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تان بر ذهنی مسکن بومی مناطق غرب کردس –شناسی کالبديگونه
  موراتوري)  تکاملی (مدرسه-تاریخی  بنیاد نگره

***امید دژدار*، * پور فرامرز حسن ، * محمد دانا سالم     

 
  04/03/1397                                          تاریخ دریافت مقاله:                                                                                                       

  13/06/1397                                       تاریخ پذیرش مقاله:                                                                                                           

  چکیده  
صورت دقیق بررسی  ها به ظاهر ساده آن هاي پنهان معماري بهکردنشین غرب ایران تاریخی دیرینه دارد ولی تاکنون الیههاي  هرچند بخش

تکاملی -اند که از این میان نگرش تاریخی هاي بومینشده است. در گفتمان معماري معاصر رویکردهاي گوناگونی در پی تداوم سنت
 شناخت عوامل کالبدي و ذهنی معماري حتی در مقیاس منطقه در خود دارد. کاربست این نگره ها و اصولی برايشناسی) نگرش(گونه

دهد. این هاي فرهنگی، اجتماعی و اقلیمی و پیوند کالبد معماري با بستر منطقه به دست می بستري درخور براي چگونگی تداوم ویژگی
ق غرب کردستان. هدف اصلی پژوهش حاضر نیز شناخت عناصر و شناسی مسکن بومی مناطپژوهش کوششی است براي شناخت و گونه

در  بخش معماران و طراحان منطقهگونه که کاربست این مفاهیم در کنار نیازهاي جدید ساکنان الهام است، آن هامفاهیم این گونه
کاهشی) را به کار -شناسی (قیاسی هاي روستایی و شهري باشد. این پژوهش میدانی است و براي بررسی عوامل کالبدي روش گونه ساخت

  بندي شد. صد سکونتگاه کوهستانی در غرب کردستان با پیمایش میدانی گردآوري و دسته ها از میان حدود یکبسته است. نخست داده
بنا را در  شناسی بررسی شدند. نتیجه این پژوهش چهار گونه معماري در مقیاس بعدي ترسیم و در روند گونه هاي سه سپس کروکی و مدل

دارد.   طبقه  مکعب مستطیل شکل است و بدون حیاط که معموالً سه  دهد. گونه نخست که فراوانی بیشتري داردها نشان می این سکونتگاه
  است تر هاي گونه سوم از دو گونه پیشین بزرگ است. ساختمان گونه دوم نیز حیاط ندارد اما پلکانی است. معماري این دوگونه برونگرا

شکل است و حیاطی کوچک و فرعی دارد. معماري نیمه برونگرا ویژگی این دوگونه است. انواع  "L "ا حیاطی بزرگ. گونه چهارم ب
فضاهاي جمعی (بربان، بانیجه، تراس، داالن و بام حیاط) رنگارنگی فضاهاي درونی و بیرونی همپاي طبیعت، پیوند با طبیعت، توجه به 

  ست.ا ها مکان هاي نو و درخور منطقه بهترین راهنماي طراحان در این  لوژيوري از تکنوها و بهرهحس
  
  

  .تکاملی، موراتوري، کردستان- شناسی، مسکن بومی، نگره تاریخیگونه کلمات کلیدي:
  

  * دانشجوي دکتراي معماري، گروه معماري، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسالمی، زاهدان، ایران.
  fhassanpour@uoz.ac.ir . ایران اري، دانشکده هنر و معماري، دانشگاه زابل، ** استادیار گروه معم

  *** استادیار گروه معماري، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسالمی، همدان، ایران.
 بومی مسکن شناسی گونه عنوان با زاهدان واحد اسالمی آزاد دانشگاه مهندسی انشکدهد در سالم دانا محمد ايدکتر رساله از برگرفته مقاله این 

 انجام به دژدار امید دکتر مشاوره و حسن پور فرامرز دکتر راهنمایی با که است انتقادي گرایی منطقه رویکرد با کشور غرب کردنشین مناطق
  .است رسیده
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 مقدمه   
ــاهیم و  ددر  ــر مف ــرن اخی ــیوو ق ــدگی  هش ــیزن  آدم

ــرات   ــتخوش تغییـ ــدسـ ــد یريمگچشـ ــت. هشـ  اسـ
 نـــو، مدرنیتـــه و ســـازي، مـــواد ســـاختمانی صـــنعتی

ــبب پیـــدایشمدرنیزاســـیون  ــاي مختلـــف  سـ الگوهـ
ــه  ســاخت . ه اســتهر شــدشــ-وســاز و طراحــی جامع

در  کـه  انجامیـد در معماري بـه عملگرایـی    شدن یجهان
ي فرهنگـی،  هـا  ویژگـی توجه بـه   ینقاط مختلف جهان ب

ســاخت  بناهـاي یکسـان مـی    اقلیمـی و محیطـی منطقـه   
ــدوي ــژاد،(مه ــرم 61:1392ن ــب و اک و ) 29: 1389؛ حبی

انرژي و تخریـب محـیط    مصرفبحران هویت، افزایش 
مخـرب دیگـر، نگـرش     . عامـل را در پی داشـت زیست 

 بــه اســتفاده از تکنولــوژي بــود ینانــهب افراطــی و خــوش
)Doshi, 1985: 90( هـا  ها در روستاها، شهرك این ههم

 پربـاري کـه میـراث فرهنگـی     دهـد مـی رخ  ییو شهرها
روستاها معماري واحـدهاي مسـکونی    امروزه دردارند. 

با الگوهاي بـومی تفـاوت بسـیار دارد و بـیش از آنکـه      
هـاي جدیـد شـهري اسـت      ی باشد مانند سـاخته روستای

 نایـرا  معاصـر  معمـاري  در) 16: 1388پـور،  (سـرتیپی 
و  بحـران  دچار ایرانی هویت و معماري هپیشین با ارتباط
  تحقیق و مطالعه ).74:1390زاده،(نقی است دهش نقصان

 تنـوع  کـه نادیـده گـرفتن    دهـد می نشان اخیرهاي  هده
 .اسـت  ارنبـ زیا و ربمخـ  ی،انسـان  معماري هايفرهنگ

 نشـان  ایـران  بـومی  معمـاري  مورد در مختلف مطالعات
با عناصر مشخص خـود در   معماري بومی که است داده

و غیـره)   گـردش  غـالم هر منطقه (از قبیل ایوان، سایبان، 
محدودیات اقلیمی و فرهنگـی هـر منطقـه را پاسـخگو     

 & Kasmaei, 1993; Ghobadian, 1996(اســت 
2006; Pourvahidi, 2010.(   

در رویکردهـاي مختلفـی    ادبیات معماري معاصـر،  در
تکـاملی،  -اند: نگرش تـاریخی  پی پیوند معماري و زمینه

 گرایــی، زمینــه؛ )Genius Luci( روح مکــان هنظریــ
ــی و ســنت ــی ســنت گرای ــد، گرای ــومی جدی ــی وگرا ب  ی
ــومی ــد، گرا ب ــی جدی ــویرگرایی، ی ــان تص ــی انس ، گرای
ایـن  از ). 10: 1387کامل نیـا،  (شایان و  ...و گرایی منطقه
پاسـداري   بـراي  تـالش  تکاملی در-نگرش تاریخیمیان 

امــروز اصــولی بــراي  آن تــا تــداوم و معمــاري دیــروز
شناخت عناصر کالبدي و ذهنی معماري منطقه به دست 

 شناسـی،  هاسـت. در گونـه   دهـد و بنیـادش بـر گونـه    می
تـاریخی، روحـی و    هـاي فرهنگـی،   از ویژگـی  يمعمار
هـاي اقلیمـی و جغرافیـایی     ویژگـی آدمیان و نیـز  ذهنی 

شود (مکـان و قـرار    بنا جایی ویژه  برد تا میمنطقه بهره 
 معمـاري  در هـا  این و تاریخ پیوند یابد.محیط  باو  یابد) 

ما  در کشور ویژه فراوان دارد؛ به اهمیت یابی هویت براي
(طوسی  پر رنگ استهویتی در معماري  هاي هکه دغدغ
  ).2: 1395ادي، آبو فیض

ي کردنشـین غـرب ایـران تـاریخی     هـا  بخـش هرچند 
ظـاهر   هاي پنهان معماري بـه دیرینه دارد ولی تاکنون الیه

بررســی  آنجــا موشــکافانه وارســی نشــده اســت. هســاد
بـا  ي منـاطق غـرب کردسـتان    ها سکونتگاه شناختی گونه

در این پژوهش موضوع تحلیل تکاملی -رویکرد تاریخی
  و بررسی است.

  

  هداف تحقیقا
هـاي بـا ارزش منطقـه    معرفی عناصر و مفاهیم گونه -

هـا در کنـار نیازهـاي جدیـد      اي کـه کاربسـت آن  بگونـه 
ــه در   ــام بخــش معمــاران و طراحــان منطق ســاکنان، اله

  باشد. هاي روستایی و شهري طراحی
 سازي با از میان رفتن الگوهاي اصیل منطقه، مستند -

  .هدف دیگر است هاي مسکونی گونه
  تحقیق هپیشین

سـالیان مهجـور    يهـا معماري غرب ایران در پژوهش
بـوده،  توجـه   مانده و به نسبت مناطق مرکزي کمتر مورد
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شــده و جایگــاهی   اي کــه بــه فراموشــی ســپردهپیشــینه
نـژاد و   (هاشـم  اسـت  مناسب در معمـاري ایـران نیافتـه   

شـمار    معماري این منطقـه  هدربار). 18: 1387 موالنایی،
  کنیم.به برخی اشاره می ادامهدر  .ا اندك استهپژوهش

امور بازسازي و مسکن روستایی بنیـاد مسـکن انقـالب    
در  ییهـا پـژوهش  1389تـا   1364هـاي  اسالمی در سال

منطقـه  هـاي معمـاري روسـتایی    شناخت و معرفی گونه
کـه حاصـل آن انتشـار     به پایان رسـانیده  غرب کردستان

سـتان کردسـتان   شناسـی مسـکن روسـتایی ا   کتاب گونه
نمونـه روسـتاي اسـتان     40. در این کتـاب حـدود   است

ي دره تفی، گاگـل و  ها سکونتگاه و  را برگزیدهکردستان 
  .انددهنمو بررسی را نژمار از مناطق غربی

از هـر   ،گسـتردگی محـدوده   دلیـل  بـه  هاپژوهشدر این 
و قرارگیري  کرده نمونه ترسیمراي یک پالن ب سکونتگاه

  .اند دهنمو بررسی را يفضاهاي کالبد
  

بـر بنیــاد   در پژوهشـی  )1387( هاشـم نـژاد و موالنـایی   
ــوگرافی ــه دســته ،توپ ــی روســتاهاي ب ــدي کل ــهبن  منطق

ــه ــد: پرداخت ــد   .1ان ــا شــیب تن رده  .2رده کوهســتانی ب
. رده دشتی با شیب مالیـم  .3اي با شیب متوسط کوهپایه
ــن معمــاري  )1381( زارعــی ــاطق را ای ــت درمن  هدو دس

از  داده اسـت.   جاي گرفتهتأثیرو معماري  اصیلماري مع
بنـدي  هاي خارجی کـه سـعی در بررسـی و گونـه    نمونه

به موارد زیر اشاره کرد.  توان میاند،  معماري سنتی داشته
ــیار ــدین هوش ــاري  2012(1نورال ــی در معم ) در پژوهش

کردستان عراق ضمن اشاره بـه نادیـده گـرفتن معمـاري     
اي موفق توجه به معماري محلی هسنتی و معرفی نمونه

و تنوع فرهنگی در شهر اسـلو، در تحلیلـی از معمـاري    
بندي مسـکن بـومی بـه    سنتی شهر اربیل عراق به تقسیم

 .اسـت  سه گونـه کوچـک و بـزرگ و متوسـط پرداختـه     
ــ ــاران ینیحس ــژوهش دیگــري در  )2012(2و همک در پ
بنـدي ایـن   هاي ماالیی کشور مالزي ضـمن تقسـیم  خانه

شـکل سـقف بـه معرفـی      اسـاس  بـر ا به سه گونه هخانه
عنـوان پـارادایمی مناسـب     هاي معماري سـنتی بـه   ارزش

مامون رشید و اند. براي نوآوري معماري معاصر پرداخته
در پژوهشـی در معمـاري بـومی    نیـز،  ) 2015(3همکاران

دو  اسـاس  بـر هـاي محلـی   جنوب آسیا با بررسـی گونـه  
تکنولـوژي   مفهوم توجه بـه شـرایط زیسـت محیطـی و    

پـذیري کامـل مفـاهیم سـنتی و معاصـر      بومی به تطبیـق 
  اند.پرداخته

  مبانی نظري
 هموراتـوري [نگـر   همدرس نظران صاحبمباحث بیشتر 

بحـران   هها بـا نظریـ   تکاملی] و دیگر پیروان آن-تاریخی
هـا   شـود. بـه نظـر آن    هویت در معماري معاصر آغاز می

وهشــی و هــاي آموزشــی، پژ بحـران معمــاري در حــوزه 
 و “فردگرایـی ”اجرایی حکمفرماست. دو ویژگـی مهـم   

 یاجتمـاع هـاي   و از دسـت دادن جنبـه   “گرایی مصرف”
انــد (معماریــان،  شــده  یمعرفــهــاي ایــن بحــران  یشــهر

  ).181 - 180 ،1384غالمحسین، 
فردگرایی سبب گسستن از تاریخ و اصیل دانستن آثار 

ي اهـ  بخـش صرفاً متفاوت است و ایـن دو در معمـاري   
 همدرسـ  ازنظـر نماسـت.   امروز کردستان جلوه زده بحران

موراتوري بحران تنها در طراحی معمـاري نیسـت بلکـه    
اگر از یک معمار بخـواهیم معمـاري گذشـته را بخوانـد     

ها را باید در خواندن  درخواهد ماند. کلید نظر موراتوري
درسـت   “خوانـدن ”ا هـ  معماري جستجو کرد. به نظر آن

شـود.   درست معماري رهنمون می “تنساخ ”معماري به
خواندن آن چیزي است که در آن پیوستگی و همـارگی  

شود و ما را بـه تفکـر و پیوسـتگی و همـارگی      دیده می
  ).183دهد (همان،  سوق می

ــوري  ــل مورات ــت در    راه ح ــکل گسس ــراي مش ــا ب ه
معماري، بازگشت به همارگی معماري گذشته اسـت. از  

 ،وسـاز  انسـان در سـاخت   ها معلم اصـلی  نگاه موراتوري
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ثبـت، درك و پـردازش اطالعـات     هطبیعت است. نحـو 
دریافتی از طبیعت به ضمیر انسان بستگی دارد. از نگـاه  

موراتـوري انسـان داراي دو ضـمیر خودآگـاه و      همدرس
ناخودآگاه است. ضمیر ناخودآگاه انسان محـل پـذیرش   

ــ گذشـته  دراطالعـات معمـار اســت.     ه، طبیعـت در وهل
ــ  ــت و س ــی   نخس ــیط فرهنگ ــار و مح ــاتید معم پس اس

اطالعات مربوط به ساخت را به ضمیر ناخودآگاه معمار 
هـا اقـدام بـه     گیـري از آن  او بـا بهـره   و دادنـد  انتقال می

  ).178نمود (همان،  ساختن می
  

گیــري  بهــره دلیــل بــهپیوســتگی در معمــاري گذشــته 
معماران از ضمیر ناخودآگاه بوده و یکی از دالیـل مهـم   

گی کـاربرد ضــمیر خودآگـاه در معمـاري اســت    گسسـت 
). منظور از ذهنی در عنوان ایـن مقالـه نیـز    179(همان، 

 هضــمیر ناخودآگــاه اســت. دلیــل دیگــر همــارگی نحــو
آموزش معماري و روش انتقال آن بوده است. معمـاري  

یافت و در هر مقطع زمـانی و در   انتقال می نسل به نسل
سـاخت.   جربیـات مـی  معمار با رجوع به این ت ،هر مکان

در  “میـراث فرهنـگ معمـاري   ”ی نـوع  به توان میاین را 
ضمیر ناخودآگاه معمار دانست. میراث فرهنگی معماري 

شناسـانه بـود.    هاي گونه ها داراي ارزش موراتوري نظر از
چیـز را   یچهبیند و  یز را در طبیعت میچ همهذهن انسان 

اي  طـه با طبیعت اطراف خود رابولی کند  خود خلق نمی
معاصـر ایـن سیسـتم     هکند. انسان دور ناخودآگاه پیدا می

ناخودآگاه ارتباطی را از هم گسست و این رابطـه دچـار   
  ).186-184مشکل شد (همان، 

آن پیونـد   اسـاس  بـر مفهوم گونه و عمـل   هوسیل معمار به
آورده اسـت. ایـن پیونـد     می وجود بهبین حال و گذشته را 

یوسته کـه در طـول تـاریخ    پ مههاي به  به زنجیري از حلقه
در زمـان حـال سـاخته     آنچـه شده است.  یلتبدیافته  تکامل

شود یک حلقه از آن زنجیر است. بـراي عمـل صـحیح     می
هـاي دیگـر زنجیـر را     و مناسب در زمان حال بایـد حلقـه  

 هخواند و شناخت. زنجیر کامل ترکیبی است از یـک حلقـ  
رونـد   آن راهـا   آغازین تا به حلقـه کنـونی کـه موراتـوري    

  ).111: 1393نامند (معماریان و طبرسا،  شناسی می گونه
 هاین نگره توجه همزمـان بـه دو جنبـ    هویژگی برجست

دیگر سخن جـامع  عبارت به  و شناختی و طراحی است
آید اگر توجه کنـیم   است. این ویژگی بیشتر به چشم می

اند و برخی تنها طراحانـه. در   ها تنها شناختی برخی نگره
کوشـد   پـردازد و مـی   خت نیز به تحلیل تاریخی مـی شنا

معماري درخور هـر جـا و    واقع به/ها) و  مایه الگو/ها (بن
هـا   زمان دریابد و گرد تـاریخ از آن  طولمردمانش را در 

 آنچـه برگیرد. دریافت معماري درخورِ هر جا، نسبتی بـا  
روي  یـن ازاآید در خـود دارد.    حس مکان به یاد می بانام

  هایی یادآور آن است. تبا تفاو
از سوي دیگر روشن است که در این نگـره بنـا و یـا    

زمان تحقـق ذهنیـت    تنها کالبد نیست بلکه هم سکونتگاه
از  توان مین ،و روان (ناخودآگاه جمعی) آدمیان نیز است

روسـت کـه    یـن ازاکالبد تنها و یا ذهنیـت تنهـا گفـت و    
  کند. کالبدي بررسی می-ذهنی

  ی (روش تحقیق)شناس مراحل گونه
بر سه مرحلـه اسـت: انتخـاب مکـان     مبتنی این روش 

شناسی بدون  شناسی. گونه (منطقه)، مقیاس و روند گونه
 هـا  سکونتگاهمعناست و در گردآوردن  انتخاب منطقه بی

کند  زیر نام منطقه باید تیزبین بود. مقیاسِ گونه تعیین می
ن و ... . شهرها بپردازیم یا روسـتا و سـاختما   هکه به گون

کاهشی (پیرایشـی) دارد تـا   -شناسی روندي قیاسی گونه
بندي  نخست با مقایسه به دسته .گونه/هاي پایه را دریابد

سپس در هـر دسـته بـا کاسـتن     و پردازد  موضوعات می
  یابد. ها الگو را درمی ها و پیرایش آن افزوده

  انتخاب مکان
ــ  ــه منطق ــق ب ــن تحقی ــان و   های ــهر اورام ــان، ش اورام

ي روستایی مریوان، کامیاران ها سکونتگاههایی از  قسمت
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. پـردازد  مـی  -ناحیه غـرب اسـتان کردسـتان   - و سروآباد
جغرافیـا، اقلـیم    شهرها و روستاهاي این منطقـه از نظـر  

فرهنگ، زبان، پوشش، بافت معماري  (سرد و مرطوب)،
ها را زیـر   ست که آنا ها شباهت  همین .... شبیه هستندو

آورد. با توجه به گسـتردگی منطقـه و    می نام منطقه گرد 
از  سـکونتگاه بیسـت   ، در مرحلـه اول ها سکونتگاهتعدد 

  انتخاب شد. سکونتگاهصد  میان یک
  بـا ایـن سـه معیـار اسـت:       هـا  سـکونتگاه انتخاب این 

بافـت بـا    دلیل بهسازمان میراث فرهنگی  همعرفی شد. 1
ــده)      ــی ش ــت مل ــا ثب ــی ی ــت مل ــال ثب   ،ارزش (در ح

یی که پژوهشگران در مقاالت بـه عنـوان   ها تگاهسکون .2
  انــد و داراي بافــت بــا هویــت معرفــی کــرده سـکونتگاه 

  ).1 (جدول شماره  سکونتگاهتاریخچه و قدمت  .3
  شناسی مقیاس گونه

از میان شهرهاي کوهسـتانی منـاطق غـرب کردسـتان     
  نبـود معمـاري تـاریخی در شـهرها، تنهـا شـهر       دلیـل  به
  

  
  
  
  
  
  هایافته

وساز و معماري بیش از  ساخت :تعامل با طبیعت )الف
. طبیعــت تنهــا در پیونــد اســتبــا طبیعــت  هــر هنــري

معماري  وتوپوگرافی نیست، بلکه اقلیم و نور نیز هست 
ي هـا  ویژگـی دهـد. از  هنري به آنها پاسخ میهر بیش از 

تعامـل کامـل بـا     ي کردسـتان هـا  سکونتگاهفرد  منحصربه
ز شــرایط اقلیمــی و نــور پــذیري کامــل اتأثیر طبیعــت،

 ،اقلـیم  تأثیر. به استعنوان یکی از عوامل مهم اقلیمی  به
  در مناطق اورامـان و کامیـاران بسـیار    ها سکونتگاهبافت 

اورامان مطالعه شد که هنوز معماري پیشـین خـویش را   
ــه  ــه نمونـ ــهري). بقیـ ــان  دارد (مقیـــاس شـ ــا از میـ هـ

ایی). ي روستایی انتخاب شد (مقیاس روسـت ها سکونتگاه
هاي معماري در روستاها بر بنیاد قدمت و انتخاب نمونه

تنوع شکل است (مقیـاس سـاختمانی). جـدا از مقیـاس     
شناسـی در مقیـاس    شهر و روستا و بنـا در رونـد گونـه   

   .انجام شده استمصالح و بافت هم پژوهش 
  شناسی روند گونه

شـود کـه    بندي بناها آغاز مـی  شناسی با رده روند گونه
شبیه غربال کردن است و در نهایـت بـه شـناخت    کاري 

  رسیم. هاي پایه می گونه یا گونه
ــق داده ــن تحقی ــد   در ای ــک ص ــان حــدود ی ــا از می ه

کوهستانی منـاطق غـرب کردسـتان بـا روش      سکونتگاه
 .پیمایش میدانی گـردآوري و دسـته بنـدي شـده اسـت     

هاي سـه بعـدي ترسـیم و مـورد     ها و مدل سپس کروکی
  .است پژوهی شده

  
  
  
  
  
  
 

میـزان   ،یی از سـروآباد هـا  بخـش متراکم و در مریـوان و  
شود. یکی از نکات مهـم در طراحـی کلیـه     تراکم کمتر می

سـت. ایـن   ا فضاها در تمامی طبقات تو در تو بودن فضاها
 کشـیدگی ي ادار ،هـاي اورامـان و کامیـاران   فضاها در گونه

ـ  در و )خطـی غربـی (  –شرقی  کشـیدگی ایـن  منـاطق   هبقی
ـ  مـی  شـکل)  Lپالن مربعی یـا  ( کمتر دیوارهـاي  ا باشـد. ب

نوسـان درجـه حـرارت در     متـر)  یسـانت  70تا  55(ضخیم 
ــا نســبتاً کــم اســت . )Ghobadian, 2015: 15( داخــل بن

ــوهاي کوچــک  ــیار قــدیمی    بازش ــه هــاي بس ، در نمون

ها سکونتگاه اماناور کامیاران   
 دزلی کماله هجیج بلبر رواره شهر اورامان هرسین تنگی سر پالنگان دوالب

 0.4 0.7 0.7 0.6 0.6 0.7 0.5 0.4 0.8 0.6 درصد ابنیه قدیمی

ها سکونتگاه  مریوان سروآباد 
 بندول بالک انجیران گله وشکن پایگالن بوریدر ژنین گوشخانی ژان

 0.4 0.4 0.3 0.4 0.3 0.3 0.5 0.4 0.3 0.6 درصد ابنیه قدیمی
  

  .گانمأخذ: نگارند .هاي بررسی شده و بناهاي سنتی معرفی سکونتگاه. 1ج 
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 بـه  رو بنـا  گیـري جهـت  هاي داراي بـام مسـطح،  ساختمان
 کـم  ارتفـاع  بـا  و فشرده و هاي مکعبیفرم جنوب و شرق،

 بـر  اقلیمـی  شـرایط  تـأثیر  بـراي  هاییمثال )2.60تا  2.40(
ي طبیعـی  هـا  رنـگ است. اسـتفاده از   منطقه بومی معماري

ــا طبیعــت دارد و مصــالح طبیعــی   کــه همخــوانی کامــل ب
هـاي سـبز   (سنگ، الوار چوبی، گـل و خشـت) و پوشـش   

  است.نمونه کامل تعامل با طبیعت و اقلیم 
  

بـرخالف   منطقهمعماري این  توپوگرافی:تیپولوژیی و 
 بستر برايکردن  تسطیح و پاك دنبال بهمعماري مدرن که 

 از نمـادي  عنـوان  را بـه  ، توپوگرافیاستسازي ساختمان
 هـا  بلنـدي  و  یپسـت برچیـدن  کشد. می در آغوش همنطق

 مکـانی بـی  بـه  منجـر  است کـه  جهانی از تکنیک نمادي
بنـدي  ستـرا کـه   یلدرحـا . )Paterson, 1995( شـود  می

 سـاختمان  پلکـانی  سـبب فـرم  سایتی داراي توپوگرافی 
سـایت   "زدنشـخم "عمـل  بـه  اشاره ینوع به د وگرد می

 دتوانــ مــی نهــایی محصــول. (Frampton, 1981) دارد
 سـعی  نهایـت  در امـا  برگیـرد  در را هافرم از وسیعی طیف

 نـاظر  حـواس ادراکـی   کـردن  درگیـر  و معماري هویت بر
ـ  ینهمـ  گاه که تداش خواهد  در مشـابه  بـوي  یـا  بافـت ا ب

افتـد. در منـاطق غـرب     مـی  اتفـاق  مصالحی متفاوت قالب
ــتان دو  ــهکردس ــا  گون ــین ب ــورد زم ــت:برخ ــده اس در  ش

 کـردن  پلـه  پله از روشاست یی که شیب زیاد ها سکونتگاه
) 1 تصـویر شـماره  است ( شیب استفاده شده بنديسترا و

) سـکو نیـز ( منطقـه   باغبـانی  و کشـاورزي  ایـن شـیوه در  
ي هـا  سـکونتگاه همچـون   ،در سـایر منـاطق   .مرسوم است

ي سـروآباد کــه شــیب  هــا سـکونتگاه مریـوان و بخشــی از  
شود ولی با استفاده از زمین تسطیح می، استزمین کمتر 

هـاي مشـابه، طراحـی    با بافت و رنـگ و انـدازه   مصالح
 ي با تیپولوژي مشـابه ها سکونتگاهفضاها با مدول مشابه، 

 ین. بنـابرا )2 تصـویر شـماره  ( گیـرد  و منسجم شکل می

اي در  ي تخت و پلهها سکونتگاهباعث تنوع  ،عامل شیب
  منطقه شده است.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  تکنولوژي ساختمانب) 
هـاي بـومی   از معماران از تکنیک امروزه تنها معدودي

 ،از انـرژي  هـاي بـومی   سـاخته  .گیرنـد ساخت الهام مـی 
 و بـا منـابع محلـی    گیرنـد و  بهـره مـی   و سـبز  ترکارآمد

 .(Rashid, 2015: 46)اند  همخوانوهوا  جغرافیا و آب

 را هـا  سـکونتگاه  کـالن نگـاهی   دردر غرب کردستان 
 بناهـا  ممکـن اسـت   گرچه انگاشت هم به شبیه توان می

ـ  تک مقیاس در اما دآینظر  به یکسان و  انـدازه  فـرم و  ابن
  بسـیار  و متفـاوت  ا،هـ يگیـر تجهـ  و داخلـی  فضاهاي

  

بندي شیب زمـین در روسـتاي    تراس. 1ت 
    .منبع: نگارنده اول .ژان

 هاي اندازه و بافت با مصالح از استفاده. 2ت 
   .منبع: نگارنده اول .گلین روستاي در مشابه
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 هـاي  فرم تاریخ طول در ها سکونتگاهاند. در این  متنوع
 هـر  در ولـی  است شکل گرفته مسطح هايبام با مکعبی

 توسـعه  بـراي  را جدیـد  هايسازه فرهنگی -زمانی دوره
گیـري  ). شـکل 1393 (رحمانیان، اندگرفته خدمت به آن

یگر ایـن دو مکمـل یکـد    که ينحو سازه و معماري بنا به
کمـک   باشند به زیبایی فرم در بیرون و فضاهاي داخلـی 

ــرایط   ــت. ش ــوده اس ــایانی نم ــخت ش ــی س  و محیط
 از پرهیـز  سـبب  ،سـاکنین  دياقتصـا  هـاي تمحـدودی 
 کمتـرین  بـا  تـا  است یدهگرد ساخت فرایند در بیهودگی
 نیازهـاي  جوابگـوي  بنـا  تک مقیاس در بتوانند امکانات
 عـین  در بنـا  اتیـ یجز و هاقسمت نمایش باشد. ساکنین

کمک نمـوده   به زیبایی بناها نیز بنا کارکرد دادن به شکل
، هـا  ایـوان در  پوشـش سـقف   هم تنیـد هـ  است. شبکه به

تا دو طبقه با سنگ  گاه ،ايخشکه چینی دیوارهاي سازه
کـاري هنرمندانـه بـا تنـوع رنـگ و      تیشـه چینی منظم و 

با پوشـش گلـی    مصالح بومی، ساخت دیوارهاي مشبک
ي جداسازي دیوارهاي انباري، سـرویس بهداشـتی و   برا

ي مشبک در فضاهاي هـم چـون تنـور    ها پوششحمام، 
اســت ســازه و معمـاري   پیونـد  شــگرینمابـراي تهویـه،   

تفـاوت مصـالح و تعـداد     یطورکل ). به3تصویر شماره (
گردیـده کـه    ها سکونتگاهطبقات باعث تنوع در معماري 

  است. تهپی داش را دربندي مسکن تنوع گونه
  
  
  
  
  
  
  
  
  

توجه به شنوایی و بسـاوایی و بویـایی در کنـار     )پ
  ها) بینایی (مقیاس مصالح و بافت آن

معماري داراي ظرفیتی عظـیم بـراي تجربـه شـدن بـا      
هـایی غیـر از   تمامی نظام حسی انسان است یعنی حـس 

بینایی در درك معماري نقش دارند. جریـان هـوا،    حس
ـ  ها این ههم ،و بو اکوستیک، دماي پیرامونی مـا   هبر تجرب

  .گذارندتأثیراز فضا 
  هـاي دیگـري جـز حـس بینـایی      معماري باید با حس

ــم      ــا راسیونالیس ــاد ب ــن در تض ــه ای ــود ک ــز درك ش نی
ــرن    ــانس در ق ــه در دوران رنس ــت ک ــردورزي) اس (خ

شـروع شـد    انداز یا پرسـپکتیو پانزدهم با تأکید بر چشم
)Frampton, 1987: 384(.  

صالح بومی در اندازه، جنس، بافـت و گـاهی   کاربرد م
ي مریـوان  هـا  سکونتگاهمصالح عمده  ،رنگ متنوع است

در طبقه همکف سنگ و در طبقات باال خشت، کاهگـل  
تنهـا  را ي کامیاران و اورامان ها سکونتگاهو چوب است. 

هـاي چهـار   سـاختمان  یاند. حت با سنگ و چوب ساخته
. تجربه شده است اورامان احداث هطبقه سنگی در منطق

ها و حضور در مکان و لمس مصالح سخت و زبر سنگ
بسـاوایی را بـه میــدان    ، حـس هــانـرم و صـاف خشـت   

کـه از   پلکـانی خواند. راه رفتن در مسیرهاي متنوع و  می
فضاهاي باز و بسـته هـم چـون داالن، گـاه بـا دیـد بـه        

اندازهاي طبیعی همراه  و گاه نیز با دیدن چشم سکونتگاه
 شـود. سالمتی و غناي بصري را موجب مـی  است حس

 اي جریـان آب و نوون مچهاي طبیعی ههمیشه موسیقی
ی چـون  یهـا . موسـیقی رسـد  به گوش میپرندگان  آواي

خـزان   نیـز  بـام و  کاهگـل  و سـنگ  بـر  رفتن راه صداي
 مصالح خشت و کاهگل در حس بویایی تأثیر یا ندرختا

 خلق فردي  هب تجربیات منحصر آفتابی یا بارانی روزهاي
اغنـاي  امکـان   یطـورکل  ). بـه 1393، کنـد (رحمانیـان   می

در  بســاواییشــنیداري، بویــایی و دیــداري، هــاي حــس

 دیوارهاي چوبی، ستون به چوبی درگاه نعل اتصال. 3ت 
 مـدوالر  شـبکه  از استفاده ،)تیمان محلی زبان در(مشبک 

   .منبع: نگارنده اول .بازشوها در
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ي هـا  سکونتگاهدر  دیداريحس  يناغااما هست  جا همه
هــایی از  ون کامیــاران، اورامــان و بخــشمچــپرشــیب ه

  بیشتر است. منظرهگی  تنوع و گسترد دلیل به ،سروآباد
  نیمه باز و بسته (مقیاس بنا)ت) فضاي باز، 

از ویژگی معماري این مناطق تنوع فضاهاي بـاز و نیمـه   
و  هـا  ایـوان (بربـان)،   هاپشت بام بالکنها، بالکن .باز است

گـذران اوقـات    ،گفتگو، نشسـتن  ها جاي فضا ینها. احیاط
مراتـب از بـاز تـا     هسلسل. است امور روزانه زنانفراغت و 

 ).4 تصویر شماره(است بوده  توجه موردبسته 
  ییعنـوان حیـاط خانـه بـاال     استفاده از بام هر خانه بـه 

  
  
  
  
  
  
  
  

  (تطابق ذهن و عین) تعامل فرهنگث) 
اي غنـی از دانـش   مجموعـه  ،محلـی  -هاي بومینمونه

هـاي  طراحی، نوآوري و تکنیک ینهزم تنها در معماري نه
. در خـود دارنـد  هـاي نظـري   پایدار بلکه در دیگر زمینه

وضوح بافرهنگ و منطـق اجتمـاعی    محلی به يها حل راه
براي طراحی محـیط   .)Rapoport, 2005( هستند مرتبط

الزم اســت الگوهــاي اجتمــاعی و فرهنگــی را  مطلــوب
چاه آب مکانی است کـه جامعـه را    نمونهبراي . دریافت

کند زیرا اینجاسـت کـه مـردم هـرروز     شدت متحد می به
ــی ــات م ــد، یکــدیگر را مالق ــان را  مشــکالتکنن در می

احساس امنیـت   و رسیده، با همدردي به آرامش گذارده
ــی  ــاعی م ــد اجتم ــی از. )Doshi, 1985: 90( کنن  یک

  غـرب کردسـتان توجـه بـه     هي فرهنگی منطقـ ها ویژگی

منظري زیبـا بـراي    یريگ ها باعث شکلدر نوعی از گونه
ي هـا  سـکونتگاه مشاهده طبیعت و  جهتساکنان روستا 

ورودي  قسـمت  در ها ایوان. سکوها و ستشده ااطراف 
و ایـن   هـا بـام . نمایـد ها سرپناهی امـن فـراهم مـی    خانه
ـ  هم ها ایوان محـل   بـراي اهـل خانـه و هـم     ی اسـت محل

و  انتظاري براي کسی که به مالقات اعضاي خانـه آمـده  
نـاطق  م توان گفت عملکردي شبیه هشتی در معماري می

   ي جمعــــیهامرکــــزي ایــــران دارد. تنــــوع فضــــا
عامل مهمـی در معمـاري ایـن    باز،  یمهو فضاهاي باز و ن

  .استمناطق 
  
  
  
  
  
  
  
  

  

تعامالت اجتمـاعی در   فضاهاي جمعی براي گفتگو و
 هاي داراي بامِ حیـاط اسـت. ارتباطـات اجتمـاعی    نمونه

ون مچـ فراوان میان ساکنان سبب ایجاد عناصر مشترك ه
ي هـا  سـکونتگاه  اسـتفاده  قابـل هـاي مشـترك   داالن و بام

 شده است. مجاور براي کارهاي روزانه و گفتگو
 کـاربرد  منـاطق  ایـن  معمـاري  شـاخص  هـاي  ویژگیاز 

 کـه  اسـت  بیـرون  و درون فضـاهاي  در آبـی  رنگ گسترده
 بـراي  زیبـا  سـیمایی  طبیعـت،  بـا  کامل همخوانی بر افزون

ــده اســت.  ســکونتگاه ــه آفری ــا توجــه ب ــاطق ب ــن من  در ای
 ان در کوهسـتان نسـبت  توپوگرافی زمین، نقش بصري آسم

هـاي   سـرباالیی بـا  کـه   هموار بیشتر اسـت. چـرا   نواحی به
بـه سـمت بـاالي تپـه هـا و نـوك        هـا  بیشـتر نگـاه   ،شدید

القـاي حـس آرامـش     ).52: 1393 هاسـت (معماریـان،   قله

  .منبع: نگارنده اول .هاي کردستانهایی از انواع فضاي هاي جمعی در سکونتگاه نمونه. 4ت 
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رنـگ   .)52،همـان ( نتیجه کاربرد گسترده رنگ آبـی اسـت  
والً بعد معنوي کـه بـراي سـاکنان دارد معمـ     دلیل بهسبز نیز 

 .رود به کار می بیرونی و درونیدر بخشی از فضاهاي 
و مراسـم   هـا عامل مهم فرهنگی دیگر برگزاري جشن

 و جشــن پیرشــالیار، کومســاي .اســت مــذهبی مختلــف
هـاي بـزرگ صـورت    کـه سـالیانه در گردهمـایی    نوروز

باعث صـمیمت و سـرزندگی بیشـتر سـاکنان      و گیرد می
وحدت و انسجام  . این یکپارچگی به وضوح درشود می

معمـاري و ارتبــاط تنگاتنـگ بــین همسـایگان مشــاهده    
منـاطق بـا طبیعـت     گردد. انس همیشگی ساکنان این می

ي شـاد و ایجـاد   هـا  رنـگ  کاربسـت گیري در چشم تأثیر
هــاي کــردي، مراســم آیینــی، نقــوش و  تنــوع در لبــاس

 ي هنرهاي سنتی هم چـون قـالی و گلـیم داشـته    ها رنگ
  .)75: 1392 (زارعی، است
استفاده گسـترده   ها سکونتگاهدیگر این  يها ویژگیاز 

  در محل بازشوها و بام است. انواع گلاز 
  هاي ساختمانی گونه

 و مقایســه هــا بــراينمونــه، پــالن برداشــتپــس از 
 قـرار  هم کنار هایی براي بررسیولجد بهتر در شناسایی

بـا تطـابق عوامـل     بنـا چهـار گونـه    پایان. در دندش داده
 2در جــدول شــماره  د.شــشناســایی  بــدي و ذهنــیکال

شناسی آمده است. بناها از چپ به  اي از روند گونه نمونه
سـمت   .انـد  تاریخ سـاخت قـرار گرفتـه    اساس برراست 

 تر است. راستی قدیمی
بیشـترین فراوانـی را در منـاطق     گونـه،  یـن گونه اول: ا

ــرم مکعــب  ــان دارد. داراي ف ــاران و اورام  پرشــیب کامی
طبقـه بـا مصـالح سـنگ       ل و معموالً در دو و سهمستطی

ایـن   .شـود و چوب احداث می (گاهی با اندود کاهگل)
بـه عنـوان حیـاط     زیرینبناي  بامو از  ندارد گونه حیاط
ها ایـن فضـاي جمعـی بـه     کند. در برخی باماستفاده می

و  شـده کـه داراي کـاربرد میـدان     هستندقدري گسترده 

د. گـرد  مـی انه و فصـلی  هـاي سـالی  محل برگزاري جشن
تعامل با طبیعت در ایـن گونـه بـه سـه صـورت شـکل       

 هـا و پوشـش سـبز در   . استفاده از انـواع گـل  1: گیرد می
(اســتفاده  بیرونــی و درونــیمحــل بازشــوها در فضــاي 

. اسـتفاده  2مناسب از ضخامت زیاد دیوارها) و ایوان ها 
(تــوت، انگــور و گــردو) در محــل     از درختــانبومی

. استفاده 3 اندازي)(کاربرد مناسبی جهت سایه ها ورودي
. نــوع برخــورد بــا از بازشــوهاي بــا رنــگ ســبز و آبــی

ــه   ــه، پل ــن گون ــایت در ای ــوگرافی س ــردن  توپ ــه ک و  پل
در  کاررفتـه  بـه بندي زمین است. تکنولوژي بـومی   تراس

ــا ــه نی ــت و   گون ــژه اس ــود وی ــوع خ ــاي  در ن دیواره
ده چــین ســنگی (کــه از معــادن اطــراف تراشــی  خشــکه

شود؛ مصالح بومی) تـا سـه طبقـه بـدون اسـتفاده از       می
(در زبـان محلـی   باال رفته است. کاربست چـوب   مالت

  دیمک) از درختان بـومی در نمـاي دیوارهـا بـه انتظـام      
رج دیوارها و کاهش نیـروي کششـی کمـک مـی کنـد.      

گونه استفاده از مـدول پایـه در    دیگر این هویژگی برجست
سانتیمتر) و ابعاد فضـاهاي درونـی    40ساخت بازشوها (

صورت تودرتـو و   گونه، فضاهاي داخلی به است. در این
که درخور اقلیم بسـیار سـرد منطقـه     گیرد میخطی قرار 

هـاي اورامـان طبقـه     ). در نمونـه 5است (تصویر شماره 
  ري دام بـوده اسـت   زیرین کـه درگذشـته محـل نگهـدا    

کـم  شـود، دسـت  عنوان انبار استفاده می و اکنون بیشتر به
قرار دارد. فضاهاي اصـلی   تر از سطح گذریک متر پایین

ــز، ه ــنی ــوانمچ ــیمن (دی ــاب   ون نش ــه آفت ــه)، رو ب   خان
هالچه (بـراوان) و سـرویس و    مانندو فضاهاي خدماتی 

گیرنـد.  حمام در ضلع شمالی و پشت به کـوه قـرار مـی   
  دیوارهاي خشکه چـین سـنگی (حـس المسـه) همـراه      

غنـاي   ها سکونتگاهکل  دید از ایوان و فضاهاي درونی به
 ،گونـه  کامل حسـی بخشـیده اسـت. نـوع معمـاري ایـن      

  برونگرا است.
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گونــه اول: مکعــب 
مســتطیل شــکل بــا 

 –گی غربی  کشیده
ــام  شــــرقی، از بــ

ــای ــرین  ههمسـ زیـ
ــه ــاط   ب ــوان حی عن

  استفاده می کنند.
  

   
 
 
 
 
 
 
 

ــرم   ــه دوم: فـ گونـ
پلکـانی بــا سلســله  
ــب از ورودي  مراتـ
به هالچه و اتاق. از 
بام طبقه زیرین بـه  
ــاط   ــوان حیــ عنــ

  کند. استفاده می
  

   

ــن   ــوم: ای ــه س گون
گونه در منـاطق بـا   

چـون   شیب کم، هم
مریوان و سـروآباد  
بیشترین فراوانی را 
دارد. حیاط و ایوان 
ــري  سراســـــــــ

ــم ــرین  چشـ گیرتـ
ایـن گونـه    ویژگی
  است.

   

گونه چهـارم: ایـن   
گونــه کــه حیــاطی 
ــه   ــک در طبق کوچ

ــام ــاطی اول و ب حی
در طبقــه دوم دارد  
گویی ترکیبی است 

هاي دوم و از گونه
ــه   ــن گون ــوم. ای س

"L" شکل است.  

   

  گان.منبع: نگارند .هاي بررسی شده ناي از پال نمونه. 2ج   
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ــن  ــه دوم: ای ــه گون ــدون    ،گون ــه اول ب ــون گون   همچ
کـه طبقـه اول    طـوري  ، بهپلکانیاط است اما به شیوه حی
گونـه   با این تفاوت که در این ،کندعنوان حیاط کار می به

هـا و معمـوالً   بام خصوصی است. قرارگیري انـواع گـل  
(نقش باغچـه) در بـام طبقـه اول و رنـگ      درخت انگور

ــت      ــا طبیع ــل ب ــی در تعام ــش مهم ــوها نق ــبز بازش   س
ایـن حیـاط محـل گفتگـو،      کنـد. گونه بـازي مـی   در این

نشستن و گذراندن اوقات فراغت و تعامالت اجتمـاعی  
  ســاکنان اســت. دیــد مناســب از بــام بــه طبیعــت       

بـام،   هبخـش باغچـ  ي اطراف و بوي فـرح ها سکونتگاهو 
پاسخگوي حس بینایی و بویـایی اسـت. تفـاوت دیگـر     

  اول از  هنـوع مصـالح اسـت کـه معمـوالً طبقـ       ،گونه این
دوم از خشــت (مصــالح بــومی).  هو طبقــ ســنگ اســت

کاهش وزن مصالح بـار وارد بـر طبقـه زیـرین را کمتـر      
  مربـع شـکل و فضـاها     ،گونـه   کند. فرم پالن در ایـن  می

در سازماندهی غیرخطی و تودرتو قـرار دارنـد (تصـویر    
ــماره  ــاق 6ش ــیمن و ات ــاب  ). نش ــه آفت ــواب رو ب    و خ

   بــام، آشــپزخانه، هالچــه، انبــاري و ســرویس در جبهــه 
کـف کـه در گذشـته محـل     شمالی قرار دارند. طبقه هـم 

بسـیاري   روستاهاي نگهداري دام و علوفه بوده اکنون در
صـورت   گونه به است. معماري اینشده تبدیل انباري  به

 برونگرا است.
گونه در مناطق با شـیب کـم، همچـون     گونه سوم: این

ــترین فراوانـــی را   ــوان و ســـروآباد، بیشـ   منـــاطق مریـ
 یرترین ویژگــیمگیــاط و ایــوان سراســري چشــدارد. ح

  بــا اســتادي تمــام  هــا ایــوانگونــه اســت. ســاخت  ایــن
  است. معموالً دو تیر اصـلی کـه یکـی بـر دیـوار اسـت       

هـاي درهـم   ها کـار نگهـداري شـبکه   و دیگري بر ستون
ــد ــر   هتنی ــی را ب ــاي فرع ــده تیره ــش   عه ــد. پوش   دارن

  اسـت.   نیز تیرکـوبی و بـا انـدود کاهگـل     ها ایوانسقف 

  دوم خشـــتی اســـت   هاول ســـنگی و طبقـــ  هطبقـــ
  ).7(تصویر شماره 

  بافت چـوب و سـنگ و دیوارهـاي خشـتی، دیـد بـه       
ــواس را      ــه، ح ــراف در ایــن گون ــاط و اط    اشــباعحی

  گونـه اسـت: نشـیمن و خـواب      کند. قرار فضاها ایـن می
   رو به حیاط، خواب دوم و آشـپزخانه در ضـلع شـمالی   

ــوالً در حیـــ   و ــرویس معمـ ــوان  اط. سـ ــله عنـ   سلسـ
ــه ــه درون فضــاي نیم ــاز از نیم ــن ب ــودن ای ــرا ب ــه  گ   گون

   هـا  ایـوان حیـاط، پوشـش سـبز     هدرختان میو نشان دارد.
  و مصــالح بــومی تعامــل مناســب بــا طبیعــت را ســبب  

  شده است.
هـا  این گونه بیشترین مساحت را نسبت به سایر گونـه 

  ).8دارد (تصویر شماره 
  

  حیـاطی کوچـک در طبقـه    گونه کـه   گونه چهارم: این
ــام ــی   اول و ب   حیــاطی در طبقــه دوم دارد، گــویی ترکیب

شـکل   "L"گونـه   هـاي دوم و سـوم. ایـن   است از گونـه 
است. حیاط و بام این گونه موجـب تنـوع معمـاري آن    
شده است. ایـن گونـه در بسـتري بـا شـیب کـم دیـده        

شود. معموالً فضاهاي خدماتی (آشپزخانه، سـرویس   می
خـواب   و نشیمن و اتـاق  گیرد میکنج قرار  و هالچه) در

  کـف انبـار اسـت.    اصلی رو به حیـاط و بـام. طبقـه هـم    
 محـــل. 1: دارد کردبــالکن ســه کــار    ایــن گونــه   در

ــک ــردي)،   خش ــاورزي (عملک ــوالت کش ــردن محص   ک
. باغچه کوچک. تعـداد طبقـات   3. گردهمایی خانواده، 2

این گونه دو تاست که از سنگ یا خشت یا ترکیب ایـن  
 شود.دو ساخته می

تنوع رنگ و بافت مصالح سنگی و منظر بام حواس را 
خواند. معماري این گونه نیمـه برونگـرا    به زیبایی فرامی

  ).9(تصویر شماره  است
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  گان.منبع: نگارند .و ارتباط فضاهاي داخلی در گونه سوم دهنده همراه عناصر تشکیل پالن به. 8 ت  

  گان.منبع: نگارند .دهنده، بام همسایه و ارتباط فضاهاي داخلی در گونه اول همراه عناصر تشکیل پالن به. 5ت 
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تان: در تحلیل معمـاري معاصـر منـاطق غـرب کردسـ     
هـاي  حالی که عناصر با ارزش معماري همراه تکنولوژي
 بخـش بومی در کنار تکنولوژي و مفـاهیم معاصـر الهـام   

مناطق  ي روستایی و شهري اینها سکونتگاهنوآوري در 
ــه ،اســت ــاطق خــالی    ن ــن من ــا فضــاهاي شــهري ای   تنه

ــا ورود معمــاري  ا گــر از بناهــاي منطقــه اســت بلکــه ب
 هـا  سـکونتگاه وي معمـاري ایـن   هویت به شهرها الگ بی
ــه ــی   ب ــت. ب ــابودي اس ــرعت در حــال ن ــه س ــوجهی ب   ت

ــت   ــیم از باف ــگ، ســیما، بســتر ســایت و اقل ــاي فرهن   ه
اسـت. مصـالح ناهماهنـگ،     زدایـی کـرده  جدید هویـت 

ــا ســیماي  ــدون تناســب ب   بصــري و  ســاخت بناهــاي ب
روحـی را   کالبدي و نبود فضاهاي متنـوع، معمـاري بـی   

  ارش پژوهشــگران از رشــد   پدیــد آورده اســت. گــز  
هویــت و تخریــب بناهــاي  هــاي بــیســاخت ســاختمان

  بــاارزش حکایــت دارد. دوري از الگوهــاي بــومی و     
ــازمان     روي ــط و س ــد، رواب ــاي جدی ــه الگوه   آوردن ب

  فضــایی واحـــدهاي مســکونی را دگرگـــون کـــرده و   
   باعـث ناهمـاهنگی آن بــا نیازهـاي زیسـتی روســتاییان     

). متأسـفانه در فضـاهاي   1388است (سرتیپی پور،  شده
  گرایـی نیسـت تنهـا     شهري این مناطق نشـانی از منطقـه  

  شــاید بتــوان بــه هتــل و مســجد جــامع شــهر اورامــان  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

اشاره کرد کـه صـرفاً در آن مصـالح بـومی (سـنگ و      
  است. رفته کار چوب) و تکنولوژي نو به

  
  نتیجه

ي اهـ  سـکونتگاه هاي قبلی هدف از بررسی در پژوهش
ــتایی     ــت روس ــا هوی ــوي ب ــه الگ ــتر ارائ ــتان بیش   کردس
ــل      ــر عوام ــد ب ــت. تأکی ــوده اس ــی ب ــعه آت ــراي توس   ب

ــی ــر  کالبــدي، ب ــل غی ــه ســایر عوام ــوجهی ب ــدي  ت   کالب
  اعتنـایی بومیـان   و نیازهاي جدید سـاکنان از دالیـل بـی   

  هاي اخیر بیشـتر بـه تقلیـد    ها است. در سالبه این گونه
  بنـابراین در   انـد سـاخته هویـت شـهري    از الگوهاي بـی 
اي شناسـی، گونـه   استفاده از مفاهیم گونه این پژوهش با

   همعمـــاري بـــر بنیـــاد الگوهـــایی از معمـــاري منطقـــ
ذهنـی،   –غرب کردستان، بـا همـان سـاختاري کالبـدي     

ــون را در    ــته و اکن ــان گذش ــد می ــه پیون ــی شــد ک   معرف
  اقلـیم بـر فـرم     تـأثیر خود دارد. الزم به توضیح است که 

  هـا، شـیب سـایت، مصـالح بـومی      ارتفاع و جانمـایی  و
انـد.  بوده ها سکونتگاهگیري و طبیعی عوامل اصلی شکل

ــیاز  ــا ویژگ ــت،    ه ــه طبیع ــه ب ــاري عالق ــن معم   ي ای
  کاشت گسـترده گـل و درختـان میـوه و قرارگیـري بـر       

  سـت. نیـاز سـاکنان   شیب بادید به طبیعت و سایر بناهـا 
   

  گان.منبع: نگارند .ونه سومو ارتباط فضاهاي داخلی در گ دهنده همراه عناصر تشکیل پالن به. 9ت 
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هـواي   اسـتراحت در  به فضاهاي جمعی براي گفتگـو و 
بــاز را  فضــاهاي نیمــه ،زنانــه هخنــک و کارهــاي روزانــ

کـه   عنوان فضاهاي جمعی برگزیـده اسـت. فضـاهایی    به
بودن دید  ايبا شیب و پله ها سکونتگاهخوانی  هم دلیل به

ــترده ــد.گس ــل  اي دارن ــواع گ ــت ان ــايکاش ــومی و  ه ب
فضـاهاي داخلـی    یی ازهـا  بخـش آمیزي بازشوها و  رنگ

سبز براي آرامش بیشتر  رها و دیوارها با آبی وون دمچه
البته بخشی از ساکنان نیـز رنـگ سـبز را بـه      .است بوده
هـایی کـه داراي    داننـد. الگـو  هاي معنوي مرتبط می جنبه

تنهــا در  عناصــر اصــیل و باهویــت معمــاري هســتند نــه
گیـري  بلکه در شـکل  طراحی معماري باهویت روستایی

نـد  توان مـی هاي شـهري نیـز   گرا در فضـا معماري منطقه
ــاري  ــند. ک ــاران باش ــاي معم ــیاري از   راهنم ــه در بس ک

ارزشمند مانند هند و ژاپـن   معماري هکشورهاي با گذشت
ي فرهنگی و کالبدي ها ویژگیتطابق  بنابراین .است شده

این سـکونت گـاه وجـود داشـته اسـت.       گیري در شکل
بـه حفـظ ایـن فضـاهاي      از این الگوهـا  کنندگان استفاده

 اند. گسترش مساحت جمعی و مصالح بومی اشاره داشته
ــد در ســازه  ــوژي جدی ــه فضــاها و اســتفاده از تکنول   ک

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هماهنگی بافت را برهم نزند خواسته بیشتر ساکنان در 
  هاي جدید است. ساخت سکونتگاه

 فضـاهاي  بررسی نگارندگان نشان داد توجه بـه انـواع  
تنـوع   بام حیـاط)،  الن وبربان، بانیجه، تراس، دا(جمعی 

خـارج هماهنـگ بـا طبیعـت      رنگ در فضاهاي داخل و
وحدت سیما، تعامل با طبیعت، توجه  منطقه، تناسبات و

 هـاي  ها در کنار توجه به دیدن و تکنولوژي به انواع حس
د راهنماي طراحان توان میجدید هماهنگ با بافت منطقه 

  مناطق باشد. در این
بنـا   معماري در مقیـاس  هناین پژوهش چهار گو هنتیج

ـ نشان می ها سکونتگاهرا در این  کـه   نخسـت  هدهد. گون
اسـت و   فراوانی بیشتري دارد، مکعـب مسـتطیل شـکل   

دوم نیـز   هگون طبقه بلندا دارد. بدون حیاط که معموالً سه
ایـن دوگونـه    اسـت. معمـاري   پلکـانی حیاط ندارد امـا  

پیشین  هاز دو گون سوم ههاي گونبرونگراست. ساختمان
  با حیاطی بزرگ. ،دنبزرگتر
شـکل اسـت و حیـاطی کوچـک و      "L"چهارم  هگون

مه برونگرا ویژگـی ایـن دوگونـه    فرعی دارد. معماري نی
  ).3است(جدول شماره 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فضاهاي اصلی  شیب و بنا  اندازه و ابعاد  

ــه  گونـ
  اول

در این گونه مساحت متوسط هر طبقه 
ــا   120 ــوالً دو ت ــت. معم ــع اس مترمرب
هـا   طبقه ارتفـاع دارد. ارتفـاع اتـاق    سه
ها نصف مسـاحت دیـوار    و پنجره 2.4

  است.
  اول در دل زمین جاي دارد. هبقاند، ط اي ساخته تند، پله دلیل شیب به  

  بام حیاط: بام همسایه حیاط است و عمومی.
هاي بـه   و تاقچه 4.9در  2.9جنوبی است با میانگین ابعاد  هاتاق: در جبه

  گذارند. ها گلدان می متر. کف پنجره سانتی 40عمق 
  تنور: معموالً بیرون از خانه و مشترك است.

  هاي قیري) خیراً پوششپناه با پوشش کاهگل (ا بام: بی جان

ــه  گونـ
  دوم

در این گونه مساحت هر طبقه حـدود  
اول  همترمربع است، دوطبقه؛ طبق 100

از سنگ و طبقه دوم از خشت. ارتفاع 
 است. 2.4ها  اتاق

  
  

  

اول در دل زمـین جـاي دارد. در    هچون شیب زمین نسبتاً تند است طبقـ 
  زمستان گرم است و در تابستان خنک.

اول بالکن بزرگی است که بانیجـه نـام دارد؛    هشی از طبقفضاي باز: بخ
محل گفتگو، نشستن و گذراندن اوقات فراغت و تعـامالت خـانوادگی   

  است.
  هالچه: فضاي میان ورودي و اتاق اصلی است.

هـا بیشـتر    حیـاط، پنجـره   هایی به جنوب و دسترسی به بام اتاق: با پنجره
  سبز رنگ است.

  گیرد. ع شمالی و سمت کوه قرار میآشپزخانه: با انبار در ضل
  هاي قیري) پناه با پوشش کاهگل (اخیراً پوشش بام: بی جان

  .معرفی فضاهاي اصلی ها و شیب سکونتگاه بررسی. 3ج   
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  تشکر و قدردانی
ــروري ــت ض ــگاه از اس ــالمی آزاد دانش ــه و اس    کلی

 تحصــیل مــدت طــول در کــه صــاحبنظرانی و اســتادان
 واحـد  مهندسی دانشکده در ادکتر دوره در اول نویسنده
ــدان ــا زاه ــایی ب ــی و راهنم ــان همراه ــهیل ش ــر تس    گ

   همچنــین. گــردد تشــکر انــد بــوده پــژوهش ایــن انجــام
   ولئمسـ  نویسـنده  بـا  مـرتبط  هاي قسمت است ذکر قابل

   انجـام  زابـل  دانشـگاه  مـالی  حمایـت  بـا  تحقیـق  این در
  .است شده

  UOZ-GR-9517-11: گرنت شماره
  

  نوشت پی   
1. Nooraddin, Hoshiar 
2. Hosseini, et all 
3. Rashid, Mamun 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  منابع فهرست  
)، تحلیلـی از معمـاري   1389حبیب، فـرح؛ حسـینی، اکـرم. (    -

، نشریه هویـت  شدن  یجهانمعاصر ایران در رویارویی با پدیده 
  .29-38 صص شهر، شماره ششم،

نقشـه اقلیمـی    هیـ ته )،1394ی؛ حـاتمی، ایـرج. (  علـ  حنفی، -
 فصـلنامه  کردستان با استفاده از سیسـتم اطالعـات جغرافیـایی،   

  .24-27، صص 77 پژوهشی سپهر، شماره-علمی
 شناسی مسکن روسـتایی،  گونه)، 1394( .محمدرضا خداداي، -

  اول: تهران. چاپ بنیاد مسکن انقالب اسالمی، انتشارات
)، 1393محسـن. (  فیضی، هاشم؛ نژاد، هاشم یاسر؛ ن،رحمانیا -

 گرایـی  منطقـه  اصـول  با اورامانات منطقه بومی معماري تحلیل
ي نـوین  هـا  روشالمللـی   کنفرانس بـین  فرامپتون، کنت انتقادي

 ، تهران.گرا نیزمطراحی و ساخت معماري 
)، آثـار فرهنگـی باسـتانی و تـاریخی     1392( .زارعی، ابراهیم -

  تان، تهران: نشر سبحان نور.استان کردس

  فضاهاي اصلی  شیب و بنا  اندازه و ابعاد  

گونه 
  سوم

 220مساحت متوسط هر طبقه 
مترمربع است؛ دوطبقه. ارتفاع 

    2.5ها  اتاق
 

 هشیب زمین کند است مساحت طبق چون
  پیشین است. هاول بیشتر از دو گون

  

  حیاط اصلی: درخت دارد و باغچه.
 حیاط. هتنور: معموالً در گوش

 هاي قیري) پناه با پوشش کاهگل (اخیراً پوشش بام: بی جان
  آشپزخانه: کنار ورودي؛ به هالچه راه دارد.

  هاي عمیق. با تاقچه اتاق: رو به حیاط
باز: ایوان چوبی که در تابستان جاي نشستن، خوردن و خوابیدن است. نیمه 

اي از طبیعت کرده  ها و مصالح بومی مکان را تکهدرختان میوه و سبزي ایوان
  است.

هم دلنشین است براي   پایین آبریزگاه است و انبار؛ غروب هفضاي باز: در طبق
  نند.ک محل خشک می  نشستن و محصوالت کشاورزي را در  این

گونه 
  چهارم

 180مساحت متوسط هر طبقه 
مترمربع است؛ دوطبقه. ارتفاع 

    2.5ها  اتاق
  

طبقـه اول   زمین شیب چندانی نـدارد. ارتفـاع  
مسـتان  زاست، به گرمایش در  2.2تا  2.1بین 

  کند. کمک می

  حیاط فرعی: جاي دام است.
  اول بالکن کوچک (بانیجه) است. هفضاي باز: بخشی از طبق

  قرار دارد. Lفرم  هبا انبار معموالً در گوش انه:آشپزخ
 هاي قیري) پناه با پوشش کاهگل (اخیراً پوشش بام: بی جان

  
  .معرفی فضاهاي اصلی ها و شیب سکونتگاه بررسی. 3ادامه ج 
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)، ســیماي میــراث فرهنگــی 1388یم. (محمــدابراهزارعــی،  -
: اداره کل آموزش و انتشارات سـازمان میـراث   ، تهرانکردستان

فرهنگی کشور.
)، 1391(منـوچهر. امیـد؛ فـروتن،   ؛ دژدار،محمـددانا سـالم،  -

و معمـاري تعامـل بررسـی دررویکـردي  :انتقاديییگرامنطقه
شـهري: توسـعه  وپایـدار معماريملیهمایشفرهنگی،بستر

 .تهران
ــور، محســن.ســرتیپی - ــ بیآســ)، 1388(پ ی معمــاري شناس

ي سکونتگاه مطلوب، تهران، بنیاد مسکن انقالب سو بهروستایی: 
اسالمی: انتشارات شهید بهشتی.

ی،چنـد جهـان   يدر دنیايمعمار)،1387. (درضایحمان،یشا -
 .129-132صص ره دوم،، شماهنر هفصلنام

)، کــاربردي 1395طوســی، مــریم؛ فــیض آبــادي، محمــود. ( -
منطقه

 
گرایی در معماري معاصر ایران با تحلیل معماري معاصـر   

المللـی   کشورهاي اسالمی، مجموعه مقاالت سومین کنگره بـین
هاي جدید در معماري و شهرسازي، تهران.افق

ــان، غالمحســین. ( - ــانی نظــري )، ســیري در 1384معماری مب
معماري، انتشارات سروش دانش، تهران

)، گونـه و   1393معماریان، غالمحسین؛ طبرسا، محمد علی. ( -
، 6شناسی در معماري، معماري و شهرسازي ایران، شماره گونه

 .103-114صص 
مهـدي. غالمحسـین؛ عظیمـی، سـیروان؛ کبـودي،   معماریان، -
هاي ابنیه سنتی  هی کاربست رنگ آبی در پنجرابیشهیر)، 1393(

مســکونی (نمونــه مــوردي: ابنیــه مســکونی اورامــان)، نشــریه   
 .46-60صص ، 3ي معماري اسالمی، شماره هاپژوهش

ــدوي - ــژاد، مه ــدجوادن ــعادتمحم ــا. ؛ س ــو، پری )، 1390(ج
اسـالمی، نمونـه   کشـورهاي معاصـر معمـاري درگراییهویت
معمـاري يهـا پـژوهش سـعودي، فصـلنامه   عربسـتان : موردي

 .75-92صص ،3سالمی، سال اول، شماره ا
)، تعامـل   1392جـواد؛ جعفـري، فاطمـه.(   نژاد، محمـد مهدوي -

در معمــاري معاصــر، شــدن یجهــانیــی و گرامنطقــهو تقابــل 
ي معماري اسالمی، سـال اول، شـماره اول،   هاپژوهشفصلنامه 

 .59-74صص 
)، بازشـناخت 1392(؛ سلیمانی، سـارا. نیالدصالحموالنایی،  -

کشـور،   غـرب درایرانیبومیمعمارياصیلهویتهايمؤلفه

ــه ــاننمون ــوردي: اورام ــازي   م ــتان، معمــاري و شهرس کردس
 .115-127صص ، 17، شماره شهررانیا

مدیریت)، ضرورت1390(شیرین.زاده، محمد؛ طغیانی،نقی -
، 9شـماره شهري، هویت شـهر، فضاهايدرهویتیهايبحران
 .73-82صص

)، معماري با 1387. (نیالدصالحیی، ناژاد، هاشم؛ موالنهاشم -
سـاختاري ویـژه در   -هاي روستایینگاهی به آسمان، سکونتگاه

)، نشـریه هنرهـاي   کردسـتان معماري روستایی زاگرس (منطقه 
 .17-26، صص 36زیبا، شماره 

- Doshi, B. V. (1985), Cultural Continuum and 
Regional Identity in Architecture, originally published 
in Regionalism in Architecture, pp 87–91. 
- Ghobadian, V. (2015), Shape of Sustainable Houses 
in Iran: A Climatic Analysis, Journal of Natural 
Sciences, No.3. 
- Ghobadian, V. (1996), Analyzing Iran’s traditional 
structures from a cliamtes perspective. Tehran, Iran: 
Tehran Univerdity press. 
- Hosseini, E; Mursib, G. and Nafida, R. (2012), 
Design Values in Traditional Architecture: Malay 
House, International Seminar on Vernacular 
Settlements, April, 19-21 
- Frampton, K. (1981), Towards a Critical 
Regionalism: Six Points for an Architecture of 
Resistance. In the Anti-Aesthetic Essays on 
Postmodern Culture, edited by Hal Foster. Seattle: Bay 
Press. 
- Frampton, K. (1987), Ten Points on an Architecture 
of Regionalism: Architectural Regionalism: Collected 
Writings on Place, Identity, Modernity and Tradition: 
Vincent B. Canizaro, editor, Princeton Architectural 
Press, New York, pp 375-385. 
- Kasmaei, M. (1993), Climate zoning in Iran, housing 
and residential environments. Building and housing 
research centre, Tehran, Iran. 
- Nooraddin, H. (2012), Architectural Identity in an 
Era of Change, Developing Country Studies, No.10  
- Pourvahidi, P. (2010), Bioclimatic Analysis of 
Vernacular Iranian Architecture. Gazimagusa, North 
Cyprus: Eastern Mediterranean University. 
- Paterson, S. (1995), Critical Analysis of "Towards a 
Critical Regionalism" by Kenneth Frampton. 
- Rapoport, A. (2005), Culture, Architecture, and 
Design, Architectural and Planning Research Book 
Series, Locke Science Pub. Co, Chicago. 
- Rashid, M. and Ara, D. R. (2015), Modernity in 
Tradition: Reflections on Building Design and 
Technology in the Asian Vernacular, Frontiers of 
Architectural Research, pp 46-55. 

48

- https://doi.org/10.22034/38.165.33


