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بررسی شناخت عوامل زمینه گرا در کالبد خانه ها و بافت کهن سنندج*
با نگاهی به ویژگی های عمارت وکیل الملک 

چکیده
بافت های کهن، دارای گنجینه ای بی بدیل و ارزش مندی هســتند که می توان با نگرشی نو به احیا و شناخت عوامل 
مهمی از جمله زمینه گرایی درآن ها پرداخت، تا عرصة حضور معماری غنی ایرانی را به چالش کشید، و نهایتاً به بازنشاندن 
مؤلّفه های معماری گذشته و تلفیق آن ها با معماری معاصر دست یافت. روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی، تاریخی- 
تحلیلی اســت که مبتنی بر بررسی های میدانی و مطالعات کتابخانه ای اســت. هدف این نوشتار، دست یافتن به عوامل 
زمینه گرای معماری، همانند دوره های پیشین و پرداختن به اصول و مؤلّفه های طراحی معماری آن ها و ارائه فضاهایی 
در تطبیق با کالبد زندگی امروزی است که می تواند تداوم و پیوند بین گذشته و حال را ممکن سازد. به همین منظور 
تحقیق حاضر در جهت ارائه مؤلفه های معماری استان کردستان نمونه های ارزشمندی در دوره مشخصی را مورد بررسی 
قرارداده و در ادامه، عمارت وکیل را که ازآثار دوره قاجاری اســت مورد مطالعه قرار داده که در آن اصول معماری 
ایرانی، بوم گرایی و درونگرایی کاماًل مشهود است. مساله اصلی پژوهش حاضر این است که، چگونه می توان با توجه به 
ویژگی های معماری مناطق کردنشــین و تأثیرات زمینه ای و فرهنگی که در ساخت خانه های این مناطق تأثیر گذاشته 
است و به بازآفرینی و شــناخت ویژگی های این مناطق پرداخت؟ با توجه به معماری بومی خانه های سنندج می توان 
بوسیله مؤلّفه های زمینه گرایی به بازتولید و احیای اصول و معیارهای خانه های آن دست یافت، همچنین در دوره معاصر 
ارائه معماری در بافت قدیم مبتنی بر ارزش های مناطقی از شهر سنندج امکان پذیر است. یافته های این پژوهش حاکی 
از عوامل زمینه گرا در زمینه طبقات، پالن، جهت باد، جهت و فرم پالن، نورگیرها و غیره در کالبد خانه های سنندج است.

واژگان کلیدي: معماری زمینه گرا، خانه، بافت کهن سنندج، عمارت وکیل.

المیرا بهمنی1، محمد مهدی گودرزی سروش2**، محمد ابراهیم زارعی3

1 دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاداسالمی واحد همدان، ایران

2 استادیار گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسالمي واحد همدان، همدان، ایران

2 دانشیار گروه باستانشناسی، دانشکده هنر و معماری دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، ایران

)تاریخ دریافت: 95/07/21                          تاریخ پذیرش: 95/11/18(

* این مقاله، برگرفته از پایان نامة کارشناسی ارشــد معماری تحت عنوان »رویکردی تحلیلی بر معماری کردســتان در جهت طرّاحی مجتمع 
مســکونی در بافت قدیم شهر سنندج(« می باشد که به راهنمایی دکتر محمد مهدی گودرزی سروش و مشاوره دکتر محمد ابراهیم زارعی که 

در دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان به انجام رسیده است.
** E-Mail: godarzisoroush@gmail.com
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مقّدمه
معمــاری در بافت های با ارزش می تواند بــه ظرفیّت هایی برای 
ترویــج فرهنــگ و تمدن تبدیــل گردد، طــرّاح با نگریســتن به 
ارزش هــای بومــی و زمینه می توانــد به خلق اثری مانــدگار و هم 
ســازگار در بافت های شهری بپردازند. فرهنگ یکي از این عوامل 
مهم در چگونگي شــکل گیري فضاهاي معماري به شمار مي آید. 
به ویژه در نواحي کردستان این موضوع به صورت بارزي قابل درك 
اســت. البته گاهي برخي فرهنگ را حتّي مهم تــر از اقلیم عامل 
درجه اول بر مي شــمارند. فرهنگ را در یك تعریف بســیار کلي 
مي توان مجموعه اي از اعتقادها، باورها، سنت ها و الگوهاي رفتاري 
و نیز دانش، اطالعات و ادبیات مکتوب و شفاهي جامعه دانست و 
آن را از تمدن که در این تعریف مجموعه اي از دستاوردهاي جامعه 
اســت، متفاوت دانســت. هر جامعه اي داراي فرهنگ خاص خود 
اســت که شالوده معماري آن جامعه را پي ریزي مي کند و معماري 

آن جامعه تصویر عیني آن فرهنگ است.
 بافت هــای کهن در دل خود عناصر غنی و نهفته ایی دارند، که 
با نگرشی نو می توان به احیای و شناخت آن ها پرداخت، تا عرصه 
حضور معماری ایرانی را به چالش کشــید و مؤلّفه های بازنشاندن 
در معماری معاصر را به عرصه ظهور رســانید. با توّجه به ضرورت 
شــناخت عوامل معماری بر اساس نیازهای انسان معاصر و گذشته 
و تلفیق آن ها با یکدیگر می توان به این مهم اشاره نمود که دست 
یافتــن به عوامــل مهمی از جمله زمینه گرای معمــاری، به همانند 
دوره های پیشــین و پرداختن به اصول و مؤلّفه های طرّاحی معماری 
آن زمــان و ارائه فضاهایــی در تطبیق با کالبــد زندگی معاصر و 
گذشته نیاز به توّجه به زمینه و بستر طرح دارد. مسکن از مکان های 
حیاتی در معماری اســت، می توان با شــناخت حــوزه طرّاحی هر 
منطقــه می توان به مجموعه ای از دریافت هــای بصری )از آداب و 
رســوم، معماری اقلیمی، بافت های با ارزش کهن و...( به طرحی از 
خانه با تلفیق معماری معاصر و ارائه فرصت های آینده نگری رسید. 
مفهوم خانه در سرزمین ها کم و  بیش مشابه بوده؛ اما با کمی تأمل 
و با و توّجه به تنوع و گوناگونی ادراك شــخصی از شیوه زندگی، 
نیازها، خواسته ها و ارزش ها، این گونه استنباط می شود که ارزیابی 
مــردم از محیط های مســکونی متفاوت اســت، مثال باشــالر بیان 
می کند که »آدمی پیش از افکنده شــدن به جهان در گهواره خانه 
نهاده شده است« )نوربرگ شــولتز، 1389: 141(. خانه ایرانی دنیای 
فرد ایرانی اســت )حائــری ، 1379: 62( و همین طور »خانه نهادی 
است در راستای یك رشته مقاصد پیچیده و عملکرد آن به چیزی 
بیش تــر از یك مفهوم مادی بوده اســت« )راپاپورت، 1388: 81( و 
معمــاری بومی که گاهی معماری بدون معمار نامیده شده اســت، 
پرمعناترین محصول دســت انســان اســت که در گذر از جایی به 
جای دیگر، متناسب با شرایط محیطی و فرهنگ مردمان هر مکان 
متفاوت شده و در هر منطقه متناسب با ارزش ها ظاهر گشته است. 

با توّجه به مطالعات و بررســی متــون و نظریه های چالش برانگیز 
در ایــن زمینه به تحقیق و بررســی های مختلــف پرداخته و به این 
رویکرد روی آورده که یکی از راه حل های این چالش ارائه معماری 
مســکونی متفاوت اما با تلفیق معماری بوم گرا و زمینه گرا اســت. 
می توان با شناخت بافت های کهن به احیا و دخالت در محیط های 
کهن بومی و با رعایت اصول فرهنگی بستر مناسبی را برای زندگی 

در عصر معاصر فراهم نماییم. 

سؤال پژوهش 
باتوجه به آنچه گفته شــد ســؤال بنیادین این پژوهش این است 
کــه، چگونه می توان با توّجه به ویژگی های معماری مناطق شــهر 
ســنندج و تأثیرات زمینه ای و فرهنگی که در ساخت خانه های این 
مناطق تأثیر گذاشــته است به بازآفرینی و شناخت ویژگی های این 
مناطــق پرداخت؟ این مهم می تواند توســط فــرم و معماری که به 
عنوان پل ارتباطی غنی بین گذشــته و حال اســت به شــکل دهی 
و پیدایش فضاهای معماری اســت پدید آید کــه نهایتاً باتوجه به 
مؤلفه هــای زمینه گرایــی راهکارها و فاکتورهای برای بازشــناخت 
خانه های منطقه کردنشــین دســت یافت. فرضیه های مطرح شده 
در ایــن پژوهش عبارت اند از: با توّجه بــه معماری بومی خانه های 
سنندج می توان توسط مؤلّفه های زمینه گرایی به بازتولید و احیای 

اصول و معیارهای خانه های شهر سنندج دست یافت.
- به نظر می رســد در دورة معاصــر ارائه معماری در بافت قدیم 

مبتنی بر ارزش های مناطق کرد شهر سنندج امکان پذیر می باشد.

روش پژوهش 
در این نوشتار سعی بر این است که در قالب پژوهشی توصیفی، 
تاریخــی و تحلیلــی با اســتفاده از منابع کتابخانــه ای و مطالعات 
موردی خانه های شهر ســنندج، الگوی مناطق کوهستانی، معیارها 
و ویژگی های کالبــدی این گونه بناها را که باعــث تمایز آن ها از 

بناهای معمول می شوند استخراج نماییم.

مفاهیم کلیدی پژوهش
زمینه و زمینه گرایی

کانتکســت1 از یك واژه التین2 ریشــه گرفته است که اشاره به 
contexer ارتباط میان کلمات و انسجام میان آن ها دارد و فعل آن 

به معنای درهم بافتن و درهم تافتن اســت. بنابراین، کانتکســت در 
اصل به هم تافتن و مرتبط ســاختن کلمه هــا و جمله ها به منظور 
ســاختن یك سخن یا گفته اســت. از این رو، کانتکست را اتصال 
و هم نشــینی میان بناهــا می داننــد. بنابراین، کانتکســتچوال3 به 
معنی زمینه گرا و کانتکســتچوالیزم4 به معنی زمینه گرایی استفاده 
می شــود. در فرهنگ مصــور هنرهای  تجســمی در مقابل کلمة 
معماری زمینه گــرا واژة معماری انضمامی را قــرار داده، یعنی هر 
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نوع یا بخشــی از معماری که برای منظم شــدن به ســاختمان های 
مجاورش طرح افکنی می کند )مرزبان، 1389: 78(.

زمینه گرایی در معماری
هگل، هردر، آرتولد توین به رابطة میان انســان و محیطش اشاره 
می کنند و اهمیّت محیط طبیعی اش را باز شناخته اند، لکن توأمان 
بر توان مندی انســان به پاســخ گویی و شکل دادن به جهان تأکید 
کرده اند. واضح است که انسان نه تنها طبیعت، بلکه خود، اجتماع 
و فرهنگ را نیز می ســازد. یکی از اصول اساســی مارکسیسم این 
است که انسان به عنوان موجودی زیست شناختی بخشی از طبیعت 
است و مکان انسان ساخت فهم او از محیط اش را نمایان می سازد، 
تکمیل می کند و نهادینه می ســازد. طرّاح و معمار باید پیام زمینه 
و بســتر طرح و متنی را درك کند و پس از آن با توّجه به شــرایط 
موجود طرّاحی کند. طرّاحی باید مبتنی بر نگرشــی واقع بینانه بر 
اطالعات محیط باشــد و ساختمان باید با ســاختگاه خود تعاملی 
درست و متوازن برقرار کند به گونه ای که آندو می گوید: معماری 
کشــف بنایی است که سایت آن را می طلبد، در نظر او معماری و 
زمینه در تعاملی دو جانبه پایه گذاری معماری هستند. در معماری 
زمینه گــرا، معمــاری نه تنها برای مکان شــدن عمــل می کند و نه 
برای فضا شــدن بلکــه به باز تولید نیــروی محیطی و مکمل های 
متافیزیکی آن می پردازد. معماری زمینه گرا، معماری اســت که به 
خلق آثار مطلوب تر و متعالی تر در موازنه محیط منجر می شــود. 
معماری که در عین حال که به گونه ای ضمنی به تمایز مکان نظر 
دارد بــه صراحت تداوم ارزش های کالبدی و غیر کالبدی مکان یا 
زمینه موجود را خواستار است با این حال خلق ارزش های جدید را 
نفی نمی کنــد. رویکرد اصلی زمینه گرایی، درك ارزش های زمینه 

و تداوم در آینده است. 
در واقــع زمینه گرایی مبتنی بر این اصل اســت که یك پدیده 
بــه صورت مجــزا و مجــرد از پیرامون خود قابل تصور نیســت و 
پدیده هــا تنها در انحصار نیروها، جوهره و ویژگی های درونی خود 
نمی باشــند بلکه به محیط و مجموعه پیرامون خود وابسته اند. هر 
پدیــده در محیط پیرامون خود تأثیر می گــذارد و از آن نیز تأثیر 
می گیرد و در تعامل با یکدیگر هستند. در واقع کل هستی به هم 
پیوســته اســت و هر جزئی مؤثر در کل است و هر تغییر در جزء، 
در کل هستی تأثیری حتمی از خود به جا خواهد گذاشت. شولتز 
بــرای فهم روح مکان مفاهیم »معنا« و »ســاختار« را مطرح می کند. 
معنای هر شــیء ریشه در روابط آن با اشــیای دیگر دارد. »ساختار« 
در عــوض، به ویژگی های شــکلی و فرمی مجموعــه ای از روابط 
اشــاره دارد. به طور کلی زمینه گرایی، ســازگاری با زمینه کالبدی، 
تاریخی و اجتماعی- فرهنگی است که بر طبق آن طرّاح زمینه گرا 
باید قادر باشــد ویژگی های مکان را دریابد و آن را بخشی از فرایند 

طرّاحی خود قرار دهد)توالیی، 1380: 41(.   

مبانی نظری پژوهش 
هنر و حساسیت معماران ایرانی، میزان درك آن ها از ویژگی های 
فیزیکی و ذهنی احساســی سایت یا حس مکان که تنها با حضور 
و زندگی در یك مکان حاصل می شود، به آنان کمك می کرد تا 
ارتبــاط بنا با اطراف را بهتر درك و ایجاد کند. این ارتباط می تواند 
به عنوان ماهیتی مکتوم در ســایت تعبیر شــود که توســط معمار 
کشــف می گردد. ماهیتی که سایت را از آنچه که هست به آنچه 
می تواند باشد تبدیل می کند. هر چند این امر به علت ذهنی بودن 
می تواند بحث برانگیز باشد. زیرا همواره این خطر می تواند وجود 
داشــته باشد که اســتعدادهای یك سایت بســته به فلسفه فکری 

معمار تبیین و تعریف شود. 
 ماهیّت مکتومی که معمار دســت به آشــکار کردن آن می زند 
در مواقع زیادی در بســتر شــهر شــکل می گیرد، نیاکان ما در هر 
منطقه و شــرایط آب و هوایی برای ایجاد فضای مناسب، به فرم ها 
 و مصالح مطابق با آن توّجه داشته اند )هاتفی و فرحی نیا،1393: 5(.

نتیجه کوشــش آن هــا در تیپ های گوناگون ســاختمانی در آب 
و هواهای مختلف به بهترین شــکل نمایان اســت. آنان با آشنایی 
با سیســتم های ساختمانی مناسب برای شــرایط گوناگون، ارتباط 
آن بــا مصالــح موجــود در محــل و شــناخت مقاومــت حرارتی 
مصالــح مختلف، طرّاحی الگوهای مختلــف درون گرا و برون گرا 
و توّجه به کاربری ســاختمان در ســاعات روز و تغییر آن در طول 
عمر ســاختمان، سبب ایجاد بناهای بســیار متنوع در سطح کشور 
گشــته اند که هر یك با دارا بودن چهار وجه پایداری در موقعیت 
خــود به بهترین وجه عمل می کنــد. در این نوع معماری با در نظر 
گرفتــن کاربری های مختلــف و قابلیت های آنهــا، الگوی واحد 
مســکونی به شــکلی طرّاحی می شــد که هر فضا در محلی قرار 
گیرد که در ســاعات مختلف شــبانه روز بســته به کاربری خود، 
بیش ترین آســایش را برای ســاکنانش تأمین کنــد و هم چنین با 
آشنایی با سیســتم های غیر فعال خورشــیدی، هم میزان آسایش 
خانه را در تطابق با طبیعت پیرامونش باال برده و هم سبب استفاده 

حداقل از منابع شده اند.

طرّاحی زمینه گرا 
در طرّاحــی زمینه گــرا این انــگاره پوچ گرایانه کــه »اگر اثری 
خارق العــاده چــه به لحاظ فرمــی و چه ایده خلــق نکنند، کاری 
بی ارزش انجام داده اند« باید در همان ابتدای طرّاحی به دور انداخته 
شود و با نگاهی به اطراف مشخص می شود که عمده ترین مشکل 
بصری شهرهای ما، انســجام و تداوم است. انسجام و تداوم زمانی 
از مکان هــای طرّاحــی فاصلــه می گیرد کــه ویژگی های صفات 
ــی مکان از عمق زمانی بســیار ناچیزی برخــوردار می گردد.  هویّت
ما باید ســبك زمان خود فراتر رفته و به ســبك های مناسب برای 
زمینه های مختلف دســت یابیم. توّجه به روحیــه زمان از توّجه به 
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روحیــه مکان اعتبار و اهیمت کم تــری دارد. نگاه زمینه گرا نوعی 
انتخاب روشــنفکرانه القاطی نیســت که ســبکی را بدون توّجه به 
محیط پیرامون آن برگزینند، بلکه نگاهی وابســته تر به ویژگی های 
بصری اســت تا در انتخاب به طرّاح کمك کند. تاریخ نشــان داده 
است که سبك های مختلف معماری می توانند در کنار یکدیگر 
شــکل گرفته و در عیــن حال، هویّت خاص زیبایی شناســی خود 
را نیــز حفظ کنند. این امر تنها مســتلزم ارزیابــی آگاهانه و دقیق 
عالئــم بصری زمینه و وجود طراحانی اســت کــه از مهارت خلق 
ساختمان های سازگار و پاسخگو بهره جویند )برولین،1383: 139(. 
در پــس واژه ها معنایــی نهفته اســت که باید آن را شــناخت. 
کشــف معنی رویداد یا عملی در زمینــه ای خاص از طریق درك 
نشانه هاســت. واقعیتی کــه از معنای خاص فرهنگی فارغ باشــد، 
وجــود ندارد. تحلیل یك پدیده کالبدی زمانی میســر اســت که 

دریابیم در آن فرهنگ چه معنایی برای آن قائل اند. 
ارزش هــای کالبدی- فضایی برآمیختگی متناســب توده و فضا 
و شــکل بدنة فضاهای محصور کننده برای ایجاد یك کل استوار 
اســت. در دیدگاهی جدید طراحان غربی نیز، که در شرح و بسط 
این مفاهیم همانند گذشته پیشگام بوده اند. هم چنان بر دست یابی 
به کلیتی موزون تأکید می شــود. لذا بحث ارزش های شــکلی در 
طرّاحی از آن جا که به کل)شــهر یا قســمتی از شــهر( در مقابل 
جز)یك اثر معماری( نظر دارد، با معماری متفاوت اســت. ممکن 
اســت بنا فی نفسه دارای ارزش معماری نباشــد، اما با قرار گرفتن 
در مجموعه ای از چند بنا و همراه با ســایر عناصر ارزش پیدا کند، 
یعنــی ارتباط و کنار هم قرارگیری و امتزاج در یك کل هماهنگ 
با ویژگی جدید به گفته کالن، همان طور که هنری به نام معماری 
داریم چیزی هم به نام هنر ارتباط دارد که عبارت اســت از ترکیب 
کلیة عناصر ســازنده محیط مانند بناها و درختان و طبیعت و آب 
و ترافیك و عالئم و تبلیغات در شهر)توسلی، 1376(. معماری در 
زمینه نه یــك کم توجهی و نه یك نوآوری افراطی اســت، بلکه 
ارتباط بصری شــیوا و قوی با محیط اســت. یك ساختمان منفرد 
در ابتدا به عنوان جزئی از کل محســوب می شــود. خلق فضاها و 
مکان هایــی که زندگی مردم را با کیفیــت نماید. در واقع موضوع 
اصلی در این زمینــه روابط فضایی موجود بین بنا و محیط اطراف 
اســت، نه روابط کاربری بناها و فضاهای تهی مجاورشان )قدیری، 
1385: 13(. به نقل از میرمقتدایی، رویکرد زمینه گرایی که به عنوان 
یك نظریه مســتقل مطرح نبوده و چهارچوبی برای شــکل گیری 
سایر تفکرات است. که سعی دارد به منظور ارتقای هویّت کالبدی 

منطقه ای، راه حل کاربردی ارائه دهد )میر مقتدایی، 1383، 35(.

ارائه الگو بر اساس ابعاد زمینه گرایی
در ذهن انســان کنش و واکنش هایی بــرای ادامه حیات وجود 
دارد؛ الگوهایی که منافعــی مانند تطابق و تغییر محیط را برای او 

فراهم می کند. این الگوها در هر مجموعه باید جزء به جزء آشکار 
و خوانا شــود تا بتوان مکانیزم اساســی آن هــا را دریافت کرد. این 
الگوها در حقیقت یك خرد جمعی هستند که از طریق ائتالف و 
اتحاد اکتشافات افراد مختلف به وجود آمده اند. پیشرفت هنگامی 
حاصل می شود که الگوهای موجود در یك زمینه با الگوهایی که 

در زمینه های دیگری قرار دارند، مرتبط شود.
مســائل طرّاحی ســاختار وســیعی دارند؛ با توّجه به ساختار هر 
مســأله طرّاحی باید اطالعات زیادی را جمع آوری کرد که از منابع 
متفاوتی به دســت می آید. الگوهای بومی را می توان نوعی انتظام 
به شــمار آورد کــه باید در قالب یك راه حل ارائه و دنبال شــوند، 
امروزه هیچ نقشی در آموزش معماری و قوانین مربوط به ساخت و 
ساز نداشته و البته نیازمند تایید اعتبار نیز است. بنابر آن چه گفته 
شد؛ گونه بندی و تایید اعتبار و ارزش گذاری الگوهای بومی سنّتی 
برای تعیین جنبه های مؤثرتر زمینة طرح در دســتیابی به الگوهای 
کارآمدتــر و ســاده کردن رونــد طرّاحی تاثیری شــایان توّجه دارد 

)جدول شماره 1(.

نگاهی گذار به شهر سنندج
سنندج مرکز استان کردستان اســت. موقعیت جغرافیایی آن به 
عنوان محلی مناســب در نزدیکی رودخانه قشالق در کنار رودخانه 
دره بیان در مکان یابی مناســب شــهر در گذشته بســیار مؤثر بوده 
است )تصویر شمارة 1(. شــهر کنونی سنندج در روزگار صفویه و 
زمان حکومت شــاه صفی به سال 1046 قمری توسط سلیمان خان 
اردالن ساخته شد )زارعی،1390 الف : 2(. »قدیمي ترین نقشه اي که 
از سنندج موجود است به زبان روسي در سال )1851 م( توسط یك 
افســر روسي تهیه شد که به 3 کاروان ســرا و دروازه هاي آقارحیم، 
ابوالعظیم و دره اشــاره مي نماید و به بناهــاي عمده داخل وخارج 
شــهر توّجه کرد این ســند والي نشــین کردستان ســنندج را به سه 
بخش، شهر، قلعه کاالخان، نارین قلعه تقسیم نموده است )بهزادفر 
و حبیبــی، 1387(«. در طي ســال هاي 1200 تا 1025) ه. ش(، یعني 
دوران صفویه و زندیه ســنندج تحــت حکومت خاندان اردالن بود. 
در ایــن دوره به دلیــل اختالفات قومــي و قبیله اي از رشــد قابل 
توجهي برخــوردار نبوده اســت. اما با تشــکیل حکومت قاجاریه 
توســط آقامحمدخان به پــاس خدمات و حمایت حــکام در این 
دوره کــه مصادف با حکمراني امان اهلل خان ، کردســتان و شــهر 
ســنندج مــورد توّجه قرار مي گیــرد. در بافت محله های ســنندج، 
نمونه هایــی از معماری مســکونی به جای مانده کــه دارای ارزش 
بررســی و مطالعه به صورت منفرد و مجزا هســتند به نوشته میرزا 
عبداهلل ســنندجی )متخلص بــه رونق( در تذکــره ای امان اللهی در 
دورة امــان اهلل خان بــزرگ معاصر دورة فتحعلی شــاه قاجار، چهار 
هزار ابنیه در سنندج وجود داشته که نشانگر شکوفایی معماری در 
آن دوره بوده اســت و هنوز هم از بناهــای دورة امان اللهی می توان 
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مسجد جامع، حمام خان، عمارت خسرو آباد و عمارت 
مشــیر دیوان، وکیل الملك در سنندج نام برد که باقی 
مانده اســت )زارعــی، 1393: 32-37(. اگر چه معماری 
کردستان بر پایة اقلیم، توپوگرافی و توانایی مالی مردم 
شــکل گرفته اســت، ولی در دورة صفــوی این نگرش 
دســت خوش تغییرات گردیده اســت و تا پایان عصر 
قاجار و حتی اوایل پهلوی، معماری منطقة مرکزی ایران 
در این بخش از کشــور مورد توّجه قرار گرفته اســت. 
آثار مهم ســنندج در آغاز توســط معمــاران اصفهانی، 
که از ســوی برخی از خوانیــن و ثروتمندان به خدمت 
گرفته می شــدند، طرّاحی و ســاخته شــدند، بنابراین، 
تأثیــر معمــاری منطقة مرکزی و غلبة آن شــکل و فرم 
بر معماری بومی و کوهپایه ای، امری طبیعی محسوب 
می شــده  اســت. همین امر موجب گردیده اســت که 
مهم ترین خصوصیــات معماری خانه های مســکونی 
ســنندج، توّجه به نماهای داخلــی، طرح مدخل ورودی 
خانه، بوده باشــد که هر خانواده ای بر اســاس بضاعت 
و توان مالی، ســردرهای با شــکوهی برخوردار بوده اند 
که آثار آن ها هم اکنون نیز به چشــم می آید. می توان 
بر اســاس طبقه یا گروه های اجتماعی، ابنیه های به جا 
مانده در دورة قاجاری ســنندج را در ســه گروه تقسیم 
نمــود: الــف( عمارت هــای اعیانــی؛ ب( عمارت های 
بازاریان و ثروتمنــدان؛ ج( خانه های مردم عادی و طبقة 

متوسط.
طبقات اجتماعی ســنندج به شــکلی بوده که اعیان 
و اشــرف و حکومتیــان در راس هــرم قرار داشــته اند. 
ثروتمنــدان و مالکان غیر اعیان در طبقــة پایین آن ها 
قرار گرفته و در قاعدة هرم، عامة مردم بودند که کاسب 
و صنعتگر و باغبان و کفاش و کارگر و بنا و معامله گر 
و غیره را تشــکیل داده و عمارت های اشرافی و اعیانی 
و مالکان و بازرگانان و تجار در این میان مشّخص بوده 
و چون اکثراً در دو طبقه بوده اند، شــاخص تر از ســایر 
بناها نمود داشته اند. بنابراین هر یك از گونة خانه های 
مســکونی، دارای ســه وجه بوده اســت. وجه نخســت 
اسکلت ســاختمان، دوم نمای خارجی و سوم تزیینات 
داخلــی که این ســه وجه، در هــر گروه ســاختمانی، 
ویژگی هــای خــاص خــود را داشــت که متناســب با 
موقعیت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و فرهنگی آن ها 

بوده است )زارعی، 1393: 37-32(.

مؤلّفه های معماری سنندج
درون گرایی معماری خانه

از واژه درونگرایی در معماری می توان معانی مختلفی 

جدول شمارة 1: ارتباط بین عامل های زمینه گرایی و شهر سنندج
ابعاد 

زمینه گرایی
عوامل زمینه برای معاصر سازی

اجتماعی- 
فرهنگی

با   - بناها  معماری  انطباق 
جامعه  باورهای  و  ارزش ها 

)مانند رعایت محرمیت ها(

فضاهای کوچك و اقتصادی
محصور

کالبدی

1. انطباق و تناسبات فرم و 
با محیط طبیعی و  بنا  کالبد 

انسانی
و  بافت  مصالح،  انطباق   .2

رنگ آن ها با محیط
طبیعی و انسانی

تاریخی

معماری   - اصول  شناخت 
و  منطقه  هر  گذشته 
و  اصول  از  بهره گیری 
ساخت  و  طّراحی  قواعد 
متناسب با محیط هرمنطقه .

اقلیمی

1. جهت آفتاب و عوارض 
در  تعیین کننده  عامل  زمین 

نحوه استقرار
هم  به  و  متراکم  بافت   .2

متصل
به موازات  باریك  3. معابر 

خط تراز زمین

 تصویر شماره 1: روند تاریخی شهر سنندج،
 مأخذ: علیزاده والهورپور؛ 1388: 58
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را استنباط کرد. این واژه قبل از این که رنگ معماری به خود بگیرد 
از دیــدگاه اخالقی و عرفانی نیز در برگیرندة معانی و مفاهیمی از 
قبیِل تودار بودن، گرایش به حاالت درونی و پرهیز از نشــان دادن 
آن حاالت به صورت تظاهر است. کالبد معماري درون گرا اگرچه 
در درجة اول به دلیل نیاز اقلیمي، درون گرا شده است؛ اما مي تواند 
به تدریج زمینه ساز ایجاد فرهنگ رفتاري و اخالقي درون گرا باشد. 
به عکس شــخصیّت درون گرا عالقه به کالبــد معماري درون گرا 
دارد و اگــر در اقلیــم برون گرا واقع باشــد با ایجــاد تعادلي، این 
نیازهاي متضاد انســاني و محیطي را پاســخ مي دهد. درون گرایی 
امری اقلیمی اســت و معانی اخالقی و اعتقــادی نظیر تودار بودن 
و گرایــش به حــاالت درونی یا محرمیّت در فضــای درونی خانه، 
معنای ثانوی ای است که به واسطة درون گرایی به اعتقادات مردمی 
کمك کرده اســت. البته مباحثی از قبیل نپرداختن به ظاهر و کار 
بر روی درون از دیدگاه های اعتقادی نشــأت می گیرد. به طوری که 
معماری ســنّتی ایران در نمای بیرون، بســیار ســاده است، ولی در 
داخل، دنیایی از پرکاری و زیبایی را ارائه می دهد )معماریان، 1387 

الف :12(. 
میان فضاهای شــهری در فرهنگ های مختلف تفاوت اساســی 
وجــود دارد. چنانچه تأثیر عوامل فرهنگــی، اجتماعی و اقلیمی به 
صورت درون گرایــی معماری ایرانی در برابــر برون گرایی معماری 
غربی)شهرهای تاریخی کشورهای اروپایی( به نتایج متفاوتی در شکل 
فضاهای شهری منجر شده اســت. در حالی که ویژگی برون گرایی 
معماری غربی به تجربه غنی شکل گیری فضاهای شهری منجر شده 
است، در ایران این غنای معماری درون، یعنی پشت دیوار کوچه پس 
کوچه های کم عرض و ســاده، به فضای خانه ها منتقل شــده است. 
این خصوصیت درون گرایی معلول عوامل فرهنگی- اجتماعی و نیز 
اقلیمی است و نباید تنها آن را ناشی از عامل آب و هوایی و اقلیمی 

مناطق مختلف بدانیم )نمودار 1(.

نمودار شمارة 1: تأثیرات متقابل اقلیم هاي سرد و خشک بر 
درونگرایي و برونگرایي معماري و خصوصیات رفتاري و شخصیتي 

انسان؛ مأخذ: نقره کار، 1389: 12

عملکردهای خانه های سّنتی درون گرا 
مفهــوم درون گرایی که به صورت یك اصــل در معماري ایران 
وجود داشته و با حضوري آشکار، به صورت هاي متنوع، قابل درك 
و مشاهده است )پیرنیا، 1371(. در فرهنگ این نوع معماري، ارزش 
واقعی به جوهر و هسته باطنی آن داده شده است و پوسته ظاهري، 
صرفاً پوششــی مجازي اســت که از حقیقتی محافظت می کند و 

غناي درونی و سربســته آن تعیین کننده جوهر و هستی راستین بنا 
است و قابل قیاس با وجوهات و فضاي بیرونی نیست.

 ویژگی معماري غیرقابل انکار آثار و ابنیه اي مانند خانه، مسجد، 
مدرسه، کاروان سرا، حمام و غیره مربوط به خصوصیت درون گرایانه 
آن است که ریشــه اي عمیق در مبانی و اصول اجتماعی- فلسفی 
این ســرزمین دارد. درون گرایی در جستجوي حفظ حریم محیطی 
است که در آن شــرایط کالبدي با پشتوانه تفکر، تعمق و عبادت 
به منظور رســیدن به اصل خویش و یافتــن خاطر و آرامش اصیل 
در درون، به نظمی موزون و متعالی رســیده است. به طور اعم و بر 
اساس تفکر شرقی و در سرزمین هاي اسالمی؛ جوهر فضا در باطن 
است و حیاط درونی، به وجود آورنده اساس فضا است )اصالنی و 
همکاران، 1392: 5(. خصوصیت درون گرایی واحدهای مســکونی 
در جوامع  ایرانی، که خانواده در آن از حرمت و درونگرایی خاص 
برخوردار است، با فرهنگ جامعه کاماًل سازگار بوده و تحت تأثیر 
آن نیز کمابیش تا عصر جدید تداوم یافته است. یکی از باورهای 
مردم ایران ارزش نهادن به زندگی شخصی و ُحرمت آن و نیز عزت 
نفس ایرانیان بوده که این امر به گونه ای معماری ایران را درون گرا 

ساخته است )معماریان،1387 ب: 89(.  
قســمت عمــده ای از زیبایــی، آرامش و احســاس وحدت که 
در بافت قدیمی شــهرها و بناهای مذهبــی و فرهنگی قدیم دیده 
می شــود مدیون نظام دو فضا بیرونی و درونی در معماری ســنّتی 

است )امیرابراهیمی، 1381: 63(.
در اقلیم هاي غیرمرطوب و سرد و گرم به نوعي گریز از محیط، 
به تراکم و فشردگي کالبدي مي انجامد. در مقابل در اقلیم مرطوب، 
معماري با بسط در محیط، تالش در بهره مندي بیش تر از طبیعت 
شکل مي گیرد )نمودار 2(. این ویژگي در نسبت فضاي باز به بسته 
در معماري و شهر و هم چنین تغییر حد قلمرو و حریم نقش دارد 
)نقره کار، 15:1389(. در نهایت  خانه های سنّتی در پی پاسخ گویی 
بــه نیازمندی های اقلیمی و عملکردی، فضاهای متنوعی )از جمله 
تاالر، شاه نشــین، اتاق کرسی، اتاق بادگیر و ...( داشته اند. در حالی 
که امروزه به ســبب تغییر در شــیوة زندگی، کاهش سرانه مسکن 
و ظهــور تکنولوژی هــای جدید، بســیاری از فضاهــای ارزش مند 
خانه های سنّتی از ساختار خانه حذف شده اند. فضاهای باقیمانده 
در مســکن امروزی اتــاق پذیرایی، آشــپزخانه، اتاق های خواب و 
ســرویس ها را شامل می شــوند. امروزه به دلیل تغییر شیوة زندگی 
مــردم، در میان فضاهای نام برده، آشــپزخانه و پذیرایی از اهمیّت 

بیش تری برخوردار است )اکرامی، 1392: 68-55(.

نمودار شمارة 2: تأثیر اقلیم گرم و سرد و مرطوب بر میزان فشردگي، 
تراکم بافت و حد قلمرو؛ مأخذ: نقره کار، 1389: 16
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آثار بر جای مانده در معماری منطقه کردنشــین مانند انواع بناها 
از جملــه پل ها، حمام ها، خانه های قدیمی، امامزاده ها، مســجدها 
و ســایر بناهــا که حفاظت و مرمت شــده اند در ســه گروه عمده 
جای می گیرند: الف- معماری بومــی، ب- معماری تلفیقی، ج- 
معماری سبك فالت مرکزی ایران؛ شایان گفتن است ویژگی های 
نواحــی مرکزی ایران در رابطه با پدیده های بیرونی و به طور خاص 
در معمــاری شــامل: صرفه جویــی؛ سخت کوشــی؛ درون گرایی؛ 
ســازه زیســتي و قناعت؛ نشــانه هاي آرام و عمیق)رنگ وهندسه(؛ 
انتزاع گرایــي؛ تأکیــد بر هویت گرایــي؛ محدودیت و فشــردگي 
)حائری، 1388(، که بســیاری از ویژگی های این منطقه بر معماری 

منطقه کردستان نیز تأثیر گذار بوده است.

شناخت عوامل زمینه گرا در کالبد معماری  
زمینه را می توان شامل توپوگرافی محل، وضعیت پوشش  گیاهی، 
بافت شهری شامل میزان تراکم بناها، خیابان ها و پیاده روها و نسبت 
آن ها با یکدیگر، جنس مصالــح، ترکیب بندی مصالح، همجواری 
بناها با یکدیگر، جغرافیای منطقه، میزان ترافیك  شــهری، حضور 
حیوانــات و موجودات  زیســتی دیگر، میزان جمعیّت انســانی و... 
دانســت. البته نیازی نیســت که تمام عناصر در یك زمینه موجود 
باشد بلکه بسته به هر سایت و زمینه ممکن است تعدادی از عناصر 
موجود باشد. جامع ترین نظریّه که به برنامه ریزی سایت کمك کرده 
اســت، باید بــرای هدایت طرّاحی خانه نیز به کار گرفته شــود و به 
ســاختمانی متعلق به دوران کشــور و مکانی که در آن ساخته شد 

شباهت داشته باشد )ترنر، 1384 : 225(.
ابعــاد زمینه گرایــی بــه طور کلــی شــامل: 1-زمینــه کالبدی،  
2-زمینه تاریخی، 3- زمینه اجتماعــی- فرهنگی، 4- زمینه اقلیمی 
اســت)برولین، 1386 : 1-23(. نظریة معماری زمینه گرا مبتنی بر هر 
یك از راهکارها یا راهی میانه، رضایت بخش اســت، مشروط به این 
که با مهارت انجام گیرد. در هر شــرایطی اگر به جای ســبك های 
تقلیدی و یا نوآوری های افراطی، روابط بصری مســتحکم و روشنی 
به وجود آمده باشــد، مایة آزردگی بصری نخواهد بود )برولین، 1386 
: 1(. در واقع زمینه گرایی مبتنی بر این اصل اســت که هر پدیده به 
صورت مجزا و مجرد از پیرامون خود قابل تصور نیســت و پدیده ها 
تنها در انحصار نیروها، جوهره و ویژگی های درونی خود نیستند بلکه 

به محیط و مجموعه پیرامون خود وابسته اند )احمدی، 1388: 39(. 
ارائه بر اساس الگو برداری از معماری زمینه 

توجه به مفهوم الگو و مفاهیم مرتبط با آن به این خاطر اســت 
که دغدغه ایجاد کیفیت مطلوب در فضای معماری به عنوان یکی 
از اصل ترین اهداف معماران و پژوهشــگران این عرصه، توّجه آنان 
را بــه مفاهیم و شــیو ه هایی جلب کرده که اصــل آن ها با اتکا بر 
تجربیات بشری و  هویّتی دستاوردهای انسان با نسل های پیشین و 

پیش دانسته های انسان بنیان نهاده شده است )جدول 2(.

جدول شمارة 2: عناصر زمینه گرایی در تلفیق با معماری در عصر 
حاضر در بافت های کهن

معماری بافت ها ارزشمندعناصر زمینه گرایی
شناخت عناصر معماری گذشته کالبدی
توجه تمهیدات اقلیمی گذشته اقلیمی

فرهنگ و حریم مردم مورد نظر در بافتاجتماعی
تاریخ هویّت انسان است، طّراحی در بعد زمانتاریخی

در پس این واژه ها معناهای نهفته اســت که باید آن را شــناخت 
و تفهیم کرد. کشــف معنی رویداد یا عملــی در زمینه ای خاص، 
واقعیتی اســت کــه از معنای خاص آن فرهنگ باشــد، در نهایت 
تحلیل یك پدیده کالبدی زمانی میســر اســت که دریابیم در آن 
فرهنگ چــه معنایی بــرای آن قائل اند. در مباحــث زمینه گرایی 
می توان چنین برداشت نمود که اصل نمودهای معماری زمینه گرا 
پیونــد با هویّــت و فرهنگ انســانی اســت، در واقــع مؤلفه های 
 ســاختار معمــاری می توانــد اثر بــر روی اصــل انســانی بگذارد 

)گودرزی سروش،1392: 43( )نمودار 3(.

نمودار شمارة 3: بررسی مؤلفه های زمینه گرا در نگاه کل نگر بین 
معماری سّنتی و مدرن؛ مأخذ: نگارندگان

نهایتــاً زمینه گرایــی کالبــدی می توانــد زیــر مجموعــه ای از 
ویژگی های عمومی، بنا یا بافت باشد و مداخله در زمینه تاریخی و 
سنّتی باید مبتنی بر تحلیل و ارزیابی تاریخی برای شناخت عناصر 
مهم و ســرانجام رابطه های درستی باشد که در بنا برقرار است. در 
واقع با در نظرگرفتن عوامل زمینه گرایی در معماری شــهر سنندج 
می توان آن هــا را احیا نمود تا در جهت گســترش معماری زمینه 
نقش داشته و به یك معماری کالبدی متناسب با فرهنگ و محیط 

پیرامون منطقه رسید )جدول 3(. 
بــا شــناخت عامل های معماری زمینه گرا در شــهر ســنندج به 
وســعت و چگونگی دریافت های محیطی از ایــن کالبد پی برده 
و بدین ترتیب به بررسی ســه نمونه از خانه های این بافت خواهیم 
پرداخــت، تا برای احیای خانه ها در این کالبد به شــناخت کاملی 

برسیم.
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شناخت نمونه موردی
نمونه اول: عمارت وکیل الملک سنندج

محل عمارت: در ابتدای خیابان کشــاورز)وکیل سابق(؛ نزدیك 
میدان آزادی واقع شده است. عمارت خسروآباد در کنار چهارباغی 
قرار گرفته اســت. چهارباغ عالوه بر نقش مهم شــهری در طراحی 
فرش چهارباغی نیز تاثیر بســزایی داشــته است )زارعی، 1390 ب: 
53(. مجموعة وکیل دارای سه عمارت مجزا و در عین حال مرتبط 
با هم اســت، که چون میان ســه پســر امان ا... خان وکیل؛ تقسیم 

شده است؛ هریك نامی خاص دارند )تصویر 2(.

تصویر شمارة 2: نمای شرقی عمارت وکیل؛ مأخذ: زارعی، 1393: 110

دسته بندی این مجموعه شامل:
الف( عمــارت وکیل الممالك، ب( عمــارت وکیل الملك، ج( 

عمارت وکیل السلطان
وجه تســمیه: هر ســه عمارت این مجموعه به ســه پسر مرحوم 
امــان ا.. خان وکیل از بزرگ خانــدان وکیلی ها تعلق دارد و مردم به 

این مجموعه بزرگ عمارت وکیل می گویند.
تاریخچه بنا: اصل بنای این عمارت به دوره زندیه مربوط اســت 
که توســط »حاج محمد رشید بیگ وکیل «  از امرای مفرخان زند 

احداث شده و در دوره های بعدی به تدریج تکمیل شده است.
ترکیــب معمــاری و فرم بنــا:  فضاهای الحاقی شــامل چندین 
حیــاط و فضاهای مربوط به آن، بازارچه، حمام و ... با کاربری های 
تشریفاتی، مسکونی، تجاری و بهداشتی است که در تمامی آن ها 
عالوه بر رعایت اصول معماری ایرانی، تزیینات زیبایی به کار رفته 
اســت. ســتون های ســنگی با تزیینات طنابی در جلوی ایوان های 
اصلی که رو به باغ دارند، قرار گرفته و روی آن ها سقف شیروانی با 
طرح کاله فرنگی کار شده است. ارسی های پرکار و آجرکاری های 
زیبا در این عمارت، از ویژگی های بارز این مجموعه است که جلوه 
خاصی در این بنا داده اســت. اصل بنای این عمارت به دورة زندیه 
مربوط اســت که توســط »حاج محمد رشید بیگ وکیل« از امرای 
مفرخان زند احداث شــده و در دوره هــای بعدی به تدریج تکمیل 
شده اســت. اولین تعمیر کلی در سال 1310 هجری قمری و توسط 

امان اهلل خــان وکیل الملك صــورت گرفته تا اینکه امــان ا... خان 
وکیل الملك آن را به مجموعه ای شــامل چندین ساختمان، حیاط 
و باغ کنونی تبدیل نمود. ساختمان قدیمی به علل مختلف قبل از 
انقالب تخریب شــد، اما با سعی و تالش مالك آن به سبك قدیم 

بازسازی شده است )جدول 3(.
فضاهــای الحاقــی مجموعه: فضاهــای الحاقی شــامل چندین 
حیاط و فضاهــای مربوط به آن، بازارچه، حمام و… با کاربری های 
تشریفاتی، مسکونی، تجاری و بهداشتی است که در تمامی آن ها 
عالوه بر رعایت اصول معماری ایرانی، تزیینات زیبایی به کار رفته 
اســت. ســتون های ســنگی با تزیینات طنابی در جلوی ایوان های 
اصلی که رو به باغ دارند، قرارگرفته و روی آن ها سقف شیروانی با 
طرح کاله فرنگی کار شده است. ارسی های پرکار و آجرکاری های 
زیبا در این عمارت، از ویژگی های بارز این مجموعه است که جلوه 
خاصی در این بنا داده اســت. در مجموعه عمارت »وکیل الملك« 
و متصــل به پارك ســپیدار، حمــام خصوصی بزرگــی در داخل 
مجموعه، مورد اســتفاده خانواده قرار می گرفــت. این حمام دارای 
فضاهایی اســت که درتمام حمام های منطقه دیده می شود به نظر 
می رســد این حمام هم زمان با احداث مجموعه عمارت وکیل که 
به دورة زندیه باز می گردد، ساخته شده باشد. استفاده از آهك بری 
در سطح وسیع بر دیوارها و در فضاهای گرم و سرد حمام به چشم 
می آید و نقش های به کار رفته برای تزیین حمام شــامل اشــکال 
هندســی، گیاهی و حیوانی اســت که از نقش طــاووس بیش تر 
استفاده شده اســت. ویژگی های بارز این عمارت، ترکیب معماری 
زمینه گــرا با عناصــر معماری قاجار اســت. ایوان های ســتون دار، 
گچ بری با نقوش اسلیمی، استفاده از غالم گرد در نمای بیرونی بنا 
و آراستن حیاط داخلی و سوق دادن معماری آن به سمت معماری 
درون گــرا، می توان این بنا را از جملــه عمارت های مرتبط با بطن 
کالبد و فرهنگ ســنندج دانســت، چرا که خود به تنهایی شامل 
عناصری چون اندرونی، بیرونی، قوس و نمادهای طاق و شیشه های 
رنگی اســت و این عمارت دارای پالنی ســاده که شامل سه دری، 
پنــج دری و دو دری و هم چنین ایوان اســت. ســتون های رنگی با 
تزیینــات طنابــی در جلوی ایوان هــای اصلی که رو بــه باغ دارند 
 نمایان هستند، آجرکاری های زیبا جلوه خاصی به این بنا داده است 

)زارعی، 1393: 106-103(.

نمونة دوم : عمارت حبیبی )ساالر سعید(
ویژگی هــای معماری بنا: این ســاختمان یکی از بناهای تاریخی 
اســتان کردستان اســت که تبدیل به موزه ســنندج شده است. این 
عمــارت در اواخر دوره ناصرالدین قاجار بنا شــده اســت. روش و 
سبك ســاخت آن تحت تأثیر معماری دوره قاجار بوده است. این 
بنــا دارای ویژگی های خــاص معماری به ســبك معماری مرکزی 
ایران، گچ بری ها و آینه کاری ها است که در بناهای قدیمی سنندج 
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نظیــر آن را کمتر می توان یافت. بنای اصلی در ضلع جنوبی واقع 
و شــامل زیرزمین و یك طبقه فوقانی اســت. زیرزمیــن این بنا به 
شکل حوضخانه اســت که دارای سقف گنبدی شکل با تزیینات 
آینه کاری و گچ بری تلفیقی اســت. شاه نشــین ها و حوض سنگی 
شش ضلعی این قسمت بســیار جالب توّجه است )پیشین: 114(. 
در طبقه فوقانی بنا ســالن بزرگی خودنمایــی می کند که از ضلع 
شــمالی به وســیله یك ارســی هفت دری به حیاط مشرف بوده و 
منظره ای بدیع به این ســالن که تاالر تشــریفات محسوب می شود 

بخشیده است )جدول 4 و 5(.
 ارســی این تاالر از بزرگ ترین ارســی های ایران است که توسط 
استاد معروف کردستانی به نام استاد حبیب اهلل سنندجی معروف به 
اســتاد نساء به همراه دو پسرش در مدت 4 سال ساخته شده است. 
این ارســی هفت لنگه شــاهکاری از هنرهای چوبی است )پیشین( 
که در اواخر دهه هفتاد و اوایل دهه هشــتاد شمسی به وسیله اداره 

کل میراث فرهنگی استان مرمت شده است )زارعی، 1385: 64(.

جدول شمارة 4: معیارهای طرّاحی خانه حبیبی در طبیق با معاصر 
سازی

معاصر سازی معیارهامعیارهای طّراحی خانه حبیبی
طّراحی با استفاده از رویکردهای اقلیمی منطقهجهت گیری مجموعه

تفکیك فضایی: اندرونی و 
بیرونی

محرمیت در وردی واحدهای مسکونی و 
فضاهای داخلی

ارتباط مؤثر بین عرصه های عمومی، ارتباط بین فضاها
خصوصی و نیمه خصوصی

انتخاب مصالح متناسب با بافت تاریخی مصالح بومی
)برای طّراحی فرهنگی و اقلیمی(

ارایه حیاط در تراکم های باال و ایجاد حس حیاط
تعلق مکان به مردم کرد

نمونه سوم : عمارت آصف
موقعیت بنا: عمارت آصف دیوان در ضلع شــمالی خیابان امام 
خمینی واقع شده اســت. این بنا در بافت قدیمی و محلّه سرتپوله 
در مجــاورت بناهایی چون؛ ســنه دژ، عمارت ماللطف اله شــیخ 
االســالم)عمارت حبیبی و ساالر ســعید یا موزه سنندج( و عمارت 

جدول شمارة 3: عناصر عمارت وکیل سنندج
عناصر 
عناصر عمارت وکیل الملکمشخصاتمعماری

عمارت وکیل الملکمشخصاتمعماری

ورودی

* درب چوبی
* گره چینی آجری در 

اطراف ورودی
* شاخص شدن ورودی 

با تزئینات
* قوس و نماد معماری 

بومی - ایرانی

پالن

* زیرزمین
* تاالر

* مطبخ
* مهمان خانه

نماهای 
درونی

شرقی  جنوب  نمای   *
دارای قوس و داالن هایی 
در  هوا  کوران  برای 
تراس یا همان غالم گرد 
و ایجاد دید و منظر از این 

سو به سمت حیاط

* حیاط اصلیحیاط
* سرستون های بلند

* ورودی اصلی 
درونی شاخص

* حوض وسط حیاط

سیر 
کالسیون

* اندرونی
* بیرونی

جزئیات 
اجرایی

* ستون های مستحکم
* جداره های قوس دار

سـنگ  از  اسـتفاده   *
طبقـه  کـف  بـرای 
عایـق  بـرای  همکـف 
شـدن رطوبـت از کف

تزیینات

* گچبری
* آجر چینی
* گره چینی
* سنگ بری

* شیشه های رنگی
* ارسی های سه دری

* تزئینات چوبی
       

مأخذ: نگارندگان
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مشــیر دیوان قرار دارد )تصویر 3(. عمارت آصف به شــماره 1822 
در فهرســت آثار ملی به ثبت رســیده اســت و در سال 1382 پس 
از چهــار ســال کار مرمت پیوســته تحت عنوان خانــه کرد مورد 

بهره برداری قرار گرفت.

تصویر شمارة 3: عمارت آصف،
https://mag.farzand.net :مأخذ

ورودی و ســردر بنا: این بنا در قســمت وردی داری؛ ســر در نیم 
هشــتی، داالن ورودی  این سردر درســال هاي 1313-1312شمسي 
ســاخته شــده اســت. ظاهراَ تا پیش از احداث این سردر کوچه اي 
تنــگ راه ورودي به عمارت بود و از ایــن رو آن را کوچه ي باریکه 
مي خواندند. با احداث خیابان بخشي از این سردر تخریب و سردر 
جدید به جاي آن ســاخته شد. سردر داراي پالن نیم هشت و متاثر 
از بناهاي مشــیر دیوان و عمارت مال لطف اهلل شیخ االسالم است. 
بــا این تفاوت کــه انحناي بیش تري در زوایــا و اضالع  و حرکت 
فوق العــاده اي در نمــا با ایجاد ســتون نما، طاق نمــا وحرکت هاي 
نیم دایره اي آن دیده مي شــود. این ســردر با نمــاي آجري زیبایي 
توســط استاد عباس زماني کردســتاني و با همکاري استاد عسگر 
موســوي کردستاني تزیین شده اســت )زارعی، 1393 :80( )تصویر 
4(. در پشــت ســردر ورودي و متصل به آن هشتي مستطیل شکل 
دیده مي شود، در ادامة آن داالني در از قرار گرفته که با روش »طاق 
تیرگم« دو پوستة مسقف شده است، راه دسترسي به مجموعه عبور 

از سردر، هشتي و داالن بوده است.
ساختمان دارای چهار حیاط است:

1- حیاط اصلی بیرونی،
2- حیاط مطبخ،

3- حیاط اندرونی، 
4- حیاط مستخدمان.

حیاط بیرونی: داراي پالن مستطیل شکل و یك ایواني و یادآور 
معماري سبك اصفهان اســت. در داخل حیاط آبنماي بزرگي در 
مقابل تاالر اصلي قرار گرفته و در کنار آن باغچة بزرگي نیز تعبیه 
شــده اســت )تصویر 5(. درضلع شــمالي این حیاط تاالر اصلي با 

جدول شمارة 5: ویژگی های  معماری عمارت حبیبی
عناصر 
تصاویرمشخصاتمعماری

ورودی
* درب چوبی بزرگ

تزئینات  آن  دور  تا  دور   *
دارد

پالن

*زیرزمین
* تاالر

* مطبخ
* مهمان خانه

نماهای 
درونی

سمت  از  اصلی  نمای   *
حیاط دارای ارسی 7 دری 

چوبی و قوس می باشد.

* دارای یك حیاط مرکزیحیاط

سیر 
کالسیون

* اندرونی
* بیرونی

تزئینات
* گچبری

* آئینه کاری
* مینا کاری

جزئیات 
اجرایی

* ستون های مستحکم
* جداره های گچی

* پنجره های ارسی چوبی
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ایواني ستون دارچوبي وسرســتون هاي مقرنس کاري شده قرار دارد. 
تاالر اصلي به فرم چهارطاقي و گنبدي آن را مســقف نموده است. 
در ضلــع جنوبي این فضا ارســي پــرکاري با طرح هندســي دیده 
مي شــود که در نوع خود در منطقة غرب کشور بي  نظیر است. در 
پشــت فضا طنبي به شکل مســتطیل قرار دارد و با طاق و تویزه و 

مسقف شده است )زارعی، 1393: 78(.

تصویر شمارة 5: حیاط بیرونی عمارت آصف؛ مأخذ: زارعی،1393 :82

حیاط مستخدمان: درضلع جنوبي مجموعه درکنار داالن ورودي 
حیاطي با فضاهایي در پیرامون آن وجود داشــت که متاســفانه در 
سه دهة اخیر تخریب شد و ظاهراَ از بخشي از آن به عنوان زورخانه 

استفاده مي شد )تصویر 6(.

 تصویر شمارة 6: حیاط مستخدمین عمارت آصف
http://www.sanandaj-city.blogfa.com :مأخذ

حیــاط مطبــخ: در کنار حیاط مســتخدمان و در گوشــة ضلع 

جنوبي عمارت حیاط کوچك تــري قرار دارد که به حیاط مطبخ 
معروف است. این حیاط مستطیل شکل و داراي آب نمایي سنگي 
اســت. فضاي آشــپزخانه با طاق و تویزه مســقف شــده است. در 
کاربري جدید در کنارخانة کرد این مکان به چایخانة سنتي تبدیل 

خواهد شد. 
حیاط اندرونی: در ضلع شــمالی حیــاط اندروني در اوایل دورة 
پهلــوي و بر اســاس معماري بومي ایجاد شــده اســت. فضاها به 
صورت دو اشــکوبه و با یك طبقة زیرزمین و ایواني با شش ستون 
چوبي و تزیینات گچ بري و سرســتون هایي به شیوة کورنتي دیده 
مي شــود. یك ایوان ســتون دارکوچك تر دو اشــکوبه با راه پله در 
مقابل این ایوان سراسري ایجاد شــده است. در کاربري پیشنهادي 
خانة کرد فضاي زیرزمین آزمایشگاه و طبقات فوقاني براي بخش 

اداري در نظر گرفته شده است )زارعی، 1393: 80( )تصویر 7(.

 تصویر شماره 7: حیاط اندرونی عمارت آصف؛
http://www.farsnews.com :مأخذ

تزیینات معماری بنا: شــامل گچ بری در اکثر فضاهای درونی و 
بیرونی از طرح های گل و بته به صورت بســیار برجســته و رنگی 

استفاده شده است.

داالنهشتیسردر ورودی عمارت

تصویر شمارة 4: فضاهای ورودی و تقسیم اصلی عمارت آصف؛ مأخذ: نگارندگان
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 تصویر شمارة 8: ارسی و سه دری های، عمارت آصف؛
http://kare1.ir :منبع

ارســی های مجموعه با دو طرح گره چینی هندســی و اسلیمی 
ســاخته شده اند. ارسی با گره چینی هندسی مربوط به دورة صفوی 
و با طرح اســلیمی مربــوط به دورة قاجار و کار اســتادکاران بومی 
و محلی کردســتان است. دو پنجره مشــبك گره چینی در داخل 
گنبدخانه پشــت تاالر اصلی که هم زمان با ارسی گره چینی دورة 

صفوی ساخته شده است )تصویر 9(.
از دیگر تزیینات این مجموعه مقرنس کاری در تاالر اصلی است 
که نمونة خوب مقرنس کاری دوره صفوی اســت. حجاری سنگی 
ســتون ها و سرســتون ها و آهك بری با طرح های هندسی از دیگر 

ویژگی های شاخص عمارت است )زارعی، 1393: 81(.
نحــوة آب رســاني: آب این مجموعه از یك رشــته قنات که از 
غرب شــهر سنندج توسط تنبوشه هاي ســفالي قدیمي و لوله هاي 

فلزي جدید جاري اســت، تأمین مي شــود. براي تنظیم وتقســیم 
مناســب آب فضایي درکنارداالن ورودي ســاخته شــده که به اتاق 
تقســیم آب فضاهاي اندروني وسردر ورودي مجموعه ساخته شد. 

متاسفانه تاریخ دقیق ساخت هیچ یك ازفضاها مشخص نیست.

 تصویر شمارة 9: فضای داخلی و گجبری های، عمارت آصف؛ 
http://kare1.ir :مأخذ

جدول شمارة 6: تحلیل پالن ها و تطبیق معاصرسازی

پالن های عمارت آصفمعیارهای معاصرسازی

* ورودی شاخص و دعوت کنندگی
* پیش ورودی و تقسیم فضا

* استفاده از زیرزمین 
* نقش تفکیکی فضا برای محرمیت

* فرم انعطاف پذیر 
* استفاده از مصالح بومی

* توالی فضاها در آسودگی 
* مهمان خانه به طور جداگانه

* ایجاد رواق یا ایوان 
* تمهیدات اقلیمی جهت استفاده فضاها در فصول سرما و گرما

* جهت گیری مناسب
* ارتباط مستقیم پذیرایی با آشپزخانه
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ب با توّجه به بررسی های انجام شده می توان مؤلفه های معماری 
بومی منطقه کردســتان را به یکســری مؤلفه های زمینه ساز این 
معمــاری دســته بندی نمود و این عوامل را بــا ترکیب معماری 
معاصــر با توّجه به فرهنگ و معیشــت مردم این کالبد را احیا 

نمود )جدول 6 و 7(.

ارائة راهکارهای برای احیای معماری شهر سنندج
در طرّاحــی معمــاری مســکونی بــا توّجــه بــه یافته ها و 
بررســی های انجام شــده می توان از عوامل زیر بهره گرفت تا 
مسکنی زمینه گرا در غالب فرهنگ، عوامل اقلیمی و... را ارائه 

دهیم:
- بهتــر از بناها به صورت فشــرده و منفرد در کنار یکدیگر 

قرار گیرند؛
- از چیدمان هایــی که باعــث ایجاد تونل بــاد و یخبندان 

می شوند پرهیز نمود؛
- جهت بناها شرقی- غربی برای بهره گیری از نورخورشید؛

- در ســمت جنوب تا شــرق حجم ها را قرار داده تــا بنا از نور 
خورشید بیش تر استفاده کند؛

- پارکینگ ها را در سمت غربی بنا قرار داده؛
- استفاده از مزایای گرمای زمین با استفاده از زمین پناهی.

با توّجه به نوع معیشت مردم منطقه سنندج، می توان چنین گفت 
آن هــا مردمانی درون گرا هســتند که به اصالت اهمیّت بســیاری 
می دهنــد. در واقع نوع فرهنــگ و زندگی انســان ها بر گونه های 
فضاهای مسکونی تأثیر بسزایی خواهد گذاشت. »بنابراین هریك 
از گونة خانه های مسکونی، دارای سه وجه بوده است. وجه نخست 
اســکلت ســاختمان، دوم نمای خارجی و سوم تزیینات داخلی که 
این ســه وجه، در هر گروه ســاختمانی، ویژگی های خاص خود را 
داشــت که متناســب با موقعیت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و 
فرهنگی آنها بوده است« )زارعی، 1393: 32-37(. با توّجه به اصول 

به دســت آمده در این بخش به جهت احیا ویژگی های که در این 
منطقه وجود دارد می توان اصول زیر را در برگرفت:

1- طرّاحی مســکن بر اســاس اصــول بومی و معمــاری زمینه 
)عوامل درون سایت و بیرون سایت(؛

2- ارائه مکان های شــاخص توســط معماران بــا توّجه به عوامل 
زمینه؛

3- مسکن در بعد زمان و توّجه به فرهنگ و آداب و رسوم زمینه؛
4- اصول خانه ســازی بر مبنای تمهیدات اقلیمی و راهکارهای 

تجدد فضاهای معماری گذشته؛
بر اساس مطالعات انجام شده اثر فرهنگ بر معماری بسیار زیاد 
اســت، به طوری که این فرهنگ و هویّت مردم هر کالبد است که 
بــه معماری شــکل و فرم خاص و بومی می دهد. بر این اســاس و 

دریافت های ارائه شده به نمودار شمارة 4 خواهیم رسید:

جدول شمارة 7: اثبات زمینه گرایی بومی و به کاربردی نمودن مؤلفه های معماری کردستان

عناصر زمینه مؤلفه های معماری بومی کردستان
در معماری کردستان

معاصر سازی 
مؤلفه های زمینه گرایی

زمینه گرایی فرهنگیساختمان های درونگرا
زمینه گرایی اقلیمی

* استفاده از فرم های درون گرا در عین مدرن 
بودن

* پیروی از زمینه اجتماعی، فرهنگی، تاریخی، کالبدی

زمینه گرایی اقلیمیایوان

* وجه به نیاز انسان به ارتباط بصری با بیرون از 
فضای زندگی

* ارائه دهنده فضایی برای کوران هوا به صورت 
نیمه باز و گسترده در دورتادور خانه

زمینه گرایی اقلیمیبام مسطح
زمینه گرایی اقتصادی

* هویّت مکان و عنصر کم تراکم
* الزامات محیطی و رعایت آن شاخصه محیط

زمینه گرایی اقلیمیبازشوهای کوچك
زمینه گرایی فرهنگی

* ارائه دهنده اقلیم سرد و پناه از سرما
* ارائه دهنده فرهنگ و دین

زمینه گرایی اقلیمیمصالح در برابر سرما
زمینه گرایی اقتصادی

* محیط و الزامات آن
* اقتصاد را در زمینه خود حفظ کردن

نمودار شمارة 4: ارتباط بین معماری مردم کردنشین با توّجه به مؤلفه های زمینه 
فرهنگ گرا؛ مأخذ: نگارندگان
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نتیجه گیری
اگر زمینه را مشــتمل بر داشــته های فرهنگی یــك منطقه نیز 
بدانیــم، می توانیم به اشــتراکاتی در تعریف بوم و زمینه برســیم، 
روابــط فرهنگی و اجتماعی و سیســتم اقتصادی شــهر تا حدود 
زیــادی می تواند در تعریف زمینه مؤثر باشــد. به عنــوان مثال در 
فرهنگ هایــی که ارتفاع ســقف را برای حس حضــور و آرامش 
بلنــد می گیرند، تفاوت بســیار زیــادی با فرهنگ هایــی که برای 
همــان حس و احتــرام و آرامش ارتفــاع کوتاه فضا مناســب تر و 
قابل قبول تر اســت، وجود دارد. تفاوت کالبــدی این دو گونه بنا، 
خود تعریف کنند ة بخشــی از زمینه است. گذشــته از این عناصر 
باید بــه زمینه به عنوان نوعــی از تاریخ نیز نگاه کــرد. زمینه را نه 
به عنوان عاملی ایســتا در زمان، بلکه باید بــه عنوان عاملی پویا و 
متغیّــر و ســیال در نظر گرفت؛ به نوعی زمینــة معماری زمینه گرا 
خــود متغیّر و متحرك اســت. ارتباط یك بنا به همان شــکل که 
بــا کف و زمین دارای تعریف و مشــخصات تعریف کنندة خاص 
خــود اســت در پیوند و ارتباط با آســمان نیــز ویژگی های خاص 
خود را داراســت . ترکیب و تلفیق بنا با آســمان یا به عبارتی بهتر 
عجین شــدن بنا با آســمان به همــان میزان مهم و جذاب اســت 
کــه ترکیب بنا با زمین اســت. نوع و شــکل ارتباط بنــا با زمین و 
آســمان بیانگر میزان توّجه و اهمیّــت بنا به حداقل بخش هایی از 
بوم اســت. این که یك بنــا بتواند با بناهای اطراف خود و ســایت 
موجود در آن ارتباطی واقعی و نه صوری و کاذب )مثاًل فقط رنگ 
ظاهــری مصالح( برقرار نماید. از ویژگی هــای معماری زمینه گرا ، 
می توان به همســاز شدن بناها با ســاختمان های پیرامون شان اشاره 
کرد، هم چنین می توان به مقیاس انســانی و یا حداقل خرد کردن 
بناهای عظیم به قطعات ریزتر برای حفظ مقیاس انســانی، استفاده 
از مصالح بومی سایت، عدم استفاده از مصالح نوین همچون شیشه 
در قطعات بزرگ و فوالد، استفاده از روش های صنایع دستی و بومی 
برای اجرای جزییات در بنا اشــاره نمود . بهره گیری از آب، سنگ، 
باد، نور خورشــید، ســایة ابرها، درخت و هر آنچه که در طبیعت 
ســایت وجود دارد، قابلیت ممتاز یك معمار توانا است، اما باید به 
خاطر داشت که عرصة بنایی نو با فرم خاص خود در عین برآورده 
نمودن نیازهای عملکــردی بهره برداران هر بنا اســت که معماری 
را خلــق می نماید. وابســتگی های فرهنگــی- اجتماعی هر بوم از 
خصلت های اساسی معماری زمینه گرا است. شاخص بررسی بناها 
در این گونه از معماری نه شــاخص هایی جهانی بلکه مؤلفه هایی 
بومی و منطقه گرا محســوب می شــود، اما مشــکل از آنجا ناشی 
می شــود که بخش عمــده ای از همین معمــاری زمینه گرا دارای 
ایرادهای اساســی اســت که در طول تاریخ فقط تکرار و باز تولید 
شــده اند که به تدریج به اعماق نهادهای فرهنگی زیستی انسا ن ها 
رســوخ کرده و پایدار گردیده اند، اما شاخص های روابط اجتماعی 
انســان ها با یکدیگــر حکایت از آن دارد که با وســعت ارتباطات 

و بهره گیــری از فرهنگ هــای گوناگون نه تنهــا معماری ضعیف 
نمی گردد، بلکه تقویت نیز می گــردد. توانایی معماری زمینه گرا 
در برآورده نمودن نیازهای انســانی در ابعــاد گوناگون می تواند به 
عنوان یکی از شــاخصه های مهم در بررســی معمــاری زمینه گرا 
باشــد. با ایــن تعاریف از معمــاری زمینه گرا می تــوان گفت که 
معماری زمینه گرا، بیش تر متوجه مشخصات فیزیکی یك منطقه 
است، ویژگی هایی چون توپوگرافی، خط آسمان، مصالح، رنگ و 
بافت اســت. در واقع مهمترین اصول خانه سازی در دوران قاجار و 
معماری ایرانی اصل محرمیّت و اصول چیدمان روابط خانه بر این 
اساس بوده اســت. مهمترین خصوصیت بارز ساختارهای کالبدی 
قاجار در شــهر ســنندج هویّت و معماری زمینه گرا است. معماری 
زمینــه بدان معنا کــه مؤلفه های هویّت و منظر شــهری را در خود 
جای داده و به انســانی که در درون آن خواهد زیست فکر خواهد 
شــد. بنابراین دســت یابی به این مؤلّفه ها برای طرّاحی را مهم ترین 
خصوصیت ســاختارهای کالبدی و اهــداف طرّاحی خانه هایی با 
اصول معماری ایرانی اما در بطن مدرن و نیازهای انســان معاصر و 
آینده را خواهیم داشــت. در نتیجه می توان با دریافت های کالبدی 
و زمینه گرا در معماری و شــاخصه های فرهنگی مردم هر منطقه به 
مؤلّفه های یکسان در طرّاحی مسکن برای هر بعد مکانی و زمانی 
دســت یافت، این راهکارها براساس فاکتورهای جدید به این گونه 

است )جدول 8(:
- فرم درون گرا، مردم کرد درون گرا هستند؛

- معیشت، مصالح بومی استفاده نمودن؛
- نگرش های بومی، فرم پنجره ها و قالب پالن )درون گرایی(؛

- سبك زندگی، ارتباط بین خانه های ساده و تراکم کم؛
- فرهنگ، انجام مراسم و آیین ها در خانه؛ 

- بدنه های همخوان با بناهای مجاور. 

جدول شمارة 8: تحلیل معماری کالبدی منطقه بر اساس یافته ها
ویژگی های دریافتی از معماری سنندجیافته ها

پیش بینی ساختمان ها در 1 یا 2 طبقهطبقات 
استفاده از پالن متراکم و فشردپالن
انتخاب بام های مسطح جهت نگهداری برف به بام

عنوان عایق حرارتی
ایجاد بادشکن مانند درخت، حصار و ...عایق ها

احداث ساختمان در زمین در دامنه های پشت به بادجهت باد
استقرار ساختمان در جهت تابش حداکثر انرژی گرمایش طبیعی

خورشید در مواقع سرد
گسترش و کشیدگی پالن در جهت محور شرقی- جهت فرم و پالن

غربی
استفاده از نورگیرهای سقفی و پنجرهای عمودی نورگیرها

در نماهای جنوبی
سایه بان های مناسب برای هدایت آفتاب زمستانی سایه بان

به فضای داخلی

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


69

دج
سنن

ن 
که

ت 
باف

 و 
ها

نه 
خا

د 
الب

ر ک
 د

را
ه گ

ین
زم

ل 
وام

ت ع
اخ

شن
ی 

س
رر

ب

پی نوشت ها
1- context
2- contextuts
3- contextual
4- contextualism
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مقاالت اولین همایش ملی معماری پایدار.
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پیرنیا، محمدکریم )1371(، سبک شناسی معماری ایران، دانشگاه . 7
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ترنر، تام )1384(، شــهر همچون چشم انداز، نگرشی فراتر از . 8
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افضلیان، آستان قدس رضوی، مشهد.
زارعی، محمدابراهیم )1390 الف(، »معرفی سه خانه به سبك معماری . 13

درون گرا در دوران صفوی و قاجار در شــهر ســنندج«، همایش ملی 
هنر اسالمی، دانشکده بیرجند.

--------------- )1390 ب(، »بازتاب نقش چهارباغ در قالی های . 14
باغــی در غــرب ایران بــا تأکید بر نمونه هایی از اســتان کردســتان«، 

فصلنامه علمی- پژوهشی انجمن علمی فرش ایران.
ســنندج، . 15 قدیمی  خانه هــای   ،)1393(  ---------------

انتشارات دانشگاه کردستان، سنندج.
علیـــزاده، هوشـــمند؛ الهورپـــور، ســـیروان )1388(، »شـــخصیت . 16

فضایی ـ کالبدی هســته تاریخی شهر سنندج«، نامه معمـــاری و 
شهرسـازی، شمارة 2.

سجادی قائم مقامی، پروین الســادات؛ پوردیهیمی، شهرام؛ ضرغامی، . 17
اسماعیل )1389(، »اصول پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی«، 

مجله صفه، شماره51، تهران.

سلطان زاده، حسین )1384(، فضاهای ورودی در معماری سّنتی . 18
ایران، نشر دفتر پژوهش های فرهنگی، تهران.

قدیــری، بهرام )1385(، ســاختارهای جدیــد در محیط های . 19
تاریخی، دفتر پژوهشهای فرهنگی، تهران.

گــودرزی ســروش، محمدمهدی؛ گودرزی ســروش، خلیــل )1392(،  . 20
»بازشناســی مفهــوم هویّت در فضای شــهری )نمونه مــوردی: خیابان 
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مرزبان، پرویز )1389(، فرهنگ مصور هنرهای تجسمی، تهران.. 21
معماریان، غالم حسین )1387 الف(، آشنایی با معماری مسکونی . 22

ایران: گونه شناسی درونگرا، دانشگاه علم وصنعت، تهران.
معماریان، غالم حســین )1387 ب(، آشنایي با معماري مسکوني . 23

ایراني: گونه شناسي برونگرا، انتشــارات دانشگاه علم و صنعت، 
تهران.

میرمقتدایــي، مهتــا )1383(، »معیارهاي شــــناخت و ارزیابي هویت . 24
کالبدي شهرها«، مجله هنرهاي زیبا، شماره 19.

نقــره کار، عبدالحمید؛ حمزه نــژاد، مهدی؛ دهقانی تفتــی، )1389(، . 25
»بررسی تأثیر محیط طبیعی بر رفتار و اخالق از دید متفکران اسالمی 

و نتایج آن در طرّاحی محیط مصنوع«، مجله آرمانشهر، شماره 5.
نوربــرگ شــولتز، کریســتین )1389(، مفهوم ســکونت به سوی . 26

معماری تمثیلی، ترجمه: محمود امیر یار احمدی، نشر آگه، چاپ 
چهارم، تهران.

هاتفی، بهزاد؛ فرحی نیا، امیرحســین )1393(، »زمینه گرایی در معماری . 27
بومی ایران«، کنفرانس بین المللی روش های نوین طرّاحی و 

ساخت در معماری زمینه گرا.

2 28 http://www.bwt.ir/Tours/cl507-.php
2 29 https://mag.farzand.net
2 30 http://www.sanandaj-city.blogfa.com
2 31 http://www.farsnews.com
2 32 http://kare1.ir
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