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 نهيشيپ بر يمبتن يشهر مسكن ي فضاييالگومقايسه تطبيقي 
 شهر ياجتماع و يخيتار

 (مطالعه موردي: شهر اردبيل)
 

1حميدرضا عظمتي
 3سميه پورباقر، 2ودود رستمي ،(نويسنده مسئول)

 
 28/09/1394اريخ پذيرش: ت 18/02/1394تاريخ دريافت: 

 چكيده
اسـت. بـه علـت عـدم      شـده   شـناخته ي انسان باشد بازندگمكاني كه سازگار  نيتر مهم عنوان بهدر طول تاريخ خانه 

ي تيهـو  يب، امروزه شاهد تغييرات زيادي در مبحث مسكن هستيم كه منجر به ها آني ازهاينشناخت كافي از كاربران و 
منـدي كـاربران، تغييـر     ي در سطح كشور شده است و پيامـدي جـز عـدم رضـايت    ساز كساني يسو بهو حركت  ها خانه

روي آوردن بـه اصـول مبتنـي بـر      حـال  نيدرعـ هنجارهاي اجتماعي و از بين رفتن هويت بومي ساكنان نداشته اسـت.  
موجـب   توانـد  يمشناخت نيازها، شيوه زندگي، باورهاي بومي كه در طول زمان تبديل به فرهنگ آن جامعه شده است، 

مندي ساكنين از برآورده شدن نيازهاي واقعي خويش شود. در اين پـژوهش   افزايش حس تعلق به فضا و در كل رضايت
 مـؤثر هدف آن بوده است كه به بررسي الگوهاي مسكن و تحوالت آن در گذر زمان با در نظر گرفتن عوامـل اجتمـاعي   

 پرداختههاي اصلي معماري بومي شهر اردبيل ود و به بازشناسي ويژگيپرداخته شود؛ لذا به بررسي نظام ساختاري موج
اسـت. در ايـن راسـتا بـا      شـده   گرفتـه كيفي بوده و از روش تحقيق تاريخي و پيمايشي بهره  -است. پژوهش كمي شده 

بـه سـه    نمونه خانه در شهر اردبيـل مربـوط   36سفيدان و اهالي شهر مصاحبه شده و همچنين برداشت ميداني از ريش
زمـان از نظـر    گـذر  دراست؛ تا به تغييـرات خانـه بـومي اردبيـل      شده  انجاممعاصر و معاصر،  -دوره كلي سنتي، سنتي

اين تغييرات بر روند تغيير الگـوي مسـكن شـهر پـي      ريتأثها و هاي كالبدي در اين خانه تغييرات شيوه زندگي و ويژگي
بنـدي و نمـايش اطالعـات در     بـه طبقـه   Excel افزار نرمده با استفاده از به دست آمها  آوري داده برده شود. پس از جمع

گـذار از   ثيرأمقايسه تطبيقي تغييرات سه دوره فرض شـده بـراي عوامـل تـ     تينها درپرداخته شده است. ها  قالب نمودار
 رائه گرديده است.گيري از فضاها ا هاي كالبدي و ميزان بهره ها، ويژگي ها، الگوي پالن خانهقبيل شكل كلي خانه

 :هاي كليدي واژه
 .معماري اردبيل، الگوي مسكن، معماري بومي، مقايسه تطبيقي
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 مقدمه -1
شود گويـاي ايـن   آنچه دريافت مي اخير دوران به نگاه با

ــه  ــب اســت ك ــدادي مطل ــه كشــورها از تع ــران ازجمل  در اي
 تغييـرات  رونـد  در يكلـ  طـور  بـه  و هنري مكاتب يده شكل
 جايگـاه  تعريف بجاي و اند نداشته چنداني نقش جهان فكري
 شـان  يفعلـ  وضـعيت  با زندگي جديد يها وهيش تلفيق و خود

 خـاطر  بـه  را خـود  يهـا  داشـته  شـبه  كيـ ، تحـوالت  اين در
 دادند و دست از مدرنيته مانند اخير اتفاقات به آني شيفتگي

 يهـا  تشـرف يپ بـا  شـدن  همساز جهت در ييدهايتقل به تنها
 است. شده ختم موجود سردرگمي به سرانجام و غرب دنياي
 در همـه  از بيش و افكنده سايه نيز معماري بر امر اين نتايج
 ،هـا  فـرم  از زدايـي  سـنت  با مدرنيته .گذاشت اثر مسكن باب

 آن از كـه  خـانواده  و خانـه  يهـا  ارزش و مفاهيم و كاركردها
 ارتبـاط  قطـع  ددرصد ادكردي توان يم شدن امروزي عنوان به

 نامـأنوس  شدن هماهنگ و خيتار و گذشته فرهنگ از مسكن
 .بوده است حال زمان يها يژگيو با

ها نخانهبين افراد در فضاهايي مانند مهما وجود ارتباطات
روزانـه در نظـر    مكـرر  هـاي  صـحبت  براي كه هايي و ورودي

اسـت (امينيـان    موضـوع  اين بر گواه شده است نيز گرفته مي
 در ارتباط مردم ذهني الگوي از خانه كلي ). تصور60 :1390

ميـري و  دارد ( هـا آن سـنن  و آداب فرهنگ، در ريشه خانه، با
 .)1390شاكريزاده،

پيـري  ، تغييـر حقـوق اجتمـاعي    همراه با افـزايش تقاضـا،  
 سريع جمعيت، مدل سنتي خـانواده آسـيا در حـال فرسـايش    

ئله در مـورد  و اين مس (Doling and Ronald, 2014) باشد مي
 هـاي شـهري   ارزش از كنـد پـس حفاظـت    مي ايران نيز صدق

 جــهيدرنت دارد تــاريخي آثــار از حفاظــت فيــرد هــم اهميتــي
 گذشتگان گنجينه هاي بجاي مانده از نگهداري كه گونه همان

 شـهرها  هويـت  از پاسـداري  اسـت  ها ملت و ها دولت وظايف از
 شـهر  معمـاري . گيرد قرار همگان مدنظر بايد نيز خانه ازجمله
 خـود  سـنتي  معمـاري  از گرفته وام يها ييبايز همه با اردبيل
 رفـتن  بـين  از خـاطر  بـه  بيمنـاك  و بحرانـي  مرحله در امروزه
 .برد يم سر به موجود رنگ كم گذشته و سنت بقاياي

 چشـم  بـه  ايـران  شـهرهاي  تمـام  در وضوح به بحران اين
 در بلكـه  است تيرؤ قابل تيكم بحث در تنها نه كه خورد يم

ـ  روز هـر  مسـكن  كيفيت بعد  نمايـان  را خـود  شيپـ  از  شيب
 در هـا  يلـ ياردب، ايران ديگر شهرهاي مانند اردبيل در كند يم

 نيسـت.  هـا  آن زنـدگي  داستان كه كنند يم زندگي ييها خانه
و هـم توانـايي افـراد جامعـه بـا      ها  بايد توجه كرد كه هم نياز

. (Baldwin and Tomita, 2007)د كن مي گذشت زمان تغيير
هـاي مختلـف و    از اين رو، نيازهاي حريم خصوصي، در زمان

با فرهنگ در دوره هاي مختلف تاريخي به دليل تغييـر آداب  
 .(Newell, 1994)كند  مي و رسوم و باورهاي اجتماعي تغيير

 عنـوان  بـه  زيـر  اصـلي  عامـل  سه مطالعات از بسياري در

 طبيعـي،  عوامـل  :انـد  شـده  معرفـي  مسكن بر اثرگذار عوامل

 كه ). حركتي2010(فاتح،  اقتصادي عوامل و اجتماعي عوامل
 يروزرسـان  بـه  بـراي  تـالش  در فرسـوده  بافـت  احيـاي  نام با

 از جزئـي  كـه  هـا  آن اصـلي  الگوهاي به توجه بدون بناهاست
 يهـا  يآشـفتگ  بـه  سـپردن  دل بـا  باشـد  يمـ  اردبيل هيسرما

 كمـك  گنجينـه  اين شدن پايمال به ناخواسته امروز معماري
 طول در مسكن تحوالت روند بررسي با پژوهش اين. كند يم

 و اردبيـل  شـهر  جامعه شناخت همچنين و تاريخي يها دوره
 ارائـه  بـا  هـا  آن ذائقـه  و فرهنـگ ، اجتمـاع  باب در شهروندان

 و اردبيل شهري فضاي به بخشي هويت پي در مسكن الگوي
 در اجتمـاعي  پايـداري  به طريق اين از تا باشد يم آن احياي

 .افتي  دست شهر اين
تغييرات و رند  به يافتن دست براي تالش در تحقيق اين

 بازگشت براي باشد راهي تا است اردبيل مسكن الگوي تحول
 الگـوي  نداشـتن  .شـهر  ايـن  بـه  معماري اصيل هويت دوباره

 دسـت  از جـز  يا جـه ينت شـهري  بافت انسجام جهت مناسب
 و اقلـيم  بـا  انطبـاق  معـد  و سـنتي  اجتمـاعي،  هويـت  رفتن

 صـحيح  احيـاي  بنـابراين . اسـت  نداشته اردبيل شهر فرهنگ
 هـم  كـه  الگوهـا  احيـاي  مگـر  پـذيرفت  نخواهد امكان هويت

 روز نيازهــاي بــه هــم و بــوده دارا را هــويتي اصــيل مفــاهيم
در هـا   باشد و اين امر از طريق مقايسه تطبيقي خانه پاسخگو

ـ  با شد. بنابراين هاي زماني اين شهر عملي خواهد دوره هتوج 
 دو هر اردبيل خانه و شهر اجتماعي و كالبدي نظام كه نيا به

 دسـت  از باعث كه اند قرارگرفته نامطلوب تغييرات دستخوش
 ارائـه  جهـت  در يحلـ  راه كـه  بايـد ، گشته ها آن اصالت رفتن

 و اقلــيم و اجتمــاعي رفتارهـاي  بــر منطبـق  مناســب الگـوي 
 در مانـده  يادگـار  بـه  مفاهيم از استفاده و تاريخي يها ارزش
 انديشـيده  نامناسـب  تحـوالت  ايـن  برابر در سنتي يها بافت
 هويـت  جهـت  يحلـ  راه دنبـال  به پژوهش اين رو نيا از .شود

دسـتيابي بـه    طريـق  از اردبيـل  شـهر  يهـا  بافـت  بـه  بخشي
باشـد تـا در ايـن     مـي  آنهـا  الگوها و مقايسه تطبيقي تحوالت

هاي بعدي را هموار  كن در دورهمسير دستيابي به الگوي مس
 خانــه بــراي هــا انســان تعلــق كــرده و موجــب ايجــاد حــس

هاي زماني اردبيل بـه   از اين رو دوره .شود اردبيلي مند هويت
معاصر و امروزي تقسيم گرديـده و   -سه بخش سنتي، سنتي

بنـدي شـده، سـپس بـا اسـتفاده از       هاي هر دوره طبقـه  خانه
هـا   و الگو برداري از ايـن خانـه  هاي كالبدي به تحليل  ويژگي

 پرداخته شده است.
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 اردبيـل  شـهروندان  هويتي روند در آمده وجود به گسست
 از و فرهنگـي  عديـده  مشـكالت  بـروز  باعث كه مسكن باب در

 اصـالح  نيازمند كه است شده ها آن زندگي كيفيت رفتن دست
 سنت،، اجتماع به توجه با اردبيل شهر در مسكن طراحي روند

 امـر  ايـن  فضاهاسـت  كيفيـت  يارتقـا  و تحول و منطقه تاريخ
شود.  ها بافت اين به اردبيلي تازه روح بازگشت موجب تواند يم

ي جديد وسازها ساختيابي به تغييرات الگوي مسكن در  دست
وسازها ساختا امروزه اين از اهميت بسياري برخوردار است. ام 

. رديـ گ يمـ ي تغيير يافته صـورت  ها ارزشبدون در نظر گرفتن 
 :شود يممطرح  سؤاالتبدين ترتيب اين 

 براي تعلق حس القاگر اردبيل سنتي يها خانه چرا -1
 فاقد جديد مسكوني يواحدها كه  يدرحال است ساكنين

 هستند؟ حس اين
 يابي به تغييرات الگوي مسكن و دست با توان يم آيا -2

 به سنتي تا امروزه يها خانه اجتماعي -تاريخي هويت
 الگوهاي طراحي امروزه را ياري نمود؟ احياي صحيح

 نقش فرهنگ و شيوه زندگي در معماري بومي -2
 قرن در توان را مي بومي معماري به توجه تاريخي هايريشه

 و آفريقـا  كشـورهاي  با اسـتعمار  زمان، اين در .يافت ميالدي 18
 غرب دنياي ادبيات و هنر در اروپائيان تغييراتي بوسيلة اقيانوسيه

 .(Yasemin and Necdet, 1990)ع پيوست وقو به
عالقه به بررسي معماري بومي يا در واكـنش بـه گمنـامي    

يافتن اصولي براي حـل مشـكالت    درصدد امعماري خودي و ي
ي مختلـف  هـا  نـه يزمي از ا گسـترده است و طيـف   گرفته شكل

ابعاد انساني، نيازها و فرهنگ كـاربران، مـواد و مصـالح     ازجمله
 ،پـي  ه است (صادقشد يمشامل  را .م، انرژي و..ساختماني، اقلي

 و بـومي  معمـاري  در اسـتفاده شـده   هاي راه ). يافتن6 :1391
 از يكـي  معاصـر  هايسـاز  و سـاخت  درها  آن انطباق براي تالش

 ميالدي 21 در قرن را بومي معماري مطالعات اهداف مهمترين

 .)Asquith, 2006( است داده اختصاص خود به
هاي اصلي انسان و تالش بـراي پاسـخگويي   ه به نيازتوج

ها از جمله نكات مهمي بوده است كه در معماري بومي به آن
(عظمتي و همكاران،  ايران داراي اهميت و اولويت بوده است

 مؤثر). محققاني چون راپاپورت، الرنس يكي از عوامل 1394
ي فرهنگـي  هـا  نـه يزمدر معماري بومي را مباحث مربوط به 

ي معماري بـومي را بـر   ريگ شكلعماري دانسته و مطرح در م
 مطالعـه  بـا . تا حدي كـه پـاول   دانند يمپايه مسائل فرهنگي 

ي جنـوب شـرقي آسـيا، هالـت سـميزي افغانسـتان،       ها خانه
ابوترابي نيجريه، پيرنيا ايران بر لزوم توجه به معماري بـومي  

مثـال تحقيقـات ابـوترابي در مـورد      طـور  بـه . انـد  كرده ديتأك

ي و الگوهـاي زيسـتي   سـاز  خانهنيزه شدن و اثرات آن بر مدر
 كشور نيجريه صورت گرفته است.

بنا بـر تعريفـي كـه پـاول اليـور از معمـاري بـومي دارد.        
از معماري است كـه از درون جوامـع    گونه آنمعماري بومي، 

و طي زمان خود را با شرايط اجتماعي، اقليمـي   كند يمرشد 
، هـا  ارزش بـا و  ابـد ي يمـ تكامـل   و سازد يمو فناوري سازگار 

 هـا  آنيي كـه مولـد   هـا  فرهنـگ ي زنـدگي  هـا  وهيشاقتصاد و 
خالصه معمـاري بـومي،    طور بهو يا  باشند يمهستند سازگار 

معماري مردم و معماري توسط مردم و نه براي مـردم اسـت   
) در اين تعريـف اهميـت مشـاركت    19 :1388 ،(نورمحمدي

اسـت   مالحظه  قابل وضوح  هبمردم در تدوين معماري بومي، 
ايـن نـوع مسـكن    ": دارد يمـ تا جايي كه راپاپورت نيز اذعان 

ي در حال تغيير و نيز تصوير خانه ها ارزشبومي) تجلي آني (
ي از ا مجموعـه ي و شيوه زنـدگي اسـت و حاصـل    نيب جهانو 

 .)26 :1388 ،(راپاپورت "هاست تيموقع
دنبـال   است معماري بـومي بـه   كرده اشارههمچنين وي 

تسلط بر طبيعت نيست بلكه در تالش براي ايجاد تعـادل بـا   
معمـار ايتاليـايي معمـاري بـومي را      پيتـرو بلـوچي  آن است. 

: هنر بومي، هنري است كـه توسـط   دينما يمتعريف  گونه نيا
سـاخته   شده  نيتدومتخصص و با برنامه  مقدار كمي از افراد

ان داراي تجربه نشده است بلكه در ادامه فعاليت تمامي مردم
ميراث پيشينه يكسان و در دامنه محدودي از تجربه توسـط  

ي هـا  يژگيوو يا العزاوي اجزا و  .است گرفته شكلافراد عادي 
 ي سنتي عراق را با رويكردي اقليمـي ها خانهشكلي و فضايي 

فرهنگي مطالعه كرده تا بتواند بـه عامـل وجـودي عناصـر      -
سـرانجام عامـل اقلـيم،     دسـت يابـد   ها خانهمختلف اين نوع 

 عنـوان   بـه ي ايـن عوامـل را   هردوفرهنگ و در برخي موارد 
 .كند يممطرح  دهنده شكلعامل 

 ي معماري بومي:ريگ شكلبر  مؤثرعوامل 
 ، دين و مذهبها نييآفرهنگ: اعتقادات، باورها،  -
 طبيعت: اقليم و جغرافيا -
 معيشت و انواع آن نيتأماقتصاد:  -
ي و همگن و ناهمگن ا فهيطاي، ا لهيقباجتماع: ساختار  -

 بودن اجتماع
 تعريـف  صورت اين به را فرهنگ اجتماعي، شناسان روان

 عضـوي  عنوان به انسان كه ييها عادت و ها ييتوانا: «كنند يم
 داراي همـواره  هنـر  و . فرهنـگ »است كرده كسب جامعه از

 ريتـأث  تـوان  ينمـ  هرگـز  و انـد  بـوده  فراوانـي  يهـا  كنش برهم
 منكـر  منطقـه  آن معمـاري  و هنـر  بر را نطقهيك م فرهنگ

 در ريشـه  سرزمين هر معماري بنابراين. گرفت ناديده و شده
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ــگ و ادب ــرزمين آن فرهن ــدون. دارد س ــناخت ب  و ادب ش
 ،انــد سـته يز سـرزمين  آن ي پهنـه  در كـه  مردمـاني  فرهنـگ 

 شناخت همچنين. كرد درك را منطقه آن معماري توان ينم
ـ  تواند يم بومي معماري  باشـد  جامعـه  آن شـناخت  منزلـه  هب
 فرهنـگ  از اجتمـاعي  پديـده  يـك  عنوان به معماري بنابراين

 تنهـا  مسـكن  عبـارتي  به گذارد يم ريتأث آن بر و گرفته نشأت
 بـه  پاسخگويي براي كه است نهادي بلكه نيست ساختار يك

 ايجــاد فرهنــگ جملــه مــن اهــداف از دهيــچيپ يا مجموعــه
 فرهنگــي رويكـرد  بـا  كنمسـ  مطالعــات دار پـرچم  .شـود  يمـ 

 ميـان  ي رابطـه  فرهنگـي  تحليـل  پـي  در وي. است راپاپورت
 هـر  اسـت  معتقـد  و بـوده  هويت و) سكونتگاه/ مسكن( خانه
 مطـابق  و رديگ يم شكل ساكنانش فرهنگ ريتأث تحت بنايي

 يـك  خصوصـيت  و هويـت  شـناخت  بـا  و شود يم اداره آن با
 نحـوه  رسـي بر بـه  توان يم آن يها ارزش به وقوف و فرهنگ
 نياز دو هر بايد كه سكونتي پرداخت، فرهنگ آن در سكونت
 توضـيح  بـراي  راپـاپورت . باشـد  جوابگو را فرهنگي و فيزيكي

. كنـد  يمـ  تجزيه را فرهنگ مفهوم محيط، و فرهنگ ي رابطه
. كنـد  يمـ  قلمداد ينيب جهان نوعي را فرهنگ نخست قدم در

 جامعه يك در خاص فرهنگ يك اعضاي نگرش" ينيب جهان
ــه ــام ب ــرتبط موضــوعات تم ــه م  ".اســت يشناســ يهســت ب

 ي مجموعـه " وي، فرهنـگ  نظر به )10: 1390، پورديهيمي(
 در هـا  آن يها آرمان و ها آله ديا كه مردمي عقايد و ها ارزش

 اسـاس  بـر . شود يم اطالق "است گرفته شكل ينيب جهان يك
 عـين  در زيسـتي  يهـا  مجتمـع  كـه  است قواعد و اصول اين

 با تماميت" يك صورت به مختلف افراد دست به شدن ساخته
 پيـدا  را هـا  نمونـه  ديگر از تمييز قابليت و نديآ يم در "هويت

 فرهنـگ  ليـ تحل و  هيـ تجز .)17: 1366 راپـاپورت، ( كنند يم
 كـه  چـرا . دارد اهميـت  مصـنوع  يهـا     طيمحـ  طراحـي  براي

 كـه  دارد را خـود  خـاص  ويژگـي  هـا  گروه از هركدام ي وهيش
 طبقـه،  جـنس،  سن، نظير اجتماعي گروه در عضويت لعوام

ــذهب، ــيالت، م ــه، تحص ــدئولوژي حرف ــين را آن... و اي  تعي
 بـازار  يبند ميتقس در يا ندهيفزا طور به زندگي روش. كند يم

 در و كننــدگان اسـتفاده  ي دربــاره علمـي  تحقيقــات مسـكن، 
. رديـ گ يمـ  قـرار  اسـتفاده  مـورد  مسـكوني  واحدهاي طراحي

 مصـرف،  الگوهـاي  سنجش با توان يم را افراد يزندگ ي وهيش
 فراغـت،  گـذران  و تفـريح  نـوع  ،ها رسانه ،ونقل حمل خوراك،

...  و اجتمـاعي  يهـا  طيمحـ  از استفاده نوع جمعي، ارتباطات
 .)14 :1390، پورديهيمي(نمود  تعيين

هـايي از   هاي فرهنگي ايرانيان كـه نمونـه  از جمله ويژگي
ي اين مرز و بوم قابل مشاهده و بهترين تجليات آن در معمار

گرايي و فراهم آوردن هوشـمندانه زمينـه    بازيابي است، كمال

) 1386استفاده حداكثري از امكانات حداقلي اسـت (پيرنيـا،   
اي را در  هــر فرهنــگ الگوهــاي رفتــاري ويــژه"در حقيقــت 
تـر   پروراند كه با آن الگوها بتوانند بهتـر و آسـان   اعضايش مي

زيست خود تطبيق دهند و روابط اجتمـاعي   خود را با محيط
هـا را در   اي تنظيم گردد كه كمتـرين تـنش   بين آنها به گونه

خود داشته و در برخورد بـا جهـان بيـرون بـه       روابط داخلي
آنهـا    اي رفتار كنند كه به دوام و بقاي اجتماع فرهنگـي  گونه

 .)1387(ثالثي،  "آسيب سهمگيني وارد نيايد
 بـه  زيسـتن  سـبك  يـا  زنـدگي  ي وهشي لغت، فرهنگ در

 يـا  فـرد  يـك  هاي ارزش و ها گرايش ي كننده منعكس صورت 
 طـرز  از اي مجموعـه  زندگي هاي سبك. شود مي تعريف گروه
 هـر  در ها سليقه و ها حالت رفتار، هاي شيوه ها، ارزش ها، تلقي

 هـا،  آگهـي  تلويزيـون،  عامه، موسيقي. گيرد برمي در را چيزي
 زنـدگي  سـبك  از بـالقوه  تصـويرهايي  و تصـورها  همه و همه

 را زنـدگي  سـبك  »زيمـل « مثـال   عنـوان   به .كنند مي فراهم
 فرديـت  و بنيـادي  هاي ارزش يافتن براي انسان تالش تجسم

 طريـق  از كوشـد  مـي  فـرد  وي، اعتقـاد  به. داند مي خود برتر
 و برساند؛ ديگران سمع به را اش عيني فرهنگ زندگي، سبك
 هـا  شكل ،)برتري و فرديت( خود موردنظر معناي براي انسان

 .گزيند برمي را اي رفتاري) هاي صورت(
 هـم  به اشكال اين و سليقه را گزينشي چنين توان زيمل

شيوه و سبك زنـدگي اغلـب    .نامد مي زندگي سبك را مرتبط
، هـا  ارزشبـا طيـف كـاملي از     تـوأم بيان روش زندگي مردم 

گفـت از   تـوان  يمـ ي اجتمـاعي اسـت كـه    ها تيفعالعقايد و 
و افـراد   رديـ گ يمـ الگوهاي فرهنگي، رفتاري و عاداتي شكل 

را در زندگي فردي و اجتماعي خـود بـه    ها آنروزمره  طور به
. در معنـاي عـام و كلـي، شـيوه زنـدگي شـامل       رديگ يمكار 
را در  هـا  آني معمـولي روزانـه اسـت كـه شـخص      ها تيفعال

ــه كــار  يــن حيــث، . بنــابراين از ارديــگ يمــزنــدگي خــود ب
ي روزمـره  عملكردهاجامع و منسجم از  شيوب كمي ا مجموعه

. باشد يمي نيازهاي مادي و معنوي انسان برآوردندهاست كه 
به ساختار كلي فرهنـگ و عوامـل    1971ي  دههراپاپورت در 

و روش زنـدگي را   پـردازد  يم شده ساختهي ها طيمحبر  مؤثر
بـر سيسـتم    كـه  دانـد  يمـ بخشي از اجزاي فرهنگ  عنوان به

ي زندگي و محيط ها تيفيكبر انتخاب  جهينت درو  ها تيفعال
او بيـان   .)Rapoport, 2005( گـذارد  يمـ  ريتـأث  شـده   ساخته

كه اگر قدرت و توان يك پناهگاه، نقش انفعالي خانه  كند يم
باشد، هدف فعال خانه ايجاد محيطي اسـت كـه بـه بهتـرين     

 مرتبط باشد.ي زندگي يك قوم هماهنگ و  وهيششكل با 
 شـامل  تنهـا  نـه  بازسـازي  زمينـه  در هارباو و سنت نقش

 بلكه باشد، مي ديده آسيب جامعه ناملموس و ميراث ملموس
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 پيونـد  نيـز  جامعـه  يـك  اجتمـاعي  ساختار و روش زندگي با

 .)Westrik and Neuerburg, 2010(دارد  عميقي
 سي تحقيقشنا روش -3
 - تحليلـي  قتحقيـ  روش از اسـتفاده  بـا  پـژوهش  اين در

 بـا  مصـاحبه  به ابتدا ميداني مطالعات انجام با همراه توصيفي
 برداشـت  اردبيـل،  گانـه  شـش محـالت   دانيسف شير و اهالي
برداشـت   بـا  سـپس . است شده پرداخته معماري يها يكروك
 و  هيـ تجزو  جديـد  قـديم، معاصـر و   يهـا  سكونتگاه يها پالن
 ارائـه  در عيسـ  ها خانه فضايي كيفيت بررسي و ها آن ليتحل

 در. گـردد  يمـ براي معمـاري خانـه اردبيلـي     مناسب الگويي
 مشاهده روش با اطالعات يآور جمع ميداني، مطالعات بخش

 اول بخش در. بود بخش دو شامل گرفت كه انجام مصاحبه و
ــت ــي، موقعي ــاي محيط ــهر، جغرافي ــاختار ش ــاعي، س  اجتم
 شبخـ  در و شد بررسي شهر اردبيل يشناخت جامعه مطالعات

 بررسـي  و برداشـت  شـامل  كـاوي  مـورد  روش بر مبتني دوم
 معاصـر و -سـنتي، سـنتي   معمـاري  الگـوي  تغييرات كالبدي

 .بوده است شهر اردبيل جديد
 پژوهش  چهارچوب -4

ي كـه  ا خانـه اصلي انتخاب اين تحقيق اين بود كه  سؤال
نيـاز   اش يزنـدگ يك فرد اردبيلي با توجه به فرهنگ و شيوه 

 ت؟دارد، چگونه اس
ابتدا نيازمند ايـن هسـتيم    سؤالبراي دريافت پاسخ اين 

 هـا  آني بشناسـيم. اينكـه   خـوب  بـه را  ها يلياردبكه اردبيل و 
يي هـا  يژگـ يوچگونه افرادي هستند؟ در چه مكـاني بـا چـه    

چيسـت؟   هـا  آن؟ رفتارهـاي زنـدگي روزمـره    انـد  شده  بزرگ
ي بوده و ا گيري از فضاها در يك خانه تا چه اندازه ميزان بهره

 به تبع آن اهميت فضاها به چه شكلي بوده است
و صـاحب چـه    كنند يمكجا زندگي  ها آن گريد عبارت  به

فضاهايي هستند و شيوه زندگي متناسب با آن در رابطه با او 
 چگونه است؟

ــه ــا خان ــته ه ــه از گذش ــاكنوني ك ــا آندر  ت ــدگي  ه زن
يوه را بررسـي كنـيم. فضـاها و عملكردهـا و شـ      انـد  كرده يم

 را بشناسيم. ها آنسكونت در 
بنابراين در اين تحقيق الگـوي مسـكن اردبيـل و شـيوه     

ي مختلـف و سـير تحـول ايـن     هـا  دورهدر  هـا  آنزنـدگي در  
. در ايـن راسـتا   شـود  يمـ تغييرات از گذشته تا امروز بررسي 

ــه ــا خان ــل را ه ــهر اردبي ــي ش ــوان يم ــه  ت ــل رهود 3ب ي ذي
 ي كرد:بند ميتقس

 كامالً صورت  به كه هستند ييها خانه ي سنتي:ها خانه -1
 اين قدمت. اند مانده  يباق خودشان واقعي شكل در سنتي
 . گردد يم باز قاجار به ها خانه

مربوط به دوران  ها خانهي سنتي معاصر: اين ها خانه -2
ي سنتي و معاصر را ها خانهپهلوي هستند و تصوير كلي 

ي معاصر سو  بهآن  زمان و متناسب با گذشت باا دارند ام
 .اند كردهشدن تغييراتي 

امروزي با الگوي  كامالًي ها خانهي امروزي: ها خانه -3
ي ها دههي زندگي غربي كه مربوط به  وهيشي و ساز خانه

 .باشند يمپس از انقالب اسالمي 
 برداشـت  توسـط  كـه  دوره هـر  يها خانه شناخت با ابتدا
 رفـي مع خانـه  هـر  عملكردهـاي  و فضـاها  شـد،  انجام ميداني
 طريـق  از هـا  خانـه  ايـن  در سـكونت  ي وهيشـ  سپس گرديد،

ــاحبه ــا مص ــردم ب ــي م ــد بررس ــن در. ش ــا روش اي ــب ب  اني
 هـر  يهـا  خانه در ساالنه و روزانه معنوي و مادي يها تيفعال

 حضـور  عـدم  يـا  حضـور  علت فضاها، اهميت و نقش به دوره
 در تيـ نها در. بـرد  پي توان يم ها آن فراواني و تنوع و عناصر

 تغييـر  به هتوج با سكونت الگوي تغيير يا سهيمقا فرآيند كي
 .گرديد تحليل و بررسي زندگي ي وهيش

 تحقيق انجام روش و محتوا -4
 دليـل  بـه  اردبيـل،  يهـا  خانه تحليل و بررسي منظور  به
 تمــامي ثبــت عــدم نيــز و يا كتابخانــه مــدارك وجــود عــدم
 اشـت برد ي الزمـه  فرهنگـي،  ميـراث  توسط سنتي يها خانه

 و شـهر  سنتي بافت از يبردار عكس و رولوه طريق از ميداني
. گرفـت  قـرار  كـار  دسـتور  نگارنده توسط اردبيل جديد بافت

 كـه  بود رفته صورت زيادي تخريب سنتي بافت در متأسفانه
 ي مرحلـه  .نمـود  يمـ  دشـوار  را سـنتي  الگوهاي به دسترسي
 خـود  بـه  را كـار  از زيـادي  حجـم  عمـل  در ميداني برداشت

 زمينـه،  ايـن  در اطالعـاتي  فقـر  به توجه با كه داد اختصاص
 مسـكن  از ارزشـمندي  اطالعـات  گرفته صورت مستندسازي

 ديگـر  تحقيقـاتي  يهـا  گـروه  تـا  قرارداد اختيار در را اردبيل
 .باشند داشته را آن از يريگ بهره امكان
 يآور جمـع  شناسـانه،  مردم مطالعات به مربوط حوزه در

 بـا  شـده  انجـام  يهـا  مصاحبه طريق از ردموا اين در اطالعات
 جوامـع  مـورد  در كـار  ايـن  بـراي . گرفـت  صورت شهر اهالي
 سـن  كـه  شـدند  برگزيـده  افـراد  از شـوندگان  مصاحبه سنتي
 و سـنتي  مـردم  مـورد  در كـافي  اطالعـات  از و داشته بااليي
 .بودند برخوردار ها آن زندگي شيوه

 در خـود  كه سال انيم افراد از نيز معاصر جوامع مورد در
 . شده است گرفته بهره اند كرده زندگي معاصر هايخانه
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 انجـام  بخـش  دو در كـار  كـل  نگـاه  يك در ترتيب بدين
 :گرفته است

 ) زندگي شيوه و كالبدي شناسي گونه( ها داده يآور جمع .1
 

 ميداني برداشت با .2
 و كالبدي الگوي تطبيقي ي سهيمقا و ها داده تحليل .3

 .توصيفي تحليلي روش با انزم گذر در زندگي ي وهيش

 ها افتهتحليل ي -5
 ادخانه در سه دوره زماني ي 36براي انجام پژوهش پالن 

را طبـق  هـا   از طرفـي ايـن خانـه    برداشت گرديده است شده
تـوان   مـي  وضعيت جايگيري آنها در زمين بـه چهـار الگـوي   

گيري از اين  تقسيم كرد لذا در هر دوره فراواني و درصد بهره
 .گردد يمبه تفكيك در جدول ذيل ارائه  ها الگو

 
 1394 نگارندگان،: منبع - هاي زماني به تفكيك دوره خانه برداشت شده 36 يالگو بندي طبقه :1جدول

 امروزي معاصر -سنتي  سنتي نسبت الگوها
الگوي 

  اول

 11 6 6 فراواني

 

 %92 %54 %46 درصد
الگوي 

  دوم

 1 2 2 فراواني
 %8 %18 %15 درصد

الگوي 
  سوم

 0 2 2 فراواني
 0 %18 %15 درصد

الگوي 
  چهارم

 0 1 3 فراواني
 0 %10 %24 درصد

 

 
 1394 نگارندگان،: منبع -در گذر زمان لياردب يها پالن يالگو ي تغييراتبررس .1 نمودار

 
رين بيشـت  گـردد  يمـ كه در نمودار بـاال مشـاهده    طور همان

سه دوره به خود اختصـاص داده   هرفراواني را الگوي نوع اول در 
ي كه طي زمان سير صعودي به خود گرفته اسـت،  ا گونه بهاست 

معاصـر صـعود    - الگوهاي دوم و سوم بـا اينكـه در دوره سـنتي   
اند.  مهري قرار گرفته اما در دوره امروزي بشدت مورد بياند  كرده

 ان سير نزولي داشته است.  الگوي چهارم نيز در طول زم
 طرفـه  كالگوي يـ  طبق جدول ذيل هر سه دوره زماني از

ي  خانـه با اين تفاوت كـه طنبـي از مركزيـت     كند يمتبعيت 

با تغيير در دسترسي اين فضـا   رفته رفتهو  شده  خارجسنتي 
ي هـا  خانـه تبديل به پذيرايي گرديـده اسـت مطـبخ كـه در     

وده بـا تغييـر در شـيوه    نبـ  برخوردارسنتي از ارزش چنداني 
نورگيري و ارتباط مستقيم با پذيرايي تبـديل بـه آشـپزخانه    

ي در الگوي ساز بلندمرتبهشده است. به دليل تمايل مردم به 
است به اين صورت  شده  دادهتغيير اساسي  ها خانهي بعد سه
ي با چهـار  ها ساختمانو يك طبقه به  نيرزميزاز  ها خانهكه 

. همچنين جـايگيري  اند دادهغيير شكل طبقه و يك پيلوتي ت
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دسـتخوش تغييـرات اساسـي شـده اسـت       هـا  خانهفضاها در 
اصـلي رعايـت    عنـوان  بـه ي سنتي تقارن ها خانهبطوريكه در 
حالت چليپـا   ها خانهدر دوران پهلوي  رفته رفتها شده است ام

 رنـگ  كمبه خود گرفته و سرانجام در زمان كنوني اين اصول 
. به دليـل اينكـه الگـوي پـالن     كند يمميل  شده تا به تباهي

 طرفـه  كي اردبيل كـه در هـر سـه دوره از حالـت يـ     ها خانه
از طريـق   اكثـراً ي فضـاها  رينورگبيشترين تبعيت دارد. نحوه 

است البته فضاهاي اصلي  گرفته يمنور شمال و جنوب انجام 
كه اكنون نيز  بردند يممانند طنبي و اتاق از نور جنوب بهره 

 .باشد يممنوال بدين 
 

 1394منبع: نگارندگان،  - فضاها ييروشنا نيتأمو  ها خانه پالن الگوي و شكل تحول سير :2 جدول
 امروزي معاصر -سنتي  سنتي 

الگوي پالن ها
 

   

الگوي طبقات
 

   
 سرويس بهداشتي 7 مطبخ / آشپزخانه 5 تنبي/ هال 3 ورودي 1
 حياط 8 اتاق 6 پلكان 4 دهليز 2

 
خانه اردبيلي كه مطالعه شده است ويژگـي هـايي    36در 

از قبيل مساحت زمين، حيـاط، زيربنـا و تعـداد طبقـات و ...     
مـورد بررسـي قـرار    هـا   بعنوان معيارهاي كالبدي ايـن خانـه  

 بـه  يكالبـد  يهـا  يژگـ يو مقادير از استفاده با گرفته است و
 دوره هـر  ا دررها  توان ميانگين داده مي ها خانه از آمده  دست 

 بـه محاسبه كرد كه در جـدول زيـر   ها  براي هريك از فاكتور
 مسـاحت  كـاهش  از يحـاك  ها داده. تفضيل آورده شده است

 شيافزا نيهمچن و بنا ساخت تراكم شيافزا و اطيح و نيزم
 ت.اس طبقات و واحد تعداد

 
 1394منبع: نگارندگان،  - فضاها يكالبد يها يژگيو نيانگيم سهيمقا :3 جدول

تعداد  دوره
مساحت  تعداد طبقات واحد

 زمين
سطح 
درصد  زيربنا حياط اشغال

 اشغال
زيربنا 

 كل  به
زيربنا به 

 حياط
 1,2 0,7 40 360 300 200 500 و زيرزمين 1,2 1,5 سنتي

 3,9 0,8 46 270 162 138 300 و زيرزمين 1,6 1,8 سنتي معاصر
 5 2,4 60,6 450 83 125 208 و پيلوت3,5 2,5 امروزي

 
 ربنــايزتغييــرات مســاحت زمــين، ســطح اشــغال، حيــاط و 

 .باشد يمبراي سه دوره زماني طبق نمودار زير  مترمربعبرحسب 
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 1394 نگارندگان،: منبع - هاي كالبدي خانه در سير زمان مقايسه ويژگي .2 نمودار

 
يـابيم مسـاحت زمـين، سـطح      با توجه به نمودار باال در مـي 

ت حياط در طول زمـان كـاهش يافتـه اسـت. بـا      اشغال و مساح
توجه به فاكتور زيربنا، شاهد روند نزولي از دوره سـنتي بـه دوره   

باشيم كه اين روند در دوره معكوس گرديـده   معاصر مي -سنتي 
است. علت اين امر ناشي از كاهش مساحت زمـين و روي آوردن  

 د.توان عنوان كر سازي در دوره امروزي مي به بلند مرتبه

در نمودار پايين نيز تغييرات درصد اشغال در سه دوره 
ابيم دوره ي نمايش داده شده است. از اين نمودار در مي

سنتي كمتر و دوره امروزي بيشتر از ميانگين درصد اشغال 
معاصر در  -باشد و دوره سنتي مي هاي بررسي شده خانه

 تر است. مقايسه با دو دوره ديگر به اين ميانگين نزديك

 

 
 1394 نگارندگان،: منبع - در سير زمانها  مقايسه درصد اشغال الگوي خانه :3 نمودار

 
گــذار در الگــوي مســكن هــر  از مهمتــرين عوامــل تــاثير

باشد. ايـن   مي اي، شيوه زندگي مردم بومي آن منطقه منطقه
هـاي مـادي و معنـوي     شيوه زندگي برگرفته از ميزان فعاليت

ثير مسـتقيم بـر روي ميـزان    أد كه تـ باش ها مي ساكنين خانه
هـاي   بنـدي فعاليـت   بعد از طبقه گذارد. مي استفاده از فضاها

 از اسـتفاده  ميـزان فراوانـي  ، هاي بررسي شـده  ساكنين خانه
 كـه  شـده  آورده زيـر  شـكل  به يا لهيم نمودار يك در فضاها

را  شـده  اددر سه دوره زماني ي فضاها اين از استفاده تغييرات
 ماننـد  فضـاهايي  ابيميـ  با توجه به نمودار درمي دده يمنشان 
 مـردم  امـروزه  فضـايي  فرهنـگ  از كلي به صانديخانا و دهليز
است و فضاهايي ماننـد اتـاق و آشـپزخانه     شده  حذف اردبيل

 اهميـت  زاي كه بسـيار حـائ   اند. نكته تقريبا بدون تغيير مانده
در باشد اين است كه استفاده از حياط بيشـترين افـت را    مي
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 باشد. مي گيري از اين فضا در گذر زمان اهميت و بهرهمقايسه با ديگر فضـاها دارد ايـن موضـوع حـاكي از كـاهش      
 

 
 1394 نگارندگان،: منبع - فضاها از استفاده يفراوان تغييرات. 4 نمودار

 
 يريگ جهينت -6

 اردبيــل شــهر بــومي بافرهنــگ منطبــق الگوهــاي ارائــه
 اين چون و داده شهر اين ساختار به را مطلوبي نظم تواند يم

 باشـد  يمـ  گذشتگان معماري در نهفته رموز از برآمده الگوها
، مصالح، سازه، فرهنگ، شهري فضاي ينهيدرزم را اصالحاتي
 موجـب  كـه  داشـت  خواهد همراه به....  و چيدمان، تناسبات

 حس افزايش و فضاها كيفيت يارتقا و اقتصادي ييجو صرفه
 ايـن  در نتيجه نيتر ياصل. بود خواهد اربرانك آسايش و تعلق

بررسي روند تحول الگوهاي مسكن بخصوص  همتوج پژوهش
گشاي  تواند راه مي كه باشد يم اردبيل شهر از ديد كالبدي در

دستيابي به الگوي مسكن معاصر و طراحي هويتمند در ايـن  
شــهر گــردد و از ايــن طريــق موجــب افــزايش حــس تعلــق 

هـاي خـود و در نهايـت طراحـي خانـه       نـه بـه خا هـا   اردبيلي
 شـده   يبررسفاكتورهاي  در تطبيقي مقايسه .مند شود هويت

 زمـان  درگـذر  اردبيلـي  خانـه  فضاهاي گوياي اين هستند كه
 شـيوه  هـم  و كالبـدي  ي نـه يزم در هـم  تغييراتي دستخوش

 اهميـت  حـائز  كه چيزي. است بوده فضا از استفاده و زندگي
 و اصـول  بـه  هـا  يلـ ياردب روزيامـ  معمـاري  توجـه  عدم است

 ناآگـاهي  روي از گاهي كه مفاهيمي باشد يم گذشته مفاهيم
 وگـو  گفت در. است شده جايگزين ديگران نامأنوس تعاريف با
 اسـتفاده  مشـتاق  نيز ها آن برد كهتوان پيمي اردبيل مردم با
مانـده   ارث به ها آن براي گذشتگان از كه هستند فضاهايي از

بـا  هـا  خانـه  ايـن  همسازي جهت تغييراتي اعمال با ااست، ام 
ي ها خانه در كه فرسايشي تغييرات امروزه، زندگي يها وهيش

 بـه  منجـر  مـوارد  بعضـي  در است تيرؤ قابل وضوح به اردبيل
 اردبيـل  مـردم  اذهان و ها خانه از آن مفهوم و فضا يك حذف
 را ييازهاين مخاطبان همان كه است حالي در اين. است شده

 همـان  ده پاسـخ  فضـاهاي  زمـان  گذر طي كه اند كرده مطرح
مطالعات انجـام  . گرديده است رنگ كم يا و رفته بين از ازهاين

شده حـاكي از آن اسـت كـه در الگوهـاي پيشـين فضـاهاي       
انـد  شدهعمومي و خصوصي به صورت جدا از هم طراحي مي

و معموالً فضاهاي اصلي خانه به صـورت يـك اليـه در ضـلع     
نظر گرفته شده است. بنا به مطالعات انجام شـده،  شمالي در 

هاي يك طرفه در هر سه دوره بيشـترين فروانـي را بـه     خانه
خود اختصاص داده است و با گذر زمان سـاير الگوهـا مـورد    
استقبال قرار نگرفته اند. همچنين در الگوي مسكن فضاهايي 
با كاركردهاي مثبت وجود داشته است كه به مرور زمان اين 

 ماننـد  فضـاهايي انـد.  ضاها به دست فراموشي سـپرده شـده  ف
 مـواردي  از حيـاط  اوتـاقي،  قونـاق  طنبـي،  صانديخانا، دهليز،

 احسـاس  اردبيـل  مـردم  زنـدگي  در هـا  آن كمبـود  كـه  است
ناديده گرفتن برخي فضاها در دوره امروزي ناشي از  .شود يم

تغيير سبك زندگي در منطقه بوده كه رفته رفته فضـاها بـه   
در جامعه امروزي پاركينـگ   اند، قياس ماشيني تبديل شدهم

فضايي مانند حياط كه از افـت شـديدي    رفته رفته جايگزين
گردد و اين جايگزيني  مي گيري از آن را شاهد بوديم در بهره

 تغييرات از طريق تغيير ماهيت وظايف اين فضاها بوده است.
 پـالن،  گـوي ال و شكل فضاها، ارتباطي مفاصل در گرفته انجام

 عملكرد و روشنايي فضا، به ورود نحوه و موقعيت در تغييرات
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 مـردم  زنـدگي  شيوه با خانه كالبدي تطبيق تينها در و فضا
 مـواردي  در فضـاها  كيفيـت  كـه  اسـت  ايـن  از حاكي اردبيل

 باعث كه يطور به داشته نزولي سير كالبد، بحث در بخصوص

هـا   ابعاد خانهاست، كاهش  شده مردم زندگي شيوه در تغيير
 باشد. مي زير بنا گواه اين موضوع و افزايش درصد اشغال و
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