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   چكيده

تزيين براي خلق زيبايي به منظور تلطيف روح و ايجاد ظرافت .  عالقه به زيبايي يكي از ابعاد معنوي زندگي انسان است

او اشيا . انسان از سپيده دم تاريخ،به نظم دهي و زيبا سازي هر چيز كه در پيرامون او بود، پرداخت .طبع ، شكل مي پذيرد

در گيالن ويژگي هاي روانشناختي . محيط مسكوني خود را زينت مي بخشد تا به نيازهاي رواني خود پاسخ گويد و

بر اين اساس نياز به . خصيصه ي بارز معماري برون گرا ، يگانگي درون و برون است.مردمان در بناها نيز متجلي است

ا كه در اين منطقه فقر بصري در رويت زيبايي، به حداقل پرداخت تزيينات ويژه در درون بنا وجود نداشته ندارد، چر

اما .در زندگي روستايي گيالن ، تزيينات را به گونه اي خاض تر و متاثر از محيط، به شكلي مي توان جست. رسيده است

بخش هاي با توجه به ويژگي هاي تزيينات در معماري بومي روستايي ، تزيين در . تزيين خود متاثر از عواملي چند است

در اين مقاله كه يك تحقيق كاربردي از نوع  محدود از ساختمان آن هم عمدتا در قطعات چوبي ، نمود و تجسم مي يابد

تاريخي ، تالش شده است تا نقش  - كيفي است، با استفاده از روش گردآوري و تحليل اطالعات به صورت توصيفي

اين تزيينات شامل نرده،گچ بري،تزيينات درو پنجره .ن بررسي شودعناصرتزييني معماري در بنا در منطقه جلگه اي گيال

وامثال آن ، بر اين اساس تزيينات معماري محدوده ي مورد مطالعه در قالب عكس و تصوير برداشت شده است وسپس در 

تزيينات .  دسته بندي اجزاي معماري گنجانده شد و تناسبات هندسي هر يك به صورت جداگانه مورد بررسي  قرار گرفت

در نهايت دسته بندي شكلي و  .معماري و شكل هندسي آن را يكي از شاخص هاي معماري بومي گيالن معرفي ميكند

  .هندسي از عناصر تزئيني محدوده مورد مطالعه ارائه خواهد شد

  

 تزيينات معماري، معماري بومي ،تزييننات، معماري گيالن :  :كليدي هاي واژه

  

   مقدمه -1

در زمينه ادراك آدمي از گيتي ، نكات . سان به پرداخت هنري بسي فراتر از تزيين دست افزارها و و سايل روزانه استنياز ان

در اقوام ابتدايي ، تفاوتي آشكار در مفهوم زندگي و هنري كه به طور معمول به كار مي .زيادي را مي توان از هنرمند آموخت

  ]1[. اوت مفهومي در فضاي كار و زندگي به چشم نمي خورد بردند وجود نداشته است، همانگونه كه تف

او اشيا و محيط مسكوني خود را . انسان از سپيده دم تاريخ،به نظم دهي و زيبا سازي هر چيز كه در پيرامون او بود، پرداخت  

جا مانده است مانند نقاشي،  آثاري كه از انسان ادوار پيش از تاريخ به":زينت مي بخشد تا به نيازهاي رواني خود پاسخ گويد 

حكاكي ، كنده كاري و غيره به آصار ساخته شده به دست اقوام غير متمدن امروزي دراي همانندي هايي است كه مردم 

                                                 
با موضوع )به نگارش نويسنده اول و راهنمايي نويسنده دوم(مقاله برگرفته از پايانامه كارشناسي ارشد معماري دانشگاه آزادچالوس  * ١

مي  "ساحلي آستانه اشرفيهنمونه طراحي مجتمع اقامتي تفريحي پارك –بازشناسي نقش الگوهاي بوم آورد معماري درتوسعه گردشگري "

  .باشد
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شناسان به كمك اين اكتشافات و با تبيين اين همانندي ها و همساني ها معتقدند اوضاع كلي زندگي برخي از اجتماعات پيش 

  ]1[ .از جوامع ابتدايي زمان حاضر، موجد تشايه هنري آنها شده است از تاريخ و بعضي 

  

  مفاهيم - 2

  تزيين از نگاه واژه 2-1

زينت داد ،  :معناي به است زانَ زينَ، از ]ع[تزيين  ":آمده  فارسي چنين به عربي فرهنگ در و است عربي واژه اين ريشه

زينت "، ) دهخدا( "آراستن، آرايش دادان "با  هم معنا و مترادف رسيفا زبان در و )فارسي عربي به فرهنگ ("زيبايي دادن 

در مقابل ) افزودن بر چيزي(آراستن به معني زينت دادن با افزايش "و نيز ) معين( "دادت ،زيور كردن ، آراسته نمودن 

، آماده كردن ، آباد كردن ، برپا البته براي آراستن معناي بسياري از قبلي نظم دادن . آمده است ) كم كردن از چيزي(پيراستن 

بنابراين ار آن جا كه اين واژه مترادف با زيبايي و آراستن است ، هم بر زيبايي و آراستن ظاهر و باطن  "آورده اند ..... كردن و

  ]2[ ر وسيع و قابل توجه استااسالمي بسي –در فرهنگ ايران  "تزيين "از اين نظر جايگاه و كاربرد .داللت دارد 

  

  اسالمي -ايران فرهنگ در " تزيين"واژه  كاربرد 1- 2-1

 و شرايط در موضوع اين و دارد كاربرد ذكرشده تعاريف اسالمي به گستردگي-ايران فرهنگ در " تزيينات "و "تزيين "واژه 

 وره هايمحا نيز و ايران ادب و فرهنگ در كه است بر خوردار متغيري مفهوم و رتبه از زندگي، گوناگون ه هاي جايگا

  ]2[ .هستند قائل حقيقتي متعالي و مقام تزيين براي اسالمي حكمت در كه اين بر مزيد .است شده شناخته اغلب اجتماعي

  

   (Decoration )  تزيين 2-2-1

 Embellishment 2و   : Ornamentچون  واژگاني و  Decorationواژه  است توجه قابل تزيين براي كه تعاريفي ديگر از

صحنه  (تاتروسينما) -2 دكوربندي خانه تزيين،-1  معناي به  Decorز  وا فرانسوي صل درا   Decoration  واژه . مي باشد

 و معاصرهزاره فرهنگ(  ". گفته شده ظاهر صورت به نبندي آذي آذين، زيور، زينت، "و ) فارسي -فرانسوي فرهنگ() پردازي

. را گفته  اند) معين( "اقاقه و عوامل ديگر در صحنه نمايش و مانند آن  مجموعه ساختمان ، اشيا ،"و نيز ) فرهنگ عميد  

 فرهنگ و زبان در واژه اين امروزه .بيان شده است) فرهنگ فرانسه به فارسي(به معني زينتي و تزييني  Decorativeهمچنين 

 فارسي كلمات با تركيب در گاه و خود اصلي نگارش با كه است رايج گونه اي به و شده شناخته تعابير همين با ايران معاصر

 در كه غيره و دكورسازي دكوربندي، داخلي، ، دكوراسيون) مجسمه و ا شياء(دكوري  :چون  .مي شود برده كار به هم

 و هنر در حوزه واژه اين جايگاه و كاربرد "شيوه اي در تركيب بندي كه لذت بصري صرف ايجاد كند ":بيان مي شود  اصطالح

 و مرئي ظاهر، به صورت توجه تر بيش آن طراحي در كه هنري .است شده بيان Decorative Artتعبير  با سميتج هنرهاي

  .است شده تعريف... پارچه و ظروف، اثاثيه، كاربردي، و تزييني اشياء بنا، آن شامل كاربرد حدود و است ديداري

  :گرفت نتيجه چنين توان مي كلي بندي جمع يك در

به  باطن، و ظاهر زيبايي هاي چون هم مرئي و ديداري جنبه هاي  به اشاره ضمن ايراني فرهنگ در  "تزيين "مفهوم -1

معناي  با ديداري و ظاهري جنبه از تنها جهت، اين از كه دارد متعالي هاي مرتب به اشاره هم حقيقي زينت عنوان

Decoration مي دهد نشان را فرهنگ دو از ناشي هاي ريش تفاوت كلي، جايگاه و به دليل داشته تشابه.  

                                                 
٢  O r n a m e n t  وEmbellishment  تزييني كه تعريف شده اين اصطالح را  .شود مي تعريف تزيينبه معنايDecorativeبراي و گويند 

 در امروزه بيشتر ه،شد طراحي فضا آن موجود در اشياي سبك و طرزآرايش با هماهنگ و خاص براي فضاي متناسب كه است هنري نگونه آ توصيف

  مي شود  به كاربرده شده ساده شكل هاي تخت و رنگي سطوح از ي هاي متشكل تركيب بند مورد
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 نوعي به كه است مفاهيمي و چيزها تمام شامل و بوده عام و كلي توصيفي يك تر بيش " معماري تزيينات "اصطالح  -2

 و اشياء اثاثيه، بنا، سطوح و ديوار بر مزيد آن گستره بنابراين معماري و بنا براي  " تزييني و تزيين ". مي شوند محسوب

 به صرفا تركيب اين كاربرد كه نيست اصولي و منطقي دليل همين به مي شود، شامل را چيزها ديگر و ريمعما مبلمان

  ]2[. باشد بنا سطوح در آرايه ها منظور

  

  :تزيينات در خانه ها  2-2

شته اند، اما در در طول تاريخ ، هر منطقه كه مورد هجوم و غارت بوده، بناهاي مسكوني آن از بيرون ظاهري ساده و بي پيرايه دا

در هر دوره اي از تاريخ ، در پس .درون با تزيينات ساده يا پيچيده نيازهاي زيبايي شناختي ساكنين خانه را پاسخ داده اند

گذشت زمان و تامين امنيت نسبي و آرامش منطقه اي ، تزيينات كم كم به بيرون بنا كشيده شده و ابتدا در سر در بنا و پس از 

در گيالن ويژگي .اما گيالن از اين امر مستثني است. اي ساختمان ، تزيينات ساده و پركار بروز مي كرده استآن درتمامي نم

بر اين اساس . خصيصه ي بارز معماري برون گرا ، يگانگي درون و برون است.هاي روانشناختي مردمان در بناها نيز متجلي است

نداشته ندارد، چرا كه در اين منظقه فقر بصري در رويت زيبايي، به حداقل نياز به پرداخت تزيينات ويژه در درون بنا وجود 

  ]3[. رسيده است

  

  تزيين در مسكن روستايي گيالن 2-2-1

در روستاهاي گيالن كه ظاهر فرهنگ آن با نقاط ديگر متفاوت است ، زنان در اوقات زيادي از روزهاي سال را در بنا حضور 

عدم حضور مستمر و مشغله ي زياد . ارج از خانه به قعاليت هاي اقتصادي خانوار مي پرداختندنداشتند و دوشادوش مردان در خ

اصوال تزيينات در نقاط .افراد خانواده ، به ويژه زنان ، عامل مهمي در عدم به كارگيري تزيينات زياد در خانه ي روستايي است

يادآوري مي .ير به ستون و حفاظ ايوان و تالر به كار برده مي شوددر اين بناها تزيينات در اتصال ت. اتصال به حد كمال مي رسد

بدين سبب اين فضاها كه محل . شود كه ايوان و تالر در زندگي روستاييان گيالن در اوقاتي طوالني از سال نقش كليدي دارد

ميزان پرداخت و بكارگيري .پذيرايي از مهمانان هم بوده ، داراي بيشترين تزيين و گاه تنها فضاي تزيين شده بنا هستند

درتيرهاي سقف تزيينات زيباي معروف به كله شيري .، به وضعيت اجتماعي و تمكن صاحب بنا وابسته استجزييات ظريف

بناهاي اربابي داراي تزيينات بيش تري بوده است و در حواشي رف و طاقچه هاي اتاق ها .زينت بخش اين گونه مساكن است

در شهرها كه حضور ساكنان بنا در ساختمان بيش تر بوده ،رفاه و زيبايي  )خاكپور كتاب( .شم مي خوردنيز تزييناتي اندك به چ

  ]3[ .از اهميت خاصي برخوردار بوده،از اين رو به تزيينات و جزييات مسكن بيش تر توجه مي شده است

اما تزيين خود متاثر .ط، به شكلي مي توان جستدر زندگي روستايي گيالن ، تزيينات را به گونه اي خاص تر و متاثر از محي     

با توجه به ويژگي هاي تزيينات در معماري بومي روستايي ، تزيين در بخش هاي محدود از ساختمان آن . از عواملي چند است

كه از در روستاها . اصوال تزيينات در نقاط اتصال به حد كمال مي رسد.هم عمدتا در قطعات چوبي ، نمود و تجسم مي يابد

جنبه جامعه شناختي جوامعي ايستا محسوب مي شوند، فرهنگ كمتر دستخوش دگرگوني بوده و از نسلي به نسل ديگر منتقل 

اين نكته خود عامل دوام و بقاي مايه هاي تزييناتي .مي گردد، هنر نيز به عنوان بخشي از فرهنگ ،همين سير را طي مي كند

  ]1[. در منطقه است

  

  النمعماري گي 2- 2-2

مسكن در روستاهاي گيالن تحت تاثير عواملي چند قرار دارد ، وجود رطوبت زياد هوا و بارش هاي زياد منطقه موجب مي شود 

همين . كه براي تهويه ساختمان ،بناها فاصله زيادي از يكديگر داشته باشند و اجزا محوطه در عرصه مسكوني پراكنده گردد

ش منطقه انواع خاضي از فعاليت هاي اقتصادي را ميسر مي سازد كه به منظور جوابگويي به عامل يعني رطوبت زياد و ميزان بار

اينگونه فعاليت هاي اقتصادي كه مشاركت همه افراد . نياز فضايي اين قعاليت ها ، چيدمان عناصر سايت تابع نظمي ويژه گردد
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ايران مي شود كه البته اين اختالف فقط در ظواهر زندگي خانواده را مي طلبد موجب بروز ظواهر فرهنگي متفاوت با ديگر نقاط 

بنابراين مسكن در پاسخگويي به نيازهاي مذهبي و باورهاي مردم در پاره اي موارد بصورتي ويژه با عناصر . بروز مي كند

ي است كه خود تكيه بر مصالح منطقه اي و امكانات ساخت و ساز در گيالن عامل ديگر. معماري برون گرا جلوه گري مي كند

  ]4[ .منشعب از ويژگي هاي جغرافيايي گيالن بوده و از سويي ظاهزي متفاوت به مسكن در اين خطه مي دهد

فضايي است، با دوپوسته مرز بين بيرون و درون اليه ي شفاف ايوان است با رديف ستون هايي كه ) بومي گيالن(خانه     

عبور از بيرون به فضاي . با عبور از اليه ي شفاف به درون راه مي يابيم. شدحركت عمودي شان تصور فضايي آن را قوت مي بخ

در داخل بنا،هر مكاني كاربري و تعريفي خاص . بينابين محوطه و سپس رسيدن به فضاي نيمه باز و هسته ي بسته دورني

هر .جاي ظروف ، بالشتك ها، اجاق و ديگر وسايل در اتاق ها معين است.است هر شيئي جاي خاص خود را اشغال كرده.دارد

نامي كه مناطق مختلف با توجه به گويش اهالي تغيير كرده .اتاق كاربري خاص خود را دارد، هر مكان نامي مخصوص خود دارد

در كوهپايه غرب  "آتش كه"و در جلگه شرق  "گرم درين"در جلگه ي مركز همان "گرم خانه"يا  "آتش اتاق "اتاق . است

  ]5[ .گيالن است با يك كاركرد تالر،ورتالر ،تاقچه و امثال آن ،محل قرارگيري اشيا نام خاص خود را يافته اند

   خانه

بدين منظور . فرهنگ غالب عامه در گيالن ، سنت هاي زيستي متفاوتي را در مواجهه با تعامالت اجتماعي موجب گشته است

ي ، اليه هاي تودرتوي حجاب و محرميت براي مسكن منتفي بوده و جداسازي هاي فضاهاياندروني و بيرووني در بناهاي مسكون

از ابهام و پيچيدگي   )گيالن(تبعيت از فرهنگ مردم منظقه سبب گشته تا خانه هاي سنتي . در گيالن وجود نداشته است

بنابراين بسياري از اتاقها  مشرف . مالحظات اقليمي شكل يابند فضايي برخوردار نبوده و عناصر معماري بر اساس كاربري و نيز

به حياط يا معبر بوده و بدون واسطه به آنها ارتباط مي يابند در مواردي وجود يك ايوان تنها حايل ميان اتاق و فضاي عمومي 

  تلمبار ، كندوج ، كوتام ، خانه :از عبارتند گيالن معماري عناصر  ]6[. منزل است

  اتاق ، ايوان ، غالمگرد ، فاكن  :است زير قرار به خانه دهنده تشكيل عناصر

  )1شكل ( است زير قرار بهدر بخش جلگه اي گيالن ،  اتاق به نسبت ايوان قرارگيري مختلف هاي حالت

  

  
  ، منبع نگارندگان حالت هاي مختلف ايوان : 1شكل  
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 و )2شكل(پذيرايي غذاخوري، نشيمن، خواب، عملكردهاي اتاق يك در .هستند عملكردي چند اقليم اين در ها اتاق :اتاق

  )2شكل. (تزيينات اتاق محدود به گچ بري ، طاقچه مي باشد) 4شكل(.افتد مي اتفاق )3شكل(آشپزي احياناً

  

     
  ، منبع نگارندگان آشپزخانه گوشه اتاق :  3شكل    ، منبع نگارندگان              اتاق :  2شكل  

  
  قرار دادان وسايل تزييني بر روي طاقچه اتاق نگارندگان:  4لشك

  

  :انواع در و پنچره 

. قاب ها از جنس چوب و بدون هيچ تزيينات اضافه مي باشند. پنچره ها در اشكال ساده هندسي چهارضلعي طراحي شده اند 

  )5شكل (.در ها به ساده ترين فرم خود هستند 

  

  پنچره  .ب:5شكل        پنچره .الف : 5شكل  

   

           
  پنچره ، منبع نگارندگان. ج:5شكل 
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  ، منبع نگارندگان در:  6شكل      

  

 مي بسته به باز فضاي از دسترسي مراتب سلسله در باز نيمه و واسطه فضايي ايوان: گرجي به نقل از ديبا مي نويسد   :ايوان

 ضمن بالكن اين .باشد مي بنا دور تا دور بالكن استقرار شود مي ديده يشهر ههاي خان در بيشتر كه اي گونه) 1شكل( باشد

 كدام هر از تر بزرگ اصلي ايوان. شود مي بنا بدنه به باران رسيدن از مانع نمايد، مي تأمين يكديگر به را ها اتاق دسترسي آنكه

 شكل ساختمان جنوبي يا شرقي جبهة در موالًمع ايوان اين .شود مي استفاده نشيمن فضاي عنوان به و است خانه هاي اتاق از

 بيشتري هواي جريان و بهتر انداز چشم از تا شود مي واقع باالتري ارتفاع در ها اتاق ساير به نسبت و )7شكل ( گرفته

  ]7[ .گردد برخوردار

  
 

    
  ، منبع نگارندگان ايوان:  7شكل 

  

  عناصرتزييني ايوان

. همان طور كه گفته شد معماري گيالن در تلفيق با طبيعت است. ير زير بررسي مي شودعناصر بكار رفته در ايوان در تصاو

در قسمتي از  . 9و8شكل . با تعبيه جايي براي قرار گرفتن گلدانها در ايوان .روستاييان اين طبيعت را به داخل بنا نيز مي آورند

اين قفسه ها عالوه بر ستونهاي ايوان روي ديوار . 10شكل .ايوان قفسه هايي براي قرار گيري اشيا مختلف تعبيه مي شود

شكل .براي نگهداري برخي ظروف ، قفسه در دار كوچكي روي ستونهاي ايوان مي سازند. 11شكل . خارجي اتاق نيز وجود دارند

  ..10از ديگر استفاده هاي ايوان قرار دادن صندوق هاي چوبي در بخش كناري و يا پشتي ايوان مي باشد شكل . 12
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  ، منبع نگارندگان محل قرار گيري گلدان در ايوان:  8شكل 

  

                                                                      
  صندوق چوبي در گوشه ايوان ، منبع نگارندگان:  9صندوق چوبي در گوشه ايوان ، منبع نگارندگان   شكل :  ب 8شكل 

                                                     

    
  قفسه ، منبع نگارندگان:  10شكل 

  

    
  قفسه در دار نگهداري ظروف ، منبع نگارندگان:  12قفسه بر روي ديوار خارجي اتاق ، منبع نگارندگان              شكل :  11شكل                           

  :محافظ و نرده 

با تركيب خطوط ساده متقيم يا منحني و از جنس چوب مي . در قسمت ايوان و تالر طراحي مي شودنرده و محافظ 

  13شكل.باشند
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  استفاده از خطوط مستقيم

  13شكل . نرده و محافظ ايوان و تالر از جنس چوب و به اشكال مختلف ساده و منحني مي باشند

  

      
  نرده و محافظ ، منبع نگارندگان:  13شكل 

  ستفاده از خطوط منحيا

  

      
           

     
  نرده و محافظ ، منبع نگارندگان: 14شكل 

  

 غال" يك ديوار محافظت جهت همچنين ]8[ شود مي ناميده گردش غالم تالرها جلوي ستون رديف دو با فضاهاي :گرد غالم

 .دهند مي ادامه گرد غالم جلوي تا را بام )15شكل (  يابد مي گسترش ساختمان محيط سرتاسر در ايواني مانند كه "مگرد

 تابستاني آفتاب مستقيم تابش و باران برابر در مگرد غال وجود با ديوارها -1 :از عبارتند گرد غالم هاي عملكرد بنابراين

 جريان د،گر غالم وجود با  - 3 شود مي ايجاد تابستان براي دار سايه و مناسب فضاي گرد، غالم وجود با -2 شوند مي محافظت

            .آيد مي وجود به ساختمان اطراف در تابستاني نسيم و هوا

  
  ، منبع نگارندگان غالمگرد: 15شكل  
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 مخفي جرزها درون در ايران كويري منطقه بناهاي مانند گاه هيچ و شده طراحي معماري المان يك شكل به خود پله :پله

در مواردي با نرده هاي . بدون هيچ عناصر تزييني و تنها از چوب ساخته مي شوند پله ها ) 17شكل ( )16شكل (.گردد نمي

  .ساده ديده شده اند

  

        
  ، منبع نگارندگان پله:  16شكل 

  

  
  ، منبع نگارندگان پله:  17شكل 

   كندوج

شكل ( كه همانطور از بيشتر كمي فضا اين ابعاد .دارد قند كله شكل به بلند سقفي .شود مي محسوب باز نيمه فضاهاي جزو

تزيينات در قسمت پايه هاي اين بنا ديده  ]7[  شود مي استفاده برنج و غله كردن انبار براي فضا اين از .شود مي مشاهده )18

  .مي شود

  

      
  كندوج، منبع نگارندگان:  18شكل 

  

 با آن باالي كه خشتي ديوار يا و چپر با حياط .رددا خانه معماري فضاهاي بقيه اندازه به اهميتي حياط محوطه :باز فضاي  

  20و19شكل  ]7[. است گشته محصور است، شده پوشيده باران تاثير از جلوگيري براي )لته( چوبي هاي لوح يا سفال
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  حصارمحوطه حياط از ني ، منبع نگارندگان:  19شكل 

       
  در ورودي به محوطه حياط ، منبع نگارندگان: ب 20ت ، منبع نگارندگان    شكل  جدا شدن محوطه حياط با كاشت درخ:   الف  20شكل

  

در معماري روستايي گيالن اصوال حصار محوطه فقط محدوده ي يك خانه و مرز دو واحد همسايگي يا واحد همسايگي و معبر 

ي يافته و با ديوارهايي با ارتفاع باالتر اما در شهرها حريم خانه چارچوب دقيق تر.را مشخص نموده و مانعي براي اشراف نيست

تمامي قسمت هاي واحد مسكوني روستايي بايد در نقاطي قرار گيرند كه نسبت به   21شكل ]3[. از قد، محصور شده است

و ماكيان خود نيز ) باغه سبزيجات(محوطه ديد مناسبي داشته باشند تا ساكنان ضمن كنترل اموال و احشام ،مراقب دست باغ

   .بنابراين ارتباط تنگاتنگ درون و بيرون خانه الزامي است)25شكل .(ندباش

 

       
  در محوطه حياط ، منبع نگارندگان) باغچه سبزيجات(دست باغ : ب21شكل            حصار كوتاه محوطه حياط از ني ، منبع نگارندگان:   الف21شكل

  

  :نتيجه گيري

هاي محدود از ساختمان آن هم عمدتا در قطعات چوبي ، نمود و تجسم مي يابد كه تزيين در بخش در خانه هاي بومي گيالن 

  :داليل زير را مي توان براي اين حداقل بودن تزيينات بر شمرد 

 حداقل بودن فقر بصري در رويت زيبايي در منطقه گيالن -1

 هعدم حضور مستمر زنان در بنا به دليل فعاليت خارج از خانه در كنار مردان خانودا -2

 معماري برونگرا و به تبع آن يگانگي درون و برون باعث شده نياز به تزيينات ويژه درون بنا نباشد -3

  1جدول 

  تصوير  تزيينات  عناصر ساختماني  
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  فضاهاي بسته 

  )اتاق(

  پنجره

  در

  طاقچه 

  طاقچه   

  گچ بري

  

     
  

        
  

فضاهاي نيمه 

  باز

  ايوان (

  تالر

  )غالمگرد

  نرده و محافظ  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ستونهاتزيينات 

  و محل اتصال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  محل گلدان 
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  قفسه 

  

    
                                         

    
  

  فضاي باز

  )محوطه(

  حياط

  كندوج

  

  
  

    
  

  

  سوال پژوهش  پاسخ به سوال پژوهش

آن هم عمدتا در قطعات تزيين در بخش هاي محدود از ساختمان در خانه هاي بومي گيالن 

  چوبي ، نمود و تجسم مي يابد

تزيينات در معماري بومي 

  گيالن چه جايگاهي دارد ؟

  

  :منابع

ردپاي نقش مايه هاي تزييناتي معماري بومي گيالن در سرزمين آماردها، نامه معماري و .انصاري،م .خاكپور،م .طاووسي ،م  ]1[

  1391شهرسازي،شماره هشت ،بهار و تابستان 

 ،انتشارات مدرسه  ”انسان ،فضا ،طراحي”،1386شريفي تهراني ، محمدرضا، (
در منابع اسالمي ،فصلنامه  "ديوارنگاري"و  "تزيين معماري"مطالعه تطبيقي در كاربرد دو اصطالح .علوي نژاد ،سيد محسن و سايرين  ]2[

  1390پژوهشي نگره ، تير –علمي 

  )1386(الن ، دانشنامه ي فرهنگ و تمدن گيالن ، نشر فرهنگ ايليا ،رشتخاكپور،مژگان ، معماري خانه هاي گي]3[

،صفحات  22، شماره  1384 تابستان زيبا، هاي هنر نشريه تهران، ،"گيالن روستايي جوامع در بومي مسكن"، 1384،  مژگان خاكپور،]4[

62-72  

  1387، 35- 32شماره هفتم ،صفحه مفهوم و معناي فضا در معماري بومي ،نشريه كندوج ، موسوي،آناهيتا ،]5[

-، گونه شناسي خانه هاي بافت قديم شهر رشت ، نشريه هنرهاي زيبا 1389خاكپور، مژگان ، مجتبي ، انصاري ، طاهرنيان ، علي ، ]6[

  42-29،صفحات  41معماري و شهرسازي ،شماره 
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، 1389،  4معماري سنتي گيالن ، ارامانشهر ،شماره  گرجي مهلباني،يوسسف ، دانشور،كيميا ، تاثير اقليم بر شكل گيري عناصر ]7[

 1389.  145-135صفحات 

  1387 .دانش سروش فرهنگي موسسه تهران، ، برونگرا  شناسي گونه ني ايرا مسكوني معماري با آشنايي،  غالمحسين معماريان، ]8[

  برداشت ميداني از روستاهاي اشليكي ،كشل آزادسرا، فشتم ،لسكوكاليه  ]15[

  برداشت ميداني از موزه ميراث روستايي رشت]16[

 


