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ABSTRACT
Before Qajar era, the vernacular architecture was widely used in Gilan with totally climatic approach. Current
methods were completely changed by the arrival of Qajar architecture, which was a combination of imported
architecture and previous architectural style. It is important to say that the Iranian architect tries to find local elements
in the process of building and so it helped him to persist Gilan’s vernacular climatic architecture approach. In the
other words, how and to what extent did vernacular climatic approaches and imported elements affect the process
of building and building itself? The main question of this research is as the following: Was the combination of the
patterns in conformity with residents’ needs? This issue is very important especially in the process of documentation
of historical buildings, which indicates the necessity of keeping ancient and valuable architectural works as well as
its conformity with the current architecture of the region to achieve sustainable patterns in construction. One of the
most important findings of the current research is the combination of the two climatic and stylistic approaches in
the architecture of Sadeqi’s House. Studying the architectural elements in this building show that instead of being
completely influenced by a type of architecture including numerous signs of richness and pride, combination of
Gilan’s climatic architecture and the imported architecture was used in this building.

* E_mail: nfkateb@gmail.com
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Generally, it is possible to divide Qajar architecture
into two parts as the following: 1. From Agha
Mohammad Khan Qajar up to end of Mohammad
Shah Qajar Monarchy, when Isfahani style (related
to Safavid, Afsharid and Zand dynasties) dominated
and 2. From Naser al-Din Shah Qajar monarchy to the
first Pahlavi era when sending the Iranian students to
Europe resulted in a combined style formed by western
and vernacular architectures (Haghparast, Mazloum
Borhan, & Pirbabai ,2015, p. 45). During the Qajar
era, because of being on the Europe Trade way and
also production of different important goods such as
silk, tea and rice, Gilan had significantly changed and
evolved, as a result the vernacular architecture had
greatly influenced. The vernacular architecture played
an important role in the process of building before
the advent of Qajar architecture to Gilan, because the
architect tried to make a building with the minimum
cost and maximum efficiency, considering the climatic
conditions. In the present study, the researcher wants
to answer this question: what are the most important
elements the Gilanian architect tried to use in the
process of building Sadeqi’s House to maintain the
climatic approach used in Gilanian architecture after the
advent of Qajar architecture? In other words, to what
extent did vernacular climatic elements and imported
elements affect the architecture of this house? The
present study is descriptive research in which data were
collected using field study and desk study and analyzed
by content analysis. In the present study, first the
architectural characteristics of houses located in Gilan
were studied and then, the characteristics of Safavid
and Qajar architectures and arts were investigated.
Moreover, the history and urban architecture of Lahijan
were studied based on the historical documents and
selection of Sadeqi’s House as an unchanged sample,
whose architecture was relatively remained.
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1. INTRODUCTION

2. ARCHITECTURAL FEATURES OF
GILAN’S URBAN HOUSES
The vernacular architecture of Gilan comes from the
climate (mild and humid weather) of the region. There
are two factors which affect the form of architecture
and the building body: 1. Saturated moisture and
2. High groundwater levels. Gilanian architects
emphasize to build an Eivan (porch) (for air rotation
and creation of shadow in hot seasons), base course (in
order to minimize the ascending humidity) and even
the sloping roof (in order to prevent the accumulation
of rain on the roof). These factors vary in form based
on the location of building ( plain, foothill, mountain or
Champaign (Khakpour, 2014, p. 82). by assuming that
all the architectural elements in each region have direct
relationships with its cultural characteristics, the details
of urban houses in Gilan are discussed:

2.1. Entrance System
Within the aristocratic houses in Gilan, which were
remained from the stylistic architecture of Safavid era,
the entrance system includes the following hierarchy:
Passage → Entrance (Door) → Corridor or Courtyard
→Porch
In some houses, there are also Pishtaq1 with two
platforms on both sides of the entrance with a door, a
corridor and a vestibule which seems to be introduced
to this region from the other regions of Iran. In this
pattern, the hierarchy is as follows:
Passage → Pishtaq → Entrance (Door) → Vestibule →
Corridor → Courtyard → Porch
The houses of upper class included a portal or an
entrance door with a door knocker and the portal is
composed a frame and plates on it. In the houses of
middle class, the entrance was simple and after it there
is a building and what can be seen from the passage is
a simple door and sometimes there is a curtain after the
door that opens to the courtyard.

2.2. Climate and Building Orientation
Using base course, sloping roof and porch shows the
adaptation of human with the climate in Gilan. In the
physical structure of building, the first floor is located
on the base course in order to keep the interiors safe
from moisture. The porch is designed in order to use
the light and breeze and even to prevent the west part
of the building from rainfall.

2.3. Building Site and Standing Property
In Gilan architecture, there are generally no volumes
around the courtyard. In some cases, the building is in
the middle of the courtyard and the empty spaces are
around it. Fruit trees and wells which supplied water
for residents are in the courtyard. In the ancient texture
of neighborhoods in Gilan, most of the houses have one
building2 and there are a few houses with two buildings
which are owned by the upper class. The first map of
Rasht, designed by Zulfiqar Khan and on the order of
Naser al-Din Shah Qajar in 1870, shows 5116 houses.
In the most houses, the building site is a green space
and the building is located in its center or on one of its
sides (Khakpour, 2016, p. 7) (Fig. 1).
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3.1. Eivan (Porch)

Studying the houses in Gilan shows a dominant pattern
which includes a part in the middle part of the building
and two parts on sides. Thus, in the middle part,
there are a corridor, a Sedari (three windowed room)
or Panjdari (five windowed room) or in some cases,
a porch. The vertical relational element, i.e. stair, is
situated in the first layer after Talar (throne hall) and it
is repeated twice according to the symmetrical pattern.

The porch has a lot of efficiency against air humidity.
This semi-covered spaces creates the shadow to
balance the temperature and allows rooms to become
cool when the breeze blows to the outer part of
walls. Porches are generally formed in four forms
as follows: one porch, two porches, three porches
and four porches. In hot seasons, the porches play
an important role in controlling the thermal behavior
of the house and ventilation (Khakpour, 2013, p.82)
(Figure2). Sometimes, these porches are surrounded
with wood and glass, which are called ambulatory. In
the recent years, locating the porches in the middle of
the spaces was one of the main patterns common in
Gilan architecture. In this pattern, the porch doesn’t
have the climatic function of four porches spaces due
to being enclosed. This kind of porch becomes blocked
gradually and changes to a space for access to the
neighboring space and provides an opportunity to use
fossil energy to cool down the building.

3. THE STRUCTURAL HIERARCHY
OF THE BUILDING
The vernacular architecture of Gilan is compatible with
mild and humid climate. Hence, the architects always
considers the climate in order to choose the kinds of
spaces and their arrangement.

Fig. 2. Four Patterns of Porches, The Late Pattern and the Arrangement of Empty and Full Spaces Relative
to Each Other
(Khakpour, 2013, p. 82)

3.2. Rooms

3.3. Crawl Space

Most urban houses in Gilan are on two floors and
have a maximum of four rooms. These rooms are built
next to each other in a row (connected to each other
with internal doors) and on two separate floors. As the
season changes, the use of rooms also changes. The
area and the location of these rooms play an important
role in the function of the room. Talar or alcove is a
place behind the main porch and is the biggest room
on each floor. Alcove is also including valuable
decorations on niches3 as well as Sash windows and
wood ceiling (Khakpour, 2016, p.5). Later houses
don’t have porches and pishtaq, toilet and the store are
located in a place separated from the main building.

In the plain region of Gilan, the houses don’t have
any basement because of the high groundwater levels,
thus a place called crawl space is formed in order to
allow the air flow in the space beneath the building
and thereby cooling it in the hot seasons. This space is
provided with some openings as windows on the outer
wall of the building foundation and make it possible to
exit the air. In cold seasons, the floor of the building
is protected from the cold winds by closing these
openings.
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Fig. 1. Part of Rasht’s Map (1870), Magnification of Two Residential Lots with One and Two Buildings
(The Residential Part is Shown in Dark Color)
(Farasati, 2002, p. 352)
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Fig. 3. Avanesian’s House in Rasht

3.4. Stairs
Stairs had an important role because of their special
function and before Qajar dynasty, they had usually

hidden in the back of the main facade. In Qajar period,
this element was added to the outer part of the building
and is usually seen in symmetrical form on both sides
(Fig. 4).

Fig. 4. Mirza Khalil Rafi’s House in Rasht

In Gilan architecture, the outer personality of the
building shows that this kind of architecture has two
layers in face and concept: 1. Main facade which has
a direct relationship with the viewer and has light and
transparent wooden columns and fences and 2.The
second face which is located behind the first facade
includes walls, doors and windows. This sample is
unique in Iranian architecture because the main façade
always follows the elements of the second layer in
structure and stability (Khakpour, 2014, p. 11).

3.6. Structures and Materials
Volume 12, Issue 29, Winter 2020
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3.5. Façade

The foundations are of limestone and sometimes
brick and the walls are load bearing according to the
high humidity of this region which leads to the high
differences of temperature between day and night,
sunshine and shade and even summer and winter, it is
impossible to use the clay because of its high thermal
capacity4. Some materials such as cobble and lime,
which ensure the prevention of moisture, were used to
make the foundation (Khakpour, 2014, p. 11).

3.7. Roof
In Gilan architecture, the roof is of sloping roof with
wooden crates5 and covered by pottery6, tin or even the
combination of these. These roofs are built with some
stacks to lengthen the roof’s beams to cover the porch
(Khakpour, 2013, p.83).

Because of using tin and thereby radiation heat retention
beneath the roof, there was a hole called Lojanak on the
roof in order to allow draught and provide access to
the roof.

3.8. Decorations
Because of the high humidity and the short life of
materials, most of the buildings in Gilan are owned to
Qajar period and onwards. Generally, the decorations
are seen on the capitals, cymatiums, the column-beam
junction, and sometime corners. The decorations of
beams are more frequent. In the case of using clay and
brick in the building structure, the same materials were
used for decorations which were usually seen in pottery
seal7. Other decorations such as tiling (Faience mosaic
and seven-color tile), plaster (Karbandi and various
types of arabesque), sculpture (Muqarnas) and even
painting (painting of nature and human) (Khakpour,
2017, p. 62). Because of the high height of the interior,
the upper cornices of doors and windows were covered
with a grid of wooden Gereh. They cannot usually be
opened and are locally called Khafang. It is important
to use this kind of window because of the region’s
weather in order to provide more lighting. Moreover,
using the colorful glasses makes the interior place
more fun (Fig. 5).
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Fig. 5. Decorations Under the Roof of Avansian’s House in Rasht: Lathed Cymatium Motifs of the Beams
Under the Roof and Motifs of Capitals

4.1. Axis and the Hierarchy
The axis in the whole building, including courtyard and
residential space, is longitude and along the building
length. The access to building is related to the land
orientation relative to the passage, in addition to the
hierarchy in the entrance system. The geometry of
building site, symmetrical gardens and sometimes
fountains are located on the main axis of the area. The
axis was very independent of the main building and
façade and makes a significant relationship between

4.2. Wind Direction and Pleasant Light
In Gilan, the wind direction is north-south in the day
and vice versa at night. According to the pleasant
light of these two fronts, the openings used on these
fronts are of great importance. On the other hands,
the building elongation, from east to west, leads to the
provision of the maximum light on the south front (in
cold seasons) and cool breeze on the north front (in hot
days) (Kasmaei,1984, p.116) (Fig. 6). Generally, the
colorful sashes8 belong to the alcove.

Fig. 6. Building Elongation in the East-West Direction in Summer and Winter
(Kasmaei, 1984)

4.3. Privacy and enclosure

4.4. Visual Weight

In the residential architecture, one of the important
issue is the division of building site into three main
parts as follows: private, public, semi-private and semipublic. One of the characteristic of Gilan architecture is
the lack of nested layers in the buildings. In this type of
architecture, separation of the indoor and outdoor is not
observed. In this regard, rooms, which are regarded as
private space, are located in front of the courtyard and
there isn’t any enclosure (Khakpour, 2016, p. 5).

In Gilan architecture, inducing a sense of symmetry
feeling as valuable as symmetry. In other words, there
is an invisible line or point in the plan or facade and the
elements were located on both sides of this invisible
axis. If the elements don’t repeat on both sides, they
would choose in a way that the viewers don’t feel the
visual weight. By the arrival of the Qajar architecture,
stairs were located out of the buildings, leading to the
disturbance of visual symmetry.

Volume 12, Issue 29, Winter 2020

There are some factors affecting the form and the
quality of architecture:

the passage and the building body, first with the semiopen space (Eivan) and third the closed one (rooms)
(Khakpour, 2014, p. 3).
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4. FACTORS AFFECTING ARCHITECTURE
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5. FEATURES OF SAFAVID AND QAJAR
ARCHITECTURE AND ART

By the advent of Shah Abbas monarchy, the authority
of the central government increased, the safety of the
roads increased and the rich businessmen demanded
for houses with high-quality materials. The portal of
the houses was the symbol of owner’s richness. The
pool is one of the most important elements of Safavid
architecture which was commonly used for ablution in
Muslims’ houses. Existence of plant and water makes
the place more pleasant. The pool is located in front
of the alcove to rarefy the air before entering into the
alcove. The alcove has a cross plan and is covered with
vault. In this period, the decorations were generally
brick marquetry, Sashes, Gereh, Plastering and Graffiti.
These graffiti were used in the period of Shah Abbas
in order to compete with the European palaces. In
Muslims’ houses, the plant motifs were used while
in non-Muslims’ houses, including Armenian houses,
human motifs were used (Chehrazi, 2015, p. 5). The
motif of flowers and bushes was developed in the
Safavid period and paintings on pen-cases, the mirror
frames, pictures and oiled covers had gradually become
popular. In this period, trees (place of birds) were
painted out of the symmetrical axis and composition
of motifs was active and animated. Another feature of
Safavid motifs is the use of various birds.

6.

GEOGRAPHY

OF

In the cultural geography of Gilan, it was divided
into two regions: east (Biehpish) and west (Biehpas).
According to Robino, the capital of Biehpish was
Lahijan and the capital of Biahpas was Fooman. He
states about Lahijan as follows: this city was built by
Lahij ibn Sam ibn Noah. Lahijan was called Dar alemareh or Dar al-aman (Rabino, 2003, p.339), and

Volume 12, Issue 29, Winter 2020
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HISTORICAL
LAHIJAN CITY

then its name was changed to Lahjan al-mobarak.
Based on the documents, this city was superior to other
regions in Gilan because other regions are places for
upper classes and Lahijan was the first region with the
culture of urbanization. Hamdollah Mostofi introduced
Lahijan as “a big city and Dar al-molk Jeilanat”. This
city was government center of Kiaee in Biahpish
region in Gilan. By the beginning of the government of
Kiaeean Zeidi which were the enemies of Isma’ilism
and Daylamites, these two dynasties finished in
Gilan. After that the name of the city changed from
Deilamestan to Gilan. Up to the Safavid dynasty, this
city was the center of Kiaee governemt in Gilan. Kiaee
dynasty was the most famous government in Gilan
from the Eighth to eleventh century lunar. The main
core of Lahijan included 7 neighborhoods as follows:
Gabane, Shaarbaf, Pordeh sar, Meidan, Khomair
Kalayeh, Ordoobazar and Karvansara bar.

7.

ARCHITECTURE
HOUSE

OF

SADEGHI’S

The ownership of this building is belonged to
Mohammad Sadeqi which was sold to the Cultural
Heritage, Handicrafts and Tourism Organization of
Gilan in 2004.

7.1. Location
This historical house, known as Sadeqi house, is located
in Ordobazar neighborhood in Lahijan (Fig. 9). The
main entrance of this building is located on the northeast direction which is able to provide access to the
old Cinema Iran alley. The entrance on the south-west
front is located in Zahed alley which is able to provide
access to the inner spaces and today is considered the
main door. The building is located on the south of the
passage and the courtyard on the east side has a garden
full of trees and a rectangular pool. The arcs in the walls
are of Dor e-kamel and Pang O-haft arcs (Figs. 7, 8).

Fig. 7. Central Texture of Lahijan and Location of the Studied Building

Fig. 8. Location Plan, Wall Arch, Courtyard and Pool
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Except for alcove, which is located behind the main
Eivan and in the west of it and was built on one floor,
the other spaces (10 rooms) were built on two floors,
on the base course, with the height of 1.4 meters, after
the building has the height of 4 meter from the base
course to the ceiling. There is a porch in the east side of
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the house with two wooden columns with a hexagonal
cross section and carved capital, which distinguish it
as the main façade from other facades. The roof of the
building is of hip roof with two ridges, two stacks9
with a wooden crates and traditional pottery (Fig. 9).

Fig. 9. Plans of Floors

Fig. 10. Western and Eastern Facades of the Building

8. CRITIQUE OF ARCHITECTURE
The complex (including building site and standing
property) has east-west elongation and the elongation
axis of the plan is from north to south, which is not a
good choice, because it exposes the west side to the
rain. It seems that the reason behind this selection is
the championship of the courtyard with a building
with the appropriate depth (width/length ratio: 1:3).
Lahijan has less humidity than other humid cities in
Gilan and that is why most of the buildings in it don’t
have crawl space. On the first floor (ground floor), it
is possible to access to the eastern rooms through the
porch with many decorations. The spaces on this floor
are according to Gilan architecture in order to host the

guests and to be used as living room by the residents.
Access to the western rooms, including alcove and
even two northern and southern rooms is provided just
through the ambulatory. The rooms on the second floor
have aedicule and niches in order to keep the staffs
and also to be used as a place for resting. There are
free of decorations. Stairs don’t play an important role
in this building. About façade, this building had been
less influence by the Qajar architecture. The following
elements show that the service nature of spaces on the
second floor are more important in this building: less
quality, symmetrical stairs and valuable decorations
(Fig. 11).

Volume 12, Issue 29, Winter 2020

wall (sometimes up to 80cm height). The decorations
include some decorations on woods such as Muqarnas,
Wooden Gereh with colorful glasses, painting of birds
and flowers on the doors and plaster decorations such
as plaster Muqarnas, strip decorations, outstanding
motifs of flower and bird drawing of Hunting Park.
The alcove has eight doors that two of them included
the motif of flower and bird.
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There are two staircases in two vestibules with
Kashkool-like pattern10 which help people to enter the
rooms on the first floor. The arc in the rooms includes
three parts including sharp, mild and inner arcs of
the porch. The cross-like alcove includes beautiful
sash windows on the west side because of the rain.
The building has ambulatory on three west, south
and north sides. The building structure is of support
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Fig. 11. Staircase

According to the location and plan of the porch, roof
protrusion in the porch causes air confinement beneath
it, and thereby increased air pressure, leading the
breeze inside the house.

Therefore, the existence of high-depth canopy in the
eastern porch leads to have a pleasant air in alcove in
the hot seasons (Fig. 12).

Fig. 12. Roof Protrusion Mechanism for Air Suction and Cooling of the Porch
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Type of the window has a significant effect on the way
of internal air and the amount of cooling. What makes
openings, especially windows, important is their surfaces
and location in the walls. Those windows located in front
of each other and at the same level makes air suction

and thereby draught. The change in the location of such
windows deviates the internal air flow, changing the
quality and surface covered by air flow according to the
location of exit openings (Fig.13).

Fig. 13. Air Suction and Creation of Draught Using Windows in Front of Each Other and at the Same level
The thermal capacity of the material used for the exterior
walls depends on the temperature, daily temperature
fluctuation and the pattern and function of the spaces
confined by these walls (Kasmaei, 1984, p. 257). The
walls of the building pass the cycle of being hot and
cold during a day and the interior and exterior surfaces
don’t experience the same temperature fluctuation. The
temperature fluctuation in the interior surfaces is less
than the exterior ones. If the thermal resistance of the
wall is high, the time required to reach the minimum and
maximum temperature by the interior surfaces relative to
the outdoor temperature becomes greater. This delay is 1.3
hours for the wood and 12 hours for the brick (Kasmaei,
1984, p. 34). Therefore, the slow reaction of the building
toward the wind and change of the outdoor temperature

leads to delay for the cooling process of the indoor. This
delay prevent building from being cool in the hot and
humid seasons. In this region, the materials with less
thermal capacity and less thickness provide more proper
reaction to the climatic need and brick is not preferred
for the mild and humid weather. Maybe, the architect
preferred brick to other materials such as wood, due to its
higher durability and pressure tolerance toward the heavy
materials used for upper floors, roof and decorations. The
width/length ratio in openings is 1 to 1.6 on the east side,
1 to 2.3 on the west side, and 1 to 2.3 on the north and
south sides. It seems that the architect didn’t compensate
the thermal behavior of the brick, especially on the north
and south sides, by using openings and windows.
In the architecture of urban houses in Gilan, spaces
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are divided into two main categories: 1. Pause spaces
where the residents spend most of their time in them and
provision of adequate light and draught was emphasized
in their plan and design, and 2. Movement spaces which
have a little life and don’t have enough light and draught.
These kinds of spaces are generally services, located in
the center of the building and have no significant share in
the facade. According to what mentioned above, Sadeqi’s
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house has the following four space categories:
1. The spaces of the first category are located on the first
floor and include porch and alcove. According to their
location in the center (intersection of two longitudinal and
transverse axes), we can understand the significance role
of porch in the climatic behavior of the building and the
type of decorations. These spaces are considered pause
space (Fig. 14).

Fig. 14. The First Category of Spaces
2. The spaces of this category are located on the first floor
and include some rooms which have appropriate light and
draught because of their good locations in the building.
They are supporter of the spaces in the first category and

have significant role in the building, because they are
daily used by the residents and considered as pause spaces
(Fig. 15).

it possible to provide air rotation and breeze in the hot
seasons, so they are important in the design of building
because of the provision of spatial connection, and that is
why they are called movement space (Fig. 16).

Fig. 16. The Third Category of Spaces
4. The spaces of this category are located on the second
floor and don’t have adequate light and draught. The
dimensions of these rooms, their less decorations and their
accesses show the less importance of them. The residents
used these spaces for relaxing and some services. These
spaces are considered as pause spaces (Fig. 17).

Volume 12, Issue 29, Winter 2020

3. The spaces of this category are also on the second floor
and don’t have natural light and appropriate draught. They
are located between the spaces in the first and second
category spaces. They have many doors in order to make
it possible to connect the spaces. These doors makes
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Fig. 15. The SecondCategory of Spaces
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Fig. 17. The Fourth Category of Spaces
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Symmetrical plans and facades are seen in the building.
There is an axis and the elements are correspondingly
placed on both sides of it. There are also some axes which
divide the factors in terms of weight. The building has a

symmetry in both plan and western and eastern facades.
The plan is symmetrical around the east-west axis and it is
along the elongation of the whole building (Fig. 18).

Fig. 18. Plans, Facades and Interior Facades (Rooms), Empty and Full Spaces and Symmetry of Them
The eastern façade of the porch has different kinds of
decorations but the side facades, i.e. northern and southern
facades, have fewer decorations because they are less
visible. Under the roof, the painting, as collage on the
paper ground, is pasted to the wall. On the margin of the
alcove’s ceiling, the architect uses the motif of flower, bird
and boat which are the characteristics of Qajar art. The
porch opens to the alcove through two doors, indicating

the change in pattern from the Safavid pattern (openings
used in odd number) to the Qajar pattern (openings used
in even number). There are two valuable wooden columns
in the east façade which support the roof of the porch and
they are made of the wood of Zelkova carpinifolia. People
in Gilan respect this kind of tree because of its holiness.
This justifies the use of columns made of this type of
wood (Khakpour, 2017, p. 6) (Fig. 19).

Fig. 19. Various Decorations in the Porch (Southern Wall, Entrance of Alcove, Column, Collage on the Margin
of Eastern Wall)
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In the process of building the Khafang (type of cornice)
of the doors, wooden Gereh were used, plaster flower and
bird are also seen on the margins of the false arches on the
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northern and southern sides of the porch. One of the two
birds is a hoopoe moving around a flower. This kind of
painting is influenced by the Safavid art (Fig. 20).

Fig. 20. Views of Gereh on Khafang in Porch and its Plastering
There are Muqarnas and arabesque motifs on the upper
part. There are also plastering with the concept of Simurgh
on both sides of the Muqarnas in a symmetrical way.
Different kinds of birds were used in the center, and vine,

red roses, amaryllis, hundred- leaved roses on the margin.
These plastering are shown in a row on the upper part
(Fig. 21).

Fig. 21. Plastering in the Porch

Fig. 22. Interior Views of Sashes and Magnification of Shamseh in the Sash of Alcove
The decorations on the doors of the alcoves included
crimson paintings covered by varnish, with the concept
of flower and bird. These flowers are such as: hundredleaved flowers and Irises with different colors. Birds are

unanimated and the flowers are located on the visual
symmetrical axis. The advent time of these motifs in Qajar
period shows the effect of this style on the art. The studs
on the door are metal (Fig. 23).

Fig. 23. Views of Flower and Bird Motifs on Doors of Alcove and Interior and Exterior Door Fittings
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window in the western side has more decoration than the
eastern side (Fig. 22).
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Sash windows are used in the eastern and western parts of
the building. These windows are included different kinds
of wooden Gereh composed of Shamseh 6 and 8. The sash
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The heating system on the wall is composed of the twopiece stone and on its below margin, the following verse
was carved:

of flowers and birds on the upper margin of the heating
system. It seems that this work was painted later
considering the self-colored decorations in the building.
The design of this part is affected by the Qajar patterns
because the flowers are located around a symmetry axis in
the mentioned art work. Flowers and birds don’t have any
special identity in this building (Fig. 24).

Look at the flames of the fire, which make the hunting
birds to whimper.
Where hunting birds is a metaphor of valuable plastering

Fig. 24. Location of the Heating System and Plastering of the Upper Part

balanced for the number of the windows because of
the lack of enough knowledge about the temperature
and humidity.
This building is not completely in accordance with the
common Qajar architecture of that time. This can be
observed with the non-centrality of the building and the
appearance of stairs in the main façade. The stairs full
of decorations show the importance of social position
of the owner of building and his communication with
rich people and political men. This is not observed in
Sadeghi’s house. Same as other buildings in the Qajar
period, in this house, the following materials were
used: mud, stone, glass, wood, pottery and lime. Roof
was made of clay and the walls are made of bricks
and covered with lime and sash windows were used
in them. The hexagonal column and attention to petals
are the characteristics of Qajar architecture, which
enhance the inviting aspect and increases the life of
watching the public places like porches and alcoves.
Other parameters in this building are the appearance
of two-door space and rectangular and square pools.
There were two kinds of decorations in the houses
of Qajar period as follows: Volumetric decorations
like Muqarnas and Rasmibandi and flat decorations
like plastering, painting, Āina-kāri, brick works and
sculpture. Other decorations of Qajar period are sash
windows, niches, doors with the paintings of birds and
flowers and even sculpturing (Table1).

Table 1. Comparative Study of Sadeghi House Architecture in Both Safavid and Qajar period

*

*

*

*
*

Sculpturing

*

*

Painting

*

Qajar Architecture

Plastering

Sash

*

*

Safavid Architecture
Unknown

Pool

*

Number of
Openings

*

Stair

Porch

*

Column

Base Course

Climatic Architecture

Roof

Sadeqi House

Wall
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Most of the important elements in the structure of the
building, which were closely related to the climate of
the region, had been changed or deteriorated by the
advent of Qajar architecture to the humid region in
the north of Iran. In the present study, the effects of
the Qajar architecture on the climatic architecture of
Gilan was investigated. Studying Sadeqi’s house has
two main part as follows: architecture and decorations.
In both parts, professional artists were applied to build
them and this ensures the durability of the building.
In the first part, i.e. the main body of the building, the
combination of different empty and full spaces, i.e.
rooms and the porch show that the building doesn’t
obey the four patterns and even obeys the latest pattern
with the construction of central porch, which seems not
have proper climatic function. The climatic efficiency
of the porch in this building seems proper because of
its depth caused by the ceiling protrusion which leads
to increased air suction and directs the wind into the
alcove. It seems that, the architect tried to change the
import pattern and optimized the pattern. Choosing
the brick, due to its thermal behavior, needs to provide
the adequate openings on both north and south fronts
while the architect was careless in this regard. This
is confirmed considering the opened surfaces/closed
surfaces on the body, especially on the northern and
southern facades. It also seems that there wasn’t any

Building
Location

Armanshahr Architecture & Urban Development

9. CONCLUSION

*

Combination of Patterns in the Architecture of Historical
House
Page Numbers: 1-14

According to table1, it is found that the buildings
in Gilan have been gradually affected by Qajar
Architecture. Qajar architecture with many decorations
was so attractive for people who had an architecture
with limited decorations of woody materials.
Studying the elements in Sadeqi’s house shows that
the architecture of urban houses in Gilan, instead of
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being completely influenced by a type of architecture
with many signs of pretending to be proud, tried
to combine the climatic architecture of Gilan with
Qajar architecture. Later, the climatic architecture
lost its importance due to the pervasiveness of Qajar
construction patterns as well as later techniques.

END NOTE

Volume 12, Issue 29, Winter 2020
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1. The semi-open space like porch which is built in front of the entrance and separates the access space from the
0 passage.
2. Single-core including one residential place and two-core including two units with separate parts.
3. Small shelves which are built on the top of the main shelves and it is a place for plastering and Āina-kāri.
4. Thermal capacity is an amount of heat that each unit of mass needs it to increase its temperature by 1ºC.
5. A kind of wooden skeleton which helps to build the roof with pottery.
6. They use the pottery without using the mortar and just fixed it by clay and lime.
7. This a kind of brick which is shaped before baking.
8. This is a kind of window which opens along the vertical axis and it is used for decorations.
9. To laminate the roof with wood: this leads to each shelf to locate in front of the other. This technology, in
addition to lengthening of the wooden bar of the envelope, increases the length of console and prevents rain
water to reach the walls (Khakpour, 2013, p.91).
10. This is kind of vestibule that is like a rectangle with four chamfered corners.
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چکیده

معماری بومی گیالن ،پیش از ظهور قاجاریه ،با رویکردی کام ً
ال اقلیمی ،بر این پهنه جغرافیایی سیطره داشت .با ورود
معماری قاجاری که خود ،تلفیقی از معماری وارداتی و معماری سبکی قبل از آن بود روشهای موجود که سالها پابرجا
مانده بود به سرعت دچار دگرگونی شد .آنچه بسیار مهم جلوه مینماید این است که معمار گیالنی در تالطم ورود الگوهای
جدید تا چه اندازه با بازجستن عناصر بومی در ساخت بنا ،به ماندگاری رویکرد اقلیمی معماری بومی گیالن ،یاری رسانده
است .به عبارت دیگر در معماری ،عوامل اقلیمی بومی و عناصر وارداتی در ساخت بنا چگونه و تا چه اندازه بر بنا تأثیر
گذاشتهاند .سؤال اصلی که پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به آن برآمده این است که :چگونه همنشینی الگوها میتواند
سبب انطباق ترکیب نهایی معماری با نیازهای ساکنین یک بنا شود؟ اهمیت پرداخت به موضوع ،در مستندسازی بناهای
تاریخی بروز و ظهور مینماید که خود مقدمهای برضرورت صیانت از آثار کهن و با ارزش معماری این مرز و بوم و نیز تطابق
آن با معماری امروز منطقه ،در جهت دستیابی به الگوهای پایدار در ساخت و ساز است .از مهمترین یافتههای این مطالعه
میتوان به تلفیق دو رویکرد اقلیمی و سبکی در معماری خانه صادقی اشاره نمود؛ چنان که با نگاهی به عوامل موجود در
این بنا ،ظاهرا ً معماری خانههای شهری گیالن ،به جای تأثیرپذیری کامل از نوعی معماری که برای طبقه اعیان ،نشانههای
فراوانی از تظاهر به تمول و تفاخر داشت؛ تصمیم به تلفیق معماری اقلیمی گیالن و معماری وارداتی گرفته است.
واژگان کلیدی :معماری گیالن ،معماری صفویه ،معماری قاجاریه ،خانه تاریخی صادقی.

  شماره  .29زمستان 1398

معماری و شهرسازی آرمانشهر

* E_mail: nfkateb@gmail.com
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 .1مقدمه

به طور کلی معماری قاجار را میتوان به دو بخش تقسیم
نمود :دوره اول از آغاز سلطنت آغامحمدخان تا پایان
سلطنت محمد شاه است که نگاه حاکم بر معماری ،نگاهی
بازمانده از سبک اصفهانی (صفویه ،افشاریه و زندیه) بوده
و دوره دوم که از سلطنت ناصرالدین شاه تا پهلوی اول
است که اعزام محصلین ایرانی به اروپا ،سبکی التقاطی
از معماری بومی و معماری غربی ،به وجود آورد(  (�Hagh
.)parast, Mazloum Borhan, & Pirbabai ,2015, p. 45

  شماره  .29زمستان 1398

                        معماری و شهرسازی آرمانشهر

گیالن در بازه زمانی قاجار ،به دلیل استقرار در مسیر
تجارت اروپا و تولید کاالهایی با اهمیت مانند ابریشم و
چای و برنج ،در مسیر تغییر قرار گرفته و محمل تحوالتی
چشمگیر شد که تأثیر فراوانی بر معماری منطقه داشت.
پیش از ورود اسلوب معماری قاجار به گیالن که تأثیری
انکارناپذیر بر شیوه معماری بناهای عمومی و خانههای
شهری گذاشت ،معماری بومی منطقه از ساختاری منحصر
به فرد برخوردار بود؛ چرا که معمار با توجه به ویژگیهای
آب و هوایی ،معماریای با کارآیی حداکثر و هزینه حداقل
خلق کرده بود .پژوهشگر در این تحقیق در پی پاسخ
به این سؤال است :معمار گیالنی در تالطم ورود الگوی
معماری قاجاری تا چه اندازه با بازجستن عناصر بومی در
ساخت بنای صادقی ،به ماندگاری رویکرد اقلیمی معماری
گیالن ،یاری رسانده است .به عبارت دیگر در معماری،
عوامل اقلیمی بومی و عناصر وارداتی ،چگونه و تا چه اندازه
بر بنا تأثیر گذاشتهاند.
روش تحقیق در پژوهش مورد نظر ،توصیفی و بر پایه
اطالعات میدانی و اسنادی ،با شیوه تحلیل محتوا
برای پاسخگویی به سؤاالت است .در این نوشتار ،ابتدا
ویژگیهای معماری خانههای منطقه جلگه گیالن مورد
بررسی قرار گرفته و سپس ویژگیهای معماری و هنر
دورههای تاریخی صفویه و قاجار ،تاریخ الهیجان بر پایه
اسناد تاریخی و نیز معماری شهری الهیجان با انتخاب خانه
تاریخی صادقی ،که شکل اولیه خود را نسبتاً حفظ نموده
است دنبال میشود و عناصر متشکله آن با شاخصههای
کمی و کیفی معماری ،مورد مطالعه و تحلیل قرار میدهد.

 .2ویژگیهای معماری خانههای شهری گیالن

معماری بومی گیالن برگرفته از مالحظات آب و هوایی
منطقه معتدل و مرطوب است .رطوبت اشباع در هوا و باال
بودن سطح آبهای تحت االرضی با اثرگذاری بر کالبد بنا،
شکل معماری را متأثر از این مالحظات مینماید .معمار
گیالنی به دالیل اقلیمی ،اصرار به ساخت ایوان (جهت
چرخش هوا و ایجاد سایه در فصول گرم) ،کرسی چینی
(جهت به حداقل رساندن رطوبت صعودی) ،سقف شیبدار
(جهت مقابله با تجمع بارشهای جوی در بام بنا) دارد.
این عوامل با توجه به محل قرارگیری بنا در مناطق جلگه،
دشت ،کوهپایه و کوهستان به اشکال متفاوت ظهور نموده

است ( .)Khakpour, 2014, p. 82با این پیش فرض که
کلیه عناصر معماری هر محدوده جغرافیایی با عوامل
فرهنگی همان منطقه ،گفتگویی مستقیم و بالواسطه دارد
به شرح جزییات خانه شهری گیالن میپردازیم:

 -1-2دستگاه ورودی

در منازل اعیانی گیالن که بازمانده از معماری سبک دوره
صفویه بوده ،دستگاه ورودی از سلسله مراتب زیر تبعیت
میکند:
گذر ← درگاه (در) ← داالن یا حیاط← ایوان.
در برخی از این منازل پیش طاق 1با دو سکو در جوانب
درگاه با دری پرآرایه ،هشتی و داالن دیده شده است
که به نظر میرسد از دیگر مناطق ایران به این محدوده
جغرافیایی وارد شده است .در این الگو سلسلهمراتب ورود
به شرح زیر است:
گذر ← پیش طاق ← درگاه(در) ← هشتی← داالن ←
حیاط ← ایوان.
خانههای طبقات مرفه ،دارای سردر یا درگاه با کوبه
(چکش و حلقه) و نیز اجزای سردر متشکل از چارچوب و
قابهای روی آن بوده است .در منازل افراد متوسط جامعه،
با تغییراتی ،ورودی عموماً ساده و بیتکلف و خانه پس
از آن هویت پیدا میکند و آنچه از خانه در کوچه دیده
میشود دری ساده ،گاه بهصورت نصب پردهای پس از گذار
از در به سمت حیاط بروز مینماید.

 -2-2اقلیم و جهت استقرار بنا

کرسی چینی ،سقف شیبدار و ایوان از موارد تطابق اقلیمی
انسان با طبیعت در گیالن است .در ساختار فیزیکی بنا،
اولین طبقه بر روی کرسی قرار میگیرد تا فضاهای داخلی
را از رطوبت مصون نگه دارد ،برای استفاده از نور و نسیم،
ایوان تعبیه شده و برای گریز از کج باران جبهه غرب نیز
تمهیداتی اندیشیده شده است.

 -3-2پر و خالیها در بنا و محوطه

در معماری گیالن ،اطراف حیاط عموماً با احجام ،پر
نمیشود و گاه حتی اتصالی بین احجام به چشم نمیخورد.
در برخی موارد ،بنا در وسط حیاط و فضاهای خالی در
اطراف آن شکل گرفتهاند .از عوارض محوطه میتوان
به درختان مثمر و گلدار و نیز چاه آبی که آب شرب
ساکنین را فراهم مینماید اشاره نمود .در بافت قدیمی
2
محالت در شهرهای گیالن اکثر خانهها تک هستهای
و به ندرت دو هستهای (متعلق به اشراف و رجال شهر)
بودهاند .اولین نقشه شهر رشت که در سال   1278قمری
توسط ذوالفقارخان مهندس و به دستور ناصرالدین شاه
برداشت شده ،به تعداد  5116باب خانه اشاره نموده است.
در اکثریت پالکها ،محوطه ،فضای سبزی است که خانه
در وسط و یا در جوانب آن قرار گرفته است (Khakpour,
( )2016, p. 7شکل .)1
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شکل  :1بخشی از نقشه رشت ( 1287ق ).و درشت نمایی دو پالک مسکونی یک و دو هستهای (بخش مسکونی با
رنگ تیره نشان داده شده است).

)(Farasati, 2002, p. 352

 -4-2کالبد بنا

در بررسی خانههای شهری گیالن میتوان به الگویی غالب
که شامل یک بخش در میان و دو بخش در جوانب بوده
دست یافت .بدین ترتیب که در بخش میانی تاالر ،سه
دری یا پنج دری و در مواردی ایوان قرار گرفته است.
عنصر ارتباط عمودی یعنی پله در اولین الیه پس از تاالر
قرار گرفته و با توجه به الگوی قرینه و علیرغم عدم نیاز،
دو بار تکرار شده است.

 .3سلسلهمراتب ساختاری بنا

معماری بومی گیالن ساختاری همساز با اقلیم معتدل و
مرطوب دارد؛ بنابراین معمار در انتخاب نوع فضاها و نحوه
آرایش آنها از اقلیم  تبعیت میکند.

 -1-3ایوان

ایوان کارآیی فراوانی در تقابل با رطوبت هوا دارد .این
فضای نیمه پوشیده مسقف با ایجاد سایه به تعدیل دما
کمک کرده  و با وزش نسیم به بخش بیرونی دیوارها ،خنکا
به داخل اتاقها نفوذ مینماید .ایوانها عموماً دارای چهار
شکل :یک ایوانه ،دو ایوانه ،سه ایوانه و چهار ایوانه هستند.
ایوان در فصول گرم سال ،عنصری بسیار مهم در کنترل
رفتار حرارتی بنا و در نتیجه تلطیف هوا برای ساکنان
آن است (( )Khakpour, 2013, p. 82شکل  .)2گاه این
ایوانها با چوب و شیشه محصور میشوند که غالمگردش
نامیده میشود .در سالیان اخیر یکی از الگوهایی که در
معماری گیالن رایج شد ،جانمایی ایوان در وسط فضاها
است که به دلیل محصور بودن ،کارایی اقلیمی ایوانهای
چهارگانه را ندارد .این ایوان به تدریج مسدود و تبدیل به
فضایی برای دسترسی به فضاهی مجاور میشود و راه را
برای استفاده از انرژی فسیلی برای خنک کردن بنا باز
مینماید.

شکل  :2ایوانهای چهارگانه و الگوی متأخر (چپ) و نحوه قرارگیری فضاهای پر و خالی نسبت به یکدیگر

اغلب خانههای شهری گیالن در دو طبقه و تعداد اتاقها
معموالً از چهار تجاوز نمیکند ،که گاه در یک ردیف در
مجاورت یکدیگر (با ارتباط به وسیله درهای داخلی) و
گاه در دو طبقه ساخته میشوند .در این خانهها با تغییر
فصول ،کارکرد اتاقها نیز تغییر میکند؛ اما مساحت و
موقعیت مکانی هر اتاق میتواند در عملکرد آن اتاق نقش
تعیینکنندهای داشته باشد .تاالر یا شاهنشین فضایی واقع
در پشت ایوان اصلی و بزرگترین اتاق هر طبقه بوده و از
تزیینات فاخری بر رفها 3و طاقچهها و پنجرههای ارسی

 -3-3گربهرو

در منطقه جلگهای گیالن به علت باال بودن سطح آبهای
تحتاالرضی ،عموماً خانهها فاقد زیرزمین بوده و فضایی با
ارتفاع تقریبی یک متر  به نام گربه رو تعبیه شده که باعث
جریان یافتن هوا در زیر ساختمان و در نتیجه خنکی کف
بنا در فصول گرم  میشود .این فضا با چند بازشو به شکل
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 -2-3اتاقها

و سقفچوبی برخوردار است (.)Khakpour, 2016 ,p. 5
خانههای متأخر ،فاقد ایوان و پیش فضا هستند و معموالً
آشپزخانه ،انبار و توالت بهصورت یک بنای کوچک از بنای
اصلی جدا شدهاند.

معماری و شهرسازی آرمانشهر

)(Khakpour, 2013, p. 82

4
پنجره در کف با جداره بیرونی بنا ارتباط داشته و امکان
خروج هوا را میسر میسازد .پس از پایان فصل گرما ،با

بستن دریچهها ،کف بنا از بادهای سرد زمستانی در امان
میماند (( )Khakpour, 2014, p. 11شکل .)3

شکل  :3خانه آوانسیان در شهر رشت

 -4-3پله

این عنصر به دلیل عملکرد خاص ،اهمیت ویژهای یافته و
تا قبل از دوره قاجار عموماً پشت نمای اصلی پنهان است.

در دوره قاجار این عنصر به بخش بیرونی بنا اضافه شد که
گاه در مرکز نما و گاه در دو سمت آن (غالباً متقارن) دیده
میشود (شکل .)4

شکل  :4خانه میرزا خلیل رفیع (شورای شهر) در شهر رشت

 -5-3نما
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شخصیت خارجی بنا در معماری گیالن ،از دو الیه بودن
این معماری در صورت و معنا حکایت دارد :شکل اول یعنی
نمای اصلی ،با مخاطب ارتباط مستقیم داشته و دارای
ستونها و نردههای چوبی بسیار سبک و شفاف است و
شکل دوم که در پشت نمای اول قرار میگیرد ،سنگین و
شامل دیوارها ،درها و پنجرهها است .این نمونه در معماری
ایران منحصر به فرد است چرا که همیشه نمای اصلی به
جهت سازه و ایستایی از عناصرالیه دوم تبعیت میکند  
(.)Khakpour, 2014, p. 11

 -6-3سازه و مصالح

شالوده شفته آهکی و گاه آجری و دیوارها باربر است .با
توجه به رطوبت فراوان منطقه که مانع از تفاوت زیاد دما
بین روز و شب ،آفتاب و سایه و نیز فصول تابستان و
4
زمستان است ،استفاده از گل رس که از ظرفیت حرارتی
باالیی برخوردار است ،نامتجانس به نظر میرسد .برای
ساخت شالوده از مصالحی مانند :قلوه سنگ و آهک که
خود ضامن دفع رطوبت بوده  ،استفاده میکردن دKhak�(1
.)pour, 2014, p. 11

 -7-3سقف

سقف شیبدار با صندوقه چوبی 5و با استفاده از پوشش
سفال (سفال پوش ،)6حلب یا ترکیبی از هردو آنها است.
این سقفها برای پوشش وسیعتر ایوان ،به صورت چند
پشته ساخته میشود که راهی برای طویلکردن تیرهای
سقف و در نتیجه امکان گسترش پوشش ایوان است
( .)Khakpour, 2013, p. 83با ورود حلب (سیمکا) و به
دلیل احتباس گرمای حاصل از تابش در زیر سقف روزنهای
به نام لوجنک در روی سقف شیروانی تعبیه شد تا ضمن
ایجاد کوران هوا در زیر سقف ،امکان دسترسی به روی
سقف را نیز فراهم گرداند.

 -8-3تزیینات

در گیالن به دلیل رطوبت فراوان و عمر کم مصالح ،غالب
بناهای به جا مانده مربوط به دوره قاجاریه و متأخرتر است.
تزیینات عموماً در زیرسری تیرها و شیرسرها ،محل اتصال
تیر و ستون و بعضاً گوشهسازیها میباشد .در این میان
تزیین تیرها ،از فراوانی بیشتری برخوردار است .در صورت
استفاده از خشت و آجر در سازه بنا ،عیناً این مصالح را در
تزیینات نیز مشاهده میکنیم که معموالً بهصورت آجر

همنشینی الگوها در معامری خانههای تاریخی
شامره صفحه مقاله1-15 :

پیش بر 7با مهر سفالی در بنا دیده میشود ،همزمان و
بهندرت میتوان از تزیینات با مصالح دیگر مانند :کاشیکاری
(معرق و هفت رنگ) ،گچبری (کاربندی و یا انواع اسلیمی
با گچ) ،حجاری (مقرنس سنگی) و نیز نقاشی (نقشهای
طبیعی مانند منظره و یا نقشهای انسانی) نام برد( (�Khak
 .)pour, 2017, p. 62به دلیل ارتفاع زیاد فضاهای داخلی

5

بنا ،کتیبه فوقانی درها و پنجرهها را معموالً با شبکهای
از انواع گره درودگری پوشش میدهند که معموالً بازشو
نبوده و در اصطالح محلی به آن خفنگ میگویند .با توجه
به هوای غالباً ابری منطقه استفاده از این نوع پنجره به
منظور نورگیری بیشتر ،مهم بوده و تعبیه شیشههای رنگی
باعث مفرح بودن فضای داخلی میشود (شکل .)5

شکل  :5تزیینات زیر سقف خانه آوانسیان در شهر رشت :تراش شیرسرها و نقوش تیرهای زیر سقف و سر ستونها

 .4عوامل مؤثر بر معماری

از جمله عواملی که در شکل و کیفیت معماری تأثیرگزار
هستند ،میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

 -1-4محور و سلسلهمراتب

محور در مجموعه بنا اعم از حیاط و فضای مسکونی،
طولی و در جهت کشیدگی بنا است .جز سلسله مراتب
ورود از گذر به محوطه ،که در شرح دستگاه ورودی بیان
شده؛ نحوه دسترسی به بنا ،با نحوه قرارگیری زمین نسبت
به معبر مرتبط است و آنچه در عموم بناها جلب توجه
مینماید ،هندسه محوطه ،وجود باغچههایی قرینه وگاه
آبنمایی واقع در محور اصلی محوطه است .این محور بسیار
مستقل از بنا و نمای اصلی عمل کرده و ارتباط معناداری

از بیرون (کوچه و گذر) با کالبد بنا که در ابتدا فضای
نیمهباز (ایوان) و سپس فضای بسته (اتاقها) واقع است
برقرار میشود (.)Khakpour, 2014, p. 3

 -2-4جهت باد و نور مطلوب

در منطقه گیالن در فصل تابستان جهت عمومی وزش
باد در روز از شمال به جنوب و در شب برعکس است .با
توجه به نور مطلوب این دو جبهه ،به بازشوهایی که در این
دو جبهه قرار دارند اهمیتی ویژه داده میشود .از سویی
دیگر کشیدگی بنا در جهت شرق -غرب موجب دریافت
حداکثر نور در جبهه جنوب (در فصول سرد) و خنکا در
جبهه شمال (در روزهای گرم) است (Kasmaei,1984 ,p.
( )116شکل  .)6ارسی رنگی 8عموماً به تاالر یا شاهنشین
تعلق دارد.

شکل  :6کشیدگی بنا در جهت شرقی_ غربی در تابستان و زمستان

از موضوعات بسیار با اهمیت در معماری مسکونی میتوان
اصلی
به تفکیک عرصهها و تقسیم آن به سه بخش
ِ
خصوصی ،عمومی و نیمهخصوصی -نیمهعمومی اشاره
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 -3-4حریم و محصوریت

نمود .از ویژگیهای معماری گیالن ،عدم حضور الیههای
تو در تو جهت استتار در بنا است .در معماری این منطقه،
جداسازیهای اکید فضاهای اندرونی و بیرونی مشاهده
نمیشود در همین راستا ،اتاقها که در محدوده عرصه
خصوصی جای دارند ،مشرف به معبر و یا حیاطی هستند

معماری و شهرسازی آرمانشهر

)(Kasmaei, 1984

6
که پذیرای افراد آشنا و غریبه بوده و محصوریت از اهمیت
خاصی برخوردار نیست (.)Khakpour, 2016, p. 5

 -4-4وزن بصری

در معماری گیالن القای حس تقارن به اندازه خود تقارن
ارزشمند است .به عبارت دیگر خط و یا نقطهای نامرئی در
پالن یا نما موجود است و عناصر در دو طرف این خط یا
محور نامریی قرار گرفتهاند .اگر عناصر عیناً در دو طرف
این مکان نامریی تکرار نشوند ،به لحاظ وزن بصری به
گونه ای انتخاب میشوند که مخاطب احساس ثقل بصری
و حسی در یک طرف نسبت به طرف دیگر نداشته باشد.
با ورود معماری قاجاریه ،پله از داخل بنا به بیرون آمده و
یکی از عوامل مهم برهم زننده تقارن بصری در بنا شده
است.

 .5ویژگیهای معماری و هنر دوران صفویه و
قاجاریه
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با استقرار حکومت شاه عباس ،اقتدار حکومت مرکزی
افزایش یافته ،امنیت راهها و تجارت رونق گرفت و تجار
متمول خواستار خانههایی با مصالح مرغوب میشوند .سردر
خانه ،نشان از تمول صاحب خانه دارد .حوض از عناصر
معماری دوره صفوی است که در خانههای مسلمانان از
آن برای وضو گرفتن استفاده میشود .حضور گیاهان و آب
زمینهساز فضایی دلپذیر برای اهل خانه به مکان حوض
معموالً در مقابل شاهنشین قرار دارد تا هوای حیاط را قبل
از ورود به تاالر تلطیف کند .تاالر دارای زمینه چلیپا و عموماً
با طاق و چشمه پوشانده شدهاند .تزیینات این دوره عموماً
معرق آجر ،ارسی با گره چینیهای ریز ،گچبری برجسته
و دیوارنگاری است .این دیوارنگارهها از زمان شاهعباس و
به منظور رقابت با کاخهای اروپایی متداول میشود که در
منازل مسلمانان عموماً نقوش گیاهی و در منازل غیره از
جمله ارامنه ،نقوش انسانی است (Chehrazi, 2015, p.
 .)5نقاشی گل و بته در دوره صفويه به شکوفايی میرسد
و به تدريج نقاشی روی قلمدانها ،قابهای آيينه ،تابلو،
جلدهای روغنی رايج میشود .در این دوره بيشتر درخت
يا درختچه (محل استقرار مرغ) بيرون از محور تقارن اثر
واقع و ترکيببندی نقوش متحرک و فعال است .از ديگر
مشخصات نقوش صفويه شناسايی نوع مرغهای به کار رفته
در آثار است.
در بناهای مسکونی دوره قاجاریه ،سرسرای ورودی دارای
پلکانهایی در وسط با دو پاگرد دو شاخه است .اطاق
مرکزی با ایوان ستوندار در جلوی ورودی و اطاقهای
کوچکتر واقع در اطراف اطاق مرکزی شکل میگیرد.
مرکزیت بنا با ستون تعریف شده و مقطع ستونها ،دایره،
مربع یا شش وجهی بوده و توجه به سر ستون بیشتر از پایه
و قلم ستون است .گاه الیهای از گچ روی تیرهای چوبین را
میپوشاند و روی آن موتیفهای تخت دو بعدی گچکاری
میشود .از دیگر شاخصههای معماری قاجاریه میتوان

به پنجرههای ارسی ،استفاده از رنگ قرمز یا ارغوانی در
کاشیهای هفت رنگ ،عناصر تزیینی تحت تأثیر عناصر
غربی و تبدیل سه دری به دو دری اشاره نمود(  (�Khak
 )pour, 2015, p. 2تزیینات شاخص دوره قاجار عبارتاند
از :گچبری و کاشیکاری هفت رنگ در نماهای داخلی،
آرایههای چوبی در تزیینات ،آیینهکاری ،رسمیبندی،
کاربندی و نقش گل و مرغ؛ که از اواخر صفویه آغاز شد و
در دوره قاجار رواج یافت .رنگ ابداعی در دوره قاجار رنگ
زرد معروف به زرد عسلی است.
در دوره زند و قاجار اغلب نوع مرغها قابل شناسايی
نيستند .مرغ ترسيم شده ،مضمون اصلی و احاطهکننده
نقوش گلها به حساب میآيد که تصوير نمودن بوته گل
سرخ برای قرارگاه مرغ نشانی از اهميت اين دو عنصر مهم
در آثار دوره زند و قاجار است .اين نقوش همچنين در
برخي از منازل ،بر روی در چوبي اتاق و قاب آیينه منقوش
شده است .اغلب اين آثار رنگ روغن با اليه غليظ ورني
جهت محافظت است .در نقوش سقفی دوره قاجار ،قابها
دارای محور تقارن با ترکيببندی ايستا ،نما از روبرو ،دارای
قلمگيری در اطراف تصاوير ،سايه روشن برای عمقدهی
به اثر و استفاده از رنگهای شفاف است .منظرهسازی
در نقوش دوره قاجار در سقفهای چوبی متداول و اغلب
دورنمای بناهای اشرافی ،مناظر غروب دريا و قايق است.

 .6جغرافیای تاریخی شهر الهیجان

در جغرافیای فرهنگی گیالن ،این سرزمین به دو منطقه
شرقی (بیه پیش) و غربی (بیه پس) تقسیم شده است.
به گفته رابینو پایتخت بیه پیش الهیجان و پایتخت بیه
پس فومن بوده است .او درباره الهیجان مینویسد :این
شهر به وسیله الهج بن سام بن نوح ساخته شده است.
الهیجان سابقاً به نام داراالماره یا داراالمان معروف بوده و
بعدها به نام الهجان المبارک نامیده شده است (Rabino,
 .)2003,p.339مطابق اسناد مکتوب ،این شهر تا مدتها از
تفوق مطلق نسبت به دیگر مناطق گیالن برخوردار بوده
چرا که دیگر مناطق عموماً امیرنشین و الهیجان اولین
منطقه با فرهنگ شهرنشینی در گیالن بوده است .چنانچه
حمداله مستوفی از الهیجان با عنوان «شهری بزرگ و
دارالملک جیالنات» نام میبرد .این شهر تا سال 806
قمری مرکز حکومت سادات کیایی بر ناحیه بیه پیش
گیالن بود .با روی کار آمدن کیاییان زیدی مذهب که از
دشمنان اصلی دیلمیهای اسماعیلی بودند قدرت و نفوذ
دیلمیان و اسماعیلیان در گیالن به پایان رسید و دیلمان
به زیر فرمان الهیجان رفت و نام منطقه از دیلمستان به
گیالن تغییر یافت .تا زمان سلطه صفویان این شهر ،مرکز
حکومت سلسله کیایی در گیالن بود (با سلطه صفویان،
رشت بر الهیجان برتری یافت) .سادات کیایی در تمام
امیرنشینهای بیه پیش و بیه پس ،پر آوازهترین دودمان
حکومتی گیالن در سدههای هشتم تا یازدهم قمری به
شمار میآیند .هسته اولیه الهیجان از هفت محله به

همنشینی الگوها در معامری خانههای تاریخی
شامره صفحه مقاله1-15 :

نامهای ُخمیر کالیه ،اردوبازار ،گابُنه ،میدان ،شَ عرباف
محله ،پُرده َسر و کارونسرابَر تشکیل شده بود که این
محالت همچنان بر جا است.

 .7معماری خانه صادقی

مالکیت این بنای تاریخی ،متعلق به محمد صادقی بود که  
در سال  1383توسط اقوام وی به اداره کل میراث فرهنگی
استان گیالن فروخته شده است  .

 -1-7جانمایی و موقعیت
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خانه تاریخی مورد مطالعه ،مشهور به خانه صادقی در محله
اردوبازار الهیجان واقع است (شکل  .)9ورودی اصلی بنا در
جبهه شمال شرقی واقع است که به کوچه قدیمی سینما
ایران دسترسی دارد .ورودی جبهه جنوب غربی (مخصوص
خدمه) در کوچه محقق زاهد بوده که دسترسی مستقیم
به فضاهای داخلی را ممکن ساخته و امروز در اصلی تلقی
میشود .مجموعه در جنوب معبر قرار دارد و محوطه  در
جبهه شرق ،دارای باغچه مشجر و نیز حوضی به شکل
مستطیل است .قوسهای موجود در دیوار حیاط ،از انواع
دو ِر تمام و نیز پنج او ِ
هفت ُکند است (شکلهای  7و .)8

شکل  :7نقشه بافت مرکزی شهر الهیجان و موقعیت بنای مورد مطالعه برآن

شکل  :8پالن موقعیت ،قوس دیوار حیاط و حوض

غیر از تاالر یا شاه نشین که در پشت ایوان اصلی و در غرب
آن قرار داشته و یک طبقه است ،بقیه فضاها ( 10اتاق دیگر)
در دو طبقه ،بر روی کرسی چینی -به ارتفاع  1/4متر -و
بعد از کرسی -به ارتفاع  4متر تا زیر سقف -بنا شده است.
وجود ایوان در ضلع شرقی مشرف به حیاط با دو ستون

چوبی با مقطع شش و سرستون تراش داده شده ،سبب
تمایز این نما به عنوان نمای اصلی از دیگر نماها شده است.
سقف بنا چهارشیبه با دو خط الرأس ،دو پشته 9با صندوقه
چوبی و سفال سنتی است ( شکل .)9

شکل  :9پالنهای طبقات
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دو راه پله در دو هشتی با الگوی کشکولی 10در دو سوی
بنا ورود به اتاقهای طبقه اول را امکانپذیر میکنند .قوس
داخل اتاقها از نوع سه بخشی تند و کند و قوس داخلی
ایوان ،چهار بخشی تند است .شاهنشین چلیپایی در جبهه
غرب به دلیل وجود کجباران منطقه ،با ارسی بسیار زیبایی
با ترکیب چوب و شیشههای رنگي مسدود شده است .بنا در
سه جبهه شمال ،غرب و جنوب غالمگردش دارد .سازه بنا

دیوار باربر (گاه تا  80سانتی متر) است .تزیینات شامل انواع
تزیین بر چوب شامل مقرنس ،گره درودگران با شیشههای
الوان و نقاشی گل و مرغ بر درها و تزیینات گچی شامل
مقرنس گچی ،قطاربندی و نقش برجستههای گل و مرغ و
شکارگاه است .شاهنشین دارای هشت در است که دو در،
دارای نقش گل و مرغ  است.

شکل  :10نماهای شرقی و غربی بنا

 .8نقد و بررسی معماری
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مجموعه (شامل بنا و محوطه) ،دارای کشیدگی شرقی-
غربی  و محور کشیدگی پالن بنا ،در جهت شمالی -جنوبی
است که انتخاب مناسبی نیست ،چرا که جبهه غرب را
در معرض کجباران قرار میدهد .به نظر میرسد دلیل
این انتخاب موقعیت معبر و ترجیح معمار برای همنشینی
محوطه با بنایی به عمق متناسب (نسبت عرض به طول
بنا  1به  )1/3باشد .الهیجان به دلیل تراز عمومی نسبت
به شهرهای مرطوب منطقه جلگه ،از رطوبت کمتری
برخوردار است و احتماالً به همین دلیل بناها بهطور غالب
دارای گربه رو نیستند .در تراز اول (همکف) ،دسترسی
به اتاقهای شرقی ،از طریق ایوانی دارای تزیینات فراوان
امکانپذیر است .فضاهای این طبقه مطابق الگوی معماری

گیالن جهت پذیرایی از مهمانان و نیز نشیمن ساکنین
بوده است؛ حال آنکه دسترسی به اتاقهای غربی اعم از
شاه نشین و دو اتاق شمالی و جنوبی این جبهه از طریق
غالمگردش امکانپذیر است .اتاقهای تراز دوم دارای رف
و طاقچه برای نگهداری برخی وسایل و نیز برای استراحت
ساکنین بوده و از تزیینات کام ً
ال بیبهره است .در این بنا
جز چند پله آن هم برای دسترسی به ایوان ،این عنصر
نمود بیرونی ندارد و به نظر میرسد ساختار شکلی بنا در
نما ،کمتر تحت تأثیر معماری قاجار که تمایل به ظهور
پله طبقات دارد ،بوده است .فاخر بودن بنا و تزیینات آن،
نازل بودن کیفیت و نیز شکل پلههای قرینه در جوانب
شاهنشین ،مؤید ارجح بودن ماهیت خدماتی فضاهای
فوقانی است (شکل   .)11

شکل  :11پله طبقات

باتوجه به موقعیت و نوع طراحی ایوان ،پیشآمدگی بام
در ایوان باعث حبس هوا در زیر آن و در نتیجه افزایش
فشار هوا شده باعث وزش نسیم در داخل خانه میشود؛

بنابراین وجود سایبان با عمق زیاد در ایوان شرقی باعث
مطبوع شدن هوای شاه نشین در فصول گرم سال میشود
(شکل .)12

همنشینی الگوها در معامری خانههای تاریخی
شامره صفحه مقاله1-15 :

9

شکل  :12مکانیزم پیشآمدگی بام در جهت مکش هوا و ایجاد خنکای ایوان

نوع پنجره میتواند تأثیر قابل مالحظهای روی مسیر هوای
ورودی و مقدار خنککنندگی آن داشته باشد .آن چه
جایگاه بازشوها به خصوص پنجره را در جداره بنا حائز
اهمیت میکند ،سطح بازشو و مکان قرارگیری آن است.
پنجرههای روبرو و هم سطح باعث مکش هوا و در نتیجه

کوران خواهد شد .تغییر موقعیت پنجرههای روبرو ،موجب
انحراف مسیر جریان هوای داخلی شده که با توجه به
موقعیت بازشوی خروجی ،بر کیفیت و سطح پوشش
جریان هوا تأثیرگذار است (شکل .)13

شکل  :13مکش هوا و ایجاد کوران با تعبیه پنجرههای روبرو و همسطح
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ظرفیت حرارتی مصالح ساختمانی مورد استفاده در
جدارههای خارجی ،به شدت حرارت و نوسان روزانه
دمای هوای محل و همچنین به عملکرد و الگوی اشغال
فضاهای محصور شده به این جدارهها بستگی دارد
( .)Kasmaei,1984, p. 257دیوارهای ساختمان در طول
روز ،دوره گرم و سرد شدن را طی میکنند که دامنه
نوسان برای سطوح داخلی و خارجی یکسان نبوده و
در سطوح داخلی همیشه کمتر از سطوح خارجی است.
هرچه مقاومت حرارتی دیوار بیشتر باشد زمان به حداقل
و حداکثر رسیدن دمای سطوح داخلی نسبت به هوای
خارجی بیشتر به تأخیر میافتد این زمان تأخیری برای
چوب  1/3ساعت و برای آجر  12ساعت است (Kasmaei,
)1984, p. 34؛ در نتیجه عکسالعمل کند بنا در مقابل
وزش باد و تغییر دمای بیرون ،موجب تأخیر در خنک
شدن بدنه داخلی بنا میشود .با توجه به آنکه به طور
طبیعی بنا در روز گرم شده و در شب حرارت ذخیره شده
آزاد میشود ،این تأخیر عاملی بازدارنده در مقابل گرایش
به تبرید بنا ،در فصول گرم و مرطوب سال است .در این
اقلیم مصالح با ظرفیت حرارتی پایین تر و نیز ضخامت
کمتر (مانند دیوارهای چوبی که استفاده از آن در روستاها
رایج است) جواب مناسبتری به نیاز اقلیمی منطقه بوده
و آجر انتخابی ارجح برای اقلیم معتدل و مرطوب نیست.
ظاهرا ً انتخاب معمار ،میزان ماندگاری آجر و نیز تاب فشار

آن ،در مقابل بار سنگین مصالح باالدست از جمله طبقات،
سقف و نیز تزیینات ،نسبت به دیگر انواع مصالح ساختمانی
مانند چوب است .نسبت بازشوها در جبهه شرق 1به 1/6
در جبهه غرب 1به  2/3و در جبهههای شمال و جنوب
تقریباً 1به  3/2است و به نظر میرسد که معمار ،رفتار
حرارتی آجر (کندی بازپسدهی دما) را با تعبیه بازشوهای
کافی خصوصاً در جبهههای شمال و جنوب جبران نکرده
است؛ حال آنکه ماندگاری و تحمل باالی آجر با ایجاد
انواع بازشوها مانند در و پنجره به خصوص در مسیر وزش
باد مطلوب ،بسیار کارساز است.
ً
در معماری خانههای شهری گیالن ،فضاها عموما به دو
دسته اصلی قابل تقسیم هستند :فضاهای مکث ،زیستی
بوده ساکنین بنا زمان زیادی از شبانه روز را در آنها
سپری میکنند؛ بنابراین در طراحی این دسته از فضاها بر
تأمین نور و کوران تأکید فراوان میشود .فضاهای حرکت،
عمر استفاده کوتاهی دارند ،برای گذر از یک فضا به فضای
دیگر استفاده میشوند و دارای نور و کوران کافی نیستند.
این دسته فضاها عموماً خدماتی و در بطن بنا واقع بوده
و سهم چشمگیری در نماهای اصلی ندارند .با عنایت به
موارد گفته شده ،فضاهای بنای صادقی مشتمل بر چهار
دسته عمده است:
 .1این دسته فضاها ،در تراز اول قرار داشته و شامل ایوان
اصلی و شاه نشین است .با توجه به جانمایی آنها در مرکز

10
(محل تقاطع دو محور طولی و عرضی) ،سهم مهم ایوان
در رفتار اقلیمی بنا و نیز نوع تزیینات ،میزان اهمیت آنها

مشخص میشود .این دسته در رده فضای مکث قرار دارند
(شکل .)14

شکل  :14فضاهای دسته اول

 .2این فضاها ،در تراز اول واقع و شامل اتاقهایی است
که به دلیل جایگاه مناسب در بنا از نور و کوران مناسبی
برخوردارند؛ پشتیبان فضاهای ردیف اول بوده و از اهمیت

بسیاری برخوردار بوده چرا که برای استفاده روزانه ساکنین
کاربرد داشته و در رده فضاهای مکث قرار دارند (شکل
.)15

شکل  :15فضاهای دسته دوم
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 .3این دسته از فضاها ،نیز در تراز اول قرار داشته و
شامل فضاهایی است که به هیچ وجه از نور طبیعی و
کوران مناسب برخوردار نیستند .از لحاظ جانمایی در بین
فضاهای دسته اول و دوم قرار گرفته و به دلیل بهرهمندی
از امکان اتصال فضاها ،دارای درهای متعدد به فضاهای

مجاور هستند .وجود این درها ،امکان بهرهمندی از وزش
باد و چرخش هوا را در روزهای گرم سال میدهد .بنابراین
کیفیت طراحی این دسته از فضاها ،علیرغم عدم سکونت
افراد در آنها در پروسه ارتباط فضایی با اهمیت تلقی شده
و به همین دلیل فضای حرکت تلقی میشوند (شکل .)16

شکل  :16فضاهای دسته سوم

 .4این دسته از فضاها ،در تراز دوم قرار داشته و دارای نور
و کوران هوا نیستند .ابعاد این اتاقها ،تزیینات اندک آنها
و نیز نوع دسترسی به آنها حکایت از اهمیت کم آنها

دارد؛ چنان که از آنها فقط برای استراحت نيمروزي و نیز
برخی خدمات استفاده میشده است .این فضاها نیز در رده
فضاهای مکث قرار دارند (شکل .)17

شکل  :17فضاهای دسته چهارم

همنشینی الگوها در معامری خانههای تاریخی
شامره صفحه مقاله1-15 :

قرینگی در پالنها و نیز در نماها (پر و خالیها) مشهود
است؛ چنانکه حداقل یک محور که براساس آن عوامل
موجود به دو بخش کام ً
ال متناظر تقسیم شده مشاهده
میشود .در این میان محورهایی که به لحاظ وزنی عوامل
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مورد نظر را منقسم مینماید ،نیز دیده شدهاند .بنا هم در
پالن و هم در نماهای شرقی و غربی کام ً
ال قرینه است.
قرینگی پالن حول محور شرقی -غربی و هم محور با
کشیدگی کل مجموعه است (شکل .)18

شکل  :18پالنها ،نماها و نماهای داخلی (اتاقها) ،تناسبات پر و خالیها و قرینگی در آنها

نمای شرقی ایوان دارای تزیینات فراوان و نماهای جانبی
همین فضا ،یعنی بخش شمالی و جنوبی ایوان دارای
تزیینات کمتری است؛ چرا که این نماها کمتر در معرض
دید هستند .در حاشیه زیر سقف ،نقاشی به صورت کالژ
روی زمینه کاغذی به دیوار چسبانده شده و در حاشیه
سقف شاهنشین ،از نقش گل و مرغ و نیز قایق استفاده
شده که از ویژگیهای هنر دوره قاجار است .از ایوان دو در
به شاه نشین باز میشود که این نمونه از تغییر الگوی دوره

صفویه (تعبیه بازشوهایی با تعداد فرد) به الگوی قاجاریه
(زوج) حکایت دارد .دو ستون فاخر در نمای شرقی از
جنس چوب درخت «آزاد» وظيفه حمل بار سقف ایوان را
به عهده دارند .چوب این درخت نزد مردم گیالن از اهمیت
و تقدس برخوردار است .ساخت ستون از چنین چوبی
که خود نگهدارنده سقف و پایداری بیشتر بنا است ،کام ً
ال
توجیه پذیر است (( )Khakpour, 2017, p. 6تصویر.)19

شکل  :19انواع تزیینات در ایوان (دیوار جبهه جنوبی ،ورودی به شاه نشین ،ستون و کالژ حاشیه فوقانی دیوار
شرقی)
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در ساخت خفنگ درها ،از گره ،درودگران (شمسه شانزده)
استفاده شده و در حواشی طاق نماهای اضالع شمالی و
جنوبی ایوان ،اثر گل و مرغ گچی دیده میشود که در آن
دو مرغ که یکی از آنها شانه بسر است ،در اطراف گلی

کم پر ،در حال حرکت هستند .با توجه به ویژگیهای یاد
شده در هنر صفویه ،این نقاشی ،تحت تأثیر سبک آن دوره
ساخته شده است (شکل .)20

12
شکل  :20نماهایی از گرهچینی خفنگ در ایوان و نیز گچبریهای آن

بر بخش فوقانی مقرنسها ،نقش اسلیمی و بر پیشانی ایوان،
گچبری با مضمون سیمرغ (سیمرغ) در دو سوی مقرنسها،
بهصورت قرینه موجود است .با توجه به این که کل اثر دارای
حرکت بوده در ایجاد نقش ،از انواع مرغان مشخص در مرکز

اثر و از گیاهان تاک وگلهای سرخ ،نرگس و صد برگ در
حاشیه استفاده شده است .در بخش فوقانی این گچبریها
قطاربندی مشاهده میشود (تصویر.)21

شکل  :21گچبریهای ایوان

در اضالع شرقی و غربی بنا ،از پنجرههای ارسی استفاده
شده است .این ارسیها از انواع گره درودگران شمسه شش
و هشت تشکیل شده و  ارسی نمای غربی بنا (شاه نشین)

نسبت به نمای شرقی از تزیینات بیشتری برخوردار است
(شکل .)22

شکل  :22نمای داخلی ارسیها و درشت نمایی شمسه شش در ارسی شاهنشین
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تزیینات بر درهای شاهنشین شامل نقاشی الکی با رویه
ورنی و با مضمون گل و مرغ است که در آن گلهایی مانند:
زنبق ،صدبرگ با رنگهای متنوع دیده میشود .مرغها
بیحرکت و گلها برخی بر محور تقارن بصری و برخی

بر محور تقارن وزنی دیده میشوند که زمان ظهور این
موتیفها در دوره قاجاریه حکایت از تأثیر این سبک ،بر اثر
فوق دارد .یراقآالت مشبک و گلمیخهای موجود بر دماغه
درها ،آهنی است (شکل .)23

شکل  :23نماهایی از نقوش گل و مرغ بر درهای شاهنشین و یراق آالت درهای داخلی و خارجی بنا

تدر شاهنشین ،بخاری دیواری با سنگ دو تکه و هر تکه
یکپارچه تراشیده شده که در حاشیه تحتانی آن ،بیت

شعری با مضمون زیر حجاری شده است:

نظر كن آتشين گلهاي گلذار (!) بخاريرا                    كه در سوز و گداز آورده مرغان شكاريرا

همنشینی الگوها در معامری خانههای تاریخی
شامره صفحه مقاله1-15 :

که منظور از سوز و گداز مرغان شکاری ،گچبریهای نفیس
گل و مرغ بر پیشانی بخاری است؛ که با توجه به تزیینات
گچی خودرنگ در بنا ،به نظر میرسد این اثر بعدا ً رنگآمیزی
شده است .نقشه این طرح ،از الگوهای قاجار تبعیت کرده
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زیرا گیاهان در اثر فوق تابع محور تقارن هستند .مضمون اثر
بسیار ساکن است و گیاهان و پرندگان موجود ،دارای هویت
خاصی نیستند (شکل .)24

شکل  :24جانمایی بخاری دیواری و گچبری بر بخش فوقانی آن

 .9نتیجهگیری
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با ورود معماری قاجار به محدوده اقلیمی معتدل و مرطوب
در شمال ایران بسیاری از عناصر با اهمیت در ساختار بنا
که با اقلیم منطقه ارتباط تنگاتنگ داشتند؛ دگرگون شده
و یا رو به اضمحالل گذاشتند؛ مطالعه و نقد منزل مسکونی
صادقی در الهیجان با رویکرد تفحص در تأثیرات معماری
وارداتی قاجار بر معماری اقلیمی منطقه گیالن صورت
گرفت که نتایجی در باب تأثیر و تأثر دو مقوله بر یکدیگر
داشته است.
مطالعه خانه صادقی شامل دو شاخه اصلی است :معماری
و تزیینات .که در هر دو مورد از استادکاران زبده استفاده
شده و این امر ضامن ماندگاری بنا تا به امروز بوده است.
در بخش آغازین یعنی کالبد اصلی بنا ترکیب فضاهای پر
و خالی یعنی اتاقها و ایوان نشاندهنده آن است که بنا از
الگوهای چهارگانه تبعیت نمینماید و تابع الگوی متأخر با
ایجاد ایوان مرکزی است که از کارآیی مناسب اقلیمی (مانند
دیگر انواع) ،برخوردار نیست .آنچه بازدهی اقلیمی ایوان
خانه صادقی را مناسب جلوه میدهد ،عمق آن است که
وسعت پیشآمدگی سقف ،توانایی مکش هوا را دو چندان
نموده و هدایت باد به درون شاه نشین را میسر میسازد .به
نظر میرسد معمار بنا ،به دنبال پیروی از الگوی معماری
جدید ،از طراحی اقلیمی کام ً
ال صرفنظر ننموده بلکه تالش
وی در جهت تغییر شکل الگوی وارداتی و بهینهسازی آن با
توجه به بستر طرح است .انتخاب آجر به دلیل رفتار حرارتی
آن (کندی باز پسدهی دما) نیازمند تعبیه بازشوهای کافی
خصوصاً در جبهههای شمال و جنوب بوده است که معمار
از کنار این موضوع با تساهل عبور نموده و نسبت سطوح

باز به بسته در بدنهها به خصوص نماهای شمالی و جنوبی
گواه این ادعا است .به نظر میرسد عدم شناخت از واکنش
دیوار آجری در برابر دما و رطوبت ،باعث بیتوجهی نسبت
به تعادل تعداد پنجرهها در بدنه بنا شده است  .
از دیگر دالیل عدم تطابق کامل این بنا با معماری رایج دوره
قاجار را میتوان به عدم توجه به مرکزیت بنا با نمایانسازی
پله در نمای اصلی اشاره نمود .پله پر از تزیینات در نمای
بنا ،حاکی از اهمیت جایگاه اجتماعی مالک بنا و رفت و
آمدهای وی با دیگر افراد متمول و سیاستمداران بوده حال
آنکه در بنای فوق این تمایل به تظاهر در نما وجود ندارد؛
اما همانند اکثر ساختمانهای دوره قاجار از مصالح گل،
آهک ،لویی ،سنگ ،شیشه ،سفال و چوب استفاده نموده و
بام با سفال ،شیرسریها و دیوارآجری با اندود گچ به همراه
پنجرههای ارسی اجرا شده است .ستون با تعداد اضالع شش
و توجه به سرستونها از ویژگیهای معماری قاجاری است
که جنبه دعوتکنندگی در بنا و در نتیجه عمر تماشای
فضاهای عمومی مانند ایوان و شاه نشین را افزایش میدهد
از دیگر عوامل معماری قاجاری که در بنا ظهور پیدا کرده
وجود دودری و حوض مربع مستطیل است.
برای آراستن فضاهای خانههای سنتی دوره قاجار که شامل
دو دسته تزیینات حجمی (مانند :مقرنس ،رسمی بندی) و
تزیینات تقریبا مسطح (مثل :آجرکاری ،گچ بری ،آینه کاری،
نقاشی ،حجاری و کار با چوب) هستند ،بخش عمدهای از
این تزیینات مطابق با الگوی قاجار در این بنا مورد استفاده
قرار گرفته است .از دیگر هنرهای تزیینی دوره قاجار که
حکایت از تأثیرپذیری بنا دارد میتوان به پنجرههای ارسی،
طاقچهها و رفها ،درهایی با نقاشی گل و مرغ  و نیز حجاری
اشاره نمود ( جدول.)1
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خانه
صادقی

جانمایی
بنا

جدول  :1بررسی تطبیقی معماری خانه صادقی در دوره صفویه و قاجاریه
دیوار

معماری
اقلیمی

سقف

کرسی

ایوان

*

*

*

ستون

معماری
صفویه

*

معماری
قاجاریه
نامشخص

پله

تعداد
بازشوها

حوض

ارسی

*

*

گچبری نقاشی

*
*

*

*

حجاری

*
*

*

*

با توجه به جدول میتوان تأثیرپذیری تدریجی بناهای
گیالن ،از معماری دوره قاجار را دریافت .برای مردمی که
معماری کم تزیینات و راستگوشه با مصالح چوب داشتند
معماری پر طمطراق و پر از حشو و زوائد قاجاریه بسیار
جذاب مینمود .با نگاهی دقیق به کلیه عوامل موجود در
عمارت صادقی ،به نظر میرسد معماری خانههای شهری

گیالن ،به جای تأثیرپذیری کامل از نوعی معماری که برای
طبقه اعیان ،نشانههای فراوانی از تظاهر به تمول و تفاخر
داشت؛ تصمیم به تلفیق معماری اقلیمی گیالن و معماری
دوره قاجاریه گرفته است .بعدها ،با همهگیری الگوهای
ساخت و ساز قاجاریه و روشهای متأخرتر ،معماری اقلیمی
بهتدریج در سایه زیباییهای بزک کرده جدید ،رنگ باخت.

پینوشت
 .1فضایی سرپوشیده و نیمهباز مانند ایوان که در جلوی درگاه ورودی ساخته میشود و فضای دسترسی را از معبر متمایز میکند.
 .2تک هستهای متشکل از یک واحد مسکونی و دو هستهای مجموعهای متشکل از دو واحد تقریباً متمایز اما پیوسته است.
 .3فرو رفتگی و طاقچههای کوچکی که بر باالی طاقچههای اصلی میسازند و محل تزییناتی مانند :گچبری و آیینهکاری است.

 .4ظرفیت حرارتی یا ظرفیت گرمایی مقدار گرمایی است که واحد جرم برای باال بردن دمای یک درجه سانتیگراد به آن نیاز دارد.
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 .5نوعی اسکلت چوبی است که زمینهای برای اجرای سقف سفال پوش است.

 .6سفالها را بدون استفاده از مالت بهصورت خشکه چین روی هم قرار میدادند و فقط جلوی کار را با آهک و گل محکم میکردند.
 .7آجری که قبل از پخت بهصورت دلخواه برش و شکل داده شود.

 .8نوعی پنجره که باز شدن آن در راستای محور عمودی است و به عنوان یک عنصر تزییناتی مورد استفاده قرار میگرفت.

 .9طبقاتی کردن لبه بام با چوب .با این کار هر طبقه جلوتر از قبلی قرار میگیرد .این فناوری به غیر از طویل کردن تیر چوبی پوش
سقف و نیز افزایش طول کنسول ،مانع رسیدن آب باران به دیوارها شود (.)Khakpour, 2013, p. 91

 .10از انواع هشتی به صورت یک مستطیل که چهار گوشه آن پخ شده باشد.

همنشینی الگوها در معامری خانههای تاریخی
1-15 :شامره صفحه مقاله
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