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  هاي روستایی براساس نگرشتحلیل روابط فضایی خانه
  اجتماعی (مطالعه موردي: روستاي کوهپر)-فرهنگی

 
  **سهیال احمدي، *نتاج وحید حیدر  

 

  11/07/1396                                        تاریخ دریافت مقاله:                                                                                                          
  16/02/1398                                                                                                                                       تاریخ پذیرش مقاله:           

  چکیده  
یکسان نیست. یکی از ها  آن گذارند که میزان اهمیت و تأثیرگذاري همه هاي روستایی تأثیرگیري فضاهاي خانهعوامل متعددي در شکل

وجود  روستاییهاي باشد که رسیدن به درك فضایی و مفاهیمی که در معماري خانهاجتماعی می -، عوامل فرهنگیاین عواملترین مهم
 گیري روابطسازد. بنابراین در نوشتار حاضر سعی شده است تا با تعیین جایگاه و اهمیت عوامل مذکور در شکلدارد را امکان پذیر می

هاي اجتماعی و فرهنگی بر شکل خانه تشریح شود. مبانی و چهارچوب نظري این پژوهش هاي روستایی، نحوه تأثیر نگرش فضایی خانه
اي انجام پذیرفته و سپس جدولی براي چگونگی تأثیر  آوري اطالعات به روش کتابخانهتحلیلی بوده و جمع -از روش تحقیق توصیفی
هاي حاصل در اساس نظر متخصصان تدوین شده است. در ادامه، یافته هاي روستایی بر ابط فضایی خانهگیري رونگرش مذکور در شکل

مطالعاتی از معماري روستایی شمال  عنوان نمونه هاي روستایی غرب استان مازندران یعنی منطقه کوهستانی شهرستان کالردشت بهخانه
ایج به سایر روستاهاي کوهستانی منطقه، روستاي کوهپر با قدمت بیشتر و سه خانه ایران، مورد بررسی قرار گرفته است. جهت تعمیم نت

 میدانی اساس مطالعات شود. اطالعات این بخش برتر از این روستا در سه گونه متفاوت انتخاب شد که در تمامی منطقه تکرار میقدیمی
ها عناصر  که در آن صورت جداولی تیجه رسید. در نهایت نتایج بهروستا (عکس، نقشه و مصاحبه) استخراج و با استدالل منطقی به ن در

صورت شکلی ارائه و نتایج  بندي مشخص شده، در جدولی بهصورت دسته ها بهفضایی و سازمان فضایی در ارتباط با روابط فضایی خانه
اجتماعی در پاسخ به  -دهد که نگرش فرهنگیحاصل از تحلیل فضایی در این جداول، از نمودار توجیهی بهره گرفته شد. نتایج نشان می

کند. این نمود در روستاي مورد نظر، هاي روستایی نمود پیدا میگیرد و در روابط فضایی خانهمادي انسان شکل می نیازهاي مادي و غیر
گرفته است و مشخص بیشتر در محرمیت و جداسازي حریم عمومی و خصوصی (مهمان و خانواده) قبل از ورود به داخل خانه صورت 

هاي روستایی است مهم روابط فضایی خانهد بلکه ها در خصوصی یا عمومی بودن فضا هیچ تأثیري ندارشده است که بررسی عمق فضا
  یابد.اساس این دو فضا سازمان می که بر
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  مقدمه   
ي روسـتایی عوامـل   هـا  خانـه هاي فضا گیري شکلدر 

عوامـل  عنـوان   بـه طور کلی  رد که بهگذا میمختلفی تأثیر 
شـوند.  مرتبط با طبیعت و مرتبط با انسـان شـناخته مـی   

جغرافیـایی و  عوامل طبیعی همان اقلـیم و خصوصـیات   
باشد که در ساختار کالبدي روستا حتی مصالح بومی می

رد و عوامل مرتبط بـا انسـان همـان عوامـل     گذا میتأثیر 
ي هـا  خانـه فرهنگی و اجتماعی است که روابط فضـایی  

دهد (خاکپور و عشـقی،  روستایی را تحت تأثیر قرار می
واقع نـوعی ارتبـاط    ). فهم ارتباطات فضایی در4: 1393
بین مصرف کننـده و فضـاي مـورد نظـر اسـت.       خاص

با شناخت ارتباطـات فضـایی و روابـط     توان میبنابراین 
هـا را بـاز شـناخت و     کننـده، آن اجتماعی افراد مصـرف 

شناخت روابط اجتماعی در فضـاها بـه معنـی شـناخت     
کننـدگان در داخـل فضـاها اسـت      هـاي مصـرف  فعالیت

ریف همـان  ). ایـن تعـا  107: 1392(معماریان و طبرسا، 
عنوان  را به آن  الگوي زیستی پنهان است که هانس و هیلر

یک تعریف پایه براي رسیدن به هدف خود کـه تحلیـل   
را جنوتایـپ   کننـد و آن روابط فضایی است معرفـی مـی  

 کـاربرد  شناسـی  زیست در که است اينامند. این واژهمی
 در کـه  اسـت  اطالعـاتی   مجموعـه  آن، کلی معناي .دارد

موجـود وجـود دارد و ایـن    » گونه«یا  "نوع "  کی درون
اطالعات درونی است کـه بـر فـرم شـی حکومـت دارد      

ــان  ( ــهیلی و عارفی ــناخت  477: 1395، س ــابراین ش ). بن
الگوي پنهان موجـود در کالبـد بنـا، بـه معنـی شـناخت       

افتـد  روابط اجتماعی است که در داخل فضاها اتفاق می
ذشـته بـا همـاهنگی    ). معمـاري گ 77: 1381(معماریان، 

دنبـال حفـظ    تمام شرایط محیطی و نیازهاي سـاکنین بـه  
کننده هویت اجتماعی و فرهنگـی   آسایش کاربران و بیان

ي امروزي بدون ها خانههاي تقلیدي ها بوده اما فرایند آن
ي هویتی، فرهنگی، خاطرات فـردي و  ها ارزشتوجه به 

ر جمعی و شیوه زندگی اصیل ساکنان، بحـران هـویتی د  
 Aly and(همـراه داشـته اسـت     ي امـروز را بـه  هـا  خانه

SHafik, 2011.(  ي هـا  خانـه با توجه به اینکه سازندگان
اي دوسـتانه بـین   روستایی تالش کردند تا با ایجاد رابطه

محیط، فرهنگ و فرم معمـاري، فضـاهاي زنـدگی را در    
از روابـط   تـوان  مـی ، جهت انسـانی شـدن سـوق دهنـد    

ي امروزي بهره بـرد  ها خانهمعماري فضایی این بناها در 
ــان،  ــدایت، طبائی ــه). 36: 1391(ه ــا خان ــتایی ه ي روس

مناسب از یک فضـاي   کوهپر در بخش کالردشت نمونه
ــه    ــک منطق ــوي در ی ــادي و معن ــا آســایش م ــدگی ب زن

تـوجهی بـه    که امـروزه بـی    طوري هباشد. ب کوهستانی می
ي ها ارزشحدي زیاد شده است که تمامی  به ها خانهاین 

فرهنگی و اجتماعی و مفاهیم درونـی و روابـط فضـایی    
ها در معماري امروز از بین رفته اسـت. ایـن نوشـتار     آن

بـه   ،سعی بـر آن دارد تـا بـا نگـاه کـاربردي بـه گذشـته       
ي هــا خانــهاطالعــات درونــی کــه در فضــاي معمــاري 

هـا شـده    آن گیـري  شـکل روستایی نهفته است و باعـث  
ــت ــات ، اس ــد و تجربی ــت یاب ــک   دس ــته را در ی گذش

عنوان مرجعـی مهـم    بندي منظم و به زبانی ساده به دسته
در دسترس دانشـجویان  ، براي درك بهتر فضا و معماري

معماري قرار دهد. در این پژوهش ابتدا به پیشینه نگرش 
اجتمـاعی و تحلیـل روابـط فضـایی پرداختـه       -فرهنگی

ی و در آخر نتایج به دست آمده از روابط فضـای  شود می
ي قدیمی روستاي کـوهپر کالردشـت در غـرب    ها خانه

ــدران در یــک دســته مــنظم  بنــدي شــکلی اســتان مازن
  .گردد میصورت نمودار توجیهی ارائه  به

  

  پرسش پژوهش
. نگرش فرهنگی و اجتماعی چه تـأثیري بـر تحلیـل    1

  ي روستایی دارد؟ها خانهروابط فضایی 
ن ي روسـتایی مازنـدرا  هـا  خانـه . روابط فضـایی در  2

  چگونه است؟
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  روش پژوهش
براي انجام این پژوهش، اطالعات مورد نیاز با استفاده 

تحلیلی و استدالل منطقی و مطالعـه   -از روش توصیفی
موردي، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. در  میان

این راستا در قسمت اول، پیشینه پژوهش و تعـاریف در  
کیفـی و مطالعـات   رابطه با موضوع با استفاده از رویکرد 

هــاي انجــام شــده  اي و بــازنگري در پــژوهش کتابخانــه
صورت گرفته است. در قسمت دوم، در بخش عملی بـا  

موردي، اطالعات نظري ایـن نوشـتار   روش مطالعه میان
ي روسـتایی شـمال ایـران در غـرب اسـتان      هـا  خانـه در 

 مازندران در منطقه کوهستانی کالردشت ارزیابی گردید.
ا به یکـی از روسـتاهاي ایـن منطقـه بـه نـام       دراین راست

هــاي روســتاي کــوهپر در کالردشــت مراجعــه و نمونــه
انتخاب شده در این روستا با ابزار مشـاهدات میـدانی و   
برداشت نقشه و عکسبرداري تحلیـل شـد و درآخـر بـا     

ي مـذکور و افـرادي کـه در آن روسـتا     هـا  خانـه ساکنان 
اشـته و از  سـاکن بـوده و مـدت زیـادي در آن اقامـت د     

اطالعات کافی برخوردار بودند مصاحبه شد. براي اینکه 
هاي بررسی شده را بـه  بتوان نتیجه مطالعات روي نمونه

سایر روستاهاي کوهستانی منطقه تعمـیم داد، روسـتایی   
و سـه خانـه   باشـد  انتخاب شد که قدمت بیشتري داشته 

در سه گونه متفـاوت انتخـاب شـد کـه در تمـامی ایـن       
ي موجـود  ها خانهو نسبت به سایر  شود میرار منطقه تک

هاي نظري تر است. در نهایت یافته در این روستا قدیمی
این نوشتار با استفاده از روش اسـتدالل منطقـی تحلیـل    

هـا عناصـر    کـه در آن  صـورت جـداولی   شد و نتایج بـه 
فضایی، سـازمان فضـایی و تحلیـل فضـایی (بـا کمـک       

  .ه است، ارائه گردیدودداده می شنمودار توجیهی) نشان 
  پیشینه پژوهش

 -گـذاري عوامـل فرهنگـی   در دنیاي معاصر مبحث اثر
و   1950هـاي   هـا در دهـه  اجتماعی بر کالبـد سـکونتگاه  

 هـاي علـوم  عنوان رویکردي غالب در پـژوهش  به 1960
 اجتماعی مطرح شده است. از حـدود سـی سـال پـیش    

با نگرش  2و راپاپورت 1کنون محققانی چون پاور الیور تا
اجتماعی خود به موضوعات معماري،  -خاص فرهنگی 

اند. راپـاپورت در  عمیق پرداخته  طور فرهنگ و جامعه به
فرهنگی بر شکل بنا، بر -خصوص تأثیر عوامل اجتماعی

هـا و نـوع آن    اسـاس نیـاز  بر، این باور است که شکل بنا
هـاي  نبوده، بلکه مبتنی بر پاسخی است کـه در فرهنـگ  

و معتقـد اسـت کـه شـکل      شـود  مـی ه آن داده مختلف ب
معمـاري قبـل از هرچیـز بـه فرهنـگ آن وابسـته اسـت        

 کـه راپـاپورت   گونه همان .)4: 1393(خاکپور و عشقی، 
 و و گـروت » اسـت  معنـا  داراي فضـا «است  داشته  بیان

 بـه وجـوه   محـیط  توجـه طراحـان   لـزوم  بـر  نیـز  وانگ
: 1969، 3انـد (راپـورت  نمـوده  تأکیـد  فرهنگی-اجتماعی

 ). از50: 1395، بـه نقــل ازمـداحی و معماریــان،   82-46
 ارتبـاط  منظـور فهـم   باید تحلیل روابط فضایی به رو این
فضاهاي ساخته شـده و ابعـاد فرهنگـی آن     طراحی بین

 در روابط اجتمـاعی فضـا   تحلیلمورد بررسی قرار گیرد. 
 جولیـان  هیلیـر و  بیـل  ،4توسـط اسـتدمن   1970دهه  اوایل

 هـا  از سـال  پس معماري در مدرسه همکارانشان و 5هانسن
مطرح شـد کـه    بومی سکونت فضاهاي هايدر فرم مطالعه

ها پی بـردن بـه روابـط اجتمـاعی در فضـا       هدف اصلی آن
مانند ایجاد حریم ها و درجه خصوصـی و عمـومی بـودن    

زادگـان و معماریـان   باشد. در ایـران نیـز عبـاس   ها میفضا
کـه بـه تحلیـل روابـط فضـایی بـا       اند اولین محققانی بوده

  اختند (همان).دتوجه به عوامل فرهنگی و اجتماعی پر
هـا صـورت   گوناگون در تحلیل فضا موردي مطالعات

ــه ــال دانشــجویانیگرفتــه اســت ب ــه،  در عنــوان مث ترکی
انـد و بـا   کـرده  تحلیل و تجزیه را ترکیه کشور يها خانه

هی از برداشت تعداد زیادي خانـه و تهیـه نمـودار تـوجی    
  اند.  پرداخته آن فضاهاي ها به ارزیابی اجتماعی از آن
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 هـا  خانـه  ایـن  در کـه  دهـد مـی  ها نشان نمودارهاي آن
 اسـت  کـدام  فضـا  تـرین عمـومی  و تـرین خصوصـی 

 همچنـین بـالل در سـال   ). 1392: 109(معماریان، طبرسا، 
تأثیر نگـرش اجتمـاعی، فرهنگـی و مـذهبی      2007و  2003

فضـا و   گیـري  شـکل ستاي موزانبیت الجزایـر را در  مردم رو
ي آن روستا بررسـی کـرد. او  اذعـان داشـت     ها خانهساختار 

اسـاس کـاربران بـه دو عرصـه مهمـان مـرد و        بـر  ها خانهکه 
انــد کــه علــت اصــلی آن فرهنــگ و  ســاکنین تقســیم شــده

 ).Bellal, 2013(باشـد  اعتقادات مذهبی ساکنان روسـتا مـی  
ــ  ــر آن در پ ــالوه ب ــان  ژوهشع ــر معماری ــی، دکت ــاي ایران ه

 طـور  ایـن  و زنـد ) یک خانه در ماسوله را مثـال مـی  1384(
کـه   درحـالی  دارد را عمق بیشترین که بالکن کند میاستدالل 

 بـه  پیشـنهاد  ادامـه  در نیسـت و  خانـه  فضاي ترینخصوصی
 جـدا  بخشـی  صـورت  بـه  گراف دو توسط خانه این بررسی

 زمسـتان ارائـه   و تابسـتان  فصل توجیهی براي گراف از شده
) نیـز بـه سـازمان    1393جعفـر (  است. سـیادتان و پـور   داده

و  اتـاق  چغـم،   هـا  اي در ماسـوله پرداختنـد. آن   فضایی خانه
راه  و بـالکن  داالن، و خصوصـی  فضاهاي عنوان را به  سومه
انـد   شناسـایی کـرده   نیمه خصوصـی  فضاهاي عنوان به پله را

). همچنین طباطبـایی مـالذي   39: 1393جعفر، (سیادتان، پور
بنـدي فضـایی هماهنـگ بـا     ) براي پیکره1394و صابرنژاد (

ي روسـتایی الفـت از   هـا  خانهروابط اجتماعی و فرهنگی در 
ترسیم نمـودار تـوجیهی بهـره بردنـد. آنـان بـه ایـن نتیجـه         

ي منطقه، در کل داراي عمـق کـم و تـک    ها خانهرسیدند که 
همـان در کمتـرین عمـق و    اي که فضـاي م الیه بوده به گونه

ــت  ــادگیر و در نهای ــس از آن ب ــع شــده اســت   ،پ ــاق واق ات
هــا  ). بعــد از آن75: 1394(طباطبــایی مــالذي و صــابرنژاد، 

هـاي روابـط   ) به واکاویی پیچیـدگی 1396رکنی و احمدي (
ي بـومی  هـا  خانهاجتماعی و فرهنگی مستتر در ساختار پالن 

دارد کـه   ان مـی هـا بیـ   هـاي آن  یافتـه  .مشهد پرداختـه اسـت  
فعالیـت افـراد    هاي همکف کارکردي چندگانه براسـاس  اتاق

عنوان فضـایی بـاز    ایوان به خانه دارد و فضاي بهار خواب و
مکمل فضاهاي بسته است. همچنـین هشـتی منقطـع کننـده     

جــدول عرصـه عمــومی از عرصـه خصوصــی خانـه اســت.    
 نمودار توجیهی دو خانه در ماسوله، یـک نمونـه از   1شماره 

ــه  ــوجیهی خان ــودار ت ــم،   نم ــت در قش ــتاي الف اي در روس
اي  اي در روستاي موزانبیـت الجزایـر و همچنـین خانـه     خانه

  دهد. بومی در مشهد را نشان می
  مبانی نظري پژوهش
بـا موضـوع   مرتبط مفاهیم و تعاریف درادامه این مقاله 

 -کــه در ارزیــابی روابــط فضــایی بــا نگــرش فرهنگــی 
روستایی محـدوده مـورد مطالعـه    ي ها خانهدر اجتماعی 

  .اندشدهتبیین ، است کار رفتهبه
  ي روستاییها خانهویژگی روستا و 

هاي پایدار و بسیار کهن سکونت روستا یکی از عرصه
جمعی انسان است و شامل فضاهاي عمومی اسـت کـه   

(خـاکپور، شـیخ    گیـرد  میزندگی اجتماعی در آن شکل 
سـتایی را مشـاهده   ). وقتی بناهاي رو233: 1390مهدي، 

اما حقیقت ایـن   رسندنظر ساده و ابتدایی می می کنیم به
که تمـام    اند ها توسط مردمی ساخته شدهاست که این بنا

اند و از تمـامی   ها بکار گرفته توانشان را براي ساختن آن
هـا اسـتفاده    روابط موجود بین خودشـان در سـاختن آن  

رگــاه فــردي ). در گذشــته ه9: 1390انــد (زرگــر، کــرده
تـرین و  پیچیـده  در یکـی از  اي بسـازد،  خواست خانه می

هـاي زنـدگی خـود، درگیـر      گیـري  ترین تصـمیم طوالنی
عهــده  . و مســئولیت شــکل نهــایی خانــه را بــهشــد مــی
در واقع همان کسـی کـه   ). 70:  1382(فتحی،  گرفت می

فرم را ساخته نـه تنهـا همـان شخصـی اسـت کـه در فـرم        
اي نزدیــک و ه عــالوه بـر آن رابطــه بلکــ کنـد  مــیزنـدگی  

ــه     ــر ب ــه منج ــود دارد ک ــرم وج ــین او و ف ــز ب ــاص نی خ
ــدد  ــازماندهی مج ــع  وس ــجزیرف ــده وی ــی کنن  ات ناراض

  ).58: 1384(الکساندر،  شود میپیشرفت دائمی  موجب
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  الگو  منبع تصویر  معرفی

  
نمودار توجیهی  - 1شکل

  اي در ماسوله خانه

  
کتاب سیري در مبانی نظري 

  417: 1384معماریان، 

  
  
  
  
  
  
  

  
نمودار توجیهی  - 2شکل

  اي در ماسوله خانه

  
سعید رضا سیادتان و محمد رضا 

  32: 1392جعفر،  پور
  

 توجیهی نمودار - 3شکل
در روستاي الفت در  اي خانه

  قشم

ژاله  فاطمه طباطبایی و مالذي
    79: 1394، صابرنژاد

  

 بالکن
)3،4،3،2،1(  

 چغم
)2،2،1،1،1(  

 داالن
)4،3،3،2،1(  

 اتاق
)3،2،1،1،1(  

 سومه
)3،2،2،1،1(  

 پله
)3،2،2،1،1(  

ترتیب ارتباط فضاها نسبت به سازمان فضایی (از 
 بیشترین درجات عمق تا کمترین درجات عمق)

داالن<بالکن<سومه=پله<اتاق<چغم  

  

  .انواع نمودار توجیهی. 1 ج
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  اجتماعی   -گینگرش فرهن
هاي نگرش اجتماعی و فرهنگـی در معمـاري را   ریشه

شناسـی جسـتجو   و فرهنـگ  شناسی جامعهباید در علوم 
هــاي مختلــف شناســان، مقیــاسکــرد. موضــوع جامعــه

اجتماعات انسانی از یک فرد تا خانواده و مجموع چنـد  
و محققـین معمـار در تعـاریف     گیرد میخانوار را در بر 
هـاي  ها و کـردار بر آداب و رسوم، سنتمتعدد فرهنگ، 

هـا در معمـاري    اجتماعی، افکار و اعتقادات و نقـش آن 
ــان،   ــد (معماریـــ ــز دارنـــ ). 373-370: 1384تمرکـــ

عنوان یک علم در نگـاهی گسـترده، بـه     به شناسی جامعه
ها نظـر دارد و   هاي متقابل آنروابط جمعی افراد و کنش
ر و محیط پیرامون ها با یکدیگبر این اساس تعامل انسان

هاي اجتماعی و خصوصـیت فضـایی کـه در آن    و رفتار
  هاي فردي و . آنچه رفتارکند میرا معرفی  کند میزندگی 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

سازد متأثر از نگرش فرهنگـی   ها را میاجتماعی انسان
هـاي  هـاي اجتمـاعی از نـوع کـنش    ها است. رفتارانسان

  گی است که در معماري تأثیرهاي فرهنمعنادار در پدیده
). شـاین  232: 1390رد  (خاکپور، شیخ مهدي، گذا می

ــک   ــگ، ی ــوم فرهن ــر مفه ــراي درك بهت ــاپورت ب  و راپ
عنوان عوامـل   را به ها ارزشارائه دادند. شاین  بندي سطح

اساسی یا الیـه درونـی و مظـاهر فرهنـگ (شـامل همـه       
س شـنود و لمـ  بیند، مـی هایی است که یک نفر می پدیده

و سپس بـه   هرونی معرفی کردیعنوان الیه ب ) را بهکند می
سطح واسطی تحت عنوان هنجارها و قواعد رفتاري بین 

 بنـدي  سـطح همچنین راپـاپورت در   .کند میها اشاره  آن
ارتبـاط بـا    خود براي محدود کـردن مقولـه فرهنـگ در 

مقولـه   هـا و ابعـاد پنهـان   شکل خانه، ابتدا به کشف الیه
عنـوان  را بـه  هـا  ارزشاختـه اسـت و سـپس    فرهنگ پرد

  الگو  منبع تصویر  معرفی

توجیهی  پالن و نمودار - 4شکل
اي در روستاي موزانبیت  خانه

  الجزایر
Bellal, 2013: 9  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  .انواع نمودار توجیهی. 1ادامه ج 
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عوامل اصلی سازنده شیوه زندگی معرفی کرده است که 
هـا   هـا و چگـونگی انجـام آن   با جهت دادن بـه فعالیـت  

گذارد (یزدانفر صورت بالفصل بر شکل خانه تأثیر می به
اذعان داشـت   توان می).  بنابراین 21: 1392و همکاران، 

و زمانی خود گویاي نگرش که هر بنایی در بستر مکانی 
 گیرد میفرهنگی و اجتماعی ساکنان خود است که شکل 

مانـد.  و این مفاهیم همـواره در طـول زمـان پایـدار مـی     
بنابراین تحلیـل روابـط فضـایی بـا ایـن نگـرش کمـک        
بســزایی در فهــم ســنجش رفتارهــا و روابــط اجتمــاعی 

اي که تحلیل روابـط فضـایی بـا نگـرش     . به گونهکند می
گی و اجتماعی در یک گونه معماري بـا مطالعـه و   فرهن

باشد. می پذیرآشنایی با فرهنگ زادگاه آن معماري امکان
درواقع معماري روستایی تبلور همین فرهنـگ وآداب و  

یم بـه  تـوان  مـی رسوم  اجتماع روستایی اسـت و زمـانی   
فضاهاي خانـه روسـتایی دسـت پیـدا      گیري شکلدالیل 

داشته باشیم کـه فرهنـگ و   کنیم و درك صحیحی از آن 
ي روستایی را مورد بررسی قـرار  ها خانهروابط اجتماعی 
  ). 60: 1390دهیم (طالقانی، 

  

  فضا و روابط فضایی
فضا عامل اساسی در معماري است. تملـک فضـا بـه    
معنی توان دید بنا و یافتن کلید فهم و شناخت آن است. 
 حضور در فضا و تجربـه آن از نزدیـک، جزئـی از فضـا    

تـرین  شدن و نظاره نمودن فضا با حرکت در آن، مناسب
ابزار فهم و درك و تجربـه معمـاري اسـت (معماریـان،     

هـاي بصـري و حرکتـی     ). این ویژگـی 243-254: 1384
دهنده فضاي معماري و انسان در فضاي معماري،  شکل

 ماهیت دو انسانی فعالیت روابط اجتماعی است. فضا و
بلکه یک ماهیت واحد هستند مستقل و متفاوت نیستند. 

 هـاي ویژگـی  که این ماهیت واحـد مسـتتر در انسـان و   
 گیـري  شـکل  جـوهر  واقع در او است. بصري و حرکتی

هاي حرکتی فضا و روابط انسانی، هر دو انسان و ویژگی

). به همین 87: 1394(همدانی گلشن،  و بصري او است
 دلیل فضا و معماري دو همزاد توأمان هستند کـه سـخن  

گفتن از یکی بدون حضور دیگري ممکن نیسـت. درك  
معماري با حضور انسان در درون یا بیرون فضا صورت 

  . خــاطرات و ذهنیــات گذشــته مــا از فضــا و گیــرد مــی
مکان نیـز در ادراك مـا از فضـا مـوثر اسـت (عمـومی،       

هــایی کــه انســان انجــام ). همچنــین فعالیــت13: 1376
 هداراي جنب او کارهاي ینبنابرا دارد، فضا به دهد نیاز می

و  تصـورات  بـه  بتوانـد  بشـر  که این فضایی است. براي
 و اشـیاء  بـین  روابـط  بایـد  بخشـد،  عینیت ذهنیات خود

  در هـا را  و آن کـرده  درك گرفتـه  قـرار  آنچه در محـیط 
مفهومی  فضـایی هماهنـگ نمایـد. بنـابراین فضـا       قالب

 هـا بـا  ارتبـاط میـان انسـان    هصورتی جامع و دربرگیرند
از چنـین   یکدیگر و محیط است. معماري نیـز برگرفتـه  

نیازي است و تجربه فضایی است که تمـامی ارتباطـات   
پور، شوند (سرتیپیبر مبناي آن شکل یافته و سنجیده می

ــه11: 1390 ــه در   ). مجموعـ ــانی کـ ــط انسـ   اي از روابـ
طول زمان ناپایدارند اما بـه ظـاهر اسـتوار، در آفـرینش     

شـمار  اي بسـیار تعیـین کننـده بـه    فضاي معماري مؤلفـه 
  هـا  آیند. این مجموعـه روابـط، هـم بـه مکـان انسـان       می

  نگـرد  هـا و و نیازهاشـان مـی   ها، سـلیقه بر مبناي اندیشه
یی اسـت کـه آدمیـان میـان خـود      ها ارزشو هم ناظر بر 

). بنـابراین فضـا بـه    52: 1381کنند (فالمکی، برقرار می
ده آن و اجـزاي  مجموعه روابطی کـه بـین مصـرف کننـ    

بسـتگی  ، تشکیل دهنده فضا و تغییـرات آن وجـود دارد  
  ).242: 1384یابد (معماریان، می

 گیـري  شـکل اجتمـاعی در   -جایگاه نگرش فرهنگی
  ي روستاییها خانهروابط فضایی 

اجتمـاعی   -شکل خانه نتیجه گسـترده عوامـل فرهنگـی   
اجتمــاعی بــر  -ي فرهنگـی هــا ارزشاسـت. تفــاوت در  

رد و گونـاگونی در  گـذا  میرفتارهاي ما تأثیر بسیاري از 
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). بـا  383: 1384(معماریان،  شود میشکل خانه را سبب 
توجه به گستردگی و تعدد عوامل و نیروهاي فرهنگی و 
اجتماعی تأثیرگذار اصلی بر شکل خانه، جستجو نظرات 

باشـد و  ارائه شده از سوي متخصصان داراي اهمیت می
که نماید. چنان را معرفی میها و عوامل متنوعی شاخص

 آموس راپاپورت، اجتماع و فرهنـگ را بـه مثابـه عامـل    
داند و معتقد اسـت  کننده غیرمادي در شکل بنا می تعیین

که کالبد سکونتی یک کـنش انسـانی اسـت و حتـی در     
هاي محدود، باز هم یـک  ترین شرایط و با تکنیکسخت

نقـش  هـاي متعـددي اسـت کـه     انتخاب از میان انتخاب
ســازد (راپــاپورت، ي فرهنگــی را روشــن مــیهــا ارزش
هـاي اولیـه    اي که عواملی چون نیـاز ). به گونه85: 1388

هـایی  نیاز، انسان مانند خواب، غـذا و تشـکیل خـانواده   
 ،تعامالت اجتماعی ،حریم خصوصی و عمومیهمچون 

کـه ایـن   (سـاالري  ساختار خـانواده و پدرسـاالري و زن  
ــل  ــارنیزعوام ــایی رفت ــان ه ــر چــون مهم ــوازي را در ب ن

: 1384دهد (معماریـان،   مورد توجه قرار میرا  )گیرد می
ادعا کرد که  مسکن نه تنها خـود   توان می). بنابراین 385

واسطه فرهنگ است بلکه در چگونگی تعامل بازنمود بی
هاي روزانه او بسیار مؤثر است. انسان بـا مسـکن، کنش

هـاي زنـدگی شـکل    روش تعامل انسان با مسکن بر پایه
آنچنان کـه شـولتز معتقـد اسـت خانـه فراتـر از        یابدمی

ي فرهنگـی و منضـم بـه    هـا  ارزشمسکن بوده و حاوي 
-9: 1394هاي زندگی است (خاکپور و همکـاران،  شیوه

برخـی   ،هـاي زنـدگی  هـا و شـیوه  ). عالوه بـر کـنش  11
الزامات فرهنگی اجتماعی همچون تعامالت و ارتباطات 

هـاي فرهنگـی و   مردم هر روستا که بر ویژگیاجتماعی 
مذهبی آن منطقه مبتنی بوده (به دلیل جمعیت کم روستا 
و روابط شخصی نزدیک که منجر به دیدار روزانه افـراد  
روستا است) بر چگونگی سـاخت مسـکن و الگوهـاي    

ي روســتایی مــؤثر اســت (خــاکپور و هــا خانــهمناســب 

بـه سـادگی   درك هـر محیطـی   ). 234: 1390مهدي،  شیخ
قابل رویت نیسـت. در درون ایـن سـاختار نظـام نـامرئی،      

اساس آداب و سـنن بـه شـکل تصـورات،      نی و دینی بریآی
ها مستتر است. بنـابراین  تخیالت شاعرانه، رویاها و کابوس

خاطرات ما از گذشته، بر معماري تأثیرگذار هسـتند و بعـد   
 زمـان را بـراي بازگشـت بـه گذشـته را      -چهارمی از فضـا 

کـه  ). چنـان 1391فریـد،  سازند (گالبچی و زینالیمیسر می
ــوم و     ــذهبی، آداب و رس ــادات م ــز اعتق ــدون نی ــن خل اب

هاي فرامادي و البته خصوصیات روابط خویشـاوندي   کنش
و اقتصاد معیشتی، دیانت و اخالق را نیز تأثیرگـذار دانسـته   

). عـالوه بـرآن   8: 1393صـنعتی،  است (خاکپور و عشـقی 
خانقاهی نیز وجوه اجتماعی دیگـري چـون   تمیزرگر و حا

میزان امنیت، ترکیب و شکل خانوار، نحوه سکونت، میـزان  
برخورداري از امکانات رفاهی و جایگاه اجتماعی افـراد را  

داننـد (زرگـر   مؤثر می ها خانهروابط فضایی  گیري شکلدر 
ــاتمی ــات   50: 1393، و ح ــه نظری ــه ب ــا توج ــابراین ب ). بن

اجتماعی مؤثر بـر   -کران، عوامل فرهنگیمتخصصان و متف
باشد. لذا با تحلیـل برخـی از    شکل خانه بسیار گسترده می

ــذکور  ــل م ــوان مــیعوام ــأثیر نگــرش ت هــاي چگــونگی ت
اجتماعی را روي شکل خانه عنوان کرد و رابطـه   -فرهنگی
ي هـا  خانـه تـري را بـین ایـن نگـرش و معمـاري      ملموس

). در ایـن راسـتا بـه    2 شماره روستایی برقرار کرد (جدول
 چند مورد اشاره شده است:

  فرهنگ و آداب و رسوم -الف
، آداب هـا  ارزشاي از باورها، اعتقادات، فرهنگ مجموعه

و رسوم و سنن و مراسم گوناگون مذهبی وآیینی اسـت  
ــر،  ــور   117: 1390(زرگ ــز تبل ــتایی نی ــاري روس ). معم

فرهنگ و آداب و رسوم اجتمـاع روسـتایی اسـت. ایـن     
هاي آیینی و مراسم سنتی فرهنـگ  لبریز از نشانه ها هخان

فضاهاي خانـه و درك صـحیح    گیري شکلمنطقه است. 
هــاي خانــه تحــت تــأثیر فرهنــگ جامعــه از ابعـاد اتــاق 
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ــی ــتایی م ــانی، روس ــد (طالق ــزاري 60: 1390باش ). برگ
گـاه فضـاها و شـکل معمـاري      ،و مراسم مذهبی ها آیین

از روح و معنویـات  کننـد و نمـودي   خاصی را طلب می
هـاي  باشند. عالوه بر آن جهـت حاکم بر فضاي خانه می

عنوان  ند بهتوان میمذهبی اعتقادي و جهات سمبلیک نیز 
ي روسـتایی  هـا  خانـه گیري عوامل تعیین کننده در جهت

  ).53-52: 1393خانقاهی، باشند (زرگر و حاتمیمطرح 
  

  محرمیت -ب
 حفظ حریم شخصـی و محـدوده حـریم خصوصـی،    

اجتماعی و عمومی نیـز عـاملی اسـت کـه بـر معمـاري        
اجتماعی مؤثر بوده و کـنش  -صورت ضوابط فرهنگی به

هاي حفظ حریم موجب ظهور مراتب تسلسـل فضـایی   
در معماري مسـکونی است. ایـن خصوصـیت از کـنش   

هاي زنـدگی  هاي فرهنگی انسان است که در زمره روش
ود. لـذا نـوع و   شباشد و در بستر اجتماع، نوزایی میمی

  درجه محرمیـت در معماري، متفاوت است (خـاکپور و  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

-) و با توجه به شـرایط فرهنگـی  10: 1394همکاران، 
ــژ   ــیم از شــرایط وی ــت و اقل ــوع طبیع ــاعی و ن اي اجتم

گـرا محرمیـت   برخوردار است. چرا که در معماري برون
 گـرا دارد. در تري نسبت به معمـاري درون نقش کمرنگ
هاي باز و گرا در بیشتر فصول سال در الیهمعماري برون

ها)، حیـاط و محوطـه اطـراف خانـه     (ایوان شفاف خانه
جریان دارد. و فضاها نیز در یک بنا از نظر محرمیت بـه  

ها نسبت به ایـوان  شوند. اتاقدرجات مختلف تقسیم می
ــه محوطــه، فضــاي خصوصــی  ــري و ایــوان نســبت ب ت

). گـاهی تعریـف   60: 1390انی، (طالق شود میمحسوب 
محرمیت در ارتباط با ایجاد مرز و حـریم بـراي زنـدگی    
خصوصی خانواده است. در جوامـع روسـتایی نیـاز بـه     
ارتباط مستقل برخی فضاها با فضاهاي دیگر در داخل یا 

تر خـانواده  خارج خانه، امکان استراحت براي افراد مسن
اشـکال  و حضور مهمـان همـه عـواملی هسـتند کـه بـه       

کننـد  ي روستایی ظهـور مـی  ها خانهمتنوعی در معماري 
  ).53: 1393خانقاهی، (زرگر و حاتمی

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  کالبدي منتج از نظرتأثیرات   چکیده نظر  متخصصان

هـاي  کالبد سکونتی یک کنش انسانی اسـت کـه نقـش ارزش     راپاپورت
  کند.فرهنگی را روشن می

  ها به این رفتار بوده است.اختصاص فضایی براي مهمان یکی از پاسخ -
  حریم خصوصی و عمومیایجاد  -

گیري آن هاي زندگی در شکلخانه فراتر از مسکن بوده و شیوه  شولتز
  مؤثر بوده است.

  شودهایی که در آن انجام میایجاد فضایی براي فعالیت -
  هاي گوناگون، قلمرو گروهایجاد فضاي شخصی، قلمرو فردي -

خاکپور و 
  همکاران

تعامالت و ارتباطات اجتماعی مردم هر روسـتا بـر چگـونگی    
  هاي روستایی مؤثر است.ساخت مسکن و الگوهاي مناسب خانه

  ایجاد امنیت، صداقت و منافع مشترك در معماري روستایی -
  هاي پنهان بناها و الیهحذف حجاب -

گالبچی و 
  فریدزینالی

عوامل نامرئی چون آداب و رسوم آیینی و دینی، تخیالت شاعرانه 
گیري فضـاي معمـاري تأثیرگـذار    و خاطرات گذشته در شکل

  هستند.

  ایجاد فضاهایی براي برگزاري آیین و مراسم -
  هادرك صحیحی براي ابعاد اتاق -
  هاتزیینات با توجه به نمادها و نشانه -

هاي فرامـادي را در  انت و اخالق و کنشاعتقادات مذهبی، دی  ابن خلدون
  گیري فضاي معماري تأثیرگذار هستندشکل

  ایجاد مرز و حریم براي زندگی خصوصی خانواده -
  هاظهور سلسله مراتب فضایی در معماري خانه -
  هاهاي بسته در فضاي معماري خانههاي باز و شفاف و یا الیهجاد الیهیا -

زرگر و 
-حاتمی

  خانقاهی

ن برخورداري از امکانات رفاهی و جایگاه اجتماعی افراد در میزا
  ها مؤثر است.گیري روابط فضایی خانهشکل

ایجاد فضاهاي خدماتی متعدد براي امور مربوط به تولید و توزیـع و   -
  مصرف

  روستایی اقتصاد خانواده ابعاد هر فضا با توجه به -
  

فرهنگـی و چگـونگی تـأثیر آن در     -خصـوص نگـرش اجتمـاعی   مختصري از نظرات متخصصان و متفکران در . 2ج 
  .هاي روستایی. منبع: نگارندگان گیري روابط فضایی خانه شکل
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  اقتصاد و معیشت -ج
هــاي ي روسـتایی فضــا تحـت تــأثیر فعالیـت   هــا خانـه در 

معیشتی است، خانه ارتباط مستقیم و تنگـاتنگی بـا معیشـت    
اده روسـتایی  عنوان مثال فعالیـت اصـلی یـک خـانو     دارد. به

 گیـري  شـکل کشت گندم و دامداري بـوده کـه تـأثیر آن در    
هـاي متعـدد مشـهود اسـت. عـالوه بـر آن       انبارهـا و طویلـه  

ي روسـتایی بـا توجـه بـه شـغل و اقتصـاد خـانواده        ها خانه
ساخته شده تا بتواند پاسخگوي نیازهاي آنـان باشـد. هرچـه    

عــاد وضـعیت مـالی بهتـر باشــد، رفـاه بیشـتر و در نتیجـه اب      
(طالقـانی،   شـود  مـی هـا بیشـتر    تـر و تعـداد آن  ها بزرگ اتاق

ــارز فعالیــت 60: 1390 ــأثیر ب ــابراین ت هــاي معیشــتی و ). بن
ي روسـتایی را بـه سـهولت    هـا  خانـه هاي اقتصادي در کنش

اي که بیشـتر متعلقـات خانـه    مشاهده نمود. به گونه توان می
یـز  و فضاهاي خـدماتی هماننـد تلمبـار، کنـدوج و طویلـه ن     

هاي اقتصادي و معیشـتی  طور مستقیم در ارتباط با فعالیت به
لـذا   ).10: 1393صـنعتی،  انـد (خـاکپور و عشـقی   پدید آمده

براي امور مربوط بـه تولیـد و توزیـع و مصـرف، فضـاهاي      
  ).104: 1390(زرگر،  کند میمتعددي را طلب 

با توجه به موارد مذکور بیشترین تأثیر این عوامـل بـر   
ــط فضــا ــهیی رواب ــا خان ــتایی را ه ــیي روس ــوان م در  ت

 هـا  خانـه چگونگی عناصـر فضـایی و سـازمان فضـایی     
جستجو کرد. در این راستا پژوهش حاضر ارزیابی موارد 

ي روسـتایی در  نمونــه  هــا خانـه مـذکور را روي شــکل  
مطالعاتی محدود کرده و براي درك بهتر نتایج حاصل از 

  فته است.از نمودار توجیهی بهره گر ،تحلیل فضایی
  نمودار توجیهی

 خوانـدن  بنیانگذاران نگرش فرهنگی و اجتماعی براي
 نـام  بـه  ترسـیمی  ابـزاري  از فضـاها،  در اجتماعی روابط
 ایـن  ).1شماره  تصویرکنند (می استفاده توجیهی نمودار
هـا کـه براسـاس روابـط کـاربران      روابط بین فضا نمودار

ودار از دهـد. نمـ  ها شکل گرفتـه اسـت را نشـان مـی     آن

هـاي تــوپر و  هــاي مایـل، عمــودي و افقـی، دایــره   خـط 
پـر،   و خـالی  هدایـر توخالی و اعداد تشکیل شده اسـت.  

فضاها و دایره همراه با ضربدر یا بـه اضـافه،    تمامی نمودار
نمودار مبدأ حرکت یا خارج وخط عمودي، نمـودار عمـق   

 ارتبـاط  افقـی، نمـودار   هـاي فضـاها و خـط   و ارتبـاط رده 
هـم رده و همچنـین خطـوط مایـل و در بعضـی       فضاهاي

ارتبـاط میـان فضـاها     دهنـده  نشـان موارد خطوط منحنـی،  
 اسـت کـه ایـن خطـوط، دو دایـره را بـه یکـدیگر متصــل       

کنند و همچنین اعداد، عمق هر فضا نسـبت بـه فضـاي     می
). 408: 1384دهنــد (معماریـــان،  خــارج را نشــان مــی   

 هسـتند. فضـاهاي   فضا نشانگر هردو خالی، و پر هاي دایره
 توخـالی  هدایـر  بـا  پلکـان،  و راهـرو  حیـاط،  مانند ارتباطی

شوند تـا نمـودار   پر مشخص میوفضاهاي دیگر با دایره تو
براي مخاطبان خواناتر شود. الگوي خطی از یک دایـره بـا   
خطی عمودي به دایره دیگـر، بـه معنـاي قرارگیـري چنـد      

کـه در کنـار   فضاي تودرتواست. اما اگر دو اتاق یا فضایی 
دري بـا یکـدیگر ارتبـاط     وسـیله  بـه گیرند یکدیگر قرار می

شـود.   داشته باشند، خـط افقـی در نمـودار نشـان داده مـی     
 بایـد  فضـا  هر از گذر براي که گویدمی الگوي خطی به ما

 بـه  ترشـدن  عمیـق  رده و هـر  گذشـت  دیگر فضاي یک از
 عمـق  در فضـاهاي  شـدن  خصوصـی  هدرج افزایش معناي

  ).478: 1395لی و عارفیان، است (سهی
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 در خانـه  نمودار توجیهی یـک  و پالن از اي نمونه. 1 ت

  .2011 معماریان و صدوقی: : ماسوله منبع
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  مطالعات محیطی استان  مازندران
محدوده مورد مطالعه در غرب استان مازنـدران واقـع   
شده است کـه شـامل شهرسـتان کالردشـت و چـالوس      

باشد. این محدوده از جنوب به استان البرز، از غـرب   می
به استان گیالن و از شمال به دریـاي خـزر مـرتبط مـی     

). ایـن  6: 1391نـژاد،   (مـوالئی هشـجین و حسـین   باشد 
اساس خصوصیات دما و بارش و توپوگرافی استان را بر

به دو نوع آب و هواي معتـدل خـزري و    توان میمنطقه 
آب و هواي کوهستانی تقسیم کرد (بنیاد مسکن انقـالب  

 کوهستانی، بخش ه). ناحی1384اسالمی استان مازندران، 
 را از گیـرد و آن مـی  بـر  در ار مازنـدران  اسـتان  جنـوبی 

. کنـد  مـی  جـدا  قـزوین  البرز و تهران، سمنان، هاياستان
 ،دهـد مـی  تشکیل البرز کوه رشته را ناحیه این ارتفاعات

  .مانند کالردشت
  بررسی اجمالی شهرستان کالردشت

کالردشت در اسـتان مازنـدران قـرار دارد و از توابـع     
کـه از   )2 شـماره  باشـد (تصـویر   شهرستان چالوس مـی 

جنوب به قله تخت سلیمان تا حدود گردنه کندوان و از 
شمال بـه دریـاي خـزر و شـهر تنکـابن و از شـرق بـه        
چالوس، نوشهر و کجور و از غرب به قزوین و المـوت  

 191متري و در فاصـله   1250محدود است و در ارتفاع 
متــري از شــهر تهــران قــرار گرفتــه اســت (رهنمــایی و 

  ).21: 1386همکاران ، 
  
  
  
  
  
  
  

  

  معرفی روستاي کوهپر
روستاي کوهپر در بخش کالردشت، شهرستان چـالوس  

شـکر کـوه واقـع     -و در مسیر جاده بین روستاي کردیچال
). ایــن روســتا بــه لحــاظ 3شــماره  شــده اســت (تصــویر

دقیقـه شـرقی    23درجه و  51موقعیت در طول جغرافیایی 
قـرار  دقیقه شـمالی   40درجه و  36و در عرض جغرافیایی 

متـر   1400گرفته است و ارتفاع آن از سطح دریا برابـر بـا   
 50می باشد. فاصله روسـتا  از مرکـز شهرسـتان چـالوس     

باشـد.  کیلـومتر مـی   2کیلومتر و از مرکز دهستان کردیچال 
ایـن روسـتا  از شـمال بـه روسـتاي کلمـه، از جنـوب بـه         

هـا و اراضـی ملـی و از    روستاي کردیچال، از غرب به کوه
(بنیـاد مسـکن    گـردد  میبه روستاي شکرکوه محدود شرق 

  ).1384انقالب اسالمی استان مازندران ، 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 هامطالعه موردي و یافته
با توجه به نظر بسیاري از محققـان، بـراي آشـنایی بـا     
چگونگی تأثیر نگرش فرهنگی اجتماعی منطقه مطالعاتی 

لعـه  ي روسـتایی، بایـد بـه مطا   هـا  خانهبر روابط فضایی 
 ها خانهدهنده این عناصر فضایی و سازمان فضایی شکل

  ها را اینگونه توصیف کرد:   پرداخت و آن
   عناصر فضایی

  ي روستایی این منطقهها خانهترین عناصر فضایی مهم
  

  .مأخذ: ویکیپدیا .موقعیت کالردشت در نقشه. 2 ت

  .مأخذ: نگارندگان .وهپرک بافت روستاي. 3 ت
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بـاز  فضـایی بـاز (حیـاط)، نیمـه     قرارگیري سـه گونـه  
ها) در کنار یکدیگر است. هر یـک  (ایوان) و بسته (اتاق

هـا،  زنـدگی خـانواده   فضاها بـا توجـه بـه نحـوه    از این 
 .اندفضاهایی پر کاربرد بوده

ي واقـع  هـا  خانـه فضاي باز: شامل حیاط است کـه در  
شده در این منطقه، حیاط دور تا دور ساختمان و محـل  
قرارگیري فضاهاي خدماتی چون انبار، آشپزخانه، تنـور  

ي هـا باشد و براي انجام فعالیـت و سرویس بهداشتی می
گونـه  کـه در ایـن   شـود  میکشاورزي و دامداري استفاده 

فضاهاي خدماتی در ضـلع غربـی محوطـه     معموالًبناها 
قرار دارد و در ضلع جنوبی براي دریافـت نـور فضـایی    

. حتـی دیـواري گرداگـرد حیـاط وجـود      گیـرد  میقرار ن
  ها در فاصله کمی از ضلع شرقی، غربی همسایگی  .ندارد

در ضـلع جنـوبی بـا فاصـله     ولـی    شمالی وجود داردو 
محـور   گفت غالباً توان میکه  طوري بیشتري قرار دارد. به

هـا شـمالی   ها شرقی غربی است و حیاططولی ساختمان
ي این منطقه غالباً بخشی از فضـاهاي  ها خانهجنوبی. در 

خدماتی همچون سرویس بهداشتی و تنور و انبار کاه در 
لوفه، گندم و جو و حیاط و بخشی دیگر همچون انبار ع

  محل نگهداري دام در طبقه همکف قرار دارد.
فضاي نیمه باز: در هر سه گونه در این منطقه، استفاده 

عنـوان رابـط بـین     از فضاي نیمه باز همچـون ایـوان، بـه   
  هاي گوناگونیو عملکرد شود میفضاي باز و بسته دیده 

  
  
  
  
  
  
  
  

فرم یک  دارد. الگوي شکلی ایوان در این منطقه از دو
ــت   ــه تبعی ــه و دو طرف ــیطرف ــد م ــی  کن و از عمــق کم

برخوردار است و عملکرد آن  بـراي حفاظـت از بـاران،    
ها ایجـاد  سرما و عوامل خارجی است که در اطراف اتاق

هاي سال  که اوضاع جوي هـوا  شده و در بسیاري از ماه
مناسـب اسـت بـراي انجـام کارهـایی از قبیـل آشـپزي،        

ــار و اســت ــراي  غــذاخوري، ک ــات ب راحت و گــاهی اوق
  .شود مینگهداري محصوالت کشاورزي استفاده 

فضاي بسته: فضاهاي بسته در این منطقه شامل فضاي 
نگهداري دام، فضاي خدماتی و فضاي زنـدگی (فضـاي   

باشد. فضاي خصوصی فضایی عمومی و خصوصی) می
و اعضـاي   گیـرد  مـی است که پخت و پز در آن صورت 

کننـد و محـل   خـود را سـپري مـی    خانواده در آنجا روز
ها است و با توجـه بـه    زندگی، غذا خوردن و خواب آن

اینکــه بــه دلیــل شــرایط مــالی روســتاییان امکــان اتــاق 
پـذیر  اختصاصی براي هر یک از اعضاي خانواده امکـان 

اي است که بـا قـرار   ها به گونهنیست طراحی داخل اتاق
هـاي  و گنجه هاي متعدد براي لوازم کاربرديدادن تاقچه

بزرگ درون دیوار براي لباس یا رختخواب و فضـاهایی  
و فضـاي   کنـد  مـی ها را برطرف  هاي آناز این قبیل نیاز

 گیرد میعمومی فضایی است که کمتر مورد استفاده قرار 
اي و از آن براي پذیرایی از مهمان کـه ورودي جداگانـه  

  ).   4شماره  (تصویر شود میدارد استفاده 
  
  
  
  
  
  
  
  .نگارندگانمأخذ:  .هاي دیواري کاربردي در یک اتاق چند عملکرديتاقچه. 4 ت  
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غالباً در طبقـه پـایین خانـه قـرار       فضاي نگهداري دام
کـه   شـود  میو در این منطقه از دو انبار استفاده  گیرد می

یک انبار در محوطـه و بـراي نگهـداري از کـاه و انبـار      
دیگـر در ضــلع غربــی طبقــه پــایین بــراي نگهــداري از  
علوفه، گندم و جو و ادوت کشاورزي و پـرورش دام و  

  .شود میطیور استفاده 
  سازمان فضایی

در این منطقـه بـه    ها خانهطور کلی ساختار فضایی  به 
گـرا  طراحـی و   به شکل بـرون  ها خانهاي است که گونه

صـورت دو   روي شیب و به ها خانهساخته شده و اغلب 
طبقه شکل گرفته است به شکلی که طبقات زیرین براي 
  نگهــداري دام و انبــار و طبقــه بــاال بــه محــل ســکونت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

یابد. در این منطقه غالبـاً آشـپزي یـا در    اختصاص می
هاي زیسـتی و ایـوان   و یا در فضا گیرد میایون صورت 

  هـا وجـود دارد.   هـاي چـوبی در اطـراف اتـاق    با سـتون 
  شـکل و  Lبـه شـکل خطـی،     ها خانهالگوي پالنی اکثر 

u  هـا  ي ایـن پـالن  باشـد کـه در اغلـب الگـو     شکل مـی  
دو ورودي براي فضاي عمومی و خصوصـی قـرار دارد   

عنـوان پـیش ورودي فضـاهاي ذکـر شـده       که از ایوان به
و جهت قرارگیري هر سه نمونه بررسی   شود میاستفاده 
  دلیل استفاده از نـور آفتـاب و تشـخیص جهـت      شده به

قبله در خانه سمت جنوب است و بنا به دالیـل اقلیمـی   
باشـند  غربی مـی - دگی در امتداد محور شرقیداراي کشی

   ).3جدول شماره  (
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
هـاي   جداسازي عرصه عمومی و خصوصی) خانـه  (نحوه عناصر فضایی باز (حیاط)، نیمه باز (الگوي پالنی)و بسته. 3 ج  

  .نگارندگانمأخذ:  .کوهپر روستاي

 خصوصی عمومی

نام 
روستا

مالک و   
  تصاویر  فضاي بسته فضاي نیمه باز  فضاي باز  قدمت

روستاي کوهپر(حوزه
 

کوهستانی کالردشت)بافت پراکنده و سرد و مرطوب
  

1-
قوام الدین الیاسی( 

90 
سال)

   
 
 
 
 
 

  

  پالن همکف              پالن طبقه اول        

  
  
  
  
  
  

 الگوي خطی 

    
  
  
  
  
  

  1خانه شماره 

2- 
مقیم محمود بابوئی

  
)

100
سال)

  

  
  
  
  
  

  پالن همکف                   

  
 
 
 

  

 شکل U الگوي 

  
  

 
 
 
 
 

  2خانه شماره 

3- 
فرخ علی محمود بابوئی

  
)

70 
سال)

  

 
 
 
 
 

                                                                        
 پالن همکف              پالن طبقه اول   

 
 
 
 
 
 
 شکل L الگوي 

  
  

 
 
 
 
 

 
  

  3خانه شماره 

  

 آشپزخانه
 طویله انبار

 تنور
 طویله

 عمومی

ومیعم خصوصی  انبار 

 عمومی

 خصوصی
 طویله

 آشپزخانه انبار

 تنور

 انبار طویله

 آشپزخانه
 تنور
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  هاي پژوهشبحث و تحلیل یافته
سلسله مراتب رسیدن به یک فضا در معماري بسیار با 

عنـوان حیـاط،    فضاهایی به ها خانهاهمیت است. در این 
مــودار پلـه و ایـوان فضـاهاي ارتبـاطی هسـتند کـه در ن      

ها بـا فضـاهاي اصـلی اخـتالف کمـی       توجیهی عمق آن
دارد. نقش این عناصر در ایجـاد ارتبـاط بـین فضـاهاي     

 1ه . در خانـه شـمار  شـود  میمختلف به روشنی خوانده 
فضاي عمومی و خصوصی در کنار هم قرار دارنـد و بـا   

کـه   ايگونـه ند بـه شو میدو ورودي در ایوان از هم جدا 
عمومی در یـک رده قـرار دارد   عمق فضاي خصوصی و 

 که این به معنی درجه برابـر بـودن حـریم خصوصـی و    
فضـاي عمـومی و     2ه عمومی اسـت و در خانـه شـمار   

  بـا دو  تفاوت کهخصوصی در کنار هم قرار دارند با این 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

شـوند و  ورودي و دو راهرو در ایوان از هم جـدا مـی  
دارد کــه ایــن فضــاي عمــومی در عمــق بیشــتري قــرار 

 دهنده نشاندهنده این است که عمق بیشتر موضوع نشان
 3ه خصوصی بودن بیشتر فضـا نیسـت. در خانـه شـمار    

فضاي عمومی و خصوصی پشت سر هم قرار دارند و با  
وارد این دو فضا شد و بـه   توان مییک ورودي در ایوان 

ترتیب فضاي خدماتی، عمـومی و خصوصـی در عمـق    
د که این بدین معنـی اسـت کـه عمـق     بیشتري قرار دارن

ها در خصوصی یا عمومی بودن فضـا هـیچ تـأثیري    فضا
بیشتر به آن توجه شده  ها خانهندارد. مفهومی که در این 

ها و احترام به مهمان اسـت کـه   ایجاد محرمیت بین فضا
ي روسـتایی  هـا  خانـه تـأثیر زیـادي در سـازمان فضـایی     

  .)4(جدول شماره  ردگذا می
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 .رهـاي روسـتاي کـوهپ   الگوهاي سازماندهی فضاهاي داخلی و تحلیل فضایی با کمک نمودار توجیهی پالن خانـه . 4 ج
  .نگارندگانمأخذ: 
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  نتیجه
 در اذعان داشت که فضا توان میها پیش نوشته با مرور 

فرهنگـی و   الگوهـاي  و مفـاهیم  روستایی براساس خانه
زنـدگی   محتـواي  درك که بیـان  گیرد میاجتماعی شکل 

ي روسـتایی،  هـا  خانـه است و روابط فضایی در معماري 
ــر ــل فرهنگــی (مجموعــه ب ــاوراســاس عوام ــا، اي از ب ه

ات، آداب و رسوم و مراسـم گونـاگون مـذهبی و    اعتقاد
عوامل اجتماعی (شیوه زندگی روزمره، ساختار  آیینی) و

خانواده، روابط و جایگاه اجتماعی افـراد، تقسـیم کـار و    
ــی...) شــکل  ــرد م ــع   گی ــل در واق ــن عوام ــه ای ــه هم ک

هاي انسـان و تـأمین امنیـت و حـریم     پاسخگویی به نیاز
دهـد کـه    ین مقاله نشان میخانواده است. دستاوردهاي ا

اجتماعی مقید به زمان و مکان است و  -نگرش فرهنگی
در پاسخ به نیازهاي مـادي و غیـر مـادي انسـان شـکل      

ي روسـتایی نمـود   هـا  خانهکه در روابط فضایی  گیرد می
. این نمود در روستاي مـورد نظـر، بیشـترین    کند میپیدا 

ته (عمـومی و  باز، بستأثیر را در فضاهاي فضاي باز، نیمه
خصوصی) داشته که در قالب جدول، نقشـه و تصـاویر   

  نشان داده شده است.
حاصل از تحلیل روابط فضایی بـر روي   نتایج بررسی

هاي مورد مطالعه در پـژوهش حاضـر مؤیـد ایـن     نمونه
ترین ویژگی ایـن روابـط کـه توسـط     نکته است که مهم

، ي روستایی مورد توجـه قـرار گرفـت   ها خانهسازندگان 
ــی    ــومی و خصوص ــریم عم ــازي ح ــت و جداس محرمی
(مهمان و خانواده) قبل از ورود بـه داخـل خانـه اسـت.     

که با ایجاد حریم، مرزهاي متفاوت ایجاد شده  اي گونه به
تـرین  ترین سطح تـا بیرونـی  از درونی  است. این عناصر

صورت سلسله مراتبی با هم ارتباط داشته و در  سطح، به
که بـا بـه     دهدانه شکل و جهت مینهایت به معماري خ

گیري روش نمودار توجیهی و سـنجش چنـد گونـه    کار
اساس نگرش ي منطقه مورد مطالعه، برها خانهمتفاوت از 

فرهنگی و اجتماعی، به میزان عمق و ارتبـاط فضـاها بـا    
دهـد  صورت عددي رسیدیم. نتایج نشان مـی  یکدیگر به

وت در میزان عمق تفا ،که با مبنا قرار دادن فضاي مهمان
ي روستایی، در خصوصـی  ها خانهاین فضا در سه گونه 

مهـم روابـط    ،یا عمومی بودن فضا هـیچ تـأثیري نـدارد   
اسـاس ایـن دو    ي روستایی اسـت کـه بـر   ها خانهفضایی 

  فضا سازمان می یابد.
توجه به این نکته مهم است که رجوع بـه گذشـته بـه    

اموشـی  دانشی اسـت کـه بـه فر    درك معناي تالش براي
ســپرده شــده از ایــن رو نتــایج حاصــل از ایــن تحلیــل 

د به دانشجویان معماري به منظور رسیدن به یـک  توان می
  الگوي طراحی مناسب یاري رساند.
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