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نشانه شناسی نقوش کهن معماری گیالن در مطابقت با نقش مایه های برخی هنرهای دست 

 .1بافت منطقه، با تأکید بر دیدگاه پیرس
 2 ستاره علیزاده

 3جمال الدّین سهیلی

 چکیده      

شهر یافتن نشانه هایی است که از  مسائل در زمینه زنده نگهداشتن ارزش های بومی یک منطقه، ناحیه و یایکی از پراهمّیت ترین 

گویای پیوندی عمیق بین خانه و محیط می باشد، از این میان معماری  نظر به معماری بومی در پهنه جهان،گذشته باقی مانده اند. 

روستایی بومی گیالن، از دیرباز نمونه بارز دست ساخته های مردمانِ این خطّه را در خود جای داده است. مقاله حاضر بر پایة 

 یسه ای تطبیقی بین نقوش موجود از میاندر این مقاله مقا و با مطالعات میدانی انجام پذیرفته است. تاریخی -تحقیقات تفسیری 

الن بناهای بومی روستایی گی -نرده –یک سو و نقوش چوبیدست بافته های مطرح و پرکاربرد از گذشته تا به حال در سطح استان از 

 ناهایبر اساس مشاهدات عینی و ب ینی معماری بومی گیالن می باشند، ئکه از شاخص ترین عناصر کاربردی و در عین حال تز

به سه اصل  جهتحقیق شده در آثار پژوهشگران پیشین از سوی دیگر، صورت گرفته است. نتایج دست یافته در اتمام تحقیقات با توّ

بودن یافته ها  مورد نشانه شناسی انجام گرفته و بر طبق موضوعات مورد اهمّیت در آن، شمایلی، نمادین و نمایه ای، در  4پیرس

 ت.دسته بندی گردیده اس

 اهداف پژوهش    

 به نشانه هایی که بتوان با  دست یافتنشناخت نقوش مشترک بکار رفته در عناصر معماری بومی و صنایع دستی گیالن و  -1

 دیدگاه پیرس در معماری تقسیم بندی گردند.

                     مردمان این  وابسته ی در ارتباط با هنرهای دستیبوم ینوع از معمار نیبر ا یگذار میموضوع حر تیاهمّدستیابی به  -2

 شناسنامه ای اصیل برای این خطّه. به عنوان ناحیه می باشد،

 سواالت پژوهش    

 بومی )صنایع دستی(  آیا با در نظر گرفتن نشانه شناسی از دیدگاه پیرس به عنوان یک علم، این علم در بازشناخت هنرهای-1  

 مساکن روستایی این منطقه موثر می باشد؟اشتراکات آنها در  گیالن و

 روستایی با توجه به رویکرد ینی نرده شانه های تزئآیا نشانه های موجود در صنایع دستی گیالن با در نظر گرفتن ن -2  

 نشانه شناسی و دیدگاه پیرس قابل دسته بندی است؟

 واژگان کلیدی    

 .گیالن ،معماری بومی صنایع دستی،  نشانه شناسی، پیرس، نقوش بومی،     

ر با رویکرد نشانه شناسی و تأکید ب )طراحی پردیس هنرهای بومی گیالن،"این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد ستاره علیزاده با عنوان .1

 .دفاع گردیده است در دانشگاه آزاد اسالمی قزوینین سهیلی، به راهنمایی دکتر جمال الدّ "دیدگاه پیرس( 

 s.alizadeh.s10@gmail.com.ستاره علیزاده: کارشناس ارشد معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسالمی قزوین، قزوین، ایران .2

 )نویسنده مسئول(.، شهرسازی، دانشگاه آزاد اسالمی قزوین، قزوین، ایراناستادیار گروه معماری، دانشکده معماری و  ین سهیلی:جمال الدّ.3

 Soheili@qiau.ac.ir.                                                                   
 رسیپ است. یعلم نشانه شناس انگذارانیو از بن سمیسرشناس پراگمات انگذاریبن :( Charles sanders peirce: 1839-1914)رسیچالز سندرز پ.4

 .(202-201: 1383داند )لچت،  یم ریناپذ ییخود را از آثار خود در مورد منطق جدا ینشانه شناس هینظر

mailto:s.alizadeh.s10@gmail.com
mailto:Soheili@qiau.ac.ir
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  مقدمه  

 ادراک آدمی از گیتینیاز انسان به پرداخت هنری بسی فراتر از تزئین دست افزارها و وسایل روزانه است. در زمینه 

نکات زیادی را می توان از هنرمندان آموخت. در اقوام ابتدایی، تفاوتی آشکار در مفهوم زندگی و هنری که به طور  ،

همانگونه که تفاوت مفهومی در فضای کار و فضای زندگی به چشم  معمول به کار می بردند وجود نداشته است؛ 

))میان زندگی و کار و مذهب انسان جدایی دیده نمی شود و  :بیان می داردراپاپورت در این زمینه  نمی خورد.

تفاوت چندانی میان آنچه که مقدّس تلقّی می گردد و آنچه که نامقدّس می تواند باشد، وجود ندارد و اگر اندک 

دارد که از تفاوتی هم مشاهده می گردد ناچیز است. مذهب با زندگی اجتماعی و نیازهای انسان به حدّی پیوند 

آنچه در مورد معماری روستایی بومی گیالن آشکارا رویت می  .(Rapoport,1972 :21) تفکیک ناشدنی اند(( یکدیگر

بر این اساس نیاز به پرداخت تزئینات ویژه   خصیصة بارز معماری برون گرا، یگانگی درون و برون بنا است؛ گردد؛ 

به حداقل رسیده است. در گیالن ویژگی  در درون بنا وجود ندارد، چرا که در این منطقه فقر بصری در رویت زیبایی، 

توجّه به ویژگی های تزئینات در معماری  .(44: 1386)خاکپور، های روان شناختی مردمان در بناها متجلّی است

ی، تزئین در بخش های محدودی از ساختمان، آن هم عمدتاً در قطعات چوبی، نمود و تجسّم می یابد. بومی روستای

اصوالً تزئینات در نقاط اتصال به حد کمال می رسد. در این بناها تزئینات در اتصال تیر به ستون و حفاظ ایوان و 

ایوان و تالر درزندگی روستاییان گیالن نقش  به  کار برده می شود. یادآوری این امر خالی از لطف نیست که  تالر

عمده ای در بیشتر روزهای سال دارد. بدین سبب این فضاها که محل پذیرایی از مهمانان نیز هستند، بیشترین 

تزئین را دارند و گاه تنها فضای تزئین شده بنا به شمار می آیند. میزان پرداخت و به کارگیری جزئیات و ظریف 

عیت اجتماعی و تمکّن صاحب بنا بستگی می یابد. امّا در روستاها که از جنبه جامعه شناختی کاری ها، به وض

جوامعی ایستا محسوب می شوند، فرهنگ کمتر دستخوش دگرگونی بوده و از نسلی به نسل دیگر منتقل می گردد؛ 

م و بقای نقش مایه های هنر نیز به عنوان بخشی از فرهنگ، همین سیر را طی می کند. این نکته خود عامل دوا

 (.41: 1390تزئیناتی در منطقه  است )طاووسی و سایرین،

 از فضاهای معماری گیالن که  عنصر مورد بررسی )نرده ( در آن کاربرد دارد به شرح ذیل می باشد:

 .(10: 1372)دیبا،( 1: فضایی واسطه و نیمه باز در سلسه مراتب دسترسی از فضای باز و بسته می باشد، )تصویرایوان

 .(12: 1378)معماریان، ( 2: فضاهای با دو ردیف ستون جلوی تالرها غالم گردش نامیده می شود، )تصویر غالم گرد
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معموالً  (. تالر به اندازه چند پله از ایوان باالتر است و3،4تالر نامیده می شود )تصاویر   ، : ایوان طبقه دوم و یا سومتالر

 زیر آن انبار یا طویله قرار می گیرد، دربعضی نمونه ها زیر آن خالی است. اتاقی که در پشت تالر قرار می گیرد،  در

 (.123: 1387باالخانه نام دارد )معماریان، 

 

 

 

 

 

        

عنصر مهّم که نقش اساسی در شکل دهی نما دارد، ایوان و تالر و پوشش روی آن می باشد. ردیفی از ستون ها که 

این ردیف ستون ها به  . (205: 1387معماریان،درجلوی ایوان و یا تالر قرار گرفته و به آن حالت پیمون وار می دهد )

وسیله نرده ها به یکدیگر متصل می شوند، که به واسطه این اتصال پی در پی و با ایجاد ریتم و نقوش در عناصر چوبی 

 هی می نمایند.سازی نمای ساختمان کمک شایان توجّ سازنده آن ها به زیبا

) منبع:فرج  : ایوان در خانه روستایی گیالن1تصویر
                     (.                         117: 1387اهلی راد، 

) منبع:فرج  : غالم گرد در خانه روستایی گیالن2تصویر

                                (.                          117: 1387اهلی راد، 

ع: )منب: حنوه قرار گرفنت تالر در پالن خانه روستایی. 3تصویر
   ( 125: 1387معماریان ،

)منبع: : منایی از تالر خانه روستایی. 4تصویر
   ( 125: 1387معماریان ،
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بومی روستایی گیالن یکی از عناصر شاخص که نگاه هر  از بناهای قدیمی، ، ، آورده شده7و 6، 5جه به تصاویربا توّ

بیننده ای را به خود جلب می کند، نرده های به کار برده شده، گاه در هر دو قسمت پایین و تالر باالی خانه و گاه در 

ا به فرم های گوناگون یک قسمت فقط در تالر خانه و درجهات مختلف آن دورتا دور طبقه دیده می شود. این نرده ه

ساده و ترکیبی و اشکال هندسی رخ می نماید که می توان آن ها را نیز با در نظر گرفتن عوامل مختلف از جمله وضعیت 

معیشّتی و محیط طبیعی و وضع و حاالت روحی سازنده و الگو برداری از حرفه افراد بومی و... آن تقسیم بندی نمود. 

نایع بافت ص آن که حرفه اکثریت افراد بومی ساکن روستاهای گیالن  عالوه بر کشاورزی، ه بهدر این تحقیق با توجّ

دستی می باشد که با مصالح طبیعی ساخته و آن را با نقوشی زیبا آذین می نمودند بر آن شدیم تا با نگاه معماری و در 

اها )نرده( را که یک عنصر تزئینی نظر گرفتن رویکرد نشانه شناسی از دیدگاه پیرس، عنصر شاخص معماری این بن

 شناخته شده می باشد، با نقوش صنایع دستی بومی مطابقت دهیم. 

 

    

 

 

 

 

 

کتاب خود که درمورد گیالن نگاشته بود، نرده های خانه های روستایی را این گونه بیان داشته است؛ جالب برومبرژه در 

حقرترین خانه ترین عنصر تزئینی نمای خانه ها از جنس چوب است، نرده هایی که دور ایوان کشیده شده است، در مُ

مجموعه هایی پیچیده است، عبارت اند  ین خانه ها، ه تررفّها از تخته هایی بر روی هم چیده شده مرکب است و در مُ

کم ش ور، تراشیده شده به شکل لنگه خرپا )سرچوب(، دّاز نرده های متقاطع ، به صورت اشعه خورشید در حول کمانی مُ

 .(102: 1370دار و جزء آن، گاهی کارهای ظریف تری روی سر در ستونهای چوبی ایوان انجام می دهند )برومبرژه ،

: خانه روستایی درجلگه شرقی                                                                         5تصویر
منبع: ) رودبنه الهیجان نرده های با تزئین ترکیبی 

  (.1396نگارندگان،
 

خانه روستایی در تالش کار برد نرده در هر دو :  6تصویر
 قسمت باال و پایین بنا

 (.1396منبع: نگارندگان،)  
 

 فومن : خانه روستایی در جلگه غرب گیالن، 7تصویر
)منبع:  ئین در قسمت تالرکاربرد نردهای پر تز

 (.1395نگارندگان،
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جزئیات نمونه (  10و  9تصاویر )در  ،(8ه ای از تقسیم بندی انواع نرده ها از نگاه برومبرژه آورده شده است )تصویرگون

 ای از نرده ها را می توان مشاهد نمود.

 

                                 

 

 (.                                   102: 1370برومبرژه ، منبع:) : انواع نرده ها از نگاه برومبرژه در زمان بازدید خود از گیالن  8تصویر  

   

 

 

 

 .(85: 1389) منبع: طالقانی، : جزئیات اجرای نردة در تالر 10تصویر    (.85: 1389) منبع: طالقانی، : جزئیات اجرای نردة کرسی 9تصویر    

 چشم اندازی بر صنایع دستی استان گیالن

هر منطقه ای، مظهر تکامل و پویایی مالک های عینی و ملموس هنرهای بومی و اصیل است که هنر دست بافته های 

. شرایط خاص جغرافیایی گیالن، (20: 1393از جهات گوناگون دارای اهمّیت و ارزش واالیی است )ابراهیمی ناغانی ،

ق طوالنی چند هزار ساله مردم این هوای مرطوب، کوههای پوشیده از جنگل و مناظر زیبا و رنگارنگ از یک سو و سواب

سرزمین در هنر و صنعت از سوی دیگر موجب گردیده است که گیالن از دوران های کهن تا امروز دارای صنایع دست 

کاوشهای باستان شناسی در نقاط مختلف گیالن و کشف دست  ساخته های زیبا، متنوع، گوناگون و پرمحتوا باشد.

گیالنیان، مقام ممتاز این سرزمین را از نظر تمدّن و فرهنگ روشن می سازد. حفریات  ساخته های چند هزار سال قبل

باستان شناسی در نقاط مختلف گیالن مخصوصاً منطقه چراغعلی تپه و تالش و آثارمکشوفه در این نقاط مدارک زنده و 

 است تی در دوره های ماقبل تاریخگویایی از پیشرفت صنایع دستی گیالن و آشنایی عمیق گیالنیان با رموز هنرهای دس

کج ریسی )نخ پیله ابریشم(، بافت دستکش و  گلیم بافی، (. چادر شب بافی، حصیر بافی،30: 1374)اصالح عربانی، 

از جمله رشته در صنایع دستی گیالن  قالبدوزی )رشتی دوزی(، بامبو بافی، مرواربافی، خراطی و... جوراب پشمی ،

دستی گیالن، در بیشتر موارد در خانه ها تولید می شود و بانوان روستایی استادان آن ها محسوب می شود. صنایع 

از این رو توسعه صنایع دستی و استقبال زنان در تولید  هستند و درصد بسیار کمی از مردان به این کار اشتغال دارند.

 (.49: 1386آن، باعث افزایش خود اشتغالی زنان می گردد )قربانی ریک ،
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 روش تحقیق

جه به مقایسة تطبیقی میان نقش مایه های تزئیناتی در معماری بومی روستایی گیالن و نقوش به دست آمده از با توّ

تاریخی است. در این روش، هدف اشاره به -دست بافته های موجود در منطقه، روش پژوهش در این تحقیق، تفسیری

این روند به جست و جو، جمع آوری و سازماندهی  بررسی می کند. مواردی است که محقق پدیده ای را در زمان گذشته

 در این فرایند، تفسیر داده ها کلیدی و مهّم است. مدارک، ارزیابی و تشکیل روایتی کل نگر و قابل باور از آنها نیاز دارد.

: 1391است )گروت ووانگ،تفسیر علمی فعال  یا روایت باشد،  جدای از اینکه هدف پژوهش گردآوری مدارک، ارزیابی، 

مقوله بندی دیگری با عناوین تعیین  ،(سازماندهی و ارزیابی (. عالوه براین مقوله ها جهت کنترل شواهد )شناخت،138

–استنباطی و خاطره ای برای گونه های شواهد تاریخی پیشنهاد می کند. از قوّت های تحقیق تفسیری  زمینه ای،

انگر چگونگی شکل دادن به روایتی است که رویدادهای گذشته را تشریح می کند. تاریخی تنها راهبردی است که بی

راهبردهای دیگر، بویژه در مجموعه روش های کیفی، به دلیل موضع گیری نوشتاری می توانند از ساختار روایی 

د گذشته با متن رویداتاریخی امکان ))درگیر شدن(( -پیشنهادی این راهبرد بهره ببرند. از نظر تدابیر، تحقیق تفسیری

روت و )گ ...را فراهم می آورد. این تدابیر شامل استفاده از بایگانی ها، مصاحبه ها، اسناد باستان شناسی و دیگر منابع

 (.167: 1391وانگ،

  جامعه آماری و روش نمونه گیری در روند تحقیق

  2مرتبط با تحقیق و گفتگو با برخی پژوهشگرانبررسی های کتابخانه ای و اسناد مطالعه شده در زمینه پژوهش های 

در حیطة معماری بومی گیالن و تحقیقات پیشین صورت گرفته و آثار برجای مانده در این راستا و مطالعات آنان در 

تزئینات بناهای بومی این منطقه و انطباق با نقوش آثار باستانی سهم بسزایی در آشنایی با روند نمونه گیری در این 

له داشته است. در پی این اطالعات گردآوری شده بررسی نگارش های صورت گرفته در پژوهش های پیشین در مقا

مورد دست بافته های اصیل استان گیالن، در خصوص چادرشب ها و نقوش گلیم و جوراب های پشمی غرب گیالن و 

ی موردی هنرهای بومی گیالن داشته چندین پژوهش صورت گرفته که هریک به گونه ای جداگانه اشاره به نمونه ها

اند. در پی تکمیل مطالعات ارزشمند به جای مانده از این تحقیقات و رسیدن به بیان علمی این مبحث در زمینه ارتباط 

نقوش بکاررفته در معماری و صنایع دستی بومی گیالن؛ مقایسه تطبیقی از نمونه های تبیین شده در تحقیقات آنان 

ذکر شده در آثار به جای مانده از گذشته بوده است. انتخاب نمونه های کاربردی صنایع دستی از همچنین الگوهای 

 دانشنامه ی فرهنگ و تمدن گیالن، با عنوان صنایع دستی گیالن که اشاره به"مورد بررسی شده در کتاب  18میان 

ندوق ص پای افزار، رشتی دوزی، های سنتی، چاپ شعربافی، گلیم، جوراب پشمی، شال، نمد، سفال، مٌروار، بامبو، )حصیر،

 .(78-1: 1387)تهی دست، داشته است درودگری( شانه سازی، قلیان کوئی، نقاشی پشت شیشه، میناکاری، سازی،

 
 khakpour@guilan.ac.ir استادیار دانشکده معماری و هنر دانشگاه گیالن. ،دانشگاه تربیت مدرس دکترای پژوهش هنر مژگان خاکپور:-2

 فرهنگ(موسسه آموزش عالی غیردولتی جهار دانشگاهی واحد رشت)علم و دکترای معماری، عضو هئت علمی  و مینو خاکپور: 

khakpour.minoo@yahoo.com 

mailto:khakpour.minoo@yahoo.com
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 سیاهکل و آستانه، لنگرود، املش، مشاهدات عینی و برداشت های میدانی از بناهای بومی روستاهای اطراف رودسر،

 تالش در سطح استان، بخصوص در مناطقی که صنایع دستی امروزه نیز به روند تولید خود هر چندکم رنگ تر ولی پا

در این مشاهدات همراه  برجا توسط هنرمندان گیالنی ادامه می دهند مانند قاسم آباد در شرق گیالن  پرداخته شده و

ه بهر د سالخورده که خاطرات و اعتقادات و مشاغل کهن خود را در این مورد بازگو نموده اند، با پرسشهای میدانی از افرا

که در هر مورد می توان نشانه هایی یافت نمود که سبب زنده نگاه داشتن عقاید هنری مردمان این  گرفته شده است،

 خطّه تا به امروز بوده است.

 پیشینه تحقیق 

در مطالب  " آماردها نیدر سرزم النیگ ییروستا یبوم یمعمار یناتیتزئ یها هینقش ما یردپا "مقاله ای با عنوان -

قوش را در ن نیاز ا ییردپا زیاز اسالم در منطقه ن شیپ یشناسباستان اتیکشف یبا بررس این تحقیق آورده شده است،

اند، نقوش بوده نیا یریکارگ جب تداوم بهکه مو یفکر ةیماو بن هاهیمانقش نی. استمرار اافتی توانیامروز م یمعمار

انجام  یاندیو م یو با مطالعات اسناد یفیو توص یخیتار قاتیتحق ةیبر پانوشتار . دهدیم لیمقاله را تشک نیا ودهشال

ة شهر شده در موز ثبت ءیش هزار زدهیس انیموجود از م ناتیتزئ نیب یقیتطب یاسهیمقاله، مقا نیاست. در ا رفتهیپذ

 .(37)طاووسی وخاکپور وانصاری :قرار قرار گرفته است باستان  رانیدر موزة ا شیدر معرض نما یایاز اش یبرخ رشت، 

مقاله ای با عنوان ))بررسی نماد و نشانه های به کار رفته در عناصر تزیینی بناهای بومی استان گیالن(( نوشته شده  -

توسط حسین سلطانزاده و احمد رضا خلیلی، در این پژوهش در صدد پاسخ به این پرسش است که چه مفاهیمی در 

ن وجود دارد. روش تحقیق پژوهش تحلیلی و استنادی می باشد نشانه ها و نمادهای به کار رفته در خانه های بومی گیال

 .(8:  1394)سلطانزاده و خلیلی، 
که  "چادر شب"بررسی و تحلیل نقوش چادر شب قاسم آبادگیالن، عنوان نوشتاری راجع به دست بافته بومی با نام -

در شرق گیالن )قاسم آباد، رودسر( بافته می شود. به قلمِ کلثوم عابدوست و جواد علیمحمدی اردکانی، در این تحقیق 

بخانه ای و مشاهدات عینی گردآوری شده است به دسته بندی تحلیلی  و بر اساس مطالعات کتا  –که به روش توصیفی 

میق آرزوهای بافنده و پیوند ع نقوش مفهوی این هنر بومی پرداخته و نتایج حاصل را با تأکید بر ارتباط دنیای پیرامون و

 .(19:  1393)عابد دوست و علیمحمدی اردکانی،با طبیعت عنوان داشته اند 

رداخته به  بیان این مطلب پ های گلیم گیالن، در این مقاله با بررسی نقوش گلیم گیالن، مقاله گنج پنهان در نقش  -

اورها، به بیان ب شده است که اغلب سازندگان، استادکاران و هنرمندان این آثار، عالوه بر جنبه زیبایی و تزئینی اثر، 

ر پایه میدانی و کتابخانه ای بوده و توسط پریسا عقاید، عالیق و افکار خود در آن ها پرداخته اند. روش نگارش مقاله ب

 (.41: 1389نگاشته شده که در فصلنامة گنجینة اسناد به چاپ رسیده است )شاد قزوینی، 1389شاد قزوینی در سال 
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 مبانی نظری

عوامل حاضر در فرایند تولید و مبادله و  به بررسی انواع نشانه ها،  4و معنا 3علم نشانه شناسی علمی در قلمرو نشانه

پدیده ای ملموس و قابل مشاهده است که به واسطه  تعبیر آن ها، و نیز قواعد حاکم بر نشانه ها می پردازد. نشانه، 

رابطه ای با یک پدیده غایب دارد، جانشین آن می شود و بر آن داللت می کند و ضرورتاً باید نمود مادی داشته باشد تا 

زبان شناس سوئیسی و فیلسوف آمریکایی هم  ، 5اند به وسیله یکی از حواس انسان دریافت شود. فردینان دو سوسوربتو

 . (57: 1388)احمدی، بنیان گذاران اصلی نشانه شناسی هستند   عصر او، چارلز سندرس پیرس،

مبنای تحوالت بعدی نیز بوده اند.  الگوهای ارائه شده توسط این دو نفر کماکان اعتبار بنیادی خود را حفظ کرده و

مدلول  -2، دال:تصور صوتی-1کیل شده است از: از نشانه ارائه می کند که در آن نشانه تش  "دو وجهی"سوسور الگویی 

: مفهومی که دال به آن داللت می کند یا تصوّر مفهومی از دید سوسور نشانه زبانی یک مفهوم را به یک تصوّر صوتی 

و منظور از تصّور صوتی، پنداشت روان شناختی شنونده از صورت است، آن گونه که از طریق حواس پیوند می دهد 

امّا در نشانه شناسی پیرس، نشانه همه چیز را  "نشانه کلّیتی است ناشی از پیوند بین دال و مدلول" دریافت می کند.

 "سه وجهی "شانه ای می شود. وی الگویی در بر می گیرد و همه ساحت های واقعیّت و هستی انسانی جایگاه کنش ن

تفسیر: معنایی که از -2باز نمودن: صورتی که نشانه به خود می گیرد و الزاماً مادی نیست؛  -1از نشانه را معرفی کرد: 

 "موضوع که نشانه را به آن ارجاع می دهد. پیرس تعامل بین بازنمودن، موضوع و تفسیر را -3نشانه حاصل می شود؛ 

نشانه شناسان به دنبال کشف ساز و کار   .( 72: 1388)احمدی،  ) کلّیت فرآیند معنی سازی( نامیده است " نشانگی

معنا از طریق نشانه ها هستند. معنا از طریق تولید و تفسیر نشانه ها بوجود می آید. این در حالی است که هر نشانه به 

آن نسبت می دهیم به نشانه تبدیل می شود. به گفته ی پیرس  خودی خود معنایی ندارد و فقط زمانی که معنایی را به

از نشانه  یانواع دسته بند انیم  .(45: 1386)چندلر، ))هیچ چیز نشانه نیست مگر اینکه به عنوان نشانه تفسیرش کنیم((

ا سه نشانه ها ر رسیپ ندارند. تیارزش و اهمّ رسیپ یبند میبه اندازه تقس ییو کارا یاز نظر استحکام نظر کی چیها ه

 .(27 :1387،ی)سجود دارد یترشیب ییازآن ها شهرت و کارا یکیکرده است که  یگونه دسته بند

 

   (Meaning )4-      (sing)3- 

صوتی، دال :تصور -1از نشانه ارائه می کند که در آن نشانه تشکیل شده است از: "دو وجهی "، الگویی زبان شناس سوئیسی فردینان دوسوسور سوسور:-5

هد د مدلول : مفهومی که دال به ان داللت می کند یا تصور مفهمومی. از دید سوسور نشانه شناسی زبانی یک مفهوم را به یک تصور صوتی پیوند می -2

 .( 57: 1388)احمدی،  و منظور از تصور صوتی، پنداشت روان شناختی شنونده از صوت است،آن گونه که از طریق حواس دریافت می کند
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از  یزیرگ چینشده باشد(( پس ه لی: ))جهان از نشانه ها پر شده است البته اگر صرفا از نشانه ها تشکدیگو یم رسیپ

ه قرار دارند ک ییرا درک کنند تحت کنترل آن ها یتوانند نشانه ها و نظام نشانه ا یکه نم ییآن ها ستینشانه ها ن

 .(128: 1387) چندلر، به نشانه شناسان واگذار کرد انتو یرا نم ینشانه شناس کاربر آمده اند. نیپس از ا

 ود.ش یگوناگون م یبا معناها ییفضاها جادیموجب ا یانسان یها طیو معنا ساز در مح رگذاریثأعامل ت کیعنوان انسان 

ر انسان ثاآاثرات و نشانه ها در  نیاست چرا که ا یبه دانش نشانه شناس ازین ییفضاها نیچن ییو بازنما ریتفس یبرا

نشانه ها بسته  نیمعتقد است، ا رسیپ .(10:1390،یلی)عق خواهد بود یو بازخوان ریعلم قابل تفس نیا قیساخت از طر

 نید و اشو یم لیبعد به نماد تبد یدر قرن ها یاست ول یلینشانه شما کی یزمان، کند یم رییمختلف تغ یبه زمان ها

 .(38: 1383،یشود )سجود یم رهیو غ یا هینما  ،یلیشما  ،ینماد یشدن نشانه ها دایموضوع سبب پ
 

 :نشانه از دیدگاه پیرس1جدول 

 (72-57: 1388منبع: )احمدی،                                                                                                                                                  

 یافته ها

 جان پناه در معماری همانگونه در در قسمت روش نمونه گیری تحقیق بیان گردید و در راستای نقوش تزئینی نردهای

و مطالعات  صورت گرفته در باب نقوش صنایع دستی، به مطابقت مفهومی و شکلی و ساختاری آن ها بومی گیالن 

ت های اشاره شده در پژوهش، نام گذاری هر یک بر طبق گفته پرداخته شده است. الزم به ذکر است در مورد دست باف

های هنرمندان بومی می باشد که اکثریت آن ها برگرفته از محیط پیرامون و طبیعت آنان بوده است. جهت رسیدن به 

جهت بافت چادر  6خاص خود را دارند، همانند دستگاه پاچال محصول نهایی هر یک از این صنایع نیاز به تخصص ابزار

شب، دستگاه حصیر بافی و...امّا در مورد نمدها، هنرمندان این صنایع توسط دستان هنرمند خود آن را به وجود می 

 (، به بررسی تعدادی از صنایع دستی مورد مطالعه می پردازیم.2در طی جدولی )جدول آورند.

                                                            
پاچال:دستگاه چادر شب بافی، مرکب از چهار تیر عمودی است. دو تیر جلویی کوتاه و دو تی عقبی بلندتر هستند. به این تیرها در اصطالح -6

 .(988: 1383محلی تیر پاچال گفته می شود )موسوی، 
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 نقش مایه ها در صنایع دستی گیالن در مطابقت با عنصر تزئینی نرده

 نقوش گیاهی

یت اقلیمی خود، منطقه ای سرسبز، خرّم با منابع گیاهی است. زندگی استادکار هنرهای دستی گیالن با توجه به موقعّ

همچون سایر مردم با گیاهان پیوند خورده است. وجود نقش گیاهان  در آثار هنری گواه بر اعتقاد و باورهایی است که 

نقوش ساقه ای و شاخه  ه: درخت زندگی، این افراد نسبت به این نقش دارند. نقوش موجود در چادر شب های این منطق

به صورت  ، (17، 16، 15، 14)تصویرتزئین نرده ها  .(3: 1393)عابد دوست و علیمحمدی اردکانی، های برسیم می باشد

آج دار و یا کلّیتی از نمای درخت کاج و یا سرو می باشد، درخت سرو در ایران نمادی است از نامیرایی و جاودانگی که 

رمان های بشر بوده است. این درخت هیچ گاه خشک نمی شود و جاودان است و درخت زندگی نام دارد. این یکی از آ

زرتشت این درخت را از بهشت  مطابق روایات ایرانی،"نقش در اکثر دست بافت ها به طریق مختلف آورده شده است.

 .(24: 1389ور،)کاظم پ "کاج یا درخت سرو ویژه خورشید است، آورد و پیش آتشکده کاشت

 

 

 

 
 

 

 

 

 

:دستگاه بافت حصیر12تصویر  
.(5139منبع:نگارندگان، )  

:دستگاه بافت حصیر11تصویر  

www.lahidjan.mihanblog.com ,95. 
 

:دستگاه پاچال13تصویر  
www.gileboom.info ,95 

 : نقش آجدار و شبه کاجی گلیم. 17تصویر 
www .taleshen.ir ,95 

چادر شب ، : نقش سر18تصویر   
. www .beytoote.com ,95  

.:نقش کاج ، چادر شب19تصویر   
. www .beytoote.com ,95  

 

)  صورت تکی و آج دار: نرده به 14تصویر
           (.1396منبع: نگارندگان،

:نرده های به صورت پیوسته                                                            15تصویر 
 (.1395منبع: نگارندگان،)  و طرح کلی از منای درخت

 :نرده های به صورت پیوسته 16تصویر 
 (.1396منبع: نگارندگان،)  و طرح کاجی

 

http://www.gileboom.info/
http://www.taleshen.ir/
http://www.beytoote.com/
http://www.beytoote.com/
http://www.beytoote.com/
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:نقش ترسیم شده 20تصویر کاجی شکل و         

 مطابقت با طرح نرده و گیلم 

 (.1396)نگارندگان/

 

  شاخة انار )شاخه بَرسَم(

جمله درختانی است که در جنگل ها و کوهستان های گیالن به وفور به چشم می خورد. نقش اَنار درخت اَنار وحشی از 

بارها روی تمدّن مارلیک به تصویر درآمده است. در تصاویر بافته شده روی چادر شب نقشی مشابه به نقش شاخه اَنار 

ه می شد، می توان گفت که برای بافندگان ( از آنجایی که این گیاه در اعمال مذهبی استفاد23دیده می شود، )تصویر

چادرشب نقش مقدسی به شمار می آید. بسیاری از اقوام باستانی درخت را به عنوان جایگاه خدا یا در واقع خدا می 

پرستیدند؛ همچنین درخت منبع باروری، نماد دانش و حیات جاودانی بوده است، اعتقاد بر اینکه در بعضی درختان و 

 .(285: 1380رای بشر سودمند است، روحی درون درخت وجود دارد، به پیش از تاریخ بر می گردد )هال ،گیاهانی که ب

با مشاهدات عینی صورت گرفته در مورد نرده های خانه های بومی روستایی در بسیاری از آن ها این نوع تزئین در 

 نرده ها بوده است.  قسمت پایین بنا قرار داشته که می توان عنوان نمود ساده تر از سایر

 

 : نقش تزئینی ساده به هم پیوسته نرده خانه24تصویر           

   (1395منبع: نگارندگان،)                                                                                                  

 

  

 

  

 (1395منبع: نگارندگان،) :ترسیم  طرح شاخه انار در مطابقت با تزئین نرده.25تصویر

 

 

: ترسیم نقش کاجی شکل                                             21تصویر
 مطابقت با نقوش نرده و چادرشب

 (.1396)نگارندگان/

: ترسیم نقش کاجی شکل                                             22تصویر
 مطابقت با نقوش نرده و چادرشب

(.1396)نگارندگان/  

 

: نقش شاخه انار بر روی چادر شب23تصویر  
.(1393)منبع: عابد دوست و علیمحمدی اردکانی،  
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 نقش مایه گل

در خانه های روستایی گیالن که اکثراً در قسمت غربی این استان مشاهده می  نوعی از جان پناه های بکار برده شده

( دارای تزئینات پیوسته ای می باشند و فضای باز کمتری بین آن ها در نظر گرفته شده، 28، 27، 26شود، )تصاویر: 

ضای تالر توجّه به استفاده از ف شاید بتوان دلیل این امر را محافظت بیشتر از نظر اقلیمی و یا محرمیّت بیشتر دانست. با

در فصول گرم سال، در مطابقت با این امر، می توان به دست بافته های همین منطقه از استان نیز اشاره نمود که نقوش 

 نمایشی از ظرافت و "بکار برده در جوراب های پشمی درقسمت ساق با طرحی پیوسته شکل گرفته، می توان گفت: 

نقش گل ها  با شباهت های آن   .(561: 1370)بختورتاش،  "بافنده، باروری و سرسبزی طبیعت استزیبایی های زنان 

گل الله نیز از نقوشی بکار برده در دست بافت های مختلف از جمله جوراب  ها در دست بافت ها نام گذاری می گردد،

ه های در این منطقه می توان به مطابقت ( که به صورت ردیفی بافته شده با نگرشی به نرد29های پشمی است، )تصویر

 آن با نقوش جوراب ها پرداخت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:نقش تزئینی نرده خانه روستایی به صورت گلهایی به 26تصویر
 هم پیوسته 

 (.1396منبع:نگارندگان،) 

:نقش تزئینی نرده خانه روستایی، همانند گلهای به 27تصویر
  هم پیوسته

.(1395منبع:نگارندگان،)   

 

:نقش تزئینی نرده خانه روستایی، همانند 28تصویر
 شکوفه های درختان

 .(1395منبع:نگارندگان،) 
 

الله( در جوراب :نقش طبیعی)گل 29تصویر
 پشمی تالش

. www. blog.dastino.com ,95 

 .:نقش طبیعی در جوراب پشمی تالش30تصویر
www. blog.dastino.com ,95 

 .:نقش طبیعی در جوراب پشمی تالش31تصویر
www. blog.dastino.com ,95 

 

:نقش ترسیمی گل الله در مطابقت با نقوش جوراب پشمی 32تصویر
 .(1396منبع:نگارندگان،)  و نرده

) :نقش ترسیمی گل مایه در مطابقت با نقوش جوراب پشمی و نرده33تصویر
.(1396منبع:نگارندگان،  
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 نقش گل پایدارو گلیم گل 

( این نقش بر روی چادرشب بافته می شود و دلیل نام گذاری آن استقامت این گل در فصول 34گل پایدار، )تصویر 

مختلف سال می باشد که طراوات خود را حفظ می نماید، همانند طرح های دیگر این نقش را نیز به صورت هندسی 

محیط پیرامون زندگی بافنده دارای خطوط مورّب می باشد و همین علت طرح  اجرا می نمایند و علت آن این است که

 .(39: 1391ها خود را به صورت هندسی اجرا می نمایند )ابراهیمی میمند و داودی و یاری،

( از نقوش گلیم های منطقه الهام گرفته شده و آن را به صورت هندسی، 35نقش دیگری که با نام گلیم گل، )تصویر

اعی و با توجه به رنگ ها، در ایجاد این چادر شب بهره می برند. به همین منظور این چادر شب به گلیم گل شناخته انتز

در مورد نرده های،  .(26: 1376)جاللی،های خاصش ارزش هنری بیشتری دارد  شده است، به دلیل طرح ها و رنگ

ابه یافت گردید که حس استقامت را القاء می نماید و به ( مشاهده شده در تالر باالی این خانه ها نقوشی مش36)تصویر

دلیل آنکه خطوط مورب در طبیعت اطراف سازندگان و بافندگان این نقوش به وفور مشاهده می شده نهایت بهره بری 

 را از این خطوط برده اند.

 

 

 

 

 

 

 

 نقش دَربَره گل 

نقش گل پایدار در چادرشب :34تصویر  
 .(1391)منبع:ابراهیمی و داودی و صفی یاری ، 

 : تزئین جان پناه در تالر خانه36تصویر
 (.1396منبع:نگارندگان،)  

: گلیم گل بر روی چادر شب35تصویر  
 (1391)منبع:ابراهیمی و داودی و صفی یاری ،

 

  

 :نقش ترسیم گل پایدار چادرشب37تصویر
       (.1396منبع:نگارندگان،)  

)  : نقش ترسیم گل پایدار چادر شب.           38تصویر 
       (.1396منبع:نگارندگان،

 :نقش ترسیمی نرده.39تصویر
       (.1396منبع:نگارندگان،)  
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لوز کک کفش قدیمی در منطقه گَکه به صورت قرینه و پشت به همدیگر قرار دارند. این نقش را در سَ Eنقشی شبیه 

رستم آباد گیالن کشف گردیده بود و نمونه ای دیگر از این نقش در لبه دامن زنی دیده شده که از باقی مانده قطعات 

شکسته سفالهای تپه مارلیک باقی مانده است. امروزه در چادر شب های قاسم آباد نیز این نقش بافته می شود، قاسم 

یکی از ساده ترین نقوش بکار رفته در چادر شب  ))باالن بوته(( می گویند، کهآبادی ها به این نقش ))دَربَره گل(( و یا  

ها می باشد با الهام گرفتن از بوته های بزرگ که در اطراف درختچه های موجود در محیط زندگی خود بهره برده اند. 

بر روی زمینه های تیره نشان این نقش مایه عمدتاً به همراه نقش مایه خشت بوته به کار می رود. عمدتاً این نقش را 

 (.16:  1393عابد دوست و علیمحمدی اردکانی،می دادند )

 

  

 

 

  نقوش حیوانی )جانوری،آبزی (

( 43این طرح را می توان در نقوش کار شده در صندوق سازی، نقوش روی جوراب پشمی، )تصویر: طرح پروانه ای

شکل که بال پروانه ها و (، 45)تصویر  ه نمود. طرحی ضربدری(، نمد و... مشاهد44)تصویر 7نقوش گلیم، چادر شبها

پرواز را تداعی می کند در تزئین جان پناه ها مشاهده می گردد. این نقش نیز از کارهای ساده تر نسبت به برخی از 

پروانه نشانة شادی بسیار و مظهر زیبایی مفرط شناخته می شود. یک  ،تزئینات بکار برده شده در جان پناه ها می باشد

(. شاید زنان بافنده نقشی از 39: 1380شویی خوشبخت است )هال ، و زن، دو پروانه نماد زنا پروانه نمادی برای روح

پروانه را به عنوان نمادی از شادی ها و زیبایی های زندگی بر روی بافته های خود نقش می بسته اند و نمادی از روح 

 (.  40: 1391زنانگی خود می دانسته اند )شایسته فر وحجازی، 

 
 

 

 

 

 

) خانه روستایی شرق گیالن : تزئین جان پناه41تصویر
(.1396منبع:نگارندگان،  

: ترسیم نقش دربره گل42تصویر  
(.1396منبع:نگارندگان،)    

)منبع:  : نقش دربره گل در چادر شب قاسم آباد40تصویر
 (.1393عابدوست و علیمحمدی اردکانی، 

 

نقش پروانه ای در روی جوراب پشمی.: 43تصویر  

www.blog.dastino.com,96. 
:نقش پروانه ها بر روی چادر شب )منبع: ابراهیمی و 44تصویر

(.1391داودی و صفی یاری ،  
 

در جان پناه خانه  : نقش پروانه ای )ضربدری(45تصویر
(.  1396منبع: نگارندگان،) روستایی  
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 یکی از اهالی و بافندگان در قاسم آباد رودسر،این نقش اولین نقش مایه ای می باشد که بعد از انقالب وارد طرح های چادر شب شده استبه گفته -7

(www.isna.ir,96). 

 

 

 

 

 

 

 

نرده های چوبی معموالً با طرح های مشبک و هندسی شکل می گیرند؛ گاهاً دیده شده که این نرده ها شکل ماهی:  

ود داشته (. ماهی یکی از نقوشی است که در آثار باستانی این منطقه نیز وج49و 48ماهی به خود گرفته اند، )تصویر 

است. در مورد معنای این نقش نزد گیالن باستان آمده است: مادینگی، تولید مثل، غذای مقدس، فراوانی، دریا، دانش، 

عقل و مغز، همگی جز باورهای قومی وافسانه ای مفهوم ماهی در اذهان توده ای انسانی تاریخ از جمله مردمان دریا 

ولی از همه این معانی، به نظر می رسد که مفهوم  .(3: 1394سلطانزاده و خلیلی،) کناران )منطقه بحر خزر( بوده است

دریا و غذای مقدّس به فرهنگ گیالن زمین بیشتر نزدیک باشد. این مسأله نیز گواهی است بر این ادعا که، طبیعت در 

یلی از اسکلت ماهی را تداعی برخی نقوش مشاهده شده شما .(103: 1370تزئینات بنا نیز نقش داشته است ) برومبرژه، 

در صنایع دستی بافته شده می توان نقوشی را مشاهده نمود که از نظر ظاهری تا حدّ زیادی  ،(50) تصویر می کنند

  ( .53و 51شبیه این فرم و تزئین نرده ها با مفهوم ماهی می باشند )تصویر

 

 

 

 

 

 

 

مشابهت طرح جوراب پشمی و چادر ترسیم نقش پروانه :64تصویر
.(1396منبع: نگارندگان،) شب  

منبع: ) ین نرده با فرم )ضربدری( پروانه ئترسیم تز:47تصویر
.(1396نگارندگان،  

صورت  : نرده جلوی در خانه روستایی در شرق گیالن.به50تصویر
.(1396منبع: نگارندگان،) اسکلت ماهی  

  

 ) .: تزئین نرده با مشابهت فرم ماهی48تصویر
 (.1396منبع: نگارندگان،

 

 : تزئین نرده با مشابهت فرم ماهی49تصویر
 .(1396منبع: نگارندگان،) 

 

: مطابقت فرم ماهی های با نرده و 52تصویر
 نقوش چادر شب.

www. persianv.com,96 

http://persianv.com/
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 نقوش سماوی

در بیشتر سنّت ها خورشید پدر وماه مادر » : نقش خورشید در آثار هنری دارای اهمیّت فراوانی می باشد. خورشید

همان  .(132: 1386)کوپر ،« عالم است. خورشید هم نماد زندگی و هم مرگ و هم تجدید حیات پس از مرگ است

ترین عنصر خانه ها را نرده های آن دانسته و نقش خورشیدی را گونه که پیش تر ذکر گردید به گفته برومبرژه جالب 

این نقش به صورت یکی از تزئینات خانه های اربابی ذکر نمود که به صورت شعاعی اجرا می گردید. در چادر شب 

ه ی بقوش تزئینهندسی و با اضالع تیز هشت پر بافته شده است. طرح خورشید در گذر زمان به صورتهای مختلف، در ن

ه به احتمال مهرپرستی مردمان این منطقه در دورة پیش از ثر از محیط طبیعی می باشد. با توجّکار رفته است، متأ

 اسالم که به آن اشاره شده و نیز اهمّیت نور خورشید درزندگی کنونی مردم، تکرار این نقش مایه منطقی می نماید.

ای موجود در این منطقه نقوشی بسیار زیبا توسط هنرمندان بر روی نمده(. 49: 1390)طاووسی وخاکپور وانصاری، 

بومی نقش بسته که در آن ها نیز می توان نشانه هایی از اشکال طبیعی را مشاهده نمود؛ مانند نقش خورشید و یا در 

  حصیرهای بافته شده و همچنین نقوش صندوقچه های چوبی قدیمی، نیز می توان این مشابهت ها را بیان نمود.

 

 

 

 

 

 

: نقش جوراب پشمی به صورت 53تصویر
 اسکلت ماهی.

. www.blog.dastino.com.95 

: نقش شبه ماهی در کنار هم در 51تصویر
 چادر شب 

. www .beytoote.com ,95 
 

:فرم تزئینی نرده شبه ماهی، مشابهت با نقش چادر 54تصویر
   (.1396منبع: نگارندگان،) شب

:فرم تزئینی نرده ، مشابهت با نقوش دست بافته ها و 55تصویر
 (.  1396نگارندگان،منبع:)فرم ماهی

 ):فرم تزئینی نرده مشابهت با نقش جوراب پشمی56تصویر
 (.  1396منبع: نگارندگان،

: تزیین شعاعی نرده در روستای زبده .57تصویر  

 (.41: 1390)منبع: طاووسی و سایرین،

منبع: )  : تزیین شعاعی نرده.58تصویر
 (.  1395نگارندگان،

 

: تزیین شعاعی نرده در خانه روستایی رودبنه 59تصویر
(.1395منبع:نگارندگان،)  الهیجان  

 .  
 منبع:
  

 : نقش خورشیدی حصیر 60تصویر
.(www .gilnegah.ir ,95) 

 نقش خورشیدی مند: 61تصویر
.(www .gilnegah.ir ,95) 

 

.: نقش خورشیدی چادر شب62تصویر  
(1391)منبع:ابراهیمی و داودی و صفی یاری ،   

http://www.beytoote.com/
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نقوش ستاره ای : یکی از نقوش ساده چادر شب را می توان به نقش ستاره ای شکل، نسبت داد که به صورت بعالوه یا 

عالوه بر آن می توان این نقش را  چادر شب و یا ترکیبی همراه نقوش ماه دیده می شود.مربع کوچک یکدست در کل 

اسواسیتکا به عقیده برخی دانشمندان در اصل نماینده »  به اسواستیکا نسبت داد، هال در مورد این نقش می گوید:

 1380)هال ،« شبختی است خورشید است و دارای بعضی مفاهیم خورشیدی مانند روشنایی، حاصلیزی و به ویژه خو

(. در نمونه ای از نرده های مشاهده شده در قسمت شرق گیالن روستای قاسم آباد که محل بافت چادرشب ها 228:

 می باشد، دارای مشابهت با این نقش است که به صورت بعالوه نیز دیده می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 نقوش انسانی

انسان همانند دیگر پدیده های طبیعت، از دوره پارینه سنگی مورد توجه بشر بوده است. در آن دروان، نقش انسان به 

صورت ساده در دیوار غارها ترسیم شده است؛ بعدها این نقش در سفال نمایان شد. در ایران باستان نقش انسان از 

)  : نقش ترسیم شده از طرح حصیر63تصویر
 (.  1396منبع:نگارندگان،

 

)  : نقش ترسیم شده از طرح مند64تصویر
 (.  1396منبع:نگارندگان،

 

  : نقش ترسیم شده از طرح چادرشب65تصویر
 (.  1396منبع:نگارندگان،) 

 

: نقش بعالوه )اسواستیکا( ، )ستاره( در چادر شب 66تصویر
.(1393)منبع: عابدوست و علیمحمدی اردکانی،   

  

: مشابهت دادن به ماه و ستاره در چادر شب )منبع: 67تصویر
 (.1391ابراهیمی و داودی و صفی یاری ،

 

منبع: ) : تزیین نرده خانه روستایی در قاسم آباد رودسر68تصویر
   .(1396نگارندگان،

 

 :نقش ترسیم شده طرح ستاره ای شکل چادرشب69تصویر
 (.  1396منبع: نگارندگان،) 

 

 :نقش ترسیم شده طرح ماه و ستاره شکل چادرشب70تصویر
 (.  1396منبع: نگارندگان،) 

 

در مشابهت با نقوش  :نقش ترسیم شده نرده71تصویر
(.  1396منبع: نگارندگان،)  دست بافته ها  
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یّد توجه هنرمندان گیالنی به ؤانی روی آثار مکشوفه از گیالن ماهمیّت ویژه ای برخوردار بوده است. وجود تصاویر انس

 . (12: 1393)عابد دوست و علیمحمدی اردکانی، نقوش انسانی است

در آثار باستانی معموالً به صورت تجریدی به تصویر در می آوردند؛ زن در ایران باستان به شکل لوزی نشان نقش زن : 

ینگی بود. در چادر شب های قاسم آباد ما شاهد نقش زن به صورت تجریدی می داده می شد زیرا این نقش نماد ماد

(. نمونه ای از نرده بکار 73باشم. این نقش از یک لوزی و مستطیلی که در مرکز آن قرار دارد تشکیل شده است، )تصویر

ت و علیمحمدی )عابد دوس (74به موردی مشابه بر می خوریم، )تصویر -شرق گیالن -رفته در روستای تمیجان

این نگاره در بافته های مختلف مردم گیالن به کرات مشاهده شده است )ابراهیمی میمند و داودی . (13: 1393اردکانی،

(. در گلیم های گیالن نقش انسانی، شامل نقش یک تا چهار دختر مو بلند ایستاده است که در حالت 39: 1391و یاری، 

 . (49: 1389( )شاد قزوینی،75اند،مانند نقش ترسیم شده )تصویر دست به کمر، با دامن بلند نقش شده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نقوش اشیاء پیرامون

با مشاهدات عینی صورت گرفته از میان نقوش بکار رفته در دست بافته های بومی گیالن می توان به طرح هایی اشاره  

نمود که با توجه به اشیاء پیرامون و در عین حال وابسته به طبیعت هنرمند گیالنی نقش بسته و یا ساخته شده اند. 

نقشی مشابه طرح گلدان مانند بافته شده در چادر شب ها که از قدیم نیز باقی مانده اند و در اسناد  نقش گلدانی:

 تصویری کهن نیز مشاهده شده اند .

: نقش زن بافته شده در چادرشب.73تصویر  
.(1393)منبع: عابدوست و علیمحمدی اردکانی،   

: تزیین نرده درروستای74تصویر  
.(1396منبع: نگارندگان،) متیجان رودسر  

 

 )منبع: شاد: نقش دخرت بر روی گلیم گیالن72تصویر
 .(50: 1389قزوینی، 

 

:نقش ترسیم شده زن در گلیم75تصویر  
.(1396منبع: نگارندگان،)   

: ترسیم نقش زن در چادرشب76تصویر  
.(1396منبع: نگارندگان،)   

مشابهت یا نقوش زن در دست ترسیم نقش انسانی نرده و  :77تصویر
 (.1396نگارندگان،منبع: )  بافته ها.
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 شانه

شانه های چوبی یکی از قدیمی ترین دست ساخت های مردم گیالن بوده، این شانه ها با چوب های مرغوب و مقاوم 

ینات ساده جان پناه برخی ئساخته می شده و به شکل یک طرفه و دوطرفه دندانه ای بوده است. این فرم دانه ای با تز

روستایی قابل انطباق می باشد. نقش شانه ای، از دیگر طرح های متداول است که به صورت نوارهای خانه های بومی 

مورب دندانه دار، متن گلیم را در برگرفته است و به علّت شباهت آن به شانه به این نام نامیده می شود )شاد 

 .(49: 1389قزوینی،

 

 

 

 

 

 

.: نقش گلدانی چادر شب78تصویر  
www.beytoote.com,95 

 .: تزیین نرده در ایوان خانه روستایی79تصویر
 (1396منبع:نگارندگان،) 

)  : تزیین نرده درایوان خانه روستایی شرق گیالن.80تصویر
 (1396منبع:نگارندگان،

 

.:شانه چوبی یک طرفه83تصویر  

www.ichoob.ir,95 
: نقش شانه ای)دندانه ای(بر روی 85تصویر

 چادر شب.
www .gilnegah.ir,95. 

 ) .: تزیین نرده خانه روستایی الهیجان86تصویر
  (.  1396بع: نگارندگان،من

 : طرح شانه ای در حاشیه گلیم84تصویر
www.tebeyanesfahan.tebyan.net,95 

: ترسیم نقش چادرشب و مشابهت با تزیینات 81تصویر
 نرده های چوبی

 (1396منبع:نگارندگان،) 

: ترسیم تزیینات نرده های چوبی در مشابهت با 82تصویر
 طرح گلدانی دست بافته ها

 (1396منبع:نگارندگان،) 
 

منبع: ) :ترسیم نقش شانه چوبی یک طرفه87تصویر
 .(1396نگارندگان،

 ) :ترسیم نقش حاشیه گلیم داندانه ای فرم مشابهت با شانه.88تصویر
 (.1396منبع: نگارندگان،

طرفه در مشابهت با :ترسیم نقش شانه ای چوبی دو 89تصویر
.(1396منبع: نگارندگان،) طرح دست بافت چادرشب  
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 نقوش هندسی

نقوش هندسی الهام  نقوش هندسی کنگره دار: نگرش انتزاعی به مفاهیم محیطی حاصل از محدودیت های فنی ساخت، 

گرفته از اشیاء، بیان گرایش های تجریدی در رابطه انسان و محیط وبرداشت های ذات نگری در پیرایش فرم های 

ر دستی تقسیمات هندسی مربع و لوزی و تقاطع پیچیده به صورت های هندسی و قابل تکرار در تمام زمینه های هن

زنان  التآانها که هم اکنون نیز زینت بخش عناصر معماری مسکونی روستایی است. در دورة پیش از تاریخ بر روی زیور

 .(46: 1390)طاووسی وخاکپور وانصاری، به وفور استفاده می شده است

دیگر نقش مایه هایی است که در گیالن طی ادوار مختلف به کار می لوزی در فرم های ساده و ادغام شده از لوزی : 

( 95رفته است. در معماری روستاها نیز لوزی به اشکال ساده و ترکیبی کاربرد تزئینی فراوران دارد. طرح پتویی، )تصویر

است که به آن چادر یکی دیگر از ساده ترین طرح ها و کاربردهای چادر شب چهارخانه استفاده از آن به صورت روتختی 

که به صورت لوزی های پیوسته در کنار هم قابل رویت اند. استفاده از طرح  .(29: 1376)جالای، شب پتویی می گویند

های مثلث مکرر و جناغی متوالی نیز از نقوش متداول تزئینی بوده است، هم در دوران باستان بر روی آثار مکشوفه 

( نقشی متشکل از چهار 96)تصویر بناهای بومی گیالن در طرح های گلیم بافته شده،مشاهده گردیده و نیز در تزئینات 

لوزی کوچک در کنار یکدیگر لوزی بزرگتری به وجود می آورند که همانند خوشة انگور می باشد. نقش انگور دارای 

خی به خاطر توازن لوزی ها بافت ظریف از لوزی هایی است که در کنار یکدیگر با رنگ های محدودی قرار گرفته اند. بر

 .(49: 1389در کنار یکدیگر و شباهت آن به ترازو، آن را نقش ترازویی می گویند )شاد قزوینی،

 

 

 

.نرده لوزی شکل خانه روستایی: 91تصویر  
.(www.ranekouh.blogfa.com,95) 

 .: جان پناه لوزی شکل92تصویر

 .(1396منبع: نگارندگان،)

 : طرح گلیم.96تصویر
.(www.tebeyanesfahan

.tebyan.net,95) 

منبع: ) : نقش لوزی ، حصیر94تصویر
(.1396نگارندگان،  

 : نرده خانه روستایی در آستانه.90تصویر
 (.41: 1390)منبع: طاووسی و سایرین،

 

 : نقش پتویی،چادرشب95تصویر
)منبع: ابراهیمی و داودی و صفی یاری  
،1391). 

:نقش لوزی ،صندوقچه93تصویر  
(.1396منبع: نگارندگان،)  
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 طرح زیگزاگ 

ازجمله طرح هایی است که نمونه هایی از آن در اشیای دوران پیش از تاریخ و هم در تزئینات معماری روستایی مورد 

هایی در امتداد هم  استفاده قرار می گرفته است نقش زیگزاگی شکل بوده است. خطوط شکسته ای که همچون کوه

در نقوش صنایع دستی نیز قابل مشاهده می باشند،  .(52: 1390)طاووسی وخاکپور وانصاری، نقش بسته اند

(. همچنین این طرح به عنوان تزیین در نرده خانه روستایی در روستای تمیجان رودسر واقع 102و 100،101)تصویر:

 (.104در شرق گیالن مشاهده شده است، )تصویر

 

     

 

 

 

 

 

از نقوش هندسی است که بر پایه پایداری و صالبت می باشد. این نقش با تکرار مربع ها در داخل هم با  نقش مربع: 

 ،عنصری تزئینی قابل ذکر است نرده جان پناه بناهای روستایی بومی مشاهده شده که به عنوان اتصاالت چوبی در

( در مطابقت با نقوش صنایع بومی در چادر شب های بافته شده می توان این نقش را رویت نمود که با 105)تصویر

 .(52: 1390)طاووسی وخاکپور وانصاری، (106)تصویررنگهای متنوع در هم تنیده شده اند

 (.  1396منبع: نگارندگان،:تزیین نرده خانه روستایی در متیجان رودسر. ) 104تصویر
 

.: نقش چادر شب100تصویر  
www.beytoote.com,95 

منبع: :نقش حصیر) 101تصویر
  (. 1396نگارندگان،

 

 .: طرح زیگزاگی ،مند102تصویر
www.tebeyanesfahan.tebyan.net,95 

منبع: )  :ترسیم نقش لوزی ،صندوقچه97تصویر
 (.  1396نگارندگان،

) :ترسیم نقش لوزی نرده در مشابهت با دست بافته ها98تصویر
   (.1396منبع: نگارندگان،

:ترسیم نقش لوزی، طرح چادر شب و مشابهت با طرح 99تصویر
  (. 1396منبع: نگارندگان،) گلیم و تزیینات نرده خانه روستایی

 (  1396منبع: نگارندگان،:ترسیم نقش زیگزاگی) 103تصویر
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خطوط مورب در واقع نقش هندسی آنچه از طبیعت در ذهن هنرمند گیالنی نقش بسته می باشد اینگونه  نقش مورب :

تزئین نرده چوبی ایوان بناهای بومی روستایی کاربرد داشته اند و در دست بافته ها، حاشیه چادرشب و گلیم را می توان 

ا و خطوط شکسته کوه ها و شاخه و برگ درختان که از اشاره به کج باران ه نام برد که از این خطوط استفاده گردیده،

 مواردی است که با مشاهده این نقوش می توان بیان نمود.

 

 

 

 

 

 داده ها تحلیل

دریافتیم نشانه ها هر آنچه که برای انسان معنادار بوده و آنها را در اطراف خود می بینند، می توان به عنوان نشانه مطرح 

نمود. مطالعات به عمل آمده با توجه به دیدگاه پیرس بیان داشت که تنها در پرتو نشانه است که می توان اندیشید و 

یان این تحقیق ببه واسطه ما و برداشت هایمان به این امور افزوده می گردند. در آنچه امری بدیهی می نماید اینکه معنا 

می کنیم و دست به کنش خواهیم زد بیان گردید و به مطابقت ها ارتباط برقرار چگونه از رهگذر نشانهاین مطلب را که 

ن اصیل منطقه بوده و بیشتریشناخت هنرهای بومی گیالن که دست بافته ها ی  دو خصیصه بارز گیالن پرداخته شد.

در قبال آنها درمعماری بناهای بومی به واسطه اینکه پیشة  تأثیر را در نقوش بکار برده از طبیعت اطراف خود  داشته اند.

مردمان این خطه با محیط خود عجین بوده و نشانه های معنا داری را در کاربرد نقوش مشترک بین صنایع دستی و 

گردید که به صورت نمونه در نظر گرفتن عنصر نرده که از کاربردی ترین عناصر تزئینی بناها بودند  تزئینات بناها یافت

ی نشانه هایی که سبب دسته بند مارا در رسیدن به این اشتراکات بر اساس علم نشانه شناسی در معماری یاری رسانید.

اشیاء پیرامون و نقوش هندسی(گردید. نشانه هایی از قبیل  انسانی، سماوی، حیوانی، )گیاهی، نقوش در حیطه های

اشتراکات عقاید و باورهای مردمان بومی نقش های تکرار شونده و پی در پی، با تضاد در رنگ و فرم، بیانی از شب و 

رار های تک روز، مرگ و زندگی، آمدن و رفتن دارند، یا نشانه ای از عشق، تولّد، زایش و شکوفایی. نقش مثلث ها و لوزی

:طرح پتویی چادر شب.55تصویر  
.1396نگارندگان/ منبع:  

.: نقش مربع ، چادر شب106تصویر    
www.beytoote.com,95 

 : تزیین نرده خانه روستایی 105تصویر
   (.1395منبع: نگارندگان،) 

: تزیین مورب نرده خانه روستایی قاسم آباد رودسر ) 108تصویر
 (.1396منبع:نگارندگان،

  

 شب.:نقش چادر109تصویر

www.beytoote.com,95 

 : ترسیم نقش مربع107تصویر

 (.  1396منبع: نگارندگان،) 

:ترسیم نقش مورب در انطباق با 110تصویر
 طرح نرده و چادرشب

  (.  1396منبع:نگارندگان،) 

 

http://www.beytoote.com,95/
http://www.beytoote.com,95/
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شونده ی مثبت و منفی، مناظر کوهستانی روستاها و مناطق را تداعی می کند که در هر دو شاخص بررسی شده مشاهده 

 گردید.

پس از دست یافتن به اسناد و شواهد نشانه ها در موارد بررسی شده و همانگونه که دسته بندی پیرس را برمبنای سه 

نشانه شناسی با تمام چیزهایی سرو کار دارد که می توانند به جای بیان داشتیم؛ نمادین و نمایه ای(  ،اصل )شمایلی

چیزهای دیگر بر معنایی داللت کنند، آن چیز دیگر الزم نیست که درلحظه داللت وجود داشته باشد و دربیشتر مواقع 

نشانه های  .ایی داللت کنددر مکان و زمان خاص داللت حاضر نیست. اینکه چیزی می تواند به جای چیز دیگری برمعن

یافت شده و اشتراکات آنها در این تحقیق ما را یاری رسانند تا بر اساس دیدگاه پیرس، دسته بندی صورت گرفته را طی 

  ( به شرح ذیل ارائه نمایم. 3جدولی )جدول

 

 دسته بندی نقوش بر اساس دیدگاه پیرس-3جدول 
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 .1396منبع:نگارندگان،                                                                                      

 نتیجه گیری

ه به اینکه نشانه شناسی علمی است که امروزه در عرصه های مختلف پژوهشی به خصوص در زمینه معماری مورد با توجّ

اثر  که مخاطب بهه قرارگرفته است، حضور این علم باعث شکل گیری و نمود فلسفی بسیاری از باورها و معنایی توجّ

از نشانه ها و اشتراکات قابل ذکر در طی روند پژوهش نقوش طبیعی بوده ی مختلف گردیده است. بخشیده در هنرها
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، نشانه های بارزی رویت شده است؛  ی بومی گیالنکه در هر دو مقوله مورد بررسی در زمینه هنرهای بومی و معمار

نظیر درختان و گیاهان و کوه ها و طبیعت اطراف آنان، با توجّه به سه اصل یاد شده پیرس که ساختار مقاله را تشکیل 

ار واکثر قریب به اتفاق این نقش ها، قرینه و آینه وار است و از تکرار و در جمی دهد به تقسیم بندی دست یافتیم که 

، ، بیشترین نقوشهم بودن و هویّت و ارزش های جمعی، از نظر هنرمند بومی خبر می دهد. این نوع ترکیب بندی

از این  سی در هنرهای بومی و تزیینی مشاهده می گردد. مرتبط به طرح های گیاهی می باشد که به صورتهای هند

نقوش دست یافته با عناوین اختصاص داده شده مطابقت داشته و اشاره به عناصر طبیعی می  "شمایل"میان، در اصل 

ذکر گردیده می توان به جاودانگی و حیات و حاصل خیزی و برکت که در ذهن هنرمند نمادی از  "نمادهای"نماید. در

ده، حاالت و احساسات روحی و ذهنی هنرمند بومی گیالن را در بیان ش "نمایه های"رحمت الهی می باشد یاد نمود. 

نشانه ای از روح هم بستگی و عاطفی مردم گیالن دارد که در سلیقه و خالقیّت بافنده دخیل شده خود جای می دهد و 

مارا در است و نشان از ریشه در فرهنگ، باور ها، عالیق و انگیزه های درونی وی داشته است. انجام تحقیقات حاضر 

نی که دراین راستا گام نهاده بودند یاری  رساندن به بازشناخت هنرهای بومی و صحّت یافته ها وپیشینه های محققا

رسانید. با بررسی نقش مایه های ذکر شده پیوند هنر ومعماری و علم با معنا دادن به نشانه ها در هر زمینه آشکار 

ردم این اقلیم از گذشته های دور حاکم بوده و می توانتن روح سنّت گرای گردید. این حس و حال، بر فرهنگ و اخالق م

 مردم این مرزو بوم را با آن تعبیر نمود. 
 

 کتاب    ،فهرست منابع

  .نشر مرکز :تهرانچاپ نهم، ( از نشانه های تصویر تا متن، 1388احمدی، بابک )-

  .نتشارات گروه پژوهشگران ایرانتهران: اجلد سوم، ( کتاب گیالن، 1374اصالح عربانی، ابراهیم )-

  موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.: مسکن و معماری در جامعه روستایی گیالن، ترجمه عال الّدین گوشه گیر، تهران  (1370) برومبرژه،کریستیان- 

 نشر فروهر. :( نشان راز آمیز مهر ،تهران 1370) نصرت اهلل بختورتاش،-

 .فرهنگ ایلیا :رشت ،24شماره صنایع دستی گیالن، دانشنامه ی فرهنگ و تمدن گیالن، (1387) تهی دست، فاطمه-

 انتشارات جهاد سازندگی.( چادرشب با انگیزه ای از هنر و صنعت،  1386ناهید )  جاللی ، -

 سوره مهر. :ترجمه  مهدی پارسا، تهران  مبانی نشانه شناسی، (1387دانیل ) چندلر،-

  نشر قصه. :( نشانه شناسی کاربردی، تهران1383) سجودی، فرزان-

 .موسسة تالیف، ترجمه و نشر آثار هنری :جلگة غرب، تهران (2( خانة محتشم طلب )میراث معماری روستایی گیالن)1389محمود )، طالقانی-

  .نشر نو :تهرانچاپ دوم، ( فرهنگ مصور نمادهای سنتی، ترجمه ملیحه کرباسیان، 1386) کوپر، جی سی-

 .تهران :انتشارات دانشگاه تهرانچاپ ششم،  ( روش های تحقیق در معماری ، ترجمه علیرضا عینی فر،1391دیوید) لیندا و وانگ، گروت،-

 انتشارات خجسته. :( پنجاه متفکر معاصر از ساختارگرایی تا پسامدرنیته ، ترجمه محسن حکیم ، تهران1383لچت، جان )-

 ( آشنایی با معماری مسکونی ایرانی گونه شناسی برونگرا، تهران: موسسه فرهنگی سروش دانش. 1387غالمحسین ) ،معماریان-

 فرهنگ معاصر. :( فرهنگ نگاره ای نمادی نمادها در هنر شرق و غرب، مترجم رقیه بهزادی، تهران1380هال، جیمز )-

 مقاله

پژوهشی هنرهای -، فصلنامه علمی"بررسی نقوش چادر شب قاسم آباد)گیالن("( 1391ابراهیمی میمند، نسرین و داودی، ابوالفضل و صفی یاری، نوشین )-

 . 13تجسمی نقش مایه، سال پنجم، شماره 
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 .1هشمار )فصلنامه علمی نگارینه هنر اسالمی(،"یمقدمه ای بر زیبایی شناسی نقش و رنگ گلیم های عشایر بختیار"(1393) حسین، ابراهیمی ناغانی،-

 .2، شماره ، مجله کندوج، رشت"گونه شناسی مسکن در جامعه روستایی "( 1386خاکپور، مژگان)  -

 دومین کنفرانس، "بررسی نماد و نشانه های به کار رفته در عناصر تزیینی بناهای بومی استان گیالن " (1394حسین ) احمد رضا و سلطانزاده، خلیلی، -

 ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برامه ریزی، معماری و شهرسازی.

 .6-16، 24دوره ، ، مجله معماری و شهرسازی"تحلیل و بررسی معماری بومی گیالن"( 1372دیبا ، داراب و یقینی، شهریار ) -

–دوفصلنامه علمی  ،"ی تزیینی در جوراب بافی منطقه ی االشت مازندرانبررسی نقش مایه ها"( 1391معینه السادات ) مهناز و حجازی، شایسته فر،-

 .48-35ص شماره شانزدهم بهار و تابستان، پژوهشی مطالعات هنر اسالمی،

 . 40- 56ص فصلنامه گنجینة اسناد، سال بیستم، دفتر اول، ، "گنج پنهان در نقش های گلیم گیالن " (1389شاد قزوینی، پریسا )-

 ،" ردپای نقش مایه های تزئیناتی معماری بومی روستایی گیالن در سرزمین آماردها"( 1390محمود و خاکپور، مژگان و انصاری، مجتبی)طاووسی، -

 .51تا  37فصلنامه معماری و شهرسازی ،

سانی و مطالعات فرهنگی پرتال جامع ،پژو هشگاه علوم ان"بررسی و تحلیل نقوش چادر شب قاسم آباد گیالن"( 1393عابددوست و علیمحمدی اردکانی )  -

 علوم انسانی.

)راهبردی مفهمومی در جغرافیای فرهنگی(، فصلنامه جغرافیایی  "نشانه شناسی چشم اندازهای فرهنگی" (1390علی ) عقیلی، سید وحید و احمدی،-

 .29سرزمین، شماره 

 .  112-121،ص 24سازی(، دوره چهارم، ش)مجله معماری و شهر "تطبیق مسکن با اقلیم"1387امیر ) فرج الهی راد،-

ش  رشت، مجمع جهانی اهل بیت )ع( ، کندوج،،( مردم نگاری مساکن روستایی جلگة شرق گیالن)مطالعه موردی بخش رودبنه(1385رضا ) قربانی ریک،-

 .49-44دوم

 145-135ص ،آرمانشهر، "سنتی گیالنتأثیر اقلیم بر شکل گیری عناصر معماری "( 1389گرجی مهلبانی ،یوسف و دانشور،کیمیا ) -

 .963-997مجموعه مقاالت دهمین همایش ملّی ایران شناسی،ص  "چادر شب بافی قاسم آباد"( 1383) موسوی، سیده میمنت، -

 

 پایان نامه

رشد پژوهش هنر،دانشگاه هنر پایان نامه ی کارشناسی ا "بررسی درخت زندگی در هنر ایران و نمود آن بر فرش های ایرانی"( 1389کاظم پور،زیبا )-
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 تصاویر: منبع

 پژوهشی هنرهای -، فصلنامه علمی"بررسی نقوش چادر شب قاسم آباد)گیالن("( 1391ابراهیمی میمند، نسرین و داودی، ابوالفضل و صفی یاری، نوشین )-  

 .13تجسمی نقش مایه، سال پنجم، شماره 

                       یر، تهران : موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.( مسکن و معماری در جامعه روستایی گیالن، ترجمه عال الّدین گوشه گ1370برومبرژه،کریستیان )-

 .40- 56، فصلنامه گنجینة اسناد، سال بیستم، دفتر اول، ص "گنج پنهان در نقش های گلیم گیالن "( 1389شاد قزوینی، پریسا )-
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Typology of Ancient Architectural Designs in Gillan in Accordance with the Role of 

Some Handmade Arts of This Region with Emphasis on Peirce Idea1 

Setareh Alizadeh 2 
Jamaleddin soheili3* 

Abstract 
 

One of the most important issues in the field of keeping a region or an area or a city's history & 

homeland alive is to find some symbols which are remained from past. Native architecture across 

the world will show a deep relation between home and environment. Rural native architecture 

of Gillan is a symbol of people's handmade art.  

This study collected some samples of decorative motifs of fences in some villages of this 

province and studied the role of handicrafts. The method of study is descriptive- analytical and 

data were collected by field method and by interviewing the village's inhabitants. Data about 

history were collected from related books and articles and magazines and by studying the related 

sites. We use inference reasoning in our study. All the results were according to the Peirce 

category that were in three category of icon, symbolic & profile. 

 

Article Aims 

1- To recognize & achieve common motifs used on the native architecture elements and 

handicrafts in Gillan and to reach to some signs which can be categorized according to the Peirce 

perspective. 

2- Understand the importance of privacy in this native architecture in relation with handicrafts 

arts of this region's people as an authentic identity for this region. 

Article Questions 

1- By considering the typology from Peirce perspective as a science, is this science effective in 

recognizing native arts (handicrafts) of Gillan and its commons in rural houses? 

2- Can the symbols of Gillan handicrafts be categorize according to the decorative symbols of 

fences in rural houses and Peirce perspective? 
 

 

Keywords:  typology, Peirce, Native designs, handicrafts ,local architecture, Gillan 

 

 

 
1- This article is taken from MA article of Setareh Alizade in the title of "Designing campus of Gillan native arts with the aim 

of typology & emphasis on Peirce perspective" with the help of Dr. Jamal Aldin Soheyli in Azad Islamic University of Gillan. 
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