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* این مقاله برگرفته از رسالۀ دکتری »حنانه ملک محمدی بیدهندی« با 
اقوام ترکمن« است که  به  وابسته  بر مسکن  بوم و فرهنگ  عنوان »بازتاب 
به راهنمایی دکتر »حسین سلطان زاده« و مشاورۀ دکتر »مریم ارمغان« در 
دانشکدۀ » معماری و شهرسازی« دانشگاه » آزاد اسالمی، واحد قزوین« در 

سال 1398دفاع شده است.

چکیده
بیان مسئله: موضوع این پژوهش بررسی تأثیر معماری خانه های چوبی روسیه بر خانه های چوبی گمیشان است که 
در آن به بازشناسی کالبد خانه ها از جنبه های مختلفی مانند نوع مصالح، روش ساخت، فرم، تزیینات و عناصر بصری 

پرداخته شده است که در خانه های چوبی اقوام ترکمن ساکن گمیشان و اقوام روس مشابه است.
هدف پژوهش: این پژوهش از این نظر اهمیت دارد که می توان رابطۀ میان ویژگی های فرهنگی اقوام ترکمن، با 
ویژگی های فرهنگی اقوام روس که با آنان در تعامل بودند را تبیین کرد. پرسش اصلی این است که چه رابطه ای میان 
خانه های چوبی در روسیه و خانه های چوبی ترکمنی گمیشان وجود دارد؟ مبانی نظری تحقیق متکی بر تأثیرپذیری 
معماری اقوام از یکدیگر و نقش فرهنگ و تعامالت فرهنگی در ایجاد خانه و بخش های مختلف آن در اقوام گوناگون 

در گذشته بوده است.
روش پژوهش: در این پژوهش از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و همچنین روش تحقیق تطبیقی استفاده شده 
است گردآوری داده ها بر اساس مطالعات کتابخانه ای و مشاهدات میدانی، اصول اجتماعی و فرهنگی اقوام ترکمن در 
ارتباط با اقوام سنتی روسیه بررسی و عناصر و مؤلفه های مشابه شناسایی شده و نیز به بررسی تأثیر این مؤلفه ها بر 
خانه های ترکمنی گمیشان پرداخته شد، در این پژوهش فرهنگ معماری خانه های چوبی روسیه متغیر مستقل و 

معماری خانه های چوبی گمیشان متغیر وابسته است.
نتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان می دهد معماری خانه های چوبی گمیشان چه در تقسیمات فضایی، نما و 
تزیینات و چه در ابزار و روش ساخت به صورت مستقیم از خانه های چوبی روسیه تأثیر پذیرفته که این تأثیرپذیری 
ریشه در تعامل افکار و باورهای فرهنگی و اجتماعی آن ها دارد و نشان می دهد که اقوام ترکمن عناصر فرهنگی 
و بومی و اقلیمی خود را با مؤلفه های فرهنگی–بومی روسیه ترکیب کرده و با بازتولید آن به نوع خاصی از 

معماری رسیدند که از بسیاری جهات مطابق با مختصات فرهنگی آن ها بوده است.
واژگان کلیدی: خانه های چوبی روسیه، ایزبا، خانه های چوبی گمیشان، تام، معماری ترکمن.

مقدمه
با  را  فرهنگ هایی  اروپا،  تا  آسیا  از شرق  خانه های چوبی 
ایران  در  داده اند،  پیوند  یکدیگر  به  بسیار  اشتراک  وجوه 

مازندران  نیز خانه های چوبی در کناره های جنوبی دریای 
متداول بوده و به نظر می رسد تفاوت نوع ساخت خانه های 
مازندران  دریای  جنوبی  مناطق  دیگر  با  گمیشان  چوبی 
تنها به دلیل تفاوت فرهنگی این اقوام با دیگر ساکنان این 

مناطق نبوده و نیاز به بررسی بیشتری دارد.
که  میانه هستند  آسیای  ترک های  از  شاخه ای  ترکمن ها 
)روسیۀ  بین المللی در سه کشور شوروی  تقسیمات  ازنظر 
نیز  ایران  در  و  دارند  افغانستان سکونت  و  ایران  امروزی( 
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زندگی  و خراسان  یعنی گرگان  استان شمال شرقی  دو  در 
اولیۀ  قرون  نویسندگان  آثار  در  ترکمن  کلمۀ  می کنند. 
»ترکمان«  شکل  به  بیهقی  و  مقدسی  همانند  اسالمی 
بین  در  آن  وجه تسمیۀ  خصوص  در  و  است  گردیده  ثبت 
دانشمندان دورۀ اسالمی تعابیر متفاوت است، کسانی مانند 
مخفف  را  ترکمن  فضل اهلل،  رشیدالدین  و  بیرونی  ابوریحان 
»ترک مانند« می دانند. تعبیر دوم که طرفدار بیشتری دارد، 
بر این عقیده اند که ترکمن را به مفهوم »ترِک ایمان« )ترک 
پذیرش  برای  را  دالیلی  هریک  و  شده( می دانند  مسلمان 

نظریۀ خود ابراز کرده اند )سارلی، 1396، 6(.
دارای  ترکمن ها  ابتدا  از منابع ذکر شده که در  بسیاری  در 
را  خود  مشترک  به طور  آن ها  همۀ  و  بوده اند  طایفه   24
که  ایران  ساکن  ترکمن های  می دانند.  خان  اغوز  فرزندان 
بیشتر در استان گلستان و خراسان شمالی پراکنده اند، چهار 
طایفۀ اصلی دارند که ازاین قرارند: تکه1، گوکالن2، یموت3 و 

نخورلی4 )تصویر 1(.
بین  و  کوچ نشین  و  دامدار  عموماً  گذشته  در  ترکمن ها 
کوه های سرد بالخان در تابستان و دشت گرگان در زمستان 
در حرکت بودند. یموت ها، یکی از طایفه های بزرگ ترکمن، 
از طریق دریای مازندران با مردم دیگر ممالک ارتباط برقرار 
و شهرنشینی  تجارت  با  دیگر  از طایفه های  زودتر  و  کردند 
یکجانشین شدند.  سایرین  از  زودتر  و  آشنا  تمدن جدید  و 
در میان یموت ها جعفرباي به دلیل تمدن وسیع تر، از همه 
ایل یموت در منطقۀ گمیشان  از  این طایفه  بود که  مهم تر 
ساکن شدند )ملک محمدی بیدهندی، سلطان زاده و ارمغان، 

.)36 ،1398
چادرنشینی  و  آالچیق  از  تکامل  مسیر  در  بسیاری  عوامل 
تأثیرگذار  ترکمن ها  یکجانشینی  و  اولین خانه های چوبی  تا 
پیوند تجاری میان ترکمن های ساکن در  دراین بین  بوده اند، 

گمیشان و مردم روسیه سبب ایجاد نوعی سلیقۀ عمومی در 
با معماری  ازنظر کالبدی تشابهات بسیار  معماری گردید که 
چوبی روسیه دارد. بر همین اساس پرسش اصلی تحقیق مطرح 
می شود: کدام ویژگی های معماری خانه های چوبی روسیه در 

خانه های ترکمنی گمیشان به کار گرفته شده است؟

بیان مسئله
در زمینۀ اساس پیدایش خانه های چوبی ترکمنی گمیشان 
این سبک  ایجاد  و خاستگاه  نیست  موجود  کافی  اطالعات 
و چگونه  آمده  کجا  از  که  گمیشان،  منطقۀ  در  معماری  از 
شکل گرفته، مورد بررسی قرار نگرفته است و اطالعات کاملی 
لزوم  تا  امر سبب شد  نبوده و همین  دراین باره در دسترس 

بررسی بیشتر این موضوع احساس شود.

ضرورت تحقیق
اتفاق  به  قریب  اکثریت  ویژگی های  جزو  مرزنشینی  پدیدۀ 
تأثیرات  ایران  مرزی  مناطق  اغلب  و  است  ترکمن  اقوام 
با توجه  بر معماری مناطق هم جوار خود داشته اند.  متقابلی 
و  بدیهی  امری  که  ایران  معماری  گونه شناسی  به ضرورت 
در  تولیدشده  معماری  گونۀ خاص  این که  و  است  بااهمیت 
بلکه  استان گلستان  نقاط  نه تنها در سایر  منطقۀ گمیشان، 
در دیگر مناطق کشور نیز مشابهی ندارد، این نوع نگرش به 
فضای مسکونی نوع خاصی از معماری را به وجود آورده که 

لزوم بررسی آن احساس می شود.

پیشینۀ تحقیق
معماری چوبی یا معماری بومی روسیه بسیار ناشناخته مانده 
و اطالعات چندانی از آن در دسترس نیست، بر روی معماری 
و  انجام گرفته  نیز مطالعات کمی  خانه های چوبی گمیشان 
را شامل  آنان  فرهنگی  مباحث  از  کلیاتی  پژوهش ها  بیشتر 
می شود. بخشی از مهم ترین منابع که به عنوان پیشینۀ تحقیق 
مورد بررسی قرارگرفته اند در جدول 1 آورده شده است. این 
مطالعات در سه بخش اصلی طبقه بندی  شده اند که پیرامون 
مباحث اجتماعی و فرهنگی-تاریخی اقوام ترکمن و در رابطه 
با معماری خانه های چوبی ترکمن و نیز در رابطه با معماری 
روسیه  چوبی  خانه های  مقاالت  در  هستند.  روسیه  چوبی 
مقالۀ اول خانه های چوبی شهر کراسنویارک بوده و آن ها را 
به  وسیلۀ شکل گیری هویت  برای تبدیل شدن  توانایی  ازنظر 
از کمک  بخشی  به عنوان  که  بررسی می کند،  ساکنان شهر 
روسی  اجتماعی هویت  فدرال »ساختمان  برنامه های هدف 
پیرامون  بعدی  مقالۀ  انجام شده است.  در سیبری مرکزی« 
نوع ساختمان های قدیمی  به عنوان متداول ترین  ایزبا  معری 

چوبی در روسیه است.
تصویر 1. موقعیت منطقۀ گمیشان و استقرار طایفۀ جعفربای از زیرطایفه های ایل 
یموت و محل استقرار دیگر طوایف در دشت گرگان، قبل از 1390. مأخذ:  آیرونز، 

.120 ،1386
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توضیحاتعنواننام نویسندهنوعموضوع

خانه های 
چوبی 
ترکمن

گونه شناسی و مطالعات کالبدیمسکن بومی ترکمنمحمودی نژاد  )1388(کتاب

دیداری از آثار تاریخی و معماری چوبی ورجاوند )1353(مقاله
حاجی طرخان

بیان تشابه معماری چوبی روسیه و خانه های چوبی 
ترکمن ها

تاریخ و 
فرهنگ 
ترکمن ها

کرانه های جنوبی دریای خزر یا ملگونف )1376(سفرنامه
استان های شمالی ایران

تک نگاری منحصربه فرد دربارۀ کرانه های جنوبی دریای 
خزر

کتاب
مطالعۀ سازمان اجتماعی و فرهنگی ایل یموتترکمن های یموتآیرونز )1386(

بیان سیر تاریخی و فرهنگی اقوام ترکمن از قرن پنجم تاریخ سیاسی و اجتماعی ترکمن هاگلی )1366(
میالدی

خانه های 
مقالهچوبی روسیه

Pimenova & Mary-
sheva (2011)

 Wooden Zodchestvo of Krasnoyarsk
City as the Space for Forming Ter-
ritorial and Ethno-Cultural Identity

خانۀ چوبی روسیه به عنوان ساختمان اجتماعی هویت 
روسی در سیبری مرکزی

Eremeev (2016) The wooden architecture of houses
of ancient Russia in XU-XIX centuryمعرفی ایزبا

جدول 1. پیشینۀ پژوهشی تحقیق. مأخذ: نگارندگان.

مبانی نظری
چارچوب نظری این پژوهش بر اساس نقش تعامل و تبادالت 
است.  آن  و بخش های مختلف  برشکل گیری خانه  فرهنگی 
از مهم ترین عامل های  به  عنوان یکي  اغلب  تعامل فرهنگي، 
سازنده، به ویژه در رشد و اعتالی هنر و معماري، موردبحث 

قرار می گیرد.
اعتقادات،  جهان بینی،  مانند  پدیده هایی  شامل  فرهنگ 
آشکار  و  می شود  جامعه  یک  آداب ورسوم  دانش ها  باورها، 
شکل گیری  در  سرزمیني  پدیده های  و  جغرافیا  که  است 
به  از پدیده های فرهنگي  اما بعضي  فرهنگ نقش داشته اند، 
سبب تأثیرپذیري از اندیشه های انساني و همچنین به دلیل 
تبادالت فرهنگي بین دو یا چند جامعه، فراتر از تأثیرپذیري 

جغرافیایي توسعه می یافت )سلطان زاده، 1393، 456(.
از منظر راپاپورت، شیوۀ زندگی یا سکونت، مجموعه ارزش ها 
در یک  مفهوم خانه  و چگونگی  است که چیستی  معانی  و 
گروه یا قوم و ملت را تعیین می کند و درواقع زیرمجموعه ای 
به عنوان  نیز  آداب ورسوم  است.  جامعه  فرهنگ  کلیت  از 
را دربردارد که شناخت  ایده هایی  از الیه های فرهنگ،  یکی 
موقعیت های  چگونگی  و  جوامع  تفکر  و  اندیشه  ریشه های 
دارای  فرهنگ  به این ترتیب،  می دارند.  معلوم  را  فرهنگی 
به  پرداختن  و ضرورت  است  متفاوتی  و صورت های  شقوق 
تمام وجوه و معانی و صورت های آن در سایۀ ارزش اعتباری 
)راپاپورت، 1384، 103- آن در جوامع مختلف وجود دارد 

انسان ها  این است که  قرار گیرد  باید موردتوجه  آنچه   .)95
زیرا چگونگی  با یکدیگر مالقات می کنند،  چگونه و در کجا 

تأثیر  خانه  شکل  و  ساخت  بر  که  است  مالقات  و  برخورد 
می گذارد نه صرفاً مالقات )راپاپورت، 1389، 111(.

)خانه،  مکانی  ظرف  شکل  معتقدند  فرهنگ گرا  محققان 
بر  بنا  جامعه.  آن  فرهنگ  از  است  معلولی   )... و  مسجد 
رابطه  در  که  است  بنا محصولی  اجتماعی،  فرهنگی  نگرش 
زندگی،  روش  جهان بینی،  ایدئولوژی،  اجتماع،  طبیعت  با 
منابع  نیازهای فردی و گروهی،  روانی،  و  اجتماعی  نیازهای 
)معماریان،  قابل دسترس، شکل می گیرد  فنون  و  اقتصادی 
1391، 375(. کلیفورد گیرتز محقق فرهنگ گرا، معتقد است 
فرهنگ، نظامی از مفاهیم است که به همراه نمادها مطرح و 
به عاملی تبدیل می شود که انسان ها می توانند از طریق آن با 

.(Geertz, 1975, 89) یکدیگر ارتباطات الزم را برقرار کنند
افراد به برقراری رابطۀ اجتماعی نیاز ذاتی دارند و به همین 
دلیل موقعیت هایی فراهم می آورند تا بتوانند رابطۀ اجتماعی 
را تجربه کنند )عبداللهی و علی محمدی، 1397، 35(. هرگاه 
عملی از شخصی سر زند که با پاسخ از سوی فرد دیگر همراه 
باشد، اصطالحاً به این عمل متقابل دوسویه تعامل اجتماعی 
به عبارت دیگر  می شود.  گفته  اجتماعی  متقابل  کنش  یا 
را  اول  فرد  انتظارات  رفتار خودش نشان می دهد که  با  فرد 
به  منجر  اجتماعی  متقابل  برآیند کنش  است.  متوجه شده 
می شود  اجتماعی  گروه  نام  به  دیگری  مفهوم  شکل گیری 
نقش  به  راپاپورت  آموس   .)3  ،1397 البرزی،  و  )بزرگزاد 
مهم زبان در ایجاد کنش اجتماعی اشاره می کند و می گوید: 
انسان ها  ابتدا شناخته می شوند، سپس  تفاوت ها  »تمایزها و 
از طریق زبان آن ها را تشریح می کنند و با ساختن بنا آن ها 
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وابسته تر  هم  به  به این ترتیب  معماری  و  زبان  را می سازند. 
تمیزدادن  و  تمایزبخشیدن  روال  آن ها  هردوی  می شوند: 
)راپاپورت، 1382،  2(؛  )تصویر  را ظاهر می کنند.«  مکان ها 

.)58
در رابطه با تعامل فرهنگی و نقش زبان باید اشاره شود که 
»اگرچه مردم روسیه قبل از پترکبیر به هنر و صنایع ایران 
عالقه داشتند، ولی بنیاد استوار مناسبات فرهنگی روسیه و 
ایران در زمان پتر اول گذاشته شد، با دایرشدن مدرسۀ زبان 
فارسی در سال 1732 م.، آموزش زبان فارسی به طور رسمی 
آثار منظوم ادب  از  در روسیه شروع شد و امروز 98 درصد 
فارسی به صورت غیرمستقیم به زبان روسی ترجمه  شده اند، 
روش کار در ترجمۀ غیرمستقیم به این صورت است که ابتدا 
سپس  می شد،  ترجمه  روسی  زبان  به  نثر  به صورت  اشعار 
متن منثور به وسیلۀ یک شاعر برجستۀ روس به نظم روسی 
باسلیقه و  اثر ترجمه شدۀ دقیق و متناسب  درمی آمد و یک 
با شمارگان  که می توانست  تهیه می شد  روسیه  مردم  نیاز 
باال در اختیار خوانندگان روسیه قرار گیرد.« )محمدی بدر، 

.)128 ،1387
با تظاهر فرهنگ در هر قوم و جامعه ای  رابطه  راپاپورت در 
بین  از  راه حل هایی  انتخاب  نتیجۀ  می گوید: »همۀ محیط ها 
که جامعه  انتخاب های خاصی  گزینه های ممکن اند،  تمامی 
در  است،  جامعه  آن  فرهنگ  مظهر  می شمرد،  عرف  و  روا 
حقیقت یکی از راه های بررسی فرهنگ نظرکردن به عام ترین 
انتخاب های جامعه است، در این انتخاب ها ارزش ها، میزان ها، 
در  غالباً  این ها  اعمال می شود،  خاص  فرضیاتی  و  معیارها 
محیط ها  و  می کنند  پیدا  تجلی  مطلوب  ذهنی  قالب های 
و مشخص  منعکس  را  آن ها  نظام  و  قالب ها  این  نحوی  به 
می کنند.  سکونت گاه برای نوعی از زندگی که خاص و ویژۀ 
متمایز  دیگر  اقوام  از  را  آن  و  تکامل می یابد  است  قوم  آن 

می کند )راپاپورت، 1382، 68 و69(.
سکونت گاه ها یا خانه های چوبی ترکمنی نیز تجلی عام ترین 
چوبی  خانه های  این  در  است،  ترکمن  جامعۀ  انتخاب های 
با  شده  استفاده  روسیه  معماری  کالبدی  عناصر  تمامی  از 
اقوام  و  نبوده  از معماری روسی  ناقصی  تفاوت که کپی  این 
از  ترکیب جدیدی  ابداع  به  با ظرافت خاصی موفق  ترکمن 
مازندران شده اند  دریای  معماری حاشیۀ  با  روسی  معماری 
تقسیمات  تهرنگ  این خانه های چوبی  و در پالن های سادۀ 
فضایی اوی هایشان )آالچیق ها( به چشم می خورد، این اقوام 
با ترکیب نیازهای خود با شرایط اقلیمی و مصالح در دسترس 

این خانه های چوبی را ساختند.

بحث
آن چوب  اصلی  و صادرات  روسیه وسیع ترین کشور جهان 

تصویر 2. نقش تعامالت فرهنگی بر شکل خانه. مأخذ:  اقتباس از نظر راپاپورت،58،1382.

است  کم بارش  و  سردسیر  کشور  این  مناطق  بیشتر  است، 
و به دلیل وسعت زیاد و وجود جنگل های سردسیری وسیع 
تولید چوب فراوان تری نسبت به سایر کشورها دارد، درختان 
سردسیری نیز مطلوبیت بیشتری برای استفاده در ساخت وساز 
دارند و فراوان ترین مصالح ساخت وساز در این کشور چوب است. 
بنابراین معماری چوبی با عنوان معماری بومی روسیه نیز شناخته 

می شود )هدایتی، 1389، 106(.
درمجموع 150 ساختمان چوبی متعلق به قرن هجدهم و نوزدهم 
م. امروز در مسکو تحت حفاظت باقی مانده اند. خانه های چوبی 
به علت اینکه، ارزان تر و ساختشان سریع تر از خانه های سنگی 
و به اعتقاد عمومی راحت تر بودند، در روسیه مورد استقبال قرار 
گرفتند. کابین های چوبی نیمه آماده برای خرید در بازارها عرضه 
می شدند، با خرید آن ها، این سازه های چوبی می توانند بالفاصله 
جدا شوند، تنظیم شوند و به محلی دیگر منتقل شوند، جایی 
که نجاران در مدت زمان بسیار کمی خانه را تکمیل می کنند 

.(Strelka Magazine, 2016, 3)
معماری بومی روسیه5   

روسیه که تقریباً یک چهارم جنگل های جهان را در خود جای 
داده است، رابطه ای کامالً منحصربه فرد، بسیار جدایی ناپذیر و 
بسیار مهم با چوب دشت وسیع جنگلی اوراسیا دارد. درواقع 
نمی توان بدون بررسی اولیه رابطۀ تقریباً مقدس میان چوب و 
یک فرد روس، درک واقعی شخصیت روسی را آغاز کرد. فرهنگ 
استفاده از چوب در روان آن ها حک شده و به قلب آنچه یک فرد 
روسی را روسی می کند می رود. این درک و رابطۀ آن ها با جهان 
پیرامون، فرهنگ، زبان، دین، ادبیات، ازجمله میراث غنی آن ها از 
افسانه ها را شکل می دهد؛ و جای تعجب نیست که اقوام اسالوی 
اولیه که در مسیر تجاری حیاتی متصل به سرزمین های شمال 
و مناطق مرفه تر جنوب در مکان هایی مانند قسطنطنیه مستقر 
شدند، عمیقاً تحت تأثیر فرهنگ پیشرفتۀ ساخت چوب مردم 
شمال اروپا قرار گرفتند. در قرن سیزدهم م.، چندی نگذشته از 
گراییدن روس ها به مسیحیت ارتدکس در سال 988 م.، مغوالن 
کی یف را اخراج و مردم را تحت »یوغ« خود مقهور کردند و مرکز 
فرهنگ »آزاد« روسیه را مجبور به تغییر جهت به سمت شمال 
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کرد. دولت جوان اما در حال رشد روسیه به معنای واقعی کلمه 
مجبور شد موجودیت خود را در جنگل های اطراف شهرهای 
والدیمیر، سوزدال، یاروسالول و نووگورود کشف کند؛ اگرچه 
فرهنگ ارتدکس روسیه قبل از ورود گروه ترکان طالیی در 
این مناطق وجود داشت. سایر مصالح ساختمانی مانند سنگ 
نبوده و آجر، مالت و گچ  هنوز به طور گسترده در دسترس 
به طورکلی برای هر کس به جز افراد بسیار ثروتمند و پروژه هایی 
که تحت حمایت آن ها بود، بسیار گران بودند. در اوایل کار، بیشتر 
ساختمان ها به گونه ای ساخته شده اند که به بهترین وجه می توان 
سبک کابین چوبی را برایشان توصیف نمود. درختان را خرد 
کردند، چوب ها را بریدند، تراشیدند، بریدند و سپس یکی بر روی 
دیگری چیدند تا دیوارها ساخته و تکمیل شوند. با گذشت زمان، 
این ساختارهای نسبتاً کمرنگ و ساده به طرحی بسیار بزرگ تر، 
پیچیده، استادانه و حتی در برخی موارد حتی خودنمایانه تبدیل 
شدند. در قرون 17 و 18 م.، غیرمعمول نبود که حتی یک کلبۀ 
دهقانی با کرایۀ استاندارد نیز در اطراف درهایش با شکوفه های 
تزیین شده باشد، یک ویژگی مشترک دیگر و از بسیاری جهات 
حیرت برانگیز وجود داشت که در میان تمام ساختمان های اولیۀ 
روسیه و زیرساخت های آن مشترک بود: همۀ آن ها بدون استفاده 
 Hartten,) از میخ یا اتصال دهنده های فلزی دیگر ساخته  شده اند

.(2013, 12
اولین دورۀ ساخت در  از خانه های ساخته شده در  بسیاری 
سن پترزبورگ به عنوان سبک محلی )بومی( شناخته می شوند. 
 Frame Vernacular به عنوان  اغلب  بومی  اولیۀ  بناهای 
توسط  آن ها  این معنی که ساختار  به  طبقه بندی می شوند، 
 Masonry دیگر  عنوان  می شود.  پشتیبانی  قاب های چوبی 
با آجر،  این معنی که ساختار آن ها  به  Vernacular است، 
به عنوان  که  پشتیبانی می شود  یا سنگ  بتن، کاشی سفالی 
غیرمسکونی  ساختمان های  در  بیشتر  متأخر  سنت  یک 
امروزه  بومی که  از ساختمان های  ایجاد شده است. بسیاری 
شامل  را  دو  این  از  ترکیبی  می شوند،  استفاده  همچنان 

.(Kilborn, Fery & Duvekot, 2017, 14) می شوند
در روسیه در یک  خانۀ چوبی روستایی نه تنها خانه، در و پنجره، 
پله و نرده ها و کلیه تزیینات و منبت کاری ها از چوب است، بلکه 
در داخل خانه نیز میز و صندلی، تاقچه، ظروف غذا و سایر وسایل 
همه از چوب ساخته شده و مورد استفاده قرار می گرفته. اغلب 
چوب نرم در ساخت وساز به کار می رود، یکی از مهم ترین علل 
آن فراوانی، ارزانی و در دسترس بودن این نوع چوب می باشد 

)کریمی و افرا، 1384، 10(.
معماری گمیشان   

گمیشان نام شهرستانی است که گمیش تپه، سیمین شهر و 
روستاهای اطراف را در بر گرفته و گمیش تپه مرکزیت آن است 
و در ترکمن صحرا در شمالی ترین قسمت حاشیۀ شرقی دریای 

مازندران واقع شده است. عمر این شهر 194 سال تخمین زده 
می شود و بافت قدیم گمیش تپه دومین بافت ارزشمند استان 
گلستان محسوب می گردد. مردم آن به علم و هنر از همان سابق 

آشنایی داشتند )فروتن، 1390، 219 - 221(.
اکثریت مطلق مردم گمیشان ترکمن هستند و ترکمن های 
گمیشان اکثراً از تیرۀ یموت و طایفه جعفربای بوده و تعداد اندکی 
از تیره های تکه، گوکالن و ارساری و غیره، هستند )آقی پور، 
1393، 52(. برای اینکه بدانیم چه رابطه ای میان معماری چوبی 
این رابطه و  ترکمن ها و معماری بومی روسیه وجود دارد و 
شباهت بیشتر به کدام قسمت از شهرهای روسیه باز می گردد، 
ابتدا این پرسش مطرح می شود که، ترکمن ها با چه نواحی و 
کدام شهرها تبادالت تجاری داشتند؟ )تصویر 3( تجارت خارجی 
به روابط سیاسی کشورهای مجاور بستگی  ترکمن ها عموماً 
داشت. به نظر می رسد به دلیل مهمان نوازی ترکمن ها و به دلیل 
تبادالت و ارتباطات تجاری که با مردم و فرهنگ روسیه داشتند، 
معماری روسی چندی بعد با فرهنگ ترکمنی آمیخته شد و در 
ترکمن صحرا در کنار چادرهای ترکمنی استقرار یافت )تصویر 4(. 

تصویر 3. شهرهایی که ترکمن های گمیشان برای مراودات تجاری به آن ها آمدوشد 
داشتند و فاصلۀ حدودی آن ها تا گمیش تپه از روی نقشه. مأخذ:  نگارندگان.
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تصویر 4. فرایند بررسی ارتباط معماری بومی گمیشان و معماری بومی روسیه. 
مأخذ:   نگارندگان.

»تام به پذیرایی مهمان اختصاص دارد و معموالً یک یا دو اتاقه 
است« )محمودی نژاد،  1388،  65 و 91(. تام همان خانه های 
چوبی دوطبقه را می گویند. تام های6 چوبی اولیه )خانه های 
چوبی( که در کنار اوی ها بر پا می شدند، به پذیرایي مهمان 
ترکمن ها پیش از برپایی تام اگر  اختصاص داشته اند، اصوالً 
متمول بودند آالچیق جداگانه ای مختص به پذیرایی از مهمان 
برپا می کردند )ملک محمدی بیدهندی و همکاران، 1398، 

.)43
اقوام ترکمن به روسیه می رفتند و مهمانان و تجار روس نیز 
به گمیش تپه می آمدند و همین عالقه به ایجاد ارتباط و ادامۀ 
روابط سبب شد تا این اقوام خانه هایی را مطابق سلیقۀ مهمانان 
روسی خود برپا کنند که بعد از اجبار به یکجانشینی توسط 
رضاشاه این روند ساخت تبدیل به نوعی سبک خانه سازی در 
بین مردم گمیش تپه شد. »ذی قعده1340 ه. ق. دو تاجر 
تپه«  وارد »گوموش  )اهل شوروی( چندی پیش  بلشویکی 
شدند و دکانی باز کرده و مال التجاره از قبیل، تخته نرد روسی 
و ظروف فوق العاده آورده می فروختند. آن ها صد هزار تومان 
پول و مال التجاره داشتند. هر بار هم 2 تومان به دالل ترکمن 
نواحی  »ترکمن های   .)354  ،1389 )معطوفی،  می دادند« 
آشوراده با بندر انزلی و آستراخان روسیه روابط تجاری برقرار 
می کردند، آنان با چیرگی در دریاها مسافرت کرده و نفت و 

نمک حمل می کردند« )گلی، 1366، 145(.
شهر دیگری که در منابع بسیاری از آن در رابطه با تجارت 

ترکمن ها شنیده و خوانده می شود، »حاجی طرخان« است.
»اول رمضان 1340 ه. ق. راه دریا باز شد و تجار استرآباد با 
رفاقت تجار گمیش تپه با لتکا و ناو مال التجاره زیادی از قبیل 
جو، گندم، آرد، بادام و گردو به روسیه حمل می کردند. در آنجا 
با اجناس روسی معاوضه نموده و باز می گردند. در این هفته عدۀ 
کثیری به سمت حاجی طرخان )یکی از نقاط موردتوجه تجار 

استرآباد و ترکمن( عزیمت نمودند« )آقی پور، 1393، 353(.
 همین موضوع می تواند نقطه عطفی باشد تا میان گمیش تپه 
و حاجی طرخان مشابهت هایی را جستجو کرد. پرویز ورجاوند 
در سال 1352 تحت عنوان هیئت هایی از ایران برای تبادل نظر 
و مذاکره و عقد یک بخش نامه به منظور جلوگیری از آلودگی 
آب های دریای مازندران عازم مسکو شد و از شهر آستاراخان 
امروزی که در متون قدیم از آن با عنوان حاجی طرخان یاد 
می شود، بازدید داشت، وی گزارشی مختصر از این بازدید را 
تحت عنوان مقاله ای کوتاه در ماه نامۀ »هنر و مردم« به چاپ 
رسانید و یکی از علل این نوشتار را شباهت بین معماری چوبی 
و بومی آستاراخان )حاجی طرخان( و معماری چوبی رایج در 
ایران عنوان نمود )ورجاوند،  دشت گرگان و ترکمن صحرای 
1353، 7(. در اینجا مطالبی که ورجاوند در خصوص معماری 
بومی و چوبی آستاراخان )حاجی طرخان( ذکر کرده آورده شده، 

این توضیحات شباهت بافت این شهر روسی و خانه های چوبی اش 
را به بافت گمیشان و خانه های چوبی آن بیشتر آشکار می سازد: 
»آستاراخان ازجمله شهرهایی است که هنوز قسمت عمدۀ شهر 
قدیمی آن برجای  مانده و به حیات خود ادامه می دهد، خانه های 
چوبی شهر در قسمت عمده ای از آن، بافت همگن و متناسبی را 
عرضه می دارد که جز در چند جا گسستگی نامعقول در آن دیده 
نمی شود، این چند مورد مربوط به محل هایی است که در کنار 
معماری چوبی اصیل شهر اقدام به ساختمان آجری یا بتنی کرده 
و یک باره فضای مطلوب مجموعه را به هم  ریخته اند. خوشبختانه 
هنوز تعداد این بناهای بی قواره چندان زیاد نیست، خانه های چوبی 
بسته به حجم و اندازه شان از یک تا سه طبقه دیده می شوند، ولی 
بیشتر یک طبقه اند، پوشش تمامی آن ها به صورت شیروانی است و 
اکثر آن ها از یک نماسازی چوبی جالب به کمک منبت کاری دور 
پنجره ها رخ بام ها و برخی حاشیه ها برخوردارند، برخی از خانه های 
دارای رنگ آمیزی بر روی چوب هستند و در این صورت منبت کاری 
دور پنجره ها و رخ بام ها به رنگ سفید است، ریزه کاری در قسمت 
منبت کاری خانه ها بسیار دارای ارزش است و معرف عالیق خاص 

صاحبان خانه ها می باشد.« )همان(.

بررسی تطبیقی معماری بومی روسیه و معماری چوبی 
گمیشان

در ادامه عناصر کالبدی معماری در خانه های چوبی روسیه و 
گمیشان به صورت تطبیقی با یکدیگر مقایسه شده و تشابه بین این 

عناصر بیان می شود )مقایسۀ ایزبای روسی با تام ترکمنی(.
ایزبا7 خانۀ چوبی دهقان روسی   

ایزبا که در این مقاله برای نخستین بار است که در مطالعات فارسی 
از آن نام برده می شود، نوعی خانۀ چوبی روستایی روسیه است. ایزبا8 
یک  سکونت گاه سنتی در حومۀ اسالوی است. این خانه که اغلب 
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یک  خانۀ چوبی است، محل زندگی یک مزرعه دار معمولی روسیه 
را تشکیل می دهد. عموماً در مجاورت جاده و داخل حیاط ساخته 
شده است که باغچه، آشپزخانه، یونجه و انبار را نیز در حصار چوبی 
 Strelka Magazine, 2016,) ساده بافته شده احاطه کرده است

.(1
این کلبه نمایندۀ پیشرفته ترین خانۀ طبقۀ دهقان و متوسط در 
روسیه است. پنجره های این بنا بسیار قابل توجه است. قاب های 
اصلی این کلبه و همچنین فضای داخلی آن نقاشی شده است، 
یک نوع نقاشی محلی. ایزبا یک ساختمان مسکونی است، متشکل 
از دو اتاق مجاور که توسط یک دیوار از هم جدا شده اند و سقف 
که شیب دار است و تمامی قسمت های خانه بدون استفاده از آهن 
که گران قیمت است با اتصاالت چوبی نصب می شوند )تصاویر 5 و 
6(. این نوع خانه ها در هر منطقه دارای ویژگی های فردی هستند. 
حتی در یک منطقۀ یکسان نیز در همان الگوی سنتی طرح های 
مختلف با نسبت های مشترک و جزئیات حک شده و نقاشی هایی 
که می توانند تزیین شوند، مشاهده می شود. پیش آمدگی لبه های 
جلو و شیروانی ها، اصل اساسی این معماری محلی است. میزان 
 Eremeev,) تزیینات در ایزبا به امکان مالی مالک بستگی دارد

.(2016, 35-39
قسمت مرکزی نمای اصلی ایزبا به وضوح اهمیت فوق العادۀ آیین 
تقارن مطلق و همچنین برابری، ثبات و پایداری برای نمای 
ساختمان را نمایش می دهد. این ویژگی ها با سنت اصیل روسی 

.(Pimenova & Marysheva, 2011, 1788) سازگار است
تقسیمات پالن  -

در بررسی تقسیمات پالن در ایزبای روسی و تام ترکمنی نیز 
مؤلفه های  این  از جملۀ  به چشم می خورد،  مشترک  عناصر 

مشترک می توان به موراد زیر اشاره کرد:
- فرم مستطیلی در پالن،

- تعبیۀ دو ورودی در وسط دو ضلع طولی مستطیل،
- راهروی کشیده در وسط برای تقسیم فضا، 

- پلکان در بخش راهرو،
- تقسیمات اصلی چهاربخشی در پالن.

مقایسۀ پالن ایزبای روسی و تام ترکمنی در جدول 2 آورده شده 
است.

پنجره  -
پنجره از پر تزیین ترین و مهم ترین عنصر در ساختمان های چوبی 
در روسیه محسوب می شود. این پنجره ها که به صورت مستطیل 
عمودی هستند بسته به نوع شرایط قرارگیری شان و نوع اقلیم 
منطقه و مسائل مربوط به حفظ حریم شخصی، گاه به صورت 
دوجداره، با کاور چوبی دیده می شوند، همچنین قاب و روکوب 
چوبی دور پنجره ها با تزیینات خاص و در سبک های متفاوتی 
به چشم می خورد که این موضوع ریشه در فرهنگ روسی دارد. 
این پنجره ها به صورت دو لت بوده و بازشوی پنجره هایی که کاور 

.123rf.com.nl :تصویر 5. نمای خانه ها در شهر آستارا خان )حاجی طرخان(. مأخذ

.www.istockphoto.com :تصویر 6. نمونه هایی از ایزبا در شهر آستاراخان. مأخذ

چوبی دارند به بیرون است و پنجره های بدون کاور گاهی به سمت 
بیرون و گاهی داخل باز می شوند )تصویر 7(.

تقسیمات پنجره ها به صورت ساده و اغلب سه بخشی است به این 
صورت که یک بخش در باال و دو لت بازشو در قسمت پایین قرار 

دارند.
پنجره هایی که در خانه های چوبی گمیشان به چشم می خورند 
تا حد زیادی ویژگی هایی که در باال ذکر شد را دارا هستند و این 
موضوع به این دلیل است که این پنجره ها به صورت پیش ساخته 
از روسیه وارد می شدند، البته اغلب دارای تزیینات پرکار نبوده 
و به نظر می رسد این موضوع به دلیل مقرون به صرفه تر بودن 
ساخت وساز در گمیشان بوده باشد، زیرا پنجره های پرکارتر اغلب با 

هزینۀ ساخت و فروش بیشتری همراه بوده اند )جدول 3(.
تزیینات  -

مصالح ساختمانی غالب معماری بومی روسیه به طورکلی، برای 
قرن ها چوب بود. در سال 1813 م. کمیسیون ساختمان های 
مسکو در این شهر تأسیس شد. این کمیسیون یک نهاد خاص 
اداری بود که برای کمک به مقابله با عواقب آتش سوزی سال 
1812 م. ایجاد شد. اعضای آن هدفی را دنبال می کردند که یک 
سبک واحد را برای همۀ خانه های مسکونی تازه ساخت مسکو 
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 گمیشان روسیه 
تقسیمات 

 پالن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پالن ایزبای روسی در اوکراین

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خانۀ مهمیانی

 
                       الن ایزبای روسیپ 

 
 خانۀ پرنیان

 

جدول 2. مقایسۀ پالن ایزبای روسی و تام ترکمنی. مأخذ:  نگارندگان.

.www. arkowin.com ; www.vectorstock.com:تصویر 7. تقسیمات سه بخشی پنجره های روسی. مأخذ

ارائه دهند. تمام عمارت های جدید باید با نمای اصلی خود رو به 
خیابان باشند و برنامه های طراحی نما با تأیید کمیسیون روبرو 
می شدند. سبک معماری نما، تزیینات خارجی و رنگ آمیزی 
آن باید از قبل انتخاب شود. مالکان می توانند با انتخاب یکی از 
گزینه های استاندارد از آلبوم های طراحی، سرعت بخشیدن به 
روند طراحی و ساخت را انتخاب کنند. اگرچه الگوها و جزئیات 
تکراری کالسیک برای سبک امپراتوری مسکو معمولی بود، اما 
 Strelka) تنوع سبک های مختلف پس از 1812 م. چشمگیر بود

.(Magazine, 2016, 5
به  زیبایی بخشی  برای  عامل  اصلی ترین  که  پنجره ها  به جز 
خانه های چوبی هستند، عوامل دیگری نیز به عنوان تزیینات 

این خانه های چوبی به چشم میخورد که از آن جمله می توان به 
موارد زیر اشاره کرد )جدول 4(:

- استفاده از رنگ های شاد بر دیوارۀ خارجی بنا؛
- جلوآمدگی و تزیینات خاص لبۀ شیروانی ها: واالنس10، یک 
تختۀ حکاکی شده که به صورت افقی در زیر لبه های سقف ایوان 

قرار دارد.
- ساخت کلبۀ بسیار کوچک روی شیروانی که در معماری 
خانه های روستای روسیه دارای کاربری بوده اند ولی در خانه های 
تنها  از دست داده و  را  چوبی گمیشان نقش کاربردی خود 
برای  نشانه  حکم  در  سقف،  تزیینات  از  بخشی  به عنوان 

وفاداری به معماری ایزبای روسی به نظر می رسند.
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گمیشانروسیهپنجره

1. ترکیب پنجرۀ 
دوجداره )با کاور 
چوبی( و سنتوری

پنجره های دوجداره با کاور چوبی که با فرم سنتوری ترکیب  شده اند، ایزبا در 
ترکیب فرم سنتوری ساده با پنجره و کاور چوبی در حومۀ سیبری

تام های گمیشان، خانۀ عابدی کر

2. ترکیب تزیینات قاب 
و دورکوب چوبی با 

پنجره ها
معماری باستانی روستایی سنتی روسیه. پنجره ای با قاب چوبی حک شده در 

تام های گمیشان، خانۀ مصطفاییدیوار ساخته شده از کنده های ناهموار

3. پنجره های تک جداره 
تام های گمیشان، خانۀ رجب نژادپنجره های مدرسه ای در شهر چیتا روسیهبدون سنتوری

4. تقسیمات اصلی 
تام های گمیشان، خانۀ رجب نژادیک ایزبای روسی در منطقۀ ولگاسه بخشی در پنجره ها

5. ترکیب پنجره با 
قوس کالسیک

ساختمان فدراسیون روسیه در شهر آستراخان روسیه که در آن پنجره ها با 
قوس در باال ترکیب  شده اند.

تام های گمیشان، خانۀ سید محمدی

تام های گمیشان، خانۀ گوکالنیساختمان دادگاه داوری در مرکز شهر ریازان، روسیه

یک کاخ چوبی در ایرکوتسک9در روسیه حدود سال 1845 م.
.(Harrten, 2013, 12)تام های گمیشان، خانۀ شیرمحمدی

جدول 3. مقایسۀ پنجره در ایزبای روسی با تام ترکمنی. مأخذ:  نگارندگان.
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- نقاشی های داخلی و خارجی در که برخی موارد مرکزگرایی 
در این نقاشی ها دیده می شود.

دیگر عناصر مشابه بین تام های ترکمنی گمیشان و    
ایزبای روسی

انجام  اتصاالت اصلی در ساخت هردو بدون استفاده از میخ 

است  بوده   ... و  زبانه  و  کام  اشکال  به  اتصاالت  این  و  شده 
)جدول 5(.

سقف شیب دار  -
استفاده می شود. شکل  اشکال مختلف سقف  از   در روسیه 
سقف یک سازه یکی از مشخص ترین ویژگی های ساختمان 

گمیشانروسیهتزیینات

1. رنگ

استفاده از رنگ قرمز بر خانه اِستین11 که رنگ مستقیماً روی چوب 
.(Strelka Magazine, 2016, 6) 1806 زده شده، مسکو

استفاده از رنگ قرمز بر خانۀ رجب نژاد که رنگ مستقیماً روی چوب 
زده شده

استفاده از رنگ سبز مستقیم روی چوب در یک خانۀ چوبی در 
آستراخان

استفاده از رنگ سبز بر گچ روی چوب در خانۀ چوبی سید محمدی

2. جلوآمدگی 
سقف و بخشی 
به نام واالنس 

)Подзор(
تزیینات خاص 

لبۀ زیرین 
شیروانی

لبۀ زیرین شیروانی مزین به نقوش چوبی در مرکز شهر آستراخان، 
روسیه

لبۀ زیرین شیروانی مزین به نقوش حلبی و در بخش هایی که در 
معرض بارش باران نیستند نقوش چوبی، خانۀ رضایی

لبۀ زیرین شیروانی مزین به نقوش چوبی در خانه های چوبی سنتی 
دهکدۀ روسی الکساندروکا در حدود 1826 م. 

این تزیینات در لبۀ سقف خانه های روسیه از چوب بوده ولی در 
خانه های گمیشان بیشتر از جنس ورق حلبی است. لبۀ زیرین 

شیروانی مزین به نقوش حلبی، خانۀ مظفری شرقی

3. کلبۀ کوچک 
روی شیروانی

این بخش در بسیاری از خانه های چوبی روسیه یافت می شود که 
اکثراً دارای کاربری هستند. این خانۀ چوبی در شهر کووروف در 

روسیه قرار دارد.

به نظر می رسد این کلبه ها در گمیشان کاربری شان را از دست داده 
و تنها نوعی از تزیینات محسوب می شوند. روی سقف خانۀ بهرام 

محمد خوزینی

روی سقف خانۀ مظفری شرقیروی سقف خانۀ چوبی در روسیه

جدول 4. مقایسۀ تزیینات در ایزبای روسی با تام ترکمنی. مأخذ:  نگارندگان.
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گمیشانروسیهتزیینات

4. نوع خاصی از 
دودکش بر روی 
جایی بر روی سقف های شیب دار، چیزی شبیه دودکش خودنمایی سقف شیروانی

می کند که معموالً تراش خورده و آن هم تزیینات خاص خودش را 
دارد و به نظر می رسد در خانه های روسی در حقیقت با کاربری 
دودکش بوده باشد، درحالی که این بخش در خانه های چوبی 

گمیشان تنها بخشی از تزیینات بوده است
(Pimenova & Marysheva, 2011, 1786)

این بخش دودکش مانند در خانه های ترکمنی چوبی گمیشان 
نیز دیده می شود و جزئی از تزیینات سقف ها بوده و درست پشت 

کلبه های چوبی و در محل تالقی سقف های شیب دار قرار دارد. خانۀ 
مظفری شرقی

5. نقاشی های 
خارجی و داخلی

تزیینات قرینه وار و مرکزگرایی، خانۀ حاج محمد حاجی خوزینیمرکزگرایی و رعایت تقارن

رنگ زدن نیمه پایینی دیوار در خانۀ ترکمنی، خانۀ عابدی کررنگ زدن نیمۀ پایینی دیوار در خانۀ روسی

نقوش تزیینی کشیده شده بر نازک کاری گچی، خانۀ رضایینقوش تزیینی مستقیماً کشیده شده روی چوب در روسیه

ادامۀ جدول 4.

است و سبک های معماری از اشکال مختلف سقف به عنوان 
اجزای اصلی آن استفاده می کنند. بیشتر سقف ها در روسیه با 
 Kilborn, Fery & Duvekot,) کنده کاری تزیین می شده اند

.(2017, 155

نتیجه گیری
نتایج تحقیق حاکی از آن است که ریشۀ قومیتی ترکمن ها 
تسری  باعث  مشترک،  فرهنگی  مفصل  به عنوان  خود 
دیگر  از سوی  و  معماری  و  عادات  آداب ورسوم،  و  فرهنگ 
سبب  روسیه  مختلف  مناطق  با  تجاری  گستردۀ  مراودات 
شهر  در  معماری  با  رابطه  در  عمومی  سلیقۀ  نوعی  ایجاد 
قرار  ابتدا  در  که  معماری  از  نوع  این  است.  گمیشان شده 
ساخته  آمده  گمیشان  به  که  روسی  مهمان  برای  تنها  بود 

ترکمن  قوم  مهمان نوازی  فرهنگ  از  منتج  به نوعی  و  شود 
آن ها جایگزین  میان  در  ثابت  به عنوان مسکن  به مرور  بود، 
جای جای  به   که  مختلفی  سفرهای  در  ترکمن ها  شد. 
روسیه داشتند بیشترین ارتباط را با شهر حاجی طرخان یا 
آستاراخان امروزی ایجاد کردند و بسیاری از عناصر کالبدی 
وارد  روسیه  از  پیش ساخته  به صورت  چوبی  خانه های  این 
منطقه گمیشان می شده است. بررسی شباهت اجزاء کالبدی 
خانه های روستایی روسیه که از آن با عنوان ایزبا نام می برند، 
با خانه هایی که در گمیشان دیده شده و از آن ها با عنوان تام 
تام همانند  و  ایزبا  اجزاء کالبدی  یاد می شود، نشان داد که 
تقسیمات پالنی و نوع پنجره ها و استفاده از رنگ و تزیینات 
و  دارند  شباهت  یکدیگر  به  بسیاری جهات  از   ،... و  خاص 
ایزباها نشان  بیشتر  چارچوب کالبدی واحد آن ها و پیشینۀ 
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گمیشانروسیهتزیینات

استفاده از سنگ 
در طبقۀ همکف و 
به کاربردن چوب در 

طبقۀ فوقانی

طبقۀ اول از آجر و طبقۀ دوم از چوب، خانۀ رضاییطبقۀ اول از سنگ و طبقۀ دوم از چوب در روسیه 

طبقۀ اول از آجر و طبقۀ دوم از چوب در ولگا روسیه منطقۀ 
Kostroma

طبقۀ اول از آجر و طبقۀ دوم از چوب، خانۀ پرنیان12

ناودانی

استفاده از ناودانی برای جمع آوری آب باران، خانۀ رضاییاستفاده از ناودانی برای جمع آوری آب باران در روسیه

جدول 5. مقایسۀ دیگر عناصر در ایزبای روسی با تام ترکمنی. مأخذ: نگارندگان.

از تأثیرپذیری خانه های چوبی گمیشان از معماری روستایی 
روسیه دارد و اقوام ترکمن آن ها را با عناصر فرهنگی و بومی 
بازتولید آن به نوع خاصی  با  اقلیمی خود ترکیب کرده و  و 
از معماری رسیدند که از بسیاری جهات مطابق با مختصات 

فرهنگی آن ها بود )جدول 6(.

پی نوشت ها
Tam  .6/Folk Vernacular  .5/Nokhorli  .4/Yomut  .3/Goklen  .2/Teke .1

 Sytin’s  .11/Подзор   .10/Irkutsk   .9/]изба́، [ɪzˈba روسی:    .8/Izba   .7
House/12. در خانه هایی که رنگ بر روی گچ زده شده، از تکنیک دیوار زگالی 
استفاده شده است، که در داخل قالب چوبی با شاخه های نازک درخت به صورت 
)میریوسفی،  از گچ کشیده می شود  اندودی  آن  روی  و  پُر  مورب  یا  ضربدری 

 .)42 ،1388

فهرست منابع
آقی پور، مجید. )1393(. گمیشان: دو غدیق مکان. گرگان: مختومغلی    

فرغی.
آیرونز، ویلیام. )1386(. ترکمن های یموت: مطالعه سازمان اجتماعی    

یک جمعیت ترک زبان در آسیای مرکزی )ترجمۀ محمدامین کنعانی(. 
تهران: افکار.

تعامالت     نقش  بررسی   .)1397( فریبا.  البرزی،  و  علیرضا  بزرگزاد، 
ملی  کنفرانس  پنجمین  در  فرهنگی.  فضاهای  معماری  در  اجتماعی 
دانشگاه  قزوین:  اندیشه ها.  و  آثار  گذار  در  ایران  شهرسازی  و  معماری 

آزاد اسالمی.
)ترجمۀ     معماری  فرهنگی  خاستگاه های   .)1382( آموس.  راپاپورت، 

صدف آلرسول و افرا بانک(. خیال، )8(، 97-56.
رویکردی     ساخته شده:  محیط  معنی   .)1384( آموس.  راپاپورت، 

و  پردازش  شرکت  تهران:  حبیب(.  فرح  )ترجمۀ  غیرکالمی  ارتباط  در 
برنامه ریزی شهری.

خسرو     )ترجمۀ  مسکن  انسان شناسی   .)1389( آموس.  راپاپورت، 
افضلیان(. تهران: حرفه هنرمند.

سارلی، اراز محمد. )1396(. تاریخ ترکمن. گرگان: مختومغلی فرغی.   
سلطان زاده، حسین. )1393(. نقش جغرافیا و فرهنگ در شکل گیری    

 ،)2(  46 انسانی،  جغرافیای  پژوهش های  مسکونی.  واحدهای  در  بام 
.449-464

مبانی     تبیین   .)1397( غالمرضا.  علی محمدی،  و  رکسانا  عبداللهی، 
نمود فرهنگ در معماری بومی ایران و ارتباط آن با ایجاد حس تعلق به 

مکان. مدیریت شهری، 17 )50(، 33-46.
گلستان:     فرهنگ.  تاریخ سرزمین  )1390(. گمیشان  اشکان.  فروتن، 

رسانش.
در     آالت  چوب  تخریب   .)1384( الیاس.  افرا،  و  علی نقی  کریمی، 

ساختمان: شیوه های مهندسی تیمار حفاظتی. تهران: آییژ.
گلی، امین. )1366(. تاریخ سیاسی و اجتماعی ترکمن ها. تهران: علم.   
فرهنگی     تعامالت  در  ترجمه  نقش   .)1387( نرگس.  بدر،  محمدی 

ایران و روسیه. پژوهش زبان های خارجی، )43(، 121-139.
محمودی نژاد، هادی. )1388(. مسکن بومی ترکمن گونه شناسی و    

مالحظات کالبدی. تهران: هله/ طحان.
معطوفی، اسداهلل. )1389(. تاریخچۀ چهار شهر ترکمن نشین: آق قال،    

بندر ترکمن، گمش دپه، گنبدکاووس. گرگان: مختومغلی فرغی.
معماری.     نظری  مبانی  در  سیری   .)1391( غالمحسین.  معماریان، 

تهران: سروش دانش.
ملک محمدی، حنانه؛ سلطان زاده، حسین و ارمغان، مریم. )1398(.    

خانه های  در  سکونت  تداوم  بر  مهمان نوازی  و  برابری خواهی  نقش 
گمیشان. شهر ایرانی اسالمی، )36(، 35-48.
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دهی سازمان
 فضایی و عناصر

 گمیشان روسیه توضیحات

فرم مستطیلی در پالن/ تعبیۀ دو ورودی در وسط دو  پالن
ضلع طولی مستطیلی/ راهرو کشیده در وسط برای 

 / تقسیمات اصلییتقسیم فضا/ پلکان در بخش راهرو
 چهاربخشی در پالن

  

صورت یک بخش بخشی بهاستفاده از تقسیمات سه پنجره
 عنوان یکافقی در باال و دو بخش عمودی در پایین به

 موتیو

  

نوعی پنجرۀ دوجداره که کاور چوبی دارد و با فرم 
سنتوری ترکیب شده است در هر دو نوع معماری 

 .خوردبومی روسی و چوبی گمیشان به چشم می

  

نوع  دیگر پنجره ترکیب با قوس کالسیک است که 
بومی روسی و چوبی گمیشان در هر دو نوع معماری 

 .خوردبه چشم می

  

جداره که فاقد کاور چوبی و نیز بدون پنجرۀ تک
 .سنتوری است

  

های شاد مانند قرمز، نارنجی، سبز، استفاده از رنگ تزیینات
آبی و ... بر جدارۀ بیرونی خانه، گاهی مستقیم روی 

 چوب و گاهی روی اندود گچی

  

تزیینات خاص لبۀ زیرین آمدگی سقف و پیش
شیروانی که گاهی با چوب و گاهی با ورق حلبی 

 شده است.انجام می

  

های روسیه دیده در خانهکلبۀ کوچک روی شیروانی 
های شود و دارای کاربری هستند ولی در خانهمی

بوده و تنها نوعی از تزیینات  گمیشان فاقد کاربری
 .شوندمحسوب می

  

خورده و تزیینات خاص خود را معموالً تراش دودکش
های روسی حقیقتاً با کاربری دودکش دارد و در خانه
های چوبی گمیشان تنها که  در خانهبوده، درحالی

 بخشی از تزیینات بوده است.

  

نقاشی دیواری بر جدارۀ خارجی و داخلی و سقف، به 
شود: رنگی که صرفاً در نیمه دو صورت دیده می

  

جدول 6. جمع بندی و نتایج. مأخذ: نگارندگان.
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شود و نقاشی بر سقف بخش پایینی دیوارها دیده می
 های بیرونیو جداره

  

استفاده از سنگ 
در طبقۀ همکف و 

چوب در طبقه 
 فوقانی

نوعی از خانه هم در روسیه و هم در گمیشان به 
خورد که در آن از چوب تنها در طبقه چشم می

فوقانی استفاده شده و طبقۀ زیرین از آجر یا سنگ 
 ساخته شده است.

 

 

ناودانی و استفاده 
 از

 دارسقف شیب

آوری آب باران و ناودانی با فرم یکسان برای جمع
 خورد.دار در هر دو نمونه به چشم میهای شیبسقف

  

 

جدول 6. جمع بندی و نتایج. مأخذ: نگارندگان.

دهی سازمان
 فضایی و عناصر
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های چوبی گمیشان تنها که  در خانهبوده، درحالی

 بخشی از تزیینات بوده است.

  

نقاشی دیواری بر جدارۀ خارجی و داخلی و سقف، به 
شود: رنگی که صرفاً در نیمه دو صورت دیده می
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