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استادیار دانشکده هنر و معماری ،واحد شهربابک ،دانشگاه آزاد اسالمی ،شهربابک ،ایران.

نام و نشانی ایمیل نویسنده مسئول:
سياوش رشيدي شریف آباد
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چکيده
فرهنگ و هنر همیشه بر یکدیگر اثر گذار بوده اند به صورتی که هرگز نمی توان تاثیر فرهنگ هر
منطقه را بر هنر و معماری آن نادیده گرفت  ،این نوع معماری با توجه و رویکرد به فرهنگ هر
منطقه ( فرهنگ بومی ) می باشد .همچنین می تواند برای به نمایش گذاشتن داشته های یک
منطقه که هنر می تواند از بارزترین آن ها باشد به کار گرفته شود که متاسفانه امروزه به آن در
خور اهمیتش پرداخته نشده است .در واقع می توان از هنر طراحی مکان ( معماری) برای معرفی
سایر هنرها از جمله هنرهای بومی پرداخت .این مقاله سعی بر آن دارد که با بررسی  ،تعاریف و
ارتباط میان آموزش و پژوهش و فرهنگ و هنر بومی بپردازد  .و کمک دهد تا یک اثر مطلوب که
می تواند باعث معرفی داشته های یک جامعه باشد برگرفته از توجه به فرهنگ آن منطقه می
باشد.
واژگان کليدي :طراحی مرکز آموزشی پژوهشی  ،مرکز آموزشی پژوهشی هنر های سنتی ،
مرکز آموزشی پژوهشی با رویکرد فرهنگی

شماره  / 3زمستان  / 5331ص 67-67

با رویکرد فرهنگی

مجله علمی رویکردهای پژوهشی درمهندسی عمران و معماری (سال اول)

بررسی طراحی مرکز آموزشی پژوهشی هنر هاي سنتی
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مقدمه
 )-1بيان مساله :
)1-1تعریف و جایگاه آموزش:
آموزش به معنی آموختن ،یاددادن و تعلیم در برابر تربیت میباشد(معین  )1931 ،آموزش تجربهای است مبتنی بر یادگیری و بهمنظوور
ایجاد تغییرات نسبتا پایدار در فرد ،تا او را قادر به انجام کار و بهبود بخشی تواناییها ،تغییور مهوارتهوا ،دانوش ،نگورش و رفتوار اجتمواعی
نماید(.سیدجوادین ؛ )1931امروزه آموزش مقوله ای است که اساس روند پیشرفت در آینده را برای دولت ها تضمین می کند .ابعاد گسترده
این رویکرد دولت ها را برآن داشته است که برنامه ریزی های دقیق کوتاه مدت و بلند مودت را در ایون حیطوه در دسوتور کوار خوود قورار
دهند .اما قبل از هر اقدام عملی دراین حیطه باید به این نکته توجه داشته باشیم که فرآیند آموزش پس از مرحله برنامه ریزی  ،باید در کنار
اهمیت محیطهای یادگیری دیده شود  .محیطی که امروزه در کشور ما به کمترین عناصر شکل دهنده خود همچون کف  ،سقف و دیوار نازل
گردیده است  ،درحالیکه صرف وجود این عناصر برای شروع فرآیند یادگیری نمی تواند ما را در دستیابی به اهداف آموزش یاری نماید  ،بلکه
می تواند صدمات جبران ناپذیری را بر جامعه وارد نماید  .تاثیر معماری بر فرآیند آموزش از مودت هوا پویش اموری شوناخته شوده اسوت ،
بطوریکه در تجربیات دیگر کشور ها این فرآیند به خوبی برنامه ریزی و اجرایی گردیده است .در اغلب کشورها اسوتانداردهای محویه هوای
آموزشی جامعی تدارک دیده شده که مطالعات کامل و جامعی را در حیطه های روانشناسی و معماری را در بر داشته است .نگاهی بوه سویر
روند شکل گیری محیه های آموزشی در دنیا می تواند اهمیت توجه به مقوله طراحی محیه های آموزشی را نشان دهد (.زمانی)1933،
پژوهش یک روند فعاالنه ،هوشیارانه و سامانمند برای کشف  ،تعبیر یا بازنگری پدیده ها ،رخداد ها ،رفتوار هوا و فرهویه هوا اسوت .پوژوهش
همچنین برای استفاده از پدیده های موجود برای دستیافتن به راهکار های عملی و فناوری ها به کار می رود  .به طور معموول پژوهشوگر
نتایج پژوهش خود را در مجله های علمی ارائه می دهد .پژوهش در دو بعد ،یافت پرسش تحقیوق و دیگور پاسوا دادن بوه آن موی باشود".
(کشنی و معمارهیاء)1931،
این اعتقاد که تحقیق و پژوهش در کشور ما ثمردهی اند کی دارد تقریبا مورد قبول واحد های عملوی ،محققوان ،پژوهشوگران و حتوی
مراکزی است که از این پژوهش ها بهره می گیرند  .از آنجا که دامنه تاثیر گذاری و تاثیر پذیری حرکت پژوهشی و تحقیقات عملی در سطح
ملی مطرح است .امروزه هر اقدامی برای روشن ساختن اهمیت تحقیق و موانعی که پیش روی آن قرار دارد ،حوائز اهمیوت اسوت  .بوه هوه
دالیلی کشور ما به رغم برخورداری از امکانات بالقوه در این بخش و نیروهای محقق نتوانسته است در زمینه تحقیقات ،گام هوای مووثری را
بردارد و انگیزه ی بسیاری از نیرو های متخصص خود را در این بخش تقویت نماید؟ (همان)
ای ن اعتقاد که تحقیق و پژوهش در کشور ما ثمردهی اندکی دارد تقریبا مورد قبول واحد هوای عملوی ،محققوان ،پژوهشوگران و حتوی
مراکزی است که از این پژوهش ها بهره می گیرند  .از آنجا که دامنه تاثیر گذاری و تاثیر پذیری حرکت پژوهشی و تحقیقات عملی در سطح
ملی مطرح است .امروزه هر اقدامی برای روشن ساختن اهمیت تحقیق و موانعی که پیش روی آن قرار دارد ،حائز اهمیت است ( .همان)
)2-1پژوهش و معماري:
پژوهش از نظر لغوی به معنای تحقیق است که الفاظ ،کاوش ،جستجو و جستار نیز در زبان فارسی ،متورادف بوا آن هسوتند .اموا معنوای
اصطالحی پژوهش عبارت است از :تالش فکری منظم ،روشمند و پرسش محور ،برای یافتن پاسا و دست یابی به حقیقت است که بر مبنای
استدالل عالمانه و شواهد و منابع متعدد و معتبر انجام می گیرد تا نظر حق اثبات و نظر باطل نفی گردد(.مهدی زاده )1933 ،
پژوهش در معماری دارای  9اصل اساسی بوده که عبارتند از :
 -1اصول پژوهش واموزش معماری  :داشتن امکان کاوش در معماری وبرخورداری از دلگرمی برای انجام کار است.
-2کمال مطلوب تحسیالت دانشگاهی :سالمت ودرستی در پی جویی حقیقت .
-9بهترین شکل اموزش معماری  :ان طور که شرایه حاهر نشان می دهند تنها شیوه فراگیری معماری تفحص است ودر هور حوال تفحوص
باهمان استاد ودانشجو،شاید بهترین شکل فراگیری معماری می باشد ( .کالنی)1931،
مرکز آموزشی پژوهشی:ساختمان یا کالبدی است که در به آموزش و پژوهش در حووزه موورد نظور پرداختوه موی شوود معمووال دارای ریوز
فضاهایی از قبیل کالس آموزشی،کتابخانه،گالری،موزه و  ...می باشد.
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)3-1تعریف فرهنگ:
واژه فرهنگ از دو جزء 'فر ' و 'هنگ ' تشکیل شده است '.فر ' به معنى نیروى معنوی ،شکوه ،عظموت ،جوالل ،و درخشوندگى اسوت.
عالوه بر این 'فر 'پیشوند است که در این صورت بهجاى معنى جلو ،باال و پیش مىنشیند .در اینجوا 'فور ' در معنوى پیشووند بوه کوار بورده
مىشود (.محمودی بختیاری )1913،
هنگ ' از ریشه اوستائى ( thangaسنگ) به معنى کشیدن ،سنگینی ،وزن ،گروه و وقار مىباشد .معنوى ترکیبوى ایون دو واژه بیورون
کشیدن و باال کشیدن است که منظور از آن بیرون کشیدن مجموع دانستنىها و نیروها و استعدادهاى نهفته افراد یوک ملوت بوراى پور بوار
کردن پدیدهها و خالقیتهاى ناشناخته آدمى است ( .همان)
فرهنگ به نحوه ی زیستى گفته مىشود که هر جامعه اى براى رفع احتیاجات اساسى خوود از حیوث بقواء  ،اداموه نسول ،و نظوام اموور
اجتماعى اختیار مىکند (روسک و رولندوارن)1911،
تعریف تایلر که در سال  1311در کتاب فرهنگ ابتدایی آمده به عنوان تعریفی جامع و مانع معروف است .فرهنگ پیچیده ای است کوه
شامل معارف ،معتقدات ،هنرها ،صنایع ،فنون ،اخالق ،قوانین ،سنن ،و باالخره تمام عادات و رفتار و هوابطی است که فورد بوه عنووان عضوو
جامعه ،از جامعه خود فرا می گیرد و در برابر آن جامعه وظایف و تعهداتی را بر عهده دارد( .روح االمینی)1938 ،
)4-1فرهنگ و معماري:
انسان موجودی هند بعد است و در هر یک از ابعاد وجودی خود نیز دارای نیازها و تمایالتی است که حرکت و پویایی دائمی را برای او
رقم می زند.تحوالتی که از ابتودا تواریا تواکنون در زنودگی بشور روی داده حواکی از عرصوه هوای گونواگون سیاسوی،اجتماعی و فرهنگوی
است .هریک از ابعاد روحی و جسمی انسان،امکانات ونیز خواسته هایی در اختیار او گذارند .که بعضا در سایر ابعاد نیز تاثیر گذاشته و از آنوان
تاثیر می پذیرند،و در نهایت از انسان موجوودی منسوجم موی سوازند کوه در عوین دارا بوودن اجوزاء و ابعواد متنووع(کثورت)واجود کلیتوی
یکپارهه(وحدت)به شمار می آید.فرهنگ را تعریف کلی می توان محصول تالشهای متفاوت انسان در راه خلق و آفرینش دانست که از آزادی
عمل وارده او سرهشمه می گیرد.مجموعه آداب،عقاید،باورها و سنن یم جامعه که عمدتا از درون منبعث شده ودر بدو امیر نیز درون را تاثیر
قرار می دهند،فرهنگ را به وجود می آورند.گرایش اساسی کمال طلبی پایه ریز شالوده فرهنگ هاست.کمال طلبی زیور بنوای جهوان بینوی
فرهنگی را ساخته ومبانی فکری و نظری آن را تنطیم می کند (مشبکی)1938،
 )5-1هنرهاي سنتی:
هنرهای ستنی با منشا گرفتن از مبدا واحد  ،محمل سیر و سلوکی فردی است که از طریق دریافت شهودی برمبنای آدابی معنوی و به
شیوه ی استاد و شاگردی انتقال می یابد و صورتی از تجلیات گوناگون زیبایی حقیقی را متناسب با شورایه زموانی و مکوانی در اثور هنوری
متعین می سازد ( .یاوری)1932،
 )6-1استان کرمان:
استان کرمان در جنوب شرقی ایران واقع شده است  .از شمال با استان های خراسان و یزد و از جنوب با استان هرمزگان  ،از
شرق با استان سیستان و بلوهستان و از غرب با استان فارس همسایه است  .مساحت این استان حدود  111/113کیلومتر مربوع اسوت و در
بین  11درجه و  21دقیقه تا  92درجه عرض شمالی و  21درجه و  19دقیقه تا  23درجه و  13دقیقه طول شرقی از نصف النهوار گرینووی
قرار گرفته است .استان کرمان بعد از استان خراسان پهناورترین استان کشور است( البته در زمان حال با توجه به تبدیل استان خراسان بوه
سه استان ،استان کرمان پهناورترین استان کشور محسوب می شود) و حدود  11درصد از خاک ایران را در بر گرفته است .این استان یکوی
از مرتفع ترین استانهای کشور است ،و شهرستان بافت آن با  2211متر ارتفاع از سطح دریا مرتفع ترین شهرستان استان میباشد .بر اساس
آخرین تقسیمات کشوری استان کرمان مشتمل بر  11شهرستان  1 ،شهر و  91بخش است .شهرستانهای آن عبارتند از  :بافوت  ،بردسویر،
بم  ،جیرفت  ،رفسنجان  ،زرند  ،کهنوج  ،شهربابک  ،سیرجان و کرمان است( .شاطریان)1932،
کرمان یکی از پنج شهر تاریخی ایران است وسعت شهر کرمان حدود  19111هکتار است و به دلیل وسعت شوهری و جمعیوت کرموان،
این شهر جزو کالنشهرهای ایران طبقهبندی شدهاست .شهر کرمان ،یک مرکز جمعیتی و بزرگترین شهر در منطقه جنوب شرق ایران است.
کرمان به لحاظ صنعتی ،سیاسی ،فرهنگی و علمی مهمترین شهر جنوب شرق کشور است(.ویکی پدیا)
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)7-1هنرهاي سنتی استان کرمان:
اقلیم خشک و شرایه جغرافیایی سخت این منطقه که فعالیتهای مبتنی بر آب و خاک را دشوار می سازد ،کشاورزی را حوداکثر در بویش از
نیمی از سال غیر ممکن می نماید ،برای گذراندن زندگی به ناهار می بایستی در فصلهایی که کشاورزی غیرممکن می نموود ،بورای گوذران
زندگی به صنایع دستی روی آورد .بر اساس کاوشهای انجام شده در ناحیه شهداد و مشاهده مجتمع کوره های ذوب فلزکاری الاقل در میانه
هزاره سوم ق.م  ،این منطقه از مراکز عمده صنایع فلزی محسوب می گردیده است .سفالهایی نیز از هزاره ههارم قبل از میالد در این منطقه
کشف شده است « .قدیمی ترین سند در مورد توسعه فن ریسندگی در کرمان مربوط به شاهنامه فردوسی در «داستان هفتواد» است.حوادث
ایووووووووووون داسوووووووووووتان در قووووووووووورن سووووووووووووم مووووووووووویالدی اتفووووووووووواق افتووووووووووواده اسوووووووووووت.
فردوسی سراینده شاهنامه ،در این حکایت ،سخن از هنرمندان و بافندگان ماهر و هیره دستی به میان می آورد که با هنرمندی تموام ،پنبوه
های محصول این شهر را به صورت نخهای محکم و ظریف درآورده و از آن جامه های فاخر و خوش نقش و نگوار موی بافتنود«».و از سووی
دیگر  ،با توجه به اینکه جاده ابریشم از مناطق جیرفت  ،بم  ،شهداد و راور می گذشته ،آوردن تخم کرم ابریشم و پرورش آنها و بوه تبوع آن
بافتن پارهه های ابریشمی و تهیه لباسهای از این جنس بر رونق نساجی و تهیه لباسهای این ایالت افزود،به طوری که پوشاک و پارهه های
بافت ه شده این شهر لطیف  ،بدیع  ،خوش نقش و نگار  ،محکم و بادوام بوده است و شهرت آنها تا سواحل نیل و صحراهای سوزان عربسوتان
بلند آوازه گشته و خریداران و مشتاقان فراوان پیدا کرده بود  ،گویا این پارهه ها و لباسها هدیه های مناسوبی بورای پادشواهان  ،خووانین و
بزرگان به شمار می رفته است ( .حوزه هنری استان کرمان )1931 ،
معرفی برخی از هنرهای سنتی کرمان :
ملیله کاری و زرگری  ،مسگری  ،هاقوسازی  ،قلمزنی  ،قالی بافی  ،گلیم بافی و ....
 )2-1اهميت موضوع تحقيق :

 با مطالعه منابع موجود به نظر میرسد امروزه با توجه به اهمیت حفظ و معرفی هنرهای بومی هر یک از جوامع بشوری اقلویم هوای
گوناگون میبایست در راستای تحقق این مبحث تالش نمود و یکی از این عوامل طراحی مکانی برای نمایش آن میباشد.
 با توجه به هرورت حفظ فرهنگ و هنرهای بومی مربوط به آن به نظر می رسد پرداختن به آن دارای اهمیت می باشد.
 با تامل در مباحث گفته شد اهمیت فراوان فرهنگ در ابعاد مختلف از جمله هنر در جامعه شهرهای مختلف از جملوه منواطقی کوه
دارای تاریا و تمدن کهن کامال احساس میشود.

 )3-1ادبيات و پيشينه تحقيق :
- 1یاوری در کتابش با عنوان گلیم و گلیم مانندهای ایران که در سال  1933انتشار یافت بوه شویوه بافنودگی گلویم در ایوران ،تولیود
کنندگان گلیم،منطاطق بافندگی گلیم مواد اولیه و مصالح مورد استفاده در گلیم بافی و هر آن هه درباره گلیم و نمونه های مانند
آن است پرداخته شده است .
- 2باستید در کتاب خود بنام هنر و جامعه که در سال  1918توسه حسینی ترجمه و انتشار یافت به بررسی یودایش و رشود زیبوائی
شناسی جامعه شناسانه ،اصل و منشاء هنرهای زیبا و جامعه شناسی ،تاثیر هنر بر جامعه  ،رابطه بین هنر و جامعوه ،خصوصویات
تاثیر هنر بر جامعه و بحث مرطبق با جامعه و هنر را مورد بررسی قرار داده است .
- 9محمودیان در سال  1911مقاله اش با عنوان هنر و ریتم به بررسی ریتم و معنای آن ،ریشه یابی ،بررسی ریوتم در هنور از جملوه
معماری،موسیقی،طبیعت شعر پرداخته است.
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- 8حامی در سال  1931در مقاله خود با عنوان تعریف هنر و هیستی هنر به تعریف هنر از نظر دانشمندان و فیلسوفانی از قبیل ارسطو
،توسلتوی،کروهه،کالیوبل ،و ...پرداخته و نظرات و تفکرات آن ها در باره هیستی هنر،هنرمند و مسائل از این قبیل مورد بررسوی
قرار داده است .
 )4-1اهداف تحقيق :

 تحلیل مولفههای آموزش و پژوهش در حوزه هنر و بررسی به نمایش گذاشتن آن در شهر تاریخی کرمان

 تدوین  ،سازماندهی و دسته بندی برخی از شاخصهها و مولفههای بهرهگیری از طراحی معماری جهت حفظ هنرهای سنتی

 طراحی و ارایه برخی شاخصهای فرهنگ  ،پژوهش  ،آموزش و اهمیت آن جهت ارتقای کیفیت معرفی هنرهای سنتی یک شهر
 )5-1فرضيهها تحقيق :

 میان طراحی مکان آموزشی پژوهشی و به نمایش گذاشتن هنرهوای سونتی بوه عنووان یکوی از وجووه فرهنگوی آن جامعوه رابطوه
معناداری وجود دارد.
 بین بررسی برخی مولفهها و شاخصهای آموزش و پژوهش و طراحی مکانی آموزشی پزوهشی جهت نمایش هنرهای سنتی ارتباط
مستقیمی وجود دارد.
 با ارایه برخی از معیارهای تاثیر گذار بر رابطه معماری  ،آموزش و پژوهش و طراحی هنین مکانی بتوان رابطهای بین آن هوا جهوت
ارتقای هدف این مرکز ایجاد کرد .

 )2روش تحقيق :
 -1روشهای کتابخانه ای در تمامی تحقیقات علمی مورد بررسی قرار میگیرد .ولی در بعضی از فرآیندهای تحقیق یعنی
مطالعه ادبیات پژوهشی و سوابق پژوهشی از این روش استفاده میشود .در مطالعات کتابخانهای اسناد گوناگونی مورد استفاده قرار میگیرد
اعم از جمله کتاب،مقاالت،مجالت علمی ،و موارد اجرا شده.
 -2استفاده از روش تفسیری -تاریخی که با مطالعه و جستجوی پدیده توسعه پایدار بالخص در حوزه معماری که بخش مورد مطالعاتی ایون
تحقیق میباشد و این روند شامل جست جو ،جمع آوری و سازماندهی مدارک  ،ارزیابی و تشکیل روایتی کل نگر است که یکی از این اسوناد
مورد بررسی معماری و شهرسازی گذشته است که نشان از قرابت و نزدیکی به موهوع تحقیق دارد  .در نتیجه با سیر روندهای ذکر شده بوه
نتایجی جهت ارایه راهکارهایی برای اعمال و رسیدن به هدف بررسی شده میگردد.
 )3یافته ها تحقيق :
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آموزش

معنی آموختن ،یاددادن و تعلیم در برابر تربیت

پژوهش

تالش فکری منظم ،روشمند و پرسش محور ،برای یافتن پاسا و
دست یابی به حقیقت اسوت کوه بور مبنوای اسوتدالل عالمانوه و
شواهد و منابع متعدد و معتبر

فرهنگ

فرهنگ پیچیده ای است که شوامل معوارف ،معتقودات ،هنرهوا،
صنایع ،فنون ،اخالق ،قوانین ،سنن ،و باالخره تمام عادات و رفتار
و هوابطی است که فرد به عنوان عضو جامعه ،از جامعه خود فورا
می گیرد و در برابر آن جامعه وظایف و تعهداتی را بر عهده دارد.

طراحی معماری  +آموزش  +پژوهش  +رویکرد فرهنگ محور
=

کمک به معرفی و بیان تصویری میراثوی گرانبهوا کوه موی توانود
هنرهای سنتی یا همان بومی یک منطقه و اقلیم باشد.

 )4بحث و نتيجه گيري :
از مطالب این تحقیق در می یابیم که همانطور گفته شد ،فرهنگ و آداب و رسوم هر منطقه که هنر میتواند از مهمترین ویژگی های هر
اقلیم باشد با معماری آن اقلیم و منطقه بسیار مرتبه بوده است .رابطه این دو با یکدیگر سبب ایجاد تناسبات مناسب میان آثار معمواری آن
بوم با جامعه خود می گردد و می توان گفت یکی از مراکز که می تواند جلوه گر این همکاری باشد مکانی آموزشی پژوهشی باشد .
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