تحلیل تطبیقی عوامل فرهنگی اقوام کرمانج و ترکمن در شکلگیری
معماری سکونتگاههای شهرستان بجنورد از استان خراسان شمالی
مجتبی امامی  ،1فرامرز حسن پور

 ،*2حسین مهرپویا

3

 1گروه معماری ،دانشکده فنی و مهندسی ،واحد زاهدان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،زاهدان ،ایران.
*2

(نویسنده مسئول) استادیار گروه معماری ،دانشکده هنر و معماری ،دانشگاه زابل

 3استادیار گروه باستانشناسی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان ،ایران.

مقاله پژوهشی
شماره 42
دوره 18
صفحه  18الی 37
تاریخ ارسال مقاله:

1398/09/14

تاریخ داوری:

1398/11/09

تاریخ صدور پذیرش:

1399/02/22

تاریخ انتشار:

1400/06/01

اقوام کرمانج و ترکمن،
معماری سکونتگاهها،
شهرستان بجنورد،
خراسان شمالی،
فرهنگ و سنت.
امامی ,مجتبی ,حسن پور ,فرامرز ,مهرپویا,
حسین .)1400( .تحلیل تطبیقی عوامل
فرهنگی اقوام کرمانج و ترکمن در شکل
گیری معماری سکونت گاه های شهرستان
بجنورد از استان خراسان شمالی .هنر
اسالمی.37-18 ,)42(18 ,

اقوام کرمان و ترکمن دو قومیت بزرگ در جغرافیایِ ایران هستند .با توجه به گستره پراکندگی
این اقوام در مناطق جغرافیایی دارای فرهنگ و عناصر فرهنگی خاص خود هستند .مسکن این
اقوام نیز دارای مختصاتی و ویژگیهایی است .از آنجا که ساختن یک مسکن و کالبد و نظم
فضایی آن شدیداً متأثر از محیط و فرهنگی است که به آن تعلق دارد ،خوانش و تحلیل ساختار و
کالبد معماری منازل بر اساس نیازها و فرهنگ مردمان بومی تشکیلدهنده آن جامعه میتواند
طراحان و برنامه ریزان را در رسیدن به الگوی ساختار مسکن در آن مرز و اقلیم یاری رساند این
تحقیق از نظر نوع هدف کاربردی نظری و از جهت روش تحقیق ،ترکیبی(توصیﻔی ،تحلیلی)
میباشد .یافتههای پژوهش حاکی از این است که در خانههای قدیمی اقوام کرمانج ،نقش محرمیت
و ویژگیهای جنسیتی در تﻔکیکپذیری فضاها و مرزبندیها نمود بیشتری نسبت به خانههای
اقوام ترکمن دارد .ویژگیهایی همچون محرمیت ،نقشهای جنسیتی ،ساختار روابط در خانواده و
روابط اجتماعی و شیوه معیشت از جمله ویژگیهای فرهنگی هستند که در شکلگیری کالبد
سکونتگاهها در اقوام کرمانج و ترکمن نقش بسزایی داشتهاند.
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مقدمه
بررسیها نشان میدهد که مسکن یکی از پیچیدهترین بناها در طراحی است .خصوصیات فرهنگی هر عصری را میتوان
در معماری آن شناخت ،زیرا وقتی معماری تحت تأثیر شرایط متﻔاوت یک دوره بوجود آید مثل سیاسی ،اجتماعی،
اقتصادی و فرهنگی و … به محض به وجود آمدن میتواند مستقل و زنده شناخته شود و صﻔاتی مخصوص را به خود
بگیرد .برای بررسی هر نوع معماری ،شناخت محیط و عوامـل مولـد آن اهمیـت زیـادی دارد .لـذا تحقیـق در معمـاری
معاصر و یا گذشته ،بـدون تعمق در معمـاری مردمـی و درك خصوصیات اجتماعی -فرهنگیِ موجـد آن ،نـاقص است
و در این میان ،معماری مسکونی 1سـبت بـه دیگـر انواع معماری مردمی ،2ارتباط میان کالبد بنـا 3و شـیوههـای
زندگی و خصوصیات اجتمـاعی-فرهنگـی را بـا وضـوح بیشتری نمودار میسازد .ازایـنرو مـیتـوان اذعـان داشت
رفتارهای روزانه که مبتنی بـر کـنشهـای متقابـل انسان و محـیط بـوده ،بـههمـراه هنجارهـای اجتمـاعی-
فرهنگی؛4عاملِ مهمِ شکلپذیری معماری مسکونی اسـت .امروزه کرمانجهاُ ،کردها ،فارسها ،تركها و ترکمنها
بزرگترین قومیتها استان خراسان شمالی محسوب میشوند .لیکن مسکن موجود در این منطقه در خور حضور اقوام
مختلف و فرهنگهای غنی آن نمیباشد .لذا با توجه به چنین پیشینهای مقایسه ،مطالعه و تحلیل دقیق ویژگیهای
فرهنگی اقوام مختلف و شکلگیری سکونتگاهها در شهر بجنورد میتواند پژوهشگر را در رسیدن به اصول طراحی
مسکن مطلوب یاری رساند .با توجه به مطالب ارائه شده ،این پژوهش در پی بررسی این موضوع است که به مقایسه
تطبیقی عوامل فرهنگی اقوام کرمانج و ترکمن در شکلگیری معماری سکونتگاههای شهرستان بجنورد از استان
خراسان شمالی بپردازد.
درخصوص پیشینه پژوهش باید تاکنون اثر مستقلی به رشته تحریر در نیامده است اما مقاالتی به بررسی ارتباط فرهنگ
و معماری پرداختهاند .مقالهای با عنوان «هویت و معماری بومی ترکمن» تألیف محمدی( )1393به بررسی و واکاوی
شکل گیری و جانمائی الگوهای مسکنونی و شیوه ساخت آن متأثر از فرهنگ بومی ترکمن پرداخته است .با این حال
به بررسی تطبیقی نپرداخته است لذا این پژوهش درصدد واکاوی این مسئله است .پژوهش حاضر از نظر نوع هدف
کاربردی نظری و از نظر روش میان رشتهای یا همان ترکیبی(توصیﻔی-تحلیلی) است .در این پژوهش پﺲ از مرور
مطالعاتی سیستماتیک و زیر بنایی انجام شده بر اساس مطالعات کتابخانهای و اسنادی برای درك ویژگیها و عوامل
فرهنگی اقوام ،کالبد و فهم دادههای کالبدی به استخراج مطالب پرداخته شده است و سپﺲ در بخش مطالعات میدانی
از مشاهده ،مصاحبه نیمه ساختاریافته و در نهایت برای جمﻊبندی وتحلیل دادهها از استدالل منطقی استﻔاده شده
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است .نتایج حاصل از این تحقیق در طراحی و بهبود فضاهای مسکونی در شهرستان بجنورد از استان خراسان شمالی
تأثیرگذار خواهد بود و رضایتمندی بیشتر ساکنین از فضای زندگی را فراهم میآورد.
.1ارتباط فرهنگ قومی و معماری
خانه یکی از مهمترین فضاهایی است که نقشهای مختلف مادی ،کالبدی و از همه مهمتر نقش فرهنگ در ساختار
معماری آن به روشهای مختلف نمود پیدا میکند ،من جمله به شکل عناصر ،تزئینات ،شکلها ،ترکیبهای حجمی
یا ترکیبات خاص در پالن ها .اگر حضور معماری در زندگی و مسائل یک دوره کمرنگ شود ،این فقر حضور ،به زبان و
فرهنگ نیز منتقل میگردد و برعکﺲ این مسئله نیز صادق است به گونهای که اگر زبان و فرهنگ ملتی نقصان یابد یا
حتی مورد هجوم زبان و فرهنگ بیگانهای قرار بگیرد ،معماری آن ملت نیز دگرگون میشود .بنابراین میتوان گﻔت
فرهنگ و معماری دو مقوله تﻔکیکناپذیر میباشند که تأثیرگذاری آنان بر یکدیگر گره خورده است(مومنی و مسعودی،
 .)67 :1395خاکپور و عشقی صنعتی( )1392در پژوهشی به بررسی اثرگذاری عوامل اجتماعی و فرهنگی بر بافت
کالبد روستاهای گیالن پرداخته و یافتههای پژوهش آنان نشان میدهد که تعامالت اجتماعی مردم روستا متأثر از
شرایط طبیعی و خصوصیات اقتصادی و کنشهای معیشتی استوار است که خود یکی از عوامل هماهنگی کنشهای
اجتماعی و موجب انسجام روابط اجتماعی و فرهنگی ساکنان روستا میگردد و این عوامل درکنار یکدیگر به وجود
آورنده همگونی بافت کالبدی است که در پاسخ به نیازهای اجتماعی ،معیشتی ،اقلیمی و فرهنگی مشابه شکل میپذیرد.
اطالعات دقیق از اقوام گوناگون ،تﻔاوتها و الگوهای رفتاری فردی و گروهی آنها ،طراحان را از تصور ذهنی غیرواقعی
به امور تأثیرگذارتر در فرایند طراحی محالت راهنمایی میکند که این ارتقاء فکری در کنار مواردی همچون شناسایی
الگوهای پایه ،معرفی هستههای اصلی خانه در هر شهر و اقلیم و شناسایی روشهای گوناگون انطباق بافتهای مسکونی
با سایت پیرامون ،موجب بهبود ظرفیتهای میراث معنوی و تاریخی بستر اطراف میشود و به پایدارساختن معماری
کمک میکند(معماریان و همکاران .)1 :1389 ،پایبندی معماران به وجوه فرهنگی از این جهت اهمیت پیدا میکند
که «طراح به منزلۀ پرورش دهنده ،موجب تقویت پیوندهای مردمی میشود .زیرا تعهد به فرهنگ ،روح طراحی است
و محیط موفق فقط با توجه کامل به وجوه اجتماعی و فرهنگی قابل تحقق است»(گروت و وانگ.)117 : 1384 ،
بنابراین ،خانهها منطبق بر فرهنگها و انتظام فضایی آنها ،نشاندهندة روابط اجتماعی افراد ساکن در آنهاست« .در
بررسی فرم خانه ،در هﻔتاد و سه فرهنگ مختلف مشاهده گردید که میزان تقسیمبندی فضای داخلی خانه بستگی به
میزان پیچیدگی اجتماعی سیاسی در آن فرهنگ دارد» (گیﻔرد.)85 : 1998 ،
.2تأثیر معیشت اقوام بر معماری
مسکن نهادی است که در راستای یک گروه مقاصد پیچیده به وجود آمده و صرفاً یک ساختار و کالبد نمیباشد .از
آنجا که ساختن یک مسکن و کالبد و نظم فضایی آن شدیداً متأثر از محیط و فرهنگی است که به آن تعلق دارد،
خوانش و تحلیل ساختار و کالبد معماری منازل بر اساس نیازها و فرهنگ مردمان بومی تشکیلدهنده آن جامعه
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میتواند طراحان و برنامهریزان را در رسیدن به الگوی ساختار مسکن در آن مرز و اقلیم یاری رساند .از آنجا که امروزه
معماری نوین از معماری سنتی-بومی و قومی فاصله جسته است اما خصوصیات خانههای بومی-سنتی نظیر پاسخگویی
به نیازهای رفتاری و معیشتی من جمله شیوه سکونت ،شیوه امرار معاش ،آرامش ،محرمیت و روابط جنسیتی و
همچنین پاسخگویی مناسب به اقلیم از جمله مباحث مورد بحث در طراحی مساکن امروزی بیش از پیش وجودش
حﺲ میگردد .با آنکه شیوههای مختلف فعالیتهای اقتصادی و معیشتی از مهمترین عوامل مؤثر بر شکل مسکن است،
اما در یک منطقه و یک قوم با فعالیت اقتصادی معیشتی مشابه ،پاسخ هایی متﻔاوت به نیازهای فضایی مشاهده
می گردد .به عنوان مثال با اقتصاد و شیوه امرار معاش کشاورزی در مناطق جلگهای فضاهای در نظر گرفته شده برای
انبار کردن محصوالت کشاورزی متﻔاوت بوده و نیز فضای استقرار دامها در شیوه اقتصاد دامداری به رغم همگونی در
شیوه فعالیت اقتصادی خانوارها ،از تنوع و تعدد گونه ای برخوردار است .در هر منطقه معماری برخاسته از زادبوم و بر
مبنا نیازها و هماهنگ با عوامل محیطی پدید آمده و از سویی دیگر باورهای ذهنی و کنشهای اجتماعی– فرهنگی
مسلط در هر گروه یا اقلیت (اقوام) در هماهنگی با کنشهای اقتصادی و معیشتی ،شکل یافته است .با آنکه در چگونگی
شکل و ساختار و کالبد مساکن هر اقلیم شرایط آب و هوایی و جغرافیایی نقش بسزا در ساخت آن دارد ،من جمله در
انتخاب مصالح و فنون ساخت اما با این وجود تأثیر بارز فعالیتهای معیشتی و شیوههای امرار معاش و کنشهای
اقتصادی در این حیطه بر نوع و شکل ساخت مسکن میتوان مشاهده نمود .کرمانجهای خراسان شمالی که اکثر آنها
باغدار و یا دامدار میباشند و نوع خانههای خود را بر اساس شغل خود میسازند .باغدارها در داخل منزل محیطی را
برای انبار کردن محصوالت خود و دامداران محیطی را برای گرمای حیوانات در نظر میگرفتند تا در زمان سرما از
آنها محافظت کنند ،حتی برخی از افراد اتاقی را برای حیوانات در نظر میگرفتند .همچنین آنها در گذشته خانههای
خود را با کاه و گل و مصالح «بوم آورد» میساختند؛ درواقﻊ از مصالحی که در آن منطقه وجود داشته استﻔاده میکردند.
مساکن سنتی ترکمنها بر روی پایههایی ساخته میشوند .در برخی از طرحها این پایهها به قدری بلند انتخاب
میشوند که در زیر بنا فضایی خالی باقی میماند .از این فضا گاهی به عنوان محل نگهداری حیوانات و در برخی موارد
به عنوان انبار یا کارگاه قالیبافی برای زنان استﻔاده میشود ولی غالباً نگهداری حیوانات و کارگاهها یا انبار علوفه جدا
از بنا ساخته میشوند .در کنار برخی ساختمانها مکانی به نام "تالر "5وجود دارد که به عنوان محل آسایش تابستانی
مورد استﻔاده قرار میگرفته است و دارای پایههای بلندی از چوب است که در زیر آن برای نگهداری دامها در نظر
گرفته میشده است .یکی از فعالیت های زنان ترکمن نخریسی بوده است که جهت انجام این کار در سقف تامها
حلقهای برای آویختن دوك نخریسی تهیه میشده است و ترکیبی بدیﻊ و زیبا از همسازیهای فعالیتهای اقتصادی
و معیشتی با سازه مسکن را نمایش میدهد .از جملهترین مهم فعالیت اقتصادی زنان ترکمن قالیبافی میباشد که
برای تسهیل این فعالیت اقتصادی ،زنان ترکمن در تام در نظر گرفتن انبار اتاق یا انباری جهت تهیه قالی از مهمترین
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بخشهای طرحریزی و ساخت تام بوده است .در زمستانها معموالً دار قالی در یکی از اتاقهای تام و در تابستان در
کارگاه یا انباری بیرون از تام ،برپا میشده است(رستم زاده و همکار )10 :1391،
اگرچه چه امروزه بسیاری از فعالیت های اقتصادی و نوع فرهنگ سنتی در میان ترکمنها در حال کمرنگ شدن
میباشند ،اما برخی از عناصر فرهنگی و اجتماعی مؤثر در ساختمان سازی این قوم را میتوان نمونهای از هنر ساخت
مسکن بومی این خطه از سرزمین ایران ،به حساب آورد .سرزمین خراسان شمالی بهدلیل رطوبت زیاد و بارشهای
طوالنی مدت و وجود زمینهای حاصلخیز ،محیط مناسبی برای کشاورزی است .در کوهپایهها که زمین ماسب
شالیکاری کمتر پیدا میشود و به دلیل شیب زمین در این قسمتها کشاورزی جای خود را به باغداری میدهد.
همچنین شغل عمده مردم در این مناطق دامداری است .از آنجا که همه اعضا در کار گردآوری و امرار معاش بهطور
مستمر مشارکت دارند ،به نوعی شیوه معیشت اقوام این خطه از نوع معیشت تعاملی برقرار است.
معیشت در اقوام کرمانج

معیشت در اقوام ترکمن

نوع معیشت

نوع معیشت

دامداری
کشاورزی
باغداری

صنایﻊ دستی:

دامداری
قالیبافی

شیوه معیشتی

شیوه معیشتی

همبستگی و معیشت تک جنسیتی

شیوه تعاملی

جنسیت عهده دار

جنسیت عهده دار

مردان

مردان و زنان

نخریسی

.3جنسیت و نقشهای جنسیتی اقوام مختلف و معماری
عامل جنسیت ،عاملی است که با توجه به عوامل دیگری من جمله اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی قابل تطبیق
میباشد و با تغییر جامعه به لحاظ مکانی و زمانی تغییر میکند .تﻔاوت در نقش های جنسیتی بنا بر عوامل گوناگونی
همچون اجتماعی ،اقتصادی ،محیط زیست ،راهبردهای سازگاری ،نوع جوامﻊ از لحاظ میزان پیچیدگی از سنتی تا
مدرن تعریف می شود و بصورت هنجارهای بدیهی در قالب دو جنﺲ زن و مرد در اذهان عمومی نقش میبندد.
مطالعات مربوط به جنسیت در دهههای اخیر وارد مقوله فضا ،به طور عام ،و فضاهای معماری و شهری ،به طور خاص،
شده و مبحث دیگری از دانش اجتماعی فضا را گشوده است .بهطور کلی ،شناسایی تﻔاوتهای میان زن و مرد میتواند
نقش تأثیرگذاری بر رفتار هر یک از طرفین ایﻔا کند .این تﻔاوتها را میتوان در زمینه مسایل مختلف مورد بررسی
قرار داد .آشنایی با تﻔاوتها برای سازگاری ،نشاط ،سالمت و آرامش زندگی شخصی و اجتماعی امری ضروری است.
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همچنین میتوان ابعاد دیگر آشنایی را در محیط اجتماعی و طراحی فضاها مشاهده و یک نوع موازنه در این زمینه را
با در نظ ر گرفتن روان هر دو جنﺲ مد نظر قرار داد(للحج و مسعودی  .)110: 1397،در جامعه سنتی رابطه جنسیت
و فضا مطرح است و در آن تأثیرپذیری جنسیت از فرهنگ معیشتی مورد توجه قرار میگیرد .از گذشته تاکنون شیوه
معیشت در جوامﻊ مختلف از لحاظ سنتی یا مدرن بودن و یا از لحاظ قدیم و جدید بود  ،نقشهای جنسیتی را رقم
میزد و این موضوع در ساختار شکل خانهها به ویژه در جوامﻊ سنتی قابل مشاهده بوده است .عواملی که میتواند بر
نقشهای جنسیتی اثر گذارد در سه دسته قابل بیان هستند :جنبههای فرهنگی ،مکانی_جغرافیایی و معیشتی.
مناسبات جنسیتی بخش مهمی از عوامل فرهنگی – اجتماعی در اقوام مختلف را تشکیل میدهد که در نحوه شکل-
گیری خانهها دارای نقش مهمی میباشد .خصوصیاتی مانند نوع و زمان ارتباط اعضای خانواده در هر قوم ،دیدگاه هر
قوم درباره حضور زنان در جامعه ،چگونگی ارتباط بین زن و مرد در بیرون از منزل و درون آن در شکلگیری مسکن
در هر قوم و هر دوره تاریخی تأثیرات خاص و بسزایی داشته است .حریم و محرمیت نیز یکی از موضوعاتی است که
متاثر از دیدگاههای جنسیتی و فرهنگی قرار دارد که در ادامه به شرح آن پرداخته میشود.
.4تأثیر مقولههای حریم و محرمیت اقوام بر معماری
یکی از مهمترین اصولی که در معماری سنتی ایران زمین باالخص پﺲ از اسالم مورد توجه قرار گرفته است ،اصل
محرمیت میباشد که به بهترین وجه در تمامی بناها از بناهای عظیم و بزرگ عمومی تا خانههای مسکونی و از فضاهای
عمومی شهری تا فضاهای نیمه عمومی و خصوصی تر به کار گرفته شده است .میتوان گﻔت اصل محرمیت در
شهرسازی و معماری اسالمی از کالنترین فضاهای شهری تا ریزترین فضاهای معماری را مورد تأثیر خویش قرار داده
است(سیﻔیان و محمودی  .)3: 1386،حریم خصوصی به عنوان عالقه بنیادین انسان در همه فرهنگها دیده میشود.
این حریم ،محدودهای را شامل میگردد که حدود مشخص دارد و نباید بدون دلیل به آن تعرض شود .حریم ایجاد مرز
میکند و به معنای جدایی نیست؛ بلکه در کلیه شئون زندگی فردی و روابط اجتماعی و به تبﻊ آن در معماری تأثیرگذار
است.خانه حریم فرهنگی است که ما را از سایر افراد جدا میکند و در عین حال زندگی و همزیستی ما با دیگران را
ممکن مینماید .در واقﻊ فضایی را میتوان فضای محرم دانـست که از نظر کالبدی برای اسـتﻔاده کننـده دارای حریم،
مصونیت و امنیت بوده و کیﻔیات فضایی آن به گونهای باشد که آرامش و آسایش فرد را تأمین نماید .پر واضح است
که امنیت داشتن بصری در این فضا تنها بخشی از ویژگیهای آن است و مﻔهـوم آسـایش و آرامـش دامنـه بسیار
بزرگتری را شامل میگردد (همان  .)10:در اقوام ترکمن متناظر با گستردگی فضای اجتماعی بین داخل و خارج خانه
و استﻔاده محدود از فضای درونی ،حریم خانهها قابلیت نﻔوذ بیشتری داشته ،حجابها و محرمیتهای فضای زیست
به حداقل رسیده و به گونهای متﻔاوت عرضه میشود .موانﻊ محرمیت در کالبد واحد مسکونی میتواند با توجه به میزان
محصوریت ،به سه دسته تقسیم شود .حالت اول کامالً صلب ،مثالً یک در ،در حالت دوم غیر صلب است و آخری
میتواند با بهکارگیری جزئیاتی در کف سازی فضاهایی ایجاد و بیشتر با حالتی روانشناسانه همراه شود .امکان نﻔوذ به
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این فضاها از اول به آخر افزایش خواهد یافت؛ این موضوع نه به معنی فقدان حریم بلکه شیوه متﻔاوت ایجاد حریم
است .در خانههای ترکمنها در قالب الگوهای رفتاری و موانﻊ غیرثابت و غیرسازهای اعمال میشود .کاهش و افزایش
عناصر شکلی و کالبدی برای ایجاد حریم در دو قومیت ترکمن و کرمانج نشان میدهد که مﻔهوم حریم از فرهنگی به
فرهنگ دیگر تﻔاوت میکند.
.5عناصرکالبدی خانههای اقوام کرمانج و ترکمن
در خراسان شمالی شهر بجنورد ،خانهها دارای حیاط مرکزی و اتاقهای متعدد هستند .تعدد اتاقها ،تﻔکیک عملکردها
را در پی داشته و قلمروهای مجزای جنسیتی را نیز ایجاد کرده است .در خانههای مسکونی قوم ترکمن ،قلمروهای
جنسیتی نه در عناصر کالبدی خانه بلکه در قالب فعالیتها بروز مییابد .در اقوام کرمانج جدایی حریمهای جنسیتی
تا جدا شدن کامل فضای مهمان (مرد) از کل خانه انجام شده است .اما در اقوام ترکمن ،اتاق مهمان ضمن قرار داشتن
در بهترین قسمت منزل مسکونی ،بلکه نهایت هم پیوندی را با عرصههای خصوصی داشته و حتی در اوقات دیگر نیز
مورد استﻔاده فعالیتهای روزمره اهل خانه قرار میگرفته است .موضوع رابطه جنسیت و تﻔاوت دیدگاهها به این موضوع
در دو قوم کرمانج و ترکمن را میتوان در تحلیل عناصر کالبدی خانهها از قبیل ورودی ،مهمانخانه ،نشیمن خانوادگی،
مطبخ و ایوان مورد ارزیابی و مقایسه قرار داد .در ادامه به ارائه توضیحات کامل در زمینه تأثیر فرهنگهای هر قوم بر
کالبد و طراحی مساکن مسکونی در دو قوم کرمانج و ترکمن پرداخته میشود.
.1.5بررسی تطبیقی ورودی و حیاط در معماری قومیتهای کرمانج و ترکمن
در خانههای مسکونی اقوام ترکمن ،مانﻊ یا حصار به مﻔهوم سد نیست؛ بلکه به عنوان یک حدود و مرز جزئی برای
تعیین جایگاه خصوصی به کار میرود .در این اقوام میتوان شاهد عدم وجود حصارهای بصری و رفتاری در کالبد
واحدهای مسکونیشان بود .اما در کرمانجها ،هشتیهای ورودی منزل و دیوارهای بلند نشان از جدایی بین محدوده
عمومی و خصوصی و مطرح شدن بحث محرمیت می باشد .یکی از موضوعات قابل توجه در خانههای کرمانجها دیواری
بلند است که در مقابل جایگاه ورودی خانه قرار میگیرد که میتوان این دیوار را به معنای عدم ورود مهمانان نامحرم
به اندورن خانه و به حوزه خصوصی زنان و مطرح شدن بحث محرمیت عنوان کرد .در واقﻊ این دیوار مانﻊ ورود به
محدوده خصوصی زنان و راهنمایی و هدایتکننده مهمانان آقا به سمت مهمانخانه دانست .اگرچه محصور کردن
کالبد خانههای مسکونی تا حدودی به شرایط اقلیمی مربوط میگردد ،اما میتوان به این نکته اشاره نمود که وجود
حیاطهای متعدد و دیوار بلند جایگاه ورودی خانه و عدم بهکارگیری این عناصر در خانههای اقوام ترکمن  ،با الزام
نقشها و حریمهای جنسیتی و فرهنگ دو قوم ارتباط معناداری دارد.
در معماری اقوام مختلف ،خانه در بافتهای شهری ،بهصورت پیوسته ،فشرده و متراکم و بهصورت معماری درونگرا،
فضایی خصوصی برای زندگی خانوادگی به حساب می آید که معموالً اصل محرمیت در طراحی و احداث آن رعایت
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میگردد .بر همین اساس ورودی خانه ها از دو بخش اندرونی و بیرونی تشکیل شده است .فضای اندرونی با توجه به
مبحث جنسیت و محرمیت برای خانمها و فضای بیرونی برای آقایان و مهمانان و افراد خارج خانه طراحی شده است.
این نگرش در قومیتهای مختلف دیده میشود که تأثیر آن بر معماری قابل مالحظه است.
در خانههای اقوام کرمانج بیشتر طراحی سبک خانههای درونگرا دیده میشود .از ویژگیهای این مدل طراحی کالبدی
میتوان به نداشتن ارتبا ط بصری مستقیم فضاهای داخل با فضاهای بیرون خود عنوان کرد .همچنین فضاهای مختلف
خانههای مسکونی با طراحی درونگرا را عنصری مانند حیاط و یا صﻔههای پوشیده سازماندهی میکند به گونهای که
روزنها و بازشوها به سوی این عناصر باز گردند.عدم وجود این ارتباط بصری مستقیم با فضاهای شهری خارج از خانه
را میتوان از زاویه فرهنگی مورد کنکاش قرار داد.بحث دور نگاه داشتن حریم خانواده از دید دیگران در تاریخ فرهنگی
سبک معماری خانه های درون گرا دیده میشود و طراحی این مدل معماری و حﻔظ حریم خانواده به اشکال مختلف
در یک یا چند حیاط صورت می گرفته است و از این رو خانه های شاخص چند حیاط یا حیاط های داخلی و اندرونی
و بیرونی ساخته می شده است.در شکل دهی خانه های درونگرا در اقوام کرمانج حیاط نقش اساسی داشته است.حیاط
مرکزی حیاطی است که در اطراف و چهار سوی آن فضاهایی ساخته شده باشد و اصلی ترین فضا برای تامین نور ،
تهویه هوا و ارتباط درونی برای خانه است.نقش و کارکرد حیاط در ورودی خانه های مسکونی عالوه بر بحث های
فرهنگی از جمله مباحث جنسیتی و یا اصل محرمیت و ایجاد حد و حدود مرزی برای جدایی اندرون (فضای خصوصی
زنان) و بیرون (فضای عمومی مردان) ویژگیهای دیگری نیز در بردارد من جمله اینکه حیاط نشان حریم تملک برای
خانواده و ارتباط دهنده جندین فضا میباشد و از سوی دیگر ایجاد محیطی سرسبز و عنصری برای تهویه و گردش هوا
در فصول سال و حریمی امن برای تمامی اعضای خانواده میباشد .در ورودی برخی خانههای قدیمی سکوهایی یکی
در طرف چپ و دیگری در سمت راست طراحی شده است تا رهگذران خسته دمی روی آن ها بنشینند یا مهمانان
نﻔﺲ بریده و مسنی که میخواستند به خانه بروند تا باز شدن در روی آنها بنشینند و استراحت کنند .مهمانانی که
میخواستند وارد خانه شوند .همچنین افراد هنگام ورود به داخل خانه باید هر کدام کلون مخصوص به جنسیت خود
را به صدا در آوردند تا صاحبخانه بداند مهمان پشت در ،خانم است یا آقا و این موضوع بحث جنسیت را در طراحی
منازل مسکونی پر رنگتر میکند .پﺲ از گشودن در ،مهمان از داالن خانه عبور میکرد تا به صحن ایوان یا حیاط
برسد و در این مدت میزبان فرصت داشت خانه خود را مرتب و خود را مهیای پذیرایی از مهمان کند .در باالی سردر
برخی خانهها آیاتی از قرآن کریم یا عبارت های مذهبی نوشته میشد تا افراد خانه و مهمانان هنگام ورود و خروج از
زیر آیات قرآن یا روایات و عبارتهای دینی عبور کنند که این موضوع در هر دو قومیت وجود داشت و خاص یک قوم
نبود.
همچنین در راستای معرفی چگونگی طراحی کالبد ساختمانهای قدیمی میتوان این نکته را بیان کرد که ساختمان-
های قدیمی دیوارهای بسیار قطوری داشتند که جنﺲ آن ها اغلب از سنگ یا خشت خام با رو کشی از گل یا کاهگل
بود .معموالً سقف بناهای قدیمی از نوع شیروانی بود و در مواردی هم سقف ساختمان ها را با کاهگل اندود میکردند
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تا از نﻔوذ رطوبت جلوگیری کنند که در این زمینه ،اقلیم و شرایط آب و هوایی بسیار اثرگذار است .همچنین وجود
پنجرههای ارسی در ورودی برخی ساختمانها و شیشههای رنگی ،نور صبحگاه را به رنگهای متﻔاوت به درون خانه
پخش میکند.
.2.5بررسی تطبیقی مهمانخانه در معماری قومیت کرمان و ترکمن
در فرهنگ مردم کرمانج ،مهمانخانه محل پذیرایی است که بصورت هشتی باز میشده است؛ در بعضی موارد ،نزدیک
ورودی قرار گرفته و مهمانان آقا از طریق دیوار بزرگ ابتدا ورودی به مهمانخانه مستقیماً هدایت میشدند .جلوس
مردان خویشاوند و همسایه در مهمانخانه هر چند مدت یکبار مرسوم بوده است .برگزاری اینگونه جلوسها ،ضرورت
تﻔکیک مهمانخانه را از سایر بخشهای خانه ایجاب میکرده است .برخالف خانههای کرمانجها ،در خانههای مسکونی
اقوام ترکمن ،مهمانخانه از عرصه زندگی خانوادگی جدا نیست ،و تنها عامل جداسازی اتاق مهمان و فضای نشیمن،
پلههای بین این دو عرصه است؛ مهمانخانه (تالر اتاق) بخشی از ایوان (تالر) است که برای احترام نهادن به مهمان
مرتﻔﻊتر ساخته شده و از ظاهر مناسبتری برخوردار است .در برخی الگوها اولین اتاق بعد از ورود به ایوان را به عنوان
اتاق مهمان در نظر میگرفتند که جداسازی یا فاصله با اتاقهای خصوصی خانه مدنظر نبوده است .در این اتاق تﻔکیک
جنسیتی فضا ،نه با عناصر کالبدی بلکه در قالب فعالیتها صورت میگرفته است« .اتاق دیگر که نیم طبقه از تاالر اتاق
پایینتر است ،اتاق اصلی زیست افراد خانواده بوده و در اوقات مختلف سال علیالخصوص تابستان نقش ایﻔا میکند و
مکان آسایش در این فصل میباشد .از مهمترین ویژگیهای مهمان خانهها داشتن طاقچههای متعدد است که معموالً
در دو ردیف و در سرتاسر دیوارهای اتاق دیده میشود که به آن رف میگویند .به علت قطور بودن دیوارها کارآیی این
طاقچه بسیار زیاد است استﻔاده از اشیای زینتی قدیمی مثل گلدان ،کاسه و کریستال نقرهای در این طاقچهها چیده
میشدند .استﻔاده از گچبریهای متنوع و نقشهای هنری ساختمانهای مختلف از ویژگیهای دیگر این تزئینات بود.
در برخی از منازل سقف اتاقها آکنده از نقشهای مکرر گل و گیاه گچبریهای زیبا و گالفشان است.
.3.5بررسی تطبیقی نشیمن و اتاقها
به دلیل باور کردها به حﻔظ محرمیت در فرهنگشان ،شاهد تأثیر آن بر محصوریت بیشتر بازشوهای اتاق نشیمن
خانوادگی و بخش اندرونی نسبت به اتاقهای بیرونی و مهمانخانه اتاقها در خانههای مسکونی آنها میباشیم .این
اتاق جزء خنکترین فضاهای خانه محسوب شده و بنابراین مشبک بودن آن ،ضمن خنک کردن فضا ،مانﻊ از دید
بیرون به درون و تداخل گذر عمومی و عرصه خصوصی خانوادگی میشود .در برخی اتاقهای نشیمن خانوادگی یا
مهمانخانه ها دارای طاقچه یا رف بودند که دورتادور آن را با گچبریهای ساده تزیین میکردند و روی آن آینه و
شمعدانهای قدیمی ،عکﺲهای خاطره انگیز و قرآن میگذاشتند.
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اتاق نشیمن در خانههای اقوام ترکمن ،فضای نیمه محصور ایوان است که از نظر عملکردی یکی از شاخصههای زندگی
خانوادگی و محل اجتماع اعضای خانواده است .در طبقات باال اجتماعی(اعیانی) ،اتاق نشیمن خانوادگی به اتاق ارسی
انتقال مییابد که دید وسیﻊ به بیرون داشته اما دید از بیرون به درون را صلب مینماید .این موضوع به دلیل وابستگی
متغیر جنسیت به متغیر طبقه اجتماعی و شیوه معیشت است .به این معنا که در طبقات اجتماعی مرفه از آن جا که
مردان به کار تجارت مشغول بوده و زنان در تأمین معاش دخالتی نداشتهاند ،زنان اعیان از ارتباط کمتری با عرصه
عمومی برخوردار بوده و حضور آنان در عرصه عمومی توجیهی نداشته است برخالف دیگر طبقات اجتماعی که زنان
در امرار معاش فعالیت داشته و اتاقها  ،نشیمنها و ایوان صحنه فعالیتهای اقتصادی معیشتی زنان نیز بوده است.
یکی از عمده فعالیتهای زنان ترکمن نخریسی که جهت انجام این کار در سقف اتاق حلقهای برای آویختن دوك
نخریسی تهیه میشده است و ترکیبی بدیﻊ و زیبا از همسازیهای فعالیتهای اقتصادی و معیشتی با سازه مسکن را
نمایش میدهد .از دیگر فعالیتهای اقتصادی زنان ترکمن قالیبافی میباشد که برای تسهیل این فعالیت اقتصادی ،
زنان ترکمن در تام با در نظر گرفتن انبار اتاق یا انباری جهت تهیه قالی از مهمترین بخشهای طرحریزی و ساخت
تام بوده است .در زمستانها معموالً دار قالی در یکی از اتاقهای تام و در تابستان در کارگاه یا انباری بیرون از تام ،برپا
میشده است(رستم زاده و همکار )1 :1391،قالی ،قالیچه از برجستهترین شاهکارها و فعالیتهای اقتصادی زنان ترکمن
می باشد که خالقان اصلی این اقصاد محسوب میشوند .قالیچههای ترکمن معموالً روی دارهای افقی یا دستگاههای
افقی بافته میشود که در اتاقهای خانه طراحی میشود و بیش از  90درصد خانوادههای شهری و روستایی ترکمن
یک دار قالی دارند و بیش از  60درصد درآمدشان از این شیوه تأمین میشود .در نظر گرفتن فضایی برای دار قالی و
برپا کردن آن نقش مهمی در طراحی واحدهای مسکونی این اقوام ایﻔا میکند.
 4.5مقایسه مطبخ
مطبخ در خانههای مسکونی کرمانجها اغلب بهصورت مربﻊ یا مستطیل با طاقچههای زیاد ،در کنج حیاط نزدیک به
ایوان عمیق ،ساخته میشده است و ارتباط با حیاط نیز بالواسطه نبوده بلکه فضای میانجی بین این دو عرصه نیز وجود
داشته است و مکان آن در نزدیکی آب انبار و چاه آب تعبیه میگردید .در درون مطبخ محلهایی برای پخت و پز،
ذخیره چوب و تنور جهت پخت نان و روی دیوار طاقچهای برای قرار دادن وسایل آشپزی تعبیه میشده است .در
خانههای دو حیاطه «آشپزخانه بین بخش اندرونی و بیرونی قرار دارد تا امکان دسترسی به آن از هر دو بخش میسر
باشد» .در خانههای اقوام ترکمن ،محدوده خاصی تحت عنوان اتاق مشخصی برای آشپزخانه نمیتوان بیان نمود بخشی
از فعالیتهای مربوط به پخت و پز درون ایوان و یا در فضای بسته و در انتهای خانه انجام میگیرد و در مواردی انباری
و آشپزخانه در طبقه اول ساخته میشده است و پخت و پز با توجه به فصلهای مختلف در فضاهای مختلف واحد
مسکونی انجام میشده است .بنابراین نوعی ادغام فضاها وجود دارد و به نوعی فضایی تﻔکیک شده و حائل بندی شده
برای پخت و پز تحت عنوان مطبخ وجود ندارد بلکه در ارتباط با سایر عرصههای خانه قرار دارد .در کالبد خانههای
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ترکمن بحث محرمیت و تﻔکیک فضاها بهدلیل جنسیت و نقشهای جنسیتی من جمله پخت و پز کمتر نمود دارد و
در مقایسه مطبخ در دو قوم کرمانچ و ترکمن به نوعی الگوهای متﻔاوت جنسیت -فضا و محرمیت-فضا به دست میآید
که می توان نمود آن را در کالبد فضاهای کرمانج ها بیشتر حﺲ کرده و در اقوام ترکمن کمتر وجود دارد.
.5.5ایوان
در گذشته فضاهای نیمه باز مانند ایوان از عناصر مهم خانههای ایران بودهاند .این فضاها هم در سازماندهی کلی بنا
در کنار دو فضای باز و بسته نقش ایﻔا میکردهاند و هم خود به عنوان فضایی مستقل که عملکردهای متنوعی را پذیرا
میشده ،مطرح بودهاند(مداحی و همکاران  .)5 :1395،فضای خانههای ترکمن ارتباط دیداری و حسی فضای اتاق
اصلی خانه با حیاط است .در این خانهها در فضای بسته ،ارتباط با طبیعت و داشتن چشمانداز مناسب با استﻔاده از
پنجرهها میسر بوده همچنین تدابیری چون کاربرد فضای نیمه باز (ایوان) در خانه جهت ایجاد ارتباط بیشتر با طبیعت
و بهره گیری از آب و هوای معتدل و فرح بخش منطقه در بیشتر فصلها در بسیاری از خانهها به کار گرفته می شده
است  .در حقیقت ایوان خانههای ترکمن محل انجام فعالیتهای گوناگونی مانند صرف غذا ،پخت و پز ،خوابیدن ،دور
هم جمﻊ شدن ،بازی بچهها ،پذیرایی از میهمانان و انجام مراسمها و اعیاد و  ...بوده است(همان  .)9-7:ایوان فضایی
است که در آن جا اعضای خانواده بر سر یک سﻔره مینشینند و استراحت میکنند و زنان هم مشغول کار میشوند.
اقوام ترکمننشین خراسان در شمال بجنورد و در مجاورت دشت گرگان ساکن میباشند که از جمله مناطق پر باران
در خراسان است و در نتیجه این شرایط آب و هوایی و اقلیمی ضرورت محافظت خانه در مقابل رگبارهای موسمی و
جایگاه پر اهمیت ایوان در کالبد بنایی واحدهای مسکونی به عنوان یک فضای ایزوله و مقاوم ومحافظ در مقابل این
جو آب و هوایی ،نمیتواند در چگونگی شکلگیری تأکید بر ایوانهای طویل این نمونه خاص بیتأثیر باشد .نکته جالب
این است که این فرهنگ خاص معماری در میان تمامی ترکمنها در منطقه شمالی بجنورد و حتی در منطقه کال
ایمانی که محل سکونت سیستانیهاست ،نمونههای بسیاری از واحدهای مسکونی با استﻔاده از همین شیوه ساخته
شدهاند .در نمونههای استثنایی این سبک و در خانههایی که تعداد بیشتری خانوار در آن سکنی گزیدهاند دو یا سه
سوی اتاقها را ایوان میپوشاند .چنین حالتهایی ایوان وسیعی را در اختیار ساکنین خانه قرار میدهد و از این گذشته
دیوارههایی اتاق ها را به تمامی از گزند باد و بارانهای شدید فصلی محﻔوظ میدارد(همان  .)11:از سویی دیگر ایوان
از جمله فضاهای مهم در کالبد خانههای مسکونی کرمانجها نیز میباشد .ضرورت ساخت این فضا در واحدهای مسکونی
از دیدگاه کرمانجها توجه به نقش و اهمیت ویژه ساخت ایوان در خلق مکانی مناسب با گردش باد و تهویه مطبوع در
اوقات گرم سال میباشد .ساخت ایوان عملکردهای متﻔاوت داشته و بسته به نحوه قرارگیری اتاقها در کالبد بنا ،انواع
شکلهای گوناگونی به خود میگیرد .ایوانها معموالً یک سمت رو به فضای باز بوده لزوماً دارای ستون نبوده و
ایوانهای بدون ستون اما با مساحت کم نیز دیده میشود .در بعضی خانههای مسکونی کرمانجها ایوان در قسمت
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جنوبی ساختمان قرار میگیرد که به صورت تو رفته و سقف ستوندار در پالن سازماندهی میشود ،معموالً ایوانها
برای ایجاد نوعی مﻔصل و ارتباط بین فضای داخل و خارج صورت میگرفت و اکثراً در طبقه دوم ساخته میشوند.
.6.5ساختار پالن
در بناهای بومی بجنورد زاویه استقرار و بناها بر اساس دقت در تأثیر مستقیم زاویه تابش خورشید و همچنین جهت
باد غالب شهر در کنار یکدیگر میباشد .در شهر بجنورد کوچههای فرعی بیشتر شرقی-غربی که دسترسی به بناهای
مسکونی را هموار میسازد .همچنین بررسیهای مربوط به زاویه تابش خورشید ،بافت این شهر را با حدود  30درجه
انحراف از محور شمال -جنوب به سمت غرب تشخیص داده شده است .معموالً ساختمانها در این خیابان در سمت
شمال زمین مستطیل شکل واقﻊ شده جبهه اصلی آن رو به جنوب است که که سلسله مراتب دسترسی به خانهها
ابتدا از طریق حیاط و سپﺲ از طریق ایوان بوده است .غالباً در اکثر پالن فضاهای اصلی مانند پذیرائی ،نشیمن ،اتاقها
و همچنین فضاهای ارتباطی مانند ایوان و راهرو در جبهه نورگیری و جنوب زمین واقﻊ شدهاند و فضاهای خدماتی هم
در جبهه شمالی یا در قسمتی از زمین که نورگیری فضا به گونهای کمتر میباشد قرار گرفته تا بدین ترتیب اتالف
حرارت فضاهای اصلی از دیوارهای سرد شمالی به حداقل ممکن کاهش یابد .نحوه قرارگیری فضاهای ساخته شده
پیرامون حیاط در حالت نخست در دو جبهه از حیاط به شکل دو ضلﻊ عمود بر هم بر یکدیگر قرار گرفتهاند و در حالت
دوم دو فضای ساخته شده در دو جبهه حیاط و دو طرف حیاط قرار گرفتهاند(معماریان)1385،

شکل :1جانمائی پالنهای خانه ،مآخذ :گونه شناسی خانههای مسکونی بجنورد
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شکل :2خانه مسکونی در خیابان نادر
بجنورد ،دروه قاجار،آرشیو مهندس معصومی

شکل  :4خانه اردشیرخان شادلو ،دوره

شکل  :3خانه مسکونی در خیابان نادر بجنورد ،دروه قاجار ،آرشیو مهندس
معصومی

شکل  :5خانه سبحانی قبل از سال  ،1320آرشیو مهندس مرادپور

قاجار،
آرشیو دکتر انصاری مود

شکل :6خانه اردشیرخان ،دوره قاجار،
آرشیو میراث فرهنگی خراسان شمالی

شکل :7خانه مسکونی در خیابان نادر،
دوره قاجار ،آرشیو مهندس مرادپور

نحوه توزیﻊ فضاها در خانههای بجنورد(ترسیم مآخذ :کتاب در جستجوی هویت شهری بجنورد ،گونه شناسی خانههای مسکونی در بجنورد ،سازمان میراث فرهنگی و
گردشگری استان خراسان شمالی)
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.6مقایسه و تحلیل کالبد سکونتگاههای اقوام کرمانج و ترکمن
در مقایسه تطبیقی انجام شده بین کالبد سکونتگاههای دو قوم کرمانج و ترکمن در شهرستان بجنورد از خراسان
شمالی یافتههای ذیل بدست آمده است :از نظر گونه فضایی به دو نوع بسته و باز طبقه بندی میگردد.
➢ گونه فضایی بسته شامل فضاهایی همچون :هشتی(با اجزای سقف ،کف ،دیوار ،سکوی نشستن ،در ،پنجره،
طاقچه)؛ اتاق نشیمن(با اجزای در ،پنجره ،کف ،سقف ،طاقچه)؛ مهمانخانه(با اجزای در ،پنجره ،کف ،سقف،
طاقچه ،تنور ،انبار) و مطبخ (با اجزای در ،دیوار ،پنجره ،کف ،تنور ،طاقچه) میباشد.
➢ گونه فضایی باز شامل فضاهایی همچون :ورودی(با اجزای سقف،کف ،دیوار ،هشتی ،داالن ،سکوی نشستن)؛
حیاط و ایوان (با اجزای دیوار ،کف ،حوض ،باغچه ،ستون ،انبار) میباشد.
مقایسه تطبیقی عوامل و ویژگیهای فرهنگی دو قوم کرمانج و ترکمن در کالبد سکونتگاههای مسکونی دو قوم مذکور
در جدول ذیل مختصراً شرح داده شده است:
گونه فضایی

فضا
هشتی

اتاق نشیمن
بسته

قوم ترکمن
•
•
•
•

کمرنگ بودن محرمیت

•

ورودی
باز

کمرنگ بودن تفاوت نقش های جنسیتی
عدم تفکیک فضاها و پیوند اتاق ها با یکدیگر

•

برقراری روابط اجتماعی و معیشتی با بیرون خانه

•

پیوند خانوادگی جمعی

•

مهمان خانه به لحاظ حرمت نهادن به مهمان ،در طبقه باال قرار دارد و مرز آن با عرصه خصوصی ،پله های نمایان می باشد.در اکثر بناها در قسمت ورودی مهمانخانه
قرار دارد

•

-عدم جداسازی فضا بر اساس جنسیت

•

عدم تفکیک بر اساس محرمیت

•

مطبخ

عدم تفکیک فضایی بر اساس محرمیت
عدم تفکیک فضایی بر اساس چنسیت

•

مهمان خانه

ورودی مستقیم بدون حایل و مفصل و در ارتباط بی واسطه با عرصه خصوی

پیوند مهمان خانه و ادغام آن با سایر بخش های خانه

•

تمایل به زندگی جمعی و اقتصاد مشارکتی و انجام فعالیت های روزمره در سایر فضاهای خانه،

•

برگزاری مهمانی در میهمان خانه و عدم تفکیک از سایر فضاهای خانه

•

پیوند خانوادگی قوی و جمعی

•

کمرنگ بودن بحث جنسیت و نقش های جنسیتی

•

کمرنگ بودن محرمیت و ادغام فضاها و عدم وجود محدوده خاص جهت پخت و پز،

•

انجام پخت و پز در مکان های باز مانند حیاط و ایوان

•

مطبخ فضایی تفکیک شده نیست؛ بلکه در ارتباط با سایر عرصه های خانه قرار دارد و حتی فعالیت آشپزی قابل انتقال به سایر عرصه ها است

•

عدم وجود داالن و هشتی در ورودی

•
•

عدم تفکیک فضاهای درونی و بیرون
کمرنگ بودن نقش جنسیت و محرمیت در تفکیک فضایی
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حیاط و
ایوان

•
•

کمرنگ بودن محرم و محرمیت
امرار معاش و نگهداری از دام ها

•

تهویه و گردش هوا،استراحت و اسایش در بعضی فصول سال

•

انجام فعالیت هایی مانند بافندگی ،ریسندگی  ،پخت و پز و برقراری تعامالت اجتماعی و مهمانی ها

•

ایوان در فصل گرم و اتاق ها در فصل سرد ،نشیمن خانوادگی را تشکیل می دهند و با سایر فضاها رابطه مستقیم دارند و داالن یا فضای واسط مابین آن ها وجود
ندارد

گونه

قوم کرمانج

فضا

فضایی
هشتی

اتاق نشیمن

•
•

تفکیک فضایی بر اساس جنسیت

•

تفکیک فضای اندرون خصوصی(خانم ها ) و برون و عمومی(آقایان)

•

پنجره های مشبک چوبی ،فضای خنک و محصور نشیمن خانوادگی را فراهم می کند .اتاق ها ارتباط مستقیم باهم ندارند بلکه با داالن از یکدیگر

بسته
•
•

مهمان خانه

تفکیک فضایی بر اساس محرمیت

جدا می شوند.
تفکیک فضایی بر اساس محرمیت
تفکیک فضایی بر اساس جنسیت

•

محدود بودن روابط اجتماعی

•

مهمان خانه مجزا از حوزه خصوصی است که به دلیل موقعیت قرارگیری خود ،شاخص شده است،.

•

تواضع و پرهیز از خودنمایی از ویژگیهای اهم درون گرایی و تاکید بر برتری فضاهای داخل خانه بر جلوه های بیرونی

•

برگزاری مراسمات و مجالس بصورت مجزا و جدا از سایر بخش های اندرونی خانه

•

مطبخ فضایی مشخص در کنج حیاط نزدیک به ایوان عمیق و در ارتباط با واسطه با حیاط قرار دارد و به سمت فضای خارجی بازشو ندارد.

مطبخ

•

محصور کردن مطبخ با دیوار در راستای تفکیک فضای جنسیتی درون و برون و تاکید بر درون گرایی

ورودی

•

داالن غیرمستقیم و هشتی ،ورودی را تعریف کرده که ارتباط مستقیم با مهمان خانه و ارتباط غیرمستقیم با عرصه خانوادگی دارد.

باز
حیاط و ایوان

•

پر رنگ بودن نقش جنسیت و محرمیت در تفکیک فضا دیده میشود،.

•

وجود درکوبه با صدای زیر و بم جهت نشان دادن جنسیت

•

تفکیک عرصه عمومی از خصوصی

•

احساس امنیت مالی

•

حس تملک گرایی

•

حفظ محرم و محرمیت

•

امرار معاش و نگهداری از دام ها

•

تهویه و گردش هوا

•

استراحت و اسایش در بعضی فصول سال

.7تحلیل عوامل فرهنگی بر اساس اولویتها بر کالبد معماری مساکن اقوام
با توجه به نتایج به دست آمده از مشاهدات و مصاحبه های صورت گرفته شده و تحلیل آن میتوان گﻔت در مقایسه
تطبیقی عوامل و ویژگیهای فرهنگی دو قوم کرمانج و ترکمن؛ نتایج به لحاظ اولویتیندی ارزشها و هنجارهای
فرهنگی اجتماعی عبارتند از:
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➢ محرمیت و جنسیت
➢ معیشت و ساختار روابط در خانواده
➢ روابط جمعی و پیوند خانوادگی

الویت

ارزشهاو هنجارهای

ویژگی نمادین

فرهنگی اجتماعی
الویت اول

محرمیت-جنسیت

الویت دوم

معیشت و ساختار روابط در خانواده

الویت سوم

روابط جمعی و پیوند خانوادگی

حجاب در زنان تحت تاثیر نقش پر رنگ محرم و محرمیت

معیشت :کشاورزی ،دامداری ،دامپروری
ساختار خانواده تعاونی و تعاملی
زندگی بصورت جمعی در قالب خانواده های گسترده در کنار یکدیگر

اولویت های ارزشی و هنجارهای فرهنگی اجتماعی دو قوم کرمانج و ترکمن در الگوهای رفتاری و فعالیتهای آنان و
کالبد معماری سکونتگاه های این دو قوم نمود خاص خود را یافته است :با توجه به محرمیت و جنسیت؛ الگوهای
رفتاری و فعالیتها در اقوام ترکمن نشاندهنده کمرنگ بودن ارزشهای محرمیت-فضا ،فعالیت زنان در بیرون از فضای
منزل و ادغام فعالیتهای روزمره با فعالیتهای اجتماعی و عدم محرومیت در خروج از خانه میباشد .بالعکﺲ در اقوام
کرمانج ،فعالیتهای زنان در حریم خصوصی و اندرونی و محﻔوظ از دید عمومی و فضای عموم ،عدم تداخل فعالیتهای
روزمره با فعالیت اجتماعی ،محدودیت در خروج از منزل ،پر رنگ بودن بحث جنسیت-فضا و محرمیت–فضا در ارزش-
های فرهنگی این قوم میباشد .به لحظ کالبدی سکونتگاههای مسکونی در اقوام ترکمن شاهد عدم وجود سلسله مراتب
فضای عمومی و خصوصی ،عدم تﻔکیک فضاهای داخل خانه از جمله مهمانخانه و مطبخ از سایر قسمتهای خانه،
عدم جدایی حریم اندرونی و بیرونی ،آشپزخانه باز؛ و در اقوام کرمانج شاهد وجود سلسله مراتب فضایی عمومی و
خصوصی ،جدایی کامل حریم اندرونی و بیرونی در بیشتر خانـههـا و وجـود فضـای حیاط جهت انجام فعالیت هایی
نظیر شست و شوی و ، ...آشپزخانه بسته ،پیشبینی یک اتاق ویژه مهمان و ورودی مجزا برای آن از فضـای هشـتی
یا داالن برای اینکه مهمان داخل صحن خانه نشود ،میباشیم.
اولویت دوم عوامل و ویژگیهای فرهنگی ساختار معیشتی و روابط در خانواده میباشد .در اقوام ترکمن نوع معیشت
تعاملی زنان و مردان ،مشارکت زنان در امرار معاش ،نوع خانواده گسترده و تعاملی ،تأمین نیرو برای تولید ،برتری حریم
جمعی و مشارکتی به فردی ،نوع روابط اجتماعی مشارکتی و ارتباط قوی همسایگی و محدود نشدن دید و بازدیدها
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بـه مهمـانیهـای فامیلی ،و در اقوام کرمانج نوع معیشت همبستگی تک جنسیتی ،عدم مشارکت زنان در امرار معاش،
جدایی فعالیت های زنان از مردان ،تﻔکیک فضای درون (خصوصی) و بیرون (عمومی) ،تعامالت اجتماعی از نوع بسته
میباشیم .به لحاظ بیان کالبدی در اقوام ترکمن شاهد ادغام فضای اتاقها ،پیوند مهمانخانه با دیگر فضاهای خانه ،باز
بودن فضای مطبخ  ،انجام پخت و پز در ایوان و فضاهای باز ،انجام امور روزمره بصورت مشارکتی در حیاط و فضاهای
برونی(عمومی) ،وجود نداشتن اتاق مجزا برای افـراد یـا عملکـرد خـاص مثـل اتـاق نهـارخوری و خواب انﻔرادی،
همکاری در فعالیتهای معیشتی توسط زنان همچون دامداری ،ریسندگی و فرش بافی ،ایوان ورودی به عنوان فضایی
برای فعالیتهای دیداری یا رفت و آمـدهای ساده روزمره با همسایگان و خویشاوندان؛ و در اقوام کرمانج شاهد طراحی
ورودی و داالن و هشتی جهت جداسازی حریم عمومی و خصوصی ،تﻔکیک فضای اتاقها ،جداسازی مهمان خانه از
دیگر فضاهای خانه ،محصور بودن فضای مطبخ ،انجام پخت و پز در مطبخ و عدم انجام آن در فضای بیرون و عمومی،
وجود اتاق مجزا برای افـراد یـا عملکـرد خـاص مثـل اتـاق مهمانی ،اتاق نشیمن و ، ...همکاری محدود در فعالیت
های معیشتی توسط زنان میباشیم .اولویت سوم ویژگیها و عوامل فرهنگی روابط جمعی و پیوند خانوادگی در دو قوم
ترکمن و کرمانج میباشد .در اقوام ترکمن روابط جمعی وپیوندهای خانوادگی از نوع پیوندهای محکم خانوادگی ،زندگی
دسته جمعی در واحدهای مسکونی ،همبستگی باالی افراد یک خانواده ،روابط عشیرتی ،تعامالت اجتماعی باز میباشد
و در اوام کرمانج پیوندهای خانوادگی از نوع پیوندهای خانوادگی محکم ،محدود بودن گستره زندگی بهصورت جمعی،
تعامالت اجتماعی بستهتر است .به لحاظ بیان کالبدی در اقوام ترکمن شاهد سکونت چندین خانوار در هر واحد
مسکونی ،استﻔاده از ایوان به عنوان یک فضای عمومی که در اختیار کلیه خانوارها قرار دارد ،ارتباط نزدیک خانوارهای
الگوهای رفتاری و فعالیت ها

ترکمن :کمرنگ بودن ارزش های محرمیت-فضا ،فعالیت زن در بیرون فضای
خانه،ادغام فعالیت های روزمره و اجتماعی و مهمانیها ،عدم محدودیت در
خروج از خانه
کرمانج :فعالیت زن در حریم خصوصی و اندرون و محﻔوظ از دید  ،عدم تداخل
فعالیت های روزمره با فعالیت اجتماعی ،محدودیت در خروج از منزل ،پر رنگ
بودن بحث جنسیت-فضا و محرمیت –فضا در این ارزشهای این قوم

ترکمن :نوع معیشت تعاملی زنان و مردان ،مشارکت زنان در امرار معاش ،نوع
خانواده گسترده و تعاملی ،تامین نیرو برای تولید،برتری حریم جمعی و
مشارکتی به فردی ،نوع روابط اجتماعی مشارکتی و ارتباط قوی همسایگی و
محــدود نشـــدن دیـــد و بازدیدها بـه مهمـانی هـای فامیلی
کرمانج :نوع معیشت همبستگی تک جنسیتی ،عدم مشارکت زنان در امرار
معاش ،جدایی فعالیت های زنان از مردان ،تﻔکیک فضای درون (خصوصی ) و
بیرون (عمومی)،تعامالت اجتماعی از نوع بسته

بیان کالبدی
➢

ترکمن  :عدم وجود سلسله مراتب فضاایی عمومی و خصوصی

➢
➢
➢

عدم تﻔکیک فضاهای داخل خانه از جمله میهمان خانه و مطبخ از سایر قسمت های خانه
عدم جدایی حریم اندرونی و بیرونی
آشپزخانه باز

➢

کرمانج :وجود سلسله مراتب فضایی عمومی و خصوصی

➢

جدایی کامل حریم اندرونی و بیرونی در بیشتر خانـه هـا و وجـود فضـای محرم حیاط جهت انجام
فعالیت هایی نظیر شست و شوی و...
آشپزخانه بسته
پیش بینی یک اتاق ویژه مهمان و ورودی مجزا برای آن از فضـای هشـتی یا داالن برای اینکه مهمان
داخل صحن خانه نشود

➢

ترکمن :ادغام فضای اتاق های  ،پیوند مهمان خانه و دیگر فضاها های خانه

➢
➢
➢
➢

باز بودن فضای مطبخ  ،انجام پخت پز در ایوان و فضاهای باز
انجام امور روزمره بصورت مشارکتی در حیاط و فضاهای برونی(عمومی)
وجود نداشتن اتاق مجزا برای افـراد یـا عملکـرد خـاص مثـل اتـاق نهـار خوری و خواب انﻔرادی
همکاری در فعالیت های معیشتی توسط زنان همچون دامداری ،ریسندگی و فرش بافی ،ایوان ورودی
به عنوان فضایی برای فعالیت های دیداری یا رفت و آمـدهای ساده روزمره با همسایگان و خویشاوندان

➢

کرمانج :طراحی ورودی و داالن و هشتی جهت جداسازی حریم عمومی و خصوصی

➢
➢
➢

تﻔکیک فضای اتاق ها
جداسازی مهمان خانه از دیگر فضاها های خانه
محصور بودن فضای مطبخ  ،انجام پخت پز در مطبخ و عدم انجام آن در فضای بیرون و عمومی

➢
➢
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ترکمن :پیوندهای محکم خانوادگی  ،زندگی دسته جمعی در واحدهای
مسکونی  ،همبستگی باالی افراد یک خانواده ،روابط عشیرتی ،تعامالت
اجتماعی باز
کرمانج:پیوندهای خانوادگی محکم ،محدود بودن گستره زندگی بصورت
جمعی،تعامالت اجتماعی بسته تر
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➢
➢

وجود اتاق مجزا برای افـراد یـا عملکـرد خـاص مثـل اتـاق مهمانی،اتاق نشیمن و، ...
همکاری محدود در فعالیت های معیشتی توسط زنان

➢

ترکمن:سکونت چندین خانوار در هر واحد مسکونی،

➢
➢

ایوان بعنوان فضای عمومی که در اختیار کلیه خانوارها قرار دارد
ارتباط نزدیک خانوارهای مختلف در داخل واحد مسکونی و عدم تﻔکیک فضاها در کالبد مسکونی ،عدم
وجود هشتی و داالن

➢

کرمانج :سکونت یک خانوار در هر واحد

➢
➢

تﻔکیک فضاها از یکدیگر
وجود ورودی  ،هشتی و داالن  ،مطبخ محصور شده

مختلف در داخل واحد مسکون ی و عدم تﻔکیک فضاها در کالبد مسکونی ،عدم وجود هشتی و داالن و در کالبد
سکونتگاهها ی اقوام کرمانج شاهد ،سکونت یک خانوار در هر واحد ،تﻔکیک فضاها از یکدیگر ،وجود ورودی ،هشتی و
داالن ،مطبخ محصور شده است.

نتیجهگیری
با مرور نظاممند اسناد و پیشینههای موجود ،اینگونه میتوان نتیجه گرفت که ویژگیهای فرهنگی هر قوم شامل
رفتارها ،عقاید و نگرشها ،فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی ،روابط و مناسبات فردی و اجتماعی تأثیرات خاصی بر کالبد
بناها و واحدهای مسکونی در هر قوم داشته است .بین ویژگیهای فرهنگی دو قوم کرمانج و ترکمن (نظیر ویژگیهای
جنسیتی ،تعامالت اجتماعی ،ویژگی های معیشتی ،حریم و محرمیت) و ساختار کالبدی بناها ارتباط تنگاتنگی وجود
دارد .این ویژگیهای فرهنگی در هر قوم بر ساخت و چگونگی اجرای بناهای مسکونی طی سالها اسکان این اقوام در
این منطقه بهصورت سنت در میان آنان باقی مانده است و حتی میتوان گﻔت طرح این نوع ساختمانها به نوعی در
ساختمانهایی که امروزه بنا می شوند تا حدودی تأثیرگذار است .اگرچه با گذشت زمان و سالیان طوالنی تا حدودی
برخی ویژگیهای فرهنگی این اقوام از جمله شیوه های معیشتی و جنسیتی این اقوام در حال کمرنگ شدن است اما
برخی از این ویژگیها و شاخصهای فرهنگی اقوام مذکور را میتوان نمونهای از هنر ساخت کالبد بنا این محدوده به
شمار آورد .با مرور تحقیقات و مطالعات نظاممند اسنادی و همچنین مشاهدات و مصاحبههای انجام شده با متخصصان
و افراد بومی دو قوم کرمانج و ترکمن در رابطه با ویژگیهای قومی و تأثیر آن بر کالبد ساختمانهای عمومی و
خانههای قدیمی بجنورد ،میتوان پایه شکلگیری طراحی کالبد بناها را با توجه به نقش چشمگیر ویژگیهایی هم
چون ویژگیهای جنسیتی ،حریم و محرمیت و ویژگیهای معیشتی هر قوم بیان نمود .این شاخصها توانسته تأثیرات
خود را بر کالبد بناهای این منطقه بگذارند.
همچنین به این نکته میتوان اشاره کرد که بازخوانی ویژگیهای فرهنگی این اقوام در معماری سنتی آنان میتواند
زمینهای برای به کارگیری روشها و جزئیات ساخت مساکن جدید در این منطقه بهشمار آورد .محرمیت به عنوان یکی
از شاخص های مورد بررسی در این پژوهش از اصول اساسی حاکم بر مناسبات و تعامالت میان افراد در هر قوم است
که تأثیرات آن در ساختار کالبدی معماری سنتی در این اقوام غیر قابل کتمان است و معماری به عنوان کالبد اندیشه
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همواره ابزاری برای بروز نگرش و اندیشههای هر قوم است .شکلگیری اندرونیها و بیرونیها ،درونگرایی و مرکزگرایی
همه نشأت گرفته از اصول جهانبینـی مـردم هر قوم و ملتی بوده است و حﻔظ محرمیت و سلسله مراتب در فضاهای
خصوصی در معماری هر قوم کامالً بـه چـشم مـیخـورد .اهمیت محرمیت و حﻔظ حرمـت در نگرشهای قوم کرمانج
موجـب شـده بـود کـه بـرایمردان و زنان ،دو کوبه جداگانه و با شکلهای معین بر روی لنگههای در نصب گردد.
کوبهای که صدای بم داشت مختص مـردان بود و کوبهای که صدای زیر داشت مختص زنان است و این موضوع در
ساختار خانه های کرمانج ها نمود بیشتری نسبت به خانه های اقوام ترکمن دارد .این تمایز سبب میشد که ساکنان
خانه و به ویژه کسی کـه بـرای بـازکردن در میرفت از صدای کوبه جنﺲ مراجعه کننده را تشخیص داده و برای روبرو
شدن با او آمادگی نسبی پیدا کند .در خانههای اقوام ترکمن این مورد نمود کمتری داشته و بیشتر تأکید شاخص
محرمیت بر موضوع امنیت و آزادی باز می گردد که رعایت این اصل در میان اقوام کرمانج شدیدتر از اقوام ترکمن
میباشد .در اقوام ترکمن حوزه عمومی و خصوصی خانهها کمتر رعایت میشده است و بالعکﺲ در اقوام کرمانج این
موضوع تأکید بیشتری داشتهاند .همچنین کالبد معماری بناها در هر دو قوم ،تحت تأثیر جنسیت که واجد خاستگاههای
فرهنگی ،محیطی ،اجتماعی ،آن قوم است شکل گرفته؛ سیمایی که با برونگرایی اقلیمی و درونگرایی فرهنگی همساز
با اقلیم و فرهنگ نمایان شده است .در خانههای قوم ترکمن فضاهای خصوصی بناها در طول روز میتوانند با فضای
عمومی ترکیب یا تﻔکیک شوند اما در اقوام کرمانج این موضوع کمتر شهود دارد و تنها در شرایط خاص اتﻔاق میافتد.
همچنین در بناهای مسکونی کرمانجها اتاق میهمان در نزدیکی ورودی قرار دارد و میهمان بدون ورود به حریم خصوصی
وارد اتاق میهمان میشود اما در اقوام ترکمن این عرصه ها هم پیوندی بیشتری با یکدیگر دارند .همچنین در زمینه
شیوههای معیشتی تﻔاوتهای بارزی بین دو قوم وجود دارد .همکاری زنان و مردان در اقوام ترکمن در تامین معیشت
اصوالً از نوع همبستگی و تعاملی میباشد که اثرات آن در کالبد بنا به گونهای است که منجر به کاهش حصارهای
جنسیتی در درون و بیرون کالبد بناهای مسکونی میگردد و نمونه بارز آن ایوان است که عنصر ارتباطی فضاهای
خصوصی و عمومی است و مهمانخانه نیز در ارتباط مستقیم با عرصههای عمومی است که در نتیجه کاهش نقش و
محدودیتهای جنسیتی و کمرنگ شدن موضوع محرمیت می باشد .در اقوام کرمانج کارخانگی مختص زنان است و
عرصه های عمومی منحصر به مردان و به نوعی شیوه معیشتی تک جنسیتی یا تﻔکیک جنسیتی را میتوان مشاهده
کرد که نمود آن در کالبد بناهای مسکونی نیز مشهود است و منجر به جدایی فضاهای خصوصی از عمومی میگردد،
همچون نشیمن خصوصی که ارتباط غیرمستقیم با عرصه خارجی دارد و بحث ویژگیها و نقشهای جنسیتی در آن
پر رنگتر و محرمیت نیز کامالً نمایان است.
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