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شــهر و معمــاری بــه عنــوان بخشــي از بارزتريــن مظاهــر فرهنگ يك 
جامعــه ی انســانی، بــه مثابــه ی آينــه اي تمام قــد پيــش روي ويژگي هاي 
فرهنگــي انســان هاي پديدآورنــده ی خــود قــرار دارنــد. شــيوه ی تأثيــر 
الگوهــای فرهنگــی بــر مصنوعــات انســانی در ســرزمين هايی كــه مهــد 
ــوردار  ــی  برخ ــت طوالن ــابقه ی زيس ــوده و از س ــن ب ــای كه فرهنگ ه
ــا  ــران ب ــرزمين اي ــت و س ــی اس ــای خاص ــتند، دارای پيچيدگی ه هس
برخــورداری از بيــش از چنــد هزارســال ســابقه ی تمــدن از جملــه ی اين 
سرزمين هاســت. عــالوه بــر آن تنــوع طبيعــي و فرهنگــي فوق العــاده ی 
ســرزمين ايــران، در معمــاري بومــي هركــدام از شــهرها و بــه ويــژه در 
معمــاري خانــه، بــه عنــوان عام تريــن جنبــه ی معمــاري و مأنوس تريــن 

فضــا بــراي انســان بــه روشــني قابــل مشــاهده اســت.
بنابــر جايــگاه معمــاري در فرهنــگ و انديشــه ی ايراني و به اعتبــار تأثير 
ــد زمينه ســاز  ــي مي توان ــاري زمان ــر انســان، فضــاي معم ــر فضــا ب ناگزي
رشــد و تعالــي انســان ها در مراتــب مــادي و معنــوي وجــود انســان باشــد 
ــا باورهــا، ويژگي هــاي فرهنگــي و شــيوه ی زندگــي  كــه در هماهنگــي ب
انســان ها شــكل گرفتــه و جريــان زندگــي آن هــا را در تطابــق بــا نيازهــاي 
آشــكار و پنهــان ، بــه بهتريــن وجــه ســامان دهــد. ايــن مقوله بــه خصوص 
در زمينــه ی معمــاري خانــه، كــه مي بايســت موجــد مكاني براي ســكونت 

انســان و آرام يافتــن او باشــد از اهميتــی مضاعــف برخــوردار اســت. 
امــا عليرغــم برخــورداري از ســابقه ی درخشــان در معمــاري دوره ی 
ــي در عرصــه ی ســرزمين،  ــم فرهنگــي و طبيع ــوع عظي تاريخــي و تن
در دوره ی معاصــر بــا بناهايــي مواجــه هســتيم كــه ويژگي هــاي بســتر 

ــط و  ــي محي ــي و طبيع ــاي فرهنگ ــم از ويژگي ه ــود، اع ــتقرار خ اس
لــزوم هماهنگــي بــا ايــن مختصــات را يكســره بــه فراموشــي ســپرده  و 
ــه ی جــاري در دنيــاي معاصــر، در تقليــل انســان  ــا روي ــي ب در هم نواي
بــه مراتــب مــادي وجــود او، زمينــه ی تنــزل معمــاري بــه ســاختمان  و 

ســرپناه  را فراهــم آورده اســت. 
ــه منظــور قــدم گذاشــتن در مســير ارتقــاء  در چنيــن شــرايطي و ب
كيفيــت بناهــاي مســكوني و فراهــم ســاختن زمينــه ی تحقــق مفهــوم 
ســكونت، گام اول مطالعــه ی موشــكافانه معمــاري خانــه در دوره ی 
ــي  ــاي بســتر فرهنگ ــه ويژگي ه ــخ گويي آن ب ــيوه ی پاس تاريخــي و ش

و طبيعــي هركــدام از شــهرهاي ســرزمين اســت. 
موضوعــي كــه در شــرايط محــو تدريجــي شــواهد معمــاري دوره ی 
ــيوه ی  ــود و ش ــاي موج ــودن خانه ه ــتند نم ــرورت مس ــي، ض تاريخ

ــد. ــرز مي نماي ــا را مح ــي در آن ه زندگ
بــر اين اســاس معاونت شهرســازي و معمــاري وزارت راه و شهرســازي 
در راســتاي اقدامــات ترويجــي، نســبت بــه حمايــت از سلســله 
ــي شــهرهاي  ــاي بوم ــاري خانه ه ــه بررســي معم ــه ب ــي ك پژوهش هاي
كشــور مي پــردازد اقــدام نمــوده اســت. اميــد اســت كتــاب حاضــر بــه 
ــورد توجــه و  ــه، م ــن مجموع ــن اي ــوان يكــي از پژوهش هــاي آغازي عن
ــرد. ــرار گي ــي ق ــه فرهنــگ و معمــاري ايران ــدان ب اســتفاده ی عالقه من

پيروز حناچي
 معاون شهرسازي و معماري

سخن آغاز 





گذشــته ی تاريخــی ايــن مــرز و بــوم سرشــار از خالقيت هــای فــردی 
ــردی  ــدی و كارك ــای كالب ــاخت فضاه ــا در س ــدران م ــی پ و اجتماع
اســت . ارتبــاط تنگاتنــگ كالبــد بــا فرهنــگ در طــول تاريــخ ، فضاهــای 
ــر فرهنــگ مــردم  كالبــدی را شــكل داده اســت كــه كامــاًل مبتنــی ب
ــا گذشــت زمــان در  ــوده اســت . ب و براســاس الگــوی رفتــاری آن هــا ب
دوره ی معاصــر اوالً فضاهــای كالبــدی ايجــاد شــده كيفيــت و ويژگــی 
فضايــی آنچــه را در گذشــته بــه منصــه ظهــور می رســيد نــدارد . ثانيــاً 
بيــن الگوهــای رفتــاری مــردم و ســاحت های كالبــدی هيــچ انطباقــی 
ديــده نمی شــود. ايــن چالش هــا حاصــل عــدم تــداوم فضا هــای 
ــای  ــر و در جغرافي ــخ معاص ــته در تاري ــای گذش ــا ويژگی ه ــدی ب كالب

بومــی ايــن ســرزمين اســت.
ــه  ــته روی داده اســت، بيشــتر ب ــا آنچــه در گذش ــر ب ــال حاض در ح

صورت هــای زيــر برخــورد می شــود:
ــگاه ضمــن تحســين  ــن ن ــه گذشــته : اي ــتالژيك ب ــگاه نوس ــف( ن ال
گذشــته و حســرت نســبت بــه آن ، صرفــاً در مقوله ی احساســی انســان را 
بــه گذشــته پيونــد می دهــد  پيونــدی كــه هيــچ ردپايــی از آن در حــال 

ــود. ــده نمی ش دي
ــدی  ــاختارهای كالب ــگاه س ــن ن ــته : در اي ــه گذش ــوزه ای ب ــگاه م ب( ن
ــق  ــی ح ــه كس ــد ك ــوه می كن ــم جل ــدر مه ــود و آن ق ــتيده می ش پرس

ــدارد. ــه آن را ن ــدن ب ــك ش نزدي
ــاختارهای  ــی س ــاط منطق ــداوم ارتب ــرای ت ــد ب ــر می رس ــه نظ ب
ــدم اول  ــاری ، ق ــای رفت ــی الگوه ــگ ، يعن ــه ی فرهن ــا مقول ــدی ب كالب

ديباچه 

ــت . ــته اس ــی گذش ــای عين ــی نمونه ه معرف
كتــاب حاضــر بــه معرفــی ســاختار رفتاری-كالبــدی خانه های شــهر 
اروميــه می پــردازد.در آينــده خانه هــای ســاير شــهرهای كشــور نيــز در 

قالــب الگــوی رفتاری-كالبــدی معرفــی خواهند شــد.

سيد عباس يزدانفر
دانشكده معماری و شهرسازی
دانشگاه علم و صنعت ايران
پاييز 93
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نقــش خانــه بــه عنــوان مهمتريــن مــكان زندگــی بشــر بــه منظــور 
فراهــم ســاختن محيطــی ســازگار بــا روش زندگــی انســان ، بــر كســی 
پوشــيده نيســت. بــا ايــن حــال در عصــر جديد و شــيوع ســبك ســاخت 
ــاط  ــی نق ــاز ها در تمام ــه ی ســاخت و س ــی، كلي ــت فعل ــاز بی هوي و س
ــده  ــت نادي ــه عل ــه و ب ــش رفت ــدن پي ــان ش ــمت يكس ــه س ــور ب كش
انگاشــتن كاربــران و يــا عــدم شــناخت كافــی نســبت بــه نيازهــای آنــان، 
منجــر بــه بــروز مشــكالتی چــون كاهــش رضايتمنــدی، از بيــن رفتــن 
هويــت فرهنگــی و مكانــی، دگرگونــی در رفتارهــای اجتماعــی ســاكنين 
و ... شــده اســت. درحالی كــه توجــه بــه معمــاری برخاســته از شــيوه ی 
زندگــی، باورهــای جامعــه ی بومــی و بســتر شــهر كــه طــی زمــان تحــت 
تأثيــر عوامــل مكانــی و فرهنگــی، شــكل و محتــوای خاصی يافته اســت، 
می توانــد ســبب افزايــش رضايتمنــدی، تعلــق بــه فضــا و بــه طــور كلــی 

بــرآوردن نيازهــای واقعــی ســاكنين شــود.
عــدم ســازگاری مســكن بــا هويــت و فرهنــگ ســاكنين، بســتر شــكل 
گيــری آن و خواســته ها و نيازهــای واقعــی بهره بــرداران كــه از شــيوه ی 
زندگــی آنــان نشــأت می گيــرد، از مشــكالتی اســت كــه مســكن امــروزه 
بــا آن مواجــه اســت و بــه جــای آن كــه تأميــن كننــده ی تمامــی نيازهای 
انســان اعــم از كمــی وكيفــی و اجتماعــی باشــد، صرفــاً بــه رفــع نيازهای 

مــادی بســنده كــرده اســت.
بــا توجــه بــه اين كــه عمدتــاً خصوصيــات كالبــدی فضاهــا، بــر اســاس 
فرهنــگ مــردم و ســاكنان آن ســازمان می يابــد، شــناخت ويژگی هــای 
بومــی مســكن، بــه عنــوان كالبــد فرهنــگ جامعــه، امــری ضــروری بــه 
ــكن  ــی از مس ــناخت كاف ــز ش ــر ني ــی معاص ــد. در طراح ــر می رس نظ
بومــی منطقــه و شــيوه ی ســكونت در آن و توجــه بــه نيازهــای امروزيــن 

ســاكنان، می توانــد بــر ميــزان كيفيــت خانــه بيفزايــد.
از جملــه اهــداف ايــن تحقيــق، شــناخت الگوی مســكن در گــذر زمان 

و ســير تحــول شــيوه ی زندگــی ســاكنان و بررســی تأثيــر شــيوه زندگــی 
بــر الگــوی مســكن اروميــه اســت بنابرايــن ســؤاالتی كــه در ايــن راســتا 

مطــرح می شــوند، عبارتنــد از:
ــان  ــذر زم ــا در گ ــرات آن ه ــه و تغيي ــی ارومي ــای بوم - خانه ه

چگونــه بوده انــد؟
- شــيوه ی زندگــی در ايــن خانه هــا و ســير تحــول آن در گــذر زمــان 

ــه بوده اســت؟ چگون
- تغييــرات شــيوه ی زندگــی در گــذر زمــان، چــه تأثيــری بــر الگــوی 

مســكن ايــن شــهر داشــته اســت؟
بــرای پاســخگويی بــه ايــن ســواالت كتــاب حاضــر در 7 بخــش تدوين 
گرديــد. در ابتــدا و در بخــش نخســت بــه توضيــح مختصــری در رابطه با 
موضــوع و علــل انتخــاب، اهميــت و ضــرورت آن و واژه هــای بــه كار رفتــه 
در آن ماننــد معمــاری بومــی، فرهنــگ و ســكونت و شــيوه ی زندگــی و 
تعاريــف افــراد مختلــف از آن هــا پرداختــه شــده اســت. در بخــش دوم به 
معرفــی دو نمونــه ی مشــابه و چهارچــوب پــروژه و روش انجــام تحقيــق 
می پردازيــم . در بخــش ســوم بــه شــناخت مختصــری از شــهر اروميــه 
دســت می يابيــم. در ســه بخــش بعــدی بــه معرفــی خانه هــا و شــيوه ی 
زندگــی در آن هــا در دوره هــای مختلــف خواهيــم پرداخــت. در بخــش 
هفتــم و بخــش آخــر نتايــج تحقيــق و مقايســه ی الگوهــای كالبــدی و 

ــود. ــف آورده می ش ــای مختل ــی در دوره ه ــيوه های زندگ ش
الزم بــه ذكــر اســت كــه هــدف ايــن پژوهــش صرفــاً بررســی تغييرات 
الگــوی كالبــدی بــا توجــه به الگوهــای رفتــاری و شــيوه ی زندگی اســت. 
مســلماً عوامــل ديگــری نظيــر اقليــم، اقتصــاد و... در تغييــرات الگــوی 
ــش  ــود پژوه ــا خ ــی آن ه ــن بررس ــد ليك ــر نبوده ان ــی تأثي ــدی ب كالب
جامعــی را می طلبــد. اميــد اســت در آينــده بــا بررســی ســاير عوامــل، 

ــردد. ــه گ ــری ارائ ســاختار كامل ت

پيش گفتار 
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مطالعات 12

معماری بومی
ــروز  ــی ب ــتم در پ ــرن بيس ــط ق ــی در اواس ــاری بوم ــه معم ــه ب توج
ــع  ــه و جوام ــی كــه مدرنيت مشــكالت و كمبودهــای حاصــل از تغييرات
صنعتــی ايجــاد كــرده بــود، آشكارشــد. ايــن عالقــه بــه بررســی معماری 
بومــی كــه يــا در واكنــش بــه گمنامــی معمــاری خــودی و يــا بــه منظور 
ــرای حــل مشــكالت شــكل گرفتــه، ايجــاد شــده بود;  يافتــن اصولــی ب
ــانی،  ــاد انس ــه ابع ــف از جمل ــای مختل ــترده ای از زمينه ه ــف گس طي
نياز هــا و فرهنــگ كاربــران، مــواد و مصالــح ســاختمانی، اقليــم، انــرژی 

ــی، 1391، 6( ــادق پ ــد. )ص ــامل می ش و ... را ش
در كنــار توجــه بــه معمــاری بومــی، توجــه به تاثيــر مباحــث فرهنگی 
ــد.  ــه ان ــدان پرداخت ــادی ب ــراد زي ــه اف ــی اســت ك ــاری موضوع در معم
راپاپــورت و اليــور زمينــه هــای فرهنگــی را عامــل مؤثــر در شــكل گيری 
معمــاری بومــی می داننــد. اليــور كــه در كتــاب اولــش پناهــگاه و جامعــه 
ــی را در  ــاری بوم ــن معم ــال روش ــور كام ــه ط “shelter&society” ب
داخــل تئــوری اســتداللی معمــاری قــرار داد، عوامل اجتماعــی، اقتصادی، 
فرهنگــی و جنبه هــای تكنولــوژی معمــاری و پايــداری آن از جنبه هــای 

فرهنگــی را در معمــاری بومــی مؤثــر دانســته و در كتــاب ديگــرش
Build to meet needs cultural issues in vernicular ar-“ 

 ”chitecture
بــا اشــاره بــه رويكردهــای ســاختارگرايانه، پديدارشناســانه و ... بــه لــزوم 
توجــه بــه رويكــرد رفتارگرايانه و الگوهــای فرهنگی و آداب و رســوم تأكيد 
كــرده و معمــاران را در كنــار برداشــت تحليلــی، ضبــط عينــی و ســاختار 
فرمــی بناهــای بومــی به لــزوم توجه بــه كار ميدانــی و مشــاهدات مردمی 
 )Oliver, 2006( .انســان شناســان و مطالعات فرهنگــی ســوق می دهــد
در كشــورهای در حــال توســعه نيــز كتاب هــا و مقــاالت بســياری در ايــن 
رابطــه در حــوزه ی مســكن بــه چــاپ رســيده اســت. پــاول بــا مطالعــه ی 
خانه هــای جنــوب شــرقی آســيا، هالت ســميزی افغانســتان، دنــل تركيه، 
ابوترابــی نيجريــه، پيرنيــا ايــران و... لــزوم نگاهــی بــه مســكن بومــی را 
اذعــان داشــته اند. بــه طــور مثــال دنــل  بــه شــرح تحــوالت خانه ســازی 
در تركيــه پرداختــه و تحــوالت غرب گرايانــه را در معماری امــری ظاهری 
می دانــد در حالی كــه معمــاری ســنتی از بيــن رفتــه را واجــد ارزش هــای 
فرهنگــی بومــی و محلــی دانســته كــه بيانگر احساســات و نيازهــای كلی 

 )Danel,1991( .مــردم هــر منطقــه می باشــد

ــر  ــرات آن ب ــدن و اث ــزه ش ــورد مدرني ــز در م ــی ني ــات ابوتراب تحقيق
خانه ســازی و الگوهــای زيســتی كشــور نيجريــه صــورت گرفتــه اســت. 
وی در نوشــتار خــود بــه توضيــح پيرامــون مشــكالت پديــد آمــده در اثــر 
تغييــرات ســريع مدرنيــزه بــر جنبه هــای گوناگــون معمــاری كشــورش 
پرداختــه اســت.)صادق پی، 15،1391( و يــا العــزاوی اجــزا و ويژگی هــای 
ــردی  ــراق را در رويك ــاط دار ســنتی ع ــای حي ــی خانه ه شــكلی و فضاي
اقليمی-فرهنگــی تحليــل كــرده و درصــدد يافتــن عامــل وجــودی هــر 
يــك از عناصــر ايــن خانه هاســت. در بررســی خصوصيــات ايــن نــوع خانه 
بــه عوامــل اقليــم، فرهنــگ و در برخــی مــوارد هــر دوی ايــن عوامــل بــه 
عنــوان عوامــل شــكل دهنده اشــاره می شــود و نتيجــه می گيــرد كــه بــا 
درنظرگرفتــن معيارهــای فرهنگــی، مذهبــی، اقليمــی، بســتری مناســب 
بــرای مســكن چــه در زمينــه ی زندگــی خصوصــی و چــه در زمينــه ی 

)Al-azzawi, 1969(.ــم خواهد شــد ــه ای فراه ــط محل رواب

▲ جدول1. رويكردهای مطرح شده در رابطه با معماری بومی



13الگوی مسکن ارومیه با توجه به شیوه ی زندگی در گذر زمان

فرهنگ و سكونت
در ميــان آثــار معمــاری، خانــه مهم تريــن بنايــی اســت كــه در تعامــل 
بــا فرهنــگ ســاكنانش شــكل می گيــرد. پــس پرســش از خانــه می تواند 
راه گشــای فهــم فرهنــگ صاحبــان خانــه و فرهنــگ ســاكنان راه گشــای 
فهــم خانــه باشــد. ايــن ارتبــاط متقابــل گويــای آن اســت كــه انســان 
خانــه ی خــود را آگاهانــه يــا ناآگاهانــه مطابــق بــا فرهنــگ ســكونت خود 
ــارش  ــری در اختي ــات بهت ــادی و امكان می ســازد و هــر چــه شــرايط م
ــری مظهــر فرهنــگ  ــه صــورت كامل ت ــه ای كــه می ســازد ب باشــد خان

ســكونت او بــه شــمار مــی رود.
ــه  ــت ك ــی اس ــژه ای از زندگ ــيوه ی وي ــگ ش ــاب »فرهن ــن كت در اي

)Rapoport, 1998, 11( تصوير1: دياگرام تركيبی عوامل مؤثر بر شكل خانه بر پايه ی فرهنگ ▲

ــكل  ــرزمين، آن را ش ــادی و س ــداف م ــا، اه ــنت ها، باوره ــا، س ارزش ه
می دهــد. در معنــای عــام، فرهنــگ شــامل همــه ی جزئياتــی اســت كــه 

)Williams,1958( ».زندگــی روزمــره را می ســازد
- راپاپــورت يكــی از محققانــی اســت كــه خانه هــا را از منظــر 
ــر  ــت ه ــد اس ــد. وی معتق ــل می كن ــی تحلي ــی فرهنگ انسان شناس
بنايــی تحــت تأثيــر فرهنــگ ســاكنان آن شــكل می گيــرد و مطابــق 
ــك فرهنــگ  ــت و خصوصيــت ي ــا شــناخت هوي آن اداره می شــود و ب
ــه بررســی نحــوه  ی ســكونت  ــوان ب ــای آن می ت ــه ارزش ه ــوف ب و وق
در آن فرهنــگ پرداخــت؛ ســكونتی كــه بايــد بــه طــور همزمــان هــم 
ــای فرهنگــی.  ــم متغير ه ــای فيزيكــی باشــد و ه پاســخگوی متغير ه

ــورت، 1388( )راپاپ
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- الرنــس )Lawrence( معتقــد اســت كــه در مطالعات انجام شــده از 
خانه هــا و فرهنگ هــا ، بايــد ديدگاه هــای اجتماعــی، سياســی، فرهنگــی 
و تاريخــی را در نظــر بگيرنــد. او بيــان می كنــد كــه متغيرهــای فرهنگــی 
بايــد بــه دو گــروه تقســيم شــوند كــه مربــوط بــه يكديگــر باشــند. گــروه 
اول شــامل عوامــل پنهــان اســت كــه توســط مفاهيــم هنجاری تشــكيل 
می شــود و معنــی می دهــد . او اخــالق و اصــول زيبايی شناســی از 
ديــدگاه جهــان ايــده آل را نيــز در ايــن گــروه قــرار می دهــد. متغير هــا 
در گــروه دوم شــامل رفتارهــای فــردی و گروهــی می باشــند كــه تبديــل 
ــه  ــه الگــو می شــوند. وی در مجمــوع، فرهنــگ را از دو مســير جداگان ب
تعريــف می كنــد: بــه عنــوان مفاهيــم هنجاری)فرآيندهــای مربــوط بــه 
)Lawrence,1987(.)رفتــار انســان( و عوامــل فرهنگی)مرئــی و نامرئــی

- آلتمــن )Altman( بــا انجــام تحقيقاتــی بــا چشــم انداز فرهنگــی و 
تاريخــی، مســكن را بــه عنــوان بازتابــی از روابــط ميان فرهنــگ و محيط 
زيســت مــورد مطالعــه قــرار داده و فهرســتی از عوامــل فرهنگــی مؤثر در 
خانــه را بــه شــرح زيــر بيــان می كنــد: جهــان بينــی، شــناخت محيــط 
ــر،  ــای ديگ ــم خصوصــی، نظــم و ارزش ه ــظ حري زيســت و ادراک، حف

ســاختارهای اجتماعــی و ســاختار خانــواده.
- هليــا تــرگات )Turgut( بــه ارائــه ی اصولــی از ارزش ها بــرای تنظيم 
ــه های  ــل ريش ــه و تحلي ــا تجزي ــه ب ــر تركي ــای معاص ــای خانه ه فضاه
ــای  ــر ارزش ه ــد ب ــا تأكي ــردازد. او ب ــنتی می پ ــای س ــی خانه ه فرهنگ
هنجــاری جامعــه كــه هماهنــگ كننــده ی ســبك زندگــی در گذشــته 
بوده انــد ، راهــكار مقابلــه بــا كپــی كــردن از الگوهــای فرهنگــی غربــی را 
مطالعــه ی تحليلــی ايــن ارزش هــا و هماهنــگ كــردن ســاختار فضايــی 

)Turgut,1995( .ــد ــا آن می دان ــه ب خان

▲ تصوير2. نمونه گونه بندی و تحليل خانه های تركيه 
)Turgut 1995( بر پايه ی هنجارهای فرهنگی
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- در ايــران نيــز معماريــان و همــكاران به مقايســه ی تطبيقی بخشــی 
ــلمانان  ــان و مس ــتيان، يهودي ــه ی زرتش ــان در محل ــای كرم از خانه ه
ــن  ــد و اي ــی پردازن ــاری م ــگ و معم ــل فرهن ــر متقاب ــاس تأثي ــر اس ب
ــر  ــالمی نظي ــگ اس ــای فرهن ــه ارزش ه ــد ك ــه می گيرن ــن نتيج چني
حفــظ حريــم خصوصــی، رعايــت حقــوق همســايه و تكريــم مهمــان به 
عنــوان فرهنــگ حاكــم، اليــه ی اول وحدت بخــش معمــاری خانه هــای 
كرمــان بــوده و اليــه ی دوم را ذيــل عقايــد و رســوم مذهبــی آن هــا، بــا 
بازتعريــف و حدودبخشــی بــه ايــن اصــول و در پاســخگويی بــه موضــوع 
امنيــت، معيشــت و دســتورات شــريعت در رابطــه بــا زنــان و همكيشــان 

ــكاران،1389( ــان و هم ــد. )معماري می دانن
- شــامپا و ســاندا مازومــدا از طريــق مطالعــات قوم نــگاری بــه بررســی 
ارتبــاط بيــن مذهــب، روابــط ميــان گروهــی اكثريــت و اقليــت و فرهنگ 
بــا خانه هــای بومــی  زرتشــتيان ايــران پرداختــه و ويژگی هايــی 
ــدم حضــور  ــا ع ــاع، حضــور ي ــا، ارتف ــای خانه ه ــكان و طرح ه ــد م مانن
دســتگاه های خــاص، بادگيرهــا و فضاهــای قربانــی را نمــود هويــت دينی 

ــر می شــمارند. و فرهنگــی ب
)Mazumdar and Mazumdar, 1997()1389،تصوير3. رعايت حريم در خانه های زرتشتيان و مسلمانان كرمان)معماريان و همكاران ▲

▲ جدول2. رويكردهای مطرح شده در رابطه با فرهنگ و سكونت
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شيوه ی زندگی
ــگ در  ــتفاده از فرهن ــی در اس ــدف اصل ــه ه ــواردی ك ــی از م يك
ــيوه  ــت. ش ــوی اس ــادی و معن ــی م ــيوه ی زندگ ــد، ش ــه می باش خان
ــی  ــوه ی زندگ ــه نح ــه ب ــت ك ــی اس ــی)Life style( اصطالح زندگ
تصويــب شــده ی يــك گــروه و يــك يــا چنديــن قــوم اطــالق می شــود.

 )Benedikter, Juergensmeye r& Anhe, 2011(
شــيوه ی زندگــی عبارتســت از روشــی كــه مــردم انتخــاب می كننــد 

كــه چگونــه رفتاركننــد يــا چگونــه بــه فعاليتــی بپردازند. 
 )Rapoport, 1980, 10(

شــيوه و ســبك زندگــی اغلــب  بيــان روش زندگــی مردم تــوأم با طيف 
كاملــی از ارزش هــا ، عقايــد و فعاليــت هــای اجتماعــی اســت كــه مــی 
تــوان گفــت از الگوهــای فرهنگــی، رفتــاری و عاداتــی شــكل می گيــرد 
و افــراد بــه طــور روزمــره آن هــا را در زندگــی فــردی و اجتماعــی خــود 
ــامل  ــی ش ــيوه ی زندگ ــی، ش ــام و كل ــای ع ــد. در معن ــه كار می گيرن ب
ــه اســت كــه شــخص آن هــا را در زندگــی  ــی روزان فعاليت هــای معمول
ــم و  ــه ای ك ــث ، مجموع ــن حي ــن از اي ــرد . بنابراي ــه كار می گي خــود ب
بيــش جامــع و منســجم از عملكردهــای روزمــره اســت كــه برآورنــده ی 

نيازهــای مــادی و معنــوی انســان می باشــد.
تحقيقــات سيســتماتيك بر شــيوه ی زندگی بيشــتر در زمينــه ی علوم 
اجتماعــی و در ســال های 1940 در ايــاالت متحــده آمريــكا بــه عنــوان 
ــای  ــرو جنبش ه ــال های 1980 پي ــد. در س ــاز ش ــی آغ ــزاری سياس اب
ســاختارگرايی و پســت مدرنيســم بــا فيلســوفانی نظيــر بــارت، دريــدا، 
ليوتــار و ... تمركــز روی روابــط اجتماعــی شــيوه ی زندگــی ادامــه يافــت 
كــه بــه اهميــت يافتــن بيشــتر مفهــوم فرهنــگ و مشــتقات آن در علوم 
اجتماعــی منجر شــد. در دهــه ی 1990 پژوهــش در ايــن زمينــه بــه طور 
فزاينــده ای بــه تحقيقــات ميان رشــته ای فرهنگی، روانشناســی، فلســفه، 
اقتصــادی و نگرش هــای شــخصی كشيده شــد. ريشــه های تكويــن 
ــس  ــون مارك ــانی چ ــوان در كار كس ــی را می ت ــبك زندگ ــوم س مفه
وبر،كئــورگ زيمــل و تورشــتاين وســل در ســال های آغازيــن قــرن 20 
دانســت. هــم اكنــون در غــرب مســأله ی شــيوه و ســبك زندگــی يكــی از 
موضوعــات اصلــی مطالعــات علــوم اجتماعــی، فرهنگــی، زنــان، خانــواده، 

روانشناســی، اقتصــاد و... مــی باشــد.

)Benedikter, Juergensmeyer & Anhe, 2011( مهمتريــن 
تحقيقــات و نظريه هايــی كــه در زمينــه ی خانــه و روش زندگــی صــورت 

ــر می باشــد : ــه شــرح زي گرفته اســت، ب
- راپاپــورت در دهــه ی 1971 بــه ســاختار كلــی فرهنــگ و عوامــل 
موثــر بــر محيــط هــای ســاخته شــده مــی پــردازد و روش زندگــی را بــه 
عنــوان بخشــی از اجــزای فرهنــگ مــی دانــد كــه بــر سيســتم فعاليــت 
هــا و در نتيجــه بــر انتخــاب كيفيــت هــاي زندگــي و محيــط ســاخته 
شــده ، تاثيــر مــی گــذارد)rapoport 2005( او بيــان مــی كنــد كــه اگر 
قــدرت و تــوان يــك پناهــگاه ، نقــش انفعالــی خانــه باشــد ، هــدف فعــال 
خانــه ايجــاد محيطــی اســت كــه بــه بهترين شــكل بــا شــيوه ی زندگی 

يــك قــوم هماهنــگ و مرتبــط باشــد.)راپاپورت 1388(
- الرنــس در زمينــه ی شــيوه ی زندگــی روزمــره و چگونگــی اســتفاده 
ــي نهفتــه در طراحــي  ــه منظــور درک معان از فضــا  بيــان مــی كنــد ب
كاشــانه هــا ، بايــد چگونگــي انتظــام رفتارهــا و فعاليتهــا در محيــط هاي 
مســكوني كــه از طريــق قانــون منــدي و قواعــد مرســوم پديد مــي آيند ، 
مــورد تجزيــه و تحليــل قــرار گيرنــد. او نتيجــه مــی گيــرد رســوم زندگي 
كــه نقــش محــوري در ايــن ارتبــاط را ايفــا مــي كننــد ، مــي تواننــد در 

كشــف شــيوه ی اســتفاده از فضاهــا بســيار ســودمند باشــند.
)Lawrence, 1995(

ــی  ــی در كتاب ــناس دانمارك ــوم ش ــراپ )Hojrup( ق ــاس هج - توم
تحــت عنــوان “ملــت ، فرهنــگ و شــيوه ی زندگی: اســاس تحليل شــيوه 
ــه معرفــی ســه نــوع شــيوه ی زندگــی مــی پــردازد كــه  ی زندگــی” ب
شــامل خــود اشــتغالی )عــدم جدايی بيــن كار و فضــای خانه(، دســتمزد 
نــان آور)خانــه تنهــا مكانــی بــرای اهــداف تفريحــی و نــه معيشــتی( و 
پيشــه ی حرفــه ای )خانــه منعكــس كننــده ی برنامــه هــای شــخصی( 
بــوده ودر ايــن دســته بنــدی نشــان مــی دهــد كه ســطح در آمــد ، محل 
كار و ســبك كار فــردی ، نيازهــا و اولويــت هــای خانــه را تغييــر می دهد.

ــال  ــی در س ــناس انگليس ــان ش ــاری داگالس)Douglas( انس -  م
1966، چهارخــرده فرهنــگ را معرفــی كــرده كه شــامل رقابــت و فرديت 
، اجتنــاب از كنتــرل هــای اجتماعی ، تســاوی حقــوق و مذاكــره و جوامع 
سلســله مراتبــی بــوده و بيــان مــی كنــد كــه چگونــه مــی تــوان بــا ايــن 
خــرده فرهنــگ هــا بــه بررســی محيــط خانــه پرداخــت. تيپولــوژی خانه 
هــا از نظــر انــدازه ی خانــه ،همســايگی و تصويــر كلــی خانــه ، منعكــس 

)salama ,2006, 72(.كننــده ی ايــن تئــوری مــی باشــد
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ــار  ــوان معي ــه عن ــا توصيــف شــيوه ی زندگــی ب ــی كــه ب - تحقيقات
ارزشــهای مشــترک ، بــه بررســی انتخــاب نــوع ، كيفيــت و موقعيت خانه 
مــی پــردازد . بــه عنــوان نمونــه مــی تــوان بــه تحقيــق تيلــی)Tilly( كه 
بــه بررســی ســطح تحصيــالت و درآمــد بــا نــوع مســكن مــی پــردازد، 

)william and Reed, 1970( .ــرد ــاره ك اش
ــه،  ــاب “خان ــری در كت ــی حائ ــز محمــد رضــا مازندران ــران ني - در اي
ــدادی از خانه هــای ســنتی شــهرهای همــدان،  فرهنــگ، طبيعــت” تع
رشــت، كاشــان، شــيراز و بوشــهر را بررســی كــرده و آن هــا را بــا 
ــن  ــاب را چني ــف اهــداف كت ــد. مؤل خانه هــای معاصــر مقايســه می كن

ذكــر می كنــد:
- دريافــت و فهــم تاثيــر متقابــل شــيوه ی زندگــی و شــيوه ی 
ــذار از در  ــگام گ ــه هن ــه ب ــه، ك ــی خان ــازمان فضاي ــر س ــينی ب شهر نش

ورودی خانــه بــه درون خانــه روی می دهــد.
- دريافــت و فهــم چگونگــی توجــه ســازمان فضايــی شــهر و خانــه تــا 

▲ جدول3. رويكردهای مطرح شده در رابطه با شيوه ی زندگی و سكونت

پيــش از ســال های 1300 بــه شــيوه ی زندگــی و انعــكاس فضايــی آن و 
در مقابــل بی توجهــی ســازمان فضايــی شــهر و خانــه پــس از ســال های 

1340 بــر شــيوه ی زندگــی امروزيــن.
ــاری را  ــينی، معم ــه در آن دوران شهرنش ــه چگون ــتن اين ك - دانس
ــه رســميت  ــه شــيوه ی زندگــی ب ــی در پاســخ ب ــك تواناي ــه ي ــه مثاب ب
ــيوه ی  ــه ش ــه مثاب ــور ب ــر كش ــينی معاص ــرا شهرنش ــناخته و چ می ش
مســلط زندگــی، خانــه را بــدون معمــاری می پذيرد.)حائــری، 30،1388(

ــازمان  ــی و س ــيوه ی زندگ ــه بررســی ش ــور ب ــاب مذك بخشــی از كت
ــدف  ــردازد . ه ــر می پ ــی و معاص ــای تاريخ ــاری خانه ه ــی معم فضاي
نويســنده شناســايی تفاوت هــای خانه هــای تاريخــی و معاصــر و پاســخ 
بــه ايــن ســؤال اســت كــه آيــا واقعــاً طی چنــد دهــه، طبيعــت و فرهنگ 
ــه  ــان تغييــر می كنــد كــه چنيــن تغييــری در ســاختار خان ــا آن چن م
ــه فهــم شــيوه ی زندگــی از تكنيــك  ــرای دســتيابی ب ــر باشــد. ب ناگزي

مصاحبــه و پرسشــنامه اســتفاده شــده اســت.
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تعيين چهارچوب تحقيق
دليــل انتخــاب ايــن تحقيــق ايــن بــود كــه خانــه ای كــه يــك فــرد 
اروميــه ای بــا توجــه بــه فرهنــگ و شــيوه ی زندگــی اش نيــاز دارد، چگونه 

بايــد باشــد ؟
بــرای دريافــت پاســخ ايــن ســؤال ابتــدا نيازمنــد ايــن هســتيم كه يك 
فــرد اروميــه ای را بــه خوبــی بشناســيم. اين كــه او چگونــه فــردی اســت؟ 
در چــه مكانــی بــا چــه ويژگی هايــی بــزرگ شــده ؟ نيازهايــش كدامنــد ؟ 
رفتارهــای روزمــره زندگــی او چيســت؟ ارزش هــا، باورهــا و انديشــه هــای 

او چگونــه هســتند ؟ آداب و رســوم و ســنت هايش چيســت ؟ و ...
بــه عبــارت ديگــر او كجــا زندگــی می كنــد و صاحــب چــه فرهنــگ 
مــادی و معنــوی اســت و شــيوه ی زندگــی متناســب بــا آن در رابطــه بــا 

او چگونــه اســت ؟
ثانيــا خانــه هايــی كــه از گذشــته تاكنــون در آنهــا زندگــی می كــرده را 
بررســی كنيم و فضاها، عملكردها و شــيوه ســكونت در آن ها را بشناســيم.

بديــن ترتيــب الگــوی مســكن اروميــه و شــيوه ی زندگــی در دوره های 
مختلــف و ســير تحــول ايــن تغييــرات از گذشــته تا امــروز مورد بررســی 
ــه 3  ــوان ب ــه را می ت ــن راســتا خانه هــای شــهر ارومي ــت . در اي قرار گرف

دوره تقســيم بندی كــرد:
1. خانه هــای ســنتی: منظــور خانه هايــی هســتند كــه از قديــم رايــج 

بوده انــد و قدمــت آن هــا بــه اواخــر دوران قاجــار بــاز می گــردد. 
ــه دوران  ــوط ب ــا مرب ــن خانه ه ــر: اي ــنتی معاص ــای س 2. خانه ه
پهلــوی هســتند. در عيــن حــال كــه تصويــر كلــی خانــه هــای ســنتی را 
دارنــد امــا بــا گذشــت زمــان و متناســب بــا آن بــه ســوی معاصــر شــدن 
تغييراتــی كرده انــد . خانه هــای ايــن دوره براســاس الگــوی مســكن بــه 
3 دوره قابــل تقســيم بندی هســتند: ســنتی الــف، ســنتی ب و ســنتی ج.

ــازی  ــوی خانه س ــا الگ ــروزی ب ــای ام ــر: خانه ه ــای معاص 3. خانه ه
ــس  ــوی دوم و پ ــه اواخــر پهل ــوط ب ــی كــه مرب و شــيوه ی زندگــی غرب
از انقــالب اســالمی می باشــند. خانــه هــای معاصــر بــه 2 دوره تقســيم 

ــروزی(. ــای ام ــف و معاصــر ب)خانه ه شــدند: معاصــر ال

▲ نمودار1. تقسيم بندی خانه های اروميه به سه دوره ی سنتی، سنتی معاصر، معاصر 
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ــت  ــط برداش ــه توس ــر دوره ك ــای ه ــناخت خانه ه ــا ش ــدا ب ابت
ميدانــی انجــام شــد، فضاهــا و عملكردهــای هــر خانــه معرفــی گرديد، 
ــا  ــه ب ــق مصاحب ــا از طري ــن خانه ه ــكونت در اي ــيوه ی س ــپس ش س
ــادی و  ــای م ــان فعاليت ه ــا بي ــن روش ب ــد. در اي ــی ش ــردم بررس م
معنــوی روزانــه و ســاالنه در خانه هــای هــر دوره بــه نقــش و اهميــت 

▲ نمودار2. تقسيم بندی تغييرات الگوی كالبدی و شيوه ی زندگی در گذر زمان 

ــور  ــدم حض ــا ع ــور ي ــت حض ــا، عل ــی فضاه ــرد و معن ــا، كارب فضاه
ــت در  ــرد . در نهاي ــوان پی ب ــی ت ــا م ــی آن ه ــوع و فراوان عناصــر و تن
يــك فرآينــد مقايســه ای تغييــر الگــوی ســكونت بــا توجــه بــه تغييــر 

ــد. شــيوه ی زندگــی بررســی و تحليــل گردي
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محتوا و روش انجام تحقيق
بــه منظــور بررســی و تحليــل خانه هــای اروميــه، بــه دليل عــدم وجود 
مــدارک كتابخانــه ای و نيــز عــدم ثبــت خانه هــا توســط ميــراث فرهنگی، 
ــت  ــبرداری از باف ــوه و عكس ــق رول ــی از طري ــت ميدان ــه ی برداش الزم
ســنتی شــهر و بافــت جديــد اروميــه توســط نگارنــدگان در دســتور كار 
قرار گرفــت. متأســفانه در بافــت ســنتی تخريــب زيــادی صــورت گرفتــه 
بــود كــه دسترســی بــه الگوهــای ســنتی را دشــوار می نمــود. از همين رو 
در حــوزه ی خانه هــای ســنتی برخــی از خانه هــای روســتايی بــا قدمــت 
و ارزش تاريخــی جهــت دســتيابی بــه الگوهــای ســنتی برداشــت گرديد. 
ــه  روســتاهای ذكــر شــده ســوپورغان، آدا و گلپاشــين می باشــند كــه ب
ترتيــب در  40 و 8 كيلومتــری اروميــه قــرار دارنــد. انتخاب اين روســتاها 
و خانه هــا چنان كــه گفتــه شــد ارزش تاريخــی آن هــا و انطبــاق الگــوی 
آن هــا بــا خانه هــای ســنتی شــهر طبــق گفتــه ی ســاكنين بــوده اســت. 
الزم بــه ذكــر اســت انتخــاب خانه هــای روســتايی بــه دليــل مشــابهت 
الگــوی كالبــدی آن هــا بــا خانه هــای ســنتی شــهر بــر طبــق مصاحبــه 
ــيوه ی  ــن ش ــد. بنابراي ــی می باش ــای قديم ــف خانه ه ــردم و توصي ــا م ب
زندگــی و فرهنــگ ســكونت بــا مصاحبــه بــا اهالــی شــهر تنظيــم گرديد 
و صرفــاً بــه دليــل كمبــود خانه هــای ســنتی شــهری از شــباهت كالبدی 
نمونه هــای موجــود در روســتاهای اطــراف كمــك گرفتــه شــد و نتايــج 
مصاحبــه بــا ايــن خانه هــا تطبيــق داده شــد. از طــرف ديگــر همان گونــه 
ــان خواهــد شــد، زندگــی شــهری  كــه در شــيوه ی زندگــی ســنتی بي
ــی از  ــاً نيمــی از ســال كــوچ فصل ــوده و تقريب ــاغ جــدا نب از روســتا و ب
شــهر بــه روســتا صــورت می گرفتــه اســت. بنابرايــن تفاوت هــای بســيار 
اساســی در شــيوه ی زندگــی، معيشــت و فرهنــگ ســاكنان اين روســتاها 

بــا ســاكنان شــهری در نمونه هــای منتخــب نبــوده اســت. 
در ادامــه تعــدادی از خانه هــای قديمــی شــهر بــا قدمــت دوران پهلوی 
توســط نگارنــدگان شناســايی و برداشــت گرديــد. نمونه هــای متأخــر و 
معاصــر نيــز يــا بــا برداشــت ميدانــی و يــا ترســيم خانه هــا توســط خــود 
معمــاران اروميــه بــه عنــوان گونه هــای منتخب جهــت تحليل و بررســی 
مــد نظــر قــرار گرفتنــد. مرحلــه ی برداشــت ميدانــی در عمــل حجــم 
زيــادی از كار را بــه خــود اختصــاص داد كــه بــا توجــه بــه فقــر اطالعاتــی 
در ايــن زمينــه، مســتند ســازی صــورت گرفتــه اطالعــات ارزشــمندی از 
مســكن اروميــه را در اختيــار قــرار داد تــا گروه هــای تحقيقاتــی ديگــر 

امــكان بهره گيــری از آن را داشــته باشــند.
انتخــاب خانه هــا در دوره هــای مختلــف تاريخــی بــه گونــه ی تصادفــی 
ــز  ــاكنان و ني ــش از س ــاس پرس ــر اس ــا ب ــت خانه ه ــايی قدم و شناس
مشــاهده ی حضــور و افــول عناصــر معمــاری در دوره های مختلــف زمانی 

صــورت گرفــت.
در حــوزه ی مربــوط بــه مطالعات مردم شناســانه ، جمــع آوری اطالعات 
از طريــق مصاحبه هــای شــفاهی انجــام شــده بــا اهالــی شــهر صــورت 
گرفــت. بــرای ايــن كار در مــورد جوامــع ســنتی مصاحبــه شــوندگان از 
افــرادی برگزيــده شــدند كــه ســن بااليــی داشــته و از اطالعــات كافی در 
مــورد مــردم ســنتی و شــيوه ی زندگــی آنهــا برخــوردار بودنــد. در مــورد 
جوامــع معاصــر نيــز از افــراد ميانســال كــه خــود در خانه هــای معاصــر 
زندگــی كرده انــد بهــره گرفته شــد. مــواردی كــه در مصاحبــه با ســاكنان 
مــد نظــر قرار گرفــت شــامل فعاليت هــای تــك تــك اعضــای خانــواده، 
همســايگی و ارتباطــات اجتماعــی و كالبــدی دوره هــای مختلــف زندگی 
ــه،  ــا فضاهــای خان ــوع فعاليــت و رابطــه ی آن ب ــه و پرســش از ن در خان
حضــور مهمــان درخانــه، فعاليت هــای جمعــی مــكان و زمــان انجــام كار، 
آداب و رســوم، حيــاط و نقــش آن در خانــه و در نهايــت توصيــف كامــل 

يــك روز زندگــی در چهــار فصــل ســال در خانــه می باشــد.
ــی،  ــای حاصــل از مشــاهدات ميدان ــل داده ه ــه و تحلي ــس از تجزي پ
ــورت  ــه ص ــده ب ــتخراج ش ــای اس ــش نامه ها، يافته ه ــا و پرس مصاحبه ه

تحليلــی توصيــف و تشــريح شــده اســت.
بدين ترتيب در يك نگاه كلی كار در دو بخش انجام گرفت:

1- جمــع آوری داده هــا )گونه شناســی كالبــدی و شــيوه ی زندگــی( 
ــه  ــاكنان ب ــا س ــفاهی ب ــه ی ش ــی و مصاحب ــت ميدان ــا برداش ب

گونــه ی تصادفــی
2- تحليــل داده هــا و مقايســه ی تطبيقــی الگــوی كالبــدی و شــيوه ی 

زندگــی در گــذر زمــان بــا روش تحليلــی توصيفــی.
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شهرســتان اروميــه يكــی از شهرســتان های اســتان آذربايجــان 
ــه  ــوب ب ــلماس، از جن ــتان س ــه شهرس ــمال ب ــه از ش ــت ك ــی اس غرب
شهرســتان های نقــده و مهابــاد، از شــرق بــه درياچــه اروميــه و از غــرب 
بــه مــرز ايــران و تركيــه محــدود شده اســت.اين شهرســتان بــا مســاحتی 
بالــغ بــر 2521 كيلومتــر مربــع حــدود 14 درصد از مســاحت كل اســتان 
را بــه خــود اختصــاص داده اســت. اروميــه در طــول جغرافيايــي 45/00 تا 
45/06 و عــرض جغرافيايــي 37ْ/30َ  تــا  37ْ/36َ بــا ارتفــاع 1360 متــر از 
ســطح دريــا و بــه فاصلــه 17 كيلومتــر، در ســمت غربــي درياچــه اي بــه 

هميــن نــام در جلگــه ای در شــمال غــرب ايــران واقــع شــده اســت.

وجه تسميه ی شهر
در زبــان كلدانــی “اور” بــه معنــای محــل و “ميــه” به معنای آب اســت 
و بــه علــت وفــور آب در ايــن منطقــه بــه آن محــل آب لقــب داده انــد. 
در جــای ديگــری آمــده كــه اروميــه نامــی اســت آرامــی و بــه مناطقــی 
ــد.  ــراوان بوده ان ــای ف ــوه و نهره ــه دارای مي ــت ك ــده اس ــالق می ش اط
عــالوه بــر ايــن، نــام شــهر در زبــان ســريانی و ارمنــی متأخــر urmia به 

معنــی “شــهر آب” ذكــر شــده اســت.
در تاريــخ آيينــه اســكندری از كلمــه “اُرمــی” بــه معنــای “ســوخته ی 
ــه شــده  ــاد شده اســت و گفت ــوده، ي مــن” كــه يــك كلمــه ی التيــن ب
هنگامی كــه هراكليــوس امپراطــور روم بــا خســرو پرويــز جنگيــد ايــن 
ــده اســت. برخــی محققيــن  ــام خوان ــن ن شــهر را آتــش زده و آن را بدي
ــدام،  ــوزی و انه ــل از آتش س ــهر قب ــن ش ــام اي ــه ن ــد ك ــده دارن عقي
ــز  ــی ني ــتند.بنابر قول ــت می دانس ــوده و آن را زادگاه زرتش ــس” ب “تبارم
ــود، آن را  ــه ب ــرار گرفت ــوری روم ق ــرز امپراط ــه در م ــن ناحي ــون اي چ

ــد. ــام نهاده ان ــی” ن ــا “اروم ــه” ي “رومي
▲تصوير1. موقعيت جغرافيايی شهرستان اروميه
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بافت شهر اروميه
آنچــه مســلم اســت تاريخ دقيقــي براي شــكل گيري محل ســكونت براي 
ايــن مــكان نمي تــوان ارائــه كــرد. امــا بــر اســاس اســناد و مطالــب تاريخي و 
شــواهد باستان شناســي قدمــت موجوديــت ايــن مركــز ســكونت )شــهر( به 
هزاره هــاي اول ق.م مي رســد، بــراي اوليــن بــار بــه صــورت مســتند و مــدون 
ــام »آرمائيــت« )اورومياتــه(،  در منابــع آشــوري )هــزاره اول ق.م( از دژي به ن
صحبــت شــده كــه بــه  نظــر برخــي از مورخيــن در جايــگاه شــهر كنونــي 

اروميــه واقــع بوده اســت. 
از قديــم دور شــهر اروميــه حصــار محكمــی كشــيده شــده بــود و تــا اوائــل 
ســلطنت سلســله ی پهلوی قســمت های زيــادی از حصــار مزبور ديده می شــد. 
ورودی هــای شــهر از محــل دروازه هــای هفتگانــه بــه مركــز شــهر، يعنی 
بــازار ختــم می شــد. شــهر دارای 7 محلــه بــوده، هــر محلــه يــك ميــدان و 
بيــرون دروازه هــا باغــات قــرار داشــته كــه محل ييالق حــكام و اعيان شــهر 

ــت.  بوده  اس
اســامی دروازه هــای شــهر ومحــل آنها بدين قــرار بــوده : دروازه يورد شــاه، 

نوگچــر، بالــو، توپــراق قلعه، بــازار باش، هــزاران، عســگر خان.

در دوران پهلــوی هــر چند شــهر ســاختار ســنتی و قديمی خــود را حفظ 
كــرده اســت ولــی ســاختار اوليــه بــا دو خيابــان عمــود بــر هــم مصلــوب 
می شــود و بــر اثــر ايــن عمــل بعضــی از بناهــا و مجموعه هــای مهــم از هــم 

گســيخته می شــوند.

▲تصوير3. نقشه  شهر اروميه 1312 دوره ی پهلوی 

▲تصوير4. نقشه روند گسترش شهر 

▲ تصوير2.  نقشه  شهر اروميه  اواخر قاجار )آرشيو شهيد بهشتی(

پــس از انقــالب، رونــد شــكل گيری توســعه كالبــدی شــهر، پوســته ی 
جديــدی در اطــراف بافــت ميانــی شــكل گرفته اســت كــه به بافــت بيرونی 
ــه  ــه ب ــدون توج ــهر، ب ــدی ش ــعه كالب ــن دوره توس ــت. در اي ــهور اس مش
ــه توســعه خــود ادامــه داده اســت.  ــم ب ســاختار های هويتــی شــهر قدي
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قوميت،دين و زبان
ــاز-  ــاده قفق ــتقرار آن در مســير ج ــه و اس ــای ارومي ــت جغرافي موقعي
ارمنســتان – بيــن النهريــن و  شــاخه های فرعــی راه شــمالی – جنوبــی 
جــاده ابريشــم، عاملــی در ايجــاد تنــوع قومی- فرهنگــی ناحيه بوده اســت.

تركيــب قوميــت در قديــم: تفكيــك اجتماعــی در شــهر كهــن اروميــه 
ــب  ــون مذاه ــك پيرام ــا تفكي ــران همان ــهرهای اي ــر ش ــون ديگ همچ
مختلــف بــود كــه محلــه يهودی نشــين)كوچه يهودی هــا( محلــه ارامنــه 

ــد. ــر( از آن جمله ان ــام و نوگئچ ــه زار و خي ــه يونج ــوری ها )كوچ وآش
ــهر  ــاكنان ش ــر بيشــتر س ــال حاض ــهر: در ح ــی ش ــای فعل قوميت ه
پيــرو ديــن اســالم هســتند و بيــش از 60 درصــد آن هــا دارای مذهــب 
شــيعه اثنی عشــری می باشــند. كردهــای ســاكن در شــهر نيز مســلمانان 
و تابــع اهــل ســنت )شــافعی و حنبلــی( هســتند. اقليت هــای آشــوری 
معتقــد به مذهــب كاتوليــك و پروتســتان و ارامنه به كليســای گريگوری 

ــارج شــده اند. ــان از شــهر خ ــا يهودي وابســته اند. ام
ــول  ــای معم ــی، زبان ه ــوری و ارمن ــردی، آش ــی، ك ــای ترك زبان ه

ــه هســتند.  ــروز در ارومي ام

ويژگی های اقليمی و طبيعی
آب و هــوای اروميــه معتــدل و ســرد اســت. حداكثر مطلق درجــه حرارت 
در ايســتگاه اروميــه 38 درجــه ســانتيگراد در ماههــاي تيــر و مــرداد مــاه و 
حداقــل مطلــق آن 22/8- درجــه ســانتي گــراد در دي مــاه اســت. حداكثــر 
بارندگــي در فصــل زمســتان اتفــاق مي افتــد، امــا ميــزان آن در فصــل بهار و 
پاييــز كمتــر اســت.در ايســتگاه اروميه ميانگيــن بارندگی ســاالنه بــه 3/349 
ميليمتــر مي رســد. تعــداد روزهاي يخبنــدان در ســال 150 الــي 180 روز در 

ســال و ميانگيــن رطوبــت نســبی 69 درصــد می باشــد.
اروميــه در دشــت واقــع شــده اســت كــه ارتفاعاتــی چــون كوه ســير، كوه 
قيزقلعــه، كــوه جهودهــا، كــوه چهــل مــر شــهيدان، كــوه مــاه، علــی پنجــه 
ســی وكوه هــای علــی ايمــان آن را احاطــه كرده انــد. در واقــع اروميــه بيــن 

درياچــه ی اروميــه و ديــواره ی كوه هــای غــرب اســتان واقــع شــده اســت.
ــه  ــن منطق ــی اي ــای اصل ــی روده ــوبات غن ــه از رس ــه اورمي جلگ
ــام  ــم االي ــه از قدي باراندوزچــای، شــهرچای، روضه چــای و نازلوچــای ك
همــه ســاله بــه طــور منظــم در آن رســوب كــرده و می كننــد، پوشــيده 
ــب  ــن قط ــه فعال تري ــه اورمي ــت جلگ ــن جه ــه همي ــت و ب شده اس

ــی رود. ــمار م ــه ش ــان ب ــاورزی آذربايج كش

▲ تصوير5. نقشه تركيب قوميت در دوره قاجار

▲ تصوير6. نقشه قوميت های فعلی شهر
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وضع اقتصادی 
شهرســتان اروميــه بــه علــت برخــورداری از مواهــب خــوب طبيعــی از 
قبيــل آب و هــوای مناســب، خــاک مســتعد و توپوگرافــی ويــژه و ديگــر 
عوامــل طبيعــی از نواحــی ممتــاز اســتان آذربايجــان بــه حســاب می آيد. 
ــی  از نظــر كشــاورزی و باغــداری ايــن شهرســتان وضــع بســيار مطلوب
داشــته و اكثــر ارقــام كشــاورزی و باغــداری از جملــه صــادرات آن نيــز به 
شــمار مــی رود. شهرســتان اروميــه در زمينــه ی دامــداری نيــز در رده های 
ــه شــمار مــی رود. ديگــر فعاليــت مهــم شهرســتان در  ــاالی كشــور ب ب
زمينــه ی صنايــع بــوده كــه شــامل صنايــع دســتی و كارخانــه  ای اســت.

در مجمــوع می تــوان گفــت كــه پايه هــای اقتصــاد مــردم بــر 
كشــاورزی، دامــداری و صنايــع اســتوار می باشــد.

)فرهنگ جغرافيايی اروميه،1376، 25-26(
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خانه های سنتی و شيوه ی زندگی در آن ها



مقدمه
خانه هــای ايــن دوره بــه2 دســته قابــل تقســيم بندی هســتند. 
ــای  ــی و خانه ه ــوی بوم ــر الگ ــق ب ــردم منطب ــه ی م ــای عام خانه ه
غيرمنطبــق بــر الگــوی بومــی كــه عمدتــاً مختــص بخــش محــدودی از 

ــوده اســت . ــاوت ب ــی متف ــا ســاختار اجتماع ــردم شــهر ب م
باتوجــه بــه تخريــب بافت ســنتی شــهر و تعداد كــم خانه هــای موجود 
بــا قدمــت قاجــار درشــهر و ايــن مطلــب كــه خانه های روســتايی بيشــتر 
ــا قدمــت  ــه ی روســتايی ب ــه ســاختار بومــی نزديــك هســتند، 8 خان ب
تاريخــی بــاالی 200 ســال برداشــت گرديــد تــا تركيبی از ســاختار شــهر 

و روســتا بــه دســت آيــد.1
موقعيت روستاهای برداشت شده به شرح زير می باشد:

روستای گلپاشين: 8 كيلومتری شرق اروميه بخش مركزی
روستای سوپورغان: 23 كيلومتری شمال شرق اروميه بخش نازلو

روستای آدا: 25 كيلومتری شمال شرق اروميه بخش نازلو

1. برای توضيحات بيشتر به ص20 مراجعه شود.

▲  تصوير3. تصوير هوايی روستای گلپاشين▲  تصوير2.  تصوير هوايی روستای سوپورغان

▲  تصوير1. نقشه موقعيت خانه های سنتی
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واژه شناسی فضا در خانه های سنتیمعرفی خانه های سنتی
پيــش از شــناخت خانه هــای ســنتی الزم اســت نام گــذاری و 
واژه شناســی فضاهــای خانــه را معرفــی نماييــم. نــام هرفضــای خانــه و 

ــت. ــده اس ــان داده ش ــر نش ــدول زي ــرد آن در ج كارب

▲  جدول1. خانه های سنتی برداشت شده

▲ جدول2. واژه شناسی فضاهای خانه های سنتی
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▲  جدول3. واژه شناسی فضاهای خانه های سنتی با محل قرارگيری

 باش قاپی                   دالون                  قهوه خانا               مهمانخانا                    اتاق                     بولگون                  ميطباخ

    باالخانا               ميالخ دامی             تندير دامی               صانديخانا              امبای)گزنه(                چلويز                     دام

پاگ)طويله(                تاخچا                     پاجا                     دوالب                    كلك                      نين                    طنبی
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1. خانه های سنتی 
غيرمنطبق با الگوی بومی

◄ خانه ی شماره 1

موقعيت قرارگيری در بافت: محله بازار
ايــن خانــه بــه دليــل تخريــب بســيار، بــا توجــه بــه بقايــای باقــی مانــده 

توســط نگارنــدگان شبيه ســازی شــده اســت.

برداشت: نگارندگان

22

12 12 1212

2 255 23

2. دالون
5. اتاق

12. امبای
22. حياط
23. طنبی

طبقه زيرزمين

طبقه همكف

 ◄ تصوير 4. 
خانه ی شماره 1
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◄ خانه ی شماره2

موقعيت قرارگيری در بافت: محله عسگرخان، خيابان خيام
خانه انصاری ها - قدمت اواخر قاجار

ــه  ــا خــط چيــن نشــان داده شــده، ب ــی كــه ب بخــش شــمالی و جنوب
ــد. ــا الحــاق شــده ان ــه ی بن هســته ی اولي

برداشت: ميراث فرهنگی آذربايجان غربی

22

1212 12 12

12

22

7
7

7
21

23 55
5 5 5

5

55

55

5

2 2

22

2

21. توالت
22. حياط
23. طنبی

طبقه همكف

طبقه اول

 ◄ تصوير 5. 
خانه ی شماره 2

2. دالون
5. اتاق

7. ميطباخ
12. امبای
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◄ خانه ی شماره3

موقعيت قرارگيری در بافت: محله سرداران
قدمت اواخر قاجار

ــه دو  ــه ب ــاط، خان ــان حي ــواری مي ــا احــداث دي ــدی ب ــای بع در دوره ه
بخــش مجــزا تقســيم شــده اســت. 

 ◄ تصوير 6. 
خانه ی شماره 3 برداشت: نگارندگان

22

2

12 7
21

مغازه

11
23 55

1212

طبقه همكف

طبقه اول

2.دالون
5.اتاق

7.ميطباخ

11.صانديخانا
12.امبای
21.توالت

22.حياط
23.طنبی
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◄ خانه ی شماره 4

موقعيت قرارگيری در بافت: خيابان امام، رو به روی بازار
ــام  ــه ن ــری داده و ب ــر كارب ــه تغيي ــه مدرس ــال 1347 ب ــا در س ــن بن اي

ــود. ــناخته می ش ــت ش ــه هداي مدرس

 ◄ تصوير 7. 
خانه ی شماره 4 برداشت: ميراث فرهنگی آذربايجان غربی

طبقه همكف

طبقه اول

22

22

23

5 5

5

2

2

5

2.دالون
5.اتاق

22.حياط
23.طنبی
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2. خانه های سنتی بومی

◄  خانه شماره 1

موقعيت قرارگيری در بافت: روستای آدا
قدمت حدود 200 سال

ــون  ــا هم اكن ــوده ام ــواده ای مســيحی ب ــه خان ــق ب ــدا متعل ــه در ابت خان
خانــواده ای مســلمان در آن زندگــی می كننــد. هم اكنــون بخــش 

ــده اســت. ــه بخــش ســكونتی گردي ــل ب ــب و تبدي ــی تخري جنوب

برداشت: نگارندگان

طبقه همكف

طبقه اول

2

534

5

127

10

12 12 21

22

6

7.ميطباخ
10.تندير اسر دامی

12.امبای
21.توالت
22.حياط

2.دالون
3.قهوه خانا
4.مهمانخانا

5.اتاق
6.بولگون

 ◄ تصوير 8. خانه ی شماره 1
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◄ خانه ی شماره 2

موقعيت قرارگيری در بافت: روستای آدا
قدمت بيش از 100 سال- مسيحی نشين

برداشت: نگارندگان

طبقه همكف

طبقه اول

5

5

5

5

5

5

5

5 3 3

3 3

12

22

12

12

7

21

3.قهوه خانا ◄ تصوير 9. خانه ی شماره 2
5.اتاق

7.ميطباخ

12.امبای
21.توالت
22.حياط
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◄  خانه ی شماره3

موقعيت قرارگيری در بافت: روستای سپورغان
قدمت بيش  از 100 سال - مسيحی نشين

قسمت خط چين در طبقه ی همكف تخريب شده است. 

برداشت: نگارندگان

طبقه همكف

طبقه اول

22

2

13

715

5

5

4 3

6

12 12

21

15

 ◄ تصوير 10. 
خانه ی شماره 3

2.دالون
3.قهوه خانا
4.مهمانخانا

5.اتاق
6.بولگون
7.ميطباخ

12.امبای
13.چلويز
15.طويله

21.توالت
22.حياط
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◄  خانه ی شماره4

موقعيت قرارگيری در بافت: روستای سپورغان
قدمت بيش از 100سال

ــا ديواره هــای بــرش نخــورده نشــان داده شــده اســت،  فضاهايــی كــه ب
ــر  ــه در دوران اخي ــند ك ــه می باش ــه مجموع ــی ب ــای  الحاق بخش ه

احــداث گرديده انــد.

طبقه همكف

طبقه اول

22

2 12 12

53

6

4

21

5

12

12

7

15

 ◄ تصوير 11. 
خانه ی شماره 4

2.دالون
3.قهوه خانا
4.مهمانخانا

5.اتاق
6.بولگون
7.ميطباخ

12.امبای
15.طويله
21.توالت

22.حياط
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 ◄ تصوير 12. خانه ی شماره 5

◄  خانه ی شماره 5

موقعيت قرارگيری در بافت: روستای سپورغان
قدمت بيش از 100 سال - مسيحی نشين
قسمت نقطه چين تخريب گرديده است.

برداشت: نگارندگان

طبقه همكف

طبقه اول

22

5 3 4

2

6

12مغازه

7و21

2.دالون
3.قهوه خانا
4.مهمانخانا

5.اتاق
6.بولگون
7.ميطباخ

12.امبای
21.توالت
22.حياط
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◄  خانه ی شماره6

موقعيت قرارگيری در بافت: روستای سپورغان
قدمت بيش از 100 سال - مسيحی نشين

برداشت: نگارندگان

طبقه همكف

طبقه اول

22

2

3

6

4

15

20

5

7

21

2.دالون
3.قهوه خانا
4.مهمانخانا

5.اتاق
6.بولگون
7.ميطباخ

12.امبای
15.طويله

20.نين

21.توالت
 ◄ تصوير 13. 22.حياط

خانه ی شماره 6
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◄  خانه ی شماره7

موقعيت قرارگيری در بافت: روستای گلپاشين
قدمت حدود 100 سال

ــا  ــا و مهمانخان ــان قهوه خان ــوار مي ــاق، دي ــاحت ات ــش مس ــرای افزاي ب
تخريــب شده اســت.

برداشت: نگارندگان

طبقه همكف

طبقه اول

22

21125

5 43

7

2.دالون
3.قهوه خانا
4.مهمانخانا

5.اتاق
6.بولگون
7.ميطباخ

12.امبای
21.توالت
 ◄ تصوير 14. خانه ی شماره 227.حياط
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◄  خانه ی شماره 8

موقعيت قرارگيری در بافت: روستای گلپاشين

برداشت: نگارندگان

طبقه زيرزمين

طبقه همكف

22

21212

12

7

5 43

1212

2.دالون
3.قهوه خانا
4.مهمانخانا

5.اتاق
7.ميطباخ
12.امبای

22.حياط

 ◄ تصوير 15. خانه ی شماره 8
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◄  خانه ی شماره 9

موقعيت قرارگيری در بافت: محله بازار
ايــن خانــه بــا توجــه بــه توصيفــات مهنــدس خســرو فــری و مصاحبــه با 

ســاكنان قديمــی اروميــه شبيه ســازی شــده اســت.

طبقه همكف

طبقه اول

22

2

2112137

35 4

11

10

9 12
3
18

2.دالون
3.قهوه خانا
4.مهمانخانا

5.اتاق
7.ميطباخ

9.ميالخ دامی

12.امبای
13.چلويز
18.دوالب

21.توالت
22.حياط
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◄  خانه ی شماره 10

موقعيت قرارگيری در بافت:  سرداران، كوچه يونجه زار)مسيحی نشين(
بــه گفتــه ی ســاكنان ابتــدا قهوه خانــه و اتــاق بخــش شــمالی ســاخته 

ــه مــرور زمــان اتاق هــای ديگــر الحــاق شــده اســت. شــده و ب
ــه  ــق ب ــه متعل ــده ك ــاخته ش ــر س ــی درآخ ــه ی اول بخــش جنوب طبق
ــوار اجــاره داده شــده  ــه 3 خان ــه ب ــی خان ــوده اســت. زمان ــه ب صاحبخان

ــد. ــاكن بوده ان ــه س ــر در خان ــوع 21 نف ــه در مجم ــوده ك ب

برداشت: نگارندگان

طبقه همكف

طبقه اول

22

5 3

3

3 5

5 4

1221 12 7

2

11
18

5 )7(5

2.دالون
3.قهوه خانا
4.مهمانخانا

5.اتاق
7.ميطباخ
12.امبای

18.دوالب
21.توالت
22.حياط

 ◄ تصوير 16. 
خانه ی شماره 10
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◄  خانه ی شماره 11

موقعيت قرارگيری در بافت:  محله خيام

طبقه همكف

طبقه اول

برداشت: نگارندگان

22

2 21 9 10

7

12

12

12

43

5

5

5

555

12

2.دالون
3.قهوه خانا
4.مهمانخانا

5.اتاق
7.ميطباخ

9.ميالخ دامی

10.تندير اسر
12.امبای
21.توالت

22.حياط

 ◄ تصوير 17. خانه ی شماره 11
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◄  خانه ی شماره 12

موقعيت قرارگيری در بافت:  
محله بازار،كوچه حاج رسول،پشت مسجد قره آغاج

بــه دليــل خالــی بــودن از ســكنه موقعيــت قرارگيــری فضــای مهمانخانا 
بــر نگارنــدگان معلوم نيســت.

طبقه همكف

طبقه اول

برداشت: نگارندگان
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2.دالون
3.قهوه خانا
4.مهمانخانا

5.اتاق
7.ميطباخ
12.امبای

21.توالت
22.حياط

 ◄ تصوير 18. خانه ی شماره 12
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 ◄ تصوير 19. پالن خانه های سنتی
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 ◄ تصوير 19. پالن خانه های سنتی
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تحليل کالبدی خانه های سنتی
 هندسه ی بنا

نحــوه ی قرارگيــری فضاهــا در زميــن بــه اين صــورت اســت كه بخش 
مســكونی در ضلــع شــمالی و باقــی فضاهــا كه بخــش خدماتی هســتند، 
ــن  ــد . بدي ــرار می گيرن ــی ق ــه رو در جبهــه ی جنوب ــع روب ــب در ضل اغل
ترتيــب فضاهــای اصلــی ماننــد اتــاق و مهمانخانــا از نور مناســب جنوبی 

ــد.  ــره می برن به
گاهــی بــر حســب نــوع زميــن بخــش خدماتــی در ضلــع شــرقی يــا 
ــای  ــودن فضاه ــی ب ــا كاف ــی ب ــی گاه ــرد .حت ــرار می گي ــز ق ــی ني غرب
خدماتــی در طبقــه ی همكــف ديگــر نيــازی بــه اشــغال زميــن در ضلعی 
ديگــر نيســت كــه در ايــن صــورت هندســه ی بنــا يكطرفــه می باشــد . 
بنابرايــن هندســه ی غالــب و شــكل كلــی خانه هــا بــه ايــن صــورت 
بــوده كــه فضاهــای اصلــی بــه صــورت يــك اليــه در ضلــع شــمالی و 
بخش هــای خدماتــی بــه صــورت اليــه ای ديگــر در يكــی از ضلع هــای 

ــت. ــرار می گرف ــاط ق حي
همان طــور كــه در جــدول مقابــل نيــز مشــاهده مــی كنيــم فراوانــی 
خانه هــای دو طرفــه از همــه بيشــتر بــوده و پــس از آن شــكل U ماننــد 

بيشــترين فراوانی را داشــته اســت.

 ◄ تصوير 20. هندسه ی بنا در خانه های سنتی
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 الگوی پالن خانه های سنتی
خانه هــای روســتايی و شــهری بــه 2 الگــوی متفــاوت بومــی و 
ــل تقســيم بندی می باشــد. هــدف ايــن كتــاب معرفــی و  غيربومــی قاب
تحليــل خانه هــای بومــی می باشــد و تنهــا بــه معرفــی اجمالــی الگــوی 

ــد.  ــا می كن ــی اكتف ــر بوم ــای غي خانه ه
الف.  الگوی غير بومی

ايــن الگــو بــه صــورت اتــاق طنبی)شــاه نشــين( در وســط بــه عنــوان 
اتــاق ميهمــان اســتفاده می شــده كــه گاهــی ارتفــاع بلندتــری نســبت 
بــه اتاق هــای مجــاور داشــته اســت. در طرفيــن طنبــی اتاق هــای خانــه 
قــرار داشــته و دسترســی بــه اتاق هــا بواســطه ی راهروهايــی در طرفيــن 

ــا طنبــی صــورت می گرفتــه اســت. اتاق هــا ي
ب. الگوی بومی

ــای  ــرای انبار ه ــاط ب ــراز حي ــه ی همت ــورت طبق ــه ص ــو ب ــن الگ اي
وســايل و نگهــداری مــواد غذايــی و طبقــه باالتــر از ســطح حيــاط بخش 
مســكونی قــرار می گرفت.الگــوی بخــش مســكونی بــر اســاس مهمتريــن 
ــا بيــر  ــا بــه صــورت بيــر قهوه خان ــه يعنــی اتــاق و قهوه خان فضــای خان
اتاق)يــك اتــاق يــك قهوه خانــه( و ايكــی اتــاق بيــر قهــوه خانــا )دو اتــاق 
يــك قهــوه خانــه( بــوده اســت. فضــای قهوه خانــه در ميــان و دو اتــاق در 
طرفيــن آن ســاده ترين پــالن موجــود بــوده و در صورتــی كــه خانــواده 
اســتطاعت مالــی داشــت، باالخانــه ای بــا هميــن پــالن درطبقــه فوقانــی 
ــه  ــكان در فضــای قهوه خان ــن صــورت پل ــه در اي ــد ك احــداث می گردي
تعبيــه می شــد. فضاهــای خدماتــی نظيــر تنــور، آشــپزخانه، انبــار، حمام 

و ســرويس بهداشــتی در ســمت ديگــر حيــاط قــرار داشــته اســت .
ــوان در  ــز در وجــود اي ــتايی ني ــا روس ــای شــهری ب ــه ه ــاوت خان تف

ــت. ــتايی اس ــای روس خانه ه

 ▲ تصوير 21. الگوی خانه های غير بومی

 ▲ تصوير 22. الگوی خانه های بومی: بير اتاق بير قهوه خانا

 ▲ تصوير 23. الگوی خانه های بومی: ايكی اتاق بير قهوه خانا
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 ▲ تصوير 26. دياگرام سلسله مراتب ورود به خانه

 ▲ تصوير 24. الگوی خانه های بومی شهر ▲ تصوير 25. الگوی خانه های بومی روستايی

ورودی
سلســله مراتــب ورودی بــه خانــه بــه دوصــورت مقابــل بــوده اســت. 
حالــت اول كــه دارای بالكــن می باشــد در خانــه هــای روســتايی و حالــت 

ــود. ــاهده می ش ــهری مش ــای ش دوم در خانه ه
ــه واســطه ی  ــه بخــش ســكونتی ب ــاط ب ــب ورود از حي سلســله مرات
قهوه خانــا كــه كفش كــن خانــه هــم محســوب می شــد، صــورت 

می گرفــت.
در خانه های روستايی بالكن نيز مشاهده می شود. 
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رنگ
بــه دليــل اســتفاده از آجــر قرمــز در نمــا، بــرای درب و پنجره هــا رنــگ 
ســرد آبــی بــه كار می رفــت. در خانه هــای مرفــه نيــز در صــورت وجــود 

ارســی از شيشــه های رنگــی بــاالی پنجــره اســتفاده می شــد. 

واحد همسايگی
معمــوال كوچه هــای بــن بســت كــه بــه آن دربنــد می گفتنــد متعلــق 
ــه،  ــه مرف ــرافی و طبق ــای اش ــود .در خانه ه ــواده ب ــل و خان ــه فامي ب
پــدر خانــه هايــی كنــار خانــه ی خــود ســاخته كــه از حيــاط بــه هــم 
راه داشــتند و واحــد همســايگی بــه نوعــی يــك كلونــی از خانــواده بــه 

ــد. ــاب می آم حس
ــا همســايه ها از دريچــه ای از  در خانه هــای طبقــه متوســط ارتبــاط ب
حيــاط بــرای تبــادل وســايل و احوال پرســی صــورت می گرفــت كــه بــه 

ــه می گفتنــد. آن َدربِچ

مصالح و سازه
ــا  ــر ب ــا خشــت خــام و در دوران متأخرت ــر ب ــوار بارب ســازه شــامل دي
آجــر بــوده، در بعضــی خانه هــا تيرهــای چوبــی بــه صــورت شــناژهای 
ــه از لحــاظ  ــت ك ــرار می گرف ــر ق ــا باالت ــل درگاه ي ــی در ســطح نع افق
ــاوم عمــل می كــرد. كرســی چينی  ــه مق ــر زلزل اســتحكام ســازه در براب
ســنگی بــا ازاره ای تــا ارتفــاع 80 ســانتی متر از ســنگ های آذريــن ســياه 
ــن ســنگ ها از ســلماس اســتخراج می شــود.  ــون اي ــم اكن ــه ه ــود ك ب

ــت.  ــه كار می رف ــری ب ــز آج ــی چينی، قرني ــد از كرس بع
ــوده  ــه ب ــان قلم ــاه تير هايی از درخت ــر و ش ــا تي ــی ب ــقف های چوب س
كــه روی آن را بــا نــی و حصيــر می پوشــاندند. پوشــش نهايــی بــام، كاه 
گل بــوده اســت. هــر ســاله بــا پاشــيدن نمــد روی بــام و غلتــك دادن بــا 

ــت. ــن می رف ــر آن از بي ــده ب ــای رويي ــام و گياه ه ــای ب ســنگ ترک ه
پوشــش داخلــی ســقف همــان تيرهــای چوبــی بــود كــه بــا آغشــتن 

مــوادی نظيــر توتــون، رنــگ قهــوه ای ســوخته بــه خــود مــی گرفــت.
در خانــه هــای اعيانــی لمبــه كوبی ســقف صــورت مــی گرفــت.در دوره 
هــای بعــد تــر بــا تيشــه خــور كــردن چــوب هــا ،ســقف بــا پوشــش گــچ 
پوشــانيده گرديــد. ســنگ فرش كــف حيــاط نيــز از ســنگ هــای ورقــه ای 

قــره آقــاج بــوده كــه بــه آن لَپــی می گفتنــد.

1.پی سنگی
2.ديوار كاه گلی باربر

3.شناژهای چوبی افقی رد سطح نعل درگاه
4.ديوار كاه گل باربر

5.تيرهای چوبی حمال
6.تيرهای چوبی

7.پوشش حصيری
8.خاک كوبيده

9.پوشش كاه گل

 ▲ تصوير 27. مراحل ساخت اتاق در خانه های سنتی
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 ▲ تصوير 28. نمونه ی گسترش الگوی اتاق و قهوه خانا در خانه - ارتباط واحدها به واسطه حياط

 ▲ تصوير 30. نمونه ای از روند گسترش به مرور زمان در خانه ی سنتی ▲ تصوير 29. نمونه ی گسترش الگوی قهوه خانا ارتباط واحد ها به واسطه ی گشايش بين اتاق ها

قابليت گسترش خانه
قابليــت گســترش خانــه چــه در ســطح افقــی بــا اضافــه شــدن اتــاق 
و چــه در ســطح قائــم بــا افزايــش طبقــات امــكان پذيــر بــود. بــه عنــوان 
نمونــه رونــد توســعه ی خانــه ای در كوچــه ی يونجــه زار در شــكل مقابــل 

نشــان داده شــده اســت.
گســترش خانــه در صــورت نيــاز بــه اتــاق بيشــتر بــا ســاختن اتاقــی 
در جــوار اتــاق موجــود صــورت می گرفــت و بــا گشــايش بيــن دو اتــاق 
ــاختن  ــه س ــاز ب ــورت ني ــد.هم چنين در ص ــر می ش ــا ميس ــاط فض ارتب
ــور  ــه منظ ــا ب ــل و ي ــدان متأه ــت فرزن ــرای اقام ــتقل تر ب ــدی مس واح
اجــاره دادن اتــاق، الگــوی بيــر اتــاق بيــر قهــوه خانــه يــا ايكــی اتــاق بيــر 
قهــوه خانــه مجــدداً در گوشــه ی ديگــر حيــاط يــا در كنــار بنــای موجود  

ــد. ــرار می ش تك



خانههایسنتیوشیوهیزندگیدرآنها 56

◄  نمونه ی آجرکاری رخ  بام 
در خانه های سنتی

 ◄ تصوير 31. 
آجركاری رخ بام در خانه های سنتی
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 ▲ تصوير 32.  گياه پشپشا، عرق گيری، پخت سمنو

توصيف شيوه ی زندگی در خانه های سنتی1
توصيف زندگی ساالنه در خانه

بهار
تصويــر زندگــی در خانــه ی شــهری جــدا از بــاغ نيســت. صحبت هــای 
مــرد خانــه در مــورد بــاغ از برنامه ريــزی برای هرس تا كاشــت و داشــت 
از نزديــك عيــد آغــاز می شــود. در اوايــل بهــار پــدر گاهــی بــه بــاغ ســر 
ــن را  ــی ، زمي ــا بيل زن ــم ب ــرده و ه ــرس ك ــاغ را ه ــم ب ــا ه ــی زد ت م
آمــاده ی كاشــت كنــد. آخــر هــر هفتــه نيز بــرای آبيــاری و رســيدگی، 
ــنت های  ــی از س ــار يك ــای به ــن روزه ــت. در آغازي ــی رف ــاغ م ــه ب ب
ــوان  قديمــی اروميه ای هــا يعنــی تهيــه ی عــرق بيدمشــك توســط بان
ــا دور  ــاط خانه ه ــا در حي ــت . آن ه ــورت می گرف ــنتی ص ــه روش س ب
ــه  هــم جمــع و مشــغول عرق گيــری از بيــد مشــك می شــدند كــه ب
آن در زبــان تركــی "پشپشــا" می گفتنــد. تعريــق بــا وســايلی بــه نــام 
ــا كالهــك مخــروط شــكل اســت  نی قــازان كــه شــامل يــك ديــگ ب
ــا  ــه صــورت می گرفــت . ســپس در تمــام ســال، آن را ب درحيــاط خان
آب و شــكر مخلــوط و شــربتی بی نظيــر و صدالبتــه مفيــد از آن درســت 
می كردنــد و بديــن ســان، خانــه هــای اروميــه ای هــا در تمــام ســال، 
ــه و شاه اســپران هــم  آكنــده از عطــر بيدمشــك می شــد. از بادرنجبوي
ــن در اواســط  ــری انجــام می شــد. هم چني ــن شــيوه عرق گي ــه همي ب
ارديبهشــت مــاه نيــز خانه هــا آكنــده از بــوی ســمنو بــود. پخت ســمنو 
از جوانــه گنــدم در فصــل رويــش جوانه هــا در بهــار همــواره بصــورت 
ــنگی  ــت. س ــورت می گرف ــی ص ــع صميم ــك جم ــته جمعی ودري دس
ــه  ــت ك ــود داش ــا وج ــاط خانه ه ــانتی متر در حي ــاع 30 س ــه ارتف ب
جوانه هــای ســبز شــده را درون آن می كوبيدنــد و ســپس روی اجاقــی 
ــار  ــد. اواخــر به ــرار داشــت، آن را می پختن ــاط ق كــه در گوشــه ی حي

كــوچ فصلــی از شــهر بــه روســتا صــورت می گرفــت.

1. اين بخش بر اساس مطالعات ميدانی و مصاحبه ی شفاهی با مردم اروميه به گونه ی تصادفی تنظيم 
و دسته بندی شده است.
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تابستان
كــوچ بــه روســتا تقريبــا شــهر را خالــی از ســكنه می كرد.تمام وســايل 
ــاز  ــتا آغ ــه روس ــی ب ــباب كش ــده و اس ــر گاری ش ــوار ب ــاز س ــورد ني م
ــا در  ــره نيــز همــراه می شــد ت می شــد. در كنــار ايــن گاری يكــی دو ب
ــد.  ــه باغ هــای روســتا "ُچــال" می گفتن ــه خان ــد .ب ــرورش يابن روســتا پ
چــال شــامل يــك اتــاق بــزرگ بــود كــه گاهــی 2 طبقــه بــوده كــه از 

ــرای خــواب اســتفاده می شــده اســت. ــی ب طبقــه ی فوقان
در خانــه بــاغ هــا فضايــی به اســم "چــرز" قرار داشــت كه حوضــی بود 
بــا ارتفــاع زيــاد و ابعــاد 1.5 در 1.5 متــر كــه انگورهــا را در آن ريختــه وبــا 
پــا آن را لگــد می كردنــد تــا آب آن گرفتــه شــود. ســوراخی در گوشــه ی 
ــای  ــد. فض ــت آن می ش ــور از پوس ــدن آب انگ ــدا ش ــب ج ــرز موج چ
نشــيمنی هــم در كنــار ايــن چرزهــا وجــود داشــت. برداشــت محصــول 
ــات  ــوالت از صيفی ج ــن محص ــد. اي ــاز می گردي ــتان آغ ــر تابس از اواخ
گرفتــه تــا ميــوه و انگــور و بــادام و گــردو را شــامل می شــد.در ايــن بيــن 
مراســم برداشــت انگــور آداب خاصــی داشــت كــه بــه "جشــن شــاندير" 
معــروف اســت. ايــن جشــن معمــوالً در اواخــر شــهريورماه در بعضــی از 
روســتاها هم زمــان بــا رســيدن كامــل انگــور و برخــی ديگــر بــه هنــگام 
چيــدن و جمــع آوری انگــور برگــزار می شــد. در ايــن روز مــردم از خــدا 
می خواســتند كــه تاكســتان های انگــور و محصــوالت كشــاورزی آنــان را 
از باليــای آســمانی محفــوظ نگــه داشــته و بــه آن هــا بركــت عطــا نمايد. 
بديــن صــورت كــه از صبــح مــردم در تاكســتان های وســيع و مياديــن 
ــد و جشــن را  ــاع می كردن ــود، اجتم ــواره مشــهور ب ــه تال ــه ب ــزرگ ك ب
ــا(  ــای وســيع مخصــوص )تالواره ــد. در داخــل ميدان ه ــاز می نمودن آغ
مــردان، زنــان، پســران و دختــران و كــودكان جمــع می شــدند و منتظــر  

ائلباشــی يــا خانــالر  خانــی می شــدند. لحظاتــی بعــد ائــل باشــی همــراه 
دختــر و پســر خردســالی بــا لبــاس محلــی كــه هركــدام بــا يــك ســبد 
كوچــك انگــور در كنــاره هــای او حركــت می كردنــد بــا گامهای شــمرده 
و آرام بــا لبــاس مخصــوص وارد ميــدان )تالــوار( می شــدند. ابتدا ســخنان 
خــود را بــا دعــا و نيايــش بــه نعمــات خالــق هســتی شــروع می كردنــد 
كــه همــان دعــای ويــژه جشــن انگــور بــود. پــس از اجــرای دعــا توســط 
خانــالر خانــی و مــردم، دو نفــر نوجــوان بــا لبــاس محلی )يــك دختربچه 
و يــك پســربچه( بــا ســبدهای كوچــك انگوركــه از همــه نــوع انگــور در 
ــی  ــوان تبــرک از مــردم پذيراي ــه عن ــد ب ــرار می دادن داخــل آن ســبد ق
ــوان منطقــه  ــد. بعــد مــردان پهل نمــوده و بيــن آنهــا تقســيم می كردن
مراســم كشــتی محلــی را اجــرا می نمودنــد، آن گاه بعــد از ايــن مراســم 
ســاز و دهــل در ميدان)تالوار(نواختــه می شــد و مــردم دســت بــه دســت 
صفــی طوالنــی درســت می كردنــد )بــه نشــانه اتحــاد( و رقــص دســته 

جمعی)ياللــی( انجــام می دادنــد. 

پاييز
پــس از برداشــت محصــول كــوچ معكــوس از روســتا بــه شــهر آغــاز 
ــا گاری پــر از  می شد.گوســفندان نيــز كــه پــروار شــده بودنــد همــراه ب
اســباب و محصــوالت بــه خانــه بــاز می گشــتند و در حيــاط خانــه قربانی 
ــداری  ــار نگه ــرای مصــارف ســاالنه در انب ــا ب می شــدند. از گوشــت آنه

می شــد.
ــی از آن  ــدند. بخش ــيم می ش ــش تقس ــد بخ ــه چن ــز ب ــا ني انگوره
ــرف  ــه مص ــده و ب ــه ش ــش گرفت ــد آب ــه ش ــر گفت ــه پيش ت چنان ك
ســاالنه می رســيد. بخــش ديگــر انگــوری بــود كــه بعــد از چيــده شــدن 

 ▲ تصوير 33.  تهيه ی شيره انگور، چرز، جشن انگور، برداشت محصول
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 ▲ تصوير 34.  ميالخ، تقسيم انگور به بخش های مختلف،رب گيری و برپايی كرسی

ــه روی  ــه از هــم ب ــا فاصل ــا را ب ــد آن ه ــزاب آغشــته می شــد. بع ــه تي ب
ــزان  ــه آوي ــالخ دام ــام مي ــه ن ــی ب ــك ريســمان می بســتند و در محل ي
می كردنــد تــا در فصــل زمســتان مصــرف نماينــد .بــه ايــن انگــور ميــالخ 
می گفتنــد. بخــش ســوم انگورهــای رســيده بــود كــه در حياط يــا مطبخ 
بــر روی اجــاق بــه شــيره تبديــل می شــد و بخــش نهايــی بــر روی َوَرَزن 
در حيــاط يــا بــام خانــه پهــن می شــد تــا در نــور آفتــاب خشــك و بــه 
كشــمش تبديــل شــود. ورزن محوطــه اي صــاف، بــاز و آفتاب گيــر بــود. 
ايــن محــل راجهــت تابــش آفتــاب رو بــه جنــوب مي ســاختند. قبــل از 
پهــن كــردن انگــور ســطح خارجــي ورزن را كاه گل مالــي مي كردنــد كــه 
انگور هــا بــه خــاک آلــوده نشــود. تهيــه ی مــواد غذايــی ماننــد پختــن 
رب و تهيــه ی پنيــر نيــز در حيــاط خانــه صــورت می گرفــت. پنيــر بــا 
لوازمــی چــون چــرخ پنيركوبــی آمــاده و داخــل كــوزه هايــی در عمــق 
يــك متــری خــاک در يكــی از انبارهــا چــال می شــد تــا در طــول ســال 
از آن اســتفاده شــود. نــان نيــز در خانــه تهيــه می گرديــد. خميــر نــان 
ــار  ــد و در كن ــه می آم ــه خان ــوا ب ــد زن نان ــد. روز بع ــاده می كردن را آم
ــر اســر دامــی نانهــا را در تنــور مــی  ــه اســم تندي مطبــخ در فضايــی ب
پخــت. نان هــا را بــرای 1 تــا2 مــاه روی ســينی آويــزان از ســقف انبــار 
می گذاشــتند تــا خشــك گرديــده و از دســترس حيوانــات بــه دور باشــد. 
بــا ســرد شــدن هــوا بســاط برپاكــردن كرســی در منــزل آغــاز می شــد. 
هيزم هــا را از انبــار بــه حيــاط می آوردنــد . بــا تبديــل هيــزم بــه ذغــال 
و تركيــب آن بــا خاكســتر و آب، گلولــه هايــی ســياه كوچكــی درســت 
می كردنــد. آنهــا را در منقلــی زيــر كرســی گذاشــته روی آن را بــا لحــاف 
خــوش نقــش و نــگاری می پوشــاندند. گرمابخــش اتــاق ايــن كرســی بود 

كــه ناهــار و شــام نيــز دور آن تنــاول می گرديــد. 

زمستان
آخريــن شــب پاييــزی طوالنی تريــن شــب ســال معــروف بــه شــب 
چلــه بــا جمــع شــدن اعضــای خانــواده در خانــه ی ريــش ســفيد همــراه 
بــود. بــا نقــل بيدمشــك و حلــوای گــردو و انگورهــای آويختــه در انبــار 
خانه )ميــالخ دامــی( كــه هنوز طــراوت خــود را حفــظ كــرده از ميهمانان 
پذيرايــی می شــد .در ايــن شــب گنــدم برشــته را روی بــام می ريختنــد 
چــون بــر ايــن بــاور بودنــد كــه بــا ايــن كار ســالی كــه می آيــد ســالی 
پربركــت خواهــد بــود. “چيللــه قارپيــزی” مظهــر ســالمتی، سرســبزی 
و گرمــا رســم اصلــی ايــن شــب بــود. هنــگام بريــدن هندوانــه در ايــن 
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شــب می گفتنــد )قــادا بالميــزی بــو گئجــه ده كســديخ( يعنــی بالهــای 
خودمــان را امشــب بريــدم و همچنيــن شــعری نيــز بــا ايــن مضمــون 

می خواننــد: 
قوووب، قيشی آيازی/كسديك چيلله قارپيزی
آلاله يئتيرسين روزی/ ائل قالماسين تامارزی 

ــس  ــينی پ ــم شب نش ــتان مراس ــز و زمس ــرد پايي ــب های س در ش
از صــرف شــام در اتــاق ميهمــان برپــا بــود. تنقالتــی چــون باســلوق و 
ســجوق)آجيل(، انگــور و كشــمش از صانديخانــا يــا ميــالخ دامــی بــرای 

ــد. ــان آورده می ش ــی از مهمان پذيراي
ــرای  ــد: ســفره ب ــوع ســفره می چيدن ــان دو ن ــرای مهمان ــه ب در ارومي
ــی  ــدا در اتاق ــمی. ابت ــان رس ــرای مهم ــفره ب ــی و س ــان خودمان مهم
جداگانــه ســفره را می چيدنــد و ســپس مهمانــان را بــرای صــرف غــذا بــر 
ســر ســفره دعــوت می كردنــد و هرگــز جلــوی مهمــان ســفره غــذا آماده 
نمی شــد. امــا در مهمانی هــای خودمانــی كــه مهمان هــا نشســته بودنــد، 

ســفره پهــن مــی كردنــد و وســايل غــذا را می چيدنــد. 
از كارهای پدر و پسران در زمستان، برف روبی كوچه، حياط و بام بود.

بيــن دو چلــه ی زمســتان جشــن خديــر نبــی برگــزار می شــد و پيــام 
آن اميــد بــه آينــده ی بهتــر بــود .كســانی كــه آرزويــی داشــتند دور يــك 
ــواع ميــوه و خشــكبار می خورنــد و شــادی  ديگــر جمــع می شــدند و ان

ــد. می كردن
مــاه اســفند “بايــرام آئــی” خوانــده می شــد. هــر چهارشــنبه ی فصــل، 
نامــی و آيينــی خــاص خــود داشــت. در چهارشــنبه آخــر ســال پــس از 
ــت  روشــن كــردن آتش،كــوزه شكســتن و فالگوشــی و گره گشــايی نوب
ــر  ــن دســتمال حري ــان چندي ــان می رســيد. جوان ــه شــال اندازی جوان ب
و ابريشــمی را بــه يكديگــر گــره زده، از آن طنابــی رنگيــن بــه بلنــدی 
ــوار،  ــا از روی دي ــا ي ــكان خانه ه ــگاه از راه پل ــاختند. آن ــر می س ــه مت س
آنــرا از روزنــه دودكــش وســقف كــه بــه آن كلــك می گفتنــد وارد خانــه 
می كردنــد. صاحبخانــه بــه محــض مشــاهده طنــاب رنگيــن، آنچــه قبــاًل 
آمــاده كــرده، در گوشــه شــال ريختــه و گــره ای بــر آن زده، بــا يــك تكان 
ــاده  ــوری آم ــه س ــه هدي ــاختند ك ــال را آگاه می س ــب ش ــم، صاح مالي

ــاال می كشــيد. ــگاه شــال انداز شــال را ب  اســت. آن
روزهــای آخــر ســال باخانــه تكانــی پيــش از عيــد ،خريــد و چيــدن 

ــو می رفتنــد. ــه اســتقبال ســال ن ســفره ی هفــت ســين محلــی ب
 ▲ تصوير 35.  سفره هفت سين، شال اندازی، برف روبی حياط
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 ▲ تصوير 36.  حياط در خانه های سنتی

شيوه ی تامين آب
دربعضــی محــالت، ميــان حيــاط خانه هــا حوضچــه ی آبــی بــوده كــه 
آب در آن از جانــب خانــه ی همســايه داخــل شــده و بعــد عبــور از ايــن 
ــن آب جهــت شستشــو و  ــت. از اي ــاط مجــاور می رف ــه حي حوضچــه ب
اســتحمام اســتفاده می شــد و آب مــورد نيــاز جهــت شــرب از آب انبــار 
ــر روان در  ــن نه ــه اي ــی ك ــد. در محالت ــن می گردي ــهر تامي ــل ش داخ
خانه هــا نبــوده، جهــت شستشــو ازرودخانــه شــهر وقنات هــای موجــود 
اســتفاده می كردنــد. هــم چنيــن در حيــاط اكثــر خانه هــا چــاه آب بــوده 
كــه بــا »تولومبــا« آب را بــاال می كشــيدند و در حــوض می ريختنــد و از 

آن بــرای شســت شــو و كارهــای ديگــر اســتفاده می كردنــد.

پوشش گياهی
اكثــر درختــان موجــود در حيــاط، مثمــر، 2-3 اصلــه از جملــه تــوت، 
ــت های  ــود. داربس ــی ب ــيب و گالب ــالس و س ــو، گي ــور و آلبال ــار، انگ ان
ــيد.  ــاط می بخش ــه حي ــی ب ــوه ی زيباي ــو جل ــان م ــيده از درخت پوش
گل هــای رز، محمــدی و ختمــی دور تــا دور حياط)َكــردی( متــداول بود. 
ــه و نيــز زيبايــی و  ــرای مصــارف روزان ســبزيجات نيــز در اوايــل بهــار ب

ــدند. ــته می ش ــراوت كاش ط

ارتباط با همسايگان
ارتبــاط تنگاتنگــی ميــان همســايه ها برقــرار بــود. دريچــه ای از حيــاط 
ــه آن "َدربِچــه" می گفتنــد،  ــرای تبــادل وســايل و احوال پرســی كــه ب ب
وجــود داشــت. برخــی خانــه هــا نيــز بــا دری در حيــاط بــه يكديگــر راه 
داشــتند. معمــوأل زن هــای خانه همديگــر را در حيــاط خانه و يــا در داالن 
ــان  ــا در كوچــه و مســجد. شب نشــينی مي ــد و مرده ــات می كردن مالق

همســايگان نيــز متــداول بود. 

استحمام
بــرای اســتحمام از حمام هــای عمومــی در شــهر اســتفاده می شــد. بــا 
ايــن حــال در كنــار انبــار، ســنگی بــه نــام چلــو وجــود داشــت كــه بــه 
ــرای اســتحمام ضــروری اســتفاده  ــز” می گفتنــد و ب آن قســمت “َچلوي
می گشــت. ايــن فضــا در خانه هــای روســتايی در مجــاورت مطبــخ و يــا 

طويلــه قــرار داشــت.



توصيف زندگی روزانه در خانه
معمــوال صبــح زود بيداربــاش بــود . مــادر، خانــواده را ازخــواب بيــدار 
می كــرد و پنجره هــای خانــه را می گشــود. هركــس بعــد از بيــدار شــدن 
لحــاف و تشــك خــود را جمــع می كــرد و در فضــای »صانديخانا« پشــت 

ــاق می گذاشــت. ات
مــادر بــرای روشــن كــردن ســماور ذغــال را در حيــاط آمــاده می كــرد. 
دســت و صــورت هــم در حيــاط بــا آبــی كــه بوســيله ی تلمبــه از چــاه 
بيــرون كشــيده می شــد، شســته می گرديــد. مــادر بســاط صبحانــه را از 
قهوه خانــا كــه بــه نوعــی آبدارخانــه ی خانــه محســوب می شــد، بــه اتــاق 

آورده و در ســفره می چيــد. صبحانــه دورهــم صــرف می گرديــد.
ــت.  ــازار می رف ــازه  اش در ب ــه مغ ــدر ب ــه پ ــوردن صبحان ــد از خ بع
ــازی در  ــغول ب ــا مش ــد و كوچكتره ــه می رفتن ــه مدرس ــم ب ــا ه بچه ه

حيــاط می شــدند. 
مــادر هــم كارهــای خانــه را انجــام مــی داد. ابتــدا همــه خانــه و حيــاط 
را خــوب آب وجــارو می كــرد. ســپس تــداركات ناهــار را می ديــد. انجــام 
ــرای  ــت. ســپس ب ــاق صــورت می گرف ــذا در ات ــازی غ ــای آماده س كاره
ــود  ــه در آن وج ــی ك ــت و روی اجاق ــخ می رف ــه مطب ــار ب ــن ناه پخت

ــرد. ــاده می ك ــار را آم داشــت ناه
پــدر بــرای صــرف ناهــار بــه خانــه می آمــد. بچــه هــا هــم از مدرســه 
می آمدنــد و بــاز هــم همــه دور هــم و در اتــاق ناهــار را ميــل می كردنــد.   
بعــد از ناهــار و اســتراحتی كوتــاه، پدردوبــاره بــه مغــازه می رفــت. مادر 
هــم بقيــه ی كارهــای خانــه را انجــام مــی داد. از جملــه شســتن ظرفهــا و 

ــر كارها.  ديگ
ــه از  ــد خان ــا در ورودی چن ــايه ها در داالن ي ــا همس ــی ب هم صحبت
ديگــر فعاليت هــای مــادر بــود وخيلــی كــم بــرای خريدهــای جزيــی از 

خانــه بيــرون می رفــت. بعــد هــم كــه بايــد بــه تــداركات شــام و پختــن 
ــاط  ــاق و حي ــازی در ات ــغول ب ــم مش ــا ه ــد. بچه ه ــغول می ش آن مش

می شــدند.
 در عصــر روزهــای تعطيــل بــه باغ هــای اطــراف می رفتنــد و تفريــح 
ــه مــزارع  ــا در بهــار ب ــد و ي ــا ســكنجبين می خوردن ــد كاهــو ب می كردن

ــه ايــن كار “تــوت لخــت” می گفتنــد. تــوت می رفتنــد كــه ب
پدرسرشــب بــه خانــه می آمــد و بــاز همــه دور هــم و در اتــاق جمــع 
ــام  ــوردن ش ــد از خ ــد. بع ــم می خوردن ــم دور ه ــام را ه ــدند و ش می ش
همين طــور كــه همــه دور هــم جمــع بودنــد، مشــغول صحبــت و گفتگو 
ــد. اگــر بچــه هــا تكاليفشــان هنــوز  شــده، ميــوه و تنقــالت می خوردن
تمــام نشــده بــود آنهــا را انجــام می دادنــد . قبــل از خــواب پــدر قصــه ای 
می فــت كــه همــراه بــا آن تنقــالت شــامل كشــمش و گــردو و بــادام و 
ميــالخ و ســنجد و بــه و ســنجوق و باســلق صــرف می شــد. ســپس كــم 
ــه  ــا ب كــم آمــاده خــواب می شــدند. لحــاف و تشــك هــا را از صانديخان

ــد و هــر كــس جــای خــود را پهــن می كــرد. ــاق می آورن ات
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تحليل شيوه ی زندگی در خانه های سنتی

از آنجــا كــه شــيوه ی زندگــی، مجموعــه ای از عملكرد هــای روزمــره 
اســت، بــه منظــور تحليــل همــه جانبــه آن نيازمنــد بررســی شــيوه ی 
زندگــی هــم بــه صــورت روزانــه و هــم بــه صــورت ســاالنه می باشــيم.

بــرای تحليــل شــيوه ی زندگــی روزانــه، زندگــی در يــك روز در يــك 
ــده ی نيازهــای مــادی و  ــه ی ســنتی بررســی و عملكردهــای برآورن خان

معنــوی ليســت گرديــد.

طبقه ی همكف

طبقه ی اول

 ◄ جدول 1.  
ليست عملكرد روزانه 
در فضاهای خانه
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6. تداركات ناهار5. آماده سازی غذا4. انجام كارهای خانه توسط مادر و بازی بچه ها

7. صرف ناهار 8. استراحت 9. انجام كارهای خانه- بازی بچه ها

15. قصه گويی و خوابيدن14. شب نشينی



خانههایسنتیوشیوهیزندگیدرآنها 66

جدول تنوع فعاليت های روزانه 
و ما به ازای کالبدی آن ها

 ▲ جدول 2.  تنوع فعاليت  های روزانه و به ازای كالبدی آن ها
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فراوانی تنوع فعاليت ها 
در زنـدگـی روزانـه 

و ما به ازای کالبدی آن ها

 ▲ جدول 3.  فراوانی فعاليت  های روزانه و به ازای كالبدی آن ها
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جدول تنوع فعاليت های ساالنه 
و ما به ازای کالبدی آن ها

 ▲ جدول 4.  تنوع فعاليت  های ساالنه و به ازای كالبدی آن ها
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فراوانی تنوع 
فعـاليت هـا 
در زنـدگـی 
ســاالنــه 
ــا به ازای  و م
کالبدی آن ها

 ▲ جدول 5.  فراوانی فعاليت  های ساالنه و به ازای كالبدی آن ها
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فراوانی استفاده از فضا )روزانه(
همان طــور كــه در نمــودار مشــاهده می شــود، بيشــترين فعاليت هــای 

روزانــه در اتــاق و ســپس در حيــاط و نيــز قهوه خانــا انجــام می پذيــرد. 
در نقشــه ی مقابــل فراوانــی اســتفاده از فضــا در يــك روز بــه ترتيــب از 

پررنــگ بــه كم رنــگ نشــان داده شــده اســت.

فراوانی استفاده از فضا )ساالنه(
در فعاليت هــای ســاالنه، حيــاط بيشــترين اســتفاده را چــه از لحــاظ 
بــرآوردن نيازهــای معيشــتی و چــه از لحــاظ برگــزاری آداب و رســوم بــه 

خــود اختصــاص می دهــد.
در نقشــه ی مقابــل فراوانــی اســتفاده از فضــا در يــك روز بــه ترتيــب از 

پررنــگ بــه كم رنــگ نشــان داده شــده اســت.

ت
الي

 فع
داد

تع
ت

الي
 فع

داد
تع

فضا

فضا

 ▲ نمودار 1.  فراوانی استفاده از فضا با توجه به فعاليت های روزانه مطابق جداول صفحات قبل

 ▲ نمودار 2.  فراوانی فعاليت های ساالنه مطابق جداول صفحات قبل
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مدت زمان استفاده از فضا
ــان  ــن زم ــدون در نظرگرفت ــه ب ــای روزان ــدد فعاليت ه ــی تع بررس
ــد.با  ــص می باش ــری ناق ــت، ام ــام فعالي ــت انج ــا جه ــتفاده از فض اس
درنظرگرفتــن زمــان انجــام فعاليت هــای روزانــه همچنان كــه در نمــودار 
زيــر نشــان داده شــده اســت، بيشــترين زمــان اســتفاده از فضــا متعلق به 

ــد. ــاط می باش ــاق و حي ات
    

اهميت فضا
اهميــت فضاهــای خانــه را می تــوان بــر مبنــای شــيوه ی زندگی،كالبد 

خانــه و نيــز اهميــت ذهنــی از ديــدگاه ســاكنين بررســی نمود.
اهميت فضا بر مبنای شيوه ی زندگی

تعــدد اســتفاده از فضــا بيانگــر اهميــت آن در زندگی روزمره می باشــد. 
بديــن ترتيــب حياط،اتــاق و قهــوه خانــا از مهم تريــن عناصــر درخانــه ی 

ســنتی بــر مبنــای شــيوه ی زندگــی بــه شــمار می رونــد.
اهميت فضا بر مبنای کالبد خانه

 الگــوی پــالن بــر مبنــای ايكــی اتــاق بيــر قهــوه خانــا بيانگــر اهميــت 
كالبــدی اتــاق و قهوه خانــا می باشــد. هم چنيــن قرارگرفتــن حياط هــای 
بــزرگ در قلــب خانــه چــه از نظر هندســی و چــه از جنبه ی ســازماندهی 
فضايــی از مهم تريــن فضــا محســوب می گردنــد. فضــای مهمانخانــه در 
طبقــه ی اول بــه عنــوان بهتريــن اتــاق خانــه از نظــر جايــگاه و ابعــاد نيــز 

از فضاهــای مهــم خانــه به شــمار مــی رود.
اهميت ذهنی فضا از نظر ساکنان

بــا پرســش از ســاكنان خانه هــای قديمــی اكثريــت از حياط بــه عنوان 
مهم تريــن فضــا يــاد كردنــد. هم چنيــن اهميــت فضــا در كاربــرد زبانــی 
نيــز قابــل بررســی اســت. رواج ضــرب المثــل: ايكی اتــاق بير قيفانــا داالره 
صانديخانــا، يعنــی دو اتــاق يــك قهــوه خانــه در پشــت صنــدوق خانــه 
و نيــز ضــرب المثــل كنايــی بيــر اتــاق اوچ قهوه خانــا )بيانگــر نيازمنــد 
ــودن آن هــا( در فرهنــگ زبانــی  ــا بالعكــس غنــی ب ــودن ســاكنان و ي ب
ــاق ميــان اروميه ای هــا می باشــد. حتــی  ــا و ات بيانگــر اهميــت قهوه خان
امــروزه نيــز بــرای بــزرگ جلــوه دادن اشــيا و لــوازم، تعبيــر ايكــی اتــاق 

ــد. ــه كار می برن ــا را ب ــر قهوه خان بي

ت(
ساع

ن)
زما

فضا

 ▲ نمودار 3.  مدت زمان حضور در فضا

 ▲ نمودار 4.  اهميت فضا در خانه های سنتی

 ▲ تصوير 38.  حياط مهمترين فضا در خانه های سنتی
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تطبيق فرهنگ و شيوه ی زندگی 
با کالبد خانه های سنتی

بــا تقســيم شــيوه ی زندگــی بــر مبنــای نيازهــای معيشــتی، فرهنگی 
و آداب و رســوم و نيازهــای زيســتی، فضاهــای كالبــدی وابســته بــه آن را 

می تــوان در جــدول زيــر خالصــه نمــود.

 ▲ جدول 6.  تطبيق فرهنگ و شيوه ی زندگی با كالبد خانه ی سنتی



خانه ها ی سنتی معاصر و شيوه ی زندگی آن ها
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خانه هــای ايــن دوره براســاس الگــوی كالبــدی و نيــز دوره ی زمانــی 
ــل تقســيم بندی هســتند.  ــه3 دســته قاب ب

خانه های سنتی معاصر الف )پهلوی اول(
خانه های سنتی معاصر ب )اوايل پهلوی دوم(

خانه های سنتی معاصر ج )پهلوی دوم(

معرفی خانه های سنتی معاصر

 ▲ تصوير 1.  موقعيت خانه های سنتی معاصر
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 ▲ جدول 2.  قسيم بندی خانه های سنتی معاصر برداشت شده ▲ جدول 1.  واژه شناسی خانه های سنتی معاصر
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خانه های سنتی معاصر الف
◄ خانه ی شماره 1

موقعيت قرارگيری در بافت: محله بازار، خيابان اقبال، كوچه نارون

برداشت: نگارندگان

طبقه همكف

طبقه اول
22

7

12

1212

43

2

5

11

21
24 2

2.دالون
3.قهوه خانا
4.مهمانخانا

5.اتاق
7.ميطباخ
12.امبای

21.توالت
22.حياط

24.آشپزخانا

 ▲ تصوير 2.  خانه شماره 1
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◄ خانه ی شماره 2

موقعيت قرارگيری در بافت: محله مسجد آغداش، خيابان  باكری
مطبــخ در بخــش جنوبــی حــذف شــده و بــه پاركينــگ تبديــل شــده 
اســت. هم چنيــن ديــواره ی طبقــه ی اول كــه بــا خط چيــن قرمــز رنــگ 
نشــان داده شــده، حــذف گرديــده اســت. هم اكنــون خانــه بــه دو خانــوار 

كــرد زبــان اجــاره داده شــده اســت.

برداشت: نگارندگان

طبقه همكف

طبقه اول

22

5 2

11

5

4 5 5

24

21 12 12 7

2 2

2.دالون
4.مهمانخانا

5.اتاق

7.ميطباخ
11.صانديخانا

12.امبای

21.توالت
22.حياط

 ▲ تصوير 3.  خانه شماره 242.آشپزخانا
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◄ خانه ی شماره 3

موقعيت قرارگيری در بافت: محله مسجد آغداش، كوچه علی شهيد

برداشت: نگارندگان

طبقه همكف

طبقه اول

22

2412

4 55

2

2

12

21

7

2.دالون
4.مهمانخانا

5.اتاق

7.ميطباخ
12.امبای
21.توالت

22.حياط
24.آشپزخانا

 ▲ تصوير 4.  خانه شماره 3
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◄ خانه ی شماره 4

موقعيت قرارگيری در بافت: محله ی مهدی القدم)يوردشاه(

برداشت: نگارندگان

طبقه همكف

طبقه اول

22

21

7

12 12 12

2

4 5
5

12

2.دالون
4.مهمانخانا

5.اتاق

7.ميطباخ
12.امبای
21.توالت

22.حياط

 ▲ تصوير 5.  خانه شماره 4
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◄ خانه ی شماره 5

موقعيت قرارگيری در بافت:  محله ی سرداران

طبقه همكف

طبقه اول

برداشت: نگارندگان

22 12

12

12

12 12

4 5

24
3

3

18

21

12

3.قهوه خانا
4.مهمانخانا

5.اتاق

7.ميطباخ
12.امبای
18.دوالب

21.توالت
22.حياط

24.آشپزخانا

 ▲ تصوير 6.  خانه شماره 5
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 ▲ تصوير 7.  خانه شماره 6

◄ خانه ی شماره 6

موقعيت قرارگيری در بافت: محله ی بازار
ــدگان  ــر نگارن ــا ب ــی فضاه ــرد برخ ــكونت، عملك ــدم س ــل ع ــه دلي ب

ــت. ــوم نيس معل

طبقه همكف

طبقه اول

22

21

12

12
3

3 3
554

3

12.امبای
21.توالت
22.حياط

3.قهوه خانا
4.مهمانخانا

5.اتاق برداشت: نگارندگان
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خانه های سنتی معاصر ب
◄ خانه ی شماره 1

ــظ،  ــان حاف ــه عســگرخان، خياب ــت: محل ــری در باف ــت قرارگي موقعي
ــان شــهريار خياب

ــده،  ــان داده ش ــز نش ــن قرم ــا خط چي ــه ب ــف ك ــه همك ــار در طبق انب
ــت. ــده اس ــب گردي تخري

برداشت: نگارندگان

طبقه همكف

طبقه اول

22

3

45

11 25

24

12
20

12 27
21

25

11

2.دالون
3.قهوه خانا
4.مهمانخانا

5.اتاق
11.صانديخانا

12.امبای

21.توالت
22.حياط

24.آشپزخانا

25.سالن

 ▲ تصوير 8.  خانه شماره 1
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◄ خانه ی شماره 2

موقعيت قرارگيری در بافت:  محله ی بازار
بخــش جنوبــی درگذشــته انبــار بــوده كــه در حــال حاضــر بــه دو طبقــه ی 

مســكونی تبديــل شــده اســت.

برداشت: نگارندگان

طبقه همكف

طبقه اول

2221

12

12)در حال حاضر مسكونی(

2

11

4 25

5 24

11

2.دالون
4.مهمانخانا

5.اتاق

11.صانديخانا
12.امبای
21.توالت

22.حياط
24.آشپزخانه

 ▲ تصوير 9.  خانه شماره 252.سالن
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◄ خانه ی شماره 3

موقعيت قرارگيری در بافت:  محله ی عسگرخان

برداشت: نگارندگان

طبقه همكف

طبقه اول

طبقه زيرزمين

22

24

55

7 10 27 21

12

4

1125

2

2.دالون
4.مهمانخانا

5.اتاق

10.تندير دامی
11.صانديخانا

12.امبای

21.توالت
22.حياط

24.آشپزخانا

25.سالن
27.حمام

 ▲ تصوير 10.  خانه شماره 3
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◄ خانه ی شماره 4

موقعيت قرارگيری در بافت:  محله ی عسگرخان

برداشت: نگارندگان ▲ تصوير 11.  خانه شماره 4

طبقه همكف

طبقه اول

22

24

12

5

27

4

1125

2

21 12

5

2.دالون
4.مهمانخانا

5.اتاق

11.صانديخانا
12.امبای
21.توالت

22.حياط
24.آشپزخانه

25.سالن

27.حمام
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◄ خانه ی شماره 5

موقعيت قرارگيری در بافت:  محله ی عسگرخان

برداشت: نگارندگان

طبقه همكف

طبقه زيرزمين

طبقه اول

4

11

5 5 5

11

225

24

21

1212

22

2.دالون
4.مهمانخانا

5.اتاق

11.صانديخانا
12.امبای
21.توالت

22.حياط
24.آشپزخانا

 ▲ تصوير 12.  خانه شماره 255.سالن



87الگوی مسکن ارومیه با توجه به شیوه ی زندگی در گذر زمان

 ▲ تصوير 13.  خانه شماره 6

◄ خانه ی شماره 6

موقعيت قرارگيری در بافت:  
محله ی دلگشا )خيابان كاشانی، كوچه دژبان(

ــه  مسيحی نشــين،به دليــل تبديــل شــدن فضاهــای طبقــه همكــف ب
انبــار، كاربــری پيشــين آن هــا بــر نگارنــدگان معلــوم نيســت.

برداشت: نگارندگان

طبقه همكف

طبقه اول
22

5

545

5524

12

12

؟
)تبديل به انبار(

؟
)تبديل به انبار(

21

2

6

2.دالون
4.مهمانخانا

5.اتاق

6.بولگون
11.صانديخانا

12.امبای

21.توالت
22.حياط

24.آشپزخانه
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◄ خانه ی شماره 7

موقعيت قرارگيری در بافت: محله ی عسگرخان، خيابان حافظ

برداشت: نگارندگان

طبقه همكف

طبقه اول

22

4

1212 12

5

24

5 2

2112

2.دالون
4.مهمانخانا

5.اتاق

12.امبای
21.توالت
22.حياط

24.آشپزخانا

 ▲ تصوير 14.  خانه شماره 7
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◄ خانه ی شماره 8

موقعيت قرارگيری در بافت: محله ی هفت آسياب

برداشت: نگارندگان

طبقه همكف

طبقه زيرزمين

22

21

12

2 45

11 24

2.دالون
4.مهمانخانا

5.اتاق

12.امبای
21.توالت
22.حياط

24.آشپزخانا

 ▲ تصوير 15.  خانه شماره 8
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◄ خانه ی شماره 9

موقعيت قرارگيری در بافت: محله ی هفت آسياب

برداشت: نگارندگان

طبقه همكف

طبقه اول

22

27

5،12

5

24

4

3

21

2.دالون
3.قهوه خانا
4.مهمانخانا

5.اتاق
12.امبای
21.توالت

22.حياط
24.آشپزخانا

27.حمام

 ▲ تصوير 16.  خانه شماره 9
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◄ خانه ی شماره 10

موقعيت قرارگيری در بافت: هفت آسياب

برداشت: نگارندگان

طبقه همكف

طبقه اول
22

5
2

12

5

25

24

4

2127

2.دالون
4.مهمانخانا

5.اتاق

12.امبای
21.توالت
22.حياط

24.آشپزخانا
27.حمام

 ▲ تصوير 17.  خانه شماره 10
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◄ خانه ی شماره 11

موقعيت قرارگيری در بافت: خيابان حافظ
ــگ در  ــای پاركين ــت. فض ــده اس ــی ش ــه خياط ــل ب ــه تبدي ــن خان اي
ــا  ــر از حيــاط و هم ســطح ب ــا ســاخت اســلبی باالت دوره هــای بعــدی  ب

ــت. ــده اس ــداث گردي ــه اح كوچ

برداشت: نگارندگان ▲ تصوير 18.  خانه شماره 11

نيم طبقه اول

طبقه زيرزمين

نيم طبقه همكف

22

پاركينگ

1212

21

5
5

27

5

25

5

11

4

2.دالون
4.مهمانخانا

5.اتاق

11.صانديخانا
12.امبای
21.توالت

22.حياط
24.آشپزخانا

27.حمام



93الگوی مسکن ارومیه با توجه به شیوه ی زندگی در گذر زمان

خانه های سنتی معاصر ج
◄ خانه ی شماره 1

موقعيت قرارگيری در بافت: خيابان حافظ

برداشت: نگارندگان

طبقه همكف

طبقه اول

طبقه زيرزمين

22

12

5

24
21 27

4

5
5

255

6

4.مهمانخانا
5.اتاق

6.بولگون

12.امبای
21.توالت
22.حياط

24.آشپزخانا
25.سالن
 ▲ تصوير 19.  خانه شماره 271.حمام
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برداشت: نگارندگان

طبقه همكف

طبقه زيرزمين

22

6

22

12

12

4
5

24

21

◄ خانه ی شماره 2

موقعيت قرارگيری در بافت: مدنی،خيابان عطايی
ــز  ــی )خــط چيــن قرم ــا تغييرات در حــال حاضــر طبقــه ی زيرزميــن ب

ــاره داده شــده اســت. ــوان واحــدی مجــزا اج ــه عن ــگ(، ب رن

4.مهمانخانا
5.اتاق

6.بولگون

12.امبای
21.توالت
22.حياط

24.آشپزخانا

 ▲ تصوير 20.  خانه شماره 2
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◄ خانه ی شماره 3

موقعيت قرارگيری در بافت:  مدنی،خيابان عطايی

برداشت: نگارندگان

طبقه همكف

طبقه اول

طبقه زيرزمين

22

5

5

4

25

24 26

27

21

21

12

4.مهمانخانا
5.اتاق

12.امبای

21.توالت
22.حياط

24.آشپزخانا

25.سالن
26.راهرو
27.حمام

 ▲ تصوير 21.  خانه شماره 3
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◄ خانه ی شماره 4

موقعيت قرارگيری در بافت: محله بازار،پايين تر از مسجد آق داش

برداشت: نگارندگان

طبقه زيرزمين

طبقه همكف

طبقه اول

22

5

54

25 21

24 26

6

21
27

12 12

4.مهمانخانا
5.اتاق

6.بولگون

12.امبای
21.توالت
22.حياط

24.آشپزخانا
25.سالن
26.راهرو

27.حمام

 ▲ تصوير 22.  خانه شماره 4
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◄ خانه ی شماره 5

موقعيت قرارگيری در بافت: هفت آسياب

برداشت: نگارندگان

طبقه همكف

طبقه اول

22

21 27

524

43

3. قهوه خانا
4. مهمانخانا

5. اتاق

21. توالت
22. حياط

24. آشپزخانا

27. حمام

 ▲ تصوير 23.  خانه شماره 5
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 ▲ تصوير 24.  پالن خانه های سنتی معاصر دوره ی الف
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 ▲ تصوير 25.  پالن خانه های سنتی معاصر دوره ی ب



خانه ها ی سنتی معاصر و شیوه ی زندگی آن ها 100

 ▲ تصوير 25.  ادامه پالن خانه های سنتی معاصر دوره ی ب

 ▲ تصوير 26. پالن خانه های سنتی معاصر دوره ی ج
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 ▲ تصوير 27. هندسه ی بنا در خانه های سنتی معاصر

تحليل کالبدی خانه های سنتی معاصر
هندسه ی بنا

ــب بنــا همچــون  همان طــور كــه مشــاهده می كنيــم هندســه ی غال
دوره ی ســنتی بــه صــورت دو طرفــه )بخــش شــمالی مســكونی و بخــش 
ــش  ــيدگی بخ ــان از كش ــرور زم ــه م ــد. ب ــی( می باش ــی خدمات جنوب
مســكونی كاســته شــده و بــه عــرض فضــا اضافــه می گــردد. هم چنيــن 
بــا كاهــش بخــش خدماتــی در قســمت جنوبــی بنــا، هندســه كم كــم از 
حالــت دو طرفــه خــارج شــده و تنهــا بخــش مســكونی در شــمال زميــن 

ــد. ــی می مان باق
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الگوی پالن خانه های سنتی معاصر

خانه های سنتی معاصر الف
در ايــن الگــو هماننــد دوره ی پيشــين، بخــش مســكونی  در طبقــه ی 
اول در ضلــع شــمالی و بخــش خدماتــی در طبقــه ی همكــف بــرای انبــار 
وســايل و نگهــداری مــواد غذايــی قــرار می گيــرد. باقــی بخــش خدماتــی 

ماننــد مطبــخ، دستشــويی و انبــار در ضلــع جنوبــی حيــاط می باشــند.
ــا  ــا الگــوی پيشــين در ايــن اســت كــه فضــای قهوه خان تفــاوت آن ب
كــه اغلــب در وســط بنــا و ميــان اتاق هــا قــرار می گرفــت، بــه داالنــی در 
كنــاره ی بنــا تبديــل شــده و پلــكان دسترســی در انتهــای آن و درپشــت 
ــای  ــت اتاق ه ــی در پش ــب راهروي ــن ترتي ــرد. بدي ــرار می گي ــا ق اتاق ه
طبقــه ی اول ايجــاد شــده كــه امــكان نورگيــری اتاق هــا را از جبهــه ی 
شــمالی محــدود می نمايــد. تفــاوت ديگــر ايــن الگــو وجــود آشــپزخانه 
ــوز مطبــخ  ــار داالن می باشــد. اگرچــه هن در طبقــه ی همكــف و در كن
ــه ی  ــا كارهــای دم دســتی، تهي ــاط وجــود دارد ام در طــرف ديگــر حي

موادغذايــی و آشــپزی در فصــل ســرد در آشــپزخانه انجــام می شــود.

خانه های سنتی معاصر ب
حــذف مطبــخ و اضافه شــدن فضــای زيرزميــن از ويژگی هــای 
شــاخص ايــن دوره می باشــد. در ايــن دوره بخــش مســكونی نيــم طبقــه 
باالتــر از ســطح حيــاط و زيرزميــن نيــم طبقــه پايين تــر از ســطح حياط 
ــتای  ــكونی در راس ــش مس ــرض بخ ــن ع ــم چني ــود. ه ــاخته می ش س
شــمالی جنوبــی افزايــش و ازكشــيدگی پــالن در جهــت شــرقی-غربی 
كاســته می شــود. بديــن ترتيــب كشــيدگی اتاق هــا بــه جهــت شــمالی 
ــی در  ــايش فضاي ــز گش ــاال ني ــه ی ب ــد. در طبق ــر می ياب ــی تغيي جنوب
راهــروی پشــت اتاق هــا ايجــاد شــده كــه نســبت بــه دوره ی قبــل ميــزان 

سيركوالســيون افزايــش يافتــه اســت. 
ــكونتی  ــش س ــه بخ ــپزخانه ب ــده و آش ــر ش ــا كوچكت ــاد حياط ه ابع
ــقف های  ــور س ــن دوره حض ــكلی اي ــارز ش ــی ب ــد. ويژگ ــال می ياب انتق
شــيروانی بــا ورق هــای آهنــی اســت كــه بــا ايجــاد دريچــه ای در ســقف 

امــكان دسترســی بــه بــام شــيروانی فراهــم شــده اســت.

 ▲ تصوير 28. الگوی خانه ی سنتی معاصر الف

 ▲ تصوير 29. الگوی خانه ی سنتی معاصر ب
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 ▲ تصوير 30. الگوی خانه ی سنتی معاصر ج

ــورت  ــه ص ــود ب ــاهده می ش ــن دوره مش ــه در اي ــری ك ــوی ديگ الگ
داالنــی در وســط بخــش مســكونی اســت كــه ارتبــاط اتاق هــا از طريــق 
آن ميســر می شــود. يكــی از فضاهــای صانديخانــا در پشــت اتاق هــا بــه 
آشــپزخانه تبديــل می شــود. در ايــن الگــو بــا تغييــر جايــگاه آشــپزخانه 
امــكان نور گيــری و تهويــه و ديــد و منظــر آن بــه حيــاط وجــود نــدارد و 

تهويــه ی آن بــا گشايشــی رو بــه كوچــه صــورت می گيــرد .

خانه های سنتی معاصر ج
ــك می شــود. ويژگــی آن حــذف  ــه الگــوی معاصــر نزدي ــن دوره ب اي
ــا و داالن می باشــد كــه بــه جــای آن فضــای  فضــای ارتباطــی قهوه خان
ــا  ــد. ب ــه آن راه دارن ــا ب ــر فضاه ــه اكث ــرد ك ــرار می گي ــيمی ق تقس
ــه داخــل فضــای  لوله كشــی آب در خانه هــا، ســرويس های بهداشــتی ب
مســكونی منتقــل می گردنــد. بــا ايــن وجــود هنــوز يــك توالــت هــم در 

حيــاط وجــود دارد. 
در ايــن دوره دسترســی بــه زيرزميــن از داخــل خانــه صــورت می گيرد. 
در حالی كــه در دوره هــای پيشــين ايــن دسترســی از حيــاط امــكان پذير 

بود.
ابعــاد حيــاط كاهــش يافتــه و از بخشــی از آن برای پاركينــگ اتومبيل 

اســتفاده می گــردد.
ــه ی  ــن در طبق ــر بالك ــور عنص ــن دوره حض ــای اي ــر ويژگی ه از ديگ
همكــف و در ارتبــاط بــا حيــاط می باشــد كــه در اكثــر خانه هــای ايــن 

ــود. ــاهده می ش دوره مش
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ورودی
دوره ی الــف: ورودی مســتقيماً از حيــاط و يــا از داالن صــورت 
می گيــرد. سلســله مراتــب ورود از حيــاط بــه اتــاق نيــز هماننــد دوره ی 

ســنتی از فضــای قهوه خانــا می باشــد. 
دوره ی ب: ورودی بنــا هماننــد دوره ی قبــل اســت. بــا ايــن تفــاوت كــه 
بــا حــذف قهوه خانــا در داخــل بنــا، دسترســی بــه اتاق هــا در طبقــه ی 
همكــف بــه واســطه ی داالن و در طبقــه ی اول از راهــروی پشــت اتاق هــا 

ــرد. صــورت می گي
دوره ی ج: در ايــن دوره ورودی از حيــاط و دسترســی بــه خانــه از طريق 
بالكــن می باشــد. دسترســی بــه اتاق هــا هماننــد دوره ی قبــل بــوده بــا 
ــه آن  ــر شــده كــه ب ــن تفــاوت كــه راهــروی پشــت اتاق هــا عريض ت اي

ــد. ســالن می گوين

شيوه ی زندگی در خانه های سنتی معاصر
بــه دليــل تشــابه در شــيوه ی زندگــی دوره ی ســنتی معاصر بــا دوره ی 
ســنتی از ذكــر مجــدد آن اجتنــاب نمــوده و تنهــا بــه ذكــر تفاوت هــای 

ــم: موجــود می پردازي
زندگــی روزمــره در ايــن دوره ماننــد دوره ی قبــل اســت اگرچــه شــغل 
ــی و اداری  ــغل های صنعت ــه ش ــاورزی ب ــردم از كش ــی از م ــی برخ اصل
تغييــر يافتــه اســت. در ايــن دوره، شــاهد ورود برخــی تكنولوژی هــا مثــل 
تلويزيــون، تلفــن، يخچــال، اجــاق گاز، ســماور برقی و آبگرم كــن نفتــی و 
... بــه شــهر می باشــيم. در اكثــر خانه هــا وجــود چنيــن وســايلی رايــج 
شــده و ايــن بــه نوبــه خــود تغييراتــی در الگــوی كالبــدی خانه هــا ايجــاد 
كــرده اســت كــه در فصــل نتايــج بــه تشــريح آن می پردازيــم. در برخــی 
ــطح  ــر از س ــه ی پايين ت ــی در نيم طبق ــور زيرزمين هاي ــا حض ــا ب خانه ه
حيــاط كارهــای خدماتــی در نيم طبقــه زيرزميــن جريــان دارد. بــا ايــن 
حــال هم چنــان حيــاط مهمتريــن و پركاربردتريــن فضــا در خانه هــای 

ســنتی معاصــر می باشــد.

 ▲ تصوير 31. سلسه مراتب ورودی در خانه های سنتی معاصر دوره ی الف

 ▲ تصوير 32. سلسه مراتب ورودی در خانه های سنتی معاصر دوره ی ب

 ▲ تصوير 33. سلسه مراتب ورودی در خانه های سنتی معاصر دوره ی ج
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 ▲ تصوير 34. روند ساده سازی تزيينات در خانه های سنتی معاصر از دوره ی الف تا ج

تزيينات
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خانه ها ی معاصر و شيوه ی زندگی در آن ها
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ــی  ــز دوره ی زمان ــدی و ني ــوی كالب ــاس الگ ــن دوره براس ــای اي خانه ه
ــدی هســتند.  ــل تقســيم بن به2دســته قاب

خانه های معاصر الف )اواخر پهلوی دوم و اوايل انقالب(
خانه های معاصر ب )امروزی(

معرفی خانه های معاصر

 ▲ تصوير 1. موقعيت خانه های معاصر
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 ▲ جدول 2. خانه های برداشت شده در دوره ی معاصر ▲ جدول 1. واژه شناسی خانه ها در دوره ی معاصر

واژه شناسی خانه های معاصر
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خانه های معاصر الف
◄ خانه ی شماره 1

موقعيت قرارگيری در بافت: خيابان دانشكده )بهشتی(

طبقه همكف و اول

طبقه زيرزمين

برداشت: نگارندگان

2

13

5 4

5

37

9 11

8

9

9
9

10

رختشويی

5

6

14

14

10

نيم طبقه همكف

نيم طبقه زيرزمين

2.حياط
3.هال)نشيمن(

4.سالن)پذيرايی(

5.اتاق خواب
6.آشپزخانه

7.پاسيو

8.پاركينگ
10.حمام

11.موتورخانه

13.تراس
14.توالت

 ▲ تصوير 2. خانه شماره ی1
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◄ خانه ی شماره 2

موقعيت قرارگيری در بافت: خيابان دانشكده )بهشتی(

 ▲ تصوير 3. خانه شماره ی 2

نيم طبقه همكف

نيم طبقه زيرزمين

برداشت: نگارندگان

2

13

14
10

123 7

4

5

5

6

5

2

2.حياط
3.هال)نشيمن(

4.سالن)پذيرايی(

5.اتاق خواب
6.آشپزخانه

7.پاسيو

8.پاركينگ
10.حمام

12.زيرزمين

13.تراس
14.توالت
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طبقه اولطبقه همكف

◄  خانه ی شماره 3

◄  خانه شماره 4

◄  خانه ی شماره 5

موقعيت قرارگيری در بافت: محله ی دستغيب

برداشت: مهسا كوچك خانبرداشت: نگارندگان

2

2

5

5
5

6

5

10

14

5

4

4

69

3

14
13

7

73

10

2

9 14

6

11

9

10
8

4
3

3

5

5
)اتاق 
پشتی(

4

5 14 6

9

2.حياط
3.هال)نشيمن(

4.سالن)پذيرايی(

5.اتاق خواب
6.آشپزخانه

7.پاسيو

8.پاركينگ
10.حمام

11.موتورخانه

12.زيرزمين
13.تراس
14.توالت
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◄ خانه ی شماره 6

موقعيت قرارگيری در بافت: خيابان مدنی يك

برداشت: جواد احمدی

2

3
5

5

5

6 10 14 اتاق 
پشتی

13

8

4

9و14

2.حياط
3.هال)نشيمن(

4.سالن)پذيرايی(

5.اتاق خواب
6.آشپزخانه
8.پاركينگ

10.حمام
12.زيرزمين

13.تراس

14.توالت

 ▲ تصوير 4. خانه شماره ی6
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خانه های معاصر ب

ــه ی ســاختمانی وجــود دارد:  ــن گون ــروزی چندي ــرای خانه هــای ام ب
خانه هــای وياليــی يــك طبقــه، دوتاســه طبقــه و دوبلكــس، آپارتمانــی و 

اخيــراً بــه صــورت محــدود بــرج.
ــر  ــه ای ذك ــه نمون ــر گون ــوع در خانه هــای معاصــر از ه ــل تن ــه دلي ب

شــده اســت. 

نمونه ی خانه های يك تا دو طبقه حياط دار وياليی
ايــن خانه هــا معمــوالً بــه صــورت زيرزميــن و واحــدی روی آن 

می باشــد.

◄ خانه ی شماره 1

موقعيت قرارگيری در بافت: بلوار والفجر

برداشت: ساحل دژپسند

نيم طبقه اولنيم طبقه همكف

2

45

3

5 6
5

10

14

8911

14

2.حياط
3.هال)نشيمن(

4.سالن)پذيرايی(

5.اتاق خواب
6.آشپزخانه
8.پاركينگ

9.انبار
10.حمام

11.موتورخانه

14.توالت

 ▲ پالن شماتيك خانه های امروزی ترسيم شده توسط مردم

 ▲ تصوير 5. خانه شماره ی 1
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نمونه ی خانه های يك تا دو طبقه حياط دار وياليی

◄ خانه ی شماره 2

موقعيت قرارگيری در بافت: بلوار آزادگان، كوی پنج نيلوفر

◄ خانه ی شماره 3

موقعيت قرارگيری در بافت: بلوار امام رضا )ع(
ايــن خانــه 3 طبقــه دارای دو واحــد می باشــد كــه واحــد دوم 

ــت. ــس اس دوبلك

2

4

4

3

3

5

5

5

5

10

10

14

14

6

6 13

طبقه همكف

طبقه اول

برداشت: سارا غفارثمر

4 4
5

10 10
10

10

5 5 5

5

5

3

14

14

14

6

6

طبقه سومطبقه دومطبقه اول

 ▲ تصوير 6 و7. خانه های شماره ی2و3
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نمونه ی خانه های يك تا دو طبقه حياط دار وياليی

◄ خانه ی شماره 4

موقعيت قرارگيری در بافت: خيابان دانشكده

نمونه ی بلند مرتبه )برج(

◄ خانه ی شماره 5

موقعيت قرارگيری در بافت: خيابان عمار

برداشت: صادق بخشايشی

55

55

6 33

4

1313

4

1010

1414

1010

6

2.حياط
3.هال)نشيمن(

4.سالن)پذيرايی(

5.اتاق خواب
6.آشپزخانه

10.حمام

13.تراس
14.توالت

15.ناهارخوری

3
1515

15

13

6

6

6

6

6 66
14

10

10

10
14 5

5

5

55

5

5

5

5

5 5

5
5

555
10

1010

10 3333

3

3

15

1414

14 14

14

14

55

تيپ طبقات

 ▲ تصوير 8. خانه شماره ی 4

 ▲ تصوير 9. خانه شماره ی 5
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 ▲ تصوير 10. پالن خانه های معاصر دوره ی الف

 ▲ تصوير 10. پالن خانه های معاصر دوره ی ب
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تحليل کالبدی خانه های معاصر
هندسه ی بنا

ــا در  ــه بن ــن صــورت اســت ك ــه اي ــف ب ــا در دوره ی ال هندســه ی بن
جبهــه ی شــمالی و حيــاط در جبهــه ی جنوبــی قرارمی گيــرد. در برخــی 
خانه هــا حياط خلــوت شــمالی نيــز عــالوه بــر حيــاط جنوبــی مشــاهده 

می شــود. 
هندســه ی بنــا در خانه هــای حيــاط دار دوره ی ب هماننــد دوره ی الــف 
و در خانه هــای آپارتمانــی و بــرج نيــز متناســب بــا نحــوه ی قرارگيــری 

ــا می باشــد. واحده

حجم بنا 
در ايــن دوره شــاهد رشــد عمــودی خانه هــا هســتيم كــه بــا افزايــش 

تعــداد واحدهــا، ارتفــاع خانــه نيــز افزايــش می يابــد.

 ▲ تصوير 11. هندسه ی بنا در خانه های معاصر دوره ی ب

 ▲ تصوير 12. سير صعودی حجم بنا در خانه های معاصر

 ▲ هندسه ی بنا در خانه های معاصر دوره ی الف

برجآپارتمانحياط دار چند واحدهمستقل
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 ▲ تصوير 13. الگوی خانه معاصر دوره ی الف

 ▲ تصوير 14. موقعيت هال در خانه های معاصر دوره ی الف

الگوی پالن خانه های معاصر
خانه های معاصر الف

ويژگــی اصلــی ايــن دوره حضــور اتــاق خــواب خصوصــی بــرای افــراد 
ــت.  ــی اس ــی و عموم ــه ی خصوص ــه عرص ــه ب ــك خان ــواده و تفكي خان
ــود  ــاكنان وج ــرای س ــی ب ــای خصوص ــن فض ــر از اي ــه پيش ت چنان ك
نداشــته و تنهــا عرصــه ی ميهمــان از فضاهــای خانــه تفكيــك می گرديد.

در ايــن دوره نيــز همــه ی خانه هــا حيــاط دار هســتند و ورودی بــه بنــا 
نيــز از حيــاط صــورت می گيــرد.

فضــای داالن ماننــد دوره ی قبــل كــه ارتباط دهنــده فضاهــا بــود، بــه 
فضــای تقســيم “هــال” تبديــل شــده اســت كــه به عنــوان نشــيمن خانه 
نيــز اســتفاده می گردد.هــال قلــب خانــه محســوب می شــود كــه ســاير 

فضاهــا دور تــا دور آن قــرار می گيرنــد.
ــن در  ــاز، زيرزمي ــورت ني ــوده و در ص ــه ب ــا دو طبق ــك ت ــا ي خانه ه
نيم طبقــه ی پايين تــر از حيــاط قــرار می گيــرد كــه دسترســی بــه آن از 
بخــش مســكونی در مجــاورت ورودی می باشــد. از فضــای زيرزميــن برای 
بخــش تاسيســات معاصــری كــه جايگزين شــيوه ی ســنتی گرديــده و به 
ــردد.  ــتفاده می گ ــه اس ــای خان ــز انباره ــد و ني ــه می گوين آن موتورخان
ايــن انبارهــا برخــالف دوره هــای پيشــين نــه بــرای ذخيــره و نگهــداری 
موادغذايــی بلكــه صرفــاً جهت نگهــداری وســايل و تجهيزات خانــه مورد 
اســتفاده قــرار می گيرنــد. محــل توقــف اتومبيــل نيــز در حيــاط خانــه و 

ــا در زيرزميــن می باشــد. ي
فضــای جديــد پاســيو بــه خانــه اضافه شــده اســت كــه هــم نورگيری 
فضاهــای داخلــی را تأميــن می كنــد و هــم بــه عنــوان گلخانــه اســتفاده 
ــرض  ــه ع ــی، ب ــای داخل ــری فضاه ــيو و نورگي ــود پاس ــردد. وج می گ
خانــه افــزوده شــده و هميــن امــر موجــب گرديــده تــا از تعــداد طبقات 

ــته شود. كاس
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در برخــی خانه هــا هنــوز فضــای صانديخانــا وجــود دارد بــا ايــن تفاوت 
كــه مســاحت بيشــتری پيدا كــرده و ماننــد اتــاق كوچكی در پشــت اتاق 
خانــه قــرار می گيرد.كاربــرد آن نيــز محــل نگهــداری لحــاف و تشــك و 

برخــی وســايل خانــه می باشــد.
ســرويس های بهداشــتی كــه از دوره ی قبــل بــه داخــل بخــش 
مســكونی راه يافتــه بودنــد، در ايــن دوره در مجــاورت اتاق هــای خــواب 
و هــال قــرار گرفته انــد. عــالوه بــر آن ســرويس بهداشــتی در حيــاط يــا 

ــود. ــاهده می ش ــز مش ــا ني ــی خانه ه ــن برخ زيرزمي
فضــای ميهمــان كــه از مهمانخانــه بــه پذيرايــی تغيير نــام داده اســت، 
در نزديكــی ورودی بــه بخــش مســكونی و در اتاقی مجــزا از فضاهای خانه 
قراردارد.دسترســی بــه آن معمــوالً از فضــای هــال بــوده و پنجره هايــی رو 
بــه جبهــه ی حيــاط دارد. ابعــاد ايــن فضــا نســبت بــه دوره هــای پيشــين 

بزرگتــر شــده و مبلمــان ميــز و صندلــی در آن جــای می گيــرد. 
ــازمان  ــرات در س ــاری تغيي ــازه از معم ــتقالل س ــا اس ــن دوره ب در اي

ــه مشــهود اســت. ــی خان فضاي

خانه های معاصر ب
ــده  ــد واح ــا چن ــی و ي ــورت ويالي ــه دو ص ــاط دار ب ــای حي خانه ه
ــد  ــای چن ــاً در خانه ه ــا خصوص ــه خانه ه ــاط در اين گون ــند. حي می باش
ــن  ــه ی زيرزمي ــگ در طبق ــه پاركين ــل ب ــور اتومبي ــير عب ــده، مس واح
می باشــد و بــه علــت مشــترک بــودن آن و يــا مســأله ی اشــراف، كمتــر 
مــورد اســتفاده قــرار می گيــرد. خانه هــای آپارتمانــی فاقــد حيــاط بــوده 

ــد. ــش می ياب ــراس كاه ــه ت ــا ب ــاز واحد ه ــای ب و فض
ــای  ــوار، فض ــر خان ــرای ه ــا ب ــداد اتومبيل ه ــش تع ــت افزاي ــه عل ب
عمــده ی زيرزميــن بــه پاركينــگ اختصــاص يافتــه و بخش ديگر شــامل 
تأسيســات و انبــار می باشــد.پاركينگ گاهــی در طبقــه ی همكــف بنا نيز 
ــده می شــود. ــی دي ــای آپارتمان ــه بيشــتر در نمونه ه ــرد ك ــرار می گي ق

ــف  ــوزه ی تعري ــرد و ح ــرار می گي ــكان ق ــرد پل ــه در پاگ ورودی خان
ــدارد.  ــده ای ن ش

اگرچــه در ايــن دوره بخــش خصوصی)اتاق هــا( از فضــای خانــه جدا 
مــی گــردد. ليكــن مــرز بيــن فضاهــای نيمــه خصوصــی و عمومــی 
مشــخص نبــوده و وجــود فضاهــای درهــم ورودی، ناهارخــوری، 
ــر  ــيا از يكديگ ــان و اش ــك مبلم ــا تفكي ــا ب ــيمن تنه ــی و نش پذيراي

ــد. ــز می گردن متماي

     پاسيو در ميان بخش مسكونی                     پاسيو در كناره ی بخش مسكونی

 ▲ تصوير 15. موقعيت قرارگيری پاسيو در خانه های معاصر الف

 ▲ تصوير 16. الگوی خانه ی معاصر در دوره ی ب
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 ▲ تصوير 17. عدم مرزبندی فضايی خصوصی و عمومی در خانه های معاصر ب

 ▲ تصوير 18. نمونه ای از افزايش سيركوالسيون در خانه های معاصر ب

 ▲ تصوير 19. سلسله مراتب ورودی در خانه های معاصر

بــا ايجــاد راهروهايــی كــه خصوصــاً در بخــش خصوصــی خانــه و در 
حــوزه ی اتاق هــا ی خــواب قــرار دارد، ميــزان سيركوالســيون در ايــن دوره 

ــد. ــش می ياب افزاي
تعــداد خواب هــا معــّرف متــراژ خانــه اســت بــه گونــه ی كــه تــالش در 
افزايــش تعــداد خــواب در زميــن محــدود، منجــر بــه كاهــش ابعــاد اتــاق 

و عــدم توجــه بــه نــور و منظــر مناســب بــرای آن می گــردد.
عــدم توجــه بــه قرارگيــری ســرويس های بهداشــتی و بــاز شــدن ايــن 
ــر خــالف پنهــان نمــودن آن در  ــه ب ــه بخش هــای عمومــی خان فضــا ب

ــود. ــاهده می ش ــا مش ــتر خانه ه ــته، در بيش ــای گذش دوره ه

ورودی
 ورودی از حيــاط و ســپس بــه واســطه ی عنصــر تــراس و گاهــی نيــز 
مســتقيماً بــه بخــش مســكونی صــورت می گيــرد. سلســله مراتــب ورود 
بــه بخــش ســكونتی نيــز به واســطه ی هــال )فضــای تقســيم( می باشــد. 
ــن دوره شــاهد عــدم رعايــت سلســله مراتــب ورودی از بخــش  در اي

ــه می باشــيم. ــه خصوصــی خان ــی ب عموم
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تزيينات
ــن  ــا، ســنگ و بت ــه در نم ــه كاررفت ــح ب ــف مصال در دوره ی معاصــر ال
بــوده، از آجــركاری دوران پيشــين خبــری نيســت و موتيف هــای معاصــر 

ــردد.  ــات آجــری می گ ــن تزيين جايگزي
در دوره ی معاصــر ب مصالــح بــه كاررفتــه در نمــا ســنگ، بتــن، آجــر، 
كامپوزيت هاو...بــوده و در برخــی خانه هــا گــچ بری هــای شــمايل گياهــان، 

حيوانــات و يــا نماهــای رومــی و تزيينــات فرفــورژه مشــاهده می شــود.

                     ▼ سردر                                ▼ موتيف های معماری                                ▼ قاب در و پنجره

 ▲ تصوير 20. تزيينات در خانه های معاصر از دوره ی الف تا ب

دوره الف

دوره ب
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توصيف شيوه ی زندگی در خانه های معاصر
توصيف زندگی ساالنه در خانه

مردهــای خانــه نســبت بــه گذشــته صاحــب شــغل های متنــوع تــری 
شــده اند. عــده ای كارمنــد برخــی شــركت ها هســتند. برخــی مغــازه ای 
دارنــد و برخــی معلــم و يــا صاحــب شــغل های ديگــری هســتند. در كنار 
ايــن مشــاغل اغلــب آن هــا يكــی دوتــا بــاغ هــم دارنــد ولــی بــه نــدرت 
خــود بــه كارهــای بــاغ می پردازنــد. خانــواده معمــوالً روزهــای تعطيــل را 
در بــاغ بــه ســر می برنــد. زن هــای خانــه اكثــراً خانــه دار هســتند. تعدادی 

نيــز شــاغل بــوده و در مكانــی غيــر از خانــه مشــغول بــه كارنــد.
ــه  ــوط ب ــتی مرب ــای معيش ــياری از فعاليت ه ــته بس ــالف گذش برخ
ــن  ــر فصــل در اي ــه ه ــوط ب ــز آداب و رســوم مرب ــف و ني فصــول مختل
دوره از بيــن رفتــه و كم رنــگ شــده اند بنابرايــن بــرای توصيــف زندگــی 

ــم : ــا می پردازي ــف فعاليت ه ــه توصي ــه ب ــورت جداگان ــه ص ــاالنه ب س

حياط خانه
هنــوز هــم از حيــاط اســتفاده های مختلفــی می شــود. معمــوالً 
ــاط  ــری دارد، در حي ــه فضــای بزرگت ــاز ب ــه انجــام آن ني ــی را ك كارهاي
انجــام می دهنــد. از جملــه شســتن لباس هــای زيــاد، شســتن فــرش و 

يــا وســايل ديگــر. 
خانواده هــای كمتــری هســتند كــه هنــوز هــم بــرای گرفتــن شــيره ی 
ــفند  ــردن گوس ــی ك ــن رب و قربان ــف، پخت ــات مختل ــور و عرقيج انگ
ــازی  ــاط ب ــا در حي ــم بچه ه ــوز ه ــد. هن ــتفاده می كنن ــاط اس از حي
ــازه ی  ــان اج ــه مادرش ــر ك ــای كوچك ت ــاً بچه ه ــد. مخصوص می كنن
ــواده ای صاحــب  بــازی كــردن در كوچــه را بــه آن هــا نمی دهد.اگــر خان
اتومبيلــی باشــد امــا خانــه اش پاركينــگ نــدارد آن را در حيــاط پــارک 
می كنــد. شستشــوی آن هــم در حيــاط صــورت می گيــرد. چنــد باغچــه 
و يــك حــوض آب كوچــك و شــير آب در حيــاط وجــود دارد. امــا حــوض 
ديگــر نقــش عملكــردی گذشــته را نــدارد كــه مصــارف روزانــه آب از آن 
ــرای نگهــداری از ماهی هــا يــا  تأميــن شــود. گاهــی اوقــات از حــوض ب

بــرای شستشــوی برخــی چيزهــا اســتفاده مــی شــود.

 ▲ تصوير 21. نقش حياط در خانه های معاصر
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برگزاری مراسم
در اوايــل ايــن دوره عروســی هايی كــه در خانــه و در فصــل تابســتان 
ــزار  ــاغ برگ ــا در ب ــه و ي ــه و مهمانخان ــاط خان ــاد در حي ــاق می افت اتف
می شــد. اگــر در فصــل زمســتان بــود در يــك طبقــه آقايــان و در يــك 
طبقــه خانم هــا بودنــد و در خانه هايــی كــه يــك طبقــه بودنــد خانم هــا 
در خانــه ی صاحــب مراســم و آقايــان در خانــه ی همســايه بودند.كم كــم 
ايــن مراســم از خانه هــا حــذف و در تاالرهــا برگــزار می شــود. ولــی يــك 
ــاد جمــع  ــروس و دام ــه ع ــكان در خان ــه عروســی نزدي ــده ب ــه مان هفت

ــد. ــی می كنن ــص و پايكوب ــوند و رق می ش

بازی
ــوز هــم بچه هــا بعضــی بازی هــا را وقتــی دور هــم جمــع می شــوند  هن
در حيــاط يــا كوچــه بــازی می كننــد. اگرچــه از بازی هــای ســنتی منطقــه 
خبــری نيســت. به مــرور زمــان بازی كــودكان بــه داخل خانــه و اتاق هايشــان 

كشــيده شــده و بــه بازی هــای فــردی كامپيوتــری محــدود گرديــده اســت.

حضور مهمان در خانه
در ايــن دوره خانه هــا معمــوالً اتاقــی جداگانــه بــه نــام ســالن يــا پذيرايــی 
بــرای مهمــان دارنــد كــه هميشــه تميــز و مرتــب نگــه داشــته می شــود. 
رفــت و آمــد اقــوام و آشــنايان در خانه هــا كاهــش يافته اســت چراكــه وجود 
تلفــن برخــی رفــت و آمد هــا را كمتــر كــرده اســت .در ايــن دوره تماشــای 

تلويزيــون جــای قصه گويی هــای بــزرگ خانــدان را پــر كــرده اســت. 
ــد برقــرار اســت. در مــاه  ــام عيــد همچنــان برنامــه ی ديــد و بازدي در اي

ــود. ــزار می ش ــا برگ ــه در خانه ه ــا روض ــاری و در وفات ه ــان افط رمض

گرمايش
گرمايــش خانه هــا از طريــق شــوفاژ و يــا بخــاری نفتــی و اخيــراً بخاری 

گازی تاميــن می شــود.

شيوه ی تأمين آب
تأميــن آب در ايــن دوره از طريــق آب لوله كشــی شــهر تأميــن می شــود. 
تقريبــاً در همــه ی خانه هــا لوله كشــی آب شــهر جريــان دارد. در كنــار ايــن 
آب اغلــب خانه هــا بــرای خــود چاهــی در حيــاط كنده انــد و اغلــب كارهــای 
شست شــو و هم چنيــن آبيــاری باغچه هــا را بــا آن انجــام می دهنــد. 
فاضــالب خانه هــا هــم از طريــق اگــوی شــهری از خانــه خــارج می شــود.

پوشش گياهی
درختــان و گل و گياه هــای مختلــف هنــوز هــم بــه صــورت محدودتــر 

و بــه صــورت باغچه هــای كوچكــی در حيــاط كاشــته می شــوند.

ارتباط همسايگان
ــر  ــا س ــايه عصره ــای همس ــالت خانم ه ــی مح ــم در برخ ــوز ه هن
ســاعت خاصــی جلــوی در خانــه ی ســال دار محــل جمــع شــده و چنــد 
ســاعتی مشــغول صحبــت می شــوند. صاحب خانــه معمــوالً مســن تر از 
بقيــه بــوده و جــای نشســتن او جلــوی در خانــه اش می باشــد. بقيــه ی 
ــد می نشــينند. ــار در می اندازن ــدازی كــه كن ــز روی زيران همســايه ها ني

ــه  ــن ارتباطــات محــدود ب ــر اي ــگ باالت ــا ســطح فرهن در محــالت ب
ــد. ــان می باش ــه و خياب ــذر از كوچ ــگام گ ــی هن ــالم و احوالپرس س

 ▲ تصوير 22. بازی در حياط، ارتباط با همسايگان در دوره ی معاصر
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توصيف زندگی روزانه در خانه 
اعضــای خانــواده 7 نفــر، متشــكل از يــك دختــر و چهار پســر )2 پســر 
متأهــل، پســر ســوم كارمنــد و پســر آخــر و دختر، دانشــجو( می باشــند. 
پــدر خانــواده به عنــوان مدير بايگانــی دانشــگاه اروميه در ســال 1343 
مشــغول كار شــده و در مــدت ســی ســال همــواره ســر وقــت در ســاعت 
ــه  ــا اضاف ــر )ب ــد از ظه ــار بع ــرون زده، ســاعت چه ــه بي ــح از خان 8 صب
كار( بــاز می گــردد. تنهــا در روز هــای تعطيــل پــدر در خانــه حضــور دارد 
ــاغ ســيب و زميــن چنــد هكتــاری خــود ســر  ــه ب كــه اغلــب اوقــات ب
می زنــد. ايــن كارهــا نــه بــه خاطــر پــول بلكــه بــه خاطــر عشــق و عالقه 
بــه ايــن كار اســت. مــادر ليســانس ادبيــات دارد، بــا ايــن حــال از همــان 
اول بــه خانــه داری مشــغول بــوده اســت. چندســالی درنهضــت مشــغول 
تدريــس شــده امــا بــه قول خــودش بــرای معلمی ســاخته نشــده اســت. 
پســر بزرگتــر 5 ســال پيــش و ديگــری هميــن امســال متأهــل شــدند و 
تقريبــاً از خانــه بــار بســتند. امــا بــاز بيشــتر بــرای ســر زدن بــه خانــه 
و خانــواده بــاز می گردنــد. گويــی 2 نفرديگــر نيــز بــه اعضــای خانــواده 
ــه ی معاصــر در روال  افــزوده شــده اســت. يــك روز كامــل در يــك خان

عــادی اش اينگونــه اســت:
ســاعت 8-7 صبــح پــدرو مــادر اوليــن اعضــا ی خانــواده هســتندكه از 
خــواب بر می خيزنــد. مــادر بــه آشــپزخانه مــی رود و پــدر اوليــن كارش 
ســر زدن بــه حياط)خصوصــا در فصــل تابســتان( اســت. پــس از چنــد 
دقيقــه پســر بزرگتــر بــرای كار در شــركت از خــواب برمی خيــزد و بــه 
ــر  ــرای ديگ ــاعت 9 ب ــا س ــه ت ــاط صبحان ــردد. بس ــق می گ ــا ملح آن ه

فرزنــدان پابرجاســت. 
پــس از آن دختــر خانــه در اتاقــش درس می خوانــدو مــادر بــه انجــام 
كارهــای خانــه می پــردازد. از جملــه جــارو كــردن خانــه، تــداركات ناهــار، 
آب دادن گل هــا، شســتن لباســها و .... پســر كوچكتــر هــم معمــوالً در 
ــه  ــر اين گون ــا ظه ــه ی ارشــد اســت. ت ــاط در حــال انجــام پايان نام حي
اســت. )حالتــی كــه كســی بيــرون نرفتــه اســت( فضاهايــی كــه بيشــتر 
اســتفاده شــدند شــامل آشــپزخانه، صانديخانــه، هــال و اتاق هــا و حيــاط 
ــال  ــه ه ــاً ب ــر تقريب ــاق خواه ــر از ات ــه غي ــا ب ــاط اتاق ه می باشــند. ارتب
خصوصــی می باشــد. اكثــر فعاليت هــا ی داخــل خانــه در هميــن 
هال)نشيمن(اســت. تلويزيــون هــم در پذيرايی اســت. تماشــای تلويزيون 
خصوصــاً فوتبــال در پذيرايــی صــورت می گيــرد. صــرف ناهــار در 
آشــپزخانه می باشــد. معمــوالً بــه غيــر از پــدر همــه ی اعضــای خانــواده 

بــرای صــرف ناهــار كنــار هــم هســتند. پــس از آن مــادر بــاز بــه كارهــای 
ــی  ــردازد. گاه ــره می پ ــروف و غي ــرف و ظ ــتن ظ ــه شس ــه از جمل خان
اوقــات بــه اقتضــای كاری كــه پيــش می آيــد برادرهــا معمــوالً از خانــه 
بيــرون می رونــد. چــون ديگــر تقريبــاً هــر يــك دارای كار هســتند امــا 
چــون شــركت ها خصوصــی هســتند نظــم خــاص نداشــته و بــر اســاس 
ــاعت 3 بازگشــته،  ــدر س ــد. پ ــارج می گردن ــه خ ــاص از خان ــرايط خ ش
ابتــدا بــه حيــاط رفتــه و پــس از تميز كــردن حيــاط و شســتن ماشــين 
مشــغول صــرف ناهــار می گــردد چــرا كــه در دانشــگاه 30 ســال اســت 
كــه غــذا نخــورده اســت. شــب های تابســتان نيــز صــرف شــام بيــرون از 
خانــه و در حيــاط صــورت می گيــرد ولــی در فصــول ديگــر در آشــپزخانه 
و يــا هــال همــه ی اعضــای خانــواده دور هــم جمــع می گردنــد. پــس از 
صــرف شــام تــا زمــان خــواب يــا بــه تماشــای تلويزيــون می پردازنــد و يا 
فرزنــدان در اتاق هــا مشــغول انجــام كارهــای شــخصی خــود می شــوند. 
ــر از  ــاط و در فصــول ديگ ــز در فصــل تابســتان از حي ــواب ني ــرای خ ب
ــه يــك روز كامــل  ــه و هــال اســتفاده می شــود. بدين گون اتاق هــای خان

ــام می رســد. ــه اتم ب
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تحليل شيوه ی زندگی در خانه های معاصر
ــره  از آنجــا كــه شــيوه ی زندگــی، مجموعــه ای از عملكرد هــای روزم
اســت، بــه منظــور تحليــل همه جانبــه ی آن نيازمنــد بررســی شــيوه ی 

زندگــی هــم بــه صــورت روزانــه و هــم بــه صــورت ســاالنه هســتيم.
ــك  ــك روز در ي ــه، زندگــی در ي ــی روزان ــل شــيوه زندگ ــرای تحلي ب
خانــه ی معاصــر بررســی و عملكردهــای برآورنــده ی نيازهــای مــادی و 

معنــوی ليســت گرديــد.

 ▲ تصوير 23. ليست فعاليت ها در فضاهای خانه ی معاصر
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2. سرزدن به حياط1. خوابيدن- جمع كردن لحاف تشك

11. سرزدن فرزندان متأهل

12. تدارک شام

3. آماده كردن صبحانه و صرف آن

10. صرف ناهار پدر

13. صرف شام

 ▲ تصوير 24. شيوه ی زندگی در پالن خانه ی معاصر

حياط

اتاق

پذيرايی

هال

آشپزخانه
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4. درس خواندن فرزندان

9. شستن حياط و ماشين توسط پدر

14. تماشای تلويزيون

5. انجام كارهای خانه توسط مادر

8. استراحت

15. انجام كارهای درسی فرزندان

6. تدارک ناهار و آماده سازی آن

7. صرف ناهار

16. خوابيدن
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    جدول تنوع فعاليت های روزانه 
    و ما به ازای کالبدی آن ها

◄ جدول 3. تنوع فعاليت های روزانه و ما به ازای كالبدی آن ها
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    فراوانی تنوع فعاليت ها 

   در زندگـی روزانــه 
    و ما به ازای کالبدی آن ها

◄ جدول 4. 
فراوانی فعاليت های روزانه و ما به ازای كالبدی آن ها
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جدول و فراوانی تنوع 
فعاليت های ساالنه 

و ما به ازای کالبدی آن ها

▲ جدول 5. تنوع فعاليت های ساالنه و ما به ازای كالبدی آن ها

▲ جدول 6. فراوانی فعاليت های ساالنه و ما به ازای كالبدی آن ها
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فراوانی استفاده از فضا )روزانه(

ــه بيشــترين  ــود، اگرچ ــی ش ــودار مشــاهده م ــه در نم ــور ك همان ط
فعاليت هــای روزانــه در آشــپزخانه انجــام می پذيــرد امــا ميــزان اســتفاده 

از اتــاق، هــال و حيــاط نيــز قابــل توجــه اســت.
مطابــق نمــودار يكســان بــودن تقريبــی ميــزان اســتفاده از فضاهــا در 
ــای  ــا در فض ــل كاربری ه ــی از تداخ ــد ناش ــر، می توان ــای معاص خانه ه

خانــه باشــد.

فراوانی استفاده از فضا )ساالنه(
ــترين  ــی بيش ــس از آن پذيراي ــاط و پ ــاالنه، حي ــای س در فعاليت ه

ــد. ــاص می دهن ــود اختص ــه خ ــتفاده را ب ــزان اس مي

▲ نمودار 1. فراوانی فعاليت های روزانه مطابق جداول صفحات قبل

▲ نمودار 2. فراوانی فعاليت های ساالنه مطابق جداول صفحات قبل
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مدت زمان استفاده از فضا
بــا درنظرگرفتــن زمــان انجــام فعاليت هــای روزانــه، بيشــترين زمــان 

اســتفاده از فضــا متعلــق بــه هــال، اتــاق وآشــپزخانه می باشــد.

اهميت فضا
ــی،  ــيوه ی زندگ ــای ش ــر مبن ــوان ب ــه را می ت ــای خان ــت فضاه اهمي
كالبــد خانــه و نيــز اهميــت ذهنــی از ديــدگاه ســاكنان بررســی نمــود.

اهميت فضا بر مبنای شيوه ی زندگی
تعــدد اســتفاده از فضــا بيانگــر اهميــت آن در زندگی روزمره می باشــد. 
بديــن ترتيــب اتــاق، آشــپزخانه و هــال از مهمتريــن عناصــر درخانــه ی 

معاصــر بــر مبنــای شــيوه ی زندگــی می باشــند.
اهميت فضا بر مبنای کالبد خانه

 هــال بــه عنــوان مركزيــت و قلــب خانــه در ســازماندهی فضايــی خانه 
نقــش پررنگ تــری نســبت بــه ســاير فضاهــا دارد.

اهميت ذهنی فضا از نظر ساکنان 
بــا پرســش از ســاكنان خانه هــای معاصر اكثريــت از آشــپزخانه و هال 
بــه عنــوان مهمتريــن فضا يــاد كردند. ســاكنين خانه هــای حيــاط دار نيز 

حيــاط را بــه عنــوان دوست داشــتنی ترين فضــا معرفــی نمودنــد.
ــدی  ــی، كالب ــيوه ی زندگ ــدگاه ش ــه دي ــال از س ــای ه ــن فض بنابراي

وســاكنان، مهمتريــن فضــا در دوره ی معاصــر می باشــد.

▲ نمودار 3. مدت زمان استفاده از فضا

▲ نمودار 4. مدت زمان استفاده از فضا

▲ تصوير 25. هال مهمترين فضا در خانه های معاصر
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تطبيق فرهنگ و شيوه ی زندگی 
با کالبد خانه های معاصر

بــا تقســيم شــيوه ی  زندگــی بــر مبنــای نيازهــای معيشــتی، فرهنگی 
و آداب و رســوم و نيازهــای زيســتی، فضاهــای كالبــدی وابســته بــه آن 
ــه  ــه مالحظ ــور ك ــود. همان ط ــه نم ــر خالص ــدول زي ــوان در ج را می ت
ــای  ــع نياز ه ــرای رف ــن دوره ب ــدی در اي ــای كالب ــر فضاه می شــود، اكث

ــد. زيســتی شــكل گرفته ان

▲ جدول 7. تطبيق فرهنگ و شيوه ی زندگی با كالبد خانه های معاصر
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مقدمه
در ايــن بخــش بــه بررســی و تحليــل ســير تحــول داده هــای حاصــل 
از مطالعــات بخش هــای قبلــی خواهيــم پرداخــت. مطالبــی كــه در ايــن 
بخــش ارائــه می شــود  بــه دو قســمت؛ ســير تحول كالبــد خانه ها و ســير 
تحــول شــيو ی زندگــی از دوره ی ســنتی تــا معاصــر در اروميــه اختصاص 
يافتــه اســت. ســيرتحول كالبــدی از واژه شناســی فضــا گرفتــه تــا الگــوی 
پــالن، هندســه بنــا و مقايســه ی زيربنــا و ســطوح اشــغال مــورد بررســی 
قــرار می گيــرد. ســير تحــول شــيوه ی زندگــی نيــز شــامل مقايســه ی 
شــيوه ی زندگــی ســنتی و امــروزی و نيــز مقايســه ی ســازماندهی فضــا 
براســاس فعاليــت از دوره ی ســنتی تــا معاصــر می باشــد. در پايــان نيــز 
ــا  ــه از ســنتی ت ــا كالبــد خان تطبيــق ســير تحــول شــيوه ی زندگــی ب

امــروزی درقالــب جدولــی جمع بنــدی خواهــد شــد.

▲ تصوير 1. ارتباط متقابل شيوه ی زندگی با كالبد بنا
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مقايسه ی کالبدی خانه های سنتی تا معاصر
ويژگی هــای شــاخصی كــه در رابطــه بــا تغييــر فــرم كالبــدی 
خانه هــا در گــذر از ســنت بــه معاصــر می تــوان مطــرح كــرد، عبارتنــد 
از: واژه شناســی فضاهــا، شــكل كلــی خانه هــا، الگــوی پــالن، تغييــرات 
مربــوط بــه مســاحت زميــن و حيــاط، زيربنــا و ســطوح اشــغال، شــيوه ی 

مبلمــان و نحــوه ی اســتفاده از فضــا

مقايسه واژه شناسی فضاها
طبــق جــدول ارائــه شــده مشــاهده می كنيــم كــه بــا گذشــت زمــان 
برخــی فضاهــا حــذف، برخــی فضاهــا بــه فضاهای ديگــر تبديــل و برخی 
بــه فضاهــای ديگــر اضافــه شــده اند. از جملــه فضاهايــی كــه بــه تناســب 
ــون،  ــده اند، دال ــذف ش ــنتی ح ــی، از دوره ی س ــيوه ی زندگ ــر ش تغيي
تنديراســردامی، باالخانــا، ميــالخ دامــی و پــاگ می باشــند. بــا گذشــت 
زمــان فضــای اتــاق در خانه های ســنتی به نشــيمن، خــواب و ناهارخوری 
تبديــل گشــته اند. قهوه خانــا نيــز بــه عنــوان مفصــل ارتباطی فضاهــا، در 
دوره ی معاصــر جــای خــود را بــه يــك راهــرو و هــال داده اســت. ميطباخ 
بــه آشــپزخانه تبديــل شــده و بــه جــای فضــای صانديخانــا، در اتاق هــای 

خــواب كمــد گذاشــته می شــود.
ــه  ــوان ب ــر می ت ــده در دوره ی معاص ــه ش ــای اضاف ــه فضاه  از جمل

ــرد. ــاره ك ــگ اش ــا و پاركين ــيو، موتورخان پاس

▲ جدول 1.      فضاهايی كه به مرور زمان حذف شده اند
                      فضاهايی كه به ديگر فضاها تبديل شده اند
                     فضاهايی كه در دوره ی جديد اضافه شده اند
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سير تحول شكل کّلی خانه ها
ــه  ــورت دو طرف ــه ص ــا، ب ــی خانه ه ــوی كل ــنتی الگ ــای س در خانه ه
)بخــش شــمالی مســكونی و بخــش جنوبــی خدماتــی شــامل انبار هــا، 
مطبــخ، توالــت( اســت. بــه مــرور زمــان و تغييــر در شــيوه ی زندگــی كــه 
بــه تدريــج مصرف گرايــی جايگزيــن توليــد در داخــل خانــه می گــردد، 
ــته  ــی كاس ــش جنوب ــاحت بخ ــه واز مس ــش يافت ــا كاه ــداد انباره تع
می شــود تــا جايــی كــه تنهــا ســرويس بهداشــتی در گوشــه ی حيــاط 
ــی آب وارد  ــتم لوله كش ــه سيس ــر ك ــد. در دوره ی متأخ ــی می مان باق
ــل  ــه منتق ــل خان ــه داخ ــاط ب ــز از حي ــت ني ــردد، توال ــا می گ خانه ه
ــه يك طرفــه تبديــل می گــردد.  شــده كــه در نتيجــه هندســه ی بنــا ب
همچنيــن بــه عــرض بخــش مســكونی بــه مــرور زمــان اضافــه می شــود.

در دوره ی اوليــه ی معاصــر حيــاط خلــوت در بخــش شــمالی بنــا اضافــه 
ــاز و حيــاط در  ــا كاهــش فضــای ب ــن تغييــرات ب می گــردد. همــه ی اي
خانــه صــورت می گيــرد بــه طوری كــه در خانه هــای امــروزی خصوصــاً 

ــود. ــذف می ش ــالً ح ــاط كام ــی حي ــای آپارتمان در نمونه ه

سير تحول الگوی پالن
در خانه هــای ســنتی اواخــر قاجــار دو الگــوی كلــی وجــود داشــت: الگوی 
خانه هــای غيربومــی و الگــوی خانه هــای بومــی و عامــه ی مــردم. الگــوی 
خانه هــای غيربومــی برمبنــای طنبــی )اتــاق ميهمــان( در آكــس حيــاط و 
اتاق هايــی در طرفيــن آن بــوده كــه بــا دهليــز و راهروهايــی در طرفيــن بنا و 
يــا در حــد واســط طنبــی و اتاق هــا دسترســی بــه خانــه صــورت می گرفت.

الگــوی خانه هــای بومــی نيــز براســاس بيــر اتــاق بيــر قهوه خانــا يــا ايكی 
اتــاق بيــر قهوه خانــا بــوده اســت. براســاس نيــاز به تعــداد ايــن اتاق هــا اضافه 

می شــده اســت.يكی از اتاق هــا نيــز مختــص بــه مهمانخانــه بوده اســت.
در دوره ی پهلــوی اول)ســنتی معاصــر الــف( بــه تدريــج فضــای قهوه خانــا 
كــه فضــای واســط خانــه بــوده اســت بــه داالنــی مبــدل شــده و ارتبــاط 
ــه واســطه ی راهرويــی در پشــت اتاق هــا صــورت می گيــرد.  فضاهــا نيــز ب
در ايــن الگــو پلــكان نيــز بــه پشــت فضاهــا منتقل می شــود. فضــای مطبخ 
هم چنــان در طــرف ديگــر حيــاط وجــود دارد امــا يكــی از اتاق هــای طبقه ی 

همكــف بــه آشــپزخانه تبديــل می شــود. 
دوره ی بعــدی )ســنتی معاصــر ب( كــه مربــوط بــه اواخــر پهلــوی و اوايل 
ــا اتاقــی در  پهلــوی دوم می باشــد، مطبــخ حــذف شــده و آشــپزخانه ي
طبقــه ی همكف می باشــد و يــا يكی از فضاهــای صانديخانا به آشــپزخانه 

الگوی بومی    دوره ی الف     دوره ی ب       دوره ی ج          اوليه                    امروزی
سنتی                        سنتی معاصر                                           معاصر  

تغييــر كاربــری داده اســت. انبارهــا از گوشــه ی حيــاط حــذف شــده و بــه 
زيرزميــن منتقــل می شــود. در ايــن الگــو فضــای مســكونی نيــم طبقــه 
ــد. در  ــر می باش ــه پايين ت ــن نيم طبق ــاط و زيرزمي ــطح حي ــر از س باالت
طبقــه ی اول نيــز فضــای ســالن حد واســط اتاق هــا و فضــای پلــكان بــه 
ــی دوران  ــه نوع ــه ب ــنتی معاصــر ج(ك ــد. دوره ی بعدی)س وجــود می آي
ــه راه  ــه داخــل خان ــت و حمــام نيــز ب ــه مدرنيتــه اســت، توال انتقــال ب
يافتــه و بــر عــرض پــالن اضافــه می گــردد. در ايــن دوره شــاهد حضــور 

تراس هايــی در طبقــه همكــف و اول خانــه هســتيم. 
دوران معاصــر بــا الگوهــای برگرفتــه از معمــاری غرب براســاس فضايی 
بــه عنــوان هــال مركــزی شــكل می گيــرد. تحــول عظيــم ديگــر وجــود 
اتــاق خــواب مســتقل بــرای افــراد خانــواده می باشــد. وجــود پاســيو برای 
ــن دوران اســت. در دوره ی امــروزی  نورگيــر فضاهــا از ديگــر ويژگــی اي
گونــه ی ســاختمانی بــه آپارتمانــی تغييــر كــرده و حــوزه ی عمومــی و 

خصوصــی خانــه بــا هــم ادغــام می گــردد.

▲ تصوير 2. سير تحول شكل كلّی خانه ها
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قهوه خانا                          مهمانخانا                        صانديخانا                      داالن                              ميظباخ-آشپزخانا                                                                                               هال-پذيرايی                   سالن-راهرو                    انبار                               پلكان                            پاسيو                             سرويس بهداشتی            پاركينگ   حياط                            اتاق                              

- خانه هــای حياَطــدار دو طرفه)بخــش 
جنوبــی و همكف شــمالی خدماتــی، طبقه 

اول مســكونی(
ــا  ــر قهوه خان ــاس بي ــالن بر اس ــوی پ - الگ

ــا( ــاق بزرگتــر مهمان خان ــاق )ات ايكــی ات
- پلكان دسترسی در قهوه خانا قرار دارد

- چلويــز در گوشــه ی انبــار برای اســتحمام 
ــت. ضروری اس

ــاط  ــه ی حي ــت در گوش ــاخ و توال - ميطب
ــت. اس

- اضافه شــدن راهــرو دسترســی بــه 
ــالن( ــه درپشــت فضاها )تعريــض پ باالخان

- انتقــال مطبــخ از يــك طــرف حيــاط 
بــه همكــف در بخــش مســكونی

الگوی رايج ديگر اين دوره:
بــه  صانديخانــا  تبديــل   -
در  )قرارگيــری  آشــپزخانه 

بنــا( شــمالی  جبهــه ی 
در  داالنــی طويــل  ايجــاد   -
ــا كــه دسترســی ها از  وســط بن
طريــق آن صــورت می گيــرد.

- تبديل قهوه خانا به داالن
-تعريــض راهروی پشــت فضاهــا در اليــه ی اول كــه در طبقه ی 

اول بــه ايــن راهــرو ســالن می گوينــد.
- كشيدگی طولی فضاها 

- كاهش انبارها، كاهش ابعاد حياط
- انتقال آشپزخانا به بخش مسكونی

- حضــور زيرزميــن در بنــا بــا دسترســی از حيــاط و نيم طبقــه 
ــر از آن پايين ت

- حضور سقف شيروانی

                                                                           ▼ جدول2. مقايسه ی کالبدی خانه از دوره ی سنتی تا معاصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ▼ جدول2. مقايسه ی کالبدی خانه از دوره ی سنتی تا معاصر

                    سنتی                                                                                                                                   سنتی معاصر                                                                                                                                                                         سنتی معاصر                                                                                                                                            معاصر

                      الف                                                           الف                                                                                                              ب                                                                                                                                                                    ج                                                                              الف                                                                                         ب    
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قهوه خانا                          مهمانخانا                        صانديخانا                      داالن                              ميظباخ-آشپزخانا                                                                                               هال-پذيرايی                   سالن-راهرو                    انبار                               پلكان                            پاسيو                             سرويس بهداشتی            پاركينگ   حياط                            اتاق                              

                                                                           ▼ جدول2. مقايسه ی کالبدی خانه از دوره ی سنتی تا معاصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ▼ جدول2. مقايسه ی کالبدی خانه از دوره ی سنتی تا معاصر

                    سنتی                                                                                                                                   سنتی معاصر                                                                                                                                                                         سنتی معاصر                                                                                                                                            معاصر

                      الف                                                           الف                                                                                                              ب                                                                                                                                                                    ج                                                                              الف                                                                                         ب    

- يك طرفه شدن بنا
- كاهش ارتفاع از 2 طبقه به 1طبقه

- حضور پاسيو )نورگير( و تعريض پالن
- حضور هال مركزی

- حضور اتاق خصوصی و حذف صانديخانا
- كاهش ابعاد حياط در برخی خانه ها

- افزايش ابعاد زيرزمين )پاركينگ تأسيسات(
- افزايش مساحت بخش مسكونی

- راه پله حجم شاخصی به خود می گيرد.
- مسطح شدن بام

ــته دوم در  ــای دس ــور فضاه ــا حض ــالن ب ــض پ - تعري
ــی ــه ی اصل پشــت الي

- حضور سالن در طبقه ی اول 
- حذف انبارها از حياط 

- انتقــال توالــت بــه داخــل فضا)يــك توالــت در حيــاط 
ــر داخــل مشــاهده می گــردد.( عــالوه ب

- دسترسی به زيرزمين از داخل بناصورت می گيرد.
- حمام وارد بخش مسكونی می شود.
- فضای تراس به خانه اضافه می شود.

- كاهش ابعاد حياط تا مرحله ی حذف آن در آپارتمان و برج
- افزايش تعداد طبقات و واحدها

- گشايش آشپزخانه به فضاها و در نهايت باز شدن كامل آن
- وجود فضاهای درهم و در نهايت عدم تفكيك هال با پذيرايی

- وجود فضای مجزای ناهارخوری در نمونه های متأخر
- افزايش ارتفاع در نمونه های آپارتمانی
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        سنتی                                                                             سنتی معاصر                                                                                                           معاصر
   ▼ جدول3. سير کالبدی ورودی خانه های سنتی تا معاصر 

           الف                            الف                                                ب                                                         ج                                  الف                                       ب

                 دوره ی سنتی                                                                    دوره ی سنتی معاصر                                                                                 دوره ی معاصر
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        سنتی                                                                      سنتی معاصر                                                                                                                   معاصر
           الف                           الف                                                ب                                                         ج                                   الف                                        ب

                   سنتی )قهوه خانا(                                                               سنتی معاصر )داالن(                                                                                معاصر )هال پذيرايی(

   ▼ جدول4. سير کالبدی ورودی بخش مسكونی خانه های سنتی تا معاصر
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        سنتی                                                                               سنتی معاصر                                                                                                          معاصر
           الف                           الف                                                  ب                                                       ج                                     الف                                      ب 

                سنتی )مهمانخانا(                                                               سنتی معاصر )مهمانخانا(                                                                         معاصر )هال پذيرايی(

   ▼ جدول5. سير کالبدی مهمان خانه در خانه های سنتی تا معاصر



147الگوی مسکن ارومیه با توجه به شیوه ی زندگی در گذر زمان

        سنتی                                                                              سنتی معاصر                                                                                                           معاصر
           الف                            الف                                                 ب                                                        ج                                  الف                                        ب

                  سنتی )اتاق(                                                                       سنتی معاصر )اتاق(                                                                           معاصر )اتاق خواب- هال(

   ▼ جدول6. سير کالبدی اتاق در خانه های سنتی تا معاصر 
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        سنتی                                                                             سنتی معاصر                                                                                                           معاصر
           الف                           الف                                                 ب                                                       ج                                   الف                                       ب

                سنتی)ميطباخ(                                                                سنتی معاصر)آشپزخانا(                                                                              معاصر)آشپزخانه(

   ▼ جدول7. سير کالبدی آشپزخانه در خانه های سنتی تا معاصر
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        سنتی                                                                             سنتی معاصر                                                                                                           معاصر
           الف                          الف                                                ب                                                          ج                                 الف                                      ب

              سنتی )درقهوه خانا(                                              سنتی معاصر )پشت اليه اصلی-كنار يا انتهای راهرو(                                                معاصر )بالفاصله پس از ورودی( 

   ▼ جدول8. سير کالبدی موقعيت پلكان در خانه های سنتی تا معاصر
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        سنتی                                                                             سنتی معاصر                                                                                                            معاصر
           الف                           الف                                                ب                                                        ج                                    الف                                      ب

           سنتی )همكف در حياط(                                              سنتی معاصر )همكف در حياط-زيرزمين(                                                    معاصر )زيرزمين در مجاورت پاركينگ(

   ▼ جدول9. سير کالبدی انبار در خانه های سنتی تا معاصر



151الگوی مسکن ارومیه با توجه به شیوه ی زندگی در گذر زمان

        سنتی                                                                              سنتی معاصر                                                                                                           معاصر
           الف                           الف                                              ب                                                           ج                                   الف                                       ب

        سنتی                                                                               سنتی معاصر                                                                                                           معاصر
           الف                           الف                                                  ب                                                        ج                                    الف                                       ب 

   ▼ جدول10. سير کالبدی توالت در خانه های سنتی تا معاصر

   ▼ جدول11 . سير کالبدی سيرکوالسيون در خانه های سنتی تا معاصر
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بررسی هم پوشانی الگوهای موجود از قاجار تا قبل از 
انقالب اسالمی )خانه های سنتی و سنتی معاصر(

ــش الگــوی معاصــر و تحــول اساســی در شــيوه ی  ــل از پيداي ــا قب ت
زندگــی و كالبــد خانه هــا، الگوهــای غالــب در هــر دوره ی زمانــی  قبــل 
ــده مشــاهده  ــه صــورت پراكن ــول ب ــس از اف ــز پ ــر شــدن و ني از فراگي
ــذف  ــی ح ــه معن ــر دوره ب ــو در ه ــر الگ ــبب تغيي ــن س ــردد. بدي می گ
الگــوی قبلــی نمی باشــد. جــدول زيــر تغييــر الگوهــای كلــی خانــه را در 

ــان مــی ســازد.  ــا نماي ــار هم پوشــانی الگوه كن

▲ تصوير 3. هم پوشانی الگوهای موجود از قاجار تا قبل از انقالب اسالمی
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مقايـسه ی سـطح اقتصادی، تعـداد طبقات، مسـاحت 
زمين، زيربنا و حياط در خانه ها

ــه منظــور مقايســه ی كالبــدی؛ زيربنــا، مســاحت زميــن، حيــاط و  ب
ســطوح اشــغال خانه هــای برداشــت شــده از دوره ی ســنتی تــا معاصــر 
محاســبه گرديــد كــه در ادامــه بــه تفكيــك نتايــج آن بيــان خواهد شــد.

▲ ◄ جدول 12. مقايسه ی مساحت ها در خانه ها
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تعداد طبقات
ــت  ــش از200-100 ســال قدم ــه بي ــی ك ــه خانه هاي در دوره ی اول ك
بررســی شــده اند، اغلــب خانه هــا در دو طبقــه ســاخته شــده اند اگرچــه 
قســمت مســكونی تنهــا در طبقــه ی اول بــوده و طبقــه ی همكــف بخش 
خدماتــی بــوده اســت )بخشــی كــه در دوره هــای بعــدی بــه زيرزميــن 

منتقــل شــده اســت(
ــان  ــوی اول، هم چن ــا دوران پهل ــت ب ــادف اس ــه مص ــدی ك در دوره بع
اغلــب خانه هــا در دو طبقــه ســاخته شــده اند و خانه هــا زيرزميــن ندارنــد. 
ــه  ــا ب ــب خانه ه ــوی دوم، اغل ــل پهل ــه اواي ــوط ب ــد مرب در دوره ی بع
ــه  ــی ب ــش خدمات ــا بخ ــده اند ام ــه ش ــر گرفت ــه در نظ ــورت دو طبق ص
ــای  ــاماندهی فضاه ــب س ــن ترتي ــت. بدي ــده اس ــل ش ــن منتق زيرزمي
مســكونی در دو طبقــه صــورت گرفتــه اســت. اگــر فضاهــای خدماتــی 
كــه در ضلعــی از خانــه قــرار می گرفــت كافــی بــود، ديگــر بــه فضــای 

ــود. ــازی نب ــر بخــش مســكونی ني زيرزميــن در زي
خانه هايــی كــه در نيمــه ی دوم پهلــوی دوم ســاخته شــده اند، اغلــب 
دو طبقــه دارای زيرزميــن وگاهــی دو واحــد هســتند. يكــی از طبقــات 
در صــورت لــزوم بــه خانــواده ی ديگــری اجــاره داده می شــده و حتــی 
ــدان متأهــل اســتفاده  ــت يكــی از فرزن ــرای اقام ــن ب گاهــی از زيرزمي

ــت. ــده اس می ش
خانه هــای معاصــر قبــل و بعــد از انقــالب اســالمی اغلــب يــك طبقــه 
ــم  ــه صــورت ني ــز ب ــا ني ــه ه ــن خان ــن هســتند. اي ــا زيرزمي و گاهــی ب
ــن و  ــه فضــای زيرزمي ــن ب ــه ی زيري ــده اند. نيم طبق ــه طراحــی ش طبق
بخش هــای خدماتــی و نيم طبقــه ی اول بــه بخــش مســكونی اختصــاص 
يافتــه اســت. اگــر زيرزميــن هــم نباشــد ســطح بخــش مســكونی نيــم 

ــرد. ــرار می گي ــاط ق ــر از حي ــه باالت طبق
خانه هــای حيــاط داری كــه امــروزه ســاخته می شــوند حداقــل دو طبقــه 
هســتند. يــا يــك واحــد بــه صــورت دوبلكــس بــرای يــك خانــواده و يــا دو 
واحــد بــه صــورت مســتقل بــرای دو خانــواده می باشــند. امــا بــاز هــم كل 

خانــه از آن يــك خانــواده اســت و واحــد دوم اجــاره داده می شــود.
نــوع ديگــر گونه هــای آپارتمانــی چهــار الــی پنــج طبقــه و اخيراً تــا ده 
طبقــه می باشــد. بــا اين حــال هنــوز اغلــب خانه هــا در دو يــا ســه طبقــه 
هســتند كــه هــر واحــد بــه صــورت كامــالً مســتقل روی واحــد زيريــن 
قــرار می گيــرد. در خانه هــای آپارتمانــی هــم تعــداد واحد هــا بــر حســب 

تعــداد طبقات بيشــتر و بيشــتر شــده اســت.
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▲ نمودار 1. مقايسه ی تعداد طبقات از دوره ی سنتی تا معاصر

▲ تصوير 4. تعداد طبقات در خانه های سنتی تا معاصر
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مساحت زمين
ــن و  ــاحت زمي ــن مس ــم ميانگي ــاهده می كني ــه مش ــور ك همان ط
ســطح اشــغال و مســاحت حيــاط و فضــای بــاز بــه مرور زمــان تــا دوره ی 
معاصــر كمتــر شــده اســت. ميانگيــن زير بنــای خانه هــا بــه مــرور زمــان 
بــه تناســب كمتــر شــدن مســاحت زميــن كاهــش يافتــه و تــا دوره ی 
ــا افزايــش تعــداد  معاصــر ســير نزولــی دارد امــا از ايــن دوره بــه بعــد ب
اتــاق خواب هــا، كاهــش طبقــات و افزايــش فضــای بســته در يــك طبقه، 
ســير صعــودی بــه خــود می گيــرد. بــه بيــان ديگــر بــا افقــی شــدن بنــا 
نســبت بــه دوره هــای قبــل كــه حالــت عمــودی داشــته و روابــط خانــه 
در دو طبقــه حــل می شــده اســت، ايــن ســير صعــودی قابــل توجيــه 
ــه  ــاز نســبت ب ــی اســت كــه حيــاط و فضــای ب ــن در حال می باشــد. اي
دوره هــای پيشــين )جــز در دوره ی ســنتی معاصــر ج( هم چنــان ســير 
ــور  ــن دو فاكت ــير اي ــب س ــدم تناس ــان دهنده ع ــه نش ــی داردك نزول
می باشــد. در خانه هــای امــروزی نيــز در ســطح اشــغال، زيربنــا و 
فضــای بــاز كاهــش چشــمگيری ديــده می شــود البتــه مســاحت زميــن 
ــم  ــار ه ــای كن ــش واحد ه ــل افزاي ــه دلي ــی ب ــای آپارتمان در نمونه ه
ــر  ــای ه ــودار زيربن ــن نم ــت در اي ــر اس ــه ذك ــد .الزم ب ــش می ياب افزاي
واحــد مســكونی مد نظــر قــرار گرفتــه و زيربنــای كل بنــا در خانه هــای 

آپارتمانــی لحــاظ نگرديــده اســت.

نسبت زيربنا به مساحت کل و حياط 
همان طــور كــه مشــاهده می كنيــم، درصــد اشــغال زميــن بــه مــرور 
زمــان بيشــتر شــده اســت. و ايــن نشــان دهنــده ی افزايــش فضای بســته 
نســبت بــه فضــای بــاز اســت. بــا توجــه بــه جــدول و نمــودار ميانگيــن 
ــا  ــودی دارد ام ــير صع ــاط س ــاحت حي ــاحت كل و مس ــه مس ــا ب زيربن
همانطــور كــه مشــاهده می شــود شــيب نمــودار زيربنــا بــه حياط بســيار 
ــه  ــن معناســت كــه نســبت فضــای بســته ب ــه اي ــن ب ــاد اســت و اي زي
فضــای بــاز بــه مــرور زمــان بيشــتر شــده و مســاحت حيــاط نســبت بــه 

زيربنــا بســيار كمتــر شــده اســت.

▲ نمودار 4. مقايسه ی ميانگين نسبت زيربنا به مساحت كل و حياط از دوره ی سنتی تا معاصر

▲ نمودار 3. مقايسه ی درصد اشغال از دوره ی سنتی تا معاصر

▲ نمودار 2. مقايسه ی مساحت زمين از دوره سنتی تا معاصر
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سير تحول شيوه ی زندگی 
شــيوه ی زندگــی را می تــوان بــر مبنــای كار، توليد مــواد غذايــی، آداب 
و رســوم و ســنت ها، فرهنــگ اجتماعــی، اوقــات فراغــت و تأسيســات و 

تجهيــزات مقايســه نمود.
زندگــی بــر مبنــای کار: در دوره ی ســنتی، كار كشــاورزی و باغــداری از 
خانــه جــدا نبــوده و حتــی در تابســتان ســكونت به روســتا منتقل می شــده 
اســت. ايــن شــيوه ی ســكونت كــه فعاليت هــا و آداب خــاص خــود را در پــی 
داشــت، در دوره ی معاصــر كم كــم حــذف می شــود. امــروزه مــردم اروميــه 
هنــوز باغ هايــی در اطــراف شــهر دارنــد كــه بيشــتر بــرای تفريــح و گذراندن 
ــی  ــه ای تحول ــه كار حرف ــت می باشــد.تبديل كار كشــاورزی ب ــات فراغ اوق

شــگرف در شــيوه ی زندگــی و ســكونت بــه همــراه داشــته اســت.
- شــيوه ی زندگــی بر مبنای توليــد: تغييــر روش زندگــی از خودكفايی 
در توليــد مــواد غذايــی) از پخــت نــان گرفته تا تهيــه ی گوشــت و رب و پنير 
و... ( تــا جايگزيــن شــدن فرهنــگ مصرف گرايــی و خريــد كاال و هم چنيــن 
عــدم نيــاز به نگهــداری و انبار كــردن موادغذايــی برای اســتفاده ی ســاالنه، از 

ديگــر تغييــرات حاصلــه در شــيوه ی زندگی می باشــد.
- فرهنــگ اجتماعــی: در هر خانهای اغلب اتاقي را به پذيرايي ازمهمان 
ــن  ــود. اختصــاص يافت ــد كه به »مهمانخانه« معروف ب اختصاص ميدادن
اتاقــی بــا ظروف، رختخواب و تجهيــزات خــاص خودكــه تنها برای مهمان 
ه  اســتفاده می گشــت و نيــز جايــگاه ايــن اتــاق كــه  بهتـرين اتـاق خاـن
از جهــت آفتــاب گيــر بــودن، روبــه حيــاط بــودن و ابعــاد بزرگ تــر آن 
ــا تغييــر شــيوه ی  ــد ايــن فرهنــگ اجتماعــی می باشــد. ب ــود، مؤي می ب
ــان  ــوازی هم چن ــگ مهمان ن ــه فرهن ــر اگرچ ــی در دوران معاص زندگ
ــول  ــا در ط ــش ميهمانی ه ــن كاه ــود، ليك ــاهده می ش ــه مش در ارومي
ســال و محدودشــدن ارتباطــات بــه دوســتان و اقــوام نزديــك از تغييرات 
ــروزه بســياری از جشــن ها و  ســبك زندگــی می باشــد. هــم چنيــن ام

ــود. ــزار می ش ــاالر برگ ــه و در ت ــارج از خان ــا در خ مهمانی ه
- روحيــه ی جمعــی و فــردی: تخصيــص يافتــن فضــای خصوصــی بــه 
هــر يــك از افــراد خانــه )اتاق فرزنــدان، اتــاق خــواب والديــن(، اهميت يافتن 
كاركــرد حريم خصوصی و محدود شــدن روابط همســايگی، همگی بخشــی 
از فراينــد فردی شــدن اســت كــه در تقابــل بــا شــيوه ی ســنتی كــه حريمی 
بيــن اعضــای خانــواده نبــوده و همگــی در يــك اتــاق بــه انجــام فعاليت های 

روزانــه )خــوردن، اســتراحت، بــازی و...( مشــغول می شــدند، می باشــد.

- اوقــات فراغــت: بــر خــالف دوران ســنتی كــه اوقــات فراغــت در 
خانــه و در حيــاط و نهايتــاً كوچــه ســپری می شــد، در دوران معاصــر 
هويــت  يابــی و جامعه پذيــری فرزنــدان بــه بيــرون از خانه هــا )خيابــان، 
ــا،  ــا، كافی شــاپ ها، كتابخانه ه ــارک ه ــت، پ ــون، اينترن ســينما، تلويزي
...-( منتقــل گرديــده  و  اســتاديوم ها، شــهربازی ها  و  ورزشــگاه ها 
ــه نســبت بــه ســابق  و تلقــِی كامــاًل متفاوتــی از جايــگاه و نقــش خان

ــت. ــده اس ــود آم به وج
ــه  ــاً هم ــي تقريب ــيوه ی زندگ ــر ش ــزات: تغيي ــات و تجهي - تأسيس
جنبه هــای آئيني، سياســي، اجتماعي، اقتصــادي و بالطبع خوراک، پوشــاک 
و آداب ســكونت را هــم شــامل شــده اســت. انقــالب غذايــي )اقبــال عمومی 
بــه غذاهــای آمــاده(، انقــالب اتومبيــل )اختــراع و توليــد انبــوه اتومبيــل(، 
انقــالب ابــزار )ماشــين آالت كمكــی در خانه هــا ماننــد جــارو برقی، ماشــين 
ــرق، گاز،  ظرف شــويي(، انقــالب خدمــات )عمومــی شــدن خدمــات آب، ب
حمــل و نقــل(، انقــالب جوانــان )آزادی در انتخاب ســبك زندگــی( و انقالب 
تلويزيــون )ابــزار رســانه ای و ســرگرمی( از جملــه عوامــل مؤثــر بــر تغييــر 

شــيوه ی زندگــی دهه هــای اخيــر هســتند. )فاضلــی،25،1386(

▲ جدول 13. سير تحول شيوه ی زندگی
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مقايسه ی سازماندهی فضا بر اساس فعاليت از دوره ی 
سنتی تا معاصر

چنان كــه پيش تــر گفتــه شــد شــيوه ی زندگــی شــامل فعاليت هــای 
معمولــی روزانــه جهــت بــرآوردن نيازهــای مادی و معنوی انســان اســت. 
ايــن فعاليت هــا بــه نوبــه ی خــود در ســازماندهی فضاهــای خانــه بســيار 
موثــر هســتند. بديــن منظــور فعاليت هــای شــكل دهنــده ی شــيوه ی 
ــته  ــادی دس ــای غير م ــادی و فعاليت ه ــای م ــه فعاليت ه ــی را ب زندگ
بنــدی كــرده و مــا بــه ازای كالبــدی متناظــر هــر فعاليــت را مشــخص 
نموديــم. بنابرايــن بــا مقايســه ی فعاليت ها در ســه دوره ســنتی، ســنتی 
ــا،  ــدی فعاليت ه ــه ازای كالب ــا ب ــز مقايســه ی م معاصــر و معاصــر و ني
تعــدد فعاليــت در هــر فضــا و ميــزان اهميــت آن بــر اســاس شــيوه ی 

ســكونت تعييــن می شــود.

▲ ◄ جدول 14. مقايسه ی سازماندهی فعاليت از دوره ی سنتی تا معاصر
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فعاليت های مادی و کالبد وابسته به آن
ــردد،  ــل مشــاهده می گ ــه در جــدول صفحــه ی مقاب همان طــور ك
ــدی  ــای بع ــالخ در دوره ه ــی و مي ــون تنديردام ــا چ ــی فضاه برخ
ــال و  ــون ه ــدی چ ــای جدي ــر فضاه ــده و در دوران معاص ــذف ش ح
پاركينــگ اتومبيــل اضافــه گرديــده اســت. مطابــق نمــودار بيشــترين 
فعاليت هــای مــادی در دوره ی ســنتی و ســنتی معاصــر در حيــاط و 

ــد. ــپزخانه می باش ــر در آش در دوره ی معاص
نكتــه ی ديگــری كــه از جدول برداشــت می شــود، كاهــش فعاليت های 
ــدن و  ــرا ش ــز مصرف گ ــت آن ني ــد عل ــر می باش ــادی در دوران معاص م
ــی  ــا می باشــد. فعاليت هاي ــداری آن ه ــی و نگه ــواد غذاي ــد م ــدم تولي ع
كــه در گذشــته بخــش قابــل توجهــی از زندگــی روزانــه و ســاالنه را بــه 

خــود اختصــاص مــی داد. 

▲ نمودار 5. فعاليت های مادی و كالبد وابسته به آن در دوره های سنتی تا معاصر
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▲ جدول 15. تنوع فعاليت های مادی و كالبد وابسته به آن
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فعاليت های غير مادی و کالبد وابسته به آن
ــد  ــادی و كالب ــای غيرم ــه فعاليت ه ــل ك در جــدول صفحــه ی مقاب
ــزان  ــترين مي ــاق بيش ــاط و ات ــد، حي ــان می ده ــه آن را نش ــته ب وابس
ــاص  ــود اختص ــه خ ــر را ب ــنتی معاص ــنتی و س ــت در دوره ی س فعالي
می دهنــد و بيشــترين فعاليــت در دوران معاصــر در هــال و اتــاق انجــام 
ــی آداب  ــون برپاي ــا چ ــی فعاليت ه ــر برخ ــرد. در دوران معاص می پذي
ــه  ــارج از خان ــه خ ــز ب ــا ني ــی فعاليت ه ــده و برخ ــذف ش ــوم ح و رس

منتقــل گرديــده اســت. 
ــی  ــن برخ ــاص يافت ــدم اختص ــود، ع ــت می ش ــدول برداش ــه از ج آنچ
فعاليت هــا بــه مكانــی خــاص در دوران معاصر اســت. ايــن امر ناشــی از ادغام 

شــدن فضاهــای خانــه در دوره ی معاصــر و تداخــل عملكردهــا می باشــد.

▲ نمودار 5. فعاليت های غير مادی و كالبد وابسته به آن در دوره های سنتی تا معاصر
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▲ جدول 16. تنوع فعاليت های غيرمادی و كالبد وابسته به آن
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فعاليت های مادی و غير مادی و کالبد وابسته به آن
ــه  ــته ب ــد وابس ــن كالب ــه ای بي ــوع مقايس ــم در مجم ــر بخواهي  اگ
فعاليت هــای مــادی و غيرمــادی دوران ســنتی، ســنتی معاصــر و معاصــر 
داشــته باشــيم، حيــاط و اتــاق بيشــترين ســهم از تعــدد فعاليت هــا در 
ــاق و آشــپزخانه در دوره ی  دوره ی ســنتی و ســنتی معاصــر و هــال، ات

ــد. معاصــر را دارن
هــم چنيــن نمــودار زيــر بيانگــر كاهــش تنــوع فعاليت هــا و كاهــش 
فضاهــای خانــه در دوره ی معاصــر می باشــد. نــزول شــديد اســتفاده از 

حيــاط نيــز در نمــودار زيــر قابــل توجــه اســت. 

▲ نمودار 7. مجموع فعاليت های مادی و غير مادی و كالبد وابسته به آن در دوره های سنتی تا معاصر
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اهميت فضا
در مقايســه ی شــيوه ی زندگــی از ســنتی تــا معاصــر، اهميــت فضــا از 
ديــدگاه ســاكنان، از منظــر كالبدی و از منظر شــيوه ی زندگــی و كاركرد، 
بررســی قــرار شــد كــه نتايــج آن در جــدول رو بــه رو آورده شــده اســت.

در يــك جمــع بنــدی كلّــی حيــاط در دوره ی ســنتی و ســنتی معاصر 
و هــال در دوره ی معاصــر مهمتريــن فضاهــای خانــه می باشــند. 

در حقيقــت مهمتريــن فضــای خانــه از فضای بــاز در دوره ی ســنتی به 
فضــای بســته ی داخــل خانــه ی معاصر منتقل شــده اســت.

▲ تصوير 5. انتقال مهمترين فضای خانه از فضای باز به فضای بسته در گذر زمان

▲ جدول 17. اهميت فضا در دوره های سنتی تا معاصر



مقایسه خانه های سنتی تا معاصر 164

تطبيق سير تحول شيوه ی زندگی با کالبد خانه از دوره ی سنتی تا معاصر
◄ جدول های 18 تا 28. تطبيق سير تحول شيوه ی زندگی با كالبد خانه از دوره های سنتی تا معاصر



165الگوی مسکن ارومیه با توجه به شیوه ی زندگی در گذر زمان



مقایسه خانه های سنتی تا معاصر 166



167الگوی مسکن ارومیه با توجه به شیوه ی زندگی در گذر زمان



مقایسه خانه های سنتی تا معاصر 168



منابع
- پورديهيمی, شــهرام. “فرهنگ و مســكن”. مسكن و محيط روســتا، 1390: 

.3-18
- حائــری مازندرانــی، محمدرضا. “خانه،فرهنگ، طبيعــت”. مركز مطالعاتی 

و تحقيقاتی شهرســازی و معماری، 1388.
- حيــدری، رضا.“ســيمای ميــراث فرهنگــی آذربايجــان غربــی”. ســازمان 

ميــراث فرهنگــی، 1382.
- راپاپــورت، آمــوس. “انســان شناســی مســكن”. تدويــن توســط افضليــان، 

خســرو. آســتان قــدس رضــوی، 1388.
- رئيس نيــا، رحيــم. “آذربايجــان در ســير تاريــخ ايــران از آغــاز تــا اســالم”. 

انتشــارات مبنا، 1378
- صــادق پــی، ناهيــد. “تاريخچــه و علــل گرايــش بــه معمــاری بومــی”. 

ــی، 1391: 5-27. ــاری بوم نشــريه ی شــهر و معم
- فاضلــی، نعمــت اهلل. “مدرنيتــه و مســكن”. فصلنامــه تحقيقــات فرهنگی 

شــماره 1 )پاييــز 1386(: 25-63.
- فرهنــگ جغرافيايــی اروميه . انتشــارات ســازمان جغرافيايــی وزارت دفاع 

و پشــتيبانی نيروهای مســلح.1376: 25-26
ــارات  ــران”. انتش ــهرهای اي ــميه ش ــه تس ــاز، محمدرضا.”وج - قدكس

ــت، 1375 گلگش
- معماريــان، غــالم حســين، مجيد هاشــمی طغرالجردی، و حســام كمالی 
پــور. “تأثيــر فرهنــگ دينــی بر شــكل گيری خانه مقايســه تطبيقــی خانه 
در محلــه مســلمانان، زرتشــتيان و يهوديــان كرمــان”. فصلنامــه تحقيقات 

فرهنگــی 2، شــماره دوره ی ســوم )1389(: 1-25.
- مهــدوی كنــی، محمــد ســعيد. “مفهــوم ســبك زندگــی و گســتره ی آن 
در علــوم اجتماعــی”. فصلنامــه تحقيقــات فرهنگــی، ســال اول، شــماره 1 

.199-230 :)1386(
- وزارت مســكن و شهرســازی، طــرح تفضيلــی اروميه، مهندســين مشــاور 

عرصــه، 1366
- وزارت مســكن و شهرســازی، مطالعــات و طــرح راهبــردی بافــت هــای 

فرســوده شــهر اروميــه، مهندســين مشــاور آرمانشــهر، 1385

- Al-azzawi,Subhi hussein. oriential houses in iraq,shel-
ter&society. london, 1969.
- Benedikter, Roland, M Juergensmeyer, and H Anhe. life-
styles. the sage encyclopedia of global studies, 2011.
- Danel, Bilgi. ”why the concrete jungle.“ centre for environ-
ment design research )university of california 1991.
- Lawrence, R.J. ”Housing, DwelLillgs and Homes“. 1987.
- Lawrence, R.J. ”Deciphering home: an integrative.“ benja-
min and stea, 1995.
- Mazumdar, Sanjoy, Shampa Mazumdar. ”Intergroup So-
cial Relations and Architecture: Vernacular Architecture
and Issues of Status, Power, and Conflict.“ Environment 
and Behavior vol. 29, 1997: 374-421.
- Oliver, Paul. build to meet needs cultural issues in vernac-
ular architecture. architectural press, 2006.
- Rapoport, Amos. housing & society 25 )1998(: 1-20.
- Rapoport, Amos cross cultural aspect of environmentall 
design. new york, 1980.
- Rapoport, Amos. culture, architectural and design. chica-
go, 2005.
- Salama,Ashraf. ”A life style theories approach for afforda-
ble housing research in saudi arabia“. college of
environmental design,King fahad university of petroleum 
and minerals, 2006: 67-76.
- Turgut, Hulya. ”normative values and their cultural roots 
in the traditional turkish house“.TDSR. vol11. 1995: 65-74.
- William, Michelson , paul m Reed. ”The theoretical status 
and operational usage of life style in environmental
research.“  university of toronto, 1970.
- Williams, Raymond. ”Moving from High Culture to Ordi-
nary Culture Originally“ published in N. McKenzie .
Convictions.1958

http://www.urmia.irib.ir      )سايت صدا و سيمای آذربايجان غربی(     




