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و  دارد    رانیا   ی معمار  خ یدر تار  شهیاست که ر  یاز مقوالت  یمتداوم در فرهنگ بوم  اتیها و خصوصیژگیو

 یها یهمگام با رشد و دگرگون   ینیتکو  ی ریقرون مختلف س  یدر ط  رانی ا  ی معمار   ی هاموجب شده است مؤلفه 

ا باشد.    یرانیفرهنگ  بومی،  برای شناخت و تحلیل فضای کالبدی خانهداشته  گوناگونی  های  رهیافت های 

 یها مقاله خانه  نینمونه مورد پژوهش در اشناسانه است.  ها، رهیافت گونه وجود دارد. یکی از این رهیافت

  یی و فضا  یها استفاده شده از نظر شکلکه در خانه  ییالگو  لیاست. در شهر اردب  دهشانتخاب    لیدبار  یسنت 

  ت ی و شخص  یزندگ  ۀویشالگوها که برگرفته از    نی. استفرد در هر بنامنحصربه  ی هایژگی و  ی دارا   یول  ؛کسانی

که مورد است    ی فردمنحصربه   یفرمو    یشکل  اتیخصوص  ی است، دارا   ی افراد و ارتباط سازه و معمار  یاجتماع

در قسمت   .است  یف یو توص  یلیصورت تحلپژوهش به   نی در ا  قیقرار گرفته است. روش تحق  لیوتحلهیتجز

  یی و فضا  ی مرتبط و شناخت عناصر کالبد   ه یپا  ی هاهینظر  لی، با انجام مطالعات و تحلیفیصورت کبه   یفیتوص

  ی دانیمشاهده م  قیطر  از  ز ین  قیتحق  نیا  ی ها. دادهشودی اجزاء پرداخته م  یتگ همبس   ۀرابطبه    ، یبوم   ی هاخانه

مورد  و  ا  قرار  یاستدالل   ۀ مطالع  استخراج  به  توجه  با  است.  طبقه   نکهیگرفته  ا  ی خاص   ی بندتاکنون   ن یدر 

ها گونه   ی بندو دسته  یشناس گونه   نهیشیشده است با مطالعه پ  یپژوهش سع  نیخصوص انجام نشده لذا در ا 

 .به دست آورد لیاردب ی هاخانه ی معمار ی بندطبقه  ی برا یارچوبچ

 اهداف پژوهش 
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 مقدمه

 ۀمنطقاین موضااود در    .خاص کمتر مورد مطالعه قرار گرفته  صااورتبهمعماری ایران در کل و معماری مسااکونی آن 

در خصااوص معماری این که بخواهی    دیآیمزمانی بیشااتر به چشاا   و اسااتو اردبیل نیز بساایار مشااهود   آذربایجان

شاناسای  گونهو  ی بندگونه  بارۀدرکه مطالعات دقیق   رسادیملذا ضاروری به نظر    ؛به دسات آوری  مطالبی علمی  منطقه

بنابراین برای رساایدن به مطالعات علمی نیاز به  ؛آذربایجان و مخصااوصاااً منطقه اردبیل انجام گیرد.معماری منطقه 

از آنجا که درک مفهوم گونه، اولین قدم برای  .اسااتشااناساای معماری این مناطق  بهتر گونهعبارت  بهیا   ی بندطبقه

 .پرداخته خواهد شد به بررسی مفهوم گونه هانمونهبر اساس منابع مکتوب و در این تحقیق   ،استشاناسی اردبیل  گونه

در برخی موارد  ساتیبایمالبته   .رندیگیمشاناسای قرار  کالبدی مالک گونه  ی هایژگیوالزم به ذکر اسات در اکبر موارد  

.  مختلفی در شااانااخات معمااری وجود دارد   ی هااروشبر آن عوامال معناایی ه  مالک عمال قرار گیرد.  عالوهه   

مختلف    ی هارشاتهاندیشامندان    مدنظربسایار دور    ی هازمانمختلف از    ی هاشااخصاه  بر اسااس  ی بنددساتهشاناسای و گونه

 .بوده است

سازای آن اسات. از بیانگر اهمیت به  تاکنونرباز  مختلف علوم از دی  ی هاشااخهشاناسای در  شاناخت و کاربرد فراوان گونه

حدود    بهره گرفته شاد. ی بنددساتهابزاری برای شاناخت و  عنوانبه یشاناسا باساتاناواساط قرن هجده  در معماری و 

. در علومی نظیر  دشا علمی   صاورتبه  هارشاتهآغاز و وارد ساایر    یشاناسا اهیگشاناسای در عل  ساال اسات که گونه  2500

رفتارهای   ی بنددساته  یشاناسا رواندر    شاناسای جایگاهی خاص دارد.گونه  گرید، اقتصااد، ریاضایات و علوم  یشاناسا روان

  هاآنبر اساااس منبع درآمد    ی بنددسااتهانسااانی بر اساااس یک حالت روانی خاص کاربرد دارد. در عل  اقتصااادی نیز  

  ی ها شاهیردر قرن هجده  به   ی الژ .دشا شاناسای معماری از زمان الژی آغاز  اما گونه .اسات  ی توپولوژنمادی از کاربرد  

بناهای مختلف    بندی دسته. دوران در اوایل قرن نوزده  برای  کندمیمطالعه  ساده را    ی هاسرپناه. او  پردازدیممعماری  

 ی جد طوربهشاناسای در شاناخت معماری تا اوایل قرن بیسات   از گونه  گیری بهرهشاناسای شاکلی اساتفاده کرد.  از گونه

شاناسای بهره گرفته اسات. وی معتقد بود که هنر بر از گونه  یسا یانگل خانه  تکاملکتاب  ادامه داشات، سایدنی ادی در  

 . کنندیمرا ایجاد  یتینهایبو تنود  شده ظاهراست که همیشه دوباره  ییهاگونهاستاندارد و  ی هافرممبنای 

تحریر درنیامده اسات اما آراری  رشاتۀ  پژوهش حاضار باید گفت تاکنون ارر مساتقلی با این عنوان به پیشاینۀ  درخصاوص  

مطالعه و تحقیق انجام    هاگونهمیالدی جان راسکین درباره    19در قرن اند.  شناسی در معماری پرداختهبه بررسی گونه

خود را در محقق شدن کامل   ،»فرهنگ: سدینویموی در کتاب شاهر فردا   .اعتقاد داشات بندی طبقهداد. لوکوربوزیه به 

لوکوربوزیه نیز اصااطالحات  . « رساااندیمو تکامل به ظهور   بندی حیطهیا از راه انتخاب و تجهیزات در اختیار خودمان 

 ی هانوشاته. تالش وی در جهت پیدا کردن جوهر اشایاء در  بردیمکار   را به  ی اگونهانساانو    ی اگونهپیکر،  ی اگونهشایء 

در  تواندینمگونه و کاربرد آن    نکهیااما معماران مدرن به دلیل   ؛اسااتده  شاا والتر گیرپیوس و موهولی ناگی منعکس  

این همان (.  28:  1384، )معماریان  کردندینمآن را قبول  ،خالقیت معمار و دانشااجوی معماری تیریر داشااته باشااد
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 De)  گویادمیکنناده  ا گوناه ماانع یاا گوناه انجمااد( باه آن اساااتریو تاایا  یا 1985مفهومی اسااات کاه جاان کاارلود کاالو )

Carlo،  1385  :54).  به والتر گریپوس اشاااره کرد که  توانیم ،از اولین کسااانی که این ایده را مورد انتقاد قرار دادند

و منجمد کردن هنر   بندی طبقه»تالش برای  .نقد کردمعاصار را    ی هانهضات بندی طبقهاصارار و میل شادید نقادان در  

خالقانه اسات و نه تحریک و   ی هاتیفعالزیاد برای خاموش کردن    احتمالبهبه یک اسا    هاآنو معماری زنده و تبدیل  

یاا اجرای معمااری را در امتاداد مسااایر ویترویوس باه اقتصااااد، فنااوری و فرم تصاااحین آن«. موهولی نااگی ماایال بود  

شناسی در مقاله »گونه  1969کوهن در سال  آلن کول.  (385:  1380)برنال،    کندبدیل  ت  یشناسییبایزاجتماعی، فنی و  

قبلی خود برای   ی هامبالطبیعی طبق    طوربه، طراح لیو تحل  ترقیدقو روش طراحی« اظهار داشااات: بدون ابزارهای  

نظر  در آرار باال به موضاود مورد  .(45:  1383)کاپن،   کندیمشاناسای اقدام  گونه  ی هاحلراه  ۀدربارحل مساائل جدید  

و با   ی اکتابخانهپژوهش حاضاار در بخش نظری با رویکرد کیفی و ابزار مطالعه  لذا   ؛این پژوهش پرداخته نشااده اساات

موردی  صاورتبهنیز    هاخانهبخش مربوط به مطالعه    در  .پردازدیمارچوب نظری  چ  ۀئهاروش تحلیلی و توصایفی به ار

. در این راساتا با اساتبومی اردبیل   ی هاخانهجامعه آماری    درواقع  .شاودیمبومی اردبیل پرداخته    ی هاخانهبه ارزیابی  

 .شودیممشاهدات حضوری و برداشت میدانی همراه با مصاحبه از ساکنان خانه و توصیف آن این ارزیابی تکمیل 

 بومی اردبیل یهاخانه انی نظری و ساختار فضاییمب .1

شااناخت مبانی نظری و وجودی   درواقع  .هسااتندبناهای ساانتی بهترین نمونه   ،برای درک و شااناخت معماری ایران

معماری  ی ریگشاکلار بر  گذریتیربررسای عوامل  در مطالعه و بررسای معماری سانتی ایران اسات.  گرو  درمعماری ایران 

زندگی مردم برگرفته از فرهنگ و  ۀشایو.  اساتسانتی توجه به فرهنگ، دین و نحوه زندگی مردم بسایار حائز اهمیت  

ت گرفته  یاز این ساه تفکر نشا  ،شاودیمکه برای معماری ایرانی و اساالمی منصاوب    ییهایژگیو  یتمام .اساتمذهب  

د ردقیق مو  صاورتبه ساتیبایممعماری سانتی شاده که  گیری شاکلسابب   تاًینهازندگی مردم نیز   ۀشایو  البته اسات.

یاا چگوناه باه فعاالیتی  کاه چگوناه رفتاار کنناد  کننادیمزنادگی یعنی روشااای کاه مردم انتخااب   ۀشااایو.  گیردتوجاه قرار 

  .(Rapaport,1980: 78) بپردازند

با   رفتار با خود،  . رفتارشااودیمتمام رفتارهای آدمی  شااامل اساات که    ی افشااردهزندگی عبارت    ۀشاایوبیانی دیگر   به

  توان یماین منظر    از .اساتزندگی خود خانواده و جامعه  ۀشایوو شاهر محصاول فضاایی   محله  ،خانه خانواده و با جامعه،

عبارت   به  جساتجو کرد.  هاخانهاین عامل بر شاکل خانه را باید در چگونگی ساازمان فضاایی   ریتیرگفت که شایرینی  

  نمونۀ بر ساه عالوهدیگری که  عامل .دشاویم  با فضااو جامعه   گروه ،خانواده  کنش متقابل فرد،شاامل دیگر شایوه زندگی 

یافته معماران انجام  ی هایبررساا با توجه به  .اساات  عامل اقلی  ،شااده در معماری ساانتی ایران حائز اهمیت بودهذکر

باا توجاه باه   هااخااناهگیری  بر این اسااااس جهات  .کردنادیماقلیمی نیز توجاه    ی هاایژگیوتجربی در سااااخات خااناه باه  

 :شودیمدسته تقسی   سهنیا به پیر ی هاپژوهش
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در منطقه آذربایجان و شااهر اردبیل از  ( که136  :1387رون کرمانی )معماریان،-3  ؛یاصاافهانرون  -2   ؛راسااتهرون  -1

 در .اساتشارقی و جنوب غربی  . رون راساته جهت شامال ردندکیمسااختمان اساتفاده    ی ریقرارگرون راساته جهت  

 ی اگونهبه  .بیشتر کلیات استمطالبی کمی گفته شده که    خیتار  گذرگاه  ،لیاردبرابطه با معماری شهر اردبیل در کتاب  

و کاروانسارا منطبق بر اصاول   حمام  و اماکن مذهبی، دانندیمکه معماری اردبیل را در ادامه معماری منطقه آذربایجان  

این  ( بر244  :1362صافری،)  خاصای طراحی و اجرا شاده اسات.  ۀشایونیز برای افراد متمول با سابک و   هاخانهاقلیمی و  

بدین معنی که در وساط سااختمان تاالر بزرگی به شاکل مساتطیل   ؛پایه طراحی متقارن بودهبر   هاخانهاسااس سابک  

محل پذیرایی بود و   تاالر .شادیمسااخته   ،گفتندیمطول تاالر آشاپزخانه که مطبخ    ۀاندازبهو در پشات آن   سااختندیم

توجه به  با  (.245:  1362صااافری،) بساااتگی داشااات.  خانهصااااحببزرگی آن به امکانات مالی و موقعیت اجتماعی  

و در  شادیمبر اسااس تعداد پنجره سانجیده    هااتاقو    هاخانهبزرگی و کوچکی   ،شاده در این کتابانجام  ی هایبررسا 

تحقیقاات    طبق  .(246:1362صااافری،)(  ناهیآ  11،9،7  مبالً)  کردنادیماساااتفااده    ناهیاز آپنجره    ی جااباهبرخی مواقع  

  های کاربرو    فضااها،  کنندگاناساتفادهاقلیمی و همچنین نیاز    ی هایژگیوبومی اردبیل توجه به  ی هاخانهیافته در  انجام

وجود داشاته و این قسامت در   هاخانهدر تمامی    باًیتقر  نیرزمیزمبال   عنوانبهمتناساب با این نیاز طراحی شاده اسات 

. این کار برای آن بوده که در خوردیمحوضای با چاه آب و تلمبه دساتی به چشا  نیز  در قسامتی از آن   .زیر تاالر بود

 رفتن وضاو برای اهل خانه میسار شاودو گ  و صاورت  وپادساتشاساتن   ،بساتیمزمساتان سارد اردبیل که حوآ آب یخ 

مصالن    .که مطابق نیازها باشد  شدیمطراحی و ساخته    ی اگونهبه  نیرزمیزنیز همانند    فضاها  ریسا  (.247:1362همان،)

و نمای سااختمان    گرفتندیمسانگ الشاه و آهک   ابرا همیشاه    هایپولی  ؛و آهک بود  آجر  خشات،  غالباًسااختمانی نیز  

و جرز آجرها را با گچ بند   سااختندیمو از آن به باال با آجر    شادهی حجار  ی هاسانگ با  ،هاپنجرهتا زیر   یعنی  را تا ازاره،

 با ،کردیمرنگ خود را عوآ    گردوغباربعد که نمای ساااختمان بر ارر باد و باران و آفتاب و   ی هاسااالو    دندیکشاا یم

 .(247:1362همان،) کردندیمرا به رنگ سفید نقاشی  بندهای روروغن به رنگ آجری و  رنگ

بزرگ در جلوی   یاطیا ح  ؛اساااتدارای حیااط مرکزی    ،اردبیال طبق آن چیزی کاه قاابال مشااااهاده اسااات  ی هااخااناه 

. در شدیمپر   ،حوآ توسط چاه آبی که در کنار آن قرار داشت نیا  ساختمان که حوآ سنگی در وسط آن قرار دارد.

. این ساابک  کردندیمبین خانه و باغچه را نیز با آجر فرش    قساامت  .گرفتندیمدو طرف حوآ باغچه و درختان قرار  

سااخته   ی ترکوچک  ی هاخانهمخصاوص اعیان و اشاراف بود ولی برای طبقات متوساط   ،که اشااره شاد ی اگونهبه  هاخانه

 در  دهلیز قرار داشات.  اتاقوساط دو    در و یک مطبخ بود.  باالخانهو یک   اتاقعبارت از دو    معموالً  هاخانه نیا .شادیم

کاه بر روی دهلیز    ی ابااالخااناهآدمی را باه    ،در سااامات دیگر آنپلکاانی  و    شااادیمانتهاای راهرو دری باه مطبخ بااز  

اعیان   ی هاخانهاز    ترکوچکمطبخ و حیاط نیز متناسااب با وسااعت خانه بود و حوآ آن نیز    .رساااندیم  ،ساااختندیم

 شاادیم  برده  کار بهآجر    هاآنبیشااتر با خشاات بود و فقط در نمای   بناهادر این   کاررفتهبه  مصااالن .شاادیمساااخته  

معمول بود و بناا باه   هااخااناهدر زماان صااافویاه بناای ایوان در جلوی   ژهیوباهقادی    ی هاازماان  در  (.  248:1362صااافری،)

دارای    هاخانهمتعدد داشات بلکه در اردبیل اکبر   ی هاوانیا  هاخانقاهعمارت   فقطنه  ،شااه اساماعیل صافوی نوشاته کتاب  
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و شب   برندیمسر  ه  و در فصل تابستان روزها را در ایوان ب  رفتیمییالق اهل خانه به شمار    عنوانبهایوان   .ایوان بودند

  .دندیخوابیمدر آنجا 

شکل دوم    ی هاساختماننود ابتدایی مصالن و هوای مرطوب اردبیل سبب شده بود که عمر   ،گفته شد  توجه به آنچه  با

شاکل اول با توجه به نود مصاالن و اساتفاده از آجر بیشاتر بوده اسات.    ی هاسااختمانولی   ؛دارای دوام کمتری باشاند

  رونیازامکرری باه خود دیاده بود،   ی هااغاارتهمچنین شاااهر اردبیال باه دلیلی اینکاه همواره در معرآ تهااج  بوده و  

  چی درپ چیپو   و معابر شااهری نیز تنگ  هاکوچهو  شاادیمبلند ساااخته    هاآندیوارهای بیرونی    هاخانهبرای صاایانت از  

خانه بومی و قدیمی  باب  18شاده در شاهر اردبیل حدود  عنوانبا توجه به مطالب    حال  (.249:  1362،   صافری اند )بوده

دارای    کنندگاناستفادهمتناسب با نیاز    هاخانهربت شده از طرف سازمان میراث فرهنگی وجود دارد که هر یک از این  

خصااوصاایات فضااایی و کالبدی   توانیمفقط    که با توجه به عدم مطالعه علمی و دقیق  دهسااتن  ی اژهیوخصااوصاایات  

 .را مشاهده کرد هاآنظاهری 

فضااای باز و طبقات   عنوانبهحیاط مرکزی  ،ساانتی ی هاخانهویژگی سااازمان فضااایی   نیترمه در شااهر اردبیل نیز  

  .قرار گرفتند ن  اسااکن  ۀمورداساتفادبه کاربرد آن  هر یک از این فضااها با توجه  .اساتفضاای بساته   عنوانبهسااختمان  

 صاورتبهمواقع   در اکبراین فضاا   .گرفتیمسانتی اردبیل قرار    ی هاخانهدر مرکز    دهنده ارتباطفضاایی   عنوانبهحیاط  

  .دیآیمآن در زیر  ی هانمونهطراحی شده است که و ساخته پالن چهارگوش با هندسه مشخص 

 

 

 

 

 راثیسااازمان م ویآرشاامنبع:  ) یمیمقطع خانه ابراه  :1تصااویر

 (.  یفرهنگ

سازمان میراث  ویآرش . )منبع: نمای خانه ابراهیمی :2تصویر 

 (فرهنگی 
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 (نگارنده . )منبع:لیاردب یمیابراه  ۀخان: 4تصویر  (نگارنده . )منبع:دی خانه وکیلوور: 3تصویر

در  .الگوی خطی اسات  الگوهاوجود دارد که یکی از این    ییالگوهامساکونی اردبیل    ی هاخانه  ی هاپالن بندی دساته  در

ی که رطو ،مبال خانه وکیل در محله عنوانبه  .و حیاط در سامت دیگر  ردیگیماین الگو خانه در یک سامت زمین قرار  

بومی اردبیل نیز بر این اسااس سااخته  ی هاخانهاسات. در این الگو که اکبر    قرارگرفتهدر جلوی خانه نیز ایوان بزرگی 

در این ترکیب همچنین در ورودی اصاالی  .اسااتارتباط بین فضااای داخل و خارج خانه از طریق ایوان مقدور   ،شااده

یکی دیگر از   خطی در تمام مناطق ایران وجود دارند.  ی هاپالننود   نیا سااختمان از داالن نیز اساتفاده نشاده اسات.

عمارت   .شاودیمابراهیمی دیده    ۀخان  که در  اساتشاکل   U، الگوی شادهاساتفاده    سانتی اردبیل ی هاخانهکه در    الگوها

با یک فضاای   اسات وبزرگ و زیبایی  نسابتاًتاالر    دارای  ،اساتهمکف و زیرزمین    دوطبقهشاامل  بنای مذکور که اصالی

 . شودیمهشتی کوچک از معبر کوچه وارد حیاط مستطیلی 

 

 

 

 
 (هنگارند: نمای خانه صادقی. )منبع: 5و  6تصویر 

تاالر که  .دیوارهایی با ازاره سانگی به ارتفاد یک متر اساتوار شاده اساتنمای آجری اسات که روی  دارای    سااختمان

مشاابک ریز با   ی هاپنجرهنشااین اساات که با شااامل دو رواق و یک شاااه ،بخش مهمی از بنا را تشااکیل داده اساات

به  توانیماین بنا   تاالررفته در  کارهبتزئینات  جمله  ازتزئین یافته اساات.   زیبا  ارساای صااورتبهالوان   ی هاشااهیشاا 
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و   استارزش و قدیمی متعلق به دوره زندیه  بابنای    نیا  اشاره کرد.ارزش  با  ی هابهیکتو    هاینقاشها،  بری ، گچهامقرنس

شاکل ورودی از مساتطیلبا حیاط    گرادرون یپالن  .بردیم بهرهاز همین ترکیب فضاایی خطی   باًیتقرالبته این خانه نیز  

این  با  .دهدیمنشاان  وضاوحبه  آن رااین خصاوصایات خطی بودن   داالنی کوتاه و هندساه خطی در حیاط مرکزی که

 شکل طراحی و ساخته شده است.  Uصورتبهتفاوت که پالن این خانه 

  

 
 : پالن خانه صادقی. اردبیل. )منبع: نگارنده(7تصویر

از    یکی دارای پالن    ی هاخانهدیگر  بنای   ۀباقیماند،  بنا  بخش کنونی .استارشادی    ۀخان  ،است شکل    Uاردبیل که 

، زیرزمین و  دوطبقهدر این عمارت که در    بخش اندرونی آن تفکیک و تخریب شده است.  بعدها  که  تری است بزرگ 

 ن ی تیم عدم ارتباط بصری مستقی  فضای داخل و بیرون بنا با یک هشتی در ورودی ساختمان    ،همکف اجرا شده است

از چهار   ،شده ب یتخرتفکیک و  هاآناین هشتی ارتباط بین حیاط، فضای بیرون و دو بخش بنا را که یکی از  .دشویم

آن دارای پنجره    ۀچهارگوشگچی در    ی ها مقرنسبا پوشش عرقچین و    نینششاه .  سازدی مجهت عمود بر ه  میسر  

اسلیمی با   ی هاطرحشامل    که  آنبوده و در حال حاضر جداره داخلی    دوجدارهشکل بزرگی است که درگذشته  اورسی 

ای طویله در زیرزمین واقع بوده است. خانه ارشادی  آخوره   ی هابخش از بین رفته است. مطبخ و    ،رنگی بوده  ی هاشهیش

سپس وارد هشتی شده    . یشویمبرای ورودی به خانه ابتدا از پیشخوان وارد داالن کوچکی    .استشکل    Uدارای پالنی  

 ستچلیپا الگوی    ،سنتی اردبیل قابل مشاهده است  ی هاخانهالگوی دیگری که در   . یشویمو از آنجا وارد حیاط مرکزی  

که حیاط مرکزی دارای    یاگونهبه  ؛فتاحی پالن کمی تغییر یافتهدر خانه میر  .شودکه در خانه میرفتاحی دیده می

نیز قابل مشاهده    هاخانه اما ساختار پالن حیاط همان ساختار هندسی است که در سایر    ؛استبسیاری    ی های شکستگ

صورت که به  ردیگی مکه بنا در دو سمت حیاط قرار    ی اگونه؛ بهاستدر واقع ترکیب این طرح    هاخانهطرح    ریسا  است.

. سردر ورودی  وضوح قابل مشاهده استبهرضازاده    ۀخانترکیب در    نیا  .شودی متقسی     ینشین نشینی و تابستانزمستان 

  . شود یمحیاط وارد   ای قرار گرفته که از طریق هشتی به محوطهمیدانچهالیه جنوب شرقی بنا در مقابل  اهتمن خانه در
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از  در آن عمدتاً   رفتهکار هب شکلی و در قسمت شمالی بنا واقع شده است. مصالن  مستطیلی اعیانی آن در زمین   بخش

  . استاز آجر استفاده شده است. پوشش سقف نیز چوبی   و دیوارها از خشت خام که در نمای آن  هاهیپاسنگ بوده و در  

نمای ساختمان را    ی هاه یپاستون آجری نیز    10بی بوده همچنین  ودارای چهار ستون چ ایوان مقابل قسمت اعیانی آن

 .دهندیم تشکیل

اما خانه صادقی  .  اندگرفته قرار   صورت قرینههی بیهاطرفین آن اتاق ورودی بخش اعیانی بنا در قسمت وسط بوده که   

شکوه آقای صادقی در قلب بافت تاریخی شهر اردبیل واقع شده باخانه مجلل و    .اردبیل دارای ساختاری متفاوت است

. این خانه رودی مشمار  ه  معماری مساکن در شهر اردبیل ب   ۀزمیندوران قاجاریه در    ۀارزنداست که یکی از یادگارهای  

طور یکجا در کمتر خانه تاریخی  هبرا    هایژگ یوکه شاید جمع این    بردیم فردی بهره  هب منحصر   ی هایژگ یوتاریخی از  

  بخش   نیاز مراودات اجتماعی خانواده،  نیتیمبتوان یافت. مجموعه خانه تاریخی صادقی مشتمل بر بخش حسینیه برای  

خانوادۀ محل زندگی    نیاز مراودات رسمی و ارتباط با تجار ایرانی و خارجی خانواده، بخش اندرونی  نیتیمنشین برای  شاه

دهی به این خانواده است.  سرویس محل زندگی خادمین این خانواده و بخش طویله و استبل برای    ،نشینخادم صادقی و  

پوش دو پوش از تی   تیر گنبدی و چوبی    ی هاسقفو  جری  آآهکی، دیوارهای قطور خشتی و    ۀشفت  ی هایپاین بنا با  

  ها قسمت این    . پالن این خانه شامل سه بخش است و هر کدام ازکندیم تاریخی اویل قاجار تبعیت    ی هاخانه عمومی  

 .خوردیم مناطق گرم و خشک بیشتر به چش     ی بناهادر    معموالً بندی نود ترکیب   نی ا  شکل هستند. U دارای پالن

این بنا شامل دو حیاط بزرگ است که حیاط اول دارای    .استباشی  خادمخانۀ  قدیمی اردبیل    ی هاخانهیکی دیگر از  

با فرم   بنا دارای    استشکل  نعلیساختمانی یک طبقه  و فاقد    تودرتو اتاق    7که یک ضلع آن دارای زیرزمین است. 

دو   ی اپله راهدر حیاط دوم )پشتی( ساختمانی دو طبقه با یک طبقه زیرزمین موجود است که توسط    .استتزئینات  

 . ابدیی ماول راه  ۀطبقطرفه به 
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 های بومی اردبیل. )منبع: نگارنده(خانه : انواد ساختار فضایی در 1جدول 

 (نگارنده) .رندیگیمزیر جای  ی هادستهو شکل حیاط در  هاپالنیافته انجامحال با توجه به بررسی 

 های بومی اردبیلدر خانه فرم کالبدیشناسی . گونه2

تاریخی اردبیل دارای اشاکال و هندساه منظ ، متناساب با زمین احداری، اساتفاده از  ی هاخانهشاده در  اساتفاده  ی هافرم

هسااتند. فرم   گرادروننیمهو   گرادرون. معماری این خانه نیز غالباً  اسااتتناساابات انسااانی و مصااالن بومی و طبیعی 

و بساتری   هاخانهبا ارتباط بین فرم کالبدی  رابطهدربیرونی بنا به همین دلیل سااده و بدون تجمل و خودنمایی اسات. 

  بناهارنگ و فرم    .دیآیمهماهنگی با بافت کهن و شیوه زندگی مردم و اقلی  کامالً به چش     ،شده  ساختهکه در آن بنا  

. برای اساتچوب و آجر    ،اقلی  طراحی و سااخته شاده اسات. عمده مصاالن مورد اساتفاده نیز سانگنیز متناساب با 

یافته  انجام  ی هامصااحبهخانه از کاهگل نیز اساتفاده شاده اسات. طی مشااهدات حضاوری و  ی هاقسامتپوشاش برخی از  

. از دیگر مفاهیمی که شاودیممشااهده    وضاوحبه  هاخانهزندگی مردم بر شاکل  ۀشایوتیریر مساتقی    هاخانهبا سااکنین  

مردم اسات. عوامل فرهنگی جزو علل اصالی در  ۀتودو مذهب    فرهنگ  اردبیل دارد،  ی هاخانهتیریر مساتقی  در شاکل 
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توجه به نظ  و تعادل و تقارن در بنا  ،که در کنار آن  اساتمراتب فضاایی  سالساله  و چگونگی طراحی  هاتغییر شاکل خانه

. نظ  شاودیمبرگرفته از اصاولی اسات که در مذهب و فرهنگ بومی و سانتی ایرانی و اساالمی نیز عالقه به آن دیده 

دینی دارناد، هماان تعاادل و ترتیاب و ترکیاب در فرم بنااهاا و ترتیاب    ی هاامراسااا ماذهبی کاه مردم در عزاداری و  

مصاالن و فرم   بندی دساتهبندی تیریر فرهنگ و شاکل بنا که به . در ساطندهدیممراتب فضاایی نیز خود را نشاان  سالساله

ای اسات که الگوی معماری گونهوضاود بهاین م ریتیر  گردد،د ترکیب اشاکال هندسای در بنا برمیو سااختار فضاایی و نو

مساتقی    ۀاشاارکه راپاپورت نیز به آن  یارتباط مردم با مذهب نشایت گرفته اسات. موضاوع  ۀنحوهای سانتی از خانه

 ،(65:  1929)راپاپورت،    اسات زندگی، مذهب و اصاول فنی و اقلیمی در معماری سانتی ۀشایوعامل  ساهتیریر    ،دارد

  و سااختارها  هافرمکه سابب رمزگشاایی   یتر اسات. موضاوعر این اسااس قابل فه نمای سااختمان نیز ب  بندی دساته

  ی ها یبررسا . طبق  اساتنیز بر این اسااس    هاخانهگساترش فضاایی   ۀنحو. شاودیمشاده در بنا اساتفادهاشاکال هندسای  

نشین که همان تاالر یا شاه  شودیمبخشی به یک فضای عمومی آغاز  مرکزیتیافته ساختار معماری این منطقه از  انجام

وافر به آن دارند. موضااود   ۀعالقبرگرفته از مفاهیمی اساات که مردم خود . این فضااا دارای تزئیناتی اساات که اساات

سانتی و بومی   ی هاخانه  ی هااندامپیوساتگی و وحدت در اجزا و   ،اردبیل قابل مشااهده اسات  ی هاخانهدیگری که در  

به عنوان اندام   هاخانهقابل مشاااهده اساات. )تصااویر خانه( وجود حیاط مرکزی در تمام    هاخانهکه در اکبر این  اساات

 . شودیمسبب تقویت بنیان خانواده نیز  ،استاصلی بنا که این موضود نیز برگرفته از باورهای فرهنگی و دینی مردم 

تقارن در بنا حفظ شاده و در اکبر فضااها   ،سانتی با توجه به الگوهایی که از مسااجد و مدارس گرفته شاده  ی هاخانهدر  

جنوب طراحی و بهرونشاینی در سامت شامال و  اکبر شااه  هاخانه. در این شاودیمو در تزئینات نیز به آن بسایار توجه 

. این تقساایمات در معماری ساانتی اکبر مناطق  اندقرارگرفتهخواب    ی هااتاقساااخته شااده اساات. در دو طرف آن نیز  

این  .شودیم. در معماری ایرانی معموالً مرکزیت با حضاور یک عنصر شاخص در وسط نما دیده شاودیمایران نیز دیده  

جز موارد اندک معموالً از ایوان اساتفاده نشاده  سانتی    ی هاخانهاما در اردبیل به دلیل برودت هوا در    اساتعنصار ایوان 

 .شودیماست و تقارن فقط در نما با حضور تاالر )با ارتفاد زیاد( و راهروهایی در کنار آن مشخص 

 ییهاداالنورودی فضا که با پیشخوان و   .سنتی اردبیل نباید نقش اقلی  را نادیده گرفت  ی هاخانه  گیری شکلالینه در  

که از نظر  شاوندمیاساتفاده    فضاای ارتباطی و همچنین فیلتر بین فضااها عنوانبه  هاداالنو ساپس این   شاودیمآغاز  

همچنین تفاوت دیگری که در بناهای اقلی  گرم و خشاک و اقلی  سارد   .در ذخیره انرژی دارد یاقلیمی تیریر مساتقیم

قرارگیری مطبخ در مرکز بنا و نزدیک به فضااهای نشایمن اسات که این موضاود نیز سابب اساتفاده از   ،شاودیمدیده  

اردبیل    ی هاخانه  گیری شاکل. عامل دیگری که در روند  شاودیمگرمای مطبخ برای گرم کردن فضااهای اندرونی خانه 

سانتی و دارای ارزش،    ی هاخانهیافته تقریباً تمامی  انجام  های . طبق بررسایاساتعوامل اجتماعی   ،گذار بوده اساتتیریر

البته از نظر سااختار کلی بنا یکساان بوده   .متعلق به تجار، روحانیون و اشاخاص دارای شاخصایت اجتماعی بوده اسات

روحانیون   ی هاخانهکه    ی اگونهبه  ؛ولی موقعیت اجتماعی مالکین سابب تغییر در ترکیب برخی از فضااها شاده اسات

وضااوح دیده بهدرخانه مروج    حسااینیه و نظایر آن بوده که این موضااود دارای فضاااهایی جهت تدریس علوم دینی، 
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. همچنین در خانه تجار نیز فضاایی برای پذیرایی از مهمانان خاص و انبار و فضااهای خدماتی مربوط به شاغل شاودیم

 .رضازاده اردبیل( ۀخان. )شودیممالک در فضاها دیده 

محلی مخصاوص برای آنان   ،محل حساینیه همچنین برای اساتفاده زنان از مراسا  عزاداری صاادقی اردبیل در   ۀخاندر   

نیز در اردبیل متفاوت    هاخانهنیز در قسامت فوقانی تاالر حساینیه طراحی و سااخته شاده اسات. البته پوشاش گیاهی  

چهارگوش در چهار سامت حیاط مرکزی با مرکزیت حوآ برگرفته از   ی هاباغچهو باغ ساازی هندسای در حیاط    اسات

ساازی ایرانی اسات با این تفاوت که از پوشاش گیاهان برگ ریز اساتفاده شاده تا در فصال زمساتان مانع تابش آفتاب  باغ 

 به داخل خانه نشوند.

 

 .یات راپاپورتبومی اردبیل برگرفته از نظر ی ها خانه گیری شکلعوامل تیریرگذار در : 2جدول 

 قلی ا

 )اصول فنی( 
 سرد کوهستانی 

 درونگرایی –بافت فشرده و پیوسته و متراک   -

 از گرمای زمین گیری بهرهاستفاده از زیرزمین جهت  -

 رنگ مصالن تیره و ... ،ارتفاد ک  ،سقف صاف -

 شرایط فرهنگی 

 )مذهبی( 
 

 درونگرایی -

 توجه به ساختارهای مذهبی در بنا -

 استفاده از اشکال هندسی خاص جهت ارتباط انسان با خدا -

شرایط 

اجتماعی  

 ساکنین 

 شیوه زندگی 

 طبقات 

 اجتماعی 

 تجار 
 فضای نگهداری کاال در خانه ،ایجاد انبار -

 استفاده از تزئینات در داخل بنا ،وجود فضایی برای پذیرایی از مهمانان

 روحانیون 
 ایجاد فضایی برای تدریس علوم دینی -

 ایجاد حسینیه -

 دارای حیاط بزرگ جهت جمع آوری غالت و نگهداری سه  مالکیت - مالکان

 مردم عادی 

 مردم عادی:  ی هاخانه

 زندگی به صورت ساده -

 محل زندگی نزدیک محل نگهداری دام -

 دهلیز ارتباطیتو همراه با درتواتاق  دوخانه صورت -

زندگی مردم و  ۀشااایوبا اقلی ،   متناساااب  بومی اردبیل، ی هاخانه، طراحی  ی اکتاابخاانهبا توجه به بررسااای میادانی و 

 همچنین ساختار اجتماعی بوده است. 
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 گیرینتیجه

که این موضاود یکی    شاده یطراحچسابیده  ه به  ی هاخانهفشارده و متراک  و  صاورتبهشاهر اردبیل و بافت مرکزی آن  

بوده و دلیل دیگر نیز توجه به اقلی  خاص این مناطق بوده که   هاآنبه دلیل هجوم اشاارار به شااهر و مقاومت در برابر  

دارای مصاالن    هاخانهتقریباً تمامی   ،نیز تیریرگذار بوده اسات. از نظر مصاالن  هاخانهاین دو موضاود بر شاکل معماری 

  ی ها یژگیو نیترمه این مصاالن آجر و خشات همراه با سانگ و چوب بوده اسات. یکی از    ۀعمدکه   اندبودهیکساانی 

اسات. الگویی  شادهاساتفاده    مساکن سانتی اردبیل توجه به الگوهایی در سااخت اسات که تقریباً در تمام بناها این الگوها

. این الگوها که سااتبنادر هر    فردمنحصااربه  ی هایژگیوکه از نظر شااکلی و فضااایی در اکبر بناها یکسااان ولی دارای  

افراد و ارتباط سازه و معماری است که دارای خصوصیات شکلی و فرمی   زندگی و شخصیت اجتماعیبرگرفته از شیوه  

 :استزیر 

عدم   -4  ؛تناساب با شارایط جغرافیایی -3  ؛دار بودن برای افراد و مردم عادی هویت -2  ؛پاساخگویی به نیاز سااکنین -1

توجه به  -6 ؛فضاا  ۀکنندتلطیفداشاتن حیاط مرکزی و عناصار    -5 ؛اشارافیت به ساایر بناها و توجه به محرمیت فضاا

توجه به هندساه و اشاکال هندسای متناساب با مفهوم کارکردی   -7 ؛فضاایی و نظ  در ورود و خروج از بنا  مراتبسالساله

 نبودرد و طراحی فضااا متناسااب با کارک  -9  ؛ساااده و اندرونی دارای تزئینات  هاساااختماننمای بیرونی   -8  ؛هر فضااا

یا طراحی تاالر    -11 ؛گیری بناکامل از زمین و توجه به الگوهای شاهری در جهت  ۀاساتفاد  -10 ؛در بنا  زائدفضااهای  

توجه به حضاور   ،بخشای به فضاا متناساب با اعتقادات بومی مردموساط بنا جهت ایجاد تقارن مرکزیت  در نینشا شااه

شارقی و غربی با انحراف نسابت به   صاورتبهدر این منطقه    هاخانه  ی ریگجهت. کندیمرا تقویت  ی نوازمهمانمهمان و 

شارق بوده که این موضاود به دلیل اساتفاده مناساب از گرمای خورشاید و همچنین عدم نفوذ بادهای سارد به داخل 

، توجه به حری  خصاوصای، ییگرادرون،  هاآنی فضااها و ارتباط منظ   . همچنین وحدت و پیوساتگاساتسااختمان 

برای اسااتفاده    نینشاا دلوحدت در کبرت و پاسااخگویی به نیازهای فردی و اجتماعی ساااکنان، ایجاد فضااای آرام و 

 ی هاخانهعمومی معماری    ی هایژگیو  ازجملهاز تزئینات و ارتباط بین تزئینات با اعتقادات مذهبی    اسااتفاده ساااکنان،

  ساتهاخانهشاده در معماری  اساتفاده  ی هاسابکپیوساتگی    ،اشااره کرد  توانیم. از دیگر مواردی که به آن  اساتاردبیل  

که در   یرساا یمدوره صاافویه، افشاااریه، زندیه، قاجار و دوره پهلوی به این نتیجه   ی هاخانهکه با بررساای   ی اگونهبه

 ی هاخانههمچنین با بررساای کالبدی    .شااودیمکامالً ملموس مشاااهده    صااورتبهتداوم معماری    هادورهتمامی این  

از نظر کالبدی و شکلی نیز تقریباً این تداوم وجود   ،دششناسی تاریخی که در باال نیز به آن اشاره  گونهاردبیل عالوه بر  

اشااره  توانیمبه بنای اصالی اضاافه یا ک  شاده اسات. از این بررسای به این نکته   ییهاقسامتدارد و فقط با تغییر دوره  

امروز و تداوم معماری و   ی هاخانهدر شاکل هویتی  تواندیم و اساتفاده از عناصار کالبدی و فضاایی آن  هاخانهکرد که 

 ارتباط با معماری گذشته ایران بسیار اررگذار باشد.
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