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Researching and recognizing the beliefs, convictions, environmental 

knowledge, techniques and traditional methods of each community allows us to 
know their interests. The purpose of this study is to document the native 
architecture of the inhabitants of Bahar city in order to record some parts of its 
unwritten history in addition to introducing it. This research has been done through 
observation, interview and participation. Shahr-e Bahar is located in the northwest 
of Hamadan and its inhabitants are from Baharloo tribe and they speak Turkish. 
The Baharlus came to this place from Central Anatolia in the 12th century and built 
the Bahar Fortress in the 13th century. Bahar Castle was destroyed by the Mongols 
in 1257. Therefore, some of the Baharlus came to the Bahar plain at least eight 
hundred years ago, and some of the tribes have remained in the Anatolian region. 
Bahar passed away and at the beginning of its formation, it was a village-castle. 
Gradually, with the development of the city, the first houses were built on the south 
side of the castle and near the qanats (aqueducts). There is now a castle 
neighborhood in the north of the city. The location of Bahar city in the northern 
part of Alvand Mountains has caused them to enjoy lush and productive ranges as 
well as temperate climate that tend to be cold and dry. By looking at the type of 
materials, the method of construction and the type of exploitation of spaces, we 
can understand the connection between man and nature. Also, the impact of 
livelihood and economy on the structure of the building and the function of the 
interior spaces of the houses is quite obvious. In compiling this article, it was 
necessary to translate local words and transliterate each word for careful reading. 
According to the results of this study, the indigenous residential spaces of Bahar 
have been used only for humans and animals and less attention has been paid to the 
aesthetic aspects inside and outside the building. In this study, although most of 
the author's attention is on the anthropological perspective along with observations, 
interviews and participatory field studies, historical points have been made to 
clarify the issue.  
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 پژوهشی مقالۀ    

 معماري و فرهنگ سکونت بومی در شهر بهار 
 بخش دوم 

 اجزاي آنها)   و   خلوت اط ی ح (حیاط اندرونی،  
 

 سلیم سلیمی موید

 ن رایتهران، ا ،ي و گردشگر  یفرهنگ راثیپژوهشگاه م ،ی فرهنگ یمرکز معرف سی شناس و رئمردم
 

 خالصه  اطالعات مقاله 

 11/06/1399 :افتیدر
 10/08/1399 :رشیپذ

 09/1399/ 20 :نیآنال انتشار
 

 

. با نگاهی اجمالی  رود ی م معاش ساکنان آن به شمار    ن ی تأم ي  ها وه ی ش نمادي از    شهر بهار مساکن قدیمی  
ي از فضاها و همچنین جانمایی فضاها در نقشۀ  بردار بهره به نوع مواد و مصالح، شیوة ساخت، پالن و نوع  

به پیوند انسان و طبیعت پی برد. بناها براي رفع نیاز مادي و معنوي آنان بوده و نشان از    توان ی م مساکن  
شناسی  و گونه   شهر بهار هاي  ي و بافت محله ر ی گ شکل و دام دارند. در این مقاله، به    ست ی ز ط ی مح زیستی با  هم 

و هستۀ اولیۀ    اند گرفته ها شکل  فرهنگی زیستی اشاره شده است. اینکه چگونه این محله   مساکن آن به همراه 
، از اهداف اصلی این پژوهش بوده است. همچنین میزان  افته شهر از کجا شروع شده و به کدام جهت توسعه ی 

و مواردي    ها خانه ی  ي مساکن از معیشت و اقتصاد در ساختار بناها و کارکرد و جانمایی فضاهاي داخل ر ی رپذ ی تأث 
ي تاریک  ها جنبه یی از این قبیل و مطالعه دربارة آنها ما را با  ها پرسش از این دست، بررسی شده است. طرح  

براي  ها بخش   ک ی تار مه ی ن و   بهار قدیم و  از معماري بومی و فرهنگ سکونت در  تاریخ و    مندان عالقه یی  به 
کند؛ به همین منظور نگارنده در پژوهش میدانی و با استفاده از روش مشاهده و  می   تر روشن فرهنگ بومی  

ي قبلی بوده، به گردآوري اطالعات مربوط به مقالۀ حاضر اقدام کرده  ز ی ر برنامه یی که همراه با  ها پرسش طرح  
بود،    نامأنوس ی  م ربو ی غ ي محلی که براي افراد  ها واژه ه ضرورت، بسیاري از  بنا ب است. در تدوین این پژوهش  

  د ی رس ی م براي خوانش دقیق آوانویسی شد. در مواردي هم که به نظر    ها واژه الفظی و هریک از  ترجمۀ تحت 
موجز و مختصر شرح داده و تعبیر آنها در پاورقی ذکر شد.    صورت به مفید باشد، برخی اصطالحات و اسامی  

اي متعددي براي استفادة انسان و دام است و  ي پژوهش حاضر، مساکن بومی شهر بهار فضاه ها داده براساس  
ی داخل و بدنۀ بناها  شناخت یی با ی ز ي بصري و  ها جنبه تنها ساختاري کارکردي دارد. بر این اساس کمتر به  

ی به همراه مشاهده،  شناس مردم پرداخته شده است. در این پژوهش اگرچه بیشتر توجه نگارنده بر دیدگاه  
ي مختصر  ا اشاره تاریخی نیز    مسائل شدن موضوع به  ، براي روشن است رکتی  مصاحبه و مطالعات میدانی مشا 

 شده است. 
 

 ، کوشک، اتاق، مطبخ خلوتاط یحمسکن، حیاط بیرونی، حیاط اندرونی،  :هادواژهیکل
 

 : مسئول  ةسندینو

 سلیم سلیمی موید
معرفی    شناسمردم  مرکز  رئیس  و 

و   فرهنگی  میراث  پژوهشگاه  فرهنگی، 
 گردشگري، تهران، ایران 

 یک:الکترون پست
 salime_salimi@yahoo.com  
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 مقدمه 

با توجه به حجم فراوان مطالب نگارنده مجبور گردید مقاله را  
شناسی  به دو بخش تقسیم نماید. در قسمت اول مقاله به گونه 

در این قسمت  مسکن و حیاط بیرونی و اجزاي آنها پرداخته شد و  
اشاره خواهد شد.    اجزاي   و   خلوت حیاط   اندرونی،   به حیاط  آنها 

غربی   در شمال  بهار شهري  اشاره شد،  اول  در قسمت  چنانچه 
شهرهمدان بوده و اهالی آن به زبان ترکی با گویش محلی سخن  

گویند. اگرچه در گذشته عمدة معیشت آنها از طریق کشاورزي  می 
ولی امروز شغل غالب آنها کشاورزي است و کمتر    ه و دامداري بود 
پردازند. در معماري بومی شهر بهار قسمت  م می به نگهداري دا 

هاي  اندرونی و متعلقات آن هم از نظر کاربردي و هم از نظر آرایه 
بصري مورد توجه معماران سنتی قرار گرفته است. به همان اندازه  
که حیاط بیرونی و اجزاي آن جنبه کارگاهی و انباري داشتند،  

mailto:salime_salimi@yahoo.com
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ه  و  حوض  و  باغچه  همراه  به  اندرونی  اتاق حیاط  هاي  مچنین 
پیرامونی آن جنبۀ استراحتگاهی و مأمن روحی و روانی را در خود  
پنهان دارند. اندرونی مکانی براي زندگی زنان و فرزندان و محل  

رفته و اولین خصیصۀ آن دور بودن از چشم  استراحت به شمار می 
اغیار بوده است. برخی براي آرامش بیشتر پا را از حیاط اندرونی  

حیاط  فراتر   پس  در  دیگري  کوچک  خلوت  حیاط  و  گذاشته 
کردند.  اندرونی براي دور ماندن از چشم اغیار و نامحرم ایجاد می 

حیاط خلوت مخصوص زنان و دختران بود تا در آن مکان لباس  
در   موجود  فضاهاي  تمام  نمایند.  استراحت  ساعتی  یا  و  شسته 

نیازي  آنها  از  بوده و هرکدام  اندرونی کاربردي  افراد    حیاط  از  را 
کردند. این شکل از مساکن با توجه به  ساکن در آن برطرف می 

ها، سبک زندگی و  تغییر در نوع مصالح ساختمانی، تغییر کاربري 
کم کارکرد خود  هاي فراوان شده و کم معیشت افراد دچار دگرگونی 

از دست داده و گونه  از مساکن جاي آنها را پر  را  هاي جدیدي 
تغی  عمده  دهۀ  کردند.  از  به   50یرات  بود.  بعد  از  طوري به  که 

به این سو، با رشد فزایندة جمعیت، تغییر در    50و    40ي  ها دهه 
همه   از  و  مکانیزه  کشاورزي  به  تمایل  زندگی،    تر مهم شیوة 

به   گرایش  و  شهر  داخل  به  دام  ورود  و  نگهداري  ممنوعیت 
ابراین  رشد و توسعه یافت؛ بن   شهر بهار با مصالح جدید،    وساز ساخت 

تغییرات   دچار  نیز  آن  مساکن  و شکل  ساختار  کاربرد،  کارکرد، 
  گاه ی و جا اساسی شد. امروزه مساکن متناسب با کارکرد اقتصادي  

  در محل ی  جزئ   رات یی با تغ از زندگی شهري    متأثر اجتماعی افراد و  
ي جدید و  ها اتاق ی، انباري و جانمایی  بهداشت   س ی سرو قرارگیري  

فضاها مانند مطبخ، انبار علوفه، طویله    حمام خانگی و حذف برخی 
 . اند شده ي خانگی ساخته  ها کارگاه و  

 1ب) ایچَرِه حَِیط 

براي   بود و محلی  افراد خانه  به  متعلق  از خانه  این قسمت 
و احشام، همچنین    ها دام که    رفت ی م استراحت و زندگی به شمار  

حیا  نداشتند.  را  فضا  این  به  ورود  نامحرم حق  و  غریبه  ط  افراد 
اندرونی داراي باغ و حوض آب و یک یا دو حلقه چاه آب و فاضالب  

در این    روز شبانه بود. اعضاي خانواده بیشترین زمان را در طول  
   حیاط اندرونی تعداد زیادي اتاق با   دورتادور .  بردند ی م فضا به سر  

 
1. eyčare heyat 

 را نیافتیم. )jangalâ( آجنگل ۀکلم ۀریش متأسفانه .2
3. gijing 

معنی زیر را   )âlte(در گویش محلی «آلتِه»    )küča âlte(  اصطالح «کوچه آلتِه»  .4
 .دهدیم

 که در این حالت آنچه ممکن   ي متفاوت وجود داشت. ها ي کاربر 
 در ورودي 

ي بود که به داخل اندرونی  ا لنگه از حیاط بیرونی ورودي تک 
وارد    ها ي بهار   اصطالح به یا   ورودي  ند د ش ی م «ایچَرِه حِیَط»  در   .

به  چوب  قطعه  چند  از  گاه  و  نازك  بسیار  میخ اندرونی  شده  هم 
یی که  ها دام ي تنها از ورود احشام و  ا نرده که مانند    شد ی م تشکیل  

نگهداري   بیرونی  حیاط  اندرونی    شدند ی م در  حیاط  داخل  به 
می  نرده    ها ي بهار کرد.  جلوگیري  مانند  که  ورودي چوبی  در  به 

«آَجنگَل» است  اصطالحًا  بین  ند ی گو ی م   2،  نازك  و  کوچک  در   .
  سرزده خاطر این بود که نامحرم  حیاط اندرونی و حیات بیرونی به 

و احشام    ها دام   تر مهم واده نشود و از آن  و ناغافل وارد حریم خان 
و برگ درختان اندرونی را نخورند. بیشتر این درها    ها گل سبزي و  

ي بسیار  فناور ، با  رفت ی م لوال نداشتند و اگر هم در آنها لوال به کار  
و   در    ها ي بهار .  شد ی م درست    ساده ابتدایی  لوالها  قبیل  این  به 

وقتی که    ها ي بهار در میان    . ند ی گو ی م   » 3اصطالح محلی «گیجینگ 
کسی کار یا عملی را خارج از عرف و توان خود انجام داده و بابت  

، دراصطالح  خرد ی م انجام آن کار رنج و سختی فراوانی را به جان  
»؛ یعنی کنترلی بر رفتار و  درآمده : «فالنی از گیجینگ  ند ی گو ی م 

ندارد  لوال  ؛  اعمال خود  از  مذکور  فرد  دیگر  عبارت  و    درآمده به 
 . شود ی م و خارج از منطق و روال عادي، باز یا بسته    ازاندازه ش ی ب 

 راهرو ورودي 

بعد از در ورودي راهرویی سرپوشیده قرار دارد که روي آن  
ي طبقۀ فوقانی موسوم به «کُشک» قرار دارند. این فضا در  ها اتاق 

آلتِه»   ها ي بهار اصطالح   پایین    4«کوچه  یا  کوچه  زیر  مفهوم  به 
 شدند. هم نامیده می   5کوچه نام دارد. این راهرو بعدها «داالن آلِته» 

 

 اتاق باالي راهرو

خواب   یا  نشیمن  براي  راهرو  این  باالي  در  را  اتاقی  اگر 
اختصاص بدهند، معموًال در ورودي آن را از حیاط اندرونی در 

 . نامندیم  6اصطالحاً «کوچَه اوسِه»گیرند و اتاق فوق را  نظر می 
 

 )âlte(در گویش محلی «آلتِه»    )dâlân alte(  . اصطالح «داالن آلتِه»5
 .دهدی ممعنی زیر را 

)  öse) در گویش محلی «اوسِه» ( küča öse. اصطالح «کوچَه اوسِه» ( 6
 . دهد ی م معنی باال را  
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 در نزدیکی مسجد جامع بهار  موجود يهاالنا از د یکی. 43 شکل

 bahariran28کانال  -منبع: مسعود ابوآبایی

 باغچۀ حیاط اندرونی 
  است حیاط اندرونی فضایی خصوصی براي اعضاي خانواده  

ي و درخت و  کار گل داراي    ها اط ی ح که با هم محرم هستند. این  
و    ي سبز چند کرت کوچک    ن ی همچن  انگور  تعدادي درخت  و 

میوه بود تا با محصوالت آنها بخشی از نیازهاي خانه و خانواده  
شود. عمومًا درخت غالب    ن ی تأم در طی بهار و تابستان و پاییز  

در حیاط اندرونی، درخت انگور شامل عسگري، شانی، فخري،  
ي نشیمن چاه  ها اتاق وًال نزدیک به  یاقوتی و از این قبیل بود. معم 

 آب شرب به همراه تلنبه و حوضی کوچک در کنار آن قرار داشت. 
 
 
 

8 
  یاندرون در خانه کی  يها. اتاق44 شکل

 نگارنده: منبع

 
 انباري دستکند 

قرار داشت. «سوزان»    1«سوزان»در وسط حیاط اندرونی  
حفر  ي دستکند هازاغهبه شکل   اندرونیدر حیاط  نیرزمیدر ز
ي مواصالتی در منطقه  هاراهمناسب و    ونقلحملنبود    .شدمی 
و استفادة کمتر از وجه نقد براي مبادالت روزانه و    سوکاز ی

دسترسی آسان و سریع به مواد غذایی از سوي دیگر سبب حفر  
ي هازمستان و انبارها بوده است. «سوزان» در    هازاغه این نوع  

سخت و سرد شهر بهار مکان امن و گرمی براي محصوالت باغی  

 
 را نیافتیم.  )sowzân( «سوزان» ۀکلم ۀریش متأسفانه .1

ر مواردي نیز . عموماً کشاورزان و درفتی مو زراعی به شمار  
این   حفر  به  اقدام  «سوزان» می   هااتاقکدامداران،  کردند. 

در زمستان   کهي طوربه مزایاي فراوانی براي سازندة آن داشت؛ 
محلی مناسب براي نگهداري آذوقه و در تابستان فضایی خنک  
بود.   تابستان  سوزانندة  و  تیز  گرماي  از  فرار  براي  دلپذیر  و 

مست  هاسوزان پالن  مربع  طیل داراي  اندك  موارد  در  و  شکل 
ها بسته به تعداد خانواده و میزان  بودند. ابعاد و اندازة سوزان

ملک و امالك سازندة آنها متفاوت بود. راه دسترسی به آنها در 
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یکی از زوایاي عرضی مستطیل بود و با چندین پله به کف آن 
نبود. در  شدی م منتهی   متر  از یک  بیشتر  . عرض ورودي هم 

، اما در زمستان براي گذاشتندی مل گرم در ورودي را باز  فصو
. ارتفاع  کردندیمآن را مسدود    شدتبه جلوگیري از نفوذ سرما  

«سوزان» به ارتفاع قد سازندة آن و در مواقع لزوم به دو متر  
روي آن را    کهی درحال. عموماً سقف آن را با تیر چوبی  دیرسی م

کردند. در مواقعی محفوظ می با خار و خاشاك پوشانیده بودند،  
یا   شکستن  امکان  و  بود  بیشتر  «سوزان»  داخلی  وسعت 

شدن تیرهاي چوبی وجود داشت. سازندة آن یک تیر چوبی خم
ستون باربر در وسط تیرها به شکل پایۀ عمودي    عنوانبه کلفت  

تا بار اضافه را متحمل شود و از فروریختن سقف    دادیمقرار  
هاي اطراف تهیه و شامل  ي کند. تیرها نیز معموًال از باغ ریجلوگ

درختان تبریزي و در مواردي هم نارون بودند. روي سقف هم  
. عموماً سقف داراي شیب  کردندی متا یک متر خاك انباشته  

سرازیر و    سرعتبهنسبتاً تندي بود که با آب برف و یخ و باران  
شد. از بیرون وجود «سوزان» از نفوذ آن به داخل جلوگیري می

ي هان یزماز نظرها پنهان بود و معموًال به میزان ناچیز سطح  
اطراف باالتر قرار داشت. اگر «سوزان» در داخل باغ یا زمین  

مزارع   و  داشتکشاورزي  دستبرد قرار  از  جلوگیري  براي   ،
نباشد.    شدی مه  ي ساختاگونهبهمزاحمان   بیرون معلوم  از  که 

استتارکردن،  و  و یخبندان  برف  براي تماس کمتر  برخی هم 
مقداري شاخ و برگ درخت، هیزم و در مواردي علوفه روي آن  

می  انباشت  انبار  براي  فضایی  «سوزان»  داخل   بیس کردند. 
ی، بخشی براي شلغم، چغندر، هویج و ترب و از این قبیل  نیزم

ي انگور  هاخوشهالب براي آویختن سیر و پیاز و  چیزها، چند ق
و در مواردي هم کدو، دستنبو، هندوانه، خربزه و انگور وجود 

مانند    داشت. فضاهایی  «سوزان»  دیوارهاي  حفر    طاقچهدر 
را در   ریپذبیآسو چیزهاي ارزشمند و   های خوراکتا  کردندی م

وشنایی نیز  براي قراردادن چراغ ر  هاطاقچه آنجا قرار دهند. این  
می  دستکندها  شد.  استفاده  نوع  این  رفتن  بین  از  با  امروزه 

هوا  کم دلیل  به سرماي  شدت  مواد شدن  بودن  دردسترس  و 
که دو   ییهاونقل آسان معموًال به فضاها یا اتاقکغذایی و حمل

تر قرار دارند «سوزان» گفته ین ییا چند پله از سطح زمین پا
 .شودی م

 

 
  شده است «سنبو»   فرش سنگ و معبر داخل حیاط که معموًال    رو اده ی پ به    ها ي بهار .  1
 )sanabü (   اما نگارنده نتوانست معنی لغوي و ریشۀ آن را بیابد. ند ی گو ی م ، 

 رونی راه حیاط اندپیاده
.  است   1یکی دیگر از اجزاي حیاط اندرونی در بهار «سَنَبو» 

یی است که معموًال با سنگ و در مواردي هم با راهروهاسنبو  
تا رفت آمد را در حیاط اندرونی تسهیل دهد    شودیمآجر فرش  

به داخل باغچه جلوگیري کند. سنبوها    عابرانو از ورود اعضا و  
ي روزانه  وآمدهارفتویژه اول صبح و قبل از اینکه  روزانه و به

 شدی م است. وجود سنبو سبب    شدهی مشروع شود آب و جارو  
تا باغ و باغچه داخل حیاط شکل و نظم خاص خود را بگیرد.  

سنبو   مسیر  در   دورتادورمعموًال  هم  ردیف  یک  و  بود  حیاط 
تا ابتدا و انتهاي حیاط را از وسط   گذاشتندی ماط کار  وسط حی

 به هم متصل کند. 
 

 
 

و    راهرو با همراه قلعه ۀمحل در دی مو یمیسل یتق  مرحوم ۀخان. 45 شکل
 باغچه  

 نگارنده: منبع
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 و باغچه  راهرو با همراه قلعه ۀدر محل ياخانه اطیح. 46 شکل

 نگارنده: منبع

 
 توالت 

ۀ حیاط اندرونی توالت قرار داشت که تمام اعضاي گوشدر 
می   صورتبهخانواده   استفاده  آن  از   هاي بهارکردند.  مشترك 

 . نامندیم 2یا «کنارآب» 1توالت را در زبان محلی «مُسداراب»
 چاه آب و فاضالب 

معموًال در حیاط اندرونی حداقل دو حلقه چاه وجود داشت.  
ب و دیگري مربوط به آب شرب مربوط به فاضال  هاچاهیکی از  

عالوه بر دو چاه فوق یک چاه دیگر هم در  هاي بهاربود. برخی 
تا آب برنج و آبی که از    کردندیمکنار حوض و چاه آب حفر  

 شد در آنجا بریزد.شستن ظروف حاصل می 
 مطبخ 

مکانی برا ي پخت نان به همراه دو عدد تنور، یکی کوچک 
پخت   «نان  نیریشنان براي  و  «چایه ی  به  موسوم  چایی» 

 
«مُسداراب»    .1 بهار  مردمان  گویش  در  که  است  مستراح  تلفظ    )mosdârâb(همان 

 . شودمی
یا براي    ،در کنار محلی بودند که آب جاري بوده  ها توالتدر گذشته    رسدیمبه نظر    .2

آب   کنار  به  حاجت  نیز  رفتندیمرفع  امروز  اصطالح محلی    ها يبهار.  در  مکان  این  به 
 . ندیگویم )kenârâb( کنارآب

از آن استفاده    ها مناسبت همراه یک اجاق بزرگ که در  به   3چورگ» 
 . کردند ی م . گاهی هم در هر مطبخ سه تنور تعبیه  شود ی م 

 .الف) تنور بزرگ، براي پخت نان بزرگ گرد محلی

 .ب) تنور متوسط، براي پخت نان موسوم به گرده 

محلی   شیرین  کوچک  نان  پخت  براي  کوچک،  تنور  پ) 
تنور همانند فر   این  نان شیرین.  انواع  و  نان چایی  به  موسوم 

 . کندی معمل 

براي  و  داشته  نیاز  خاص  مهارت  به  تنور  ساخت  اگرچه 
است،  درست بوده  الزم  مخصوص  مصالح  و  خاك  آن  کردن 

الی هم  رایج نبود و استقب  هاي بهارساخت و تولید تنور در میان  
یا ساخت آن مشاهده   یادگیري  براي  ؛  شدی نماز سوي مردم 

، کیفیت و دوام الزم  شدی مساخته    هاي بهارالبته اگر هم توسط  
را نداشت. معموًال این تنورها با استفاده از خاك رس به همراه  

اقدام    هاي بهارشدند و  دادن فراوان، در اللجین ساخته می  ورز
ي تنور را خود خریدار  اندازراهنصب و  کردند.  می   آنهابه خرید  
می  هواي  انجام  تهویۀ  براي  را  سوراخی  همدان  بهار  در  داد. 

که از انتهاي تنور به صورت اریب   رندیگیمداخل تنور در نظر 
باال   «گلبه»  دیآی مبه  از  4و  جلوگیري  براي  که  دارد  نام 

با  ورشعله را  آن  تنور  داخل  آتش  به  هاپارچه شدن  کهنه  ي 
گلوله   بند»   آورندی درمصورت  دارد. در سقف  5که «گلبه  نام 

یا  «قره سوراخ  نظر هاسوراخ ایبان»  در  دود  خروج  براي  یی 
را اصطالحًا «باجه»  گرفتندی م این دند ی نامیم  6که آن  البته  ؛ 

، دیواره و سقف  هااتاقعالوه بر مطبخ در انباري و برخی    هاروزن
تعبیه   هم  توالت  سقف  یا  دیواره  همچنین  و  طویله  و  آغل 

ها دو کار اصلی  شدند. غیر از مطبخ در سایر فضاها این روزنمی 
بر دادن هوا را  نور داخل فضاها و همچنین جریان  نیتأمیعنی  
ي رو، کرسی را  شدیمداشتند. در گذشته وقتی هوا سرد    عهده

تا از گرماي آن در فصول سرد سال    دگذاشتن ی م تنور متوسط  
محلی که در آن تنور قرار    هاي بهاراستفاده کنند. در اصطالح  

انجام   آنجا  در  نان  کار پخت  و  نام    7ایبان»«قره   شودی مدارد 
الفظی «ایوان سیاه» است. در کنار مطبخ  دارد که به معنی تحت

چاي    .3 محلی  گویش  «چورگ»   )čâye(  «چایه»  صورتبه در  را  نان  و  شده    تلفظ 
)čörag(  نامندیم . 
 همان هواکش است.  )golba( «گلبه» .4

5. golbaband 
 .است واریو ددر سقف   جادشدهیاهمان روزن و سوراخ  )bâja( «باجه» .6
یا    کردهرسوب  یدودگرفتگدلیل  به  .7 سیاه»  «ایوان  را  آن  مطبخ  سقف  و  دیواره  در 
 . نامندیم )qareybân( ایبان»مردمان بهار آن را «قره  اصطالحبه 
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با   معموًال  که  دارد  قرار  هیزم  انبار  براي  اتاقکی  از نیز  دري 
 . شوندی م ایبان» به هم متصل «قره

 
موسوم   آن  هواکش چهی در و تنور از یمقطع همراه به تنور کی. 47 شکل

   گُلبه به

 نگارنده: منبع

 
مثلی به این مضمون وجود دارد که   هاي بهاردربارة مطبخ  

  که   ستین  چشم؛ یعنی  1»دِه  سِه  باجَه  بانیا  قَره  کِه،  دَگِل  گُوز«
کنایه به کسی است که چشمان   این مثل   2. است  مطبخ   سوراخ

از حد متعارف دارد. در میان  بسیار ریز و کوچک  ها ي بهارتر 
فضایی که در آن هیزم و خار و خاشاك مورد مصرف براي پخت 

نوق» «اُدون  دارد،  مردم    3نان وجود  دارد. در گویش  بهار  نام 
ن اسب و  اُدون» به معنی مخلوطی از تپالۀ خشک گاو و په«

را   آن  که  است  بز  و  گوسفند  و    عنوانبه پشکل  تنور  سوخت 
 بر آن . عالوه  کنند ی م اجاق و همچنین منقل کرسی استفاده  

 
1. goz dagel ke, qareybân bâjasede 

  زم یه   سوزاندن  زمان  در  ادیز  دود  لیدلبه   و  مخصوص پختن نان بوده  اتاق  بانیاه قر  .2
 .است دودگرفته و اهیس آن سقف و وارها ید تمام

 )löq(  تلفظ دیگري از «لوق»  )noq(  به معنی هیزم بوده و «نوق»  )odon(  «اُدون»  .3
 .دهدیممعنی جا و مکان را  که است

و  اتاقی در سوي دیگر «قره آرد  آنجا  قرار دارد که در  ایبان» 
و   نان  پخت  وسایل  و  ابزار  همچنین  و  ی  نیریشنان گندم 

 .شودی منگهداري 
 مرغدانی 

ایبان» موقت و کوچک در کنار «قره  همچنین یک فضاي 
قرار داشت تا در تابستان مرغ و خروس را در آنجا نگهدارند.  

نام دارد و «تووق»    4«تووق لُوق»  هاي بهاراین فضا در اصطالح  
 . استهم به معنی مرغ 

 دیوارها 

در فضاهاي اندرونی بسیار کلفت و پهن    کارشدهدیوارهاي  
ند تا مانند  دیرسیمک متر هم  بودند و در مواردي به بیش از ی 

ي منطقه عمل کنند. وجود  فرسا طاقت سدي در برابر سرماي  
و   ردیگیم  هااتاقدیوار پهن در تابستان ورود گرما را به داخل  

 . کندی م مانند عایقی مطمئن عمل 

 کرسی چاله 

بیشتر   کف  چاله ها اتاق در  نشیمن  تا  ي  دارد  قرار  کرسی 
این  ها فصل  شود.  گذاشته  کرسی  آنجا چهارپایه  در  سال  ي سرد 
کمک یک قالب چوبی  در فصل تابستان و ایام گرم سال به   ها چاله 

 . پوشانند ی م شود و روي آن را با فرش  شبیه به پالت پر می 

 طاقچه 

و نیم  یی در ارتفاع یک تا یک  ها طاقچه   ها اتاق در دیوارة تمام  
نام دارد که    5متري از کف زمین قرار دارد که اصطالحًا «َتقچه» 

یا بدون اندود و پارچۀ    ها طاقچه است. این    طاقچه برگرفته از کلمۀ  
تزئینی هستند، یا براي اینکه زیبایی بیشتري داشته باشند، با پارچۀ  

گلدوزي  را  متقال  آن  روي  پرده  مانند  این  پوشانند ی م شده  اگر   .
عمق بیشتري داشته باشند و جلوي آنها در یا پنجرة چوبی    ها طاقچه 

«دیلووآ»  دراصطالح  را  آن  «َگنجه»   6باشد،  هم  مواردي  در    7و 
. گذاشتن پنجره در مقابل این نوع فضاها به آن کارکرد و  نامند ی م 

د ظروف و  توان ی م   خانه صاحب دهد که  عملکردي مانند ویترین می 
 وسایل تزئینی و حتی تمثال اعضاي خانواده را در آنجا بگذارد. 

 .دهدیممعنی جا و مکان را   )löq( به معنی مرغ بوده و «لوق» )toóq( «تُووق» .4
 اقچه است.طهمان  )taqča( «تَقچه»  .5
 را نیافتیم. )diloâ( کلمه «دیلووا» ۀریش متأسفانه .6
 همان گنجینه است.  )ganja( «گَنجه» .7
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 تبافدست  یجوراب پشم( یمرحوم شعبان قوچ ۀخان ۀطاقچ. 48 شکل

  ی)محل

 نگارنده: منبع

 رف 

ي نشیمن، رف در باالترین ارتفاع در دیوار  هااتاقدر بیشتر  
نام    23«رَفَه»  هاي بهار. رف دراصطالح  شدی م  کار گذاشتهاتاق  

یک   هارف مانده به سقف است.    متری سانت   50دارد و معموًال  
زده از دیوار اتاق هستند که عمق آنها بین  صفحۀ تخت بیرون

و    بهاگرانبیشتر نیست و عموماً اشیاي    متری سانت  30تا    20
. برخی مردم چراغ  دهندی مقیمتی یا شکستنی را در آنجا قرار  
 دهند. روي آن قرار می  نهیآروشنایی و بعضی هم قرآن کریم و  

 
 بخاري دیواري 

ه از رفاه نسبی برخوردار بودند، در دیوار  ک   هاي بهاربرخی  
تا    گذاشتندیماتاق نشیمن و اتاق مهمان بخاري دیواري کار  

نیاز به گرماي اندك   هااتاقدر فصول پاییز و بهار که اتاق یا  
دارند، از آن استفاده کنند. در گویش محلی به بخاري دیواره  

 ست. که تلفظ محلی کلمۀ بخاري ا ندیگوی م 24«بُخارِه»
 

 ها اتاق نقش و نگار  

، گنجه، بخاري دیواري و  طاقچه در پیرامون    ها ي بهار بعضی از  
رف خطوط و نقوش گیاهی و حیوانی ترسیم و در مواردي هم  

ي آنها  ز ی آم رنگ کردند و با  کلمات مقدسی مانند «اهللا» را حک می 
 . دادند ی م ي زیبا به اتاق  ا جلوه 
 

 
 همان رَف است. )rafa( «رَفَه» .23
 همان بخاري است.  )boxâre( «بُخارِه» .24
 ) otâqe(  همچنین «اوتاقه»  وبه معنی مهمان    )qonâq(در گویش محلی «قوناق»    .25

 .استبه معنی اتاق 

 هااتاق
در هااتاق استفاده  اندرونی مختص  ي ضلع شمالی حیاط 

اي استفاده در فصل  ي ضلع جنوبی برهااتاقفصل زمستان و  
 تابستان بود. 

 
 اتاق مهمان 

ي تمیز و مرتب را براي مهمان در هااتاقیکی از    هاي بهار
. از  نامندیم 25گیرند و دراصطالح آن را «قوناق اوتاقه»نظر می 

که مهمان یا عزیزي وارد    شودی ماین اتاق تنها زمانی استفاده  
 .شودی مخانه 
 

 ی دست دم اتاق  

در بقیۀ اوقات اعضاي خانواده در اتاق معمولی گذران زندگی  
اوقات   نشیمن    ها ي بهار .  کنند ی م و  اتاق  به  محلی  گویش  در 

 . ند ی گو ی م ی  دست دم یعنی اتاق    26اتاقه»   آگه   آل دراصطالح « 
 

 اتاق جلویی 

آنها هااتاق ابعاد  و  بزرگی  و  کوچکی  براساس  نشیمن  ي 
این شوندیمي  گذارنام  از  و  بزرگ  اتاق  یا  اتاق کوچک  مثالً  ؛ 

قرار داشت، یا اینکه    هااتاق. اگر اتاق جلوتر از دیگر  هانام قبیل  
به   اندرونی  ورودي  از  آن  به  دسترسی  و  بود  دید  معرض  در 

به معنی    27فاصلۀ کمی بود، آن اتاق را دراصطالح «قاباق اُتاق»
 گفتند. اتاق جلویی می

 
 اتاق وسطی 

به مفهوم    28بین دو اتاق قرار داشت، «اورته اُتاق»اتاقی که  
 اتاق میانی بود. 

 
 اتاق عقبی 

بود،   دیگر  اتاقی  پشت  در  یا  اتاق  چند  از  بعد  اتاقی  اگر 
 گفتند. به معنی اتاق پشتی می  29دراصالح آن را «دال اتاق»

 

 به معنی نزدیک و دم دست است. )óge( به معنی دست و «اوگِه» )al(» آل« .26
 است. رأسبه معنی جلو و  )qâbâq( «قاباق» .27
 به معنی وسط و میان است.  )orta(«اورته»  .28
 به معنی عقب و پس است. )dâl( «دال» .29
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 اتاق انتهایی 
قرار داشت، یا اینکه ورودي    هااتاقاگر اتاقی در انتهاي دیگر  

به معنی اتاق   30ن از داخل اتاقی دیگر بود، آن را «دیب اُتاق»آ
انتهایی   اتاق  یا  ا  هاي بهار.  دندینام ی مپشتی  باره    نیدر 

  بوده،  روشن  کجا  یعنی  »31باجَه  بید  اِشِقدِه،  هارهَ: «ندیگوی م
  و  نیا  به  ماجرا  اصل  دنداحواله  به عبارت دیگر  32.ي آخر  روزنۀ

 . است سخت اریبس آنها اثبات که موهومي زهایچ و آن
 
 

 اتاق کوچک
بود،    ترکوچک   هااتاقبه نسبت دیگر    ااگر اتاقی از نظر آنها ی

 . دند ینام یم  33آن را «باله اتاق»
 

 اتاق بزرگ 
بود، آن   تربزرگ ي خانه  هااتاقاگر هم اتاقی به نسبت دیگر  

 . ندیدنام یم  34را «بئیگ اتاق»
 

 اتاق پستو
چیزي به نام اتاق «پستو» ندارند، ولی اتاقی که    هاي بهار

نام دارد که به    35کارکرد «پستو» را دارد در بهار «صانوخانه» 
. در این فضا، عالوه بر مواد قیمتی  است»  خانهصندوق معنی «
آنها    هایخوراکبرخی   به  کمتر  و  داشتند  مراقبت  به  نیاز  که 
ي ترشی،  هاخمرهشدند. از جمله  نیز نگهداري می   شدی مرجوع  

 سرکه، شیرة انگور و مواردي از این قبیل. 
 

 اتاق گنجینه 
در کنار اتاق نشیمن اتاقی وجود دارد که در آنجا آشپزي 

 36به این اتاق «گنجینه»   هاي بهار.  شودی مو پخت و پز انجام  

اتاقی وجود داشت که   هاخانه. عالوه بر این، در برخی  ندیگوی م
مهمان  براي  تنقالتی  و  خوراکی  و  قیمتی  اشیاي  آن  داخل 

  37گنجینه خانه» و دراصطالح «گنجینه» یا «  شدی منگهداري  

 یا «گنجینه اُتاقِه» نام داشت. 
 

 
 به معنی انتها و پستوست. )dib( «دیب» .30

31. hâra ešeqde, dib bâja 
  پستو  معموالً  که  خانه  اتاق  سقف  ا ی  وارید  در  نور  و  هیتهوي  برا  کهی  سوراخ  و  روزنه  .32
 . شدمی جادیا بود،
 به معنی کوچک و خُرد است.  )bâla( «باله» .33
 به معنی بزرگ و کالن است. )beyeg(«بئیگ»  .34

 اتاق کار 
دار قالی برپا و مرسوم    هاخانه در بهار قدیم، تقریباً در بیشتر  

برخی   در  داشتند،    هاخانه بود.  انسانی  نیروي  کمبود  که  نیز 
یکی از    هاي بهار.  کردندی مروزمزد کار    صورتبه تعدادي بافنده  

و هااتاق قالی  دار  برپایی  براي  را  اندرونی  حیاط  پیرامون  ي 
اختصاص   آن  به  مربوط  دیگر    دادندی متجهیزات  و  خود  تا 

به کار    هابافنده  آنجا  اتاق در بافی قال در  این  ی مشغول شوند. 
 به معنی اتاق کار بود.  38اُتاقه» شیآ، «هاي بهارگویش 

 

 
   نهیاز اتاق گنج يریتصو. 49 شکل

 نگارنده: منبع

 

 
  دولت ۀمحل در کار اتاق با موفق ینصرت ابوالقاسم مرحوم ۀخان .50شکل 

  یس قلعه

 نگارندهمنبع: 

و    نامندمی  )sânoq(در گویش محلی «صندوق» را اصطالحًا «صانوق»    ها يبهار  .35
 .شودینم، ناخواسته «ق» آن حذف شده و ادا شودیمبا خانه جمع بسته  که یزمان

36. ganjina 
37. ganjina xâna 

 به معنی کار و عمل است.  )eyš(» شیآ« .38
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   یاتاق کار اندرون درشده بافته  ،یماه نقش با فرش از  يا. نمونه51 شکل

 نگارنده: منبع

 

 
 اتاق کار   کیاز  يریتصو. 52 شکل

 نگارنده: منبع

 اتاق زمستانی و تابستانی
و    39کردند، «یاي اتاقه»اتاقی را که در تابستان استفاده می

استفاده   زمستان  در  که  را  ایئ»کردندی ماتاقی  «قش  یا    40، 
 نامیدند. «قِش اتاقه» می

 
 . رساندیممفهوم گرما را  است کهبه معنی فصل تابستان  )yây( «یاي» .39
. همچنین رساندیممفهوم سرما را    است کهبه معنی فصل زمستان    )qeš(  «قِش»  .40

 به معنی خانه است. )eye(«اِي»  ةواژ

 
 سال   سرد فصول يبرا همکف اول ۀطبق  يهااتاق یبرخ  سقف. 53 شکل

 نگارنده: منبع

 
 اتاق کوشک 

بیشتر   که  داشت  قرار  اول  طبقۀ  در  اتاق  زیادي  تعداد 
ي تابستانی و انبار و از این قبیل موارد استفاده  هااتاق  عنوانبه
 نامیدند. می  41و اغلب آنها را «کُشک» شدی م

 
 انبار آرد

ي از خانه اتاقی بود که در آن کندوهاي گندم و  اگوشهدر  
که اصطالحاً آن را    شدیمآرد و دیگر مواد خوراکی نگهداري  

 . دند ینام یم  42»هیآ«اُون  

 همان کوشک است.  .41
 به معنی آرد است. )ön(«اون»  .42
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 طنبی
 43اتاقی به نام «طنبی»  منینشي مهمان و  هااتاقدر میان  

تر و از نور و روشنایی کافی  بزرگ  هااتاققرار داشت که از دیگر  
از این اتاق بیشتر براي پذیرایی مهمانان استفاده    بود.  برخوردار 

 کردند.می 

 ایوان 

کردند که  فضایی تعبیه می   هااتاقدر میان    هاي بهاربرخی  
از یک طرف کامالً باز بود و مکانی براي گذاشتن کفش و از 

شد که آن را در اصطالح محلی  این قبیل وسایل محسوب می 
 . دندینام یم  44«ایبان»

 

     
 
 
 

 مهتابی
بود، معماران سنتی    دوطبقهیی که اندرونی آنها  هاخانهدر  

که تمام طول    کردندیمي طبقه احداث  هااتاقایوانی در جلوي  

ي در جلوي  انرده. این محل سقف داشت و با  گرفتی مبنا را  
کرد. این ایوان  آن، از سقوط افراد خانه به حیاط جلوگیري می

 نام داشت.   46یا «باراناز»  45در اصطالح محلی «مَتابِه»
 

          
 
 

 
 بارانداز

که از نفوذ آب باران   گرفتی مدر زیر متابه فضایی امن قرار  
و برف و همچنین تابش مستقیم نور خورشید در امان بود و 

 . دندینام ی م 47مردم آن را «باراناز آلته»
 

 
 یافت نشد. )tanabi(«طنبی»  ۀکلم  ۀمعنی و ریش متأسفانه .43
 .شودیمتلفظ  )eybân( همان ایوان است که در گویش محلی «ایبان»  .44
 .شودیمتلفظ  )matâbe(  همان مهتابی است که در گویش محلی «مَتابِه»  .45

 .شودیمتلفظ  )bârânâz(همان بارانداز است که در گویش محلی «باراناز»  .46
به معنی زیر بوده که    )âlte(همان بارانداز است و «آلته»    )bârânâz(«باراناز»    .47

 . رساندیمدر معنی زیربارانداز را 

   وانیا با همراه خانه  کی طرح. 54 شکل

ع نده: من   نگا

 

  یاندرون  اط یح اول ۀطبق  در وان یا مقابل یچوب  حصار. 55 شکل

ع نده: من  نگا

 

 يها اتاق وآغل   و لهیطو همراه به خانه کی  از یطرح. 56 شکل
  منینش

 نگارنده: منبع

 ۀطبق در  و لهیطو همکف  ۀطبق  در که خانه  کی طرح. 57 شکل
 دارد  قرار مالک آن یفوقان

 نگارنده: منبع
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 اول  ۀ طبق   يهااتاق و لهیطو همراه به دامدار کی ۀخان. 58 شکل

 نگارنده: منبع

 
 روگربه

ي نشیمن و مهمان طبقۀ همکف، هااتاقدر کف و زیر تمام  
 روگربه برگرفته از کلمۀ    48دریچه و منفذي به نام «گُولبَه رو»

اي نه چندان دور سطح  قرار داشت. با توجه به اینکه در گذشته 
 هااتاقی باال بود، رطوبت کف بنا به داخل کف  نیرزمیز ي  هاآب

می  در نفوذ  بنابراین  داشت؛  دردسر  آن  ساکنان  براي  و  کرد 
 ها اتاقمعماري سنتی شهر بهار مجراهاي پیچ در پیچی در زیر  

از  تعبیه می  و  باشد  آن جریان داشته  تا هوا در داخل  کردند 

فضاي  مجراها  در  شود.  جلوگیري  بنا  کف  به  رطوبت  نفوذ 
پدید می  و گربه  زندگی موش  براي  ه معموًال  آمد کمساعدي 

کرد؛ به همین  غالب بود و حتی درون این فضاها زاد و ولد می
با عنوان «گولبه رو» به  دلیل در گویش محلی این فضاها را 
معنی گربه رو ذکر نام کرده و مقطع آن مستطیلی شکل و در 

 بود.  متری سانت 40×  30ابعاد حدودي 
 پ) دیب حَِیط 

برخی   اینکه حیاط  هاخانهدر  بر  اندرونی    عالوه  و  بیرونی 
ي نشیمن هااتاقوجود داشت، در انتهاي حیاط اندرونی و پشت  

اندرونی حیاط کوچکی قرار داشت که از دید عموم پنهان بود  
کردند و مردان نیز و بیش از همه زنان خانه از آن استفاده می 

اسم    ندرتبه حیاط  این  اگرچه  داشتند.  آمد  و  رفت  آنجا  به 
ندارد معروفی  و  حِیَط»خاص  «دیب  به  را  آن  بسیاري   ،49 

ي خیلی شخصی  هالباس. در حیاط پشتی شستن  شناسندی م
این قبیل   از  و  و لنگ حمام  مانند شورت و زیرپوش و حوله 

پهن  و  انجام  موارد  امور  قبیل  این  از  و  از    شدی مکردن آن  تا 
 چشم کسانی که به داخل اندرونی تردد دارند دور بماند. 

 

 
 قلعه   ۀمحل در خلوتاطیح و پزخانهرهیش  با همراه یقراخانمحمدحسن  حاج مرحوم ۀخان. 59 شکل

 نگارنده: منبع

 

 
رو»    .48 گربه، روگربههمان    )golba rö(«گُولبَه  محلی  گویش  در  که  ست 
 .دهدیمجاي رفت و آمد گربه معنی  و شودیمتلفظ  )golba(«گُولبَه»

 در گویش محلی «دیب» .  همان حیاط انتهایی است  )dib heyat(«دیب حِیَط»    .49
)dib(  «به معنی انتها و «حِیَط)heyat(  است.معنی حیاط بھ 
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 مساکن باغداران و کشاورزان
نوعی مسکن و اتاقک موقت در زمین کشاورزي    50» غ «چاردا   
هاي انگور و میوه است که کشاورزان در زمان استراحت در  یا باغ 

عالوه بر اینکه محلی براي قراردادن    چارداغ . کنند ی م آن بیتوته 
ی براي در امان ماندن از  مأمن ،  است وسایل و خوراکی کشاورز  

هر  شود؛ البته  ة بهاري نیز محسوب می رکنند ی غافلگ ي  ها بارش 
» مخصوص یک چیز است؛ مثًال  غ چاردا «   ی داخل ي  از فضا   قسمت 

گوشه  در  ا در  و  نان  سفرة  آویزان  ا گوشه ي  لباس  دیوار  از  ي 
کردند. در بخشی هم رختخواب و در کنجی وسایل پخت و  می 

» را در چهار  چارداغ «   ها ي بهار .  دهند ی م پز و آب و کوزه را قرار  
 . کنند ی م تقریبًا متفاوت درست    نوع 

است، مانند    رپوش ی ت . یکی از آنها که با خشت و گل و سقفی  1
. ابعاد آن  شود ی م ی خانه ساخته و پرداخته  دائم ي  ها اتاق یکی از  

» بیش  چارداغ است. این نوع «   تر بزرگ متر و در موارد لزوم    4× 3
ي انگور یا میوه و همچنین کنار چاه و موتور  ها باغ از همه در کنار  

آب ساخته شده و داراي در و پنجره بود. در موارد بسیاري باغدار  
یا کشاورز وسایل و ادوات کشاورزي و در مواقع لزوم محصول خود  

ها مانند یک خانه با وسایلی    چارداغ . این نوع  د ا د ی م را در آنجا قرار  
  ها ماه   تواند ی م یا نگهبان مزرعه  براي زندگی تجهیز شده و کشاورز  

در جلوي   نگهبانی  و  استراحت  براي  کند.  زندگی  آن  داخل  در 
. این  کنند ی م درست    متر ی سانت   60تا    50سکویی با ارتفاع    چارداغ 

» نیز مانند انواع دیگر در باالي در ورودي داراي  چارداغ نوع از « 
و  آمدگ ش ی پ  براي سکو  تا سایبانی  آب    یا کوزة   ها کفش ی است 

باشد. براي بهترشدن و کاهش گرد و خاك و حذف نخاله و کلوخ،  
 . کنند ی م اندود    گل کاه » را با  چارداغ و سکوي «   ها واره ی د کف،  
با   گفتهشیپ» مشابه یک اتاقک  چارداغ . نوع دیگري از «2

»  چارداغ همان پالن و اندازه است. دیوارهاي جانبی این نوع «
تا ارتفاع یک تا یک و نیم متر از خشت و گل یا از چینۀ گلی  

با   را  آن  از  باالتر  که  چوب هاترکهاست  کوچک  و  بزرگ  ي 
هاي نورسته و مملو از برگ پوشیده شده  با شاخه  کهیدرحال

جلوي  پوشانندی ماست   در  نگهبانی  و  استراحت  براي   .
ارتفاع  چارداغ« با  سکویی  ست  در  متریسانت   60تا    50» 
» نیز مانند انواع دیگر در باالي در  چارداغ. این نوع «کنندی م

  هاکفش ی است تا سایبانی براي سکو و  آمدگشی پورودي داراي  

 
 یافت نشد. )čârdâq(چارداق» « ۀکلم  ۀمعنی و ریش متأسفانه .50

یا کوزة آب باشد. براي بهترشدن و کاهش گرد و خاك و حذف  
  گل کاه » را با  چارداغو سکوي «  هاوارهیدنخاله و کلوخ، کف،  

 . کنندیماندود 

ة و انداز» وجود دارشت که پالن  چارداغز «. نوع دیگري ا3
، فاقد هر نوع گل یا خشت و غیره  گفتهش ی پآن مانند دو نمونۀ  

ي چوبی یا ترکۀ اسکلت،  هاركیتاست که در آن با استفاده از  
درست می را  آن  اولیۀ  ساختار  ساختار  اینکه  از  بعد  و  کردند 

و   هاركیت» استوار شد، تواصل شطرنجی مانند  چارداغاولیه «
با    هاترکه برگ  هاشاخهرا  از  مملو  سایبانی    پوشانندی مي  تا 

براي   «هازمانخنک  از  نوع  این  باشد.  استراحت  »  چارداغ ي 
به   تنها  و  نداشت  فضاي  گلکاه سکو  از  مقداري  و  کردن کف 

» نیز مانند  چارداغ کردند. این نوع از «یممقابل ورودي آن اقدام  
داراي   ورودي  در  باالي  در  دیگر  تا  آمدگ شیپانواع  است  ی 

 سایبانی براي کفش یا کوزة آب باشد. 
 
 
 

 
  نوع از چارداغ بهار در يانهیچ و خشتغ چاردا کی  از یینما. 60 شکل

 نگارنده: منبع - یمانیس بلوك
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 مربع   پالن با چارداغ کی از . 63 شکل

 نگارنده: منبع

 

 
 

 بهار در یزمستان  روز کی. 65 شکل

 bahariran28کانال  -منبع: مسعود ابوآبایی

 
 

1. šowköla čârdâq 

 
  چارداغ شُوکُوله کی ي از ا. نمونه64 شکل

 نگارنده: منبع

شده  ساخته    یسادگ  تی » درنهاچارداغاز «  هارم . نوع چ  4
 است.   فیصورت قبه  ي قند» مانند کلهچارداغنوع «  نی. ااست
که با    یاز چند ماه و زمان   ش یموقت بوده و ب   ار ینوع بس  نیا

اصلچارداغ« باشند  ی»  داشته    يز یربرنامه   نکهیا  ای  ، فاصله 
  يارا در گوشه  آن  کنندرا احداث    ی» اصلچارداغتا «  کنندی م

  يدر موارد  دهند. قرار میدرختان    ۀبا چند عدد ترکه و شاخ
هرز   ي هاو علف  ابانیب  ي از خارها  ،که شاخه دردسترس نباشد

م بهارکنند ی استفاده  «   نیا  هاي .  از  بهچارداغنوع  را   ل یدل» 
 . نامندی م 1»چارداغشکل بودن آن «شوکُوله  یمخروط

 

 و  شاخه با چارداق کی از یی. نما61 شکل
   نگارنده: منبع .و پالن مربع  برگ

 

 چارداق با پالن مربع   کی. 62 شکل

 اکبرزاده  یعل  روسیس: منبع
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شکل و دوکی مانند را  هرچیز مخروطی  هاي بهاردر زبان  
«شوکُوله» مثلی  نامندی م  1دراصطالح  در  «ندیگوی م.  آگه : 

»؛ 2اُولمَز  مَصُولِهی  بُوسان  اُولسَه،  دَه   کُولگَه   هچارداغي  بُوسانکار
ی  محصول  او  زیجال   شود،  ساخته  هیسا  در  زداریجال  ۀکلب  اگریعنی  

 به  تن  کهکسی    اپرور یتن  افرادکنایه به    .آورد  نخواهد  بار  به
  دینبا  گویند کهمی   باشد  شی آسا  در  دارد  دوست  و  نداده  کار

 . باشد  داشته ثروت و مال ای پاداش انتظار

 زمستانی يهاسوخت

گاز   با  پز  و  پخت  و  گرمایشی  وسایل  تمام  امروزه  اگرچه 
، در شوندی مو به همین منظور طراحی و ساخته    نیتأمشهري  

قدیم   کاربرد هاسوختبهار  سال  سرد  فصول  براي  که  یی 
شدند و کامالً بومی بودند. بیشتر  داشتند، از خود بهار تهیه می 

الۀ گاو یا پهن خر و اسب و براي منقل کرسی از تپ  هاسوخت
از همه پشکل گوسفند و بز بودند. در موارد اندکی هم    ترمهم 

هیزم   نیترمهم شد. در این میان، چوب  از خاکستر استفاده می 
ي سرد هاماه بودن  دلیل طوالنی براي پخت و پز و آشپزي بود. به 

سال و نیاز به مواد سوختی براي منقل کرسی یکی از کارهاي  
و  اصلی   تهیه  تابستان  فصل  در  نوع  ساز آماده زنان  این  ي 
برخی    هاسوخت تهیۀ  گرمایشی   هاسوختبود.  عملکرد  که 

فاقد بوي نامطبوع بودند، زحمت    نیهمچنبیشتري داشتند و  
بیشتري داشت. معموًال تپالۀ گاوي خیس بود و باید ابتدا آن را 

به همین دلیل در طول زمستان که  کامًال خشک می کردند؛ 
خشک امکان  بهار  هوایی  و  آب  تپالهشرایط  به  را شدن  ها 

دِشقاره  به «ي از حیاط بیرونی موسوم  اگوشه   ها ي بهار،  دادینم
و    3حِیَط» مرطوب  پشکل  و  پهن  و  تپاله  انبار  و  دپو  براي  را 

ها در معرض تابش آفتاب  گرفتند تا این تپاله خیس در نظر می
شدن کامل محتویات و جریان هوا خشک شوند. بعد از خشک

ي  ارهیذخدادند تا  را به «اُدون نوق» انتقال می   آنها«السدان»  
در ادامه به نام    ي سخت و سرد سال باشد.هاماه براي روزها و  

ي مورد استفاده در بهار قدیم  هاسوخت و نحوة تهیۀ برخی از  
 .شودی ماشاره 

 

 
«شوکُوله»    ها يبهار  .1 باشد  داشته  مخروطی  حالت  که  چیزي  هر   )šowköla(به 
 )šowköla bork(  البته نوعی کاله هم وجود دارد که به آن «شوکُوله بورك»  ؛ندیگویم
 .ندیگویم

2. aga bosânkâri čârdâqe kolgada olsa, bosâni masule olmaz 
3. dešqâre heyat 

 کَرمَه 
یکی از انواع نامرغوب سوخت زمستانی است که در   4کَرمَه

یی سخت و به هم  هاهیال دهد و  زمان سوختن بوي نامطبوع می 
تر  ، دیرسوزدی م فشرده دارد. این نوع سوخت عالوه بر اینکه بد  

شود و حرارت و گرماي مطبوعی  مشتعل می   ها سوخت از بقیۀ  
. همچنین زغال داغ و تفتیدة آن نیز بوي کندینماز خود تولید  

نامطبوعی دارد. در طول زمستان برخی از دامدارانی که امکان 
هاي گاو را از طویله ندارند،  آوردن روزانه تا هفتگی تپاله بیرون

روي هم   شدهانباشته هاي  معموًال بعد از اتمام فصل سرما تپاله
قطر دارد،    متری سانت   30تا    20در کف طویله را که در حدود  

. با توجه  کنند ی مدر اوایل بهار از طویله کنده و به بیرون منتقل  
ي  ا هیال ، به  اندمانده ها چند ماه در زیر پاي گاوها  به اینکه تپاله

شده  تبدیل  محکم  و  تپاله   هاي بهاراند.  سفت  این  را وقتی  ها 
 5، آن را «کَرمَه»آورندیمکنند و از طویله بیرون  می   قطعهقطعه

براي خشکنامند ی م را  «کَرمَه»  قطعات  باز .  فضاي  در  شدن 
شدن براي و بعد از خشک  نندیچی م  بامپشتخور یا در  آفتاب

انتقال    6استفاده در منقل کرسی به انبار موسوم به «اُدُن نوق»
 دهند.می 

 یاپمه

ها، پشکل و در طول سال، چند روز تپاله   هاي بهاربرخی از  
بیر   هاپهن  به  در  را  را  آنها  و  داده  انتقال  در    بامپشتون  یا 

قرار اگوشه  نور خورشید  تابش  بیرونی در معرض  از حیاط  ي 
کامالً خشک می می  را  آنها  و  مقدار  دهند  اینکه  از  بعد  کنند. 

تپالهتوجهقابل  از  پهن ی  پشکلها،  و  را ها  آنها  شد،  جمع  ها 
. سپس به مقدار الزم به  زندیریمي  اچالهمخلوط کرده و داخل  

داخل چاله آب اضافه کرده و آنها را با بیل یا چیزي شبیه به  
ممزوج   درهم  به    کنندی مآن  شبیه  چیزي  کار    مالطتا  از 

و بین دو تا سه   رونددربیاید. بعد دو یا سه نفر به داخل آن می
تا کامالً با یکدیگر مخلوط شوند.    کنندی م   لگدمالساعت آنها را  
ي تقریباً سفت به دست آمد، آن را در قطعات ا ماده سپس وقتی  

در سطح زمینی هموار که معموًال   جداجداچهار تا پنج کیلویی  
ي منظم و به فواصل ها فیردسطح بام مناسب این کار است، در  

. سپس یکی از زنان کنندیماز یکدیگر پخش    متری سانت  20

4. karma 
 این کلمه یافته نشد.  ۀریش متأسفانه. 5
 تلفظ دیگري از «لوق»  )noq(  به معنی هیزم بوده و «نوق»  )odon(«اُدون»  .  6

)loq( معنی جا و مکان.  به است 
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رود و آنها را به شکل بیضی به طول  اهل خانه به سراغ آنها می 
با ارتفاع بین    متری سانت  30تا    25و عرض    متری سانت   50تا    40
. ارتفاع قسمت میانی بیضی  دهدی مشکل    متری سانت   20تا    15

  که   یزمانا  . قطعات شکل داده شده تهاستلبهمعموًال دو برابر  
. این  مانندیم کامالً خشک شوند، در زیر نور مستقیم خورشید  

شوند و  نامیده می   1قطعات بعد از اینکه خشک شدند، «یاپمه»
از   روند.  انواع سوخت زمستانی به شمار می   نیتر مرغوبیکی 

، آنها را در محلی جمع کرده و براي هاشدن یاپمهبعد از خشک
  دار خانه . در بهار قدیم، برخی از زنان  کنند ی مزمستان نگهداري  

که داراي دام زیاد بودند، با تهیۀ یاپمه به تعداد زیاد، عالوه بر  
را   خانواده  و  خود  سال  سرد  فصول  سوخت    نیتأماینکه 

به  می  را  خود  تولید  مازاد  دام  هاخانوادهکردند،  بدون  ي 
به  می  و  کمک    درآمدهفروختند  خانواده  و  ی توجهقابل خانه 
 کردند.می 

 

 
  اپمهی یۀته حال در زنان. 66 شکل

 اکبرزاده  یعل  روسیس: منبع

 
 آزاله گُونَه

نیز مانند «کَرمَه»   2آزاله گُونَه»«  یۀاولمراحل تهیه و مواد  
اندازة کف باز دو ؛ با این تفاوت که قطعات «آزاله گُونَه» بهاست

آزاله  است دست   در    سرعتبه .  معموًال  است.  اشتعال  قابل 
، یک عدد «آزاله گذارندی مروزهاي سرد سال وقتی منقل را بار  

روشن  آتش  قدري  بعد  و  گذاشته  منقل  وسط  در  را  گُونَه» 
یا  می  آن    زغال کنند  مشت  گذارندیمروي  از  تا  بعد  شود.  عل 

«آزاله گُونَه» را با خاکستر    دورتادوراینکه اندکی مشتعل شد،  
 

1.  yâpma  :ماددلیل  به مرحله  آخرین  در  زمین    آمدهدستبه   ةاینکه  روي  محکم  را 
 درواقع . اندگذاشته، نام آن را «یاپمه» آورندیدرمو سپس آن را به شکل بیضی  کوبندیم

 زمان کوبیدن به زمین است.  )yâpma(«یاپمه» 

 و براي اینکه کامالً گداخته شود، لولۀ هواکش را  پوشانند ی م
 . گذارندیمي آن رو

 
 تاپاله

«تاپاله» از   3فراوري  برخی  تهیۀ «کَرمَه» است.  مانند  نیز 
دهند ن انتقال می ها را به بیروچند روز از سال، تپاله   هاي بهار

در   را  آنها  معرض ا گوشه یا    بامپشتو  بیرونی در  از حیاط  ي 
ها کامالً خشک شوند. گذارند تا این تپالهتابش نور خورشید می 

«آزاله»   ۀکلم ۀمعنی و ریش متأسفانهاما  ،به معنی گوي و تپه است )gona(«گونه»  .2
)âzâla(  .یافت نشد 
 همان تپاله است. )tâpâla(تاپاله  .3
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ها جمع شد، آنها را با  ی از تپاله توجهقابل بعد از اینکه مقدار  
مخلوط می  داخل  هم  در  و  به  زندیریمي  اچالهکنند  . سپس 

کنند و آنها را با بیل یا مقدار الزم به داخل چاله آب اضافه می 
  مالط، تا چیزي شبیه به  کنندیمچیزي شبیه به آن ممزوج  

روند و بین دو  به وجود بیاید. بعد دو یا سه نفر به داخل آن می
را   آنها  با هم مخلوط    کنند ی م  لگدمال تا سه ساعت  کامالً  تا 

ي تقریباً سفت به دست آمد، آن را اماده شوند. سپس وقتی که  
قالب   بهزنخشت با  قطعاتی  در  معمولی، هاخشتاندازة  ی  ي 

اندازة تقریبی   و در کنار   درآورده  متری سانت   20در    20یعنی 
و   بام    فیرد  به هم  معموًال سطح  که  هموار  زمینی  در سطح 

قرار   خشتدهندی ماست،  قطعات  تا  .  کامالً    که  یزمان مانند 
. این قطعات  مانندی مشوند، زیر نور مستقیم خورشید  خشک  
می خشک نامیده  «تاپاله»  کاربرد  شده   » تاپاله«  یاصل شوند. 

خاطر بوي نامطبوع و کیفیت  براي اجاق و پخت و پز بوده و به
، از آن گذاشتند ی مپایین عمدتاً زمانی که دیگ آبگوشت را باز  

 دند.کرزیر دیگ استفاده می  کنواختبراي گرماي ی
 

 گُونَه زُغال
انواع   از  «ُگونَه ها سوخت یکی  بودند،  آن  که همه طرفدار    یی 

اجاق بود. براي تهیۀ    زغال خاکه است که مادة اولیۀ اصلی آن    1ُزغال» 
ریختند،  ي می ا چاله را در    زغال خاکه این سوخت ابتدا مقدار زیادي  

کردند. بعد با بیل یا چیزي  سپس به مقدار الزم آب به آن اضافه می 
  مالط کردند تا مانند  و آب را با هم مخلوط می   زغال خاکه مانند آن  

زغال با هم مخلوط شوند،  شود. سپس براي اینکه کامًال آب و خاکه 
  مالط . بعد از اینکه به  دادند ی م به مقدار زیاد آن دو را با هم ورز  

چسبنده  شد،  نسبتًا  تبدیل  اندازة  ا کاسه اي  در  مسی  ي 
  مالط با    آن را   و داخل دادند  خود قرار می   در کنار ي را  خور آبگوشت 

می   آمده دست به  را  پر  آن  و  تا  می   فشار کردند  ي  ها حباب دادند 
بیرون بیاید. سپس سطح صافی را    مالط ي  ها ه ی ال احتمالی در زیر  

کردن تمام  کردند. بعد از اضافه یز می به همین منظر انتخاب و تم 
  مالط گرفتند. کاسۀ مملو از  مواد، آشغال موجود در سطح آن را می 

گذاشتند و کاسه را یک یا چند  روي زمین می   برعکس را    زغال خاکه 
زدند تا محتویات  ي به انتهاي کاسه می ا ضربه دادند یا  بار تکان می 

با کاسۀ فوق    مالط   داخل آن خارج شود. به تعداد زیاد از این  را 
گذاشتند  هم می   در کنار مذکور و    در محل برداشته و به صورت قالبی  

معرض تا   براي    در  مکان  بهترین  شود.  خشک  خورشید  نور 
 

 . نامندیم )gona( مانند فشرده به هم را «گونه»هرچیز گلوله  .1
 . نامندمی ) mey( هر نوع بوته انگور را «مِی» ها يبهار .2

« خشک  روز  ها بام پشت ُزغال»    ُگوَنه کردن  طول  در  که  بوده  یی 
. بعد از اینکه خشک  اند داشته خور بودن را  بیشترین ساعت آفتاب 

گفتند. آنها را در محلی مناسب براي  ُزغال» می   ها «ُگونَه شدند، به آن 
داشتند. این  جهت استفاده در منقل کرسی نگه می   سرد سال ایام  

نداشتن    ن ی همچن دلیل تولید گرماي مطبوع و زیاد و  نوع سوخت به 
خاطر اینکه مواد اولیۀ آن  بوي بد طرفداران بسیاري داشت، ولی به 

این   بنابراین  بود؛  زیاد  هزینۀ  پرداخت  مستلزم  آن  تهیۀ  بود،  کم 
 شد. سوخت بیشتر توسط متموالن بهار قدیم استفاده می 

 
 چوب درخت انگور

به  انگور  بوتۀ  و  لطیفریشه  و  نازك  و دلیل  آن  بودن 
خ اشتعال  از  همچنین  یکی  باال  حرارت  و    ن یپرطرفدارتروب 

ي چوبی در بهار قدیم بود. هیزمی که از درخت هازم یهانواع  
 . شدی م به سه دسته تقسیم  آمدیم انگور به دست 

مِی:1 براي هاشاخه  .  مو  درخت  نورستۀ  و  نازك  ي 
روشنمشتعل براي  هیزم  بهترین  تنور  و  اجاق  کردن کردن 

 . دندینامی م 2«مِی»محسوب شده و اصطالحًا آن را 

ي قطور درخت مو که قطر متوسط آنها بین  ها ترکه   . سیاِپی: 2
  3و در مواردي هم بیشتر از این بود، «سیاِپی»   متر ی سانت   10تا    5

شود،  اینکه زغال گداختۀ سیاپی دیرتر تمام می   ل ی دل به نام داشت و  
کردند و صبح  از آن در ابتداي غروب براي منقل کرسی استفاده می 

از آن را از بین خاکستر منقل بیرون آورده و    مانده ی باق زود قطعات  
ة زغال آن چاي  ماند ی باق انداختند و با  در داخل سماور زغالی می 

 کردند. آماده می 

مربوط به تنه و ریشۀ درخت انگور    تر بزرگ ت  قطعا   ُکوته:   .3
اندازة آنها    4«ُکوته»  از دو مورد قبلی و بیشتر    تر بزرگ نام دارد. 

. «کُوته» بیش از همه براي  است شبیه به تنه و یا ساقۀ درخت  
که قصد دارند دیگی    شود ی م استفاده در تنور و اجاقی استفاده  

ویژه دیگ مربوط به مهمانی یا مجلس شادي و غم را  بزرگ و به 
و    رد ی گ ی م ي آتش  ها زم ی ه روي آن بگذارند. «ُکوته» دیرتر از سایر  

؛  رسد ی م آتش آن به پایان    ها زم ی ه دلیل قطر زیاد دیرتر از سایر  به 
ی دارند که اگر کسی بخواهد  المثل ضرب   ها ي بهار به همین دلیل  

به دیگري بگوید من حواسم به پیرامون خودم هست و کاله به  
: «من که کُوته نیستم» یا «مگه  د ی گو ی م ، دراصطالح  رود ی نم سرم  

3. seyâpey 
 .ندیگویم )kota(درخت انگور را «کُوته»  ۀزبر و سخت نزدیک به ریش ۀتن .4
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م که بگذارم این اتفاق بیفتد» و در موادي هم تنها با  من کُوته  
 . رساند ی م ام» منظور خود را  گفتن: «مگه من ُکوته 

 کنده و تنۀ درختان 

ا که  مردم  از  را برخی  انگور  درخت  از  هیزم  تهیۀ  مکان 
را   خود  روزگار  درختان  کندة  و  تنه  شاخه،  با  نداشتند، 

تري  گذراندند؛ البته ساقه، تنه و ریشۀ درختان کیفیت پایین می 
 داشت.

 ریشه و بوتۀ گیاهان 

آن را   توانینمبوته و ریشه گیاهان بود که    هازمیهاز دیگر  
رستۀ   در  داد.    هازمیه تنها  در    گونهنیاقرار  ي سازآمادهمواد 

 شد. دلیل اشتعال خوب استفاده می آتش تنور و اجاق به 
 باورها 

تنها یک اجاق براي پخت    ها ي بهار : اجاق خانه در بین اجاق 
و پز نیست، بلکه مانند سایر نقاط ایران عالوه بر حرمت و جایگاه  

ي از خانواده، کانون سعادت و کمال، اصالت،  ا نشانه ویژه، نماد و  
هویت، برآورندة نیاز، خانۀ امید گرفتاران و مرادمندان، خوشنامی  

ل به شمار  دهندة بقاي خانواده و تداوم نس نشان   تر مهم و از همه  
و دودمان  رود ی م  ازدواج  زندگی جمعی، خانه،  . همچنین مظهر 

حرمت دارد و براي    ها ي بهار است. اجاق و صاحب اجاق در بین  
یی که از  ها خانواده هستند؛ البته    قائل آن تقدس و جنبۀ الوهیت  

باالي برخوردار هستند، (مانند   شأن جایگاه مذهبی و اجتماعی و  
، موسوي، هادئی و...) همواره در کنار  خاندان اصغري، مصطفوي 

حضور داشته و گاه براي رفع مشکل    ها ی ناکام و    ها ي شاد مردم در  
نوشته به بیمار جسمی و روحی    کاغذ و تسکین آالم آنان دعایی در  

دادند تا به همراه داشته باشد یا اینکه آن را در آب  و نیازمند می 
ابی به افراد مرادمند  تبرك و شفای   عنوان به انداخته و آب آن را  

. در مواردي هم بعد از خواندن دعا سید یا صاحب اجاق  دهند ی م 
  1و دراصطالح او را «پرپو»   د ی کش ی م دستی به سر و روي حاجتمند  

. در مواردي هم فرد حاجتمند قدري نان، قند، نبات، آب یا  داد ی م 
تا آن را به    گرفت ی م ي صاحب اجاق  ها خانواده خوراکی دیگر از  

بهبود    له ی وس ن ی بد فرد مرادمند یا بیمار مورد نظر خود بدهد و او  
احترام   از  و  معروف  اجاق  صاحب  بهار  در  بین  ا ژه ی و یابد.  در  ي 

، در خانۀ این قبیل افراد اجنه  ها ي بهار ر  برخوردارند. به باو   ها ي بهار 
و ازمابهتران و دیگر موجودات وهمی حضور نداشته و این قبیل  

 
. ندیگویم )parpu( کوچک را «پَرپو» ايهضربکردن کشیدن و وارداز دست ياگونه  .1

 .شوندیمارواح خبیثه از جسم فرد خارج  کار نیابه نظر با 

معموًال متعلق به سادات،    ها خانه . این  هستند   2» آدم داراي «   ها خانه 
. در شهر بهار به افرادي که  است ي محلی  ها س ی دعانو معتمدان و  

هستند و صاحب فرزند    فرزند پسر ندارند، یا زن و مردي که عقیم 
داراي  ند ی گو ی م   کور اجاق ،  شوند ی نم  که  والدینی  به  همچنین   .

استعاره   و  به کنایه  نیز  ناخلف هستند  و  ناصالح    کور اجاق فرزند 
فرزند ناصالح و بداجاق تداوم نسل را در    ها ي بهار . به باور  ند ی گو ی م 

خاموش   خانواده  نفرین  کند ی م آن  مقام  در  دلیل  همین  به  ؛ 
 : «انشاله که اجاقت کور بماند». ند ی و گ ی م 

شب    ها ي بهار ی:  تکان خانه  تا  اگر  که  باورند  این  بر 
ي  ا خاکروبه ی نکنند، گرد و غبار و خاك و  تکان خانه ي  سور چهارشنبه 

  خانه صاحب است، روي صورت    نشسته که روي اسباب و اثاثیه خانه  
تا    شود ی م تف) انداخته و این کار سبب  دهان ( خانه آب    آور نان و  

  روبه خاك با گرد و خاك و    خانه صاحب ي سال بعد  سور چهارشنبه 
 خانه و زندگی او تمیز و شسته نباشد.   گاه چی ه باقی بماند و  

 
 گیري نتیجه   

یی که از حیاط و فضاهاي  هاف یتوصها و  بسیاري از شکل 
یک خانه کامل در این پژوهش به آنها اشاره شده است، اکنون  

است که با روند    ماندهتخریب شده یا مقدار اندکی از آنها باقی  
توسعۀ شهر و تغییر سبک زندگی امیدي به مرمت یا بازسازي 

ي فضاهایی ها نام آنها از طرف مالکان این بناها نیست. برخی  
را که در یک خ آن  نیاز حتماً  رفع  براي  که  داشتند  الزام  انه 

کنند،   آنها   مروربه احداث  روي  فراموشی  غبار  چنان  زمان 
نشسته است که نگارنده نتوانست معنی و ریشه اصلی آنها را  

با   که  محلی  مطلعان  از  بسیاري  همکاري   جانبنیابیابد. 
، انددهدا اند و اطالعات ارزشمندي را در اختیار بنده قرار  کرده

. به  اندفروبستهاکنون در میان ما نیستند و از این دنیا چشم  
از   بسیاري  مستندکردن  براي  را  زمان  فرهنگ هاجلوهنظر  ي 

دست   از  معنوي  و  و  میدهی ممادي  فرهنگی  هجمۀ  این  با   .
و  اگستردهتغییرات   نگرش  در  که  افراد هاوه یشي  زندگی  ي 

شایري پدید آمده ساکن در جوامع شهري و روستایی و حتی ع
و   باورها  با  همراه  زندگی  از  نشانی  بعد  دهه  چند  تا  است، 

و   داشت  نخواهیم  کهن  برپندارهاي  مانند    بنا  جهان  قولی 
هم   به  آن شبیه  ساکنان  که همۀ  دهکدة جهانی خواهد شد 

و   مشترکات   هاتفاوتبوده  و  رفته  بین  از  متنوع  باورهاي  و 

 .استسعد و شامل هر چیز نیکو  )ödöm( »آدم« .2
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شد. این خطر بزرگ فرهنگی در همۀ جوانب مشاهده خواهد  
نگارنده   تا  شد  معنوي هاجلوه موجب  و  مادي  فرهنگ  از  یی 

ي آنها اقدام کند. یکی  مستندسازساکنان بهار را گردآوري و به  
از این نمودهاي فرهنگی بحث فرهنگ معماري و سکونت بود  
که تا حد امکان تالش شد از همۀ جوانب بررسی شود. همچنین  

به اصطالحات  و  فضاها  موضوعات هنام  و  آنها  کاربري  مراه 
پیرامونی آنها در این مجموعه گردآوري شد؛ البته نگاه نگارنده  

به مباحث فنی و    و بوده    شناسمردمدر این مقاله از دید یک  
امروزه تنها  دقیق پرداخته نشده است.    طوربهتکنیکی موضوع  

، هجوم  کندیمچیزي که موجودیت مساکن بهار قدیم را تهدید  
نفوذ ظهور    و  با  که  است  شهرزدگی  و  شهرنشینی  فرهنگ 

جذب   و  جلب  خود  سوي  را  بیننده  شیک  و  جدید  مساکن 
کند؛ بنابراین ثبت و ضبط تمام جوانب این قبیل مساکن  می 

 .رسدی م ضروري و الزم به نظر 
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 کنم. صمیمانه سپاسگزاري می   اند داده ري  پژوهش مرا یا 

 
 

 ي سپاسگزار 
  1386تا    1369قراخانی) از سال  (  یصادقمرحوم فاطمه  

پاسخگوي اصلی این پژوهش بود که با صبر و حوصله فراوان  
کرد. اگر    جانب نیاۀ اطالعات اولیه به  ارائایام بسیاري را صرف  

بهار   مردم  فرهنگ  گردآوري  روزهاي  آغازین  ي هاکمکدر 
پایان   به  پژوهش  این  نبود،  افراد دیرسی نمایشان  همچنین   .

از سال   به    در  1398تا    1369بسیاري  کمک   جانبنیابهار 
جانب  کردند که در اینجا امکان قدردانی از لطف آنها نیست. این

، چه  دنکرداز همۀ عزیزان بهاري که کمک    دانمی موظیفۀ خود  
و چه عزیزان و    ذکرشدهمختصر    آن عزیزانی که نام آنها در این

اند،  همراهانی که به دالیل مختلف از ذکر نام خود امتناع کرده
قدردانی و تشکر کرده و براي یکایک آنان بهروزي و تندرستی  

 کنم. آرزو دارم و براي رفتگان دیار باقی طلب آمرزش می
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