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معماري روستايي در مناطق غربى ايران با گذشت زمان، تكامل 
يافته و داراي بنيان هاي نظري ويژه خود است(منصوري،  1387). 
ــاير نقاط، فرهنگ و آداب و  ــن محدوده، برخالف معماري س در اي
ــوم كمتر مورد تهاجم افكار جديد قرار گرفته و توانسته ارتباط  رس
ــد عاملي كه باعث  ــته حفظ نمايد. به نظر مي رس ــود را با گذش خ
ــهرها-  ــظ اين ارتباط گرديده - غير از دورى زياد از تمدن ش حف
ــتا تأثير  ــق در جان روس ــه اي و عمي ــت به گونه اي ريش مي بايس
ــد؛ به دليل آن كه ساكنان روستا پس از گذشت ساليان  كرده باش
متمادي، نه تنها مكان زيست خود را تغيير نداده اند، بلكه با حفظ 

آداب و سنن گذشته، به زندگي امروزي پرداخته اند. 
ــتاها در مناطق مختلف، شكل يكسان دارد و ساده ترين  در نگاه اول روس
ــكل و مصالح آن هاست.  ــتاها تفاوت در كالبد، ش ــخصه تمايز روس مش
ــت  ــتاها كاهگلي و درونگرا اس ــتر روس برخالف مناطق كويري كه بيش
(پيرنيا، 1382)، در مناطق كوهستاني شاهد روستاهاي سنگي و برونگرا 
هستيم. اين موضوع، معلول اقليم هاي متفاوت است؛ اما در هر صورت اقليم 
نمي تواند مهم ترين عامل شكل گيري منظر روستايي در غرب ايران باشد.

با نگاهي به گذشــته مي توان 
دريافت كه تمدن باشكوه ايران 
در روزگار خويــش در پــى 
آميخته شــدن با تعاليم آييني 
چگونــه در معمــاري متبلور 
شــده اســت و در اين حوزه،  
نگــرش هدفمند به ســاختار 
ارزشمند معماري ايراني با تمام 
م ولفه هاي هويت بخش آن، در غرب كشور كمتر 

از ساير نواحي آن صورت گرفته است. 
هنر ايــران از ديرباز تا كنون توجه خاصي به 
منظره و عناصر طبيعت داشــته است؛ كه اين 
نگــرش طبيعت گرا ريشــه در جهــان بيني و 
تفكرات ايرانيان باستان دارد. پيروان آيين هاي 
مهر، مزديسنا و زرتشت احترام و تقدس خاصي 
براي عناصــر طبيعي قائل بوده انــد (جوادي، 
1383 :16). با توجه به آثار هنري و معماري به 
جا مانده از غرب ايران در شهرهاي كردستان، 
كرمانشاه، سنندج و ... به نظر مي رسد يكي از 
خاستگاه هاي اوليه تمدن ايران در منطقه غرب 

و شمال غرب بوده است. 
در غرب ايران روســتاها بــه لحاظ موقعيت 
شكل گيري به دو گروه كلي تقسيم مي شود : 

اول- روســتاهايي كه در دشــت ها و مناطق 
هموار ساخته شده اند.

دوم- روســتاهايي كــه در دامنــه كوه ها و 
درون دره ها شكل گرفته اند. 

اين نوشته در صدد است با بررسي روستاهاي 
گروه دوم، نســبت باورهاي اعتقادي و آييني 
گذشــته را با پديد آمدن فضاهاي زيستي كه 
بهترين نمونه هاي تاريخى آن ها روستاها است،  

مشخص نمايد. 

قيقينرنرججه تصتصويويرر 1  : روستاتاى ى

         تصويـر 2 : روسـتاى 
پالنـگان - در تمامى نقاط 
ايران، روسـتاها بـه لحاظ 
مصالح و جزئيـات اجرايى 
بسـيار نزديك هم است و 
ايـن به تنهايى نمـى تواند 
از عوامـل هويتى در مناظر 
روسـتا بـه حسـاب آيـد. 
موارد ديگرى نيز اسـت كه 
در ايجـاد منظر روسـتايى 
مناطق غرب كشـور نقش 

مهمى را ايفا مى نمايد. 

محـدوده،  ايـن  در 
برخالف معماري ساير 
نقاط، فرهنگ و آداب 
و رسـوم كمتـر مورد 
جديد  افـكار  تهاجم 
قرار گرفته و توانسته 
بـا  را  خـود  ارتبـاط 

گذشته حفظ نمايد.

محمد آتشين بار
پژوهشگر دكتراى معمارى
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ــور  ــتاني در غرب كش ــتاي كوهس پالنگان و اورامانات دو روس
ــكل گرفته اند. قرارگيري  ــوه و درون دره ش ــت كه در دامنه ك اس
ــتراتژيك آن در كوه، دو  ــه و موقعيت اس ــتا در كنار رودخان روس
ــه عوامل اقليمي و  ــت ك عامل مهم براي طرح نظرات مختلف اس
دفاعي را تأثيرگذارترين شاخص ها براي شكل گيري اين دو روستا 

مي دانند. 
ــت باال بردن مصالح از دامنه كوه و مخاطرات  اما بايد توجه داش
ــرايط نابسامان اقليمي در فصل هاى سرد سال، ايجاد مسير  آن، ش
ــت كه  ــاكنين، دام، طيور و ... از جمله مواردي اس حركتي براي س
ــتاها را افزايش مي داده  و ساكنين  ــاخت اين روس هزينه و زمان س
ــتقرار،  ــن هزينه را صرف يافتن موقعيت بهتر اس ــتند اي مي توانس
ــاد زمين زراعي، كندن نهر آب و يا هر اقدامي كه كار آن ها را  ايج

آسان كند، نمايند. 
ــتاهاي مذكور به لحاظ ايمني و امنيت نيز  از طرفي ديگر، روس
ــت، چرا كه حمله دشمنان از  ــبي برخوردار نيس از موقعيت مناس
ــتايي كه با  ــت خطرهاي جدي براي روس جانب قله كوه مي توانس
ــكالت ساخته شده بود، ايجاد نمايد و يا در هنگام طغيان  اين مش
رودخانه، ريزش برف و باران و لغزنده شدن زمين، ساكنين روستا 

صدمات جدي را متحمل مي شدند. 
روستاهايي كه در منطقه دره اي و دامنه كوه شكل گرفته اند به 
لحاظ زراعت نيز ممكن است دچار مشكالت فراواني شود. چرا كه 
آبياري زمين هاي آنان به دليل باالدست بودن زمين نسبت به آب، 
ــت ديم» در آن ها  ــت و تنها «كش از طريق آب دره غيرممكن اس
ــيار قوي  ــد تنها يك عامل ذهني بس ــد. به نظر مي رس رواج مي ياب
تصوير3 : روستاى پالنگان، عليرغم موقعيت استراتژيك روستا و نزديكى به رودخانه، 
مشـكالت فراوانى وجـود دارد كه هر روسـتايى را بـر آن مى دارد بـه دنبال مكان 

مناسب ترى براى زندگى باشد.

تصوير 4 : روسـتاى پالنگان، اراضى كشـاورزى در سمت ديگر دره و باال 
دست رودخانه.

ــتاييان را بر آن دارد كه اين شرايط دشوار را تحمل  مي تواند روس
ــادات و آيين هاي قديمي پالنگان و  ــد. اين را مي توان در اعتق كنن
ــتجو نمود. براي مثال در اورامانات هر ساله در نيمه  اورامانات جس
ارديبهشت مراسمي به نام «پير شاليار» برگزار مي شود كه رسمي 
ــتا است. انجام يك مراسم خاص  قديمي و آييني كهن در اين روس
آييني و گذر از سنگ در كنار مقبره «پير شاليار» از جمله داليلي 
ــتاي اورامانات را در آن  ــكل گيري روس ــت كه مي توان علت ش اس

جستجو نمود. 
ــتا با كوه باعث مي شود كه  از طرفي ديگر هماهنگي كامل روس
ــخيص داد؛ گويي روستاييان  ــتا را از كوه تش نتوان به راحتي روس
ــت گياهان و  از چيزي فرار كرده  و به كوه پناه آورده اند؛ عدم كاش

يكدست بودن فضا گواهي بر اين ادعاست.
موقعيت وي ژه دو روستاى پالنگان و اورامانات باعث مي شود كه 
كل فضا را نتوان در نگاه اول درك نمود و اين برخالف 
ــاير نقاط ايران است. براي  روستاهاي كوهستاني در س
ــمال ايران قرار  ــوله در ش ــتاي ماس مثال با اين كه روس
ــتا پوشيده از گياهان متنوع  گرفته و فضاي داخل روس
و هماهنگ با محيط است، اما به راحتي مي توان حدود 

روستا را از كوهستان تشخيص داد. 
از مهم ترين شاخصه هاي هويتي اين روستاها، پس زمينه 
خاكي رنگ آن هاست. در ساير نقاط، پس زمينه روستاها 
به دليل هموار بودن سطح زمين، آسمان است، اما در اين 
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تصوير5 : نگهبان اورامانى – عمارت خسرو آباد 1820 – كاله هاى مهرى در اوايل 
قرن نوزده و مراسم باقى مانده از آيين هاى كهن، نشان از باور هاى باستانى دارد. 

اين باور ها در شكل گيرى زندگى مردم بسيار موثر بوده اند. 

تصوير6 : موقعيت قرارگيرى و شكل 
زميـن در اين منطقه باعث مى شـود 
مواردى همچون درك كل روسـتا در 
يك نظـر، پس زمينه خاكـى با بافت 
سـنگ و خـاك، از عناصـر هويتـى 

روستا باشد.

نتيجه گيرى:
ــتاي  ــم انداز روس ــدن چش ــه طور كلي هماهنگ ش ب
ــراف، منظر ويژه اي را  ــگان و اورامان با محيط اط پالن
ــتا، همان كوه است و از  پديد مي آورد كه گويي روس
ــاخته شده و اين  ــوهايي به بيرون س درون كوه، بازش

عامل، بر رمزآميزي روستاي مذكور مي افزايد.
ــتاها  در مناطق خاصي از غرب ايران، پديد آمدن روس
ــكل گرفته  به دنبال عوامل آييني و اعتقادات كهن ش
ــتاييان را بر آن داشته تا فضاهاي زيست  است و روس

خود را در اين نواحي برپا سازند. 
در نهايت مي توان دو روستاي پالنگان و اورامانات را در  
گروه روستاهاي «آييني» غرب كشور قرار داد و مباني 
ــن و اعتقادات  ــكل گيري آن ها را در آيين هاي كه ش

قديمي آن مناطق جستجو نمود.  
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