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  چكيده
 از گذشته به همراه آورده اييباشد، كه با خود يادگارهلف تشكيل دهنده ايران كنوني ميتشمال خراسان كنوني دروازه ورود اكثر اقوام مخ

ي اقوام اين همنشينشود. اند. اين اقوام شامل فارس، كرد، ترك، تركمن، عرب، لر، بلوچ  و ديگر مردمان ميو در كنار يكديگري سكني گزيده
ان فارس مردم ماًعموباشد. گيري تنوع فرهنگي و به تبع آن تنوع هنرهاي مختلف گرديده است. تنوعي كه بسيار بي نظير ميباعث شكل

دانند. وجود بسياري از آداب و سنن موجود در بين باشند، از نژاد پارتيان قديم ميترين ساكنان خراسان ميكه از كهن كنوني منطقه را،
تاهاي نامند. معماري روسكنند خود را تات ميها زندگي ميهرچند كه بسياري از آنان كه در كوهستان باشد.ايشان گواه اين مطلب مي

هرچند در نگاه اول تفاوت چنداني با ديگر روستاها ندارد، اما با دقت  باشند،كه داراي پراكندگي در سرتاسر منطقه مي نشين منطقه،فارس
 زتواند معرف الگوي مشخصي اهايي كه ميويژگي ها در اين الگو معماري تكرار شده است.هايي را در آن ديد كه نسلتوان ويژگيبيشتر مي

  معماري باشد.
بنا در  56از  پيمايشي-شناسي و معماري شكل گرفته و سپس با برداشت ميدانيپژوهش حاضر، با بررسي اسنادي در منابع تاريخي، مردم

به شناخت مفصلي پيرامون الگوي معماري مردمان  ها و اطالعات جمع آوري شده،نمونه و تحليل شش روستا در گستره منطقه مورد نظر
و طبقه و رو به جنوب، داراي اين الگوي معماري رسيده است. اين الگو به صورت بنايي د گيري شكل نطقه و  ريشه ها و داليلفارس م

هاي با استفاده از مصالح بومي و ويژگي ، داراي بازشوهايي در تمام جهات بنا،بودهايواني يك طرف باز كه ارتباط دهنده ديگر فضاها با حياط 
خود را تا حدود  به يادگار مانده و در طي قرن ها  امپراتوري پارتيان در منطقه تحول سبك معماري كه از دوران آغازينباشد خاصي مي

هاي اين معماري تا حدود بسياري در بين ديگر اقوام منطقه ويژگي بسياري با اصول اقليمي و  معيشتي اين مردمان منطبق نموده است.
توان در سرتاسر ماوراءالنهر و گونه مشخصي از معماري تبديل نموده است. الگوهاي مشابه اين معماري را مي فرد بوده و آن را بهمنحصربه

هايي از هنر هلنيستي را تلفيق نموده است و شمال خراسان بزرگ و در يادگارهاي مردمان دوران گذشته مشاهده نمود كه در خود جنبه
  ذارده است.خود را در معماري اقوام ديگر به نمايش گ
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Abstract 

North of Iran's Khorasan is gateway of various ethnic groups that make up the majority of 
the current Iranian nation, who brought their memorabilia from the past with own and 
settled together. This ethnics are Persians, Kurds, Turks, Turkmens, Arabs, Lor, Balouch, 
Uzbeks and other peoples. Generally, the juxtaposition of these ethnicts is the reason of 
formation of cultural diversity and along them a varity of different arts. This variety is 
unique. Sociologists believe that Current Persian peoples of the region, who are the oldest 
inhabitants of Khorasan are a race of ancient Parthian. There are a lot of traditions between 
them that is the proof for this thinking. However, many of whom live in the mountains, 
called themselves Taat. Architectural of Persian villages in north of Khorasan, which are 
scattered throughout the region, although in the first sight aren't much different from other 
villages, but the more closely we can see the special features that has been repeated in the 
architectural template for many generations. The features that might be indicative of a 
certain Architectural model. 

The present study formed from examination the documents in historical, anthropology and 
architecture sources and with picked up samples and field-scrolling from 56 buildings in six 
villages in the desired area and analysis of the collected information, reached   a detailed 
understanding of the architecture models of Persian people in this region. This model's 
features are a two-storey building, facing south, with a porch that in one side has been 
blocked by a room and it has connected the other spaces to the yard. Wooden doors and 
windows which are made with good quality, have been established in all directions. These 
buildings are built out of local practices and local materials. Features of this architectural 
are largely unique in other ethnicities and has made it to a specific   kind of construction. 
These features are remained from the Parthian's Empire's initial period of the architecture 
development and largely consistents them with the principles of climate and the peoples's 
livelihood during centuries. similar of this architectural models can be seen in the 
Transoxania and North of great Khorasan and the legacies of the past people of those areas 
that has combined itself with aspects of Hellenistic art and displayed in the architectural of 
other nations. It is the oldest architectural style in mountains of Khorasan but this models 
can be found different in other etnics of north of Khorasan. 
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  مقدمه
د باش، بلوچ و غيره مياي از اقوام مختلفي چون فارس، ترك، تركمن، كرد، عربناحيه شمال خراسان داراي تركيب پيچيده

با يكپارچگي تمام ي و جامعه روستايي يا شهري خود، فرهنگي و اعتقادي در اغلب اركان زندگ هايكه درعين دارا بودن تفاوت
 شود، تا آنجا كه گاهي باعثاين تفاوت هاي در معماري اقوام مختلف نيز ديده مي باشند.در كنار يكديگر به زندگي مشغول مي

  گردد.گيري معماري متفاوت ميشكل
هاي بسيار كهن به ها از زمانباشند كه در ميان كوهستانم منطقه، مردمان فارس زباني ميترين اين اقوايكي از قديمي

اند. مردماني كه شاخه غني از فرهنگ و گاهي خود تاريخ ساز زمان گرديده زندگي پرداخته و شاهد حوادث بسياري در تاريخ بوده
باشند. چنين مردمي هايي از ادوار اين سرزمين ميعماري دورهايران زمين بشمار آمده و تاثيرگزار در هنر، زبان، فرهنگ و م

اند كه باعث تفاوتي در الگو بناهاي بومي هايي از گذشته خود را در فرهنگ، هنر و معماري خود به يادگار گذاشتهمسلماً ريشه
 آنان با ديگر مردمان باشد.

له تحقيقي است، از جماي و حدود مكاني شكل گرفتهمعماري در ايران بر پايه تفكيك منطقه تقريباً تمام گزارشات الگوشناسانه
كه براي معماري  "الحسابيمهران علي"، نوشته ]1["الگوي مسكن روستايي، پژوهشي در معماري روستايي استان خراسان" به نام

يان م موجود در هايبيان نموده است. در اين پژوهش، تفاوت (جنوبي و شمالي) روستايي خراسان دو الگوي كويري و كوهستاني
اي مبني بر دليل تفاوت فرهنگي و مردمي در اين الگو ذكر سيري تكاملي دانسته و هيچ گونه اشاره ، ناشي ازبناهاي روستايي را

ها م و در هنگام برداشت نمونهسيتقگيرد كه منطقه خراسان به دو بخش شمال و جنوب نگرديده است. اين ايراد از آنجا شكل مي
  است. نشده اي به قوميت مردمان سازنده بناها و تركيب پيچيده فرهنگي و نژادي ساكنان شمال خراسان، توجه

با تركيب قوميتي متفاوت، اين سوال پيش  اماهاي بسيار در بناهاي موجود در روستاهاي مجاور هم اما با توجه به تفاوت
فرهنگي و نژادي چه تاثيري در الگوي معماري اين مردمان دارد و يا مردمان فارس زبان كه از اولين هاي آيد كه تفاوتمي

اري اند و يا معمها از الگويي مشخص و در حال تكامل براي ساخت ابنيه خود استفاده نمودهباشند در طي سالساكنان منطقه مي
  هاي متمايزي دارد.اين مردمان چه ويژگي

هايي خاص وجود دارد كه در بناهاي ديگر توان ديد كه در اين ابنيه ويژگيزبان مي يفارس را به مساكن مناطقبا نگاهي گذ
را  هاي معماريها و تفاوتتر اين ويژگيتوان با نگاهي موشكافانه و دقيقشود و بلعكس. پس ميمردمان منطقه كمتر ديده مي

اسر نشين در سرتان دست يافت. همچنين با توجه به پراكندگي روستاهاي فارسآشكار نمود و به الگوي معماري براي اين مردم
  تاريخي مشترك آنان جستجو نمود.-هاي فرهنگيتوان ريشه و گذشته اين شيوه را در ريشهمنطقه شمال خراسان، مي

  روش تحقيق-1
رت به صو  معماري-و تاريخي شناسيمردم-تاريخين پژوهش، ابتدا مطالعات توجه به گستردگي اطالعات مورد نياز در ايبا

بدست آيد. اين اطالعات شامل نحوه ورود اقوام فارس  آوري گرديد تا آشنايي بيشتري با جامعه نمونه و تاريخ آناسنادي جمع
-ات ميدانيآنگاه مطالع شود.هاي متفاوت ميابنيه بالخص منازل منطقه در دورههاي ساخت به منطقه، حوادث تاريخي، شيوه
 اسفراين، بنا در شش روستاي منطقه در حدود شهرهاي شيروان، قوچان، فاروج، بجنورد، 56پيمايشي به صورت برداشت از 

بناهاي موجود در شهرها و مراكزي كه داراي تركيب قوميتي بيشتري بوده يا معماري است. از برداشت م انجام گرفتهدرگز و جاجر
ت اقليم، طبيعت و معيش ازمناطقي انتخاب گرديد كه و خودداري گرديدقرار گيرد  ايراني-اري مليتواند تحت تاثير معمآن مي

كه داراي   انتخاب گرديد يهمچنين بناهاي يكساني برخوردار باشند تا بتوان تنها تاثير اجتماع وفرهنگ را بر معماري بررسي نمود.
بناها  در اين اند.با ديگر بناهاي موجود ساخته شده مردمان محلي و متناسببوده و بدست قدمتي در حدود پنجاه سال يا بيشتر 

  دور از تغييرات انجام شده در بناها مورد توجه قرار گرفت.طرح اوليه، به
بررسي  و تحليلي با قرار گرفتن بناها در جدولي ها را تحليل نمود،هايي تعيين گرديد تا بتوان آنبراي بناهاي نمونه شاخص

اري ها معمهاي كلي براي الگوي معماري يافت شد و با بررسي تاريخ معماري منطقه، نحوه ورود اين ويژگيها، ويژگيشاخص اين
  مشخص گرديد. 
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  :به منطقه خراسان و حضور مردمان فارسشمال -2
رود، توجه به كشف آثاري در منطقه كشف باشد و باقدمت سكونت انسان در منطقه خراسان تقريبا با فالت ايران برابر مي

تر نيز باشد. خراسان دروازه ورود اقوام آريايي به ايران بوده است كه درجهت جنوب تا سيستان سرازير شده و با شايد قديمي
خ به ي در دوران هاي بعدي تارياين دروازه ورود رسيدن به نواحي خشك به غرب متوجه شده، فالت ايران را اشغال نموداند.

هاي متفاوتي گشوده ماند و مسيري براي عبور ديگر مردمان قرار گرفت. اين سير حركتي باعث اسكان اقوام مختلفي چون شكل
جود ها را به وفارس، ترك، تركمن، كرد، عرب و بلوچ در ناحيه شمالي خراسان شد كه تركيبي پيچيده اي از همنشيني فرهنگ

  آيند. شمار ميهترين ساكنان اين ناحيه بآورده است. مردمان فارس از قديمي
شناسان، منطقه شمال خراسان، بسيار پيش از ورود پارتيان ساكناني داشته. در اين مناطق پيش هاي باستانبر اساس كاوش

ه و شدآغاز  .ها پيش در اواخر هزاره سوم پ.مكردند بلكه تحول شهرنشيني از مدتاز اين نه فقط قبايل چادرنشين زندگي مي
   ].2[هزار پ.م اين روند شدت يافته استآنگاه با آغاز عصر آهن در حدود 

دانند كه از سمت ماوراءالنهر كوچ نموده و در اين درباره گذشته مردمان فارس خراسان، اغلب آنان را نوادگان اقوام پارتي مي
 گرديده است، اما شايدتگي اقوام ديگر در منطقه ها، حوادث بسياري موجب آميخاند، هرچند با گذشت قرنمنطقه اسكان يافته

  اند را، وارثان مستقيم پارتيان قديم دانست.بتوان مردمان كوهستان را كه بيشتر از اين حوادث به دور بوده
 توانيم قبول كنيم آنان به قبيله پرني كه جزوي از قوم داههبا اطالعاتي اندك كه ما در خصوص منشاء پارتيان  داريم، مي

خزر  و درياي آرال  درياي اي از قبايل سكايي بود كه به صورت چادرنشين در استپ هاي بينبود متعلق بودند. داهه، مجموعه
بود كه خوشبختي بزرگ  آنان، طبق اقوال نويسندگان قديم، عبارت  كردند. اين قوم، مركب از سواران و جنگجويانيزندگي مي

  .]3[نمودآور مياز مرگ در جنگ بود، و مرگ طبيعي در نظر آنان امري قبيح و شرم
قوم داهه(اتحاد اقوام داهه) يكي از بزرگترين اقوام آريايي كه در اوستا نيز به كرار نام آن آمده، از سه قبيله پرني (پارني، 

ها بوده اند كه برتري با پرنيچادرنشين يا نيمه چادر نشين بودهني)، پيسوري و كسانتي تشكيل شده است. اين اقوام عموما اپر
 اندكهاي بزرگي از اين قبيله اندكدهستان نام گرفته كه در شمال خراسان واقع بود و احتماال دسته ،است. از مراكز قوم داهه

ها با ديگر اقوام داهه در زمان اسكندر مقدوني در دشت هاي بين سيحون نوف معتقد است كه پرني. دياك]4[در حال اسكان بودند
و جيحون زندگي صحراگردي داشته و از پايان قرن چهارم جدا گرديده و به سوي مغرب و ناحيه خزر مهاجرت كردند. پرنيان در 

  .]5[يه ويران ساختندوكيه را در هري مرغيان و هراضمن راهپيمايي، برسر راه خويش،  شهر اسكندريه
ه كه در منابع غربي شناخت( دادند، معلوم نيست. اصطالح پارتنامي كه پارتيان به خود ميهمچنين گريشمن معتقد است: 

شناسان، اين كلمه را به معني شايد مترادف پرثوه است كه سابقا در زمان كوروش و داريوش ذكر شده بود، و بعض ايران )شده
ه شرق ب اي كه متناوباً نشين به همه اقوام چادرنشين و سوارهاند، و اين جنسي است كه از طرف قوم خانهگرفته "جو، سوارهجنگ"

  .]3[شده، و سپس به يكي از اياالت سرحدي مشرق شاهنشاهي ايران اطالق گرديدبردند، اطالق ميايران هجوم مي
آمده است، هم از اين رو اين واژه به مردم كوهستان اطالق  "باال و بلند"فهوم ها، پارني يا اپرني به مدر بسياري از نوشته

ها به واسطه نامشان به پارتي معروف شدند. اعتقاد دياكنوف بر مهاجرت اقوام پرني در قرن چهارم ها بعد. پارني]6[شده استمي
پ.م  673اين سرزمين به خاطر قوم پرني با كتيبه آشوري در سال  پ.م به سرزمين پرثوه و گفته گريشمن در مورد نامگزاري

تري هاي كهند كه اين مردمان از زمانكنباشد و اين گمان را تقويت ميخود دارد به گونه اي در تناقض ميكه نام پارتيكا را در 
رني از سمت شمال شرق و اشغال اند. شايد دياكنوف حركت ارشك، رئيس قوم پشروع به كوچ و اسكان در اين منطقه نموده

  ساتراپ پرثوه را با مهاجرت تمام قوم پرني اشتباه گرفته باشد.
به گفته گريشمن، ارشك و تيرداد به همراه پنج تن از رؤساي ديگر، بعد از تسخير كوتاه تجن، از آن گريخته و به ايالت 

پ.م، به  247در سال  .]3[آورندتان را به اشغال در مينسمجاور پارت هجوم برده و تمام ناحيه شمال خراسان كنوني و تركم
 "تاداس"روستاي  احتماالگفته دياكونوف ارشك و به گفته گريشمن تيرداد بعد از مرگ ارشك، در شهرك آساك يا آستاونا (

ا ا به پايتختي نساء يدر ميان فاروج و شيروان) كه در ميان كوه هاي بلند قرار گرفته، تاجگزاري نموده و دولت اشكاني ر يامروز
  دهند.) تشكيل ميياشك آباد (عشق آباد امروز
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اولين پايتخت اشكانيان از نظر شهرسازي و  ،"نسا"شناسان شوروي آقايان يوكاپنكوا و ماسون در محل هاي باستانكاوش
آباد در حاشيه غربي عشقشمالكيلومتري  18در  "باقر"باشد، زيرا شهر نسا در كنار قريه معماري دوره پارت حائز اهميت مي

در آنجا چادرنشيني  يهايي است كه قبايل پارتدر نزديكي استپ و در كناره شمالي خراسان امروزي، غربي صحراي قرقوم
	].7[توان اشاره نمودو خانه مربع مي ، معبد قرمزكردند. از بناهاي بدست آمده در اين شهر به تاالر مربع، معبد دايره، برج معبدمي 	

بود كه مشرف به ساخته شده دارستون با چهار ايوان از خشت خام متر) 60در 60اي چهارگوش(در سمت جنوب كاخ، خانه
. ساختمان اين بنا  به اواخر سده سوم و اوايل سده دوم پيش از ميالد مربوط  است. اندقرار داشتهمتر)  38در  38حياط  مركزي(

  اند.و مصالح به كار برده شده، آن را خزانه سلطنتي معرفي كردهشناسان از نظر نوع ساختمان باستان
در درون شهرهاي اشكاني مهمترين ساختمان مقر حكومت و معبد بود، همچنين بازار از بخش هاي جالب و بزرگ شهر بود، 

دادي اتاق در اطراف شود شامل يك حياط مركزي و تعهاي قديمي ايران ديده ميها چنان كه هم اكنون نيز در ساختمانخانه
شد ها اغلب يك طبقه بودند ولي گاهي بخشي از خانه  دو طبقه بود. در كاخ سلوكيه كه در زمان اشكاني ساختهآن بود، اين خانه

ياط به اين ح هاها و تاالراست. درهاي اتاقآثار اين سبك ساختماني كامالَ آشكار است، اين بنا بزرگ در گرد حياطي ساخته شده
ب شود. بدين ترتيشد و در دو سوي در ورودي هر تاالر ستون هايي برپا بود، در اين بنا هنوز آثار معماري يوناني ديده ميباز مي

اند و معماران پارتي سعي شود كه تاالرهاي ستون دار عصر هخامنشيان در اين زمان اهميت خود را از دست دادهمالحظه مي
ار ه در كناين نوآوري ك .... شود،جاد فضاي بزرگتري به صورت ايوان از ستون ها به صورت تزئيني و يا كمتر استفادهدارند كه با اي

 گرفتآمد از آن پس جاي خاصي در معماري سنتي ايران براي خود يافت و چنان مورد اقبال قرارتاالرها ايوان هاي عريضي پديد
  .]8[شودتا غرب آثار آن مشاهده مي ها، از شرقكه در تمامي متصرفات پارت

شود متفرع بايستي از خيمه كه از يك طرف باز ميمساكن پارتي با مسكن طبيعي چادرنشينان پيوستگي دارد و ايوان بنا مي
ند. اما ارا تا به آسور بردهترين نمونه اين نوع ساختمان است كه پارتيان آنباشد. حياط مركزي چهارگوش با چهار ايوان كهنشده

را بوجود  هاي پارتينماينده نخستين بنائي است كه بعدها نماي سه ايواني كاخ معبد مربع شهر نساء)مانند (رواقيتاالر بزرگ سه
  ]. 9[گرددترين سقف ميآورد و طاق هاللي نيز رايجمي

جا به دست نيامده، اما از بقايايي كه در اياالت غربي كشور به ايسازي پارتيان، تاكنون در نجد ايران نمونهاز معماري خانه
توان تصوري درست از آن در ذهن ايجاد كرد. معماري مزبور، مانند عهد هخامنشي، داراي دو طرح است: طرح اول، مانده، مي

قصر داريوش در شوش ديده يا  "اورپوس-دورا"النهرين است، چنان كه در شامل سرايي است داراي حياط؛ اين طرح از آن بين
شود. به عكس، در آشور، هتر و فيروزآباد، طرح ايراني كه صورت كالسيك داشته، شامل سرايي است با ايوان. اين طرح از مي

است. طرح مذبور در عهد پارتيان يافت و عالوه بر آن تا عصر ما نيز درمعماري ملي ايران پايدار ماندهطرف ساسانيان بسيار رواج
شكل سه اتاق درآمد كه قسمت مركزي، عريض تر از جناحين بود. كاخ تيسفون، با بعضي تغييرات به طرح اخير متعلق به 

  .]3[است
در كاربرد مصالح نيز استفاده  .]9[شودوكش  چوبي يا پوشش خارجي ميماند و داراي رمصالح ساختماني همان آجر باقي مي

هاي بعدي منتقل شد. شايد يكي از يافت و اين شيوه ارزنده هنري به دورهگچ به شدت رواج خام و سپس آجر با مالطاز خشت
است كه به نوعي معماران ساساني وامدار ها بودههاي عظيم و سپس خلق نخستين گنبدمزاياي اين مصالح جديد، ساختن تاق

هاي  معماري داخلي اين توان از ديگر ويژگيي را ميهاي ديواراند. ايجاد گچبري هاي زيبا و نقاشياين شيوه جديد معماري
  .]2[دوران قلمداد كرد

ر دوران شود. دگذارد كه نتايج آن در ادبيات بعد از اسالم ديده ميدر دوران ساسانيان، زبان پارتي تاثير بسياري بر دربار مي
سان تشكيل و اين سرزمين احياء كننده هنر، فرهنگ و معماري ايراني هاي مستقل ايراني در خراپس از اسالم اولين حكومت

باشد.اي از تاريخ اين دوران ميبيان كننده خالصه 1گردد.  جدول مي
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 منطقه: كنونيمردمان فارس -3
و آداب و سنن خود را تاحدودي  به زندگي خود ادامه دادهدر ميان ديگر اقوام امروز اين مردمان در مناطق كوچكي از منطقه 

  خوانند.اند. در ميان صحبت با اين افراد، گروهي خود را تات خطاب كرده و گروهي فارس ميباخته
اي در شمال ايران (از آذربايجان تا شمال هستند و به شكل پراكنده و نقطه�تبار)تبار(آريايياقوام ايراني�از�هاي ايرانتات

زهرا ينهاي تاكستان و بوئهاي ايران در نيمه جنوبي استان قزوين يعني شهرستان.  بيشتر جمعيت تاتكنندخراسان) زندگي مي
خن گيرد سهاي ايراني شمال غربي قرار ميزبان و به زبان تاتي ايران كه در گروه كنند. مردم تات ايران شيعه بودهزندگي مي

، هاي ايراني جنوب غربي استهاي قفقاز، فارسي قفقازي از زبانزبان تاتگويند. اين زبان به زبان تالشي نزديك است. ولي مي
هايي ياي رايج خود را از اعقاب ايرانهاي ساكن قفقاز بنابر عقيدهيعني اين قوم از لحاظ زباني و قومي با تاتهاي ايران متفاوتند. تات

  بودند. شمارند كه در عصر ساسانيان به مرزهاي شمالي ايران فرستاده شدهمي

  خالصه هنر، فرهنگ و تاريخ مردمان فارس منطقه -1 شماره جدول
فرهنگ، هنر و   مكان  نام فرهنگ

  دستاورد
  معماري و شهرسازي

دشت هاي اطراف   داهه
  سيحون و جيحون

    بيابان گردي-

ــــان  ــــي ــــارت پ
  (اشكانيان)

-پ.م247(
  م.)225

مان پرني،  از مرد
قوام داهــه و  از ا

  ايراني تبار

ـــمال  . منطقه1 ش
  خراسان(نسا)

  .تمام فالت ايران2
  

زرتشتي و -
  هلنيستي

زبان پهلوي  -
اشكاني    (پارسي 

  ميانه)
  جمع آوري اوستا -
داستان هاي  -

  پهلواني
روبه "هنر  -
  (تقابل)"رو

  ايجاد شهرهاي دايره اي شكل-
ــياي  - ــنن معماري كهن آس معماري اين دوران، وارث س

  سنت هاي يوناني بود.مركزي، معماري بومي ايراني و 
ـــامل يك حياط مركزي و تعدادي اتاق در  - خانه ها، ش

ند ولي  قه بود يك طب ها اغلب  نه  خا اطراف آن بود، اين 
  گاهي بخشي از خانه  دو طبقه بود.

  ابداع ايوان و گنبد -
استفاده از خشت خام و سپس آجر با مالط گچ و ايجاد  -

  گچبري و نقاشي هاي ديواري در بناها
  اخت بناهاي شهر نسا، قومس، هتر و كوه خواجهس -

  طاهريان
  م.)826-881(

  نيشابور
  خراسان

كومــت - ح ين  ل او
ـــتقل ايراني بعد  مس

  اسالم

  معماري خراساني با احياي معماري ساساني-
  بناهاي ساده تك ايواني و حياط مركزي -
  مقبره امير اسماعيل ساماني -
  صفاريان  مسجد جامع نايين  -

  م.)867-1002(
  زرنگ

  سيستان
برداشتن ممنوعيت -

ــان  ـــتفــاده از زب اس
  فارسي

  سامانيان
  م.)875-999(

  از نژاد سغديان

ــخــارا و  ــخ ، ب ــل ب
  نيشابور

ــر و  ــه ــن ــاوراءال م
  خراسان

ايجاد ادبيات جديد -
پارسي بر مبناي زبان 

  دري

مردمــان فــارس 
  كنوني (تات)
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كنند و اين منطقه، بزرگترين منطقه زهرا و طارم زندگي ميهاي تاكستان و بوئينشهرستانهاي ايران، بيشترشان در تات
هاي خراسان شمالي، سمنان،  زنجان،  البرز، آذربايجان شرقي، اردبيل (بخش شاهرود)، نشين ايران است. بقيه نيز در استانتات

  .دبرنبرغان، چندار،  طالقان و مركزي (منطقه وفس) به سر مي
) فارسي 1957به گفته هوني ( �.اندكار بردهجانشين بهتبار يكزبان و ايرانيزبانان براي مردم ايرانياي است كه تركتات واژه

ها هاي اورخون است. تات در در اين كتيبهترين سندي كه كلمة تات در آن استفاده شده، كتيبهقديمي ناميدند.زبانان را تات مي
ده، شعالوه بر اين كه بر ايرانيان و يكجانشينان اطالق مي» تات«است. لفظ استفاده شده» رعايا«و » اتباع«ظاهراً به معناي 

 هاي يكجانشين تركستان، بعضيهاي تركان (احتماالً خارجيعنواني بوده كه قبل از حكومت ايل خاني به عناصر خارجي سرزمين
  است.شدهحت تصرف تركان) گفته ميقبايل متمدن ترك، اقوام مغلوب و ساكنان مناطق ت

كان در بين تر» تات«به معني مرد دانا و باسواد و شهرنشين است. استعمال كلمة » تات«هاي مردم تبريز ها و افسانهدر مثل
ساكن ايران رواج داشته ولي انعكاس آن در ادبيات فارسي بسيار كم است. همچنين در ديوان لغات ترك كاشغري تات به شكل 

است. تاتارهاي كريمه نيز مسيحيان يوناني را ت نيز ضبط شده و به معناي ايراني،  فارسي،  فارسي زبان و كافر اويغوري آمدهتَ
م.) به ناحية ماريوپول (ژدانوف امروزي)  1778ـ 1775ه.ق (  1192ـ1189) و در فاصلة 1796ـ1762دوم (كه در سلطنت كاترين

  .]10[ناميدندكرده بودند، تات مي جرتواقع در كنار درياي آزوف مها

  بررسي و دسته بندي نمونه هاي انتخابي-4
شكل صالح در محققان درباره عوامل  شامل جبر آب و هوا و  اقليم، نوع م شاره دارند  ستا، چند عامل كلي ا گيري كالبد رو

، نوع اقتصاد و قدرت مادي جامع، منظر هاي تدافعيهاي ساخت بنا، نظم و آرامش اجتماع و انگيزهدسترس و آشنايي با تكنيك
ـــم ـــكل و محدوديتو چش هاي آن براي بنا و معاش، و عامل مذهب كه خانه را چون معبدي كوچك منعكس انداز، زمين و ش

بندي مي شود، كه هريك با قدرت . اين عوامل در چهار گروه اصلي جغرافيا، اجتماع، اقتصاد و فرهنگ جامعه دسته]11[كندمي
  گيري روستا تاثير خواهد داشت.خاص خود بر شكلو ضعف 
ها در سير نوع مذهب، آداب و اصول زندگي آن گردد كه به، شامل گذشته و حال آن جامعه ميو اجتماع حث فرهنگامب

وم بايد قبراي رسيدن به يك الگوي معماري براي هر باشد. و در رابطه مستقيم با تقسيمات قومي و ايالتي مي تاريخ اشاره دارد
، تغيير باشدهاي انساني ميتفكيك قومي گروه هايكه نشانه و اجتماع، هايي بود كه به وسيله فرهنگويژگي سعي در بررسي

ررسي هاي بعامل جغرافيا، و اقتصاد را در نمونه دونموده و تفاوت پذير باشند. براي اين منظور، ابتدا سعي در اين بايد داشت كه 
  ها در نظر گرفت.ل را نيز در بررسيعام دوو يا شرايط اين يكسان نگاه داشت 

باشد كه اين نشان دهنده از نظر اقليم منطقه شمال خراسان داراي آب و هواي سرد و كوهستاني و معتدل و كوهستاني مي
لگوهاي ا موجود ميانهاي تفاوتتوان از جبر اقليمي در به يك شكل بوده و مي نقاط منطقهآن است كه تاثير اقليم در بيشتر 

 هايگيري ساختمانه نمود، اين جبر اقليمي باعث شكلتوان مشاهدطور كه ميپوشي نمود. همانمنطقه چشم اقوام مسكوني
  ها شده است. گيري يك طرفه در كنار حياطتخت با جهتبام

گونه گذشته، تاثير چنداني بر نحوه بناهاي روستايي نداشته است. همان هايهمچنين اجتماع و اقتصاد روستايي، در دوران
گرديد و تفاوت در تزيينات و نموده كه در بناهاي مالكين منطقه استفاده ميكه يك رعيت از مصالحه و الگويي استفاده مي

  گرديد.يكدست در هر روستا ميايي ان اهالي يك ده باعث ايجاد جامعههاي ميكيفيت مصالح قرار داشته است. خويشاندي
از پراكنــدگي بســياري برخــوردار بــوده و در سرتاســر منطقــه  فارســي زبــان شــمال خراســان، روســتاهاي ايــن مردمــان

باشد. باحركت به ســمت جنــوب و غــرب بــه ايــن پراكنــدگي افــزوده تــا در منطقــه نيشــابور و ســبزوار در غــرب و موجود مي
كــه خــارج از منطقــه پــژوهش  كنــدمياختصــاص پيــدا  شــانت جمعيــت بــه ايجنــوب اكثريــ در سرخس و مشهد در ســمت
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اري حيــاط بــاز بــا گــردد. معمــروند. همچنين به دليل تغيير اقليم، ســبك معمــاري بــه طــور كلــي متفــاوت مــيبه شمار مي
 باشد. يابد كه معماري كويري ايران ميقوس تغيير ميوطاق و هاي مسطح به معماري حياط مركزيسقف

بنــا بــوده  56هــاي برداشــت شــده از روســتاهاي خســرويه، شــوقان، كــرف، سنخواســت، اســتاد و گليــان ، شــامل هنمونــ
، بــه روســتاي خســرويه ) نمونــه بناهــاي هــايآمــاري ويژگي بررســي :2اي (ماننــد جــدول شــماره كــه در جــداول جداگانــه

گرفتــه  صــورت درصــدي و رقمــي قــرار بــه  3شــماره اي بررســي شــده و در انتهــا نتيجــه كلــي آن در جــدولصورت گزينــه
  باشد.هاي شاخص اين معماري مياست كه بازگو كننده ويژگي

هــايي . بررســي گزينــهدر جــدول مكــان روســتاي نمونــه بررســي گرديــده كــه در كوهپايــه قــرار دارد يــا در دشــت ابتــدا
ده وجــود يــا عــدم وجــود گيري (دو جهــت اصــلي بناهــا) و نحــوه قرارگيــري بازشــوها(پنجره هــا) نشــان دهنــچــون جهــت

ــر اقلــيم در الگــوي معمــاري مي ــار باشــد. ويژگيطراحــي مبتنــي ب ــوع قرارگيــري فضــاها در كن هــايي چــون شــكل بنــا (ن
يكــديگر)، نــوع ايــوان (نحــوه قرارگيــري ايــوان در پــالن و ارتبــاط بــا فضــاي بــاز)، وجــود يــا عــدم وجــود راهرو(فيلتــر) در 

ــازگو كننــده ارتباطــات فضــايي و نحــوه ارتبــاط فضــاي د ــا فضــاي انســاني ب هــاي طراحــي در الگــو معمــاري ويژگيامــي ب
باشــد. همچنــين اطالعــاتي چــون تعــداد طبقــات، مصــالح و جزييــات بنــا، بيــان كننــده مقــدار توجــه و دانــش مفــروض مي

ن باشــد. اعــداد نشــان دهنــده تعــداد بناهــاي دارنــده ايــمي گان بنــا بــه اصــول و شــيوه هــاي ســاخت وســازتكنيكي ســازند
  باشد.خصوصيات در هر روستاي نمونه مي

  معماري مردمان فارس منطقه: -5
هاي موردي انتخابي و تحقيق در فرهنگ و و بررسي ارقام و درصد هاي موجود و باز بيني نمونه 3شمارهبا توجه به جدول 

  ، دست يافت.شانتوان به روشني به الگويي مشخص از معماري ايگذشته اين مردمان، مي
 باشد،گيري به سمت جنوب ميبناهاي اين مناطق چه در كوهپايه و چه در دشت، اكثراً، دو طبقه، به شكل خطي، با جهت

ها كه داراي ايواني دوطرفه باز و يا يك طرفه باز و سرتاسري در كل بنا ست. هر چند كه تعداد بناهاي ال شكل نيز در اين نمونه
هاي كمي داراي اند.  اتاق ها عمدتاً به سمت ايوان باز شده و بنااهاي خطي، شكل گرفتهكه از گسترش و رشد بن باشدكم نمي

باشند. بازشوها معموالً در تمام اطراف بنا ديده شده و از چوب با كيفيت و فضاي مشخصي به شكل راهرو يا فضاي ارتباطي مي
  باشد. ميبرخورداركاري مناسب ريزه

 چوبي و بام مسطح از الوار هايباشد، يعني ديوار خشتي، با پايه سنگي و سرطاقمنطقه مي مصالح بنا، همان مصالح معمول
ها، بنا با پايه خشتي،  بيشتر از ديگر مناطق ديده شده ، كه اين امر در مناطق دشتي نزديكتر به كوير . اما در اين نمونهو لمه

ه از طاق براي پوشش بام يا سرطاق ها نيز به صورت انگشت شمار گردد. همچنين با نزديكي به مناطق كويري، استفادمعمول مي
هاي كار شده در ها داراي طاقچههاي چوبي از كيفيت نسبتاً مناسبي برخوردار بوده و برخي از اتاقو پنجره هادر شود.ديده مي

  اند.باشند كه با روكش گچي، تزيين يافتهدل ديوار مي
ي زيست انساني، جدا بوده و در گوشه ديگري از حياط، يا در زير بنا با راه ارتباطي مجزا از در اكثر بناها، فضاي دام از فضا

است. بناي اصلي در جداره شمالي زمين زيرين بنا، عمدتاً به كاربري انباري اختصاص داده شدهدارد. فضايمحوطه، قرار خارج
با گذشت زمان و نياز به ساخت بناهاي جديد، حياط  اند.برگرفته حياط را در ،قرارگرفته و ديگر فضاها با كمك ديوارها اطراف

  محاط گشته و به صورت حياطي مركزي بدل خواهد شد.
پس اگر بخواهيم  الگوي معماري براي اين مردم تصور كنيم، بنايي دو طبقه، در جداره شمالي زمين، با جهت گيري به 

كه از يك سمت با جلو  داراي ايوان سرتاسري در جهات مختلف بنا، با پنجره هايي سمت جنوب، به شكل خطي يا ال شكل،
ره شوند. پنجخواهد بود كه ايوان نقش فضاي ارتباطي را اجرا كرده و اتاق ها مستقيماً به آن باز مي، آمدن اتاقي مسدود گرديده

شود. فضاي دام مجزا بوده و در ديده مي ها و درهاي چوبي، از كيفيت مناسب برخوردار بوده و در برخي از اتاق ها طاقچه هايي
نشان دهنده چند نمونه از بناهاي منطبق با اين الگوي معماري در منطقه  3جدول شماره  گوشه ديگر حياط جاي گرفته است.

  باشد.مي
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  روستاي خسرويهنمونه بررسي آماري ويژگي هاي ابنيه  :2جدول  

    12  11  10  9  8  7 6  5  4  3  2  1  شماره بنا
   3  3  4  4  3  2  3  7  4  3  3  3  تعداد اتاق ها

    ك  ك  ك  ك  ك  ك  ك  ك  ك  ك  ك ك  منطقه جغرافيايي(دشت، كوهپايه)
  S E S S S,w S E N S S W S  جهت گيري

 بنا
كل

ش
  

 6  *  *          *      *  *  *  خطي
L 3        *  *      *          شكل  

  3      *      *      *        متمركز

داد 
ـــ

ــــ
تع

ات
طبق

  

  1                  *        يك طبقه
 11  *  *  *  *  *  *  *  *    *  *  *  طبقه دو

                            دو طبقه پلكاني

وان
اي

  

                            فاقد ايوان
                            جلو آمده(كنسول)
  3            *    *  *        دو طرف باز(خطي)

 8  *  *  *  *  *    *      *  *    يك طرف باز
  1                        *  دو طرف بسته(كشيده)

                            راهرويي (عمودي)

شو
باز

  

                            در يك جهت
 12  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  در چند جهت

ط 
بــا

ارت
يي

ضا
ف

  

  1                  *        وجود فيلتر(راهرو)
 11  *  *  *  *  *  *  *  *    *  *  *  عدم وجود فيلتر

الح
مص

  

 10  *  *  *  *  *  *  *  *  *    *    سنگ  پايه ديوار
  2                    *    *  خشت

                            سنگ  ديوار
 12  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  خشت
                            چينه

 12  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  چوب  سر طاق

                            قوس
 12  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  لمه و الوار  سقف

                            ني و الوار
                            طاق وقوس

ات
زيي

ج
  

  1      *                    نرده چوبي
                            ستون تراشيدهسر 

 10  *  *  *  *  *    *  *  *    *  *  در و پنجره پر كار چوبي
                            آبچكان چوبي دور بام

  4    *  *  *        *          طاقچه و گچ بري كار شده
ارتباط با 
  فضاي دام

                            تركيب شده
 12  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  مجزا
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 روستاهاي فارس زبان هاي ابنيهآماري ويژگي: بررسي 3جدول شماره 

  گليان  استاد  سنخواست  كرف  شوقان  خسرويه  نام روستا
  7  8  8 14 7  12  تعداد واحدها

  ك  ك  د  ك  د  ك  منطقه جغرافيايي(دشت، كوهپايه)
ـــــت  جه

  گيري
  8 (66%) S  6 (85%) S 8(57%) S  6(75%)S 5(62%)S  5(71%)S  
  2(16%) W  1(14%)S,W  4(28%) E  2(25%)E,W  3(37%)S,E  2(28%)E  

 
 بنا

كل
ش

  

  (%71) 5  (%62) 5  (%87) 7  (%83) 10  (%57) 4  (%50) 6  خطي
L (%37)3  ---  (%21) 3  (%43) 3  (%25) 3  شكل  ---  

  (%28) 2  ---  (%12) 1  (%7) 1  ---  (%25)3  متمركز

داد 
تع

ات
طبق

 
  

  (%14) 1  (%12) 1  (%87) 7  (%21) 3  (%28) 2  (%8) 1  يك طبقه
  (%71) 5  (%50) 4  (%12) 1  (%64) 9  (%57) 4  (%92) 11  دو طبقه

  (%14) 1  (%37) 3  ---  (%14) 2  (%14) 1  ---  دو طبقه پلكاني

وان 
اي

  

  ---  ---  ---  ---  ---  ---  فاقد ايوان
  ---  ---  ---  ---  ---  ---  جلو آمده(كنسول)
  (%28) 2  (%50) 4  (%25) 2  (%42) 6  (%28) 2  (%25) 3  دو طرف باز(خطي)

  (%71) 5  (%50) 4  (%75) 6  (%42) 6  (%71) 5  (%66) 8  يك طرف باز
  ---  ---  ---  (%7) 1  ---  (%8) 1  دو طرف بسته(كشيده)

  ---  ---  ---  (%7) 1  ---  ---  راهرويي (عمودي)

 
شو

باز
  

  (%71) 5  (%75) 6  (%62) 5  (%14) 2  (%71) 5  ---  در يك جهت
  (%28) 2  (%25) 2  (%37) 3  (%86) 12  (%28) 2  (%100) 12  در چند جهت

ـــا
رتب

ا ط  ا
  (%42) 3  (%12) 1  (%37) 3  (%28) 4  (%14) 1  (%8) 1  وجود فيلتر(راهرو)ف

  (%57) 4  (%87) 7  (%62) 5  (%72) 10  (%84) 6  (%92) 11  عدم وجود فيلتر

الح 
مص

  

  (%100) 7  (%100) 8  (%25) 2  (%100)14  ---  (%83) 10  سنگ  پايه ديوار
  ---  ---  (%75) 6  ---  (%100) 7  (%17) 2  خشت

  (%14) 1  ---  ---  ---  ---  ---  سنگ  ديوار
  (%85) 6  (%100) 8  (%100) 8  (%100)14  (%100) 7  (%100) 12  خشت
  ---  ---  ---  ---  ---  ---  چينه

  (%100) 7  (%100) 8  (%100) 8  (%100)14  (%100) 7  (%100) 12  چوب  سر طاق
  ---  ---  ---  ---  ---  ---  قوس

  (%100) 7  (%100) 8  (%100) 8  (%100)14  (%100) 7  (%100) 12  لمه و الوار  سقف
  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ني و الوار

  ---  ---  ---  ---  ---  ---  طاق وقوس

ات 
زيي

ج
  

  ---  ---  ---  ---  ---  (%8) 1  نرده چوبي
  ---  ---  ---  ---  ---  ---  سر ستون تراشيده

  (%67) 4  (%87) 7  (%87) 7  (%14) 2  (%57) 4  (%83) 10  در و پنجره پر كار چوبي
  (%57) 4  ---  ---  ---  ---  ---  آبچكان چوبي دور بام

  (%71) 5  (%37) 3  ---  ---  (%28) 2  (%33) 4  طاقچه و گچ بري كار شده
ارتباط با 
  فضاي دام

  ---  ---  ---  (%21) 3  ---  ---  تركيب شده
  (%100) 7  (%100)8  (%100) 8  (%89) 11  (%100) 7  (%100) 12  مجزا
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  چند بناي نمونه مطابق با الگوي معماري مردمان فارس منطقه :3جدول شماره 

ره 
شما

نه 
خا

ويه  2
سر

ي خ
ستا

رو
       

ره 
شما

نه 
خا

3  
ي 

ستا
رو

تاد
اس

  

  

ره 
شما

نه 
خا

يان  3
 گل

اي
ست

رو
  

  

ره 
شما

نه 
خا

قان  2
شو

ي 
ستا

رو
  

   
  

باشــد. مســدود گرديــدن ايــوان  گيري بناها و وجــود بازشــو در چنــد جهــت كــامال بــا اصــول اقليمــي هماهنــگ ميجهت
توانــد بــراي جلــوگيري از ورود بــاد غالــب غــرب انجــام گرفتــه باشــد ولــي ارتبــاط مســتقيم اكثراً از سمت غرب بوده كــه مي

هــا ســت، بــا ايــن دهنده نبــود پيشــرفت در طراحــي پالنباشــد، كــه نشــاناتاق ها به ايوان بدون فضــاي ميــاني مناســب نمي
باشــد. ســاخت اي ميوجــود، قرارگيــري فضــاي دام در زيــر بنــا بــه همــراه مســير مجــزا از فضــاي انســان، اقــدام هوشــمندانه

بناهاي دوطبقــه، ظرافــت در ســاخت بازشــوهاي چــوبي و طاقچــه هــا و همچنــين اســتفاده از مصــالح بــومي، نشــان دهنــده 
  باشد.ندگان با شيوه ها و ساخت وساز ميآشنايي ساز

هــايي از آن را در ايــن بناهــا ديــد. تــوان نشــانهاين الگو، شباهت زيــادي بــه شــيوه معمــاري دوره اشــكاني داشــته و مــي
شــود شــامل هــاي قــديمي ايــران ديــده مــيهــا چنــان كــه هــم اكنــون نيــز در ســاختماندر درون شهرهاي اشكاني،.... خانه

هــا اغلــب يــك طبقــه بودنــد ولــي گــاهي بخشــي از خانــه  تعــدادي اتــاق در اطــراف آن بــود، ايــن خانــه يك حياط مركزي و
دار عصــر هخامنشــيان در ايــن زمــان شــد. تاالرهــاي ســتونها بــه ايــن حيــاط بــاز مــيها و تاالردو طبقه بود. ..... درهاي اتاق

  ].8[اهميت خود را از دست داده اند
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تــوان در آثــار بــه معماري دوره اشكاني قبل از گسترش پادشــاهي بــه ســمت غــرب داراي الگــوي خاصــي بــوده كــه مــي
متــر) بــا  60در 60مشــاهده كــرد. در ســمت جنــوب كــاخ، خانــه اي چهــار گــوش( نســا در شــهر "خانه مربــع"ي مانده از جا

. ]2[متــر) بــود كــه از خشــت ســاخته شــده اســت 38در  38چهار ايوان ساخته شــده بــود كــه مشــرف بــه حيــاط  مركــزي(
  شده است.اطراف حياط باز مي دارستون اتاق هاي اين بنا مستقيماً به ايوان هاي

بايســتي از خيمــه كــه از يــك طــرف بــاز ي چادرنشــينان پيوســتگي دارد و ايــوان بنــا مــيمساكن پارتي با مســكن طبيعــ
تــرين نمونــه ايــن نــوع ســاختمان اســت كــه شود متفــرع شــده باشــد. حيــاط مركــزي چهــارگوش بــا چهــار ايــوان كهــنمي

و الگــوي معمــاري صــل مشــترك دتوانــد فاري مردمــان فــارس منطقــه ميالگــوي معمــ. ]2[انــدرا تا به آسور بــردهپارتيان آن
هــاي چهــار بعــد از گســترش بــه غــرب (حيــاطدار) و هــاي ســتوناشكاني قبل از گسترش به غــرب( حيــاط محــاط بــا ايــوان

هــا از نايي مــردم عــادي بــا ايــن شــيوه، بناتــر شــدن تكنيــك ســاخت بناهــاي دو طبقــه و آشــمسلماً بــا آســان ايواني) باشد.
مقولــه بــا توجــه بــه ســابقه ديرينــه معمــاري در بــين ايــن مردمــان، بســيار  ايــن انــد.يك طبقه به دو طبقه تبــديل گرديــده

  نماياند.بديهي مي
شــود. معهــذا پارتيــان در مانــد و داراي روكــش  چــوبي يــا پوشــش خــارجي مــيمصالح ساختماني همان آجــر بــاقي مــي

  .]2[دارندتراش را نگاه مي سنگ  چيني با قلوه سنگ يا با سنگبرخي از ابنيه سنت رومي 
هــايي باشــد كــه مردمــان پــارت بــراي نگهــداري مجســمه توانــد يــادآور طاقچــههاي استفاده شــده در بناهــا، مــيطاقچه

بــاره تزيينــات فــر دركردنــد. محمــديهــاي شخصــي اســتفاده مــيگلي پيشينيان خــود و يادگارهــاي آنــان در معابــد و خانــه
مربــع داشــته مــي گويــد: بــا توجــه بــه قطعــات شكســته مجســمه  معبد دايره در نسا كه شباهت بســياري بــه تزيينــات تــالر

هــايي كــه از گــل رس هــاي موجــود در آن، مجســمههــاي پيــدا شــده در كــف ايــن معبــد، مشــخص شــد ..... درون طاقچــه
  هاي قسمتي از سنت معماري اين مردمان شده است.اين طاقچه .]2[انداند، قرار داشتهه شده بودهساخت

  :گيرينتيجه
ها به صورت آگاهانه و يا باشند كه در طي قرنفارس منطقه شمال خراسان، داراي الگوي معماري متمايزي ميمردمان 
دوره ابتدايي و درحال گسترش پادشاهي اشكاني(پارتيان)  ي كه از معماريار گرديده و رشد نموده است. الگويناآگاهانه تكر
در ميان اين مردمان مورد استفاده بوده است. الگويي كه تا حدود بسياري هاي تكنيكي، تا به امروز پيشرفت با رشد برخاسته و

  خود را با اقليم و معيشت ايشان منطبق نموده است.
  

  الگوي معماري مردمان فارس منطقه شمال خراسان :4جدول شماره 
  فضاي دام  مصالح و جزييات  بازشوهامكان  نوع ايوان  تعداد طبقات  شكل بنا  گيريجهت  

  جنوبروبه  الگو
در جداره 

  شمالي زمين

 خطي
و گاهي ال 

  شكل

يك طرف باز و دو طبقه
با ارتباط مستقيم 

  هابه اتاق

در چندين 
  جهت بنا

  مصالح بومي
(ديوار و پايه 

خشتي با  سقف 
  الوار و لمه)

در زير بنا و 
مجزا از فضا 
  هاي انساني

منطبق با  علت
  اقليم

معماري دوره
  پارتي

پيشرفتوسابقه
  هاي معماريتكنيك

معماري دوره
ه و برگرفت پارتي

  از چادرهاي كهن

مصالح بومي از   منطبق با اقليم
  دوران پارتي

منطبق با 
  معيشت
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