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تاریخ دریافت: 91/7/6 
تاریخ پذیرش نهایی: 92/5/19

تطابق شاخصه های مسکن بومی گیالن با معماری مدرن غرب
علی یاران*- ارس مهران فر**

چکیده
در این مقاله نشان داده  می شود که معماری مسکن بومی گیالن و معماری دوران مدرن غرب با وجود ریشه های تاریخی، 
هم خوانی  این  از  آگاهی  و  داشته  زیادی  بسیار  مشابه  فرمی  متفاوت، شاخصه های  اساساً  اقلیمی  و  اجتماعی  فرهنگی، 
می تواند در فرآیند طراحی معماری مدرن شهری امروز که نیازمند هویت بخشی و پایداری اقلیمی، فرهنگی و اجتماعی 
است، همچون ابزاری مؤثر به کار رود. برای نیل به مقصود از روش بررسی تطبیقی شاخصه های این دو گونه معماری بهره 
گرفته می شود تا از طریق آن بتوان به شناخت ویژگی های مفهومی و کالبدی مشترک در این دو گونه معماری دست یافت. 
این مقاله دارای چهار بخش است که در بخش نخست عوامل مؤثر بر معماری مسکن بومی گیالن مانند شرایط اقلیمی، 
فرهنگی و معیشتی معرفی شده و پس از آن شاخصه های مسکن بومی گیالن و علل پیدایش هر یک بیان می شود. در 
بخش دوم به شناخت معماری مدرن و عوامل شکل گیری آن پرداخته می شود و شاخصه های معماری آن دوران مطرح 
برای هر دو گونه معماری به شناخت ویژگی های  با بررسی تطبیقی شاخصه های معرفی شده  می شود. در بخش سوم 
مشترک آن ها پرداخته می شود و در بخش آخر شامل جمع بندی و نتیجه گیری همخوانی شاخصه های بسیار به عنوان 

ابزاری برای تهیه چارچوب نظری طراحی معماری پایدار معاصر گیالن مطرح می شود. 

واژگان کلیدی: معماری مدرن، شاخصه های معماری، مسکن بومی گیالن.

* دکترای معماری از دانشگاه گالسکو انگلستان، دانشیار وزارت علوم تحقیقات و فناوری، تهران، ایران.
** کارشناسی ارشد معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران )نویسنده مسئول(.

Email: aras_mehranfar@yahoo.com
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مقدمه
معماری معاصر ایران در دستیابی به گونه ای معماری مدرن توأم با پایداری اقلیمی، اجتماعی و فرهنگی در بسیاری از 
موارد چندان موفق نبوده است. امروز بی هویتی معماری معاصر شهری ایران از چالش های جدی معماری و شهرسازی 
به  نه  برای مدرن سازی،  نبوده و در تالش  قاعده مستثنی  این  از  نیز  معماری معاصر شهری گیالن  معاصر است. طبعاً 
آرمان های معماری مدرن دست  یافته و نه هویت بومی و فرهنگی خویش را حفظ و بازتابانده است. شناخت شاخصه های 
و  ویژگی های همسو  با هم،  دو  آن  تطبیقی  بررسی  و  مدرن  معماری  آرمانی  نیز شاخصه های  و  منطقه  اصیل  معماری 
متضادی را نمایان می کند که در گام های بعدی برای دستیابی به راهکارهای طراحی معماری مدرن شهری در عین حفظ 

هویت و فرهنگ خویش ابزاری مفید خواهد بود.
مقاله حاضر با پیگیری دو پرسش کالن زیر شکل می گیرد:

شاخصه های معماری مسکن بومی گیالن و علت پیدایش هر یک چیست؟. 1
شاخصه های معماری مدرن غرب و علل پیدایش آن ها چه بوده است؟. 2

در نهایت بررسی تطبیقی شاخصه ها، همخوانی یا عدم همخوانی موارد ذکر شده را مشخص و زمینه را برای ارائه چارچوب 
مفهومی و کالبدی طراحی معماری معاصر شهری گیالن مهیا می کند.

در این پژوهش از دو طریقه  "مطالعه  منابع نوشتاری" و "مشاهده  و تحلیل نمونه های موردی" و در انتها "بررسی تطبیقی" 
برای نیل به مقصود بهره گرفته شده است. در بخش نخست مطالعه ، شرایط اقلیمی، فرهنگی و معیشتی مؤثر بر معماری 
مسکن بومی گیالن تشریح و پس از آن از طریق مشاهده  نمونه های موردی و نیز استخراج از منابع نظری شاخصه های 
این گونه از معماری تدوین می شود. در بخش دوم شرایط شکل گیری دوران مدرن و معماری حاصل از آن بررسی می شود 
و به طریق قبلی شاخصه های معماری مدرن نیز تدوین می شود. در بخش سوم شاخصه های معین شده به صورت تطبیقی 

در دو گونه  معماری مطرح شده و نقاط اشتراک و تمایز آن ها آشکار می شود.

1. معماری مسکن بومی گیالن

1-1- عوامل مؤثر بر معماری مسکن بومی گیالن
عوامل تأثیر گذار بر شکل گیری مسکن بومی گیالن را می توان در دو دسته کالن "اقلیمی" و "فرهنگی– معیشتی" در 
نظر گرفت. در ادامه شرایط اقلیمی این منطقه، نوع فرهنگ و معیشت مردم و تأثیرات آن بر معماری بومی گیالن به 

اجمال آورده شده است.
y Ghoba-( اقلیم معتدل و مرطوب کرانه جنوبی دریای خزر از پرباران ترین و  سرسبز ترین مناطق اقلیمی ایران است:

dian, 2006(. از جمله ویژگی های این اقلیم رطوبت زیاد هوا و اعتدال درجه حرارت آن است. دمای هوا در روزهای 
تابستان معموالً بین 25 تا 30 درجه  سانتی گراد و شب ها بین 20 تا 23 درجه  سانتی گراد و در زمستان معموالً باالی 
صفر است. در این منطقه، بارندگی بسیار زیاد و در تابستان به صورت رگبار است )Kasmai, 2003(. خصوصیات آب 

و هوایی این منطقه را می توان به صورت زیر بر شمرد:
الف( بارندگی زیاد در تمام فصول سال

ب( رطوبت نسبتاً زیاد در تمام سال
ج( اختالف کم درجه حرارت بین شب و روز

د( پوشش وسیع نباتی
تأثیر بارندگی زیاد و رطوبت باال بر فرم معماری این ناحیه شامل موارد زیر است:

الف( بام شیبدار
ب( ایوان یا غالم گردش در اطراف ساختمان

ج( فرم برون گرا
د( عدم وجود زیر زمین

ه( کف طبقه همکف باالتر از سطح طبیعی زمین
رطوبت بسیار نیاز به کوران هوا در فضاهای شهری را تقویت کرده و در نتیجه بافت شهری گیالن دارای خصوصیات 

زیر است:
الف( بافت باز و گسترده

ب( فضاهای شهری نسبتاً وسیع
ج( محوطه های با دیوار های کوتاه

)Ghobadian, 2006( کوچه های نسبتاً عریض )د
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y  فرهنگ و معیشت ساکنان گیالن: نوع معیشت گیالنی ها، کار و فعالیت دسته جمعی اهالی خانواده را به همراه
 Talebi,( ابریشم  باغات و در شهر ها درون کارخانجاتی همچون تهیه  سایر همسایگان در محیط عمومی مزارع و 
2009(، به صورت جمعی ایجاب می کند. دوشادوشی زنان و مردان در محیط کار، سطح برخورد های اجتماعی را باال 
برده و از پی آن میزان آگاهی را در تمامی اعضای خانواده به صورت یکسان افزایش می دهد. تأثیر چنین زندگی باز 
 Diba, 1993 & Bromberger,( اجتماعی در معماری مسکن به صورت گونه  معماری "برون گرا" تبلور یافته است
اقلیمی شکل  نیاز های آسایش  به  برون گرایی مسکن بومی گیالن که در پاسخ گویی  این رو شفافیت و  از   .)1991
با نیاز های مذهبی و فرهنگی این اقلیم نمی باشد )Khakpour, 2005(. از سوی دیگر از دوران  گرفته اند در تضاد 
صفویه به بعد گیالن به علت موقعیت خاص بازرگانی و نقش ارتباطی اش از طریق دریای خزر میان ایران، اروپا و 
روسیه مورد توجه قرار می گیرد. در گیالن شهر رشت از آن دوران به تدریج فرم شهری به خود می گیرد و توسعه 

 .)Nikouye, 2008( می یابد. بعد ها شاهد نفوذ معماری روسی نیز در میان خانه های اعیان هستیم

2-1- شاخصه های معماری مسکن بومی گیالن
شاخصه های مسکن بومی گیالن و علت شکل گیری هر یک در ادامه به اختصار بررسی می شود. در شکل 1 می توان عموم 

این شاخصه ها را مشاهده نمود .
y  برون گرایی : رطوبت بسیار زیاد معماری را واداشته تا برای بهره گیری از نسیم و ایجاد کوران هوا در اطراف خانه و

محوطه، شکلی برون گرا یابد. غالم گردش ها، ایوان ها به دور اتاق )تالر( و نحوه ساماندهی محوطه مسکونی، بیانگر 
این راهکار معماری است )Ghobadian, 2006(. از سوی دیگر نوع معیشت از نظر دسترسی سریع به مزارع و باغات و 
نیاز به نظارت دائم محوطه مسکونی و حفظ اموال، ارتباطی تنگاتنگ مابین محوطه و فضاهای اصلی مسکن به وجود 
آورده است. فرهنگ همراهی زنان و مردان در کنار یکدیگر در محیط عمومی بیرون از خانه مانند مزارع و باغات نیز 
اثر زیادی در کاهش محصوریت فضای مسکونی دارد )Khakpour, 2005(. این ساختار برونگرا در نحوه استقرار ابنیه 
مسکونی در شهر نیز دیده می شود. چنان که آدام اولئاریوس1 سیاح اروپایی در قرن 17 میالدی خانه های رشت را در 
میان درختان مستور توصیف می کند و جان بل سیاح دیگر اروپایی در قرن 18میالدی شهر رشت را دشت وسیعی 

.)Nikouye, 2008( می داند که خانه های پراکنده اش حالتی روستا وار به آن داده است
y  ارتباط با طبیعت: حاصلخیزی منطقه، وجود کشتزارهای وسیع در جلگه ها و جنگل های انبوه در نواحی کوهپایه ای

و کوهستانی، زمینه مناسبی بوده تا مسکن بومی این منطقه به خوبی از مصالح نباتی پیرامون خویش بهره برده 
)Ghobadian, 2006( و ارتباطی تنگاتنگ با طبیعت پیرامون برقرار سازد. به کارگیری مصالح نباتی و حتی استفاده از 
رنگ های شاد در مسکن بومی گیالن در جهت هماهنگی با طبیعت سرسبز، جنگل و دریا انجام می پذیرد. همچنین 

برون گرایی فرهنگی و ارتباط معیشت روزانه با محیط پیرامون، نیاز به برقراری پیوند با طبیعت را ایجاد می کند.
y  شفافیت: زندگی فرد گیالنی به مدت تقریباً نه ماه از سال بر روی تالر خانه، که فضایی نیمه باز، شفاف و در ارتباط

با طبیعت پیرامون و محوطه است، انجام می پذیرد )Diba, 1993(. ایوان یا تالر به عنوان آخرین الیه از نمای اصلی 
و فضایی با حداکثر تخلخل در خارجی ترین سطح خانه )Khakpour, 2006( محل اصلی اکثر فعالیت های روزمره 
زندگی است که در عین حال ارتباط با محوطه خانه و محیط عمومی را بر قرار می سازد. ساختار ایوان– اتاق که 
 Nikouye,( برگرفته از فرم روستایی مساکن گیالنی است در نمونه های مسکونی شهری نیز به وفور دیده می شود

.)2008
y  Khakpour,( "عدم تزئینات: "ظاهر ساده و هم شکل مساکن هر منطقه و پرهیز از تجمل گرایی و تزئینات فراوان

2006( یکی از موارد بارز در شمایل کلی مسکن بومی گیالن بر شمرده شده است. "در این معماری سادگی و ظرافت 
 Diba,( "به حد کمال رسیده و فرم های ساختمانی بر مبنای کاماًل عملکردی و در نهایت سادگی ساخته شده اند
1993(. "نمای خارجی خانه های قدیمی )شهر رشت( ساده و گاه آجری و بی هیچ تزئین خاصی بود." زیبایی معماری 
مسکن بومی گیالن در حاصل ترکیب دلنشین مصالح طبیعی است و زینت بر سطح نما نقش چندانی در آن ندارد. 

y  Bromberger,( تندیس گونگی بنا : در طراحی بافت مسکونی گیالن چیزی باعث استتار چشم انداز خانه نمی شود
1991(. همچنین لزوم دسترسی سریع به زمین و مزرعه، سبب شده واحد های مسکونی با تیپ و فرم خاص در میان 
مزارع و باغات بنا شوند. از این رو است که مساکن گیالن به صورتی ناهمگون در طبیعت و به مانند جزایر مسکونی 
در میان مزارع پراکنده اند. نوع حجم بنا و نمای آن در دل طبیعت و برون گرایی معماری موجب می شود هر بنا به 
تنهایی همچون اثر حجمی زیبایی به نظر آید. استفاده از اشکال ابتدایی و افالطونی نیز به تندیس گونگی آن کمک 
می کند. توصیف "خانه ای کنده شده از سطح زمین با شکیل ها، ستون های چوبی پیرامون اتاق ها و سقف شیبدار 
گالی پوش" )Memarian, 2011(. از یک مسکن روستایی بنایی تندیس گونه را در دل طبیعت شرح می دهد. این 

شاخصه به علت فرم روستاوار شهرها در ابنیه مسکونی شهری نیز دیده می شود. 
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y  و وجود ایوان در )Ghobadian, 2006( سُبکی: قرارگیری کف طبقه همکف مسکن در ارتفاعی باالتر از سطح زمین
الیه بیرونی نما، همچنین استفاده فراوان از چوب و عدم به کارگیری تزئینات زیاد موجب سُبک حس شدن مسکن 

بومی گیالن می شود. 
y  المان گونگی عناصر: "در خانه های شهری، پله های ارتباطی طبقات معموالً در داخل محدوده بسته قرار داشته

اما در اینجا پله خود به شکل یک المان معماری طراحی شده و هیچگاه مانند بناهای منطقه کویری ایران در درون 
 .)Diba, 1993( "جرزها مخفی نمی شود

y  بروتالیسم: نحوه به کار گیری مصالح نباتی بدون تزئینات، فرم طبیعی، نتراشیده و خشن در بخش های مختلف بنا
را می توان نوعی بروتالیسم در به کارگیری مصالح دانست. 

y  طراحی مدوالر پالن: پالن مربع پایه و اساس مسکن بومی گیالن است و با تغییر ابعاد مربع، توسعه و تکثیر آن و
یا تفکیک و کوچک شدن، فضاهای معماری شکل می گیرند. معموالً یک واحد مربع مبنای طراحی یک اتاق است 
و با تکثیر در امتداد شرقی – غربی به همراه ایوان مقابل آن پالن واحد مسکونی ایجاد می شود. این طراحی مدوالر 
متأثر از اجبار سازه چوبی و محدودیت های حاصل از آن بوده است. بعد ها و در ساختمان های آجری، محدودیت مربع 
گونه مدول تغییر می یابد و دست معمار باز تر می شود، هر چند که نظم خاص و مدوالر طراحی پالن ها در خانه های 

 .)Diba, 1993( اعیانی بسیار مشهود است
y  صداقت: صداقت در معماری بومی گیالن از آن روست که شکل فضاهای خارجی و همچنین فضاهای داخلی منازل

با جلوه های بدیع طبیعت و احساس های عاطفی و انسانی تلفیق یافته و حسی آرام را در انسان به وجود می آورد. 
برون گرایی، سادگی، عدم تزئینات و مبنای عملکردی اجزاء، حس صداقت در معماری این گونه  مسکن را تقویت 

می کند.
y  سادگی : "در این معماری سادگی و ظرافت به حد کمال رسیده و فرم های ساختمانی بر مبنای کاماًل عملکردی و

در نهایت سادگی ساخته شده اند. " )Diba, 1993(. پرهیز از تجمل گرایی و تزئینات فراوان در سادگی بناها نقشی 
اساسی دارد.

y  عملکردگرایی : هر آنچه که در فرم بناها دیده می شود، مبنای عملکردی دارد و عدم تزئینات در معماری بومی
.)Diba, 1993( گیالن بیانگر چنین امری است

y  .نمادگرایی: تأثیر جهان بینی قومی و نمادهای متأثر از آن به صورتی پنهان در طراحی مسکن بومی نقش دارند
دوگانه های متضاد "چپ-راست"، "پایین-باال" و "عقب-جلو" که گزینه اول در آن نمادی منفی و گزینه دوم نمادی 
مثبت است، محور های مهمی در طراحی ابنیه مسکونی هستند. به طور مثال، عقب بنا فضای ناپاک و مخفی خانه 
است و جلوی بنا پاک و ارزشمند برای نمایش به عموم، بخش پایین خانه معادل فصل سرما و نیز دوران سردی، 
پیری، کهولت و سستی است. اما بخش باالی خانه معادل فصل گرم، دوران عشق، شور و جوانی، زایش و زندگی 

.)Bromberger, 1991( است
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شکل 1: شاخصه های برونگرایی، شفافیت، عدم تزئینات ، ارتباط با پیرامون، سادگی، صداقت، مصالح طبیعی و غیره 
در ابنیه بومی و سنتی گیالن

)geomuseum.com باال راست(

شاخصه های بررسی شده در معماری مسکن بومی گیالن در کنار علل پیدایش هر یک به صورت مختصر در جدول 1 
گرد آوری شده است.

جدول 1: جمع بندی شاخصه های معماری مسکن بومی گیالن به همراه علل پیدایش آن ها

علل پیدایششاخصه های مسکن بومی گیالن

رطوبت زیاد اقلیم، نوع معیشت و پیوند آن با طبیعت پیرامون، فرهنگ کار زنان و برون گرایی
مردان در کنار یکدیگر

به کارگیری مصالح نباتی، پیوند معیشتی و بصری با طبیعتارتباط با طبیعت

پیوند معیشت روزانه با طبیعت، نیاز به نظارت بر اموال محوطه، ارتباط با فضای شفافیت
عمومی، ارتباط بصری با طبیعت پیرامون 

استفاده از زیبایی طبیعی مصالح، عملکردگرایی عدم تزئینات

لزومی معیشتی برای دسترسی سریع به مزارع و باغات، فرم خاص بنا به صورت تنها تندیس گونگی بنا
در دل طبیعت، فرم روستاوار شهرها

ارتفاع گرفتن از سطح زمین، وجود الیه سبک ایوان به دور خانه، عدم کاربرد تزئیناتسبکی
پله به عنوان المان خاص در نماالمان گونگی عناصر

عدم به کاربری تزئینات فراوان و وفاداری به شکل طبیعی مصالحبروتالسیم
محدودیت سازه چوبی و بعد ها سازه آجریطراحی مدوالر پالن

عدم تزئینات، برون گرایی، وفاداری به طبیعت صداقت
عدم تزئینات، مبنای عملکردی اجزاء، ادغام خالصانه با طبیعتسادگی

عدم تزئینات، مبنای عملکردی اجزاءعملکردگرایی
تأثیر مفاهیم جهان بینی قومی در طراحی مسکننمادگرایی
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2. معماری مدرن غرب

1-2- تعریف مفاهیم مبنا
تا ریشه عموم شاخصه های  ابتدا مفاهیم مدرن، مدرنیته، مدرنیزاسیون و مدرنیسم به صورت اجمالی تشریح می شوند 

معماری دوران مدرن که پس از آن مورد بررسی قرار می گیرد، ملموس تر باشد. 
y  و "اخیراً"  "امروز"،  معنای  به  و  شده  مشتق   Modo قید  از   Modernus التین  لفظ  از  مدرن  واژه   ریشه   مدرن: 

"به تازگی" است )Alipouryani, 2011(. واژه  "مدرن" از آغاز تا کنون مفهوم گذر از کهنه به نو را افاده کرده و در هر 
.)Bani Masoud, 2008( حال برای نشان دادن کیفیتی جاری است که با گذشته نیز تفاوت دارد

y  مدرنیته: این مقوله به یک معنی شیوه  نگرش انسان نو و جهان بینی وی به دنیا است که از سده پانزدهم میالدی
تا نیمه  سده  بیستم در غرب تکوین یافت. مدرنیته به تعبیری دوران پیروزی خرد انسانی بر باورهای سنتی، رشد 
اندیشه  علمی و خردباوری، افزون شدن اعتبار دیدگاه فلسفه نقادانه در کنار سازمان یابی نوین تولید و تجارت، و 
روند سلطه جامعه مدنی بر دولت است. مدرنتیه در پی تفکیک واقعیت از ارزش و تمایز ما بین حوزه های اخالقی و 
حوزه های نظری است. مدرنتیه آغاز حکومت عقل انسانی و باور به پیشرفت خرد وی است. چنین تفکری همراه با 
رشد اقتصادی، افزایش شهرنشینی، پیشرفت ابزار ارتباطی و اطالعاتی، خردباوری و تالش برای بخردانه کردن هر 
چیز در برابر سنت های تکرار شونده دوران کهن است )Alipouryani, 2011(. اصول و بنیاد های جهان بینی مدرن 
در ارتباطی ناگسستنی با یکدیگر هستند اما از میان آن ها می توان دو اصل مهم و جامع خردگرایی و انسان گرایی را 

.)Savoji, 2009( به طور ویژه بر شمرد
y  مدرنیزاسیون: این مفهوم اغلب برای بازگشت به مراحل توسعه اجتماعی که بر پایه صنعتی سازی استوارند، به کار

گرفته می شود. نوسازی یا مدرنیزاسیون، طیف گسترده ای از تحوالت اجتماعی اقتصادی است که به واسطه ی آن، 
اکتشاف ها و نوآوری های تکنولوژیک، پیشرفت های صنعتی و شهر سازی، شکل گیری دولت های ملی و جنبش های 
سیاسی انبوه ایجاد می شود. از سویی مدرنیزاسیون به معنای هماهنگ کردن یا به روز کردن یک چیز با نیاز ها یا 

.)Bani Masoud, 2008( شیوه های امروزی است
y  با جنبشی هنری از سبک های فرهنگی و زیبا شناختی مالزم  مدرنیسم: اصطالح مدرنیسم به مجموعه ای خاص 

مربوط می شود که حدود اوایل قرن بیستم میالدی شروع شد و تا نیمه دوم همین قرن، بر هنرهای گوناگون سلطه 
تاریخ هنر  از سویی دیگر جنبش های  از یک سو به فلسفه و فرهنگ دوران مدرن اشاره دارد و  داشت. مدرنیسم 
در یک صد سال میان 1850 تا 1950 را در بر می گیرد. مدرنیسم را می توان واکنش هنرمندان و نویسندگان به 
 Bani( موضوعاتی همچون روند صنعتی شدن، جامعه  شهری، جنگ، تحول تکنولوژی و ایده های نوین فلسفی دانست

 .)Masoud, 2008
y  معماری مدرن: سبک مدرن را می توان به عنوان یک جنبش تاریخی که در دوره ای خاص اتفاق می افتد و یا نقطه

به  نوزدهم شروع  پایان قرن  به معماری مدرن در  تاریخ معماری دانست. مفاهیم مربوط  تئوریک در طول  نظری 
پیشرفت کردند و تا نیمه های قرن بیستم تکامل شان به طول انجامید. سبک مدرن شیوه های سنتی و تاریخی را 
.)Capon, 2009( رد و به طور مداوم برای به کارگیری مفاهیم جدید از مقوله های اولیه فرم و کاربرد تأکید می ورزد

2-2- شاخصه های معماری مدرن غرب
شاخصه های معماری دوران مدرن که آن را از مجموعه معماری کهن و سنت گرا جدا می سازد، در ادامه به صورت زیر 

جمع بندی شده است. شکل 2 بیانگر این شاخصه ها در آثار معماری دوران مدرن است.
y  فراوان کاربرد  معماران،  سایر  و  دروهه  ون  میس  رایت،  آثار  در  طبیعت  دل  در  بنا  تندیس گونگی  برون گرایی: 

شیشه های یکدست و ایجاد حداکثر شفافیت در فضاها، برون گرایی در معماری مدرن را به نمایش می گذارد. ریشه 
این گرایش برای ادغام بیرون و درون معماری را می توان در جنبش های مدنی و کارگری، مبحث حقوق زنان کارگر 

در کارخانه ها و در کل تمایل به فعالیت ها و ارتباطات اجتماعی یافت.
y  ارتباط با طبیعت: گرایش به معماری ارگانیک در بسیاری از آثار دوران مدرن میل برقراری ارتباط با طبیعت را

نشان می دهد. همچنین کاربرد شیشه های سراسری برای ایجاد ارتباط ما بین فضای بیرون و درون معماری تأکیدی 
بر ارتباط با طبیعت است. فضای پیلوتی در زیر خانه به عنوان یکی از اصول معماری لوکوربوزیه، فضای سبز را تا زیر 

 .)Bani Masoud, 2010( خانه نفوذ می دهد
y  .آثار این دوران دیده می شود شفافیت: کاربرد فراوان شیشه و تالش برای پیوستگی درون و بیرون معماری در 

.)Bani Masoud, 2010( شفافیت یکی از شاخصه های سبک بین المللی در معماری دوران مدرن است
y  ،عدم تزئینات: طرد زینت و دکوراسیون یکی از شاخصه های مهم نهضت مدرن بود. پیشنهاد سالیوان به معماران
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 Capon,( دست کشیدن از تزئین ساختمان ها برای چند سال" بود و سنت الیا تزئین را حرفی چرند می پنداشت"
2009(. آدولف لوس تزئینات را باعث افزایش قیمت محصول و در عین حال تالشی بیهوده و نوعی پول دور ریختن 
 .)Hauffe, 2007( محسوب می کرد. همچنین کاهش تزئینات منجر به کاهش زمان تولید و افزایش دستمزد می شد
نمود این تلقی از بیهودگی تزئینات در عملکرد گرایی دوران مدرن، گرایشات مینیمالیستی آثار معماری و اصول سبک 

.)Bani Masoud, 2010( بین المللی نیز دیده می شود
y  تندیس گونگی بنا: درک بنای معماری به مثابه حجم و نه توده، سُبکی معماری حاصل از حذف تزئینات و کاربرد

شیشه، انتظام و قاعده مندی و بازگشت به اشکال اولیه که همگی از ویژگی های سبک بین المللی دوران مدرن هستند 
)Bani Masoud, 2010 & Hauffe, 2007(. بنای معماری را به مثابه تندیسی زیبا و خالص می سازند. از سوی دیگر 
از آثار مدرن مانند خانه آبشار رایت و تأثیر تخیل، عاطفه و احساس در معماری به  گرایش ارگانیک در بسیاری 
تندیس گونگی بنا می افزاید. در مدرن متأخر نیز تندیس گونگی در بعضی آثار معماری همچون کلیسای رون شان 

.)Ghobadian, 2007( لوکوربوزیه دیده می شود
y  سُبکی: در پی مدرنیزاسیون و پیشرفت تکنولوژی، محصوالت به سمت سُبک شدن، کاهش جرم و حذف زوائد سوق

داده می شوند. آن چنان که مار کس نیز بیان می دارد "هر آنچه سخت و استوار است دود می شود و به هوا می رود" 
که بعد ها همین جمله به شعار مشهور عصر مدرنیزاسیون تبدیل شد )Berman, 2002(. در معماری نیز پیلوتی و 
آزادی بنا از سطح زمین در اصول لوکوربوزیه، حذف تزئینات از نما و کاربرد وسیع شیشه در سبک شدن معماری 

مؤثر بوده است.
y  المان گونگی عناصر: لوکوربوزیه پله را در کلیت خود به عنوان المانی زیبا در بنا به کار می برد. حذف تزئینات در

کنار عملکردگرایی، زیبایی شناسی مدرن را به سمت المان سازی خود اجزای معماری سوق می دهد.
y  بروتالیسم: در معماری مدرن متأخر، نمایش بتن و سطح خشن آن به دور از تالش برای تلطیف زمختی ذاتی مصالح

بروتالیسم نام گرفت. در این سبک اجزاء و سازه  ساختمان خصوصاً تیرها به صورت اغراق آمیز همانند یک قلعه  مدرن 
.)Ghobadian, 2007( نمایش داده می شود

y  پالن آزاد: به کمک تکنولوژی مدرن و سیستم سازه ای تیر، ستون و اسلب، قید و بند ها از طراحی پالن برداشته شده
و معماران مدرن قادر به طراحی آزاد پالن در فضای داخل شدند. طراحی پالن آزاد در آثار بسیاری از لوکوربوزیه، 
 Ghobadian,( میس ون دروهه، رایت و غیره دیده می شود. یکی از اصول معماری لوکوربوزیه طراحی پالن آزاد است

.)2007 & Bani Masoud, 2010
y  صداقت: اساساً بسیاری از تفکرات حاکم بر معماری دوران مدرن در پی ایجاد صداقت و خلوص در معماری، در برابر

ارزش های معماری گذشته همچون نماد گرایی، رمز و راز گونگی است. شفافیت در فضا، کاربرد فراوان شیشه در نما، 
تالش برای ادغام بیرون و درون معماری، حذف تزئینات و تندیس گونگی بنا و نمایش آن صداقت را به عنوان اصلی 

ارزشمند در معماری مدرن معرفی می کند.
y  Hauffe,( بود."  "برای رایت گشودگی فضای داخلی و سادگی مصالح به معنای دموکراسی و فرد گرایی  سادگی: 

2007(. استفاده از هندسه ساده و ابتدایی، عدم کاربرد تزئینات و گرایش به مینیمالیسم سادگی معماری این دوران 
را به ارمغان می آورد.

y  عملکردگرایی: یکی از مهمترین پارادیم های دوران مدرن عملکرد گرایی است. تا آن جا که لویی سالیوان فرم را تابع
عملکرد معرفی کرده است )Bani Masoud, 2010(. همچنین یکی از اصول نه  گانه  معماری ارگانیک رایت، یکی شدن 

 .)Ghobadian, 2007( فرم و عملکرد است
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شکل 2: شفافیت، سبکی، صداقت، برونگرایی، عدم تزئینات، المان گونگی، ارتباط با طبیعت و غیره در معماری دوران 
مدرن غرب

)e-architect.co.uk , greatbuildings.com(

شاخصه های معرفی شده در معماری مدرن غرب و علل پیدایش هر یک در جدول 2، گردآوری شده است.

جدول 2: جمع بندی شاخصه های معماری مدرن غرب به همراه علل پیدایش آن ها

علل پیدایششاخصه های معماری مدرن غرب

تمایل به صداقت در معماری، عریان ساختن، کاربرد شیشه، ارتباط درون با بیرون برون گرایی
معماری

ارتباط درون با بیرون معماری، تفکر ارگانیک، کاربرد شیشهارتباط با طبیعت
ارتباط درون با بیرون معماری، سیالیت فضا، کاربرد شیشهشفافیت

بیهودگی و بی ارزشی تزئینات، معیار های جدید زیبایی شناختی، عملکرد گرایی عدم تزئینات
تأکید بر حجم به جای جرم، استفاده از اشکال پایه افالطونی، زیبایی ساختار تندیس گونگی بنا

تفکر خالص سازی و سُبک نمودن، شفافیت فضا، کاربرد شیشه، حذف تزئینات، فضای سُبکی
پیلوت.

پله به عنوان المان زیبا، زیبایی ساختاری و عملکردی اجزاء و معماریالمان گونگی عناصر
زیبایی طبیعت مصالح و حذف تزئیناتبروتالسیم
آزادی دیوار ها از سازه به واسطه فناوری جدید سازه ایپالن آزاد
عدم تزئینات، برون گرایی، عریانی، زیبایی ساختار و عملکردصداقت
عدم تزئینات، عملکرد گرایی، تفکر مینیمالیستیسادگی

تفکر حاصل از انقالب صنعتی، بی ارزشی تجملعملکردگرایی

3. بررسی تطبیقی شاخصه های مسکن بومی گیالن و معماری مدرن غرب
نشان  فرمی  نظر  از  را  بسیاری  معماری مدرن غرب همخوانی های  و  بومی گیالن  تطبیقی شاخصه های مسکن  بررسی 
می دهد که البته از نظر محتوایی و علل پیدایش تمایزات بسیاری دارند. بر اساس شاخصه های مشترک مطرح در این مقاله 

نزدیک به 80 درصد شاخصه های این دو گونه معماری از نظر فرمی به یکدیگر نزدیک هستند. 
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جدول 3: بررسی تطبیقی شاخصه های مسکن بومی گیالن و معماری مدرن غرب

مسکن علل پیدایش
معماری شاخصهبومی گیالن

علل پیدایشمدرن غرب

رطوبت زیاد اقلیم، نوع معیشت و پیوند 
آن با طبیعت پیرامون، فرهنگ کار زنان و 

مردان در کنار یکدیگر
+برون گرایی+

تمایل به صداقت در معماری، عریان 
ساختن، کاربرد شیشه، ارتباط درون با 

بیرون معماری
به کارگیری مصالح نباتی، پیوند معیشتی و 

ارتباط با +بصری با طبیعت
ارتباط درون با بیرون معماری، تفکر +طبیعت

ارگانیک، کاربرد شیشه
پیوند معیشت روزانه با طبیعت، نیاز به 
نظارت بر اموال محوطه، ارتباط با فضای 
عمومی، ارتباط بصری با طبیعت پیرامون

ارتباط درون با بیرون معماری، سیالیت +شفافیت+
فضا، کاربرد شیشه

استفاده از زیبایی طبیعی مصالح ، 
بیهودگی و بی ارزشی تزئینات، معیار های +عدم تزئینات+عملکردگرایی 

جدید زیبایی شناختی، عملکرد گرایی 
لزومی معیشتی برای دسترسی سریع به 
مزارع و باغات، فرم خاص بنا به صورت 
تنها در دل طبیعت، فرم روستاوار شهرها

تندیس گونگی +
تأکید بر حجم به جای جرم، استفاده از +بنا

اشکال پایه افالطونی، زیبایی ساختار 

ارتفاع گرفتن از سطح زمین، وجود الیه 
سبک ایوان به دور خانه، عدم کاربرد 

تزئینات
+سبکی+

تفکر خالص سازی و سبک نمودن، 
شفافیت فضا، کاربرد شیشه، حذف 

تزئینات، فضای پیلوت.

المان گونگی +پله به عنوان المان خاص در نما
پله به عنوان المان زیبا. زیبایی ساختاری +عناصر

و عملکردی اجزاء و معماری
عدم تزئینات فراوان، وفاداری به طبیعت 

زیبایی طبیعت مصالح و حذف تزئینات +بروتالسیم+مصالح

آزادی دیوار ها از سازه به واسطه +پالن آزاد-
تکنولوژی جدید 

طراحی پالن +محدودیت سازه چوبی و بعد ها سازه آجری
-مدوالر

عدم تزئینات، برون گرایی ، وفاداری به 
عدم تزئینات، برون گرایی ، عریانی، زیبایی +صداقت+طبیعت 

ساختار و عملکرد
عدم تزئینات، مبنای عملکردی اجزا ، ادغام 

عدم تزئینات، عملکرد گرایی، تفکر +سادگی+خالصانه با طبیعت
مینیمالیستی، 

تفکر حاصل از انقالب صنعتی، بی ارزشی +عملکردگرایی+عدم تزئینات، مبنای عملکردی اجزا
تجمل

تأثیر مفاهیم جهان بینی قومی در طراحی 
-نمادگرایی+مسکن

* عالمت مثبت )+( و منفی)-( به ترتیب بیانگر وجود یا عدم آن در گونه معماری بررسی شده است.
** سه ردیف دارای رنگ، نشان دهنده  عدم همخوانی شاخصه در گونه های معماری بررسی شده است.

در جدول 3، چهارده شاخصه  معماری آورده شده و براساس آن مسکن بومی گیالن و معماری دوران مدرن غرب به صورت 
تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته اند. در این جدول یازده شاخصه  مشترک در هر دو گونه  معماری دیده می شود که البته 
علل وجودی آن ها متفاوت است. مسکن بومی گیالن بر آمده اقلیم، فرهنگ و معیشت گیالنی و معماری مدرن حاصل 
خرد باوری جنبش مدرن، انقالب صنعتی، مدرنیزاسیون و پویش های اجتماعی است. اما آنچه که حائز اهمیت است نزدیکی 
معماری این دو دنیای متفاوت در بسیاری از ویژگی های مفهومی و کالبدی است. با وجود تفاوت اساسی زیست جهان این 
گونه های معماری، می توان ریشه های مشترکی را میان فرهنگ و معیشت گیالنیان و آنچه که در مدرنیزاسیون و روند 
انقالب صنعتی غرب شکل گرفت، پی گیری کرد. در هر دو جامعه که بستر معماری خویش است، نقش زنان و کار آن ها در 
محیط های عمومی که سبب افزایش آگاهی ها، مطالبات برابر و همچنین تحرکات اجتماعی و در نهایت برون گرایی است 
اثر پر رنگی در شاخصه های هر دو گونه معماری مانند شفافیت، برون گرایی، صداقت و غیره گذاشته است. از سوی دیگر 
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توجه به طبیعت و تفکر ارگانیک موجب پیدایش شاخصه های دیگری چون عملکرد گرایی، حذف تزئینات و بروتالیسم در 
به کارگیری مصالح و ارتباط با طبیعت شده است.

سه مورد تفاوت نیز در جدول دیده می شود که دو مورد آن مربوط به طراحی پالن است. پالن مدوالر و محدود به واسطه 
سازه سنتی در مسکن بومی گیالن با طراحی آزاد پالن در معماری دوران مدرن غرب تفاوتی اساسی دارد که علت آن 
بحث فناوری است. نمادگرایی شاخصه  متمایز دیگری است که بیانگر وابستگی مسکن بومی گیالن به جهان بینی قومی و 
سنتی مردمان خویش است، در صورتی که معماری مدرن در تالش برای سنت ستیزی، هر آنچه که به گونه ای نماد، راز 

و رمز است را حذف می کند.
به آرمان های  نه  از حیث محتوایی و مفهومی  ایجاد کرده که  را  مسیر مدرنیزاسیون در معماری گیالن نوعی معماری 
معماری مدرن نزدیک است و نه اثری از ویژگی های بومی و هویتی گیالنی در آن دیده می شود. طبیعتاً هدف امروزی 
معماری معاصر شهری گیالن نه بازسازی معماری بومی خویش در قالب های سنتی و نه رسیدن به آرمان های معماری 
سبک مدرن غرب است. در نتیجه برای دستیابی به معماری مدرن معاصر گیالن که از حیث پایداری اجتماعی، اقلیمی و 
فرهنگی نیز غنی باشد، بهره گیری مفهومی و فرمی از همخوانی های مشخص شده در بررسی تطبیقی می تواند بخشی از 

چارچوب نظری مناسبی را برای طراحی معماری ایجاد نماید.

4. جمع بندی و نتیجه گیری
مسکن بومی گیالن که معماری آن متأثر از اقلیم معتدل و مرطوب، فرهنگ اجتماعی برون گرا و معیشتی خاص است، 
شاخصه های معمارانه مشترکی با معماری مدرن غرب دارد. این نمود های مشترک شامل برون گرایی، ارتباط با طبیعت، 
شفافیت، عدم تزئینات، تندیس گونگی بنا، سبکی، المان گونگی عناصر، بروتالیسم، صداقت، سادگی و عملکرد گرایی است. 
با آن که علل پیدایش این شاخصه ها، در دو طیف معماری بررسی شده متفاوت هستند، اما از نظرگاه اجتماعی و فرهنگی 
می توان عوامل مشترکی را در الیه های نهان تر هر دو شناسایی کرد. به طور مثال نوع معیشت گیالنی که زنان را در 
کنار مردان و به همراه سایر اهالی محله قرار می دهد، موجب افزایش سطح آگاهی و در پی آن مقام و منزلت اجتماعی و 
شخصی برای زنان می شود. از این رو توقع زن گیالنی در عرصه های مختلف زندگی به دلیل مشارکت باالیش در فعالیت ها 
فراتر از زنان سایر نواحی ایران است. از طرفی در انقالب صنعتی عرصه کار برای زنان و کودکان در کارخانه ها بازتر شد 
و در پی آن جنبش های کارگری و احقاق حقوق کارگران پیدا شد. سطح آگاهی کارگران زن و مرد باالتر رفت و نیازهای 
رفاهی و حقوق مدنی خود را طلب کردند. در هر دو مورد تمایل بیشتر به زندگی و فعالیت اجتماعی موجب گرایش به 
برون گرایی، شفافیت و صداقت در معماری می شود. بررسی سایر ریشه های شاخصه های مشترک معماری مدرن و مسکن 
بومی گیالن، نیازمند پژوهشی عمیق و همه جانبه است که از دغدغه  این مقاله خارج است. اما شناخت مفهومی و کالبدی 
به  بازخوانی آگاهانه و عمیق تر سیر سنت  به  با معماری مدرن غرب،  شاخصه های مسکن بومی گیالن و همخوانی آن 
مدرنیته در معماری صد سال اخیر گیالن و نیز تهیه چارچوب نظری برای طراحی معماری معاصر شهری مفید خواهد بود.

پی نوشت
1. Adam Olearius
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