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 چکیده 
شکل  يبررس در  فرهنگ  حاضر  موضوع  تالشمنطقه    يبومهای  خانه گیری  نقش  ؛  است   پژوهش 

پژوهش  منطقه    نيا  یمعمار  تاکنون دربارۀ  رسدسبب است که به نظر مي   نيموضوع به ا  نيا  تیاهم

است. نشده  انجام  شناخ  نيا  فِهد  ن يبنابرا  درخوری  محتواتأثیر    يچگونگ   تِپژوهش    يي عناصر 

  ن ي ا  يپرسش اصلو    ستا  هاخانهاين  فرهنگ منطقه در شکل دهي به فرم کالبدی و سازمان فضايي  

پژوهش از نوع   نيمنطقه چه بوده است؟ ا نيا  هایگیری خانهشکلدر  ياست که نقش عوامل فرهنگ

از روش تحق  يفیکی  ها پژوهش آن  و در  واستفاده شده    يلیتحل  يفیتوص  قیاست    ی گردآور   است 

آن    ۀوابست  ریو متغ  نگپژوهش فره  نيمستقل ا  ریمتغ.  است  ایکتابخانهبه صورت میداني و    ، هاداده

  ی اه یسهم  گیری آنو روش نمونه  تالشمنطقه    ق،یتحق  یاست. جامعه آمار  يهای بومخانه   یمعمار

و اشغال فضا در فصول سرد سال محدود    يفصل  راتییدهد که آهنگ تغنشان مي   قیتحق  جياست. نتا

  طبقات باال و محوطه   ،و در تابستان  وانيا  ی، فضا و بهار  نوروز  اميو در ا  نيیدر طبقه پا  يبه اتاق اصل

نوع    ،يخدمات  ی، نوع، تعداد و مساحت فضاهاهِ خانههايي مانند وسعت بنا و محوطمؤلفه خانه است.  

ی بومي  هاخانه   یبندطبقه  دراز استاد کار،    يا عدم استفاده  استفاده  زیو ن  مصرفي  مصالح  و  ناتیتزئ

عناصر فضا    ق،یتحق  یبه چارچوب نظر   هبا توج  نیهمچن  است،  مؤثر بر اساس طبقه اجتماعي    منطقه

ا )داخلمي  را  هاخانه  نيدر  ثابت  دسته  سه  به  خارج  يتوان  نيو  )چ  مهی(،   و هیاثاث  دمانیثابت   )

   نمود.  بندیتقسیم   و سن(  تیمتحرک )روابط و آداب سکونت بر اساس جنس

 م و معماری.، اقلیيبوم  یمعمار  ،یو معمار  فرهنگ  ،يبوم   یهاخانه   ،تالش  واژگان کلیدی:
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 مقدمه و بیان مسئله  
جوام   از لح ا   ني ا  طِیاند که چرا محنشان داده  ،يبومهای  گاهاز محققانِ سکونت  یاریبس

، الیور  ؛  1989،  ناپ  ؛  1979)الکساندر،    است  گريدهای  طیتر از محمعنادار  ،يو انسان  يفرهنگ

از ه ا  هس تند ک ه در ط ول قرن  یاژهي ای وهو روشها  دگاهيد  ،ينیجهان ب  یداراو    (1997

از  یاریبس های وهیو ش  هادهي ا (.2010)تولیستییاتتو،   ان دبدس ت آورده يخرد جمع   قيطر

و   ستيز  طیمح  يطراح،  (1969)راپتپورت     يفرهنگ  یجوام ، مانند سازگار  نيا  يبوم  یمعمار

 ييبناه ا  ج اديو ا  (2010)دایتراتات،     س اخته ای  مصالح و روش   (2015)فروزانمهر     یبهره ور

برداشت شده است. معماری ه ر   ،(2013اس،  ن)وبر و يا  يياستثناهای  تیفیمنحصر بفرد با ک

معم اری،   ني بومي از فرهنگ آن نقش مي پذيرد و هر بن  ا ب ه عن وان جزئ ي از فرهن گ ا

ذهني را از طريق فرم ظ اهری خ ود بر عهده دارد و   ۀيك انديشبه    دنیبخش  تینیوظیف ه ع 

)ذوالفق ارزاده و حص اری،   به اين ترتیب نمودی ب رای س  نجش اي ن فرهن گ خواه د ب ود

منج ر ب ه اس ت ک ه  میاقل  ب احاص ل تط ابق فرهن گ  ي،بوم  ی در بسترمعمار(.  33:1392

 طيش را نیفضا و همچن يهای انسانيژگيدر و  شهير  که  شودی مياز معمار  يگیری فرمشکل

 یو اقتص اد  يفرهنگ  ،ياجتماع   ،يذهبم  روابط  يبرخ  بازتابِ  ي،بوم  یمعمار.  آن دارد  يطیمح

 جامع ه انعک اس  يفرهنگ   ینمادهاکه در آن    باشد،مي  هاانسان  يو مصنوع   يعیطب  طیبا مح

 دينمايمستحکم حفظ م  طِرواب  نيداشتن ا  لیخود را به دل  یدوام و ماندگار  ، بنابراينابديمي

است ک ه   یبه نحو  ینوع معمار  نياگیری  روابط در شکل  نيانعکاس ا  .(30:1384)دادخواه،  

 (.  98:1384گران،ي)آلپاگونوولو و د است  افتهي يتجلّها  در آن شيو آرا  يهمزمان، سادگ

از وجوه اجتماع   صورتهب  النیگ  يبوم  یمعمار اقتصاد  يفرهنگ   ،يمشترک    زیو ن  یو 

عوامل    ان یمطِ  رواب  يبررس  ،قیتحق  نياست. موضوع ا  رفتهي پذتأثیر    ي میو اقل  ي عیطب  عوامل

و   شکل  مؤثرمهم  زلِ  عام  ژهيبو  ،يبوم  یمعمار گیری  در  با  مانند    آنهای  شاخه   ريفرهنگ 

است. بر    شتیو مع  ي زندگهای  وهیش  ،ها تیها، آداب و رسوم، فعالرزشو زبان، باورها و ا  نیآئ

تفاوت  نيا در اين منطقه    يبومهای  خانهیِ  و کالبد  يي فضا  ييالگوهای  و شباهتها  اساس، 

به    های مربوطاقلیمخردهبا    يو جنوب  یمرکز  ،ي شمالتالش    يعني،  يو زبان  يفرهنگ  ۀسه پهن

که    پژوهش   نيقرار گرفته است. در ا  يي( مورد شناساينو کوهستا  یاهيکوهپا  ،یا)جلگهآن  

پژوهش نوع  تحق  ،است  يفیک  یهااز  روش  تحل   يفیتوص  یقِاز  است.   يلیو  شده    استفاده 

متغ ا  یرِفرهنگ،  که  قیقتح  نيمستقل  فضاتأثیر    است  و  کالبد  بر  بوم  یآن  اين    يمسکن 

متغ  منطقه عنوان  بررس  ،وابسته  ری به  خانه    يمورد  محوطه  شامل  و  است  گرفته   زینقرار 

کر  باشدمي نظر  از  کوچکتر1برومبرژه  ن یستيچنانکه  مکان   ني،  اجتماع   يواحد  محوطه   ، يو 

 (.36:1370)برومبرژه،  محصور شده استهايي نیخانه است که با پرچ

 است: ريپژوهش به شرح زهای  با توجه به موارد ذکر شده پرسش

 
1 Christian Bromberger 
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چه  1 و  يفرهنگتنوعات  (  عناصر  چه  بومي  خانه  در  یمعمار  ژهيو  وجود های  تالش  منطقه 

 دارد؟

فرهنگ 2 الگوها  ي( وجوه مختلف  تفاوت در شکل  بوم  ی چگونه موجب  در منطقه    ي مسکن 

 تالش شده است؟ 

 

 پژوهش  ۀپیشین
دار دامن ه ق اتیآن است که تاکنون تحق انگریمناب  مرتبط با موضوع پژوهش حاضر ب  يبررس

، مازن دران و النیبخصوص مناطق ش رق گ   رانيشمال ا  يبومهای  گاهدرباره سکونت  يفراوان

مطالع ات ش  فاف و  کنیمختل  ف ص ورت گرفت ه اس  ت، و ل ه ای کرديگلس تان در قال ب رو

در منطقه تالش که بخ ش عم ده آن مرب وط ب ه   رب ها  گاهسکونت  نيا  رامونیپ   يمنسجم

 :شودها اشاره ميپژوهش نياز ا ياست که بطور خالصه به برخ تهصورت نگرفاست،  النیگ

های معماری به اين  در پژوهش  فرهنگای با عنوان  ( در مقاله1391مظفر و همکاران )

در تحقیقات مربوط به فرهنگ و معماری، اولین گام مهم، تعیین حیطه   نتیجه رسیدند که

ي است.  موضوع  دو  از  يك  هر  در  بحث  همکاران   زدانفرمورد  مدل  (1392)  و  ارائه    ي با 

د  ،يمراتبسلسله  از  گرفته  راپاپورتدگاهيبر  هافستد 1های  شا  2،  موردی   3نيو  مطالعه  و 

خانه از فرهنگ را در گرو شناخت    شکل  یريأثیرپذهای سنتي در  رب مازندران، نحوه تخانه

محتوا عناصر  و  مختلف  درون  ييوجوه  از  بيآن،  تا  دانستهيرون یترين  سطح  .  اندترين 

نیز1393و1390)  زادهسلطان عناوين  مقاالتيدر    (  جغراف  با  شکل  اینقش  انواع  در  گیری 

نقش جغراف  رانيا  يهای سنتدر خانه  اطیح واحدو فرهنگ در شکل  ایو  بام در  های  گیری 

  ي و بوم  ي های سنتخانه  یگیری اجزا در شکل  يي راایو جغراف  ي عوامل فرهنگتأثیر    ،يمسکون

بررس  ،رانيا آن  يمورد  و  داده  چگونگقرار  جنبه  از  را  فضا  ب یترک  يها  با    باز  یساختمان 

همکاران  ي ورمقان  .کندمي  بندیتقسیم نیز1397و1394)  و  مسکن    يقیتطبپژوهش  با    ( 

را بر ي  شتیهای معتیو نوع فعال  يانانس  یایجغراف  فرهنگ،تأثیر    و مازندران،  النیدر گ  يبوم

کل ر  ی الگوها  ي شکل  و  ورودی  ز يمسکن  و  آنفضاها  در    نیو همچن  نمودند   يبررس  ها های 

و بوشهر،   النیدر گ یای قاجاره خانه قیبا تطب ( 1397) و سلطان زاده ي ورمقان گريای دمقاله

فرهنگ مع  تینقش جنس آنرا در شکل  ي شتیو  دادندگیری  قرار  مطالعه   خاکپور .  ها مورد 

نیز1394) زپژوهش  (  زم  یاديهای  در  متأثیر    نهیرا  بر  اجتماعي  و  فرهنگي    یعمارعوامل 

بويژه در گیالن است  بومي  داده  مانندانجام  بررس،  تغتأثیر    ي:  و  بر   ياجتماع   راتییفرهنگ 

روستا زنان(    د یتاک  با )  النیگ  ييمسکن  نقش  اجتماعيويژگي  و بر  مسکن    -های  فرهنگي 

مساکن موقت    يشناخت  مردم  يای با عنوان بررسدر مقاله  ( 1394)  دي مو  يمیسل  .است  بومي

احداث مسکن های  به فنون و روش  (یمجاور آن )نمونه مطالعه شده: پور  یو روستاها  انيمر

 
1 Amos Rapoport 
2 Geert Hofstede  
3 Edgar Schein 
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به  قتمو کوهستان  «ی»پور   موسوم  مناطق  مرکز  يدر  آن    یتالش  کنار  در  و  پرداخته 

پورتأثیرموضوعات   احداث  در  جنسمانند    ،یگذار  با  فضاها  اجتماع   ت،یارتباط  و    ،يمراتب 

در رساله خود با    (2012ي ) رستم  ي طالب  است.قرار داده    يمورد بررس  زیزمان استفاده را ن

باد و سا  نعنوا ابراه  يبوم  یارها، معمهينور،  امامزاده  ارتبا  ،شفت  می شکننده در    انیم  طِبه 

روستا در منطقه    نيا  یهای معمار ارزش  درکو    ياجتماع   ي زندگ  ،ي محل  گِفرهن  یالگوها

تالش  يکوهستان روستا  جنوب  اين  است.  ساختمان  پرداخته  چوببا  و   يهای  طبقه  چند 

آن  یمعمار فرد  به  فصل  ،منحصر  صورت  مياستفاده    مورد  زائران  طتوس  يبه  گیرد.  قرار 

همکاران  یعماد تجز  زین  (2013)  و  مقاله  تحل  هيدر   ی روستا  كيدر    داريپا  یمعمار  ل یو 

قرار   يماسوله مورد بررس  یارتباط و نوع فضاها و الگوها را در روستا  نیهم  ،)ماسوله(ای  پله

پژوهشدادند اين  بررسي  با  مي.  که  ها  رسید  نتیجه  اين  به  در  توان  اقلیم  و  فرهنگ  نقش 

 های بومي اين منطقه به حد کافي مورد بررسي قرار نگرفته است.ساختار معماری خانه

 

 پژوهش روش 
پژوهش  نيا نوع  از  تحق  يفیک  یهاپژوهش  روش  از  آن  در  و   يلیتحلي  فیتوص   یقِاست 

عمده بخش  است.  شده  داده  یا استفاده  آن  ي فیک،  پژوهش  یهااز  بازتاب  که  در  است  ها 

  ي رونیب  ی چه در فضا  ،عناصر  نِ دمایچ  ي و چگونگ   ناتئیمانند عناصر و تز  یمعمار  یهادهي پد

در آداب و سبك سکونت   نیو مبلمان و همچن  هیاثاث  دمانیو در چ  يخلدا  یو چه در فضا

و    يخياز اطالعات تار  يمطالب و برخ  یگردآور  یبرا  یااز روش کتابخانه  قابل مشاهده است.

مربوط به  های  داده  یگردآور  یبرا  ي دان یاستفاده شده است و از روش م  ی و معمار  ي فرهنگ

ا  ریمتغ  استفاده شده است.  یو فضاها و عناصر معمار  طیمح فرهنگ و    ،قیتحق  نيمستقل 

 است.  يهای بومخانه  یمعمارمتغیر وابسته آن 

که  تالش  قومي  منطقه  قیتحق  یآمار  ۀجامع مشخص  شامل،  سرزم  يپاره  های  نیاز 

سف  نیکاسپ  یايدر  يجنوب  رب تا  ارس  و  کورا  رود  از  که  مي  دیاست  بر  در  را    ردیگرود 

و  3:1393)عبدلي، نمونه(  روش  نمونه   یبرا  یاه ی سهم  یبرداراز  بوم  یهاانتخاب    ي مسکن 

  ي تالش شماليِ،  بانز  يفرهنگ  ۀسه منطق  هيپا  برها  و نمونهمورد مطالعه، استفاده شده است  

زبان ترک  آستارا  )تالش  شهرستان  حوزه  مرکز(در  تالش  بن  ی،  حوزه ی  ادی)تالش  در 

هايي از حوزه در بخش  در مجاورت جلگه مرکزی گیالن و)   ي تالش جنوبو    (شهرستان تالش

با در نظر    گري د  یاز سواند.  ( انتخاب شدهو صومعه سرا  ، ماسالشفت،  های فومنشهرستان 

  ، یجلگه ا  ۀشده، سه پهن  یگردآور  ي و با استناد به اطالعات محل  يي ایگرفتن اطالعات جغراف

است که از نظر ارتفاع از   صیتشخقابل  ناطقم  نياهر کدام از    یبرا  يای و کوهستان هيکوهپا

در گ   ، يتوپوگراف  ا، يسطح  زراع   ي اهیپوشش  محصوالت  نوع  يکديگر  و  با  .  هستندمتفاوت  ي 

و 1ل  )جدو نها(  2و1)تصاوير    (  جداولافتهي   تيدر  قالب  در   مراتب سلسلهکه    يهای حاصل 

 . شددهند، ارائه مي مورد مطالعه نشان ۀطقبر شکل خانه در من را فرهنگهای مؤلفهتأثیر 
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 )سمت راست( ،( يجنوب  ،ی مرکز  ،يتالش، )شمال  يفرهنگهای  پهنه   .1شکل  

 )سمت چپ(   ،(ي و کوهستانای  ه ي،کوهپای اتالش، )جلگه    ييایجغرافهای  پهنه   .2شکل  

 
 ( های گوگل ارثنقشه  تهیه شده از)1398نگارندگان،    ترسیم:

 درمنطقه تالش ها  و خرده فرهنگ   ييمنطقه ا  ،يمکان  یبندانواع سازمان   .1جدول
 خرده 

 فرهنگ 
 های بومي مورد مطالعه خانه اقلیمخرده  توضیحات 

 

الش  ت

 شمالي 

 يتا آستارا و بخش ساریاز دره ل ،رانياز آن در داخل ا يبخش -

و  یآستاراچا انیم جانيآذربا یدر داخل جمهور  گريد

 ي.(گُشتاسف  اي يتالش گُشتاسباَرس )های کورا و رودخانه 

 .عهی مذهب ش عمیق به شيگرا باهمراه  زبان ترکيبه  شيگرا -

همراه با  یکاربرنج شتریب یکشاورز ي در جلگه، اصل تیفعال -

 ی است.و با دار  یکاريفیص

 دربند آستارا.  جلگه

 چلوند آستارا. کوهپايه 

 

 کوهستان

حیران و شیری حیاطيِ  

 آستارا.

 
 
 

الش  ت

 مرکزی

شهر هشیپر   تیتتلش دوالب بت مرکز  ستلم و  اکرگتنرود ب، س، بخش -
 است. تقسیم شده

 است.  تتلشماطق،  ی هتجاب، نیتر ییساّ دارای -

 اّیسمذهب و  یب، زبتن ترک ییبت آشات ی همراهتتلش اصلی  زبتن  -
 ی.شتفع

همراه بت   ی کتر برنج شیر یب ی کشتورز ی در جلگ، اصل تیفعتل -
 ی است. و بتغدار ی کتریف یص
  شتتل اتن ینشکوه یمحدوده اصل  مرتفع م،ین یکوهسیتن ی روسیتهت  -

و   ی صعود یهتی شبتنو مهتجرت یزار تاتوبهتی غل،نیزم ک، است
 دارند. ینزول

 

 جلگه

شیرآباد، چوبر و خلیفه آباد  

 تالش، پره سر رضوانشهر.

 کوهپايه 

( و نومندان 57خاله سرا )

 تالش.

 

 

 کوهستان

ناو اسالم، کوهستان باال،  

 مريان و شیله وشتِ تالش.

 
 
 
 

تلش ت
 جاوبی 

رودخان شفت )سرحد  شاندرمن تا چنار  از سر حد خوشابر/  -

شفت،   یاز شهرها ييهارودبار( شامل ماسال، ماسوله و بخش

 سرا.فومن و صومعه 

ی با تأثیرپذيری از  با تالش مرکز يکينزد اریبس یاتفاوت لهجه-

 جلگه مرکزی گیالن.به  يکينزد لیدلبه  زبان گیلکي

 هستند. عهیهمه ساکنان آن ش ،از لحا  مذهب -

  ی،کارتوسعه برنج لیدر کوهستان بدل یکاررفتن  له نیازب -

  ،کشت  همراه با )تفاوت با تالش مرکزی( ي رب النیمشابه گ

 ی.توتون و چا ،یاردنو ان یدرخت توت برا

 ي.هفتگ یدر بازارها يمبادالت تجارتبیشتر بودن تمرکز  -

 شالما شفت وگشتِ فومن. جلگ، 

 کوهپتی، 

شاندرمن،  نیالش و دوران 

شالماکوه ماسال، تنیان 

صومعه سرا، کیشِ رودبار،  

ماسوله رودخان و ماکلوان  

 فومن.

 کوهسیتن
طالقان و امامزاده ابراهیم،  

 ماسوله.
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 مبانی نظری پژوهش 
ابعاد گسترد به  به بحث و بررسي در زمین  ۀبا توجه  از ورود  چگونگي    ۀمقوله فرهنگ، قبل 

 مختلفي از اين مفهوم ارائه شود. های  و ويژگي  فيتاثیر فرهنگ بر شکل خانه، بهتر است تعار

مال نظر  ساخته  ایمجموعه   ،فرهنگ  ،1ينوفسکیاز  دست  از  ی  ندهايفرآ  کاالها،   ها،متشکل 

  ،2لوریدر نگاه ت  منحصر به فرد است.  يتیو واقع  يوثمورهای  ها، عادات و ارزش شهياند  ،يفن

است که شناخت، باورها،    ده یچیپ ای  مجموعه   ، يقوم شناسدر  کلمه     یمفهوم وس  فرهنگ به

که انسان به   ردیگميرا دربر  يعادات  ايها  تیقابل  گريهنرها، اخالق، حقوق، آداب و رسوم و د

امي  عنوان عضو جامعه کسب ا  3نگلهارتيکند.  را  از    ينظام»کند:  مي  فيتعر  نگونهيفرهنگ 

 يبه نسل  يمردم مشترک است و از نسل  انیدر م  ردهگست  یکه به طرز  يو دانشها  ها، ارزش نگرش 

فرهنگ را طرز فکر، احساس و عمل افراد   4س یونی(. مک1386ان،یانی)بن«  شودمي   منتقل  گريد

ش هم  کنار  در  شکلها  آن  يزندگ   وهیکه  معرفمي  را  .  (2009،  سیونیمک)کند  مي  ي دهد، 

از    يگروههای  آل ده ي در بردارنده ا  ديو عقاها  از ارزش ای فرهنگ مجموعه »  راپاپورت،  فيتعر  مطابق

که است  فرآ  مردم  منتقل  یاعضا   انیم  ،یآموز فرهنگ  نديدر  گروه  از  مي  آن  او  منظور  و  شود 

ارزش   ،یآموزفرهنگ عقاها  انتقال  نسل  ديو  د  ياز  نسل  م  گريبه  مشابه    كي  یاعضا   انیدر  فرهنگ 

فرهنگ  (9:1980،  راپاپورت)  «است  در  محيتسنّهای  و  بروز    طی،  در  فرهنگ  همانند 

توسط محققان   يمتفاوتهای  بندیسطح  .(67:2005،  راپاپورت)نقش دارد    یرفتارهای  هنجار

ارائه شده است، در   که    ، ي. درون 1فرهنگ در سه سطح،    ،ی بندسطح  كياز مقوله فرهنگ 

محتوا عناصر  به  ارزش   ي عني  ،فرهنگ  ي درونهای  هي ال  اي   ييمربوط  و  و ها  باورها  .  2  است 

شخصیت  ،ي انیم نمادها،  شامل  مخها،  که  جوام   )در  است  رفتاری  قواعد  و    تلف هنجارها 

در    ينینمود ع   یکه مربوط به مظاهر فرهنگ بوده و دارا  ،ي رونی. ب3تواند متفاوت باشد( ومي

و خانواده و ...(    يرفتار اجتماع   یو الگوهاها  تی)اخالق، رفتار، فعال  ي مختلف زندگهای  عرصه 

تقس ا  یبندمیاست،  است.  مقبول  ني شده  واسطه  به  به    نی ب  تیسطوح  جامعه  مردم  عموم 

 جهت داده و نسل به نسل منتقل ها  آن  ياند که به سطوح مختلف زندگشده  ليبدت  ييباورها 

راپاپورت، فرهنگ را منشأ جهان    گر، يد  یسطح بند  در  .(  2010  ، هافستد و شاين) شوند  مي

جهان و  ارزشبیني  منشأ  را  ارزش بیني  و  عنوان  ها  به  را  تشکهای  مؤلفه ها  دهنده  لیاصلي 

چگونگ  ۀشیو به  دادن  جهت  با  که  است  کرده  معرفي  فعالیت  ي زندگي  صورت انجام  به  ها، 

نامعلوم و  خانه  ،معلوم  شکل  مي  بر  ا  (1998و  2005  ،راپاپورت)  گذارندتأثیر  رو   نياز 

ها را میتوان کلیدی برای فهم چگونگي تأثیرپذيری شکل خانه از فرهنگ به حساب  فعالیت

معلوم هر فعالیت بیانگر کارکرد    ۀجنب.  (8-11:1998،  اپاپورتر)،  (10:1980،راپاپورت)آورد  

ارائه  ۀساد افراد،  نمي  آن است که مطلب خاصي در مورد فرهنگ  نیازهای  به  بیشتر  دهد و 

 
1 Bronisław Malinowski  
2 Edward Burnett Tylor 
3 Ronald Inglehart 
4 John J. Macionis  
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های افراد از آن فعالیت توجه دارد و شوند. اما جنبه نامعلوم هر فعالیت، به خواسته مربوط مي

  ۀ دهند. از اين رو جنب ها شکل يا معنا ميچگونگي انجام فعالیتهستند که به  ها  اين خواسته 

تواند منجر به  ها ميها در هر فرهنگي منحصرند و تجزيه و تحلیل آننامعلوم يا پنهان فعالیت

ارتباط    درک ارزشمراتبسلسلهچگونگي  خانه شود  ي  و شکل  زندگي  شیوه  ،  1کوکورينا )ها، 

2010). 

 

 فرهنگ و شکل خانه  ارتباط
کلي،   منظری  در  برا  9راپاپورت  را  مختلف  با    دينمامي  انیبخانه    یبعد  ارتباط  شامل:  که 

شبکه  مکاني  ديگران،  پناهگاه،  و  خلوت  برای  مکاني  شخصي،  هويت  تبیین  اجتماعي،  های 

  ۀفعالیت، خانۀ  شده، محل دقیق رفتارهای روزمره و پايبرای پايداری و تداوم، مکان خصوصي

کودکي نمو  ، زمان  و  رشد  همکاران،    ناهگاه پ   ، مکان  و  )خاکپور  است،  کالبدی  ساختمان  و 

  کند، مي  مجاور و مشابه را انتخابهای  اقلیمخردهاز    یاریو در مطالعات خود، بس(  12:1394

، خانه  او دهد. به باور مي قرار  يمورد بررس  ها در آن بر شکل خانه  را فرهنگ های مؤلفهتأثیر  و

ساختار  شیب که  آن  نهاد  یکالبد   یاز  بعد  عملکردبا    یباشد،  اجتماع،  أ مت  ی چند  از  ثر 

و معتقد است    (47:1969)راپاپورت،    است  يطیاقتصاد و اوضاع مح  ،و مذهب  نیفرهنگ، آئ

آن  ساختن  از  که  پديده  كيجا  آن    یاخانه،  فضايي  سازمان  و  کالبدی  فرم  است،  فرهنگي 

خانه که  فرهنگي  از محیط  دارد  شديداً  تعلق  آن  ميبه  تأثیر  خ،  و شکل  از  أ مت  انهپذيرد  ثر 

ش  يزندگ  ۀویش و  فعال  يعیوس  فیط  ،يزندگ  ۀویاست  دربرداردها  تیاز  ، راپاپورت)  را 

ش  (142:1388 عرصه  ، يزندگ های  وهیو  داشتن    یبندبه  خود   یبرا  يشخص  یفضا  كيو 

ها، در  بر هنجارها و ارزش  یگذارتأثیرفرهنگ با    نيبنابرا  ؛ (2008،  2هانسون )  وابسته هستند

و اجزاء و    ي شود که الزم است در تطابق با ظرف مکانمي  يي ا بازنماه و رفتارها  تیالقالب فع 

 .(3 ريتصو) (239:1397، ورمقاني و همکاران)آن باشد  ی هافضا زير

 

 های بومي منطقه تالش های فرهنگي مؤثر بر کالبد معماری خانهمؤلفه  اگرامي. د3شکل

 
1 Hanna Kokurina 
2 Mats G. Hansson 
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 پژوهش و بحث های افته ی

 در منطقه تالش   یمسکن بوم   یکل  شکل

روستاها  بافت روستاها  یا لب  ا لب  مانند  تالش  ا  یمنطقه  در    رانيشمال  و  بوده  پراکنده 

از ای  که مجموعه   است  کشتزار  ايباغ و    م، يبه صورت د  ،يخال های  نیها فضاها و زمآن  انیم

در«  محله»  ،ها آن  بافت  دهندمي  روستا شکليك    را  فشردگي  البته  نواح،  و    هيکوهپا  يدر 

  يقلمرو خصوص  نییو تع  یبند. در خصوص عرصهبیشتر است  ،یانسبت به جلگه  ي کوهستان

فضاها به    يدسترسمراتب  سلسله  ، ييروستا  يمسکونهای  واحد  يعموممهین  ی و  معبر  از 

دل  ،مسکن آشنا  ی شاونديخو  ل یبه  با    ك يافراد    ييو  مختلف   یدارا  گر،يکديروستا  درجات 

بوده و    یقرارداد  زین  يدو واحد مسکون  انیمرز م  نی. همچنستینبوده و به وضوح مشخص ن

برا  شتریب حر  یاوقات  خانه  تداخل  يمحکم  یبصر  ميهر  و  ندارد  های  عرصه   در  وجود 

عموم  يخصوص دارا.  (76:1391،  خاکپور)شود  مي  مشاهده  يو  خانه  با    یهر  محوطه 

طای  مجموعه  خدمات  فیاز  مکان   ي عناصر  متعلّقات  توتس  يو  با چه،  انواع   تانمانند  و 

کشاورز  یبرداربهره  ساتیسأ ت به  دامدار  یمربوط  کوت  یو  تَلَمبار،  کَندوج،  تنور، يشامل   ،

نگه  لهيطو محل  نشاء  یدارو  خزانه  و  انبارکاه  مرغ،  و  با    اردک  که  است  )توماجور(  برنج 

از شاخهشفاف، ساختهای  وارهيد آن    ي نهای  دسته  ايدرختان  های  شده  به  که  کم  ارتفاع  با 

و    ريناپذ اجتنابها  شود و وجود آن مي  محصور و حفاظت  ند، يگومي  چَپَر(  اي)رَمَش    نیَپرچ

با کالبد از   شتیمع  يختگی آم  نيساکنان منطقه است. ا  يشتیمعهای  تیمربوط به فعال  شتریب

  يعناصر خدمات   نيکند، امي  زيبرخوردار است که آن را متما  ي در مسکن بوم  یاژهيو   گاه يجا

دو    اي  كياست، در    يگوناگون و فصلهای  با عملکردها  از اتاق ای  خانه که مجموعه   همراهبه  

تَالر )کُتام(    اي)تَرِسَر( در طبقه همکف    وانيا  قيودرتو و مرتبط با هم از طرطبقه به صورت ت

 کنند. مي فيرا تعر يخصوص ۀعرص ۀ در طبقه اول، محدود  دهیسر پوش

 

 در داخل مسکن و اشغال فضا   یفصل  راتییتغ  آهنگ

معن  يتالش  واژه به  هم  معن  ي»کَه«،  به  هم  و  استفاده    يخانه  موارد  اتاق  هر  و  است  اتاق 

  یمعنادارای    ، اتاقشودمي  استفاده   از آن  خاص   ی انجام کارها  یدارد و بندرت برا  یمتعدد

به آن، بر موض  و محل اتاق داللت دارد مانند    يو فقط با افزودن متمم  است  يو نوع   يکل

به نوبت و مطابق با آهنگ  از آن  كياتاق که هر    الرتَ  ا ياتاق    ( و باالرکَهیاتاق )ج  نيیپا ها، 

 ( 2(. )جدول109:1370)برومبرژه،  شودمي خانواده اتیمرکز ح ،يفصل راتییتغ

 

 های منطقه تالش ها و فرهنگاقلیمخردهدر    یهای  بوم خانه  ی اصل  یبنا  قیتطب

 یِ گونه معمار   به سه  آن،های  اقلیمخردهاساس تفاوت در  توان بر  مي  تالش را  يمساکن بوم

ا  ،برونگرا به  و کوهستانای  هيکوهپا  ،یجلگه  فرهنگي،  تنوعات  نظر  از  و  بندی   سه  ي طبقه 

   (3)جدول نمود. بندیتقسیم يو جنوب یمرکز  ،ي منطقه تالش شمال
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 منطقه تالش   يبومهای  ه نو اشغال فضا در خا  يفصل  راتیی. آهنگ تغ2جدول

 

 ها آن   یهايژگيمنطقه و و  يبوم  یهادر خانه   یمعمار  یها. گونه 3جدول

 

 

 

 

 توضیحات  فصول

پايیز و 

 زمستان

های مربوط به صرف  ذا، شود(، فعالیتافراد خانواده در پايین اتاق )اتاق اصلي که در زمستان گرم مي -

 به حداقل رسیدن مسیر زنان خانه برای تهیه خوراک(  )دهند. معاشرت، خواب و استراحت خود را انجام مي

 بهار
های صرف  ذا، معاشرت، استراحت و بعضي صناي   فعالیتشود )انجام  ايوان، مرکز حیات خانوادگي مي  -

 بافي و... توسط زنان(.دستي مانند وريس 

 

 

 

 

 تابستان 

 نقل مکان خانواده از طبقات پايین به باال و از درون خانه به محوطه. - 

رفتن به تَالر به دلیل خنك بودن و وزش بادهای ماليم خنك از کوهستان و دريا و کم بودن حشرات    - 

ها در آن، اين جابجايي به دلیل استفاده از هوای خنك، نظمِ فضای کار  موذی گزنده و استقرار رختخواب

 از تنور(   ريزد ) افزايش مسیر برای تهیه خوراک و استفاده روزمره زنان خانه را بهم مي

کوه   - در  تابستاني  اقامت  بدل  منزله  به  مي تَالر  تلقي  کوهستاني  ها  محیط  از  مینیاتوری  به  را  آن  و  شود 

يیالقي هم ميتشبیه مي )در محوطه(،کلبه  تالش  در  کوتام  و  لِم  يا  باالخانه  به  و  گويند که مختص  کنند 

 یسّر نیست.ها مکشاورزان يا دامداراني است که رفتن به يیالق برای آن

ها و اسناد مکتوب پر ارزش و محل نگهداری آذوقه دور  در محوطه(، جای درد دل )کوتام  لِم و    ايباالخانه    - 

 از انظار است.

 خرده  

 اقلیم  

 معیشت   ويژگي ها 

  الب

 خرده  

 فرهنگ 

 نمونه ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جلگه

خانه   - معمارشکل  مظاهر  و  الگوها  یها    ی در 

دارا  ييابتدا  ب  ،يسادگ   یجلگه  و    شتر ی اختصار 

الگوها  یکمتر  ناتیتزئ به  آن    ینسبت  کاملتر 

ن  شتری)ب و  مرفه(  افراد  به  به   زیمربوط  نسبت 

 است. گريد اقلیمخرده در دو  ييابتدا  یالگوها

جلگه،   یبندم یقستنوع    نيترساده  -  در  خانه 

آستارا(    شتری )ب  یاطبقه   كيمساکن   اطراف  در 

به که  با    اي  كيصورت  است  اتاق  بندرت سه  و  دو 

متقارن    يسقف  وخانه    یدر جلو  وانياز ا  يدسترس 

 . هستند

از    رونیدر ب  يخدمات  یاز فضاها  يبرخ  یریقرارگ  -

 . ساده( یدر الگوها شتری )ب ياصل  یبنا

و   يعی دخالت عوامل طب  اقلیمخرده  نيدر ا -

 تر است.ان ي نما ياز تأثیر عوامل فرهنگ يمیاقل 

 

 

کشاورزی 

 )برنج(

 و 

دامداری 

احشام بزرگ 

به صورت 

 محدود 

 

 

 

 

تالش 

 شمالي 
 
 
 

 آستارا  -دربند
 

 

 

 

تالش 

 مرکزی

 

 

 
 

 تالش  -شیرآباد 
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 هاهای آني ژگيمنطقه و و  يبومهای  خانه   ی درمعمارهای  گونه   .3جدولادامه  

 

 خرده  

 اقلیم  

 معیشت   ويژگي ها 

  الب

 خرده  

 فرهنگ 

 نمونه ها

 جلگه

خانه  - حداکثر   ايطبقه    كيها  اکثر 

 تعداد کم به دو طبقه ) ايو  میو ن كي

جنوب  شتریب  و تالش  که ي در  است   )

و    مین آن   ايطبقه  همکف  طبقه 

فضاها  شتریب به  و   يدام  یمربوط 

فضاها و  است   ي مسکون   یانبارها 

 قرار گرفته اند.  نیباالتر از سطح زم

کشاورزی 

 )برنج(

 و 

دامداری 

احشام 

بزرگ به 

صورت  

 محدود 

 

 

تالش 

 مرکزی
 
 
 تالش -آباد فهیخل 

 

 

تالش 

 جنوبي 

 
 

 شفت -شالما 

 

 

 کوهپايه 

اتاق خانه -  با  طبقه  دو  اکثراً  های  ها 

های  اتاق زمستاني در طبقۀ زيرين و  

)بیشتر  فوقاني  طبقۀ  در  تابستاني 

تالش جنوبي( و يا يك و نیم طبقه با 

زياد اتاق  ارتفاع  دارای  زمستانيِ  های 

در  بیشتر  اتاق،  پايین  يا  خانه  )دود 

 تالش مرکزی و شمالي(. 

اليه   - دارای  در بنا  متخلخل  های 

 سطح و ارتفاع است.

فضای   - و  محصول  انبار  قرارگیری 

 زيرين. دام در طبقۀ 

قسمت   - در  تاَلر  از  از استفاده  هايي 

 طبقه يا نیم طبقه فوقاني. 

از   - بیرون  خدماتي  فضاهای  تعداد 

از  بیشتر  ترتیب  به  اصلي  بنای 

 مناطق جلگه و کوهستان است. 

 

  وی با دار

ی کشاورز

  )برنج و...( و

 یدامدار

احشام 

 بزرگ 

 

تالش 

 شمالي 

 
  

 آستارا -چِلوند

 

تالش 

 مرکزی

 

 تالش –خاله سرا 

 

تالش 

 جنوبي 

 فومن  -ماکلوان 

 

 کوهستان

با خانه -  طبقه  دو  اکثراً  دائم،  های 

فضای بیشتر برای دام در بنای اصلي 

 نسبت به دو منطقه ديگر هستند. 

حجم ساختمانيِ بسته، جهت حفظ - 

 . حرارت در بنا

از حرارت تنفس   شتری ب  یمندبهره  -

 . نیرزميطبقه ز یدام در فضا

 

دامداری 

احشام 

بزرگ و 

کوچك  

)تخصصي( 

و کشاورزی 

 ّلات 

 محدود 

 

تالش 

 شمالي 
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 هاهای آني ژگيمنطقه و و  يبومهای  خانه   ی درمعمارهای  گونه   .3جدولادامه  

نقشه و  تصاوير  ا   يقوم  ۀمنطقطالش    ها:منب     يشناسگونه  يران يا   يمسکون   ی با معمار  يي آشنا  ،رانيدر شمال 

 الن ی گهای خانه ی معمار ،برونگرا

 

 در منطقه تالش   یبوم   های  خانه  بر  یطبقه اجتماع  تأثیر

و  بر  مع  ي اجتماع   ، يفرهنگ  ، يطیمحهای  يژگيعالوه  ميشتیو  اقتصاد  زانی،  رفاه    یوض   و 

امکانات، نوع، تعداد و    زات،یوسعت، تجه  از نظر  منطقههای  بنا  رِبر ساختا  نیز  هاخانه  نِصاحبا

فضاها بنا  يِخدمات  یمساحت  از  تزئینات    مصالح   نوع  و  ياصل  یخارج  میزان  و    و مصرفي 

.  است  مؤثرها،  حرفه  گريداستاد کارِ  و    ارجّاز استاد کار ن  يا عدم استفاده  استفادههمچنین در  

متوان  مي  رامنطقه    يبومهای  خانه  بنابراين حسب  اجتماع تأثیر    زانیبر  رفاه    يطبقه  و 

 كِ ساده و کوچ  ی. نخست، بناهانمود  یبندمیآن، به دو گروه کم بضاعت و مرفه تقس  ساکنان

 با تعداد اتاق کم  طبقهِ كي  ا يدو طبقه کوچك و  صورتبهکه  کم بضاعتنِ متعلق به کشاورزا

 ان یها توسط روستائساخت آن   اند ودر کنار هم قرار گرفته   يولط  صورتبه  اتاق( که  2يا    1)

افراد    ن  كي  ايدو طبقه    صورتبهطبقه مرفه که  های  دوم، خانه  و  استای  حرفه  ریو    میو 

ها  هستند که در ساخت آن   طرفه(  4يا    1ر )التَهمراه با    اديبا مساحت ز  نه يطبقهِ دو طرف قر

ن بر  گاه  جّعالوه  و  بنّا  از  و همسانِ  صاحبا  یبا همکارها  حرفه   رياستادکاران ساار    گان يخانه 

ممکن است، به دو شکل    ی و اقتصاد  ي وجوه افتراق اجتماع   نيا  ( 4)جدول  شود.مي  استفاده

تما نقش  متفاوت،  ا  فايا  یادهنده  زيکامال  به  است    صهیخص  كي که    ي معن  نيکنند  ممکن 

ع   یواحد  يمعن و در  باشد  داشته  بر    گريد  یاصه یحال خص  نیدر کل منطقه  است  ممکن 

  ليذ   یهاصه یمتفاوت داشته باشد بعنوان مثال خص  یمعناها  ،مختلف  يمحل  یهااساس بافت

تا جنو بر مبِ  از شمال  م  نِزا یمنطقه  اهل خانه داللت    یهاوار يپوشش د   ، مانندکنند يرفاه 

 خرده  

 اقلیم  

 معیشت   ويژگي ها 

  الب

 خرده  

 فرهنگ 

 نمونه ها

 

 

 

 

 

 

 

 کوهستان 

ش  یریقرارگ  - در  و   نیزم   بیبنا 

برا  یورود با   یمجزا  دام  و  انسان 

ا از  وونه    بیش  نياستفاده   ا ي)وانه، 

 (. لهيطو -خانه 

فضاها  - ب   يخدمات  یتعداد   رون یدر 

بنا منطق  ياصل   یاز  دو   گر يد  ۀاز 

 کمتر است. 

 م ی ماسوله و امام زاده ابراه  یمعمار  -

جنوب تالش  کاربري)در  با  ی  های ( 

ز  یتجار  اًعمدت   بترتیب  ، ي ارتيو 

و   ييفضا   ،یکالبد  یهاي ژگيو  یدارا

 هستند.  یمنحصر به فرد ،ينات یتزئ

 

 یدامدار

احشام 

بزرگ و 

  کوچك

 ( ي )تخصص

 و 

 یکشاورز

 ّلات 

 محدود 

 

 

 

تالش 

 مرکزی
 
 
 

 تالش  -کوهستان باال
 

 

 

تالش 

 جنوبي 

 
 

 شفت -طالقان 
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و تراش داده    ينیتزئ  یهاسرستون   ها ولِ گل؛ نردهفَازک از  ن  یاهيبا ال  يرونیب  ی و نما  يداخل

بودن طو بنا  لهيشده؛ جدا  قال  ياصل  یاز  با  اتاق  بودن کف  فقط حص  ي و مفروش    و(  ری)نه 

از نظر جامعه   ستممکن ا ،منطقه طيشکال واحد، بر حسب بافت و شرااَدسته دوم که در آن 

فنون  تأثیر    جهیکه نت  ينداشته باشند، مانند بام سفال   ايداشته    ایدهندهزينقش تما  يشناس

به    یا)آستارا( به نحو گسترده  ي در تالش شمال  بر منطقه گیالن است که  هیروس  يساختمان

م جنوب  ي ول  رود يکار  تالش  ساختمان  يدر  به  دارد    ياهال  یهامنحصراً  اختصاص  مرفه 

سوا همچنین    (155-156:  1370  ه،)برومبرژ و  مرتف   ستونخزانه  بر  عمد  ،ر    ي نواح  ۀدر 

در بخش کوچك پره سرِ در    ي ژگيو  ن ياکه  در حالينشانه ثروت و رفاه است    یتالش مرکز

 است. يمستثن قاعده نيرضوانشهر، از ا

 
 تالش   يهای  بومخانهبر    يطبقه اجتماعتأثیر    .4جدول  

طبقه 

 اجتماعی 
 هانمونه ویژگی ها

 

 

 

 

 کم بضاعت 

صورت طولي  های يك طبقه بهخانه دو طبقۀ کوچك و يا خانه  -

با يك و دو اتاق و بندرت سه اتاق، دسترسي از طريق ايوان باز 

 جلو و بدون تالر.  

در صورت دو طبقه بودن خانه فاقد تالر يا تالر با مساحت کم    -

و استفاده از کوتام يا لِم در محوطه، برای پذيرايي از مهمان در 

 .فصل گرم

اتاق و محوطه با يکديگر و   ،ارتباط مستقیم ايوان )بسته يا باز(    -

 ها در ايوان.انجام اکثر فعالیت

های دو  الويت قرار گرفتنِ فضاهای دامي در طبقه زيرين خانه  -

 صورت مجزا در محوطه.ها بهطبقه تا قرارگرفتن آن

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 مرفه

بهخانه  - طبقهها  دو  خانه  صورت  دو  يا  طبقه  نیم  و  يك  های 

که   است  طرفه  4تا    1همراه با تالر    طرف قرينه با مساحت زياد

قسمت میاني بنا )اتاق زمستاني و دودخانه( آن با ارتفاع زياد و 

های تابستاني تالردار در دو طرف بنا بر روی انبار  هم ارتفاع اتاق 

فضاهای دامي قرار مي گیرد و دارای طويله با ورودی مجزا برای  

 هستند.

که پدر خانواده در طوریاقامت دو يا چند خانواده در يك بنا به   -

طبقه اول و خانواده پسر در طبقه فوقاني و در بناهای قرينه در 

   .کنندي م يزندگ دو طرف

 بسته يا باز( به عنوان فضای ورودی خانه.)کاربرد ايوان  -

 ثابتي هستند. ها تا حدودی دارای کاربرد مشخص واتاق -

وسعت زياد محوطه و بیشتر بودن تعداد فضاهای خدماتي در    -

 آن و مساحت اين فضاها و بنای اصلي.
 

   موزه میراث روستايي گیالن منب  تصاوير:
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 تالش  یبوم  های  درمحوطه خانه  یخدمات  ی فضاها  بعضی از  بر  یطبقه اجتماع  تأثیر

سطح های  دسته   ینگهدار  لِشک  یا خانههای  انبار  ج،يریک  ايکوروج   در  واق   برنج  شلتوک 

متعلق به   هستند. اين نوع از انبارها متر    10تا    5  نیمتر و طول ب  4تا    3  نیبا عرض ب  نیزم

که  بضاعت کم  کشاورزان مجبورمال  طيشرا  لیبدل  بوده   تر  يسرهرچه  فروش  به    ي، 

بدلیل نزديکي به سطح زمین و  ها  شرايط نگهداری محصول در کوروج .  هستند  شانمحصول

ستون   یشلتوک برنج بر رو  ینگهدارهای  رباان  که  هايکوتولي    جوندگان موذی، پايین است

زم سطح  از  بلندتر  نو  ، هستند  نیو  دو  )رو  عِدر  رو  4یگرد  )بر  چهارگوش  و    یستون( 

مشاهده  (شتریبهای  ستون  منطقه  )دارا  شوندمي  در  مرفه  کشاورزان  به  متعلق  ا لب  ی  و 

 را   محصول  ینگهدارامکان    عالوه بر ظرفیت بیشتر،ها  هستند. کوتي  هکتار(  2از    شیب  زمین

بهتر شرايط  کوروج،  در  به  نسبت  زم  از  جدايي  لیبدلی  منافذ    مرطوب،  نیسطح  وجود 

دايرهای  تهويه  ستون های  و  انتهای  در  موذ)که  هايشان،  چوبي  به  جوندگان  ورود  امکان  ی 

 آورند. مي  را ندارند( فراهمها آن 

 شلتوکهای انبار کردن دسته یکشاورزان به جا، به بعد ساریاز بخش ل يدر تالش شمال

ساختمان کوتي(  مجزا  يدر  يا  آن)کوروج  در  ،  را  اتاق   ي کيها  نام های  از  به    خانه 

آنان    يبه  طبقه اجتماع   ي ارتباط  اين نوع انبارنمودن  کنند و مي  انبار  «یدَرزَو»  اي  «دَرزکَه»

حاک و  برن  ي ندارد  متاخر  توسعه  ا  یکارجاز  است  نيدر    (213-215:1394،)بازن  منطقه 

 . (5جدول)

شرقب و  مرکز  خالف  خانه  النیگ  ر  رفاه  های  که  دهنده  نشان  تَالردار،  طبقه  دو 

خانه  ياجتماع  است،  آن  مساحتهای  ساکنان  با  تالردار  طبقه  زهای  دو  و  همه    اديکم  در 

ساکنان    ياجتماع شوند که به طبقه  مي  ده ي د  ي( به فراوانيتالش )بخصوص تالش جنوب  یجا

تالر و  دو طبقه بدونهای  خانه  زیکم بضاعت نهای  خانواده  نیدر ب  يندارد و حت  يآن ارتباط

ن  اي کم  با مساحت  ا264-265:1394،)بازن  شودمي  مشاهده  زیتالر  های  خانه  ني(. ساکنان 

تَالر کشاورزان  ،  فاقد  و  به    هستند  يدامداران  رفتن  است   نشده  سّریم  شانيبرا  القيیکه 

کوتام    يي بنابنابراين   بنام  )  اي مجزا  مرسوملِم  کوهپا  شتریب  اصطالحِ  و  جلگه  تالش    هيدر 

برای   يکوهستان  طیمح  یساز  هیو شب  ياقامت تابستان  ی( را در محوطه برایو مرکز  يشمال

 ( 5جدول)(. 111:1370کنند )برومبرژه،  مي درست ،خود
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 تالش   يبوم  های  درمحوطه خانه   يخدمات  یبر فضاها  يطبقه اجتماع  تأثیر.  5جدول
فضتهتی  
 خدمتتی 

 نمون، هت  توضیحتت

 
 
 
 
 
 
 

 خزان، 
 برنج 

ختن،  - انبترهتی  کیریج   یت  در  کوروج  شکل  ای 
کم کشتورزان  ب،  میعلق  زمین   بضتعت  سطح 

مرکز   هسیاد تتلش  و    ی در  کرگتنرود  بخصوص 
وس بخش  و  جاوب  یعیاستلم  تتلش    کروج    یاز 
 است.   تاهت شکل موجود 

بر  کوتی   - برنج   انبترهتی نگهداری شلیوک  هت  
چهتر   و  گرد  نوع  دو  در  ک،  روی سیون هسیاد 
مرف،   کشتورزان  ب،  میعلق  اغلب  و  بوده  گوش 

 هسیاد. 

از    - کوتی   و  کوروج  بجتی  شمتلی  تتلش  در 
اتتق  از  دَرزَوی  یکی  یت  دَرزکَ،  نتم  ب،  ختن،  هتی 

کااد و ارتبتطی ب، طبق، بعاوان انبتر اسیفتده می
 اجیمتعی آنتن ندارد. 

پره سر در تتلش مرکزی بین    - بخش کوچک 
اردجتن و دیاتچتل از این قتعده )کوروج  و طبق،  
شکل   گرد  کوتی  و  بوده  مسیثای  بضتعت(  کم 

وسط هم، تاهت نوع انبتر در آن نتحی، است ک، ت
ب، می کشتورزان  طبق،  کتر  ب،  ارتبتطی  و  رود 

اجیمتعی آنتن ندارد و فقط کشتورزان مرف، دو یت  
 س، کوتی دارند. 

برخی   - در  کروج  بت  همراه  جاوبی  تتلش  در 
ماتطق نزدیک ب، کوهپتی،  کوتی چهترگوش نیز  

 شود. دیده می 

 
 

 
 
 
 

 کوتتم
 )لِم( 

اسیراحیگته    ایوان    ()لِم   کوتتم  - و  مسیقل 
تَالر     در ختن،  یوقیاست و    در محوط،  یتتبسیتن

و    تی ندارد  وجود  آن    تیکُیتم    کم   تریبسمستحت 
میاست اسیفتده  آن  از  در  .شود   لِم   اصطالح 

 میداول است. تتلش شمتلی 

ب، طبقۀ اجیمتعی ارتبتطی    ( )لِم کوتتمستخت  -
و  مرکزی  تتلش  کوهپتی،  و  جلگ،  در  و  ندارد 

بضتعت نیز  شمتلی حیی در بین ختنواده هتی کم
 رواج دارد.

زیر   - بسی،    )لِم(  کوتتمفضتی  یت  بتز  تواند  می 
بتشد ک، از آن ب، عاوان انبتر آذوق، خترج از دید  
کشتورزی   وستیل  نگهداری  انبتر  یت  و  دیگران 

  اسیفتده می شود. 

نقشه و  تصاوير  قوم  ها:منب   منطقه  ا   يطالش  شمال  و  ،  رانيدر  جامع   ی معمارمسکن    النیگ  يي روستا  ۀدر 

   ، موزۀ میراث روستايي گیالنيشناسمطالعات مردم
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 بومی تالش های  ثابت )متحرک( در بنای اصلی خانهثابت و غیر عناصر ثابت، نیمه

است. فضا محصول   اءیو اش  اءیو مردم، اش  اءیمردم و مردم، اش  انیاز روابط مای  فضا مجموعه

الگوها  یو دارا  ستین  ياتفاق  يبیترک    راپاپورت )  خاص هر فرهنگ است  یساختار  ینظم و 

به فضا سازمان  یعناصر.  ( 69:1984-68، که شکل   یعناصر  .1اند:  دهند، سه دستهمي  که 

عناصر    .2سقف و...    وار،يکند، مانند ساختمان، راه، د مي  رییتغ  ج يتدر  به   ا يها ثابت است و  آن 

ا  هیاثاث  نات،یتزئ  اهان،یها، گ نشانهثابت مانند عالئم،  مه ین و به    يآسانعناصر به  نيو مبلمان، 

تغ و درمي  رییسرعت  معن  کنند  مکان  يدادن  نقش مهم  ي به  واجد  دارند  تعلق  آن  به    ي که 

اهم  هستند برقرارآن  تیو  در  ب  یها  کالبد   شتریارتباط،  عناصر  است    یاز  عناصر    .3ثابت 

عناصر متحرک   ها است. آن  ي و روابط اجتماع ها  تیعالثابت( متحرک که شامل مردم و فری)  

ن کمهیو  بوجود  يي فضاهای  تیفیثابت،  خانه    (94-104:2005راپاپورت،  )  آورندمي  را  و 

ا  زيلبر  ييروستا مراسمها  نشانه  ن ياز  مطالع  ي سنتهای  و  که    ، ها آن  یمعمار  ی فضاۀ  است، 

را    يفرهنگ بومتأثیر  ها تحتآن  يو حرکت  ي ساکنان و حاالت بدن  یازهایاز ن  يعیبخش وس

 دهد. مي نشان

 

 عناصر ثابت 

را مرتبط با فرهنگ و آداب سکونت  های بومي منطقه تالش، عناصر ثابت  در بنای اصلي خانه

توان که برای عناصر ثابت داخلي مي  کردبندی  داخلي و خارجي تقسیم  ۀتوان به دو دستمي

( رَف  يا  طاقچه  انواع  ) انيد  –  پهی چ  -چَپربه  گلي  اجاق  و  برای چاله  ال هیک-رچلهیک(  و   )

 ها اشاره کرد. عناصر ثابت خارجي به انواع سرستون، نرده و حفا  چوبي پنجره

 

 عناصر ثابت داخلی 
 (3انید- 2په یچ  -1چَپر طاقچه یا رَف ) 

چَپر  ؛ ولي  هستند  يدر حواش  يناتیتزئ  یشوند و دارامي  هیتعب  وارهايدر دها  ها يا رَفطاقچه

ها داخل دو  ای است متشکل از چند چوب که دو سر آنطاقچه  (ي)تالش  پهیچ  اي (  يلکی)گ

اتاق  به روی هم در  اصلي خانه قرار گرفته و روی آن ديوار رو  يا شاخههای  با تخته  های  ها 

پخش   آن  سطح  در  مستقیماً  را  جو  است.  شده  پوشانده   ... و  گِل  کُلِش،  درختان،  نازک 

در ارتفاع باالتر    متشکل از دو چوب گِرده ای  طاقچه  اني دکنند تا خشك و دودی شود و  مي

اصلي خانه است که از آن برای قرار دادن کالبي )ظرفي مدور از گِل رُس و تپاله    از درب اتاق 

های  چوب ،4واالخان ازِ یو پ شود ها استفاده ميگاو( حاوی جو جهت خشك و دودی کردن آن

 
1 C̆āpār 
2 C̆ipa̅ 
3 Duyân 
4 Piyâz vâlâxân 
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ز  ي،افق که    پرچَ  ريدر  رزان يآو  یبراهستند  پ هسه يکردن  آن  از یای  ميبه  استفاده  شود  ، 

 (. 6)جدول 

 ( 2چاله  الغهیک -1رچله ی)ک ی یا زغال کورهاجاق گل

 ن ی باالتر از سطح زم  که(  يا باز   از کاهگل )بسته  دهیای پوشوارهيبا د  است کم عمق  یاحفره 

اتاق پايیندر   يا  و    اتاق  دارد  قرار  طاصلي  برا  ي در  مورد   یآشپز  یزمستان  کردن  گرم  و 

خشك کردن   یبرا  يچوب  يي ا  لهی)وس  یو فِرچا  گيمانند د  يل يوسا  و  ردیگاستفاده قرار مي

و... یبرگ چا آن  (  روی  پش  .ردیگقرار مي  بر  و  اجاق  )  آن  تِدر  باال  ا يباز(  )اجاق    ی در  آن 

 (. 6)جدول شودمي هیآشپزخانه تعب ليقرار دادن وسا یبرا ييسکو بسته( معموالً

 

 عناصر ثابت خارجی

 سر ستون 

ت  يعناصر چوب اتصال  ا  ریکه در  بنا  وانيبه ستون در  تَالر  شوند و  برده ميکار  به  ياصل   یو 

سقف هم ادامه    یرهایدر ت  ناتیتزئ  نيا  يهستند که گاه  ي ناتیو تزئ  ينقش استحکام  یدارا

و تمکّن صاحب بنا    ياجتماع   تیوضع، به  هاآن   اتیپرداخت و جزئ  زانیمو    )َپرَچِلَه(  ابديمي

 ( 7جدول) است. وابسته

 نرده 

چوب کهنیتزئ  ي عناصر  نما   ي  خانه  یدر  اهمه  حفا   عنوان  به  تَالر    وانيها  برده  کار  بهو 

نردهشودمي خانهها  .  بضاعتدر  کم  افراد  چوب   صورتبه  بیشتر  های  از  گرد  استفاده  های 

ترين در مرفّهکه  در حالي  است  یضربدر  یرهایشده مرکب و ت  دهیهای رو هم چتخته  ،يافق

مجموعهخانه طرح،  مختلف  ینمادها  از  ده یچیپ   يي هاها،  انتزاع مانند  از    يهای  برگرفته 

 (7جدول)است.   ي   و جنا يهای مثلثطرح اي (، درخت کاج و ي)شعاع دیخورش 

 (3حفاظ چوبی )کرکر 

ساده   صورتبه   شتریب  ،در منطقه جلگه  يچوب  یهامانند حفا   ينیو تزئ  يمیاقل  يعناصرچوب 

  ،تالش  هيکوهپا  یو تا حدود  ي طق کوهستانامن   یهاخانه  یدر نما که  در حاليروند  ميکار  به

گره  صورتبه  شتریب  ،عناصر  نيا و  جنوب  در  شتری)بي  نیچمشبك  به    ،يتالش  و...(  ماسوله 

حفا مکار  بهها  پنجره ِ  عنوان  آن  دشونيبرده  در  نمادهاو  از    ی هامانند طرح  يمختلف  یها 

و    د،یخورش  يانتزاع  کاج  چل  ايدرخت  و...     پاینقش  پر  هشت  گل  است    استفادهو  شده 

 . (7)جدول

 

 
 

 
1 Kira̅ c̆ola̅ 
2 Kilâqa̅ c̆âlā  
3 Kərkərā 
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 تالش   يهای بومخانه   ياصل   یمرتبط با فرهنگ  و آداب سکونت در بناداخلي  عناصر ثابت    .6جدول

 موزه میراث روستايي گیالن  ها:منب  تصاوير و نقشه
   

 

 
 

 نمونه ها اجزاء عناصر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ثابت 

 داخلي
 

 

 

 

 

 

 

 

طاقچه 

 )رَف( 

- 

 چَپر

- 

 چیپه

- 

 ديان 

 

 
 

 

 

اجاق 

 گِلي

- 

 ز ال 

 کوره 

- 

 کیرچله 

- 

 کیال ه

 چاله
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 تالش   يهای بومخانه  ياصل  یمرتبط با فرهنگ  و آداب سکونت در بنا  خارجي  عناصر ثابت  .7جدول
 نمونه ها اجزاء عناصر

 ثابت

 خارجي 

 

 

 

 

 

سر  

 ستون

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 نرده

 

 

 
 

 

 

 

 

 

حفا  

 چوبي

 )کرکر( 

 
 

پاموزه میراث روستايي گیالن،    ها:منب  تصاوير و نقشه   ييروستا   يبوم  یمعمار  يناتی تزئ های  هي نقش ما  یرد 

  ماسوله   يخي شهر تار  ی ( به کار رفته در بناهاينی)گره چ  نات یتزئ   لیو تحل  ي بررس،  آماردها  نی در سرزم  الن یگ

 برونگرا  يگونه شناس   يران يا  يمسکون  یبا معمار ييآشنا ، ای: محله کشه سر علینمونه مورد
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هتی ختن،   یاصل  یسکونت در بات( مرتبط بت فرهاگ  و آداب  ،یاثتث  دمتنیثتبت )چ  م، یعاتصر ن .8جدول
 تتلش  یبوم

 بنای 

 اصلي
 نمونه ها اقلیم خرده 

 دائم

 

 جلگه

 

 
 موزه میراث روستايي گیالن  منب  تصاوير و نقشه ها:
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هتی  ختن،   یاصل  ی ( مرتبط بت فرهاگ  و آداب سکونت در بات  ،یاثتث  دمتنیثتبت )چ  م، یعاتصر ن  -8جدول  ادام،
 تتلش  یبوم

 بنای 

 اصلي

 خرده  

 اقلیم   

 نمونه ها

 

 

 

 

 دائم

 

 

 

 

 

 کوهپايه 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 دائم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کوهستان                   

 

 

 
 

 

 

 موقت 

 

 

 

 کوهستان                   

 

 

 
 

سازمان میراث فرهنگي استان گیالن، تحلیل معماری يك   ،موزه میراث روستايي گیالن ها:منب  تصاوير و نقشه

باد و سايهروستای پله نور  ابراهیم شفت،  ای، مطالعه موردی: ماسوله،  امام زاده  طالش  ها معماری شکننده در 

مجاور آن نمونه مطالعه    یو روستاها  اني مساکن موقت مر  يمردم شناخت  ي بررس  ،رانيدر شمال ا   يمنطقه قوم

 ی شده: پور
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شده   ذکر  7و   6ول اکه در جد ی ثابت داخلي و خارجيهای تالش به جزء اجزاخانه در

جابجا   گري به به اتاق د ياز اتاق  ي هستند که به آسان ي سبک ل ياثاث منزل همه وسا هیبق ،است

نظر شکل  شوند. مي از  خانه  چند  ترک  ي رونیب  یبندهر  نظر  از  امّا  است  ثابت    يدرون   بیآن 

و    دمانی( چ8در جدول)  است. پذير  قیتطب  ،لفمخت  یدارد و با کاربردها  ينقش  پذيریانعطاف

از  در    هیاثاث  نوع نوع اقلیمخردهمِ  مساکن دائتعدادی  از  های جلگه وکوهپايه )معیشت  الب 

)معیشت کوهستان  موقتِ  و  دائم  مساکن  و  با داری(  و  و    کشاورزی  دامداری  نوع  از   الب 

شباني(  با  زندگي  همراه  تالش،  فضاها    منطقه  ابعاد  شده    و تناسب  داده  نشان  عملکردشان 

جدول)  است. در یرثابت    عناصر(  9در  سکونت(  آداب  و  از)فرهنگ  و    برخي  دائم  مساکن 

وه  های نامرئي، جای اهالي منزل و میهمانان و نحبندیتقسیم  موقت اين منطقه اعم از انواع

ها و وجوه مختلف خانه بر مبنای جنسیت و سن، نشان داده شده  ها در قسمتانجام فعالیت

توان به وريس بافي، پارچه بافي و... توسط زنان خانواده در ايوان و نیز سازمان  است که مي

 يافتن خانه بر اساس انگاره صعودی )از پايین به باال( بر مبنای سن اهالي منزل، اشاره کرد. 

 

 تالش  یبوم   های  خانه  درفرهنگ  و آداب سکونت  

ندارد که  در خانه ايران، فضايي وجود  نقاط  بر خالف عرف و معمول ديگر  تالش  بومي  های 

اتاق  افتراق  عدم  اين  و  باشد  يافته  اختصاص  زنان  و  مردان  به  بر حسب  منحصراً  خانه  های 

کلي منطقه گیالن است  جنسیّت يکي از مشخصات برجسته آداب زندگي در تالش و بطور  

اتاق  ها بر حسب جنس، به مثابه تداخل فضاهای مختص مردان و زنان ولي اين عدم تمايز 

آن میان  نامرئي، حدود  و مرزهايي  مينیست  از هم جدا  را  )برومبرژه،  ها  -127:1370کند 

  کنند(. به عنوان مثال در ا لب موارد زنان و مردان بر سر يك سفره  ذا را صرف مي125

ولي محل استقرارشان در سفره مشخص است، بدين صورت که میهمان در راس سفره و در  

خانه و با فاصله نسبت به وی، زنان و دختران به همراه کودکان در يك وجه  کنار آن صاحب  

ها (  های جداگانه ) مِجمَ نشینند، در مواردی ديگر سفرهسفره و در وجه ديگر آن پسران مي

خانه، میهمان و پسران کنند، بطوريکه صاحب  های میهمانان پهن ميدسته برای هر يك از  

مَجمَ  قرار در  ديگر  نیمه  در  دختران،  و  زنان  و  اتاق  طولي  نیمهِ  دريك  جداگانه،  های 

اتاق مي فضاهای  در  فرضي،  نامرئيِ  مرز  اين  نیمه گیرند.  در  زنان  که  است  صورت  بدين  ها 

اتاق و   نیمه طولي ديگر قرار ميطولي نزديك به درب ورودی  ايوان،  مردان در  گیرند و در 

 نشینند.زنان در نزديکي مدخل ورودی به آن و مردان  الباٌ در انتهای ايوان مي

اين منطقه مي در  آداب سکونت  به  از ديگر  بر    یسازمانبند  یِانگاره صعودتوان  خانه 

در    نس  یمبنا پسر  فرزندان  يا  و  اش  با خانواده  پسر  فرزندِ  مانند سکونت  دائم،  در مساکن 

پدر و مادر به همراه افراد سالخورده، فرزندان دختر و کودکان در    طبقات باال و نیز سکونت

ورودیِ نزديکي  در  بیشتر  مردان(  و  )زنان  جوان  افراد  استقرار  همچنین  و  پايین    طبقات 

( موقت  و...مساکن  آنپوری  انتهای  قسمت  در  میهمان  و  کهنسال  افراد  بلعکس  و   به  (  ها 

 جهت احترام بیشتر اشاره نمود. 
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 تالش   يبومهای  خانه   ياصل  ی)فرهنگ  و آداب سکونت( در بنا  یرثابت    عناصر  .9جدول

 بنای اصلي
فعالیت ها و  

 آداب سکونت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دائم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موقت 

نقشه و  تصاوير  معمار  ها:منب   و  روستا  یمسکن  جامعه  شناس  الن یگ  يي در  مردم  زنان    ي زندگ  ،يمطالعات 

 ی نمونه مطالعه شده: پور  ،مجاور آن ی و روستاها انيمساکن موقت مر  يشناختمردم ي بررس ،النیگ

 در گسترۀ فرهنگ عامه تالش، وجود عناصری همچون قداست درخت شمشاد و ديگر

درختان همیشه سبز، بستن دخیل به درختان تنومند زيبای منفرد، سوگند خوردن به آب و  

آتش و آفتاب و روشني چراغ، سفید کردن درون و بیرون منازل با آهك، قايل بودن حرمت  

آيین و  آداب  داشتن  گرامي  گله،  و سگ  برای خروس سفید  چهارشنبه خاص  و  نوروز  های 

نگه زنده  و  اسطوسوری  شخصیترهداشتن  مانند  ايران،  اقوام  ديگر  با  مشترک  های  های 

شود، همچنین اعتقاد به وجود موجوداتي به نام »آل« در فرهنگ عامه  شاهنامه مشاهده مي

هايي بر گرفته از آن، بتدريج ازجنوب به شمال تالش  گیری نام آبادیاين منطقه موجب شکل 

 (.   1380:122مانند آلیان و آالالن و... شده است )عبدلي، 
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 گیری نتیجه 
مي نشان  پژوهش  اين  از  حاصل  زباننتايج  نظر  از  تالش  قومي  منطقۀ  که  و دهد  شناسي 

ای و فرهنگي متنوع يعني تالش شمالي با  بندی مکاني، منطقهمذهب، دارای سه نوع سازمان 

گويش ترکي همراه با گرايش عمیق به مذهب شیعه و تالش مرکزی با گويش اصیل تالشي و  

سنّتي جنبه دارای  تالشيِ  ترين  گويش  با  جنوبي  تالش  و  تسنّن  مذهب  و  آن  فرهنگي  های 

تحت تأثیر زبان گیلکي و دارای مذهب تشیّ  است که با در نظر گرفتن اطالعات جغرافیايي  

جلگه پهنۀ  سه  محلّي،  کوهپايهو  تشخیص ای،  قابل  قسمت  سه  هر  برای  کوهستاني  و  ای 

های بومي تالش بدين صورت است که در  و اشغال فضا در خانهآهنگ تغییرات فصلي    .است

های مربوط به صرف  ذا، معاشرت، خواب و استراحت افراد خانواده، فعالیت  فصول سرد سال

دهند، که اين موجب به حداقل  شود، انجام ميخود را در اتاق اصلي که در زمستان گرم مي

در بهار و ايّام نوروز، اين فضای ايوان است  شود و  رسیدن مسیر زنان برای تهیه خوراک مي

های  های ديگری مانند صناي  دستي در کنار فعالیتکه مرکز حیات خانواده شده و فعالیت

ها از پايین به باال و  گیرد و در فصل تابستان شاهد نقلِ مکان فعالیتروزمره در آن شکل مي

میزان وضعی بیرون خانه در محوطه هستیم.  به  اقتصادی صاحبان خانهاز درون  اين    ت  در 

هايي مانند وسعت بنا و محوطه، استفاده از تجهیزات، امکانات، نوع،  منطقه، با توجه به مؤلفه

نیز  و  مصرفي  مصالح  تزئینات،  اصلي،  بنای  از  خارج  خدماتيِ  فضاهای  مساحت  و  تعداد 

 .  شودبضاعت و مرفّه مي ها به دو گروه کم خانه بندیتقسیم استفاده از استاد کار نجّار موجب

های بومي تالش را  عناصر ثابت در بنای اصلي خانه  ،با توجه به چارچوب نظری تحقیق

توان به طاقچه داخلي و خارجي قرار داد که از عناصر ثابت داخلي مي  ۀتوان در دو دستمي

مي خارجي  ثابت  عناصر  از  و  کوره  ز ال  يا  گِلي  اجاق  و  چَپَر  به)رَف(،  ها،  سرستون   توان 

ها )که میزان پرداخت، جزئیات، ساده و مشبّك ها و حفا  پنجرههای سقف، نردهتزئینات تیر 

ها  عي و تمکّن صاحب خانه وابسته است( اشاره کرد. اين خانهها، به وضعیت اجتمابودن آن 

هستند ثابت  بیروني  بندی  شکل  نظر  از  چند  دارای   ، هر  دروني  ترکیب  نظر  از  امّا 

مختلف  پذيریانعطاف کاربردهای  با  رو  پذير  تطبیق  ،و  اين  از  نیمه  توان  ميهستند  عناصر 

بر  ،  رهنگ و آداب سکونت اين منطقه استمرتبط با فو    ، که مربوط به چیدمان اثاثیهرا  ثابت

نمود. در    بندیتقسیم   نیز  مربوط به آن  اقلیمخردهاساس دائم يا موقت بودن مسکن بومي و  

جلگه، تعداد و تنوع اين اثاثیه در بنای اصلي با توجه به وض  اجتماعي و اقتصادی مشابه و  

ها  مربوط به مردم، فعالیت  ،  ابت یرث  ديگر است. عناصر  اقلیمخردهنوع معیشت، بیشتر از دو  

هايي متمايز با ديگر نقاط  های بومي تالش، مملو از نشانهها است و خانهو روابط اجتماعي آن 

ي نامرئي، حدود میان مردان  يمرزها،  ها بر حسب جنسیّت است امّاتمايز اتاق ايران، مانند عدم

کند. از آداب ديگر سکونت و  ميو زنان را از هم در هنگام حضور میهمان و صرف  ذا جدا  

آن بر اساس سِن )جواني و کهولت( و    بندیسازمانزندگي افراد در يك خانه بومي منطقه،  

 سازد. های جوان را از پايین به باالی خانه منتقل ميانگاره صعودی خانه است که نسل
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