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چكـيده
با وجود پيدایش معماي مدرن و از بين رفتن هویت در ساخت و سازهاي جدید ،الگو شناسي یكي از موضوعات مهمي
است که سعي در شناخت روش هاي کاربردي جهت دستيابي به عناصر و الگو هاي هویت ساز بومي گذشته و استفاده از
آنها در معماري امروز به شكل نوین دارد .بافت هاي مسكوني سنتي به عنوان هسته اوليه تشكيل دهنده شهرها و نيز
عناصر و ابنيه معماري موجود در آنها بدون تردید ميراثي ارزشمند جهت بررسي ،تحليل و ارائه الگو هاي مناسب معماري
بومي هستند .این پژوهش ابتدا با نگاهي توصيفي – تحليلي مروري خواهد داشت بر مباحث کليدي مطرح و مرتبط با باز
آفریني و الگو شناسي و سپس با توجه به مباني نظري بدست آمده ،فاکتورهاي کالبدي ،کارکردي و معنایي موثر بر الگو
هاي بافت و ابنيه سنتي گيالن شناسایي مي شود .در مرحله بعدي جهت شناخت و بررسي کالبد بناهاي سنتي خانه هاي
الهيجان بعنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفته و بعد از تحليل ،موثرترین فاکتورها اولویت گذاري شده و با توجه به نتایج،
اصول معماري سنتي و ضوابط موجود آن ،به همراه راهكارها و الگو هاي طراحي جدید با هدف ارتقا ابعاد کيفي و کمي
فضاهاي مسكوني معرفي مي گردند.

واژگـان کلـیدی :باز آفریني ،الگو ،مولفه هاي معماري سنتي ،گيالن

 -1دانشجوی كارشناس ارشد ،گروه معماری ،واحد الهیجان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،الهیجان ،ایران
 -2رئیس مركز تحقیقات مطالعات بافتهای تاریخی ،گروه معماری ،واحد الهیجان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،الهیجان ،ایران (نویسنده
مسئول)
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لزوم توجه به بازشناسي بافت ها و بناهاي مسكوني تاریخي و سنتي یكي از ویژگي هاي بارز شرایط امروزین کشور به شمار
مي رود .توجه توامان به باز آفریني الگوي شكل گيري ابنيه و بافت ها و چيدمان هاي فضایي در خانه هاي سنتي ایراني و استفاده
از این الگو ها در شكل گيري و طراحي مساکن معاصر ،امروزه بيش از هر زمان دیگر اهميت خود را آشكار مي کند .تغيير در فرم و
شكل خانه هاي مسكوني نشان دهنده خواست عمومي از معماران و طراحان براي بهبود عملكرد و روابط موجود در فضاهاي
مسكن است که به نظر مي رسد الگوي این سازمان دهي را مي توان در خانه هاي سنتي بررسي و استخراج کرد .توپولوژي مسكن
در سرزمين گيالن ،همگام با عوامل فرهنگي و اجتماعي هویت معماري این خطه را شكل داده است .هویتي که علي رغم شباهت
هاي اقليمي با سایر مناطق جهان منحصر بفرد بوده است .در برخورد با مجموعه هاي معماري تاثيرات طبيعي و فرهنگي به
بارزترین شكل خود و تواما بي آنكه بتوانيم یكي را از دیگري تميز دهيم متجلي مي شوند (قرباني .)1397،هدف اصلي این پژوهش
دستيابي به نقاط قوت بافت سنتي گيالن ،شناخت و بررسي عوامل تاثير گذار در پيدایش الگو هاي سنتي و بررسي ارزش هاي
معماري بومي با توجه به اقليم و شرایط اقتصادي و اجتماعي استان گيالن است.
با توجه به اهداف پژوهش این پرسش مطرح مي شود که" :باز آفریني کداميك از الگو هاي سنتي بكار رفته در معماري
گيالن به دستيابي به کيفيت مطلوب معماري معاصر منجر خواهد شد؟"
از این رو چندین فرضيه پيش روست از آن جمله:
 به نظر مي رسد در صورت شناخت و بهره گيري صحيح از الگو ها و اصول حاکم بر معماري گذشته (معماري بومي ) ازدیدگاه اقليمي و ترکيب مناسب با معماي روز مي توان به معماري با هویت دست یافت.
 ارتفاع گرفتن از سطح زمين ،استفاده از مصالح بومي مانند گالي و چوب و ،..وجود ایوان به دور خانه و نظایر آن راهكارهاياقليمي بسيار مناسبي در گيالن هستند.
 پالن هاي گسترده و باز ،سقف شيبدار ،استفاده از مصالح با حداقل ظرفيت حرارتي ،ایجاد کوران طبيعي با ایجاد بازشو هايفراوان ،بافت متراکم و ..به عنوان مولفه هایي از اصول معماري بومي اقليم معتدل و مرطوب استان گيالن در جهت تسهيل شرایط
زندگي تعریف شده اند.
هدف از بخش مباني نظري ،مطالعه ادبيات مربوط به باز آفریني و مفاهيم مترادف با الگو و شناخت مولفه هاي کالبدي،
کارکردي و معنایي معماري سنتي گيالن است .مرور ادبيات در محورهاي اصلي زیر انجام خواهد شد:
-1تعریف باز آفریني
 -2تعریف الگو و مفهوم گونه شناسي
 -3مولفه هاي کالبدي ،کارکردي و معنایي معماري سنتي گيالن

 -2مباني نظري
 -1-2باز آفريني
مقصود از باز افریني یا  Regenerationبه وجود آمدن یك نسل جدید است .در یك مرکز کهن شهري ممكن است عناصر
کالبدي متعلق به سيصد سال پيش باشد ،ولي رفتارهاي این مرکز شهري به آن دوره تعلق ندارد و  Regenerateشده است .به
عبارت دیگر این مرکز شهري معاصر سازي شده و با حفظ ویژگي هاي شكلي ،اندامين و ریخت شناسانه ،با تغيير رفتار و اندیشه،
فرزند زمان خودش است یعني ظرف یگانه اي است که در آن مظروف دیگري ریخته شده است( .حبيبي)1394،

 -2-2الگو
کلمات مشابهي در زبان فارسي موجود است که براي توضيح و تفسير مفهوم "الگو" مي توان از آنها بهره برد ،در پژوهش
حاضر آنچه مترادف با مفهوم الگو مي تواند کارگشا باشد واژه گونه شناسي است" .گونه شناسي عبارت است از دسته بندي نمونه ها
(طرح هاي محيط و منظر ،ساختمان ها و طرح هاي شهري ) بر طبق مقاصد مشترك یا ساختار و فرم (لنگ .)383 ،این جمله
تعریف نسبتا مناسبي از گونه شناسي در حوزه علوم مرتبط با طراحي ارایه مي دهد" .آلدو روسي" نيز گونه را امري ثابت و مقدم بر
فرم و مشتمل بر آن مي پندارد .همچنين در برخي نظریات ،شناسایي و دسته بندي گونه ها را بر اساس خصوصات مورفولوژیكي
ممكن مي دانند که بر اجزا و عناصر یك پدیده حاکم است(.مقتدایي)1385 ،
اگر چه در مواردي " "typologyبه الگو ترجمه شده است ،ولي باید توجه داشت کار اصلي در گونه شناسي ،دسته بندي و
طبقه بندي نمونه ها بر اساس معيارهاي مشترك است .این معيار مشترك گاه مي تواند عملكرد فضاي معماري و گاه ویژگي هاي
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شكلي را شامل شود .اگر چه صرف وجود اشتراکات در پدیده ها و به طور اخص در طرح هاي معماري دال بر تبعيت آنها از الگویي
مشخص نيست ،اما طبقه بندي نمونه ها بر اساس گونه ها مي تواند به شناسایي الگو ها نيز کمك کند.
در زمينه نگرش هاي مطرح درباره الگو شناسي ،مي توان به رویكردهاي گوناگوني اشاره کرد :نخست "نگرش اقليمي" با این
نگاه که معماري هرگز نمي تواند از اطراف خود جداشود ،بنابراین با توجه به شرایط اقليمي مناطق ،هر موقعيت جغرافيایي نيازمند
معماري خاص خود مي باشد (پيوستگار .)1394،سپس "نگرش شكلي" که همان تجلي ماهيت بنا در شكل است و متفكران
مختلفي درباره آن صاحب نظر هستند از جمله "دوران " که معماري را هنر ترکيب اشكال مي داند (رئيسي" ،)1383،راب کریر"
که شعار "تبعيت فرم از کارکرد" معماران مدرن را به ارتباط جدایي ناپذیر سه موضع کارکرد ،سازه و شكل تغيير داد.
(معماریان )1384،و نيز "استدمن" که بر اساس الگوي نهفته در وراي اشكال معماري از "نمودارتوجيهي" براي شبيه سازي الگو
هاي مختلف استفاده نمود (بحریني .)1390،همچنين در نگرش "تاریخي – تكاملي " "موراتوري" ایتاليا ،که طبق آن ميراث
معماري هر مكان خاص در مفهوم گونه گرد آمده و از نسلي به نسل دیگر انتقال مي یابد و بر اساس اجزاي کالبدي تعریف مي
شود(.معماریان )1391،در "نگرش فضا گرا" بنابر دیدگاه "راپاپورت" ذهن انسان به تشخيص و به عبارتي رده بندي و نامگذاري و
تمایز بخشي فضاها نياز دارد و رده بندي و حریم ،پایه هاي شناخت و معنادارکردن جهان هستي اند( .آسيایي )1392،و در" نگرش
زیستي – اجتماعي " مفاهيمي همچون "جنوتایپ" (گونه زیستي ) و "فنوتایپ" (گونه کالبدي) مطرح مي شود که در معماري
جنوتایپ را مي توان همان اطالعات دروني دانست که در فضاي معماري درروابط اجتماعي ناشي از رفتار مصرف کنندگان قابل
شناخت باشد و فنوتایپ نيز ،همان ظاهر کالبدي یك بناست که خود را در قالب یگ گونه نشان مي دهد (معماریان )1392،در
جدول 1به کليت نگرش هاي مطرح شده اشاره شده است.

 -3شناخت الگو هاي كيفيت بخش معماري بومي گيالن
مولفه هاي معنایي ،کالبدي و کارکردي در زمره حوزه هایي هستند که به نظر مي رسد بازشناسي کيفي به واسطه آنها دست
یافتني تر مي شود .از این رو در بازشناسي و بازآفریني الگو هاي سنتي معماري گيالن ،طبقه بندي مولفه ها در سه سطح کالبدي،
کارکردي و معنایي صورت گرفته است.

 -1-3مولفه هاي كالبدي
مولفه کالبدي با ویژگي هاي تناسباتي و شكلي خود داراي جهت گيري هاي خاص هندسي است که تاثير عمده اي هم در
شكل گيري مولفه معنایي و جانمایي کارکردهاي شاخص و غير شاخص دارد .از آنجمله عبارتند از:
فرم :فرم متاثر از شرایط اقليمي خاص منطقه مي باشد ،سقف ها به صورت شيبدار (دو یا چهار شيبه با شيب زیاد ) در جهت
هدایت آب باران به خارج از ساختمان شكل گرفته اند .هم چنين با توجه به شدت بارندگي و وجود کج باران در جبهه غرب و شمال
غربي براي جلوگيري از ورود باران به داخل بنا ساختمان ها به شكل چتري تا نزدیكي زمين پایين مي آیند .به این دليل معموال در
یك یا دو جبهه رو به باد (غربي ،شمالي ) سقف ها تا زمين امتداد دارند و پنجره اي در این ضلع تعبيه نمي شود .در این معماري
25

سال هفتم ،شماره ( 4پیاپی ،)26 :پاییز  ،1400جلد یک

فضاي باقيمانده بين بدنه اصلي بنا و امتداد سقف را "فاکن" مي نامند ،که از آن جهت کاربري خدماتي نظير انبار مواد غذایي و یا
پخت غذا و ..استفاده مي کنند (دیبا و یقيني.)1372 ،
توده و فضا :اتاق ها در این منطقه در الیه دوم دسترسي قرار دارند ،بطوري که ایواني دور تا دور بنا و یا حداقل در جبهه
جنوب و شرق بصورت غالم گرد قرار مي گيرد .این فضاي نيمه باز ضمن اینكه مانع از رسيدن باران به دیوارهاي اتاق ها مي شود،.
در تابستان نيز مانع از رسيدن آفتاب و گرماي شدید به اتاق ها شده و ایجاد سایه مي کند.
شكل (الگوی توزيع و چیدمان فضا) :شكل گيري فضاها در خانه بومي گيالن بر پایه مدولي از مربع که معموال به
صورت خطي و در امتداد شرقي – غربي گسترش مي یابد ،ایجاد مي شود .روند توسعه فضاها مطابق شكل عبارتند از :خانه تك
اتاقه ،گسترش در سطح با یك تا چهار ایوان ،گسترش در سطح با افزایش اتاق در عين دارا بودن ایوان ،گسترش در ارتفاع به
صورت نيم طبقه ،گسترش کامل یك طبقه در ارتفاع با تالر یك تا چهار طرفه .نمونه هاي دیگري از خانه هایي با فضاي بسته
زیرین آن و یا فضاهاي بسته با ایوان بيرون زده در این روند شكل گيري نيز مي توان بيان کرد(.معماریان)1371 ،
الگوی ارتباط کالبدی :محورهاي اصلي خانه هاي روستایي گيالن که سلسه مراتب فضایي را تعيين مي کند به سه دسته
تقسيم مي شوند:
 -1اهميت ساختمان از پایين به باال :اهميت فضاي طبقه باالتر ساختمان به دليل شرایط مطلوب تر تهویه و رطوبت کمتر و در
نتيجه تزیينات بهتر ،بيشتر از طبقه پایين آن مي باشد.
 -2اهميت ساختمان از بيرون به درون :احاطه کردن اتاق ها توسط ایوان و فضاي حایل
 -3اهميت بيشتر به فضاهاي جلوي ساختمان نسبت به پشت آن به منظور تفكيك فضاهاي تميز و کثيف در بنا از محورهاي
اصلي طراحي معماري در گيالن مي باشد(.ميریوسفي)1387 ،
عناصر سازه ای :پي شفته اهكي در تمامي سطح کف ریخته و سپس روي آن را با ترکيبي از گل رس ،پوسته شلتوك برنج
(فل) ساقه گياه برنج (کولش ) و خاکستر ،کرسي چيني و اندود مي کنند .با چندین الیه چوب به عنوان پي سازي روي آن قرار مي
گيرد سپس چوب هایي از جنس درخت سمد (ذي) و بعد از ذي ،کتل با اتصال فاق و زین قرار مي گيرد.این نحوه شكل گيري پي
را شكيل یا باج بنه مي گویند که با مجموعه اي از تيرها ،کف ساختمان را تا ارتفاعي معين باال مي برند .پس از این مرحله تيرهاي
کف (نال) قرار مي گيرد و روي آنها تنه هاي با مقطع سه گوش (صف ) قرار داده و گل مالي مي شود.پس از کف سازي ستون
هاي دیوار طبقه اول نصب شده و سپس کف طبقه باالیي را جاسازي مي کنند .دیوارها در این مرحله ساخته مي شوند و در مرحله
آخر پس از قرار گرفتن تيرهاي سقف (واشان ) با ساخت خرپا سقف شيبدار (سربندي یا شيرواني ) بنا مي شود(.قبادیان)1388 ،
روش ذکر شده در بناهاي جلگه شرقي گيالن متداول بوده و خانه هایي به این شكل را "باج بنه" یا "شكيلي" مي نامند .در
جلگه غربي نيز با توجه به در دسترس بودن سنگ ،کرسي چيني سنگي انجام مي گيرد .اما در جلگه مرکزي گيالن کرسي چيني با
انتقال نيروها به صورت نقطه اي موسوم به "سكت چاه " دیده مي شود .در این روش ستون هایي از جنس درخت توت را در
فواصل نزدیك به هم ( 1تا  )1/5پيرامون ساختمان و به ارتفاعي حدود  70تا  80سانتي متري در زمين فرو مي برند .سپس شمع ها
را به کمك تيرهایي (نال یا نعل) به هم متصل و فاصله بين تيرها و زمين را با خشت خام پر مي کنند .با اندود فل گل کف بنا
آماده مي شود (معماریان)1371 ،
مصالح ساختماني در معماری گیالن :جنگل هاي انبوه و مزارع برنج موجب شده که چوب و سپس الياف گياهي (کولش
و گالي ) عمده ترین مصالح ابنيه منطقه را تشكيل دهند پس از آن سنگ در مناطق کوهستاني و خشت و سفال در نقاط شهري
مصالح بكار رفته ابنيه را شامل مي شدند(.دیبا و یقيني)1372 ،
اندود متداول در معماري بومي گيالن ،کاه گل (براي پر کردن فاصله هاي خالي دیوارچوبي ) و فل گل که متشكل از گل
رس ،آب و پوست خرد شده دانه برنج (سبوس ) که مانع ترك خوردگي مي گردد ،مي باشند .هم چنين براي اندود نماي بيروني بنا
فل گل را با خاکستر چوب و نمك مخلوط مي کنند تا اندود سفيد رنگ و مقاوم ایجاد شده و همچنين اندود آهك و گچ نيز براي
رویه نهایي دیوارها استفاده مي شود(.قبادیان) 1388 ،
عناصر کالبدی در ساخت:
 انواع دیوار :زگمه اي ،زیگامه ،دارورچين :در این روش از اجراي دیوارها ،الوارها (با مقطع چهار تراش یا دایره ) را بهصورت افقي یك در ميان روي هم مي چينند .معموال از قبل آنها را به صورت کام و زبانه (فاق و زین ) در مي آورند تا
اتصاالت در گوشه ها محكم گردد( .قبادیان .)1388 ،در دیوار زگمه اي به علت صعوبت اجرا ،پنجره به ميزان حداقل
سطح طراحي مي شود.
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زگالي ،نفار :این نوع دیوار داراي مقاومت خوب در برابر زلزله و نيرو هاي جانبي مي باشد .در این روش ابتدا یك قطعه
چوب چهار تراش از نوع درخت آزاد در پایين (در نقش شناژ افقي ،نال ) قرار گرفته و دو طرف آن چوب هاي عمودي یا
ستون اجرا مي شود .سپس تخته نسبتا نازك یا چوب موسوم به زگال را به صورت مورب و با فاصله ( 10تا  15سانتي
متر ) در دو سطح داخلي و خارجي به وسيله ميخ به نال و ستون نصب مي نمایند .قبادیان)1388 ،

 -2-3مولفه هاي عملكردي
از آن جا که مولفه هاي عملكردي در پرتو مولفه کالبدي امكان وقوع مي یابد و نقشي تعيين کننده در شكل دهي به بستر
معنایي دارد فضاهاي عملكردي در معماري سنتي گيالن بشرح ذیل معرفي مي گردند:
ايوان :به عنوان فضاي نيمه باز خانه ،مهم ترین و پرکاربرد ترین فضاست ،که داراي عملكردي چندگانه مي باشد و تقریبا
کليه فضاهاي روزمره زندگي (از قبيل :آشپزي ،انجام کارهاي خانه ،غذاخوري ،نشيمن و حتي خواب در تابستان ) در این فضا اتفاق
مي افتد.ایوان با عرض حداقل دو تا دو و نيم متر در طول ساختمان قرار گرفته و ارتباط اتاق ها را از خارج امكان پذیر مي سازد.
این فضا از دو یا سه طرف باز (که جنوب و شرق در اولویت اند ) مي باشد .ایوان اصلي در جبهه جنوبي ساختمان که نقش نشيمن
را دارد بزرگتر از همه فضاهاست ،به خاطر چشم انداز و جریان هواي مطلوب ،ارتفاع باالتري دارد .ایوان در طبقه باال تالر ناميده
مي شود ،که به دليل افزایش ارتفاع و ویژگي هاي خاص خود از نظر منظر و اشراف به محيط اطراف ،کوران مطلوب و نسيم
مطبوع ،بهره برداري متنوعي را براي ساکنين خود به ارمغان مي آورد( .دیبا و یقيني)1372 ،
اتاق ها :فضاهاي بسته اي هستند که بيشتر در فصل زمستان مورد استفاده قرار مي گيرند .به این دليل اتاق ها بازشو و روزنه
هاي کمي دارند ،،به طوري که هر اتاق امكان تهویه و ورود هوا از شمال به جنوب و بلعكس را دارد .در بعضي خانه هاي اعياني
اتاق ها مستطيلي و داراي ارسي چوبي با شيشه رنگي در طبقه باال مي باشند .کاربري اتاق ها در صورت تعداد بيشتر و رفتن به
ارتفاع مجزا شده و فضاهاي استراحت و نشيمن به طبقه باالیي و طبقه پایين به فضاهاي خدماتي (نظير :آشپزخانه ،انبار ،طویله و
حمام ) اختصاص مي یابد.
حیاط :به عنوان فضاي باز خانه اهميتي به اندازه سایر فضاها داشته که ارتباط بين خانه و طبيعت را فراهم مي کند .حياط خود
بخشي از کالبد معماري روستایي گيالن است که فضاهاي نيمه بازي جهت انبار محصوالت و فضاهاي نظير چاه آب ،طویله،
آشپزخانه ،مرغداني و فضاهاي نيمه باز و ...به صورت پراکنده در حياط قرار مي گيرند( .دیبا و یقيني)1372 ،
از جمله فضاهاي نيمه باز مذکور عبارتند از:
کتام :اتاقي که بر روي دستك هاي چوبي به ارتفاع  1/5تا  2/5متر از سطح زمين ساخته شده و از چهار طرف باز و با سقفي
هرمي شكل است.
کندوج :یا کوتي که شبيه کتام ولي کمي بزرگتر و با سقف بلندي به شكل کله قند مي باشد ،براي انبار غله و برنج به کار مي
رود.
تلمبار :فضایي جهت انبار محصوالت کشاورزي با دیواره اي از گل و ني و سقف دوشيبه از جنس لي است( .دیبا و یقيني،
)1372
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انواع پوشش بام:
 گالي پوش خانه :متداول ترین بناي سنتي در نواحي جلگه اي است که عنصر اصلي پوشش سقف ،گالي (لي :نوعي اليافگياهي حاشيه مرداب ) و یا کولش (ساقه گياه برنج ) مي باشد .به این ترتيب که تمامي پوشش از جنس لي است و
بعضي قسمت ها از کولش مي باشد و یا تمامي از کولش است.
لته سر :این پوشش بيشتر در نواحي کوهستاني و کوهپایه اي که به جنگل نزدیك است ساخته مي شود .پس از اجراي سازه
سقف چنانكه ذکر شد تخته هاي لت را ،که معموال از چوب درخت بلوط یا راش هستند ،از پایين به باال روي زگال ها مي چينند.
براي حفاظت تخته ها در مقابل باد روي آن ها ،سنگ مي گذارند.
سفالي خانه :در مناطقي از گيالن که امكان توليد سفال موجود است .نصب این پوشش بر روي اسكلت بام منجر به هدایت
باران به ناودان و آبرو مي شود .شكل سفال ها در مناطق مختلف متفاوت مي باشد .در شهرهایي نظير رشت و الهيجان سفال ها
پشت و روي هم جفت مي شوند ،بطوري که درزهاي هم را مي پوشانند .در حالي که در تالش هر سفال بر سفال قبلي خود هم
پوشاني مي کند .دوام خوب ،زیبایي ،عایق حرارتي و صوتي (به دليل چند الیگي ) از مزایاي سفال مي باشد.
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نقش اقتصاد در خلق فضاهای عملكردی
نوع معيشت و وضعيت اقتصادي و اجتماعي ساکنين در نوع معماري بناهاي روستایي بسيار تاثير گذار است .هر چه وضعيت
مالي و رفاه خانواده باالتر باشد ،ابعاد ،تعداد و تزیينات فضاها بيشتر است .خانه افراد متمول همواره داراي تالر و گاهي دو تالر مجزا
بوده است .بخش هایي از فعاليت معيشتي در خانه و به دنبال آن براي برخي فعاليت ها فضاهایي در بيرون تشكيل مي شد.

 -3-3مولفه هاي معنايي
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مولفه معنایي بستري کيفي و استعاري است برآمده از خاطرات جمعي و حضور رویدادها و به طور کلي آن دسته از ویژگي هایي
که بواسطه آن مكان داراي معنا شده است .مولفه معنایي کيفيتي هویت مند است و براي شناسایي هویت یك اثر معماري بایست
عالوه بر جنبه هاي شكلي وفرمي ،به نقش اجتماعي و فرهنگي و به طور کلي به آثار معنوي بنا نيز توجه گردد(.مهدوي نژاد و
همكاران )1389 ،معماري گيالن همچون معماري سایر مناطق عالوه بر اقليم تاثير زیادي از ویژگي هاي فرهنگي و اجتماعي
پذیرفته است .دالیل تفاوتهاي نسبي بين دو بنا در یك منطقه با وجود اقليم مشابه گواهي بر این مدعاست .جغرافياي گيالن تاثير
عميقي بر تاریخ و خصوصيات اجتماعي مردم و فرهنگ این منطقه گذاشته است .فرهنگ در گيالن با سایر نقاط ایران تفاوت دارد
واین مي تواند معلول تمایزات بارز جغرافيا و اقليم باشد .در واقع جغرافياي این منطقه ،فرهنگي برونگرا به وجود آورده است که
حاصل آن معماري برونگراي گيالن است .ویژگي هاي فرهنگي همچون شيوه زندگي ،برونگرایي ،نمادها ،اقتصاد معيشتي و باورها
و اعتقادات از جمله آنهاست (خاکپور)1390 ،
جنبه های شیوه زندگي موثر بر شكل دهي خانه در گیالن
پاسخ به نيازهاي اساسي :نيازهاي اساسي عبارتند از :احتياج به تنفس ،خوردن ،آشاميدن ،خوابيدن ،نشستن ،دوست داشتن
و...اما آنچه در شكل ساخته شده اهميت دارد نوع پاسخي است که از نقطه نظر فرهنگي به این نيازها داده مي شود .نحوه پاسخ به
این نيازها را فرهنگ مشخص مي کند .به نظر مي رسد که مردم گيالن ميل به انجام کارها بصورت جمعي داشته اند بنابراین
فعاليت هاي خود را به خصوص در فصول گرم به فضاي ایوان و تالر انتقال مي دادند
برونگرا یا درونگرا :محرميت یا  Intimateیعني حفظ حریم خصوصي که با توجه به برداشت و معناي آن در هر فرهنگ
متفاوت است .مساله جنسيت ،شرم و حيا ،موقعيت اجتماعي یا مقام فرد و احساس ارزش فردي یا داشتن احساس قلمرو ،رفتار و
نگاه فرد را نسبت به مساله محرميت تغيير مي دهد .پاسخي که فرهنگ هاي متفاوت به مساله محرميت مي دهند تحت تاثير
روابط اجتماعي ،ميزان آگاهي ،تربيت و ..تغيير مي کند (راپاپورت .)1388 ،در گيالن ،کار در مزارع و حضور زن و مرد در کنار هم
این قلمرو را دستخوش تغيير کرده است و به ایجاد فضاهایي نيمه باز انجاميده که کامال به محيط خارج از خانه دید دارد .برونگرایي
در گيالن تنها حاصل تاثير اقليم و موقعيت منطقه نيست بلكه عوامل اجتماعي و فرهنگي نيز فاکتورهاي مهم هستند.
نمادها :خانه هایي که در جلگه گيالن ساخته مي شوند همچون درختان مرتفع تابع یك طرح چند طبقه است .منزلت تالر نيز
از نظر نمادي قابل بررسي است .این فضاي آزاد نسخه بدلي است به مقياس بسيار کوچك از کوهستانهاي مجاور که تالر غالبا رو
به آن ساخته مي شود .در بعضي خانه ها از شكل درخت براي تزیين نرده هاي تالر و نماي خانه ها استفاده شده است و این بدليل
منزلتي است که درخت در آیين ها و رسوم این مردم دارد .غالبا شكل درخت سرو دیده مي شود که درختي کهن و کيهاني است و
بازنمود آن در گيالن که دنياي گياهان به آداب و عقاید مردم شكل داده است ،شاید تا به امروز دوام یافته است(.برمبرژه.)1370،
فضاهاي نيمه باز ایوان ،خطوط نرده ها و ستونها با طبيعت اطراف هم آغوش شده است .تكرار خطوط عمودي ستون هاي ایوانها،
تكرار فرم تنه درختان در اطراف بنا را تداعي مي کند( .خانه موسوي ،ميراث معماري روستایي گيالن)1389،
آداب و رسوم :خانه روستایي لبریز از نشانه هاي آیيني و مراسم سنتي و فرهنگ بومي منطقه است .براي مثال زماني که به
آیين ها و جشن هاي نوروزي ،مراسم عروسي و سنتهاي خاکسپاري و ...که در جریان زندگي ساکنان خانه که در فضاهاي مختلف
جریان داشته است را بشناسيم ،مي توانيم به تحليل جامعي از دالیل شكل گيري فضاهاي خانه دست پيدا کنيم .درك صحيح از
ابعاد و کيفيات فضاها نيز بستگي به شناخت دقيق نحوه برگزاري این مراسم و آیين ،تعداد شرکت کنندگان ،ابزار و وسایل مورد نياز
دارد( .خانه موسوي ،ميراث معماري روستایي گيالن )1389،مراسم هاي گوناگوني در فضاي ایوان و تالر برگزار مي شود و این
موضوع به دليل ارتباط بصري مناسبي است که با فضاي بيرون برقرار است و مي تواند شرایط مناسبي براي ارتباط با ميهمانان
ایجاد کند( .پاینده لنگرودي(.)1377 ،جدول )2

جدول ( )2شناخت مولفه های کیفي معماری سنتي گیالن ،ماخذ (نگارنده )
الگو های

شاخص های معماری

کیفیت بخش

سنتي گیالن

فرم
توده و فضا
شكل (الگوي توزیع و
چيدمان فضا )
الگوي ارتباط کالبدي
مولفه کالبدي

عناصر سازه اي (الگوي
ساخت )

عناصر کالبدي در ساخت

مولفه عملكردي

ایجاد فضاهاي
عملكردي متاثر از اقليم
و ارتباط با طبيعت

نقش اقتصاد و شيوه
معيشت در ایجاد
فضاهاي عملكردي
هویت
عوامل فرهنگي و
اجتماعي
مولفه هاي
معنایي

شيوه هاي زندگي موثر
بر شكل گيري فضا

متاثر از اقليم ،سقف شيبدار و چتري در جبهه غرب و شمال غربي ،امتداد سقف تا زمين در
جبهه شمالي و غربي منجر به ایجاد فضاي فاکن
قرارگيري توده (اتاق) در الیه دوم ،قرارگيري فضاي ایوان دورتادور بنا بشكل غالمگرد
برپایه مدول مربع ،بشكل خطي در امتداد شرقي غربي ،الگوي تك اتاقه با ایوان ،افزایش اتاق
همراه با ایوان ،گسترش در ارتقاع به همراه تالر یك طرفه یا چند طرفه
اهميت از پایين به باال :طبقه باال تر شرایط مطلوب تهویه و رطوبت کمتر
اهميت از برون به درون :احاطه کردن اتاق توسط ایوان
اهميت از جلو به پشت :تفكيك فضاي تميز و کثيف
پي :در جلگه شرقي :باج بنه یا شكيلي ،در جلگه غربي :کرسي چيني سنگي ،جلگه مرکزي:
سكت چاه
دیوار  :ستون هاي چوبي
سقف :واشان و ساخت خرپاچوبي
چوب ،کولش و گالي ،سنگ ،خشت و سفال
زگمه اي ،زیگامه و دارورچين
انواع دیوار
زگالي ،نفار
گالي پوش
لته سر
انواع سقف
سفالي خانه
فضاي بسته :اتاق :کاهش ایجاد بازشو و روزنه ،امكان تهویه در جبهه شمال و جنوب و
برعكس
ایوان :مهم ترین و پرکاربردترین فضا ،عملكرد
چندگانه ،از دو یا سه طرف باز
کتام و کندوج :محل انبار غله و برنج ،سقف هرمي
فضاي نيمه باز
شكل و برپایه ستو نهاي چوبي
تلمبار :محل انبار محصوالت کشاورزي
فضاي باز :حياط :ارتباط بين خانه و طبيعت ،جز کالبد معماري بافت
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مصالح

توضیحات

نوع معيشت در ایجاد فضاهاي عملكردي متناسب با شيوه زندگي و امرار معاش ،نوع معيشت و
تاثير ميزان درامد در تعداد و نوع فضاهاي عملكردي
تاثير جغرافيا بر تاریخ و هویت اجتماعي گيالن
تمایزات جغرافيایي موثر بر فرهنگ متفاوت گيالن و ایجاد فرهنگ برونگرا
پاسخ به نيازهاي اساسي :تمایل جامعه به فضاهاي جمعي و پيوستگي با طبيعت در برطرف
نمودن نيازهاي اساسي
نمادها :حضور درختان مرتفع و طرح چند طبقه اي بناهاي سنتي ،منزلت درخت در آیين هاو
باورهاي مردم و استفاده از آن در تزیينات ،حضور فضاهاي نيمه باز و ستو نهاي عمودي و نرده
در هماهنگي با تنه مرتفع درختان
آداب و رسوم :بدليل شكل خاص فرهنگ در برگزاري مراسم ها ،تغيير در ابعاد فضا و کيفيت
هاي موجود آن

تاثیر اقلیم بر معماری گیالن
ویژگي هاي اقليمي خاص منطقه که از مهم ترین آنها مي توان بارندگي دائمي و رطوبت نسبي باال را ذکر کرد ،عامل اصلي
شكل گيري معماري منطقه مي باشد .از بهترین روش هاي اقليمي جهت تنظيم شرایط محيطي در این منطقه ،بكارگيري جریان
هوا و باد جهت تهویه هواي ساختمان مي باشد.جهت گيري ساختمان ها در این منطقه ،به منظور استفاده از بادهاي مطلوب شرقي
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و شمال شرقي در تابستان و کاهش اثر بادهاي نامطلوب شمال غربي و همچنين بهره گيري از نور مطلوب ،در راستاي شرقي –
غربي مي باشد .با توجه به باال بودن آب هاي سطحي در این منطقه ،به دليل نزدیكي به دریا و همچنين رطوبت زیاد هوا ،امكان
نفوذ رطوبت از سطح زمين به کف ساختمان وجود دارد لذا براي جلوگيري از نفوذ رطوبت از این طریق به بنا ارتفاع ساختمان باالتر
از سطح زمين اجرا مي شود(دیبا و یقيني.) 1372 ،

 -4روش تحقيق
تحقيق حاضر از نظر هدف کاربردي است و از نظر ماهيت روش توصيفي است .از آنجایي که وجوه مدنظر این پژوهش از
مفاهيم اصلي ،قابل اندازه گيري نيستند ،از روش توصيفي براي تعریف و روش تحليلي براي ارزیابي آن ها کنار هم بهره گرفته شد،
با توجه به تفكيك مولفه هاي کيفيت بخشي الگو در بخش بررسي نمونه موردي تنها مولفه کالبدي بررسي و در نهایت با استنتاج
از این داده هاي کيفي در بخش کالبد ،پيشنهاداتي منطبق بر استانداردها ارائه مي شود( .تصویر )1
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تصوير  :1ساختار تحقیق

 -5تحليل الگو هاي بومي الهيجان به عنوان نمونه موردي
 -1-5نحوه بررسي معماري خانه هاي الهيجان
در این قسمت شناخت معماري خانه هاي الهيجان با توجه به نظام قواعد و الگو هاي طراحي بكار رفته در ساختار کالبدي
بناها صورت گرفته است .در این معماري دایره عناصر کالبدي کم و بيش محدود و مشخص است بنابراین از طریق مطالعه
مجموعه اي از آثار به جا مانده مي توان الگو هاي مشترك را شناسایي و از طریق آن هنجارهاي طراحي را استنباط نمود.

 -2-5قاعده استقرار و جهت گيري خانه
با نگاهي به عكس هاي هوایي الهيجان مالحظه مي شود که در گذشته نظم خاصي در نحوه استقرار و جهت گيري ابنيه در
این بافت شهري حاکم بوده است .عوامل مختلفي در این جهت گيري سهيم بوده از آنجمله مالحظات اقليمي چون تاثير باد و
آفتاب".جهت غرب بخاطر باران و باد بسته است .جنوب بدليل برخورداري از آفتاب داراي ایوان هاي بلندي است و شمال و شرق و
جنوب تا اندازه اي باز است تا جریان هوا در فضاهاي داخلي ایجاد شود" (صارمي و گل اميني.)1374،
اکثر خانه ها در امتداد محور شمال شرقي – جنوب غربي با چرخش حدودا  30درجه نسبت به امتداد شمال جهت گيري مي
شدند .جهت گيري مذبور به این معنا بوده که خانه هاي شهر تقریبا در راستاي قبله قرار مي گرفتند(.جهت گيري رو به قبله=رون
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راسته ) بنابراین بهترین جهت براي رو کردن خانه ها جهت مشرق بوده است .در برخي موارد اگر امكان جهت گيري به سمت
شرق ممكن نبوده ،این جهت گيري رو به شمال جهت برخورداري از بادهاي مطلوب شمالي جهت تهویه صورت مي گرفته است.
جهت گيري رو به جنوب به علت عدم برخورداري از بادهاي مطلوب شمال و شمال شرقي و محروم بودن از تابش آفتاب
صبحگاهي و نفوذ باد نامطلوب جنوب به درون خانه مردود بوده است .جهت گيري رو به غرب نيز بدليل مزاحمت باد سرد و کج
باران غربي در زمستان ،آفتاب داغ بعد از ظهر تابستان و عدم برخورداري از بادهاي مطلوب شمال و شمال غرب چندان مورد توجه
نبوده است.

 -3-5الگو هاي طراحي خانه با توجه به جهت گيري هاي مطلوب

تصوير ( :)2الگوهای طراحي سايت با توجه به نوع چینش ساختمان در آن
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بنا در چهار طرف سایت ساخته شود(.الگوي حياط مرکزي )
سه طرف سایت ساخته شود.
دو طرف سایت ساخته شود( .الگوي شكل  11و الگوي  Lشكل)
عوامل موثر در انتخاب الگوي شكل  11و الگوي  Lشكل ،درون گرایي و امنيت ،پرهيز از ایجاد مزاحمت براي همسایه،
ریزش برف ،حل مسائل داخلي پالن بوده است(.تصویر )2
بنابراین الگوي ارزش گذاري جهت هاي جغرافيایي بدین ترتيب بوده که مطلوب ترین جهت مشرق و بعد از آن شمال بوده
است(.پوراحمدي)1399،

ارتباط خانه با همجواری ها( :ارتباط با معبر)
بررسي قواعد شكل دهنده به این ارتباط حاکي از تامين درون گرایي بنا بوده است.
عوامل موثر بر درون گرایي -1 :ميزان مكشوف بودن درون خانه از معبر و شدت مجزا سازي فضاهاي عمومي و خصومي
درون خانه (وضعيت حصار زمين و ميزان بازشو ها در جداره خارجي بنا و نحوه ساماندهي فضایي خانه ،عامل تعيين کننده است).
 -2ميزان تزئينات و آرایش رو به معبر
 4نوع خانه با توجه به درون گرایي قابل بحث خواهد بود -1:نيمه برونگرا  -2نيمه درونگرا  -3درونگرا  -4درونگراي قلعه
اي
نيمه برونگرا :شباهت زیادي به خانه هاي روستایي دارند ،داراي بازشو هاي متعدد ساده در و پنجره رو به معبر ،تزیينات در
سطح نازل ،دیوارهاي آن نسبت به خانه هاي روستایي بلندتر ولي داراي حياط اختصاصي است.
نيمه درونگرا :دیواره رو به معبر نماسازي نمي شود مگر در حد یك اتاق در قسمت فوقاتي دروازه ،تزئينات این اتاق بصورت
پنجره هاي ارسي و یا ساده است .اضافه شدن بالكن و بام پيش آمده به این فضا تكميل الگوي برونگرایي است .بالكن و ارسي
بعنوان عنصر تزئيني محسوب مي شود.
درونگرا :متداولترین نوع خانه هاي الهيجان است که بعنوان معماري تدافعي نام دارند ،دليل آن عالوه بر یك نياز فرهنگي در
تامين حریم خصوصي درون بنا ،مي تواند جنبه امنيتي و دفاعي هم داشته باشد.
نمونه خاص این درونگرایي بشكل دیوار قلعه بوده که چندین همسایگي را در بر داشته است .حداقل دیوار بازشو و دیوارهاي
بلند و یكنواخت و عاري از هر گونه تزئين مشخصه اصلي آن خواهد بود.
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درونگراي قلعه اي :این گونه از لحاظ نظامي و حكومتي مطرح شدند و به نظر مي رسد که متعلق به افراد صاحب منصب بوده
است .خانه درآن متصل به هيچ دیواري نيست و بنا در مرکز حياط قرار دارد .بيشترین درونگرایي را دارد و ارتباط بصري با بيرون
ندارد( .پوراحمدي)1399،
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قواعد طراحي در چارچوب پالك
طراحي پالن :ایجاد پالن خطي و کم عمق ،کاربرد ایوان و تالر ،بام شيبدار با پيش آمدگي از هر طرف ،وضعيت بازشو ها،
اهميت تامين کوران طبيعي ،تامين سایه و مقابله با رطوبت از جمله عوامل تاثير گذار در نوع چينش فضاي خانه مي باشد.
الگوي کلي چينش ساختمان:
عناصر کالبدي -فضایي خانه:
 -1ساختمان یا ساختمان هایي که در یك یا چند طرف ساخته مي شوند.
 -2فضاهاي خدماتي :بارانداز و مطبخ و دسشویي
 -3فضاهاي باز :حياط و باغچه ،حوض ،چاه آب و سردر ورودي
مكان یابي فضاها :بهترین جهت گيري رو به شرق بوده ،بنابراین بنا در سمت غرب زمين و نما رو به شرق قرار مي گرفته
است .فضاهاي خدماتي دور از ساختمان اصلي و بواسطه همين فضاها عرصه خصوصي تر و محرميت تامين مي شده است.
(پوراحمدي)1399،
ساختار کلي پالن :الگوي اوليه حاکم بر پالن خانه ها الگوي ایوان-اتاق ناميده مي شود .تعدادي اتاق پهلو به پهلو همراه با
یك ایوان سرتاسري در جلوي آنها ،دسترسي اتاق ها عالوه بر ایوان از طریق درهاي داخلي که بهم وصل بوده صورت مي گرفته
است .الگوي ایوان –اتاق امروزه "الگوخطي" ناميده مي شود.
سازماندهي فضا در طبقات :به لحاظ هنجارهاي مربوطه طبقه دوم مهم تر و با ارزش تر از طبقه اول و داراي ارتفاع بيشتري
بوده و اتاق مهمان همراه با پنجره هاي ارسي در آن مكانيابي مي شده است .اتاق مهمان در مهم ترین محور بصري نما یعني
محور تقارن بنا و نزدیكترین محل نسبت به پلكان قرار مي گرفته است.
ابعاد و اندازه اتاق ها :متداولترین شكل اتاق مستطيلي با تناسبات طول وعرض تقریبي 3*2یا4*3یا5*3یا 7*5بوده که معموال
با تعداد تاقچه تعریف شده در آن ضلع منعكس مي گردیده است.
نقش تاقچه در اتاق :تاقچه عالوه بر محل نگهداري تجهيزات زندگي نقش مهمي در اجراي سيستم سازه اي خانه ایفا مي
نمود بطوریكه با کم کردن جرم ساختمان بویژه در طبقه باالیي تاثير به سزایي در مقاومت بنا در مقابل نيروهاي جانبي از جمله
زلزله داشته است .عالوه بر آن تاقچه بندي بعنوان عامل اصلي تعيين نظم فضایي در طراحي داخلي عمل مي نموده است.
ایوان و تالر :سه نوع ایوان و تالر قابل بحث بوده نخست ایوان باریك :بيشتر محل رفت و آمد به اتاقها و جایي براي خوابيدن
در شب در فصل گرما بوده است .ایوان عميق نيز که عمق آن به اندازه یكي از اتاق ها بوده و این الگو بيشتردر طبقات همكف خانه
هاي دو طبقه لحاظ مي شده و الگوي ایوان عميق دو ستوني که برگرفته از ایوان عمارت هاي دیواني پایتخت بوده است .هر گاه
ایوان باریك در چند ضلع امتداد داشته و بهم متصل بوده به آن غالمگردش مي گفتند که بيشتر در جبهه شمالي و غربي و جنوبي
اجرا مي گردیده است.
بالكن :در اصطالح محلي به آن تالر یا دامنه مي گفتند هر گاه این بالكن در ضلع جانبي ساختمان قرار مي گرفته به آن پوشته
دامنه یا به اصطالح "پهلو-ایوان" مي گفتند .بالكن ميتواند در نماي اصلي یاجانبي یا رو به حياط قرار گيرد .این بالكن بيشتر در
الگوهاي نيمه درونگرا و نيمه برونگرا مشاهده گردیده است.
پله :این عنصر به سه شكل در فضاي خانه تعریف شده است پله داخلي که بيشتر مشخصات یك فضاي خدماتي و کاربردي را
دارد و بشكل یك پله مارپيچ با فضاي حداقل ،معموال در محور مرکزي پالن بطوریكه دو اتاق در طبقه باال از آن دسترسي بگيرند.
پله ارتباطي تالر با طبقه همكف و پله حياط به تراز روي کرسي در طبقه همكف نيز قابل تعریف است.
بام :پوشش بام با سفال بوده که بخاطر خصوصيات اجرایي سفال ،از هندسه ساده در بام بشكل مستطيلي چهار شيبه متقارن
استفاده مي شده است.ساختار اجرایي سفال هم به گونه اي بوده که به زیرسازي چوبي خود هيچ گونه گير و اتصالي ندارد و صرفا
بواسطه وزن روي آن ثابت مي ماند .اجراي شيب چهار طرفه امكان کالف شدن سفالهاي واقع در هر لبه را فراهم مي کند .معموال
در لبه ها و محل تقاطع سطوح جهت تثبيت سفالها از آجر استفاده مي کردند .نكته مهم در طراحي بام جهت گيري لوجنك بوده که
متاثر از جهت مناسب مي باشد و در بيشتر موارد اگر چه جهت گيري بنا رو به جنوب بوده اما لوجنك در جهت پشت به نماي اصلي
و رو به شمال قرار گرفته و به نظر مي رسد بدليل فرار از مزاحمت باد نامطلوب و گرم جنوبي و جلوگيري از حریق بوده باشد.
تزئينات بام بيشتر در قسمت دامنه تمرکز داشته و پيش آمدگي هاي چوبي پله اي یا سرشيرهاي دو پشته و سه پشته و انواع
قرنيز چوبي در لبه بام اجرا گردیده است.

نما :طراحي نماي کل ساختمان به صورت متقارن خيلي کم اتفاق افتاده ليكن تقارن هاي جزیي را مي توان یك ویژگي
محوري در طراحي نما محسوب نمود .مقياس کاربرد تقارن در نماسازي معموال مقياسي کوچكتر از کل نما مي باشد( .پوراحمدي،
)1399

 -5نتيجه گيري
در پژوهش حاضر تالش گردید تا قواعد و الگو هاي کالبدي شكل دهنده به معماري خانه هاي الهيجان بر اساس رجوع به
نمونه هاي باقي مانده و یا منابع مرتبط شناسایي و طبقه بندي گردد .در جدول( )3چكيده اي از قواعد و الگو هاي معماري بكار
رفته در این نمونه ها ارائه گردیده که با استناد به آن مي توان در راستاي بازآفریني و بكارگيري این الگوها بعنوان خط و مشي
طراحي هاي جدید بهره جست.
جدول ( :)3قواعد و الگو های کالبدی بكار رفته در خانه های بومي الهیجان (ماخذ :نگارنده)

استقرار بنا در سایت

ارتباطات دروني بنا
سطح 3
عناصر کالبدي –فضایي بنا
نما
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سطح
سطح 1
سطح 2

عنوان
نسبت ساختمان با محيط کالن
نسبت بنا با معبر مجاور

الگوی بكار گرفته شده
ترتيب مطلوبيت جهت قرارگيري بنا در بافت :جهت مشرق ،شمال ،غرب و جنوب
چهارگونه ارتباط خانه و معبر :نيمه برونگرا ،نيمه درونگرا ،درونگرا ،درونگراي قلعه اي
با توجه به جهت گيري هاي مطلوب بيان شده ،بنا به شكل هااي مختلاف در جبهاه هااي
مختلف از سایت استقرار یافته و بشكل الگو هاي چهار طرفه یا حياط مرکازي ،ساه طرفاه،
دوطرفه با الگوي بشكل  11و یا الگوي  Lشكل
 الگوي اتاق –ایوان الگوي پایه با نام امروزي الگوي خطي ساماندهي فضا در طبقات با الویت و اهميت بنا در طبقه دوم وجود فضاهاي نيمه باز تالر بالكن و ایوان و غالمگردش قرار گيري اتاق مهمان (پذیرایي ) در محور تقارن پالن به لحاظ اهميت مكانياتاق – ایوان یا بالكن و تالر –پله – بام – عناصر محوطه شامل :دروازه ،حوض و چاه آب،
حياط
 تقارن جزئي از ویژگي هاي محوري طراحي نما وليكن کل نما کمتر متقارن طراحاي مايشود
 -استفاده از بازشوهاي نفيس در بخش هاي مهم خانه

در طراحي هاي جدید با توجه به الگو هاي ارائه شده مي توان:
 توجه به مالحظات اقليمي (نوع وزش باد ،ميزان رطوبت ،بارندگي و جبهه هاي باران خور و )..در هرمنطقه ازگيالن با توجه به تقسيمات جغرافيایي
 استفاده از مصالح بومي در بخش هاي کالبدي طراحي هاي جدید بكارگيري راه حل هاي سنتي در ایجاد کوران هوا و تهویه طبيعي نظير ساخت ایوان ،ایجاد شكنج در جبهه که بادمي وزد جهت ایجاد مكش و هدایت به داخل ساختمان
 استفاده از عناصر غالب معماري سنتي در طراحي هاي جدید بگونه اي که همان عملكرد و معنا را بتواند ایفا کندنظير ساخت پلكان ،ایوان و بالكن در بنا و ارتباط متناسب درون و برون
 استفاده از راهكارهاي طراحي سنتي در ایجاد فضاهاي عملكردي بناهاي جدید -حفظ نشانه هاي هویتي و مولفه هاي معنایي معماري بومي در طراحي هاي جدید
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