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        چكيده چكيده چكيده چكيده 
زيرساخت ابعاد پايداري نام برده مي شود. بنابراين  و اهميت ونقش بنادين فرهنگ موجب گرديده تا از آن به عنوان بستر

محقق وبه ارتقاي فرهنگ يك جامعه منجر خواهد بررسي جامعه شناختي آن داراي اهميت وضرورت است ودر صورتي 
شدكه پشتوانه اي محكم ازآموزش اجتماعي، حضور ومشاركت افراد را به همراه داشته باشد. هدف از اين پژوهش طراحي 

اساتيدو هنرمندان     باشد. شهرستان مهاباد به داليل فرهنگي و اقليمي هميشه محلخانه فرهنگ و هنرُكرد مهاباد مي
بزرگ ملت ُكرد بوده است. داليل مهم انتخاب موضوع طراحي اشاعه فرهنگ ُكردي در منطقه به خصوص اين  وشعراي

اي در استان آذربايجان غربي بوده است. سايت در نظر گرفته شده براي طراحي شهرستان و عدم وجود چنين مجموعه
ضي (نويسنده و مترجم بزرگ ايراني) كه مساحت آن دانشگاه آزاد اسالمي، ميدان استاد محمد قا مجموعه واقع در خيابان

-باشد.خانه فرهنگ و هنر ُكرد شامل فضاهاي، مجموعه اصلي و فرهنگي، ساختمان مرمت و كافي شاپ ميهكتار مي5/2

باشد و در فضاي روباز آن فضاي نوروز، آمفي تئاترروباز، باغ مجسمه وفضاي سبزو پاركينگ در نظر گرفته شده است. 
باشد. فضاي مرمت شامل انبار، اتاق اصلي شامل،گالري دائمي و موقت كتابخانه آمفي تئاتر و قسمت اداري مي مجموعه

باشد. آمفي تئاتر روباز شامل سن تمرين مرمت اتاق جلسات و قسمت اداري، كافي شاپ داراي قسمت مدرن وسنتي مي
ه بهترين سطح كيفيتي از نظر كاربري و رفاه با رويكرد باشد. دراين مجموعه سعي شدمحل مهمانان ويژه و سن نمايش مي

 به تحليل اطالعات و اطالعات پژوهش تحليلي وميداني نگارندگان، داده ها و -پژوهش، توصيفي روش پايدار رعايت شود.

 اي واسنادي گردآوري شده است. كتابخانه شيوه
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ما ايرانيان درعرصه معماري و شهرسازي، در تقابل با پيچيدگي ها و موضـوعاتي   -هزاره سوم -با قرار گرفتن درسالهاي اخير
قرار گرفته ايم، كه سابقه اي در تاريخ چند هزار ساله كشورمان نداشته است. دردهه هاي پيش انديشه ها، فرهنـگ، ابزارهـا   

ايي از مغرب زمين با ورود به مرزهاي زيستي ايرانيان چالشي اساسي را آغـاز نمـوده اسـت. ايـن رونـد در عرصـه       وساختاره
رفتارها، باورها ارزش ها و كيفيت زيست مردم اثراتي گوناگون و متنوع  بـر جـاي نهـاده اسـت و آثـار مطلـوب و نـامطلوب        

د بر عرصه معماري و شهرسازي ايراني تا بدان حد است كـه همـه   متنوعي را به ارمغان آورده است. عمق اثر گذاري اين رون
روزه، معماران ايراني به طراحي و ساخت آثاري مي پردازند كه نمونه ها و مشابه آنها را در بسياري از كشورهاي جهـان نيـز   

جهـاني  «آن فرآينـد  مي توان مشاهده نمود. اين رخداد مي تواند همچون بعدي ازابعاد بسيار رونـدي تلقـي گـردد، كـه بـه      
موسوم شده است. جهاني شدن برپايه خواست هايي غير جهاني، به يكسان نمودن شيوه هـاي زيسـتي و رواج دادن   » شدن

الگوهايي براي تمامي انسان ها مي پردازد. اين روند، پيچيدگي ها، رموز و باورهاي متافيزيكي مردم ملل گونـاگون را ناديـده   
متكي به اصالت عملكرد و سود را در مرزهاي جغرافيـايي رواج مـي دهـد. در سـالهاي اخيـر در       گرفته و گونه اي فردگرايي

مذهبي با ساختار مدرنيته رخ نموده است. تضادها وتناقض هايي درعرصـه هـاي    -تقابلي كه ميان نگرشها و رفتارهاي سنتي
 سازي و حفاظـت ميـراث فرهنگـي درجهـان،    يكي از تحوالت اخير در شهرزيستي و سكونتي مردم ايران بوجود آمده است. 

 تغيير نحوه نگرش به ميراث فرهنگي و ميراث طبيعي و مجموعه هاي چند منظوره است كه در آنها كاركردهـاي حفـاظتي،  
فرهنگي و طبيعي بايد بـه   در واقع حفاظت و معرفي آثار ارزشمند تاريخي، آموزشي، تفريحي و فرهنگي درهم آميخته است.

نـده را بـه شـيوه اي    يحـال و آ  گيرد كه با زندگي روزمره عامه مردم ارتباط برقرار كند و پيوند ميان گذشـته، صورتي انجام 
در چنين شرايطي، انديشيدن به مجموعه اي هنري نيازمند نگرشـي جـامع بـه     محسوس و دلپذير به آنان نشان دهد. زنده،

يي كه هـم معمـاري اسـت و هـم از آن فراتـر مـي رود تـا        وضع موجود و شرايط احتمالي آينده است. طراحي نمودن فضاها
همچون الزامي ازفضاي شهري دانسته شود، خم زمانه نيازمند به كارگيري تكنيك ها و نگرش هاي متنوع و مسـتلزم عمـل   
نمودن در مقياس هاي مختلف خواهد بود. خانه فرهنگ وهنر يكي از، مجموعه هنري مي باشد كه مي توان براي رفـع نيـاز   
آن مردمي كه در اين مرز وبوم نياز مبرم براي نمايش آثار خود را دارند احداث شود و آرزوهاي ديرينه اين افـراد را بـرآورده   

 كند.

 
        روش تحقيقروش تحقيقروش تحقيقروش تحقيق    ----2222

 به و اسنادى روش به پژوهش اين انجام منظور به است،كه و ميداني توصيفى -تحليلى  حاضر پژوهش اين در تحقيق روش

 نتـايج  نشـريات،  كتـب،  از اطالعـات  گردآورى و اسنادى ى مرحله است. در اقدام شده تحليل و جزيهت و اطالعات ى تهيه

 استفاده شده است. پردازش شبكه ى هاى پايگاه و ها كنفرانس و ها همايش

        

        بررسي مفاهيم و مباني نظري بررسي مفاهيم و مباني نظري بررسي مفاهيم و مباني نظري بررسي مفاهيم و مباني نظري     ----3333
        فرهنگفرهنگفرهنگفرهنگ    ----1111----3333

 بينـي  جهـان  برپايـه  تفكري و هرجامعه كه آنجايي از.  كرد بيان فرهنگ براي توان مي را متنوعي و وسيع معاني و مفاهيم
 . شـود  مـي  اشـاره  اساسي نكات برخي به تنها كالم اطاله از احتراز درجهت ، نمايد مي ارائه تعريفي فرهنگ براي ، خويش
 و راردادبرقـ  تأكيـد  و دارد. تمركـز  آنهـا  تقريباًواحد ريشه از حكايت شود مي ارايه فرهنگ براي كه تعاريفي اجمالي بررسي

 سـراغ  تـوان  نمـي  را انسـاني  هـايي  فرآورده و عمل تقريباًهيچ كه است دليل اين به نوشتار دراين فرهنگ براي واحد توافق
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 نيسـت  جامعـه  امور ساير با عرض هم و انتزاعي موضوعي . فرهنگ نگذارد اثر برآن يا و نپذيرفته تأثير فرهنگ از كه گرفت

 متفاوت هاي درزمينه فرهنگ تأثير مثال .براي كند مي مشي فضا درآن جامعه يا فرد كه است معنوي فضايي فرهنگ، بلكه

 اسـت  انكار قابل غير امري صنعتي هاي فرآورده وحتي زيست شيوه و توسعه و وشهرسازي معماري و هنر جمله از زندگي

 بـر  اي جامعه كه است هايي ارزش و رسوم و آداب و ، معارف ، ها دانش ، باورها مجموعه نظر مورد فرهنگ ترتيب اين .به

 تعـالي  به او رسيدن هدف ، روند ودراين نمايد مي مشي مجموعه آن براساس و بخشيده تكامل را آن خود اعتقادات مبناي

 است. نموده تبيين و تعريف او براي اش بيني جهان كه است وتكاملي

  
        فرهنگ وتوسعهفرهنگ وتوسعهفرهنگ وتوسعهفرهنگ وتوسعه    ----2222----3333

فرهنگي بـه سـطح توسـعه يـافتگي رسـيده      -ه قلمدادكرد، كه از نظراجتماعيدرحال حاضرسرزميني را مي توان توسعه يافت
ــردر       ــد ه ــان گاتفري ــاني يوه ــام آلم ــاحب ن ــنده ص ــد.طبق نظرنويس ــربه    1باش ــگ منحص ــات وفرهن ــي خلقي ، درهرملت

بـه  فرهنگي توجه نماييم،مي توان گفت كه توسعه يافتگي همـان راهيـابي   -فردخودرادارد.بنابراين اگرتوسعه با ديداجتماعي
سوي عدالت اجتماعي است.توسعه دستاورد انسان محسوب مي شود ودرمحتوا ونمود داري مختصـات فرهنگـي اسـت. امـا     

: 1385طبق تعاريف ملي وقومي كلمه فرهنـگ، داللـت برنگـرش مـا از جهـان وادراك مـا ازمعنـاي زنـدگي دارد(دادگـران،         
فرهنـگ تعريـف مـي شـودبه ايـن ترتيـب مـي تـوان          ).امروزه هدف از توسعه ايجاد زندگي پرثمري اسـت كـه توسـط   199

 گفت،توسعة دستيابي فزايندة انسان به ارزش هاي فرهنگي خود است.

  
 شهريشهريشهريشهري جامعهجامعهجامعهجامعه دريكدريكدريكدريك فرهنگفرهنگفرهنگفرهنگ نقشنقشنقشنقش    ----3333----3333

 ممكـن  و كند مي سير را انسان اجتماعي و زيستي نيازهاي شدن برآورده كه سازگاري براي است مكانيزمي اساساً فرهنگ

 و سـازگاري  منظـور  بـه  و جهـاني  حوزه يك در گاهي گيرد. و قرار ارزيابي مورد اي منطقه و وميب محيطي در گاهي است
 تـاريخي،  گوناگون(تشـريحي،  هـاي  تعريـف  در فرهنگ جايگاه و فرهنگ آيد. در بحث مورد حاكم شرايط با جوامع انطباق

 از  2هولتـون  كـه  تعريفـي  ميان اين در .ستا متفاوت گرايان،كاركردگرايان)... هاي مختلف (ساخت نظريه و روانشناسي)...

 فرهنـگ «نويسـد:  مـي  چنين فرهنگ تعريف در هولتون دارد. بحث مورد موضوع با بيشتري نزديكي دهد مي ارايه فرهنگ

 يـك  نيـز  و دين) و علم (مانند كنيم درك را تاجهان كنند مي ياري را ما كه هايي عادت و اعمال حاوي است ابزاري جعبه

 كنيم مي كسب هويت ها آن ي واسطه به عدالت)كه و آزادي ها(مانند ارزش و ملي) هويت (مانند احساسي ينهادها منبع

 شـامل: ديـن،   اي پيچيـده  ي مجموعـه  تـوان  مي را فرهنگ».كنيم مي توجيه را ها آن و دهيم مي جهت خود اعمال به و

 آمـوختني،  دانسـت. فرهنـگ،   نيـز  كند، مي كسب عهجام از انسان كه آنچه هر و رسوم، و آداب اخالق، قانون، هنر، دانش،

 به فرهنگ اسالمي تعريف در است.اما بشر اساسي واقعيت از انتزاعي و ساز آرمان كننده، يكپارچه پذير، انطباق پذير، انتقال

 آن در و كنـد  مـي  تعريـف  يگانـه  نيـز  را فرهنگ پس است، يگانه فطرت به قائل كه آنجا از اسالم و است جامعه روح مثابه

 در مادي شرايط سازي بهينه آن كالبدي بعد در فرهنگي توسعه و تحوالت و باشد مي عمل و بينش بعد دو داراي فرهنگ

 مـي  زمـان  اول در يگانـه  حقيقـت  ايـن  از غبـارروبي  و اذهـان  هميشـگي  پـااليش  تنهـا  آن ذاتـي  بعـد  در و مكان و زمان

 ).1392باشد(كاروان،

                                                 
1 - Johann Gott Fried Herdret 
2- Holtton 
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 توسعه پايدار فرهنگي توسعه پايدار فرهنگي توسعه پايدار فرهنگي توسعه پايدار فرهنگي     ----4444----3333

ز مهمترين ابعاد توسعه اي يك جامعه كه درارتباط همبسته ونزديكي بـا سـاير ابعـاد توسـعه مـي يابـد، توسـعه فرهنگـي         ا
در مباحث توسعه مطرح شده و از مفـاهيمي اسـت   1به بعد از طرف يونسكو 1980است.مفهوم توسعه فرهنگي از اوايل دهه 

تري برخوردار است. وتأكيد بيشـتري برنيازهـاي غيرمـادي افـراد     كه نسبت به ساير بخش هاي توسعه ازابعاد وباارزشي بيش
جامعه دارد. توسعه فرهنگي فرايندي است كه در طي آنبا ايجاد تغيراتي درحوزه هاي ادراكي، شـناختي، ارزشـي وگرايشـي    

ت ها، رفتارهاي كـنش  انسان ها، قابليت ها وباورها، شخصيت ويژه اي را درآنها به وجود مي آورد،كه حاصل اين باورها وقابلي
).بنابراين توسعه فرهنگي عليرغم اينكه تحت الشعاع ركـن  48: 1384هايخاصي است كه مناسب توسعه باشد(ازكيا وغفاري،

اجتماعي توسعه پايدار است، به عنوان بنيان و زير ساخت سايروجوه توسعه، اثرات خود را برجاي مي گذارد.مي توان گفـت،   
لق يا تغييريك فرهنگ جديد، ايجادوتغيير سازمان ها و نهادهاي فرهنگي وتغييرباورها واعتقادات توسعه فرهنگي از طريق خ

مردم به فرايند توسعه كمك مي كند. به طوري كه هرچقـدر توسـعه فرهنگـي درسـطوح ومراحـل مختلـف خودبيشـتر بـا         
دراين صورت توسـعه، خـود گـامي در    فرهنگ(بومي ومحل) عجين ونزديكي باشد، زمينه پايداري آن بيشترفراهم مي شود و

) معتقـد  103: 1994، برگرفتـه از اليـوت،  1991( 2جهت تعالي وتحول فرهنگي جامعه خواهد بود. درهمين مورد تمبرليـك 
است، اين مردم هستند كه در نهايت توسعه پايدار را محقق مي سازند.بدين ترتيب توسعه پايدار حاصل فعاليت هاي عمـدتاً  

آگاهي تك تك افراد خواهد بود. بنا براين توسعه اجتماعي وتوسعه فرهنگي جنبه هاي مكمـل وپيوسـته اي   بومي وهمراه با 
هستند كه با چگونگي وشيوه زندگي افراد يك جامعه پيوند تنگاتنگ داشته وسعي برباال بردن سطح زندگي عمومي وبهبـود  

دي در پـي تغييـر درالگوهـاي زايـد رفتـاي ،شـناختن       دروضعيت اجتماعي افراد يك جامعه دارد كه براي تحقق چنين بهبو
 وروي آوردن به آرمان هاي مطلوب تر است.

  
 مهابادمهابادمهابادمهاباد    فرهنگيفرهنگيفرهنگيفرهنگي اوضاعاوضاعاوضاعاوضاع    ----5555----3333

به معني كشـيدن اسـت كـه بـر روي هـم بـه معنـي پـيش         » هنگ«به معني باال، بيرون و پيش و » فر«فرهنگ از دو جزء 
هاي ذاتـي نهفتـه در نهـاد فـرد و اجتمـاع اسـت. واژه فرهنـگ        كشيدن (پيش بردن)، بيرون كشيدن و باال كشيدن استعداد

(كلتور) به معني كشت و پرورش بكار رفته، به مجموعه سنن و آداب، اسطوره ها، شناختها، دانشها، هنرها، اعم از رسمي يـا  
م كردسـتان بـه   فولكلوريك و آنچه كه به كمك انسان معنويتي پيدا كرده باشد، كلتور يا فرهنگ گفته مي شود.فرهنگ مرد

لحاظ محروميت ها، مصائب و مشكالت در طول تاريخ چند هزار ساله خود تاكنون آنچنانكه شايد و بايد به رشته تحريـر در  
نيامده است، اين فرهنگ با تمامي غناي خود به سبب جبر تاريخي حاكم بر آن، رو به كاستي و انحطاط نهاده است چرا كـه  

مل بقاء و گسترش آن بوده است، اما اين انتقال همچنان كه ذكر شد به سبب شـرايط خـاص و   انتقال سينه به سينه تنها عا
محدوديت هاي فراوان سياسي و اجتماعي بطور كامل صورت نگرفته و در هر دوره تاريخي عنصري از اين پيكـر جـدا شـده    

تضاي شرايط خود گامي در جهت است، بر همين اساس بر تك تك روشنفكران اين آب و خاك واجب است تا هر يك به مق
ثبت و ضبط اين فرهنگ بردارند تا در جهاني كه مباحثي همچون تقابل فرهنگ ها و گفتگوي فرهنگ ها طـرح مـي گـردد    
فرهنگ كردستان نيز حرفي براي گفتن داشته باشد چرا كه فرهنگ هر ملت شناسنامه آن ملت است و ملتي كه شناسـنامه  

                                                 
1  - UNESCO 
2 - Timberlake 
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و شـعرا مشـهور بـوده     از لحاظ فرهنگي نيز از قديم نام مهاباد به دارالعلما وشهرادبا). 1368ندي،نداشته باشد هويت ندارد(اف
ابن الرسول، مالرسـول اديـب، عالمـه مالمحمـدي      است. اين شهر مركز پرورش نخبگاني چون بداق سلطان، عالمه ابن ادم،

 محمود ابراهيمي، دكتر سيد كـريم ايـوبي، عبـدالرحمن    استاد احمد ترجاني زاده، دكتر قزلجي، مال عبدا... پيره باب، عالمه

حسـامي ( هيـدي )، مـال صـالح      شرفكندي مشهور به هه ژار، محمد قاضي، شيخ بابا سعيد برزنجـي (صدرالسـادات)، خالـد   
هـا   ده اديـب احمـديان و    االسالمي مكـري (هـيمن)، و   سيد محمد امين شيخ حريق، مصباح الديوان، عبدالرحمن ذبيحي،

 هـاي  عبارتي ساده مهاباد مركز علم و تجـارت و تعامـل بـين قوميـت    ه اديب ديگر بوده است. ب و ند، شاعر، نويسندهدانشم

نويسـندگان و مترجمـان كشـور و     مختلف بوده است، عالمه شهيد شهريكندي نيز اهل اين شهر است او يكي از بزرگتـرين 
عالقـه مـردم بـه    . جارت نيـز از خصـايص بـارز مهاباديـان اسـت     ت باشد. علم و اولين شهيد محراب استان آذربايجانغربي مي

نشريه ماهانه و هفته نامه در اين منطقه منتشر مي شود كه مجله مهاباد و  مطبوعات و روزنامه ها نسبتا زياد است و چندين
در ايـن شـهر بـه فـروش      ...جلد انواع روزنامه، مجله و 5200هاي آراز و رصد از مهمترين آنهاست. روزانه بيش از  هفته نامه

گـروه   30ي وافري دارنـد و وجـود بـيش از     مردم اين شهر به شعر و شاعري و فرهنگ و ادب و به موسيقي عالقه. مي رسد
  ).1373(پدرام، مبين اين ادعاست موسيقي و گروه هاي انجمن ادبي و انجمن شعر

        الف: آئين هاي ملي و مذهبي كردهاالف: آئين هاي ملي و مذهبي كردهاالف: آئين هاي ملي و مذهبي كردهاالف: آئين هاي ملي و مذهبي كردها
ضرت محمد (ص) تدارك بسيار با شكوهي مي بينند كه مردان در يك جا و زنان در يـك  ُكردان براي مولود و جشن تولد ح

جاي ديگر به تهيه طعام و سوزاندن عنبر و بخور و عود مي پردازند. برگزاري اين مراسم با دف و خوانـدن اشـعار مـذهبي و    
 -اطق كردنشـين مثـل منطقـه اورامـان    تشريفات خاصي در ماه مولود ربيع االول توام مي باشد. در نـواحي عمـده اي از منـ   

رواندوز و غيره، زنان و مردان جدا از هم به رقص و پايكوبي مي پردازند و گاهي اوقات دختران و زنان هـم   -سنندج -مريوان
در رقص خصوصي زنان، آواز مي خوانند ولي در جشن عروسي افراد نامي و سرشناس َكرد بايد دف و ناي و كمانچه و دايـره  

و رباب وجود داشته باشد و نوازندگان ايشان مطربان مشهوري هستند. هر طايفه از كردان جداگانـه، ترانـه خـوان و    و چنگ 
  )1368نوازنده مخصوص به خود دارند و از خارج و بيگانه نوازنده نمي آورند(افندي،

        ب: مراسم نوروز در كردستانب: مراسم نوروز در كردستانب: مراسم نوروز در كردستانب: مراسم نوروز در كردستان
سفند ماه را آخرين چهارشنبه وچهارشنبه سـوري مـي گوينـد    ُكردان روز چهارشنبه آخرشباط (سه شنبه عصر) يعني آخر ا

كه در آن روز به شادي و در بعضي مناطق كردنشين آن را چهارشنبه قوله (كوتاه) مي خواننـد و بـه خوشـي پرداختـه و بـا      
روز هـر  كسي جنگ و دعوا نمي كنند و در آن روز غذا و طعام زيادي را تهيه مي بينند، زيـرا عقيـده دارنـد هـركس در آن     

كاري را انجام دهد تا در سال آينده در آن وضع و كردار خوش آيند يا ناخوش آيند، خواهد مانـد. در روزهـاي عيـد، عـادت     
است كه حليم بپزند.درروزهاي نوروز مردم هر اندازه با هم عداوت و دشمني داشته  بزرگ و كوچك و فقير و ثروتمند بر اين

پردازند و تا سه روز به خانـه همـديگر در آمـد و شـد و ديـد       ديگر به مصالحه و آشتي ميباشند آن را كنار گذاشته و با هم
  ).1368بازديد هستند(افندي،

             يكي از مراسم كهن نوروز باستان در كردستانيكي از مراسم كهن نوروز باستان در كردستانيكي از مراسم كهن نوروز باستان در كردستانيكي از مراسم كهن نوروز باستان در كردستان پ: مير نوروزي (ميرميرين)پ: مير نوروزي (ميرميرين)پ: مير نوروزي (ميرميرين)پ: مير نوروزي (ميرميرين)
كنـار رودخانـه هـا و     مردم آزاده و سنت پرست كردستان، قرنهاست كه در آغوش دره ها و دامنه هـاي سرسـبز و خـرم، در   

چشمه سارهاي پرآب و روان، در پيچ و خم سلسله كوه هاي سر به آسـمان كشـيده مكـري، آرارات و زاگـرس زنـدگي مـي       
كنند.هر گوشه اي از دهات و شهرهاي كردستان ايران زمين را بگرديم، با هزاران راز و نقطه غير مكشوف برخورد مي كنيم، 

نيمه فراموش شده ساكنين بحث مي كنيم، مهاباد امـروز، سـاوجبالغ مكـري ديـروز، شـهر       و اكنون درباره يكي از سنتهاي
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ويران سابق است كه بطلميوس بعنوان يكي از شهرهاي مدي (مادي) به نام داروشا از آن ياد كرده است و رولنسن آن را بـا  
ري، بـا يـك سلسـله مشخصـات برجسـته      داراياس تطبيق نموده و يكي دانسته است. شهر زيباي مهاباد، مركز كردستان مك

زنده، از قديم االيام توجه محققين، سياحان و مسفريني را كه از اين سامان گذاشته اند به خود جلب كرده است. جشـنهاي  
ملي در كردستان مخصوصاً در مهاباد هميشه با شوق و شور و شعف و شادي فراواني برگزار مي شود.يكي از مهمترين جشن 

و عمومي كردان بويژه در شهرستانهاي مهاباد، بوكان و حومه به نام ميميرين كه برگزاري مراسم جشـن اميـر   هاي تفريحي 
بهاري است، اهالي از ميان خود يك مرد عامي يا يكي از ادني الناس را به امارت و حكومت موقتي انتخاب مي كـرده انـد.در   

-آبادي، امير بهاري در حالي كه تاج مجلل و يك دسته گـل گـه  نخستين چهاشنبه سال در يكي از ميدانهاي بزرگ شهر يا 

زيزهو پر طاووس بر سر داشت و باالي سرش پرچم و چتر بر مي افراشتند، با طلوع آفتاب بـر مسـند عمـارت مـي نشسـت.      
شـهر بـا   جشن اميربهاري به ويژه در شهر مهاباد، بكرات موجب برانگيختن احساسات مردم عليه حكام ناصالح بوده و سكنه 

استفاده از موقعيت، امير يا حاكم حقيقي را كتك كاري كرده و يا كشته اند. از اين رو در اين اواخر اميربهاري (مير نوروزي) 
به توسط سربازان و نمايندگان حكـام، كـه مـامور جلـوگيري از تجـاوز و تخطـي از حـدود شـوخي هسـتند همراهـي مـي            

فيروزي امارت بهاري را بر مي افراشت به مقر خود بر مي گشت و بر مسـند امـارت   گرديد.آنگاه اميربهاري در حاليكه پرچم 
خود مي نشست و به شكايات مردم رسيدگي و همچنين مسخره ترين دعاوي را قضاوت مي كرد. ايـن سـنت كهـن ايرانـي،     

ت ولي در ايـن اواخـر   جشن مير نوروزي، دير زماني است كه در كردستان مخصوصاً ميان كردهاي مكري معمول بوده و هس
شمسي به بعد، اين جشن در شهر مهاباد برگزار نمي گرديد و اين رسم باستاني داشت رفته رفتـه متـروك و    1315از سال 

شمسي مجدداً در مهاباد جشن اميربهـاري را باشـكوه و جـالل خاصـي برپـا       1324فراموش مي شد كه ناگاه مردم در سال 
ر مهاباد امارت كرد، با وجود قدرت هايي كه در كمين بودنـد، اميـر نـوروزي ايجـاد هـيچ      روز د 15كردند و اميربهاري مدت 

گونه بي نظمي ننموده و جريان جشن از شكل و بازي و تفريح عمومي تجاوز نكـرد و جشـن اميربهـاري در محيطـي آرام و     
  ).1368ته است(افندي،گرم و صميمانه برگزار گرديد. متأسفانه امروزاين سنت كهن غبار فراموشي برآن نشس

        ت: رقص و پايكوبي در نزد ُكردانت: رقص و پايكوبي در نزد ُكردانت: رقص و پايكوبي در نزد ُكردانت: رقص و پايكوبي در نزد ُكردان
غنـاي   كه از گذشته هاي دور به يادگار مانده است و چيزي فراتر از رقص عادي مي باشدايرانيان به قدمت ورقص وپايكوبي 

ان و فرهنگ و دوستدار اير تاريخ خود مفتخر هستند.آنان در هر عرصه اي نشان داده اندكه پاسدارشايسته سنت هاي اصيل
مسـتثني نيسـتند.رقص    خصيصـه  ساير شهرهاي كرد نشين نيـز از ايـن   مهاباد وايراني اند.مردم خطه كردستان وكرمانشاه و

 محفوظ مانده وحتـي  هاي ديرينه و يادگارهاي ارزشمند آريايي ها ست.كه در ميان اكراد همچنان هاي كردي يكي از سنت
ايـن حركـات مربـوط بـه      بي گمان تاريخچـه .ثيركرده استأهمچون آشوري ها تدررقص هاي سنتي بعضي از اقوام همجوار 

حكيم عمـر  . هزاره هاي دوم و سوم قبل از ميالد مسيح است اما تاريخ مشخص و چگونگي ايجاد آن در اين باره وجود ندارد
او نجـات داد مـردم آن را   را از شـر  روزي كه ضحاك را اسـيركرد وايـران  »فريدون كرد  «نويسد خيام در نوروز نامه خود مي

هـه  «حركـات   .جشن گرفتند. واين مهم دليل ديگري بر يكپارچگي آن مردم و جشن دسته جمعي در ميان آنان مي باشـد 
عزا و غـم اجـرا مـي شـود.اما رقـص هـاي فولكلـوركردي         ،شادي و عروسي ،مذهبي ،در چها ر نوع مراسم عرفاني» لپه ركي

داغه كه ويـژه كردسـتان    -كه مخصوص شكاك است .دووپي يي گه رانه وه -روينه  -ي سي پ -چه پي يا چوپي «عبارتنداز:
  اما» ريو و چه مه -زه نگي -شه الن  -سي جار -خانه ميري  -فه تا پاشايي -فه تاح  -پشت پا -تركيه است .گه ريان
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 ) رقص و پايكوبي) رقص و پايكوبي) رقص و پايكوبي) رقص و پايكوبي1111شكل(شكل(شكل(شكل(

ن رقص به صـورت دسـته جمعـي انجـام مـي شـود و در       دارد.اي» هه لپه ركي «فلسفه اين حركات شكل بخصوصي كه اين 
 .شـود  دستمالي است كه به جاي شمشير استفاده مـي »چوپي «رهبر و پيشواي گروه و نفر آخر  دست نفر اول كه به عنوان

رقص كردي نمايشي است كه در دامنه كوهها و دشتهاي كردستان بار آمده و آن نمايش آرزوها دردها و سرنوشـت مردمـي   
در زادگاه خود همواره دركنار چشمه ها و كوه هاي بلند سر به فلك كشيده زيسـته انـد و رقـص كـردي سـتايش      است كه 

عاشقانه اي است كه در دره هاي پيچ در پيچ و در كنارگل هاي زيبا و چشم اندازهاي وسيع كردستان و كوه هـاي بلنـد در   
لهـا و پرنـدگان و بزهـاي كـوهي و سـبزه هـا و بـرف        پشت هم ايستاده اند. رقص كردي سماعي است كه در سـينه خـود گ  

بن پايه ترين و كهن ترين رقص  راپرورانده است و آن نقش جان مردمي است كه زندگي خود را در آوازه ايشان سر داده اند.
  هاي كردستان گونه ي پي در پي و انجام رقص هاي زير است: 

 گه ريان: دور زدن و راه رفتن. •

 خان اميري  •

 چوپي •

 پاشايي : سه باره ؛ سه دفعه فتا •

 )1368ژنانه   (افندي، •

         ُكردُكردُكردُكرد    زنانزنانزنانزنان    وووو    مردانمردانمردانمردان    ث: لباسث: لباسث: لباسث: لباس
 در هايشان سفرنامه در سياحان نوشته به كه است هايي پوشش ترين پوشيده و ترين متنوع و زيباترين از يكي كردي لباس
 لحاظ از را اول مقام المللي ف بينمختل جشنواره چندين در لباس اين كه به طوري است نظير كم دنيا مردم فرهنگ سطح

 اسـت  مختلـف  منـاطق  در خـاص  تنـوع  داراي كـردي  زبان همانند كردي لباس. است نموده كسب تنوع و زيبائي و پوشش
 و پوشـاند  مي را رانك هاي پاچه روي و زانو را رانك هاي پاچه روي و زانو زير تا كه وانه پووزه با كردان مردانه لباس دوخت

 حال عين در لباس اين گذارد مي تماشا به را چاالكي از كامل نمايي شود، مي بسته كمر دور به كه متري شش يا پنج شال
 طرفـي  از و مجزا كامالً خصوصيات با لباس دو اين تركيب. كند مي كمك قدم ها محكمتر نمايش به رقص براي گويي زيبا،

 و اسـت  سـرزمين  ايـن  هاي دره و كوهها نشيب و فراز نمودار وييگ مردانه خشن و انرژي پر حركت با زنانه نرم رفتار تفاوت
 نيـز  آن بـا  توام آهنگ كه است، كردي رقص روحيات نمودار اين. ماند مي شكسته خط رشته يك به شك بي شود رسم اگر

  ).      1368(افندي،.دارد ماهيتش با همخوان ريتمي
  

        كلي طرح كلي طرح كلي طرح كلي طرح     ههههفلسففلسففلسففلسف    ----4444
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  هاي آييني و   ست درخوراز باورها وانگاره اي ده آفرينش مجموعه خواهد بود، گزيدهسرايد و شالو چه شعر فضارا مي آن 
اي ُكردان ايران جايگاه فرهنگ و هنر است. براي پديداري چنين فضايي، الزم است تاتمـامي تـوان و تـوش كُـردان      اسطوره

رفته شود و آن زبـان ديرآشـناي، زبـان رازنـاك     اش، به كار گ هاي معماري و فضايي ايران از باورها و پندارها گرفته تا پيشينه
كنـد. در راسـتاي دسـت    هاي راستين، روايـت مـي   نمادها، باري ديگر اينجا از راه برسد وداستاني ديگرگونه را ازهمان انگاره

ر پايـان،  گريم و به سوي آن پيش رويـم. د نهايي انديشگون، اهدافي ژرف، را ب بايست پايانه يافتن به چنين حال و هوايي، مي
هاي مردمانش، و هر آنچه در طراحي    ها و اسطوره هاي معماري ، آيين مجموعة خانه فرهنگ و هنر، با توجه به تمامي آموزه

هايي چند، روايت خواهد نمـود. رهـروان مجموعـه، در     هايي بايسته است، داستان آفرينش را در گامه فضايي با چنين ويژگي
سان كـه   بدان  يشگون و رازناك مجموعه كه سراسر نمادين خواهند بود، به رازِ آفرينش و هستي،هاي اند درازاي گذار از گامه

  ).1384(معماريان،پيمايند شناسي ُكردان آمده، پي خواهند برد مي هاي هستي در انگاره
        تدوين اهدافتدوين اهدافتدوين اهدافتدوين اهداف    ----1111----4444

پيكره مجموعه نقش خواهند بست.  هاي برشمرده در بخش پيشين، اهداف فرجامين بر در راستاي آفرينش فضايي با ويژگي
  شده، در دو سطح خرد و كالن عبارتند از: هاي گزينش اين انگاره

 اي و آييني ُكردان ايران باستان سازي(احياء) دوباره باورهاي اسطوره زنده •

 برانگيز و ژرفكاو آفرينش فضايي پرسش •

هـا دگرگـون    الگوهـا و سـرنمون   زمين، به كهـن  نكاربرد نمادها و رازهايي كه به درازاي تاريخ و فرهنگ ُكردان ايرا •
گـون، انباشـته و دفـن     اي سـايه  پيكـره  رنگ گشـته و يـا بـه    هاي ژرفاي ناخودآگاه مردمان، كم تاريكي اند و در شده

 اند. گرديده

 .زمين اي راستين و ژرف درباره ُكردان ايران و انديشه  ايجاد فضايي پويا و غني براي پژوهش •
 و معيارهاي حاكم بر طراحي و معيارهاي حاكم بر طراحي و معيارهاي حاكم بر طراحي و معيارهاي حاكم بر طراحي     تدوين اصولتدوين اصولتدوين اصولتدوين اصول    ----2222----4444

اي ُكردان جايگاه فرهنگ وسنت اسـت كـه ايـده صـدف و مرواريـد       هاي آييني و اسطوره كه برشمرديم، باورها و انگاره چنان
 دهد:ساختمان اصلي را تشكيل مي

 هاي فضا، چندگانگي، نواخت حركت: پويايي، چرخش، فرودآيي و يا َفرازروي در پاره •

تواند راهكارهايي براي نمادين ساختن اين اصل باشد.از آنجايي كـه در سرتاسـر مجموعـه،     فضايي و ... ميدهي  (ريتم)،جهت
  نهاده و به تصوير كشيم.  پايه »اصل حركت«سعي بر حركت طولي روان داريم، پس بايد چارچوب اصلي مجموعه را بر پايه  

 است.فاده از ُكرهبر پايه اين اصل ارزش فرهنگ (مرواريد): كاربرد نمادينه مرواريد همچون است •

  است. حفظ ارزشها (صدف): استحكام ، زيبايي كاربرد پيكره نمادين كننده اين اصل از صدف ايده گرفته شده •
 ريزي طرح ريزي طرح ريزي طرح ريزي طرح     تدوين الگوهاي برنامهتدوين الگوهاي برنامهتدوين الگوهاي برنامهتدوين الگوهاي برنامه    ----3333----4444

  فضاهايي كه در طراحي مجموعه خواهند آمد بدين قرارند:  
 ... فضاهاي خدماتي همچون پاركينگ و رستوران و •

 برانگيز همچون آبشار و آبنماها فضاهاي حس •

 ها ها والمان گيري فضاهاي مكث همچون جايگاه ويژة معركه •

 فضاهاي نمايشي مانند ساختمان خانه فرهنگ و هنر •

 فضاهاي پژوهشي و اداري همچون ساختمان مركز مطالعات   •
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 و ابزار فكري ـ فرهنگي   افزارها دهدنة نرم هاي ارائه فضاهاي تجاري ـ فرهنگي همچون فروشگاه •

 ).1381(نويفرت، باز چندمنظوره همچون جايگاه نمايش در فضاي آزاد و يا آمفي تئاتر روباز فضاهاي باز و نيمه •
  

        طراحي مجموعه  طراحي مجموعه  طراحي مجموعه  طراحي مجموعه      ههههفلسففلسففلسففلسف    ----5555
هـاي (آلترناتيوهـاي)    و خانه فرهنگ و هنـر  اسـت، گزينـه    كه مجموعه شامل دو بخش اصلي مركز مطالعات با توجه به اين

ــد     ا ــد خواهن ــديگر پدي ــه يك ــبت ب ــش نس ــدمان ايــن دو بخ ــونگيِ چي ــه، از چگ ــراي طراحــي مجموع ــنهادي ب صــلي پيش
از سه قسمت شكل خواهد يافت. از اين رو، راسـتاي شـرقي ـ غربـيِ ،      »رابطه طولي«بندي مجموعه بر اساس  آمد.استخوان

  گيرد. آغاز، و با پستي مغرب پايان مي  محور اصلي مجموعه را تعريف خواهد نمود. محوري كه از بلنداي مشرق
            ::::اقليم اقليم اقليم اقليم     ----1111----5555

با توجه به اينكه شرايط آب و هوايي بستر مجموعه، حاكي از وزش باد سرد زمستاني از سوي غرب بـه شـرق، و بـاد ماليـم     
ة زيادي از ست، و چون سايت مورد نظر فراز و نشيب ندارد، خواهيم توانست تا انداز تابستاني از جنوب غربي به شمال شرقي

  هدررفتن انرژي و كاربرد بيشينة آن بكاهيم.  
        ::::ديد و منظرديد و منظرديد و منظرديد و منظر    ----2222----5555
روشن است كه در جايگاهي همچون بستر طراحي مجموعة خانه فرهنگ و هنر كـه پسـتي و بلنـدي بـر زمـين حكمفرمـا        

موجـود در طراحـي   هـاي   توان با توجه بـه پتانسـيل   اندازهاي متنوعي وجود خواهد داشت ولي مي نيست، امكان ايجاد چشم
 ).1386(فالمكي،مجموعه، توان آفرينش فضايي چندگانه و غني را ايجاد خواهند نمود

  

        اجزاي تشكيل دهنده طرح اجزاي تشكيل دهنده طرح اجزاي تشكيل دهنده طرح اجزاي تشكيل دهنده طرح     ----6666
بخش هاي تشكيل دهنده مجموعه بطور كلي دو نوع تقسيم بندي فضايي در مورد كليه مجموعه هاي عمومي بكار برده مي 

  وجود در مجموعه حاضر با توجه به اين تقسيم بنديها پرداخته مي شود.شود كه پس از معرفي آنها، به بخشهاي م
        عرصه عموميعرصه عموميعرصه عموميعرصه عمومي    ----1111----6666

اين عرصه شامل كليه فضاهايي مي شود كه عموم مردم، بدون واسطه به آنها دسترسي داشته و مي توانند مورد استفاده يـا  
  ي تئاتر و ...بازديد قرا دهند، اين فضا عبارتند از: فضاهاي نمايشگاهي، كتابخانه، آمف

        عرصه خصوصي عرصه خصوصي عرصه خصوصي عرصه خصوصي     ----2222----6666
شامل فضاهايي است كه بيشتر مورد استفاده مستقيم كارمندان و كادر مجموعه قـرار ميگيـرد هـر چنـد در مـورد بعضـي        

 بخـش   -نگهداري فضاهاي و انبارها -فضاها نيز ممكن است مراجعه نمايند بطور كلي شامل فضاهاي زير است: بخش اداري
 و ... اخليد خدمات و مرمت

            خصوصيخصوصيخصوصيخصوصي    ----عرصه عموميعرصه عموميعرصه عموميعرصه عمومي    ----3333----6666
اين عرصه شامل فضاهايي است كه مورد  استفاده مشترك مراجعين و كارمندان مجموعه مي باشد. در واقـع عملكـرد ايـن     

  عرصه بگونه اي است كه ارتباط تنگاتنگي بين مراجعين و كادر استخدامي مجموعه بوجود مي آورد. فضاهاي اصلي اين  
  ... و رفاهي خدمات ساير و رستورانها تبليغات و عمومي قسمت -آموزشي هاي بخش -فضاهاي تحقيقاتي عرصه عبارتند از:

        ها ها ها ها عرصه نمودهعرصه نمودهعرصه نمودهعرصه نموده    ----4444----6666
  هاي نمايش   هاي نمايشي مرتبط هستند از جمله: گالري اين عرصه شامل كليه فضاهايي مي شود كه به نوعي به فعاليت 
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معرفي كاملتر نمـوده هـا    هايي است كه در ارائه و ري شامل كليه فعاليتدائم و موقت عرصه اطالعات و خدمات علمي و هن
  مذاكره و .. دخيل هستند كه عبارتند از: فضاهاي نمايش فيلم، كتابخانه، آرشيو، فضاهاي بحث و

        عرصه نگهداري و مرمت عرصه نگهداري و مرمت عرصه نگهداري و مرمت عرصه نگهداري و مرمت     ----5555----6666
صورت لزوم ترميم و مرمت آنهـا  اين عرصه وظيفه نگهداري نموده ها از تخريب و آسيب پذيري، حفاظت هاي امنيتي و در  

هاي مجهز مرمت  آزمايشگاه ها و عهده دارد. شامل بخش هاي زير است: فضاهاي نگهداري و حفظ مجموعه ها، كارگاهه را ب
  اشياء و آثار  باستاني.

        عرصه اداري و خدمات رفاهي و تفريحي عرصه اداري و خدمات رفاهي و تفريحي عرصه اداري و خدمات رفاهي و تفريحي عرصه اداري و خدمات رفاهي و تفريحي     ----6666----6666
 فضاهاي خدماتي و ... در اين عرصه دسته بندي مي شوند. كليه واحدهاي اداري، ورودي، رستوران، چاپخانه، سينما، تئاتر،

  

        طراحي سايت طراحي سايت طراحي سايت طراحي سايت     ----7777
هاي طراحي مرسوم به كل جزء و يا جزء به كل صرفنظر از اختالف هاي بسياري كـه در زايـش فـرم هـاي معمارانـه       روش

در قسـمتي از فراينـد   هستند: و آن اينكه هر دو برخي از ابعـاد طراحـي را    اعمال مي كند ، داراي حداقل يك وجه مشترك
ناديده مي گيرند.مي توان ادغامي از اين دو شيوه را به گونه اي همگن مورد تجربه قرار داد . به اين معني كه در ذهن طراح 
همزمان بينشي در دو مقياس خرد و كالن بالقوه حضور داشته باشد تادر نهايت شكاف و افتراقي ميان خواسـته هـاي كلـي    

زوم رخ ندهد .آنچه در اين بخش در زمينه طراحي مجموعه فرهنگي هنري ارائه مي گردد ، بـر اسـاس   طراح جزئيات مورد ل
ناظرين از فضاي شهري به درون سايت و دسترسي او به زير سـاختار هـاي مجموعـه و ادراك فضـايي آنهـا صـورت        حركت

    .طراحي واقع خواهند شد گرفته است .مفاهيم زير، در ارتباط با آنچه در فصول پيشين تجربه شد ، مورد
  مجموعه هاي بدنه •

 ورودي •

  سايت ساختاري بندي تقسيم •

 بناها قرارگيري •

 دسترسي شبكه •

  سبز فضاهاي •

 نور و رنگ •

 منظر و ديد •

 ورودي:ورودي:ورودي:ورودي:الف: الف: الف: الف:     

بصري ميان ناظر و كالبـدي   گاه ارتباط وارد شدن به فضاهاي مكاني ، يكي از راه هاي تجربه نمودن آنهاست. با اين همه گه
 .عطف اين نكتـه را گوشـزد نمـوده ايـم     در بحث مربوط به نقاط .معمارانه مي تواند امر تجربه شدن آن كالبد را ميسر بدارد

ذهن ناظران همواره آغشته به پيش داوريها و يا فرضياتي اوليه است . آنها پيش از وارد شدن به فضاهاي مكـاني دربـاره آن   
قضاوت اوليه مردم را نسبت به مجموعه طراحي شده مان امري قابل توجه بشماريم به منشي اوليه دست مي يابند .چنانچه 

 اوليـه  ورودي مجموعه معموال ،ضروري است تا درزمينه طراحي ورودي هاي ممكنه مجموعه تدابيري شايسته اتخاذ نماييم
 -مقيـاس  و ابعاد -كند . فرمبازديد كنندگان نقشي اساسي ايفاد مي  كلي ارزيابي در و شده محسوب مجموعه شاخص عنصر
 بينـي  پـيش  مجموعـه  درون هاي رخداد با كالبد و محتوا جهت از موزون تناسبي در تواند مي ورودي بافت و مصالح ، رنگ
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. در يك روش شهودي ، مي توان به فرمها و حالتهاي نابي دست يافت . با اين همه آنچـه درايـن پـژوهش بـه عنـوان      گردد
هـا و   اخته مي شود، صداقت محتوايي آن است .صداقتي كه مي تواند خالي از نغز و طنز و سمبلكيفيت بنيادي ورودي شن

رمز ها نباشد ، با اين همه از گمراه نمودن بازديد كنندگان مي پرهيزد و آنها را نسبت به رخدادهاي درون آن بـد بـين و نـا    
تنها از بيرون ، كه همزمان از درون و بيرون مجموعـه   مطمئن نمي كند .قابل ذكر آنكه نگريستن به ورودي و طراحي آن نه

فضـاهايي   بايد مد نظر قرار گيرد .گياهان انعطاف پذير ترين مصالح و در دسترس ترين مصالح هسـتند و بـا آنهـا مـي تـوان     
اورزي اتصـال  با آنها مي توان از نظر بصري و رواني ، سر پناه ايجادنموده و ميان فضاهاي صنعتي و كش .مطلوب تعريف نمود

 .برقرار نمود

 (قـه  قلعـه سـارمه   ها (تاريخ) رو به كـوه باشد كه يكي از ورودي مجموعه خانه فرهنگ و هنر داراي دو ورودي مي •
مرحله شكل گرفته است در 12كته اشاره شد كه جهان درن اين به كيهاني معمتري در همچنين است سارمه) الي

 در نظر گرفته شده است. ودر نهايت به سـاختمان اصـلي منتهـي مـي     مكان براي مهرفي تاريخ ُكرد12سايت نيز 
 شود.

(فرهنگ) دارد كـه در طـول مسـير     )،بوك و زاوا عروس وداماد( ورودي دوم ورودي هنرمندان است كه رو به كوه •
 شوند. هنرمندان ونام آوران ُكرد معرفي مي

راي پيوند آنها به هم كـه در محـل تالقـي مسـير     قطعه فضاء سبز براي القاء حركت زمين و استفاده ازالمان آب ب •
 رسد هدف از آن زنده شدن فرهنگ است. تاريخ و هنرمندان به يك فواره مي

هاي قديمي موجـود اسـت وهـم اشـكي كـه بـه       فضاء نوروز كه از فرم اشك استفاده شده اين فرم كه در طرحواره •
مارچ روز پيروزي 21پوشيده شده است كه ياد آور  المان21خاطر از دست دادن فرهنگ به وجود امده اين فضا با 

ن روز به جشن و پايكوبي پرداختن، عملكرد اين فضا تنهـا بـراي مراسـم نـوروز     آكاوه بر زحاك است كه مردم در 
نيست زيرا اگر چنين باشد هزينه مادي و فضاي اشغال شده اصـولي نيسـت ايـن فضـا بـراي مراسـم چهارشـنبه        

تـاتر روبـاز در   شود اين فضا براي عملكـرد بهتـر بـا آمفـي     هبي و سنتي استفاده ميهاي ملي و مذ سوري، جشن
 ارتباط است.

 اعياد بزرگداشت هنرمندان، نام آوران و... طراحي شده المانهاي اطـراف يـاد  ،تررو بازكه باراي مراسم نوروزئاآمفي ت •
 .اط استور تاريخ و سنت است همچنين براي عملكرد بهتر با فضاء نوروز در ارتبآ

  

        مورديمورديمورديموردينمونه نمونه نمونه نمونه  مطالعهمطالعهمطالعهمطالعه    ----8888
 شـيخان  يآذربايجانغربي مي باشد. اين شهردرجنوب استان و دردامنه رشته جبال لند يكي ازشهرهاي بزرگ استان مهاباد

مهاباد واقع شده اسـت و امـروز بـه     كوهستاني و خوش آب و هوا قرار دارد. مهاباد شهري است كه در ساحل شرقي رودخانه
 ن در مركز تالقي سه استان آذربايجانشرقي، آذربايجانغربي و كردستان از اهميـت خاصـي برخـوردار اسـت.    خاطر قرار گرفت

شهرستان تابعه استان آذربايجانغربي است كه در محدوده فعلي تقسيمات كشوري خـود داراي   12از  كيشهرستان مهاباد ي
 2/7كيلومتر مربع مي باشد كه تقريبـا   270ودمساحت اين شهرستان در حد .دهستان است 5بخش و  2يك مركز شهري ،

نفر در محدوده  201098جمعيتي بالغ بر 1385شهرستان مهاباد براساس آخرين سرشماري درسال  .است درصد كل استان
    ).1388. (طرح جامع شهر مهاباد،درصد جمعيت استان آذربايجان غربي است 3/6خود دارد كه  تقسيمات كشوري فعلي
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 ماخذ: نگارندهماخذ: نگارندهماخذ: نگارندهماخذ: نگارنده    موقعيت شهرستان مهاباد دراستان وكشورموقعيت شهرستان مهاباد دراستان وكشورموقعيت شهرستان مهاباد دراستان وكشورموقعيت شهرستان مهاباد دراستان وكشور))))2222((((شكل شكل شكل شكل 
        
        
        
        
        
        
        
        
 

موقعيت سايت مورد موقعيت سايت مورد موقعيت سايت مورد موقعيت سايت مورد     ))))3333((((شكل شكل شكل شكل       .ماخذ: نگارنده.ماخذ: نگارنده.ماخذ: نگارنده.ماخذ: نگارندهنظرطراحينظرطراحينظرطراحينظرطراحي
        فصل طراحيفصل طراحيفصل طراحيفصل طراحي    - - - - 9999
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

((((شكلشكلشكلشكل
     ، ماخذ نگارندگان، ماخذ نگارندگان، ماخذ نگارندگان، ماخذ نگارندگانطراحي سايت مجموعهطراحي سايت مجموعهطراحي سايت مجموعهطراحي سايت مجموعه))))4444
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     ماخذ نگارندگانماخذ نگارندگانماخذ نگارندگانماخذ نگارندگان    ،،،،طراحي مجموعه اصليطراحي مجموعه اصليطراحي مجموعه اصليطراحي مجموعه اصلي))))5555((((شكل شكل شكل شكل 

ذ نگارندگانذ نگارندگانذ نگارندگانذ نگارندگانماخماخماخماخ    ،،،،طراحي فضاي كافي شاپطراحي فضاي كافي شاپطراحي فضاي كافي شاپطراحي فضاي كافي شاپ    ))))6666((((شكلشكلشكلشكل  
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ماخذ نگارندگانماخذ نگارندگانماخذ نگارندگانماخذ نگارندگان    ،،،،طراحي آمفي تئاتر روبازطراحي آمفي تئاتر روبازطراحي آمفي تئاتر روبازطراحي آمفي تئاتر روباز))))7777((((شكل شكل شكل شكل   

ماخذ نگارندگانماخذ نگارندگانماخذ نگارندگانماخذ نگارندگان    ،،،،طراحي فضاي نوروزطراحي فضاي نوروزطراحي فضاي نوروزطراحي فضاي نوروز))))8888((((شكل شكل شكل شكل   
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ماخذ نگارندگانماخذ نگارندگانماخذ نگارندگانماخذ نگارندگان    ،،،،طراحي فضاي مرمتطراحي فضاي مرمتطراحي فضاي مرمتطراحي فضاي مرمت    ))))9999((((شكل شكل شكل شكل   

  ماخذ نگارندگانماخذ نگارندگانماخذ نگارندگانماخذ نگارندگان    ،،،،پرسپكتيو مجموعهپرسپكتيو مجموعهپرسپكتيو مجموعهپرسپكتيو مجموعه    ))))10101010((((شكل شكل شكل شكل 
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        نتيجه گيرينتيجه گيرينتيجه گيرينتيجه گيري    - - - - 10101010
 بيشترتحت ، مدرنيسم آغاز با اما. شدند مي تعريف امهع فرهنگ وسيله به بيشتر سنتي درشهر فرهنگي هاي وفعاليت فضاها

 ظهور با فرهنگي هاي فعاليت و فضاها درالگوي تغيير بعدي، درمراحل ، گرفتند مي شكل نخبگان و خواص فرهنگ سيطره

 هگفت فرهنگي نيروهاي ازاين هركدام تسلط با همراه زمان درطي شد. تشديد مدرن دولت يا آن امروزي معناي به دولت
 از پيش دردوره نمونه بعنوان اند. كرده ايفا شهري فضاهاي در را خود ويژه نقش نيز هريك نماينده فرهنگي نهادهاي شده

 وري بهره ، زندگي كيفيت ارتقاي مجدد، توسعه اهداف ترين مهم بود. مسلط عمومي برعرصه عامه فرهنگ كه مدرنيسم

است. با توجه به استقرار مردمان متفاوت از  عملكردي مناسب اختالط و مشاركت تقويت ، شهر موجود فضاهاي از اقتصادي
نظرفرهنگي، از يك سو مكان هاي متفاوت قومي، نژادي، وزباني پديد مي آيد واز سوي ديگر، مكان ها نيز برفرهنگ مردم از 

رد. به طوري كه عوامل طبيعي راه مواجه آنها با نوع منابع طبيعي، اقليم، موقعيت ومشخصه هاي جغرافيايي تأثير مي گذا
ومنابع موجود نوع خاصي از اقتصاد وسازمان هاي اجتماعي را مي سازد كه به نوبه خود برفرهنگ مردم اثر مي گذارند. نحوه 

  گذراندن معيشت، زبان، طرز پوشش ولباس، وآداب ورسوم از ويژگي هاي فرهنگي جالب توجه در مكان ها است.
  

 مراجعمراجعمراجعمراجع    ----11111111
  )، مباني ارتباط جمعي، چاپ نهم، انتشارات فيروزه.1385حمد،(دادگران،م .1
 و معماري ملي كنفرانس شهرپايدار، اولين در مهم عنصري عنوان به فرهنگي هويت گرفتن نظر در )، ضرورت1392كاروان، فرهاد،(. 2

  پايدارمشهد مقدس، شهري فضاهاي
  .ه، نشركلمه، تهران)، جامعه شناسي توسع1377.ازكيا،مصطفي وغفاري،غالمرضا،( 3
  . محمود ، آداب و رسوم كردان، چاپ ميعاد،  )1368،(بايزيدي ،افندي .4
  .تمدن مهاباد،  نشر رهرو )،1373،(محمود ،پدرام.  5
  . نشر سروش سيري درمباني نظري معماري ، ،)1384،(غالمحسين،  معماريان .6
  .نشر فضا ماري ،هاي نظري مع ها و گرايشريشه ، )1386،(منصور ،فالمكي.7 

 .نشر آزاده ، حسين مظفري ترشيزي : ترجمه ،،  اطالعات معماري )1381،(نويفرت ، ارنست . 8

  .)، مهندسين مشاور پويا نقش شهروبنا1388طرح جامع شهر مهاباد،( .9

        
        
        
 
 

 


