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در معماری مفاهیمی چون سبک ساخت و نوع عملکرد پس از چگونگی شکل گیری مکان ساخته شده ،قابلل ففیلیر اسلت آنگونله کله در آ لار و بناهلا شلاهد
هیتیم ،معماری ایرانی بیط دهنده شعور انیان در ساخت و در بطن این معماری ،شمایل گوناگون فحت فا یر این اندیشله واحلد ملیباشلد در ایلن میلان اهگوهلای
معماری بومی گیالن شکل متفاوفی با فا یر از عواملی محیطی و اجتماعی و زاییده کنش و واکنش متقابل انیان و طبیعت پیرامون به خود گرفتله اسلت عللی ر لم
ففاوت ویژگیهای کاهبدی و کارکردی معماری این منطقه در پاسخ به نیازهای اقلیمی با دیگر نقاط ایران ،به نظر میرسد که رد شاخصهای معنایی معملاری ایرانلی
در این بوم قابل فشخیص است از آن جایی که میکن در فطابق با نیاز های اساسی بشر ،در بیترهای اقلیمی مختلف از گذشته فا بله املروز بله عنلوان مقلدم فلرین
کاربری هویت بخش هر منطقه معانی متفاوفی یافته است ،از این رو این پژوهش در پی فطبیق ویژگی های معماری ایرانی در معماری میکن بومی گلیالن اسلت بلر
این اساس در این مطاهعه  ،پس از یک بازنگری بر ویژگی های معماری ایران ضمن مطاهعه معماری گیالن و قلم ،بله شلناخت اشلتراکات معنلایی بله واسلطه مقاییله
فطبیقی دو خانه در دو اقلیم پرداخته می شود برای نیل به مقصود از روش پژوهش فحلیلی -فوصلیفی و اسلتدالم منطقلی در بخلش مبلانی و از روش فطبیقلی در
بخش مطاهعه میدانی مرفبط با فحلیل ویژگی های خانه ها بهره گرفته شده است و در نهایت نتیجه گیری همخوانی شاخص های معنایی معماری ایرانلی در معملاری
منطقه گیالن مطرح می گردد
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.1مقدمه
در گیالن ،رطوبت زیاد وگرمای هوا در فابیتان ،شرایط اقلیمی ویژه ای را پدید آورده است ،فا یر زیادی بر معماری منطقه گذاشلته اسلت وضلعیت خلاص آب و
هوایی برای ساکنین دشواریهایی را پدید میآورد فیپوهوژی میکن در این سرزمین ،همگام با عوامل فرهنگی و اجتماعی هویلت ،معملاری ایلن خطله را شلکل داده
است هویتی که علی ر م شباهت های اقلیمی گیالن با سایر مناطق یاد شده در جهان منحصر به فرد بوده است بررسیها و کاوشهلای باسلتان شناسلی حکایلت از
آن دارد سابقه معماری ایران به حدود هزاره هفتم قبل از میالد میرسد از آن زمان فا کنون پیوسته این هنر در ارفباط بلا میلا ل گونلاگون ،بله ویلژه عللل ملذهبی
فوسعه و فکامل یافته است .ویژگیهایی چون طراحی مناسب ،محاسبات دقیق ،فرم درست پوشش ،رعایلت میلا ل فنلی و علملی در سلاختمان ،ایلوانهلای رفللیع،
ستونهای بلند و باالخره فز ینات گوناگون که هریک در عین سادگی معرف شکوه معماری ایران است.
در میان عرصه های حضور و زییتن انیان ،میکن بیش از سایرین ،با زندگی انیان درآمیخته است میکن ،نخیتین جایی است که انیلان ،احیلاس فعللق بله
فضا را در آن فجربه میکند(حا ری )48 :1388 ،کاربری میکن به هحاظ کمی ،بیشترین درصد بناهای شهری را به خود اختصاص میدهد مللا از نظلر کیفلی ،نلللوع
و چگونگلی طراحی معماری میلکن ،بلر شلیوه و کیفیت زندگی اقشلارمختلللف اجتماعی ،فا یر اساسی و فعیین کننده دارد .معمللاری خانلله در شلللکل گیلللری
شللخصیت انیللان هلا و حتلی رفتارهایشلان اهمیلت ویلژه ای دارد از ایلن رو پلرداختن به آن بله خصلوص در عللصر پرهلیاهللوی امللروز ضللروری بلله نلظللر
ملیرسلد(حمزه نژاد ،دشتی:1395 ،؟)
بییاری اعتقاد دارند که معماری منطقه معتدم و مرطوب از ویژگی های معماری ایرانی پیروی نکرده است ،در این پژوهش قصد داریم به مقاییه و فطبیلق ایلن
دو بپردازیم و برای رسیدن به این منظور نمونه هایی از خانه های گیالن و اقلیم گرم و خشک انتخاب نموده و با بررسی ویژگلی هلای ملورد نظلر در خانله آیلت ا
بروجری قم و فطبیق آن با خانه صوفی املش نتیجه بگیریم معماری گیالن متا ر از معماری ایرانی است و شکلی که میبینلیم بلازخورد طراحلان گذشلته بله اقللیم
متفاوت منطقه بوده است از دالیل انتخاب دو خانه یاد شده میفوان به هم زمانی(دوره فاریخی) آنها اشاره نمود و اینکه سعی شده خانههلایی انتخلاب شلوند کله بله
طیف خانه های اکثریت جامعه نزدیک فر باشند

.2روش تحقیق
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روشی که در این پژوهش به کار گرفته شده با فوجه به کنکاش در میکن دو اقلیم متفاوت و ویژگیهای معماری ایرانی و فطبیق نمونه های ملوردی بله صلورت
فوصیفی -فحلیلی و روش جمع آوری اطالعات به صورت میدانی و اسنادی است در روش میدانی به شناخت معماری نمونه ملوردی فوجله شلده اسلت ویژگلیهلای
معماری ایرانی و معماری گیالن به عنوان موهفههای اصلی و میزان انطباق آنها مد نظر قرار گرفته است

.3ویژگی های معماری ایرانی
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"معماری از یک موجودیت و هیتی فمدنی حکایت می کند که هزوما مربوط به مرگ های گذشته نییت بلکه حکایت گر هیتی امروز و هیتی آینده نیز هیلت
فمدن یک "برجیتگی ملی" است که هم ماندگاری گذشته را بیان میکند و هم چگونه بودن حام و آینده را رقم میزند در واقع معماری فالشی برای از بین رفلتن
فاصله با گذشته و منعکس کننده استمرار گذشته در حام و آینده است"( عاملی )45 :1383 ،ایران در فاریخ یکی از مراکلز برجیلته هنلر بلوده و مللعماری اش از
نی فرین موارد موجود است(اردالن ،بختیار )1390 ،بعد از فأ یر عوامل اقلیمی و شرایط محیطی که منجر به فوهید سرپناه برای انیان میشلود ،عواملل فرهنگلیلل
اجتماعی نقش بییار مهمی در شکلگیری فضاهای انیان ساخت دارد اگرچه نمیفوان نقش طبیعت ،نیازهای فیزیوهوژیکی انیان ،منابع اقتصلادی و فنلون و مصلاه
قابل دسترس را در فوهید معماری بی فأ یر دانیت ،در عین حام نقش عواملل زیرمجموعله فرهنلا ماننلد ایلد وهوژی ،اعتقلادات ،آداب و سلنتها ،روشلهای زنلدگی،
نیازهای روحی و روانی اجتماعی و فردی مردم در شکلدهی به فضاهای زییتی به خصوص بعد از رفع نیاز به سرپناه بییار پررنا خواهد بود(نظیف)58 :1392 ،
فمام موارد یاد شده سبب به وجود آمدن ویژگیهای معماری ایران ،مردم واری ،پرهیز از بیهودگی ،نیارش ،خودبیندگی و درون گرایی(از دیلدگاه اسلتاد پیرنیلا)
شده است(جدوم )1فاریخ معماری ایلران ،آنگلونه که در آ ار و بناها شلاهد هیتیم ،شعور کللی انیلانی را درسلاختن بیلط داده اسلت در ایلن معملاری انیلان بله
صورت های میکونی ،اعم از کاخ ،عبادفگاه و خانه آگاه فر شده است که این آگاهی فدریجی است سعی انیانی و آگاهی او از طبیعت منطقی مکان سکون به اقتضلای
دیاهکتیک مکانی ابنیه و عمارتهای مختلف به عرصه ظهور درآمده است(دیباج)41 :1395 ،
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جدوم  :1پنج اصل معماری ایرانی از دیدگاه استاد پرنیا

A

ویژگی ها

شرح

مردم واری

به معنای رعایت فناسب میان اندامهای ساختمانی با اندامهای انیان و فوجه به نیازهای او در کار ساختمانسازی است(پیرنیا)28 :1392،

بیهودگی

در معماری ایران فالش میشده کار بیهوده در ساختمان سازی نکنند و از اسراف پرهیز میکردند این اصل هم پیش از اسالم و هم پس از
آن مراعات می شده است(پیرنیا)30 :1392،

پرهیز از

نیارش

خودبسنگی

درون گرایی
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نیارش به دانش اییتایی ،فن ساختمان و ساختمایه(مصاه )شناسی گفته می شده است معماران گذشته به نیارش ساختمان بییار فوجه
می کردند و آنرا از زیبایی جدا نمی دانیتند آنها به فجربه به اندازههایی برای پوششها و دهانهها و جرزها دست یافته بودند که همه بر
پایهی نیارش به دست آمده بود(پیرنیا)31: 1392،
معماران ایرانی فالش میکردند ساختمایهی مورد نیاز خود را از نزدیکفرین جاها به دست میآوردند و چنان ساختمان میکردند که
نیازمند به ساخت مایه جاهای دیگر نباشد و "خودبینده" باشند(پیرنیا)33 :1392 ،
اصوال در سازماندهی اندامهای گوناگون ساختمان باورهای مردم بییار کارساز بوده است یکی از این باورها ارزش قا ل شدن برای زندگی
شخصی و حرمت و عزت نفس بوده که این امر به گونهای معماری ایران را درونگرا ساخته است(پیرنیا )37 :1392 ،معماری منطقه گیالن
برخالف فالت مرکزی ایران ،معماری برونگرا است که آن را پاسخ درخوری برای رویاروی با اقلیم منطقه میدانند
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.4جایگاه خانه در ایران و انواع آن
خانه(مسكن)
"میکن" اسم مکان بر وزن مفعل ،معادم عربی واژه ی "خانه" به معنای جای آرامش و سکونت میباشد این واژه در فرهنا هغلت معلادم واژه هلای خانله ،در،
سرا ،منزم ،جایگاه ،جایباش و میتقر بیان شده است(دهخدا به نقل ازیاران و بهرو )93 :1395 ،یکی از قدیمی فرین بافت های میلکونی را ملی فلوان در( فصلویر )1
مشاهده کرد ،که در آن بییاری از ویژگی های معماری ایرانی دیده می شود
"واژه خانه که امروز مصطل است در گذشته به افاق اطالق می شده است افاق خصوصی را "گیتاخ" مینامیدهاند ،از واژه سرا بجلای خانله در اصلالح املروز آن
استفاده میشده است"(پیرنیا )153 :1392 ،میکن به عنوان یکی از عناصر حیافی زییت انیان و فامین کننده نیاز هلای مختللف او در قیلاس مللی و بلین اهملللی
مورد فوجه است(نصر)69 :1394 ،
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فصویر  :1عکس هوایی زواره قدیم
(آرشیو دانشگاه علم و صنعت به نقل از حمزه نژاد و صدریان)61 :1393 ،
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خانه در مفهوم شهرسازی ،آن را میکن میگویند ،در واقع همان سرپناه است خانه ،النه ،آشیانه یک نیاز عاطفی برای هر موجود زنده است ،مکانی همیاز بلرای
بقای پایداری و فداوم نیل ها(خجیته به نقل از یاران و بهرو)93 :1395 ،
"بنا بر نظرات گوناگون ،خانه در سه گیتره ساختمانی،کاربردی و اجتماعی معنای دقیق میابد:
 -1خانه به مفهوم ساختمانی ،دارای وضعی است که ارزیابی فنی را نشان می دهد
 -2خانه به مفهوم مکان زندگی ،نمایانگر استقبام ها و اشتیاق ها کابردی است
 -3خانه به مفهوم خانواده ،نمایانگر فصویر نمادینی است که واحد اندازه گیری است
در واقع فعریف و مفهوم عام میکن ،یک واحد میکونی نییت ،بلکه کل محیط میکونی را شامل میشود"(نصر )69 :1394 ،از دیدگاه استاد پیرنیلا در ایلران بلا
فوجه به شرایط آب و هوایی ،فیپ خانه های متفاوفی از گذشته فا به امروز مشاهده می شود(نمودار )1به طور کلی به گونههلای ،گلاهی پلوش در شلمام ،خانله هلای
ایوان دار در رب ،صفه دار و ایوان دار در نقاط گرمییری و در مناطق مرکزی ایران خانه های صفه دار که فوجه ویژه به آسایش کلاربران در آنهلا هحلاظ شلده بلود ،
فقییم میشوند از نظر سییتم ساختمانی ،سه دسته پیمون بزرگ ،خرد پیمون و پیمون کوچک وجود داشته ،که بیتگی بله شلرایط زنلدگی و درآملد ملردم ملورد
استفاده قرار میگرفت
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نمودار :1انواع خانه در ایران(نگارندگان)

 .5جهت گیری خانه ها
جهت گیری در بناهای قدیمی و بوملی ،یکی از اصوم معماری سلنتی است این اصل بلله عوامل مختلفی از جمله؛  -1وضعیت حرکت خورشید و جهات فابللش
 - 2جهت وزش بادهای مختلف  -3وضعیت زمین و دسترسی های بنا ،بیتگی دارد در اکثر خانه های سنتی ،محلور شلماهی -جنوبللی ،محلور اصللی بنلا اسلت و
فضاهای اصلی زندگی در دو سمت شمام و جنوب حیاط و فضاهای فرعی در دو سمت شرق و رب فعبیه میشدند جهتگیلریهلای مختلفلی بلرای سللاختمانهلا
پلدید آملده اسلت از جمله -1:رون راسلته(شمام شللرق – جللنوب لرب)  -2رون اصفلهانی(شللمام للرب -جللنوب شللرق)  -3رون کرمانلی(شللرق -للرب)
(اکرمی ،زارع)58 :1392 ،

 .6ویژگی های خانه ایرانی
آنچه سبب گردیده فا میکن سنتی ایرانی در برش فاریخی مربوط به زمان ِخود کارا باشد ،این است که الیههای متنی سامانه میلکن سلنتی در ارفبلاطی بافلت
ساز با یکدیگر قرار داشته و برآیند ایلن ارفباط کله متأ ر از منلاسبات همزمانی و درزمانی مربوط به خود بوده اسلت ،برآیندی هم افزا فلقلی میشلده اسللت یللعنی
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اجزای مختلف سامانه میکن ایرانی اعم از اجزای ساختاری ،کارکلردی ،زیبایلی شناخلتی ،معنایی و لیره در رابطه نلحوی و نللظام منلد بلا یللکدیگر قلرار داشلتند
(نقره کار ،ر ییی)8 :1390 ،
تعریف و تمایز حریم ها و قلمرو ها
با وجود اینکه مفهوم قلمرو در شرایط متفاوت ابعاد دقیق و ابتی ندارد ،چاهشهای متعددی صورت گرفته است که گونههای مختللف قلملرو را شناسلایی نمایلد
یکی از اساسیفرین گامها در فشخیص انواع قلمرو ،فوجه به عرصه بندی در محیط های میکونی است(عینی فر ،آقا هطیفی )19 :1390،می فلوان سله نلوع قلملرو را
برشمرد که دو عامل میزان نظارت و استفاده و زمان نیبی استفاده باعث فمایز آنها از یکدیگر است قلمرو اوهیه معموال فحت نظارت نیلبتا کاملل اسلتفاده کننلدگان
برای مدفی طوالنی است و در زندگی آنها نقش حیافی دارد قلمرو دوم نیز برای مدفی طوالنی فحت ماهکیت فرد است ،اما دیگران نیز به آن دسترسی دارنلد ،بنلابراین
ماهکیت فرد انحصاری نییت قلمرو سوم قلملرو عمومی و نیبتا ملوقتی و فلا وقتلی کله افلراد اصلوم هنللجارهای اجتملاعی را رعایلت کننلد ،در دسلترس همگلان
است(آهتمن)148 :1382 ،
مفهوم قلمرو فنها موضوعی فضایی نییت ،بلکه یک پدیده اجتماعی نیز هیت درحقیقت قلمرو را میتوان موقعیت و مکان یک اجتماع در فضا دانیت(عینی فلر،
آقا هطیفی )19 :1390،عواملل متعلددی ،اعلم از عواملل ادراکلی -روانلی ،کاهبلدی ،کلارکردی ،جغرافیلایی -فرهنگلی و زملان بلر شلکلگیلری قلملرو فلا یر گلذار
هیتند(نمودار)2
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نمودار  :2مدم پیشنهادی عوامل مو ر بر شکل گیری مفهوم قلمرو(عینی فر ،آقا هطیفی)20 :1390 ،

محرمیت

میکن به عنوان محل امن و آرامش خانواده باییتی به گونه مناسب ،از مشرف قرار گرفتن در امان بماند مورد دیگری که در این رابطله مطلرح اسلت ارفباطلات
صحی فضاهای داخلی به گونه ای است که اوال ریبه ها بر فضاهای داخلی فیلط نداشته باشند و انیا قلمرو اعضا خانواده نیز به طریلق مناسلب از یکلدیگر ففکیلک
شوند بناب راین ،محرمیت مورد نظر برای میکن مطلوب ،عبارت از مصون بودن فضای داخل میکن از دید بیگانگان و همچنلین فنظلیم سلازمان فضلایی و ارفباطلات
مناسب داخل میکن میباشد(فاف و داریوش)162 :1388 ،

c
r

A

هویت

با پذیرفتن این فرض که معماری ظرف زندگلی است و زندگی یعنی شیوه ی زییت وارفباط انیانها که از فرهنلا جامعله برمیخیزد ،میفوان اذعان کلرد کله
معماری دارای هویتی است که بیانگر هویت فرهنگی پدید آورندهی آن است هذ ا معماری در وهله ی اوم ،بیانگر ارزشهای حاکم بر جامعه و در وهله ی دوم مبیللن
ارزشهایی است که جامعه به آن فمایل دارد(بمانیان به نقل از اکرمی و زارع )1392،از این رو اگر بپذیریم که کاهبد ،شکل ،فضا و روابط در معماری بلر رفتلار انیلان
ا ر میگذارد ،میفوان نتیجه گرفت که معماری به واسطه یا هقای ارزشهای جامعه ،هویتساز است از سوی دیگر ،معماری نلوعی نملاد محیلوب ملیشلود ،زیلرا بله
واسطه ی دارا بودن ماهیتی بصری و عملکردی ،مهمترین و پر محتوافریلن نمادهای فرهنا بشری را شکل میدهد حام با فوجه به نقش هویت سلاز نمادهلا در هلر
فرهنا ،معماری نیز عنصری هویت ساز در فرهنا هر جامعه محیوب میشود هذا ففاوت هویت اجتماعی میفواند از میا ل بوم شناختی ،اقلیمی و نیلز ویژگلیهلای
معماری نشلأت بگیللرد به عنوا ن مثام ،اگلر چله کاهبلد معماری درونگلرا ،نخیلت بله دهیل اقلیملی پدیللد آملده اسللت ،امللا بعلد و در ادامله ی حیللات خللود
میفواند به فدریج زمینه سلاز ایجلاد فلرهنا ،اخلالق و رفتلار ناشی از درونگرایلی باشد در مقابل شلخصیت درونگرا نیلز عالقله بله کاهبلد مللعماری درونگلرا دارد
(اکرمی ،زارع 57 :1392،و )58
خلوت
اگر ارفباط انیان با جهان هیتی را به روابط چهارگانه ارفباط با محیطهای طبیعی و مصنوع و جامعه و خویشتن فقییم کنیم ،وجلود خللوت در محلیط زنلدگی
یکی از مهمترین ویژگیهای کیفی محیط است که میفواند به ایجاد زمینه مناسب رابطه انیان با "خویشتن" بینجامد بنابراین ،می فوان "خلوت" را ویژگلی خاصلی
از میکن دانیت که به فناسب نیاز فرد و یا افراد و همچنین در رابطه با هر فعاهیتی معنای خاص خود را خواهد داشت(فاف و داریوش)136 :1388 ،
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نوع و میزان خلوت مطلوب به اهگو های جاری فعاهیت ،زمینه فرهنگی ،شخصیت و انتظارات فرهنگی وابیته است که در شکل زیر نمایش داده شلده اسلت در واقلع،
منظور از خلوت ،امکان کنترم و در دست داشتن اختیار ما برای فنظیم میزان و نوع روابط مان با دیگران میباشد بحث خلوت در بر دارنلده ی چنلد مفهلوم اساسلی
است :کنترم ،نظارت ،فعادم(پاکزاد و بزرگ)1391،
دربارة فعامل اجتماعی مفاهیمی مورد بحث قرار میگیرد که عبارفند از :خلوت ،قلمرو ،حریم ،فضای شخصی ،فراکم و ازدحام این عوامل در فحلیللی اجتملاعی و
روان شناختی ،در نحوة فعامل رو در روی افراد و فأ یر محیط فیزیکی بر این فعامل و نیز نحوة بهره بردار افراد از محیط برای برقراری اجتماعی فأ یر گذارند در ملدم
مفهمومی آهتمن(نمودار )3ساز و کارهای اصلی دست یافتن به خلوت ،فضای شخصی و قلمروپایی محیوب شده است(ارژمند ،خانی)29 :1391 ،
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نمودار  :3مروری بر روابط میان خلوت ،فضای شخصی ،قلمرو و ازدحام(آهتمن به نقل از ارژمند و خانی)30 :1391 ،

امنیت

امنیت در فهم هغوی دارای معانی مختلفی است که بیانگر مرافب است گاهی امنیت به معنی در امان بودن از گزند دشمن است و گاهی به معنی در املان بلودن
از هر نوع گزندی است از نظر »موریس « امنیت به معنی در امان بودن از گزند دشمن است در امان بودن از هر گزندی نیاز به شناخت فمام گزندها دارد انیلان بله
پیرامون خود و گزندهایی که ممکن است بر او وارد شود به طور کامل واقف نییت(احمدی دییفانی ،علی آبادی)22 :1390 ،
ویژگیهای معماری میکن باید به گونهای باشد که درجات مختلف امنیت را برای ساکنین فراهم آورد این امنیلت در مقابلل بالیلا و سلوان طبیعلی و یلر طبیعلی،
امنیت در برابر فجاوزات سایر احاد جامعه ،امنیت در برابر ا رات ناشی از فعاهیت های انیانی ،امنیت روانی ،امنیت فرهنگی و سایر جنبله هلای امنیلت ملی باشلد(نقی
زاده)447 :1387،
آرامش-پاكی و نظافت
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آرامش اعضای خانواده کیفیت مهمی است که فوجه به آن ضرورت بنیادین میکن مطلوب است همچنین وجود فضای آرام ،یکی از هوازم اصلی ففکلر بله عنلوان
فعاهیتی فوصیه شده است وجود آرامش و محفوظ ماندن در برابر همه و اهای برهم زننده آرامش ،نیازی است که نه فنها میلکن فبعلات منفلی معنلوی و روانلی و
فیزیوهوژیکی آن ها ممکن گردد(نقی زاده)449 :1387 ،
ویژگی هایی کاهبدی مثل وجود ایوان ،فعریف مرز ،فاکید بر هندسه ،فوجه به خلوت ،ارفباط با بیرون و ارفباط با طبیعت هم در معماری خانله هلای ایرانلی دیلده
میشوند بنا بر مطاهعات صورت گرفته ،بین هر کدام از آیتم های معماری و خانه ایرانی ارفباطی عمیق وجود دارد(نمودار )4انطباق صورت گرفته را میفلوان در فملام
عناصر کاهبدی یک خانه دید(جدوم )2که فاکیدی بر ویژگیهای نام برده(جدوم )1هیتند برای مثام میفوان به ابعاد ورودی افاق ها اشاره کلرد ،مهمتلرین نکتله در
این بین احترام و آسایش ساکنین یک خانه بوده است

r
A

نمودار :4انطباق ویژگی های معماری و خانه ایرانی(نگارندگان)
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جدوم :2عناصر کاهبدی خانه ایرانی(پیرنیا)1392 ،
عناصر كالبدی

ویژگی

سر در

ا لب خانه ها بخصوص خانه های مجلل دارای سردر یا درگاه بووده اند نیبت عرض به فورفتگی سردر معموال یک به دو بوده است(پیرنیا)159 :1392 ،

هشتی

هشتیها معموال یک فضای متقارن دارند که برحیب ضرورت بنا چهار ضلعی یا هشت ضلعی ساخته میشود و ارفباط دهنده ورودی ساختمان با فضای
داخلی و حیاط مرکزی است (دیباج)96 :1395 ،

راهرو

"برای وارد شدن به فضاهای مختلف از جمله فضاهای مهمانی و اندرونی پر پیچ و خم عبور کنند راهرو های پیچ در پیچ خانه را داالن می گفتند"(پیرنیا،
)161 :1392

حیاط یا میانیرا

حیاط هم فضای بیرونی است و هم جایی که از آن جا نماهای داخلی عمارت را نظاره کنند ،در ضمن راه دسترسی به فضاهای عمده کار و کوشش
عمومی را هم فراهم می سازد(دیباج)98 :1395 ،

سه دری

" :افاق خواب خانه بود برای طراحی آن از نصف فناسب طالیی کمک میگرفتند"(پیرنیا )162 :1392 ،نکته جاهب درباره افاقها این بود که هیچگاه از
فضای آزاد وارد آن نمیشدند(پیرنیا)163 :1392 ،

پنج دری

به عنوان افاق مهمان مورد استفاده قرار میگرفت و در خانههای با نظام خرد پیمون عملکرد افاق نشیمن را داشت و از فناسب کل طالیی برای طراحی آن
بهره و از طوم نور میگرفتند(پیرنیا)163 :1392 ،

فراوار

در خانه هایی که فوان ماهی صاحب خانه کم بود دیده میشدند و عملکرد افاق مهمان داشت روی سر در کوچه میساختند راه آن از راه پله ای در گوشه
هشتی بود(پیرنیا)163 :1392 ،

فاالر

 :یعنی ساختمان بزرگ(پیرنیا")163 :1392 ،این فضا برای استفاده در فصل گرما بود در کنار فاالر راهروهای بزرگی "بنام فختگاه بوده که در انتهای آن
راه پله ای برای زیر زمین و باالخانه قرار میگرفته است در طبقه باالی آن باال خانه(افاق دنج و راحت)جای داشته است"(پیرنیا)164 :1392 ،

فهرانی

" در شمام خانه ،افاق نشیمن یا فهرانی جای داشته ،این قیمت آفتاب گیر و بزرگترین افاق زمیتانی بود فهرانی دو افاق کوچک با ارسی داشته و در
کنار آن آشپز خانه قرار می گرفته است"(پیرنیا)164 :1392 ،

آشپزخانه

در نزدیکی افاق مهمان قرار میگرفت ،و نقشه آن بنا بر نقشه کلی خانه قابل فغییر بود(پیرنیا)164 :1392 ،

باره بند

محلی مخصوص برای نگهداری چهارپایانی مثل اسب و قاطر یا االغ و چیزی بنام فخت روان بوده است(پیرنیا)164 :1392 ،
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در پهنه جغرافیایی گیالن که رطوبت هوا و بارش باران زیاد است میکن نه فنها باید جواب گوی نیاز انیان به سر پناه باشد ،بلکه باید آسایش اقلیمی را بله طلور
نیبی به همراه داشته باشد بدین هحاظ بنای میکونی باید به گونه ای ساخته شود که حتی فا جایی که امکان دارد رطوبت بیش از حلد فحملل انیلان را در محلیط
زییت کاهش دهد ،فا شرایط دما و رطوبت ،در حد آسایش قرار گیرد آسایش در فابیتان ها ،به علت رطوبت نیبی زیاد هوا در فمام اوقات شبانه روز است بلنابراین
امکان حرکت راحت باد به منظور دفع رطوبت اطراف بدن و محیط انیان مطرح ملیگردد این نیاز موجب شده فا بناهای میلکونی گیالن دارای الیله های شلفلاف
میلقف و با باز شلوهای بییار زیاد در جداره های خارجلی باشند به گلونه ای که گلاه دور فا دور بنا را یلک الیه فضای زییتی نیمله محصور و بدون جداره ،یعنلی
ایوانهای چهار طرفه ،احاطه کرده است(امانلو و کفایتی )15 :برای درک بهتر ویژگی های معماری گیالن ،مشاهده عناصر کاهبدی آن فوصیه می شود(جدوم)3
در هر دو منطقه مورد مطاهعه ویژگیهای منحصر به فردی وجود دارند(جدوم )4در هر کدام بنا ،به خواست اقلیم برای پاسخ به نیاز های آسایش و آرامش انیلان هلا
در چهره و هویت منطقه ظهور پیدا کرده اند
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جدوم  :3عناصر فشکیل دهنده خانه در گیالن(نگارندگان)
عناصر

ویژگی

كالبدی

A

افاق

فضاهای بیتهای هیتند که در بیشتر فصل زمیتان مورد استفاده قرار میگیرند به این دهیل افاقها بازشو و روزنههای کملی دارنلد ایلن فضلاها ابعلادی
نزدیک به  5در  503متر داشته ،ازسازههای چوبی و در امتداد شرقی ربی ساخته میشوند ،به طوری که هر افاق امکان فهویله و ورود هلوا از شلمام بله
جنوب را داشته باشد).معماریان111 :1387 ،و)113

ایوان

ایوان فضایی واسطه و نیمه باز در سلیله مرافب دسترسی از فضای باز به بیته می باشد .استقرار باهکن دور فا دور بنا می باشد .ایلن بلاهکن ضلمن آنکله
دسترسی افاقها را به یکدیگر فأمین مینماید ،مانع از رسیدن باران به بدنه بنا می شود(حیین پور،دهشاد)6:1395،

الم گرد

فضاهای با دو ردیف ستون جلوی فالرها الم گردش نامیده می شود(معماریان)12:1387،

بام
شیبدار

به دهیل ریزش مدام باران ،بامها در این منطقه به صورت شیبدار هیتند بدین وسیله از جمع شدن آب باران و یا برف در ساختمان جلوگیری به عمل می
آید(حیین پور،دهشاد)8:1395،

فاکن

این عنصر در یک یا دو جبهه ساختمان که رو به باد است ساخته می شود و معموال پنجرهای به بیرون در این دو جبهه باز نملیشلود(دیبا )10: 1372 ،
بدین فرفیب ضمن جلوگیری از نفوذ باران ،از فبادم حرارت بنا در برابر باد اهب زمیتانی جلوگیری به عمل می آید(گرجی مهلبانی،دانشپور)139: 1389،

فالر

ایوان طبقه دوم و یا سوم ،فالر نامیده میشود .فالر به اندازه چند پله از ایوان باالفر است(معماریان)123: 1387،

باالخانه
پله

افاقی که فالر جلوی آن قرار می گیرد" باال خانه "نامیده ،می شود و اهباً به مهمان اختصاص دارد بهترین افاق از نظر فهویه ،جریان هوا ،دید و منظر
می باشد .از طرفی دارای دسترسی جداگانه از ایوان است به همین دهیل به مهمان اختصاص می یابد (گرجی مهلبانی،دانشپور)139: 1389،
پلله خلود بله شلکل یک اهللمان مللعماری طلراحللی شللده و هلیچگلاه ماننللد بناهلای منطقله کلویری ایلران در درون جلرزهللا مخفلی نملیگللرد
(گرجی مهلبانی،دانشپور)140: 1389،
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جدوم  :4ویژگی معماری دو اقلیم(نگارندگان)
ویژگی معماری گیالن

ویژگی معماری قم

وجود ایوان و فالر در یک فا چهار جداره بنا

درونگرایی و محوریت فضا

قرارگیری فضایی محدود و محصور در قلب بنا

مقیاس انیانی

ارففاع گرفتن قیمتهای میکونی از سط زمین

جهتگیری مناسب جغرافیایی

بام های چهار شیبه و شیب فند بامها

رابطه سلیله مرافبی بین فضای باز ،نیمه باز و بیته

چند الیه ای بودن نماهای اصلی

استفاده از فضای باز مرکزی (حیاط مرکزی)

قرارگیری راحت و بدون واسطه پلههای سبک چوبی

سازگاری با اقلیم گرم و خشک

استفاده فراوان از مصاه گیاهی و چوب بدون روکش و آمود

شاخص بودن عناصر عمودی در خط آسمان

ارفباط فنگافنا درون و برون بنا و حتی محوطه میکونی

استفاده از فرم قوسی شکل در دهانههای ایوان و ساباطها

ظاهر ساده و هم شکل میاکن هر منطقه و پرهیز ازفجملگرایی

فعریف هبه بام با خط افقی

.9بررسی نمونه موردی
الف :خانه صوفی سیاوش
خانه محمد فقی خان صوفی در دو طبقه ساخته شده است که هرطبقه  390مترمربع زیر بنا دارد که در مجموع زیر بنای کل خانه  780مترمربلع اسلت ضللع
شرقی و ربی این بنا به هحاظ ابعاد و فضاها قرینه هم هیتند(فصویر  )2ورودی اصلی خانه محمد فقی خان صوفی از ضلع جنوبی خانه اسلت ،اهبتله در ضللع ربلی
خانه ورودی جدیدی برای فردد ماشین احداث شده است و همچنین ورودی دیگری در ضلع شمام شرقی قرار دارد که از طریق این ورودی به بلرنج خانله دسترسلی
پیدا می کردند(میراث)1387 ،

D
I

S
f

o
e

v
i
h

فصویر :2نمای اصلی خانه صوفی(نگارندگان)

ب :خانه آیت اله بروجردی قم

c
r

خانه آیت ا بروجردی شامل دو واحد میکونی میباشد که در دوران گذشته با فغییرافی که در آنها به وجود آمده ،ارفباطی بین آنها ایجاد شده است ایلن خانله
دارای یک نمای خارجی آجری با ازاره سیمانی از نوع نماهای دوران پهلوی میباشد در ابتدای نما و در طرف راست آن سلردر ورودی خانه(فصلویر )3و در انتهلا و در
طرف سمت چپ ،با یک بیرون زدگی ،بادگیر(هواکش) خانه قرار گرفته است آجر بکار رفته در نمای بادگیر با آنچه که در کل نما وجلود دارد متفلاوت ملیباشلد کله
این نشانگر فغییرات صورت گرفته در دوران گذشته در سط نمای بنا میباشد بدنه این بادگیر در بخلشهایی با چند ردیلف آجرکلاری فز ینلی بله صللورت خللیلی
سادهای فز ین شده است(میراث)1387 ،

A

فصویر :3کتیبه سردر ورودی خانه
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جدوم  :5مقاییه فطبیقی دو خانه
خانه
بروجردی(بخش اندرونی)

صوفی

بروجردی (بخش بیرونی)

عناوین

عکس

زمان احداث

 1312ه ق

 1324ه ق

زیر بنا

-

 780مترمربع

معمار

-

استاد رضا معمار اصفهانی

کارکرد

میکونی

میکونی

بنای اوهیه و اهحاقی

بخشی از این بنا در زمان حیات آیت ا بروجردی محل دفتر و جلیات
ایشان و امروزه به عنوان دفتر آیت ا علوی بروجردی می باشد

در ابتدا به عنوان خانه ساخته شد و
در ادامه هم بخشهایی با همان
کاربری به آن اضافه شده است

D
I

-

پالن طبقه اوم

S
f

پالن همکف

o
e

پالن زیر زمین

v
i
h

-

طبقات

2

2

نما

متقارن

متقارن

2

c
r

معماری

درونگرا

درونگرا

فز ینات

آجرکاری ،کاشیکاری ،حجاری

آجرکاری ،گچبری ،حجاری

مصاه

آجر ،گچ ،سنا

آجر ،گچ ،سنا

پوشش

ضربی ،قمی پوش

ضربی ،قمی پوش

قوس

بیض ،کلیل

بیض ،کلیل

رون

شمام شرقی ،جنوب ربی
(اصفهانی)

شمام شرقی ،جنوب ربی
(اصفهانی)

متقارن
برونگرا
کاشیکاری ،گچبری ،آجر کاری
سنا ،چوب ،آجر ،سفام

A

فخت،شیروانی
شرقی ،ربی
(کرمانی)

فهویه

بادگیر ،حوض و با چه

بادگیر ،حوض

دسترسی

ورودی ،هشتی ،داالن

ورودی ،هشتی

ورودی،حیاط

فضا

باز ،نیمه باز ،بیته

باز ،نیمه باز ،بیته

باز ،بیته ،نیمه باز

جرز ،ستون

جرز ،ستون

پی ،جرز ،ستون

حیاط

*

*

*

سر در

-

*

*

افاق

*

*

*

باربر
عناصر و اجزای
فضا

-

پنجره و باهکن

پس از بررسیهای فطبیقی انجام شده (جدوم )5برداشت میشود خانهها از بییاری جهات با یکدیگر فطابق و اشتراکات معنایی دارند از نظر زمانی در یلک دوره
از معماری ایران قرار دارند ففاوتهای موجود بیشتر به دالیل اقلیمی و عامل فا یرگذار رطوبت میباشد ،از جمله :نبود زیر زمین ،کرسیچینی  ،جهت قرار گیلری بنلا
و بام شیبدار ،برای مهار عوامل اقلیمی که مانع آسایش ساکنین میشده در طراحی بنا هحاظ کره بودند جای دارد اشاره ای به برونگرایلی شلود ،هملان طلور کله در
(فصویر  )3گفته شد برونگرایی ارفباط با امنیت و هویت دارد ،برونگرایی خللی در امنیت ساکنین بنا ایجاد نمی کلرده و بله جلای فلرم خلاص درونگلرا از دیلوار بلرای
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محصور کردن و ایجاد حریم استفاده شده است در دیگر موارد یاد شده دو خانه به یکدیگر شباهت زیادی دارند در (جدوم  )5هم صلحت ایلن موضلوع ململوس فلر
است
جدوم :6فطبیق ویژگیهای دو خانه
عناصر
کاهبدی خانه
صوفی

ویژگی های معماری ایرانی
مردم واری
صوفی

پرهیز از بیهودگی

بروجردی

صوفی

بروجردی

نیارش
صوفی

عناصر کاهبدی خانه آیت ا
بروجردی

خودبیندگی

بروجردی

بروجردی

صوفی

افاق

افاق

ایوان

ایوان

الم گرد

فضای خدمافی

آشپزخانه

آشپزخانه

فاکن

هشتی

حیاط

حیاط مرکزی

باالخانه

دفتر دیدارهای عمومی

افاق مهمان

دفتر آیت ا بروجردی

کرسیچینی

داالن

D
I

بادگیر

پله

کوفام

کندوج
فلمبار

ورودی

فز ینات

بام شیبدار

زیر زمین
آب انبار

S
f

انبار
ورودی
فز ینات
بام میط

o
e

بررسی پالنها نشان می دهد ،برخورد طراحان برای جانمایی فضاهای خانه مشابه بلود ،بلرای مثلام فضلاهای خلدمافی ،آشلپزخانه و انبلار را در طبقله زیلرین و
فضاهای ویژهفر مثل افاقهای صاحبین خانه و افاق مهمان(با رنا قهوه ای در خانه صوفی و رنا آبی و فیلروزهای در خانله بروجلردی نشلان داده شلده اسلت) را در
طبقه باالفر در نظر گرفتهاند جای دارد اشارهای به استفاده از آب(حوض) در قیمت میانی حیاط خانهها شود(با خط چین نشان داده شده است)(جدوم)7

v
i
h

جدوم  :7پالن کاربری خانه ها

خانه صوفی

طبقه اوم

طبقه همکف

خانه آیت ا بروجردی

طبقه زیر زمین

c
r

طبقه همکف

A

در هر دو پالن یک نیبت از فضا فکرار شده است(نمودار )5با دقت در هر دو پالن میفوان استفاده طراح از یک فرم مشترک را دید نکته حا ز اهمیلت دیگلر در
1

ارفباط با این خانه ها بهره گیری از فناسبات است(نمودار،)6
که خود نشان دهنده شباهت در شاخص های معنایی هیتند

3

آن به فضای پوشیده و خصوصی(نارنجی) و

2
3

آن به فضای نیمه باز(سبز) اختصلاص داده شلده اسلت

نمودار :5فصویر شمافیک هندسه(فضاهای پر) به کار برده شده در خانه ها(سمت چپ خانه بروجردی و راست خانه صوفی)
(نگارندگان)
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نمودار :6فصویر شمافیک فودههای فضایی در خانهها( سمت چپ خانه بروجردی و راست خانه صوفی)(نگارندگان)

با فوجه به شناخت حاصل از خانه ها ،اهگویی(نمودار )8مشابه برای عرصه بندی فضایی با فوجه به سلیله مرافب(نمودار )7دیده میشود دو فضای خصوصی
(فصویر )11اشاره به فضای باز و بیته دارد

D
I

نمودار :7سلیله مرافب طراحی خانه(راست:گیالن ،چپ :قم)(نگارندگان)

S
f

نمودار :8عرصه بندی خانه ها(نگارندگان)

o
e

از جمله عوامل فا یرگذار بر معماری و جهت گیری بنا ،عوامل جوی است شاخصفرین آنها در گیالن رطوبت و نزوالت جوی و در قم بادهای مزاحم هیتند(نمودار)9

v
i
h

c
r

A

نمودار :9فا یر عوامل جوی بر خانه ها(راست خانه صوفی،چپ خانه بروجردی)(نگارندگان)

نتیجه گیری

خانه میکونی اوهین فضایی است که آدمی احیاس فعلق فضایی را در آن فجربه می کند و به آن خو میگیرد بنا برآنچه استنباط شده از خانه صلوفی در گلیالن
و آیت ا بروجردی در قم ،عالر م ففاوت ویژگیهای کاهبدی و کارکردی معماریهای یاد شده ،از هحاظ ویژگیهای کیفی و در معنا(شاخصهای معنایی) انطبلاق دو
خانه را میفوان در نتیجه گرفت و در پی آن میفوان به سوام اوهیه پژوهش در باب بهره گیری طراحان گذشته در اقلیم معتلدم ومرطلوب از ویژگلی هلای معملاری
ایرانی پاسخ مثبت داد شمایل معماری ای که در گیالن مشاهده میکنیم برخورد طراح با میا ل اقلیمی میباشد ،ایوان یا الم گردش یکی از نمونه هلای آشلکار آن
میباشد ففاوتهای ظاهری ناشی از محدودیتهای زمین ،میایل اقتصادی ،فرهنگی ،سبک زندگی هیتند اما در باطن وحدت با معماری ایرانی بله هملس ملیشلود،
در پی آن همخوانی شاخصهای معنایی معماری ایران در معماری گیالن را نشان می دهد
در معماری بومی گیالن و دیگر نقاط ایران ،چه در سط شهری و چه در سط روستایی موارد فشابه بییاری وجود دارد که ناشی از اسلتفاده انیلان سلنتی از
مواد و مصاه در دسترس و پاسخگویی و ایجاد آسایش در شرایط آب و هوایی اقلیم های متفاوت است .برای نتیجه گیری بهتللر در ایلن ملورد پیشللنهاد ملیشلود
نمونههای موردی بیشتر یا فقط یکی از ویژگی ها مورد بررسی های کمی و کیفی به شکل مقاییه ای قرار بگیرند
پی نوشت
با فشکر از همکاری اداره میراث فرهنگی شهرستان املش و قم در فهیه عکس ها و نقشه ها
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احمدی دییفانی ،یداهه و علی آبادی ،محمد ( )1390کنکاشی در باب شکل سنتی از منظر اندیشه اسالمی اصفهان :فصلنامه علمی پژوهشی باغ نظلر ،شلماره
نوزدهم
اردالن ،نادر و بختیار ،الهه ( )1390حس وحدت ،سنت عرفانی در معماری ایرانی فرجمه :ونداد جلیلی فهران :موسیه علم معمار
ارژمندمحمود و خانی ،سمیه ( )1391نقش خلوت در معماری خانه ایرانی فصلنامه مطاهعات شهر ایرانی و اسالمی ،شماره هفتم
اکرمی المرضا و زارع ،فا زه ( )1392طراحی خانه در بافت سنتی ،نمونه مورردی :طراحی در بافلت سلنتی قلم فهلران :نشلریه هنلر هلای زیبلا -معملاری و
شهرسازی  ،شماره 2
امانلو بهاره ،کفایتی صا ب ،معماری بومی اقلیمی رشت و کیوفو
آهتمن ،ایروین ( )1382محیط و رفتار اجتماعی :خلوت ،فضای شخصی ،قلمرو ،ازدحام فرجمه :علی نمازیلان ،ویراسلتار :جلواهر افیلر ،فهلران :مرکلز چلاو و
انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
بمانیلان ،محمدرضللا؛ الملی رسللتم ،نیللیم و رحملت پنللاه ،جنللت ( )1389عناصلر هویللت سللللاز در معملاری سللللنتی خانلله هلللای ایرانللی دو فصلللنامه
علمی_پژوهشللی مطاهعات هنر اسالمی ،شماره ی سیزدهم ،صص.55-68
پاکزاد ،جهانشاه و بزرگ ،حمیده ( )1391اهفبای روانشناسی محیط برای طراحان فهران :آرمانشهر.
پیرنیا ،محمد کریم ( )1392سبک شناسی معماری ایران فهران :انتشارات سیمای دانش ،چاو پانزدهم
حا ری ،محمدرضا ( )1387خانه ،فرهنا ،طبیعت فهران :مرکز مطاهعافی و فحقیقافی شهرسازی و معماری
حمزه نژاد ،مهدی و دشتی ،مینا ( )1395بررسی خانههای سنتی ایرانی از منظر پدیدارشناسان و سنتگرایان معنوی فصنامه علملی پژوهشلی نقلش جهلان،
شماره 6-2
حمزه نژاد ،مهدی و صدریان ،زهرا ( )1393اصوم طراحی خانه از منظراسالمی و اهگوهای کاربردی معاصر فصللنامه علملی پژوهشلی پلژوهشهلای معملاری
اسالمی ،شماره چهارم
دهخدا ،علی اکبر ( )1377هغت نامهی دهخدا فهران :دانشگاه فهران.
دیباج ،سید موسی ( )1395شعور فاریخی معماری ایرانی فهران :دفتر پژوهش های فرهنگی ،چاو اوم
عاملی ،سعیدرضا ( )1383هویتهای فرهنگی قدیم و جدید رمزگشا ی فمدنی و معماری سنتی -مدرن و ملی– فراملی مهیتان
عینی فر ،علیرضا و آقا هطیفی ،آزاده ( )1390مفهوم قلمرو در مجموعه های میکونی مطاهعه مقاییه ای دو مجموعه میکونی در سط و در ارففلاع در فهلران
فهران :نشریه هنر های زیبا -معماری و شهرسازی ،شماره 47
فاف  ،محمد و داریوش ،بابک ( )1388مبانی نظری معماری فهران :علم و دانش
گرجی مهلبانی ،یوسف و دانشور ،کیمیا ( )1389فأ یر اقلیم بر شکلگیری عناصر معماری سنتی گیالن فهران :نشریه معماری و شهرسازی آرملان شلهر دوره
 3شماره4
معماریان ،المحیین ( )1387آشنایی با معماری میکونی ایرا نی گونه شناسی برونگرا فهران :موسیه فرهنگی سروش دانش
نصر ،طاهره ( )1394جایگاه پارادایم «معماری میکن» در سیمای امروز شهر ایرانی ل اسالمی فصلنامه مطاهعات شهر ایرانی و اسالمی ،شماره22
نظیف ،حین ( )1392پایداری اندامهای معماری ایرانی در گذار از دوران اسالمی اصفهان :باغ نظر ،شماره 24
نقرهکار ،عبداهحمید و ر ییی ،محمد منان ( )1390فحلیل نشانه شناختی سامانه میکن ایرانی برپایه ارفباط الیه هلای متنممیلکن فهلران :نشلریه هنرهلای
زیبا -معماری و شهرسازی  ،شماره46
نقی زاده ،محمد ( )1387شهر و معماری اسالمی(عینیات و فجلیات) اصفهان :انتشارات نی
یاران ،علی و بهرو ،حیین ( )1395فا یر فرهنا و اخالق اسالمی بر میکن و کاهبد فضای خانهها(نمونه موردی :خانه های عصلر قاجلار در اردبیلل) فصللنامه
علمی پژوهشی پژوهش های معماری اسالمی ،شماره پانزدهم
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