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شاخصه  های بومی و فرهنگی؛ نمودار ساختاری ویژه در معماری هورامان
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چكيده
از مهمترین عناصر شناخت هر فرهنگي، شیوة معماري بومی و مرسوِم آن است. در این پژوهش قسمتی 
و  با خصوصیات خاص  زاگرس )منطقۀ هورامان(  دامنه  های  ایران زمین در  با شکوه  اما  از ساختار ساده 
هویت پنهان خود در زمینۀ معماری و بافت کالبدی روستایی، به عنوان ساختاری ویژه و حاصل تالقی 
انسان، فرهنگ و طبیعت، مورد بررسی قرار گرفته است. روش انجام پژوهش، توصیفی-تحلیلی مبتنی بر 
بررسی اسنادی و بازدید میدانی است. یافته  های پژوهش نشان می  دهد، معماری هورامان در پرتو فرهنگ 
و همسازی با طبیعت شکل گرفته است. از نظر ویژگی  های کالبدی نحوة استقرار روستاها در طرفین یا 
روی دامنۀ دره ای کم عرض با شیب عمومی زیاد واقع شده  و تیپولوژی غالب بنا به صورت ساختمان  های 
تعداد محالت  به  از دید ساختاری، روستا دارای مراکزی  به شیب کوه است.  دو طبقۀ تکیه داده شده 
است. از نظر بهر ه  وری از زمین، سکونتگاه  ها در جایي بنا شده  اند که زمین کمترین استفاده را براي اهداف 
دیگر داشته است. نبودِ کوچه  هاي بن  بست در ساختار کالبدی مناطق مسکونی، دوربودن و حداقل کردن 
مخاطرات طبیعی و انسانی را در پی دارد. از ویژگی  های تک بناها، پیوستگی سنگ، خاک و چوب، استفاده 
از دیمک و َمروله به عنوان عامل یکپارچگی و جلوگیری از رانش، استفاده از دیوارهاي قطور سنگی جهت 
جلوگیری از تبادل حرارتی، وجود سایبان و باران  گیر در اطراف تمام دیوارها و تفاوت ماهوی با معماری 
درونگرای مرکز ایران است. شناخت تجارب اندوختۀ چنین سبکی با حفظ بافت اولیه و اصالت خود، در 

همسویی با ساختار ارگانیک طبیعت است.

واژگان کليدی: هورامان، معماری، فرهنگ، مسکن روستایی. 

مقدمه
تمدن  هاي کهن و پایدار در برخورد با محیط جغرافیایي همواره 
در جستجوي راهکارهایي بوده  اند که خشونت طبیعت را تعدیل 
کرده و به پایدارماندن بشر در منطقۀ جغرافیایي خود دوام و بقا 
بخشند )پاپلی یزدی، 1381، 243(. از مهمترین عوامل شناخت 
هر فرهنگي، شیوة معماري مرسوم در آن فرهنگ  است. ابزاري 
و  پیدا  تحلیل الیه  هاي  و  تجزیه  به  از طریق آن مي  توان  که 

پنهان آن فرهنگ پرداخت، تا از آن طریق به کنه روابط معماري 
با امنیت و آسایش، شرایط اقلیمي طبیعي، ارتباط با محیط زیست 
پیرامون، اقتصاد و در نهایت به بدنۀ اصلي فرهنگ پي برد. اگر 
وجود دو حوزة خصوصي )منازل مسکوني، هوار 1، خانه باغ و ...( و 
عمومي )حمام، مساجد، تکایا و ...( را در بنا و مساکن موجود در 
هورامان قائل شویم، با نگاهي گذرا مشخص می شود که برخالف 
فالت مرکزی، حوزة عمومي کارکردي آنچنان نداشته و حتي به 
نوعي به چشم نمي  آید. اما حوزة خصوصي که بیشتر مد نظر این 
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مقاله است؛ به طرز چشمگیري رشد کرده و همگام و در جهت 
مقتضیاتي که شرح داده خواهد شد، متناسب شده  اند. امروزه 
در قرن بیست و یکم معنا و مفهوم مسکن فراتر از یک محدودة 
معادل  را  نظامي مسکن  و  ادبیات سیاسي  در  است.  فیزیکي 
سرزمین مي  گیرند و ادعاي خود را بر این اساس پایه گذاري 
کرده  اند که تاخت و تازهاي قومي، مذهبي و فرهنگي در اقصي 
نقاط جهان به منظور کسب فضایي مناسب براي ایجاد مسکن 

مطلوب انجام گرفته است )بهرامی، 1390، 97(.
از  درهم تنیده  بافتی  با  چشم  اندازهایی  واجد  مکانی  هر 
خصوصیات طبیعی و انسانی است که با اندکی تأمل، پاسخگوی 
روابط پیدا و پنهان خویش نیز هستند. به طوری که هر مکان 
که  است  فرهنگي  و  انساني  داراي صفات مشخصۀ محیطي، 
و  توان  محل  آن  به  می  سازد،  متمایز  مکان ها  سایر  از  را  آن 
فضاي خاصي بخشیده و آن را از فضاي مجاورش جدا می  سازد 
)بهفروز، 1374، 13(. در عصر دیجیتال با مفاهیم و تکنیک های 
پست مدرن و ساختارشکن، معماری هورامان با پیشینۀ هزاران 
مردم  است.  جریان  در  پویا  شاهکاری  به عنوان  قدمت  سال 
هورامان ماه  های سرد سال را در خانۀ خود و در ماه  هایی هم 
که هوا گرم و مطبوع است، باغدارها به صورت فصلی به باغ و 
دامداران به ییالق کوچ می کنند؛ اما مسئلۀ حائز اهمیت این 
است که شیوة زندگی در باغ و ییالق با زندگی روستا چندان 
تفاوتی نمی  کند )رستم، 2011، 372(. معماري سنتی هورامان 
تلفیقی از ویژگی  هاي طبیعی، تاریخی، محیط زیستی، فرهنگی، 
اقتصادي و ... است که هویت مکانی دوره  های گذشتۀ ساکنان 
از  است.  کرده  تغییراتی حفظ  کمترین  با  تاکنون  را  خویش 
لحاظ بافت مسکونی خانه  هاي این منطقه داراي ویژگی خاص 
خویش و اغلب شبیه به هم هستند و از مصالح محلی همچون 
گل، سنگ و چوب استفاده کرده اند. اما در سال هاي اخیر با 
به  ویژه  و  ارتباطات  مستمر  بهبود  و  تکنولوژي  امواج  هجوم 
ارتباطات جاده  ای از مصالح جدیدي همچون آهن، آجر، سنگ 
و سیمان استفاده شده است. چیزی که خود به تنهایی شکل 
اصیل معماری هورامان را از شکل انداخته و هویت دیرین آن 

را خدشه  دار کرده است.
معماری در باغ و ییالق همچنان پابرجا بوده و به جرأت می  توان 
ادعا کرد که طول دیوارها و تعداد سنگ  های به  کار رفته در 
معماری باغستان  های هورامان، چندین برابر دیوار چین است. 
البته با درنظر گرفتن این که دیوارهای معماری هورامان با رنج 
توأم با افتخار هورام  ها و دیوار چین، با ستم و جباریت حکام 
محلی بنا شده است. معماری هورامان چنان آب، خاک، سنگ 
که  می  آمیزد  هم  در  فلسفی  و  کیهانی  نظمی  در  را  و چوب 

تفکیک آنها از یکدیگر و توازن طبیعی دشوار می کند.
ریشۀ  تا  بیرون  محیط  و  انسان  بین  است  رابطي  فرهنگ، 

به  سازد.  مستحکم  جامعه  در  هم  و  طبیعت  در  هم  را  خود 
کمک فرهنگ انسان  ها به هم وابسته و نزدیک می  شوند و با 
مشترکات ذهني که زائیدة همین فرهنگ است، ملت به وجود 
می  آید که پیوندگاه او را اشتراکي است در خاطره  ها و اشتراک 
در چیزهایي که دشمن  و  که دوست می  دارند  در چیزهایي 
می دارند و .... فرهنگ به معناي خاص به سرمایۀ معنوي یک 
قوم گفته می  شود که همۀ آثار ادبي و هنري را در برمی  گیرد 

)مؤمنی و مسعودی، 1395، 70(. 
این معماری در بطن خویش نه تنها با فرهنگ برخاسته از آن 
در ارتباط بوده و هست، به نوعی از آن الهام گرفته و خود نیز 
متأثر از آن است. واژگان معماري پلکاني، معماري کوهستاني و 
واژگاني از این دست تنها جواب گوي کالبد معماري مذکور بوده 
و به ساحت معنوي و فرهنگي آن و ارتباط ویژة این معماري 
با طبیعت اطراف نپرداخته و گویاي کامل مشخصات فرهنگی 
این معماري نیست. با این توضیح پیشنهاد می شود، به جاي 
بعد، عنوان معماري مکتب هورام  به  این  از  پلکاني،  معماري 
استناد شود. با وقوف به این مسئله، عاملی که بافت کالبدی و 
شالودة فضایی شهر یا کانونی زیستی را پی افکنده  اند، به قرار 

زیر است:
هر آن چیزی که معنای فرهنگی یا اجتماعی و روابط ناشی از 

آن ها را سبب می  شود.

چگونگی تعریف مادی جهان
محیط  عناصر  کلی  به طور  و  جهان  به  زیست  محیطی  نگاه 
زیست، طبیعی است )حبیبی، 1393، 4(. معماری مورد نظر 
از نظر هویتی، اصیل و دارای شاخصه  های ویژة خود است که 
در گذر زمان از الگوهای معماری دیگر نواحی تأثیرپذیر نبوده 
و همچنان دست  نخورده باقی مانده است. هویتی ویژه که در 
ورای ظاهر سادة این معماری نهفته است و سال  ها با تاریخ و 
فرهنگ این بوم عجین شده است. در این راستا سؤال پژوهش، 
چگونگی ساختار الگوهای معماری منطقۀ مورد مطالعه و تأثیر 
شاخصه  های بومی و فرهنگی در بافت کالبدی روستاهای آن 
است. در این پژوهش بر آن هستیم تا ضمن تحلیل و تبیین 
رابطۀ معماری، محدودة مورد مطالعه با طبیعت و فرهنگ مردم 
کنیم  بررسی  و  تحلیل  را  سکونتگاه  ها  این  معماری  اصول  و 

)تصویر 1(.

پيشينة تحقيق
تحقیقات سالیان  و  پژوهش  ها  در  ایران  ناحیۀ غرب  معماری 
متمادی، مهجور مانده و به نسبت منطقۀ مرکزی کمتر مورد 
 .)18  ،1387 موالنایی،  و  )هاشم  نژاد  است  شده  واقع  توجه 
زاگرس  دامنه  های  فرهنگی  پرقدرت  مناطق  از  یکی  هورامان 
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تصویر 1. ارتباط انسان، بنا و طبیعت. مأخذ: مؤمنی و مسعودی، 1395، 79.

از آن جمله معماری  است که در فرایند تحوالت فرهنگی و 
بومی، تاریخی بس کهن دارد. معماری هر سرزمینی برآیندی 
اقلیم، صنعت و شیوه های ساختن در آن  باورها، فرهنگ،  از 
مرز و بوم است و بر همین اساس معماری به مثابۀ آیینه ای 
خالقان  توانایی  و  دانسته  ها  امکانات،  سالیق،  معرف  تمام نما، 
خود است )معماریان، عظیمی و کبودی،1393، 47(. پورجعفر 
هورامان  روستای  در  تحقیقی  مطالعۀ  یک  در  همکارانش  و 
تحت عنوان »بازشناسی اثر معنا در جاودانگی مکان« معتقدند؛ 
نمادهایی از طبیعت  گرایی در بافت کالبدی روستا دیده می  شود 
به  بناهای متعلق  )پورجعفر، صادقی و یوسفی، 1388، 14(. 
سنت مردمی، ترجمان مستقیم و ناخودآگاه نیازها، ارزش  ها، 
همچنین تمایالت و غرایز یک قوم به زبان فرهنگ مادی آن 
قوم هستند. پس معماری مردمی جهان بینی  ای است که به 
صورت دیگر بیان شده است )Rapoport, 1972, 13(. در اغلب 
روستاها و شهرهای هورامان، کوچه  های تنگ و باریک با ایجاد 
داالن2 یا گذرهایی تو در تو، تنوع خاصی به معابر بخشیده  اند. 

در مناطق سرد و کوهستاني، روستا در شیب کوه و به صورت 
مطَبّق شکل مي  گیرد و این هماهنگي با شیب کوهستان است. 
بخشي از خانه در طبقۀ زیرین، داخل کوه کنده مي  شود. این 
عمل ضمن اینکه سطح مسطح را براي بنا کردِن خانه فراهم 
مي  آورد، بخشي از خانه را در دل زمین قرار مي دهد تا پیوستگي 
معماري را با زمین و مام جهان نشان دهد )اکرمی، 1389، 38(. 
به اعتقاد »بولدینگ«3 یکي از مهمترین نکاتي که در طبقه  بندي 
طبیعت وجود دارد سیر تکاملي ساختارهاي طبیعي از غیر زنده 
به سمت زنده است. زنده بودن زیست شناسانه به معني تولید 
مثل، حرکت و... نیست؛ بلکه آن چه بیش از همه مي  تواند بر 
حیات ایجاد شده در معماري تأکید کند، طراحي معماري اي 
با  انساني است و در تعاملي دو سویه  اندیشۀ  زائیدة  است که 
انسان و طبیعت پیرامونش قرار دارد )شرقی و قنبران، 1391، 
108(. قرارگیري سکونتگاه  های هورامان در چنان دامنه  های 
و  پلکانی  صورت  به  مساکن  تا  شده  باعث  شیب داری  کاماًل 
پشت سر هم قرار گیرند. به صورتی که در اغلب موارد و به ویژه 
به عنوان  خانه  هر  بام  پشت  محالت،  قدیمی  هسته  های  در 
حیاط خانه باالیی مورد استفاده قرار گرفته است. همین امر 
فراهم  را  بی نظیری  نوع خود  و در  اجتماعی حسنه  تعامالت 
کرده و در حیات فرهنگی شان  رسوخ پیدا کرده است. انسجام 
اجتماعی شکل  انتظام  تبع  به  انسانی  کالبدی سکونتگاه  های 
می  گیرد و در آن ساختار محله، جزء محله و واحد مسکونی از 
ویژگی های ساختاری جامعه تبعیت می کنند )خاکپور و شیخ 
مهدی، 1390، 232(. اما با وجود چنان شاخصه  های نیکویی؛ 
به نظر می  رسد فقر اقتصادی و نیز جدال و کشمکش یا مبارزه و 
رویارویی دائمی با طبیعت جهت غلبه بر قهر آن، مانع انباشت 

به  است.  و شاید شده  باید  آنچنان  فرهنگی  دانش  و  مهارت 
از  معماری  بخش  در  بزرگی  سرمایه  گذاری  های  دلیل  همین 
نظر طراحی، اجرا و ساخت بناهای عظیم و تاریخی با وجود 
شاخصه  های نیک بومی و منحصر به فرد در این منطقه صورت 

نگرفته است )تصویر 2(. 

محدودۀ پژوهش
منطقۀ هورامان در دامنۀ رشته کوه  های زاگرس و در دو سوي 
حوزة آبریز رودخانۀ سیروان با گستردگي از شرق تا سنندج، 
از  و  مریوان  شهر  شمال  از  عراق،  حلبچۀ  استان  تا  غرب  از 
از  برخي  در  تورفتگي  هایي  با  کامیاران  شهرستان  تا  جنوب 

بخش  ها واقع شده است.

روش تحقيق
تحلیلی  توصیفی-  به صورت  پژوهش،  این  در  تحقیق  روش 
است. ابتدا به روش توصیفی و بر مبنای یافته  های تحقیقات 
منطقۀ  روستایی  ساختار  دانشگاهی،  پژوهش  های  و  میدانی 
و  معرفی شده  مسکونی  فضای  به  رویکردی  با  مطالعه  مورد 
سپس به صورت نمونه  های موردی، تحلیل و بررسی در خصوص 
این  روستاهای  مسکن  تشکیل دهندة  اجزای  و  نظری  مبانی 
ناحیه صورت می  گیرد. در انتخاب نمونه  های مطالعاتی، براساس 
کاربری  های  با  بناهایی  از  میداني، تالش شده  کاوش  سال  ها 
بناهای  انتخاب  علت  شود.  گرفته  بهره  مسکونی  گوناگون 
خصوصی آن است که این بناها مورد استفاده اقشار مختلف 
جامعه قرار گرفته و بر حسب ذوق و سلیقۀ کاربران و معماران 
بومی از تنوع زیادی نیز برخوردارند. تحلیل و ریشه یابِی تأثیر 
طبیعت و فرهنگ به عنوان متغیرهایی مستقل بر چگونگی و 
چرایی معماری هورام  ها نیز از بررسی های پژوهش حاضر است. 
جهت رسیدن به این نتیجه با شیوة میدانی به منطقۀ مورد 
مطالعه مراجعه و به مشاهدة شیوه و سبک معماری و مصاحبه 

با سالخوردگان و بناهای محلی پرداخته شده است. 
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بر  نه  جامعه  ای  می  دهد.  قرار  بهره  برداری  مورد  را  خویش 
از  جدیدی  مفهوم  براساس  که  عشیره  ای  سازمان  مبنای 
یافته است. به طوری که  حکومت سالطین هورامان سازمان 
وارد  از کردستان عراق  ادموندز« هنگامی که  »سیسیل جی. 
روستای هانی گرمله هورامان لهون می شود، از نظم و نظافت 
و چنین  کرده  تعجب  آنجا  در  بهداشتی  توالت  های  وجود  و 

می  گوید:
یادم هست با دیدن ترتیبات بهداشتی در محل که بسیار برتر 
و بهتر از آنچه که  هم پیش و هم پس از آن در عراق و ایران 
این  شدم.  شگفت  در  سخت  بودم،  دیده  هورامان  از  خارج 
بود  نیز  اعتبار و سربلندی شخص وسپازین4  تسهیالت مایۀ 

)ادموندز، 1367، 187(. 

نحوۀ استقرار و بافت روستاها
ساختار ژئومورفولوژیک هورامان لهون و تخت در اکثر موارد 
کوهستانی، سنگالخی و ژاوه  رود تپه ماهوری کوهستانی است. 
از نظر کالبدی و توپوگرافی، روستاهای منطقۀ مورد مطالعه 
با  به صورت زیر در سه گروه قرار می  گیرند؛ 1. تپه ماهوری 
َدمیو  پایگالن و ژنین در ژاوه رود، دزلی و  شیب مالیم مثل 
با شیب متوسط مثل پاوه  در هورامان تخت. 2. کوهپایه  ای 
مثل  تند  شیب  با  کوهستانی   .3 لهون.  هورامان  در  بیاره  و 
نودشه و هجیج در هورامان لهون و ژیوار و بلبر در هورامان 
تخت. در چنین ساختاری شهر و روستا در دو طرف دره  ای 
با شیب متفاوت قرار دارند. در بسیاری موارد در یک سمت 
دره خانه های مسکونی و در سمت دیگر باغ  های مثمر روستا 

قرار دارند. 

 اصول معماری بومی منطقه
محیط طبیعی اثرگذارترین عامل در بافت روستاست )رضایی 
و وثیق، 1393، 40(. در روستاهای هورامان به دلیل شیِب 
گوسفندان  آغل  روی  را  اصلی  مسکن  معموالً  کوهستانی، 
بنا می  کنند. طویله و انبار و کاهدان در یک مجموعه جمع 
تشکیل  را  پایه  دو  روی  نیمه زمینی  حالتی  که  می شوند 
از سنگ،  استفاده  می  دهد )رسول  پور و عزیزی، 2015، 7(. 
زندگي  حتي  و  معماري  پود  و  تار  با  چنان  چوب  و  خاک 
اذهان  در  سنگ  بدون  هورامان  که  است  خورده  گره  مردم 
مردم جایگاهي ندارد. تراش سنگ، با چنان مهارت و ظرافت 
هنرمندانه ای سبب شده است که نمایي در مناطق همجوار 
ادبیات  به  هورامان  سنگ  نماي  یا  هورامي  نماي  به عنوان 
این  خانه  های  شود.  وارد  مردم  ساختمان  سازي  و  معماري 
مناطق اغلب دو طبقه و بیشتر دارای فضایی برای پذیرایی 
مهمان است که موقعیت بهتری نسبت به سایر فضاها دارد 

www.architect.nemoneh.	:مأخذ	کوهستان.	تند	شیب	در	منازل	بنای	الف:	2.	تصویر
com. ب:	شهر	نودشه؛	بام	هر	خانه،	حیاط	خانۀ	باالیی	است.	مأخذ:	آرشیو	نگارندگان.

بالف

شناختی مختصر از هورامان
هورامان در این مقاله شامل تمام بخش  های هورامان از جمله 
هورامان لهون، تخت، شامیان و ژاوه  رود شرقی و غربی است. 
بین  مربع،  کیلومتر   1840 برابر  وسعتی  با  هورامان  منطقۀ 
دقیقه  و 38  درجه  تا 35  دقیقه  و 98  درجه  مدارهای 34 
30دقیقه  و  درجه   46 نصف النهارهای  بین  و  شمالی  عرض 
کوهستانی  نوار  در  شمالی  طول  دقیقه   85 و  درجه   46 تا 
غرب ایران و شرق اقلیم کردستان واقع شده است )محمودی، 
استثنای  )به  آن  ساکنان  تمامی  زبان  38و39(.   ،1394
هورامی  زبان  است.  هورامی  زبان(  سورانی  جزیره  های 
ایرانی زبان  های  شمالی  غربی  زبان های  گروه  به   متعلق 
بازماندة  نظرات  برخی  به  بنا  و   )794 مقدم، 1392،  )دبیر 
زبان  های باستانی این مرز و بوم است که علی غم اظهارنظرها 
تا  متأسفانه  محققین،  از  بسیاری  پراکندة  نوشته  های  و 
است  نگرفته  قرار  حقیقی  و  واقعی  بررسی  مورد  حال  به 
گونۀ  در  هم  اقلیمی  پهنه بندی  در   .)8  ،1394 )سنندجی، 
و  معتدل  تابستان  های  با  می  گیرد،  قرار  کوهستانی  و  سرد 
زمستانی سرد و برفی، اما به دلیل اختالف ارتفاع  های فاحش، 
تفاوت  های  مجاور  نواحی  میان  معین،  فصل  یک  در  حتی 
شروع  که  می  خورد،  به طوری  چشم  به  شدیدی  آب  وهوایی 
رویش و بهار طبیعت در این مناطق، گاه تا دو ماه اختالف 
زمانی دارد. این ویژگی منحصر به فرد دوران  های کهن، سبب 
پیدایش نوع خاصی از زندگی کوچ نشینی در عین اسکان دائم 
شده است. هورامان به دلیل صعب  العبور بودن، در طول تاریخ 
دارای حکومتی خودمختار و مستقل بوده و آداب و فرهنگ 
خاص خود را داشته است که از مصادیق آن می  توان، از شیوة 
دوران  در  حکومت  ادارة  »شورای«  انتخاب  در  دموکراتیک 
قبل از اسالم نام برد که به طور مستقیم، در انتخاباتی روشن 
و قاعده مند، توسط زنان و مردان به سن معلوم رسیده برگزار 
می  شده است )معماریان و همکاران، 1393، 49(. این منطقه 
از همان ابتدای تاریخ با استقرار متراکم پیرامون هسته  های 
اطراف  سرزمین  های  از  وسیع  محدوده  ای  روستاها،  مرکزی 
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وثیق،  و  )رضایی  اتاق  هاست  دیگر  از  مستقل  آن  ورودی  و 
   .)41، 1393

پایدار روستاها روي زمین  هاي  و تشکیل هسته  های  ساخت 
شیب دار و نامرغوب جهت باغداری و کشاورزي بوده و نیز در 
باالدست باغات قرار دارد. طراحی و اجرای این مهم از چند 

جهت حائز اهمیت بوده است:
- با عنایت به اینکه باغداری از عمده موارد تأمین درآمد در 
هورامان قدیم بوده است، مسیر توسعۀ روستا به داخل باغات 

کشیده نشود.
جنوب  در  هنرمندانه  و  زیبا  چشم  اندازی  و  منظر  ایجاد    -

روستا و ساخت منازلی مشرف به چنین چشم  اندازهایی.
- دسترسی سهل و آسان به آب و استفاده بهینه از پایاب آب 

مصرفی روستا در باغداری.
-  تهیه و تدارک آسان مصالح ساختمانی از جمله سنگ.

دامنة کوه 
هورامان،  منطقۀ  روستایی  ساختار  در  مؤثر  و  اصلی  عوامل 
به عبارت دیگر رمز  بومي و سّنتي روستایي است.  معماري 
روستایي  انسان  براي  که  است  این  در  روستایي  معماري 
)بومی( ساختن خانه، آرایش نویني از گیتي و زندگي است 
دامنه- در  روستاها،  اکثر  قدیمی  بافت  )الیاده 1378، 88(. 
 هاي جنوبی و در راستای استفادة حداکثري از نور خورشید 
به خصوص در زمستان  هاي سرد و برعکس استفاده از خنکای 
از  تابستانی، طراحی و مکا ن  یابی شده است. یکی  سایه  های 
و  ویژه  کالبدي  ساختار  روستا،  بافت  برجستۀ  خصوصیات 
منحصر به فرد آن است که می  تواند به عنوان شاخصه   ای نیک 
و فرهنگی از آن یاد کرد. استقرار مساکن در تمام موارد، بنا 
به موقعیت و مقتضیات جغرافیایی و طبیعی بوده جایی که 

تعامل انسان با طبیعت به اعالی حد خود رسیده است. 
مسکن  نیاز  مورد  مصالح  مهمترین  چوب  و  خاک  سنگ، 
هورامان را تشکیل می دهد. سنگ، مصالح اصلی پی و دیوار 
است. چوب دارای دو نقش عمده است؛ الف(. به عنوان دیَمک 
و مَروله در دیوار ب(. به عنوان ستون ج(. تیرک  های عرضی در 
سقف. خاک )کاهگل( نیز دارای سه نقش اصلی است؛ الف(.
مصالح چسبندة پی و دیوار ب(. عایق حرارتی و رطوبتی بام 
داخل  تزیین دهندة فضای  به عنوان مصالح  پ(. خاک سفید 

خانه.  
ابزار  مهمترین  خاک  و  سنگ  چوب،  چون  طبیعي  عناصر 
ساختمان  سازي معماري بوده و آنچه فن و هنر یک سرزمین 
از  استفاده  نحوة  مي  کند،  متمایز  را  تاریخي  دورة  یک  یا  و 
چینش  44و45(.   ،1392 )شاه  محمدپور،  است  مصالح  این 
خود  ویژه  کارکرد  دارای  هریک  رفتۀ  کار  به  مصالح  نوع  و 

هستند. الوار )دیَمک(5 به کار رفته در دیوارها از جنس کهن-
تحمل  مقدار  بیشترین  دارای  و  منطقه  توت  درخت  سال 
جلوگیری  پوسیدگی،  برابر  در  مقاومت  رطوبت  گیری،  فشار، 
از ترک  خوردگی دیوار و ... است. در زمین لرزه  های کوچک از 
ترک  خوردگی دیوار ممانعت به عمل آورده و استحکام خاصی 
به  دلیل  ترکی  اگر  عادی هم،  دیوار می بخشد. در حالت  به 
نیروهای رانشی و یا نشست موضعی در بدنۀ دیوار ایجاد شود، 
الیه های چوب  استقرار  محل  در  و  نرفته  سرتاسر  ترک  این 
متوقف می شود. اما برعکس آن، مَروله؛ )Marôła(  برش  های 
کوتاه از تنۀ چوبی نهال درخت کوچِک توت است که به صورت 
ردیف و در عرض دیوار ساختمان کار گذاشته می شود. در این 
صورت انگار ساختمان را روی غلتک گذاشته  اند و از تخریب 
خانه در هنگام زمین لرزه برای اتالف مقداری از انرژی زلزله، 
َمروله  روی  چین  که  است  ذکر  به  الزم  می  کند.  جلوگیری 
کوتاه  برش های  نیز  گاهی  هرچند  باشد.  دیَمک  باید  حتماً 
دیَمک را به صورت تکی و برای پیوست دادن چین داخلی و 
خارجی دیوار به کار می  برند که بیشتر در جاهایی است که در 
معرض باران و سیالب بوده و احتمال سست شدن دیوار وجود 
داشته باشد. از این نظر، تفاوت  های بنیادی در اصول و مبانی 
درون گرای  معماری  با  ایران  معماری کوهستانی غرب  نظری 
مرکز و یا ناحیۀ کویری است )هاشم  نژاد و موالنایی، 1387، 

18(؛ )تصویر 3(. 

فرم بنا
برودت زیاد هوا در فصول سال در نواحی سرد و کوهستانی 
و لزوم تأمین بهینۀ دما باعث شده است تا حداکثر استفاده 
از تابش آفتاب، بهره  گیري از نوسان روزانۀ دما، حفظ حرارت 
در فضاهاي مسکونی امري ضروري شود. لذا فرم بنا در جهت 
مقابله با سرماي شدید و کاهش سطح تماس آنها با فضای 
سرد بیرونی طراحی و بنا شده است. در اغلب روستاها و به 
خصوص در گذشته، بناها دارای پالن و بافت متراکم بودند. 
فرم بنا به گونه  ای است که سطح تماس آن را با سرمای خارج 
بالعکس  و  بیرون  به  درون  از  کمتری  حرارت  تا  کند  کمتر 
در  تراش  از  بعد  منطقه  در  موجود  سنگ  های  یابد.  انتقال 
ابعادی دلخواه و به اشکال مکعب یا مکعب مستطیل درآمده 
و استفاده می  شوند. با اینکه شکل سنگ هاي به کار رفته در 
تلفیق  همان  که  یکسان  هدف  یک  از  بومی  سازه  های  این 
استحکام و زیبایی است، تبعیت مي  کنند، با این حال از تنوع 
بسیار زیادي نیز در روش  هاي متفاوت چیدمان یا نحوة کنار 
بیشتر  بیرونی ساختمان  نمای  در  برخوردارند.  هم قرار گرفتن 
حجم  های  به صورت  و  خورده  برش  که  هستند  سنگ  هایی 
بقیۀ موارد،  منظم هندسی )زیبایي شناختي( درآمده  اند و در 
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جبالف

سنگ  هایی که بیشتر به صورت طبیعی )ایستایی و استحکام( 
استفاده شده  اند. هرچند، شکل سنگ تا حدودي روش چیدن 
)شاه  محمدپور،  مي  کند  تعیین  استحکام  تأمین  براي  را  آنها 

.)45 ،1392

دیوارهای قطور
از  نوبۀ خود  به  نیز،  با مالط گل  دیوارهای سنگی  زیاد  قطر 
آن  بیرونی  محیط  و  بنا  داخلی  فضای  بین  حرارتی  تبادالت 
تابش  حرارت  و  گرما  دیوارهایی،  چنین  می  کند.  جلوگیری 
آفتاب روزانه را در فصول گرم و تأثیر سوِز سرما را در فصول 
سرد حفظ و به تعدیل دمای داخل ساختمان کمک می  کند. 
عالوه بر این این دیوارهای قطور وظیفۀ حمل بار سقف را نیز 
بر عهده دارند. بهترین مصالح در دسترس نیز، براي این امر، 

سنگ است )همان، 38(.   
بنا به گفتۀ یکی از اساتید بناهای قدیمی نودشه؛ سنگ  های 
زیرین در بخش پی بنا از جنس آهکي بوده که جاذب رطوبت 
هستند. دیوارهای 50 تا 80 سانتیمتری سنگ و مالط گل، به 
نوعی عایق دما بوده و در زمستان خانه را گرم و در تابستان 
خنک نگه داشته  اند. این امر در گذشته که امکانات و وسایل 
سرمایشی و گرمایشی به صورت کنونی نبوده، ارزش دو چندان 
داشته است. فضاي داخل خانه با گل سفیدرنگی که خاک آن 
نام گلی جانه6 تهیه می  شد، طی  به  از محل خاصی در روستا 
مراحل خاصی در عملیات صاف و صیقل کردن )ساوکه  ردة(7 
سنگین  پی  سازی،  در  استفاده  مورد  سنگ  می  شد.  پوشانده 
است.  قواره  یا  و  الشه  به صورت  و  رطوبت  برابر  در  مقاوم  و 
سنگ هایي که در ساخت این دیوارها به کار مي  روند از نظر 
نحوة انتخاب قطعات 8، بهینه  سازي شکلي و اتصاالت و چیدمان 

از اندازه و تنوع زیادي برخوردارند. از منظر دیداری هم، بنا های 
سنگی، سیمایی هماهنگ در کلیت بافت اقلیم دارند.

روانشناسی  که  هنرمندی خاصی  با  هم،  منازل  جهت سقف 
از  خاصی  چوبی  تیرک های  از  داشته،  نظر  مد  نیز  را  بصری 
جنس درخت چنار و الوارهای تخته  ای نازک روی آن استفاده 
می  شده است. روی همین تخته  ها را هم در چندین مرحله و 

به قرار ذیل می  پوشاندند:
در ابتدا الیۀ نازکی از تخته سنگ  های نازک به اندازة کف دست 
دیوار  تراش سنگ  های  حاصل  اوقات  بیشتر  دیله8 که  نام  به 
الوارها را می  پوشانند که همان سنگ فرش بدون  است، روی 
اندازة  به  گلی  گلوله  های  با  را  دیله  همین  روی  است.  مالط 
توپی با قطر 10 تا 15 سانتیمتر به اسم گوننه له و طی عملیاتی 
منظم به نام گوننه  له بان9 می  پوشانند. روی همین سطح هم 
خاکریزی کرده و با غلطکی سنگی که ساخت آن هم توسط 
بنّاهای منطقه است، آن را محکم می  کنند. غلطک مورد نظر 
در  بانتلین  این  بانتلین 10 نامیده می  شود.  در اصطالح محلی 
ایام بارندگی هم بسان غلطک با غلطاندن آن روی بام، از نفوذ 
آب به داخل بنا جلوگیری می  کند.  در ایام قدیم همین گل 
به کار رفته در نمای داخلی خانه )تهیه شده از معدنی به نام 
گلی جانه )Gêjănê( را در فصول گرم تابستان در بام خانه  ها نیز 
به کار برده و همین امر بام خانه  ها را به مکانی برای استراحت 
تبدیل  با همسایگان  بیشتر  تعامل هرچه  غروب و شبانگاه و 
کرده بود. پنجره  های قریب به اتفاق منازل، آفتابگیر و رو به 
جنوب است. درب  های چوبی، بیشتر از جنس درخت توت و 
گردو و توسط نجاران بومی با طراحی و تعبیۀ رمز در بدنۀ آنها 

ساخته شده  اند11)تصویر 4(.
درها و پنجره  های منازل هورامان تخت به رنگ سبز و آبی 
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بوده است. بدون تردید این امر از فلسفۀ طبیعت  گرایی آنان 
و آسمان و سبز، رنگ  نماد آب  آبی  است.  سرچشمه گرفته 
درختان، جنگل و طبیعت است )پورجعفر و همکاران، 1387، 
14(. درب  ها اغلب از دو لنگه برابر تشکیل شده   و اندازة آنها تا 
حدودي بزرگ و از ضخامت و در نتیجه مقاومت کافی برخوردار 
بوده است. درهای ورودی کوچک را در معمولی و درب  های 
بزرگ ساختمان یا ورودی  های اصلی را دروازه می  گفتند. در 
روی درب منازل دو نوع درکوب تعبیه شده که یکی مخصوص 
زنان و دیگری ویژة مردان بود. صدای دو درکوب با همدیگر 
متفاوت بود و صاحبخانه با شنیدن صدا تشخیص می  داد که 

مراجعه کننده زن یا مرد است )تصویر 5(؛ )جدول 1(.
پنجره  ها نیز در حد و اندازه مشابه و با رنگ هاي آبی و سبز 
تشکیل  بود،  سکنه  دوستی  صلح  خاص  بینش  از  نشان  که 
می شدند. جنس پنجره  ها هم چوبی و بیشتر از دو درب تاشو 
تشکیل می شد. در هر ساختمان اتاق بزرگی مخصوص مهمان 
میمانی(  )یانه  و  وجود داشت که در اصطالح محلی دیواخان 
نامیده می  شد. این اتاق دارای موقعیت بهتری نسبت به دیگر 
فضاهای موجود در خانه را داشت و در اغلب موارد ورودی آن 
به  اتاق  ها بود. در هر ساختمان هم، معموالً  از دیگر  مستقل 
طبقات زیرین خانه، »چیرخان« و طبقات باالتر را »َسرخان« 

می  گفتند. 

بام  هاي مسطح
بام  ها  برخالف گنبدی  های کویر و شیروانی  های شمال، تمام 
در این منطقه مسطح است. در این صورت آب حاصل از بارش 
باران و برف در بام نفوذ کرده و آن را مرطوب و نمدار می  کند. 
با  را  آن  برف،  بارش  از  بعد  برفی  به همین جهت در فصول 

	تصویر	4.	الف:	نمونه		ای	از	درب	چوبی	در	نودشه،	ب:	بدنۀ		قفل،	ج:	شمایل	رمز.	مأخذ:	آرشیو	نگارندگان.	

جبالف

تصویر	5.		درب		کوب	اختصاصی	زن	و	مرد.	مأخذ:	آرشیو	نگارندگان.

برف روب پارو کرده و بعد از آن با غلطکی سنگی، غلطک  کشی 
کرده و تا بافت گلی آن دوباره متراکم شده و سدی در برابر 

نفوذ آب ایجاد کند )تصویر 6( و )جدول 2(. 

داالن  ها
واحد  مسکونی-  واحد  واسط  حد  که  است  فضایی  داالن 
همسایۀ  واحد  وجود  عدم  صورت  در  است.  جنوبی  همسایۀ 
تا  می  گیرد  قرار  مسکونی  واحد  در  مستقل  به صورت  جنوبی 
نیز  این فضا  باشد. روی  قابل عبور  و  از کوچه  بتواند بخشی 
معموالً  قابل استفاده بوده یا اتاقی به صورت فضایی با سه در 
بسته و یک در باز یا کامال باز است. از کارکردهای اجتماعی 
آن می  توان به محلی برای دید و بازدید و مراودات اجتماعی به 
ویژه در بین زنان اشاره کرد. همچنین محلی براي انبار و گاهی 
انبار موقت ساکنین محله، و محلی براي توقف موقت حیوانات 

اهلی است )تصویر 7(. 
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توضيحاتمعادل فارسیعنوانردیف

َهررَزله1
)Harzala(

در هورا )ییالق( یا داخل باغ مکان هایی با استفاده از تیرک هاي چوبي و شاخ و برگها و آالچیق
به ویژه شاخه هاي درخت بلوط ساخته می شود. در فصل گرما به صورت موقت بوده و بعد آن 

از بین مي رود.

2)Lăsa( محلي جهت جمع آوري، خش کردن و کوبیدن علوفه و بیشتر در ییالق بوده است. این قسمت -السه
خود داراي بخش هاي مختلفي جهت: 1( خشک کردن 2( هوادادن 3( تلنبارکردن 4( کوبیدن 

5( بارگیري 6( گذاشتن بار روي حیوانات بارکش )بیشتر قاطر( و ... است.	

َکيل، َکلوو3
)Kaył, kałû(

بیشتر در داخل فضاي باغ استفاده می شود. با سنگ و مالط یا به صورت خشکه چین ساخته کلبه
مي شود. اغلب اوقات فضایي 3*4 متر و با یک ورودي است. جهت استراحت و زندگي در باغ 

و در فصول سرد سال نیز، برای نگهداري برخي محصوالت باغي کاربرد دارد.

4)kałak( منظور دیوارهای سنگی ساخته شده جهت تراسبندی زمین شیب دار برای درختکاری است. دیوارکه له ک
چرا در معماری؟ به جهت ظرافت و هنرنمایی به کار رفته و تبدیل آن همه شیب زیاد به 

تراس هایی بس زیباست.

جدول	1.	معماري	در	باغ	و	ییالق.	مأخذ:	نگارندگان.

تصویر6.	نمونه		اي	از	معماري	باغ	)خانۀ	باغي	با	گوشۀ	مدور	روي	صخره(	چاله	برف،	خرمن	سنگي	در	کوهستان.	مأخذ:	آرشیو	نگارندگان.	

 شاخص  های معماری هورامان
- پیوستگی سنگ، خاک و چوب بومی، به مثابۀ کالبد منازل 

مسکونی                    
- استفاده از دیَمک و َمروله )رعایت قانون تعادل دیوار، توزیع 
یکسان وزن دیوار، جلوگیری از ترک خوردگی و حالت تعادل 

غلطکی در هنگام وقوع زمین  لرزه(.
- ساخت منازل دوطبقه با طراحی طبقات پایین جهت انبار 
علوفه و محل نگهداری دام و طبقات باال جهت سکونت انسانی

و اجرای نقشۀ هال یا سالن و دو اتاق خواب.
- وجود پاسارهایی12در بنا جهت محافظت از دیوار هنگام بارش 

باران.
- استفاده از دیوارهای سنگی قطور )حفظ انرژی در فصول گرم 
و سرد سال، جلوگیری از نفوذ رطوبت به داخل بنا به ویژه مالت 

گل داخل دیوار، عالوه بر نقش چسبندگی سنگ  ها( 

- حفظ اصالت معماری بومی. 
اعراب،  حملۀ  از  بعد  که حتی  است  گونه  ای  به  اخیر  مورد 
نظم بیرونی و ساختار درونی آن بهم نخورده و شاهد زنده 
تغییر  بدون  یا  مورد مساجد هورامان می  باشند که  این  در 
منازل  بنای  خصوصیات  همان  واجد  تغییرات،  اقل  با  یا 
و  اصول  در  بنیادی  تفاوت  های  هستند.  هورامان  مسکونی 
معماری  با  ایران  غرب  کوهستانی  معماری  نظری  مبانی 
)هاشم  دارد  وجود  ایران  کویری  ناحیۀ  یا  مرکز  درونگرای 

نژاد و موالنایی 1387، 18(. 

نتيجه  گيری
الگوهای معماری بومی هورامان، نحوة شکل گیری  توصیف 
آنها،  حیات  متمادی  سده  های  طی  الگوها  این  تداوم  و 
شاخصه های این معماری را تبیین می  کند. فرهنگ ساخِت 
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نوع ویژگیردیف
توصيف

1
نحوة استقرار روستا  )جنبۀ 

کالبدی(

اکثر روستاها در دامنۀ دره ای کم عرض با شیب عمومی باالی 50 تا 60 درصد واقع شده اند )مناطق لهون و تخت(.
یا با شیب تپه ماهوری )بیشتر مناطق ژاوه رود( و  یا برای حفاظت از سرمای نزدیک قله و جریان هوای سرد نزدیک 

کف دره واقع شده اند. 

تیپولوژی غالب بنا2
ساختمان ها دو طبقه و تکیه داده به شیب کوه هستند. جهت عمدة ساختمان ها، رو به سمت جنوب و جنوب  شرقی 

است )بیشترین بهره گیری از تابش آفتاب(.

ساختار روستا3
تعدد مراکز )به تعداد محالت مراکزی برای هر روستا( که به  دالیل نداشتن زمین وسیع تخت، مرتفع بودن بافت 

عمومی، کشیدگی روستا در امتداد شیب کوه،  و صعب العبور بودن ناحیه است.

حداکثر بهره وری در زمین4
به علت کمبود زمین )سنگالخ هاي سخت و غیرقابل استفاده( ارزش زمین به خصوص زمین هاي زراعي زیاد است. در 
بسیاري موارد حتي خاک را از شیب هاي پایین دره برداشت کرده و در دامنه ها و یا روي پوشش ترک خورده  سخت 

سنگ ها جهت نهال کاري به کار برده اند. 

5
نبود کوچه هاي بن بست در 
ساختار کالبدی شهر و روستا

به جرئت مي توان آن را مختص به این مناطق دانست که نشان از وجود دیدگاه باز مردمان آن سامان است.

6
بهمن گیرنبودن مناطق 

مسکوني

به دلیل کوهستاني بودن، شیب زیاد و ساخت آبادي هاي این نواحي بر دامنۀ شیب دار کوه ها و فصول زمستانی همراه 
با بارش سنگین برف و باران و احتمال بروز سیالب و بهمن و اندیشه جلوگیري از آسیب هاي احتمالي، روستاها در 

مکان هایي بنا شده اند که کمترین ریسک ناشي از بروز بهمن را دارند. 

جدول	2.	اهم	ویژگی		های	معماری	هورامان.	مأخذ:	نگارندگان.

به صورت  قوم،  این  اسکان  سال  های  طي  هورامان،  مساکن 
بومی در میان آنها باقي مانده و با اقلیم منطقه و کارکردهاي 
معماری  است.  شده  همگون  و  همساز  نواحي  این  معیشتي 
منطقۀ مورد پژوهش با تفاوت  ها و شباهت  های ساختاری نسبت 
به مناطق مرکزی، دارای شاخصه های متفاوت و منحصر به فرد 
است که در مبحث معماری اصیل توضیح داده شد. استفاده 
بهینه از انرژي تجدیدپذیر همچون جریان هوا، درجۀ حرارت، 
نور خورشید و... در ساخت و سازها مدنظر تمام سازندگان بوده 
است. در واکاوی شاخصه  های معماری بومی سنتی هورامان 

وجود سه عامل اصلی جغرافیایی بیش از همه، نمود می یابد:
- توپوگرافی، شرایط اقلیمی و استفاده از مصالح بومی

- فرهنگ بومی و احترام به طبیعت
- امنیت افراد و احشام

تکنیک جالب هورام  ها جهت دستیابی به مجموع اهداف در 
نوع خود تفکربرانگیز و نشان از هوش و درایت خاص آنها در 
درک بهینه طبیعت اطراف بوده است. ساخت مسکن به صورت 
توده و کلونی کوهستانی پلکانی، با پنجره  های آفتاب گیر رو به 
جنوب، ساخت در زمین های لم یزرع و غیرقابل کشت روستا 
ردیف  های  در  خانه  ها  است.  بوده  طبقه  دو  ساختمان  های  با 
خانه  حیاط  خانه،  هر  بام  پشت  یکپارچه،  به صورت  پلکانی 

نقطه  باالترین  در  خانه  آخرین  تا  امر  این  و  بوده  باالیی 
روستا ادامه دارد. این شکل برون گرا و فاقد حیاط به شیوة 
هم زیستی  و  تعامل  نوعی  به  سکونتگاه ها  این  در  مرسوم 
به  همسایه  بام  پشت  از  استفاده  قالب  در  را  اجتماعی 
واسط  عاملی  به عنوان  فرهنگ  درواقع  می  رساند.  حداکثر 
بین انسان و طبیعت نقش خود را به بهترین وجه ایفا کرده 
تکامل  حاضر  دورة  تا  تاریخ  طول  در  هورامان  معماری  و 
خود را حفظ کرده است اما در دورة اخیر، تغییر در اقتصاد 
نیازهای  تغییر  همزمان  و  جدید  مصالح  ورود  و  خانوارها 
خانوار، بافت و ساختار ساختمان  ها و بافت کالبدی را دچار 
مورد  در  هورامان  معماری  است.  کرده  هم گسیختگی  از 
تک  بنا و بافت کالبدی سکونتگاه  ها می  تواند به عنوان شیوه -
ای از معماری کوهستانی و روشی ویژه از زیست و استقرار 
ارگانیک  تکامل  و  پیوستگی  باشد که  در طی هزاران سال 
خود را همواره حفظ کرده است و در عین شباهت  هایی با 
طبیعی  ویژگی  های  بر  بنا  ایرانی  معماری  شیوه  های  سایر 
که  گونه  ای  به  است،  تفاوت  هایی  دارای  خود  فرهنگی  و 
نظر گرفته شود  در  نیز  و منحصر  می  تواند روشی جداگانه 

)تصویر 8(.
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تصویر 8. الف و ب: شهري بر سینۀ کوه )دو سوي دره(، استفاده از دیمه ک در دیوار. مأخذ: نگارنده. ج: تصویر شماتیک نحوة استقرار بافت مسکوني و نورگیري در 
روستاهاي کوهستاني. مأخذ: موالنایي، 1384. 

بالف

ج

تصویر7.		داالن		هاي	تو	در	تو	روستاهای	کوهستانی.	مأخذ:	آرشیو	نگارندگان.
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پی  نوشت  ها
 .Hawăr کوهستانی؛  ییالق  بیشتر  و  هورامان  مناطق  در  ییالق رفتن  نوعی   .1
سردسیر  مناطق  به  خود  دام  گله  های  با  همراه  روستا  مردم  تابستان  ایام  در 
کوهستانی که دارای چراگاه  های به مراتب بهتری است کوچ کرده و در اوایل 
و  کپر  بیشتر  مدت،  این  در  آنها  موقت  مسکن  برمی  گردند.  روستا  به  پاییز 

سازه های موقت دیگری است. 
کوچه،  درواقع  و  پایینی  فضاي  می  شود.  گفته   Măřê محلی  اصطالح  در   .2
برای  محلی  طویه،  به  ورود  تا  دام  موقت  اطراق  محل  و  پناه  معبر،  به عنوان 
نگهداری اضافه علوفه کاهدان، واسطه  ای بین کوچه  ها در ایام پر برف سال و ... 
مورد استفاده قرار گرفته و فضاي باالي داالن براي استفاده خانوارها اختصاص 

یافته است.    
و  شاعر  اقتصاددان،  بودلینگ،  ادوارد  کنت    Kenneth Ewart Boulding  .3

دانشمند انگلیسي.
Vespasian .4. تیتوس فالویوس سابینوس وسپانوس، امپراتور روم.

Dimak .5: الواری بزرگ و به شکل مکعب مستطیل در اندازه  های متفاوت که 
در دیوارسازیِ ساختمان  های سنگ چین استفاده شده و حکم شناج را دارد. این 
درخت  از  بیشتر  آب،  توسط  برابر خوردگی  در  زیاد  مقاومت  به جهت  الوارها 
توت هستند و به صورت پیوسته و متصل در دیوارهای بنا استفاده شده و در هر 
4چین تا 8چین سنگ تکرار می  شوند. اندازة بزرگتر آن باهو )Băhû( است که 
آن هم برشی از تنه درخت به صورت استوانه یا مکعب مستطیل و در اندازه ای 
بیش از 3 متر است که در میان طبقات ساختمان و بیشتر جایی که احتمال 
سستی شدن دیوار به دلیل کارگذاری درب و پنجره ای زیاد وجود داشته باشد، 
به کار می  رود. در صورت کارگذاری باالی درب، به آن َسربَران )Sarbarăn(گویند. 
)Marôła( هم برش  های کوتاه از چوب است که به صورت ردیف و در عرض دیوار 
گذاشته  غلتک  روی  را  ساختمان  که  گویی  می  شوند؛  گذاشته  کار  ساختمان 
باشی. چنین امری از تخریب خانه توسط زمین  لرزه جلوگیری می  کند. رج روی 
البته گاهی برش  های کوتاه دیَمک را به صورت  باید دیمَک باشد.  مَروله حتما 
تکی و برای پیوست دادن چین )رج( داخلی و خارجی دیوار به کار می  برند که 
بیشتر در جاهایی است که در معرض باران و سیالب باشد و احتمال سستی 

موجود باشد.
Głêjănê .6: گلی جانه، معدن خاک سفید جهت گل  اندود کردن سطوح دیوارهای 

داخل خانه. خاک گلی جانه سفید رنگ بوده و مثل گچ امروزی است. 
داخل  دیوارهای  سطوح  گل  اندودکردن  عمل  به  ساوکَردَی،   :Săw karđay  .7

خانه )یا پشت بام جهت اطراق تابستانی( ساو َکرَدن گویند.
Dêła .8: دیله، به تخته  سنگ  های کوچک به ابعاد کف دست که روي تخته  هاي 

چوبي ردیف شده را مي  پوشانند دیله گویند.
Gonałnbăn .9: استفاده از گلوله  هاي گل به ابعاد تا قطر 15 سانتیمتر روي دیله 
و گل  اندود کردن بام خانه گویند. این امر جهت جلوگیری از ریزش خاگ و گل 

خشک شده به درون بنا استفاده می  شود. 
سانتیمتر   40 و  متر طول  یک  تا  غلطکی سنگ  تراش  بانتلین،   :Băntlin  .10
و گل  های  روی خاک  هورامان  در  بنا  یک  مرحلۀ ساخت  آخرین  در  که  قطر 
خاک  کار سطح  این  با  می  کند.  غلطک  کوبی  و  گرفته  قرار  بام  در  ریخته شده 
ریخته شده را سفت و محکم می  شود. همچنین در مواقع بارانی، با همین عمل 

مانع از نفوذ آب به داخل خانه می  شوند.   
11. در مقاله  ای جداگانه به صورت اختصاصی به این مهم خواهیم پرداخت. 

Păsăr .12: پاسار، تخته سنگ ی مستطیل شکل که روی َزَون )Zawan( گذاشته 
شده تا آبچکان بام باشد و در اثر بارش باران و برف، دیوار خیس نشود. خوِد َزَون 
برش1متری از چوب درخت توت که در فاصله  های یک متری و به هم پیوسته 
در آخرین چین )رج( ساختمان کار گذاشته می  شود و حدود 40 سانتیمتر از 
دیوار بیرون می  رود و بالکن تخته سنگی روی آن درست می  شود تا مانع ریزش 

باران روی دیوار شود.  
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