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تحلیلی بر زندگی ترکمن از اوی تا خانه  )با 

 های شهر گمیشان( بررسی خانه

 *1آتوسا شمالی

 atusa.shomali@gmail.com)کارشناس ارشد معماری داخلی، دانشگاه هنر تهران)

 

 

 چکیده 

ست. تا قبل ممکن نی 2ی کنونی ترکمن بدون شناخت اوی درک خانه

نشین بودند. مسکن متحرک  ها اقوامی کوچ از دوران قاجار ترکمن

ها اوی یا آالچیق است که این نوع مسکن شباهت بسیاری به یک  ترکمن

ی  با اجرای طرح اسکان اجباری عشایر در دوره مسکن دائمی دارد. 

نشینی دست کشیدند و در  رضاخان این قوم به ناچار از زندگی کوچ

ایی که معماران روسی برای آنها طراحی کرده بودند ساکن ه خانه

گاه  شدند. با وجود این تغییر ناگهانی در شکل زندگی، این قوم هیچ

شان را فراموش نکردند و کماکان با همین آداب زندگی  آداب زندگی

آید آیا فضای داخلی  وجود می کنند. اما در اینجا این پرسش به می

با فضای داخلی اوی دارد؟ آیا بازتاب  خانه های ترکمن تطابقی

توان در معماری و معماری داخلی خانه ترکمن  زندگی ترکمن را می

ها زندگی ترکمن در اوی و  برای پاسخ به این پرسش مشاهده کرد؟

خانه مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعات وسیعی در خصوص آداب و 

دبیات و مصاحبه با ی زندگی ترکمن از طریق مطالعه ا رسوم و شیوه

افرادی از قوم ترکمن در شهر گمیشان و بازدید از خانه های موجود 

های انجام شده نشان داد که معماری  بررسی در این شهر انجام گرفت.

مناسب برای زندگی گروهی، تفکیک فضایی، چیدمان و تزئینات فضای 

 است. داخلی آالچیق به معماری داخلی خانه ترکمن منتقل شده

 آالچیق، خانه، ترکمن، شیوه زندگی اژه های کلیدی:و

 مقدمه

ی وسیعی از شمال کشورمان ساکن  ها در محدوده در حال حاضر ترکمن

های استان گلستان  هستند که در این پژوهش ساکنان شهر گمیشان از شهر

صورت  بهنشین بود و  در گذشته ترکمن کوچ اند. مورد بررسی قرار گرفته

د. زندگی سخت نکن در مرزها زندگی میها  ترکمن کرد.  می زندگی ای قبیله

ی آن  ی صبر و بردباری باالیی به ترکمن داده که زاییده صحرا روحیه

 ترکمن برای آن بسیار رنج کشیدهزن  است که  ارزشمندی های بافته

مثالً رقص خنجر است. های ترکمنی اغلب با فضای خانه گره خورده سنت .است

بعد از برپایی آالچیق اجرا  سنت باستانی ترکمن است ترین که معروف

طبیعت، خصوصًا صدای پای آوای . موسیقی ترکمن هم برگرفته از شود می

ها اشاره به عناصر طبیعی، جان  اسب است که در تمام اشعار و منظومه

اش، فضایی است که در آن  تلقی یک ترکمن از خانه  شعر ترکمنی است.

گیرد و محل استراحت و غذا خوردن مرد است  شکل میهای زن  اکثر فعالیت

شود جایی است که  و جایی است که در آن هنر دست زن ترکمن شکوفا می
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های پرارزش او به شکل قالی و قالیچه، نمد و  تمامی نمادها و نشانه

 است و  دیوار نقش بسته در و کف و سقف و پالس و نقاشی دیواری بر

محیط طبیعی . باشد می زوهای زن ترکمنمحلی برای تحقق آمال و آر

اطراف شرایط نامساعد اقلیمی دارد که خانه را پناهگاه ترکمن از 

های رگباری  وزش بادهای شدید و گرمای آفتاب سوزان یا بارش باران

ش نیز دمسکن او باید جوابگوی تمام نیازهای جدیاست.  قرار داده

ی در حیطه روح ترکمن باشد. و در عین حال مکان امنی برای شکوفایی

 .اش باشدزندگی خصوصی

 متن مقاله

ها اوی ترین بخش از نظام اجتماعی ترکمن کوچک
3
 یا آالچیق است. 

تمام قبایل صحرانشین آسیای میانه در این نوع مسکن  (1 شکل)

است که نمد به  کنند. اوی یا آالچیق دارای ساختاری چوبی زندگی می

را پوشانده است. آالچیق به شکل  ی پرکننده و عایق روی آن عنوان ماده

رسد. مساحت  متر می 4.5گنبدی است که ارتفاع آن در باالترین نقطه به 

مترمربع است. در این فضا یک تا چند خانواده در کنار هم  35 اوی کف

داد تا این  میکردند که فضای داخل این امکان را به دست  زندگی می

های روزمره خود را در آن انجام  تعداد افراد بتوانند تمام فعالیت

هایی از جاجیم  صورت بافته ی خارجی آالچیق تزئینات به در بدنه دهند.

ها بود که گرداگرد تاریم
4

ی  چرخید و در واقع هم عنصر نگهدارنده می 

  نقش تزئینی داشت. ساختار بدنه بود، هم

 

 : اوی یا همان آالچیق ترکمن1 شکل

طور کلی شامل دو بخش سقف و دیواره بود. سقف گنبدی که  آالچیق به

ی اسکلت مشبک که نماد چهار فصل سال  نمادی از آسمان بود و دیواره

بود و در کل هیبت آالچیق با تمام اجزایش تاکیدی بر جریان داشتن 

کند. گذر زمان در کالبد  گری فرق میزندگی است که هر روز آن با دی

تر گذشت نمدهایش سیاه کرد که هر چه از عمرش می آالچیق تغییر ایجاد می

کردند. ی متفاوتی بر آن ایجاد میشد. و روزهای مختلف سال سایهمی

برای باشد.  می روح حیات در کالبد یک شی مرده به معنی خلق این

ور داشته مقدس است و تخریب آن ها مکانی که انسانی در آن حض ترکمن

شود. به همین دلیل است که  حرمتی نسبت به مقدسات تلقی می مکان بی

را  ساختند و خراب کردن آن آالچیق را مانند مسکن دائم برای زندگی می

های طور کلی، کالبد آالچیق یادآور کالبد خانهدانستند.به جایز نمی

 دائمی است و نه یک مسکن موقت.
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گذراندند اما با هایشان زندگی میا سالیان سال در آالچیقهترکمن

تعیین مرز ایران و روسیه و سیاست اسکان عشایر در دوره رضاشاه آن

جور اسکان اجباری شدند. این اسکان اجباری پیامدهای ها دچار یک

چه که بیش از همه تحت ها داشت و آنمثبت و منفی توامان برای ترکمن

های موقتی به شکل مسکن این قوم بود که از آالچیق تاثیر قرار گرفت

جا که هر تغییری مستلزم صرف های مسکونی تبدیل شد. اما از آنخانه

زمان است، این تغییر نیز نیازمند صرف زمان بود که اسکان اجباری و 

ناگهانی در واقع زمان کافی را به این قوم نداد تا بتوانند خود را 

ها به ناچار از هند. با اسکان اجباری ترکمنبا شرایط جدید وفق د

های ساخته هایشان کمک گرفتند که خانهمعماران روسی برای بنای خانه

از این  باشد.شده دارای بسیاری از خصوصیات معماری بومی روسیه می

توان به موارد زیر اشاره نمود. ناودانی با تزئین  تاثیرات می

(، 2 شکلهای دوبل دولته) ، پنجرهتزئینات آبروی شیروانی، بری حلب

ها، تزئینات  کوبی کف اتاق چینی آجری، نقاشی دیواری، تخته کرسی

اما در عین حال جوابگوی نیاز غیره.( و2 شکلبرجسته اطراف بازشوها)

ه و هست.زندگی ترکمن نیز بود
5

 

 

 

 :  نمای خارجی خانه روسی3 شکل     : فضای داخلی خانه روسی2 شکل

 

ی ترکمن اکنون باید فضایی باشد که جوابگوی نیازهای اجتماعی و خانه

کرد. پس دامداری از اقتصادی جدید ترکمن باشد. ترکمن دیگر کوچ نمی

د و جای خود را به کشاورزی، صیادی، مالحی و ... داد. از رونق افتا

ها همگی بر سوی دیگر مناسبات خویشاوندی نیز دستخوش تغییر شد. این

چه تغییر کرد طرز معیشت ترکمن تعریف مسکن ترکمن تاثیر گذاشت. آن

ها و ها و نمادهایش، سنتبود و شکل سکونتش، اما مقدساتش اسطوره

که فرهنگ زندگی ترکمن چه  . اینچنان پابرجاسترسوم و آدابش هم

تاثیری بر خانه ترکمن گذاشته امری بسیار پراهمیت است. فرهنگ 

ها گذاشته زیرا  زندگی ترکمنی تاثیر بسزایی بر شکل سکونتگاه آن

ای از جنس فرهنگ است. به همین دلیل است که  خانه اساسًا مقوله

ا یکدیگر وجه اشتراک دارند و ی یک قومیت در موارد بسیاری بها  خانه

ی دو  های خانه ی قومیت دیگر متفاوتند. تفاوت به همین صورت با خانه

 -3مصالح -2شیوه ساخت -1ی فرهنگی در موارد زیر است:  قومیت از جنبه

هایی که در  فعالیت -5احساس و تلقی از خانه -4ها  نمادها و نشانه

چه کسانی را  -7سیم خانه چگونگی توصیف و تر -6دهیم خانه انجام می

خانه  -8به درون خانه راه بدهیم و از ورود چه کسانی اجتناب کنیم. 

چه نسبتی میان خانه و سایر ابعاد زندگی  -9را مقدس بدانیم یا نه. 
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هایی را درون خانه و کدام را  چه آیین -10اجتماعی برقرار کنیم 

بیرون آن به جا بیاوریم
6
. 

ی ترکمن را تامهای پایدار اولیهخانه
7

ی دو خواندند که نوعی خانهمی 

اتاقه بود با یک ایوان و یک الری
8

)آب انبار(. یک اتاق، اتاق اصلی  

که در  گنجه بود. عناصر فضای داخلی تقریبًا بدون تغییر ماند. همان

داد در داخل اتاق اصلی آالچیق تمام وسایل زندگی را در خود جای می

ی وسایل مورد نیازش با این اوصاف تقریبًا همه گرفت.تام هم قرار می

شد. اتاق اصلی تام جایی بود که در آن در داخل یک کمد جای داده می

شد. همچنین این اتاق محل صرف غذای اعضای ها پذیرایی میاز مهمان

های ترکمن وسعت بیشتری پیدا کرد و چند خانواده بود. به تدریج خانه

 یک خانه جای داد.خانوار خویشاوند را در 

خورد شویم اولین چیزی که به چشم میی ترکمن وارد میوقتی به خانه

ی اول راه دارد و معمواًل در ضلع جنوبی بنا پلکانی است که به طبقه

چند ورودی یک یا  ی ترکمن دارای یک ورودی اصلی وخانه گیرد.قرار می

لب محل رفت و فرعی است، ورودی اصلی در ضلع جنوبی بنا است که اغ

 ( شکل)باشد.آمد مهمانان مرد به داخل بنا می

 

 : موقعیت قرارگیری درها در پالن4 شکل
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 :پالن خانه خوزینی6 شکل   : خانه بهرام محمد خوزینی5شکل      

 

ین و نشدارای دو بخش تابستان یا خانه تجار های اعیانیخانه  

( شکل).باشند می نشین بودند. و در چهار طرف دارای ایوانزمستان
9
 

تر یک اتاق در نظر گرفته شده که با راهرویی برای هر خانواده کوچک

ها با یکدیگر و ابعاد این اتاق (شوند.ها به هم وصل میاین اتاق

 .برابرند

 
 

 یسه نسبت سطح خانه و ایوان در خانه ترکمن: مقا9 شکل

 

 ی عوام ی اعیانی و خانه : مقایسه مصالح سازه ای خانه10 شکل
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ی بزرگ کنند همگی اعضای یک خانوادهافرادی که در یک خانه زندگی می

انبار و سرویس ی ترکمن شامل آشپزخانه، آبفضاهای دیگر خانه .هستند

صورت یک حجم ای ترکمن، آشپزخانه بههدر تمام خانه .بهداشتی است

در کنار حجم  شرقی بنا و در ضلع جنوب مستقل از ساختمان جدا شده

  ( شکل)شود.از ایوان ساخته می ایساختمان و یا در گوشه

 

 : موقعیت قرارگیری آشپزخانه نسبت به پالن11 شکل

 

پذیری دارد.گرداگرد آن با  آالچیق ساختار انعطافاز لحاظ اقلیمی   

های اطراف آن را برمیدارند  نمد پوشانیده شده است .در فصل گرما نمد

تا گردش هوا و پدیده کوران در داخل ایجاد شود. در فصول سرد سال، 

کند.در  نمد در نقش عایق حرارتی از ورود سرما به داخل ممانعت می

ی  پنجره)های دوبل  با در نظر گرفتن پنجره خانه ترکمن نیز همین امر

پذیر است که باز و  است.( امکان ی داخلی چوبی ای و پنجره بیرونی شیشه

ی چوبی مانند نمد در آالچیق از ورود سرما و گرما  بسته کردن جداره

کند.  تعبیه بازشوهای مقابل هم، باعث ایجاد  به داخل جلوگیری می

وند. همچنین در تیپ خانه های اعیانی با ش کوران هوا درفصل گرما می

ایجاد یک راهروی مرکزی و پدیده مکش هوای نامساعد از ساختمان خارج 

ی ی ساخت خانهچه که بر شیوهآن (.Error! Reference source not foundشود.) می

باشد. اقلیم لیم منطقه میترکمن بیش از همه تاثیرگذار است بوم و اق

و جلوگیری از  کوران هوا ایجاد این منطقه معتدل و مرطوب است که

در این منطقه حائز اهمیت است. در گذشته  و باد مزاحم نفوذ باران

شد و نیازی به پوشانده می مدی ترکمن با ننیز به همین علت سقف خانه

وزد و  م از غرب میباد مزاحدر گمیشان ی نفوذناپذیرتری نبود. الیه

ها شرقی غربی ساخته  که این باعث شده خانه باد مطلوب از سمت شمال

شوند.
10  
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 : تاثیر جهت وزش باد بر شکل خانه ترکمن 12شکل       

 

با کف بنای اصلی  برای جلوگیری از نفوذ رطوبتدر خانه ترکمن   

 هم آالچیق چینی آجری است.در شود و این کرسی می فاصله از زمین ساخته

 های بوته و خارها انواع با آن کردن پر و زمین در گودال ایجاد با

 آن روی نیز نهایت در که شد می ایجاد زمین رطوبت با فاصله این خشک

 به رو و گسترده و باز را ها خانه پالن. گرفت می قرار نمد های الیه

ن بهره را از نسیم دریا ببرند. بیشتری تا سازند می دریا
11 

 مصالح غالب نمد و چوب بوده اما امروزه درساخت آالچیق در گذشته  

. روند می کار به بنا ساخت در رس نیز و خاک ماسه دریاییچوب، آجر، 

ترین مصالح مورد استفاده در گذشته و در حال حاضر چوب است که  عمده

چوب  ، تکنولوژی معماری و وجودو اقلیمی به دالیلی چون عوامل فرهنگی

مربوط است. وسی در منطقهنراد ر
12

برای ورود به آالچیق باید از در  

این در  عبور کرد. که منطبق بر جهت جنوب جغرافیایی است چوبی

روی در، در داخل یا خارج  های معمولی ندارد. تفاوتی با درهای خانه

برای دار شد. دور دری پشمی طرحای از جنس جاجیم آویخته مییردرآن دو

معمواًل دارای نقش نمادها و طلسمآن  که نقوش روید ورودی بوتزئین 

ی آالچیق نیز با باشد و دور تا دور بدنهزخم میهای دفع بالیا و چشم

ای از گاهی گوشه شود.ها تزئین میی نواری دیگری با همان طرحبافته

دادند و ها اختصاص میها و بزغالهسمت راست را به فضای نگهداری بره

در خانه ترکمن نیز  کردند.ها جدا میی قسمتیری از بقیهرا با حصآن

ورودی اصلی در ضلع جنوبی بنا قرار دارد و محل نگهداری دام در 

 ( شکل) نزدیکی ورودی و به صورت مجزا قرار دارد.

                                                 
11

5، ص1387واحدی،    

12
19پاپلی یزدی، وثوقی، لباف خانیکی،ص    
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ها بود. ن کفشدرست جلوی در ورودی محل کند ورود به داخل فضابعد از 

ی تاریم قرار میی چوبی را بین دو دهانهدر باالی در ورودی قطعه

دادند که جالباسی یا سیریق
13

نام داشت که ترکمن بعد از ورود به  

در خانه ترکمن نیز  داد.های خود را بر روی آن قرار میآالچیق لباس

 گیرند. کنار در ورودی محلی برای رختکن در نظر می

 

 نسبت ورودی و  فضای رختکن در خانه و آالچیق ترکمن :14 شکل

 

)این نوع دار قالی ی سمت راست ورودی دار قالی خوابیدهدر گوشه 

علت قرارگیری دار قالی  بر روی زمین قرار داشت. مختص ترکمن هاست(

در این بخش تسلط زن ترکمن همزمان به فضای داخل و خارج آالچیق و 

باشد)طبق یک سنت  پشت به ستاره ی بدیمن می همینطور قرارگیری در جهت

های  ی بدیمن قالی راببافد تا نخ ترکمنی بافنده باید پشت به ستاره

سمت  در و(ی آذوقهمحل ذخیرهانبار)سمت چپ ورودی  آن پاره نشود(. 

                                                 
ceiriq

13
  

 : تقسیم بندی فضای داخلی آالچیق13 شکل
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ذخیره یبشکه( و چلک)ی شیر و پنیر و کرهجایی برای تهیه)چالیراست، 

)گنجه هایی برای قراردادن ظروف   ( و بورتلرالر)کمد ظروف ( و ورتهی آب

ی آالچیق قرار داشتند. وسایل  و رختخواب و لباس( در کنار دیواره

گرفتند و فضای نشستن و  ها قرارمی زندگی دورتادور و در کنار دیواره

ی ترکمن نیز همین الگو  فعالیت ساکنان در مرکز فضا بود که در خانه

چیق ترکمن در مرکز فضا بود و بقیه بکار رفته است. اجاق در آال

گرفتند. در آشپزخانه امروزی ترکمن نیز  ها حول آن شکل می فعالیت

تواند برگرفته از سبک زندگی گذشته  قرارگیری اجاق در مرکز فضا می

 آنها باشد.

 

 :چیدمان فضای داخلی آالچیق و خانه ترکمن15 شکل

 

 

 : محل قرارگیری اجاق16 شکل

 

. زنان تابع مردان و زن ارزش بسیار متفاوتی داشتند در گذشته مرد

خوردند. فضای نشیمن مردان و مهمانان  بر سر یک سفره غذا نمی بودند،

نشستند. در  در چپ آالچیق می و کودکان در سمت راست آالچیق بود و زنان

. قسمت زنان محل پخت خوراک بود قسمت مردان بخش نگهداری غله و آرد

الررتهبود و حد فاصل و
14

و اجاق محل نشیمن زنان بود. در بخش زنان  

های کوچکی به نام بورتلرگنجه
15

قرار داشت که درون آن ظروف و وسایل  

                                                 
14

 Vartehlar 

15
 Burteler 
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بخش مرکزی و (  شکل)داشت. ود و باالی آن رختخواب قراربآشپزخانه 

می که به آن غایراباشیها بود دور تا دور اجاق محل پذیرایی مهمان

مرز مشخصی برای  د.یک فضا بو آالچیق،در صرف غذاو  نشستن گفتند. محل

جدا کردن این دو فضا وجود نداشت. در همین محل زن به انجام امور 

و سرانجام بخش انتهایی آالچیق که  ختپردا روزمره و کارهای دستی می

های که در آالچیقشد ضلع شمال آن بود به محل خواب اختصاص داده می

یتای به نام تچندخانواری به هنگام خواب پرده
16

در آن برقرار می 

این فضا در بخش  کرد.ها جدا میکردند که فضای خواب را از سایر قسمت

ی ترکمن  شمالی آالچیق و در امتداد محور ورودی قرار داشت .در خانه

رودی قرار نیز فضای خواب در بخش شمالی اتاق و در انتهای محور و

 دارد.

 

 بندی فضای روز و شب در آالچیق و خانه ترکمن : تقسیم17 شکل

 

 

 :چگونگی قرارگیری وسایل زندگی در بورچتلر18 شکل

 

های ی فعالیتطور کلی فضای داخلی مساحت کافی برای انجام همهبه

شد که یک کمد ترکمن را دارا بود. مبلمان داخلی شامل بورتلر می

هایی برای قرار دادن ظروف و وسایل زندگی و در باال هبزرگ با قفس

ها بود. بیشتر وسایل زندگی در توبرهجایی برای رختخواب
17

هایی از 

شد. و هر توبره با طرح خاص خود مختص یک ی تارم آویخته میدیواره

ی وسایل خیاطی دسته از وسایل و ابزار زندگی ترکمن بود مثاًل توبره

آرایشی بافتی متفاوت داشتند. در خانه ترکمن نیز  ی وسایلیا توبره

                                                 
16

 Toti 

17
 turba 
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انواع طاقچه و رف با تقسیمات و اشکال متفاوت همان کاربرد را حفظ 

 اند. کرده

 

 ی ترکمنی در معرض دید و متمایز شده است : همه چیز در آالچیق و خانه19 شکل

 

به  و بسیاری از عناصر محیط طبیعی ترکمن است منبع الهام ،طبیعت

که حضور دارند. در محیط زندگی او اش  خانه در فضای انتزاعیشکل 

و نقش آن را  دکردن پرندگان شکاری بر فراز آسمان پرواز می است صحرا

جانوری است که در صحرا  ،کرد. قوچ بر نمد و گلیم و قالی ایجاد می

این موجود برای ترکمن مقدس است. شاخ قوچ را نماد برکت .حضور دارد

نقشی از  روی نمدهای کف آالچیق ای نمونه برداند که بر ییمنی م و خوش

اش وقتی دیگر جایی برای  بعدها در خانه ( شکل)کشد. به تصویر می آن

ها و  کشید یا سر ستون نمد نبود این نقش را بر سطح دیوار می

در هر  ( شکل   )ند.های پنجره تا همان حس قبل را تداعی ک کتیبه

 فرهنگی یک شی برای رماندن ارواح شیطانی مورد استفاده است.

 

                                 

 :سرستون چوبی به شکل شاخ قوچ21 شکل   :نمد با طرح شاخ قوچ20 شکل

 

، آسمان مظهر کرد میی که در طی قرون در صحرا زندگی برای یک ترکمن

اش  خواسته آسمان را به درون خانه . او میاست هایش بوده تجلی آمال

 سقف. بیاورد. همین باعث شده تا آالچیق فرم گنبدی به خود بگیرد

به سوی آسمان نظر دارد و آسمان را قاب کرده است. ساختارش  آالچیق

های تارم و نمد  الی الیه های نور از البه های است که روزن به گونه

درونش به شدت با بیرون است و  های نوری همانند آسمان خلق کرده نقطه

های درونی  دیواره، هرچند خود را جدا کرده است. است گره خورده

 40تا  20متر با پهنای  15تا  10های  آالچیق را با گالن)قالی

شدند( و  آالچیق استفاده می سانتیمتر که برای آرایش جدار درونی

انواع دیگر بافته ها به صورت افقی در ارتفاع به سه قسمت تقسیم 
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زندگی ها محل تجلی زمان است.  همچنین آالچیق برای ترکمنکرده است.  

 ها بسیار اهمیت در زندگی ترکمن عامل زماننشینی باعث شده که  کوچ

 ند یک تقویم عمل کند ومان ساختند که ای می . آالچیق را به گونهیابد

بیانگر زمان باشد.
18
  

 

 

 

کردند که در آن  ها در همان اتاقی پذیرایی می ها از مهمان ترکمن

در  کردند. اما ضلع شمالی اتاق محل پذیرایی از مهمان بود. زندگی می

ی فعالیت زن خانه و حریم عمومی  ی ترکمن حریم خصوصی یعنی عرصه خانه

در آالچیق  ( شکل)شوند. نان در آن پذیرایی میجایی که مردان و مهما

بخش زنانه )آشل بوری یا ی خصوصی عرصه
19

( محل پخت خوراک بود. ظروف و 

وسایل آشپزخانه همچنین رختخواب و وسایل قالیبافی در این عرصه 

)آشلیق بوریگرفت. بخش مردانه قرار می
20
نبار غله و آرد که در آن ا (

هم بود، محل نشیمن مردان بوده و مهمانان نیز در همین بخش پذیرایی 

 شدند.  می

 

 :تفکیک عرصه عمومی و خصوصی23 شکل

های یک خانواده بزرگ در امتداد یک خط مستقیم بود  در گذشته آالچیق

ها و بعد آالچیق پسر  سفید یا پدر خانواده در ابتدای آن که آالچیق ریش

ارتباط فامیلی بسیار محکمی میان  ( شکل)گرفت. تر قرار می بزرگ

هایشان را در کنار  که باعث شده خانهشت های ترکمن وجود دا خانواده

های  های ترکمن به صورت اتاق همین الگوی مسکن در خانه هم بسازند.

                                                 
18

20،ص 1370کسرائیان،   

19
 ashelburi 

20
 ashliqburi 

 : فرم تزئینات داخلی مسکن ترکمن22 شکل
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از یک  هیک خانوادانه ترکمن اندازه در کنار هم شکل گرفت.در خ هم

 ترین مسن شد که همه در کنار هم تحت نظارت ی بزرگ تشکیل می خانواده

کردند. مرد خانواده زندگی می
21

ی پسرها حتی بعد از ازدواج تابع  همه

ی پدر صاحب یک اتاق  باشند و خانواده هر پسر در خانه فرمان پدر می

 .نواده وجود داردی اعضای خا شود. یک آشپزخانه برای همه می

 

 ی زندگی ترکمن در آالچیق و خانه ترکمن :شیوه24 شکل

 

 

 نتیجه

شود.  معماری بازتابی از زندگی است و زندگی در معماری متجلی می

گاهی این معماری به شکل یک مسکن متحرک و با حداقل عناصر فضایی و 

تمام  ی دائم و با گیرد و گاهی نیز در یک خانه مبلمان داخلی شکل می

شود.آنچه در این پژوهش اهمیت  گر می امکانات و عناصر فضایی جلوه

های مختلف گاه در  ی زندگی ترکمن است که با ابزار یافت همان شیوه

یابد.  ساختار اوی و گاهی در معماری و معماری داخلی خانه جریان می

ه او به طور کلی شیوه زندگی ترکمن در اوی عینا  آداب و رسوم و سنت

ای بر آن وارد شود با وجود  اش انتقال یافت بدون آنکه خدشه ه خانهب

های روس  آنکه کالبد خانه ترکمن تا حد زیادی بر اساس الگوی خانه

ی زندگی بومی ترکمن جریان  ساخته شده بود اما در داخل این فضا شیوه

های فضای  ها و نیاز توان به کاستی ها می یافت. با شناخت از این ویژگی

عماری خانه ترکمن دست یافت تا بتوان در معماری خانه ترکمن زندگی م

 ( شکلاصیل ترکمن را جاری کرد. )

 

                                                 
21

19، ص1387رفیع زاده،   
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 :نمودار بررسی روند تبدیل آالچیق به خانه ترکمن25 شکل
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