تحول در ساخت روستاها و منازل
در منطقه مرودشت ،عشایری که تن به سکونت در روستاها داد ه اند بسیارند .آنها که از حرکت در پی گله های گوسفند و
بز دست برداشته اند اکنون مدتها ست که کشاورزی را پیشه خود نموده اند .در دو روستایی که من در دهه  0531به
تحقیقات میدانی در آن دست زدم ،پل نو و خیرآباد ،هم چندین خانوار که تا یکی دو نسل قبل زندگی عشایری داشتند سکونت
دارند .آن زمان کم نبودند کسانی که خاطرات زندگی عشایری هنوز برایشان زنده و روشن بود.
تا قرن  01میالدی هنوز بخش وسیعی از زمینهای این منطقه مراتعی بود برای دامهای عشایر .منابعی که در دسترس
است نشان می دهد که در حوالی سال  0781میالدی ایالت اطراقگاههای متعددی در مرودشت و پیرامون آن داشتند .البته
زمینهای زراعی هم وجود داشت ولی وسعتشان چندان چشمگیر نبود .حضور این عشایر مسلح برای روستاها و زارعین
رویهمرفته خوشایند نبود.
در قرن بیستم و با آغاز عصر مدرنیزاسیون و پیشبرد سیاست مرکز گرایی توسط دولت ،عشایر دست به مقاومت زدند و
دولت هم در مقابل به استفاده از نیروی نظامی روی آورد .همزمان سیاست "تخت قاپو" کردن ایالت کوچنده هم اجرا شد
که به گسترش یکجا نشینی بسیاری از عشایر انجامید .خیرآباد و پل نو در زمره روستاهایی هستند که بیشتر در نتیجه
اسکان عشایر ایجاد شدند.
زندگی اجتماعی در این دسته از روستاها چه سیر تحولی ای را طی کرده است؟ در این بخش با بررسی روند اسکان
عشایر و نگاهی به خانه های زارعین تالش می کنیم به این سوال پاسخ دهیم .
 .0از زندگی نیمه ساکن تا سکونت در قلعه
در دامنه کوه رحمت واقع در شمال خیرآباد بقایای خانه هایی وجود دارد که خیلی اتفاقی و در بررسی عکسهای هوایی که
در سال  0557از منطقه گرفته شده کشف گردید .بر اساس نقل قول استاد اونو از سالخوردگان خیرآباد می دانیم که اینجا
تا دو ،سه نسل قبل محل اقامت عشایر بوده است .همچنین طبق بررسی های خانم هیروکو نانری این اقامتگاه از چهار بنای
نسبتا وسیع تشکیل شده بود که در هر کدام طایفه ای متفاوت سکونت داشتند .کف این بناها از سنگهای انباشته روی هم،
دیوار از گل و سقف آن از نی ساخته شده بودند .تا اوایل قرن بیستم میالدی عشایر نیمه ساکن از این محل به عنوان
اطراقگاه زمستانی اشان استفاده می کردند .در تابستانها اما به همراه رمه ها به ییالق رفته و در چادرهای سیاهشان بسر
می بردند.

مناطق مسکونی در دامنه کوه رحمت

دوتصویر دیگر از ویرانه های اقامتگاههای دامنه کوه رحمت

زمینهای پهناور دشت مرودشت در اوایل قرن گذشته میالدی در تملک قدرتمندان محلی یا مرکزنشینانی مانند دیوانیان،
نظامیان و یا تجار بود .کم نبودند مالکین بزرگی که وسعت زمینشان به بیش از هزار هکتار هم می رسید .بسیاری از آنان

به قصد توسعه کشاورزی به مرمت و گسترش قناتها و زمینهای زراعی همت ورزیدند اما در نهایت با کمبود نیروی کار
مواجه شدند .آنان با اسکان دادن عشایری که این منطقه در مسیر کوچشان یا محل اقامت موقتشان بود به تامین این نیروی
کار برآمدند.

چادر عشایر

صدر رضوی یکی از این همین مالکین بود .بخش وسیعی از زمینهایی که از دامنه کوه رحمت تا میانه های دشت را
امتداد دارد به او تعلق داشت .به هدایت و خواست او بود که عشایری که زمستانها در دامنه کوه رحمت اقامت داشتند به
تدریج به اسکان دائم روی آوردند .اما برای او سازماندهی و کنترل عشایر ساکن دامنه کوه رحمت در این اقامتگاه مشکل
بود .این بود که او عشایر را به "قلعه" منتقل کرد .قلعه مجموعه ای از منازل بود که با دیوار بلندی محاصره و محافظت
می شد.
درنظام ارباب-رعیتی این مالکان بودند که خانه های زارعین و قلعه ها را می ساختند .شکل قلعه ها در مناطق مختلف
با هم متفاوت بود اما در مرودشت قلعه ها دیوارهایی بلند داشت  ،عموما چهار ضلعی بودند و در هر زاویه آن برجهایی به
منظور نگهبانی تعبیه شده بود .هر کدام دروازه های مستحکمی داشتند که صبحها باز و عصرها بسته می شدند تا راه
رابطه با خارج از قلعه قطع شود .در داخل قلعه هم عالوه بر منزل مالک و انبار محصوالت ،خانه های کوچک و پهلو به
پهلوی زارعین هم بنا نهاده می شد.
البته در مورد خیرآباد گویا انتقال عشایر به قلعه آنچنان هم به راحتی صورت نپذیرفته است .از قرار عشایر که از
کوچکی خانه های قلعه و عدم وجود طویله برای دامهایشان ناخوشنود بودند به میل مالک که می خواست آنان را به اقامت
در قلعه وادار کند تن ندادند و از اقامت در آن خودداری کردند .اما پس از کش و قوس فراوان مالک که از مقاومت عشایر
به خشم آمده بود از نیروهای ژاندارمری کمک گرفته و با ویران کردن اقامتگاه کوهپایه ای عشایر ،آنان را وادار به تغییر
مکان می کند.

دوتصویر از نمای بیرونی و یک عکس هوایی از قلعه

گمان این است دلیل عمده دیوار کشی پیرامون روستاها و بنای قلعه حفاظت از زارعین و اموال آنان در مقابل یورش
عشایر بود .اما با توجه به اینکه تحرک اجتماعی افراد در آن دوره زیاد بوده ،این فرضیه که کنترل زارع می تواند یکی از
عوامل ساخت قلعه باشد هم دور از منطق نیست .در واقع مالکین از دو عامل برای کنترل روستاییان استفاده می کردند:
حمایت ژاندارمری که ابزار سرکوب را در اختیار داشت و قلعه.

این دو تصویر از درون قلعه در سال  0538برداشته شده است

 .2روستاها و مسکن روستاییان در دهه 0531
شاه ایران که در پی مدرنیزاسیون اقتصاد کشور بود در سال  0530برنامه اصالحات ارضی اش را اعالم کرد .با این
اصالحات زارعین بخشی یا تمام زمینهای زیر کشتشان را به تملک خود در آوردند .نتیجه دیگر این اصالحات اخراج
مالکین از زندگی اجتماعی در روستاها و تضمین آزادی دهقانان بود .این دهقانان آزاد ،که دیگر حاضر نبودند در محیط
تنگ و بسته قلعه زندگی کنند ،به تدریج خانه های خود را به بیرون قلعه منتقل کردند .خانه های وسیع تری برای خود
ساخته و فضای الزم برای نگهداری از دامهایشان را هم به دست آوردند.

تصویری از خانه ای روستایی با حیاط و آخور

طرح این خانه ها اغلب ساده بود و تعداد اتاقها هم اندک .دو سه اتاق به هم چسبیده که هر کدام درهای خود را داشتند .به
دلیل کمی تعداد اتاقها از هر کدام استفاده های مختلفی می شد .معموال کمد یا گنجه ای وجود نداشت و رختخوابها در گوشه
ای از اتاق روی هم تلمبار می شد .چند دست لباس هم از دیوار آویزان بود .در آن زمان سنت قالی بافی عشایری هنوز در
بین زنان جاری بود و آنها دارهایشان را در یکی از اتاقها یا بیرون از خانه قرار می دادند.

زنان در حال فرشبافی در حیاط خانه اشان

خانه ها حیاطی هم داشتند که دور آن دیوار کشیده شده بود .از فضای حیاط استفاده های متعددی به عمل می آمد ،از
جمله برای نگهداری از دامها .گوسفندها ،بزها و گاوها ،بجز زمستانها برای چرا به زمینهای درو شده گندم برده می شدند
و عصرها دوباره به همین حیاطها بازگردانده .در حیاط طویله ای هم برای زندگی احشام و انبار علوفه آنان ساخته می شد.
دامها برای زندگی کشاورزان از اهمیت زیادی برخوردار بود .از شیر آنان برای بعمل آوردن ماست و پنیر استفاده می
شد و از پشمشان برای قالی بافی .مدفوع این احشام هم کود زمینهای کشاورزان می گردید .اما از همه مهمتر دامها منبعی
برای درآمد نقدی آنها بودند.

کودکی در حال خوراک دادن به دامها در حیاط خانه

پس از آزادی دهقانان و خروجشان از محیط بسته قلعه از یک طرف و حذف مالکین که از قدرت زیادی برخوردار
بودند از طرف دیگر ،احساس پیوند و خوداتکایی در بین روستانشینان مستحکم شد .در مرکز روستاها معموال میدان
کوچکی ساخته می شد که محلی بود برای صرف اوقات فراغت و گردهمایی روستاییان و احیانا مشورت و تبادل نظر.
چوپانان ده هم که مسئول چرای دامهای تمام اهالی بودند هر روز صبح در همین میدان جمع می شدند .در میدان
روستاهایی که جمعیت نسبتا ببیشتری داشتند یکی ،دو مغازه هم بود که سیگار ،نمک ،چای و دیگر کاالهای ضروری را
می فروخت .گاهی تلمبه آب مشترک اهالی هم در این میدان بود .با رشد امکانات آموزشی در کنار روستا مدرسه ای هم

برای کودکان ساخته می شد که روستانشینان با تمام فقرشان خود از آن نگهداری می کردند.

مدرسه ابتدایی پل نو

جمع کردن احشام در میدان روستا

دختران در حال آب کشی از چاه

تصویری از روستای پل نو در سال 0530

 .5خانه سازی
خشت از مصالح اصلی ساخت خانه در ایران بود .در بین روستاییان مرفه بودند کسانی که خانه های آجری می
ساختند ،اما تا دهه  0531استفاده از خشت ،که خود روستاییان آنرا می زدند ،معمول بود .آنها از خاک زمینهای اطراف
گل می ساختند به آن کاه می زدند و قالب گیری می کردند .از آنجا که خاکهای رسی پیرامون ده برای خشت بسیار مناسب
بود روستاییان خود می توانستند به خشت زنی بپردازند و در هزینه هایشان صرفه جویی کنند.
در اولین مرحله خانه سازی ،روستاییان با نصب خشتها در کف ساختمان پایه آنرا مستحکم می کردند .دیوارها هم
خشتی بودند و در بین خشتها گل می مالیدند تا آنها را به هم بچسبانند .دیوارها که باال رفت برای سقف زنی روی آنها
تیرکهای چوبی ای معمولن به قطر هشت سانتیمتری می انداختند و آنرا با بوریا می پوشاندند .روی بوریا ساقه های
درختان را پهن می کردند و در پایان سقف را گلکاری می نمودند .بارش باران زمستانی در این مناطق خشک به سقف
صدمه می زد .از اینرو روستاییان مجبور بودند هر سال آنرا تعمیر کنند .دیوارها و کف اتاق را هم البته با گلکاری می
کردند .کف اتاق با زیلو یا فرش ،که طبعا گرانقیمت نبود ،پوشانده می شد.

دیوار کشی

خشت زنی

تعمیر سقف

بوریا بافی

اما در سی سال اخیر چهره روستاها به کلی عوض شده است .زندگی روستایی بسیار بیش از پیش مدرن شده ،و با
گسترش شبکه جاده ها و نزدیک شدن فاصله تا شهر ،روستاییانی که امروز مرفه شده اند شیوه زندگی خود را به کلی تغییر
داده اند .مسکن روستاییان اکنون خانه های آجری بزرگیست که کف آن با قالی فرش شده و تلویزیونی که در گوشه ای از
آن نهاده شده است  .زندگی ای که بسیار آسوده تر از پیش می نماید .در روستاها دیگر از گوسفند ،بز و خر خبری نیست،
و بجای آنها اکنون ماشینی در حیاط خانه پارک شده است.
طبعا تغذیه روستاییان هم دگرگون شده است .در دهه  0531نان و ماست و سبزی مواد اصلی غذایی روستاییان بود و
برنج و گوشت فقط در مراسمی مانند عروسی بود که بر روی سفره ها دیده میشد .اما امروز برنج و گوشت به بخشی از
تغذیه روزانه آنها تبدیل شده است.

درون منزل روستاییان در سالهای اخیر

زندگی روستاییان در این یک سده تحولی چشمگیر نموده است .از کوچ نشینی تا اسکان ،از سلطه مالکین تا مالکیت
زمین ،و دگرگونی در شیوه زندگی .شاید بتوان گفت سمبل این تحول همان تغییر در ساخت روستا و مسکن روستاییان
باشد.

