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چکیده

در دوران مختلف تااریخ ویگگی هاای فرهنگی یلیلای ای ،یومی ،ایلیمی ،آییا هاا وتتت تاخیر رود را بر یراحی داعلدمعماری بر
جای گذاشتی استت تفاوت در ویگگی های فرهنگی ایلیم های مختلف موجب پیدایش شکل های متمایزی در فضاهای زیستی
و شاکل ساکونتگاه ها شاده استت هدز از ان ای ایا پگوهش دندوداوی تحلیلی بر نقش فرهنگ در یراحی داعلدمعماری در
رراساان شاماعی شهرستان ب نورد می باشدت از آن جایی دی افراد سادا ایا استان و شهرستان از یومیت های مختلف تشکیل
شااده اساات ،دو یوی تردما و درمان را انتخاو نموده و مااععات و بررس ای های ان ای شااده را با تمردز بر ایا دو یوی یرار
دادیم؛ دی ادثریت ساادنیا ایا شاهرساتان را تشاکیل می دهندت در راساتای رسیدن بی ایا مقوود سی سوال اساسی مارح می
باشاد -2 :فرهنگ چی نقشای در نوع داعلد معماری اساتان رراساان شماعی دارد  -1مهم تریا شارص فرهنگی تاخیرگذار در
شاکل ساکونتگاه های فرهنگی رراسان شماعی ددای است -9بیشتریا فضای تاخیرپذیر از فرهنگ در معماری ددای است در
پی پاسااخگویی بی سااواوت فو بی مااععی اساانادی ندای مند و ساایسااتماتیو پردارتی و در ادامی با چند تا از نخلگان حوزه
مربویی موااحلی نیمی ساارتاریافتی رورت گرفتی است و نتای نشان می دهد ویگگی های فرهنگی همچون بازنمایی روابط و
نقش های جنسیتی ،حفظ حریم رووری و محرمیت بر ملنای فرهنگ جنسیتی ،پیوند های فردی و اجتماعی بیشتریا تاخیر را
بر داعلدمعماری رراساان شااماعی داشااتی اسااتت بر پایی ویگگی های فرهنگی فو داعلد معماری در میان ایا دو یوی بی دو نوع
معماری درون گرا و برون گرا یلقی می شاودت معماری درون گرا با تادید بر جدایی عررای های عمومی و رواوری در میان
درمان ها و معماری برون گرا با تادید بر تلفیق عرری عمومی و رووری در میان تردما ها مشاهده می گرددت
واژگان کلیدی :فرهنگگ ،کالبد معماری ،معماری درونگرا ،معماری برون گرا ،محرم و محرمیت ،خراسگگان شگگمالی،
بجنورد.

2ت (نویسنده مسئول)fhassanpour@uoz.ac.ir :
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مقدمه
برای آن دی رانی فضای زیست مالوو مندور گردد ،اعزاماً باید بازنمودی از فرهنگ و شیوههای زندگی باشدت همچنایا
باید دارای رووریاتی باشد دی برری اعزامات فرهنگی -اجتماعی همچون نیازهای اعتقادی و مذهلی و توجای بای
آداو و رسوی  ،عالوه بر شیوه های زیستی را پاسخ گویاد()Khakpour et al., 2013ت با توجی بی نقش پر رنگ فرهنگ
در معماری در ایا پگوهش مقوود آن است تا بی واداوی تحلیلی از نقش فرهنگ بر معماری رراسان شماعی(شهرستان
ب نورد) بپردازیمت «فرهنگ ،م موعی پیچیده ای است دی در برگیرنده دانستنی ها ،اعتقادات ،هنرها ،ارالییات ،یوانیا،
عادات و هر گونی توانایی دیگر است دی بی وسیلی انسان بی عنوان عضو جامعی دسب شده است()Emami, 2009: 68ت
در راستای رسیدن بی ایا مقوود سی سوال اساسی مارح می باشد:
-

فرهنگ چی نقشی در داعلد معماری استان رراسان شماعی دارد

-

مهم تریا شارص فرهنگی تاخیرگذار در شکل سکونتگاه های فرهنگی رراسان شماعی ددای است

-

یشتریا فضای تاخیرپذیر از فرهنگ در معماری ددای است

رویکرد نظری
فرهنگ هر جامعی از یریق مداهر آن مانند زبان ،هنر و معماری مشخص می شود و تحلیل در حوزه فرهنگ با مااععی
مداهر فرهنگی مرتلط استت معماری بی عنوان یو موضوع از زندگی بشر منعکس دننده فرهنگ در هر جامعی است
دی با ویگگی های سارتاری ،تاریخی ،سیاسی ،ایتوادی و اجتماعی جامعی ارتلاط نزدیکی داردت مردی در هر دشوری
سعی می دنند با استفاده از چیزهای مادی ،هن ارهای رود را رعایت درده و ارزش های رود را در سارت معماری
حفظ دنند()Etehad et al., 2014: 410ت
رانی یکی از مهم تریا فضاهایی است دی نقش های مختلف مادی ،داعلدی و از همی مهم تر نقش فرهنگ در سارتار
معماری آن بی روش های مختلف نمود پیدا می دند ما جملی بی شکل عنارر ،تزئینات ،شکل ها ،تردیب های ح می
یا تردیلات راص در پالن هات اگر حضور معماری در زندگی و مسائل یو دوره دمرنگ شود ،ایا فقر حضور ،بی
زبان و فرهنگ نیز منتقل می گردد و برعکس ایا مسئلی نیز راد است بی گونی ای دی اگر زبان و فرهنگ ملتی نقوان
یابد یا حتی مورد ه وی زبان و فرهنگ بیگانی ای یرار بگیرد ،معماری آن ملت نیز دگرگون می شود؛ بنابرایا می توان
گفت فرهنگ و معماری دو مقوعی تفکیو ناپذیر می باشند دی تاخیرگذاری آنان بر یکدیگر گره رورده است(Momeni

)and Masoudi, 2016: 67ت
در زمینی فرهنگ و داعلد سکونتگاهی در رراسان شماعی(ب نورد) تحقیقی بی رورت تخووی و مستقیم رورت
نگرفتی است عکا پگوهش هایی در زمینی معماری بومی در ایا استان مورد توجی چند تا از محققیا یرار گرفتی است
از جملی مداهری دودلی( )2931در پگوهشی بی بررسی معماری بومی در تعامل با توسعی پایدار شهرستان ب نورد
پردارتی استت نتای نشان می دهد با بررسی معماری ب نورد در مقیاس ررد و دالن و انالا آن با بحث پایداری می
توان بی نکات ارزشمندی از جملی استفاده از مواعح مناسب و جهت گیری رحیح دی متاخر از ایلیم می باشد اشاره
نمود ،همانگونی دی مشخص است ایا معماری با توجی بی ایلیم و پایداری شکل گرفتی است ،وعی در سال های اریر
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ایا مهم بی فراموشی سپرده شده و بی رورت سلیقی ای ان ای گرفتی استت معماری بومی نکات مهم و ارزشمندی
برای استفاده در سارت بنا های امروز و آینده و استفاده نسل های بعد در رود جای داده است ،دی با توجی بی آنها می
توان گامی مهم و ارزشمند در راستای توسعی پایدار ،محیط زیست و نهایتا آمایش سر زمیا برداشتت رضائی و
یناد( )2932در پگوهشی بی بررسی شارص های بومی معماری استان رراسان شماعی پردارتی اندت بر اساس شناسایی
گونی های مختلف از واحدهای مسکونی در شهر ب نورد گونی های مسکونی بی پن دستی اعیان نشیا ،شیروانی پوش،
تردی ساز ،رانی های جدید و آپارتمانی تقسیم بندی شده اندت با توجی بی نتای بدست آمده شارص های بومی معماری
ب نورد را می توان بی ترتیب ،بافت فشرده پالنی ،توجی بی درون گرائی پالن سارتمان ها ،حدایل فضای ارتلایی با
استفاده از راهروها برای دنترل انرژی ،جهت گیری های شماعی جنوبی پالن ها ،استفاده از حدایل ابعاد پن ره ها و
جهت روشنائی فضاها ،ایوان های ستون دار در جهت جنوو نای بردت علح و موسوی( )2939در پگوهشی بی بررسی
نگرش روانشنارتی نقش جنسیت در یابلیت های ادراک فضای معماری پردارتی است یافتی های پگوهش حادی از
وجود رابای معنادار بیا جنسیت و میزان ادراک عنارر بوری فضای معماری می باشدت تفکیو فضایی بیا جنس ها،
یعنی جنسی دردن فضا ،توسط معمار گاه امری مناقی است؛ بی رووص در جوامعی دی تفکیو بیا زنان و مردان در
ادثر شئونات رعایت می شودت حتی جنسیتی شدن فضا براساس فرهنگ حادم بر جوامع امری دور از ذها نیستت از
ایا رو ،جنسیتی شدن یو فضا زمانی بی عنوان مشکل مارح می شود دی بنا بی دویلی یکی از دو جنس م لور بی
ترک یو فضای عمومی شده و از حق بهره برداری از آن فضا محروی شود؛ درحاعی دی امکان بهره مندی مالوو از
فضای شهری و عمومی از حقو اوعیی شهروندان محسوو می شودت می توان گفت مکان های راص ممکا است
براساس جنس افرادی دی آن ها را اشغال می دنند یا براساس فعاعیت های مختلف جنسیتی دی در آن ها ان ای می
شوند رووریات جنسیتی داده شوندت
رستم زاده و ایلکا( )2932درپگوهش رود بی موضوع ایلیم ،یلیعت و معماری و مسکا ایوای تردما پردارتی استت
نتای پگوهش ایا دو محقق نشان می دهد فرهنگ سارت و چگونگی اجرای بنای تای تردمنی یی سال ها اسکان ایا
یوی بی رورت سنت در میان آنان بایی مانده است و با ایلیم و داردردهای معیشتی ایا نواحی همساز و همگون استت
رادپور و عشقی رنعتی( )2931در پگوهشی بی بررسی اخرگذاری عوامل اجتماعی و فرهنگی بر بافت داعلد روستاهای
گیالن پردارتی و یافتی های پگوهش آنان نشان می دهد دی تعامالت اجتماعی مردی روستا متاخر از شرایط یلیعی و
رووریات ایتوادی و دنش های معیشتی استوار است دی رود یکی از عوامل هماهنگی دنش های اجتماعی و
موجب انس ای روابط اجتماعی و فرهنگی سادنان روستا می گردد و ایا عوامل دردنار یکدیگر بی وجود آورنده
همگونی بافت داعلدی است دی در پاسخ بی نیازهای اجتماعی ،معیشتی ،ایلیمی و فرهنگی مشابی شکل می پذیردت
فرهنگ
دلمی فرهنگ هر چند تا حدودی مفهوی روشنی را در اذهان تداعی می دند ،اما ریشی یاابی عغاوی ایاا واژه تفسیر
آن می تواند نقش ویگه ای را در تلییا عنارر ،ملانی ،زمینی هاا و محتویاات یاو فرهناگ ایفاا دنادت فرهنگ را
همچنیا می توان بی مثابی بخشی از جهان بینی و شیوه نگرشی دانست دی مردی یو دشور در تعامالت و بی ویگه در
نحوه مواجهی با مسائل و مشکالت ملی اتخاذ می دنند()Shariati and Azimi Torqadari, 2014: 130ت
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اراالح فرهنگ دارای معانی و مفاهیم متعدد می باشدو در سیر تاریخی معانی متفاوتی بی رود گرفتی استت در یو
تعریف فرهنگ پدیده ای دلی پیچیده از آداو و رسوی ،اندیشی ،هنر و شیوه زندگی دی در یی ت ربی تاریخی ایوای
شکل می گیرد و یابلیت انتقال بی نسل های بعدی است()Anvari, 2003: 1652تشمس( )2911فرهنگ را بی معنای
اعگوهای رفتاری آمورتی شده می داند دی بر پایی وایعیت های ذهنی و اجتماعی شکل گرفتی و از نسلی بی نسل دیگر
یابل انتقال استت فالحی( )2931فرهنگ را علارت از شیوه زندگی دردن یو گروه یا جمع می داند دی بر ملنای
دستاوردهای مادی و معنوی گروهی دی در یی فرایند تاریخ بی دست آمده و دارای اعتلار می باشد ،شکل یافتی و در
زندگی افراد جاری استت تعریف تایلر دی در سال  2172در دتاو فرهنگ ابتدایی آمده بی عنوان تعریفی جامع و مانع
معروز است« :فرهنگ م موعی پیچیده ایست دی شامل معارز ،معتقدات ،هنرها ،رنایع ،فنون ،ارال  ،یوانیا ،سنا
و باورره تمای عادات و رفتار و ضوابای است دی فرد بعنوان عضو جامعی ،از جامعی رود فرا می گیرد و در برابر آن
جامعی وظایف و تعهداتی را بر عهده دارد()Ruh al-Amini, 2003: 17ت فرهنگ هر یوی و آیینی و بی تعلیر دیگر؛
فرهنگ هر ملت و دشوری ،در بر گیرندة باورها ،ارزش ها ،آداو و رسوی و بایدها و نلایدهایی است دی بی عنوان
زیربنای ارلی هویت آن دشورر بی شمار می آید()Maleki and Hatami, 2003: 72ت
تعاریف مختلف و متفاوت از فرهنگ بیانگر ایا مالب است دی تمای دستاوردهای مادی و معنوی بشر در یول تاریخ
در یاعب اراالح فرهنگ یابل تعلیر است؛ بی همیا سلب تعریف ذدر شده در فرهنگ مردی شناسی «میشل پانوز» را
میتوان تعریفی جامع از فرهنگ دانستت فرهنگ را می توان در دو ساح مادی و معنوی دستی بندی درد؛ فرهنگ مادی
علارت است از تمامی آنچی دی عینی و ملموس است؛ مانند آخار هنری ،دستاوردهای رنعتی ،بناهای تاریخی ،رط،
موسیقی وتتت ت فرهنگ معنوی یا غیر مادی نیز علارت است از عقاید و رسوی ،علوی و معارز ،ارزش ها و اندیشی ها،
ارالییات ،دانستنی ها وتتت()Ruh al-Amini, 1993: 24ت
شکل  :1دیاگرام معناشناسی فرهنگ

Source: Research Findings, 2020
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فرهنگ ،سکونت و معماری
بی یور عای رانی یکی از مفاهیم پاییای در فرهنگ تلقی می گرددت همانگونی دی تعلیم و تربیت ،رانواده و ماذهب
در تداوی شیوه زندگی بنا نهاده شده ،رانی نیز تللاوری از جهانبینی و ارال یومی استت زیرا بساایاری از ارزشهااای
اجتماااعی رفتاااری در رونااد فرهنگسازی خلت میگارددت در فرآیناد فرهناگ¬پاذیری نقش مسکا و نحوه استفاده
از آن ،حتی در دوره یلال از یادگیری زبان ،تأخیری بارز بر آمورتیهای انسان داردت عاذا می توان ادعا درد دی مسکا
نی تنها رود بازنمود بیواسای فرهنگ است ،بلکی چگونگی تعامل انسان باا مساکا در دنشهای روزانی ،از اوعیا
مراحال آماوزش انساان بار او مؤخر است()Khakpour et al., 2013
افرادی دی در منایق مختلف زندگی می دنند راحب ارزش های فرهنگی متفاوتی هستندت فرهنگ از عواملی ندیر
باورهای اساسی ،ارزش ها و ارال سارتی می شودت ارزش های فرهنگی با روحیی انسان ع یا می شود و فرد را در
یضاوت در مورد درستی یا نادرستی دارها راهنمایی می دندت پس می توان گفت دی معماری همچون سایر رفتارهای
انسان متأخر از مویعیت فیزیکی و فرهنگی او در جهان استت
رویکردها و چهره های جدید معماری در نتی ی بحث در رووص اهمیت سکونت و مفهوی آن شکل گرفتی اندت
آموس راپاپورت ،معمار و یراح شهری معارر از جملی همیا افراد استت ایا معمار عهستانی اورل ،فرهنگ را وارد
ملاحث معماری درده است و معتقد است شکل بنا را در نهایت ،بینشی دی یو یوی از زندگی آرمانی دارد تعییا می
دند()Fakuhi and Ghaznavian, 2013ت
دروایع مسکا بی عنوان محیط مسکونی از دیدگاه های مختلف زیر یابل بررسی است:
-2از دیدگاه اجتماعی  :انسان موجودی است اجتماعی دی یکی از نیازهای آسایش او تشکیل رانواده است و برای
حفاظت از دیان رانواده و مشخص شدن چهارچوو رانوادگی ،نیاز بی مسکا مناسب دارد ،مسکنی دی بی عنوان پایگاه
نمادیا در محلی¬های شهری ،رانی هر رانواده نشانگر پایگاه اجتماعی و فرهنگی رانواده میلاشد
-1از دیدگاه روانی  :جامعی محیای استرس زا و رحنی ملارزه و رویارویی فرد با مسائل و مشکالت زندگی است و
ارتلاط فرد با محیط پیرامون راعی از رفتارهای روانی و هی انات و مشکالت عایفی نیست ،عذا ایا فشارها باعث
پاییا آمدن ساح دارآیی فرد ،رستگی فکری و مشکالت متعددی می شود دی یو مسکا مناسب می تواند محیای
با آرامش فکری فراهم دند دی انسان را از عحاظ روانی آماده فعاعیت آینده دند()Ghorbani, 1995ت
-9از دیدگاه ایتوادی  :مسکا نوعی سرمایی گذاری با مفهوی ایتوادی بوده و فررتهای شغلی ،دوری و نزدیکی
مسکا بی محل دار ،هزینی رفت و آمد از عوامل اساسی ایتوادی تأخیرگذار بر امر مسکا هستند()Kendall, 2004ت
سکونت حس تعلق رایر بی نقاایای ویاگه اسات دای دارای تأخیرات عمیق و پایادار مایباشادت «معناای رانای،
احساسای ،شخوای و نماادیا اساتت بای همایا سالب نمیتوان آنرا در مالکهای دمیتی گن اندت رانی مفاهیمی
چاون هویات شخوای و گروهای  ،درجااتی از رلاوت شخوی و رووری بودن فضا را درباردارد»( Rapaport,
.)2005: 22
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شکل  :2تاثیر متقابل فرهنگ و سکونت گزینی

)Source: (Khakpour et al., 2013

مسکن بومی مبتنی بر فرهنگ و سنت
فرهنگ ،ساازنده رفتارهاا و عملکردهاا اسات ،بادیا معنی دی ماردی هار فرهنگای بای ناوع رارای زنادگی می
دنند ،مینشینند ،میروابند ،دار می دنند وتتت دی باافرهنگ های دیگر متفاوت استت ارتلااط فضااها در هارسارتمانی
بی دعیل اینکی از فعاعیتهای مختلفای تشاکیل شده متعایب آن دارای تنوع فضایی استت فرهنگ است دی تعییا میکند
دی چی فضااهایی باا همادیگر ارتلااط داشتی باشند چی فضاهایی ارتلاط نداشتی باشند و شادت ارتلاط چقدر
باشد()Khosronia, 2009: 40ت
سنت ،برراستی از فرهنگ استت دوره سنت ،زمانای ای است دی انسان در تعامل با سرزمیا رود برای پاسخ بای
نیازهاای زندگی اش ،رعایات حاد را بای عناوان یاو شاارص مهام سارعوحی عمال راود یارار مای دهاد
()Koosheshgaran, 2007ت هماناور دای بررای از متفکاران ،فرهنگ را رفتارهای آمورتی شده انسان ها می پندارنددی
از نسلی بی نسل بعد آموزش داده شده و انتقال یافتی اناد ،فرهنگ ،شیوه زندگی همای ماردی اسات( Haviland, 2003:

)34ت
معماری جامع و رحیح تنها در یو سانت زنده جان می گیرد و سنت نتی ی ت ربی علمای چنادیا نساال در براباار
مشااکلی واحااد اساات()Fathi, 1993ت بنابرایا تعاریف میتوان گفت دی مسکا بومی یو گروه یا یوی دی ملتنی بر
سنت موجود در آن است ،در وایع انتازاع ونمادی از آن فرهنگ عامل تعییا دننده شکل رانای هاای بومی استت در
جوامع سنتی برداشتی واحد از زنادگی جمعای ،اعگاوی مسکونی پذیرفتی شده ،گونای هاای مساکونی و سلسالی
مراتلی مورد یلول وجود دارد و در نتی ی یاو شایوه واعگوی معینی برای سارت مورد یلول همگان استت ایا اعگو
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تا زمانی پایادار رواهاد باود دای سانت و فرهنگ بای وجاودآورنده اعگو ،پایدار باشد( Vali Beg and Rastegar

)Jaleh, 2017ت در ایااا گوناای جوامااع هاار فاارد یااادر باای سااارتا راناای رااود می باشد و مفهومی بی نای
«سنت» روشی را برای ان ای هار دااری تعییا می دنادت
امروزه پایلندی معماران بی وجوه فرهنگی از ایا جهت اهمیت پیدا میدند دی «یراح بی منزعۀ پرورش دهنده ،موجب
تقویت پیوندهای مردمی میشود؛ زیرا تعهد بی فرهنگ ،روح یراحی است و محیط موفق فقط با توجی دامل بی وجوه
اجتماعی و فرهنگی یابل تحقق است»()Grout and Wang, 2005: 117ت بنابرایا ،رانیها منالق بر فرهنگها و انتدای
فضایی آنها ،نشان دهندة روابط اجتماعی افراد سادا در آنهاستت»در بررسی فری رانی ،در هفتاد و سی فرهنگ مختلف
مشاهده گردید دی میزان تقسیم بندی فضای دارلی رانی بستگی بی میزان پیچیدگی اجتماعی سیاسی در آن فرهنگ
داردت» ()Giffred, 1998: 85
عواملی همچون ایلیم و جغرافیا  ،آئیا و مذهب و تأخیرات ادرادی و انسانشنارتی دی زمینیساز فرهنگ هر مناقی
هستند؛ بی رورت مستقیم و غیرمستقیم بر داعلد سارتاری و فضایی ابنییی آن مناقی تأخیرگذارند ( Fakuhi and

)Ghaznavian, 2013ت یکی از انگارههای فرهنگی دی میتواند یراح را در یراحی بومی دمو نماید ،نقوش راری
است دی فرهنگ های مختلف از آنها بیشتر استفاده مینمایدت نقوش از جملی دستاوردهای فرهنگی هستند دی یا در
یول تاریخ ای اد شدهاند ،یا در یو فرآیند نمادسازی توعیدشده و یا براساس رووریات یلیعی و تاریخی ایوای شکل
یافتیاند و تللوری از روحیات یوی هستندت بی هرحال نقوش یی هر فرآیندی دی توعید شده باشند ،میتوانند بی یور
مستقیم و یا با یی پروسی ت رید و تعمیم در یراحی شهری و باورص نماهای شهری بیدار روند؛ زیرا دستدم
فرهنگ گروه موردندر از عحاظ روانی با نقش مزبور آشنا بوده و از دیدن آن در فضاهای شهری عذت می برد و ایا
باعث برانگیختی شدن احساس تعلق او رواهد شد()Pourjafar et al., 2011ت برای نمونی در دشورهای شریی ،همانند
ژاپا ،معماری رانیها تحت تأخیر رولتهای فرهنگی استت بی یوری دی دو رفت روی سپاهی گری و گرایش بی
دارهای هنری در ارتلاط با آئیا شینتو دی بر پایی آنیمیسم و یلیعت پرستی استوار است ،معماری آنها را متأخر نموده
است()Merton, 1977ت
جغرافیای طبیعی و خصوصیات اقلیمی
استان رراسان شماعی با مساحتی حدود  11273دیلومتر مربع از  7شهرستان ب نورد (مردز استان) ،شیروان ،اسفرایا،
مانی و سملقان ،جاجری ،فاروج و گرمی تشکیل شده است ت استان رراسان شماعی از ندر مویعیت ریاضی بیا مدارهای
 90درجی و  97دییقی تا  91درجی و  12دییقی شماعی و بیا نوف اعنهارهای  55درجی و  59دییقی تا  51درجی و 92
دییقی شریی یرار داردت از ندر مویعیت نسلی ایا استان از جهت شمال بی جمهوری تردمنستان ،از جنوو و شر بی
استان رراسان رضوی ،از سمت غرو بی استان گلستان و از سمت جنوو غربی بی استان سمنان محدود می
شود(جغرافیای یلیعی استان)ت
هر ددای از ایلیم های آو و هوایی یراحی معماری مربوط بی رود را یلب می دند دی در ایا رورت باعث بهلود
شرایط سارتمان می شودت استان رراسان شماعی دارای تنوع آو و هوایی استت بی دعیل گسترش نواحی دوهستانی،
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آو و هوای آن اغلب معتدل دوهستانی استت یسمت هایی از جنوو استان بی دعیل م اورت با دویر مردزی از آو
و هوای بیابانی و نیمی بیابانی و یسمت های مرتفع آن ،از آو و هوای سرد دوهستانی برروردار استت
مناقی ب نورد عموما متاخر از دو توده هوایی سرد سیری از سمت شمال و گری مدیترانی ای رزری از سمت غرو می
باشد بر اخر بر رورد ایا دو توده هوایی با هم بی ویگه در فول زمستان پدیده ای بارش بی رورت برز در منایق
مرتفع و تا حدودی بی همراه باران در منایق پست ،دشت های مناقی رورت می گیردت علیرغم سردی و رشکی توده
هوای سرد سیری ،توده هوایی رزری گری و مریوو می باشد()Golzar et al., 2015ت
مندور از یراحی ایلیمی یعنی یراحی دی بتواند ضما هماهنگی با محیط یلیعی پیرامون رود و بهره گیری هرچی
بیشتر از نیروی یلیعی موجود در محل تا حد امکان محیط یلیعی مناسلی برای استفاده دنندگان ای اد دند( Kasmai,

)2003ت
یافتهها
یافتههای توصیفی
ایا پگوهش از عحاظ هدز تحقیق داربردی و از نوع ادتشافی می باشدت از عحاظ روش دیفی و از نوع پیمایشی استت
روش جمع آوری ایالعات آمیختی (توریفی-تحلیلی) و با استفاده از ان ای مواحلی نیمی سارتاریافتی و استخراج از
اسناد و مدارک و ملانی ندری پگوهش و با استفاده از ندر متخووان و راحلندران می باشدت درایا تحقیق ،بنا بی
دویلی همچون:
 -2پیچیدگی موضوع و ناشنارتی بودن نسلیاش؛  -1شرایط راص راحبندران ،بی علت مشغلی پاسخگویان برای
شردت در مواحلی؛  -9دملود تحقیقات در زمینی شارصسازی و همچنیا فقدان تئوری جامع برای تدویا ملنا ندری
معیارهای ارزیابی ،استفاده از روش دیفی مناسبتر بی ندر میرسدت روشهای مختلف تحقیق دیفی بی رغم اشتراک در
پگوهش محور بودن ،پیشفرضهای مفتاونی دارند و در پی هدز جداگانیاندت
هر روشی در پگوهش دیفی بر درک راری از موضوع تحقیق رود ملتنی است؛ با ایا وجود نلاید روشهای دیفی
را مستقل از فرآیند تحقیق و موضوع مورد مااععی دانست؛ زیرا ایا روشها در چارچوو فرآیند تحقیق جای گرفتیاند
()Flick, 2008ت روشهای دیفی اساساً برای پردهبرداشتا از پدیدههایی دی دمتر شنارتی شدهاند و دیدن اینکی در پشت
آنها چی نهفتی است ،یا برای دسب نگاهی نو دربارهی آن چیزهایی دی میزان از آگاهی دربارهشان وجود دارد بی دار
گرفتی میشوند و نیز میتوانند جزئیات ظریفی از پدیدههایی دی ارائی آنها بی روشهای دمی مشکل است بی دست
دهند ()Strauss and Corbin, 2006ت
ایا پگوهش در پی بررسی نقش فرهنگ در داعلد معماری استان رراسان شماعی(شهرستان ب نورد) و شناسایی مهم
تریا شارص های فرهنگی تاخیرگذار در شکل سکونتگاه های فرهنگی رراسان شماعی ،می باشد انتخاو مشاردت
دنندگان در پگوهش حاضر از روش نمونیگیری هدفمند با روش گلوعی برفی استت حدتویف یا اشلاع درانتخاو
نمونیها جایی است دی دیگر در بیا مفاهیم ارائی شده توسط مواحلی شوندگان مفهوی جدیدی مشاهده نشودت
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مواحلی یکی از شیوههای دستیابی بی معرفت ندایمند است دی گونیهای مختلفی دارد و بی تناسب هر پگوهش ،از
نوعی مواحلی بهره گرفتی میشود()Mohammadpour, 1390: 142ت نتای حارل از ایا تحقیق در یراحی و بهلود
فضاهای مسکونی تاخیر گذاررواهد بود و رضایتمندی بیشتر سادنیا از فضای زندگی را فراهم می آوردت
توجی بی موضوع پگوهش حاضر از یو سو و ملتنی بودن راهلرد تحقیق بر گردآوری ایالعات از متخوویا،
مواحلیهای ایا پگوهش از نوع مواحلیهای نیمی ا سارتیافتی ،نیمیبستی و نیمیمندم هستند و رویکرد دلی حادم
بر آنها ،تردیلی از رویکردهای دمی و دیفی است ( Adapted from: Jenning, 2005: 101, quoted by

)Mohammadpour, 1390: 152ت
ت زیی و تحلیل داده ها در ایا پگوهش در بخش دیفی بی شرح ذیل است:
در بخش دیفی پس از ان ای «مواحلی عمقی» با نخلگان و متخوویا مربویی ،ایدای بی پیاده سازی محتوای مواحلی
ها نموده و با استفاده از ددگذاری باز ،محوری و گزینشی و تحلیل محتوا دی از توریف پرنوعی و سیرداستان بکار
رواهیم بردت در ایا بخش تو تو متا مواحلی ها بی دیت بررسی و جمالت دلیدی استخراج می شود و سپس با
توجی بی ابعاد ویگگی های آنها ،عملیات یلقی بندی و ارتواص دد رورت رواهد گرفتت بدیا رورت دی پس از
رواندن هر جملی ،یو دد ارتواری دی گویای آن مالب است ،بدان ارتواص رواهد یافت و بی یور دلی در مرحلی
ددگذاری باز ،متا مواحلی ها بی ددها تلدیل رواهدگردیدت دد گذاری محوری دومیا ساح از ددگذاری در ت زیی
و تحلیل داده می باشد دی پس از ددگذاری باز رورت رواهد گرفتت ددگذاری محوری م موعی رویی هایی برای
مقایسی یلقات و ای اد یلقات جدید براساس داده ها از یریق دشف روابط میان آنها می باشد دی در ایا پگوهش
مورد استفاده محقق یرار گرفتی استت
یافتههای تحلیلی
نتی ی تحلیل  1مواحلی با رلرگان حوزه مربویی در راستای واداوی نقش فرهنگ بر داعلد معماری در استان رراسان
شماعی :نمونی موردی دو یوی ترک و درمان شهرستان ب نورد مضمون توریفی 29 ،مضمون دد سازمان دهنده و در
نهایت 1 ،مضمون فراگیر استخراج گردیدت بدیا ترتیب دی با تحلیل متا هر مواحلی یاعاتی از هر مواحلی دی بی
پرسش های پگوهش پاسخ می دادند ،استخراج شدت
سپس با ظهور مضامیا پایی در هر مواحلی تالش شد با مقایسی مستمر آنها ،ایا ددها بر اساس شلاهت های مفهومی
در دستی های انتزاعی تری با عنوان مضامیا سازمان دهنده روشی بندی شوندت با پیشلرد گردآوری و تحلیل داده ها
نیز ایا مضامیا سازمان دهنده در ذیل چترهای مفهومی بزرگ تری با عنوان مضامیا فراگیر یلقی بندی شده و در
نهایت ،شلکی مضامیا را بی عنوان اعگوی نهایی تحقیق شکل دادندت
شکل  :1مضامین تحقیق
مضامیا پایی
 عدی جدایی گزینی عرری عمومی و رووری داعلد مسکونی
تردما ها
 عدو وجود حوار بوری و رفتاری در واحدمسکونی تردما ها

مضامیا سازمان دهنده

مضامیا فراگیر

 288فصلنامه علمي  -پژوهشي نگرشهای نو در جغرافیای انساني – سال دوازدهم ،شماره چهارم ،پاییز 1933

 عدی وجود دیوار و مانع در ورودی رانی تردما ها

تلفیق فضای عمومی و

 عدی تفکیو مهمان رانی از عرری زندگی شخوی و رانوادگی

رووری در داعلد

 نیمی محوور بودن فضای اتا نشیما و محل اجتماع اعضای رانی

مسکونی تردما ها

 عدی تفکیو واحدهای داعلد مسکونی در ایوای تردما

معماری برون گرا و درون

 عدی وجود فضای تفکیو شده و حائل بندی شده

گرا

 ارتلاط دیداری و حسی در داعلد مسادا تردما
 ایوان فضای ارتلاط با یلیعت و فضای عمومی
 ان ای فعاعیت های جمعی در ایوان
 وجود حوار و جدایی محدوده عمومی و رووری در منازل
عدی تدارل عرری عمومی

درمان ها
 وجود معماری بستی و درون گرا در رانی های درمان ها

و رووری در داعلد

 تقسیم بندی رانی بی اندرونی و بیرونی

مسکونی درمان ها

 درون گرا بودن رانی های درمان ها
 نداشتا ارتلاط بوری مستقیم با فضای رارج از رانی ویگگی
معماری درون گرا
 اهمیت حیاط در معماری درون گرا رانی های درمان ها
 وجو مانع بیا ورودی و مهمان رانی و جداسازی فضای عمومی و
رووری و رعایت ارل محرمیت در فرهنگ درمان
 تفکیو مهمان رانی از بخش ها رووری
 جدایی حریم های جنسیتی در داعلد مسکونی درمان
 تفکیو فضای اندرونی و بیرونی بر اساس نقش های جنسیتی

بازنمایی روابط و نقش

 تفکیو جنسیتی فضا بر اساس فعاعیت ها

های جنسیتی در داعلد

حفظ حریم رووری و

معماری درون گرا و برون

محرمیت بر ملنای فرهنگ

گرا

جنسیتی

 نقش معیشت و یلقی اجتماعی در فعاعیت زنان و ارتلاط دمتر آنان
با عرری عمومی
 دمرنگ بودن نقش جنسیت و محرمیت در مسادا تردما
 نمود اعگوی جنسیت-فضا و محرمیت-فضا در مسادا درمان
 رعایت ارل محرمیت در معماری درون گرا

تادید بر محرمیت در

 نقش فرهنگی حیاط در رعایت ارل محرمیت و جدایی فضای

معماری درون گرا

اندرون و رووری زنان با بیرون
 وجو مانع بیا ورودی و مهمان رانی و جداسازی فضای عمومی و
رووری و رعایت ارل محرمیت در فرهنگ درمان
Source: Research Findings, 2020
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نمودار  :2شبکه مضامین سازمان دهنده و فراگیر

Source: Research Findings, 2020

نتیجه گیری و دستاورد علمی پژوهشی
در پاسخ بی ایا پرسش فرهنگ چی نقشی در داعلد معماری استان رراسان شماعی شهرستان ب نورد دارد مهم تریا
شارص فرهنگی تاخیرگذار در شکل سکونتگاه های فرهنگی رراسان شماعی شهرستان ب نورد ددای است و بیشتریا
فضای تاخیرپذیر از فرهنگ در معماری ددای است با مرور ندای مند اسناد و پیشینی های موجود ،اینگونی می توان
نتی ی گرفت دی ویگگی های فرهنگی دو یوی مورد بررسی شامل نگرش مذهلی ،رفتارها ،عقاید ،فعاعیت های اجتماعی
و فرهنگی ،روابط و مناسلات فردی و اجتماعی تاخیرات راری بر داعلد بناها و واحدهای مسکونی در هر یوی داشتی
استت بیا ویگگی های فرهنگی دو یوی درمان و تردما (ندیر ویگگی های جنسیتی ،تعامالت اجتماعی و حریم و
محرمیت) و نوع سارتار داعلدی بناها ارتلاط تنگاتنگی وجود داردت ایا ویگگی های فرهنگی در هر یوی بر سارت و
چگونگی اجرای بنا های مسکونی یی سال ها اسکان ایا ایوای در ایا مناقی بی رورت سنت در میان آنان بایی مانده
است و حتی می توان گفت یرح ایا نوع سارتمان ها بی نوعی در سارتمان هایی دی امروزه بنا می شوند تا حدودی
تاخیر گذار استت اگر چی با گذشت زمان و ساعیان یوونی تا حدودی برری ویگگی های فرهنگی ایا ایوای از جملی
شیوه های معیشتی و جنسیتی ایا ایوای در حال دمرنگ شدن است اما برری از ایا ویگگی ها و شارص های فرهنگی
ایوای مذدور را می توان نمونی ای از هنر سارت داعلد بنا ایا محدوده بی شمار آوردت
با مرور تحقیقات و مااععات اسنادی و همچنیا مشاهدات و مواحلی های ان ای شده با متخووان حوزه مربویی دو
یوی درمان و تردما در رابای با ویگگی های یومی و تاخیر آن بر داعلد سارتمان های عمومی و رانی های یدیمی
ب نورد ،می توان پایی شکل گیری یراحی داعلد بناها را با توجی بی نقش چشمگیر ویگگی هایی هم چون ویگگی های
جنسیتی ،حریم و محرمیت و ویگگی های معیشتی هر یوی بیان نمودت ایا شارص های فرهنگی توانستی تاخیرات رود
را بر داعلد بناهای ایا مناقی بگذارند و سارتار بناها را بی دو نوع درون گرا و برون گرا تلدیل نمایدت
همچنیا بی ایا نکتی می توان اشاره درد دی بازروانی ویگگی های فرهنگی ایا ایوای در معماری سنتی آنان می تواند
زمینی ای برای بی دارگیری روش ها و جزئیات سارت مسادا جدید در ایا مناقی بشمار آوردت محرمیت بی عنوان
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یکی از شارص های مورد بررسی در ایا پگوهش از ارول اساسی حادم بر مناسلات و تعامالت میان افراد در هر یوی
است دی تاخیرات آن در سارتار داعلدی معماری سنتی در ایا ایوای غیر یابل دتمان است و معماری بی عنوان داعلد
اندیشی همواره ابزاری برای بروز نگرش و اندیشی های هر یوی استت شکل گیری اندرونی ها و بیرونی ها ،درونگرایی
و مردزگرایی همی نشأت گرفتی از ارول جهان بینای ماردی هر یوی و ملتی بوده است و حفظ محرمیت و سلسلی
مراتب در فضاهای رووری در معماری هر یوی دامال بای چاشم مای راوردت اهمیت محرمیت و حفظ حرمات در
نگرش های یوی درمان موجاب شاده باود دای بارایمردان و زنان ،دو دوبی جداگانی و با شکل های معیا بر روی
عنگی های در نوب گرددت دوبی ای دی ردای بم داشت مختص ماردان بود و دوبی ای دی ردای زیر داشت مختص
زنان است و ایا موضوع در سارتار رانی های درمان ها نمود بیشتری نسلت بی رانی های ایوای تردما داردت ایا
تمایز سلب می شد دی سادنان رانی و بی ویگه دسی دای بارای باازدردن در می رفت از ردای دوبی جنس مراجعی
دننده را تشخیص داده و برای روبرو شدن با او آمادگی نسلی پیدا دندت در رانی های ایوای تردما ایا مورد نمود
دمتری داشتی و بیشتر تادید شارص محرمیت بر موضوع امنیت و آزادی باز می گردد دی رعایت ایا ارل در میان
ایوای درمان شدید تر از ایوای تردما می باشدت در ایوای تردما حوزه عمومی و رووری رانی ها دمتر رعایت می
شده است و باععکس در ایوای درمان ایا موضوع تادید بیشتری داشتی اندت
همچنیا داعلد معماری بناها در هر دو یوی ،تحت تأخیر جنسیت دی واجد راستگاه های فرهنگی ،محیای ،اجتماعی،
آن یوی است شکل گرفتی؛ سیمایی دی با برونگرایی ایلیمی و درونگرایی فرهنگی همساز با ایلیم و فرهنگ نمایان شده
استت در رانی های یوی تردما فضاهای رووری بناها در یول روز می توانند با فضای عمومی تردیب یا تفکیو
شوند اما در ایوای درمان ایا موضوع دمتر شهود دارد و تنها در شرایط راص اتفا می افتدت همچنیا در بناهای
مسکونی درمان ها اتا میهمان در نزدیکی ورودی یرار دارد و میهمان بدون ورود بی حریم رووری وارد اتا
میهمان می شود اما در ایوای تردما ایا عرری ها هم پیوندی بیشتری با یکدیگر دارندت همچنیا در زمینی شیوه های
معیشتی تفاوت های بارزی بیا دو یوی وجود داردت همکاری زنان و مردان در ایوای تردما در تامیا معیشت اروو از
نوع هملستگی و تعاملی می باشد دی اخرات آن در داعلد بنا بی گونی ای است دی من ر بی داهش حوارهای جنسیتی در
درون و بیرون داعلد بناهای مسکونی می گردد و نمونی بارز آن ایوان است دی عنور ارتلایی فضاهای رووری و
عمومی است و مهمان رانی نیز در ارتلاط مستقیم با عرری های عمومی است دی در نتی ی داهش نقش و محدودیت
های جنسیتی و دمرنگ شدن موضوع محرمیت می باشدت در ایوای درمان داررانگی مختص زنان است و عرری های
عمومی منحور بی مردان و بی نوعی شیوه معیشتی تو جنسیتی یا تفکیو جنسیتی را می توان مشاهده درد دی نمود
آن در داعلد بناهای مسکونی نیز مشهود است و من ر بی جدایی فضاهای رووری از عمومی می گردد همچون نشیما
رووری دی ارتلاط غیر مستقیم با عرری رارجی دارد و بحث ویگگی ها و نقش های جنسیتی در آن پر رنگ تر و
محرمیت نیز دامال نمایان استت
جدول  :2تحلیل شاخصهای فرهنگی بر اساس اولویتها
اعویت

ارزشها و

ویگگی

هن ارهای

نمادیا

اعگوهای رفتاری و فعاعیت ها

بیان داعلدی
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فرهنگی
اجتماعی
محرمیت-

تردما :دمرنگ بودن ارزش های

تردما :عدی وجود سلسلی مراتب فضاایی عمومی

جنسیت

محرمیت-فضا ،فعاعیت زن در بیرون

و رووری ،عدی تفکیو فضاهای دارل رانی از

فضای رانی ،ادغای فعاعیت های

جملی میهمان رانی و مالخ از سایر یسمت های

اعویت
اول

اعویت
دوی

ح او در روزمره و اجتماعی و مهمانی ها ،عدی

رانی ،عدی جدایی حریم اندرونی و بیرونی،

زنان تحت

محدودیت در رروج از رانی

آشپزرانی باز

تاخیر نقش

درمان  :فعاعیت زن در حریم

درمان  :وجود سلسلی مراتب فضایی عمومی و

پر رنگ

رووری و اندرون و محفوظ از

رووری -جدایی دامل حریم اندرونی و بیرونی

محری و

دید ،عدی تدارل فعاعیت های روزمره

در بیشتر رانای هاا و وجاود فضاای محری حیاط

محرمیت

با فعاعیت اجتماعی ،محدودیت در

جهت ان ای فعاعیت هایی ندیر شست و شوی

رروج از منزل ،پر رنگ بودن بحث

وتتت -آشپزرانی بستی -پیش بینی یو اتا ویگه

جنسیت-فضا و محرمیت –فضا در

مهمان و ورودی م زا برای آن از فضاای هشاتی

ایا ارزشهای ایا یوی

یا داون برای اینکی مهمان دارل رحا رانی نشود

معیشت و

تردما :نوع معیشت تعاملی زنان و

تردما :ادغای فضای اتا های ،پیوند مهمان رانی

سارتار

مردان ،مشاردت زنان در امرار معاش،

و دیگر فضاها های رانی ،باز بودن فضای مالخ،

روابط در

معیشت:

نوع رانواده گسترده و تعاملی ،تامیا

ان ای پخت پز در ایوان و فضاهای باز ،ان ای امور

رانواده

دشاورزی،

نیرو برای توعید ،برتری حریم جمعی

روزمره بوورت مشاردتی در حیاط و فضاهای

دامداری،

و مشاردتی بی فردی ،نوع روابط

برونی(عمومی) ،وجود نداشتا اتا م زا برای

دامپروری

اجتماعی مشاردتی و ارتلاط یوی

افاراد یاا عملکارد رااص مثال اتاا نهاار

سارتار

همسایگی و محاادود نشااادن

روری و رواو انفرادی ،همکاری در فعاعیت های

رانواده

دیاااد و بازدیدها بای مهماانی هاای

معیشتی توسط زنان همچون دامداری ،ریسندگی و

تعاونی و

فامیلی

فرش بافی ،ایوان ورودی بی عنوان فضایی برای
فعاعیت های دیداری یا رفت و آمادهای ساده

تعاملی

روزمره با همسایگان و رویشاوندان
درمان  :نوع معیشت هملستگی تو

درمان  :یراحی ورودی و داون و هشتی جهت

جنسیتی ،عدی مشاردت زنان در امرار

جداسازی حریم عمومی و رووری ،تفکیو

معاش ،جدایی فعاعیت های زنان از

فضای اتا ها ،جداسازی مهمان رانی از دیگر

مردان ،تفکیو فضای درون

فضاها های رانی ،محوور بودن فضای مالخ،

(رووری) و بیرون (عمومی)،

ان ای پخت پز در مالخ و عدی ان ای آن در فضای

تعامالت اجتماعی از نوع بستی

بیرون و عمومی ،وجود اتا م زا برای افاراد یاا
عملکارد رااص مثال اتاا مهمانی ،اتا نشیما
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 همکاری محدود در فعاعیت های معیشتی،وتتت
توسط زنان
 سکونت چندیا رانوار در هر واحد:تردما

، پیوندهای محکم رانوادگی:تردما

زندگی

روابط جمعی

 ایوان یو فضای عمومی است دی در،مسکونی

زندگی دستی جمعی در واحدهای

بوورت

و پیوند

اعویت

 ارتلاط نزدیو،ارتیار دلیی رانوارها یرار دارد

 هملستگی باوی افراد یو،مسکونی

جمعی در

رانوادگی

سوی

رانوارهای مختلف در دارل واحد مسکونی و

 تعامالت، روابط عشیرتی،رانواده

یاعب

عدی تفکیو فضاها در داعلد مسکونیف عدی وجود

اجتماعی باز

رانواده

هشتی و داون

های
گسترده

 تفکیو، سکونت یو رانوار در هر واحد: درمان

، پیوندهای رانوادگی محکم: درمان

در دنار

، هشتی و داون، وجود ورودی،فضاها از یکدیگر

محدود بودن گستره زندگی بوورت

یکدیگر

مالخ محوور شده

 تعامالت اجتماعی بستی تر،جمعی
Source: Research Findings, 2020
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