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   Abstract     چکیده

هر بستر و منطقه ای دارای شرایط، اصول و قواعدی است که در شکل گیری 

بخش های متفاوتی چون  شامل این عواملمعماری آن منطقه تاثیرگذار است. 

جنبه های تاریخی، جغرافیایی و فرهنگی می شود. در بررسی این جنبه ها 

عوامل و اصول کیفی نقش بسیار مهمی دارند. این اصول چون زیرشاخه های 

این جنبه ها عمل می کنند و در ساختار آن ها تاثیر می گذارند. اما امروزه با 

معماری کمتر به این جنبه ها پرداخته  توجه به مدرنیزاسیون و جهانی سازی

می شود و رو به فراموشی هستند. در حالی که پرداختن به این امور بسیار 

مهم و حائز اهمیت است و منجر به پیوند و همخوانی معماری و بستر خود 

می شوند و عدم هماهنگی بین این دو موجب از هم گسیختگی و ناهمخوانی 

یافتن اصول کیفی است. این اصول به ارتباط  می شود. هدف از این پژوهش

و هماهنگی بین معماری و منطقه ی خود کمک کرده و موجب به وجود 

آمدن احساس خوشایندی در مخاطبان و کاربران می شود. روش تحقیق 

توصیفی و تحلیلی  است و روش گردآوری اطالعات مطالعه ی کتابخانه ای و 

ل کیفی و زیرشاخه های آن به نحوی میدانی است. در این پژوهش به اصو

پرداخته شده است که بتوانند خط اتصالی مابین معماری و جنبه های 

 محیطی و زمینه ای آن باشد.

 

 Every context and region has conditions, principles and rules 
that affect the formation of the architecture of that region. 
These factors include different sections such as historical, 
geographical and cultural aspects. Qualitative factors and 
principles play a very important role in examining these 
aspects. These principles act as sub-branches of these aspects 
and affect their structure. But today, due to the 
modernization and globalization of architecture, less 
attention is paid to these aspects and they are being 
forgotten. While addressing these issues is very important 
and leads to the connection and harmony of their 
architecture and context, and the lack of coordination 
between the two leads to disunity and inconsistency. The 
purpose of this study is to find qualitative principles. These 
principles help to connect and coordinate between the 
architecture and the area and create a pleasant feeling in the 
audience and users. The research method is descriptive and 
analytical and the data collection method is library and field 
study. In this research, qualitative principles and its sub-
branches have been studied in such a way that they can be 
the connecting line between architecture and its 
environmental and contextual aspects. 

    کلمات کلیدی

 کیفیات محتوایی، طراحی راهبردی، طراحی راهبردی فضایی.
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  مقدمه  -1

 یفیاتک یراتاز تاث یشود تا به گوشه ا یمقاله تالش م یندر ا

پژوهش  یناشاره شود.در ا یالنیگ یساختمان ها یبر معمار ییمحتوا

با توجه به  یالنگ یمعمار یجز به جز عناصر سازنده  یحبه تشر

توان گفت تفاوت  یشود، م یپرداخته م ییمحتوا یفیاتک یراتتاث

در  ییمحتوا یفیاتنوع نگرش به ک درمقاالت  یرمقاله با سا ینا

از عوامل  یکی ییمحتوا یفیاتک یق،تحق یناست که در ا یمعمار

 شود. یدر نظرگرفته م یبوم یدر معمار یرگذارمهم و تاث یاربس
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 مسئله بیان

 یخی،تار یاز جمله جنبه ها ییجنبه ها یدارا یو بستر ینهزم هر

د اگر قرار باش ینمختص به خود است. بنابرا یاییو جغراف یفرهنگ

در شکل ها و موضوعات  یدجامعه حفظ شود با یو تداوم فرهنگ یتهو

 یکالبد یها یژگیبه و یو اجتماع یفرهنگ ی،مختلف از جمله هنر

است که در هر  ییها ینهزم ینمهم تر هاز جمل یتوجه شود. معمار

 ی،ساز یو جهان یزاسیوناما با توجه به مدرن یردگ یشکل م یبستر

 یکنواختیمورد توجه قرار گرفته اند که به  یاز معمار ییجنبه ها

مسئله موجب اختالل  ینپردازند. ا یساختمان ها در مناطق مختلف م

بر  یناموزون ختیروانشنا یراتجوامع مختلف شده و تاث یدر زندگ

 روان افراد خواهد گذاشت.

 موضوع اهمیت

و بستر خود با توجه به  یمعمار ینارتباط ب یموضوع به چگونگ این

 یموضوع نقش دارند، م ینکه در ا یمتعدد یها یرشاخهها و ز ینهمز

دو وجه  ینا ینب یاتصال یتوانند راه ها یم ییمحتوا یفیاتپردازد. ک

گرفته شدن موجب انحطاط و زوال  یدهباشند که در صورت ناد

 شوند. یدر جوامع م یروانشناخت هایجنبه  یتیو هو یفرهنگ

 یقتحق یشینهو پ ادبیات

 یفیسطوح ک یبه بررس یمعمار ی یهنظر ینشلنگ در کتاب آفر جان

کتاب  ینپردازد در ا یم یاز روانشناخت ییپردازد و به جنبه ها یم

 ینآن اشاره شده است. ا یرگذارو عوامل تاث یراتبه وجه معنا و تاث

است. به  یدجد ییعملکردگرا یهنظر ی یهکتاب که بر مبنا و پا

 پردازد. یانسان م یبرا حیطرابراساس  یطراح یچگونگ

 یمکان و کالبد بر روان افراد م یراتشهر به تاث یمایدر کتاب س لینچ

مکان  ینب یزکه عامل تما یتنامد. هو یم یتعامل را هو ینپردازد و ا

 یکالبدها یراز سا یمکان یطیکالبد مح ییشود و موجب شناسا یها م

 شود. یم یطیمح

موثر بر  یمولفه ها ییشناسا یزاده در مقاله  یو غالمعل صفرنژاد

 یبناها یحس تعلق شهروندان در طراح یششهر وافزا یتهو یارتقا

فرم و محتوا  ین:شهررشت(، به ارتباط بی)مطالعه مورد یفرهنگ یادار

 یابند یمعنا م یکدیگرجنبه ها با  ینا ینکهپرداخته اند و با اشاره به ا

 و احساس تعلق در مکان پرداخته اند. شهر یتارتقا هو ایه یوهبه ش

 یبرا یروزو کاربرد آن شناخت د یبوم یمعمار یدر مقاله  ربوبی

بر انسان  یکالبد یطمح یراتتاث یبه بررس ی،بوم یامروز و فردا معمار

در هر  یریشود که فرد با قرار گ یمقاله اشاره م ینپردازد، در ا یم

 یخود شناسنامه ا یه گذشت یذهن یبا توجه به داده ها یطی،مح

 یفیکه برداشت ک یردگ یم یجهساخت. و نت اهدخو یطآن مح یبرا

 ارتباط دارد. یو یگذشته  یذهن یبه باورها یاز معمار یو

 یدهنده  یلبه عناصر تشک یالندر کتاب گ ینیو گل ام صارمی

 ینا یدهنده  یلتشک یکنند و ساختارها یاشاره م یالنگ یمعمار

 کنند. یم یربرند و تفس یرا نام م یمعمار

 اهداف پژوهش

 یبه  عوامل و جنبه ها یابیو دست  یافتپژوهش باز  یناز ا هدف

 ینکته که معمار یناست و با اشاره به ا یگذار بر معمار یرتاث یفیک

جنبه  ینا یمتعدد متاثر است، به بررس یها ینهاز بستر خود در زم

بر  ینو همچن یکدیگرجنبه ها بر  ینمکمل ا یراتها پرداخته و تاث

ساختمان  یناشاره شده است. تا ا یالنگ ی قهمنط یبوم یمعمار

سپرده  یو به فراموش یدهبا اصالت و قدمت باال به نظر همگان رس یها

بهره برده و با آن  یلاص یمعمار ینبتوانند از ا یزن یندگاننشود تا آ

 د را انجام دهد.مقاله نقش کوچک خو یناست ا یدآشنا شوند، ام

 پژوهش یها فرضیه

بناها  ییبر بهبود عملکرد و کارا ییمحتوا یفیاترسد که ک ینظر م به

 یطراح یو بستر یطدر مح ییجهت که هر بنا ینو از ا یرگذارندتاث

مختص  یها و جنبه ها یژگیو یدارا یطیشود و هر مح یو ساخته م

 یازمورد ن ییحتوام یفیاتجنبه ها و ک ینا ینبه خود است. ارتباط ب

 است. یتحائز اهم یمعمار یهر بنا یدر طراح

شکل گرفته وخود را با آن همراه و  یهمواره در بستر معماری

و عدم  یمعمار یساز یجهان ی،کند، در جوامع امروز یهماهنگ م

دو امر مهم از هم شده است. حال  ینا یموجب جداساز یزیبرنامه ر

معنا بوده است. و از آن  یدو بدون هم ب ینا یفذکر کرد که تعر یدبا

 یاییو جغراف یفرهنگ یخی،وجه، تار چند یدارا یکه هر بستر ییجا

 ینا یریشکل گ یبر نحوه  یراتیوجه ها تاث یناز ا یکاست هر 

 گذارند. یم ییمحتوا یفیاتک

 یقتحق روش -2

 یلو تحل یفیتوص یقبوده و روش تحق یاز نوع کاربرد یقتحق این

است و  یدانیو م یاطالعات کتابخانه ا یمحتواست، روش گردآور

 یبوم یاز خانه ها یتعداد یقتحق یندر ا یبررس یمورد ینمونه 

و  یاسراکدوسرا و ک یشکاننک،سده، و یده،از جمله نو ییروستاها

 یمنطق یاسو ق یابیارز یقاز طر دهکرباسده است و اطالعات حاصل ش

 گردند.  یم یلتحل

 ییمحتوا کیفیات -3

 ییها یطفضاها و مح یهدف طراحان معمار، طراح ینکهتوجه به ا با

 یتیاز اهم یفیک یجنبه ها ینروز افراد است، بنابرا یازهایمطابق با ن

جنبه ها به حفظ بقا، احساس  ینبرخوردارهستند. در واقع ا ییباال

 یقاز طر یفیاتک [.1] کنند یافراد کمک م یباییو ز یتعزت، امن

 یهرشبرگ دارا یشوند. و معنا به گفته  یانسان درک م وسطمعنا ت

 ی،و عاطف یاحساس ی،ارجاع ی،ظاهر یپنج سطح است: معنا

اثر  یکانگاره و  یک یانآگاهانه م ی. معنا تداعیزیو تجو یابانهارزش

 یطحاکم بر مح یساختار یاز الگو یرویپ یکه به جا یاست به نحو

پژوهش به چند  یندر ا [.1]ندک یم یهعناصر و اجزا تک یبر معنا

و  یو عاطف یاحساس ی،ارجاع یشود، به معان یمعنا اشاره م یجنبه 

 ینمدنظر ا یزیو تجو یابانهارزش یمعان یبترت ین. به ایظاهر یمعنا

 یروزیپ یاگذشته، جنگ  یادآوریبه  یارجاع ی. معانیستندپژوهش ن

حواس  یکارزش ها و باورها و تحر یادآوریو  یینمادگرا یقو... از طر

که از گذشته  یمیمعناها و مفاه یادآوریمعنا با  ینپردازد. در ا یم

و حوادث و..( که  یدادهارو ی،)خاطرات جمعیرندگ یسرچشمه م

 یاحساس ها یجادملت هستند به ا یاقوم  یکمختص و منحصر به 
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تن احساس تعلق و زنده نگه داش یت،ارزشمند چون عزت نفس، امن

 پردازد. یفرهنگ م و یتهو

توان  یمخاطبان م یها یازتوجه به سوال مطرح شده در رابطه با ن با

 یازهاین یدارا یزیولوژیکیف یازهایگفت که انسان عالوه بر ن

توان به برآوردن  یم یروانشناخت یازهایهست. از ن یزن یروانشناخت

نسان به انسان اشاره کرد، ا یتبه هو یتحس تعلق و اهم ینو تام

 یازمندو ن یردپذ یم یراست و از آن تاث تهخود وابس یزندگ یطمح

 یتهو یندرک ا یاست تا بتواند خود را بشناسد و برا یتاحراز هو

در  یشهکه ر یتداشت. هو یو فرهنگ شناخت کاف یطاز مح یدبا

است که متعلق به  یینشانه ها، نمادها یادآوردارد  یارجاع یمعان

 هر منطقه هستند. یگذشته 

 یاریبس یمثبت و منف یراتاز آن تاث یدر هر مکان یریبا قرارگ انسان

 یمعات یدارا یبر روان او دارد. مکان ها یتاز هو یریتاث یرد،پذ یم

 ی،هستند که خاطرات شخص یگاه مناسب یهو قابل درک و حس تک

و  یشخص یتها و حواس انسان بر آن ها استوار است. هو یفیتک

 یناز ا یتحکا« هستم ینجامن ا» ینکها د،به هم متصل هستن یمکان

 یکتواند  یانسان م یککه  یمحدوده ا [.2]«. من هستم»دارد که 

 یتکند هو ییو شناسا یندمتفاوت بب یگرد یمکان را از مکان ها

 یمکان یتتوان هو یم یگربه عبارت د [.3] نام دارد یطآن مح یمکان

حضورشان در آن  یجمع به واسطه  یافرد  یککه در  یرا احساس

صفات  یبه معن یکالبد یتشود نام نهاد. هو یزنده م یطمح یامکان 

و  یزمان ییرتداوم و تغ ینباشد که جسم شهر، در ع یدبا یبه شکل

شکل  یبرا [.4] کل منسجم شود یک یدایشتکامل و رشد منجر به پ

است چون  یازباهم ن واکالبد به فرم و محت یک یو سازمانده یده

و بدون  یابند یم یاست، فرم و محتوا با هم معن یگرینمود د یکهر

 یدهپد یکو ماحصل  یهشوند، محتوا درون ما یم یمعن یب یکدیگر

قسمت ها و  یناست. ا یو ذهن ینی: عیدوگانه  یژگیو یاست و دارا

دو  ینا [.5] یرندپذ یجنبه ها باهم در ارتباط هستندو از هم معنا م

را در  یتحواس انسان قابل درک است. انسان هو ی یلهوسجنبه به 

کند، داستان  یدرک م یند،ب یم یگرید یهر ش یاظاهر ساختمان 

کند و  یم یلرا تحل یندهشنود، گذشته و آ یآن م یدرباره  ییها

 ینا انسان یادسازد، به احتمال ز یشناسنامه م یانامه  یآن معرف یبرا

دهد و مغز به  یانجام م یمبرنامه و بدون برداشت مستق یکار را ب

کار  ینسازد و اگر نتواند ا ینامه م یآن معرف یصورت ناخودآگاه برا

خود انجام دهد، خود با توجه به حواس  یشینپ یرا با توجه به داده ها

سازد، همواره انسان به  یم یآن موضوع شناسنامه ا یو شهود برا

دهد، بها دادن و  ینظم م یطش به محا یاحساس ذهن ی اسطهو

به برداشت و  یمثل معمار یاز موضوع یو یفیبرداشت ک ینهمچن

  [.6] دارد یبستگ یو یذهن یباورها

دانست  یو معنو یماد یا یدهتوان احساس تعلق به پد یرا م هویت

 یطبا مح یهمان یبه معنا یتان از قبل شکل گرفته اند، هو یکه اجزا

 ی،مانند احساس وابستگ یارهاییاست و مع یطاحساس تعلق با مح یا

چون شناسنامه  [.7] شود یرا شامل م یزیو خاطره انگ یتتعلق، امن

عامل  یتاست، هو یطفرهنگ حاکم بر مح ینشان دهنده  ای

است. احمد  یگرید یطنسبت به مح یطمح یک یزو تما ییشناسا

است و مشخصه  ید و هستوجو یبه معن یتاشرف اعتقاد دارد که هو

تواند  یکه م یو فرد یرفتار یاتفرد است، خصوص یمعرف یبرا یا

 یتلق یگروه اجتماع یک زا یآن ها فرد را به عنوان عضو یبه واسطه 

عالوه بر اتصال به گذشته  یتاست که هو ینمهم ا یمسئله  [.8]کرد

روند رو  یک یتهست، هو یزاکنون افراد ن یزندگ یانگرنشانگر و نما

جامعه، گروه  یاگاه یتهو [.9] است ییبه رشد است که عامل شناسا

به صورت مداوم و  عیاجتما یاست که در کنش ها یشو فرد به خو

  [.10] یردگ یشکل م یجیتدر

بخش آن  یتهو یواقع افراد ساکن هر منطقه فعاالن و معرف ها در

و  یع، صنانوع پوشش ی،زندگ ی یوهتوان از ش یمنطقه هستند که م

آن ها داشت، در واقع  یتاز هو ینوع خوراک و... آن ها برداشت ها

منطقه باشد،  یکدر  ینگاه به زندگ یتواند نوع و نحوه  یم یتهو

که ساکن  ییها یتاشخاص درموقع هایو کنش  یطتوسط مح یتهو

  [.11] آن ها به هم متصل هستند ییراتهستند معنا شود و تغ

 یتتوان به هو یو مکان م یطمح یک یخو مشخص شدن تار یانع با

منطقه  یخبا فرهنگ و تار یت. هویافتدست  یآن منطقه تا حدود

هم  «یتشخص»و « حس مکان»با  یکالبد یتهو [.12] ارتباط دارد

به دست  یتدر ارتباط با هو یکل یفیاکنون که تعر [.13] است یمعن

در  یتهو یه با بروز رساناست ک ینکته ضرور ینا یانآمده است، ب

 یها یها و تکنولوژ یشرفترا پ یطآن مح یدو منطقه با یطهر مح

 یازهاو برطرف کردن ن یهماهنگ باشد. تا عالوه بر هماهنگ یاروز دن

تر و بهتر را  یشرفتهپ یروزمره، مخاطبان حس زندگ یو خواسته ها

 یک یفیو ارتقا ک یشرفتراه پ یدبا ینچل یتجربه کنند، طبق گفته 

  [.14] افراد کمک کند یزندگ یفیو ارتقا ک یشرفتمنطقه به پ

خود حاکم  یمکان یتکه بر موقع یهمواره از قواعد و اصول معماری

با ارزش ها و فرهنگ و  یناگسستن یکند و رابطه ا یم یرویاست پ

هر  یموضوع در معمار ینجامعه دارد و ا یو رفتار یاجتماع یالگوها

از دوره  یمعمار یرویپ یناست. در واقع ا یتابل روق یعصر و دوره ا

روز  یازهایو مطابق با ن یاپو یآمدن معمار ودخود موجب به وج ی

مطالبات خود را دارد و خواسته  یشود. هر زمان و دوره ا یمخاطبان م

از زمان  یومعان یمطلبد. مفاه یرا م یدیمتقاوت و جد یازهایها و ن

مختلف، متفاوت است. انسان در زمان و  یدر فرهنگ ها و دوره ها

 یعال یو منطقه بعد زمان محیطخاطر  ینکند به هم یم یفضا زندگ

 یتهو یدارا یباشد. معمار ییراتتغ یرشتواند موجب پذ یاست که م

و فرهنگ خود،  یتعصر و زمان خود و حافظ هو ینشان دهنده معمار

 یدارا یاجتماع و هر یردگ یاز اجتماع نشات م یتاست. فرهنگ و هو

 فاقاتخود است. حوادث و ات یها یدئولوژیآرمان ها، اهداف و ا

 یمشترک یو معان یمها و جنگ ها و... مفاه یروزیگذشته، پ یخیتار

 یمختلف در اجتماع ها یماجتماع هستند. نشانه ها و مفاه یک یبرا

به مردم خود منتقل  یمتفاوت یبا معان یمتفاوت یمتفاوت، فرهنگ ها

منحصر بفرد  و خاص  یآرزوها یمعمار یکنند. هر کالبد و فضا یم

مناسب به  یگذارد و آن ها را به شکل ظاهر یم مایشخود را به ن

است که در  یانضباط و نظم معنو یکند. معمار یم یلنشانه ها تبد

است و همانطور که در باال اشاره شد هر  یافتهساختمان ها شکل 

در  ییو ظاهر متناسب باشد. بعد معنا ییبعد معنا یدارا یدبا ییبنا

رنگ ها، مصالح و مشخصات  ،برجسته یعبا حوادث و وقا یمعمار

   [.15] قابل درک و حس است یزیکیو ف یظاهر

 ینا ینشده است. ارتباط ب یلتشک یادیز یاز عوامل و اجزا معماری

 یرمجموعهاجزا و عوامل ز یشود. همه  یاجزا وعوامل موجب نظم م
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 یباییگذاران علم ز یاناز بن یکیهستند.  یستمنظام و س یک ی

کرده  یبند یمداده ها و اطالعات نظم را در سه مرتبه تقس یشناخت

 یک یافتگی. ساختار یو آشفتگ یافتگیشکل  یافتگی،است: ساختار

 یتواند فرم ها و شکل ها یساختار و قواعد است که م ینظم دارا

عوامل  یاست که تمام یبه صورت یافتگی. شکل یردبه خود بگ یمتفاوت

داده  یگرفته اند که به فرم خود آزاد یجا یبه شکل یماد یو اجزا

ارتباط و  یبرا نونیقاعده و قا یچاست که ه یبه صورت یاند. آشفتگ

 ینیب یشپ یتصورت قابل یناجزا وجود ندارد. در ا ینب یهماهنگ

قانون  یکا از صفر درصد است. در هر سه حالت فوق عوامل و اجز

باشد،  یشترتر و ب یچیدهنظم پ یزانکنند، به هر م یم یرویپ یکل

 یستن یمعن ینبه ا یهقض ینا یشود. ول یکمتر م یاطالعات یمحتوا

  [.16] نظم است یوار به معنا یکبه صورت اتومات یشترب یدگیچیکه پ

است. نظم موجب بروز تعادل و تعامل  یطراح ی یهاساس و پا نظم

به تکامل   یکدیگرصورت که اجزا به کمک  ینشود، به ا یاجزا م ینب

 یدر طراح ینقسمت ها و همچن یتمام یرسند. نظم رد طراح یم

که اجزا و  یبه نحو یردکه مورد توجه قرار گ یستبا یکل مجموعه م

 یلنظم تکم یی،بر نظم مستقل فضا وهعناصر مکمل هم باشند و عال

بنا را به  یک یافراد شکل و فرم ظاهر کننده هم در نظر گرفته شود.

 یکو تفک یهکه قابل تجز یفرم ینند،ب یکل منسجم م یکعنوان 

کند.  یم یانب یاست که معنا را به شکل کل یتعادل یو دارا یستن

و نظم دعوت  یوستگیاست که به پ یتعادل و تناسب یفرم درست دارا

 کند.  یم

شوند  یکه به کار برده م ایییو تناسبات بدن انسان بر تناسب اش ابعاد

 یکه برا ییتناسبات بر حجم فضا ینا یناست، همچن یرگذارتاث

تناسبات موجب به . گذارد یم یراست تاث یازاستراحت و حرکت م

شود.  یافراد و فرم و فضا م ینب یکیو نزد یتوجود آمدن احساس امن

به  یردفضا انسان را در بر گ یکشود که  ینتواند موجب ا یتناسب م

 یکند و دارا ییو رها یکه انسان در آن فضا احساس آزاد یشکل

 یعوامل اساس یناز مهم تر یکیباشد. تعادل  یو روان یروح یشآسا

مورد عمل آن به اندازه ها و  یاست که حوزه  یشناخت یباییدر ز

شود بلکه شامل مواد، رنگ ها، جنس و مصالح،  یابعاد محدود نم

همه باهم در هماهنگ باشند. عدم وجود  یدشود. و با یبافت و... م

تواند موجب به  یشود وم یبر مخاطب م یمنف یراتتعادل موجب تاث

 یستمشود. در س یو اعتماد در و ینانوجود آمدن احساس عدم اطم

دان یدر م یروهاکه تمام ن یردگ یشکل م یدرک انسان تعادل وقت

و  یلتکم یکدیگر ی یلهباشند و به وس یبا هم رد هماهنگ یو یدد

. یرندگ یمورد توجه قرار م یرورو دو عامل وزن و ن ینشوند. از ا یخنث

هست.  یزن یوزن ادراک یدارا یزیکیعالوه بر وزن ف یهر فرم و شکل

 یکوهم وزن  یفجسم روشن ممکن است که هم رد یکنمونه  یبرا

توان  یکه م یگریتر به نظر رسد. عامل د یرهت گکوچکتر با رن یش

ساختمان با ابعاد واندازه  یکنمونه  یآن اشاره کرد جرم است. برابه 

 یساختمان با سقف چادر یککوچکتر با مصالح بتن ممکن است با  ی

اعتبار و ارزش  یگرتر هم وزن به نظر برسد. عامل د یعبا ابعاد وس یول

است.  یو اجتماع یساختمان است که تابع عوامل روان یک ییمحتوا

ساختمان  یکبا  یسهآرامگاه ممکن است که در مقا یکنمونه  یبرا

 تر به نظر برسد. ینسنگ یو ادراک یانبار به لحاظ روان

نمونه شکل  یموثر است. برا یبر ادراک تعادل بصر ینهمچن یزن نیرو

جهت هستند. هرچند  یادآورانسان  یبا تحرک برا یها و فرم ها

 یبرقرار [.16] فلش یک یاساکن و  ینماش یکساکت باشند مانند 

شکل  یناحساس آرامش و توازن در فضا و همچن یجادتعادل موجب ا

در  یتواند موجب بروز هم وزن ی. تعادل مشود یساختمان م یظاهر

مهم هستند و  یکه همه عناصر و اجزا یشود به صورت یزساختمان ن

و  یتحس امن یجادتعادل موجب ا ین. ایابند یدر کنار هم معنا م

انسان به قسمت ها و  یتواند راهنما یشود و م یسان مآرامش در ان

باال  یقسمت ها درمختلف ساختمان باشد. همانطور که  یبخش ها

توان  یتعادل موثر است م یجادکه در ا یعوامل یناشاره شد از مهم تر

 عامل رنگ را نام برد:

 یزعامل تفاوت و تما یامکان  یکاجزا و عناصر  یزبه تفاوت و تما رنگ

 یرنگ ها دارا [.1] کند یمتفاوت کمک م ین ها و بخش هامکا

در  یدر فضا هستند، سه عامل مهم و اساس یاثربخش یها یژگیو

ها در درک فاصله  یررنگتاث ی،انتخاب رنگ، تاثررنگ ها در وزن ادراک

 یتبا توجه به موقع یهاست. در واقع هر رنگ رنگ یسیونو کمپوز

ترند و  ینسنگ یرهت ی. رنگ هایردگ یآن مورد استفاده قرار م ینسب

 یمتفاوت القا کننده  یروشن سبک تر هستند. رنگ ها یرنگ ها

 یکگرم فضاها را کوچک تر و نزد یمسافت و فاصله هستند. رنگ ها

دهند.  یتر نشان م یعسرد فضاها را دورتر و وس یتر و رنگ ها

ر ب یزن ینهو نقش زم یکدیگررنگ ها در کنار  یریقرار گ ینهمچن

 [.17] گذارند یرابعاد و اندازه ها تاث

 یمتفاوت ینهکرد که زم یبترک یکدیگربا  یتوان به نوع یها را م رنگ

شود. تنوع رنگ  یجاداز کنتراست ها در ساعات متفاوت شبانه روز ا

 ینکند. همچن یآن ها اضافه م یچیدگرمورد استفاده بر پ یها

 یم یزیحس رازآم دیجااستفاده از رنگ ها به شکل مورب موجب ا

گرم و  یمکمل و کنتراست ها یها راستاز کنت یریشود و بهره گ

با توجه  یدهد. استفاده از پالت رنگ یم یشرا افزا یزیسرد حس رازآم

 ینهو با توجه به زم یدو و سه بعد یکاپالن ها در دو الگو یهبه نظر

خاطر  یترضا یدر راستا یتواند عامل یم یمتفاوت طراح یها

 یدو هدف مهم و اساس« شدن یردرگ»و  «یدنفهم»مخاطبان باشد، 

 یاز رنگ ها یریبهره گ [.18] هستند یطانسان و مح یدر رابطه 

حس استحکام و ثبات  یو افق یعمود یدر جت ها یکسانمشابه و 

 [.19] انسجام است یجاددر جهت ا یکند و عامل یم یجادرا ا

خانواده هستند،  یککه از  ییرنگ ها ی،رنگ یها یاز هارمون استفاده

 یشود. استفاده از رنگ ها در جهت عمود یم ییخوانا یشباعث افزا

رنگ [. 18] شود یموجب به وجود آمدن احساس نفوذ و عمق فضا م

 ورعبور ن یاانتشار، بازتاب و  ی یجهاست که در نت یانعکاس مرئ یک

 یثابت شده است که همه  یشوند. از لحاظ علم یم یدهد یا،از اش

 یتبه نسبت خاص یهستند و هر ش یدرنگ ها تشعشعات نور خورش

 یرا بازتاب م یاز پرتوها را جذب، بعض یبعض یتجذب پرتوها و شفاف

هم هستند و رنگ شکل  ینکند. در جهان محسوس رنگ و نور همنش

 یردگ ینور شکل م یهتجز ی یلهوس هنور است. رنگ ب ی یرشدهتکث

رنگ همان نور  یحالت کثرت در وحدت است. به عبارت یتر یو نماد

متفاوت  یصورت ها یه،نور با تجز یگرد یوحدت و از طرف یعنیاست 

از وحدت  یکثرت، در واقع نور نماد کامل یعنیکه  یردگ یبه خود م

  [.20] یابد یم یاست که با رنگ تجل
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 یشدت نور است. چشم ها یناییدر ادراک ب یاز چهار عامل اصل یکی

 ینم یصتشخ یدهند ول یقرار م ییرا مورد شناسا ییما مقدار روشنا

 یندر ا یزانیدهند که دو عامل شدت و بازتاب هرکدام به چه م

عنصر  یک یدر شکل پرداز یلدل ینموثر بوده اند. به هم ییروشنا

د: وحود دار ییروشنا یزانو تفاوت در م ییرتغ یدو امکان برا یمعمار

در سطوح  یزیکیتوان بازتاب مصالح با خواص ف یبر رو یرگذاریتاث

 ییروشنا یزاندادن شدت نور. قدرت ادراک انسان از م ییرو تغ یخارج

ارتباط  یزبه خود جسم ن یاست و هم از طرف ینسب یزجسم ن یک

اجسام بزرگ  وشنر یطمح یکبه نسبت  یکتار یطمح یکدارد. در 

 یبه حد ییبودن ادراک افراد از روشنا یرسند. نسب یتر به نظر م

 یتابنده برا یاجسم بازتابنده است  یک ینکها یصاست که قدرت تشخ

قرص روشن  یکنمونه افراد ماه را به صورت  یانسان وجود ندارد. برا

دهد که در واقع  ینم یصاما با توجه به ادراک خود تشخ ینندب یم

 کند یرا منعکس م یدورشفقط نور منبع خ یاماه منبع نور است  ودخ

[16.] 

بهره مند شوند که بتوانند  یفیک یتوانند از منفعت ها یم یزمان افراد

 ییرا درک کنند. در واقع خوانا یتآن موقع ییفضا یسامان ده

 یامکان ییخوانا [.21] شود یدرک م یناست که موجب ا یفیتیک

رک کرد را شناخت و د ییکند که بتوان به سهولت اجزا فضا یم یامه

 یکالبد یبه دو جز دارد: فرم ها ییمرتبط کرد. خوانا مو در ذهن به ه

از دو جز وجود  یکیتوانند در  ی. مکان ها و فضاها میتفعال یو الگوها

 یاحساس یمکان که دارا یک ینمونه فرم کالبد یداشته باشند. برا

 ینشودبه هم یم ییفضا یقابل درک و روشن است موجب سامان ده

موثر باشد و موجب احساس آرامش  تواند یم یزن یتفعال یالگو یزانم

 [.21] شود یجا افتاده ا یذهن یرو تصو

نظم  ین. ایابد یذهن نظم م یر ینبر اساس اصول و اساس مع ادراک

است. محصول نظم اول  یبه شکل ظاهر یااست و  یمنطق یقاز طر یا

[. 16] است یهنر ییراتنوع دوم، تغ ی یافتهو محصول و  ییراتتغ

توانند درک کنند، انسان به  یافراد م یوجود دارد که همه  یتمیر

است که با آن همراه و همگام شود  یعتدر طب نظمی ینشدنبال آفر

شود! در  یبه بنا اجازه داده شود که وحش یددشوار است. با ینو ا

 یوجود دارد. م یزراز آم یزیچ یتمر یکننده  یکتحر یررابطه با تاث

شود اما خود افراد  یم یتمموجب ر یزیداد که چه چ یحتوان توض

 یشخص هنگام یککنند تا درک کنند.  یلو تحل یهآن را تجز یدبا

 یزیرا چ یقیآن قطعه موس یتمدهد، ر یگوش م یقیکه به موس

در درون  یزیکند. همه بازتاب! چ یاز آن چه که هست درک م یشترب

را به  یتمیکر یکه حرکت ید. انسانزن یافراد وجود دارد که موجب م

 ینکند که خود در حال کنترل ا یکند حس م یطور مداوم تکرار م

کند. بدون  یرا کنترل م یو یتمزود ر یلیکه خ یاست در حال یتمر

 یدهد تا ذهن و یم یاتفاق رو یناز چانب او ا یتالش خودآگاه یچه

فراهم کردن  یاست که هدف معمار ینآزاد شود! اگر اعتقاد بر ا

به  یدچارچوب و اتاق ها با ینافراد است پس ا یزندگ یبرا یچارچوب

 [.22] و ساخته شوند یروش خود افراد طراح

توان اشاره  یو فرهنگ و موارد گفته شده م یتجهت حفظ هو در

عامل مصالح است. و در  یکالبد یاز عوامل اساس یگرد یکیکرد که 

به اصطالع بوم آورد  یاو  یبوم از مصالح یدبا یتهو ینجهت حفظ ا

 یمانده و به مصالح یبه جا یرنیابهره برد. اصالح بوم آورد از استاد پ

قسمت  یندر ا[. 23] هر منطقه اختصاص دارند هشود که ب یگفته م

به استفاده از مصالح بوم آورد و بهره  یدتاک ی،منظور از مصالح بوم

 مصالح است ینتحصال او اس یددر جهت تول یبوم یاز تکنولوژ یریگ

متفاوت  یاربس ییرو که مصالح مورد استفاده در هر بنا یناما از ا[. 24]

ساختمان  یبه نوع کاربر یدو گسترده هستند، هنگام انتخاب مصالح با

 ییدر هر بنا یسطح استفاده از مصالح بوم ینتوجه شود، همچن

از  یداز دو طبقه با یشترب یمثال در ساختمان ها یمتفاوت است. برا

توان  یم یاستفاده شود. اما به شکل یو بتن یاسکلت فلز یسازه ها

 یپرکننده و.... از مصالح بوم یها یوارر محوطه، دیواد ی،در نماساز

 یریدر بهره گ یبوم یو حفظ دانش و فناور یااح یبهره برد. به هر رو

 [.25] است یضرور یاربس یاز مصالح بوم

 :یالندر گ یتکرار شونده معمار یاو نماد ه عناصر

 یواندو طبقه و ا یبنا، دارا یو پوسته خارج یدرهسته مرکز دوگانگی

و  یردفع رطوبت، استفاده ازت یبرا ینیچ یدوم، کرس یدر طبقه 

 یوان(، استفاده ازایچوب یها)نرده ییودستک سورا یچوب یستون ها

استفاده ازتقارن و تناسب موزون در  یجنوب یبلند در جبهه  یها

 یاصل سلسله مراتب در معمار یترعا [.26]پالن و اجزا سازنده 

 یصورت که برا ینکننده دارد، به ا یینو تع یاساس ینقش یالنگ

از چند قلمرو  یداهل خانه است با یاصل یمبه خانه که حر یدسترس

 -4پله  -3محوطه  -2 یعتطب -1عبور کرد؛ قلمرو ها عبارتند از 

اصل مهم در اکثر خانه  ینا [.27]( ا)اتاق هیهسته درون -5 یوانا

 شود. یم یترعا یالنیگ یها

عوامل  یلهکه به وس یالنیگ یخانه ها یدرمعمار یعملکرد فضاهای

 یبوم یخانه ها یفضاها در معمار یریمعنا شده اند، شکل گ یفیک

 یمواقع به شکل خط یشتراز مربع که درب یمدول یبر مبنا یالندر گ

معموال به اشکال  یالنگ یاست. خانه ها یغرب -یشرق یو درراستا

 یلهگسترش در اطراف به وس-2تک اتاقه یخانه ها -1هستند:  یرز

طبقه  یمبه شکل ن یگسترش به صورت عمود-3 یوانتا چهارا یک

تا چهار طرفه.  یکبا تالر  یطبقه به صورت عمود یکگسترش -4

 یبا فضا ییخانه ها یی،روستا یخانه ها یگرد یهااز نمونه  یبعض

 .[30-28]زده است  یرونب یوانبسته باا یافضایآن و یرینبسته ز

که  یالندر استان گ ییروستا یخانه ها یمعمار یاصل یمحورها

 یتاهم -1هستند عبارتند از:  ییسلسله مراتب فضا یدهنده  یلتشک

در طبقه  ییفضا یتمبه سمت باال: اه یینساختمان از پا یمعمار

از  یجهتر است در نت ناسبم ی یهمطبوع وتهو یطباالتر به علت شرا

 یتاهم -2شد.  یدر طبقات باالتر استفاده م یباتریز یشتروب یناتتزئ

احاطه  یوانبه سمت درون: اتاق ها توسط ا یرونساختمان از ب یمعمار

شود و به پشت  یساختمان استفاده م یاز جلو یشترشوند و ب یم

چون  یموارد کلیبه طور  [31]شود  یم یساختمان توجه کمتر

ستون  یرواستفاده از ت یض،عر یها یواناستفاده از مدول مربع، ا

ها، تناسبات موزون، تقارن  ییتند، دستک سورا یبسقف با ش ی،چوب

 یکطرفه یسلسله مراتب و استفاده از پله ها ی،و تکرار یمحور یها

 یخانه ها یمعمار یفیک یطبقات از مشخصه ها ینب ارتباط یبرا

 یبوم یدر خانه ها یفیک یراتاست. اکنون تاث یالنگ تاناس یبوم

 اشاره خواهد شد: یالنیگ
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 بررسی مشخصه های کیفی در معماری خانه های بومی استان گیالن 2جدول 

  حسن نجفی  خانه جعفری نام خانه 

130 -120 حدود قدمت    100  

  سده  ویشکاننک نام روستا 

معماری گیالنمشخصه های کیفی در    فاقد دارا فاقد دارا 

     استفاده از مدول مربع برای طراحی ساختمان 1

     ایوان عریض و تالر 2

     ارتباط طبقات به وسیله پله ی یک طرفه 3

     تیر و ستون چوبی 4

     تناسب موزون در اجزا سازنده 5

     تقارن محوری 6
     تقارن تکراری 
     شیب تند  سقف 7

     دستک سورایی 8

     سلسله مراتب 9
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  یداهلل جعفری پرسست  خانه معصومه نظری نام خانه 

80-70  100 حدود قدمت    

  کدوسرا  کیاسرا نام روستا 

 فاقد دارا فاقد دارا مشخصه های کیفی در معماری گیالن 

طراحی ساختماناستفاده از مدول مربع برای  1      

     ایوان عریض و تالر 2
     ارتباط طبقات به وسیله پله ی یک طرفه 3
     تیر و ستون چوبی 4
     تناسب موزون در اجزا سازنده 5
     تقارن محوری 6
     تقارن تکراری 
     شیب تند  سقف 7

     دستک سورایی 8
     سلسله مراتب 9

  

  

 نام خانه 
خانه احمدجعفری 

 پرست
  خانه علی یزدانی 

سال 100باالی حدود قدمت    90  

  سده  کیاسرا نام روستا 

 فاقد دارا فاقد دارا مشخصه های کیفی در معماری گیالن 

     استفاده از مدول مربع برای طراحی ساختمان 1

     ایوان عریض و تالر 2
طبقات به وسیله پله ی یک طرفهارتباط  3      
     تیر و ستون چوبی 4
     تناسب موزون در اجزا سازنده 5
     تقارن محوری 6
     تقارن تکراری 
     شیب تند  سقف 7

     دستک سورایی 8
     سلسله مراتب 9

  

  

  ابوذر غفاری  خانه پور شعبان نام خانه 

قدمتحدود    50-60   70-80   

  کیاسرا  نویده نام روستا 

 فاقد دارا فاقد دارا مشخصه های کیفی در معماری گیالن 

     استفاده از مدول مربع برای طراحی ساختمان 1

     ایوان عریض و تالر 2

     ارتباط طبقات به وسیله پله ی یک طرفه 3

     تیر و ستون چوبی 4

موزون در اجزا سازندهتناسب  5      

     تقارن محوری 6

     تقارن تکراری 

     شیب تند  سقف 7

     دستک سورایی 8
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     سلسله مراتب 9

  

  

  خانه حسن اسماعیلی  خانه منتظری نام خانه 

سال 70بیش از  حدود قدمت    120-130   

  ویشکاننک  نویده نام روستا 

های کیفی در معماری گیالنمشخصه    فاقد دارا فاقد دارا 

     استفاده از مدول مربع برای طراحی ساختمان 1

     ایوان عریض و تالر 2

     ارتباط طبقات به وسیله پله ی یک طرفه 3

     تیر و ستون چوبی 4

     تناسب موزون در اجزا سازنده 5

     تقارن محوری 6

تکراریتقارن        

     شیب تند  سقف 7

     دستک سورایی 8

     سلسله مراتب 9

  

  

  خانه روشندل  خانه رضا قاسم پور نام خانه 

150-140 حدود قدمت    50-60   

  کرباسده  کدوسرا نام روستا 

 فاقد دارا فاقد دارا مشخصه های کیفی در معماری گیالن 

مربع برای طراحی ساختماناستفاده از مدول  1      

     ایوان عریض و تالر 2

     ارتباط طبقات به وسیله پله ی یک طرفه 3
     تیر و ستون چوبی 4

     تناسب موزون در اجزا سازنده 5

     تقارن محوری 6
     تقارن تکراری 
     شیب تند  سقف 7

     دستک سورایی 8
مراتب سلسله 9      

  

 
 

 نتیجه گیری -4

این ساختمان ها از عناصر و اجزایی تشکیل شده اند که بیانگر سطح 

کیفی بنا هستند. از جمله ی این عناصر می توان به معانی اشاره کرد، 

چرا که معانی تمامی سطوح کیفی را شامل می شوند، در این پژوهش 

به معانی ارجاعی، احساسی و عاطفی و معانی ظاهری اشاره شد. معانی 

ارجاعی که هویت، احساس تعلق، فرهنگ و تاریخ یک ملت را در بر 

می گیرند و یاد آور حوادث و وقایع، باورها و ارزش ها هستند، معانی 
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ر گیرنده ی صورت کالبدی بنا هستند و شامل چند ظاهری که در ب

جز از جمله نوع مصالح، رنگ، نور و... می شود و معانی احساسی 

عاطفی شامل اصولی مبنی بر زیبایی شناختی و به روایتی احساس 

خوشایندی می شود. که شامل عناصری مانند نظم، تعادل، تناسب 

منجر به طراحی و ساخت  و... می شود. بنابراین پرداختن به این اصول

بنایی دارای اصول کیفی صحیح و هدفمند می شود. از طرفی هر یک 

از این زیرشاخه ها با یکدیگر و با اصول دیگر ارتباط دارند و در واقع 

مکمل هم هستند و هریک چون جزیی از نظام بزرگتر هستند و در 

 راستای هدفی بزرگ که به تعادل رسیدن یک مجموعه ی بزرگ از

 تمام منظر هاست عمل می کنند. 

اصول کیفی که بیشتر با نیازهای روانشناختی افراد مرتبط است 

تاثیرات مهمی بر روان و نوع فکر و نحوه ی خوشایندی یا 

ناخوشایندی افراد دارد. هر یک از این اصول در مناطق و بوم های 

ژوهش مختلف تاثیرات متفاوتی بر کاربران و مخاطبان دارد. در این پ

به نحوه ی تاثیرگذاری این عوامل بر منطقه ی گیالن و شکل گیری 

  معماری بومی پرداخته شده است.

   مراجع -5

(. آفرینش نظریه معماری)نقش علوم رفتاری در طراحی محیط(، 1928لنگ، جان. ) [1]

 ترجمه علیرضا عینی فر، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.

 (. سیمای شهر. انتشارات دانشگاه تهران.b1376) لینچ، کوین؛ مترجم: منوچهرمزینی. [2]

(. تئوری شکل شهر. انتشارات دانشگاه a1376لینچ، کوین؛ مترجم: سید حسین بحرینی. ) [3]

 تهران.

(. پژوهش در شناخت هویت کالبد شهر رشت، تهران: سازمان 1384سفردوست، احمد. ) [4]

 عمران و بهسازی شهری.

(. شناسایی مولفه 1395ا؛ غالمعلی زاده، حمزه. )صفرنژاد، مهسا و کریمی آذری، امیررض [5]

های موثر بر ارتقای هویت شهر وافزایش حس تعلق شهروندان در طراحی بناهای اداری 

 .79-91(، 4فرهنگی )مطالعه موردی:شهررشت(. فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران، )

مروز و فردا (. معماری بومی و کاربرد آن شناخت دیروز برای ا1384ربوبی، مصطفی. ) [6]

 معماری بومی. انتشارات فضا.

(. بازشناسی مفهوم هویت درفضای عمومی شهر، رساله 1379دانش پور، سیدعبدالهادی. ) [7]

 .25ی دکتری. دانشگاه تهران، 

(. هویت انسان ساز، انسان هویت پرداز )تاملی در رابطه هویت و 1384عیسی. ) حجت، [8]

 .55-62(، 24معماری(. هنرهای زیبا، )

-83(، 10(. مفهوم هویت و معماری امروز ایران. آینه ی خیال، )1387قطبی، علی اکبر. ) [9]

78. 

 (. تجدد و تشخص. انتشارات نی.1378گیدنز، آنتونی. ) [10]

[11] Doughetry, D.L .(2006). Embodyng the City: Identity and Use 
in Urban Public Space .Thesis submitted to the faculty of the 

Virginia Polytechnic Institute and State University in partial 
fulfillment of the requirements for the degree of Master of 
Landscape Architecture. 

(. هویت معماری، 1389مهدوی نژاد، محمدجواد و بمانیان محمدرضا و خاکسار، ندا. ) [12]

 122(، 7)4درن، مدرن و پسا مدرن. هویت شهر، تبیین معنای هویت در دوره های پیشام

-113. 

(. معیارهای شناخت و ارزیابی هویت کالبدی شهرها. هنرهای 1383میرمقتدایی، مهتا. ) [13]

 .29- 38(، 19زیبا، )

(. مولفه های سازنده کیفیت طراحی شهری. انتشارات علمی 1391گلکار،کورش. ) [14]

 .65-38(، 32پژوهشی ، )

 (. عوامل موثر در شکل دادن هویت به معماری.1397رنجبر، فریدون. ) [15]

(. زیبایی شناسی در معماری، ترجمه: جهانشاه پاکزاد و 1388گروتر، یورت کورت. ) [16]

 عبدالرضا همایون، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران.

(. رنگ و تاثیر آن 1395رضایی، معصومه و عارفی مقدم، ویکتور؛ فرشچیان، امیرحسین. ) [17]

ایی حس تعلقی مکان در فضاسازی معماری اسالمی، مطالعات هنر و علوم انسانی، بر هم افز

(10 ،)41. 

(. پالت رنگی، تکنیک طراحی منظر رنگی 1392پاکزاد، جهانشاه و عین اللهی، کاوه. ) [18]

 .168(، 17شهرها، انتشارات معماری و شهرسازی آرمان شهر، )

[19] Mahmoudi, K. & Shakiba Maneh, A. (2005). Fundamentals and 
Principles of Color Design in Architecture and Urban Design. 
5th Ed. Tehran: Hele Publishing Co. 

(. انعکاس معانی منبعث از جهان بینی 1389بمانیان، محمدرضا و عظیمی، فاطمه. ) [20]

 .44(، 2اسالمی در طراحی معماری، نشریه شهر ایرانی اسالمی، )

(. محیط های پاسخ ده: کتابی راهنما برای طراحان، ترجمه ی مصطفی 3821بنتلی، یان. ) [21]

 بهزاد فر، مرکز انتشارات دانشگاه علم و صنعت.

[22] Rasmussen, Steen Eiler. (1959). Experiencing Architecture, 

The Massachusetts Institute of Technology. 
)www.gh-ایرانی، انتشارات مولف(. سبک شناسی معماری 1395پیرنیا، محمدکریم. ) [23]

)memarian.com. 

(. نقش مصالح بومی در معماری پایدار از دیدگاه 1395اکرمی، غالمرضا و علی پور، لیال. ) [24]

 .31(، 156زیست محیطی، انتشارات مسکن و محیط روستا، )

اختمان های سنتی با مصالح بنایی: پی و (. آموزش اجرای س1385زمرشیدی، حسین. ) [25]

 .95-87(، 2دیوار، مجله فناوری و آموزش، )

(. کتاب گیالن، جلد دوم. انتشارات گروه 1380صارمی، علی اکبر و گل امینی، شهرام. ) [26]

 پژوهشگران ایران.

(، 7مفهوم و معنای فضا در معماری بومی. فصلنامه کندوج، ) (.1387موسوی، آناهیتا. ) [27]

32-35. 

(. آشنایی با معماری مسکونی ایرانی)گونه شناسی برونگرا(. 1371معماریان، غالمحسین. ) [28]

 انتشارات دانشگاه علم و صنعت، تهران.

(. تحلیل و بررسی معماری بومی گیالن. مجله 1372دیبا، داراب و یقینی، شهریار. ) [29]

 6-16(، 24معماری و شهرسازی، )

و تحلیل سازه ای معماری بومی گیالن، جلگه شرقی. (. بررسی 1387فرج اللهی راد، امیر. ) [30]

 .112- 121(، 8مجله هنرو معماری، )

(. چوب این میراث کهن، معماری مسکونی معماری سبز. مجله 1387میریوسفی، پویا. ) [31]

 .111-108(،8هنر و معماری، )
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