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As the basis for the formation of settlements, culture has long been directly and 
indirectly affecting various dimensions of the city. Each building and each space 
in its specific situation and time is the narrator of the specific culture of the people 
of its region. The main purpose of designing spaces in the city is to create places 
that are in harmony with the needs, behavior, expectations and quality needs of 
their users, and this will be achieved only when is based on recognizing the 
characteristics of the users, (their culture) so it would be able to meet their needs. 
Also, considering that behavior and environment cannot be separated from each 
other and behavior is formed in the context of the environment, therefore, it is not 
possible to do a successful design without considering how humans and the 
environment interact. Therefore, in this research, we will first identify the various 
concepts and dimensions of culture, then by discovering these ideas, we will 
explain the cultural principles affecting urban design in physical and spatial 
dimensions. Finally, by exploring the concepts obtained in the case study, we 
introduce its examples. The method of the present research is based on an applied 
purpose and in terms of its nature is descriptive-analytical. The data required for 
the research were collected through library study and field survey. The purpose of 
this study is to find cultural principles and ideas that can be used in urban design 
of neighborhoods. The research results introduce the cultural principles affecting 
the body and space in the design of the neighborhood. Among the most important 
cases of these principles can be: considering the cultural pattern in functional 
interventions and uses, considering local traditions and events in the design of 
neighborhood urban spaces, paying attention to local colors, patterns and designs 
in the region Landscaping and etc. 
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 پژوهشی مقالۀ    
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 1399/ 03/ 17 :رشیپذ
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طور مستقیم و غیرمستقیم بر ابعاد مختلف ها از دیرباز به دهی به سکونتگاه عنوان اساس شکل فرهنگ به 
راوي فرهنگ هر بنا و هر فضایی در موقعیت خاص و زمان خاص خود    کهي طور به شهر تأثیرگذار بوده و هست.  

در هماهنگی هایی است که مکان  هدف اصلی از طراحی فضاها در شهر، خلق خاص مردم منطقۀ خود است. 
نیازهاي با احتیاجات،   تنها زمانی محقق   موضوع باشد و این    کنندگان از فضا استفاده کیفی  رفتار، توقعات و 

نان آ   يها آنان باشد تا بتواند به خواسته   "فرهنگ "بهره بران یعنی    خصوصیات مبناي شناخت  خواهد شد که بر 
توان رفتار و محیط را از یکدیگر جدا دانست و رفتار در بستر محیط نمی   نکه ی ا ه و نیز با توجه ب   پاسخ دهد 
لذا   طراحی موفقی انجام داد.   ، تعامل انسان و محیط   ی توان بدون توجه به چگونگ گیرد، درنتیجه نمی شکل می 

هاي آن، پردازیم سپس با کشف انگاره می پژوهش ابتدا به شناخت مفاهیم و ابعاد گوناگون فرهنگ    نی در ا
با کاووش   ت یدرنهابر طراحی شهري در بعد کالبدي و فضایی را تبیین خواهیم نمود.    رگذاری تأث اصول فرهنگی  

اساس پژوهش حاضر بر   روشنماییم.  در نمونه موردي پژوهش، مصادیق آن را معرفی می   آمدهدست به مفاهیم  
مطالعۀ   روشپژوهش به  ازیموردن   يها است. داده   یل ی تحل - ی ف یآن توص   تی ه لحاظ ما هست و به   يهدف کاربرد 

 یفرهنگ   يها اصول و انگاره   افتنی پژوهش    نیاست. هدف از ا   شدهي آور جمع   یدان یبرداشت م   و   يا کتابخانه 
 ی بر کالبد و فضا در طراح   رگذار ی تأث   یفرهنگ   اصولپژوهش    ج یست. نتااها  محله   يشهر   ی استفاده در طراح قابل 

 مداخالت  در   ی فرهنگ   ي توجه به الگو  توان، ی اصول م   ن یموارد ا  ن یتر . ازجمله مهم د ینما ی م   یمحله را معرف 
 به توجهمحله،  يشهر  ي فضاها  ی در طراح  ی بوم  ي دادها ی ها و رودر نظر گرفتن سنت  ها،ي کاربر   و  يعملکرد 

 ... اشاره نمود.  و   يمنظرساز   در  منطقه   ی بوم  ي ها طرح   و   نقوش ها، رنگ 
 

 ی خی تار بافت  ،يشهر یطراح ،یفرهنگ ي هاانگاره بجنورد، فرهنگ،  :هادواژهیکل
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 مقدمه 

عنوان میراثی ارزشمند و معرف هویت  تاریخی به   ي ها بافت 
طرفی   از  هستند.  مواجه  متعددي  مسائل  با  امروزه  شهر، 

شهرها از دیدگاه فرهنگی   قدیمی  شناسی وضع موجود بافت آسیب 
کالبدي   ساختار  به  تنها  فرسودگی  دلیل  که  دهد می  نشان  اجتماعی 

توجهی  بی   . ) Naderian, 2016, P. 87(  شود نمی  محدود  ها آن 
سازهاي  و زمینه فرهنگی، تاریخی در مداخالت معاصر و ساخت به 

از  یکی  پ مهم   اخیر  مسائل  بافت   ي شرو یترین  که این  هاست 
 نماید.هویت یک شهر و اجتماع را تهدید می 

اصول   لذا   گونهن ی ا   ي ز ی ر برنامه   و  ی طراح   ي برا   ی کشف 
 یبوم  خاصفرهنگ    با  وند یو ارزشمند در پ   تی با هو   يها محله 

ز   ،منطقه   آن  حدود  ن   مانده  مغفول   ياد یتا  و   ازمندی است 
ب  به   ي شتر ی مطالعات  وچه  شناخت   یفرهنگ  ي ها ی ژگ ی لحاظ 

کار بستن آن در ابعاد نحوة به   لحاظ خاص هر منطقه، و چه به 
 یم ی مراکز قد   ن ی چن   يفرد و کارا برا طور منحصربه به   يکالبد 
 ست.ا   یخ ی و تار 

از  یکی  در  فنّاور  پیشرفت  پیامدهاي  همچنین  ي 
 مختلف  نقاط  در  معماري  یکنواخت شدن  و  ، یکسان وساز ساخت 

 بافت  ها، ساختمان  شکل  ن ی ازا ش ی پ  که ی درحال است.   کشور 

هاي  ذوق  و  فرهنگی  هاي ویژگی  گویاي  شهر  و ساختار  ها محله 
 شده ف ی تعر  ي طوري فّناور  سیستم  بود، زیرا  ها آن  ساکنان  بومی 

فرهنگی خصیصه  برابر  در  که  است   حساسیت  محلی  و  هاي 

 . ) Jaferi & Mahdavi Pour, 2013, P. 52( باشد   نداشته  چندانی 
 به  اهمیت دادن،  هاي قدیمی محله   ویژة   جوهرةهمچنین  

از  آن  را   جنبۀ از    ، سازدمی   ناگزیر  گوناگون   هايجنبه ها 
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از   ،است   مردم   سکونت   موقعیت براي   برترین   چراکه   ، اقتصادي
هویت شهر   گاهتجلی و    کنونی شهر    مبدأ   چراکهفرهنگی    جنبۀ 

و   اجتماع  محلتواند  می   ، زیرا اجتماعی  جنبۀ است، از    معاصر
باشدها یی گردهما  اجتماعی  از    ي  چرا   جنبۀ و  که کالبدي 

را ارزش   همچنان  کهن  معماري  و  شهرسازي  از  زیادي  هاي 
 .  )Zaali, et al., 2016, P. 40( حفظ کرده است 

امروزه   برنامه متأسفانه  موردتوجه  طراحان   زان ی ر آنچه  و 
ابعاد   ي مرکز   ي ها محدوده   ي ها پروژه  دارد، صرفاً  قرار  شهرها 
هست و ابعاد   یست ی و مدرن   یتفکر غرب  يمبنا موضوع بر   يکالبد 
اجتماع   ی فرهنگ  ،ی انسان همچن   یو   یزندگ  ي الگو   ن ی و 

امر خسارات   ن ی و ا   ، در آن مغفول مانده است   یاسالم _ی ران ی ا 
فرهنگ   یتی هو   کرةی پ بر   ي ر ی ناپذ  جبران  با   یو  شهرها 

ا   ي ها نه ی ش ی پ  نوع   د ینما ی م   جاد ی ارزشمند  باعث  انقطاع   ی و 
در   يکرد ی رو   د یبا   نی . بنابرا گردد ی در مراکز شهرها م  یخ ی تار 

 يکالبد   ي ها ی ژگی ها اتخاذ کرد که عالوه بر وبافت   ن ی ارتباط با ا
و   یشناخت یی با ی ز   ،ی فرهنگ  ، یاجتماع   ،ي اقتصاد   يها ی ژگی به و 
 داشته باشد.   ي ا ژه ی توجه و  زی ... ن 

 ابعادبه  مرمتی  اقدام  هرگونه  در  که  است  ضروري  درنتیجه 
و  فرهنگی،   ازجمله گوناگونی   هاي بافت  هویتی  اجتماعی 

 کالبدي  ابعاد  و  ابعاد  این  بین  مناسب  ارتباطی  و  اندیشید  قدیمی 

 کیفیت  ارتقاء غایی هدف   به  بتوان  تا کرد  برقرار  شهر فضایی 

 براي  مناسب  شهري  فضاي  تا افت یدست  معاصر  زندگی شهري 

 . )Naderian, 2016, P. 87(  شود  تولید  مردم  اجتماعی تعامالت 
  ی توجه ی سبب ب به   ز ی پژوهش ن   ن ی موردمطالعه ما در ا   محله 

گشته و مالکان و    ت ی ف ی نوع تنزل ک   ن ی دچار ا   ، ي شهر   ت ی ر ی مد 
ازدست   ی م ی قد   ن ی ساکن  را  و  خود  مهاجران  مقصد  و  داده 
درشت    ي وسازها ساخت   ز ی و ن   ، درآمد شده است کم   نان ی نش اجاره 

  محله   ی و اجتماع   ی فرهنگ   ت ی هو   ، ی خ ی بافت تار   ن ی در ا   اس ی مق 
تضع  ک   ف ی را  و  کرده    ی ط ی مح   ي ها ت ی ف ی نموده  رکود  دچار  را 
 . د ی نما ی م   ي موضوع ضرور   ن ی ا   پرداختن به   رو ن ی ازا   است. 

 شهري  طراحی  و  جامعه  ساخت  زیربناي  عنوان به  فرهنگ 

کانون  در  همواره  ها انسان  براي فضا  تولید  هنر  و  علم  عنوان به 
 انسان  شناخت که یی ازآنجا   ،اند بوده  مختلف  علوم  توجه 

 دارد،  بستگی  کرده  رشد  آن  در  اجتماعی که  در  او  رفتارهاي به 

 اي، جامعه  هر  در  انسان  رفتار  کننده ن یی تب  عنوان به  فرهنگ  لذا 

زمینه  در  اساسی  نقش   ,Pourjafar( د ینما ی م ایفا  این 

Rafiean, ArbabZadegan, 2016, P. 181( ي ها . در فرهنگ
 ساختن کالبد در و    وجود دارد تجارب حسی مختلفی  ،  مختلف 

فرهنگی،   است هر  متفاوت  یکدیگر  با  تجارب،  این  از  .  ناشی 
انتخاب  از    ي است نمود   هایی شهرسازي و معماري با چنین تفاوت 

 ,KhakPour & Sheikh Mehdi(  همین تجارب حسی متفاوت 

ارزش   کمک به مردم  .  ) 2011 مجموعه  یعنی  باورها،  فرهنگ  ها، 
نظام جهان  و  به ها بینی  مشترك  نمادي  معنی  ي  خود  محیط 

 ,Rapoport( کنند  تبدیل می   مکان   به دهند و فضاي خالی را  می 

1977, P. 6 (  و انسانی  خصوصیات  درك  مکان  نظریۀ  اساس   .
یابد  فرهنگی فضاي کالبدي است. وقتی فضا محتواي فرهنگی می 

  ). Feyzi & EsmaeilDokht, 2015, P. 190( شود  مکان نامیده می 
هر بنا و هر فضایی در موقعیت خاص و زمان خاص خود    جه ی درنت 

   راوي فرهنگ خاص مردم منطقۀ خود است. 
فرهنگ - اجتماعی  انی گر زمینه   که  معتقدند  فرهنگی 

بازتابی از   شده ساخته آفریند که شکل  مجموعه قواعدي را می 
 . )Feyzi & EsmaeilDokht, 2015, P. 190 (آن است  

، ارتقاء کیفیات  شهري دانیم تنها هدف طراحی  همچنین می 
شناسانه  با    ي زیبایی  حوزه  این  متخصصین  بلکه  نیست  آن 

  ی ده حل، سعی دارند عالوه بر پاسخ شناسایی مسئله و ارائۀ راه 
نیازهاي کیفی و کمی کاربران، محیطی زیبا را نیز براي آنان  به 

آورند  از طراحی فضاها در شهر،    ، فراهم  اصلی  درنتیجه هدف 
مکان  که    یی ها خلق  احتیاجات،  است  با  هماهنگی  رفتار،  در 

باشد، و این    کنندگان از فضا استفاده توقعات و نیازهاي کیفی  
بر   موضوع  که  شد  خواهد  محقق  زمانی  شناخت  تنها  مبناي 

یعنی    خصوصیات  بران  ب   "فرهنگ "بهره  تا  باشد  تواند  آنان 
  توان ی اینکه نم و نیز با توجه به   ، آنان پاسخ دهد   هاي خواسته به 

رفتار و محیط را از یکدیگر جدا دانست و رفتار در بستر محیط  
چگونگی تعامل  بدون توجه به   توان ی ، درنتیجه نم رد ی گ ی شکل م 

 انسان و محیط طراحی موفقی انجام داد.  
 ر ی ناپذیی جدا  جزئی مانند  همیشه  ،نمودهاي آن  و فرهنگ 

شهر  با  هر  و  آمده   حساببه  از   خود،  خاص فرهنگ  شهري 

می  است شناسایی  شهرها   . )Naderian, 2016, P. 88(   شده 
  ).Habib, 2009, P. 92( خود نیز مصنوعات فرهنگی هستند 

فضا و مکان   ي ر ی گ فرهنگ واجد ارزش است و در شکل   رو ن ی ازا 
 خواهد بود.  رگذار ی بسیار تأث 

Poordeihimi  )2011, P. 3(   نظري ی  مفهومرا    فرهنگ 

دارد که ، داندمی  اذعان  بودن  به  همیشه  متخصصین  و   مهم 

در  هرگز  اما  ، اشاره دارند ساخت انسان  هاي محیط  در  فرهنگ 
 هاي محیط  بر  آن  اثرگذاري  نحوة  یا  فرهنگ  چیستی رابطه با 

نکرده   وضوح به  مصنوع   مفهوم  طبیعت  چراکه  ، اندصحبت 
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. است نگرفته  قرار کنکاش    مورد  و  نگردیده  کامًال آشکار  فرهنگ 
یک   عنوان به تواند  اگر جوانب گوناگون فرهنگ آشکار گردد، می 

به   ابزار  محیطی  طراحی  قبولی   دركقابل شکل  در  قابل  و 
 د.ر ی قرارگ  مورداستفاده

ایران، شهر   تاریخ شهرسازي  کالبدي  تجلی   عنوان به در  گاه 
اقتصادي،   اجتماعی،  نیروهاي  عرصه همایش  و  انسانی  نیازهاي 

ها به تبعیت از تحوالت بطئی زندگی  سیاسی و اقلیمی، تا قرن 
انسانی و ایستایی و سکون نسبی در همه شئون زندگی اجتماعی،  

ها و نامالیمات  این فرصت طوالنی را در اختیار داشت که با تنش 
ها  هاي سازگاري، تطابق و تفوق بر آن رو شده و راه ها روب و تعارض 
ي  ها تفاوت نظیري را علیرغم  یکپارچگی بی   ب ی ترت ن ی ا به را بیابد و  

رخ بکشد. شهر ایرانی در مسیر این تکامل و  بارز عناصر شهري به 
شاخصه  برخی  به  وفاداري  ضمن  تدریجی،  خود،  تعامل  هاي 

اي که  . تجلی حقیقت بینش اسالمی را در خود متجلی ساخت 
هایی از مفهوم تداوم تاریخی دانست. مفهومی  توان آن را نشانه می 

که فضا را از یک معناي مادي به یک مفهوم غیرمادي و هویتی  
هاي  رسوخ ارزش   منجر به نماید. ظهور اسالم در ایران،  تبدیل می 

و   غنی  فرهنگی  پیشینۀ  گردید.  ایران  فرهنگ  در  جدیدي 
ان، نقطۀ اوج هنر اسالمی را نصیب ایشان  هاي ویژة ایرانی خصلت 

نمود. فرآیند جذب فرهنگی در معماري و شهرسازي رخ نمایاند  
 و شهر ایرانی پس از ظهور اسالم، در استحاله ناشی از پذیرش 

 

 . ) Mortezaie, 2007, P. 130( بینی جدید، شکل گرفت  جهان   
باهدف    پژوهش  نی ا   راستا  نی ا   در  و   افتنیرا  اصول 
طراح قابل   ی فرهنگ  ي ا هانگاره  در  ها محله   ي شهر   ی استفاده 
به   می داد  انجام وو  نمونه،   نی ساکن   یفرهنگ  يها ی ژگ ی عنوان 

 .م یموردمطالعه قرارداد   را توپ بجنورد  - يمحلۀ پا 
 

 روش تحقیق 
بر  حاضر  پژوهش  کاربردي  روش  هدف  و   هستاساس 

 ازی موردن هاي  تحلیلی است. داده - لحاظ ماهیت آن توصیفی به 
و در بخش   شده ي آور جمع اي  روش مطالعۀ کتابخانه پژوهش به 

کتابخانه  روش  بر  عالوه  موردي،  برداشت نمونۀ  روش  از  اي، 
مطالعۀ . در این پژوهش ابتدا به شده است استفاده میدانی نیز  

با  سپس  پرداختیم،  آن  گوناگون  ابعاد  شناختن  و  فرهنگ 
در   ل ی وتحل ه ی تجز  نمودن  کاووش  و  فرهنگ  گوناگون  ابعاد 

بر بعد کالبدي و   رگذار ی تأث ها و اصول فرهنگی  مفاهیم، انگاره 
و    محله  بافت  یطراح فضایی   کردیم  تبیین  ي مطالعه  با را 

ها ، انگاره مطالعه  مورد گون فرهنگ در نمونۀ  مصادیق ابعاد گونا
نمونه در دو   عنوان به یی را و فضا  يکالبد   ابعادبر   مؤثر و اصول  

زمینۀ فرهنگی تبیین نمودیم. همچنین دو بعد از ابعاد فرهنگ 
 .می قراردادرا در نمونۀ موردي پژوهش مورد کاووش  

  دهد: ، فرآیند انجام پژوهش را نشان می1شکل 
 

 

 
 (نگارندگان) پژوهش انجام  ندیفرآ گرام ید .1 شکل
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 ي نظر   یمبان
 فرهنگ  مفهوم

فرهنگ   ی  عنوانبه حضور  از  که  در    سوک عاملی  ریشه 
ها و باورهاي  تاریخ دارد، و از سوي دیگر با آرزوها، خواسته 

ویژگی    ختهیآمدرهمها  انسان نوعی  براي    فردمنحصربهو  را 
انسانی شکل می ازلی داردهر اجتماع   ,Lotfi( دهد، بُعدي 

2010, P. 48 .( 
به فرهنگ  میاصطالح  وسیع  تبیین مفهوم  براي  تواند 

جنبه  شکلتمام  خاص  بههاي  زندگی  یک  از  یا  ی  رود،  کار 
ارزشدقیق نظام  بر  شکل  تر  این  در  که  کند  داللت  هایی 

فرهنگ  )Tavassoli, 2000, P. 35( اندنهفتهزندگی   واژه   .
ارزش به زندگی،  متمایز  در شیوه  رایج  مشترك  معانی  و  ها 

ها، طبقات  هاي مختلف ملتهاي مختلف تاریخی و گروهدوره
دارد.    ها فرهنگخردهاجتماعی،   فرهنگ طورکلبهاشاره  ی 

ها معانی در  آن   واسطهبههایی است که  اي از کنشمجموعه 
مبادله می و  تولید   ,Bocock, 2007( شوندقالب یک گروه 

PP. 40-41(    همچنینRapoport  )1977 ها  ) مجموعۀ ارزش
و هنجارها را «فرهنگ» خوانده که در قالب اعتقادات، هنر،  

قانون،   سمبل   ورسومآداباخالق،  ظاهر  و  مشترك  هاي 
 گردد. می

Edward Burnett Tylor    اي پیچیده  مجموعۀفرهنگ را
هرآن  ها، هنرها، باورها، قوانین، اخالقیات، عادات و  از دانش

فرد    چه خویش  عضوي    عنوانبهکه  جامعۀ  از  جامعه،  از 
). همچنین Tylor, 1924, P. 1( کندتعریف می  ردیگیفرام

 آن به  اشارهواژة فرهنگ را در    2و جان راسکین  1ماتیو آرنولد
هنري   متعالی  مخاطبانشان  می  کاربهآثار  براي  که  برند 

آموزنده، سازنده و اصالحگر باشند و باعث پیشرفت اشخاص  
  Alexander, 1973, P. 201(  .Philip Daniel Smith(شوند  

نقل می در    4و کالك هون  3کند که کروبردر کتاب خود 
را  فرهنگ  از  اصلی  درك  شش  فرهنگ،  معانی  مطالعۀ 

 کنند: مشخص می

ف .۱ توصیفی:  نظر یک کلیت    عنوان بهرهنگ  تعاریف    در 
 سازد. شود که کل زندگی اجتماعی را میگرفته می

میراثی   .۲ فرهنگ  تاریخی:  نظرتعاریف  گرفته    در 
  افتهی انتقالها  شود که در طول تاریخ توسط نسلمی

 .است
به .۳ تعاریف  این  هنجاري:  زندگی  شیوه تعاریف  هاي 

 .پردازندمی قواعداجتماعی و  
فرهنگ  شناختروان تعاریف   .۴ نقش  بر  تعاریف  این  ی: 

 .کنندمی دیتأکحالّل مشکالت  عنوانبه
به .۵ تعاریف  این  ساختاري:  و  تعاریف  متداخل  روابط 

پذیر فرهنگ اشاره هاي تفکیکیافته و جنبه سازمان
 .دارند

به تعار .۶ توجه  با  را  فرهنگ  ژنتیکی:  چگونه  یف  اینکه 
به  آمدهدستبه چگونه  مییا  ادامه  دهد  حیات 

 .)Smith, 1964, PP. 15-16( پردازندمی
Montgomery  )1990  (فرهنگ   از  استفادهبه  پرداختن  در 

  یکی   را  5فرهنگ  شهري،  ریزيبرنامه  و   شهري  هايسیاست  در
عنوان به  را  آن  و  دانسته  انگلیسی  در  کلمات  دشوارترین  از

 روش   یک  محصول،  یک  نیز  و  فرآیند  یک  پیچیده،  موجودیتی
  بیان   مصرف  حالت  یک   نیز  و   تولید   از  حالت   یک   زندگی، 

 تعریفبه   اياشاره  فرهنگ،  بحثبه   پرداختن  در  وي.  داردمی
  و   معانی  که  زندگی  از  خاص  شیوة  یک":  کندمی  ویلیامز
  در   بلکه  یادگیري،  و  هنر  درتنها  نه  را  مشخصی  هايارزش 
 است  عقیده   این  بر  وي  ". داردمی  بیان  نهادي  و  عادي  رفتار

  شود،می  ايگسترده  طیف شامل   فرهنگ  از  ویلیام   تعریف  که
  با  کنند،می  صحبت  خورند،می  غذا  مردم   که  ايشیوه ازجمله  
  خود   فراغتاوقات    روند، می  سرکار  کنند،می  مالقات  دیگران

 کنند. می ریزيبرنامه را خود تعطیالت و  گذرانندمی را
Ashouri  )1978  در فرهنگ    بیان )    ف یتعار  بهمفهوم 

هاي  نظران مختلف در این زمینه در دوره از صاحب  شدهارائه 
 ): 1کند (جدول زمانی متفاوت اشاره می

 
 ) Ashouri  1978فرهنگ (نگارنده برگرفته از  یحیتشر يهاف یتعر .1 جدول

 ي دیکل نکات میمفاه نظر صاحب

 م) 1871( لوریت
  ات،ی هنر، قانون، اخالق ن،ی شامل دانش، د  یتافتگدرهم تیکل

  يهمچون عضو یکه آدم یو عادات ییورسوم و هرگونه توانا آداب
 .آوردیآمده مدستاز جامعه به

 ی از ابعاد اجتماع گانه ی یتیکل

 
1 Matthew Arnold 
2 John Ruskin  
3 Kroeber 

4 Clock Hun 
5 Culture 
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 ي دیکل نکات میمفاه نظر صاحب

 1920 لسریو
آن، مانند زبان،   ي معنا نی تربه گسترده  یکردوکاره اجتماع یتمام

 ادب و آداب، صناعات، هنر و جز آن.  ت،ینظام مالک ،ییزناشو 
 ی اجتماع ياکر دوکاره یتمام شامل

 1928 کسونید

 .باورها  و رسوم   کِردوکارها، یِتمام مجموعۀ ) الف 
  ،یو اجتماع ینیها و کِردوکارها، نظام د) مجموعۀ فرآوردهب

ها را «تمدن»  قوم ... که بنابِ عادت، آن کی  ي رسوم و باورها
 .مینامیم

  تحت  کِردوکارها  و ها فرآورده مجموعۀ 
 تمدّن  عنوان

 1929 کتیبند
از   يهمچون عضو یکه آدم یعادات یاز تمام ي هاهمتافت تِیکل

 جامعه فراگرفته است. 
 همتافته از عادات  یتیکل

 1930 بوس

واحد   کی در  یعادات اجتماع ينمودها  یتمام رندة یدربرگ
که در آن   یگروه ریفرد، تحت تأث يهاواکنش زیو ن  یاجتماع

است که آن عادات    یکِردوکار انسان  ي هاو فرآورده د، یزیم
 اند. آن یِچگونگ کنندةنییتع

  ها،واکنش عادات، ي نمودها  شامل
 کِردوکار  يهافرآورده

 1933 لریه

  ، یزندگ ي هاراه و رسم  ،یفنون علم ،يفکر يها،نظام باورها
کردار که جامعه بدان سازمان   ي هاوهیش ی ها و تمامرسوم، سنت

که در اجتماع   ستییکِردوکارها ی فرهنگ شامل تمام ،بخشدیم
  یگروه اجتماع کی از  ا یو   ردیگیافراد شکل م  انی م) از روابط(

  از رفتار را که سرشتِ ی خاص يهاصورت ی ول شود،یآموخته م
 .شودیکرده است شامل نم  نییتع ش یاز پ یارث

  تحت کِردار يهاوهیش و يفکر يهانظام
  از حاصل  يرفتارها  يمنها جامعه، سازمان 

 ی ارث سرشتِ

 نتون یل
1936 

رفتار که   يعاد ي و الگوها یشرط یِعاطف يهاپاسخ تصورات،  کلِ
در آن   شیاند و کماب جامعه از راه آموزش کسب کرده ياعضا

 اند. مشترك

  يالگوها و  یعاطف يهاپاسخ تصورات،
 مشترك  و جامعه  از  شدهآموخته يرفتار

 1937ي لوو

  ،یعنی کند یکه فرد از جامعۀ خود کسب م ییزها یچ مجموعۀ 
  ییها شهیعادات خوردوخوراك و پ ، يهنر يهاباورها، رسوم، سنجه

از   یراثیصورت ماو، بلکه به ادیکه نه از راه کردوکارِ خود بن
  دهیبه او رس  ،یررسمیو غ  یوپرورش رسمگذشته، از راه آموزش

 است. 

 یراثیم کِردوکار  جامعه،  از  یاکتساب 

 1939 ویپانونس
ها،  و کاربردها، سازمان میاز نظام مفاه ي هاهمتافت تیکل
و   یستان یز  ،یجسمان  عتیها با طبکه بشر بدان یلیها و وسا مهارت

 .شودیخود روبرو م ي ازهای برآوردن ن  ي برا  يبشر
 ازها یرفع ن   يبرا یتیکل

 1944ی نؤسکیمال
  اتیخصوص  ،یمصرف يکاالها و ل یوسا از  مرکب ياکپارچهی تیکل

  و  باورها  و هاشهیپ و  تصورات گوناگون،  یاجتماع يهاگروه یاساس
 .يبشر رسوم 

و   اتیخصوص  ل،یاز وسا کپارچهی یتیکل
 تفکّرات 

 1946ی کل  و کالکن

بناها و   ها، یها، نقاشبشر: کتاب  ینندگیاز آفر ي اانباشته نۀیگنج
  ی چه انسان   ط،یدانش هماهنگ کردن خود با مح زیمانند آن، و ن 

و   نی د ،یاخالق  لیزبان، رسوم و نظام آداب، فضا ،یعیچه طب
 آمده است.  د یروزگاران پد   که باگذشتِ ستیو ناشا ست یاحکام شا 

 بشر   ینندگیآفر از  ي اانباشته نۀیگنج

 1947ی دنیب
  شۀیاند و احساس  رفتار،  فنون،  آموختۀ  يهاصورتبه دارد اشارت

  ي هاهدفبه  دنیرس يبرا که  یاجتماع ي نهادها و جامعه  در  افراد
 . کنندیم يهمکار مشترك

شده توسط افراد  آموخته يهاصورت
 باهدف مشترك 

 1948 کروبر

  عادات،] زی[ون  ،یعضالن   شدة آموزنده  و آموخته  يهاواکنش انبوه
 دهندةلیتشک ها آن از ی ناش رفتار و   هاارزش  و ها،شهیاند  فنون،
  هاستانسان يانحصار و ی اختصاص فرآوردة فرهنگ. است فرهنگ

 ) موجودات گرید از (  ها آن کنندة ممتاز  تیفیک و

 شده. آموخته يهاواکنش شامل
 . انسان به منحصر
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 ي دیکل نکات میمفاه نظر صاحب

 1948 تسیهرسکوو

  اءیشامل اش  يبشر  یزندگان  ی آن بخش از دستگاه کلدارد به اشاره
  ،یاجتماع يهاير یگساختۀ دست بشر، فنون، جهت يماد

  واسطۀ یاست که عواملِ ب  شده نییتع ي هاو هدف هادگاهید
 رفتار هستند.  کنندةنییتع

ها و  ها، ارزشباورها، رفتارها، دانش ی تمام نیاست مب یی بنا
... و سرانجام  کندیهر ملت را مشخص م ی زندگ وة یکه ش يمقاصد

و هر آنچه   کندیملت دارد، ازآنچه م ک یعبارت است از هرآن چه  
 . شدیاند یم

 ، رفتار  کنندةنییتع واسطۀیب  عواملِ
 .ملّت کی   شۀیاند  و عمل  ،ییدارا  :شامل

 
Nusbaumer    وMoulaert   )2004 اند، فرهنگ ) تأکید کرده

است   هم    طور به قادر  هم   ونددهنده ی پ   ک ی عنوان  به مؤثر  و 
شبکه به  عامل  ن   یاجتماع   ي بند عنوان  کرده،   يازها ی عمل 

و   یزندگ   ت ی ف ی مختلف را برآورده کند و ک   ی و اجتماع   ی انسان
. ) Nusbaumer, Moulaert, 2004, P. 833(  رفاه را ارتقاء دهد 

 یشبکه اجتماع   فی در تعر   یفرهنگ   ي گذار ه ی واقع نقش سرما به 
 شیافزا   ي گرفت. برا   ده یناد   توان ی در درون اجتماع را نم  د ی جد 
فرصت   ،ی اجتماع   ه ی سرما  ره ی ذخ  افراد  که  است   يها الزم 

برکنش   یمبتن   ي ها ت ی فعال   زی و ن   یو ارتباط   یمشارکت اجتماع 
ساز تا سبب   ابندی فرهنگ را در   يگر ی انج یم   ای  یمتقابل اجتماع 

گفت که بعد   توان ی م  ن ی شود. بنابرا   یاجتماع   يوندها ی پ   ت ی تقو 
ذخ   یفرهنگ   يها ت ی فعال   یی همگرا   یاجتماع   ۀ ی سرما   رةی در 

تا   اندشده ی طراح   یو اقدامات فرهنگ   هااست یگر س مؤثر است. ا 
 قی از طر   نی را ارتقاء دهند، بنابرا   یخاص، بعد ارتباط  یق ی طر به 

 تواند ی کنش متقابل، فرهنگ م  يها ماهرانه نظام   يکار دست 
مثل   ، ی اجتماع   ه ی از سرما  ی سهم مهم در انباشت نوع خاص  ک ی 

پ  هم  اجتماع   يوند ی انواع  اتصال  باشد  ،ی و   داشته 
  )Safdari, Pourjafar, Ranjbar, 2014, P. 29 .( 

 فرهنگخرده 
روش   یک ی   فرهنگ، خرده   کی فرهنگ    یی شناسا  ي ها از 

هاي یک کشور اعم از فرهنگ   يها فرهنگ کشور هست. خرده 
 یشناسی از اهمیت خاصاي در جامعه مذهبی و طبقه   ، یقوم 

 ،یزبان  يها گروه   ،ي ا له ی قب   ،ی قوم  يها برخوردار است فرهنگ 
کشور را که   ک ی موجود در    ي طبقات و قشرها   ، یمذهب   ، یشغل 

عقا  ارزش   د یدربردارنده  و  باورها  او  و  و   هاي دئولوژ ی ها 
س   ین ی د  يها ش ی گرا  اخالق  یاسی و  است،   ی نی مع   یو 

گو خرده  برا ندی فرهنگ  لر   ي .  فرهنگ  اعتبار به   ينمونه: 
شکل لباس، مراسم ازدواج و   ، ورسومآداب   ،ی شی گو   يها ی ژگی و 

 
6 Robert R. Bell 

خرده   کی   ره،ی غ  تلق نوع  کشورها شودی م   ی فرهنگ   ي. 
و اصفهان و   ز ی بزرگ مانند: تهران و تبر  يو شهرها   افته ی توسعه 

گروه  و  قشرها  بردارنده  در  با   نی مع   ی شغل  يها مشهد 
خرده   ی متفاوت  یاجتماع   ي برخوردها  پس  فرهنگ است. 

گوناگون   يها و ارزش   هنجارها به   ی شناساصطالحاً علم جامعه 
در  ی ول در داخل جامعه  ت یگروه اکثر   ي ها با هنجارها و ارزش 

م گفته  آن  با  خرده شود ی ارتباط  قابل فرهنگ .  و   ر یی تغ   ت ی ها، 
نسبت داده   ت ی گروه اقل   ي هاارزش  به   شتر ی دارند و ب   ییشناسا

بهشوند ی م  ساده  .  خرده عبارت   درون  ی فرهنگ  ،فرهنگتر، 
 در  و  بوده  تر ی کل   فرهنگ   عناصِر  شامل  و  تربزرگ   فرهنگ
 موارد،  اغلب  در   فرهنگ خرده .  است   میسه   جامعه   یکل  فرهنگ

 طبقه  هر   اساس،   نی ا   بر   ردی پذ ی م   ر ی تأث   ی اجتماع   طبقه   از 
 هر  یول  دیآ ی م  شمار به   فرهنگ خرده   کی   ،یاجتماع 
. شودی نم   محسوب   ی اجتماع   طبقه   ک ی   لزومًا  ، یفرهنگ خرده 
 ،رند ی گ ی م   ي جا   تر بزرگ   فرهنگ   کی   در   ها فرهنگ خرده   گرچه 

جامعه   یفرهنگ کل   با   هاآن   ی ناهماهنگ  و  یهماهنگ   نسبت  یول 
 ).Khosropanah, 2017(  ست ی ن  کسان ی 

که   کسانی  اولین  از  تعرخردهیکی  را  نمود   فیفرهنگ 
بل ر.  از    6رابرت  او  توصیف  از   فرهنگخردهبود.  بود:  این 

می را  منسجمی  نسبتاً  فرهنگی  نظام  جزئی،  توان فرهنگ 
خود    فهمید که در بستر نظام کلی فرهنگ ملی، دنیاي ویژة

  افراد جامعه تا   ریسا  از  یفرهنگخرده  نیچن  ي. اعضاددار  را
این  )Scheffers, 2004, 191(  هستند  زیمتما  يااندازه  .

دسته  طوربهاصطالح   دادن  نشان  براي  کلی  از بسیار  اي 
گرایشارزش  رفتاريها،  الگوهاي  سالیق،  اعتقادات،  اي ها، 

 يانحو بسنده گروه را به  ک یکه    رد یگیمورداستفاده قرار م
که   ياچنان مواجهه اما نه آن  سازدیم   زیمتما  یاصل  انیاز جر

 ). Alikhah, 2013, P. 158( تضاد شود د یباعث تشد
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 نی قوم را چن   ک ی   توان ی م  ،یشناس ازنظر جامعه   ن ی همچن 
که   یمشترک  یفرهنگ   راث یم   لی دل به که    ي کرد: افراد   ف ی تعر 

 چی . ه شوندی مجزا و متفاوت محسوب م  یلحاظ اجتماع دارند به 
 نی بلکه ا   ست، ی ن   یو ذات   ي فطر  ات ی خصوص   يدارا   یگروه قوم 

جامعه   ات ی خصوص  راه  از  مح   ي ری پذ را  کسب   ط ی در  خود 
مثابه شاخص   به  توان ی را م  ار یهشت مع   ، یطورکل . به کندی م 

موارد: احساس تعلق   ن ی نام برد که شامل ا   ی گروه قوم  ص ی تشخ 
ورسوم مشترك، مشترك، آداب   يها گروه واحد، ارزش   ک ی به 

پ   ستی ز   يفضاها  مشترك،  مذهب  و  زبان    نۀ ی ش ی مشترك، 
ن   یخ ی تار  به   ا یمشترك    یواقع   اکانی مشترك،   اکانی ن باور 

 یت ی خود را قوم   ، یگروه قوم   ک ی   که ن ی ا   ي . البته برا ي ا اسطوره 
مذکور   يها همۀ شاخص   ست ی ن   ازی بداند، ن   زی مشخص و متما 

 . )Karimi, 2008, PP. 18-20(  را داشته باشد
 توانی در باب فرهنگ م  پردازان ه ی نظر  دگاهی د  عی تجم   در 
انسان   ی دانست که تمام ابعاد زندگ  دهی چ ی پ   تی کل   ک ی آن را  

علم   ،ی زندگ  يها ها، رسوم، راه و رسم ازجمله سنت   ،یفنون 
 ن،ی کردار، دانش، د  يها وه یباورها و همۀ ش   ،ي فکر   يها نظام 

اخالق  قانون،  تواناآداب   ات،یهنر،  هرگونه  عادات   ، ییورسوم، 
او،   ادیکه نه از راه کردوکارِ خود بن   ییها شه ی خوردوخوراك و پ 

 یوپرورش رسماز گذشته، از راه آموزش   یراثی صورت م بلکه به 

 نی . همچن رد ی گ ی است و... را در برم   ده یبه او رس   ، یررسم ی و غ 
به  توجه  فرهنگ    Raymond Williams  ف ی تعر   با  از 

Montgomery   داند، ی م   ي ا گسترده   ف ی را شامل ط   ي و   ف ی تعر  
ش  م   ي ا وه ی ازجمله  را  خود  فراغت  اوقات  مردم  و    گذرانند ی که 

برنامه   الت ی تعط  را  م   کنند، ی م   ي ز ی ر خود  غذا    روند، ی سرکار 
  ن ی . همچن کنند ی صحبت م   کنند، ی مالقات م   گران ی با د   خورند، ی م 

فرهنگ    ي گر ی انج ی نقش م   متخصصان به   ی برخ   که ن ی ا   با توجه به 
در    ی عنوان عامل از آن به  توان ی اشاره دارند، م  ی در روابط اجتماع 

شده  ارائه  ف ی طبق تعار  ی بهره برد. از طرف  ی روابط اجتماع  ت ی تقو 
  ، ی زبان   ي ها گروه  ، ي ا له ی قب  ، ی قوم  ي ها فرهنگ، فرهنگ خرده   ي برا 

کشور را که    ک ی موجود در    ي طبقات و قشرها   ، ی مذهب   ، ی شغل 
  ي ها ش ی و گرا  ها ي دئولوژ ی ها و ا و باورها و ارزش  د ی دربردارنده عقا 

س   ی ن ی د  اخالق   ی اس ی و  خرده   ی ن ی مع   ی و  گو است،  .  ند ی فرهنگ 
 . است   تر بزرگ   فرهنگ   درون   ی فرهنگ   ، فرهنگ خرده   ی عبارت به 

 

 بحث 
کافی   بینش  کسب  با  ترتیب  مفهوم نه ی درزم بدین  ي 

و  اجزا  از  هریک  آن،  گوناگون  ابعاد  شناسایی  و  فرهنگ 
، شناسایی 2در ابعاد مختلف مطابق شکل  هاي فرهنگ را  ریشه 

و توصیف نمودیم.
 

 
 آن (نگارندگان) يهاشه یاجزاء و ر فیو توص يشهر اتیح در فرهنگ ابعاد .2 شکل
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عقیدة بیشتر اندیشمندان و پژوهشگران زمینۀ مطالعات  به 
فرهنگی، سرمایه فرهنگی حتی اگر مفهومی یگانه باشد، حتمًا  

اي در تمام جوامع ندارد و الزمۀ سرمایه بودن آن، این  گواه یگانه 
اي در تناسب با ملزومات آن جامعه صورت  است که در هر جامعه 

 کشف  دنبال به  ).Navabakhsh, Sabeti, 2016, P. 38(گیرد  

 قوم  هر  فرهنگ   با  هماهنگ  ي شهر  ی طراح  ي برا  هایی سرنخ 

  مطالعه  را  قوم  هر  فرهنگ   و   منش   ی گوناگون  جوانب  از  توان ی م 
  ، ي عملکرد  مؤلفۀ  سه  ي دارا  ي شهر  ی طراح  که  گونه کرد. همان 

 جنبه  سه  ن ی ا  از   را  قوم  هر  توان ی م  ، هست   ي کالبد  و   یی معنا 

 خاص  قوم  آن  فرهنگ   با  راستا هم  ي شهر  ی طراح  و  نمود  مطالعه 

 از  بعد   معنا   و   عملکرد  مؤلفه   دو .  کرد   ی معرف  جامع  شکل به  را 

 که  ی زمان  که  است  ی معن  آن به  ن ی ا .  رد ی گ ی م  قرار   کالبد  مؤلفه 

 ي دارا  و  ی فرهنگ  ي ها انگاره   بر   د ی تأک   با  فضا  ک ی  ي کالبد   مؤلفۀ 
 اکنون .  دارد  خود   درون  را   معنا  مؤلفه  ناخودآگاه  باشد،  سابقه 

 بعد سه  ق ی تلف  جۀ ی نت  شود، ی م   وارد   آن   به  عملکرد   روح  که ی هنگام 

 بر  مؤثر   ی فرهنگ  ي ها انگاره  طراح  نخست  ی دلواپس  پس .  دارد  را 

 ,Pourjafar, Rafiean, ArbabZadegan(   است   ي کالبد   مؤلفۀ 

2016, PP. 183-184 (  ،در ادامۀ این بحث .Pourjafar  ،Rafiean  
انگاره ArbabZadegan   )2016و    مؤلفۀ  بر  مؤثر  فرهنگی  هاي ) 

  مؤلفۀ   بر   مؤثر   ی فرهنگ  ي ها و انگاره   کنند ی را مطالعه م   ي کالبد 
 ي فضا  ی طراح  منظور به  گوناگون  اقوام  از  یی شناسا   قابل  ي کالبد 
نمایند. می  معرفی   3شکل  صورت  به   ي نمودار  در   را  ي شهر 

 

 
 ) Pourjafar, Rafiean, ArbabZadegan, 2016, P. 184( مختلف اقوام  از استخراجقابل  يکالبد بعد بر  رگذاریتأث یفرهنگ يهاانگاره  .3 شکل

 
این پژوهش با شناخت مفهوم فرهنگ و ابعاد گوناگون  

به  سرنخ آن،  یافتن  در  دنبال  فرهنگ  کاربست  براي  هایی 
تر با بستر فرهنگی موجود  طراحی شهري هرچه متناسب 

از مطالعۀ فرهنگ مردم می هست  توان اصول و  ، که پس 
هاي خاص هر منطقه و شهر را استخراج نمود. چراکه  انگاره 

فرهنگ  مفهوم  مقتضا  به ی  سرمایۀ  آن،  بودن  سرمایه  ي 
طراحی   طرفی  از  و  دارد،  مختلف  جوامع  در  متمایزي 
شهري صرفاً زیباسازي و ایجاد نمودهاي بصري از فرهنگ  

ي مسائل  دهنده   بهبود ة نیازها و  کنند مرتفع نیست و باید  
با توجه   ترتیب دیاگرام  باشد. بدین  نیز  و معضالت مردم 

هنگ و سبک زندگی، تدوین گردید  و ابعاد فر   م ی مفاه  به 
 . ) 4(شکل  

 مطالعۀ نمونه موردي 
بجنورد):  ر یفراگ  حوزة  یبازشناس  - الف در   (شهر 

بجنورد شمالیشهر  خراسان  استان  مرکز  به   ،  توجه  با  نیز 
ازجمله: مختلف  اقوام  و    وجود  ترکمن  تات،  ترك،  کرمانج، 

اقلیت بلوچهاي قومی همچون فارس سایر  ها و  هاي مهاجر، 
تشکعرب آداب  شدهلیها  با  مختلف  اقوام  وجود  و و  ورسوم 

جالب  يهافرهنگ امتزاج  ا  یتوجهمتفاوت،  و    جادیرا  کرده 
  گری کدیاز اقوام به    ی ورسوم گوناگونامتزاج آداب   نیا  جۀیدرنت
 را یشمال خراسان فرهنگ توانیم کهيطورهب داکرده،یراه پ 

 نیتبع همبه  .دانست  ها ینیبجهان  تکامل از نو  ياندازچشم
  ي وندهایکه به پ   ياژهیو  ساختار   و   یفرهنگ   و   یتیتنوع قوم

کالبد  یاجتماع-یرهنگف نیم   ییفضا- يو    ازمند یبخشد، 
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وبر ابعاد    يانه یزم  مالحظات   لحاظبه  ژهیخورد  در  خصوصاً 
فرهنگ  یاجتماع  استان، شهر و   5شکل    ست.ا  یو  موقعیت 

دهد. محدودة مورد مطالعه در  محلۀ مورد مطالعه را نشان می
است. بافت تاریخی مرکز شهر بجنورد واقع شده

 

 
 استخراج از اقوام مختلف (نگارندگان) قابل  ییو فضا يبر بعد کالبد رگذاریتأث یفرهنگ يهااصول و انگاره  .4 شکل

 

 
 مرکز شهر بجنورد  یخیمحدودة موردمطالعه در بافت تار تیموقع .5 شکل

 
ضمن بازدید از شهر    مطابق نقشه ترسیمی کلنل مک گریگور 

قابل مشاهده    6میالدي، که در شکل    1875بجنورد در سال  
شهر در شمال شهر    به   مشرف اي  است، ارگ حکومتی روي تپه 

 اند. هاي مسکونی پیرامون آن را فراگرفته و محله   شده واقع 
بانی (منظر) قرار داشت که داراي در مرکز ارگ برج دیده

براي دی  از آن  بود و  استفاده دهپنج طبقه  تیراندازي  بانی و 

هاي مجاور برج  هاي توپ در زمینگردید. پیدا شدن گلولهمی
سوق  و  نظامی  اهمیت  از  حاکی  آن  منظر  . هستالجیشی 

چنین در محدوده شهر دو معبر عمود برهم وجود داشت هم
دروازه را  که  شهر  هم هاي  می  به  موقعیت  متصل  نمود. 

مرکز  محله قدیمی  و  تاریخی  بجنورد  هاي   صورت بهشهر 
 است.  مشاهدهقابل 7روي شکل  تقریبی بر
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 ) Jahan Pars Consulting Engineers, 2010( يالدیم 1875 در بجنورد از گوریگر مک یمیترس نقشه .6 شکل

 

 
 (نگارندگان)  يالدیم 1875 در بجنورد از گوریگر  مک یمیترس نقشۀ يرو بر بجنورد شهر مرکز یخیتار و یم یقد يهامحله یبیتقر تیموقع .7 شکل

 

نقشه    با   : توپ ي پا   محلۀ   ی بازشناس   - ب  دادن  تطابق 
و عناصر شاخص،    ها ابان ی خ   ی کنون   ت ی و موقع   گور ی مک گر   ی م ی ترس 

برد    ی شهر پ   ک ی در نقطۀ استراتژ   توپ ي محلۀ پا   ت ی موقع به   توان ی م 
  ی در آن محله را مشاهده کرد. از طرف   ت ی اسکان جمع   نۀ ی ش ی و پ 

اجتماع   ي بامطالعه  فرهنگ   ی ابعاد  در   ی و  که    م ی افت ی منطقه، 

دوره   ، ی متنوع   ي ها ت ی قوم  تار   ي ها در  به   ی خ ی مختلف    ل ی دال و 
اند. با  شهر بجنورد مهاجرت کرده و در آن ساکن شده گوناگون به 

م مطالع  بررس   ی دان ی ات  تار   ی و  به   ن ی همچن   ، ی خ ی اسناد  رجوع    با 
اقوام    ن ی سکونت ا   وة ی که ش   م ی افت ی در   ، ي آبا و اجداد   ستۀ ی تجربۀ ز 

ها بوده است  صورت پراکنده در نقاط مختلف شهر و در تمام محله به 
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  یی جابجا  ز ی آنان ن   ي بعد   ي ها ادامه داشته و نسل   تاکنون روند   ن ی و ا 
و سابقۀ    ی قدمت طوالن   اند. لذا با توجه به ها نداشته محله   ن ی ب   ی چندان 
پا   ی سکونت  اول   ی ک ی عنوان  به   توپ ي محلۀ    رش ی پذ   ي ها کانون   ن ی از 
م   ت ی جمع  بجنورد،  شهر  هم   ، ی گوناگون   توان ی در  و    ي جوار امتزاج 
  و با   کرد،   مشاهده   محله   ن ی ا   در   را   مختلف   ي ها و فرهنگ   ها ت ی قوم 

  آمال،   ها، ی ژگ ی و ها،  فرهنگ ها و خرده فرهنگ   ن ی از ا   ک ی هر   ي مطالعه 
اکنون با در دست    . نمود   یی شناسا   را   ها آن ...    و   ق ی سال   ازها، ی ن   ها، آرمان 

وجوي  داشتن مفاهیم فرهنگی و ابعاد گستردة فرهنگ، به جست 
نمونۀ   در  فرهنگ  ابعاد  م   ي موردمطالعه مصادیق  و    م ی پرداز ی خود 

 نماییم. بندي می ي تصویري طبقه ها همراه با نمونه   2جدول  صورت  به 
 

 در نمونۀ موردمطالعه (نگارندگان)  فرهنگ مختلف ابعاد قیمصاد .2 جدول

 يریتصو يهانمونه و قیمصاد ی فرهنگ ابعاد

 مذهب و نید

 ق یمصاد

  يهاترکمن. اندیو سن عهیمذهب ش يو دارا دهندیم لیجامعۀ بجنورد را تشک ت یکه اکثر  مسلمانان
  لیتشک را  شهر نی ا ان یعیش  هاکرمانج  و هافارس ها،تات هاترك و هستند یسن  یشمال  خراسان ساکن

.  دارند وجود استان نی ا در  زین   یحیمس و یزرتشت ،يهودی  مختلف يهاتیاقل نیهمچن. دهندیم
  يهايکردن، عزادار ی قربان و سنت قربان  ادیاع...  و معابد  و مساجد ژه یوبه یمذهب يبناها ي معمار

نذورات   ع یدر شهر، مراسم پخت و توز يعزادار يهامحرم و صفر و به حرکت درآمدن دسته يهاماه
 در روز عاشورا  یخوان هیدر عاشورا و تاسوعا، شب یگردان )، مراسم علممی(حل

  ي ریتصو نمونۀ 

 

 

 

 
در   میحل ع یمراسم پخت و توز
 محرم 

 ی شمال  خراسان ي هاترکمن
 ) تسنن(اهل 

 

 
 

 در عاشورا  یخواههیشب در عاشورا  ی گردان علم مراسم

 خ یتار

 ق یمصاد

  و یباستان   يهاتپه نیهمچن و الدیم از  ش یپ پنجم هزاره به مربوط ییها نگارهسنگ  بجنورد یکینزد  در
  نخست  يهاده ان،یساسان   ان،یاشکان  ان، یسلوک ان، یهخامنش(مادها،  بعد   يهادوره از  یخی تار يبناها

مانده   ادگاری ) به ي پهلو و قاجار  ه، یزند  و ه یافشار  ه، یصفو  ان، ی صفو  از شیپ تا یاسالم دوره ،یاسالم
ساختمان   ،یجاجرم  هینیعمارت مفخم، حس خانه، نهیی: آمانند مانده  ي جابه  یخی تار يبناهااست.  

مسجد   دان، یمسبزه دان،یمسبزه  يمفخم، کاروانسرا يکاروانسرا ،يحمام عسگر ،یبانک مل یمی قد
  ، 1357 سال  در یاسالم انقالب ، 1305 سال   در خان لهاك  امیق: یخی تار يدادهای جامع و ... رو

 .ها یقهرمان   و هايدالور از  کهن يهاتیروا

  ي ریتصو نمونۀ 

 

 
 

 
 

 مفخم  عمارت  خانه نهییآ عمارت 

 

 
 

 

 خان لهاك ام یمقبره ق ی جاجرم هینیحس
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 يریتصو يهانمونه و قیمصاد ی فرهنگ ابعاد

 ق یمصاد يمعمار

  ریو درب خانه، کوبه زنانه و مردانه، پ يورود ،یخانه، آجر قزاق نات ییتز ، گرادار، درون اطیح ي هاخانه
 .متعدد يهاطاقچه ده،ی سرپوش  وانیا  ،یروان یش ن،ینش

 

 

 

 

 
 

 ی مل بانک   خانۀ ی جاجرم هینیحس 

 هنر

 ق یمصاد
  ، ترکمن،آالت موسیقی همچون دوتار، کمانچه، قوشمه، دهل، سرنا و دایره یقیکرمانج، موس یقیموس
فرش و   م،یجاج ،يشامل: سفره کرد یدستعیترکمن، صنا  یبا چوخه، اسب دوان یکشت ش،یآل یکشت

 ترکمن، چاروق  یپشت

 ي ریتصو نمونۀ 

 

 
 

  

 کرمانج  ی محل رقص ترکمن  یمحل یقیموس گروه کرمانج   یمحل یقیموس گروه

 
 
 

 

 
 

 

 ي کرد سفرة چوخه  با  یکشت

 ی زندگ  سبک

 . یشخص  يهاباغ و  باباامان  و قارداش بش يهاگردشگاه و بجنورد يهاپارك در  فراغت اوقات  گذراندن ق یمصاد

 ي ریتصو نمونۀ 

 
 
 

  

 
 بجنورد  یمحل يغذا

 ) ارمهی (آش 
 ترکمن زنان   پوشش

 ی اجتماع روابط

 ق یمصاد
  ي هاتیمشارکت در فعال دان، یمدر سبزه ن یتجمع و معاشرت مراجع دان، یمکسبه در سبزه يهاپاتوق

 و مساجد محله.  هاهینیدر حس یمذهب

 ي ریتصو نمونۀ 

 
 
 

 

 
 

 

 دان یمسبزه  کسبۀ پاتوق دان یم سبزه  در مردم مراودات 
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 يریتصو يهانمونه و قیمصاد ی فرهنگ ابعاد

 رسوم و هانییآ

 ق یمصاد

  يرو  از  دنی پر و يسور چهارشنبه  جشن.  یو حافظ خوان  ینینشچلّه و شب يهامربوط به شب رسوم 
  د، یقبل از ع  یتکان خانه، نو  سال جشن. رنگهفت يغذا پختن زین   و خاص اشعار کردن زمزمه با  آتش

خاص   يبا طبخ غذاها ن یفرورد  13در روز  عتی. سفر به طبدهای دوبازدی و د نی سسفرة هفت  دنیچ
  یمانند کشت یخاص در روز عروس ي هامراسم يبا چوخه. برگزار یکشت  يدر آن روز، برگزار یاهیگ

 محرم. امی در ا ينذر میترکمن. رسوم طبخ حل ی در عروس شیآل

 ي ریتصو نمونۀ 

 
 
 

 

 
 

 

 کرمانج  یعروس ترکمن  یعروس 

 هانشانه و نمادها

 ق یمصاد
  عتیطب ط،یو مح میاز اقل يالگوبردار تر شیکرمانج و ترکمن که ب  هاافتهی کاررفته در دستبه نقوش 

عنوان نماد  قرمز به رنگ آنان هست. يباورها  نیو همچن یاه یو گ یهندس ، یوان یمنطقه و نقوش ح
 .يشاد

 ي ریتصو نمونۀ 

 

 

 
 

 

 

  ل،یاصي  هاهی مانقش(از   زخم چشم
  نی ا در  گرید یانتزاع و ن ینماد 

  يبرا ی طلسم عنوان به منطقه،
 & Kazempour( ) بد نظر دفع

Soleimani, 2012( 

  يدی تجر نقوش  جمله(از  پَژ
  يهابافتهدست در

و از نقوش   یشمالخراسان
  نیا بافندگان  نی در ب  یاصل

  دیخورش  از  ينماد  و ختّه
 & Kazempour(. )است 

Soleimani, 2012( 

 

 

 
 

 

 

  یحالت هم نقش  نی (ا لَمع
  از  هم و داشته یفرهنگ-ياعتقاد

  که است برخوردار  یاصخ  ییبا یز
  در  که ییها عَلَم به   کامل یشباهت

  استفاده ن یحسامام يعزادار
 Kazempour(.  )دارد شودیم

& Soleimani, 2012 ( 

  عروس  لباس قرمز رنگ 
 کرمانج 
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 يریتصو يهانمونه و قیمصاد ی فرهنگ ابعاد

 دانش 

 ق یمصاد
استفاده از نور جنوب، سقف   ي ها براخانه  يریگبجنورد ازجمله قنات صدرآباد، جهت ي هاقنات
 و ...  ی صنعت بافندگ ،یاهیطب گ يریپرورش دام، فراگ ،يدارو باغ ي کشاورز ،یروان یش

 ي ریتصو نمونۀ 

 

 

 
 

 

 صدرآباد   قنات 
ی  بافندگ  و پشم از نخ دیتول

  تختیپا، نیروئ   ي(روستا
 ) ران ی ا یسنت ی نساج

 اتیاخالق و قانون

 ق یمصاد
است و رواج   یاخالق  يالمنفعه در جامعۀ بجنورد امرو عام  رینوع و مشارکت در امور خبه هم  کمک

عنوان رتبه دوم شهردار برتر کشور.  به  شانیمردم از شهردار بجنورد و انتخاب ا یدارد.  قدردان 
 .دانندیترکمن را مجاز نم ر یوصلت با غ یخراسان شمال ي هاترکمن

 ي ریتصو نمونۀ 
 
 
 

  

   
  شهردار  از بجنورد مردم  یقدردان 

 وقت 
  و مساجد  زیتجه در مشارکت 
 محل  يهاهینیحس

 عادات و باورها

 ق یمصاد

  ا ی ینیشکستن ظرف چ نیآتش همراه با زمزمه کردن اشعار خاص و همچن ياز رو دنیپر  يباورها
شدن برکت بهار. باور به بستن کمر عروس در    کی زمستان و نزد یاهیمنظور دور کردن سبه  ياشهیش

عروس. باور به   يبرا ینیر یقند و شحَنا، کله  ه،ی هد يها. بردن طَبَقروبرکتیبه نشانه خ ی شب عروس
 زخم و ... چشمکردن سنگ   زانیآو

 ي ریتصو نمونۀ 

 
 
 

  

 

  ن یآخر  در یی هامراسم انجام 
  ، يسور  (چهارشنبهسالي  روزها
  دنیچ د،یع سبزه ،یتکان  خانه

  در یزن قاشق(عکس  ،...)و نیسهفت
 ) يسورچهارشنبه شب

  و ینیریش  يهاینیس حمل
 ی عروس در ه یهد

 
  ی فرهنگ  میاز مفاه  توانیکه م  یها و اصولانگارهازجمله  

  توپيمحلۀ پا  نیساکن  انی م  در   يشهر  یدهنده به طراحنظم
مختلف    «  مورد   دو   به  نمود  استخراج اقوام     و   » پوشش 

 : گردد یم اشاره »یدستعیصنا«
 

 :توپيپوشش اقوام  مختلف ساکن در محلۀ پا 
  3. در جدول  هست  وجه تمایز این اقوام پوشش و لهجه

ویژگی تحلیل  و  شناخت  نمونه به  در  محلی  پوشاك  هاي 
بر فرم در طراحی   مؤثرو برخی اصول    شدهپرداخته موردي  

 ها استخراج گردیده است.شهري را از آن 
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 (نگارندگان) توپي پا محلۀ در ساکناقوام مختلف  یمحل پوشاك لیتحل .3 جدول

 نقوش  و هایژگ یو نمونه  پوشش  نوع تیقوم

ده
کر

  يا
مال

 ش
ان

اس
خر

ی 
ج)

مان
ُکر

)
 

ان 
رد

م
 

کاله    ،ياز پشم بره، باشلق سفر اهی باشلق س ، دارمنگوله اه یسکاله
قرمز با   ای  د یسف شم یاز ابر یسنت راهن یشده از پوست بره، پدوخته

تا   ییو باالپوش رو گرینخ د   ای آن، شلوار از چلوار  يرو ياتنهمین 
  ي (پتاوه) برا  یینوارها  ،یقوزك پا و از جنس پشم بره، جوراب پشم

 .قرمز مرغوب چرم از (چارق)   هاقوزك و ساق پاها، کفش دنیچیپ
 

  و  قرمز د،یسف  يهارنگ
  تداوم، به توجه  تقارن،  ،یمشک

 تکرار

ان 
زن

 

  یشمیشارل)، دستمال سر ابر   ای بلند (چارقد، گون، شار   يروسر
قرمز و   شمیاز ابر  یآن، لباس سنت هیدر حاش ییها با سکه ن یرنگ

ها،  چاك دار در کنارهگوناگون، دامن يهادار بارنگطرح
  پوشند،یگشاد مشابه آنچه مردان م يبلند، شلوارها يهانیآست

  ،یآب  يهادر رنگ ترش یجداگانه ب   يهانیمخمل با آست تنهمین 
ها،  سکه يدر جلو از گردن تا کمر دارا ترینتینوع ز   اه،یقرمز، س

شده  بافته يهالباس، جوراب ي رو قهینقره، جل  آالتنتیها و ز پولک
  .شتریب   ناتیزنان (چارق) با تزئ  يهاکفش  د،ینرم سف شمیاز ابر 

  ،یمشک د،یسف  قرمز، يهارنگ
  در توازن  نات،یتزئ  ،یآب  سبز،
  تکرار، تقارن،  عدم نیع

 ی افق خطوط

من
رک

ت
 يها

ان
اس

خر
 

مال
ش

7ی  

ان 
رد

م
 

گشاد و   یشلوار نخ  شم،یچسبان و از جنس ابر يهانیبا آست  ییردا
از پوست گوسفند   ياچلوار، شال کمر و کاله استوانه راهن یپ د،یسف

 برگشته. با نوك  یبلند چرم يهاچکمه  اه،یبه رنگ س
 

  و  قرمز د،یسف  يهارنگ
 تداوم  به توجه  تقارن،  ،یمشک

ان 
زن

 
خاص در هر   ی(لباس تأهل تی وضع و سن  با   مرتبط و ار یبس تنوع

و تاج است   بندیشان یپوشش، در کاله و پ يهادوره)، ازجمله تفاوت
  یمتفاوت ي هامختلف متفاوت است و ابعاد و رنگ نیکه در سن

 دارد.

 

  ،یمشک د،یسف  قرمز، يهارنگ
  نیع در  توازن ،ییطال  سبز،
  نقوش  تداوم، تقارن، عدم
  محور گوشه، راست یهندس

  ورآالت،یز  يعمود تقارن
 یی مرکزگرا  ،ییا یپو

 
 ی دست ع ی صنا 

  ترك،  شامل   که   محله   در   ساکن   ي ها ت ی قوم   دستی صنایع 
از تنوع چشمگیري برخوردار    شوند، ی م ...    و   تات   ترکمن،   کرمانج، 

این تنوع، گونه  از    ی دست ع ی صنا هاي مختلفی از  است. به طبع 
گل  بافت  ز   م، ی قبیل    ، ي سفرة کرد   لو، ی پارچه، چادرشب، حوله، 

هاي سنتی، ساخت سازهاي سنتی،  دورو، پاپوش   ی پالس، قال 
هاي محلی، نمدمالی، سفالگري،  رنگرزي سنتی و دوخت لباس 

من  میناتور،  مسگري،  بت تذهیب،  آهنگري،  چلنگري،  کاري، 

 
 اي ایران بود.عشیره  ۀترین جامپوشاك و زیورآالت ترکمن مفصل 1970تا دهه  7

پارچه،  قلم  و  چرم  روي  نقاشی  سنتی،  جلدسازي  زنی، 
  وجود   رباز ی د   از دارد.    رواج   ز ی ن و ...    ي دوز و انواع سوزن   ی باف جوراب 

مراتع سرسبز و بکر و رونق دامداري که نتیجه آن دسترسی به  
ارزان  اولیه فراوان و  با    ی متنوع   ي ها است، دستباف   مت ی ق مواد 

باورهاي  ط  و  اعتقادات  از  برآمده  ذهنی  نقوش  و  رنگ  رح، 
   بافندگان را سبب شده است. 

ی جامعۀ محله و استخراج  دست ع ی صنا برخی    4در جدول  
. است   ده ی گرد بر فرم در طراحی شهري معرفی    مؤثر اصول  
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 ها (نگارندگان)آن  يهایژگیموردمطالعه و و نمونه یدستعیصنا یبرخ یمعرف .4 جدول

 نقوش  و هایژگ یو نمونه  حیتوض و یمعرف هابافته دست

یم 
گل

 

کاررفته متأثر از فرهنگ  هاي به. طرحهزار سال سابقه هفت
سنتی و محیط جغرافیایی طبیعی. بدون نقشۀ بافت و  

هاي  تنوع باال در طرح و نقش. در قالب ي. دارایصورت ذهنبه
پشتی، کیف  بند، کولهخورجین، پادري، پشتی، رختخواب

 زنانه، جوراب، دستکش و بازوبند و... 
 

  قیتلف. دارهیزاو  و ی هندس يهانقش
  يهارنگ. هامثلث و هایچهارضلع

 ی آب  و زرد  ،یمشک د،یسف  قرمز،

 
 خ ی قا نقش،  سماور نقش 

رة
سف

 
دي

کر
 

فرد زنان کرد عشایر خراسان شمالی.  هاي منحصربهبافته از
.  عتینسبت به طب ر یعشا  یو احساس یمذهب ي نمادها يحاو

ها بیشتر  و احترام به طبیعت. نقش ي شکرگزار ينمادها
 .دی رس ی ثبت جهان  به  2016 سالحیوان و انسان. در 

 

قرمز، سبز و   ، یآب  د،یسف  يهارنگ
صورت  به  ی. نقوش هندسیمشک

 . هیتکرارشونده در حاش

 
 عَلَم  نقش ،  طاووس نقش 

یم 
اج

ج
 

عنوان زیرانداز، پتو،  راه و رنگین.  بهضخیم، راه ي ابافتهدست
 پوش منازل. ی، جل اسب و کفروتخت

 

  زرد، ،یآب  ،یمشک قرمز، يهارنگ
 . تکرارشونده یهندس نقوش .  ياقهوه

س
پال

 
س) 

اال
(پ

 

  از  محافظت جهت   زیرانداز عنوانبه.  پشمی گلیم نوعی
  چادرهاي  کف نمودن  مفروش و  زمین گرماي   و سرما رطوبت، 

  هايخانه در نیز  و چادرسیاه ساختن  و شمالی خراسان  عشایر
  ولی شودمی بافته  نیز  ایران  نقاط سایر  در  پالس. روستایی
  . است شمالی خراسان  به  منحصر آن "پیچ" بافت

  زرد، ،یآب  ،یمشک قرمز، يهارنگ
  و  ییای پو گر یتداع طرح . ياقهوه

 .تقارن. تداوم. حرکت

ش
فر

 
دي 

کر
 

. دار بافت زمینی. یخراسان شمال ری محصوالت عشا از
 از عشق، زندگی و امید به آینده.  ی هاي عمدتاً گرم حاکرنگ

 

  ،ینارنج  سبز،  ،یمشک قرمز، يهارنگ
  ي محورها. تکرار. تقارن. زرد

 .تناسبات. جداکننده

 
 (پروانه)  کیمن نقش 

ش
فر

 و 
تی

ش
پ

 
من

رک
ت

 

زنان ترکمن. در منطقه جرگالن در شمال بجنورد  دست هنر
وسملقان رواج دارد. پشتی ترکمن بیشتر  و نیز شهرستان مانه

شبیه قالیچه است که در آن از چهار رنگ قزل، قره، طالیی و  
  شود.آق استفاده می

 د یسف و  یمشک قرمز، يهارنگ

 
 . تکرار تداوم،  تمرکز، : خارخارك نقش 

ش
فر

اي
ه

 
من

رک
ت

 

آن ازلحاظ شکل هندسی و شکستگی خطوط ایلی،   طرح
 است. خاص مردم کوچ نشین

 

 د یسف و  یمشک قرمز، يهارنگ

 
 ن ی غارچ ن یچ نقش،  کیترمات نقش 

 . جداکننده ۀیحاش تمرکز،  تقارن،
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  ي معمارو    یخیتار  عناصر
ابعاد مهم فرهنگ شامل   ازجمله همچنین اشاره گردید که  

به موارد مهم آن   نجای ا که در    هست«تاریخ» و «معماري» نیز  
ویژگی  و  موردي  نمونۀ  آن  در  شده اشاره خالصه    طور به هاي 

هاي جدید تأثیر زیادي بر کالبد و عملکرد . گرچه توسعه است 

حدود   با  شهر  مرکز  تاریخی  قدمت   150- 100بافت  سال 
 .اند شده   حفظ گذاشته اما برخی عناصر تاریخی همچنان  

معماري    8شکل و  تاریخی  عناصر  از  هریک  موقعیت 
دهد  و تاریخی مرکز شهر بجنورد را نشان می محدودة قدیمی 

. هایشان پرداخته شدها و ویژگیآنبه معرفی    5که در جدول  
 

 ) یاستان خراسان شمال یفرهنگ راثیبرگرفته از اطالعات م گان(نگارند بالفصلحوزة  یتیو هو یخیعناصر تار .5 جدول
 عنصر

 یتیهو/یخیتار
 ریتصو هایژگ یو انیب و یمعرف

ییآ
نه

انه
خ

 
خم

مف
 

ی) 
خط

خ 
س

و ن
اد 

سن
ه ا

وز
(م

 

  اریهجري، به دستور   1300شده در دهه مانده از دورة قاجار. ساخته يجابه
عنوان فضاي اداري و دیوانی، براي انجام دیدارهاي رسمی و  ، به8محمدخان شادلو

، ی فرنگمراسم تشریفات نظامی. همراه با بناهاي دیگري ازجمله عمارت مفخم، کاله
. دادهي مفخم را تشکیل میمجموعه دارالحکومه ، خانه و سردر، در باغ بزرگیحوض

هاي طبقه متر. یکی از اتاق10متر و به ارتفاع حدود 18×11دوطبقه به ابعاد تقریبی
شده  يکارنهییهاي زیبایی آفوقانی تاالري است که تمام دیوارها و سقف آن با طرح

  ی اصل  ينماسنگ مرمر.   ازي تاالر  ). ازارهخانهنهییآ به بنا  ي گذارنام لی(دل
  . شمال سمتبه  ساختمان

خم
مف

ت 
مار

ع
 

ان
ست

ه با
وز

(م
اس

شن
و  ی

دم
مر

اس
شن

 )ی

  1300 ۀ ده لیشده در اوا از عصر قاجار استان. ساخته مانده ياثر برجا ن یترمهم
اش.  و خانواده يعنوان محل سکونت وبه دستور سردار مفخم، به  يقمر يهجر

و با   يکارینما با انواع فنون کاش ناتیتزئ. شمالسمت   بهساختمان   یاصل ي نما
ها و نقوش انسانی، حیوانی، اسلیمی، ختایی و هندسی. مصالح آجر با مالت  طرح

ر بنا. نماي بیرونی  گچ. هر طبقه ساختمان داراي دو ایوان شمالی و جنوبی، سرتاس
انسانی، نقاشی از گل و گیاه و    يهاساختمان تصاویري از دو فرشته بالدار، چهره
 هاي هندسی. پرنده، طبیعت و طرح

 

ی 
رم

اج
 ج

یه
سین

ح
 

دوطبقه.   یو غرب  ی. پالن مربع شکل. ضلع شرقيمرکز اطی. حقاجار ة دور اواخر
.  یهشت کی  قی طر از  ي مرکز اط یبه ح يورود  اتصالمترمربع.  600مساحت حدود 

بعد از    بوده،  یمسکون  ابتداکاري و کتیبه. ، مقرنسيبرآجرکاري، گچ ناتیتزئ 
قرارگرفته.    یفرهنگ راثیاداره م اریدر اخت  سپسشده  هینیها وقف حسمدت

محرم   امیخانه سنتی هست و در ا و سفره یدستعیاکنون موزه، بازارچه صناهم
 گردد.یدر آن برگزار م يمراسم عزادار

 

دا
شه

ره 
بـ

مق
 ي

عۀ
واق

 
ك 

ها
ل

ان 
خ

 

از افسران رضاشاه در   ي. در مرکز باغ. مدفن تعداداول  يپهلو ةدور ياز آثار معمار
  باگنبد دار   ی). پالن مقبره: چهارضلع1304خان (سرکوب شورش لهاك  ۀواقع
الهام گرفته  يدار. معمارتراش يبدنه آجرها  ناتیی. تزهاکوچک در گوشه يهامناره

  اسالم. هیاز قرون اول

 
و   قاجار حاکم بجنورد، گنبد،گرگان، استرآباد، جاجرم شاه نیناصرالدمقارن با دوران طوالنی حکومت   سردار مفخم. (حاکم منطقه شمال خراسان ، معروف به سردار مفخم 8

 .)اسفراین بود
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 عنصر
 یتیهو/یخیتار

 ریتصو هایژگ یو انیب و یمعرف

 ۀخان
لی

ک م
بان

 

ها با  و پنجره درب. قوس کمانی ییو اروپا  ی سنت يمعمار قیبا تلف ي پهلو ة دور ۀخان
،  یفرنگها. پالن، سقف شیروانی معروف به کالهشده باالي آن  يکاریهاي کاشقاب

میالدي   18 -19  يهاها کورنتی و... از معماري اروپایی در سدهسرستون
 شده. اقتباس

 

سرا
وان

کار
 ي

دار
سر

 
خم

مف
 

حجره در  13 متر 36× 26 ابعاده. ق به دستور سردار مفخم.   1290 درشده ساخته
(متعلق به    یمیقد   یچوب  يهااتاق در طبقۀ اول. درب و پنجره 15و  طبقۀ همکف

  يها. مورداستفاده براداخل حجره يها يکارقطور و گچ يوارهای دورة قاجار)، د
  يهااکنون در حجرهخانه و مکان تجارت. همعنوان قراولاستراحت مهمانان و به

 ،یم ی قد يهنرها ن یتوسط بازماندگان ا  یو کفاش يآهنگر ، يدوزطبقۀ همکف پاالن
 است.   ریدا

 

جد
س

م
 

مع
جا

 

  ی فعل ي . بنا1320مرمت در  نی مسجد بجنورد. سه قرن قدمت. آخر ن یتریمی قد
متر عرض شبستان.   14.6متر طول و  30آن متفاوت است.  ۀ یاول يمسجد با بنا

ارس. محراب  يرهایچوب و ت  ۀلیوسبه يتر م 6در ارتفاع  ی چوب   يهاسقف با ستون
  یخط ثلث در ضلع جنوب شده به  يکاریکاش  ي هابهی. کتیچوب  يو منبر يبربا گچ

از   یکیمساجد شهر و  نیتر از فعال یکیمسجد در قسمت خارج بنا. همچنان  
 مردم شهر. یامور مذهب یمی و قد یاصل ي هاکانون

 

 

 
 (نگارندگان)  بجنورد شهر مرکز در یخیتار و یمیقد يهامحله يمعمارو  یخیتار عناصر .8 شکل

 

مؤثر بر    ی فرهنگ  ي هاپس از مطالعۀ اصول و انگاره  اکنون
پا اقوام مختلف در محلۀ  از  فضا که  و  بجنورد   توپيکالبد 

طور مشخص شد، به  لیها تحلاز آن  یو برخ دیاستخراج گرد
بر کالبد    یها و اصول فرهنگانگاره  نیاز ا  یبرخ  يبه اثرگذار

 کیاز موارد، به تفک  یبه برخ  6  جدول. در  میپردازیو فضا م 
گرد  يشهر  یابعاد طراح زم  دهیاشاره  که آن  ی فرهنگ  نۀیو 

ن استخراج گشته   آن  از    ک، یمقابل هر  یدر ستون  ز یاصول 
است. ده یگرد  یمعرف
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 (نگارندگان)  بجنورد  توپ يپا محلۀ در فضا  و کالبد بر رگذاریتأث یفرهنگ يهاانگاره  و اصول یبررس .6 جدول

 يشهر یطراح  ابعاد
 محلۀ در فضا و کالبد  بر رگذاریتأث  یفرهنگ يهاانگاره و اصول یبرخ

 بجنورد  توپيپا
 یفرهنگ نۀیزم

 ت یفعال و يکاربر

  کوشک  يریگجهت و يریقرارگ محل و مفخم عمارت ي فضا و توده  يالگو
 . فضا به   نسبت

 

  يهایکشت گود ،يازورخانه  ،یباستان   ،یبوم  يهاورزش يفضا و کالبد  يالگو
 .یمحل يهاورزش ر یو سا  شیآل و چوخه 

 

 ی فرهنگ و یاجتماع
ازجمله   توپيدر نقاط مختلف محلۀ پا نی نش ریپ يخرد فضاها يالگوها

 . دانیمسبزه

 

 يکالبد و ییفضا

  ،یفرهنگ ،یتیعناصر هو انیم يو کالبد يساختار  يوندهایو پ ییفضا  سازمان 
مانند عمارت مفخم، خانۀ سردار    ماندهيبرجا  یو خدمات یحکومت ،یخی تار

 مفخم، مسجد جامع و ... يکاروانسرا دان، یممفخم، سبزه

 

  ها، پوشیروان ی(ش  توپيپا محلۀ  یمی قد يهاخانه  يفضا توده  يالگو
 سازها) یترک ها،نینشانیاع

 
 ساز  ی ترک        ن ینشانیاع

 
 پوش  یروان یش
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 يشهر یطراح  ابعاد
 محلۀ در فضا و کالبد  بر رگذاریتأث  یفرهنگ يهاانگاره و اصول یبرخ

 بجنورد  توپيپا
 یفرهنگ نۀیزم

  یمیقد  يکاروانسرا همچون  محله یعموم  يهاساختمان ي فضا و توده  يالگو
 .مفخم

 

 . توپيپا محلۀها) (بلوك  یمسکون  يفضا  و توده یگیهمسا  يالگو

 

 محله.  یبوم  يهادستباف ریالبسه و سا  يهاپرکاربرد، نقوش و طرح يهارنگ يشهر منظر

 

 
بر    رگذاریتأث  یاصول فرهنگ   یبرخبه  7  جدولدر    اکنون

طراح در  فضا  و  هر  یکالبد  در  طراح  کیمحله،  ابعاد   یاز 
م  يشهر ادشویاشاره  م  نی.  کسب    ست یبایاصول  از  پس 

موردنظر که در بخش    تیقوم   ی از ابعاد فرهنگ  ی شناخت کاف
به  نیهم  "بحث" معرفپژوهش  نمودار  در    د،یگرد  یصورت 

. شدندوجو ابعاد مطالعه و جست نیاز ا کیهر
 

 (نگارندگان)  محله يشهر یطراح  در فضا و کالبد بر رگذاریتأث یفرهنگ يهاانگاره و اصول یبرخ یمعرف .7 جدول

 یطراح  ابعاد
 يشهر

 محله يشهر یطراح در فضا و کالبد  بر رگذاریتأث  یفرهنگ يهاانگاره و اصول یبرخ

 ت یفعال و يکاربر

 .محله و شهر   يفضاها یطراح در فضا  و توده يریگجهت و يریقرارگ  يالگو از تیتبع

 . دادی رو ي برگزار وة یآن مطابق با ش د یو تمه یفرهنگ  يدادهای منظور وقوع روبه  ری پذانعطاف ي فضا یطراح

  ،یاجتماع ارتباطات فراغت،   اوقات گذران يالگوها  همچون(  هايکاربر و يعملکرد برنامه  هر در  یفرهنگ ي الگوبه  توجه
 ...) و يعزادار

 و یاجتماع
 یفرهنگ

 محله.  یدر هنگام طراح یمی درب منازل قد نیو محله همچن يموجود در مراکز کو يخرد فضاها يالگوهابه  توجه

 محله.  يشهر ي فضاها یآن در طراح  از یموردن  يو فضا يامحله-یقوم   يدادهای ها و رودر نظر گرفتن سنت

 يکالبد و ییفضا

 محله و شهر. ییو فضا  يکالبد وندیها در پآن ي ریو محل قرارگ یخی و تار یتیهو ،یدر نظر گرفتن عناصر فرهنگ

 . يکو مراکز ي فضا توده ي الگوبه  یدهشکل در یمی قد   يهاخانه ي فضا و توده ي الگوبه  توجه

  ي هاساختمان يفضا و توده يالگو یطراح در ی بوم و  یمیقد  یخدمات و یعموم  يبناها ي فضا و توده ي الگوبه  توجه
 .یعموم

 .محله دی جد يهابرنامه  و ها طراح در  نه یزمها) (بلوك  یمسکون  يفضا و توده یگی همسا يالگو و ي معمار وةیشبه  توجه
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 گیري نتیجه 

کالبد و فضا  به   ی ده در شکل   ی عنوان عامل مهم به   فرهنگ 
د  توسعه به   رباز ی از  در  ناخودآگاه  ها  سکونتگاه   ی بطئ   ي ها طور 

در مداخالت    ر ی اخ   ي ها بوده غفلت از آن در سال   رگذار ی تأث   ار ی بس 
  ي ار ی صورت گرفته در شهرها، جامعه را با مسائل و مشکالت بس 

از طرف  است.  کرده  تعر   ل ی دل به   ی مواجه  در  ابهامات    ف ی وجود 
کار بستن  آن، به   ي ها اصول و انگاره   یی مفهوم فرهنگ و شناسا 
است.    ده ی چ ی دشوار و پ  ي امر   یی و فضا  ي آن در مداخالت کالبد 

و    ی گوناگون   ل ی دل به   ن ی همچن  مختلف  جوامع  در  فرهنگ 
عنوان  را به   یی الگو   توان ی فرد بودن آن در هر مکان، نم منحصربه 

نقاط مختلف ارائه داد و هر فرهنگ،    ي برا   یی دستورالعمل نها 
  تی موضوع بر اهم   ن ی . لذا ا طلبد ی خاص خود را م   ي کالبد و فضا 

اثرگذار بر   ي ها مطالعۀ فرهنگ و نحوة استخراج سرنخ  ی چگونگ 
با کنکاش در    ز ی پژوهش ن   ن ی . ا د ی افزا ی م   یی و فضا   ي ابعاد کالبد 

سع   م ی مفاه  آن،  ابعاد  مطالعۀ  و    ي ها انگاره   افتن ی در   ی فرهنگ 
بر شکل   داشته   ی فرهنگ  تأث   به   ی ده که  و فضا    ی مهم   ر ی کالبد 

به  آگاه دارند.  مفاه   ی دنبال  ابعاد،    ی فرهنگ   م ی از  شناختن  و 
استخراج از اقوام  قابل   ی آن، اصول فرهنگ   ي ها و انگاره   ها نه ی زم 

بر شک  ارائه شد و    ي شهر   ی طراح به   ی ده ل مختلف که  مؤثرند 
در    یی ها نمونه  آن  به   شهر   توپ ي پا   محلۀ از  عنوان  بجنورد 

 . شد   ی معرف   ی چند فرهنگ   ي ا جامعه 
  ی طراح   در   فرهنگ   ت ی محور   با   حاضر   پژوهش   ي شنهادها ی پ 
  ی طراح   ابعاد   از   ک ی   هر  ک ی تفک به   ، موردمطالعه   نمونۀ   در  ي شهر 
:از اند  عبارت   ي شهر 

 

 يشهر یطراح  ابعاد
  محله يبر کالبد و فضا رگذاریتأث یفرهنگ يهاانگاره و اصول

 بجنورد  توپيپا محلۀ یطراح  در آن کاربست و
 ی کروک 

 ت یفعال و يکاربر

  يبرا مفخم  عمارت  باغ يالگو   از برگرفته   یران یا  باغ  يالگو از تیتبع
 . محله پارك  یطراح

 

  ي فضا و کالبد  از ي الگوبردار با محله  یورزش ي فضا یطراح
  ری سا و ش یآل و چوخه يها یکشت ،يازورخانه ،یباستان   يهاورزش

 . یبوم  يهاورزش
 

 ی فرهنگ و یاجتماع
  نیهمچن ي در مراکز کو  نینش  ریپ يخرد فضاها يالگوهابه  توجه

 . یدر هنگام طراح یمیدرب منازل قد 

 

 يکالبد و ییفضا

  ي ریقرارگ محل و یخی تار و یفرهنگ ،یتیهو در نظر گرفتن عناصر 
با    ادهیلوپ پ جاد ی و ا شهر  و محله ییفضا و يکالبد وندیپ در هاآن
سردار،    يدادن عمارت مفخم، خانۀ سردار مفخم، کاروانسرا وندیپ

و ... در محدودة   دانیمسبزه  ،يعسگر ، یحان یر  یخی تار يهاحمام
 محله و بالفصل آن. 

 

 . یبوموساز  ساخت  فرهنگ اتخاذ و مردم کمک با  ،یبوموساز  ساخت  يهاسنتبه  توجه

 .هاآن با واسطهیب  ارتباط وها آنبه  رجوع   با یفرهنگ طیمح خلق در کوشش 

 يشهر منظر
  يسازو کف يجداره ساز ، يوارید يها یمنطقه در نقاش ی بوم ي هادستباف ری البسه و سا  يهااز نقوش و طرح استفاده

ي محلی در جداره، کف، مبلمان و  هادستبافهاي پرکاربرد در البسه و همچنین استفاده از رنگ محله. يهاروادهیپ
 تجهیزات فضا و ... 
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 يشهر یطراح  ابعاد
  محله يبر کالبد و فضا رگذاریتأث یفرهنگ يهاانگاره و اصول

 بجنورد  توپيپا محلۀ یطراح  در آن کاربست و
 ی کروک 

  ي فضا و توده  يالگو  از برگرفته   يکو مراکز  يفضا توده  يالگو
 )ها پوشیروان ی(ش بجنورد  یمیقد  ي هاخانه

 

  يمرکز اطیصورت حبه یعموم  يهاساختمان ي توده و فضا يالگو
 محله  ی میقد يکاروانسرا  يبرگرفته از الگو

 

  یفیصورت ردها) به(بلوكی  مسکون  يفضا  و توده یگیهمسا  يالگو
  یبوم  میبرگرفته از نحوة ارتباط با اقل وستهیپ

 ی غرب - ی شرق :  بلوك   ی دگ ی کش   ي راستا 
 ی جنوب - ی شمال :  ها دانه   ي راستا 

 تراکم   کم   طبقه   2  ی ال   1  توده :  ي گذار   توده   ت ی ف ی ک 

 يشهر منظر

  ی بوم ي هادستباف ری البسه و سا  يهااز نقوش و طرح استفاده
  ي سازو کف يجداره ساز  ،يوارید ي هایمنطقه در نقاش

 محله.  يهاروادهیپ
سبز،   ،یمشک د، یقرمز، سف پرکاربرد يهارنگ از استفاده نیهمچن

  یمحل يهادر البسه و دستباف ی نارنج  ،ياقهوه ، ییزرد، طال ،یآب 
  زات یدر جداره، کف، مبلمان و تجه یدر فرهنگ بوم ی وبه طور کل

 فضا و ...
گوشه، ، نقوش مرکزگرا، تناسبات  راست  یاستفاده از نقوش هندس

تمرکز،   ،يهمچون تقارن مرکز یاصولتوجه به ن ینقوش و همچن
عدم تقارن،   نیجداکننده، تداوم، توازن در ع  يتکرار، محورها
و   ی در طراح تمیر ، یخطوط افق ، ییای پو ،يتقارن محور

 . يمنظرساز

 

 
 ي سپاسگزار 

ارشد با عنوان نامۀ کارشناسیاین مقاله مستخرج از پایان
محله  شهري  پاي«طراحی  بازآفرینی  ي  رویکرد  با  توپ 

در  باراهنماکه    هستمبنا»  -فرهنگ اصغر موالئی  یی دکتر 
 است. گرفتهانجامدانشگاه هنر اسالمی تبریز 

 

 منابع مالی 

 است. منابع مالی این مطالعه توسط نویسندگان تهیه شده  
 

 تعارض منافع 
. تعارضی در منافع وجود ندارد گونهچیهبین نویسندگان 
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