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 پژوهشی  مقاله 

 

 ای یوری لوتمان طریق سپهرنشانهها از واکاوی تأثیر فرهنگ بر مسکن بلوچ
 * ۱سحر رستگارژاله

 

 های تاریخی، دانشگاه هنر اصفهان. دکترای مرمت و احیای بناها و بافت -۱

 ( 09/۱2/۱400، پذیرش: 04/0۱/۱400)دریافت: 

 

 

 چکیده
حتی پس از یکجانشینی الگویی   هامسکن بومی بلوچ دوری از مرکز سیاسی کشور و شرایط جغرافیایی بلوچستان سبب گردیده 

های بسیاری حفظ کرده و با تغییر و تحوالتی اندک به حیات متوازن خود  سال تا ه،ثابت را که در پیوند با فرهنگ این قوم بود
های  ویژگیسو در مناسباتی نزدیک و درهم با  از فرهنگ قوم بلوچ، از یک  بازنمودیدر حکم  همواره  بلوچ    یخانه  .ادامه دهد

پدید آمده   بومی  مسکن  معماری   ماندگار سیستمی درون  بوده و از سوی دیگر، قائم به قواعد  مردمان این  ای  مبتنی بر بافت قبیله 
سال  .است در  پیکرهاما  بر  حاکم  مخدوش  شرایط  اخیر  و  های  زده  هم  بر  را  آن  توازن  کشور  شهرسازی  و  معماری  ی 

بلوچستان را بیش از پیش    یمنطقه   معماری بومیهویت  ی این روند،  ادامه  بدیهی است  هایی را ایجاد نموده است.ناهمسازی
پیوندهایش با آنچه در مرکز و  ها را در مسکن بومی بلوچ که  است  هاییپژوهش حاضر یافتن نشانه هدف .نمایددچار خدشه می

ای  ای به عنوان ابزار تحلیل سازوکار عملکرد نشانه آورده و به همین منظور از سپهرنشانه، پدید  دهدپیرامون فرهنگ بلوچ رخ می
گرا در  کل  یروش یک ابرمفهوم و  ای در این پژوهش کارکردی دوگانه دارد، هم به عنوان سپهرنشانه نماید. فرهنگ استفاده می

ی اشکال ارتباطی رخ  را به عنوان فضایی که در آن همهرود و هم مسکن بومی بلوچ  ها به کار میتحلیل مسکن بومی بلوچ
  ها بومی بلوچی نتیجه آنکه ساختار فضایی خانه دهد.در نظر گرفته و مورد واکاوی قرار می ای ، در مقام یک سپهرنشانهدهدمی

محکم بسیار  پیوند  آنقومی/قبیله  اجتماعی  ساختار  و  فرهنگ  با  در  پایه  هاای  بر  معماران  دخالت  بدون  که  نظام  است  ی 
ی زیست مردمانی است که در یک سپهر  نشینی این قوم بنا نهاده شده و بازگوکنندههای کوچخویشاوندی، نظام طبقاتی و سنت

چ و معاصرسازی  های فرهنگی مسکن بومی بلوبا یافتن نشانه  .اندخویش یافته  ها را برای مسائلو بهترین پاسخ  زیستهای نشانه
ی  ی حافظهجاری ساخت و هم هویت آن را که برساخته  این نوع مسکن هم حیات را در    توان وسازهای جدید میها در ساختآن

 . حفظ نمودجمعی این قوم است، 
 

 بلوچ.  مسکن بومی هنجار، ی جمعی،حافظه ای، فرهنگ، سپهرنشانه  ها: کلیدواژه
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 مقدمه - 1
گیری  دهند: یکی در شکلدر دو وجه خود را بروز می  بینی و باورهای اهالی آنمعماری بومی هر منطقه، جهانگیری  در شکل

ترین مکان  «. در بلوچستان ایران، معماری مساجد به عنوان اصلی1اماکن مذهبی و دیگری در خانه به عنوان »نماد خویشتن
بلوچ بلوچ مذهبی  هنر  و  فرهنگ  از  متأثر  پاکس ها،  بلوچهای  با  که  بوده  هندی  و  پیوند  تانی  و  مراوده  ایران  مرز  درون  های 

از معماری، خود پژوهش و بستری فراخهای فرهنگی این نخویشاوندی داشته و دارند. واکاوی نشانه طلبد به همین  تر میوع 
های فرهنگی بیشتری یافت  نهنشا به زعم نگارنده، در این پژوهش تنها به وجه دوم پرداخته شده است، وجهی که در آن دلیل
« بلوچ، خویشتنِ جمعیِ یک طایفه یا یک قوم است که بر خون و  2شود چرا که خانه، نماد خویشتنِ بلوچ است، »خویشتنمی

های  )مسکن ثابت اما قابل انتقال( مساکن بلوچ  7و کَرگین  6یا سیاه چادر، توپی  5، گِدام4، کاپر یا کپر3لوگتبار مشترک تکیه دارد.  
ادامه دادهی آنکه بعدها و در زمان یکجانشینی از قواعد نانوشته  8اندکوچنده با وجود اینکه  اند.  ها تبعیت کرده و الگویشان را 

ها و  رفتار بلوچ  تأثیر نظام معیشتی و اقتصادی و متغیری چون طبیعت خشک و خشن بلوچستان را بر خلق و خوی و عادات و
اما آنچه به طریقی عمیقهایشان نمیی ساخت خانه همچنین در نحوه های بومی  تر ساختار فضایی خانهتوان نادیده انگاشت 

قسمت اعظم استان سیستان و    بلوچستان  است.  هاای بلوچقبیله بافت    و  این منطقه را شکل داده، پیوند بسیار محکم فرهنگ
است و طبق یک سنت دیرینه خود به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم میبلوچستان را در بر   شود. بخش جنوبی را  گرفته 

های  این دو بخش از نظر ویژگی  .گویند و قسمت شمالی آن »سرحد« نام دارد« می10« و در اصطالح محلی »مَکُران9»مُکران
 یگستره جنوبی، وسیع  دریاهای با دلیل مجاورت می که به اقلی  ؛ تنوعدارند های بسیاری با یکدیگر تفاوتجغرافیایی و اقلیمی 

اشکال مختلف معیشت و تنوع مصالح در   باعث ایجاد ،از سال پدید آمده ایدوره موسمی در هوای  ی توده نفوذ و بیابانی  وسیع
اقلیم برای ساکنین  به کارگیری مصالح  هایی در  ها شده است. این مساکن با وجود تفاوتانواع مساکن بومی بلوچ ساخت که 

نگر مصادیقی که  این پژوهش قصد دارد با رویکردی کل  ی با یکدیگر اشتراکات فراوانی دارند.فرهنگ فراهم کرده است، از نظر 
از آنجا که   و  بیابد  مردمان  این  بومی  را در مسکن  است  بلوچ  فرهنگ  فرهنگی  بازنمود عینی  از یک پدیدار  توصیف  هرنوع 

گیرد چه چیزی به سیستم تعلق دارد و چه چیزی باید بیرون از آن  باشد و این محقق است که تصمیم می  مداخلهتواند بینمی
)سمننکو،    باشد و باورپذیری یک تفسیر به این بستگی دارد که تا چه اندازه بتواند حیات معنایی متن مورد تحلیل را بازسازی کند

  بومی   ای مد نظر یوری لوتمان، مسکنهای سپهرنشانه در پژوهش حاضر، سعی بر این است که با استفاده از ظرفیت   (1396
به عنوان نظامی در نظر  بدین منظور فرهنگ    بیابد.  های ایران را مورد واکاوی قرار داده و نقش فرهنگ را بر ساختار آنبلوچ

از دو جنبه قابل بررسی اسگرفته می از آن فرهنگ در  ت: نخست، مظاهر بیرونی فرهنگ که به عنوان نشانهشود که  هایی 
های درونی فرهنگ  ؛ دوم، اشتراکات فرهنگی به عنوان عناصر محتوایی یا الیهمسکن بومی بلوچ نمود عینی پیدا کرده است

بدیل شده و سطوح مختلف زندگی  ی تکرار و پذیرش به هنجار تکنند و به واسطهای زیست میهایی که در یک سپهرنشانهبلوچ
ی جمعی بدین طریق،  حافظه .ها را شکل داده استی جمعی آنو حافظه ها را جهت داده و نسل به نسل انتقال یافته استآن

های  از طریق یافتن نشانه  بخش یک فرهنگ را برعهده دارند. های وحدتهای متعددی است که نقش مکانیسممتشکل از نشانه
ی جمعی این قوم را  توان حافظهی بلوچستان، میها در مساکن امروزی منطقهفرهنگی مسکن بومی بلوچ و به کارگیری آن
 ها جاری ساخت. حفظ نمود و با تغییراتی اندک حیات را در آن

 های پژوهش پرسش  
 ها گذاشته است؟ مساکن بومی آنها چه تأثیری بر ای فرهنگ بلوچهای نشانهنظام

 پژوهش  پیشینه - ۲
ی  هایی در زمینه ی طرح دیدگاهمطرح نمود، زمینه 1964مسکو را در سال    -شناسی تارتواز آن هنگام که لوتمان مکتب نشانه

اسی فرهنگی  شن گرایی به نشانهی لوتمان معموالً در هیئت تحول از ساختشناسی فرهنگی فراهم گشت. درواقع نظریهنشانه
ای  در مقاله   1967لوتمان در سال    ی نخستین است.ی اخیر به نوعی ردّ دورهشود و اعتقاد بر این است که دورهتوصیف می

ای در نظر گرفت )سمننکو،  ای را ارائه داد و فرهنگ را به عنوان یک سیستم یا نظام نشانهی نظام نشانه یکی از تعاریف اولیه 
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ترتیب،  1396 بدین  از ساخت(.  لوتمان  اینکه »در هر دورهرویکرد  با پذیرش  و  فراتر رفته  رمزگان  گرایی  نه یک  تاریخی  ی 
ی متون و در هر فرهنگ وجود دارد« )توروپ، طور همزمان در پیکره های متکثر، متنوع و متفاوتی بهفرهنگی، بلکه رمزگان

، کتاب »نظریاتی 1973یابد که در سال  رویکرد چنان گسترش میشود. این  گرایی خود میی پساساخت( وارد عرصه21  :1390
مطالعه باب  نشانهدر  فرهنگ ی  نقطهشناختی  که  را  اسالوی«  متون  به  کاربست  نشانهها:  نوین  مطالعات  آغازین  شناسی  ی 

شناسی  ز ثانویه را نشانههای الگوسای نظامهای فرهنگی به مثابه شناختی پدیدهشود، نوشت و مطالعات نشانهفرهنگی شناخته می
ای« برای نخستین بار به پیوستار  ی »در باب سپهرنشانهدر مقاله  1984(. وی سپس در سال  Lotman, 1990فرهنگی نامید)

مراتبی واقع  شناختی چندشکلی است که در طیفی از سطوح سلسلهکند که مملو از الگوهای نشانهشناختی خاصی اشاره مینشانه
گر با انتخاب  تواند متنی یکه و منزوی باشد بلکه تحلیل شناسی فرهنگی نمیی نشانهظر لوتمان، موضوع مورد مطالعه اند. از نشده

آورد. انتخاب متنی منفرد و  ی خود فراهم میتنیده، منظرگاهی وسیع را برای مطالعهبسته و گاه درهمای از متون هممجموعه
ارتباط با متون  های فرهنگی امکان ساختمنظور یافتن ژرفنگر به آن به  جانبهتوجه یک  پذیر نیست، بلکه باید آن متن را در 

 . ای کالن بررسی نموددیگر و در رابطه با سپهرنشانه 
« آورده است 11شناختی یوری لوتمانی نشانه( در کتاب خود تحت عنوان »تار و پود فرهنگ: درآمدی بر نظریه2012سمننکو )

های مختلف منتشر کرده است و آرشیوی وسیع از خود به جای گذاشته که همچنان در  نوشته به زبان 900بیش از که لوتمان 
-ی نشانهمندسازی است. وی با رجوع به آثار انگلیسی و روسی زبان، اطالعات بسیار ارزشمندی در خصوص نظریهمسیر نظام 

توسط حسین سرفراز ترجمه شده مشتمل بر پنج فصل است که در   1396دهد. این کتاب که در سال شناختی لوتمان ارائه می
ی یک ابرمفهوم پرداخته است. کتاب  ای به مثابه ای یا سپهرنشانهفصل چهارم و پنجم به طور مفصل به مفهوم فضای نشانه 

بار در سال  »نشانه اولین  برای  فرهنگی« که  ترجمه  1390شناسی  است  ی مجموعهبه چاپ رسید،  ی  که در زمینه  مقاالتی 
شناسی فرهنگی، ترجمه و ...  توسط گروه مترجمان به کوشش فرزان سجودی صورت پذیرفته است.  فرهنگ، سازوکار نشانه

های  ی »نظامدر مجله   1984وجود دارد که در سال  «  12ای ی سپهرنشانهای از لوتمان تحت عنوان »دربارهدر این کتاب مقاله
از انگلیسی به  ی فرناز کاکهقاله که توسط ویلیام کالرک از روسی به انگلیسی و به واسطه ای« منتشر شد. این م نشانه خانی 

دیدگاه بیان  به  است  شده  ترجمه  سپهرنشانهفارسی  خصوص  در  لوتمان  اصلی  میهای  »نشانهای  کتاب  شناسی  پردازد. 
است که با نگاه نشانه  ( نیز مجموعه 1389فرهنگ)ی(« ) ادبی و هنری پرداخته است.  مقاالتی  شناسی فرهنگی به نقدهای 

های مختلف هنری و  شناسی فرهنگی در عرصهی مطالعات نشانههای اخیر در زمینهها، مقاالت مختلفی در سالعالوه بر این
ا ادبی منتشر شده شناختی  روش  این  به  ایرانی  توجه محققان  از  به عنوان مثال، مقالهاند که نشان  ی »واکاوی نظریه  ست. 

( که توسط حسین  1396ای« یوری لوتمان و کاربست آن در زمینه تحلیل مناسبات میان دین و سینما« )فرهنگی »سپهرنشانه 
ا با  ای و چگونگی بازنمایی دین در سینمی دو نظام نشانه سرفراز و جمعی دیگر منتشر شده است تعامل دین و سینما به مثابه 

نشانهمطالعه اعمال روش  با  تنهایی«  فیلم »هر شب  مقاله ی موردی  است.  قرار گرفته  لوتمان، مد نظر  ی »خوانش  شناسی 
ای« در مطالعات زبان و متن«  ی »سپهرنشانهشناختی فیلم سینمایی زندگی خصوصی آقا و خانم میم، با تکیه بر نظریهنشانه

  نمایشنامه   (، »خوانش1394ای عصر اشکانی« )برومند،  کورنوکوپیا در سپهرنشانه (، »1394)سلیمی کوچی و سکوت جهرمی،  
  هویت   (، »بازخوانی1397لوتمان« )رجبی و شکوری،    یوری  اینشانه  سپهر  طرح  مبنای  بر  «لیل  مسافر»  و  «تنتظر  االمیرة»

  ترکمانان   نگارگری  مکتب  ( و »تأثیر1397ای« )اخوانی و محمودی،  نشانه  سپهر  رویکرد  با  صفویه  عصر  هنری  آثار  در  شیعی
و همکاران،  (لوتمان  ای  نشانه   سپهر  رویکرد  با)  هند  در  نامهنعمت  نسخه  هاینگاره  بر  شیراز )محمودی  از جمله  1399«   ،)

ای  ی سپهرنشانهشناختی لوتمان و نظریه های نشانهی نظریه ای از نظریه رشتهی میانمطالعات صورت گرفته است که به شیوه
 اند.   بهره برده

اتخاذ کرده و ساختار   است که هر کدام رویکردی خاص  انجام گرفته  تحقیقات مختلفی در جهان  بومی  درخصوص مسکن 
طلـس معمـاری بـومی جهـان براساس این نگرش شکل گرفته اسـت کـه تمـام اشـکال معماری  ا   اند.تحقیق را شکل داده 

ها، اقتصاد، روش زندگی و فرهنگ سازندگان است که در طول زمان،  هماهنـگ بـا ارزشبومی برخاسته از نیازهای سـاکنین، 
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ی مسکن بومی در  (. تحقیقات صورت گرفته در زمینه Oliver, 2007یابد )توسعه می  متناسب با نیازها و شرایط، تغییـر و یـا
( و یا  Heng, 1992اند ) محیط طبیعی پرداختهشوند که به بررسی ارتباط این نوع مساکن با سطح جهان شامل موضوعاتی می

زیرمجموعه و  فرهنگ  دادهتأثیر  قرار  نظر  مد  منطقه  یک  بومی  مسکن  بر  را  آن  )های  ؛ Hall, 1966اند 
Rapoport,1969؛Herskovits.1985  ؛Zingmark and Noberg, 1995.) 

ی کارشـناسـی ارشـد نامهقاله و یک پایانی معماری مسـکونی بلوچسـتان شـامل چند مهای صـورت گرفته در زمینهپژوهش
، ملکزاده و کوشــشــگران( برگرفته از  1396شــناســی معماری کپری نیمه جنوبی بلوچســتان ایران« )ی »گونهشــود؛ مقالهمی

های مختلف  ( اـست که در آن گونه1395ـشناـسی مـسکن اـصیل روـستایی نیمه جنوبی بلوچـستان« )ای با عنوان »گونهنامهپایان
تایی بلوچمعمار کلی روـس ی تاریخی و فرایندی ـش ناـس تهها با نگاه پدیدارـش ی گـش ایی و بررـس ناـس کن ـش اند. در این  گیری مـس

مند روش تیابی برای عملیاتی تحقیق ارزـش ات و ثبت تعریف پایه، یگونه به دـس خـص  و رایج یگونه کالبدی و کارکردی مـش
ازی ته بازـس ابه هایخانه با قیاس در که اـست مختلف ابعاد از آن یگذـش به الگویی   اند،کرده حفظ را  خود اـصیل ـشکل که مـش

ت. محسـن طبسـی ) ت یافته اـس ازی دـس های ثابت و متحرک در ای با توضـیح مختصـر انواع خانه(، در مقاله1384برای بازـس
ی ویژگی تان به معرفی و بررـس تان و بلوچـس یـس تان ـس ت.اـس تان پرداخته اـس تایی این اـس کن روـس اری   های مـس وی و انـص مرتـض

های  های سنتی بلوچستان، تأثیر خرده فرهنگ( پس از سطح بندی فرهنگ در ارتباط با شکل خانه و انواع معماری خانه1393)
کل کلی آن ی قرار داده اـست. جانب اللهی)بلوچ را در ـش نتی بلوچ( مردم1375ها مورد بررـس اکن ـس ناس نیز انواع مـس ها را در ـش

  ای مقایـسه  ی »مطالعهها را با رـسم ـشکل به طور کامل ـشرح داده اـست.  مقالهی ـساخت آنی نموده و نحوهی خود معرفمقاله
بیگ و فرهنگی« )ولی  شـناسـیانسـان  رویکرد کالبدی با بازشـناسـی  منظر  از  هابلوچ و  هاسـیسـتانی  روسـتایی بومی  مسـکن

ها را از طریق علم  ها و سیستانیپدید آمده میان دو مساکن بلوچهای ها و شباهت( چگونگی و چرایی تفاوت1397رستگارژاله،  
ی مسـاکن بومی این  شـود تحقیقات در زمینهشـناسـی فرهنگی مورد تحلیل قرار داده اسـت. همانطور که مشـاهده میانسـان

 اند.ار نگرفتهقر  ای مورد مطالعهشناسی فرهنگی و سپهرنشانهمنطقه بسیار اندک بوده و تا کنون از دیدگاه نشانه
 

 روش تحقیق  - ۳
های  مطالعات نظام  در مجله   1984ای« در سال  ای با عنوان »در باب سپهرنشانهای نخستین بار در مقاله مفهوم سپهرنشانه 

نشانهنشانه به پیوستار  بار  اولین  برای  این مقاله  لوتمان در  اشاره میای ظاهر شد.  از  شناختی خاصی  مملو  الگوهای  کند که 
این پیوستار که  Lotman, 2005اند )مراتبی واقع شدهشناختی چندشکلی است که در طیفی از سطوح سلسله نشانه (. عنوان 

زیستیسپهرنشانه »سپهر  مفاهیم  با  قیاس  در  است  اندیشگانی13ای  »سپهر  و  ورنادسکی14«  والدیمیر  است.    15«  شده  جعل 
ی سپهر زیستی را در  داند و ارگانیسم زندهی زمین میسرشار از حیات برای پوسته(، سپهر زیستی را پوششی  1998ورنادسکی )

شیمیایی تقلیل داد. وی همچنین معتقد است   - های فیزیکیتوان آن را به سیستمکند که نمیمقام یک کالبد ویژه مطالعه می
شناختی روی زمین را  ی نیروهای زمینهمه شناختی است که  مواد موجود در پوسته نه مخلوق تصادفی، که خود نیرویی زمین

شناختی هرگز هیچ مدرکی دال بر خلق یک  های زمینی دورهبر این ایده تأکید دارد که در طول همه  و  دهدتحت تأثیر قرار می
ی  است. این ایدهشناختی هم خالی از حیات نبوده  نیای از ادوار زمی فاقد کنش وجود ندارد و هیچ دورهارگانیسم زنده از ماده

ای به  یافته کند که هر متن باید به دنبال متنی دیگر بیاید، هر تمدن توسعه اخیر بر لوتمان تأثیر نهاده و به همین سبک بیان می
ی دیگری داشته باشد و به همین منظور، واحد  تواند ریشه در اندیشهای صرفاً میی دیگری و هر اندیشه یافتهدنبال تمدن توسعه

گوید  ای میداند، فضایی که به آن سپهرنشانهشناختی فرهنگی مینگی را کوچکترین مکانیسم کارکردی کل فضای نشانهنشا
(. در این مورد، اولویت نه با این یا  Lotman, 1990کند.« )ای است که پیام را پیام میو معتقد است: »فقط وجود سپهرنشانه

ای است که نشانگی خود خارج  ای همان فضای نشانه ای است. سپهرنشانهسپهرنشانه تر یعنی  آن نشانه، بلکه با سیستم بزرگ
آن نمی )از  باشد  الکسی سمننکو  (.Lotman, 2005تواند وجود داشته  اعتقاد  و  ای شاید مهم( سپهرنشانه1396)  16به  ترین 

گیرد و حتی ظرفیت جایگزینی  را در بر می سودمندترین مفهومی باشد که لوتمان وضع کرد و تا حدی مابقی مفاهیم کلیدی او 
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ای ذاتاً دوگانه است، یعنی همزمان هم یک ابژه یا عین خارجی است و هم یک  مفهوم سپهرنشانه با مفهوم فرهنگ را داراست. 
  ( که رویکردی Kull, 2005شناختی است )ای در حکم یک فرامفهوم، برداشت یا مفهومی از روش نشانهفرامفهوم. سپهرنشانه

گیرد.  ای معینی اشاره دارد که در تحلیل مورد مطالعه قرار می گرا به فرهنگ دارد و در حکم یک عین خارجی، به فضای نشانهکل
شود  (. به عبارت دیگر، میTorop, 2005شود )ای مطالعه میی سپهرنشانه ای به وسیلهشود اینطور گفت که سپهرنشانه حتی می

ای ویژه که در تحلیل،  ای در حکم یک فضای نشانه لیت و شرط الزم نشانگی و یک سپهرنشانهای در حکم کمیان سپهرنشانه 
(. از نظر لوتمان هدف تحلیل فرهنگی رهیافت مخاطب به حیات  1396مننکو،  شود تفکیک قائل شد )ستوصیف یا بازسازی می

 ای فعلی متن است.معنایی متن و بازسازی سپهرنشانه 
اند.  ای آورده است که محققان گوناگون به روش خود ارائه کردههای متعددی از تعریف سپهرنشانه( نمونه2005) 17کالوی کول

پذیرتر و در  ای در تمامی این تعاریف مفهومی به مراتب انعطاف این تنوع، نشان از پذیرش و رواج این مفهوم دارد. سپهرنشانه 
از مفهوم فرهنگ است. لوتعین حال وسیع ای شرط الزم پیدایش و تکوین هر  کند که سپهرنشانهمان با صراحت بیان میتر 

ای است و به همین سبب است که فرهنگ به طور  فرهنگی است. در این معنا، یک فرهنگ تجلی عینی و انضمامی سپهرنشانه
است. بنابراین »اگر فرهنگ  سنتی در قالبی مرزبندی شده با مرزهای تاریخی، سیاسی، جغرافیایی یا اجتماعی شناخته شده  

نشانه کنشگری  سپهرنشانهمحصول  است،  آدمی  نشانهشناختی  ظرفیت  از  الگویی  منحصربهای هم  است.« شناختی  بشر  فرد 
مثابه به عبارت دیگر، سپهرنشانه   (.145  :1396)سمننکو،   به  توصیف موجودیتای  امکان  ابرمفهوم هم  تر  های بزرگی یک 

های فردی  های مختلف و یا حتی فرهنگهای متعلق به گروهفرهنگروند و هم خردهی ملی فراتر مینشانگی را که از مرزها
باط  قابلیت ارت   در عین حال با داشتن  جمعی است که  های فردی وحافظهای از  ای، شبکه همچنین، سپهرنشانه   سازد.را فراهم می

ادامه  مرزهای خود را گسترش داده و    تواندبا آنچه در بیرون از مرزهایش قرار دارد، می  دیالوژیک  یدر موقعیت  به زیست خود 
  دهد.

 

 تحقیق: رابطه فرهنگ و مسکن بومی مبانی نظری  - ۴
منابع فرهنگی  های جانوری است و  ها و دیگر گونهتمایزبخش میان انسان(، فرهنگ ویژگی1973)  18بنا به اعتقاد کلیفورد گیرتز

مان که از همان ابتدای مراحل رشد جذب فردی ای از هستی اند نه جزء فرعی آن. فرهنگ به عنوان پارهجزء مقوم تفکر آدمی
های  شناسی فرهنگی، افرادی که کمابیش از رمزگانشود. از نگاه نشانهایم در حکم ابزاری برای ارتباط در نظر گرفته میکرده

(  302، 1390شوند )پوسنر، کنند اعضای یک فرهنگ در نظر گرفته میها استفاده میدر تفسیر خود از نشانهقراردادی مشابهی 
از نشانهنشانه سپهرو در یک   اینکه  ارتباط با  های مشابهی استفاده میها و رمزگانای قرار دارند. یعنی به دلیل  کنند قادر به 

ی  ی ابژه با شی است. نشانه از همه ی یک چیز است، یعنی نمایندهنماینده نشانه( 1931-1934یکدیگر هستند. از نظر پرس )
د. درواقع  خوانی بازنمون میزمینه  پرس آن را   .ی آن ابژه نیست، بلکه در ارجاع به یک نوع ایده و اندیشه استجهات نماینده

که    است  هایی مشخص کارکردها و نقش ای همچون یک سیستم یا نظام دارای ساختاری با عناصر قابل تشخیص و  نشانهسپهر
ای به مثابه یک سازوکار یکپارچه عمل  (. بنابراین کل فضای نشانه 1396اند )سمننکو،  مراتب معینی سازمان یافتهدر سلسله

از آن استفاده میمی دهند یا حتی در صورت ضرورت آن را  کنند، توسعه و تغییرشان میکند و به کاربرانی وابسته است که 
می )همان،  متوقف  مجموعهاسطورهلوتمان    (.20کنند  و  فرهنگیها  مظاهر  مثابه  ی  به  ثانویه را  الگوساز  نظام  نظر    19ی  در 

  همچنین  (1985لوتمان ) ها است.کنند مبین فرهنگ زمان آنگرفت و معتقد بود الگوهایی که این مظاهر فرهنگی ارائه میمی
های  کند و در آن واحد پیامجا میدارد و جابهها را نگه میی جمعی یا مکانیسمی که پیام فرهنگ را به مثابه عقل جمعی و حافظه

تعریف میتازه می بنابراین حافظهسازد،  فرهنگ عمل  کند.  مکانیسم خودنگهدارندگی و خودتکثیری هر  به عنوان  ی جمعی 
کشد؛ زیرا حافظه نقش  گذشته، حال و آینده را به چالش میزمانی است و تقسیم زمان به  ی فرهنگی همهنماید. حافظهمی

ایفا میفعاالنه است، بلکه همیشه آنجاست. لذا  ای در ایجاد متون تازه  کند و بدین ترتیب، گذشته در فرهنگ واقعاً نگذشته 
شوند بلکه هر بار  ا( بازیابی نمیهها )متن سازد. پس حافظهاش را تکرار کند، زیرا آن را دائماً از نو میتواند گذشته فرهنگ نمی
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ای برای نگهداری اطالعات و انتقال آن به  های نشانه ( و در این میان نظام1396شوند )سمننکو،  به صورتی پویا بازسازی می
هایی است که بشر برای آن  حلاصالت دارد، راه  گیری مسکن بومیدر شکل  آنچه   . کنندای خاص عمل میمخاطب به شیوه

 به یک دانش  تبدیل  به تدریج ها حلراه و دارد جمعی یحافظه   در ریشه  نحوی به  نگرش است. این نموده و اصالح  برگزیده

ی  ( چرا که هر متنی حاوی حافظه1394یابد )راهب،  نفوذ می جوامع  ناخودآگاه  عمق  تا که  شود می الگوهاییکهن یا و ضمنی
 حل برای  ارائه شده راهکار  (1372فتحی ) حسنکند.  فرهنگی عمل می ی  ی حافظه ای است و در هیئت افشرهسپهرنشانه

معماری   است که معتقد و بیندمی خاص معماری سبک یک از فراتر را  معماری الگوی وی کند.را »سنت« تعبیر می مسئله
مشکلی واحد   برابر در نسل ی علمی چندینتجربه ینتیجه را  سنت گیرد ومی جان زنده سنت یک در تنها صحیح و جامع

ی فردی و جمعی است که هم هنگام تولید پیام و هم  این حافظه دهد نیز ای که لوتمان ارائه میدر الگوی تازه . کندتعریف می
 کند.  وقت دریافت آن، در حکم یک مکانیسم معناپردازی عمل می

هایش قرار  های تازه که در خارج از مرزبایست با مؤلفهای گسترش یابد می های یک فرهنگ در سپهرنشانه برای آنکه نشانه
این کار می ی جمعی آن فرهنگ وجود داشته باشد چرا که  بایست پیام در حافظهدارند وارد موقعیت دیالوژیک شود و برای 

ی چند در آن، به حفظ  توان بدین طریق با تغییرشوند و میی فرهنگی مفسر تفسیر میی حافظههای تازه با پشتوانه همواره پیام
 و تداومش یاری رساند.

ی نظمی سنتی که منتج از هنجارها  بر پایهو    ای زیسته فرهنگ مردمانی است که در یک سپهرنشانه  بازنمود  مسکن بومی بلوچ 
واقعی و  بینی خاص هستند و اغلب تصویر  بازتاب یک جهان  ودر مرکز هر فرهنگ قرار دارند    20هنجارها   اند.است رفتار نموده 

،  فرهنگی بلوچ در نظامنمایند. اعضای یک فرهنگ را تنظیم می الگوهای رفتاری و روابط هنجارها،  دهند.عادی آن را ارائه می
از  کوچک نسب  و  خویشاوندی  هستند.  نزدیک  پیوند  دارای  یکدیگر  با  خویشاوندی  بنیاد  بر  ایل،  اجتماعی  واحدهای  ترین 

بر    هنجارهای نحوهشکلتأثیرگذار  و  چیدمان  گیری  بلوچ ی  مسألهمسکن  بر  عالوه  است.  مراتب ها  سلسله  خویشاوندی،  ی 
از مهم از دیگر  شودها محسوب میبلوچ  ایساختار قبیلههنجارهای    تریناجتماعی نیز یکی  از    هنجارهای.  قوم بلوچ، تبعیت 

ای است که به آن تعلق دارد. هنوز هم بسیاری از سرداران طوایف، از احترام و موقعیت خاصی در  ریش سفید یا بزرگ طایفه 
کنند و حاضر به مراجعه  اجعه میی خود برخوردارند و برخی از مردم برای رفع اختالفات خود به بزرگ طایفه مرمیان افراد طایفه

نیا،  گویند در میان قوم بلوچ بسیار مرسوم است )ناصریبه مقامات رسمی کشور نیستند. این رسم که به آن »شریعت کردن« می
  حفظ حریم خانواده های این هنجار است.  قرارگرفتن لوگ یا کپر ریش سفید طایفه در مرکز و یا باالترین محل، از نشانه  (.1388

جمعی قوم بلوچ را شکل داده است. بنابراین آنچه  ی  بخشی از حافظه  هنجار دیگری است که  و تکریم و گرامیداشت مهمان نیز 
های بومی این مردمان با فرهنگ و  ی ساخت مسکندارد این است که شیوهی قوم بلوچ توجه را به خود معطوف میدرباره

ای است  و »بان« خانه 21ی لوگ به معنی خانه استی بلوچستان واژهاست. در منطقهشان گره خورده نشینیسبک زندگی کوچ
ی هنجارهای زندگی  ها در کنار یکدیگر بر پایهی قرارگیری بانی گسترش و نحوهکه با مصالح سنگین ساخته شده باشد. شیوه

گوی لوگ یا کپر است که با مصالح سنگین اجرا  الگوی بان، همان ال شود،مشاهده می 1همانطور که در تصویر ای است وقبیله
 شده و گسترش یافته است. 

 

 
 . (1395ملکزاده، )مأخذ:  نی( تبدیل آن به بان )مسکن ثابت(نشی گیری از الگوی لوگ )مسکن کوچبهره: 1تصویر 

 

 هاهنجارهای فرهنگ بلوچ و تأثیر آن بر مسکن بومی آن  - ۵
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در مرکز نظام   هاست کههای اصلی فرهنگ بلوچهنجارنظام طبقاتی، نظام خویشاوندی و حفظ حریم و تکریم مهمان از جمله 
در این  ی ساخت مسکن این قوم نیز تأثیر دارد. عالوه بر تنظیم الگوهای رفتاری و روابط افراد، بر نحوه قرار دارد و شانزیستی
ایل، بر بنیاد خویشاوندی با یکدیگر دارای پیوند نزدیک هستند. هنوز هم عناصری از    ترین واحدهای اجتماعیکوچکنظام،  

ی امور و نظایر آن  بستگی میان خویشاوندان نسبی و سببی و تعلق اجتماعی در همههم فامیلی، نظام خویشاوندی مانند ازدواج
   .وجود دارد

 

 نظام طبقاتی )کاست(   - ۵-1
های  کند، ممکن است ریشهی تولید و توزیع تعیین میهروه مختصات هر فرد یا گروه را در دها ک گروههای میان افراد یا تفاوت

هایی  ای نابرابریبه صورت ناحیهگردد که تاریخی و فرهنگی داشته باشد اما بخشی از آن به مناسبات طبقات اجتماعی باز می
ی اجتماعی به بخشی از  طبقه(.  1368،  یسرا تر دانست )م دارتر و بنیادیهای چیز بسیار ریشهرا ایجاد کرده و آن را باید نشانه

های اجتماعی، میزان ثروت و متعلقات شخصی دیگر  های مشترک، حیثیت، فعالیتشود که از نظر ارزشاعضای جامعه گفته می
کاست نوعی سیستم طبقاتی است که  نظام  (.  1374های دیگر جامعه تفاوت داشته باشد )کوئن،  و نیز آداب معاشرت، از بخش

های دیگر راه ندارد و با جایگاه   ها به گروهای وجود دارد که هر یک از آن گروهبندی شدههای قومی درجهبندیدر آن گروه
ی یکسان و تشکیل  (. درواقع اسم و وراثت مشترک، داشتن حرفه1390شود )بیتس و پالگ، نسبی خود در جامعه مشخص می

 (. 1391فر، گروهی پایه و اساس کاست است )معینیواحد و منسجم و همچنین ارث و ازدواج دروناجتماع 
از بدو تولد ثابت و تغییرناپذیر است با ورود آریایی ها به هند پدید آمد و تا به امروز دوام آورده است. با تسلط  این نظام که 

های مردم به  برهمنان )روحانیون( و نظامیان بودند، سپس توده  ی نخستها در هند، چند طبقه شکل گرفت: در طبقهآریایی
ترتیب بازرگانان، کشاورزان و خدمتگذاران. بعدتر، بر همین مبنا چهار طبقه یا کاست شکل گرفت: برهمنان، شاتریا یا چهتری  

(. به اعتقاد  1389سعیدی مدنی،  )فرمانروایان و جنگاوران(، ویشیا )کشاورزان و صنعتگران( و شودرا )خدمتگذاران و خادمان( )
های آن است.  ترین دغدغه( نظام کاست در هند، متأثر از آیین هندو است که آالیش و پاالیش از جمله اساسی1382ویتمن ) 

   کس را گریز از آالیش نیست، چرا که طبیعت بدن، مولد و منبع آلودگی است.هیچ
مهاجر   هایآریایی بین اینکه ها راه یافته است. »تصورایران، ساختار طبقاتی به این بخشها به مناطق جنوبی  با مهاجرت آریایی

مجزا   یسه طبقه به  اوستا هایسروده و ودا  ریگ  سرودهای رسد؛ چوننداشته است، مشکل به نظر می وجود  طبقاتی نظام هیچ

اجانیه )پادشاهان و اشراف( و وایزیه »وایسیاها« )کشاورزان  برهمن )روحانیان(، ر  های نام به ودا  ریگ در طبقات این دارند. اشاره

بسیار   اوستایی  طبقاتی نظام با  ودایی ریگ طبقاتی ساختار که  دهدنشان می هاآریایی بندیاند. ... طبقهو صنعتگران( بیان شده

هند   به هاآریایی مهاجرت شود کهمی ثابت رو، این از اند؛داشته  مشترکی منشأ نظام، دو هر که دهدمی نشان است. این نزدیک

  (.1389است.« )سعیدی مدنی،   گرفته صورت ایران از  تدریجی صورت به

ها در آن رشد و پرورش یافته و بدان خو گرفته است و فرهنگ ناشی از  سال  ای که بلوچی ساخت طبقاتی و نظام قبیلهقضیه

اخیر بهسالرغم تزلزلی که در  این بافت اجتماعی علی ایجاد شده است همچنان تا حد قابل  های  انقالب در آن  از  ویژه بعد 

بسیاری از مسائل اقتصادی و سیاسی تحت تأثیر این ساخت است. به عنوان مثال، در    وتوجهی بر زندگی بلوچ سایه افکنده  

های لکیت طبقات باال بوده و کاستروابط تولیدی خاص این نظام، زمین و آب )رکن اساسی اقتصاد کشاورزی( صرفاً در ما

که نظام کاستی )طبقاتی( در بلوچستان از چه منشأیی  در مورد این(.  1373پایین اصوالً حقی در مالکیت ندارند )زارع مهرجردی،  

ای به سبب داشتن آب و ملک  دانند که عدهآن را حاصل عوامل اقتصادی می  برخیسرچشمه گرفته اختالف نظر وجود دارد.  

ای به ناچار برای صاحبان سرمایه کار کرده و در کاست »اوستا« و »درزاده« قرار  های باال جای گرفته و عدهشتر در کاستبی 

اقتباسی از سیستم طبقاتی رایج هند  (1317آرا )مانند رزم  ای دیگر(. عده1364گرفتند )غراب،   ، سیستم طبقاتی بلوچستان را 

وی معتقد است »این سیستم اقتباسی قدیمی از سیستم طبقاتی رایج    قابل مشاهده نیست. دانسته که در هیچ جای دیگر ایران  
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های هندی بر  شده، زمانی نیز خاندر هند بوده است. چنانکه تمدن قدیم سند نیز بخش اعظمی از این سرزمین را شامل می

هِ ایلی به یکی از این طبقات تعلق دارد. ساخت  هر گرو(. 65 :1317آرا، اند.« )رزمبخش اعظمی از نواحی مکران حکومت داشته

ناشی از   اند. نظام فرهنگیها در آن رشد یافته و بدان خو گرفته ها سالای است که بلوچای، بستر فرهنگیطبقاتی و نظام قبیله

چنان تا حد قابل توجهی بر زندگی  شود همگرفته و فشارهایی که بر آن وارد می  این بافت اجتماعی، علیرغم تحوالت صورت

اما در عمل  بلوچ سایه افکنده است. درواقع، جامعه ی بلوچ گرچه به ظاهر مبتنی بر همان مفاهیم خویشاوندی و نَسَب است، 

امکانات درب افراد جامعه نیست )پرگاری و  ی همهارهمبتنی بر نظام شورایی است و معتقد به مساوات در حقوق، منابع، و  ی 

کنند دقت کنیم،  ، حتی اگر در مورد قشر نسبتاً محدودی از مردم بلوچ که در شهرها زندگی میکه  طوریبه(.  1395دیگران،  

لوچی  ها نیز فرهنگ خاص باند لکن همانی روابط اقتصادی شهر قرار گرفتهکه این عده در حلقهخواهیم دید که علیرغم این

  ی زندگی بر نظام مسکن (. این شیوه1373اند )زارع مهرجردی،  را که فرهنگ روستایی و عشایری است با خود به شهر آورده

آباد که عشایر بلوچ روستاهای آورتین و  به عنوان نمونه ساکنان اردوگاه ریگ  این قوم نیز تأثیر گذاشته است. ی سکونتو شیوه

این منط از دو کاست  قه کوچ داده شدهمردآور هستند که به   فاصل حد متری 20 خیابان اند. »یکتشکیل شدهمتفاوت  اند، 

 در که بلوچکاران شوند.می نامیده و خطاب اند،داشته گذشته در که محلی مکان و اساس بر طبقه هر است. کاست دو کپرهای

 کاست طبقه هر کپرهای اند.نامیده شده هااند، آورتینیبوده آورتین روستای در که غالمان و هامردآوری بودند، روستای مردآور

 بسیار ارتباط قوم  دو متری(،20 خیابان )یک  مکانی  یفاصله  کوتاه بعد با وجود جداست. دیگر  یطبقه  از  و بوده هم کنار  در

 که  است بدیهی  (.156  :1397پور،  )جعفرزاده  هاست.«آن اجتماعی یفاصله  از  برخاسته  ویژگی این  دارند؛  یکدیگر  ضعیفی با

 ثبات حفظ راستای در و کاست طبقاتی های سیستمویژگی از که است گروهیدرون شدت به طبقات از یک هر در ازدواج نهاد

 یطبقههم افراد به محدود هااین وصلت و کندازدواج می خویش  یطبقه با فقط ایطبقه  هر شود.می تأکید آن بر هر کاست در

   نیست )همان(.  اردوگاه درون

از داشتن »پصیل های طبقهها، گروهعالوه بر این « محصور شده است.  23اند. پصیل درواقع نوعی »هلگ« محروم22ی پایین 

ویژه از نظر خویشاوندی و تعلق اجتماعی از همان ضوابطی برخوردار  ی معیشت و بهزیرا هم از لحاظ ساکنان و هم از نظر شیوه

ای راه ندارد،  دو واحد وجود دارد این است که در پصیل به هیچ وجه بیگانهاین  تنها تفاوتی که بین  است که بر هلگ حاکم بود.  

یز و پرهیزی ندارند برای خود پصیل  داری شکل گرفته است و به همین دلیل نوکر و استاد )لولی( که گر زیرا پصیل برای پرده

شود  در حقیقت یک امتیاز طبقاتی محسوب می روابط خویشاوندی و خونی در آن نقش دارد »( که 2)تصویر  سازند. پصیل نمی

  (.1375اللهی، )جانب «اندپایه از آن محرومو اقشار دون
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 (. 1375جانب اللهی،)مأخذ:  : پالن یک پصیل2تصویر 

 

 نظام خویشاوندی بلوچ  - ۵-2

این نظام، کوچکبلوچ مانند سایر کوچعشایر   بوده که در  دارای نظمی سنتی  بنیاد  نشینان  بر  ایل،  اجتماعی  واحدهای  ترین 

اجتماعی از خصوصیات نظام عشایری بلوچستان، تنوع تشکل گروه  خویشاوندی با یکدیگر دارای پیوند نزدیک هستند. های 

ترین واحدهای اجتماعی در  ، شلوار، از مفاهیمی است که به عنوان کوچکدام، خیلوار، گِتک، دَلگ، حشم، لوگان، مِیهاست. 

آن متغیر بوده است.    مناطق مختلف بلوچستان شناخته شده و با توجه به شرایط اجتماعی اقتصادی هر منطقه و طایفه، شکل

باشند و با عموالً از یک تبار میی چند خانوار که با هم خویشاوندی نزدیک دارند و م»در اصطالح عشایر سراوان، به مجموعه

اجتماعی   -شود، بنابراین هلگ، واحدی اقتصادیاند، »هلگ« گفته میتر نموده گروهی پیوند خود را مستحکمهای درونازدواج

  24اند، در رأس هلگ، ریش سفیدی قرار دارد که به او کُماشکنند، و در گله و مرتع شریکاست. اعضای هلگ با هم کوچ می

)جانبمی مجموعه1375اللهی،  گویند.«  به  می(.  »حشم«  هلگ،  چند  هم ی  نقاط  برخی  در  هلگ،  گویند.  به  بمپور،  چون 

تک ممکن است دو تا سی خانوار را در بر بگیرد. به طور  شود. یک هلگ یا می« نیز گفته می26تَک«، »دوار« و »می25»لوگان

 ترین تا کوچکترین واحد چنین یافت: رگها را از بزتوان ساختار ایلی بلوچ کلی می

 

 

(های کوچک تشکیل شده است که هر یک جداگانه دارای جد مشترک  اما سازمانی مستقل هستند  ها )تیرههر طایفه از طایفه

ی نفوذ سردار،  ی حاکم و بر اساس قرار گرفتن در حوزهاز طریق رئیس و ریش سفید خود بر مبنای ارتباط سیاسی با طایفه که  

شود که همه دارای ارتباط  تیره، از چندین حشم تشکیل میگیرند. از لحاظ سیاسی و جغرافیایی در ارتباط با کل طایفه قرار می

دانند یعنی دارای جد مشترک هستند. رئیس تیره را  های مختلف، خود را از یک شلوار میمحکم خویشاوندی هستند. مردم تیره

گشت. رئیس تیره را به  نامند. در گذشته کدخدا از سوی مردم انتخاب و پس از تأیید سردار، به دولت پیشنهاد میکدخدا می

ی چند خانوار  رود، یعنی مجموعهی هلگ به کار میحشم به معنا  گفتند.اعتبار ریاست سنتی که بر تیره دارد، کالنتر هم می

ی مشترک باشند. حشم دومین واحد بزرگ پس از  خویشاوند که دارای بستگی به یکدیگر باشند و دارای زمین، مرتع و رمه

سردار قرار  شود و افراد حشم از طریق ریش سفید در ارتباط با کدخدا و طایفه است و به نام بزرگ و ریش سفیدش خوانده می

  ورودی   در  -2  محصور،  سبز  فضای  ،(pal)  پَل  -1

داخل    از   آن  ورودی   در   که  خانهمهمان  -3  پصیل،

  اتاق   یا  بان  -6  آشپزخانه،  -5  کوچه،  -4  است،  کوچه

  نگهداری ظروف   جهت  کاپار  - 7  دوم،  پسر   مسکونی

 با  بزرگ   پسر  مسکونی  اتاق  یا  بان  -8  آشامیدنی،  آب

  - 10مستراح،  یا(  dimsud)  شود  دیم  -9  همسرش،
ی پدر،  شبانهکاپار یا تخت برای استراحت  -11انبار، 

  - 14انبار،    -13بان یا اتاق پسر سوم با همسرش،    -12

با همسرش،   اول  اتاق دختر  یا  اتاق    - 15بان  یا  بان 

بان یا اتاق دختر دوم    -17انبار،    -16پدر با همسرش،  

 . با همسرش

 

تک(            خانوار              طایفه             تیره )شلوار(             حشم            هلک )می
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تر از خانوار است و خانوار کوچکترین و آخرین واحد اجتماعی  تک، واحد اجتماعی بزرگهلگ یا لوگان یا دوار یا میگیرند.  می

 (.1370در این طایفه است )افشار سیستانی،

سیاه چادر خود را نزدیک  های عشایری، بنیاد خویشاوندی دارد لذا لوگ یا  جا که واحدهای مکانی و اجتماعی در اردوگاهاز آن

ها در کنار یکدیگر  ی قرارگیری لوگتوان قائل شد. نحوهدهند، مسکن محصور نیست و مرزی برای آن نمیبه هم قرار می

ای است. یکی از اصول، تأمین امنیت است. به همین دلیل مساکن خود را در  مندی ایلی یا قبیله طبق همان اصل کلی و قانون 

ی دفاعی در برابر مهاجمان احتمالی قوی باشند و هم  کنند. بدین نحو، هم از جنبها و به صورت حلقوی بنا میماهورهپناه تپه

هایی که قرابت بیشتری  تر در معرض وزش بادهای فصلی و موسمی قرار گیرند. اصل دیگر این است که در هلگ، لوگ آنکم

ی  این نحوه  ی کسی باشد که به نزدیکتر و برای او عزیزتر است، باید همسایههرکسی  .تر استبا هم دارند به یکدیگر نزدیک

-شود. این نوع همسایهکه نوعی هلگ محصور شده است نیز یافت می  هایی مسکونی به نام پصیلگزینی در مجموعهسکونت

ر زمان یکجانشینی هم به روستا  حتی بعدها دشود  مشاهده می  3همانطور که در تصویر  گزینی که تقریباً یک طور ضابطه است،  

و بعضی  و شهر راه می دارند  در یک کوچه و محله خانه  تقریباً  بدین صورت که کسانی که خویشاوند یکدیگر هستند  یابد. 

   .محالت حتی ممکن است منحصراً در اختیار یک طایفه باشد

 

  
. چرا که  ای استها در آن به صورت روابط قبیلهای بوده و همسایگیعمدتاً به صورت شاخه ؛روابط فضایی در مناطق روستایی بلوچستان: 3تصویر 

  ،: نگارندهمأخذ) تر استدر »هلگ جاهان« )محل استقرار هلگ( »لوگ« آنان که قرابت بیشتری با هم دارند، به هم نزدیکرسم بر این است 

 . (1394 روستای فیروزآباد، بلوچستان

 

را ـشکل   در حالی که در روـستاهای مناطق دیگر کـشور اغلب این فـضای درون اـست که با چیدمان خاص خود، فـضای پیرامون 

تاهای منطقهمی کونی روـس تان فـضای برون یا پیرامون که به زبان بلوچی »دَرا« و »دَنّا« نامیده  دهد، در معماری مـس ی بلوچـس

نشـین بلوچ اسـت. در معماری شـهرها و ترین نشـانه از فرهنگ کوچکند و این ابتداییشـود، فضـای درون را در تعیین میمی

روـستاهای مناطق دیگر، هیچ بنایی که در خود تمام ـشده باـشد ـشکل نگرفته اـست. در این میان، دیوارها خود بنایی هـستند که  

های عشایری  آستانه،  نشین همانند اردوگاه(. در روستاهای بلوچ1388)حائری،  کنند ها را مشخص میمرزهای مالکیت و حریم

نشینی عالوه ها مانند کپرهای زمان کوچی قرارگیری بانو مرز مشخصی ندارد و نحوه ای گرداگرد کل مجموعه استمحدوده

های پرجمعیت باعث معماری بدون این نوع از زندگی و خانواده ی پدرـساالری اـست.بر روابط و پیوندهای خویـشاوندی، بر پایه

ی حیاط، محدود به فضـای کوچکی در جبههحصـار می خصـی ندارد و حریم خصـوـص ود. معبر مرز مـش لی میـش ود. با ی اـص ـش

)تـصویر    «72ی محرمیت هـستند که گاهاً تحت عنوان فـضای »هبیلیهر کدام از این فـضاها دارای حباب نامرئی آـستانه  حالاین

 (. 1395یابد )ملکزاده،  نمود فیزیکی می (4
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 . (1395ملکزاده، )مأخذ: هبیلی، حصار دور کپر : 4تصویر 

 

»کَپان« حصار ساخته شده با مصالح سنگین است و با »پَل« که حصار موقتی ساخته شده با مصالح بی دوام است تفاوت دارد.  

در   کند.در آن زندگی می ی فردی که به عنوان رئیس خانوادهی خانهمالکیت دارد، محدودهکپان که مفهومی نزدیک به قلمرو 

حریم خصوصی فضای خانه را از فضای عمومی  ی مرزهای مالکیت زمین،  کنندهعالوه بر نقش تعیین  ها کپانکه    روستاهایی

کنند هر کپان  فامیلی دارند و در همسایگی یکدیگر زندگی می. با این حال، در میان افرادی که با هم روابط کنندجدا میکوچه  

از آن عبور کرده و از طریق  شده  حیاط  از آن به راحتی و بدون اجازه گرفتن واردتوان  به کپان دیگر گشودگی دارد که می  ،

آنقدر برای بلوچزیست قبیله  شوند.ی دیگری میوارد حیاط همسایه  دوم  گشودگی اهمیت دارد که در  ای و روابط فامیلی  ها 

انگار یک  بنا کنند.  هایشان در کنار یکدیگر  کنند تا بان هنگام یکجانشینی نیز با وجود محدودیت فضا تالش می بدین طریق 

چر یا به اصطالح  ی علفکند محدودهسعی میهر خانواده  گیرد.  ی وسعت خود درون چهاردیواری قرار میجاهان با همه هلگ

گردد که ارتباطی  های مسکونی )پصیل( بدل میهایی بعدها به مجموعهط»جابنند« خود را گسترش دهد. چنین حیاچر و  کاه

که خویشاوندان درجه    گاه ممکن است یک پصیل آنقدر گسترده شود  .به کمبود زمین ندارد و به روابط خویشاوندی وابسته است

 . (5)تصویر  ر بر بگیردهای پدر را نیز ددو و سه مانند عمو و برادرزاده

 

    
ها، به منظور وسعت بخشیدن به کنار هم قرارگرفتن خویشاوندان در طی زمان اتفاق افتاده است.  : نامنظم و بزرگ بودن وسعت فضای خانه5تصویر 

 ( 1396و پشامگ، بلوچستان،  پُتان)نگارنده، روستاهای 
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 نوازی بلوچمهمان - ۵-۳

  ها آن اندازه برای خانه بلوچای این قوم قرار دارد.  که در مرکز سپهرنشانه  از جمله هنجارهای قوم بلوچ است  حفظ حریم خانواده 

برند. توضیح بیشتر  ی اهل خانه و زن به کار میهای به کار رفته برای خانه را معادل واژهاند که واژهو حریم خویش احترام قائل

  « و 30«، »بان29«، »گِس28ای که از خشت و گل و چوب ساخته شده باشد »ِسرادآنکه، بلوچ به فضای چهاردیواری سرپوشیده

چنین به معنی خانواده هم هست و »بلوچ اگر بخواهد از کسی بپرسد ازدواج کرده است  ی »گس«، همگوید. واژه« می31یا »کَد

ی »دَوار« عالوه بر خانه، در سرتاسر  ( و یا واژه102 :1375ای؟« )جانب اللهی، ، یعنی زن گرفته "گسه کورتا؟"پرسد: یا نه، می

ی بلوچ پناه آورد، حتی اگر دشمن  خانه« را نیز در خود دارد. به همین سبب کسی که به حریم خانواده بلوچستان مفهوم »اهل  

ها سنتی به نام »مَیار« دارند. مَیار یا باهوت به معنای پناهنده شدن به کسی و میار جَلی  بلوچخونی او باشد، ایمن خواهد بود.  

ای پناه ببرد  رس از جان محل سکونت خود را ترک گفته و به سردار یا طایفه پذیری است. اگر کسی به علت تبه معنای پناهنده

ی خود دفاع خواهد کرد. در فرهنگ  و از او طلب پناهندگی و حمایت بکند، آن شخص او را پناه داده و تا پای جان از پناهنده

دایر در توصیف    ژنرال (.  1388د )ناصری نیا،  ی خود خیانت کرده و یا او را تحویل دشمن بدهبلوچ کسی حق ندارد که به پناهنده

د نیستند ولی بن ها در مقابل مردمان دیگر به هیچ قانونی پایگرچه آن»قوم بلوچ آورده است:  تکریم مهمان در میان  ویژگی  

و یا اگر شما  برای نمونه، اگر به عنوان مهمان به اردوی شما دعوت شوند،  شود. ...  ها بدقت رعایت میآن قوانین معدودی میان 

 .(1378« )دایر، گیرد.ها دعوتید شوید، خیانت صورت نمیبه عنوان یک مهمان به اردوی آن

به عنوان نمونه در  ها.  در مساکن امروزی بلوچهم    توان هم در کپرها مشاهده نمود ورا می  نوازیمهمان  سنت   هاینشانه

سازند که روی آن مفرش و رختخواب و زیر آن  صورت سکو مانند میچادر، محلی را با چوب و سنگ به  بخش انتهایی سیاه

های خشت و گلی مساکن  حتی در اتاق  هم مشخص است  5که در تصویر    دهند. این بخش لوازم سفر و کوچ خود را قرار می

برخاست نیست. شود و مناسب نشست و  چادر است که به زمین نزدیک میقسمتی از سیاه  32ثابت هم راه یافته است. چودیک 

نشانند  جا نمیکنند برای چیدن وسایل آشپزخانه و ...  و مهمان را اصالً در آن این فضا را عشایر مخصوص خودشان استفاده می

 . گیرندو فضایی مخصوص برای او در نظر می

 
 .(1370)مأخذ: افشار سیستانی، ها. بر روی نقشه محل نشستن مهمان مشخص شده است نقشه و نمای سیاه چادر بلوچ: 5تصویر 
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مسکونی حتی از دید مهمان   ی در پصیل )همانند هلگ( حریم هر واحد مسکونی نامرئی است. با این وجود، این مجموعه 

کنند که دری از  جا که گاه اتاقی تحت عنوان مسافرخانه بنا میشود تا آن که باالخره راهی به درون دارد نیز دور نگه داشته می

اند و هم  بدین طریق هم حریم خانه را حفظ نموده(.  شود )همانن پصیل دارد و ورود و خروج مهمان از آن راه انجام میبیرو

در سراد با  دهد. ناپذیر مساکن بلوچ را تشکیل میخانه جزء جداییاند. به هر ترتیب، مهمان فضای راحتی مهمان را فراهم آورده

اتاق مهمان،  سازند که یکی مخصوص مهمان و دیگری به خودشان اختصاص دارد.  یخشت و گل دو اتاق پهلوی یکدیگر م

 معموالً دارای تزئیناتی در درون و بیرون است.  7مانند تصویر  ترین اتاق مجموعه بوده کهبزرگ

 

  
 (.1396نگارنده، روستای پتان و پشامگ، بلوچستان، )ایی جدا نشدنی در مساکن بلوچ خانه(، فضاتاق مهمان )مهماننمای بیرونی و درونی : 7تصویر 

  

 گیرینتیجه - ۶

، نیازها و امکانات طبیعی و فنی  بینیها، جهانای درآمیخته با ارزشپدیده  ی فرهنگی این قوممسکن بلوچ به عنوان فرآورده

این پژوهش است که در  مثابه   ایشان  به  به  فرهنگ کوچی متنی که  از  بلوچصورت ضمنی  استنشینی  برده  بهره  ، مورد  ها 

ای  هایی که در یک سپهرنشانهبرای بلوچنوازی و حفظ حریم خویشاوندی، نظام طبقاتی، مهمان نظام .واکاوی قرار گرفته است

است که  زندگی می از جزء تا کل و همچنین    زیستشان ی چیدمان فضاهای مختلف  در نحوهکنند همچون قواعد نامکتوبی 

قواعدی که حتی پس از یکجانشینی نیز در  اند. کننده بودهتعیینو نظایر آن های نامرئی و مرئی ها و حریموجود آوردن حفاظبه

بازیابیبان قابل  سرادهایشان  و  بانها  یکجانشینی،  در  کناراند.  در  سیاقی  همان  به  را  می  هایشان  زمانی  یکدیگر  که  چینند 

چیدند، یعنی بان کسانی که با یکدیگر روابط خویشاوندی دارد نزدیک یکدیگر است. بانِ ریش سفید و بزرگ  کپرهایشان را می

های افرادی که با هم خویشاوند هستند وجود  طایفه در مرکز و باالترین مکان قرار دارد، حصار و دیواری برای جدا کردن خانه

یافتن الگوهایی  نواز بلوچ دارد.  ها است که نشان از فرهنگ مهمانناپذیر مساکن بلوچخانه فضای جداییندارد و امروزه نیز مهمان 

  اند ای فرهنگ بلوچ، تولید شده و تا به امروز دوام آوردهنشانههای  سازوکار پویا و تعاملی نظام  ای طیدر فضای سپهرنشانه  که

بستر هویتی بلوچ را    وجبات حفظم  ها منجر شده وهای فرهنگی آنبه بازسازی رمزگان  ر ساختارهای جدیدها دآن   انتقالو  

دیدار با دیگری فرهنگی،   ای مسکن بلوچ، ضمن غنای فرهنگی و هویتی، دربا حفظ و بازسازی الگوهای نشانه آورد.میفراهم 

 نماید.را حفظ می اش گیرا بازتعریف نموده و همراه با تعامل با آن پویایی و سرزند  هنجارهای فرهنگی خود

 نوشت پی
1- "The House as Symbol of the Self", Marcus, 1999. 

2- self 

3- Loog 
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4- Kapar 

5-Gedam 

6- Toopi 

7- Kargin 

ی نقاط بلوچستان از آن استفاده شده و حتی بعدها، پس از یکجانشینی هم به ترین مساکن بلوچ است که تقریباً در همهابتداییکپر یا کاپار، از    -8

در برخی مناطق، چون داز در دسترس ندارند با   ( است وKarzی نخل )کَرز  شود. اسکلت لوگ از شاخهعنوان یکی از ضمایم مسکن محسوب می

ها هم دوختن قطعات این دستبافتهای از موی بز است و عشایر به سیاه چادری که از بهسازند. گدام، دستبافتهاند، آن را میفتهنخی که از موی بز با

ها است که مصالح آن نیز از چوب و برگ نخل است.  گویند. توپی یا گردتوپ هم از دیگر مساکن بلوچ و یکی از زیباترین آنشود نیز گدام میتهیه می

سازند برای نگهداری دام یا  های کوچکتر میهایی که در اندازهکشند. معموالً عشایر از توپیهنگامی که اسکلت آن تمام شد روی آن کاهگل می و  

خت  اش شبیه لوگ است، ولی مقاومتر از آن بوده و در ساکنند. کرگین یک مسکن ثابت و غیرقابل انتقال است، شکل ظاهریانبار علوفه استفاده می

ی نخل  ی آن خشت و گل است. از تنهتری استفاده شده است. کت نیز مسکن عشایر ساکن و یکجانشین است که مصالح عمدهآن از مصالح محکم

به آن کُنت ) نورگیر است. گاهی در یک قسمت از دیوار،  گویند، استفاده می( میKontکه  فاقد پنجره و  دارد و  بنا معموالً یک ورودی  شود. این 

چینند. در برخی مناطق از جمله سراوان، به کت  سازند و وسایلشان را روی آن میهایی به صورت پلکانی از روی زمین تا نزدیک سقف میاقچهت

 شود.( هم گفته میDavar»بان« و »دَوار« )

9- Mokran 

10- Makoran 

11- The Texture of Culture: An Introduction to Yuri Lotman's Semiotic Theory 

12- On the Semiosphere 

13- biosphere 

14- noosphere 

15-Vladimir Vernadsky 

16- Aleksei Semenenko 

17- Kalevi Kull 

18- Clifford Geertz 

19- Second Modeling System 

20- norms 

 در برخی مناطق بلوچستان لوگ معنی اتاق هم دارد.  -21

ی سراوان و  نشینی است که در فرهنگ بلوچ و بیشتر در حوزههای قلعهو مقلوب »فصیل« و از میراث  تغییر یافتهی ( همان واژهPasilپصیل ) -22

 . شودایرانشهر به هر فضای محصوری اطالق می

23- Helg 

24- Komas 
 گویند و »لوگان« جمع آن است.کنند، »لوگ« میبه مسکنی که افراد یک هلگ در آن زندگی می -25

26- Meytak .یعنی دارای جد مشترک هستند : 

27- Jabenendزده و عرفاً مالک آن بوده است.: جایی را که سیاه چادر یا لوگ می 

28- Serad 

29- Ges 

30- Ban 

31- Kad 

32- Codik 
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Abstract 

The detachment from the country's political center and the geographical conditions of Balouchistan 

have caused the indigenous housing of Balouch people to keep a stable pattern that was related to 

their culture for many years; they have continued their balanced life but with small changes. With 

respect to the roles of livelihood and the economic system and variables such as the dry and harsh 

nature of Balouchistan, one cannot ignored the mood, habits and behavior of Balouches, the way 

their houses are built, what has shaped the spatial structure of the region's indigenous houses. There 

is a very close connection between the culture and the texture of the Balouch tribes. On the one hand, 

there are intertwined relations with the characteristics based on the tribal texture of these people and, 

on the other hand, according to systemic rules within the permanent architecture of indigenous 

housing, Balouch houses have always been a representation of the culture of Balouch people. 

Nonetheless, in recent years, the distorted conditions dominant in the architecture and urban planning 

of the country have upset its balance and created some discrepancies. Perceptibly, the continuation 

of this process will further damage the identity of the native architecture of the Balouchistan region. 

The current study aims to find the signs of the connection between the indigenous housing of 

Balouches and what is happening in and around the Balouch culture. For this purpose, semiosphere 

is used as a tool to analyze the mechanism of the symbolic function of culture. Culture is considered 

as a system that can be inspected from two viewpoints. The first is the external expressions of culture 

that have become objective as signs of that culture in the native Balouch housing. The second is 

cultural commonalities as content elements or inner layers of Balouch culture that live in a 

semiosphere and have become the norm through repetition and acceptance, directing their different 

levels of life and passed down from generation to generation. They have shaped their collective 

memory. Semiosphere in this study has a dual function, both as a super-concept and a holistic method 

in the analysis of the native housing of Balouch people. It also considers the native Balouch housing 

as a space in which all forms of communication occur and analyzes it in the semiosphere context. 

The result of the study shows that the spatial structure of the native house of Balouches is very closely 

connected to their ethnic / tribal culture and social structure, which is based on the kinship system, 

class system and nomadic traditions of these people without the intervention of architects. Biology 

regards the people who have lived in a semiosphere and found the best answers to their problems. 

By finding the cultural signs of the native Balouch housing and their modernization in new 

constructions, it is possible to make life in this type of housing and preserve its identity, which is 

built on the collective memory of the people. 
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