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چكیده
هویت واژه ای بسیار ساده اما مفهومی بسیار پیچیده دارد اگر مسئله هویت بخشی را از نگرش تاریخی مورد بررسی
قرار دهیم مسئله غرب زدگی خودمان برخورد خواهیم کردو زمانی آغاز شد که ما با فرهنگ و تمدن غرب ارتباط
پیدا کردیم و در این ارتباط آن چنان محو جاذبه های فرهنگ و تمدن آنها شدیم که خود و هویت خود را فراموش
کردیم ما به عنوان یک ایرانی با شناخت شرایط فرهنگی و بومی کشورمان به شناخت هویت خودمان کمک می
کنیم و هرچه بیشتر فرهنگ بومی کشورمان را بشناسیم و بدنبال هویت خودمان بگردیم بهتر می توانیم در مقابل
تهاجم فرهنگی بیگانه مقاومت کنیم .پس به نظر می رسد برای شناسایی هویت سنتی ایرانی بررسی عناصر هویت
ساز شیوه مناسبی باشد.
لذا در این مقاله ضمن تعریفی از هویت و هویت ساز درمعماری به بررسی عناصر هویت ساز در خانه صادقیه اردبیل
خواهیم پرداخت و از نتایج بدست آمده پی خواهیم برد که در طراحی خانه های سنتی ایرانی این مولفه های
هویت ساز نقش مهمی را در ارزش های ملی و دینی ایفا می کنند.
واژگان کلیدی :خانه ایرانی ،هویت ملی ،معماری سنتی ،معماری بومی ،خانه صادقیه اردبیل
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مقدمه
با بررسی بافت های تاریخی این نکته مشهود است که شکل گیری و حیات آن ها در تداومی تاریخی ،فرهنگی ،اجتماعی و
محیطی به صورتی هماهنگ و منسجم عیان گردیده است .ساکنان این بافت ها هویت خود را از طریق ارتباطات اجتماعی و
مشارکت در ایجاد فضاهای ماندگار دریافت می نموده اند .
تاثیر چنین مکان های ماندگاری در شکل دهی به هویت فردی و اجتماعی ساکنان در مقطعی از حیات خود براثر تحوالت
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی در نتیجه ورود تکنولوژی های جدید جهانی شدن و تراکم فضا-زمان کم رنگ شده است .
اما با پیشرفت های تکنولوژی جدید باز امروزه بسیار شنیده می شود که معماری سنتی به دلیل ارزش هایی که در خود نهفته
دارد باید حفظ شود این مطلب با احساس مطلوبی که از قرار گرفتن در این فضا ها برای ما بوجود می آید تشدید می شود .
هیچ گاه اندیشیده ایدکه چه چیزی درمعماری سنتی وجود داردکه علیرغم همه تسهیالتی که معماری جدید در اختیار دارد
چنین احساسی را در ما می انگیزد؟
این احساسی را شاید بتوان درسرشت یگانه ای جستجو کرد که تمامی این معماری در نقاط دست و این سرشت یگانه مولود
جامعه است که بر مبنای خطرات طبیعی پایه ریزی شده و از استقرار و استمرار بهره مند است .
عامل اصلی وحدت و یگانگی در معماری سنتی در پیشینه مذهبی آن نهفته است.ضرورت توجه به این بحث در صورتی
مشخص می شود که گسیختگی فرهنگی را که شاخصه تمدن امروزی است درک کنیم بحران گسیختگی و انقطاع فرهنگی،
درزمان هایی روی میدهد که یک فرهنگ با رشدی شتابنده و با حرکت جلوه کند یا مورد هجوم فرهنگی دیگر قرار گیرد و
قدرت ارتباط سالم و متقابل را از دست دهد .
در کشور ما این بحران برای مضاعف است زیرا برخورد تمدن غرب با ما زمانی رخ داد که قدرت ارتباط سالم و متقابل در ما
بسیار ضعیف شده بود و این سبب ضعف عمومی بنیه طراحی ،تقلیدبی محتوا ،آشفتگی و بی هویتی شد از این رو بی مناسبت
نیست که آن را بحران هویت بنامیم پس در این راس تا لزوم درک مفهوم هویت و مولفه های هویت ساز الزم وضروری بنظر می
رسد.
هویت
در لغت نامه دهخدا هویت چنین تعریف شده است :هویت عبارتست از تشخّص که گاه بر وجود خارجی اطالق می شود و گاه بر
ماهیت با تشخّص که عبارت از حقیقت جزئیه است هویت مرتبه ذات ناب را گویندومرتبه احدیت و الهوت اشارت است از آن.
(دهخدا)4331 ،
در فرهنگ معین هویّت به ذات باری تعالی ،هستی ،وجود و آن چه موجب شناسایی شخص باشد ،معنی شده است و در
تعریفی آمده است :هویت عبارت از حقیقت جزئیه است یعنی هرگاه ماهیت با تشخص لحاظ و اعتبار شود و گاه به معنای
وجود خارجی است و مراد تشخّص است و هویت گاه بالذات و گاه بالعرض است (معین)4331 ،
مالصدرا هویت را نحوه وجودی میداند در نظر او هویت هر موجودی عبارت از نحوه خاص وجود اوست در انسان هویت واحده
است که منشا به شئون مختلف می شود و مراد نفس است که موجب حفظ وحدت و تشخّص نوعی و شخصیت افراد
است(سجادی)4333 ،
اما مفهوم هویت از نظر استوارت هال هویت را یک روند در حال شدن می داندکه یک شناسنامه و عامل شناخته شدن است (
استوارت هال)4331 ،
هویت به دو دسته فردی و جمعی تقسیم می شودهویت فردی مربوط به احساس فرد به خود و تمایزاتی است با مولفه هایی
مثل اسم ،ملیت ،قومیت و یا تمایالت شخصی ،فکری ،ارزشی یا جهان بینی او را از دیگری متمایز می کند و هویت جمعی به
احساس مشترک یک جمع مثل اقلیت های قومی و دینی ،گروه های کوچک و بزرگ اجتماعی و  ...با ز می گردد .
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وجود منابع مشترک باهمه افراد دا رای هویت مشترک را به هم وصل می کند اما هویت ملی گونه ای از هویت جمعی است که
امروزه در آغاز هزاره سوم میالدی به یکی از چهار چوب های وحدت بخش در مباحث علوم اجتماعی تبدیل شده است ؛با توجه
به ماهیت وحدت بخشی هویت ملی در ادامه به بررسی مولفه های هویت ملی ایران خواهیم پرداخت (.پورجعفر)4331،
هویت معماری ،رابطه هویت و معماری
هنگامی که وارد مبحث هویت معماری می شویم سواالتی پیش می آیدکه عناصر سازنده هویت محیطی و مکانی چه هستند؟
آیا معماری هویت پذیر است ؟ آیا معماری دارای هویتی ثابت است ؟ و ...
مکان های معنی دار و قابل درک تکیه گاه مناسبی هستند که خاطرات شخصی ،احساسی و ارزش ها بر آن تکیه میکنند
هویت مکانی پیوند نزدیکی پیدا می کند با هویت شخصی اینکه من اینجا هستم حکایت از«من هستم» می کند (کوین،
)4334
اکساندریکی دیگر از اندیشمندانی است که در زمینه هویت محیطی به اظهار نظر پرداخت است به عقیده وی هویت محیط
هنگامی تجلی می کند که ارتباط طبیعی و منطقی بین فرد و محیط حاصل شده باشد .وی معتقد است که بین فرد و محیط
زندگی اش ارتباط و احساس تعلق خاطر بوجود نخواهد آمد مگر آنکه قادر به شناخت عمیق و تشخیص آن باشد و توان درک
تمایز نسب ت به محیط های دیگر را نیز داشته باشد و بداند در چه زمانی و به چه صورت پاسخ مناسبی به کنش های انجام
یافته در آن محیط بدهد.ولف معتقد است که هویت محیط نتیجه کنش متقابل سه مورد است که عبارت از :
-4ترکیب ظاهر و کالبدی نماها
-1عملکردها و فعالیت های قابل مشاهده
-3مفاهیم در محیط
در واقع معماری به خودی خود پدیده است که از صراحت در تعریف وتجزیه و تحلیل می گریزد و در دنیای پیچیده امروز این
مقوله هویتی بس پیچیده تر و مبهم تر از گذشته یافته است .
نسبت معماری با هویت چیست ؟ آیا میتوان معماری با هویت خلق کرد؟ برای پاسخ به این پرسش از دو دیدگاه می توان به
معماری نگاه کرد  .نگاه اول نگاه عام است که معماری را به معنای ساختن ،تجدید فضا ،ایجاد سر پناه و تعاریفی از این است در
نظر می گیرد که جایی برای بحث هویت از دیدگاه دوم باقی نمی گذارد برای بازکردن بحث هویت در معماری باید از دیدگاه
دیگری به مسئله نگاه کرد .
اگر به معماری به عنوان یک اثر هنری نگاه کنیم وانسان را خالق اثر هنری در نظر بگیریم از آن جهت که انسان مدعی است
که می تواند حقیقت هستی را کشف کند و آن را در اثر هنری متجلی سازد و به بیان آوردو اثر هنری حاصل فهم انسان و
تجلی حقیقت کشف شده از سوی اوست می توان به بحث هویت در معماری پرداخت.
برای بررسی هویت آثار معماری در کنار توقع در برداشتن میراث محیطی فرهنگی ،موضوع کارکرد آنها را نیز مدنظر قرار دهیم.
بهتر خواهیم توانست به ارزیابی مسئله بپردازیم و آنگاه می توانیم حتی آثاری رابا هویت بیابیم که مستقل از میراث معماری
مداخله داشته باشد تا فقدان چنان مهمی نتواند مهر بی هویتی بر موجودیت اثر معماری زند این عوامل همان هایی هستند که
تمام آثار واالی معماری چه آنهاکه از پیشینیان بر جای مانده و چه آنهایی که فن آوری را همچون نمودی از دنیای امروز و فردا
ارائه می کنند به یک اندازه از آنها برخوردارند و عبارت از  :زیبایی ،دانش ،اصالت طرح ،جوهر طرح (طباطبایی)4331،
هویت ملی ایرانی اسالمی و نمودآن در معماری سنتی
هویت ایرانی اسالمی بیانگر خصوصیات فرهنگی و مشخصات این سرزمین است موضوعی که باید درتمام شئونات زندگی،
بخصوص عرصه معماری و شهر سازی نیز متجلی شود .دستیابی به معماری با هویت موضوعی بسیار پر اهمیت در معماری
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معاصر ایران است کوشش در حرکت به سوی معماری با هویت در معماری پاسخی به نیازهای معنوی انسان ها ،در کنار تمامی
نیازهای مادی ایشان است  .ضرورت حرکت به سوی این مفهوم در برنامه ای اول و دوم توسعه کشور به صورت کلی در برنامه
های سوم و چهارم توسعه به تفصیل مورد توجه قرار گرفته است (.مهدوی نژاد)4333،
نیاز به معماری با هویت ایرانی اسالمی ،امروزه به خواستی عمومی و فراگیر تبدیل شده است به گونه ای که عالوه بر نهاد های
قانونی و ساختار های رسمی جامعه ،بسیاری از گروه های مردمی نیز متقاضی آن شده اند تالشی که امروزه برای رسیدن به
یک معماری با شکوه در کشورهای اسالمی و درحال توسعه می بینیم ،به نوعی می توان تالش برای احیای هویت فرهنگی
اسالمی خودبدانیم که سعی دارند آن را در روزگار معاصر ،در معماری معاصر خود نشان دهند خود باوری و عالقه این کشور ها
به هنر و معماری اسالمی خود رامیتوان ریشه هویت اسالمی بدانیم .دستیابی به هویت اسالمی در معماری معاصر موضوعی
است که عالوه بر نخبگان وصاحب نظران مورد توجه گروه های مختلف مخاطب نیز بوده است .
اهمیت جایگاه هویت ایران اسالمی را درمعماری معاصر کشور مان نشان می دهد هویت ایرانی اسالمی درشناساندن خصوصیات
فرهنگی سرزمینمان جایگاهی ویژه دارد (مهدوی نژاد)4333،
پس با توجه به بررسی هویت ملی ایرانی پی خواهیم بردکه معماری ایرانی نمودی از هویت ملی ایرانی است و از آنجا که مفهوم
هویت بخشی در ایران تا پیش از انقالب مشروطه به دو گفتمان حاصل از اندیشه یران شهری (ایرانی باستان) و سپس سنت و
فرهنگ اسالمی محدود بود .به گونه ای که پس از ظهور اسالم و نفوذ آن در ایران دو هویت ایرانی – اسالمی به نحو ظاهراً غیر
متناقض با هم ترکیب شده بودند  (.اشرفی)411 ،
هویت ایرانی اسالمی پس از مشروطه را می توان ترکیبی از فرهنگ ایرانی ،اسالمی دانست به همین سبب ازجمله مولفه های
هویت (ملی) ایرانی – اسالمی ارزش ها و هنجار های ملی مثل مهمان نوازی و جوانمردی ،میراث فرهنگی مثل هنرهای سنتی،
اسطوره های ملی مثل رستم ،نمادهای ملی مثل پرچم ویژگی های جغرافیایی مثل اقلیم ،بعددینی و باورهای مذهبی مثل
عقاید ،مناسک و آیین های مذهبی خواهد بود .در این قسمت این سوال مطرح است که عوامل شکل دهنده هویت چگونه در
معماری نمود می یابند گاه هنرمند برای هویت بخشیدن به اثر هنری خود از الگوهای اصیل گذشته بهره می برد .با این
گسترش مفهوم سبک که در آغاز برای تحلیل تاریخ هنر و تعیین هویت اثر هنری به کار گرفته شده بود نقش فعال در آفرینش
اثر هنری بر عهده می گیرد .
این شیوه ایست که امروزه در معماری ایرانی برای ساختن معماری به اصطالح با هویت بسیار بکار می رود و ما آن را شیوه
تکرار الگوهای گذاشته می نامیم شیوه دیگری که در هویت سازی اثر معماری کاربرد دارد استفاده از نمادهاست  .مردم هر
فرهنگی با توجه به گذشته و تاریخ خود ،نمادها و سمبل های گاه هویت سازی دارند.
که از جمله این نمادها می توان به نمادهای ملی و دینی اشاره کرد اما برای درک هویت معماری ایرانی می توان با بررسی
اصول بناهای سنتی ایران و دریافت حکمت و عقاید حاکم بر آن ها عناصر هویت ساز معماری سنتی را دریافت طبق نظر دکتر
((پیرنیا)) ویژگی های معماری ایرانی شامل پنج اصل مردم واری ،پرهیز از بیهودگی ،نیارش ،درون گرایی و خود بسندگی است
.
با توجه به مطالب ذکر شده نمودهای هویت در معم اری را می توان به صورت زیر مرتبط با ابعاد هویت ملی دانست تکرار
الگوهای گذشته می تواند نمودی از بعد میراث فرهنگی ملی ،اسطوره های ملی و حتی نمادهای ملی باشد استفاده از نمادها را
می توان مرتبط با بعد ارزش های ملی ،بعد اسطوره ها و نمادهای ملی در نهایت بعد دینی و باورهای مذهبی دانست.
(بمانیان)4333،
بحران هویت در معماری معاصر ایران
عوامل متعددی همچون عوامل صنعتی ،اقتصادی  ،مذهبی و اعتقادی و باز سازی بعد از دو جنگ جهانی و یا عوامل فلسفی،
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علمی و فن آورانه به عنوان مبادی و مبانی مدرنیسم مطرح می شوند اما عمده ترین عامل تغییر تلقی انسان نسبت به موقعیت،
جایگاه و نقش وی در عالم هستی می باشد (.نقی زاده)4333 ،
چرا که در این دوران انسان از جایگاه جانشینی خدا به مقام جایگزینی خدا ارتقاءِ یافت .به همین دلیل است که گفته می شود
بحران هویت ،بحران وارونگی جهان و جابجاشدن انسان و خداست( .حجت)4331 ،
از آنجاکه مسئله هویت در اثر تغییر و انسداد خودرا مطرح می کند تبدیل شدن جامعه سنتی به جامعه مدرن و شکل گیری
جهان بینی جدید یکی از این تغییرات بود که در دوران معاصر زمینه ساز پرسش های زیادی در زمینه هویت گشت(.
قطبی)4331،
جهان مدرن با تکیه بر خود گرایی ،آسایش انسان معاصر را تحت تاثیر قرارداد و او را در یک ماشین منزوی ساخته است .عقل
مدرن بیش از آن که در خدمت انسان قرار گیرد انسان را در یک بند زندگی ماشینی اسیر کرده و خصوصیات انسانی او را تحت
الشعاع قرار داده است (.مهدوی نژاد)4333،
پس در بررسی هویت در معماری معاصر ایران شاهد آن هستیم که مساله هویت دوران معاصر تحت تاثیر تغییر مفهوم هویت
در سه گروه پیش از مدرن ،مدرن ،پس از مدرن بوده است.
در دوران پیش از مدرن باورهای دینی ،شرایط اقلیمی ،محدودیت های فنی و نیازهای اجتماعی نوعی معماری منسجم و
هماهنگ ایجاد کردندکه سبب انسجام شکل گرفته به معماری با هویت مشهور شد ،در دوران مدرن به انسان به عنوان یک کل
با نیازهای فیزیولوژیکی نگریسته شد و از نیازهای معنوی و روحانی او چشم پوشی شد تحقق کالبدی این دیدگاه در حوزه عمل
به شکل گیری شهرها و آثار معماری متاثر از جریان عقل گرایی و فلسفه پوزیتیویسم( اثبات گرایی) منجر گشت .
از این رو می توان مدرن را زمانی برای حرکت به سوی شبیه شدن و هم شکلی دانست در واقع سبک بین المللی دوران بی
توجهی سهل انگارانه به فرهنگ ها بود و نام گذاری این سبک به سبک بین المللی ،گسترش هویت اجباری و نادیده گرفتن
فرهنگ های مختلف را به نمایش می گذاشت.اما پست مدرنیته با سیاست انکار و نقد مدرن متولد شد .پست مدرنیته فرا روایت
های فرهنگی و اجتماعی را انکار کرد و در تالش بود که از خود ،فرهنگ ها بهره گیری نمایددراین دوران نوعی اندیشه واگرا بر
خلق آثار معماری حاکم شدکه نتیجه آن؛ گرایش به کثرت گرایی ،همراه با تنوع طلبی در پروژه های معماری بود .پس
مطالعات صورت گرفته نشانگر آن است که با هویت بودن آثار معماری گذشته حاصل بازتاب ارزش های انسانی در ساحت
معماری است اما نباید ساخت دوباره بناهایی به شکل اثار معماری سنتی را با ساخت معماری با هویت یکی دانست.
چرا که معماری سنتی مطابق با نیازهای دوران سنتی بوده است و ساخت دوباره آن ها در زمان حال ،با مقتضیات دوران معاصر هماهنگ
نخواهد بود .برای احیای هویت در دوران معاصر می بایست نیازهای مادی و معنوی مخاطب را بازشناسی کرد.محیط را با تمام ویژگی
های اقلیمی و محیطی آن شناخت و با تکنیک ها و فناوری های موجود آشنایی پیدا کرد.چرا که مجموعه این شناخت در کنار تعهد به
کارگیری اصول شناخته شده و لحاظ کردن آنها در فرایند طراحی ،هویت معماری پیشرفته را به منصه ظهور می رساند( .مهدوی نژاد،
)4333
هویت معماری و سبک خانه سازی اردبیل
معماری از قدیم در اردبیل معمول بوده ،برخی از آثاری که بندرت از دورانهای گذشته در این شهر باقی مانده حکایت از ان
دارد که طراحان و سازندگان انها اطالعات وسیع و مهارت کافی در کار خود داشته اند و برخی از خانه های اعیان و اشراف
سابق نیز با سبک معماری قابل توجهی بنا گردیده است .سبک این خانه ها بر پایه تقارن بود علی الخصوص دروسط ساختمان
تاالر بزرگی به شکل مستطیل می ساختندو در پشت آن به درازای تاالر آشپزخانه که آنرا مطبخ می گفتند بوجود می آوردند
تاالر محل پذیرایی بود و بزرگی آن با امکانات محلی و موقعیت اجتماعی صاحب خانه بستگی داشت.قسمتی از تاالر ها را
درطول ضلع شمالی به سه قسمت می کردند قسمت وسط را که اندکی از سطح تاالر بلندتر میشد مخارجه می گفتند و جزو
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تاالر منظور میداشتند ولی طرفین آنرا بصورت دو اطاق کوچک در آورده و ورودی زیبایی متناسب با زیبایی تاالر بین آنها و
تاالر می گذاشتند .و آنها را صندوقخانه می گفتند که محلی برای گذاشتن بعضی اشیا مثال صندوق و رختخوابهای اضافی بوده و
در طرفین شرقی و غربی تاالر دو دهلیز بزرگ و وسیع قرار داشت و در کنار هر یک از آنها و روبروی تاالر یک اتاق می
ساختند .هر دهلیز با یک درگاه وسیع که در ضلع جنوبی داشت به حیاط خانه مربوط می شد.در ضلع شمالی دهلیز نیز یک در
آدمی را به مطبخ هدایت می کرد و یک پلکان دیگر برای رفتن به طبقه دوم ساخته می شد .حیاط بزرگی در جلوی ساختمان
نیز منظور می داشتند که در وسط آن حوض سنگی بزرگی بوجود می آوردند که بوسیله تلمبه دستی از چاه آبی که درکنار آن
کنده بودند پر می کردند در دو طرف حوض باغچه می ساختند و درختان و گلهای آنها رابا آب حوض آبیاری می نمودند .
قسمت خالی بین عمارت و حوض و باغچه ها را با آجرهای خطائی فرش می کردند مصالح ساختمانی غالبا خشت آجر و آهک
بود ولی پی های خانه ها را همیشه با سنگ الشه و آهک می گرفتند و نمای ساختمان را تا ازاره یعنی زیر پنجره ها ،با سنگ
های مجاری شده و از آن به باال با آجر می ساختند.
و جزر آجرها را با گچ بندی می کشیدند و سالها بعد که نمای ساختمان بر اثر باد و باران و آفتاب رنگ خود را می بافت روی
آجرها را با رنگ روغن به رنگ آجری و روی بندها را نیز بارنگ سفید نقاشی می کردند(.صفوی)4334،
عناصر هویت ساز معماری ایرانی درخانه صادقیه اردبیل
در جامعه سنتی ایران خانواده از واحدهای بنیادین جامعه و خانه محور اصلی یکپارچگی خانواده است به همین دلیل خانه
چنان طراحی می شدتا از دنیای بیرون جدا باشد و در ساخت آن بیش تر به ارزش های بنیادی خانواده توجه می شد .در
جامعه ای که با شدت متکی به خانواده است مفهوم خانه بسیار گسترده تر از امکان خصوصی محض است.در واقع خانه حریمی
مقدس است و بنابراین ،ساکنان این حریم باید از نگاه نامحرم و از هر دخالت ناخواسته ای در امان باشند و درست با همین دلیل،
حیاط مرکزی همواره درون گراست و در حقیقت قلب خانه به شمار می رود.این بنا یکی از خانه هایی قدیمی و ارزشمند اردبیل بوده
و یادگاری از دوره قاجار می باشد که متعلق به مرحوم حاج ابراهیم صادقی بوده ودر سال  4133هـ .ق ساخته شده است در سال
 4133توسط نوه ی حاج ابراهیم صادقی ساختنش به اتمام رسیده است تا اینکه در سال  4331از طرف میراث فرهنگی خریداری
شده و در فهرست ملی آثار تاریخی ایران به ثبت رسید.عناصر ساختاری بنای مذکور که شامل نمای بیرونی ،ورودی خانه ،هستی،
حیاط ،شاه نشین و ایوان می باشد متاثر از اقلیم سرد و معتدل شهر اردبیل بوده و در اینجا نمودهای هویت سازی با توجه به عناصر
مادی و معنوی در خانه صادقی بررسی می شود.
-1ورودی خانه
ورودی خانه معماری خاص خود را برای تامین اهداف و حفظ سنت های آن خانه به خدمت می گیرد نیازهای اهل خانه ،سبک
زندگی ،فرهنگی ،مصالح و مهارت های فنی ،همگی درشکل نهایی معماری موثرند .
ماهیت جامعه نیز بویژه آن چه در رفتار آن جامعه جلوه می یابد اغلب در چگونگی طراحی و به کار گیری فضاهای ساختمان
های جامعه بازتاب می یابد فضای ورودی خود بخشی از توالی فضاهای به هم پیوسته و مرتبط با کل خانه است.هنگام ورود به
سا ختمان در و جلوی خانه هم مانعی برای ورود به خانه دانسته می شود ،هم محلی هستند برای خوش آمدگویی به میهمانان
نیمه آشنا.
در واقع سلیقه شخصی و اهمیت و موقعیت خود رادر جامعه نشان میدهند این ویژگی به ساختمان یک هویت عمیق معماری می
بخشد.
ورودی عالوه نقش کارکردش برخی اصولی که باید درطراحی ورودی ساختمانهای سنتی رعایت می شد عبارت از :
-4حریم خانه حفظ شود.
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-1اجازه ورود ملی فرایندی تدریجی انجام پذیرد.
-3فرآیند ورود بیانگر تواضع باشد.
-1کنترل ورود غیر مستقیم باشد.
-5نمای خانه عمومی عقب پیاده رو در سلسله مراتب ورود به خانه جایگاه مهمی دارد
حالت نیمه خصوصی آن به گونه ای بود که می توانست مورد استفاده ساکنان خانه باشد و در عین حال به دسترس عابران
غریبه برای یک استراحت کوتاه و برخورداری از سایه آن قرار گیرد ( شکل )4

شكل  -1ورودی خانه

ورود و خروج از خانه تابع مراسمی است که از جنبه های مذهبی و فرهنگی مهم است کتیبه های خانه صادقی حاوی آیه ای از
قرآن به صورت قاب بر سر در خانه نصب است و مردم به صورت طبیعی دعاهای خاصی را هنگام ترک خانه می
خواندند.طراحی درهای خانه های سنتی ،شاخص کردن جنسیت از طریق قرار گیری دو کوبه با صداهای متفاوت بم (مردانه به
نام کوبه ،کلون ،سمت چپ در تصویر ( )4زنانه به نام حلقه کلون سمت راست در تصویر  )4که این مساله نشانگر اهمیت
محرمیت از بعد دینی بوده است .
-2هشتی :
هشتی بعد از ورودی قراردارد و اغلب به شکل هشت ضلعی یا نیمه هشت ضلعی یا بیش تر مواقع چهار گوش است هشتی
دارای سقفی کوتاه و یک منفذ کوچک نور در سقف گنبدی شکل آن است این مکان ،دسترسی به راهروهای داخلی خانه را
ممکن می سازد
در خانه های بزرگ اندرونی ،اقامتگاه های خدمتکاران نیز به هشتی راه داشتند و اغلب برای جداسازی آقایان و خانم ها دو
قسمتی ساخ ته می شود در بنای صادقی بنا بواسطه هشتی با کوچه به عرض  5متر ارتباط پیدا میکند هشتی این بنا ناحیه ای
حیاط شکل با ابعادی حدود  3متر بوده و دارای یک در از حیاط میانی و یک در از کوچه و گذرگاه می باشد که از چشم انداز
مستقیم به درون حیاط و محوطه خانه جلوگیری میکند .پالن هشتی به شکل هشت گوش است که با کاربندی زیبایی پوششی
داده شده است ولی متاسفانه به مرور زمان از سقف هشتی فرو ریخته است .
ارتباط دهنده این فضا با حیاط بیرونی فضای تنگ و باریکی به نام داالن می باشد طول این داالن سرپوشیده 3متر بوده و
برخالف هشتی سقف ای ن قسمت سالم باقی مانده است دیوار های هشتی مانند سایر قسمتهای خانه دارای ازاره سنگی می
باشد .پوشش سقف هشتی با استفاده از تیر های چوبی صورت گرفته و پس از سمبه کوبی زیر ،با قوسهای کلیل و آجر چینی
تزیین شده است در سمت چپ این هشتی داالن مستطیل شکل و دراز قرار گرفته و به حیاط خانه ارتباط دارد و این داالن نیز
در طرفین خود دارای طاقنماهای آجری می باشد( تصویر شماره )1
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شكل  -2هشتی

-3حیاط :
حیاط مرکزی همواره باایوان در هر سمت ویژگی بود که از گذشته های دور در معماری ایرانی حضور داشت و حیاط همواره
معطوف به درون بود حیاط محلی برای برگزاری مراسم مختلف مذهبی ،معموال چهار گوش بود وحوض کوچکی درمیان آن
قرارداشت .
ترکیب بندی حیاط در خانه های سنتی اساسآ همگون با تنوع ضرورت فیزیکی و معنوی بود این ضرورت ها ارتباط بین بخش
های خصوصی و عمومی را نیز بیان می کند.
این بنا دارای سه حیاط به شرح زیر می باشد حیاط بیرونی :
این حیاط بوسیله درب ورودی در کنارکوچه و بواسطه راهرویی ،کوچه و گذرگاه مربوط میشود درمقابل در ورودی یک اتاق
برای مستخدم و یا احتماال نگهبان ساخته شده است ضمنا این مکان محلی برای پاسخگویی به مراجعین نیز می باشد بعد از
ای ن قسمت از راهرو به حیاط بیرونی می رسیم و در سمت کوچه و در زیر زمین یعنی درست زیر هشتی و راهرو قسمتهای
دیگر ،اصطبلی با گنجایش زیاد و با رعایت آبخوری بویژه انبار علوفه تعبیه شده است .
در سوی دیگر حیاط جنوبی دو اتاق برای پذیرایی از میهمانان بیگانه و نامحرم دیده میشود و درجوار دیگر فضاهای کوچکی
شامل آبریزه های توالت منبع و چاه آب قراردارد .
پالن این حیاط تقریبا به شکل ذوزنقه ای می باشد است .بعلت اقلیم اردبیل یعنی بعلت سرما و بادها که اکثرا در شش ماه
یعنی نیمی از سال ماههای سال می وزند میانسرا یا حیاط میانی به جنوب غربی متمایل گردیده است در حیاط اندرونی یا
شمالی که کال مجزا بوده و خود شامل در ورودی می باشد که احتماال بعدها این قسمت اضافه شده است و ارتباط آن با حیاط
اندرونی بوسیله یک راهرو صورت می پذیرد ساختمان قسمت اندرونی به شکل شمالی جنوبی میباشد.حیاط این قسمت نیز
شامل باغجه با دور بندی اجری ،حوض ،چاه و توالت بوده و فضایی که احتماال خانه مستخدم بوده نیز به چشم می خورد این
حیاط نیز با آجر فتایی فرش شده است و همچنین این حیاط با زیر زمین بوسیله چندپله ارتباط دارد .
برای رفع مایحتاج و نگهداری مواد خام غذایی فضای از زیر زمین به عنوان انباری استفاده کرده اند(تصویر شماره )3
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شكل -3حیاط

-4شاه نشین :
این فضا بزرگ ترین و زیباترین قسمت ساختمان بوده و بوسیله چند پله از سطح زمینی به راهرویی مربوط میشود پنجره های
رو به حیاط در ابعادی متناسب ساخته شده اند سقف شاه نشین در بخش شمال غربی ساده و در بخش شمال دارای مقرنس
گچی است در قسمت شاه نشین مرکزی نقاشی دیوار تا ارتفاع  1متر مقرنس کاری و پنجره های ارسی بزرگ هفت دری دیده
می شود .
در قسمت شاه نشین شمالی دور تا دور بنا با آیه الکرسی ،که به خط نستعلیق نوشته شده مزین گردیده است در کنار تاالر
چندین اتاق بوسیله راهروی میانی از یکدیگر تفکیک میشوند این اتاقها جهت زندگی و خواب فرزندان کوچک و بزرگ و
همچنین والدین انها طراحی شده است .
در بخش های مختلف شاه نشین شیشه های رنگی بکار رفته و در قسمتی نیز از شیشه های نقاشی شده استفاده شده که از
نظر رنگ ،هندسه و معماری هارمونی خاص را بوجود آورده اند( .خدایی)4331،
این فضاها از نور گیری باالیی برخوردار هستند در هر کدام از شاه نشینها از پالن هندسی خاصی استفاده شده است که می
تواند بعلت کاربردشان باشد در قسمت مرکز ی نکته بسیار جالب توجه قرینه بودن دیوار ها می باشد( .تصویر شماره )1

شكل -4شاه نشین

-5ایوان
در این مجموعه ایوانها دارای طرح ساده می باشند از طرفی م وان گفت که طرح ایوان خانه صادقی از نوع طرح های تابستان
نشین و زمستان نشین می باشد که همانطور که مشاهده می شود معموال درا ین طرح ها در وسط و سه طرف آن ساختمان
می باشد که شکل بنا و طراحی طوری است که اینگونه مجموعه ها دارای بخش تابستان نشین شامل فضاهای با هواکش و
مجهز به ایوان تابستانی می باشد .
این قسمتها طوری ساخته شده است که در تابستان دقیقا پشت به آفتاب بوده و خورشید بر دیوار های خشتی بی تاثیر می
باشد بخش زمستان نشین در زمستان دارای آفتاب کافی بود و اتاقها فاقد هواکش سقف می باشد( .تصویر شماره )5
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شكل -5ایوان

-6تزئینات
در بحث معماری بناهای تاریخی بویژه ایرانی و اسالمی تزئینات وابسته به معماری جایگاه ویژه ای دارد و یکی از مظاهر انعکاس
هنر ،فن ،دانش ،عقاید و باورهای سازنده بنا بوده است .
تزئینات وابسته به معماری عالوه بر زیبایی که به بنا می بخشد می تواند در القا حاالت روانی مختلف همچنین باورهای سیاسی
و دینی سازندگان مفید واقع گرددو از آن گذشته در استحکام بنا ،جلوگیری از نفوذ باران و رطوبت حائز اهمیت باشد در خانه
صادقی اردبیل از جمله تزئینات معماری بکار رفته می توان تزیئنات گچی را نام برد که بصورت گچبری در باالی طاقچه های
برخی آیات قرآنی و مقرنسهای گچی اجرا شده است.
از دیگر موارد استفاده از گچ بعنوان یک عنصر ب کار رفته در نما و تزئینی می توان به قاب بندی گچی در طاق نماهای دیوار
های حیاط اشاره کرد( .خدایی)4331،
عالوه بر تزئینات گچی در خانه صادقی از آجر بعنوان یک عنصر تزئینی و سازه استفاده شده است از دیگر تزئینات این خانه تزئینات
چوبی است که در قالب نورگیری های بسیار زیبا و بعنوان پنجره ،استفاده شده است.

شكل -6تزئینات

جدول  – 1نمود مؤلفه های هویت ملی در معماری سنتی ایران

www.SID.ir

Archive of SID

مؤلفه های هویت ملی
نمود هویت در معماری

1

ارزشها و هنجارهای ملی

ارزش ها و

میراث

اسطوره ها و

ویژگی های

باورهای

هنجارهای ملی

فرهنگی

نمادهای ملی

جغرافیایی

مذهبی

میراث

اسطوره ها و

ویژگی های

فرهنگی

نمادهای ملّی

جغرافیایی

باور های مذهبی

تکرار الگوهای گذشته

-

*

*

-

-

استفاده از نمودها

*

-

*

-

*

معماری بومی

-

-

-

*

-

تزئینات

*

*

*

-

*

مردم

*

-

*

-

*

پرهیز از بیهودگی

*

-

-

*

*

نیارش

-

-

-

*

-

درون گرایی

-

-

-

*

*

خودبسندگی

*

-

-

*

*

اصول معماری
ایرانی

جدول  -2مولفه های هویت و نماد ملی
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ورودی

 دو سکو در دو طرف وتزیین ورودی در بین نماهای
یکسان (مهمان نوازی)
 -فضای بدرقه مهمان

تزئین
درخت
زندگی

هشتی

تزئین درخت
زندگی

-

اختالف سطح بین آستانه درو سطح گذر (احترام به انسان به
عنوان روح فضا)

ایجاد فضای انتظارسلسله مراتب نور ورودی وکاربندی هشتی (مردم واری)

-

-

-

سلسله مراتب نور ورودی(احترام به عنوان روح فضا)
پیش فضای ورود مستقیم بهحیاط اندرونی (محرمیت)

داالن
ورودی

-

-

-

-

 محرمیت (ورود غیر مستقیم) گشایش در آن جهت کاهشطول بصری داالن احترام به
انسان به عنوان روح فضا

حیاط

-

-

-

 درون گرایی -محور حیاط

فضا سازی حیاط محور حیاط مرکزیت حیاط -دورن گرایی

حیاط
بیرونی

محل برگزاری مراسمروضه خوانی

-

-

-

 ایجاد اختالف سطح سه پلنسبت به گذر (احترام به انسان
به عنوان روح فضا)
 سلسله مراتب روشنایی -مراسم روضه خوانی

نمای
داخلی

 تقارن و تعادل در نما ریتم و نظم قرار گیری تاالر در وسطنما (آرامش بصری)
 استحکام بصری -تناسبات نما

-

-

تقسیمات در نما

 استحام بصری تناسب نماقرار گیری تاالر در وسط نما(آرامش بصری)
 ریتم و نظم تقسیمات فرد -تقارن و تعادل در نما
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نتیجه گیری
در این مقاله تعاریفی که در مورد هویت و بحران هویت مطرح شده پی بردیم که ما از لحاظ هویتی و فرهنگی دچار بالتکلیفی
و سردرگمی هستیم شاید به این دلیل که هنوز با درک درستی از مفهوم واقعی هویت دست نیافته ایم و یا به عبارتی آن را از
یاد برده ایم  .چرا که پیشنیان مابه این مسئله واقف بودند و آثاری به جا گذاشته اند که هم اکنون بخشی از هویت فرهنگی ما
را می سازند گذشتگان ما دارای نوعی معماری بودند که معمار حول آن به کار و خالقیت می پرداخت.
در آن زمان اصالت به معماری بودند و به عبارتی معماری داشتیم نه معماری ها ،بنابراین تمایزی ایجاد نمی شد که هویتی خلق شود
چرا که هویت زاده تمایزهاست زمانی که غرب گفت من فکر می کنم پس هستم معماری حول محور معمار خلق شده و معماری ها
جایگزین معماری شدند .از این رو برای این که به ظاهر به هویت های ایجاد شده اصالت ببخشیم شروع به ترکیب کردیم و عناصری
شبیه به عناصر هویتی گذشته هایی را با عناصری شبیه به عناصر هویتی معاصر غرب تلفیق کردیم و آن را معماری معاصر ایرانی نام
نهادیم.
همچنان که به بیان رابطه هویت و معماری و هویت ملی ایرانی پرداخته ایم در یک دسته بندی کلی می توان هویت رادر سطح
فردی و جمعی تقسیم کرد  .اما مهم ترین و وحدت بخش ترین نوع هویت جمعی که بر تمام گونه های هویت تاثیر گذار است
هویت ملی است زمانی که معماری ما پس از ورود مدرنیته برسر یک دو راهی قرار گرفت از یک طرف شیفته و دلباخته
معماری غرب بود و از طرف دیگر شاهد مرگ رو از دست رفتن معماری سنتی و گذشته پر افتخارش بود .
در حالی که چیزی از خودش برای ارائه در دنیای معاصر نداشت این چنین شد که بحران هویت و مسئله هویت ملی بود ایران
مطرح شد .هویت ملی ما دارای مولفه ها و ابعادی بود که هویت ایرانی اسالمی ما ازاین قاعده مستثنانیست از جمله مهم ترین
ابتدائ ی ترین مولفه های هویت ملی می توان به ارزش ها و هنجارهای ملی ،اسطوره ها و نمادهای ملی ،میراث فرهنگی ،ویژگی
های جغرافیایی و بعددینی و باورهای مذهبی اشاره کرد.
و شیوه های عناصر هویت ساز در معماری به صورت تکرار الگوهای گذشته ،استفاده از نمادها معماری بومی ،تزئینات و پنج
اصل معماری ایرانی مردم واری ،پرهیز از بیهودگی ،نیازش درون گرایی ،و خودبسندگی که می توان مولفه های هویت ملی
دانست .
در جدول دسته بندی شده است در آخر هم به بررسی این نمودها در خانه صادقی اردبیل پرداختیم در نتیجه پی بردیم که
تمام عناصر معماری سنتی ایران از لحظه ورود به بنا تا لحظه حضور در تک تک فضاها یش ارتباط بسیار تنگاتنگی با هویت
جامعه برقرار کرده اند وبرای درک بهتر نمود مولفه های هویت ملی در خانه صادقی اردبیل را در جدول ارائه کردیم ( جدول
شماره )1
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