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 چکیده

 برای که دارند وجود حتی کشورهایی و کوشد می خود هویت معرفی برای کشور هر که امروز در دنيای

 که معرف است غنی نظر این از قدری به ایران مانند کشوری راستا در این و سازند می جعلی هویت خود

 شده ایران اصيل و دار ریشه سبب هویت عواملی چه راستی به اما. است جهان نظران صاحب حضور

 تمام اقشار آشنایی و بودن ملموس عليرغم که است دستی صنایع فرهنگاین  های شناسه از یكی است؟

 سپرده فراموشی دست به زمان بستر در هنرها از این بسياری صنایع، این بودن کاربردی جهت به جامعه

و صنایع دستی به شناختی  لذا در این رساله برآنيم تا با مطالعه علل فراموشی هنرهای سنتی.است شده

 رابطه با احياء مجدد صنایع دستی رسيده و با رفع مشكالت و فراهم نمودن زیر ساختهای الزم،جامع در 

ویژگی اصلی این . دستی را در منطقه پر ظرفيت بجنورد مهيا نمایيمبستر تبلور هنرهای سنتی و صنایع 

م اندازی در اصول معماری پایدار است که چشروی از مجموعه باطبع متناسب بودن با معماری بومی و پي

تعيين  این طرح اصلی هدفبا توجه به اینكه . راستای توسعه فرهنگی و رونق اقتصادی را دارا می باشد

 های اقتصادی و عادل شهری، فعاليتبرای ایجاد شرایطی مناسب برای رشد مت فرهنگی خطوط عام توسعه

 می توان با  ،قتصادی می باشدو نيز احياء صنایع دستی جهت رونق ا طبيعی یاستفاده مناسب از فضاها

 معماری پایدار جوابگوی. آموزشی به محقق شدن اهداف ذکر شده نزدیک شد طراحی مجموعه فرهنگی،

ما نيز دراین . باشد می ها انسان معنوی های خواسته با و عوامل طبيعی با ارتباط در جامعه یک نيازهای

معماری بومی منطقه درجهت آموزشی با کاربرد اقليم و ، فرهنگیپژوهش به بررسی و طراحی مجموعه 

 .احياء و رونق صنایع دستی و توسعه فرهنگ می پردازیم
 

 .فرهنگ، مردم شناسی، صنایع دستی، معماری بومی :کلیدی واژگان
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 بیان مسئله. 1

 .است و فرهنگی اجتماعی سياسی، اقتصادی، شناختی، تاریخی، زیبایی ابعاد دارای فرهنگی های پدیده دیگر مانند دستی صنایع
 می جعلی هویت خود برای دارند که وجود حتی کشورهایی و کوشد می خود هویت معرفی برای کشور هر که امروز در دنيای

 چه راستی به اما.است جهان صاحبنظران حضور که معرف است غنی نظر این از قدری به ایران مانند کشوری راستا در این و سازند

 ملموس عليرغم که است دستی صنایع این فرهنگ های شناسه از است؟ یكی شده ایران اصيل و دار ریشه سبب هویت عواملی
 فراموشی دست به زمان بستر در هنرها از این بسياری صنایع، این بودن کاربردی جهت جامعه به اقشار و تمام افراد آشنایی و بودن

 .است شده سپرده

شهرستان بجنورد به علت دارا بودن روستاهای فراوان با قوميتهای متفاوت در حوزه خود دارای هنرهای سنتی و صنایع دستی  

بسياری دیگر می تواند یكی  و شب جاجيم، چادر رنگ، هفت و معرق کاشی کاری، آینه بافی، گليم بافی، بسيار غنی از جمله موج

ولی همانطور که گفته شد بنا . توسعه فرهنگی و رونق اقتصادی روستاهای اطراف خود باشدهای توليد صنایع دستی جهت  از قطب

به دالیل گوناگون توليد این صنایع در حال رکود می باشد و بسياری از هنرهای سنتی ما دیگر جایگاه خود را در زندگی مدرن از 

 .دست داده اند

عه علل فراموشی هنرهای سنتی و صنایع دستی به شناختی جامع در رابطه با احياء در این راستا ما در این رساله برآنيم تا با مطال

مجدد صنایع دستی رسيده و با رفع مشكالت و فراهم نمودن زیر ساختهای الزم، بستر تبلور هنرهای سنتی و صنایع دستی را در 

 .عشایر نشين بجنورد مهيا نمایيم منطقه پر ظرفيت روستا و

با طراحی یک مجموعه که شاخصه های فرهنگی و هنرهای سنتی منطقه در آن لحاظ شود و مكانی برای  فرض ما این است که

آموزش هنرهای سنتی و صنایع دستی با هدف انتقال مفاهيم فرهنگی به نسل های آینده باشد می تواند پاسخگوی مسئله اصلی 

ویژگی اصلی این مجموعه باطبع . اموشی سپرده شده اند باشدرساله یعنی فراهم نمودن بستری برای احياء صنایع دستی که به فر

متناسب بودن با معماری بومی و پيروی از اصول معماری پایدار است که چشم اندازی در راستای توسعه فرهنگی و رونق اقتصادی 

شرایطی مناسب برای رشد  برای ایجاد فرهنگی توسعه تعيين خطوط عام این طرح اصلی هدفبا توجه به اینكه . را دارا می باشد

و نيز احياء صنایع دستی جهت رونق اقتصادی می باشد؛  طبيعیی های اقتصادی و استفاده مناسب از فضاها متعادل شهری، فعاليت

آموزشی که نهادی است دائمی در خدمت جامعه و توسعه دهنده فرهنگ اجتماعی به محقق  ،طراحی مجموعه فرهنگی می توان با 

مجموعه فوق طبيعتی مطابق با معماری بومی دارد و به دنبال بررسی رابطه بين صنایع دستی، . کر شده نزدیک شدشدن اهداف ذ

نمادهای  و طبيعی محيط با اقتصادی و روابط اجتماعی بومی، معماری گيری شكل در. معماری بومی و توسعه فرهنگ می باشد

 معنوی های خواسته با و عوامل طبيعی با ارتباط در جامعه یک نيازهای جوابگویمعماری  این .یابند می ماهرانه انعكاس فرهنگی،
آموزشی با کاربرد اقليم و معماری بومی منطقه  ،ما نيز دراین پژوهش به بررسی و طراحی مجموعه فرهنگی. باشد می انسان ها

 . درجهت احياء و رونق صنایع دستی و توسعه فرهنگ می پردازیم
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 فرهنگی، عميق های پيشرفت به منجر آن تعالی و رشد و را دارد منطقه آن تمدن و فرهنگ از نشان کشوری هر سنتی هنرهای

 کشور در فراوان خدادادی منابع وجود با چرا که آید می نظر به ضروری آن وضعيت بررسی لذا خواهد اقتصادی اجتماعی و

 مشكالت رفع با و کرد پيدا شگفت انگيز دست دستاوردهایی به توان می کشور در داخلی وجود متخصصان و ایران، عزیزمان

 روابط برخی که جهت آن از معماری بومی ویژگيهای به پرداختن آن کامل تحقق جهت لذا .کوشيد آن رونق و تداوم در موجود

 معماری .ضروری است و الزم امری یابد، می انعكاس ماهرانه طور به فرهنگی نمادهای و طبيعی محيط با اقتصادی و اجتماعی

. است نموده می عمل نيز آن تعالی و رشد جهت در و آن از فراتر بلكه بوده، انسان نيازهای تنها پاسخگوی نه ایران بومی در

 است ارزش با بسيار این راستا در بومی معماری درک اصول بنابراین

 

 های تحقیقهدف. 3

 .توجه به معماری بومی و تاثير آن بر حفظ و رونق صنایع دستی و توسعه فرهنگی فرهنگی با ،بررسی مجموعه آموزشی .1

 .به عنوان بهترین عایق ...(گچ، آجر، سنگ،) استفاده از مصالح بومی منطقه. 2

 .فرهنگی و اجتماعیتحوالت صنایع دستی و آشنا ساختن مردم با . 3

 .سطح فرهنگ مردم شهر توسعهو سنت و هنرهای دستی حفظ  .4

 .و جهت دادن صحيح به نيازهای واقعی فرهنگ شهر معماری بومی منطقهتوجه به  .5

 

 فرضیات تحقیقسواالت و . 4

 روش های حفظ و احياء صنایع دستی و توسعه فرهنگ کدامند؟ .1

 شاخصه های اصلی مجموعه غرهنگی و آموزشی چيست و چه معيارهایی باید داشته باشد؟ .2

 در این طرح توجه به معماری بومی از چه شرایطی برخوردار است؟. 3

 آیا توجه به معماری بومی در احيای صنایع دستی و توسعه فرهنگ تاثير گذار است؟. 4

 می شوند؟به کار گرفته آیا مصالح بومی گذشته در بازآفرینی فضاهای معماری امروزی . 5

  فرهنگی -هایی مانند آموزش، ایجاد مراکز آموزشی به نظر می رسد برای حفظ و احيای صنایع دستی و توسعه فرهنگی با روش. 6

 .امكان پذیر است

 .خت بنا با توجه به اقليم آن منطقه از شرایط معماری بومی استتوجه به مواد و مصالح ساختمانی، فناوری و نحوه سا. 7

 .به نظر می رسد توجه به معماری بومی در احيای صنایع دستی و توسعه فرهنگ تاثير گذار است. 8

 . می شوندبه کار گرفته به نظر می رسد مصالح بومی گذشته در بازآفرینی فضاهای معماری امروزی . 9
 

 

 

 چارچوب نظری تحقیق .5
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چون  کنيم معماری خلق بناهای توانيم نمی سنتی های روش به گذشته مانند دیگر نشينان، شهر و تكنولوژی رشد به توجه با

فناوری های  به توجه با توان می اما نيستند، پاسخگو سنتی ساخت های روش هم و اند شده عوض معماری از فضای نياز ما هم

فرهنگی صنایع  مجموعه آموزشی،) وابستهنامه متغير در این پایان  .کرد تبدیل و ترجمه زبان امروزی به را بومی نوین، معماری

 .گيرد مورد بررسی و تحليل قرار می( معماری بومی و توسعه فرهنگی) مستقلبر متغير ( دستی شهر بجنورد

 
 متغیرهای پژوهش: 1جدول 

 متغیر مستقل متغیر وابسته

فرهنگی صنایع مجموعه آموزشی، 

 دستی شهر بجنورد

 معماری بومی

 توسعه فرهنگی

 

 و صنعتی های فعاليت از بيشتر وری بهره منظور به یهای نظریه آن، و اجتماعی اقتصادی آمدهای پی و صنایع توسعه با زمان هم

 ایزارد، والتر وبر، آلفرد لش، آگوست :همچون اندیشمندانی توسط ها نظریه این .شد ارائه اقتصادی، ضررهای و منفی آثار کردن کم

 سالهای النهارد در . (Omkarprasad,2004) است شده راسترون مطرح کریستالر ومایكل، النهارد پاالندر، اسميت، ، تها گرین

 سال در آلمانی بر و توسط این تئوری علمی چهارچوب اما نمود مطرح را خود یابی صنایع مكان تئوری ميالدی  1885 -1882

 نهایت در و کردند ارائه را مرکزی مكان نظریة تئوری، توسعة این و بسط با کریستالر و لوش سپس .شد ریزی ميالدی پایه 1909

 رایج فرض ترین اساسی ميالدی،60 دهة از قبل تا اقتصادی جغرافيای تاریخچة بر طبق .رساند کمال و بلوغ به را تئوری این هوور

 با رقبا، رقابت توانایی دارای انسان آن در که بود انسان اقتصادگرا باور پایة بر ها هزینه کردن کمينه و برپایی صنایع چگونگی در

 فرضی چنين که است بدیهی .شد تصور می گيری تصميم فرآیند در نياز مورد های و آگاهی اطالعات از برخورداری و نگری آینده

یابی  مكان های نظریه دیگری در باب ترتيب بدین . (Ramanathan,2001)گرفت نمی قرار واقع با دنيای کامل تطابق در

 تأکيد می جو بهينه انسان مفهوم بر که گرفت رفتاری شكل های نگرش اساس بر( صنعتی های یابی های مكان تئوری خصوصاً)

 .(Fernandez, 2009) کنند

 و روش گردآوری اطالعات روش تحقیق. 6

تحليلی   ،، روش کيفی از نوع توصيفیمی شود انتخابروش تحقيقی که با توجه به موضوع و اهداف تعيين شده در پژوهش حاضر 

جمع آوری اطالعات در خصوص پژوهش های مشابه  :شاملکه خود کتابخانه ای و روش گردآوری اطالعات به صورت . می باشد

بررسی و همچنين  ها، مجالت، و سایت های تخصصی و معتبر ستفاده از کتابصورت گرفته در نقاط مختلف کشور و جهان با ا

مطالعه و آمار موجود در  جمع آوری اطالعات پایه منطقه موردو  تعاریف و مفاهيم مرتبط با موضوع مورد مطالعه با استفاده از کتب

روش دیگری که برای گرآوری اطالعات استفاده . ساختمان خاک و طراحی پخش سيالب موجود ها، بافت و بارش، سيالبزمينه 

 برداشت نمونه های مختلف از عرصه مورد تحقيق با توجه به طراحی صورت گرفته :شاملمی باشد که خود ميدانی می شود روش 

ی مراحل و نقشه برداری از عرصه و وقایع مهم اتفاق افتاده در ط تهيه عكس، سندانجام پرسشنامه برروی نمونه ها و همچنين و 

 .می باشد تحقيق
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 نه پژوهشیپیش. 7

 ،ایرانبومی درچارچوب مطالعة معماری )ایشان در مطالعات خود به بررسی معماری بومی گيالن : داراب دیبا و شهریار یقينی

محيط موقعيت  پرداخته و در ابتدا به بررسی طراحی مسكن در خطة گيالن اشاره نموده و باتوجه به (براساس شرایط محيطی

های سنتی  داخلی خانه سپس با بررسی فضاهای. اند پيرامون بناهای مسكونی چند تيپ از الگوی مسكن را مورد ارزیابی قرار داده

ـ   ی نيمه باز شامل ایوانها ب ـ فضاها اهای بسته شامل اتاقها ــالف ـ فض :اند گيالن، فضای معماری را به سه دسته تقسيم نموده

ایشان در بخشی دیگر از مطالعة  .(اهميتی به اندازه بقيه خانه دارد)باشد که  مل محدودة حياط پيرامون خانه میکه شا فضاهای باز

نمایند که  مشكالت ساختمانهای امروزی، اشاره می ی گيالن را برشمرده و در نهایت با بيانیخود هشت ویژگی کلی معماری روستا

 ....(.دیبا و همكاران، ) های اقليم را به دقت در نظر گيرد محدودیت محل استفاده نماید و از مصالح رایج در معماری جدید باید حتماً

در پژوهش آدراب و رسوم صنایع دستی اعراب در روستای صيداویه سعی بر معرفی آداب و رسوم و هنرهای بومی : هاجر بهارلویی

ظر شده است تا با بررسی این ناحيه، صيداویه روستای اعراب خوزستان و به خصوص منطقه آبادان از طریق توصيف از این من

 .(1387)شناسنامه ای گویا و تقریبا منسجم و مشخصی از هنر، سنت و آیين آن ارائه گردد 

عاطفه شعبانی در پژوهش اهميت و نقش صنایع دستی در توسعه صادرات غير نفتی کشور اهميت و جایگاه صنایع دستی در روند 

ور مطالعه و تحقيق در صادرات این محصول و بررسی عوامل موثر بر افزایش و یا کاهش صادرات نفتی و غير توليد و اقتصاد کش

 . سال گذشته بررسی کرده است 5نفتی و صنایع دستی در 

 ای اخيره دهه در)نماید که  اشاره می (در استان کرمان معماری بومیبررسی وضعيت ارتباط اقليم و )وی در : حسين غضنفرپور

توجه به آب وهوای  سپس با. (مسائل و مشكالتی را به بار آورده است ،توجه زیادی به عامل اقليم نشده و مساکن غيرمتناسب

با درنظر گرفتن تأثيرات  متنوع استان کرمان آن را به دو بخش گرم و خشک و گرم و تاحدودی مرطوب تقسيم بندی نموده و

از نظر چگونگی فرم پالن،  بنا گرفتن در برابر وزش باد، معيارها و اصولی را برای ساختنحوة قرار  ميزان تابش خورشيد و دما و

 .قابل تجدید استفاده نمایند های مذکور مطرح کرده است تا بتوانند از حداکثر انرژی های نوع آن در اقليم رنگ مصالح و

او می گوید که تی در حدود . است 1951قبل از  معتقد است که نقطه شروع توجه به موضوع معماری بومی سال های: ریچاردز

او می گوید که در مجله . موضوع معماری بومی، یكی از بحث های غالب مجالت معماری رایج زمانه بوده است 1951سال های 

ای  وی به عنوان ویراستار درآن به کار مشغول بوده است، این موضوع مسئله که The Architectural Reviewمعروف معماری 

وی و همكارانش در زمانی که به کار در این مجله مشغول بودند، مصادیق بسياری از . قابل توجه و بررسی و مطالعه بوده است

 .معماری بومی نقاط مختلف جهان را به رشته تحریر در آورده و تصاویر آنها را چاپ می نمودند

 

 روش تجزیه و تحلیل اطالعات. 8

 یو استدالل منطق اسيق مشاهده،

 . های باز و بسته است از جمله راه های تكميل اطالعات در هر طرح تحقيقاتی و پژوهشی، استفاده از پرسشنامه

نتایج آن  نظران، مسئوالن و در صورت نياز از شهروندان استان تكميل و های مورد نياز تنظيم و از کارشناسان و صاحب پرسشنامه

 .می گيرد مورد تجزیه و تحليل قرار

 از یاستنباط آماری ها روش واز اريمع انحراف ن،يانگيم درصد، ،یفراوانی فيتوص آماری ها شاخص از ها داده ليتحل و هیتجز جهت

 .می شود استفادهاستفاده  آزمون های همبستگی و تحليل عاملی با 
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 یافته های پژوهش. 9

 مطالعات فرهنگ. 911

شان پدید  اجتماعی است که از سویی در تالش انسانها برای پاسخگویی به نيازهای گوناگونبه بيان ساده، فرهنگ، یک پدیده 

مثالً در یک جامعه نياز به غذا باعث ایجاد روش . ها برای رفع نيازهایشان است آید و از سوی دیگر راهنمای فكر و عمل انسان می

به این روش و تكرار روش توسط اعضای جامعه بخشی از خوگرفتن  شود که در اثر گذشت زمان،  خاصی برای کشت و کار می

 .(1379افروغ، ) شود شان می فرهنگ

 امروزی به معنای نه اما شده برده کار به آلمان در نخست گيرد می ریشه التين کالسيک زبان از که فرهنگ همان یا (culture) واژه

 آمدن پدید شد فرهنگ تازهای برای مفهوم پيدایش باعث که اساسی عوامل از یكی واقع در .بهسازی و کار و کشت معنی به بلكه

 به ناخواسته انسان که آمد وجود به افراد احساس در این پيش های دوره خالف بر رنسانس دوره در .بود تاریخ در پيشرفت مفهوم

 آشوری، ) بود اندیشی روشن شدن گير همه و ورزی خرد آن هم علت و کرده زیادی پيشرفت و یافته دست تازهای و بزرگ چيزهای

1381). 

 اجتماعی کليه اعمال مشترک پایه که رفتارها و ها معرفت ها، ارزش باورها، ها، اندیشه از ای مجموعه عنوان به توان می را فرهنگ

. است زندگی مشخصات و همه اعمال ساز زمينه فرهنگ. نيست جامع باید چنانكه تعریف این البته .کرد تعریف دهند، می تشكيل را

. (1378 ویل، داس) (کند عمل چگونه آورد می کشور الزام یک برای که است فرهنگ این زیادی حد تا و جوامع برای یا افراد رای)

 پایه بر و منتقل ميشود دیگر گروه به گروهی یا دیگر نسل به نسلی از که است شدهای آموخته رفتاری الگوهای معنای به فرهنگ

 در دیرینه زندگی (بازتابش) گوناگون، انعكاس های جلوه از نمادهایی در فرهنگ .گيرد می شكل اجتماعی و ذهنی های واقعيت

 مختلف های دوره در و گيرند می خو بدان جوامع است که تبومی زیس در دیرینه زندگی بازتابش فرهنگ .است امروزی های انسان

 باورهای در فرهنگ .کند می حفظ همچنان را خود سنتی، هسته نژادی ولی ،یابد می مختلفی صور گوناگون عوامل تأثير تحت و

 و ها سازمان کاربردها، و ها مفهوم نظام از است ای تافته هم کليت رو این گذارد از می نمایش به را نوسنگی از پوششی امروزی،

 .(1386 یزدی، پاپلی)ها  مهارت

 

 معماری فضاهای گیری شکل در فرهنگ تأثیر. 912

معموالً تمدن به هر عنصری بيشتر . معماری هميشه جلوه تمدن در یک جامعه است و تمدن از دامن فرهنگ بر خواسته است 

کند در نتيجه عنصر معماری مساجد و  تمدن اسالمی به عنصر عبادت توجه بيشتر می. شود توجه کند در آن رشته خالق می

 . تمایز و شناخت شخص یا فردی از فرد دیگر شود هویت نام دارد آنچه باعث. خوشنویسی رشد فزاینده دارد

هایی است که در پس آن  معماری یک نماد است و نماد یک امر است که فی نفسه واجد ارزش نيست بلكه معرفی کننده ارزش

ویليام هندیک شهر شناس و (. اها و نماده فرم) کنند ترین الیه یعنی نمادها حمله می مهاجمين فرهنگی ابتدا به خارجی. نهفته است

نمی توانيم بدانيم که هستيم و تا زمانی که ندانيم چگونه به اینجا  ،تا ندانيم که بوده ایم: گوید ایران شناس در این باره چنين می

 البته هر ،شود هویت یک ملت به وسيله شناخت تاریخ آن ملت شناخته می. رسيده ایم نمی توانيم فهم کنيم به کجا خواهيم رسيد

عنصر ثابت، . هویت دارای دو عنصر ثابت و متغير است. زنيم باید از تأثير گذاری و تأثير پذیری حرف بزنيم گاه از هویت حرف می

 .(1382رپوپورت، )رفتارهاست که با شواهد تاریخی و اقتصادی در تغيير است  ،فطرت انسانی است و عنصر متغير

اندیشند؟ چه  بدین معنی که چگونه می. رود ی از هویت شهروندان یک شهر به شمار میسيمای شهری بخش بسيار مهم و حساس

سيمای . کنيم ساخته شده است اند تا شهری که در آن زندگی می امكاناتی در دسترس داشتند؟ و چه متخصصانی نبوغ را ارائه داده
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در پروسه تغيير، عملكرد زودتر از . وه زندگی ما استدوام فرمها متناسب با دوام نح. شهر گویای فرهنگ و نگرش آن جامعه است

آید هميشه به کار بردن نمادهای  قدیمی کنار می ممعلو حتی تا مدتها عملكرد جدید با شكلهای آشنا و و. کند شكل تغيير می

خواهند شد امروز فرهنگ توسعه مفاهيم باعث به وجود آمدن شكلها و فرمهای نو  گذشته در کارهای فعلی ابتدای کار است تحول و

های معماری ما به خودی خود از ذهنيت ترکيبی  فرهنگ زمان حال به وجود آمده است ایده جهانی وملی باهم ترکيب شده و

. معماری گذشته مان است در معماری گذشته ایران اصوالً جدایی بين فرهنگ و. جهانی است شود وحاصل بار ملی و حاصل می

داراب دیبا  .جذاب نظر مردم را اعتال دهند شناخت فرهنگ مردم اولين قدم است فرمها وفضاهای مناسب و گرچه معماران با خلق

 :کند مفاهيم بنيادی معماری ایران را اینگونه توصيف می

 . وجود فضا در باطن و پوسته ظاهری، پوشش مجازی است: درونگرایی

 . رکزیبه وحدت م( ها کثرت)سير تحول عناصر پراکنده : مرکزیت

 .خط حرکت عمودی در فضاهای باز به طرف آسمان وانعكاس به عنوان نتيجه بصری: انعكاس

 نيمه باز و بسته ها در عبور از فضاهای باز در عبور از فضاهای باز و سلسله مراتب و معضل: پيوند معماری با طبيعت

 و قلم جدایی ناپدیدی هنر : هندسه

 تمام شده فضای بسته و نقطه مقابل مفهوم: تداوم شفافيت و

 خلوص احساس عظمت معنوی در کمال سادگی و: راز وابهام

 محيط طبيعی تعادل موزون بين ساختمان و: توازن حساس/ تعادل موزون 

 حسی درک معنای باطنی همراه با معنای ظاهری و: چشم دل

 اند واز باورهای عميق و ذهن اشخاص نقش بسته مشخصاً در بين این مفاهيم جنبه هایی از فرهنگ هستند که در سطوح ناخودآگاه

اند که ثابت هستند که تأثير  تعریف شده است تشكيل شده مخصوصاً از راههایی که از فرهنگ دنيای اطراف طبقه بندی و ارزشها و

های آگاهانه آنها  جنبهبه راحتی تغيير پذیر نيستند ولی  شان دارند و نحوه تفسير مردم از محيط فيزیكی زیادی در شكل دادن و

خاصی را در تمام زمانها برای تأثيری که فرهنگ در شكل فضای  قابل تغيير هستند و به همين دليل نمی توان اصول ثابت و

 .(1378 ویل، داس) گذارد نام برد معماری می

 
 نمونه ای از بنای بجنورد: 1شکل 

 رازهای ماندگاری معماری بومی. 913

 و راز از برخی .می بخشد معنا وجود کلی مراتب در شئ یک به که است چيزی رمز .است شئ یک وجودی مختلف جنبه های رمز

 :است شده متمرکز ذیل موارد بر معماری بومی رمزهای

 می شود؛ یاد هویت از همه این امروز اینكه .است دست نيافتنی رازی یک هویت امروز، مرج و هرج پر دنيای در: طبيعت و هویت

 در هستند آن یافتن پی در همه و است گمشده هویت که است امر این از ناشی همه... و هویت معماری هنری، هویت انسانی، هویت
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کند  می متصل خود مبدإ و ریشه اصل، به (انسان مثل) را موجود یک یا (مثل معماری) را اثر یک که است مفهومی هویت حقيقت

 پس .است خداوند آفریدة گرفته، قرار که درآن هم جهانی .است خداوند مخلوق بشر سنّتی، انسان دیدگاه از. (1381بورکهات، )

 طبيعت یعنی ریشة خود هم به باید خود هویت به دستيابی برای انسان بنابراین، .است ماورایی مبدأ یک از گيتی و انسان ریشة

 عالئم .دارد عالئمی نزدیكی این .خویش اصل و معبود به او بودن نزدیک یعنی، طبيعت در انسان حضور. (1375نصر، )شود  نزدیک

 طبيعی چه هر معماری و هنر مثل او مظاهر و انسان بنابراین، .هستند طبيعت رمزهای همان نشانه ها .است نشانه های طبيعت آن

 .(1389اکرمی، )نزدیكترند  خود هویت به باشند تر

 نظمی از (شده پرداخته و ساخته بشر دست به که آنسان) دنيا و انسانی محيط ساختن بهرهمند هنر هدف: هماهنگی و وحدت-

 کثرت از تا رساند می مدد روح به کند، می مصفا و روشن را جهان هنر .باشد الهی وحدت تجلی وجه، به مستقيمترین که است

 معماری در را (بورکهارت) مقصود توان می بصيرت با. (1381بورکهات،)گردد  باز بيكران وحدت بسوی و برهد امور تشویش انگيز

 و آميزند می هم در واحد نظم یک در (نيستند هم مثل کدام هيچ اینكه عين در) ها خانه همة سنتی در معماری .دریافت سنتی

  .آورند می وجود به را منسجم و بافتی هماهنگ

 او یعنی ،نيست هنرنمایی در سنتی معماری زیبایی .کند می فكر زیبا آن سازندة چون .است دلنشين و زیبا سنتی معماری : زیبایی

 از پيروی به زیرا ،ميگيرد نشئت کيهان و هستی به نسبت او معرفت از زیبایی این بلكه بسازد، را  زیبا خود که است نخواسته عمد به

 زیباتر او ساختة دست باشد، تر متعالی جهان و هستی از او درک که به نسبتی سازد می که چه هر است شده آفریده اول که آنچه

 مواجه آن با دیدگاهی هر با کس هر نسبت به همين .است نهفته هستی به معرفت نسبت در سنتی معماری زیبایی رمز پس .است

 عمق معنی، این درک برای .نيستند زیبایی همه این علت به واقف ها بيننده همة ولی شود، می وادار تحسين به ناخودآگاه شود، می

 .(1389اکرمی، )است  نياز بصيرت

 و معماری در ها رنگ و درک شود می حاکم بيننده ذهن در آشفتگی نبودش در که آفریند می ترتيبی رنگ از هدفمند ی استفاده

طبيعت دانست  باید را یكپارچگی این اصلی منابع از یكی .است کيفی و کمی یكپارچگی از هوشمندانه آگاهی ی دهنده نشان هنر

 .(1391اردالن، )

 

 منطقه بومی معماری. 913

از آنجا که محدوده طرح همانطور که قبالً نيز اشاره شد شهری و در ميان رشته کوه االداغ وکپه داغ قرار گرفته است بـرای بررسـی   

هنـوز هـم    روستاها این منطقه بـرخالف منـاطق شـهری   . معماری بومی منطقه به ویژگيهای معماری منطقه آن پرداخته شده است

در ایـن  . شـود  معماری بومی رواج دارد و به خصوص در ساخت مساکن آن هنوز هم نيازهای اقليمی و فرهنگی در نظـر گرفتـه مـی   

اند که مطابق با معماری شهری هسـتند و کمكـی بـه شـناخت معمـاری بـومی        های اداری جدیدی ساخته شده روستاها ساختمان

سـایت اداره کـل منـابع طبيعـی و آبخيـزداری اسـتان       . )نظر شـده اسـت   اختن به آنها صرفمنطقه نمی کنند به همين دليل از پرد

 .(1386مرادی، ) (خراسان شمالی
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 روستای بجنورد بومینمونه ای از معماری : 1عکس 

 

 روستایی های خانه معماری. 914

تعداد این . های آن ساخته شده است و دشتها  در منطقه بجنورد روستاهای زیادی به علت مناسب بودن منابع طبيعی در کوهپایه

های گردشگری اجتماعی و فرهنگی منطقه محسوب  بعضی از این روستاها جزء جاذبه .کند روستاها از پنجاه روستا تجاوز می

کالبدی روستاها، معماری  ،گرفته است از قبيل نظام فضایی برای شناخت معماری روستایی چند ویژگی مورد بررسی قرار. شود می

 (اداره کل ميراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری استان خراسان شمالی. )مسكن روستایی و مصالح و شيوه ساخت در آنها

 .(1386مرادی، )

 
 ی بجنوردونه ای از معماری خانه های روستانم: 2عکس 

 
 منطقه در اقلیمی طراحی ویژگیهای. 919

 : ای که در معماری بومی این منطقه رعایت شده عبارتند از اصول عمده

 . استفاده از پالنهای متراکم و فشرده -1

 . به حداقل رساندن سطح خارجی در برابر حجم مورد پوشش -2

 . استفاده از مصالحی که دارای ظرفيت حرارتی خوبی هستند -3
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 . ضرورت بهره گيری از گرمای ناشی از تابش آفتاب در زمستان در داخل ساختمان -6

 . انتخاب رنگهای تيره به منظور استفاده از انرژی حرارتی تابش آفتاب بر سطوح خارجی -7

 .درجه جنوب غربی 35-25استقرار ساختمانها در جهت جنوب تا -8

 .احداث ساختمانها در دو طبقه و ترجيحاً دارای کرسی چينی وگاهی زیرزمين -9

 ها  کاهش ابعاد پنجره -11

 چکها کو ایوان وحياط -11

 .(1389کسمایی، )ها کم  ارتفاع اتاق -12

 

 پویا و ایستا سیستمهای. 91911

 .سيستم ایستای مطرح شده در آن قابل استفاده است 6با توجه به اینكه منطقه بجنورد در اقليم سرد قرار دارد، 

 
 مستقیم دفع و جذب سیستم. 91912 2-22-1-1

کند و اضافاتش در ذخيره کننده هایی  و نفوذ به داخل، فضا را گرم میدر این سيستم اشعه خورشيد پس از تابش به پنجره آفتابی 

اشكال این سيستم در این است که . شود شود و در هنگام شب بازپس داده می های داخلی نصب شده ذخيره می که در کف و دیواره

در بخش . سيستم پيشنهاد نمی شود بنابراین این. ممكن است باعث گرمای بيش از حد فضای داخلی شود و قابل کنترل نمی باشد

سرمایشی آن اشعه آفتاب به دليل وجود سایبان نمی تواند وارد فضای زندگی شود و دو دریچه در سمت شمال و جنوب آن با ایجاد 

 .(1389کسمایی، ) شود ها می جریان هوا در داخل باعث اتالف گرمای ذخيره کننده

 
 غیرمستقیم دفع و جذب سیستم. 91913 2-22-1-2

سپس ذخيـره کننـده گرمـا را بـه فضـای      . کند در این سيستم تابش پس از نفوذ از شيشه، وارد ذخيره کننده شده و آن را شارژ می

 : باشد این سيستم شامل سه نوع زیر می. دهد زندگی می

 
 ترومپ دیوار. 9.5.3.1 2-22-1-3

ميان . کند شيشه و دیوار ذخيره کننده را گرم میکند و هوای بين  در این سيستم اشعه خورشيد به شيشه خورده، به داخل نفوذ می

شود که از مصـالحی بـا    مقداری نيز جذب دیوار ذخيره کننده می. شود آید و داخل گرم می این هوا و هوای اتاق جریان به وجود می

شب به فضـای زنـدگی    این دیوار گرمای ذخيره شده را با توجه به اختالف زمانی در هنگام سردی هوا در. گنجایش گرمایی باالست

 .(1382رپوپورت، ) دهد پس می

 
 آبی دیوار. 9.5.3.2 2-22-1-4

گيرد و به عنوان ذخيره  ای قرار می شكل گرمایشی آن شبيه دیوار ترومپ است با این تفاوت که به جای دیوار، آب در مخزنی شيشه

زیت آن در این است کـه نـور را بـه داخـل راه     م. های مارپيچ باشد تواند به صورت لوله ای می این مخزن شيشه. کند کننده عمل می

ای بـه علـت وزن    دهد و نيز گنجایش گرمایی آن بسيار باالست، اما احتمال گندیدگی و بـودهی آب و خطرنـاکی مخـزن شيشـه     می

  .(1391اردالن، ) باالی آب وجود دارد
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 آبی بام. 9.5.3.3 2-22-1-5

ای مخزن جـذب شـده، آب مخـزن را     تابش آفتاب از طریق سطح شيشه در روز. گيرد در این سيستم مخزنی از آب روی بام قرار می

هـا روی مخـزن    شب. دهد کند و با توجه به اختالف زمانی به تدریج گرما را به داخل پس می گرم کرده و این آب گرما را ذخيره می

 . پوشانند تا گرمای آب هدر نرود و داخل را گرم کند را می

در ضـمن عـایق بنـدی    . کند ای را به اسكلت بنا اضافه می به دليل اینكه مخزن آب روی بام وزن مردهبام آبی توجيه اقتصادی ندارد 

 .(1382رپوپورت، ) در منطقه فوق کارای ندارد.رطوبتی آن نيز باید قوی باشد

 
 مجزا دفع و جذب سیستم. 91914 2-22-1-6

ذخيره کننده با فضای زندگی مبادله گرما شود، سپس  در این نوع سيستمها تابش آفتاب در محلی مجزا، جذب و ذخيره می

 .باشند ها کامالً قابل کنترل می این نوع سيستم. کند می

 
 گلخانه. 91919 2-22-1-7

این هوای گرم با هوای فضای . کند ای جذب و هوای گلخانه را گرم می ها، اشعه خورشيد از طریق سطوح شيشه در این نوع سيستم

شـود   مقداری از گرما نيز در جدار ذخيره کننده ذخيره می. شود و فضای زندگی گرم می آورد زندگی جریان همرفتی را به وجود می

  .(1386 یزدی، پاپلی) توان سيستم را کنترل کرد و در همين الیه می

 
 ترموسیفون. 91916 2-22-1-2

را گـرم  شـود و هـوای مـابين کلكتـور و شيشـه       ای جذب یک کلكتور مسی می در این سيستم اشعه خورشيد از طریق سطح شيشه

کنـد و هـوای سـرد را     شود، آن را گرم مـی  هوای گرم باال رفته وارد فضای زندگی می. شود کند و گرما در بستر سنگی ذخيره می می

 .(1386مرادی، )شود  این هوای سرد وارد بستر سنگی شده در آنجا دوباره گرم می. راند پایين می

 
 طرح محدوده در اقلیمی تدابیر. 91917

 : شود که عبارتند از طق در طراحی اقليمی تدابير خاصی اندیشيده میدر این منا

 . ایجاد حفاظ در برابر باد به منظور کاهش نياز گرمایی

 . محافظت درها در مقابل باد

 . های کرکره دار یا پرده دار برای کاهش اتالف گرما و نيز سطوح شيشه کم استفاده از پنجره

 . های دوجداره حفظ گرمای داخل و ممانعت از ورود سرمای بيرون با استفاده از پنجره

 . استفاده از فرمهای ساختمانی فشرده برای کاهش سطح تماس با سرما

 . کاهش حجم دیوارها و عایق کردن دیوارهای بيرونی

 .(1384مهریار، )ها در وجه جنوبی شيب  استقرار ساختمان

 

 گیری نتیجه. 11

ای و شيب دار بوده، لذا برای استفاده بهينه از زمين که در منطقه با محدودیت بسيار زیاد توأم  ساختگاه روستاهای ناحيه، کوهپایه

تناسب بين بافت پر و خالی، با احداث . شود های متعدد و پی در پی احداث می است، با استفاده از خطوط ميزان، مساکن در تراس

ای با حفظ امكان دید از تراس باالیی نسبت به تراس پایينی و رعایت  های آبرفتی، و در اراضی کوهپایه در درهباغات در کنار مساکن 
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ای زاگرس شباهت  سازمان فضایی و نظام کالبدی روستاها و حتی برخی شهرهای کوهپایه. شود ارتفاع متناسب برای بنا تأمين می

نوع نظام معيشتی، نژاد و منشأ قومی ساکنان و فرآیند گوناگون روستانشينی در کل زیادی با یكدیگر داشته و عليرغم گستردگی و ت

 . شود منطقه زاگرس، این شباهت چشمگير در کل منطقه مشاهده می

بارزترین ویژگی معماری ساکن روستایی در محدوده مطالعاتی برونگرایی نسبی ساختمان است که این ویژگی بارز در نوع حصار 

تجلی ... های به سمت حياط و کوچه، دید از کوچه به داخل حياط، تراس، راهرو  وایوان با تير چوبی، بنا برروی سكو وکوتاه، بازشو

های فصلی و نيز زمين لرزه،گاهی  ساخت مسكن روستایی در اراضی شيبدار پایكوهی، با وجود امكان رانش زمين و سيالب. یابد می

 . شكه چينی سنگهای بوم آورد استبدون استفاده از هر گونه مالت و یا خ

. باشد های روستایی، مصالح بوم آورد، یعنی سنگ، خشت، آجر، پوشش سقف تير جوبی می عمده مصالح استفاده شده در ساختمان

های  روش به و گذشته مانند دیگر نشينان شهر و تكنولوژی رشد به توجه با. شود که با نظم و مهارت خاصی روی یكدیگر چيده می

 پاسخگو سنتی ساختهای  روش هم واند  شده عوض معماری از فضای نيازما هم چون کنيم خلق معماری بناهای توانيم نمی سنتی

 .کرد تبدیل و ترجمه زبان امروزی به را بومی معماری نوین های فناوری به توجه با توان  می اما نيستند
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