
 

اقوام کرمان و ترکمن دو قومیت بزرگ در جغرافیاِی ایران هستند. با توجه به گستره پراکندگی 

این اقوام در مناطق جغرافیایی دارای فرهنگ و عناصر فرهنگی خاص خود هستند. مسکن این 

هایی است. از آنجا که ساختن یک مسکن  و کالبد و نظم تصاتی و ویژگیاقوام نیز دارای مخ

فضایی آن شدیداً متأثر از محیط و فرهنگی است که به آن تعلق دارد، خوانش و تحلیل ساختار و 

تواند دهنده آن جامعه میکالبد معماری منازل بر اساس نیازها و فرهنگ مردمان بومی تشکیل

این  را در رسیدن به الگوی ساختار مسکن در آن مرز و اقلیم یاری رساندریزان طراحان و برنامه

 تحلیلی( ،توصیفیترکیبی) ،تحقیقروش  جهت ازتحقیق از نظر نوع هدف کاربردی نظری و 

های قدیمی اقوام کرمانج، نقش محرمیت های پژوهش حاکی از این است که در خانهباشد. یافتهمی

های ها نمود بیشتری نسبت به خانهپذیری فضاها و مرزبندیتفکیکهای جنسیتی در  و ویژگی

های جنسیتی، ساختار روابط در خانواده و هایی همچون محرمیت، نقشاقوام ترکمن دارد. ویژگی

گیری  کالبد های فرهنگی هستند که در شکلروابط اجتماعی و شیوه معیشت از جمله ویژگی

 اند.ترکمن نقش بسزایی داشتهها در اقوام کرمانج و گاهسکونت
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 ، حسین مهرپویامجتبی امامی، فرامرز حسن پور

 مقدمه

توان خصوصیات فرهنگی هر عصری را میدر طراحی است.  هاترین بناپیچیدهیکی از مسکن دهد که ها نشان میبررسی

ثیر شرایط متفاوت یک دوره بوجود آید مثل سیاسی، اجتماعی، أدر معماری آن شناخت، زیرا وقتی معماری تحت ت

تواند مستقل و زنده شناخته شود و صفاتی مخصوص را به خود به محض به وجود آمدن می …اقتصادی و فرهنگی و 

معمـاری  در تحقیـق لـذا. دارد زیـادی اهمیـت آن عوامـل مولـد و محیط شناخت معماری، نوع هر بررسی برایبگیرد. 

 نـاقص است آن، موجـد فرهنگیِ  -اجتماعی خصوصیات و درك مردمـی معمـاری در تعمق بـدون گذشته، یا و معاصر

هـای شـیوه و3 بنـا کالبد میان ارتباط ،2مردمی معماری دیگـر انواع بـه سـبت1 مسکونی معماری میان، این در و

 اذعـان داشت تـوانمـی روازایـن .سازدمی نمودار وضـوح بیشتری بـا را فرهنگـی-اجتمـاعی خصوصیات و زندگی

 -اجتمـاعی هنجارهـای همـراهبـه بـوده، محـیط و متقابـل انسان هـایکـنش بـر مبتنی که روزانه رفتارهای

ها ها و ترکمنها، تركکردها، فارسهاُ، کرمانج امروزه .اسـت مسکونی معماری پذیریشکل مهمِ عامل4ِفرهنگی؛

لیکن مسکن موجود در این منطقه در خور حضور اقوام . شوندمحسوب می خراسان شمالی ها استانبزرگترین قومیت

های ویژگیمطالعه و تحلیل دقیق ای مقایسه، باشد. لذا با توجه به چنین پیشینههای غنی آن نمیمختلف و فرهنگ

به اصول طراحی پژوهشگر را در رسیدن تواند میدر شهر بجنورد ها گاهگیری سکونتفرهنگی اقوام مختلف و شکل

مطلوب یاری رساند. با توجه به مطالب ارائه شده، این پژوهش در پی بررسی این موضوع است که به مقایسه مسکن 

های شهرستان بجنورد از استان گاهگیری معماری سکونتهنگی اقوام کرمانج و ترکمن در شکلعوامل فر تطبیقی

  بپردازد. خراسان شمالی

درخصوص پیشینه پژوهش باید تاکنون اثر مستقلی به رشته تحریر در نیامده است اما مقاالتی به بررسی ارتباط فرهنگ 

( به بررسی و واکاوی 1393تألیف محمدی)« و معماری بومی ترکمن هویت»ای با عنوان اند. مقالهو معماری پرداخته

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 

مرور از  پس هشوپژ یندر اتحلیلی( است. -ای یا همان ترکیبی)توصیفیاربردی نظری و از نظر روش میان رشتهک

ها و عوامل ویژگیدرك  ایبر دیسناای و اکتابخانه تمطالعا سساا بر هشد منجاا بنایی یرز ی سیستماتیک وتمطالعا

 نیامید تمطالعادر بخش  سپسو شده است  ختهداپر مطالب اجستخرا به یکالبد یهاداده فهمو  کالبدفرهنگی اقوام، 

 هشد دهستفاا منطقی لستدالاز ا هاداده تحلیلو یبندجمع ایبر نهایتدر نیمه ساختاریافته و  مصاحبه ه،مشاهداز 

                                                           
Residential Architecture 1  

Folk architecture 2  
Bana's body  3  

Social-cultural norms 4  
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 ، حسین مهرپویامجتبی امامی، فرامرز حسن پور

 در شهرستان بجنورد از استان خراسان شمالیمسکونی  یفضاها دبهبوو  حیاطردر  تحقیق یناز ا حاصل نتایج. است

 آورد. می همافررا  ندگیز یفضااز  ساکنین بیشتر یمندضایتو ر دبو هداخو ارثیرگذأت

 .ارتباط فرهنگ قومی و معماری1

تر نقش فرهنگ در ساختار مادی، کالبدی و از همه مهم  های مختلفترین فضاهایی است که نقشخانه یکی از مهم

های حجمی ها، ترکیبمن جمله به شکل عناصر، تزئینات، شکلکند، های مختلف نمود پیدا میمعماری آن به روش

ها. اگر حضور معماری در زندگی و مسائل یک دوره کمرنگ شود، این فقر حضور، به زبان و یا ترکیبات خاص در پالن

بد یا ای که اگر زبان و فرهنگ ملتی نقصان یاگردد و برعکس این مسئله نیز صادق است به گونهفرهنگ نیز منتقل می

توان گفت شود. بنابراین میای قرار بگیرد، معماری آن ملت نیز دگرگون میحتی مورد هجوم زبان و فرهنگ بیگانه

باشند که تأثیرگذاری آنان بر یکدیگر گره خورده است)مومنی و مسعودی، ناپذیر میفرهنگ و معماری دو مقوله تفکیک

وهشی به بررسی اثرگذاری عوامل اجتماعی و فرهنگی بر بافت ( در پژ1392خاکپور و عشقی صنعتی) (.67: 1395

دهد که تعامالت اجتماعی مردم روستا متأثر از های پژوهش آنان نشان میکالبد روستاهای گیالن پرداخته و یافته

های های معیشتی استوار است که خود یکی از عوامل هماهنگی کنششرایط طبیعی و خصوصیات اقتصادی و کنش

گردد و این عوامل درکنار یکدیگر به وجود عی و موجب انسجام روابط اجتماعی و فرهنگی ساکنان روستا میاجتما

 پذیرد.آورنده همگونی بافت کالبدی است که در پاسخ به نیازهای اجتماعی، معیشتی، اقلیمی و فرهنگی مشابه شکل می

 یرواقعیغ یرا از تصور ذهن طراحان ها،آن یو گروه یفرد یرفتار یها و الگوهاق از اقوام گوناگون، تفاوتیاطالعات دق

 ییهمچون شناسا یدر کنار موارد یارتقاء فکر نیکه ا ندیکم ییمحالت راهنما یطراح ندیدر فرا رگذارتریبه امور تأث

 یمسکون یهاگوناگون انطباق بافت یهاروش ییو شناسا میخانه در هر شهر و اقل یاصلی هاهسته یمعرف ه،یپا یالگوها

 یمعمار دارساختنیپا به و شودیبستر اطراف م یخیو تار یمعنو راثیم یهاتیموجب بهبود ظرف رامون،یپ تیسا با

 کندیم دایپ تیجهت اهم نیاز ا یمعماران به وجوه فرهنگ یبندیپا(. 1: 1389کند)معماریان و همکاران، یکمک م

است  یتعهد به فرهنگ، روح طراح رای. زشودیم یمردم یوندهایپ تیدهنده، موجب تقو پرورش ۀمنزل  طراح به» که

(. 117:  1384گروت و وانگ، «)قابل تحقق است یو فرهنگ یموفق فقط با توجه کامل به وجوه اجتماع طیو مح

در ». افراد ساکن در آنهاست یروابط اجتماع دهندةها، نشانآن ییها و انتظام فضاها منطبق بر فرهنگخانه ن،یبنابرا

به  یخانه بستگ یداخل یفضا یبندمیتقس زانیکه م دیفرم خانه، در هفتاد و سه فرهنگ مختلف مشاهده گرد یبررس

 (. 85:  1998)گیفرد، « در آن فرهنگ دارد یاسیس یاجتماع یدگیچیپ زانیم

 بر معماری  اقوام تأثیر معیشت.2

باشد. از وجود آمده و صرفاً یک ساختار و کالبد نمیمسکن نهادی است که در راستای یک گروه مقاصد پیچیده به 

آنجا که ساختن یک مسکن  و کالبد و نظم فضایی آن شدیدًا متأثر از محیط و فرهنگی است که به آن تعلق دارد، 

دهنده آن جامعه خوانش و تحلیل ساختار و کالبد معماری منازل بر اساس نیازها و فرهنگ مردمان بومی تشکیل
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ریزان را در رسیدن به الگوی ساختار مسکن در آن مرز و اقلیم یاری رساند. از آنجا که امروزه طراحان و برنامهتواند می

سنتی نظیر پاسخگویی -های بومیبومی و قومی فاصله جسته است اما خصوصیات خانه-معماری نوین از معماری سنتی

رار معاش، آرامش، محرمیت و روابط جنسیتی و به نیازهای رفتاری و معیشتی من جمله شیوه سکونت، شیوه ام

همچنین پاسخگویی مناسب به اقلیم از جمله مباحث مورد بحث در طراحی مساکن امروزی بیش از پیش وجودش 

ترین عوامل مؤثر بر شکل مسکن است، های اقتصادی و معیشتی از مهمهای مختلف فعالیتگردد. با آنکه شیوهحس می

ک قوم با فعالیت اقتصادی معیشتی مشابه، پاسخ هایی متفاوت به نیازهای فضایی مشاهده اما در یک منطقه و ی

ای فضاهای در نظر گرفته شده برای گردد. به عنوان مثال با اقتصاد و شیوه امرار معاش کشاورزی در مناطق جلگهمی

اقتصاد دامداری به رغم همگونی در  ها در شیوهانبار کردن محصوالت کشاورزی متفاوت بوده و نیز فضای استقرار دام

ای برخوردار است. در هر منطقه معماری برخاسته از زادبوم و بر شیوه فعالیت اقتصادی خانوارها، از تنوع و تعدد گونه

فرهنگی  –های اجتماعیمبنا نیازها و هماهنگ با عوامل محیطی پدید آمده و از سویی دیگر باورهای ذهنی و کنش

های اقتصادی و معیشتی، شکل یافته است. با آنکه در چگونگی ه یا اقلیت )اقوام( در هماهنگی با کنشمسلط در هر گرو

شکل و ساختار و کالبد مساکن هر اقلیم شرایط آب و هوایی و جغرافیایی نقش بسزا در ساخت آن دارد، من جمله در 

های های امرار معاش و کنشمعیشتی و شیوه هایانتخاب مصالح و فنون ساخت اما با این وجود تأثیر بارز فعالیت

ها خراسان شمالی که اکثر آن هایتوان مشاهده نمود. کرمانجاقتصادی در این حیطه بر نوع و شکل ساخت مسکن می

باغدارها در داخل منزل محیطی را  .سازندمیهای خود را بر اساس شغل خود نوع خانه باشند ومیدار و یا دامدار باغ

گرفتند تا در زمان سرما از انبار کردن محصوالت خود و دامداران محیطی را برای گرمای حیوانات در نظر میبرای 

های در گذشته خانه هاآنهمچنین  گرفتند.ها محافظت کنند، حتی برخی از افراد اتاقی را برای حیوانات در نظر میآن

 کردند.رواقع از مصالحی که در آن منطقه وجود داشته استفاده میساختند؛ دمی« بوم آورد»خود را با کاه و گل و مصالح 

 بنتخاا بلند ریقد به هاپایه ینا هاحطراز  برخیدر . شوندمی ساخته هاییپایهروی  بر هاترکمن  سنتی مساکن

 اردمو برخیو در  تنااحیوداری نگه محل انعنو به گاهی فضا یناز اماند. می باقی خالی فضایی بنا یردر ز که شوندمی

 اجد علوفهانبار  یا هاهگارکاو  تنااحیوگهداری ن لی غالباًو دشومی دهستفاا نناز ایبر قالیبافی هگارکا یا رنباا انعنو به

 تابستانی سایشآ محل انعنو به کهدارد  دجوو "5تالر" منا به مکانی هانساختما برخی رکنادر  .شوندمی ساخته بنااز 

 نظردر  هادام هدارینگ ایبرآن  یردر ز که ستب اچواز  یبلند یهاپایهو دارای است  گرفتهمی ارقر دهستفاا ردمو

 هامتا سقفدر  رکا ینا منجاا جهت  که ستا دهبو یسیرنخ ترکمن نناز یها فعالیتاز  یکی. ستا هشدمی گرفته

 دیقتصاا های فعالیت یهازیهمسااز  یباو ز بدیع ترکیبیو  ستا هشدمی تهیه یسیرنخدوك  یختنآو ایبر ایحلقه

 که  باشدمی قالیبافی ترکمن نناز دیقتصاا فعالیت مهم ترینجملهاز  دهد.معیشتی با سازه مسکن را نمایش می و

 ترینمهماز  قالی تهیه جهتی  انبار یا قتاا رنباا گرفتن نظردر  متادر  ترکمن ننا، زدیقتصاا فعالیت ینا تسهیل ایبر

                                                           
5 Telar 
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در  نتابستاو در  متا یهاقتااز ا یکیدر  قالیدار  معموالً هانمستادر ز است.  دهبو متا ساختو  ییزرطرح یهابخش

 (10: 1391شده است)رستم زاده و همکار ،می برپا م،تااز  ونبیر رینباا یا هگارکا

 نشد کمرنگ لحادر  هاترکمن نمیادر  سنتی فرهنگ عنوو  دیقتصاا یها فعالیتاز  ریبسیا وزهمرا چهاگرچه 

 ساخت هنرای از نمونه انتومیرا  مقو ینا زیسا نساختمادر  مؤثر جتماعیو ا فرهنگی عناصراز  برخی ماا ،باشندمی

های دلیل رطوبت زیاد و بارشحساب آورد. سرزمین خراسان شمالی بهبه  ان،یرا مینزسراز  خطه ینا بومی مسکن

ها که زمین ماسب حاصلخیز، محیط مناسبی برای کشاورزی است. در کوهپایههای طوالنی مدت و وجود زمین

دهد. ها کشاورزی جای خود را به باغداری میشود و به دلیل شیب زمین در این قسمتشالیکاری کمتر پیدا می

طور اش بهاز آنجا که همه اعضا در کار گردآوری و امرار مع .ه مردم در این مناطق دامداری استهمچنین شغل عمد

 مستمر مشارکت دارند، به نوعی شیوه معیشت اقوام این خطه از نوع معیشت تعاملی برقرار است.

 معیشت در اقوام ترکمن معیشت در اقوام کرمانج

 نوع معیشت نوع معیشت

 دامداری

 کشاورزی

 باغداری

 دامداری

 ریسیقالیبافی            نخ         صنایع دستی:  

 شیوه معیشتی شیوه معیشتی

 شیوه تعاملی همبستگی و معیشت تک جنسیتی

 جنسیت عهده دار جنسیت عهده دار

 مردان و زنان مردان

 

 های جنسیتی اقوام مختلف و معماریجنسیت و نقش.3

عامل جنسیت، عاملی است که با توجه به عوامل دیگری من جمله اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی قابل تطبیق 

کند. تفاوت در نقش های جنسیتی بنا بر عوامل گوناگونی باشد و با تغییر جامعه به لحاظ مکانی و زمانی تغییر میمی

همچون اجتماعی، اقتصادی، محیط زیست، راهبردهای سازگاری، نوع جوامع از لحاظ میزان پیچیدگی از سنتی تا 

 بندد.زن و مرد  در اذهان عمومی نقش می شود و بصورت هنجارهای بدیهی در قالب دو جنسمدرن تعریف می

وارد مقوله فضا، به طور عام، و فضاهای معماری و شهری، به طور خاص،  ریهای اخدر دهه تیمطالعات مربوط به جنس

تواند یزن و مرد م انیم یهاتفاوت ییشناسا ،یطور کلبه. از دانش اجتماعی فضا را گشوده است گرییشده و مبحث د

 یمختلف مورد بررس لیمسا نهیتوان در زمیها را متفاوت نیاکند.  فایا نیاز طرف کیبر رفتار هر  یذاررگینقش تأث

است.  یضرور یامر یو اجتماع یشخص ینشاط، سالمت و آرامش زندگ ،یسازگار یها برابا تفاوت ییقرار داد. آشنا
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را  نهیزم نینوع موازنه در ا کیفضاها مشاهده و  یو طراح یاجتماع طیرا در مح ییآشنا گریتوان ابعاد دیم نیهمچن

(. در جامعه سنتی رابطه جنسیت 110: 1397ر گرفتن روان هر دو جنس مد نظر قرار داد)للحج و مسعودی ،با در نظ

گیرد. از گذشته تاکنون شیوه و فضا مطرح است و در آن تأثیرپذیری جنسیت از فرهنگ معیشتی مورد توجه قرار می

های جنسیتی را رقم جوامع مختلف از لحاظ سنتی یا مدرن بودن و یا از لحاظ قدیم و جدید بود ، نقشمعیشت در 

تواند بر ها به ویژه در جوامع سنتی قابل مشاهده بوده است. عواملی که میزد و این موضوع در ساختار شکل خانهمی

جغرافیایی و معیشتی. _های فرهنگی، مکانیهای جنسیتی اثر گذارد در سه دسته قابل بیان هستند: جنبهنقش

-دهد که در نحوه شکلاجتماعی در اقوام مختلف را تشکیل می –مناسبات جنسیتی بخش مهمی از عوامل فرهنگی 

باشد. خصوصیاتی مانند نوع و زمان ارتباط اعضای خانواده در هر قوم، دیدگاه هر ها دارای نقش مهمی میگیری خانه

گیری مسکن نان در جامعه، چگونگی ارتباط بین زن و مرد در بیرون از منزل و درون آن در شکلقوم درباره حضور ز

در هر قوم و هر دوره تاریخی تأثیرات خاص و بسزایی داشته است. حریم و محرمیت نیز یکی از موضوعاتی است که 

 شود.داخته میهای جنسیتی و فرهنگی قرار دارد که در ادامه به شرح آن پرمتاثر از  دیدگاه

 حریم و محرمیت اقوام بر معماریهای تأثیر مقوله.4

 صلا ،ستا گرفته ارقر توجه ردمو مسالاز ا پس باالخص مینز انیرا سنتی ریمعمادر  که صولیا مهمتریناز  یکی

 یفضاهاو از  مسکونی یهاخانه تاعمومی  رگبزو  عظیم یبناهااز  بناها تمامیدر  جهو بهترین به که باشدمی محرمیت

در  محرمیت صلا گفت انتومی. ستا هشد گرفته رکا به تر خصوصیو  عمومی نیمه یفضاها تا یشهر عمومی

داده  ارقر خویش ثیرأت ردمورا  ریمعما یفضاها یزترینر تا یشهر یفضاها تریننکالاز  سالمیا ریمعماو  زیشهرسا

شود. یم دهیها دانسان در همه فرهنگ نیادیبه عنوان عالقه بن یخصوص میحر(. 3: 1386سیفیان و محمودی ،ست)ا

مرز  جادیا میحر .به آن تعرض شود لیبدون دل دیو نبا مشخص داردکه حدود  گرددای را شامل میمحدوده م،یحر نیا

 رگذاریتأث یرو به تبع آن در معما یو روابط اجتماع ی فردیشئون زندگ هیدر کل بلکه ست؛ین ییجدا یکند و به معنایم

را  گرانیما با د ستییحال زندگی و همز نیکند و در عجدا می سایر افراد فرهنگی است که ما را از  میحر.خانه است

 ،حریمدارای  هدـکنن دهتفاـسا ایبر یکالبد نظراز  که ستـندا ممحر یفضا انتومیرا  فضایی قعدر وا .دینماممکن می

 ستا ضحواپر .  نماید مینأترا  دفر سایشو آ مشآرا که باشدای گونه بهآن  فضایی تکیفیاو  دهبو منیتو ا مصونیت

 ربسیا هـمندا شـمو آرا ایشـسآ موـمفهو  ستآن ا یهایژگیاز و بخشی تنها فضا یندر ا یبصر شتندا منیتا که

داخل و خارج خانه  نیب یاجتماع یفضا یمتناظر با گستردگ اقوام ترکمندر  .(10:همان ) ددگرمی شاملرا  یترگربز

 ستیز یفضا یهاتیها و محرمداشته، حجاب یشتریب قابلیت نفوذها خانه میحر ،یدرون یفضا و استفاده محدود از

 زانیتواند با توجه به میمشود. موانع محرمیت در کالبد واحد مسکونی می متفاوت عرضه یاو به گونه دهیبه حداقل رس

 یو آخراست  صلب ریغ صلب، مثالً یک در، در حالت دوم شود. حالت اول کامالً میبه سه دسته تقس ت،یمحصور

روانشناسانه همراه شود. امکان نفوذ به  یبا حالت شتریو ب جادیا ییفضاها یدر کف ساز یاتیجزئ یریکارگتواند با بهیم
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 میحر جادیمتفاوت ا وهیبلکه ش میفقدان حر یمعن موضوع نه به نی؛ اافتیخواهد  شیاز اول به آخر افزا افضاه نیا

 شیشود. کاهش و افزایاعمال م یارسازهیو غ رثابتیو موانع غ یرفتار یدر قالب الگوها هاترکمن یهادر خانه. است

از فرهنگی به  میمفهوم حرکه  هددینشان م کرمانجو  ترکمن قومیتدر دو  میحر جادیا یبرا یو کالبد یعناصر شکل

 کند.تفاوت می گریفرهنگ د

 های اقوام کرمانج و ترکمن.عناصرکالبدی خانه5

عملکردها  کیها، تفکمتعدد هستند. تعدد اتاق یهاو اتاق یمرکز اطیح یها داراخانه ،شهر بجنورد خراسان شمالیدر  

 یقلمروها ،ی مسکونی قوم ترکمنهاخانهدر  کرده است. جادیا زیرا ن یتیجنس یمجزا یداشته  و قلمروها یرا در پ

 ی جنسیتی هاحریم ییجدا اقوام کرمانج. در ابدییها بروز متیخانه بلکه در قالب فعال یکالبد اصرنه در عن یتیجنس

اتاق مهمان ضمن قرار داشتن  ،اقوام ترکمنمهمان )مرد( از کل خانه انجام شده است. اما در  یتا جدا شدن کامل فضا

 زین گریدر اوقات د یداشته و حت یخصوص یهارا با عرصه یوندیهم پبلکه نهایت ، قسمت منزل مسکونی نیدر بهتر

 این موضوعها به دگاهیو تفاوت د جنسیتگرفته است. موضوع رابطه یقرار م اهل خانهروزمره  یهاتیمورد استفاده فعال

 ،یخانوادگ منیخانه، نشمهمان ،یورود لیها از قبخانه یعناصر کالبد لیتوان در تحلیرا م قوم کرمانج و ترکمندر دو 

های هر قوم بر د. در ادامه به ارائه توضیحات کامل در زمینه تأثیر فرهنگاقرار د سهیو مقا یابیمورد ارز وانیمطبخ و ا

 شود. کالبد و طراحی مساکن مسکونی  در دو قوم کرمانج و ترکمن پرداخته می

 های کرمانج و ترکمنو حیاط در معماری قومیت .بررسی تطبیقی ورودی1.5

یک حدود و مرز جزئی  برای به عنوان  بلکه  ست؛یبه مفهوم سد ن مانع یا حصار ،مسکونی اقوام ترکمن یهادر خانه

توان شاهد عدم وجود حصارهای بصری و رفتاری در کالبد . در این اقوام میرودیبه کار متعیین جایگاه خصوصی 

نشان از جدایی بین محدوده بلند  یوارهایو دی منزل ورودهای ی، هشتهاکرمانجاما در  شان بود.مسکونیواحدهای 

ها دیواری کرمانج یهادر خانه موضوعات قابل توجهاز  یکی. عمومی و خصوصی و مطرح شدن بحث محرمیت می باشد

این دیوار را به معنای عدم ورود مهمانان نامحرم  توانگیرد که میبلند است که در مقابل جایگاه ورودی خانه قرار می

به اندورن خانه و به حوزه خصوصی زنان و مطرح شدن بحث محرمیت عنوان کرد. در واقع این دیوار مانع ورود به 

 محصور کردن. اگرچه خانه دانستکننده مهمانان آقا به سمت مهمانمحدوده خصوصی زنان و  راهنمایی و هدایت

وجود  میتوان به این نکته اشاره نمود که  ، اماگرددمربوط می یمیاقل طیبه شرا تا حدودی های مسکونیکالبد خانه

الزام  با ،ترکمن  ی اقوامهاعناصر در خانه نیا کارگیریبهو عدم  بلند جایگاه ورودی خانه واریدو  متعدد یهااطیح

  معناداری دارد.های جنسیتی و فرهنگ دو قوم ارتباط ها و حریمنقش

گرا، صورت معماری درونصورت پیوسته، فشرده و متراکم و بههای شهری، بهدر معماری اقوام مختلف، خانه در بافت

فضایی خصوصی برای زندگی خانوادگی به حساب می آید که معمواًل اصل محرمیت در طراحی و احداث آن رعایت 
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بخش اندرونی و بیرونی تشکیل شده است. فضای اندرونی با توجه به  ها از دوگردد. بر همین اساس ورودی خانهمی

ها و فضای بیرونی برای آقایان و مهمانان و افراد خارج خانه طراحی شده است. مبحث جنسیت و محرمیت برای خانم

 شود که تأثیر آن بر معماری قابل مالحظه است. های مختلف دیده میاین نگرش در قومیت

های این مدل طراحی کالبدی شود. از ویژگیهای درونگرا دیده میقوام کرمانج بیشتر طراحی سبک خانههای ادر خانه

توان به نداشتن ارتباط بصری مستقیم فضاهای داخل با فضاهای بیرون خود عنوان کرد. همچنین فضاهای مختلف می

ای که کند به گونهای پوشیده سازماندهی میهگرا را عنصری مانند حیاط و یا صفههای مسکونی با طراحی درونخانه

ها و بازشوها به سوی این عناصر باز گردند.عدم وجود این ارتباط بصری مستقیم با فضاهای شهری خارج از خانه روزن

را میتوان از زاویه فرهنگی مورد کنکاش قرار داد.بحث دور نگاه داشتن حریم خانواده از دید دیگران در تاریخ فرهنگی 

ک معماری خانه های درون گرا دیده میشود  و طراحی این مدل معماری و حفظ حریم خانواده به اشکال مختلف سب

در یک یا چند حیاط صورت می گرفته است و از این رو خانه های شاخص چند حیاط یا حیاط های داخلی و اندرونی 

م کرمانج حیاط نقش اساسی داشته است.حیاط و بیرونی ساخته می شده است.در شکل دهی خانه های درونگرا در اقوا

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 

جنسیتی و یا اصل محرمیت و ایجاد حد و حدود مرزی برای جدایی اندرون )فضای خصوصی  فرهنگی از جمله مباحث

های دیگری نیز در بردارد من جمله اینکه حیاط نشان حریم تملک برای زنان( و بیرون )فضای عمومی مردان( ویژگی

صری برای تهویه و گردش هوا باشد و از سوی دیگر ایجاد محیطی سرسبز و عنخانواده و ارتباط دهنده جندین فضا می

سکوهایی یکی قدیمی های در ورودی برخی خانهباشد. در فصول سال  و حریمی امن برای تمامی اعضای خانواده می

تا رهگذران خسته دمی روی آن ها بنشینند یا مهمانان  طراحی شده استدر طرف چپ و دیگری در سمت راست 

ها بنشینند و استراحت کنند. مهمانانی که خانه بروند تا باز شدن در روی آنخواستند به نفس بریده و مسنی که می

باید هر کدام کلون مخصوص به جنسیت خود .همچنین افراد هنگام ورود به داخل خانه خواستند وارد خانه شوند می

جنسیت را در طراحی این موضوع بحث  را به صدا در آوردند تا صاحبخانه بداند مهمان پشت در، خانم است یا آقا و

کرد تا به صحن ایوان یا حیاط داالن خانه عبور می از مهمان در، گشودن از کند. پستر میمنازل مسکونی پر رنگ

در باالی سردر  .برسد و در این مدت میزبان فرصت داشت خانه خود را مرتب و خود را مهیای پذیرایی از مهمان کند

مانان هنگام ورود و خروج از مه و خانه افراد  شد تایا عبارت های مذهبی نوشته میها آیاتی از قرآن کریم برخی خانه

که این موضوع در هر دو قومیت وجود داشت و خاص یک قوم  های دینی عبور کنندزیر آیات قرآن یا روایات و عبارت

 نبود.

-ساختمان نکته را بیان کرد که توان اینمیهای قدیمی ساختمانطراحی کالبد چگونگی  همچنین در راستای معرفی

ها اغلب از سنگ یا خشت خام با رو کشی از گل یا کاهگل های قدیمی دیوارهای بسیار قطوری داشتند که جنس آن

کردند گل اندود میسقف بناهای قدیمی از نوع شیروانی بود و در مواردی هم سقف ساختمان ها را با کاهمعموالً بود. 



گیری معماریتحلیل تطبیقی عوامل فرهنگی اقوام کرمانج و ترکمن در شکل 26   

 
 ، حسین مهرپویامجتبی امامی، فرامرز حسن پور

وجود  همچنین  که در این زمینه، اقلیم و شرایط آب و هوایی بسیار اثرگذار است. یری کنندتا از نفوذ رطوبت جلوگ

 خانههای متفاوت به درون گاه را به رنگهای رنگی، نور صبحها و شیشهساختمان ورودی برخیهای ارسی در پنجره

 .کندپخش می

 خانه در معماری قومیت کرمان و ترکمن.بررسی تطبیقی مهمان2.5

 کیزدن ،موارد یشده است؛ در بعضیباز م یهشت است که بصورت  ییرایمحل پذ خانهمهمان ،کرمانجدر فرهنگ مردم 

 جلوس شدند.خانه مستقیماً هدایت میمهمانان آقا از طریق دیوار بزرگ ابتدا ورودی به مهمان قرار گرفته و یورود

 ضرورت، هاگونه جلوسبرگزاری اینمرسوم بوده است. هر چند مدت یکبار خانه در مهمان هیو همسا شاوندیمردان خو

های مسکونی در خانه ،هاکرمانج یهاکرده است. برخالف خانهیم جابیخانه ا یهابخش ریخانه را از سامهمانتفکیک 

 من،ینش یمهمان و فضا قاتا یو تنها عامل جداساز ست،یجدا ن یخانوادگ یعرصه زندگاز خانه مهماناقوام ترکمن، 

احترام نهادن به مهمان  ی)تالر( است که برا وانیاز ا یخانه )تالر اتاق( بخشدو عرصه است؛ مهمان نیا نیب یهاپله

را به عنوان  وانیاتاق بعد از ورود به ا نیالگوها اول یبرخوردار است. در برخ یترتر ساخته شده و از ظاهر مناسبمرتفع

 کیاتاق تفک نیخانه مدنظر نبوده است. در ا یخصوص یهافاصله با اتاق ای یگرفتند که جداسازیم رظاتاق مهمان در ن

الر اتاق اطبقه از ت میکه ن گریاتاق د»گرفته است. یها صورت متیبلکه در قالب فعال یفضا، نه با عناصر کالبد یتیجنس

و  کندیم فاینقش ا تابستانالخصوص یافراد خانواده بوده و در اوقات مختلف سال عل ستیز یتر است،  اتاق اصلنییپا

 معموالً  است که متعدد هایطاقچه داشتن ها مهمان خانه هایویژگی مهمترین باشد. ازمکان آسایش در این فصل می

 این کارآیی دیوارها بودن قطور علت به. گویندمی رف آن به که شودمی دیده اتاق دیوارهای سرتاسر در ردیف و دو در

 چیده هاطاقچه این در اینقره کریستال و کاسه گلدان، مثل قدیمی زینتی اشیای از استفاده است زیاد بسیار طاقچه

. بود تزئینات این دیگر هایویژگی از مختلف هایساختمان هنری هاینقش و متنوع هایگچبری از استفاده. شدندمی

 است. گالفشان و زیبا هایگچبری گیاه و گل مکرر هاینقش از آکنده هااتاق سقف منازل از برخی در

 ها .بررسی تطبیقی نشیمن و اتاق3.5

 منیاتاق نش یبازشوها شتریب تیمحصورشان، شاهد تأثیر آن بر در فرهنگ تیبه حفظ محرمکردها باور به دلیل  

این . باشیمیمها های مسکونی آنها در خانهاتاق خانهو مهمان یرونیب یهانسبت به اتاق یو بخش اندرون یخانوادگ

 دیدضمن خنک کردن فضا، مانع از  ،آنمشبک بودن  نیبنابرا و خانه محسوب شده یفضاها نیترجزء خنک اتاق 

یا خانوادگی نشیمن های برخی اتاقدر شود. یم یخانوادگ یو عرصه خصوص یبه درون و تداخل گذر عموم رونیب

نه و یکردند و روی آن آهای ساده تزیین میبریها دارای طاقچه یا رف بودند که دورتادور آن را با گچخانهمهمان

 .گذاشتندهای خاطره انگیز و قرآن میهای قدیمی، عکسشمعدان
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 یزندگ یهااز شاخصه یکی یاست که از نظر عملکرد وانیمحصور ا مهین یفضا ،اقوام ترکمن یهادر خانه منینش اتاق 

 یبه اتاق ارس یخانوادگ منینش در طبقات باال اجتماعی)اعیانی(، اتاقخانواده است.  یو محل اجتماع اعضا یخانوادگ

 یوابستگ لیموضوع به دل نی. ادینمایبه درون را صلب م رونیاز ب دیداشته اما د رونیبه ب عیوس دیکه د ابدییانتقال م

مرفه  از آن جا که  یمعنا که در طبقات اجتماع نیاست. به ا شتیمع وهیو ش یطبقه اجتماع ریبه متغ تیجنس ریمتغ

با عرصه  یاز ارتباط کمتر انیزنان اع ،اندنداشته یمعاش دخالت نیمردان به کار تجارت مشغول بوده و زنان در تأم

ف دیگر طبقات اجتماعی که زنان برخال است داشتهن یهیتوج یبرخوردار بوده و حضور آنان در عرصه عموم یعموم

های اقتصادی معیشتی زنان نیز بوده است. ها و ایوان صحنه فعالیتها ، نشیمندر امرار معاش فعالیت داشته و اتاق

دوك  یختنآو ایبر ایحلقهاتاق   سقفدر  رکا ینا منجاا جهت  که یسیرنخ ترکمن نناز یهافعالیت عمده  از یکی 

معیشتی با سازه مسکن را  و دیقتصاا های فعالیت یهازیهمسااز  یباو ز بدیع ترکیبیو  ستا هشدمی تهیه یسیرنخ

،  دیقتصاا فعالیت ینا تسهیل ایبر که باشدمی قالیبافی ترکمن نناز دیقتصاا های فعالیتدیگر از  دهد.نمایش می

 ساختو  ییزرطرح یهابخش ترینمهماز  قالی تهیه جهتی  انبار یا قتاا رنباا گرفتن نظردر با  متادر  ترکمن نناز

 برپا م،تااز  ونبیر رینباا یا هگارکادر  نتابستاو در  متا یهاقتااز ا یکیدر  قالیدار  معموالً هانمستادر ز است. دهبو متا

های اقتصادی زنان ترکمن ترین شاهکارها و فعالیت( قالی، قالیچه از برجسته1: 1391شده است)رستم زاده و همکار،می

های های ترکمن معمواًل روی دارهای افقی یا دستگاهشوند. قالیچهباشد که خالقان اصلی این اقصاد محسوب میمی 

های شهری و روستایی ترکمن درصد خانواده 90شود و بیش از های خانه طراحی میشود که در اتاقافقی بافته می

شود. در نظر گرفتن فضایی برای دار قالی و درصد درآمدشان از این شیوه تأمین می 60یک دار قالی دارند و بیش از 

 کند.برپا کردن آن نقش مهمی در طراحی واحدهای مسکونی این اقوام ایفا می

 مقایسه مطبخ 4.5

به  کینزد اطیدر کنج ح اد،یز یهامربع یا مستطیل با طاقچه صورتبه اغلب هاهای مسکونی کرمانجخانهمطبخ در  

وجود  زیدو عرصه ن نیا نیب یانجیم یبالواسطه نبوده بلکه فضا زین اطیو ارتباط با حشده است میساخته  ق،یعم وانیا

هایی برای پخت و پز، محل مطبخدرون گردید. در می تعبیهدر نزدیکی آب انبار و چاه آب  مکان آن و داشته است

در   شده است.می تعبیه آشپزی وسایل ای برای قرار دادندیوار طاقچهپخت نان و روی جهت ذخیره چوب و تنور 

 سریبه آن از هر دو بخش م یدارد تا امکان دسترس رقرا یرونیو ب یبخش اندرون نیآشپزخانه ب» اطهیدو ح یهاخانه

 یبخش نمود انیتوان بیآشپزخانه نم یبرا یاتاق مشخصمحدوده خاصی تحت عنوان  ،ی اقوام ترکمنهادر خانه. «باشد

 یانبار یو در موارد ردیگیخانه انجام م یبسته و در انتها یدر فضا ایو  وانیدرون ا های مربوط به پخت و پزتیاز فعال

واحد مختلف  یمختلف در فضاهاهای به فصلشده است و پخت و پز با توجه ساخته میو آشپزخانه در طبقه اول 

 شده یو حائل بند شده کیتفک ییفضاو به نوعی نوعی ادغام فضاها وجود دارد  نیشده است. بنابرایانجام م مسکونی 

های در کالبد خانهخانه قرار دارد.  یهاعرصه ریبلکه در ارتباط با سابرای پخت و پز تحت عنوان مطبخ وجود ندارد 
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 کمتر نمود دارد وهای جنسیتی من جمله پخت و پز دلیل جنسیت و نقشترکمن بحث محرمیت و تفکیک فضاها به

 دیآیبه دست م فضا-و محرمیت فضا -تیمتفاوت جنس یالگوهادر مقایسه مطبخ در دو قوم کرمانچ و ترکمن به نوعی 

 توان  نمود آن را در کالبد فضاهای کرمانج ها بیشتر حس کرده  و در اقوام ترکمن کمتر وجود دارد.که می

 .ایوان5.5

 بنا کلی ماندهیزسادر  هم فضاها ینا. ندادهبو انیرا یهاخانه مهم عناصراز  انیوامانند  زبا نیمه یفضاها گذشتهدر  

 اپذیررا  متنوعی یهادعملکر که مستقل فضایی انعنو به دخو همو  ندادهکرمی یفاا نقش بستهو  زبا یفضادو  رکنادر 

 قتاا یفضا حسیو  ارییدد طتباار ترکمن یهاخانه یفضا (.5: 1395مداحی و همکاران ،ند)ادهبو حمطر ه،شدمی

از  دهستفاا با مناسب ازنداچشم شتنو دا طبیعت با طتباار ،بسته یفضادر  هاخانه یندر ا .ستا طحیا با خانه صلیا

 طبیعت با بیشتر طتباار دیجاا جهت خانهدر  (انیوا) زبا نیمه یفضا دبررکا نچو یبیراتد همچنین دهبو میسر هاهپنجر

 هشد می گرفته رکا به هاخانهاز  ریبسیادر  هافصل بیشتردر  منطقه بخش حفرو  لمعتد ایهواز آب و  یگیر هبهرو 

دور  ن،بیداخو ،پزو  پخت ا،غذ فصر مانند گوناگونی یهافعالیت منجاا محل ترکمن یهاخانه انیوا حقیقتدر  . ستا

 ییفضا وانیا (.9-7همان :ست)ا دهبوو ...  دعیاو ا هاسمامر منجاو ا نمیهمانااز  ییاپذیر ،هابچه زیبا ن،شد جمع هم

. شوندیکنند و زنان هم مشغول کار میو استراحت م نندینشیسفره م کیخانواده بر سر  یاست که در آن جا اعضا

باشند که از جمله مناطق پر باران ساکن می نگرگا شتد ورتمجادر و  ردبجنو لشمادر  نسااخر نشیناقوام ترکمن

 و  موسمی یهارگبار مقابلدر  خانه در خراسان است و در نتیجه این شرایط آب و هوایی و اقلیمی ضرورت محافظت 

جایگاه پر اهمیت ایوان در کالبد بنایی واحدهای مسکونی به عنوان یک فضای ایزوله و مقاوم ومحافظ در مقابل این 

 جالب نکته. باشد ثیرأتبی صخا نمونه ینا طویل یهاانیوا بر کیدأت یشکلگیر چگونگیدر  نداتونمیجو آب و هوایی، 

 لکا منطقهدر  حتیو  ردبجنو شمالی منطقهها در در میان تمامی ترکمن ریمعما صخا فرهنگ ینا که ستا ینا

 ساخته هشیو همیناز  دهستفاا با مسکونی یحدهااز وا ریبسیا یهانمونه ،هاستسیستانی سکونت محل که یمانیا

اند دو یا سه هگزید سکنیدر آن  ارخانو یبیشتر ادتعد که هاییخانهو در  سبک ینا ستثناییا یهانمونهدر ند. اهشد

 گذشته ینو از ا هددمی ارقر خانه ساکنین رختیارا در ا سیعیو انیوا هاییحالت چنین. پوشاندمی انیواها را  سوی اتاق

 از سویی دیگر ایوان (.11)همان :داردمی ظمحفو فصلی شدید یهارانباو  دبا گزنداز  تمامی بهرا  ها قتاا هاییارهیود

در واحدهای مسکونی  فضا ینا ضرورت ساخت. باشدها نیز میکرمانج مسکونی یهاخانهکالبد در  مهم یفضاها جملهاز 

در  عمطبو تهویهگردش باد و  با مناسب مکانی خلقدر  ایوانساخت  هیژو اهمیتو  نقش به توجهها از دیدگاه کرمانج

انواع  ،در کالبد بناها قتاا یگیرارقر هنحو به بستهو  شتهدا وتمتفا یهادعملکرساخت ایوان . باشدمی لسا مگر تقااو

و  دهنبو نستودارای  ماًولز دهبو زبا یفضا بهرو  سمت یکمعمواًل ها انیو. ادگیرمی دخو به گوناگونی های شکل

 قسمت ها ایوان درمسکونی کرمانج هایخانه بعضی در .دشومی هیدد نیز کم مساحت با ماا نستو ونبد یهاانیوا
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 هاایوان معموالً  شود،می سازماندهی پالن در دارستون سقف و تو رفته صورت به گیرد کهمی قرار ساختمان جنوبی

 شوند.گرفت و اکثراً در طبقه دوم ساخته میمی صورت خارج و داخل فضای بین ارتباط و مفصل نوعی ایجاد برای

پالن .ساختار6.5   

 جهت همچنین و خورشید تابش زاویه مستقیم تأثیر در دقت اساس بر بناها و استقرار بجنورد زاویه بومی در بناهای

غربی که دسترسی به بناهای -شرقی بیشتر فرعی هایکوچه بجنورد شهر در. باشدیکدیگر می کنار در شهر غالب باد

 درجه 30 حدود با را شهر این بافت خورشید، تابش زاویه به مربوط هایبررسی سازد. همچنینمسکونی را هموار می

 سمت در خیابان این در هااست. معموالً ساختمان شده داده تشخیص غرب سمت به جنوب -شمال محور از انحراف

 هاخانه  به دسترسی مراتب سلسله که که است جنوب به رو آن اصلی جبهه شده واقع شکل مستطیل زمین شمال

 هااتاق نشیمن، پذیرائی، مانند اصلی فضاهای پالن اکثر در غالباً . است بوده ایوان طریق از سپس و حیاط طریق از ابتدا

 هم خدماتی فضاهای و اندشده واقع زمین جنوب و نورگیری جبهه در راهرو و ایوان مانند ارتباطی فضاهای همچنین و

 اتالف ترتیب بدین تا گرفته قرار باشدمی کمتر ایگونه به فضا نورگیری که زمین از قسمتی در یا شمالی جبهه در

 شده ساخته فضاهای قرارگیری نحوه .یابد کاهش ممکن حداقل به شمالی سرد دیوارهای از اصلی فضاهای حرارت

 حالت در و اندگرفته قرار یکدیگر بر هم بر عمود ضلع دو شکل به حیاط از جبهه دو در نخست حالت در حیاط پیرامون

 (1385اند)معماریان،حیاط قرار گرفته طرف دو و حیاط جبهه دو در شده ساخته فضای دو دوم

 

 
 های مسکونی بجنورد های خانه، مآخذ: گونه شناسی خانهجانمائی پالن:1شکل 
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مسکونی در خیابان نادر بجنورد، دروه قاجار، آرشیو مهندس : خانه 3شکل 

  معصومی

: خانه مسکونی در خیابان نادر 2شکل  

 بجنورد، دروه قاجار،آرشیو مهندس معصومی 

          

 

 

 

: خانه اردشیرخان شادلو، دوره 4شکل   ، آرشیو مهندس مرادپور1320: خانه سبحانی قبل از سال 5شکل   

 قاجار،  

  آرشیو دکتر انصاری مود

 

                 

: خانه مسکونی در خیابان نادر، 7شکل   

   دوره قاجار، آرشیو مهندس مرادپور

: خانه اردشیرخان، دوره قاجار، 6شکل  

   آرشیو میراث فرهنگی خراسان شمالی

 های بجنوردنحوه توزیع فضاها در خانه-

سازمان میراث فرهنگی و  های مسکونی در بجنورد،کتاب در جستجوی هویت شهری بجنورد، گونه شناسی خانه :ترسیم مآخذ)

 (گردشگری استان خراسان شمالی
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 های اقوام کرمانج و ترکمن .مقایسه و تحلیل کالبد سکونتگاه6

شهرستان بجنورد از خراسان  های دو قوم کرمانج و ترکمن دردر مقایسه تطبیقی انجام شده بین کالبد سکونتگاه

 گردد. های ذیل بدست آمده است: از نظر گونه فضایی به دو نوع بسته و باز طبقه بندی میشمالی یافته

  ،گونه فضایی بسته شامل فضاهایی همچون: هشتی)با اجزای سقف، کف، دیوار، سکوی نشستن، در، پنجره

خانه)با اجزای در، پنجره، کف، سقف، طاقچه(؛ مهمان طاقچه(؛ اتاق نشیمن)با اجزای در، پنجره، کف، سقف،

 باشد.طاقچه، تنور، انبار( و مطبخ )با اجزای در، دیوار، پنجره، کف، تنور، طاقچه( می

  گونه فضایی باز شامل فضاهایی همچون: ورودی)با اجزای سقف،کف، دیوار، هشتی، داالن، سکوی نشستن(؛

 باشد.وض، باغچه، ستون، انبار( میحیاط و ایوان )با اجزای دیوار، کف، ح

های مسکونی دو قوم مذکور های فرهنگی دو قوم کرمانج و ترکمن در کالبد سکونتگاهمقایسه تطبیقی عوامل و ویژگی

 در جدول ذیل مختصراً شرح داده شده است:

 قوم ترکمن فضا گونه فضایی

 هشتی 

 

 

  واسطه با عرصه خصویورودی مستقیم بدون حایل و مفصل و در ارتباط بی 

 عدم تفکیک فضایی بر اساس محرمیت 

 عدم  تفکیک فضایی بر اساس چنسیت 

 

 بسته

 اتاق نشیمن

 

 

 

  کمرنگ بودن محرمیت 

 کمرنگ بودن تفاوت نقش های جنسیتی 

  عدم تفکیک فضاها و پیوند اتاق ها با یکدیگر 

 برقراری روابط اجتماعی و معیشتی با بیرون خانه 

  جمعیپیوند خانوادگی 

  

 مهمان خانه

 

 

 در اکثر بناها در قسمت ورودی مهمانخانه باشد. یم انینما یپله ها ،یمهمان خانه به لحاظ حرمت نهادن به مهمان، در طبقه باال قرار دارد و مرز آن با عرصه خصوص

 قرار دارد

 - عدم جداسازی فضا بر اساس جنسیت 

 عدم تفکیک بر اساس محرمیت 

  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 

  

 مطبخ

  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 

  عرصه ها است ریقابل انتقال به سا یآشپز تیفعال یخانه قرار دارد و حت یعرصه ها ریبلکه در ارتباط با سا ست؛یشده ن کیتفک ییفضامطبخ 

 

 

 باز

 ورودی

 

 

 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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 ها بر کالبد معماری مساکن اقوام.تحلیل عوامل فرهنگی بر اساس اولویت7

توان گفت در مقایسه با توجه به نتایج به دست آمده از مشاهدات و مصاحبه های صورت گرفته شده و تحلیل آن می

ها و هنجارهای یندی ارزشهای فرهنگی دو قوم کرمانج و ترکمن؛ نتایج به لحاظ اولویتتطبیقی عوامل و ویژگی

 فرهنگی اجتماعی عبارتند از:

حیاط و  

 ایوان

 

 

  کمرنگ بودن  محرم و محرمیت 

 امرار معاش و  نگهداری از دام ها 

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

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

  آن ها وجود  نیواسط ماب یفضا ایدارند و داالن  میفضاها رابطه مستق ریدهند و با سا یم لیرا تشک یخانوادگ منیدر فصل گرم و اتاق ها در فصل سرد، نشایوان

 ندارد

گونه 

 فضایی

 قوم کرمانج فضا

 هشتی 

 

 

 تفکیک فضایی بر اساس محرمیت 

 تفکیک فضایی بر اساس جنسیت 

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

 

 بسته

 اتاق نشیمن

 

 

 

 گریکدیباهم ندارند بلکه با داالن از  میکند. اتاق ها ارتباط مستق یرا فراهم م یخانوادگ منیخنک و محصور نش یفضا ،یمشبک چوب یپنجره ها 

 شوند. یجدا م

 تفکیک فضایی بر اساس محرمیت 

 تفکیک فضایی بر اساس جنسیت 

 محدود بودن روابط اجتماعی 

  

 مهمان خانه

 

  خود، شاخص شده است. یریقرارگ تیموقعمهمان خانه مجزا از حوزه خصوصی است که به دلیل، 

  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

 بازشو ندارد. یخارج یقرار دارد و به سمت فضا اطیح و در ارتباط با واسطه با قیعم وانیبه ا کینزد اطیمشخص در کنج ح ییمطبخ فضا 

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

 

 

 باز

 ورودی

 

 

 دارد یبا عرصه خانوادگ میرمستقیو ارتباط غ مهمان خانهبا  میکرده که ارتباط مستق فیرا تعر یورود ،یو هشت میرمستقیداالن غ. 

 ،.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 

 حیاط و ایوان 

 

 

  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 
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 محرمیت و جنسیت 

 معیشت و ساختار روابط در خانواده 

 روابط جمعی و پیوند خانوادگی 

 

 ارزشهاو هنجارهای الویت

 فرهنگی اجتماعی

 ویژگی نمادین

 حجاب در زنان تحت تاثیر نقش پر رنگ محرم و محرمیت جنسیت-محرمیت الویت اول

 معیشت: کشاورزی، دامداری، دامپروری معیشت و ساختار روابط در خانواده الویت دوم

 ساختار خانواده تعاونی و تعاملی

 خانواده های گسترده در کنار یکدیگرزندگی بصورت جمعی در قالب  روابط جمعی و پیوند خانوادگی الویت سوم

های آنان و های ارزشی و هنجارهای فرهنگی اجتماعی دو قوم کرمانج و ترکمن در الگوهای رفتاری و فعالیتاولویت

های این دو قوم نمود خاص خود را یافته است: با توجه به محرمیت و جنسیت؛ الگوهای کالبد معماری سکونتگاه

فضا، فعالیت زنان در بیرون از فضای -های محرمیتدهنده کمرنگ بودن ارزشها در اقوام ترکمن نشانرفتاری و فعالیت

باشد. بالعکس در اقوام های اجتماعی و عدم محرومیت در خروج از خانه میهای روزمره با فعالیتمنزل و ادغام فعالیت

های ز دید عمومی و فضای عموم، عدم تداخل فعالیتهای زنان در حریم خصوصی و اندرونی و محفوظ اکرمانج، فعالیت

-فضا در ارزش–فضا و محرمیت-روزمره با فعالیت اجتماعی، محدودیت در خروج از منزل، پر رنگ بودن بحث جنسیت

های مسکونی در اقوام ترکمن شاهد عدم وجود سلسله مراتب باشد. به لحظ کالبدی سکونتگاههای فرهنگی این قوم می

های خانه، خانه و مطبخ از سایر قسمتی و خصوصی، عدم تفکیک فضاهای داخل خانه از جمله مهمانفضای عموم

 و عمومی فضایی تبامر سلسله دجوعدم جدایی حریم اندرونی و بیرونی، آشپزخانه باز؛ و در اقوام کرمانج شاهد و

 هایی فعالیت منجاا جهت طحیا یاـفض دوـجو و اـههـخان بیشتر در نیوبیر و نیروندا حریم کامل ییاجد ،خصوصی

  تیـهش یاـفض از آن ایبر امجز ورودی و نمهما هیژو قتاا یک بینیپیش، بسته شپزخانه، آ... و یشو و شست نظیر

 باشیم.د، مینشو خانه صحن خلدا نمهما ینکها ایبر نالدا یا

باشد. در اقوام ترکمن نوع معیشت ده میهای فرهنگی ساختار معیشتی و روابط در خانوااولویت دوم عوامل و ویژگی

تعاملی زنان و مردان، مشارکت زنان در امرار معاش، نوع خانواده گسترده و تعاملی، تأمین نیرو برای تولید، برتری حریم 

 یدهازدبا و یدد ننشد ودمحد و همسایگی یقو طتباجمعی و مشارکتی به فردی، نوع روابط اجتماعی مشارکتی و ار
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، و در اقوام کرمانج نوع معیشت همبستگی تک جنسیتی، عدم مشارکت زنان در امرار معاش، فامیلی یاـانیهـمهم هـب

های زنان از مردان، تفکیک فضای درون )خصوصی( و بیرون )عمومی(، تعامالت اجتماعی از نوع بسته جدایی فعالیت

خانه با دیگر فضاهای خانه، باز ها، پیوند مهمانضای اتاقباشیم. به لحاظ بیان کالبدی در اقوام ترکمن شاهد ادغام فمی

بودن فضای مطبخ ، انجام پخت و پز در ایوان و فضاهای باز، انجام امور روزمره بصورت مشارکتی در حیاط و فضاهای 

ادی، نفرا ابخو و ریخوراـنه قاـتا لـمث صاـخ درـعملک اـی ادرـفا ایبر امجز قتاا شتناند دجوبرونی)عمومی(، و

 فضایی انعنو به ورودی انیوهای معیشتی توسط زنان همچون دامداری، ریسندگی و فرش بافی، اهمکاری در فعالیت

ه با همسایگان و خویشاوندان؛ و در اقوام کرمانج شاهد طراحی مرروز دهسا یدهاـمآ و فتر یا ارییدد یهافعالیت ایبر

ها، جداسازی مهمان خانه از و خصوصی، تفکیک  فضای اتاقورودی و داالن و هشتی جهت جداسازی حریم عمومی 

دیگر فضاهای خانه، محصور  بودن فضای مطبخ، انجام پخت و پز در مطبخ و عدم انجام آن در فضای بیرون و عمومی، 

یت ، همکاری محدود در فعال مهمانی، اتاق نشیمن  و... قاـتا لـمث صاـخ درـعملک اـی ادرـفا ایبر امجز قتاا دجوو

ها و عوامل فرهنگی روابط جمعی و پیوند خانوادگی در دو قوم باشیم. اولویت سوم ویژگیهای معیشتی توسط زنان می

زندگی  ،پیوندهای محکم خانوادگیباشد. در اقوام ترکمن روابط جمعی وپیوندهای خانوادگی از نوع ترکمن و کرمانج می

باشد ، تعامالت اجتماعی باز میروابط عشیرتی ،افراد یک خانواده باالی همبستگی، دسته جمعی در واحدهای مسکونی

صورت جمعی، و در اوام کرمانج پیوندهای خانوادگی از نوع پیوندهای خانوادگی محکم، محدود بودن گستره زندگی به

واحد  سکونت چندین خانوار در هرتر است. به لحاظ بیان کالبدی در اقوام ترکمن شاهد تعامالت اجتماعی بسته

 ارتباط نزدیک خانوارهای  ،یک فضای عمومی که در اختیار کلیه خانوارها قرار داردبه عنوان ایوان استفاده از  مسکونی،

 بیان کالبدی الگوهای رفتاری و فعالیت ها

فضا، فعالیت زن در بیرون فضای -: کمرنگ بودن ارزش های محرمیتترکمن

ها، عدم محدودیت در اجتماعی و مهمانیت های روزمره و خانه،ادغام فعالی

 خروج از خانه

 عدم وجود سلسله مراتب فضاایی عمومی و خصوصی ترکمن : 

 عدم تفکیک فضاهای داخل خانه از جمله میهمان خانه و مطبخ از سایر قسمت های خانه 

 عدم جدایی حریم اندرونی و بیرونی 

 آشپزخانه باز 

: فعالیت زن در حریم خصوصی و اندرون و محفوظ از دید ، عدم تداخل کرمانج

فعالیت های روزمره با فعالیت اجتماعی، محدودیت در خروج از منزل، پر رنگ 

 فضا در این ارزشهای این قوم–فضا و محرمیت -بودن بحث جنسیت

 خصوصی و عمومی فضایی تبامر سلسله دجو: وکرمانج   

 منجاا جهت طحیا ممحر یاـفض دوـجو و اـه  هـخان بیشتر در نیوبیر و ینروندا حریم کامل ییاجد 

 ...  و یشو و شست نظیر هایی فعالیت

 بسته شپزخانهآ   

 نمهما ینکها ایبر نالدا یا  تیـهش یاـفض از آن ایبر امجز ورودی و نمهما هیژو قتاا یک بینی پیش 

 دنشو خانه صحن خلدا

مردان، مشارکت زنان در امرار معاش، نوع : نوع معیشت تعاملی زنان و ترکمن

خانواده گسترده و تعاملی، تامین نیرو برای تولید،برتری حریم جمعی و 

 و همسایگی یقو طتبامشارکتی به فردی، نوع روابط اجتماعی مشارکتی و ار

 فامیلی  یاـه   انیـمهم هـب یدهازدبا  و دـــید ندـــنش وددــمح

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

 باز بودن فضای مطبخ ، انجام پخت  پز در ایوان و فضاهای باز 

 )انجام امور روزمره بصورت مشارکتی در حیاط و فضاهای برونی)عمومی 

 ادینفرا ابخو و ریخو  راـنه قاـتا لـمث صاـخ درـعملک اـی ادرـفا ایبر امجز قتاا شتناند دجوو  

 ورودی انیوهمکاری در فعالیت های معیشتی توسط زنان همچون دامداری، ریسندگی و فرش بافی، ا 

 ه با همسایگان و خویشاوندانمرروز دهسا  یدهاـمآ و فتر یا ارییدد یها فعالیت ایبر فضایی انعنو به

امرار : نوع معیشت همبستگی تک جنسیتی، عدم مشارکت زنان در کرمانج

معاش، جدایی فعالیت های زنان از مردان، تفکیک فضای درون )خصوصی ( و 

 بیرون )عمومی(،تعامالت اجتماعی از نوع بسته

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

  تفکیک  فضای  اتاق ها 

   جداسازی مهمان خانه  از دیگر فضاها های خانه 

 دن فضای مطبخ ،  انجام پخت  پز در مطبخ و عدم انجام آن در فضای بیرون و عمومی محصور  بو 
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لبد ی و عدم تفکیک فضاها در کالبد مسکونی، عدم وجود هشتی و داالن و در کاف در داخل واحد مسکونمختل

ودی، هشتی و های اقوام کرمانج شاهد، سکونت یک خانوار در هر واحد، تفکیک فضاها از یکدیگر، وجود ورسکونتگاه

 داالن،  مطبخ محصور شده است.

 

گیرینتیجه  

های فرهنگی هر قوم شامل توان نتیجه گرفت که ویژگیگونه میهای موجود، اینپیشینه مند اسناد وبا مرور نظام

های اجتماعی و فرهنگی، روابط و مناسبات فردی و اجتماعی تأثیرات خاصی بر کالبد ها، فعالیترفتارها، عقاید و نگرش

های قوم کرمانج و ترکمن )نظیر ویژگیهای فرهنگی دو بناها و واحدهای مسکونی در هر قوم داشته است. بین ویژگی

های معیشتی، حریم و محرمیت( و ساختار کالبدی بناها ارتباط تنگاتنگی وجود جنسیتی، تعامالت اجتماعی، ویژگی

ها اسکان این اقوام در های فرهنگی در هر قوم بر ساخت و چگونگی اجرای بناهای مسکونی طی سالدارد. این ویژگی

ها به نوعی در توان گفت طرح این نوع ساختمانسنت در میان آنان باقی مانده است و حتی می صورتاین منطقه به

شوند تا حدودی تأثیرگذار است. اگرچه با گذشت زمان و سالیان طوالنی تا حدودی هایی که امروزه بنا میساختمان

اقوام در حال کمرنگ شدن است اما  های معیشتی و جنسیتی اینهای فرهنگی این اقوام از جمله شیوهبرخی ویژگی

ای از هنر ساخت کالبد بنا این محدوده به توان نمونههای فرهنگی اقوام مذکور را میها و شاخصبرخی از این ویژگی

های انجام شده با متخصصان مند اسنادی و همچنین مشاهدات و مصاحبهمرور تحقیقات و مطالعات نظام شمار آورد. با

 و عمومی هایساختمان بر کالبد های قومی و تأثیر آن دو قوم کرمانج و ترکمن در رابطه با ویژگیو افراد بومی 

هایی هم چشمگیر ویژگی نقش به توجه با را بناها کالبد طراحی گیریشکل پایه توانمی قدیمی بجنورد، هایخانه

توانسته تأثیرات  هاشاخص این. بیان نمودهای معیشتی هر قوم های جنسیتی، حریم و محرمیت و ویژگیچون ویژگی

 خود را بر کالبد بناهای این منطقه بگذارند.

تواند های فرهنگی این اقوام در معماری سنتی آنان میتوان اشاره کرد که بازخوانی ویژگیهمچنین به این نکته می

شمار آورد. محرمیت به عنوان یکی بهها و جزئیات ساخت مساکن جدید در این منطقه ای برای به کارگیری روشزمینه

های مورد بررسی در این پژوهش از اصول اساسی حاکم بر مناسبات و تعامالت میان افراد در هر قوم است از شاخص

که تأثیرات آن در ساختار کالبدی معماری سنتی در این اقوام غیر قابل کتمان است و معماری به عنوان کالبد اندیشه 

 مهمانی،اتاق نشیمن  و... قاـتا لـمث صاـخ درـعملک اـی ادرـفا ایبر امجز قتاا دجوو ، 

 همکاری محدود در فعالیت های معیشتی توسط زنان 

زندگی دسته جمعی در واحدهای  ، پیوندهای محکم خانوادگی ترکمن:

، تعامالت روابط عشیرتی ،افراد یک خانواده باالی همبستگی،  مسکونی

 اجتماعی باز

 سکونت چندین خانوار در هر واحد مسکونی،ترکمن:  

  فضای عمومی که در اختیار کلیه خانوارها قرار دارد بعنوانایوان 

 ی و عدم تفکیک فضاها در کالبد مسکونی، عدم ارتباط نزدیک خانوارهای مختلف در داخل واحد مسکون

 وجود هشتی و داالن

:پیوندهای خانوادگی محکم، محدود بودن  گستره زندگی بصورت کرمانج

 جمعی،تعامالت اجتماعی بسته تر

 سکونت یک خانوار در هر واحدکرمانج : 

  تفکیک فضاها از یکدیگر 

 وجود ورودی ، هشتی و داالن ، مطبخ محصور شده 
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 ییامرکزگر و ییاگرندرو ،هانیوبیر و هانیروندا یگیرشکلهای هر قوم است. رای بروز نگرش و اندیشههمواره ابزاری ب

 یفضاها در تبامر سلسله و محرمیت حفظ بوده است و  هر قوم و ملتی دمرـم یـبیننجها لصوا از گرفته تنشأ همه

 های قوم کرمانجدر نگرشت ـحرم حفظ و یتمحرم همیترد. اوـخیـم شمـچ هـب کامالً در معماری هر قومخصوصی 

دد. گر نصب در یهالنگه روی بر معین هایشکلبا  و گانهاجد کوبه دو ن،ناز و دانمرایرـب هـک دوـب هدـش بـموج

است و این موضوع در  نناز مختص شتدا یرز ایصد که ایکوبه و دبو دانرـم مختص شتدا بم ایصد که ایکوبه

 نساکنا که شدمی سبب تمایز ینا کرمانج ها نمود بیشتری نسبت به خانه های اقوام ترکمن دارد.ساختار خانه های 

 وبررو ایبر و داده تشخیص را هکنند جعهامر جنس کوبه ایصد از فترمی در دنکرزاـب ایرـب هـک کسی هیژو به و خانه

نمود کمتری داشته و بیشتر تأکید شاخص  های اقوام ترکمن این مورددر خانهکند.  اپید نسبی گیدماآ او با نشد

گردد که رعایت این اصل در میان اقوام کرمانج شدیدتر از اقوام ترکمن محرمیت بر موضوع امنیت و آزادی باز می

شده است و بالعکس در اقوام کرمانج این ها کمتر رعایت میدر اقوام ترکمن حوزه عمومی و خصوصی خانه باشد.می

 هایخاستگاه واجد که جنسیت تأثیر تحت اند. همچنین کالبد معماری بناها در هر دو قوم،تری داشتهموضوع تأکید بیش

 همساز فرهنگی درونگرایی و اقلیمی برونگرایی با که سیمایی گرفته؛ شکل است آن قوم اجتماعی، محیطی، فرهنگی،

توانند با فضای خصوصی بناها در طول روز میهای قوم ترکمن فضاهای است. در خانه شده نمایان فرهنگ و اقلیم با

افتد. ترکیب یا تفکیک شوند اما در اقوام کرمانج این موضوع کمتر شهود دارد و تنها در شرایط خاص اتفاق می  عمومی

ها اتاق میهمان در نزدیکی ورودی قرار دارد و میهمان بدون ورود به حریم خصوصی همچنین در بناهای مسکونی کرمانج

ها هم پیوندی بیشتری با یکدیگر دارند. همچنین در زمینه شود اما در اقوام ترکمن این عرصهد اتاق میهمان میوار

های بارزی بین دو قوم وجود دارد. همکاری زنان و مردان در اقوام ترکمن در تامین معیشت های معیشتی تفاوتشیوه

ای است که منجر به کاهش حصارهای در کالبد بنا  به گونه باشد که اثرات آناصوالً از نوع همبستگی و تعاملی می

گردد و نمونه بارز آن ایوان است که عنصر ارتباطی فضاهای جنسیتی در درون و بیرون کالبد بناهای مسکونی می

های عمومی است که در نتیجه کاهش نقش و خانه نیز در ارتباط مستقیم با عرصهخصوصی و عمومی است و مهمان

باشد. در اقوام کرمانج کارخانگی مختص زنان است و های جنسیتی و کمرنگ شدن موضوع محرمیت مییتمحدود

توان مشاهده های عمومی منحصر به مردان و به نوعی شیوه معیشتی تک جنسیتی یا تفکیک جنسیتی را میعرصه

گردد، های خصوصی از عمومی میکرد که نمود آن در کالبد بناهای مسکونی نیز مشهود است و منجر به جدایی فضا

های جنسیتی در آن ها و نقشهمچون نشیمن خصوصی که ارتباط غیرمستقیم با عرصه خارجی دارد و بحث ویژگی

     تر و محرمیت نیز کاماًل نمایان است.پر رنگ
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