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چکیده
معماری بومی از پدیدههای ارز شمندی ا ست که توان سته ارزشهای فرهنگی ،تاریخی ،اجتماعی ،مذهبی و ...را در خود متجلی
نماید .ارزشهای نهفته در معماری بومی هر شهر ،نشاندهندهی تفکر مردم آن شهر میباشد ،درنتیجه آرامش و کیفیت زندگی مردم
میتواند درگرو حفظ همین ارزشهای معماری با شد که این امر م ستلزم شناخت و شنا ساندن میراث فرهنگی و هویتیِ شهر ا ست.
تغییراتی که به واسطط ه معماری مدرن در شططهرهای تاریخی ایران به وجود آمده ،باعث کمرنگ شططدن ارزشهای معماری و هویت
آنها شده است .این پژوهش سعی دارد با استفاده از راهکارهای مختلف در راستای حفظ ارزشهای معماری بومی و شناساندن آن
به مردم و چگونگی ا ستفاده از آنها در معماری امروز تالش نماید و در پی پا سخ به این سؤال ا ست که چگونه میتوان ارزشهای
معماری بومی اردبیل را در طراحی ابنیه امروزی بکار برد؟ روش تحقیق توصطططیفی -تحلیلی میباشطططد و دادهها از طریق م العات
میدانی و کتابخانهای جمعآوریشططده اسططت .نتایج شططامل ارا ه راهکارهای طراحی در راب ه با هریا از مؤلفههای تشططکیلدهندهی
معماری بومی میباشد.

کلمات کلیدی :ارزش ،معماری بومی ،اردبیل

* این مقاله برگرفته از پایاننامه کارشناسی ارشد خانم زهره خوشاندام با عنوان «طراحی مرکز فرهنگی در بافت قدیم اردبیل با تأکید بر ارزشهای معماری
بومی» است که با راهنمایی دکتر وحید وزیری در گروه معماری دانشگاه محقق اردبیلی در دست انجام است.
 -1دانشجوی کارشناسی ارشد معماری ،دانشکده معماری ،دانشگاه محقق اردبیلی
 -2استادیار گروه معماری ،دانشکده معماری ،دانشگاه محقق اردبیلی ،آدرس پست الکترونیکی
 -3استادیار گروه معماری ،دانشکده معماری ،دانشگاه محقق اردبیلی
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کند؛ بنابراین در این پژوهش سعی بر آن ا ست تا با

مقدمه
شناخت ارزش هر پدیدهای ارتباطی م ستقیم با

شططناسططایی ارزشها و ویژگیهای مختلف معماری

اعت بار ،آگاهی و خواسطططت افرادی دارد که تالش

بومی درگذ شته شهر اردبیل ،راهکارهایی در جهت

آنها بر این امر استوار است که ارزشهای پدیدهای

اسططتفاده از ارزشهای معماری بومیِ این شططهر در

را شنا سایی کنند(نژاد ابراهیمی و همکاران،1392 ،

طراحی ب نا های امروزی ،در راسططط تای حفظ این

 .)79معماری بومی نوعی از معماری اسطططت که بر

ارزشها و توجه به نیازهای افراد ارا ه گردد.

ارزشها و باورهای مردم بومی و تو سط خود آنها

موضطططوع معماری بومی از قرن  18میالدی به

سططاختهشططده اسططت .معماری بومی در طول زمان با

صططورتی جدی موردتوجه عالقهمندان آن قرارگرفته

زمینططههططای زیسططططتمحی ی ،فرهنگی،

و تاکنون نیز این عالقه و توجه ادامه داشططته اسططت.

تکنولوژیکی ،اقتصطططادی و تاریخیاش تکامل یافته

پژوهشهای صورت گرفته در این زمینه در جدول

ا ست .سازندگان این معماری مردم بومی هر من قه

زیر ارا هشده است.

بططازتططا

بودهاند ،بنابراین بی شتر از هرکس دیگری به شرایط
اقلیمی ،اقتصططادی ،اجتماعی و فرهنگی محیط خود

(مآخذ :نگارندگان)

شطططدن ماشطططین ها ،این دیگر خود مردم نبودند که
بناهایشان را می ساختند ،پس خیلی از مسا ل که در
مع ماری بومی اهم یت داشطططت در مع ماری دوره
مدرن نادیده گرفته شد .تمام ا شکال معماری بومی
برای رفع نیازهای مردم ،ان باق باارزش ها و روش
زندگی مردم که فرهنگ تولیدکنندهی آنها اسطططت،
ساختهشدهاند(ضرغامی و سادات.)1396 ،
آ شنا شدن با ارزشهای واالی معماری گذ شته
ایران و لزوم پیوند با معماری گذشططته در راسططتای
خلق آثار باهویت ملی و فرهنگی از وظایف هنرمند
معمار است .معمار به سنتها نیازمند است .سنتها
اطالعات ارزشطططمندی را در اختیار او قرار میدهد.
نوع ا ستفاده معمار از این اطالعات نیز ب سیار حا ز
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اساس نیازهای محلی ،مصالح در دسترس ،سنتها،

پیشینه پژوهش

اهمیت اسطططت .معمار وظیفه دارد از سطططنت های
معماری در جهت ارا ه کیفیت م لو تر از گذ شته
حاوی همان بار فرهنگی غنی و ارزشططمند اسططتفاده

روش پژوهش
روش تحقیق توصطططیفی -تحلیلی و رویکرد
حاکم بر تحقیق کمی -کیفی میباشطططد و داده ها از
طریق م العات میدانی و کتابخانهای جمعآوریشده
است.
اهداف پژوهش
هدف از این پژوهش ارا ه راه کار هایی در
جهت اسطططتفاده از ارزشهای معماری بومیِ شطططهر

راهکارهای حفظ ارزشهای معماری بومی در طراحی بناها و محالت معاصر شهر اردبیل

اردبیل در طراحی بناهای امروزی ،در را ستای حفظ

معنای عام آن اسططت ،یا واقعیت تلقی میشططود».

این ارزشها و توجه به نیازهای افراد میباشد.

(جعفری.)197 :1385 ،
در کططل میتوان گفططت ارزش و درآ آن در

سؤال پژوهش
چگونه میتوان ارزشهای معماری بومی اردبیل
را در طراحی ابنیه امروزی بکار برد؟

جام عه ،ارت باطی مسطططتقیم با کنش ها ،رف تار ها و
باور های فرهنگی و اجت ماعی آن دارد .درنتی جه

در این پژوهش فرض بر این اسططططت که با

آن جامعه اسطططت .این هنجارها از طریق سطططنت،

شططط ناسطططایی ارزش های مع ماری بومی و یافتن

مذهب ،روابط اجتماعی و  ...به دسططت میآیند .هر

راهکارهای معماران گذ شته در جهت آ سایش افراد

جامعهای که ارزشهای خود را دقیق و جامع بتواند

و به کارگیری آن ها با تو جه به ن یاز های امروزی،

شناسایی و ارزیابی کند ،میتواند عناصر فرهنگی و

میتوان در دن یای م عاصطططر نیز مع ماری بومی هر

نشططانههای هویتی خود را بازنمایی و حتی بازتولید

من قه را حفظ نمود.

کند .ارزش در جامعه برای اینکه بتواند شطططناخته

مفهوم ارزش

شططود ،باید فرآیند شططناسططایی و ارزیابی پویا داشططته

ارزش در ل غت نا مهی فارسطططی به مع نای ب ها،

باشد و نمیتوان از یا فرآیند ایستا و ساکن ،انتبار

شططایسططتگی و قابلیت یا پدیده اسططت .مفهوم آن،

شططط ناسطططایی دقیق و جامع ارزش ها را داشطططت

ارزیدن چیزی در برابر چیز دیگر اسطططت .معنای آن

(نژادابراهیمی و همکاران.)81 :1392 ،

در جامعه ،بایدها و نبایدهای موردپذیرش همگان

معماری بومی

از بستر آنچه اخالقیات نامیده میشود که نزد آدمیان

بومشطططناختی اسطططت ،این لغت از ریشطططه التین
ناکلیس1

مشطططتق میشطططود .ا ندیشطططم ندان و

به توافقی ضطططمنی ،مورد پذیرش قرار میگیر ند.

ویر

ارزش ها میتوان ند از راه سططط نت ها ،مذ هب ها،

صاحبنبران در طول اعصار از دیدگاههای مختلف

ا س ورهها و نیز آرکی تایپها به مقیاس روز آیند».

بططه تعریف معمططاری بومی و مفهوم کططاربردی آن

(فالمکی .)345 :1381 ،مشططخص اسططت ارزش در

پرداخ ته و به ب یان ویژگی های اینگو نه مع ماری

جامعه معادل هنجارهای جامعه است که میتواند از

میپردازند:

طریق سنتها و آ ینها به وجود آید .عالمه جعفری
در مورد ارزش میگوید« :ارزش عبارت از م لوبیتی
ا ست که از مفید بودن یا حقیقت انتزاع می شود؛
بااینکه خود ارزش ،فینفسطططه دارای حقیقت عینی
نیسطططت .با نبر به منشطططأ انتزاعش که مفید بودن به

Vernaculus 1
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ا ست« .ارزشها ،موجودیتهایی ه ستند برخا سته
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فرضیه پژوهش

ارزش در هر جامعه ،معادل هنجارهای پذیرفته شده
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جدول  ،2تعاریف معماری بومی (مآخذ :نگارندگان)

ارزشهای معماری بومی
مراد از ارزش ها ،آن دسططط ته از تبلور های عینی و
ذهنی اسطططت که خاطره آن ها فراتر از دوران خود
بوده و به خاطرهای پایدار و تاریخی که بخشطططی از
وجدان قومی و اجتماعی و اعتبار ملی یا جامعه
هسططتند ،تبدیل گردیدهاند .آنچه مسططلم اسططت اینکه
ارزشها در اشططکال و ابعاد متنوعی در شططهر نمود
شططده و بارز میگردد (مهندسططان مشططاور شططاران،
 .)58 :1384وجود ارزش در آ ثار تاریخی ،امروزه
امری پذیرفته شده ا ست .بهطوریکه یکی از م سا ل
موردپژوهش برای شططط نا خت آ ثار تاریخی ،ب حث
شططناخت ارزشها و پدیدههای وابسططته به ارزیابی
آن ها در آ ثار تاریخی اسططططت (نژاد ابراهیمی و
همکاران .)80 :1392 ،امروزه بحث وجود داشتن یا
نداشططتن ارزش م رن نیسططت چراکه تقریباً همگان
پذیرفتهاند که آثار تاریخی دارای ارزش هسطططتند.
ضرورت برر سی ارزشهای میراث فرهنگی از این
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می یابند و معماری نیز به اعتبار آن ها واجد ارزش

با
ک تا

مربوط به این زمی نه یا جمالت مشططططا به،

ه مانطور که از این ت عاریف برمیآ ید تالش آدمی

ارزشهططای میراث فرهنگی را مفروض قلمططداد

در رفع ناهنجاری های محیط به ابداعات عدیده و

کردها ند(ح جت .)94 :1380 ،در باره ارزش های

دخل و تصرف در محیطزیست انجامید ،معماری را

موجود در آ ثار تاریخی ،دسططط تهب ندی جامعی از

نیز میتوان متکی به تبلور این ف علوانف عاالت بر

ارزشهای آثار تاریخی ارا ه نموده است .ارزشهای

پططای طههططای معمططاری بومی و علوم و فرهنططگ

موجود در بناهای تاریخی در قالب سططه دسططته کلی

سرزمینهای مختلف دان ست .پس میتوان معماری

تقسیمبندی میشوند:

بومی را هموار کردن طبیعت برای پاسطططخگویی به

-1ارزشهای هیجانی:

نیازهای مکانی دانسططت که با انتخا
48

نیسططت که نیازمند اثبات آن هسططتیم .تقریباً هر

و اسططتفاده از

مقررات هر سطططرزمین پدید آمده اسطططت (مهریار،
.)54 :1380

الف .حیرتانگیز
 .هویتی
ج .پیوستگی
د .معنوی و نمادین

راهکارهای حفظ ارزشهای معماری بومی در طراحی بناها و محالت معاصر شهر اردبیل

 -2ارزشهای فرهنگی و تربیتی:

جدول  ،3ارزش های معماری بومی (مآخذ :نیاف رت

الف .اسنادی

و بی رف)133 :1395 ،

 .تاریخی
ج .باستانشناسی ،قدمت ،کمیابی
د .زیباییشناختی و نمادی
ه .معماری
 -3ارزشهای کاربردی:
الف .کارکردی
 .اقتصادی
ج .اجتماعی
د .آموزشی
ه .قومی و سیاسی ()Feilden, 2003: 6
معماری بومی که درگذشطططته و در بافتهای قدیم
شهرها رعایت شده است ،دارای نمادهایی است که
از تعلق خاص بین انسططانها و فضططای کالبدیشططان
ح کا یت میک ند و درواقع یاد گار ا ندیشطططه ،هنر،
خالقیت و نبوغ ان سانهایی را دارد که درگذر زمان
در پیو ند با محیط ای جاد نمودها ند .وجود این نوع
معماری در بافت و عناصطططر موجود در آن ،بیانگر

ارزشهای معمارانه استتتارا شتتده از معماری

هویت معماران ،شهر سازان ،فرهنگ ،هنر و اندیشه

بومی اردبیل

مردمان آن شططهر اسططت .این ارزشها و میراثهای

با توجه به م العات انجامشطططده در مورد معماری

تاریخی را در بافت قدیم شططهر باید جسططتجو کرد؛

بومی اردبیل ،مؤلفه های شطططکل دهنده آن شطططامل

میراث ها و ارزش هایی که درواقع مراکز مذهبی-

مؤ لفططههططای کططا لبططدی ،فر ه ن گی -ا ج تمططا عی،

فرهنگی ،تجاری -بازرگانی و سططیاسططی در شططهر

زی ستمحی ی و اقت صادی میبا شند که با توجه به

بودند که به دلیل داشطططتن قدمت تاریخی و ارزش

آنها ،ارزشهای معمارانه اسططتخراجشططده تشططریح

معماری -فرهنگی ،اکنون بخ شی از میراث فرهنگی

خواهند شد:

بوده و کانون توجه هستند (حیدرنتاج.)49 :1382 ،
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و .فضای شهری ،بومشناختی ،منبر و ...
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جدول  ،4ارزشهای معمارانه ا ستخراج شده از معماری

جدول  ،5توصطططیه های ضطططروری در طراحی (مآخذ:

بومی اردبیل (مآخذ :نگارندگان)

نگارندگان)
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نتیجهگیری
با توجه به م العات انجام شده ،آثار گذ شتهی
معمططاری ایران دارای ارزشهططای ذاتی و ابزاری
با توجه به موارد فوق ،ضروری است تا توصیههای
زیر در طرن رعایت گردد:

هسطططت ند و شططط نا خت و بررسطططی آن ها مو جب
شطططفافسطططازیِ فرهنگِ جوامعی میشطططود که این
ارزشها را در خود جایدادهاند .معماری بومی شهر
اردبیل نیز از این قاعده مسطططت نا نیسطططت و دارای
ارزشها و نمادهایی ا ست که ن شاندهندهی ارتباط
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عمیق بین ان سان و ف ضای زندگیاش و توجه عمیق
به ن یاز های انسطططان و ارت باط عمیق او با محیط
پیرامونش می باشطططد .در این پژوهش ،این ارزش ها
بررسططی و ارا ه شططده اند درنهایت راهکارهایی در

راهکارهای حفظ ارزشهای معماری بومی در طراحی بناها و محالت معاصر شهر اردبیل

جهططت حفظ ارزشهططای هر یططا از مؤلفططههططای

جدول  ،8راه کار های حفظ ارزش مع ماری بومی در

تشطططکیلدهندهی معماری بومی (کالبدی ،فرهنگی-

طراحی در راب ه با مؤلفه اقتصادی (مآخذ :نگارندگان)

اجت ماعی ،زیسطططت -محی ی و اقتصطططادی) برای
معماری امروز ارا ه خواهد شد.
جدول  ،6راه کار های حفظ ارزش مع ماری بومی در
طراحی در راب ه با مؤل فه زیسطططت -محی ی ( مآ خذ:
نگارندگان)

طراحی در راب ه با مؤلفه کالبدی (مآخذ :نگارندگان)

طراحی در راب ه با مؤل فه فرهنگی -اجت ماعی ( مآ خذ:
نگارندگان)

منابع فارسی
 −پرهیز کار ،غالمرضطططا ،1382 ،فره نگ و
معماری ،نشریه حدیث زندگی ،شماره .11
 −دادخططواه ،مططهططیططار ،1384 ،گططذری در
گ سترهی معماری بومی نگاهی به ت صویرها و
پدیدهها ،معماری بومی ،موسطططسطططه علمی و
فرهنگی فضا ،تهران.
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جدول  ،7راه کار های حفظ ارزش مع ماری بومی در

منابع و مآخذ
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جدول  ،9راه کار های حفظ ارزش مع ماری بومی در

راهکارهای حفظ ارزشهای معماری بومی در طراحی بناها و محالت معاصر شهر اردبیل

 −شاران ،مهندسان مشاور ،1384 ،راهنمایی

 −موالنایی ،صالنالدین و سلیمانی ،سارا،

شططناسططایی و مداخله در بافتهای فرسططوده،

 ،1392بازشطططناخت مؤل فه های هویت اصطططیل

تهران :انتشارات ایده پردازان فن و هنر.
 −جعفری نجفآبططادی ،عططاطفططه،1390 ،
طراحی الگوی م سکن معا صر یزد (بر ا ساس

موردی :اورامان کرد ستان ،معماری و شهر سازی
آرمانشهر ،شماره .17

پتانسطططیل های معماری بومی یزد) .پایان نامه

 −موالنایی ،صالنالدین و سلیمانی ،سارا،

کارشططناسططی ارشططد ،دانشططکده هنر و معماری،

 ،1393ع ناصطططر باارزش مع ماری بومی من قه

دانشگاه یزد.

سطططیسطططتان بر مبنای مؤلفه های اقلیمی معماری
پایدار ،نشریه باغ نبر ،سال سیزدهم ،شماره .41

ایران -سطیاسطتها برای یا کشطور اسطالمی،

 −نژادابراهیمی ،احد و پور جعفر ،محمدرضا

چاپ اول ،تهران :سططططاز مان میراث فرهنگی

و انصططططاری ،مجتبی و ح ناچی ،پیروز،1392 ،

کشور.

ارزش و ارت باط آن با رویکرد مداخ له در آ ثار

 −حیدرنتاج ،حمید ،1382 ،خدمات شهری
در بافتهای تاریخی شططهرها ،ویژهنامه میراث
فرهنگی و مدیریت شطططهری ضطططمیمه ماهنامه
شهرداریها.
 −فالمکی ،محمدمن صور ،1381 ،ری شهها و
گرایشهای نبری معماری ،تهران :موسطططسطططه
پاییز و زمستان 1397

دو فصلنامۀ علمی – پژوهشی ،اندیشۀ معماری ،سال دوم ،شمارة چهارم

 −حجت ،مهدی ،1380 ،میراث فرهنگی در

علمی و فرهنگی فضا ،نشر فضا.
 −فالمکی ،محمد من صور ،1384 ،نو سازی
و به سازی شهری ،ویرایش  ،2تهران :انت شارات
سمت.
 −ضططرغامی ،اسططماعیل و سططادات ،سططیده

فرهنگی -تاریخی ،دو ف صلنامه علمی -پژوه شی
مرمت و معماری ایران ،شماره .6
 −نیاف رت ،مرتضططی و بی رف ،احسططان،
 ،1395بررسی تأثیرات فرهنگی در معماری بومی
ایران از منبر پایداری ،نشطططریه م العات هنر و
معماری ،شماره  4و .5
 −ناری قمی ،مسطططعود و دام یار ،سططط جاد
( ،)1391رویکردها به معماری بومی .همایش ملی
معماری ،شهرسازی و توسعه پایدار با محوریت از
معماری بومی تا شهر پایدار

ا شرف ،1396 ،تکنولوژی و معماری بومی ،چاپ

منابع انگلیسی

اول ،تهران :انت شارات دان شگاه تربیت دبیر شهید

(2003).
building.
Oxford

رجایی.
 −عبدالحسینی ،جواد ،1390 ،سازگار کردن
طراحی خانههای مسکونی تبریز و باکو با فرهنگ
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مع ماری بومی ایرانی در غر

کشطططور ،نمو نه

و اقلیم بومی ،نشریه باغ نبر ،شماره .18
 −مهر یار ،محمد ،1380 ،تأثیر و نفوذ غر
در ایران ،چاپ اصفهان.
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