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 :ارزیابی نقش و کارآیی رفاق (ایوان) از دیدگاه استفاده کنندگان
هاي روستایی مازندران فضاي نیمه باز در خانه  

**ماریا برزگر ، *نیا پاشا  مجید یوسف  



  15/01/1395                                  دریافت مقاله:                                                                                                                تاریخ 
  28/01/1396                                                                              تاریخ پذیرش مقاله:                                                                    

  چکیده  
هـاي متنـوعی را در    صـورت چشـمگیري فـرم    واسطه زندگی آمیخته با طبیعت و شرایط محیط و اقلیم در مازندران، فضاي نیمه باز بـه  هب

کارکردهاي گوناگون عملکردي، زیبایی شناسی، اقلیمی و اجتماعی را بر عهده  ه شکل داده وهاي روستایی گذشته این منطق معماري خانه
سنگ گذشته نقش ایفا  هاي امروزین کمتر ظهور یافته، هم عنوان رکن مهمی از ارکان معماري بومی روستایی، در خانه بهولی گرفته است. 

ها، نوع غالب این نوع فضا بـوده   خصوصاً واقع در جلوي خانه "رفاق"است. نکرده و با سبک زندگی امروزین روستاییان، متناسب نشده 
هاي بومی روستایی و در تمامی مناطق این استان مشاهده شده، بیشترین نقش و جلوه را در ایـن معمـاري    استثنا در تمامی خانهدون که ب

ر این فضا تمرکز نموده و ضـمن معرفـی انـواع، خصوصـیات     منظور خلق آسایش اقلیمی و رفتاري ساکنین بر عهده دارد. این تحقیق، ب به
هاي گوناگون آن، میزان پذیرش آن از طرف روستاییان را بر مبناي نظر این افراد بررسی کـرده و بـه ایـن پرسـش پاسـخ       معماري و نقش

  کنند. خود کمتر از رفاق استفاده میهاي امروزین  کننده در طرح خانه  عنوان استفاده دهد که چرا ساکنین روستایی در این استان به می
هاي  ساخته شده به شیوه  عنوان منطقه مورد مطالعه برگزیده شده و سپس چندین خانه در این راستا، چهار روستا در استان مازندران به     

بـرداري   عکـس و اهده قرار گرفته ها، مورد مش عنوان نمونه انتخاب شدند. نمونه باشند، به بومی گذشته و نیز جدید که در حال استفاده می
صـورت    ها توزیع و توسط آن با آنان نیز مصـاحبه  شد. پرسشنامه بین ساکنین این خانه  ها برداشت، ترسیم و مستندسازي آن  شدند، نقشه

از دیدگاه خـود   مندي یا دالیل عدم تمایل به حضور این فضا در معماري مسکونی امروزین ، میزان عالقهرفاقگرفته تا آداب سکونت در 
، اجتمـاعی و فرهنگـی   يتـر ماننـد  اقتصـاد    هـاي کـالن   توان در قالـب  از نظر مردم میرا روستاییان، استخراج شود. نکات مثبت این فضا 

اي ه از رفاق، نقاط ضعفی هستند که روستاییان بدان دالیل از آن در خانه  بندي کرد.غیر اقتصادي، عدم کارآیی و عدم راحتی نگهداري دسته
هاي مختلف در مورد این فضا، غالب روستاییان نسبت به حضور آن در خانـه   دغدغه باوجودطور کلی  کنند. به ندرت استفاده می جدید به

هاي  هاي نوین خود تمایل دارند. با توسعه و ارتقاي رفاق از طریق رفع دغدغه برداري از آن در خانه احساس رضایت داشته و نیز به بهره
ها را زیباتر نموده و کمتر متکی  ساز، نقش چشمگیر دوباره یافته، خانه عنوان رکن کارآ و هویت تواند به نسبت به آن، این فضا می روستاییان
  کننده نماید.  هاي مکانیکی خصوصاً خنک به دستگاه

  

 .روستایی، آسایش اقلیمی، معماري بومی، مازندران  رفاق، ایوان، خانه: واژگان کلیدي

  mjmpasha@yahoo.com .ت علمی دانشگاه آزاد اسالمی، آموزشکده سما واحد ساريئو هیعض *
  .معماري ارشد کارشناس** 
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  مقدمه   
هاي روستایی در آب و هـواي معتـدل مازنـدران     خانه

هــاي مکــانیکی مــدرن  طــور روزافزونــی بــه سیســتم بــه
منظـور فـراهم نمـودن آسـایش      گرمایشی و سرمایشی به

ي بـومی  هـا  خانـه کـه   درحالیشوند.  حرارتی، وابسته می
روستایی از این توانایی برخوردار بودند کـه خـود را بـا    

 ,Fathy(شرایط اقلـیم و محـیط طبیعـی سـازگار کننـد     
(1986; Oliver, 1997; Djalilian & Tahbaz, 2007. 

هایی اطـالق   بومی روستایی به خانه  در این نوشته، خانه
شود که توسط خود روستاییان با توجـه بـه نیازهـاي     می

نان طراحی و با استفاده از دانش بومی و مصالح  زندگی آ
 ,Oliver(انـد  موجود در طبیعـت پیرامـون سـاخته شـده    

هـاي روسـتایی کـه در ایـن      ). خانه1378، زرگر، 1997
منطقه حدوداً تا قبل از انقـالب در ایـران، بـا اسـتفاده از     

هـاي بـومی منطقـه را     چوب و گل ساخته شـدند، خانـه  
هـاي   حـل  هـا بـا اسـتفاده از راه    دهند. این خانه شکل می

معماري نظیر یک الیه بودن (یک اتاق بـودن در عمـق)،   
باز  دار، فضاهاي نیمه غربی، سقف شیب_کشیدگی شرقی

انـد تـا شـرایط حـاد      گیري از باد محیط توانسته و با بهره
گرمایی و رطوبتی تابستانی در این منطقه را کـاهش داده  

 Djalilian & Tahbaz, 2007پذیر نماینـد (  و تحمل
ــا،  : یوســف1382 کســمایی، : ــدگی 1385نیاپاش ). بارن

فراوان، رطوبت باال و میزان تبخیر پـایین، تـابش آفتـاب    
ــایین دمــاي فصــلی و روز و شــب،   مالیــم، اخــتالف پ
ــوب از     ــرم و مرط ــتان گ ــرد و تابس ــبتاً س ــتان نس زمس

 ,Kasmaeiهاي مهم اقلیمی مازنـدران هسـتند(   گی ویژ
هـاي   هـاي انبـوه، دشـت    را بودن جنگـل ) که با دا2010

ناپــذیري  هــاي سرســبز از زیبــایی وصــف بــرنج و کــوه
سـفانه  أهـاي سـنتی، مت   برخوردار است. بـرخالف خانـه  

هاي جدید روسـتایی در مازنـدران بـه ماننـد      بیشتر خانه
هـاي بـومی در    هاي روستایی در ایران و خانه دیگر خانه

هـاي   حـل  اهجهان سوم بدون توجه به ر  دیگر کشورهاي
هایی طراحـی و سـاخته    گذشته و بعضاً با توجه به شیوه

شوند که کامالً ناسازگار با شرایط اقلیمـی، محیطـی،    می
ــایی   ــیات زیب ــی و خصوص ــاعی، فرهنگ ــانه  اجتم شناس

 1388:پــــور، معمــــاري منطقــــه اســــت (ســــرتیپی

 ;Rapoport, 2006; More, 1995 1385:،نیاپاشا یوسف

Cain et al, 1976.(  تحقیقـات انجـام شـده در     انـدك
هاي روسـتایی مازنـدران ماننـد آنچـه کـه در       مورد خانه

اند، بیشـتر متمرکـز    مورد معماري سنتی ایران انجام شده
هـا، توصـیفات    بندي بناهـا و خانـه   بر حکمت هنر، دسته

رابطه بین اقلیم و معماري، تاریخ معمـاري و چگـونگی   
؛  Djalilian & Tahbaz, 2007(ســاخت هســتند  

: 1371: معماریـان، 1387؛ برزگـر، 1385، پاشـا  نیـا  یوسـف 
ــا، ــانی، 1383پیرنیـ ــار،1374؛ کیـ ؛ 1380؛اردالن و بختیـ

). تحقیقـــات انـــدکی بـــه پیشـــنهاد  1371برومبـــرژه، 
هـاي گذشـته در    حـل  منظور استفاده از راه راهکارهایی به

 ).Foruzanmehr, 2015(انـد   معمـاري امـروز پرداختـه   
عنـوان   نظـرات روسـتاییان بـه   کنون در هـیچ تحقیقـی    تا

نظـرات   هاي بومی و همچنـین  کنندگان این خانه استفاده
ســازي امــروزي  در مــورد کــارآیی آن بــراي خانــه آنــان

انـد. فرهیختگـان    آوري و ارزیـابی نشـده   روستایی، جمع
هـاي روسـتایی گذشـته     معماري بر این باورند که خانـه 

ي هــا هــایی بســیار ارزشــمند بــراي خانــه کماکــان درس
تواند محیط مناسب و ماندگار براي  امروزین دارد که می

کنندگان امروزي با توجه به سبک کنونی زنـدگی   استفاده
  . (Fathy, 1986; Oliver, 1987)فراهم کند

عنوان یکی از عناصر اقلیمی در طرح  باز، به فضاي نیمه
طـور چشـمگیري    هاي روستایی بومی مازندران بـه  خانه

بـاز   رفاق یک نوع از این فضاهاي نیمهکار رفته است.  به
هـاي   است که نقش بسیار مهم اقلیمی در معماري خانـه 

بــه ســرعت از معمــاري  لــیو بــومی ایــن خطــه داشــته
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باشـد. در راسـتاي    هاي جدید درحـال حـذف مـی    خانه
پاسخ به این پرسش که چرا سـاکنین روسـتایی در ایـن    

اق هاي امـروزین خـود کمتـر از رفـ     استان در طرح خانه
کنند، این تحقیق با مطالعـه میـدانی بـر روي     استفاده می
هاي بـومی و جدیـد، پرسـش و مصـاحبه از      نمونه خانه

ساکنین روستایی، ضمن اسـتخراج نقـش معمـاري ایـن     
فضا، سعی کرده تا با کشف نقاط مثبت و منفی این فضا 

عنـوان درآمـد در    از نظر روسـتاییان، راهکارهـایی را بـه   
هاي جدید ارایه  ن در معماري خانهجهت تقویت نقش آ

صورت کلی این فضا کماکان از محبوبیت باالیی  دهد. به
  در بین روستاییان برخودار است.

تعریف فضاهاي نیمه بـاز در خانـه هـاي روسـتایی     
  مازندران

  دلیــل بــارش فــراوان در مازنــدران، فضــاي بــدون  بــه
 سقف در آن معنـایی نـدارد. بنـابراین بـا الـزام اقلیمـی،      

گونـه تعریـف    توانـد ایـن   باز در مازندران می فضاي نیمه
  بـاز، فضـایی اسـت کـه حـداقل یـک        شود: فضاي نیمـه 

  گانه آن باز بـوده بـا ایـن شـرط کـه       وجه از وجوه شش
  آن وجه سقف یا کف نباشد. جداره بـاز ایـن فضـاها را    

  دلیــل جنگــل انبــوه، بــا چــوب و بــا  در ایــن منطقــه بــه
  واقـع در بـاال و پـایین سـتون)      سیستم نال (شناژ چوبی

  نـال    "بـه ایـن دلیـل ایـن فضـاها را       ،سازند و ستون می
). 1385نیاپاشــا،  گوینـد (یوســف  نیــز مــی  "دار و سـتون 

  بـاز تقریبـاً در تمـامی منـاطق ایـران یافـت        فضاي نیمـه 
  ) و 1371؛ معماریـــان، Foruzanmehr, 2015(شـــده 

ن در از جملــه اجــزاي مهــم معمــاري در سرتاســر جهــا
 Moore, 1995; Velinga and(مکزیـک یـا اسـپانیا    

Oliver, 2007(  در کشورهاي خاورمیانه ،)Manzoore, 

ــد   )،1989 ــوب شــرقی و شــرق دور در هن آســیاي جن
)Rehval & Jahanbegloo, 2010( ــین و در ، در چ

  رود. شمار می تایلند به

طور تاریخی نیز این فضا داراي اهمیت قابـل توجـه    به
اري مازندران اسـت. پروفسـور پـوپ در کتـاب     در معم
) همراه با بحث راجـع بـه معمـاري ایرانـی     1366خود (

هاي مازنـدران مربـوط بـه     اي در جنگل تصویري از خانه
ــی  دوران باســتان را نشــان ــه  م ــد. تصــویر از خان اي  ده

را فضـاي نـال    الیه است که الیه جلویی آن اتاقه و دو تک
) 1379اســت. زارعــی ( چــوبی شــکل داده  دار و ســتون

هاي ابنیـه بـزرگ سـلطنتی     معتقد است که یکی از نشانه
دار بــوده و ابنیــه  هــا و تاالرهــاي ســتون احــداث ایــوان

هاي شمال، سرمشق اصلی معماران و سازندگان  سرزمین
هـا و   دهد که فکر ساخت سـتون  ها بوده و احتمال می آن

ــوع ســتون  سرســتون ــاي دوران هخامنشــی از ن ــا و  ه ه
هاي چوبی شمال غربی الهام گرفتـه   ها در خانه تونسرس

  شده باشد.
  

باز در معماري روسـتایی مازنـدران شـامل     فضاي نیمه
ــه،  ــه گونـ ــاق"سـ ــاالر"، "رفـ ــار"و  "تـ ــت  "نفـ اسـ

). رفـاق کـه از فراوانـی بیشـتري     1385نیاپاشـا،   (یوسف
برخوردار است، موضوع مـورد مطالعـه در ایـن نوشـتار     

دار در منـاطق مرکـزي    سـتون  بـاز  است. به فضـاي نیمـه  
 )Foruzanmehr, 2015(شـود  گفتـه مـی   "رواق"ایران، 

ولی در مازندران عموماً از کلمه رفاق براي نام این فضـا  
شـود کـه البتـه از بابـت معمـاري تشـابهات        استفاده می

بسیاري نیز با هم دارند. معنی رفـاق در فرهنـگ لغـات    
بندنـد و   مـی  دهخدا و معین، به ریسمانی که به پاي شتر

است که مناسبتی با مفهوم ایـن    همراه و رفیق معنی شده
نامـه مازنـدرانی نیـز بـه      فضا در مازندران ندارد. در لغت

). 1395معنـی شـده اسـت (تبرسـتان،      "سکو و ایـوان "
دلیل اسـتفاده فراگیـر ایـن نـام توسـط سـاکنان بـومی         به

  را برگزیده است.  مازندران، این پژوهش نیز آن
اي در جلـوي خانـه و    صـورت الیـه   ضا غالباً بـه این ف

در اطراف بنا قرار گرفته، حداقل یـک وجـه از آن   ی گاه
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 دار بوده که این وجه حتماً نماي بنا نیز باز یا نال و ستون
، از این طریق نما و اساس سـازماندهی خانـه را   باشد می

عالوه بر فراوانی بیشـتر نسـبت بـه      دهد. رفاق شکل می
بــاز از تنــوع فراوانــی نیــز  فضــاهاي نیمــه دیگــر انــواع

کَپه،  به آن در مناطق مختلف مازندران و است اربرخورد
ها بیشتر در دو جهت  گویند. رفاق سر و دروِن نیز می نال

اند که  امام رضا (شرق) قرار گرفتهمرقد قبله (جنوب) و 
فراوانی آن به سمت قبله بیشتر است. اگر در طبقـه بـاال   

ین باشـد بـه   یو اگر در طبقـه پـا   "باال رفاق"هقرار گیرد ب
معروف اسـت. اگـر در جلـوي بنـا باشـد       "پایین رفاق"
 "رفـاق  پشت "و اگر در پشت بنا باشد "سر  رفاق پیش"

شود. چند پله از زمین باالتر قرار گرفتـه و بـه    نامیده می
حیاط در منازل مسکونی ارتبـاط مسـتقیم دارد. اگـر در    

هـاي   رفته باشد، تمام درهاي اتـاق جبهه اصلی بنا قرار گ
عبارتی نقـش ارتبـاطی    شود. به اصلی بنا رو به آن باز می

هاي خانه بـا همـدیگر و بـا حیـاط را      بین فضاها یا اتاق
طول آن حداقل به اندازه طول یـک    بر عهده دارد.رفاق 
متر بوده که بسته به نوع خود و تعـداد اتـاق   5/2-3اتاق 

شـود. همـواره عمـق آن     مـی  تـر  یا کشیدگی خانه طویل
طور متوسـط   تر است. عمق آن به نسبت به طول کوچک

تـا   البتـه  متر است و سانتی 60حداقلو  متر 10/1حدود 
متر نیز وجود دارند. از بارزترین مشخصه ایـن فضـا   5/2

ها و دیگر اجزاي شـکل   در مازندران این است که ستون
  هـاي  دهنده آن چوبی هستند.  فاصله بین ردیـف سـتون  

  
  
  
  
  
  

متر متغیر است.  سانتی 150متر تا سانتی 80از   چوبی آن
هـا   ردیف منظم و ریتمیک اجزاي چوبی آن شامل ستون

هـا، ادامـه تیـر     همراه سرسـتون  در سمت وجوه باز آن به
ها و دیگـر اجـزاي    چوبی سقف در زیر کنسول بام، نرده

دلیـل   بخشـند. بـه   چوبی، بـه رفـاق و خانـه زیبـایی مـی     
گی آن در طول نما، سطح تماس زیادي بـا فضـاي   کشید

باز دارد کـه از ایـن طریـق ارتبـاط مناسـبی بـا طبیعـت        
پیرامون داشته و باعث شفافیت و سبکی بصري بنـا نیـز   

   ).1385نیاپاشا،  شود (یوسف می
  بندي رفاق  گونه

بـاز   ایـی از فضـاي نیمـه    با توجه به اینکه رفـاق گونـه  
بنـدي   گونه باز،  اد وجوهاتتواند بر مبناي تعد است، می

گونـه،   4شـود. بـر ایـن اسـاس رفـاق در مازنـدران بـه        
  شود. بندي می دسته

): متصل به یـک  1رفاق با سه وجه باز (تصویر شماره 
دار  جبهه از خانه بوده و از سه طرف دیگر نـال و سـتون  

و باز است. در سراسر طـول کشـیده بنـا قـرار گرفتـه و      
گیرنـد.   طـرف آن قـرار مـی   هاي بنـا فقـط در یـک     اتاق

تناسبات کشیده افقی داشته بدین ترتیب ارتباط زیادي با 
طبیعــت ایجــاد کــرده و بیشــترین تســلط را بــه محــیط  
پیرامون دارد. شـفافیت و سـبکی زیـادي بـه حجـم بنـا       

بخشد. از بیرون، دید بـدان زیـاد بـوده (دیـد از سـه       می
طـرف بـه آن) بـه ایــن ترتیـب محرمیـت را در بناهــاي      

  دهد. سکونی کاهش میم
  
  
  
  
  
  
  

 

  

 . دو نمونه خانه با رفاق در سه وجه باز (نگارندگان).1 ت
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): از دو جهـت  2رفاق با دو وجه باز (تصـویر شـماره   
دار بــوده و از دو جهــت دیگــر بــه  بــاز و نــال و ســتون

هـاي بنـا در    عبارتی اتـاق  هاي بنا متصل است و به دیواره
گیرنـد. غالبـاً در جبهـه غربـی آن،      دو طرف آن قرار می

باران به داخـل آن  فضاي بسته قرار گرفته تا از ورود کج 
همین دلیل این الگو از رفـاق   جلوگیري شود و اصوالً به

شکل گرفته است. عموماً هر دو گونـه، کشـیدگی افقـی    
جنوبی دارند. دید بدان کمتـر از  -شرقی یا شمالی-غربی

مورد قبل است و ارتباط مناسب ولی کمتر از مورد قبـل  
نیـا و  هـاي اغ  خانـه  با طبیعت و محیط پیرامـون دارد. در 

  یـات یشـود. لـیکن در جز   فقرا هر دو گروه مشاهده مـی 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 یعنی اجزاي چوبی و میزان تزیین با هم تفاوت دارند،
     تزیینات بیشتر.،  تر هرچه غنی

): از یـک وجـه   3شماره رفاق با یک وجه باز (تصویر 
دار بـوده و در سـه طـرف دیگـر آن      باز و نـال و سـتون  

گیرد. تناسبات غالب کشیده عمودي  قرار میفضاي بسته 
هـا   یا افقی ندارد و این تناسبات وابسته به تعـداد سـتون  

است. نسبت به موارد قبل شفافیت کمتري به بنـا داده و  
دلیـل   ارتباط کمتري با محیط پیرامون دارد. دید به آن بـه 

این که ازسه طرف بسـته اسـت، بسـیار کمتـر از مـوارد      
هـا   این از بابـت محرمیـت در خانـه   پیشـین اسـت. بنـابر   

   رسد. نظر می تر به مناسب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

(نگارندگان).وجه باز  دو نمونه از خانه با رفاق در دو. 2 ت  

(نگارندگان).وجه باز  یکدو نمونه از خانه با رفاق در . 3 ت  
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اي از رفاق بوده کـه بـه    ): گونه4شماره  مدرو (تصویر
گـردش، دور تـا دور بنـا یـا سـه طــرف آن       ماننـد غـالم  

پیوسته هستند.  هم   قرارگرفته و در این قرارگیري کامالً به
بیعت و محیط پیرامون داشـته و  ارتباط بسیار زیادي با ط

  کند. پذیر می گردش در اطراف بنا را امکان
  
  
  
  
  
  
  
  
  

غالباً براي بناهایی مناسب است کـه در اطـراف خـود    
انـد یـا    مناظر زیبا یا جذابی دارند، در ارتفاع واقـع شـده  

مرتفع هستند. دید بـه آن زیـاد بـوده و محرمیـت در آن     
ات فوقانی قـرار گیـرد   بسیار کم است، لیکن اگر در طبق

دلیل هزینه باالي ساخت، در  محرمیت آن بیشتر است. به
ــه  ــراد متمــول مشــاهده شــده و ب ــازل اف ــل  من طــور قاب

هـا   اي از فراوانی کمتري نسبت بـه دیگـر گونـه    مالحظه
  برخوردار است.

هـاي بـومی روسـتایی     نقش رفاق در معماري خانـه 
  مازندران

  نقش معماري
هـا رفتـار    ه فضاهاي بسته اتـاق به مانند پیش ورودي ب

 ,Rapoport, 1969; Velinga & Oliver(کنــد مــی

بــراي عبــور و  همچنــین فضــایی اســت صــرفاً ).2007
هاي خانه. فضایی اسـت   مفصل ارتباطی بین تمامی اتاق

ها رو به آن و به داخل آن باز  که تمام درهاي اصلی اتاق
مـام  شود. در این حالت بهتـر اسـت رو بـه قبلـه یـا ا      می

رضا(ع) و در جلوي بنا باشد. اساس سازماندهی پالن و 

دهـد.   اساس سازماندهی نما و حجم خانه را شـکل مـی  
هاي بومی سنتی بـه   عمده و مرکز ثقل نماسازي در خانه

سـازي در بـه    رفاق اختصاص دارد کـه عمـده ایـن نمـا    
دهنـده چـوبی ایـن فضـا      کارگیري منظم اجزاي تشـکیل 

وجود در این اجزا از طریق تکرار آید. نظم م وجود می به
هـا و   هـا، نـرده   منظم اجزاي مختلف رفاق ماننـد سـتون  

هـاي چـوبی و از ایـن طریـق بـا ایجـاد ریـتم         سرستون
هماهنگ، سایه روشـن، تناسـبات ویـژه و مدوالسـیون،     

  ).1385نیاپاشا،  کند (یوسف اصول نماسازي را ایجاد می
  

  نقش عملکردي
یگر مـد اده کنـار ه فضایی اسـت بـراي نشسـتن خـانو    

منظور صرف غذا، چاي و عصرانه و نیز فضایی اسـت   به
براي پـذیرایی کـردن از مهمانـان. فضـایی اسـت بـراي       
استراحت و خواب در ایام گرما، تماشاي مناظر اطـراف  
و لذت بردن از محیط در فصل بهار و تابستان و آفتـاب  

ه گرفتن در ایام سرما در فصل پاییز و زمستان. با توجه ب
پیوند تولید غذا و صنایع دستی با شـکل و طـرح خانـه    
خصوصاً در روستاهاي مازنـدران، رفـاق فضـایی اسـت     

هـاي تولیـدي و خـدماتی     براي انجام بسیاري از فعالیت
ریسی و آشپزي. محلی بـراي پهـن کـردن     خانه مانند نخ

بـار و بعضـی    هاي شسته شده، آفتاب دادن خشـک  لباس
  ات، برنج، سیر و کدو. محصوالت سیفی مانند حبوب

در واقع فضاهاي نیمه باز به نوعی گسـترش عملکـرد   
هــاي  . فعالیــت)Foruzanmehr, 2015(حیـاط هســتند  

یگر در ایـن  دزمان یـا مسـتقل از همـ    صورت هم فوق به
فضا اتفاق افتاده که مشابهت زیادي با نحـوه اسـتفاده از   

 & Velinga(این گونه فضا در دیگر نقـاط جهـان دارد   

Oliver, 2007( . 
  نقش اقلیمی و محیطی

شــرایط اقلیمــی و محــیط مازنــدران در عــین داشــتن 
ــراي دوام    ــز ب ــایی، شــرایط ســختی را نی ــت و زیب لطاف

(نگارندگان).اي از مدرو در سه طرف خانه  نمونه. 4 ت  
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منظــور  سـاختمان ایجـاد کــرده اسـت. در مازنــدران، بـه    
هاي  رها شدن از مزاحمت گرفتن از مزایاي محیط و بهره

  وجـه  بایسـت بـه مـوارد زیـر ت     آن در طراحی خانـه مـی  
  ویژه شود: رطوبت باالي زمـین و هـوا،  شـرجی بـودن     
هوا در تابستان و احساس خفقـان حاصـل از آن، تعـرق    

عـدم ثبـات و پایـداري وضـعیت      زیاد، بارندگی فراوان،
هـا و حیوانـات مـوذي، بـاد      هوا، وفور حشـرات و پشـه  

ــاد   مناســب خنــک و مطبــوع از ســمت کــوه و دریــا، ب
شمال غرب، کـج بـاران،   زا از سمت  نامناسب و رطوبت

  ســرماي نســبی هــوا در زمســتان، وجــود جنگــل انبــوه 
ــور   ــا چــوب مقــاوم، وجــود و وف ــان فــراوان ب   و درخت

خیزي زیـاد و ارزش بـاالي    ها با حاصل ها و زمین دشت
زمین براي کشاورزي و باغداري، وجود و وفـور منـاظر   

نواز طبیعی، لطافت و خنکی هـوا در فصـل    زیبا و چشم
ــ ــاییز  بهــار و پ ــاالخره آفتــاب مطبــوع بهــار و پ اییز و ب
  ).  1385نیاپاشا،  : یوسف1382(کسمایی،

  

صـورت   صـورت عـام و رفـاق بـه     باز به فضاهاي نیمه
ــتون    ــال و س ــاز و ن ــوه ب ــه وج ــا توجــه ب   دار  خــاص ب

مازنـدران در بـر دارد: عامـل    مساکن خود مزایایی را در 
   ورود باد مناسب و ایجاد کـوران در داخـل فضـا اسـت    

شـود.   که دافع رطوبـت و بـوي نـم از داخـل فضـا مـی      
ــان،       ــدن انس ــه ب ــاد ب ــوران ب ــدن ک ــا وزی ــین ب   همچن

آورد. از طرفـی   وجـود مـی   احساس خنکی و آسایش بـه 
  هــا و آزار  وزش بــاد و حرکــت هــوا، مــانع پــرواز پشــه

  همـین دلیـل ایـن فضـا     شود. به ها می انسان از جانب آن
اسـر جهـان، شـرایط    نه تنهـا در مازنـدران بلکـه در سر    

  شـدن کنـار   آسایش و جذابی را بـراي اسـتراحت، جمـع   
کنـد   هم، غذا خوردن و خوابیدن در فصل گرم فراهم می

)Rapoport, 1969; Manzoor, 1989 .( از طرفی دیگر
ــایی    ــرق فض ــوب و ش ــوع جن ــاب مطب ــذب آفت ــا ج   ب

   

هاي فـوق در فصـل بهـار، پـاییز و      مناسب براي فعالیت
ــی  ــت. همچن ــتان اس ــالح  زمس ــت از مص ــع رطوب ن داف

  دلیـل جریـان هـوا در داخـل      هاي فضاي بسته بـه  جداره
ــن    ــه ای ــاران ب ــراي نفــوذ ب ــوده و مــانعی ب   ایــن فضــا ب

  ها است. جداره
بنابراین از بابت اقلیمی کارآیی باالیی داشته و شـرایط  

طـوري کـه    نسبتاً مناسبی را براي ساکنین فراهم کرده بـه 
هـاي سـال معمـوالً از     ماهدر فصول مختلف و در بیشتر 

  کنند.  اردیبهشت تا پایان آبان ماه از آن استفاده می
  نقش اجتماعی

با توجه بـه نـوع، تعـداد، ابعـاد و انـدازه،       رفاقوجود 
توانـد   کیفیت و دقت در ساخت، نوع چوب مصرفی، می

نیاپاشـا،   نشانه فقر یا تمول صاحب خانه باشـد (یوسـف  
  ي روابـط اجتمـاعی،   ). محلی اسـت بـراي برقـرار   1385

شینی خـانواده و پـذیرایی از مهمـان. در همـین     ندور هم
نشـینند. اگـر روي    فضا همسایگان با هم به گفتگـو مـی  

ــه     کوچــه یــا رو بــه ســوي کوچــه باشــد، ســاکنین خان
ــته، باعـــث   ــات بیشـــتري داشـ   و همســـایگان، ارتباطـ
تقویت روابط رسمی و غیر رسمی اجتماعی روسـتاییان  

ــت    . بنــابراین فضــاي کوچــه از   )Shove, 2003(اس
هـاي مختلـف بـر آن از ایـن فضـا،       طریق نظارت چشم
  بـا   .)Jacobs, 1961(شـود   تـر مـی   کنترل گشـته و امـن  
  هــاي مختلفــی کــه در کوچــه اتفــاق  توجــه بــه فعالیــت

هـا، کوچـه فضـاي     افتد و رابطه قوي کوچه بـا خانـه   می
ــر     ــدم زدن و دیگ ــم، ق ــتن دور ه ــراي نشس ــذابی ب   ج

. بـدین ترتیـب بـا    )Gehl, 2010(اجتماعی است روابط 
هـا بـه همسـایگی، امنیـت      زیر نظر داشـتن ورود غریبـه  

ــه و    ــازي در کوچ ــام ب ــدان هنگ ــه و فرزن ــزایش یافت اف
همســایگی زیــر نظــر و هــدایت عــاقالن جامعــه قــرار  

  ).5(تصویر شماره  گیرند می
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  مازندرانتغییر الگوي رفاق و خانه روستایی در 
بعد از وقـوع  انقـالب و در نتیجـه سیاسـت جهـادي      

تـر در   دولت انقالبی در جهت سازندگی هر چـه سـریع  
ــیوه      ــان، ش ــادي آن ــران و آب ــترش عم ــتاها و گس روس

ــدران دســتخوش   ســاختمان ــتاهاي مازن ســازي در روس
هـا از سـنتی    تغییراتی فاحش شد. در نتیجه، الگوي خانه

حـول یافـت. الگوهـاي    ت "مـدرن "یا  "جدید"به الگوي 
ــیون"مــــدرن نیــــز در نتیجــــه پدیــــده    مدرنیزاســ

)Modernisation(" ــا ــرب" یـــــ ــی غـــــ  گرایـــــ
)Westernisation(" )Rapoport, 2006(  ــتر در پیشـ

کشـورهاي جهــان سـوم و بــالتبع در شـهرهاي ایــران و    
هـا کـه بـر مبنـاي دانـش       مازندران رواج یافته بود. خانه

لوژي و مصالح بـومی  بومی، طراحی و با استفاده از تکنو

رفته کنار گذاشته شده  شدند، از این زمان رفته ساخته می
و ابتدا توسط متخصصان ادارات دولتی و اکنـون توسـط   

کرده دانشگاهی طراحی شـده و بـا     متخصصین تحصیل
هاي جدید و مصـالحی وارداتـی    گیري از تکنولوژي بهره

شـوند. هـر چنـد در ابتـدا، الگـوي       از شهر سـاخته مـی  
هاي جدید اندکی نزدیک به الگـوي بـومی    اخت خانهس

هـاي کوچـک    ها بوده است، ولی اکنون خانـه  سنتی خانه
آپارتمانی و در طبقات زیاد در بسیاري از روستاها تحت 

رواج یافتـه کـه    "آپارتمان یک خوابه یا دوخوابه"عنوان 
  ترین فضاهایی که از آن حذف شده، الگوي  یکی از مهم

هاي  ها یا خانه در طرح این آپارتمان رفاق سنتی است.
  "بـالکن "یـا   "تـراس "بـازي بـه نـام     مدرن فضاي نیمـه 

کردن لباس و یا نگهـداري بعضـی مـواد     منظور خشک به
شود که کامالً با الگوي سـنتی رفـاق    غذایی گنجانده می

هــاي مختلــف رفــاق را محقــق  تفــاوت داشــته و نقــش
خراج نگـاه  کند. ادامه نوشتار حاضـر سـعی در اسـت    نمی

عنـوان   مردم روستایی به رفاق و یافتن دیـدگاه آنـان بـه   
کنندگان این فضـا در مـورد کـارآیی گنجانـدن و      استفاده

هاي جدید و  استفاده از رفاق با هویت بومی آن در خانه
  عنوان هدف اصلی این پژوهش دارد. مدرن به

  

  روش تحقیق
ــاه    ــل نگ ــه دریافــت و تحلی ــق وابســته ب انجــام تحقی

عنوان هدف اصـلی و شـناخت کامـل     کنندگان به ادهاستف
عنـوان هـدف ثانویـه بـوده اسـت.       خصوصیات رفاق  به

بنابراین تحقیق با سـاختار مبتنـی بـر مطالعـه میـدانی و      
-صـورت توصـیفی   اي بـه ثمـر رسـیده و بـه     خانه کتاب

هـاي   تحلیلی ارایه شده است. همـراه بـا مطالعـه نوشـته    
خصوصـیات رفـاق،    متعدد در مورد تاریخچـه و دیگـر  

صورت جامعی محقق شد. بدین منظور  مطالعه میدانی به
هــاي مهــم واقــع در بخــش  دو شهرســتان از شهرســتان

هـا   مرکزي مازندران که روستاهاي زیادي در اطـراف آن 

دو تصویر از کارکرد اجتمـاعی رفـاق و رابطـه    . 5 ت
 .(نگارندگان) قوي آن با کوچه و حیاط
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عنـوان منطقـه مـورد     صورت آگاهانـه بـه   اند به واقع شده
مطالعه انتخاب شدند. ساري یکی از ایـن دو شهرسـتان   

مرکز استان مازندران بوده، کشـاورزي بـرنج و   است که 
عظیم اجتماعی،  تمدن حاصل از آن که سرمنشا تحوالت

فرهنگی، سیاسی و شهرنشینی در مازندران بـوده نیـز از   
). بابـل  1385این شهرستان شروع شده است (کوالییان، 

دیگر شهرستان است که دومین شهر مهم در مازندران و 
ــ  ــد از س ــی بع ــت جمعیت ــراز باب ــت اري  پ ــرین  جمعی ت

) و 1393شهرستان در مازندران بوده (مرکز آمـار ایـران،   
به نوعی مرکز تجاري استان است. دو روستا واقع در هر 

و  "ورکـی "از توابع بابل و  "پریجا"و  "دیوا"شهرستان (
از توابع ساري) مجموعاً چهار روستا به صورت  "اوسا"

 500تـا   200بین  اند. روستاهایی که آگاهانه انتخاب شده
و  زاده هستند راي شالیزار و اماماخانوار جمعیت دارند، د

تـاریخ  داراي  .کیلومتر از شهر فاصـله دارنـد   15حداقل 
هاي نوساخت، جدیـد و   و در عین حال، خانه بوده کهن

هـا قابـل مشـاهده اسـت و از جایگـاه       مدرن نیـز در آن 
تــري نســبت بــه دیگــر  اجتمــاعی و فرهنگــی شــاخص

ها برخوردارند. این معیارها قبل از تحقیق میـدانی  روستا
با توجه به اهداف تحقیق تعریف شدند، که متعاقـب آن  
لیست کل روستاها واقع در این دو شهرستان اخذ شـده  

چنـدین مرحلــه    ) و در نتیجـه 1393(مرکـز آمـار ایــران،  
حذفی بر طبق معیارهاي تعریف شـده، چهـار روسـتاي    

هـا در داخـل    دو نمونـه از آن  شـدند.  الذکر انتخاب  فوق
جنگل و دو نمونه دیگر در کوهپایـه یـا مـرز جنگـل و     

اقلیمـی تفـاوت    جهـت کـه البتـه از    اند هجلگه واقع شد
خانـه انتخـاب،    44یري با هم ندارنـد. مجموعـاً   گچشم

ــین،    برداشــت و مــورد مطالعــه قــرار گرفتنــد. از ایــن ب
 سـنتی بـوده کـه همگـی قبـل از     _خانه از نوع بومی 30

استثنا داراي رفاق هستند.  دون اند و ب انقالب ساخته شده
هـا   شمار رفته کـه همـه آن   هاي جدید به خانه ءمابقی جز

انـد و تنهـا دو    برداري شـده  بعد از انقالب ساخته و بهره
% داراي رفــاق، 15عبـارتی حـدود    هـا  و بـه   مـورد از آن 

هاي جدید از  سنتی هستند. خانه_مشابه خانه هاي بومی
اي بین الگـوي   ن بابت انتخاب شدند تا مطالعه مقایسهای

هاي جدید و قدیم صورت گیـرد. تمـامی سـاکنین     خانه
نفـر   48کننده و در مجمـوع    عنوان استفاده ها به این خانه

طی یک پرسشنامه در مـورد رفـاق مـورد پرسـش قـرار      
گـر در   هـا توسـط مصـاحبه    صورتی کـه پاسـخ   گرفتند به

ها داراي  ، بنابراین تمام پرسشپرسشنامه ثبت شده است
هاي جدیدي که حتـی داراي   جواب شدند. ساکنین خانه

اند نیـز در مـورد رفـاق مـورد پرسـش قـرار        رفاق نبوده
ها تجربه زندگی در  که همگی آن جهت اند، از این گرفته
انـد یـا یکـی از     اي که داراي رفـاق بـوده را داشـته    خانه

اي  خانــه چنــینر نزدیکــان، آشــنایان و دوســتان آنــان د
ها توانست اطالعـات   بنابراین نظرات آن .کنند زندگی می

مهمی در مورد نکات مثبت و منفی رفاق را در برداشـته  
ــه  ــن افــراد ب ــالقوه  باشــد. از طرفــی دیگــر ای صــورت ب

کنندگان از رفاق به شکل جدید خواهند بود اگـر   استفاده
قرار باشد کـه رفـاق بـا سـبک زنـدگی جدیـد و شـیوه        

سازي جدید پیوند خورده و آمیختـه شـود. تمـامی     هخان
افـزار اتوکـد ترسـیم،     هـاي برداشـت شـده بـا نـرم      خانه
بندي شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتنـد تـا    دسته

بـومی   هاي  نقش و جایگاه معماري رفاق در الگوي خانه
دریافت شود. همچنین تمامی اطالعـات کمـی و کیفـی    

تحلیل شده که  Excelافزار  آوري شده با کمک نرم جمع
هایی ظهـور یافتنـد. تحلیـل ایـن      صورت جدول نتایج به

  هاي اصلی تحقیق را شکل دادند.   نتایج، یافته
  شوندگان      خصوصیات پرسش
ــتاهاي 60شــوندگان( بیشــتر مصــاحبه %) ســاکن روس

اي هسـتند.   % بقیه ساکن روستاهاي کوهپایه40جنگلی و
ه نسـبت تقریبـاً برابـري    شونده ب نمونه جمعیت مصاحبه
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هـا   که اکثر آن طوري مرد بوده است به 23زن و  25شامل 
اند، تنها یک نفر مجـرد، یـک نفـر     % ) بوده5/87متاهل (

ــد.  نفــر هــم بیــوه همســر مــرده بــوده  3زن مطلقــه و  ان
هـاي سـنی نوجـوان، جـوان،      شـوندگان از گـروه   پرسش

 شـوندگان  ال و مسن انتخاب شدند. بیشتر پرسـش نسمیا
بوده و بعـد از آن گـروه    54-35%) از گروه سنی 4/35(

% بیشترین میـزان را داشـته اسـت،    1/27با  74-55سنی 
سال پرسـش نشـده اسـت،     15همچنین از هیچ فرد زیر 
دهنـدگان از میانسـاالن بـوده و     بدین معنی که اکثر پاسخ

). بـا توجـه بـه    1ه یکی از والدین هستند (جدول شـمار 
ــن   ــب در ای ــگ غال ــنی،  فرهن ــروه س ــن گ ــتاها، ای روس

گیرندگان اصلی در روند ساخت و طراحی خانـه   تصمیم
هستند. بنابراین نظرات آنـان اعتبـار بیشـتري بـه نتـایج      

  بخشد. تحقیق می
  
  
  
  
  
  
  
  

  

% نمونه آماري که باالترین میزان است، صـاحبخانه  66
% نیـز از  29% مسـتاجر و  5(مرد یا زن خانه) بوده و تنها 

هـاي   % خانـه 95انـد. بنـابراین    حبخانه بـوده فرزندان صـا 
ــق توســط   ــان انجــام تحقی خــود  انتخــاب شــده در زم

صاحبخانه در حال استفاده و سکونت بودند. بیشتر ایـن  
هـاي   %) با سوزاندن نفت در داخل بخاري4/47ها ( خانه

% از آنـان نیـز   6/31شوند و در رتبه بعـدي   نفتی گرم می
شـوند   چوب گرم می دنهاي هیزمی و با سوزان با بخاري

% بقیه که 21سنتی هستند.  هاي قدیم ها خانه که بیشتر آن

بـا سـوزاندن گازوییـل گـرم      داراي شوفاژ هسـتند نیـز   
ساخت    د هاي جدی ها، خانه تمامی آن شوند که تقریباً  می

ها، چـه   بدین معنی است که تمامی این خانه هستند. این
هاي فسـیلی   ختو چه جدید و مدرن تنها از سو قدیمی

کننـد. از طـرف دیگـر     براي گرمایش خانه اسـتفاده مـی  
ماننـد   طور غالـب از وسـایل برقـی    منظور سرمایش به به

اي در اغلب  پنکه زمینی و سقفی و نیز کولر گازي پنجره
کـه   نتیجـه ایـن   کنند. ساخت استفاده می هاي جدید خانه

هـاي   نتیجه سوخت توجه به کاهش مصرف انرژي و در
رسد و رفـاق از   نظر می به در این منطقه ضروري فسیلی

  تواند صاحب نقش باشد.   این بابت می
  هـا نیـز بـاالي    %) که اکثـر آن 58دهندگان ( بیشتر پاسخ

ــوده 35 ــد، داراي ســواد از مدرســه، دانشــگاه،  ســال ب  ان
انـد.   بـوده  سـواد   آموزي و یا حـداقل قـرآن   نهضت سواد

% 6.3و تنهـا   داشته ها اختصاص بیشترین میزان به دیپلمه
زمان مصـاحبه داراي   تحصیالت دانشگاهی داشته که در

  .اند بودهمدرك کارشناسی 
صـورت دایمـی در    %) بـه 79هـا (  شـونده  بیشتر پرسش

هـا اصـالتاً از    % از آن74روستاهاي نمونه ساکن بوده کـه  
نشـین.   % بقیه مهـاجر و خـوش  24همان روستا هستند و 

وندگان به نتـایج تحقیـق   ش این ترکیب جمعیتی مصاحبه
ــی  ــتري م ــار بیش ــد.  اعتب ــخ21بخش ــدگان  % از پاس دهن

اند. این افـراد کـه    صورت موقت در روستا ساکن بوده به
هـا و   ساکن شهر هستند، تنها در ایام تعطیالت آخر هفته

ها تنهـا   کنند که از بین آن جا نقل مکان می ها بدان تابستان
  نبوده است. یک مورد اصالتا از روستاي مورد نظر

   

  ها هاي تحقیق و بحث پیرامون آن یافته
هـاي بـومی سـنتی داراي رفـاق      نمونه خانه 30تمامی 

بوده و طبق گفته ساکنین، در طی فصول بهار، تابستان و 
شوند. این یافته نتایج تحقیق دیگران در  پاییز استفاده می

هاي سنتی روستایی در  مورد وجود رفاق در تمامی خانه

  گروه سنی  تعداد  درصد
1/2  
8/18  
4/35  
1/27  
7/16  

100  

1  
9  
17  
13  
8  
48  

24 -15  
34 -25  
54 -35  
74 -55  

  75باالي 
  جمع

 
شـوندگان   هـاي سـنی پرسـش    مشخصات گـروه . 1ج 

 .هاي پژوهش) (یافته
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ــت    ــف را ثاب ــول مختل ــارکرد آن در فص ــدران و ک مازن
ــی ــد م : Djalilian, S. & Tahbaz, M., 2007(کن

هاي جدید یـا   % از نمونه خانه15). 1385نیاپاشا،  یوسف
ها  نمونه جدید داراي رفاق بوده که بیشتر آن 2عبارتی  به

شـوند. همچنـین بیشـتر     مانند الگوي سنتی اسـتفاده مـی  
هـاي   هاي جدید بدون رفـاق نیـز مربـوط بـه خانـه      خانه

  علی است.هاي ف بسیار جدید و یا آپارتمان
  

  میزان موافقت روستاییان با طرح رفاق در خانه
که آیا روستاییان بـه حضـور رفـاق     منظور کشف این به

شـوندگان   ، پرسشیا نه اي دارند هاي خود عالقه در خانه
توانستند در مقابل هر جمله هدفمند، تنها یکی از پنج  می

ــامل   ــه ارزشــی ش ــامالً"گزین ، "مخــالف"، "مخــالف ک
، را "نظــر بــی"و  "کــامالً موافــق"، "موافــق"، "ممتنــع"

بپذیرند. از آنجا که بسیاري از روستاییان از سواد کـاملی  
هـا آشـنایی و    گونه پرسشنامه برخوردار نبوده و نیز با این

هـاي بیشـتر،    منظـور دریافـت جـواب    قرابتی ندارند و به
کننـــده خوانــده و پاســـخ   ســواالت توســـط پرســش  

ها کـه بنیـان ایـن     ن پرسشگذاري شد. یکی از ای عالمت
شوندگان خواسته است کـه   نوشته بر آن است از پرسش

سر داشته  خانه بایستی رفاق، خصوصاً رفاق پیش"جمله 
  را ارزش گذاري کنند. "باشد

هـا   ، خالصه چگونگی پاسخ به گزینـه 2ه جدول شمار
%  گزینـه  3/58گذارد. بـا توجـه بـه آن،     را به نمایش می
% نیز گزینه موافق را برگزیدند بدین 5/37کامالً موافق و 

%) کــه 8/95دهنــدگان( معنــی کــه اکثریــت قــاطع پاســخ
گیرد،  بـا   ساکنین هر دو خانه قدیم و جدید را در بر می

بـاز موافـق هسـتند.     حضور و استفاده از این فضاي نیمه
ـ  همچنین به اي گزینـه   دهنـده  داري هـیچ پاسـخ   اطور معن

% 1/2خاب نکـرده و تنهـا   مخالف یا کامالً مخالف را انت
نظر را ترجیح  دانم و همین میزان نیز گزینه بی گزینه نمی

گونــه مخـالفتی از طــرف   بـدین معنــی کـه هـیچ    .دادنـد 

هاي جدید روستایی  روستاییان با طرح این فضا در خانه
وجود ندارد. از طرفی دیگر الگوي کلی پاسخ در تمامی 

تـوان   ه که مـی گیري شده، مشابه هم بود روستاهاي نمونه
گونه نتیجه گرفت که نتایج بدسـت آمـده مسـتقل از     این

ایـن نتـایج   ، خصوصیات خاص هر منطقه است. بنابراین
قابلیت تعمیم به دیگر روستاهاي واقع در منـاطق دیگـر   

  .)3( جدول شماره این استان را دارند
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مزایاي رفاق از نظر روستاییان 
سـوال  "صـورت   شـوندگان بـه   م پرسشدر ادامه از تما

نظـر   پرسیده شد که هر مزایا و معایب رفاق کـه بـه   "باز
رسد را بیان کنند. خالصه این نظرات در جدول  آنان می

هـا   صورت تعداد و درصد براي تمامی نمونه به 4ه شمار
هاي سـنتی و جدیـد بیـان     طور جداگانه براي نمونه و به

  شده است.
ـ  مهم اق کـه توسـط سـاکنین چـه در     ترین نقطه قوت رف
هاي جدید بیان شـده اسـت،    هاي سنتی و چه در خانه خانه

 درصد تعداد 
 کامالً موافق

 موافق
 نظر بی
 دانم نمی

 جمع

28 
18 
1 
1 
48 

3/58 
5/37 
1/2 
1/2 
0/100 

 
خانه بایسـتی رفـاق خصوصـاً    "پاسخ به سوال . 2ج 

 هاي پژوهش). (یافته "سرداشته باشد رفاق پیش

  نام روستا  کامالً موافق  موافق  نظر بی  دانم نمی  جمع
16  
12  
14  
6  
48  

1  
0  
0  
0  
1  

0  
0  
0  
1  
1  

4  
9  
3  
2  
18  

11  
3  
11  
3  
28  

  دیوا
  پریجا
  ورکی
  اوسا
  جمع

خانـه بایسـتی رفـاق،    "ال الگوي پاسخ به سـو  .3ج  
چهـار   ، در"سـر داشـته باشـد    خصوصاً رفـاق پـیش  

 هاي پژوهش). یافته( روستاي نمونه
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%). بـدین معنـی کـه    4/34این فضـا اسـت (   "باز بودن دل"
با توجه به آب و هـواي دلچسـب مازنـدران خصوصـاً در     

توانند به این فضا کـوچ کـرده و از    بهار و پاییز ساکنین می
ایــن فصــول لــذت هــواي آزاد، تــازه و مطبــوع بیــرون در 

هـا نیـز از    ). این نکته توسـط یـزدي  4ببرند (جدول شماره 
هـاي سـنتی یـزد     بـاز درخانـه   ترین مزایاي فضاي نیمه مهم

  ).Foruzanmehr, 2015(بیان شده است 
...ببین، ما اینجا نشستیم و چقدر هـم اینجـا بـا صـفا     "

طور نیست؟...( مصاحبه پژوهندگان با یکی از  است. این
  .ر روستاي اوسا)ساکنین د

نقطـه قـوت دوم رفـاق از نظـر سـاکنین معطـوف بـه        
ر بـا مجمـوع نظـ    "کردن خانه زیباتر"زیبایی خانه است. 

رصد قابلیتی است که فـرم سـنتی رفـاق داراسـت.     د 31
ها،  تناسبات کشیده افقی و ردیف منظم و ریتمیک ستون

هـا و تیرهـاي چـوبی سـقف از نظـر       هـا، سرسـتون   نرده
زیباتر شدن رفاق و با توجه بـه موقعیـت   ساکنین باعث 

آن در طرح خانه، موجب زیباتر شدن شکلی خانه بـوده  
بخشی بـه هیـات خانـه     یی ترین ارکان زیبا و یکی از مهم

هاي جدیـد در   نظر با ورود مصالح و تکنولوژي است. به
سازي، فرم سنتی رفاق کامالً تغییر کرده و از طـرح   خانه

نظـر   هـا بـه   ه ایـن نـوع خانـه   اند کـ  خانه نیز حذف شده
  ).4روستاییان زیبا نیز نیستند (جدول شماره 

ــی " ــه ب ــاق، خان ــدون رف ــت.. ... ب ــاحبه  "دم اس (مص
  .پژوهندگان با یکی از ساکنین روستاي ورکی)

فضـاي بهتـر در   "سومین نظـر مثبـت نسـبت بـه رفـاق      
درصـد  4/11بـا   "هـاي خانـه   تابستان نسبت به دیگر اتـاق 

ـ   دران در تابسـتان داراي هـواي گـرم و    نظرات اسـت. مازن
شرجی باال بوده و تعرق در این فصل بـاال اسـت. یکـی از    

آوردن تعریـق،   شـدن و پـایین   ها بـراي خنـک   بهترین روش
ــت    ــدن اس ــه ب ــاد ب ــتقیم ب ــایه و وزش مس ــتن در س نشس

بـاز رفـاق بـا ایجـاد سـایه       ). فضاي نیمه1379(رازجویان، 

ی از طریـق شـکل،   گـرفتن نسـیم طبیعـ    فراوان و به آغوش
گیـري و موقعیـت خـود، شـرایط مناسـبی را بـراي        جهت

سار ایـن   کند تا ساکنین با لمیدن در سایه ساکنین فراهم می
  ).4فضا از نسیم روز و شب لذت ببرند (جدول شماره 

نقاط قوت قابل توجه بعدي که با اندکی فاصله نسبت 
ان به هم و البته با فاصله زیاد نسبت به نکـات قبلـی بیـ   

 "%) و 8/6( "هـاي طبیعـت   تماشـاي زیبـایی  "انـد،   شده
%) 7/5( "هم نشستن و اسـتراحت   فضاي زندگی و دور
). این دو رابطه بسیار نزدیکی با 4ه هستند (جدول شمار

باي مازنـدران  لرهم دارند. طبیعت بسیار سرسبز، زیبا و د
اه با آواز پرندگان، آسمان آبـی و خصوصـاً طبیعـت    رهم

در داخل و کنـار جنگـل، هـر فـردي را در      بکر روستاها
فصل لطیـف بهـار، تابسـتان سرسـبز و پـاییز رنگارنـگ       

کشـاند. رفـاق بهتـرین     مسحور خود کرده و به بیرون می
هـاي طبیعـت    فضاي خانه بـراي لـذت بـردن از زیبـایی    

پیرامــون و در عــین حــال نشســتن اعضــاي خــانواده و 
و  خـوردن، اسـتراحت   زدن، چـاي  دوستان دورهم، گـپ 

خوابیدن است. در فصول یاد شده، ایـن فضـا بـه مثابـه     
کند هر چنـد عـرض باریـک آن در     نشیمن عمل می اتاق

کنـد.   ها چندان این عملکرد را پشتیبانی نمـی  بعضی خانه
ــاط (   ــه حی ــان ب ــی آس ــراي  3.4دسترس ــایی ب %) و فض

ــاق توســط  2.2گــرفتن ( آفتــاب %) از دیگــر مزایــاي رف
). با توجـه  4دول شماره روستاییان عنوان شده است (ج

به مسقف بودن رفاق و کاهش زاویه تابش خورشـید در  
زمستان این فضـا در ایـن فصـل، سـاکنین را از آفتـاب      

آمدگی بام  با توجه به پیش ضمناً .کند مند می فراوانی بهره
از گزند باران در امان است. در تابستان نیـز بـا بـاالرفتن    

ده کـه  یبخشـ  خانـه   ارتفاع خورشید، سایه مطبوعی را به
ذیر براي نشستن ساخته است. بـا توجـه   پرا فضایی دل آن

به همه ایـن خصوصـیات بـراي خشـک کـردن سـبزي،       
  شود.    ر، تخم انار، برنج و لباس نیز استفاده میکباخش
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الگوي بیان تمامی مزایـاي فـوق هـم توسـط سـاکنین      

نین داري توسـط سـاک   اطـور معنـ   هاي قدیم و هم به خانه
هاي جدید یکسان بوده است. قابل توجه است کـه   خانه

تـر   هاي کالن توان در قالب تمامی این نکات مثبت را می
بنـدي کـرد.    مانند  اقتصـاد، اجتمـاعی و فرهنگـی دسـته    

هـا را در   تـوان از بابـت معمـاري نیـز آن     طور مـی  همین
هایی بـه نـام زیبـایی، عملکـرد، کـارآیی و تنظـیم        دسته

  گنجاند.  شرایط محیطی
  

  معایب رفاق از نظر روستاییان 
، معایب مهم رفاق از نظـر روسـتاییان   5جدول شماره 

  دهد. هاي سنتی و مدرن را نمایش می ساکن در خانه
معایب برشمرده از رفاق،   114ترین عیب در میان  مهم

ایــن فضــا اشــاره دارد  "بزرگــی و مســاحت زیــاد"بــه 
در سراسـر طـول    طـور سـنتی رفـاق غالبـاً     %). بـه 5/31(

گیرد که با توجه به طـول آن   هاي روستایی قرار می خانه
 30چیـزي حـدود   ی و عرض خود رفاق و خانـه، گـاه  
له بـا  ئشـود. ایـن مسـ    درصد مساحت خانه را شامل می

توجــه بــه محــدودیت امــروزین زمــین در مازنــدران و  
مندي روستاییان  ها و از طرفی دیگر عالقه مساحت خانه
نـگ  ري بسته با مساحت بیشـتر باعـث کم  به داشتن فضا

  هاي جدید شده است. شدن و کنار گذاشتن آن در خانه

باالي ساخت رفاق بـا توجـه بـه اشـغال بـاالي        هزینه
زمین که از قیمت باالیی در مازندران برخوردار اسـت و  
با توجه به قیمت بـاالي مصـالح جدیـد، سـاخت رفـاق      

سـتاییان دومـین   طلبد کـه از نظـر رو   هزینه زیادي را می
نقطه ضعف این فضا براي ساخت و ساز امروز است بـا  

  ).5شماره % نظرات (جدول 3/26
رغم بزرگی این فضا و هزینه بـاالي   محدود علی  استفاده

عنوان سومین نقطـه ضـعف ایـن فضـا دانسـته شـده        آن به
% نظرات). از نظر آنان با توجه به اینکـه رفـاق   21است (با 

ــه  ــایی نیم ــاز و فض ــط    ب ــراف توس ــوده و از اط ــفاف ب ش
محرمان نیز قابل دید اسـت و بـا    ها و غیر همسایگان، غریبه

هاي خانه کـه   توجه به نوع پوشش امروزین خصوصاً خانم
در نتیجه سبک جدید زندگی از پوشش کمتري نسـبت بـه   
ــوردار    ــت الزم برخ ــد، از محرمی ــنتی برخوردارن روش س

  ).5ل شماره (جدو نبوده و خیلی قابل استفاده نیست
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

دشواري تمیز نگهداشتن رفاق عیب دیگـر آن اسـت.   
% نظرات). غالباً باد همراه خود بـرگ درختـان،   1/13(با 

ها و خاك محیط را به داخـل ایـن فضـا هـدایت      گلبرگ
ها نیـز پشـه    کرده و با توجه به وفور پشه در منطقه، شب

ز بودن این دلیل نیمه با شوند که به زیادي در آن جمع می
  ).5ها را کنترل نمـود (جـدول شـماره     توان آن فضا نمی

خطرناك بودن رفاق براي بچه ها و احتمـال سـقوط آنـان    

 هاي پژوهش). (یافته نقاط قوت رفاق از نظر روستاییان .4ج 

نمونه سنتی   نمونه جدید
    ها کل نمونه  بومی

  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد

از همراه با لذت بـردن از  دلب  77  34.4  51  35  26  33.3
  هواي آزاد

  زیباتر کردن نماي خانه 69 31 57  38.5 13  16.6
  هاي طبیعت تماشاي زیبایی 15  6.8 5  3.5 10  13.3

ــم    13  5.7 5  3.5 8 10 ــدگی و دوره ــاي زن فض
  نشستن و استراحت

فضایی براي آفتـاب گـرفتن    5  2.2 5  3.5 0 0
  در زمستان

  ن به حیاطدسترسی آسا 8  3.4 8  5.2 0 0

فضـــاي بهتـــر در تابســـتان  25  11.4 10 7 16 20
  ها نسبت به دیگر اتاق

  دیگر موارد 10  4.5 5  3.5 5  6.6
 جمع 222 100 146 100 78 100

 

نمونه سنتی   نمونه جدید
    ها کل نمونه  بومی

  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد

ت بزرگــی و اشــغال مســاح  36  5/31  20  3/27  16  3/31
  زیاد

ــه    30  3/26 18  6/24 12  5/23 ــه ب ــا توج ــاد ب ــه زی هزین
  مساحت و کارآیی آن

استفاده محدود با توجـه بـه    24  21 12  4/16 14  4/27
  محرمیت پایین آن 

داري و تمیز نگهداشتن هنگ 15  1/13 12  14/16 3  8/5
  دشوار آن

  خطرناك براي بچه ها 6  5.2 2  7/2 4  8/7
  ارددیگر مو 3  2.6 1   02  9/3

  جمع 114 100 73 100 51 100
 

 هاي پژوهش). (یافته رفاق از نظر روستاییان معایب .5ج 
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شـوندگان   % از پرسـش 2/5نقطه ضعفی اسـت کـه توسـط    
آیـا  "مطرح شده است ولی در پاسخ بـه ایـن پرسـش کـه     

اند، بـه یـاد دارنـد     اي از سقوط کودك را دیده تاکنون نمونه
  اند.   همگی پاسخ منفی داده ،"اند شنیدهو یا 

هـاي کـالن شـامل     توان در قالب نقاط ضعف فوق را می
ــر" ــدم کــارآیی "، "اقتصــادي غی ــدم راحتــی  "، و "ع ع

هاي این تحقیـق   اساس یافته بندي نمود. بر دسته "نگهداري
شدن و کـاهش اسـتفاده     توان دالیل اصلی کنار گذاشته می

ي مازندران را هماننـد معمـاري   باز در معمار از فضاي نیمه
اي از دالیل اجتمـاعی، فرهنگـی، اقتصـادي     ایران، مجموعه

 ,Rezvan, 2010; Foruzanmehr(و تکنولـوژي دانسـت  

هـاي رفـاق کـه در بـاال      رسد محـدودیت  نظر می به ).2015
ــده  ــوان ش ــله  عن ــد، فاص ــاق  ان ــین رف ــنتی و   اي ب ــاي س ه

د نمـوده  هاي امروزین و سبک جدید زندگی ایجـا  خواسته
نظـر قـاطع مثبـت و عالقـه اکثـر       باوجودکه  طوري است به

هـاي جدیـد    ن، از این فضا در معماري خانهه آروستاییان ب
برنـد. مشـکل اصـلی     غالب بهره نمـی  طور و مدرن خود به

نبود الگوي جدیـد رفـاق، متناسـب بـا شـرایط زنـدگی و       
تکنولوژیکی کنونی است. با توجه به اینکه سـبک و شـیوه   

حـل، بازگشـت    شود تغییر داد، تنهـا راه  گی افراد را نمیزند
البتـه بـا    دوباره این فضا بـه معمـاري روسـتایی مازنـدران    

هیبت جدید از طریق برداشتن و یا تعـدیل موانـع،    وقالب 
هـا و یـا حتـی تغییـر ماهیـت آن بـا        اصالح در شکل رفاق

ــد و   ــاري جدی ــتفاده از شــیوه طراحــی فضــایی و معم اس
  ي پیشرفته امروزین است.ها تکنولوژي
  نتیجه
بـاز یـا  نـال و     عنوان یکی از انـواع فضـاي نیمـه    رفاق به

یري در معمــاري گدار، از تنــوع و رونــق چشــم   ســتون
هاي بومی روسـتایی مازنـدران برخـوردار بـوده و در      خانه

ساز معماري مازندران اسـت.   حقیقت یکی از ارکان هویت
معرفـی  و  اقنوشته حاضر ضمن استخراج خصوصیات رفـ 

هاي رایج آن در معماري بومی روستایی منطقـه،   انواع گونه
با مطالعه میدانی به کشف نگاه و نظـر مـردم روسـتایی در    

  پـردازد کـه هـدف اصـلی تحقیـق بـوده       مورد این فضا می
دهد کـه ایـن فضـا کماکـان یکـی از       است. نتیجه نشان می

  فضاهاي مورد عالقه روستاییان در خانه است.
  

هـاي   قوت و ضعف رفاق از دید روستاییان و نقش نقاط
هاي قوت شـامل   متعدد این فضا برشمرده شده است. جنبه

کارکردهاي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی است. همینطـور  
از بابت معماري نیز داراي نقـاط قـوت متعـددي از بابـت     
زیبایی، عملکردي، کارآیی و تنظیم شرایط محیطـی اسـت.   

منـدي   طـور کامـل دلیـل عالقـه     اق بـه نقاط قوت متعدد رف
کـه در   طـوري  کنـد بـه   روستاییان به این فضا را توجیه مـی 

  هاي بومی روستایی حضور پررنگی دارد.        تمامی خانه
   

عــدم راحتــی "، و "عــدم کــارآیی"، "غیـر اقتصــادي "
به ، نقاط ضعفی هستند که روستاییان "اري از رفاقهدنگ

نـدرت اسـتفاده    د بـه هـاي جدیـ   دالیل از آن در خانهآن 
ها، عدم تطابق الگوي سـنتی رفـاق    کنند. عالوه بر آن می

هاي فضایی کنونی روستاییان،  با سبک زندگی و خواسته
هـاي روسـتایی    کمرنگ شدن این فضا در معماري خانـه 

مازندران را تشدید کرده است. تمامی این نقاط قـوت و  
ق تـأثیر  ها، در رونق یا عدم رونق رفا تر از آن ضعف مهم

تواند سرفصل تحقیـق   ها می مهم داشته که هر کدام از آن
  مستقلی باشد.

منظـور ایجـاد رونـق در گنجانـدن رفـاق در طـرح        به
هــاي جدیــد روســتایی در مازنــدران تمــامی      خانــه

بایسـت تقویـت یافتـه و خصوصـاً      خصوصیات آن مـی 
نکات برجسته منفی در جهـت همـاهنگی آن بـا سـبک     

یان مرتفع گردنـد. در راسـتاي ایـن    زندگی امروز روستای
شوند. یکـی   طور مقدماتی ارایه می بههایی هدف پیشنهاد

رغـم   از نکات ضعف مهم رفـاق عـدم کـارآیی آن علـی    
اشغال مساحت باال است. شکل و تناسبات رفاق یکی از 

90 



 
 

 
ره 

شما
16

1
 ♦ 

ار 
به

97 ♦
   

 

دلیـل دارا بـودن    دالیل اصلی این معضـل اسـت کـه بـه    
اده کشیدگی زیـاد و عـرض باریـک چنـدان قابـل اسـتف      

عنوان پیشنهاد و با توجه به شـکل و تناسـبات    نیست. به
هـاي جدیـد روسـتایی و نیـز      هاي متداول در خانه رفاق

تـر   ویالهاي روستایی و شهري، بهتر است رفـاق عمیـق  
 180شده و طول آن کاهش یابد. اگر پهناي رفاق حدود 

معرفی شـده توسـط    167متر، مانند الگوي شماره  سانتی
) در نظـر گرفتـه شـود و همچنـین بـه      1977الکساندر (

تري مفضاهایی با تناسبات مربع نزدیک شود، مساحت ک
را اشغال کرده و از کارآیی بیشتري نیز برخوردار خواهد 

هـاي جدیـد از رفـاق ماننـد      شد. این ابعاد امکان استفاده
وسـایل  استفاده از میز و صندلی براي نشستن، قراردادن 

کنـد   را تسهیل می هایی نظیر آن پزي و انجام فعالیت کباب
  ).6(تصویر شماره 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
هـاي بـومی و    رفاق، نقطه کانونی سازمان فضایی خانه

یگر بوده کـه  دها و فضاهاي خانه به هم رابط تمامی اتاق
هاي جدید این نقش را هال مرکزي یـا نشـیمن    در خانه

  برعهده دارد.
بهتـر اسـت    منظور فعال و کارآ نمودن بیشتر رفـاق،  به

این فضـا رابطـه مسـتقیم بـا هـال مرکـزي داشـته و در        

عنـوان فضـاي    هاي یک یا دوطبقه نیز بهتر است بـه  خانه
را  رابط، دسترسی از حیاط به خانه و فضـاي مرکـزي آن  

محقق نماید. ضمن اینکه رفـاق بایسـتی رو بـه جنـوب     
بـاز و   عنوان فضـاي نیمـه   (ضلع آفتاب گیر) بنا شده تا به

فضاي اصلی خانـه آسـایش و امنیـت اقلیمـی      متصل به
  .  ایجاد کندکنندگان و خانه  استفاده برايباالتري را 

هاي منفی، محرمیت پـایین در داخـل    یکی دیگر از جنبه
هـاي   رفاق بیان شده است. بـدین منظـور نصـب پارتیشـن    

هـا، پیشـنهاد شـده اسـت      حـل  عنـوان یکـی از راه   موقت به
)Foruzanmehr, 2015( ر اقلیم مازنـدران از کـارآیی   که د

هاي مورد نظر باعـث تبـدیل    الزم برخودار نیست. پارتیشن
شـود کـه    باز رفـاق بـه یـک فضـاي بسـته مـی       فضاي نیمه

له ئافزایش ظرفیت حرارتی رفاق را در پـی دارد. ایـن مسـ   
منظـور بـه    گیري رفاق که فضـایی بـه   اصلی شکل هدفبا 

ي  اقلــیم حــداقل رســاندن ظرفیــت حرارتــی بــوده و بــرا
مازندران نیز خصوصاً در فصل گرما بسـیار مناسـب اسـت    

)Kasmaei, 2010(  در تعــارض اســت. بــدین منظــور در
توان از رفاق نـوع سـوم کـه داراي محرمیـت      مازندران می

ها است اسـتفاده نمـود و یـا از     باالتري نسبت به بقیه گونه
هاي خزان پـذیر در حیـاط و    کاري وکاشت درخت درخت

رفاق استفاده نمود. این درختان در تابسـتان مـانع   روبروي 
دید از اطراف شده، دید بسیار خـوبی از داخـل بـه بیـرون     

کننـد. از طرفـی دیگـر در     خلـق کـرده و ایجـاد سـایه مـی     
زمستان نیز مانعی بـراي ورود تـابش لـذت بخـش آفتـاب      

  دهند. نبوده و نیز کیفیت محیط زیست را ارتقا می
  

ابی بـه آگـاهی از نظـرات    تیهدف دسـ  انوشته حاضر ب
رفـاق و چگـونگی    نسـبت بـه  مردم روستایی مازنـدران  

 هايارتباط آن با زندگی امروز آنان تهیه شـد و پیشـنهاد  
بـاز   ارایه شده در جهت ارتقاي نقـش ایـن فضـاي نیمـه    

هاي بومی امروزي روستایی مازندران  بسیار مهم در خانه
تر در . نقص این مباحث بـه نوبـه خـود، نیـاز بیشـ     است

1,8

متر براي رفاق و یـک   سانتی 180پیشنهاد عمق حداقل  .6ت 
نمونه الگوي جدید پیشنهادي براي رفاق بـا دو وجـه نـال و    

دادن میـز، صـندلی و    دار(باز) به نحوي که امکان قـرار  ستون
 کند. پزي را میسر می بابکوسایل 
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انجام تحقیقات میدانی و آزمایشگاهی در جهـت تطبیـق   
هـاي   رفاق با سبک زندگی جدید و رونق مجدد در خانه

  کند.کید و برجسته میأروستایی جدید را ت
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