه از مردم .

اي/  يک خانواده هسته-رود: مفهوم منفرد )يک آالچيق بيشتر در دو مفهوم موازي به کار می
گسترده(، کوچكترين واحد اجتماعی در تشكيالت ايلی مورد نظر است و ديگري مفهوم 

اي و گسترده( دومين رده اجتماعی است  هاي هسته خانواده -)بيش از يک آالچيقمجموعه خرد 
که داراي سامان نسَبی و عرفی و اقتصادي مشترك است. زوجين جوان اوُباي جديد خود را در 

کنند؛ زيرا در فرهنگ اين گروه از مردم، عروس از خانواده خود  کنار اوُباي والدين داماد بر پا می
يا « اوُبا دال»توان  شود. با اين تعريف اوُباهاي منشعب شده را می خانواده پسر میجدا و وارد 

توانند  ناميد. امكان انشعاب اوُباها در طول زمان وجود دارد. عوامل گوناگونی نيز می 3«اوُبا بوداق»

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م. و انسداد مرزهاي ايران و روسيه تزاري اراضی پرآب و 8110ودي ايشان تا پيش از سال البته الگوي کوچ عم 8
 (.Tapper,1966, 1974, 1988؛ 8310؛ تاپر، 8311نفس،  شد )نک. نيک باغ و قفقاز کوچک را نيز شامل می جنگلی قارا

2 Obā-Owvā 
3 Budāqobā–Dālobāاند. ست که از اوُباي اصلی و قديمی منشعب شدههايی ا : شاخه و زيرگروه اوُبا، منظور خانواده 
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در پيدايش اين پديده دخيل باشند؛ از جمله مهمترين آنها افزايش جمعيت يا فشارهاي 
حيطی حاصل از فقر منابع معيشتی است که در اين مواقع يک اوُبا به دو اوُبا تقسيم م زيست

ها لزوماً  البته اين نام-شود  ناميده می« آشاغی )پايين( و يوخاري )باال(»شود که غالباً با عنوان  می
شوند  تكثير می« ها اوُباداش»، «اوُباها»و بدين ترتيب  -دربرگيرنده مفاهيم جغرافيايی نيستند

 (.883-880: 8312زاري و آجورلو،  )عسكرپور، تيرانداز الله

 
 (20: 8318)شمراز،  8راه قاراداغ (: نقشه ايل3تصوير )

شود   سخن گفته می« اوُوا»روستا با پسوند  821بايد تأکيد شود که در منطقه آذربايجان از 
ها و  ر وهله اول نام قشالقها د گذاري رسد اين نام ( که به نظر می841-881: 8311)چايلی، 

سهند »اي چون  است؛ چنين است نام منطقه  هاي کم و گاه زياد بوده ها با تعداد خانواده ييالق
ها در کتب  که به منطقه ييالقی رشته کوه سهند اطالق شده است. البته برخی از اين نام« اوُوا

نام داشت، هر چند « آباد هارون... » قصبه که»اند؛ از آن جمله  ها نيز ذکر شده تاريخی و سفرنامه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 هاي مورد بررسی است. فلش نشانگر موقعيت اوباداش 8



 

 

 

 

 

 3111، پاییز و زمستان 13شناسی، سال هفدهم، شماره  نامۀ انسان

  

11 

به دهكده کوچكی ... » (؛ 023: 8314)دالواله، « ناميدند می« هارين اوُوا»ها به غلط آن را  بعضی
نامند، شايد علتش زنده نگه  به معنی کلبه ابراهيم می« ابراهيم اوُبا»در سر راه رسيديم و آن را 

« بين آنان داشت يا اين روستا را او بنياد نهاده بود داشتن خاطره مردي با اين نام بود که شهرتی
(. 682: 8326)شامی، « )سام اووا؟( درآمد...« سماوا»قران از راه  امير صاحب»... (؛ 134)همان، 

و اسم « آوج«=»اوُوا»و شهر نسبتاً پرجمعيتی مانند « گناباد»و « گناوه»هايی مانند  در اين راستا نام
ز مراکز زيارتی، و داد و ستد روستايی منطقه الموت است )حميدي و که ا« آوه»روستاي مهم 

 ( نيز قابل تأمل است.22، 01، 01، 03: 8310همكاران، 

 معماری اوُباداش
مسكن ييالقی ايل قاراداغ است. اوُباداش تلفيقی از واحدهاي معماري اوُبا )آالچيق(  8«اوُباداش»

(. 8چين ماندگار است )تصوير  کؤمه با معماري سنگهاي منقول و ناپايدار همچون  و ساير سازه
کنند! اوُباداش بيشتر در  رو را فاقد معماري فرض می چه بسياري از محققان، ايالت کوچ

ها و  راه ها در مسير کوچ ايل، در حريم ايل هاي کوهستانی و در ييالق هاي مرتفع و گردنه گذرگاه
رو است. با اين حال لفظ  ده فصلی عشاير کوچشود که در واقع دهك ها ساخته می حريم چشمه

نظر از  تواند بيانگر و معرف يكجانشينی و استقرار دايم باشد؛ زيرا صرف دهكده در اينجا نمی
رو بودن ايشان را ناگزير و ضروري  ها و اقتصاد شبانی مردمان اوُبا، کوچ اينكه جغرافيا، سنت

فيايی منطقه و استفاده از مصالح سنگی و دم دست و ها نيز به علت شرايط جغرا اوُباداش کند،  می
بدون مالط، حالت پايدار ندارد و هر سال بايد تعمير يا بازسازي شود. بنابراين تغيير و ناپايداري 

ها است. يک اوُباداش معموالً از چند واحد معماري با  هاي اوُباداش يكی از مهمترين ويژگی
ور توضيح معماري اوُباداش ابتدا به توصيف عناصر شود. به منظ کارکردي مشخص تشكيل می

 (.8، جدول 3و  6پردازيم )تصوير  آن می
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8 Obādāš–Dāšobā از دو لغت اوبا در مفهوم آالچيق و داش با مفهوم سختی و قطعيت تشكيل شده است که :
. اوُباداش تلفيقی از معماري هاي ييالقی ايل قاراداغ است معادل ذهنی و زبانی فضا و سازه سكونت و فعاليت

هاي کوهستانی، و در  هاي مرتفع و گردنه چين ماندگار بوده و بيشتر در گذرگاه ناپايدار آالچيق با معماري سنگ
شود. بدين معنی  ها ساخته می هاي آبی، به ويژه چشمه ها و حريم جريان راه ها در مسير کوچ ايل، در حريم ايل ييالق

 پيشنهاد کرد.« اوُباداش»را براي معادل فارسی کلمه ترکی « آالچيق حصارسنگی»توان اصطالح  و با اين تعريف، می



 

 

 

 

 

 .  كاركردی مسکن ييالقی.. –مقاله علمی/ معماری اوباداش، معرفی و تحليل ساختاری 

 

12 

 
 )نگارنده(. اوُبا، كؤمه و قاراچادير  مجموعة« اوُباداش يوخاری تئميرلی»انداز  (: چشم۲) تصوير

 
 )نگارنده(. بَستلی (: پالن توزيع فضاهای يورد ياغ1تصوير )

 های مورد بحث داش(: مشخصات اوُبا3جدول )

 تعداد خانوار ارتفاع از سطح آبهای آزاد مختصات جغرافيايی نام اوُباداش رديف

 E:046.51.13.5 يوخاري تئميرلی 8
N:38.43.40.7 

6228 2 

 E:046.50.57.7 آشاغی تئميرلی 6
N:38.43.29.3 

6234 0 

 E:046.55.12.0 بَستلی ياغ 3
N:38.41.26.2 

6813 1 

 منبع: نگارنده
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 اوُبا
 6متشكل از دو قسمت اصلی است، يكی چاتی 8کره شكل( چادر نيم -بندي اوُبا )آالچيق استخوان

، که منظور ترکه چوبی 3)گنبد سقف( که از تخته ساخته شده و ديگري تعدادي چوبوق
شود )قبالً از  چهارگوش خميده به شكل کمان است که هنگام برپايی به شكل تاق نمودار می

شد و بيشتر از چوب سؤيود )بيد(، شام )کاج(، چينار )چنار(،  بار تأمين می رسهاي ا جنگل
آرديج )سرو کوهی( بوده، اما امروزه بر اساس تغييرات محيطی و اقتصادي از هر چوب در 

شود(. چاتی )گنبد سقف( متشكل  دسترس که استحكام و سبكی الزم را داشته باشد، استفاده می
هايی در حاشيه باال  ه نام چمبره )مفصل سازه( است که رديف سوراخاز يک حلقه چوبی مدور ب

هفتم قطر سازه آالچيق است؛ اندازه چمبره يک آالچيق با  اندازه قطر چمبره، يک -و پايين دارد
شكل که   دايره و تعدادي تخته نيم -متر است سانتی 82-64و پهناي آن  0چوبوق يک آرشين 61

در مجموع به شكل گنبدي کوچک در « چاتی»جاي گرفته است. هاي بااليی حلقه  در سوراخ
مرکز آالچيق قرار گرفته و سنگينی پوشش نمدي آالچيق بيشتر روي آن است. گاه باالي چاتی 

هاي  شود. سوراخ )منقوله پشمی رنگارنگ( نصب می 2اي قوُتاز اسطوره-بر پايه رويكرد آيينی
کوبند و دو رشته  ها است که ته آنها را در زمين می حاشيه پايينی چمبره محل قرار گرفتن چوبوق
 1متر )عموماً  سانتی 2-1هاي نمادين(، به عرض  نوار پهن )بافته پشمی يا جاجيم داراي تزيين

تک -متر( تک 34چوبوق در حدود 61متر )براي يک آالچيق با  62-32متر( و به طول  سانتی
متر(  سانتی 824مين و ديگري به ارتفاع تقريبی پيچند )يكی در نزديكی ز ها می گرداگرد چوبوق

ها مستحكم شود. انتهاي نوار پايينی را به ميخ چوبی  وار آن منسجم و چوبوق تا شكل دايره
بندند که کنار چوبوق درگاه در  کوبند و انتهاي نوار ميانی را به چوبی می بندند و به زمين می می

سقف به شكل عمل رياضی + دو رشته طنابی که اند. سپس از دو قطر حلقه  زمين فرو کرده
اند، عبور داده و به هم تابانده و با ميخ چوبی يا فلزي آن را به زمين  يكديگر را قطع کرده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حصير است، بنابراين آالچيق در مفهوم ابلق نيمه  -دورنگ و ابلق + چيق به معنی نی-آال+چيق: آال به معنی نيم  8
 نی است.

2 Čātı 
3 Čubuq 

0 Ᾱršınانسانی است که در ساختارهاي فرهنگی ريشه دارد و تقريباً گيري بر اساس تناسبات  ، يک واحد اندازه
 متر است. سانتی841معادل 

5 Qotāz 
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به  8با طناب« چاتی»دهند. اتصال  کوبند، و براي استحكام بيشتر روي آن کيسه شنی قرار می می
بندي آالچيق آماده است تا  رد. اينک استخواندا زمين، سازه آالچيق را محكم و استوار نگه می

متر  سانتی 6-3)نمد پشم گوسفند( روي آن را بپوشاند. ضخامت نمدها در حدود  6قَليب -کئچه
ها متفاوت است. عموماً نمدهاي پوشاننده مثلثی شكل است  و پهناي آن به نسبت تعداد چوبوق

ها با مبنا قرار دادن  مدي چوبوقتا با حداقل مقدار، بيشترين پوشش حاصل شود. پوشش ن
 2و بيشينه  0درگاه، از سه بخش چپ، راست و عقب تشكيل شده، که هر بخش داراي کمينه 

شود. نمدها از پايه آالچيق به  تخته نمد است که با نخ پشمی به يكديگر و نيز به تيرها متصل می
ته نمد، گنبد سقف، که متر با زمين فاصله دارند. سپس يک تخ رسند و چند سانتی کف نمی

هاي  پوشاند. اين نمد از داخل داراي تزييناتی در رنگ دريچه اتصال اوُبا به آسمان است، را می
اند. اين نمد در هنگام نياز با استفاده  )رنگ کبود( از آن دسته 3متنوع است که رنگ زرد و گؤي

از حلقه نمدي ديگري مابين نمد  رود تا امكان تهويه الزم را فراهم کند. از رشته طنابی کنار می
شود که به هر دو قسمت دوخته شده و پوشش نمدي را  پوشاننده تيرها و گنبد سقف استفاده می

کند. نمد پوشاننده آالچيق از خارج، گاه داراي تزييناتی با نوارهاي رنگی  يكپارچه و مستحكم می
اي  مماس با زمين بوده و محدوده هاي هندسی نمادين است. گرداگرد پايه آالچيق را که از طرح

متر، که  سانتی 24-884است که نمد آن را نپوشانده، با حصيري از جنس نی به ارتفاع تقريبی 
هايی از جنس  پوشانند و روي آن با استفاده از بافته شود، از داخل می ناميده می 0چتن-چيق

ساختمان آالچيق با حصيري  هاي گرم در آن غالب است. شود که رنگ جاجيم و وَرنی تزيين می
در آالچيق بر خالف جهت -شود به عنوان در ورود و خروج تكميل می  مستقل از جنس نی

پوشش نهايی آن از نمد  -متر است سانتی 884-14گيرد و عرض آن حدود  وزش باد قرار می
ع نياز اي جمع و در مواق مستطيل شكل عمود است که در باالي در با بستن طنابی به شكل لوله

هايی در طرفين «قوُتاز»اي و  شود. نمد پوششی درگاه، تزييناتی با نقوش هندسی اسطوره باز می
شد. در  قاپی( ساخته می ها دري از چوب جنگلی )تخته ها و بيگ . البته براي آالچيق خان2دارد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 به ندرت از تير چوبی ضخيم هم استفاده شده است. اين مورد در آالچيق ساير اقوام ترك نيز گزارش شده است 8

 (;Gezer, 2020: 90 Gül & Güller, 1996: 229)نک.  
2 Keča-Qalib 
3 Göy 
4 Čıq-Čatan 

 گويند. می Qāpılıq-ليق مجموعه حصير و نمد پوشاننده در را قاپی 2
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اما گذشته ساخت سازه اوُبا اعم از قطعات چوبی، نمدي و حصيري، منحصر به خود ايل بود، 
هاي برخی روستاهاي مجاور ييالق  رو، ساخت آن در کارگاه بعدها موازي با جامعه ايلياتی کوچ

آباد و ... نيز رونق گرفت که البته با افول  و قشالق و شهرهاي اردبيل، اهر، کليبر، مشكين، پارس
ل در روي به مرور از تعداد آنها نيز کاسته شده و اکنون فقط چند کارگاه فعا زندگی کوچ

شهرهاي ذکرشده باقی است. درباره تعمير سازه اوبا بايد گفت که ساختمان اوبا از استحكام 
 شود. بااليی برخوردار است و با تعمير يا تعويض قطعه، گاه از نسلی به نسل ديگر واگذار می

کارکردي، اجتماعی و فرهنگی نقش يک -هاي ساختاري تمام فضاي آالچيق به دليل ويژگی
کند که وسايل زندگی به ترتيب اهميت و با سليقه زنان در آن چيده  اي شكل را ايفا می يرهاتاق دا

چين وجود  شود. در مرکز آالچيق اندکی متمايل به سمت در، اجاقی متشكل از سكويی سنگ می
شود. دودکش اجاق و تهويه اوُبا با قطعه متحرکی از نمد  دارد که پخت و پز بر روي آن انجام می

رود و سوراخی  شود که با کشيدن ريسمان متصل به آن کنار می وي گنبد سقف تأمين میبر ر
(. 61تواند برپا گردد )به طور معمول  چوبوق می 36تا  66از   آيد. آالچيق براي تهويه به دست می

 61متر است )قطر يک آالچيق با  6.6-6.2متر و ارتفاع آن بين  1تا  2ها از  قطر دايره آالچيق
متر بوده است(. نسبت  1متر است؛ قطر دايره آالچيق بزرگان در حدود  1.2وق در حدود چوب

ها ارتفاع  ارتفاع آالچيق به قطر آن بسيار اندك است؛ به طوري که با افزايش تعداد چوبوق
ها به منظور گسترش فضاي آالچيق،  کند، اما با افزايش تعداد چوبوق آالچيق چندان تغيير نمی

بايد بيشتر شوند که استطاعت مالی براي تأمين آن از عهده همگان خارج است نمدها نيز 
 (.0)تصوير 

 
 )نگارنده( (: نمايی از واحدهای مسکونی اوُباداش يوخاری تئميرلی0) تصوير



 

 

 

 

 

 .  كاركردی مسکن ييالقی.. –مقاله علمی/ معماری اوباداش، معرفی و تحليل ساختاری 

 

11 

به بيان ديگر اوُبا از مجموعه اجزاء و قطعاتی تشكيل شده است که با حداکثر حجم مفيد، 
يستايی آالچيق که حالتی از گنبد دارد، بر مبناي عملكرد قوس استوار حداقل وزن را دارد. اصل ا

است. عملكرد ايستايی قوس بر اساس نيروهاي فشاري حاصل از وزن مصالح و بارهاي زنده 
ها اين است که منحنی فشار داخل قوس  وارد بر آن است. شرط داشتن تعادل در ايستايی قوس

وجود آمدن نيروهاي کششی جلوگيري کند. در اين باشد که در هر مقطع از قوس، از به 
تک -کنند: نخست پيچيدن دو نوار پهن گرداگرد تک خصوص دو مقوله، نقش اساسی ايفا می

شود و  ها می ها است که با ايجاد مقاومت کششی سبب استحكام و حفظ حدود چوبوق چوبوق
نبد سقف را )مرکز ثقل گردد؛ و ديگري رشته طنابی که گ مانع فراخ شدن به سمت خارج می
کند و به منظور مقابله با مجموع نيرويی است که از طرف  آالچيق( با ميخ به زمين وصل می

راند. در ساختمان آالچيق تأثير عوامل  شود که آن را به باال می ها به گنبد سقف وارد می«چوبوق»
هاي نمدي به رنگ کبود  تكهها و  توان ديد. گنبد سقف را با منقوله فرهنگی را به طور آشكار می

آسمان به داخل اوُبا است. ساختمان اوُبا معماري  کنند که با هدف انتقال کبودي بيكران  تزئين می
بر خاصيت سبكی و قابليت حمل و نقل آسان، با تغيير چمبره و   پذيري دارد، زيرا عالوه انعطاف

کاهش يا افزايش داد. همچنين سازه توان مساحت آن را  ها در حين دفعات اجرا می تعداد چوبوق
اي با تيرهاي قوسی  توان آن را قوسی سرمفصلی يا سازه اوُبا که از نظر ايستاتيک بنا می
لرزه دارد و به دليل فرم  پذيري در مقابل زمين العمل انعطاف دومفصلی در نظر گرفت، عكس

همچنين پوشش نمدي  دهد. کروي خود در مقابل وزش باد و طوفان مقاومت مناسبی نشان می
 آن عايق صائقه است.

 کؤمَه
(. حمل و نقل 88، 6همراه اوُبا است )تصاوير  8کوُما-برحسب معمول در اوُباداش کؤمَه

شود. کؤمه به شكل داالنی بر پا  تري نسبت به آالچيق دارد و به راحتی برپا و برچيده می آسان
ها از  قابل مقايسه نيست و عموماً چوپان شود که از نظر ظرافت، دقت و استحكام با آالچيق می

هاي درختان جنگلی است که اغلب  بندي کؤمه متشكل از ترکه کنند. استخوان کؤمه استفاده می
ترکه  1تا  2ها است که معموالً بين  هم يكدست و صاف نيستند. طول کؤمه منوط به تعداد ترکه

متر است. البته در دوره سياست  6.2تا  6.6متر و ارتفاع آن حدود  3است و عرض آن حدود 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Köma-Komā 
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قاپو کردن ايالت، گاهی چند خانواده به منظور فرار از اسكان اجباري در داخل يک کؤمه  تخته
( که 22و  21: 8320بردند )ساعدي،  تحت پوشش چوپان، به دور از چشمان مأموران به سر می

ي ساخت کؤمه يكسر ساختند. برا در اين صورت فضاي کؤمه را بزرگتر از حد معمول می
متر در زمين فرو  سانتی 64متر، در حدود  سانتی 14–24ها را در يک راستا به فواصل  ترکه
ها را به صورت موازي در  متر رديف ديگر ترکه 3کنند. سپس روبروي آنها به فاصله تقريبی  می

پذيري  نعطافتر که ا هاي نازك کنند. حال سر ديگرشان را که آزاد است با شاخه زمين فرو می
کنند تا سقف کؤمه که  هاي نخ يا پارچه دو به دو به هم وصل می بيشتري دارند و با کمک تكه

اي يا طناب از کنار ورودي  حالت قوسی شكل دارد ايجاد شود. سپس چند نوار پشمی يا پارچه
پيچند. عقب کؤمه را با يک تكه نمد  ها می بخشی، گرد يک يک چوب به منظور استحكام

دو سر هر تخته نمد -پوشانند  گوش و پهلوهاي آن را با چند تكه نمد دراز مستطيل شكل می سه
در اين حالت قسمتی از سقف کؤمه  -شود ها بسته و محكم  شود تا به ترکه نواري دوخته می

اندازند که سوراخ  ماند. يک تكه نمد دراز هم بر باالي کؤمه می بدون پوشش نمدي باقی می
دود اجاق در قسمت مقابل در ورودي )محلی به منظور پخت و پز و قرار دادن  خروج -تهويه

پوشاند. البته اين قسمت متحرك است. يک تخته نمد ديگر که به صورت  سماور( را نيز می
 دهد. شود، در ورودي کؤمه را تشكيل می اي جمع می عمودي به شكل لوله

 قاراچادیر
، 2، 6شود که متعلق به عامه مردم است )تصاوير  ديده مینيز  8در مجموعه اوُباداش قاراچادير

متر، و  6.2تيرك در مرکز سازه با ارتفاعی در حدود  1تا  6(. اين نوع چادر متشكل از 88
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8 Qārāčādır معانی متعددي دارد که رنگ سياه يكی از آنهاست. « قره-قارا»رو است. لغت  مسكن عامه مردم کوچ
نگی تيره دارد که در عالوه بر اين، پوشش اين نوع از چادر نسبت به آالچيق چندان مرغوب نيست و اغلب ر

مجموع به اشتباه معادل فارسی سياه چادر براي آن در نظر گرفته شده است. در اين مورد بايد تأکيد شود که لغت 
فقير مورد نظر بوده است و بر چادري داللت -معانی ديگري نيز دارد که در واژه قاراچادير مفهوم عامه« قره -قارا»

برخوردار است. در اين راستا « اوُبا»ده کرده و از ارزش کمتري نسبت به آالچيق فاخر دارد که عامه مردم از آن استفا
-آغ»با « قره-قارا»يخه نيز بايد مورد توجه قرار گيرد. در زبان ترکی  پول، قره چی، قره هايی همچون قره مفهوم واژه

شود.  که همانا اوُبا است، تكميل می« اديرچ آغ»با « قاراچادير»شوند. از اين نظر  مفهومی تكميل می-به لحاظ آوا« آق
رو آن  هاي ديگري دارد و البته هيچ کدام از اقوام کوچ الزم به يادآوري است که اين نوع چادر در ميان ساير اقوام نام

کنند. اما در همه ايالت استفاده از مو و پشم سفيد و مرغوب در ساخت اين نوع  را با نام سياه چادر خطاب نمی
شود که البته رويه اشتباهی  رايج نيست. بر اين اساس فرضيه نسبت رنگ اين چادر به کليت آن پررنگتر میچادر 

 هاي اصيل شده است. بوده که سبب به حاشيه رانده شدن نام
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متر است که حدود ديواره بيرونی  سانتی 24-824هايی در محيط چادر با ارتفاعی در حدود  تيرك
دوخته شده بافته   هم  گيرد، در گذشته از قطعات به یدهد. پوششی که روي آن قرار م را شكل می

موي بز بود، ولی امروزه بيشتر از پارچه برزنتی است. پوشش قاراچادير از طرفين در ارتفاع 
شود. بدين ترتيب شيب  متري سطح با طناب و ميخ به زمين وصل می سانتی 24-824تقريبی 

هاي پايينی آن را نيز با  شود. حاشيه شروع میچادر نه از سطح زمين، بلكه از ارتفاعی باالتر 
)کلوخی از زمين نرم و « چيم»کوبيدن ميخ و همچنين با استفاده از مواد در دسترس همچون 

آيد که متناسب با فرم آن،  دار پديد می کنند. بنابراين چادري ساقه دار( و سنگ مستحكم می چمن
ن قاراچادير همچون اوبا و کؤمه از داخل با سطح مقاومت کمی در مقابل وزش باد دارد. پيرامو

شود و از بيرون پرچينی  متر پوشش داده می سانتی 24-884حصيري از نی به ارتفاع تقريبی 
غربی(،  کنند. اين نوع چادر در ساير ايالت ترك همچون قاراپاپاق )آذربايجان چين کار می سنگ

 Hassas, 2020).ه است )نک. قاشقاي )فارس(، ياروم تاقلی )همدان( نيز مشاهده شد

 
 (8044)نگارنده، تابستان  8(: نمايی از قاراچادر با دو تيرك5تصوير )

 سیستم آبرسانی
شوند. از اين  هاي همسو با مسير کوچ مستقر می ها و رودخانه اوُباها اصوالً در نزديكی چشمه

گردد که بيشتر از  می نظر دسترسی به منابع آب عموماً با طی مسافتی نه چندان طوالنی ميسر
شود.  ، کوزه و هر آنچه که بتوان با آن مايعات را حمل کرد، انجام می طريق احشام و با خيک

برد، اما براي سيراب کردن حيوانات مستقر در اوُباداش، از  ها را روزانه به آبشخور می چوپان دام
به طور کلی اوُباها از منابع  شود که با مصالح دم دستی ايجاد شده است. آبخورهايی استفاده می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .البته در اينجا پوشش برزنتی جايگزين پوشش سنتی شده است 8
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برند. از طرفی به دليل ماهيت استقرار موقت و در ارتفاعی باالتر از  هاي سطحی بهره می آب
ها، در معماري اوُباداش سيستم آبرسانی در نظر گرفته نشده است. در مورد دفع  رودخانه

نتيجه هر ليتر آب تهيه  فاضالب نيز بايد گفت که آب اهميت بسيار زيادي براي ايشان دارد، در
گيرد و در نهايت  شده به دفعات و با در نظر گرفتن اصول بازمصرفی مورد استفاده قرار می

توجه شود. اوُباها گاه « آرخ»شود. در اين خصوص بايد به مسأله  پسماند آن در طبيعت رها می
 8گر آن قاريم است()نام دي« آرخ»عمق جوي مانندي به نام  گرداگرد آالچيق و کؤمه، شيار کم

کنند که بهترين مانع در مقابل نفوذ آب باران به داخل آالچيق است. از طرفی آب آن  ايجاد می
 شود. اي که در نزديكی آالچيق قرار دارد، هدايت و مصرف می به سمت حوضچه

 آغیل
 (.2، 3حصاري سنگی و غيرمسقف براي نگهداري دام و احشام است )تصاوير  6آغيل يا آرخاج

ها  هاي مضاعفی غير از نگهداري دام و احشام نيز دارند. يكی از اين کاربري ها کاربري البته آغيل
است، البته نه در مفهوم جامع آن. شايان ذکر است که در قشالق محل نگهداري دام را « ميدان»

 نامند. می 3کنند و آن را آخير مسقف می

 
 )نگارنده( مينی در اوُباداش يوخاری تئميرلی(: آغل همراه با سگدانی نيمه زيرز6تصوير )

 میدان
ميدان محلی شامل نظام عناصر مصنوع ثابت و موقت، معماري و عناصر طبيعی است که مردم 

هاي آيينی و اجراي مراسم اجتماعی در ميانه )صحن( آن  هنگام ضرورت يا زمان انجام بازي
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Ārx-Qārım به معناي مسير، جريان 
2 Āğıl-Ārxāj 
3 Āxır 
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گرد که واسط بين اوُبا،  سوداگران دوره ها، يعنی همان فروشندگان و«چَرچی»کنند يا  تجمع می
کنند. خريد و فروش  روستا و شهر هستند، در کنار آن کاالهاي خود را براي معامله عرضه می

کند  در ميان ايل وقتی در مفهوم جامع آن نمود پيدا می« ميدان»شود.  دام نيز در ميدان انجام می
س انسانی اوُبا فضاسازي شده و محصوريت با توجه به مقيا« ميدان»محلی خاص « يورد»که در 

 شود. داشته باشد، در غير اين صورت از هر فضايی درخور اين امر استفاده می

 کؤهول
اي نيمه  ، در اوُباداش، معرف سازه8کؤوول )به معنی غار، اشكفت و کهف( يا کؤم-کؤهول

شوند و  نمايان می دانی است که به شكل کپه سنگی کوچک دانی و سگ زيرزمينی به منظور مرغ
در قشالق، آغلی زيرزمينی براي استراحت دام سبک و گاه سنگين است که در شيب تپه حفر 

کنند. در اين صورت نشانه آن در ورودي خواهد بود. البته بررسی نوع قشالقی کؤهول، مورد  می
 نظر اين پژوهش نيست.

« نين»شود که به آن  ساخته می دانی بيشتر براي مرغ« اوُباداش»نوعی از کؤهول در مجموعه 
دار  گويند. در اين صورت فضايی متناسب با تعداد مرغ و خروس به شكل يک چاله شيب نيز می

شود که البته داراي  عمق مستطيل شكل، حفر و سقف آن با قطعات چوب و گل پوشانده می کم
(. با 1است )تصوير  هايی براي تهويه است و در ورودي آن، قطعه سنگی بادبرده و بزرگ سوراخ

پرور، نوع ديگري از کؤهول در ييالق براي  توجه به اهميت سگ در اجتماعات چوپانی و دام
شود. اين سگدانی را به صورت نيمه زيرزمينی حفر  حفاظت از دام در کنار واحد آغل ساخته می

چوب و  هاي سنگ و سقف آن را با تخته سنگ بزرگ و تكه ها را با قطعات الشه  و ديواره
 (.2پوشانند )تصوير  اي از گل می اليه

 
 دانی نيمه زيرزمينی در اوُباداش آشاغی تئميرلی )نگارنده(. (: مرغ1تصوير )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Köhül–Kövül-Köm 
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 آیاق یوُلو
(. سازه 1شود و اشتراکی است )تصوير  هاي روزانه ساخته می بيرون از محوطه زندگی و فعاليت
چين سنگ دارد که  كی متشكل از قطعات خشكههاي اوُبا، اتاق آن از يک سو بر خالف ساير سازه

البته به دليل ماهيت ماندگار آن در يورد و همچنين عدم اتالف مواد باارزش همچون چوب و 
نمد است. از سوي ديگر فاقد سقف در نظر گرفته شده است، زيرا در زندگی ايلی به دليل فقدان 

ه طلوع و غروب خورشيد، امري معنادار روشنايی دائمی فضاي بيرون، آسمان و اتفاقات وابسته ب
اي فرهنگی است و لزوماً نيازي به پوشش سقف و قطع کردن ارتباط سازه با آسمان  و مقوله

شود و نور ماه نيز تا حدودي داخل آن را  وجود ندارد که در اين صورت تهويه آن بهتر انجام می
هاي اخير  اي متعلق به دهه ل پديده)توالت( به اين شك 8کند. البته ساخت آياق يوُلو روشن می

است. پيشتر ايشان رفع حاجت را در فضاي باز در محلی نسبتاً با فاصله که از اوباداش ديد 
)به معناي بيرون « ائشيگه چيخماق -چؤله»دادند که در اين موقعيت از واژه  نداشت، انجام می

که رفع حاجت در جامعۀ ايلياتی تابو شد. البته بايد بيان کرد  رفتن براي رفع حاجت( استفاده می
 شود. نبوده و نيست، اما حدود حجب و حيا حفظ می

 
 (: آياق يوُلو )توالت( در اوُباداش يوخاری تئميرلی )نگارنده(.8تصوير )

 اجاق
هر اوُبا اجاق مخصوص خود را دارد که در مرکز آالچيق به سمت درگاه و بر روي بستري 

ن اجاق قابليت بر پا کردن آتش با استفاده از هيزم را دارد. اما شود. اي چين ساخته می سنگ
هاي  ءالدين( يا حتی اجاق )نوعی اجاق نفتی شبيه عال« پيلَته»امروزه بر روي آن عالءالدين يا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Āyāq yolu 
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شود  شود. همچنين با سنگ اجاق ديگري در مقابل هر آالچيق ساخته می گازسوز قرار داده می
هاي روزمره و  جز در شرايط نامناسب جوي، براي اکثر فعاليت که هميشه پابرجاست و از آن

شود که  هاي مشترکی نيز ساخته می شود. اما در محوطۀ اوُباداش، اجاق پخت و پز استفاده می
اهالی اوُباداش صرف نظر از کارکردهاي رايج روزانه، براي کارکردهاي اجتماعی در مراسم و 

در محدوده يورد، در محلی دور از   (. خاکستر اجاق1ير کنند )تصو ها کنار آن تجمع می آيين
 گويند. می 8«کول اوُوا»شود که به آن  اوُبا ريخته می

 
 )نگارنده(.ای از اجاق مشترك در محوطه عمومی در اوُباداش يوخاری تئميرلی  (: نمونه1تصوير )

نيز دارد )منظوري،  6«اوُدجاق»و « اوُتجاق»اجاق در ميان اقوام ترك آواهاي ديگري همچون 
گيرد و به  ( که مفهوم و جايگاهی بيش از يک تنور ساده و آتشدان را در برمی28-22: 8313

 :Seyidov, 1994)معنی کانون خانواده، خانمان، نسل، اوالد، کهانت، زيارتگاه و پير مقدس است 

رويی را که باش قلم رؤساي قزل». اجاق در مفهوم قلمرو نيز به کار رفته است: (199 ,30
(. بنابراين در فرهنگ آنها اجاق 03: 8310)تاپر، « کردند شد، دريافت می ناميده می 3«ليق اجاق»

اي دارد و هر اوُبا، غير از اجاق مشترك اوُباداش، بايد اجاق اختصاصی  حرمت و احترام ويژه
بقه کارکردهاي شناسی بايد يادآوري شود که سا  خود را نيز داشته باشد. از نظر دانش باستان

شود؛  اجتماعی و آيينی اجاق و تقدس آن صرفاً به دوران معاصر و فرهنگ اوُباها محدود نمی
 -هاي دوره مفرغ قديم آذربايجان و قفقاز جنوبی، موسوم به فرهنگ کورا بلكه از کاوش دهكده

به شكل هاي سفالی  هايی از اجاق .م. نمونه ارس يا فرهنگ يانيق تپه، اوايل هزارۀ سوم ق
کننده زن و جنس مؤنث باشد  رسد بيشتر تداعی به دست آمده است که به نظر می 0نما انسان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Kül Owvā 
2 Ocāq, Otcāq, Odcāq 
3 Ocāqlıq 
4 Anthropomorphic 
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(Aşurov, 2002: 154-6, Fig.41-3)هايی  ها نيز مجاور درگاه کلبه . جالب است که اين اجاق
شد؛ يعنی  اند که سقف آنها به شكل چادر و خيمه ساخته می مدور و نيمه زيرزمينی کشف شده

شد  هاي چوبی پوشانده می هاي استوار بر تيرك فضاي داخلی با پوست و شاخ و برگ سقف
(Burney, 1964)ها از يانيق تپه در حومۀ شهر تبريز کشف و گزارش  هاي مشابه اين کلبه . نمونه

رو بوده  ارس نيز همانند فرهنگ ايل قاراداغ، دامدار و کوچ -شده است. فرهنگ يانيق تپه يا کورا
 (.Masson & Cooper, 1999)است 

 قاالق داش
نيز معرفی شود. منظور  8«قاالق داش»با توجه به اهميت سنگ در معماري اوُباداش، بايد پديده 

شود تا در  آوري و در کنار اوُباداش انباشته می اي از سنگ است که همانند هيزم جمع توده
آنها استفاده شود )تصوير مواقع ضروري براي تعمير واحدها يا ساخت واحدهاي جديد از 

ناميد و از   6«کَلَک»توان  هايی که می قاالق (. عالوه بر اين، مسير کوچ ايل قاراداغ با داش84
ائل »ها به عنوان نشانه  سنگ شود. از اين تل دوردست قابل رؤيت است، تشخيص داده می

ري مسير کوچ در ساير گذا کنند. اين سنت نشانه مسير کوچ ايل( استفاده می -راه )ايل« يولو
(. البته اين Seyidov, 1994: 154-169تبار نيز گزارش شده است )نک.  رو ترك جوامع کوچ

هاي محصور استقرار  نكته قابل توجه است که ايشان حتی از آثار سنگی باستانی، مانند محوطه
اند،  ر گرفتهها قرا هم که در حريم اوُباداش 3پوش بازه زمانی عصر آهن موقت و مزارهاي سنگ
 کنند. بدين منظور استفاده می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8  Dāšqālāq: اي از سنگ، در کنار اوُباداش که از آن در مواقع نياز براي تعمير، بازسازي  آوري و انباشت توده جمع
منظور سهولت در عمليات کشاورزي، به مرور شود. همچنين روستانشينان به  يا ساخت واحدهاي جديد استفاده می

 شود. قاالق گفته می کنند که به ن نيز داش آوري و در حاشيه مزرعه انباشت می هاي سطحی را جمع زمان سنگ

6 Kalak ها ايجاد  ها و گذرگاه )راهنماي مسير کوچ ايل( در گردنه« ائل يولو»گذاري  چينی که براي نشانه : سنگ
هاي  نمايان باشد. همچنين روستانشينان با ساخت کلک زمين  اي است که از دوردست به اندازهشود. ابعاد آن  می

کنند تا عالمتی براي عدم اوتراق و چراي دام از بقاياي درو توسط ديگران  گذاري می کشاورزي دروشده را نشانه
چيده شده بر روي يكديگر است تر و متشكل از چندين تخته سنگ صاف  باشد. البته اين نوع از کلک بسيار کوچک

 که ارتفاعی در حدود نيم متر دارند.
هاي مختلفی همچون کيمر، اسكيت، اقوام بومی و ...  بازه زمانی عصر آهن در منطقه آذربايجان شامل فرهنگ 3

ها  گگيرند. شناسايی اين فرهن ق.م. يعنی بازه زمانی عصر آهن قرار می 6و  8شود که همگی در محدوده هزاره  می
هاي محصور و گورها است که تاکنون محقق نشده است. در اين پژوهش به منظور  مستلزم حفاري محوطه

 هاي بازه زمانی عصر آهن بر اين موضوع تأکيد شده است. سازي فرهنگ عصر آهن با فرهنگ جلوگيري از يكسان
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 )نگارنده(. ق.م است ۲و  3قاالق اوُباداش يوخاری تئميرلی، كه يک كورگان هزاره  (: داش31تصوير )

 قبرستان
اند و  رو، قبرستان واحد و متمرکز نداشته داغ مشخص شد که ايل کوچ ميدانی قارا  در بررسی

 6و  8هاي تدفينی مردمان هزاره  خود همچون سنت« يورد»ی اوُباها، اموات خود را در نزديك
ها روي آن را  ق.م. منطقه دفن و به عنوان نشانه، و محافظت از مردگان در برابر بدي

هاي اين سنت تدفين را  (. يكی از نمونه8316، 8314زاري،  اند )تيرانداز الله کرده چين می سنگ
موقت مردمان   کرد که يورد خود را بر استقرارگاه بَستلی مشاهده توان در اوُباداش ياغ می

تر به عنوان محوطه محصور بازه زمانی عصر  ق.م. استوار کرده و پيش  6و  8رو هزاره  کوچ
زاري،  ؛ عسكرپور و تيرانداز الله8311، 8314زاري،  )تيرانداز الله 8آهن بررسی شده است

وب بوده و اطالعات بر اساس خاطره (. مزارهاي ايشان فاقد نوشته و سنگ قبر مكت8311
اجتماعی گروهی که در تدفين مشارکت داشتند و مزار اجداد و بستگان خويش را 

شد. بدين ترتيب بازشناسی  شناختند، به صورت شفاهی از نسلی به نسل ديگر منتقل می می
چ فوت پذير نيست. اگر عضو اوُبا به هنگام کو مزارها براي مردمان بيرون از يورد امكان

راه دفن  داغ، او را در همان مسير کوچ و کنار ايل رو عصر آهن قارا کرد، همانند مردمان کوچ می
سپاري در  کردند. اين سنت خاك گذاري می هايی نشانه سنگ کردند و روي مزارش را با قلوه می

(. بدين Seyidov, 1994, 154-169رو ترك تبار نيز گزارش شده است ) ساير جوامع کوچ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

و مناطق امن عبور را نيز شامل  هايی همچون منابع طبيعی بوم منطقه که مشخصه مشخصات جغرافيايی و زيست 8
روي منطقه الگوي خاصی را در مقوله کوچ و استقرارهاي موقت و حتی  شود، سبب شده است تا مردمان کوچ می

هاي  ها با محوطه هاي تدفين، از بازه زمانی عصر آهن تا امروز دنبال کنند؛ به شكلی که برخی از اوباداش سنت
 پوشانی دارند. محصور عصر آهن هم
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ها و مسير کوچ ساالنه اوُبا، رابطه «کَلَک»چين و  ها و مزارهاي سنگ«اوُباداش»رتيب ت
دهند که حق مالكيت هر اوُبا را  اي را در تعامل با همديگر شكل می اجتماعی پيچيده-فرهنگی

کند. البته امروزه ايشان اموات خود را در ييالق  اش تثبيت می و مرتع و اراضی« اوُباداش»بر 
اغ( به روستاهاي همجواري که با آنها رابطه خويشاوندي نزديک دارند، منتقل و دفن )قاراد

 کنند و در قشالق )مغان( عموماً قبرستان اختصاصی خود را دارند. می

 چین حصار سنگ
چينی وجود دارد که سازه و  دهنده اوُباداش، پرچين سنگ پيرامون هر واحد از عناصر تشكيل

هاي  سنگ و تخته  ها از الشه سنگ هاي اين پرچين كسانی دارند. ديواركمصالح و فرم همانند و ي
ها بيشتر به شكل دايره نامنظم و بيضوي هستند که حداکثر  چين ساخته شده است. پرچين خشكه

چين هر کدام از  هاي سنگ متر است. پرچين سانتی 14-834نيم متر قطر دارند و ارتفاع آن نيز بين 
در تماس با واحد ديگر و گاه منقطع و با فاصله هستند، در مجموع حصار  واحدهاي يورد که گاه

بخشی بيشتر و   دهند که فضاي يورد را مشخص و سبب استحكام چينی را تشكيل می سنگ
 344الی  824ها معموالً درگاهی با عرض  شود. پرچين محافظت در برابر عوامل تهديدکننده می

اند تا مانع از ريزش آن شوند  با دو تخته سنگ صاف محكم کردهمتر دارند که طرفين آن را  سانتی
ها و قطر ديوار  چين بر اساس فشار حاصل از وزن سنگ هاي سنگ (. ايستايی ديوارك88)تصوير 

چين است. البته در کل   هاي خشكه ها، چفت و بست شدن سنگ است. شرط داشتن تعادل ديوارك
ايی منطقه و استفاده از مصالح سنگی و دم دست و چين به علت شرايط جغرافي حصارهاي سنگ

 غالباً بدون مالط در ساختمان آنها، حالت پايدار ندارد و هر سال بايد تعمير و بازسازي شوند.

 
 )نگارنده(. چين و درگاه آن در اوُباداش يوخاری تئميرلی (: نمايی از حصار سنگ33تصوير )
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کرم است -ييالق به شكل گنبدهايی به رنگ سفيدنماي کلی اوُباداش در هنگام استقرار در 
که از باال به صورت چندين تپه کوچک بر سطح زمين با حصار سنگی پيرامون نمايان است. 

چين و  همچنين هنگام برچيدن اوُباها در زمان کوچ و ترك اوُباداش به طور کلی حصار سنگ
ه قلمرو محصورشده اوُباداش آثار معماري يورد مشخص است و روستاييان و ساير اوُباها ب

کنند. اما عموماً بازشناسی يورد متروك و تشخيص اينكه به کدام اوُباداش تعلق  تعرض نمی
داشته است، براي مردمان خارج از تيره و طايفه ميسر نيست، ولی واحدهاي معماري يورد به 

 (.83و 86پذير هستند )تصوير  آسانی قابل شناسايی و تفكيک

 
 (8311)نگارنده، تابستان  شرقی لی از ضلع شمال  بَست انداز اوُباداش ياغ : چشم(3۲تصوير )

 
 (8311)نگارنده، زمستان  بَستلی از ضلع جنوب، پس از كوچ به قشالق انداز يورد ياغ (: چشم31تصوير )

شوند و واحدهاي  دانی مجاور آنها شناخته می نظر از بقاياي حيوانی، با سگ ها صرف آغل
ها و سكوي  کوب پيرامون آالچيق هم داراي يک بسترسازي مدور از خشت و گل مسكونی

متر در حاشيه بسترسازي در کمره  سانتی 24متر و عرض  سانتی 64تا  84چين به ارتفاع  سنگ
شود( و نيز  هاي لبنی مانند پنير انجام می داخلی آالچيق )روي اين سكو مراحل توليد فرآورده

سازي انجام شده از نفوذ حيوانات  سترسازي و خارج آن هستند. کفاجاقی سنگی در داخل ب
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شود که  کند و زمين همواري براي زندگی مهيا می موزي مانند موش صحرايی جلوگيري می
 (.80شود )تصوير  روي آن با حصير، گليم، جاجيم، نمد و گاه قالی فرش می

 
 )نگارنده( امون اوُبا در يوخاری تئميرلی(: بسترسازی با كف گل كوب و حاشيه سنگی، پير30تصوير )

 گیری نتیجه
رو اصوالً از معماري جدا نيست؛ اما با يكجانشينی و معماري پايدار بيگانه است.  زندگی کوچ

معماري اوُباداش که در اصل تلفيقی از مصالح منقول و غيرمنقول است، در مجموع با استقرارگاه 
رو  تواند مرحله گذر معماري کوچ رسد اوُباداش می فصلی کوهستانی مرتبط است. به نظر می

 پايدار فرض شود. -ناپايدار به معماري يكجانشين -منقول

رو قاراداغ از دو عنصر اصلی يعنی اوُبا به عنوان مسكن ايشان و نيز  معماري ييالقی ايل کوچ
-تاريهاي ساخ چين تشكيل شده است. اوُبا که تمام فضاي آن به دليل ويژگی حصار سنگ

هاي  کند، محل سكونت خانواده و فعاليت اي شكل را ايفا می کارکردي، نقش يک اتاق دايره
 .8چين هم براي ديوارکشی بين اوُباها نيست، بلكه براي   روزانه زنان خانواده است. حصار سنگ

هه بخشی اوُبا به منظور حفاظت در مقابل عوامل محيطی منطقه و مدافعه در هنگام مواج استحكام
پياده کردن نوعی نقشه  .6ها و شرها(، و  با حيوانات موذي، وحشی و درنده )در نگاه آيينی بدي

هايی که در  معماري، محصور کردن فضا و ترسيم شيوه دسترسی است. سازه اوُباداش و فعاليت
هاي اشتغال ايل )دامداري( سبب بروز معبرهاي  شود، به دليل ويژگی داخل محوطه آن انجام می

کارکردي نظام فضايی است که ممكن است در نگاه -گردد که تابعی از نظم ساختاري داخلی می
هاي مختلف محوطه اوُباداش،  نظمی را تداعی کند. با بررسی امكان دسترسی به قسمت اول بی

يابيم که  هاي ورودي و شيوه رفت و آمد در استقرارگاه است، درمی که بر پايه موقعيت در



 

 

 

 

 

 .  كاركردی مسکن ييالقی.. –مقاله علمی/ معماری اوباداش، معرفی و تحليل ساختاری 

 

14 

وار دارد،  هاي چهارگوش، امكان دسترسی در استقرارگاه اوُباداش که طرحی دايره برخالف سازه
هاي چهارگوش است. همين موضوع در مورد سازه اوُبا نيز صادق است، به شكلی  بيشتر از سازه

که فضاي گرد آن از يک طرف سبب عدم محدوديت حرکتی شده و از طرف ديگر تمام فضاي 
کند. البته بايد  ق واحد است که ساکنان خانه را از ديگران جدا نمیداخلی اوُبا در حكم يک اتا

گفت که در ناخودآگاه مردمان اوبا بين تصاوير ذهنی فضاي درون و بيرون، پيوستگی و سياليت 
هاي مختلف، ادراك سمعی )صداي طبيعت و حيوانات(، ادراك بصري  وجود دارد که از حيطه

هاي روزانه( بروز  ط(، و ادراك بويايی )رايحه طبيعت و فعاليت)زاويه ديد باز از آالچيق به محي
سازد. اين پيوستگی و سيال بودن تا به آن  کند و در مجموع مرز درون و بيرون را کمرنگ می می

حد است که به مرتع بردن احشام به معنی خروج از خانه نيست، بلكه به معنی استفاده از 
 هاي ديگر خانه است. قسمت

اکولوژيكی ناحيه مورد مطالعه موجب شده است -کارکردي اوُبا و محيطی-ختاريسا ويژگی
ها همسو با مسير کوچ، که  ها و رودخانه ها و نزديكی چشمه در گذرگاه« اوُباداش»که از يک سو 

آن نيز با توپوگرافی محل و معابر طبيعی مرتبط است، استقرار پيدا کند. از سوي ديگر به دليل 
هاي روستايی  ها دور از محدوده سكونتگاه ، اقتصادي و فرهنگی، اوُباداشويژگی اجتماعی

اند. اما در سازه اوُباداش پراکندگی اوُباها بر پايه ساختار اجتماعی است. فواصل  پراکنده شده
دهد که اوُباها به چه ميزان با يكديگر ارتباط دارند. بايد  مكانی در طرح سازه اوُباداش نشان می

8ساققال چيق بزرگ اوُباداش يعنی آغگفت که آال
گيرد و  در بهترين موقعيت اوُباداش قرار می 
 يابند. حتی در مواردي ساير اوُباها گرداگرد آن استقرار می

چين به عنوان سازه و يورد در مفهوم کلی فضا، عناصر معماري  ها و حصارهاي سنگ آالچيق
ن يک سازه افزون بر داشتن ابعاد انسانی، داراي رو هستند. فضاي آالچيق به عنوا ييالقی ايل کوچ

خصلتی متناسب با مقام اوُبا و کوچ است. هدف اصلی يک سازه، محصور و مشخص کردن يک 
فضا است. وجود فضا )اوُبا( در ماهيت سازه آالچيق مستتر است و وجود سازه در برپايی فضاي 

ا و سازه در مسكن ييالقی ايل، در هاي آن الزامی است. تأثير و تأثر فض معماري و خواسته
دهی معماري انواع عملكردها پايدار است. در واقع از يک سو فضا )اوُبا( در اتصال با  شكل

اوُباداش( در ارتباط با منطق و -شود و از سوي ديگر سازه )آالچيق فرهنگش از ساختار زاده می
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

8 Ᾱghsāqqāl ترين راوي فرهنگ  ريش سفيد؛ که در واقع اصلی-داراي معنی مرکب است: متعالی و به اوج رسيده
 شفاهی، حافظه تاريخی غيرمكتوب و بزرگ اوُباداش است.



 

 

 

 

 

 3111، پاییز و زمستان 13شناسی، سال هفدهم، شماره  نامۀ انسان

  

10 

شود. اين  ازگاري برقرار میاش ظاهر و س ذات خويش )کوچ( مطابق با فضا و ساختار فرهنگی
اند. در نتيجه منطق  يافته چنين است که فضا و سازه در ترکيب با هم، به حد تعادل و توازن دست

اي و مطالبات و نيازهاي انسانی با عنوان مبناي فرهنگی فضا به طور  هاي سيستم سازه و قابليت
 کنند. گيري معماري مشارکت می همزمان در فرايند شكل

رو  تر شدن در ساختارهاي فرهنگی، ايل کوچ توان گفت با عميق باره فرضيه تحقيق میاما در
استفاده  8«قانيمدا وار»روي و زندگی در اوُباداش، از اصطالح  خود در توضيح چرايی مقوله کوچ

ترين ساختار ذهنی مشترك در مردمان ايل است که بنيان معنايی زندگی  کنند. اين پاسخ عميق می
کند و از سازوکار وراثتی حكايت دارد که از نسلی به نسل ديگر منتقل  اداش را آشكار میدر اوُب

افتادن، که به اتفاق پياده شدن -)به معنی پياده شدن« دوشمک»شده است. استقرار اوُبا با لغت 
)به معنی « داشينماق»ايل از موکب خود و اسكان در محل داللت دارد( و کوچ اوُبا با اصطالح 

شود که پس از آن به منظور تأکيد بر  کشی کردن، که به مفهوم انتقال مسكن است( بيان می اباسب
)به مفهوم وطن و قلمرو، هر فرد ايل تا پايان عمر به ياد دارد که « يورت-يورد»مفهوم سرزمين، 

با شود. در اينجا بايد تأکيد شود که واژۀ داش  زادگاه او در کدام يورد بوده است( خوانده می
مفهومی پيوسته هستند. از طرفی الگوي -منشأ بوده و داراي رابطه آوا هم 6دوشمک و داشينماق

کند. بدين شرح که در قاراداغ  هاي اقليم منطقه تبعيت می رو قاراداغ از مشخصه معماري ايل کوچ
هاي بادخيز و معابر و مراتع ييالقی کوهستانی  مرکزي و جنوبی شرايط خاص حاکم بر گردنه

موقت را که  چين ساده و نيمه اي از معماري سنگ رو قاراداغ گونه ايجاب کرده است که ايل کوچ
است، در واکنش به طبيعت اطراف ايجاد کند. همين شرايط خاص جغرافيايی،  قابل بازسازي 

يعنی کوهستانی بودن و فقر خاك و کمبود مشهود منابع آبی و جنگلی سبب شده است که سنگ 
پروري برآمده  رو و معيشت دام آورد معماري ايشان باشد و البته زندگی کوچ الح بوممهمترين مص

روستانشينی را نيز بايد افزود.  -از تأثيرات جغرافيايی و فاقد کشش کافی براي اقتصاد کشاورزي
زيست و عامل فرهنگ بر تحوالت معماري را   در مجموع اوُباداش به خوبی تأثير فراگير محيط

هاي  رو قاراداغ از مشخصه دهد. بنابراين فرضيه تبعيت الگوي معماري ييالقی ايل کوچ نشان می
 پذير است. فرهنگی و اقليم منطقه و دخالت عامل جغرافيايی، اثبات

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اصطالحی فولكلوريک است که مفهوم آن عبارت است از: ريشه آن در خون و جانم نهفته است. 8
2 Dāš, Düšmak, Dāšınmāq 
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 .38-04(. 62) 1. مجله هنر و تمدن شرق. داغ مركزی؛ آذربايجان، شمال غربی فالت ايران قارا
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