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چکیده
معماري در ایران سابقه دیرپایي دارد که شناسنامه معتبر این مرز و بوم مي باشد و طبیعت اقلیمي ایران در این زمینه تاثیر
خود را بر فاتحین و مغلوبین به بارز ترین شكل خود جلوه کرده است .ایران در طي دوران پر فراز و نشیب خود تحوالت چشم
گیري را داش ته ،اما داراي ویژگي هاي خاصي است و در هریک از دوران تاریخي تغییراتي به خود دیده  ،ولي اصول آن را
حفظ کرده است،که شكل گیري شهر در آن از این مهم مستثني نمي باشد .روش این پژوهش توصیفي-تحلیلي در نظر گرفته
شده،که به منظور استخراج دقیق تر،هسته شهرستان بجنورد در پس از اسالم با مطالعات کتابخانه اي و میداني مورد مطالعه
قرار گرفته .از یافته هاي این مقاله مي توان به شكل گیري هسته شهرستان بجنورد و توسعه آن پس از اسالم در دوران
مختلف تعمیم داد.
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مقدمه
سكونتگاه انسان ها در طول دوران هاي مختلف دستخوش تحوالت و تغییرات زیادي شده است.این تحوالت براساس پیشرفت هاي
علمي وتكنولوژي و بدنبال آن تغییر در نحوه معیشت و نوع فعالیت هاي انسان بوجود آمده .آثار معماري شاخص بازمانده از تمدن
هاي گذشته هریک تابع شرایط ویژه اي خاص خود پدید آمده اند،مانند :شرایط اقلیمي،تاریخي،سیاسي،اجتماعي،مذهبي و
اقتصادي و به فراخور و کاربردي که آن اثر معماري داشته،موثر بوده است.
هنر در ایران به قدمت تاریخ است و معماري از کهن ترین هنرهاست.رونق و اعتالي معماري در ایران گواه آن است که این سرزمین
از کانون هاي نخستین شهرسازي و مهندسي بوده است.این گواهي را بنا هایي که از میان زمان هاي کهن با سیماي غبار آلود سر
بیرون کشیده اند تایید مي کنند.

بیان مسله
امروزه اهمیت وضرورت توجه به تاریخ در ادوار مختلف و نحوه اثر گذاري هریک بر شكل گیري هسته شهرها الزمه شناخت هر مرز
و بوم مي باشد .پیدایش معماري توسط انسان تحولي شگرف در زندگي بشر به وجود آورد،که این مهم در قرن هاي مختلف شكل
گرفته تا منجر به پیدایش هسته اولیه شهرها در ادوار مختلف گردید.
حال با توجه به سواالت مطرح شده در بخش آتي و اهمیت موضوع به بررسي آنها مي پردازیم تا نهایتا منجر به پاسخي صحیح در
جهت رد یا تایید فرضیه هاي مطرح شده گردد.

سواالت تحقیق
از جمله سواالتي که در خصوص عوامل موثر در شكل گیري هسته اولیه شهرستان بجنورد و توسعه آن درپس از اسالم
ذهن نگارندگان را به خود معطوف داشته عبارت اند از:
 -1تا چه میزان هسته شهرستان بجنورد در پس از اسالم تكامل یافته است؟
 -2آیا در ادوار مختلف ،شهرستان بجنورد در پس از اسالم آن طور که باید گسترش یافته؟
-3شهرستان بجنورد در زمان صفوي چگونه بوده است؟
-4آیا شهرستان بجنورد در زمان قاجار حالت دفاعي خود را حفظ کرده است؟

فرضیات
پژوهش حاضر که در عوامل موثر در شكل گیري هسته اولیه شهرستان بجنورد و توسعه آن در پس از اسالم ،فرضیات،مطرح
شده ،تا نهایتا در متن پژوهش،درستي یا عدم صحت هر یک مورد بررسي قرار گیرد.
فرضیه اول :به نظر مي رسد هسته شهرستان بجنورد در دوران پس از اسالم شكل تكامل یافته به خود گرفته است.
فرضیه دوم :به نظر مي رسد شهرستان بجنورد در ادوار مختلف به طور یكسان تكامل نیافته است.
فرضیه سوم :به نظر مي رسد شهرستان بجنورد در زمان صفوي قلعه ودژي محكم بوده است.
فرضیه چهارم:به نظر مي رسد شهرستان بجنورد در زمان قاجاریه حالت دفاعي خود را حفظ نكرده است.

اهداف و ضرورت تحقیق
نگاهي به تاریخ هر شهر و دیار الزمه دوام و قوام هر مرز و بومي مي باشد که شكل گیري شهرها در دوران مختلف بعد از اسالم
از این مهم مستثني نمي باشد .که مي توان ضرورت این تحقیق را اینگونه دانست -1:شناخت شكل گیري هسته اولیه شهرستان
بجنورد -2میزان تاثیر گذاري هر یک از دوران مختلف

روش تحقیق
روش این پژوهش بر اساس هدف کاربردي و بر اساس ماهیت تحلیلي-توصیفي مي باشد،که سعي گردیده عوامل موثر در شكل
گیري هسته اولیه شهرستان بجنورد و توسعه آن در پس از اسالم مورد بررسي قرار گیرد.

روش گردآوری اطالعات
با توجه به اهمیت تحقیق سعي گردیده از روش هاي متنوعي در جهت گردآوري اطالعات استفاده گردد.
 روش کتابخانه اي  :در این روش با مراجعه به کتابخانهاي دانشگاه ها وسازمانهاي مرتبط و استفاده ازکتاب هاي فارسي و التیناطالعات الزم گردآوري شده است .
 روش میداني  :در این روش با مراجعه به محدوده تحقیق و بازدید از محل و تهیه تصاویر موجود به جمع آوري اطالعاتمورد نیاز اقدام گردیده است.

پیشینه تحقیق
 -1صنیع الدوله-در کتاب <مطلع الشمس>( )1332این گونه نوشته است <<:اهالي بجنورد مي گویند در محلي که قلعه
ي عزیز و امام زاده سلطان سید عباس واقع شده،شهري بوده موسوم به چرمغان،در کمال آبادي،این شهر را مغول ها در غلبه بر
خراسان خراب کرده اند.این نام که تلفظ آن در گویش مردم بجنورد چرمغان(چهار مغان) است،عالوه بر شهر نهفته در زیر خاک
مجاور مرقد سلطان سید عباس(معصوم زاده) به رودي که از چشمه ي بش قارداش سرچشمه گرفته و وارد شهر بجنورد مي شود
نیز،اطالق مي گردد>>[]1
 -2توحدي،کلیم اهلل ()1334مي نویسد << :تولي خان دوم ،همان کسي است که شهر بجنورد را به یادگار قلعه ي بجنگرد سابق،از
توابع چخور سعد آذربایجان بنا نهاد>>[]7
، -3غالمي ،غالم حسین ( ) 1334در پژوهشي تحت عنوان بهره گیري از ظرفیت احیاي بنا هاي تاریخي در عمران و توسعه پایدار
شهر(نمونه موردي مقبره شهداي بجنورد) ،در اولین کنفرانس ملي عمران وتوسعه پایدار ،به این مهم دست یافت که اثر تاریخي در
گسترده ترین مفهوم،از آن همه ي انسان هاست و هر انساني حق دارد آنرا بفهمد تا در برابر آن احساس مسئولیت کند]11[.
 -4یدي ،پویان وهمكاران(،) 1334در مقاله اي تحت عنوان،تحلیلي بر روند تحوالت معماري و شهرسازي اسالمي در طول زمان،با
نگاهي به ایران،در اولین کنفرانس ملي مهندسي عمران وتوسعه پایدار  ،به این نكته دست یافته اند که :سرزمین هاي گوناگون
همواره در اعصار مختلف و تحت تاثیر فرهنگ،مذهب و شرایط خاص جغرافیایي خود اقدام به ساخت شهرهایي با فضا ها و

معماري منحصر به فرد نموده اند،که در این میان شهرهاي کشور هاي اسالمي به لحاظ دارایي از فرهنگ غني خود به نوعي فراتر از
سایر شهر ها عمل نموده اند]22[.

تعاریف و مباني نظری
تاریخ
تاریخ را بازگو کردن کلیه اعمال گذشته انسان ميداند ،بهگونهاي که نهتنها در جریان وقایع قرار ميگیریم ،بلكه علت وقوع آن
حوادث را نیز بازميشناسیم ]11[.به عبارت دیگر ،هدف تاریخ عالوه بر اینكه معرفت به افراد انسان است ،آگاهي به روابط اجتماعي
او در گذشت روزگار را نیز هست .منظور از «اجتماعي» در واقع کل اموري است که در حیات آدمي مؤثر است ،نظیر امور اقتصادي،
مذهبي ،سیاسي ،هنري ،حقوقي ،نظامي و علمي[]15اي .اچ .کار علم تاریخ را علم شناخت و تفسیر گذشته انسانها در پرتو حال
ميداند که بر اساس روشها ،گزینشها و تفسیرهاي مورخان به دست ميآید و قابلیت پیشبیني کلي ندارد ،بلكه مشروط و جزئي
و احتمالي است]12[.

شهر
شهر سكونتگاهي ،نسبتاً بزرگ و دائمي است[]21محلي است با حدود قانوني که در محدوده جغرافیائي بخش ،واقع شده و از
نظر بافت ساختماني ،اشتغال و سایر عوامل ،داراي سیمائي با ویژگي هاي خاص خود ،بوده[]14

معرفي منطقه مورد مطالعه
موقعیت جغرافیایي شهر بجنورد
شهر بجنورد بین  37درجه و  27دقیقه و  27ثانیه تا  37درجه و  23دقیقه و  31ثانیه عرض شمالي و  57درجه و  21دقیقه
و  33ثانیه طول شرقي گسترده شده و ارتفاع آن از سطح آبهاي آزاد  1272متر است]3[.

وجه تسمیه ی بجنورد
خاستگاه نخستین شهر محلي بنام (جر) یا (جرمگاه) یا (جرمغان) بوده که در اثر حمله ي مغول به کلي از بین رفته
است ]2[.بوزن جرد بتدریج تبدیل به بجنورد شد که این محل نیز حدود 422سال پیش در اثر زلزله تخریب و شهر به محل فعلي
منتقل شد []3کلنل بیت در سفرنامه ي خراسا ن و سیستان نوشته است<<:در شمال این شهر خرابه هاي یک شهر قدیمي دیگر
به چشم مي خورد که به آن  Bizhanمي گفتند>>[ ]3که این در حقیقت تایید نام بیژن مي باشد .
همچنین آمده است که بجنورد در اصل بیژن گرد تلفظ میشده است و این اسم بسیار قدیمي مینماید زیرا گرد به معني شهر و آبادي
است و بنابراین بجنورد شهر بیژن معني مي شود بیژن گرد بعدها به بوزن گرد و بوزنجرد تغییر شكل مي یابد []12

هسته تاریخي شهرستان بجنورد
در حقیقت شمال خراسان محصور در میان دو بیابان بزرگ در جنوب وشمال است(دشت کویر وکویر لوت در جنوب و شن زار هاي
وسیع آسیاي مرکزي و صحراي قراقوم در شمال)نقشه هاي اقلیمي جهان باند کم عرضي (حدود  122کیلومتر) را به طول حدود
 422کیلومتر در شمال خراسان قدیم با عالمت اختصاري (csdاقلیم مدیترانه اي) نشان مي دهد]4[.
هسته اولیه شهر در محلي بنام (جرمغان)قرار گرفته بود که در هجوم مغوالن به خراسان به کلي از بین رفت و پس از آن شهر در
جائي بنام(بیژن یورت)(بیژن گرد) بوجود آمد که به مرور زمان اهمیت خود را از دست داد،در حال حاضر در شمال غرب قرار دارد و
آثار آن تنها خرابه قلعه باقي مانده است[ ]13گرچه در محدوده دشت بجنورد که شهر بجنورد در آن واقع است به شواهد تاریخي
زیادي بر مي خوریم که حكایت از وجود زیستگاه هاي متعددي از دوران بسیار قدیم دارد،لیكن قدمت کنوني شهر بجنورد بیش
از 322سال نمي گذرد.

بجنورد در ادوار مختلف
طاهریان،صفاریان سامانیان
در قرن سوم هجري با تسلط دولت صفاریان بر طاهریان راهي جهت یورش یعقوب لیث به مناطق طبرستان از منطقه ي بجنورد
هموار مي گردد که طي دو مرحله یعقوب لیث از منطقه بجنوردراهي طبرستان مي شود.تاریخ نویسان معتقدند قرار گرفتن منطقه
بجنورد در قرن چها رم هجري تحت اداره و کنترل سامانیان نتایج مثبتي به بار آورد و زمینه ي مناسب جهت رونق تمدن و فرهنگ
مناطق مختلف به ویژه خراسان را فراهم ساخت.سامانیان در سال 217بر سراسرخراسان مسلط شدند و تا سال  332خراسان تحت
حكومت آنان باقي ماند .ابن حوقل در سفرنامه اش اسفراین را آخرین عمل نیشابور مي نامد،ولي در قرن چهارم هجري ضمن نظري
که به مناطق شمالي خراسان داشته،جز اسفراین از دیگر مناطق و نواحي همجوار ذکري نمي کند[ ]2مقدسي نیز در قرن چهارم
هجري از جرمقان یاد نموده است وي منطقه بجنورد وجرمقان را جزئي از ناحیه نساء برشمرده ومعتقد است که از مرکز نساء تا
شهرک چرمغان نه مرحله راه فاصله بوده است []13

غزنویان،سلجوقیان،خوارزمشاهیان
با روي کار آمدن غزنویان در خراسان،سلطان محمود غزنوي کشتار و غارت شیعیان را آغاز کرد.در این دوره آن چنان ستمي رواج
گرفت که بسیاري از نواحي خالي از سكنه گردید.در سال  432سلجوقیان خراسان را تصرف کردند و منطقه ي بجنورد نیز جزو
متصرفات آن ان شد.پیروان حسن صباح به نام اسماعیلیه در این عصر قلعه ي دخترها(قزلر قلعه ها)و در قالع سنگي جنوبي قله ي
سالوک مي باشد .که همچنان از استحكام خوبي برخوردار است]2[.با استفاده ازآشفتگي هاي پایان عصر سلجوقیان  ،دولت
خوارزمشاهیان در شمال خراسان بزرگ نهاده شدوزمینه هاي ترقي واقتدار آن دولت فراهم گردید و تأثیر اساسي و مستقیم برمنطقه
بجنورد گذارد]13[ .

مغوالن
مغوالن در قرن هفتم هجري موفق شدند مناطق وسیعي را بر متصرفات خویش افزوده و حاکمیت واستقالل سیاسي – نظامي ایران
رانابود سازند  .منطقه بجنورد نیز نتوانست از این ویرانگري در امان بماند و مي توان گفت تمامي دستاوردها و پیشرفتهاي منطقه پس
از قرن چهارم هجري دستخوش فنا وتباهي شد []13پس از فرو کش نمودن امواج خشونت و تهاجم ناشي از تاخت و تاز اقوام ترک
به تدریج اندیشه بهره برداري از این سرزمین نزد فاتحان آن قوت گرفت  ،و امكان آبادي و تجدید حیات برخي از نقاط مساعد در
شمال خراسان فراهم شد.معموال امكان آبادي و احیاي سرزمین ها به نقاطي محدود مي شد که در مسیر ارتباطي با سرزمین هاي
اصلي مهاجمان ترک در شرق باشند.از این رو مسیر اصلي جاده ابریشم مورد توجه ویژه قرار گرفت.بدین ترتیب تعداد بیشتري از
مراکز جمعیتي دوباره احیا شد ]2[.از سال  317که چنگیز به ایران و از جمله خراسان دست یافت تا سال  323که بساط
تیموریان برچیده شد  232،سال به طول انجامید .جانشینان تیمور با همان انگیزه اي که بیان شد،توجه خاصي به خراسان نمودند
و در مسیر جاده اي ابریشم به عمران وآبادي بیشتري پرداختند[همان]

صفویه
جد یار محمدخان سهام الدوله دولیخان شادلو )یكي از امراي کرد طایفه شادلو) شهر بجنورد را بنا کرده است جد اعالي این سلسله
،قورچي یوسف نام داشت که شاه عباس او را حاکم اکراد طایفه شادلو کرد[]13
دولیخان شادلو پس از پي ریزي شهر خیابان کشي نموده و ارگ و تشكیالت حكومتي در آنجا پیاده مي کند  .بنابر این بجنورد در این
زمان مرکزفرماندهي ایل شادلو در حكم قلعه و دژي بوده است نه بیش از آن  .دالیل حضور کردها در شمال خراسان روشن است.ارگ
روي تپهاي بنا شده است که حدود یكصد و پنجاه یارد مربع وسعت دارد .فاصله آن با دروازه شمالي یكصد یارد است زمیني با شیب
مالیم به سمت جنوب ،پایین میرود []17
هسته اولیه شهر بر ارتفاعات شمال شرقي دشت بجنورد در محل ساربان محله قرار داشت.شهر بجنورد بر حسب ضرورت آن زمان
مانند سایر شهر هاي احداث شده،ب ر خوردار از ویژگي هاي کالبدي دوره صفویه در شمال خراسان بود .با برقراري نسبي آرامش بعد
از اسكان کرمانج ها در شمال خراسان در دوره صفویه و ایجاد شهر هاي جدید توسط حاکمان کرمانج،روند ترقي و آباداني تا حدود
زیادي به منطقه بازگشت.در حقیقت در دوره ي صفویه بازسازي بیشتر شهرهاي ویران شده در خراسان شمالي توسط کرد ها
صورت گرفت]2[.

نقشه شهر بجنورد با استفاده از تقسیم ترسیم مک گریگور( .ماخذ:کتاب سفري به ایالت خراسان)[]17

این ساختار نماي یک شهر نظامي را تداعي میكند که داشتن ارگ حكومتي بر روي تپه ي مشرف به شهر،همچنین محله ي
مسكوني پیرامون آن که به وسیله ي دیوار دومي حفاظت مي شد عالوه بر آن وجود فضا هاي درخت کاري شده در اطراف بافت
مسكوني و افزایش توان امنیتي هرگونه امكان توسعه در اراضي مذکور نیز پیش بیني شده است.ارگ حكومتي بر فراز تپه و نزدیک
ضلع شمالي به وسیله ي برج و بارو ،خندق و برج دیدباني(برج منظر) در وسط آن حفاظت مي شده است.بازار اولیه از دروازه
قوچان در ضلع شرقي تا دروازه ي گرگان در ضلع غربي امتداد داشته است .دروازه ي قبله که در ضلع جنوبي قرار داشته  ،به
و سیله ي خیابان به ارگ شهر منتهي مي شده است.در حقیقت عالوه بر برج و بارو و خندقق در چهار دروازه ،دو مسیر متقاطع که
دروازه هاي شهر را هم مربوط مي ساخته است،عناصر اصلي کالبد شهر را تشكیل مي داده اند[]2

قاجار
در این دوره،بجنورد مورد توجه پادشاهان قاجار قرار گرفت]2[.در زمان یار محمد خان حكمران مقتدر شادلو به طول ضلع
غربي شهر افزوده مي شد.وي عمارت ها و باغ هاي زیادي در بجنورد بنا کرد[همان]
شهر بجنورد را میتوان به شكل مربعي توصیف کرد که به فاصله دو مایل از کوهستان شمالي قرار گرفته است .در ضلع شمالي تپه
هاي است که شهر در اطراف آن ساخته شده و برفراز آن اقامتگاه ایلخاني است ،که طبق معمول ارگ شهر نامیده میشود .از چهار
طرف دیواري نسبتاً خوب شهر را محصور کرده که در مقایسه با بخش مسكوني ،زمینهاي وسیعي را احاطه کرده است .به گونهاي که
در ضلع جنوبي و غربي فضاهاي باز و وسیعي تقریباً بطور کامل غیر مسكوني باقي مانده است.این فضاها با دیوارهاي داخلي از بخش
مسكوني جدا شده اند .در سمت غرب ،دیوار سومي دیده میشود که به هیچ علتي ،از باغ خان به سوي جنوب کشیده شده و بین دیوار
خارجي داخلي فوقالذکر ،واقع است .شهر چهار دروازه دارد .با آنكه شهر سه دیوار دفاعي دارد ،قادر به مقاومت چنداني نباید باشد .زیرا
حصارها مانند هر جاي دیگر در این مملكت ویران شدهاند و قابل مرمت نیستند .آب شهر را به آساني میتوان قطع کرد و در ضلع
شمالي ،قسمتهایي از ارتفاعات بر شهر مشرفند .در بخش جنوبي خیاباني که به ارگ منتهي میشود ،رودخانه کوچكي جاري است .در
اینجا چند درخت کاشته شده که سایهاي دلپذیر ایجاد کردهاند[]17
نهایت شكوه و آبادي شهر بجنورد در دوره حكومت یار محمد خان (سردار مفخم) تجربه شده است]2[.

نقشه بجنورد در دوره قاجار(ماخذ:طرح جامع شهر بجنورد –مشاورین پارت)[]5

آثار مهم به جای مانده در این ادوار
آینه خانه و عمارت مفخم
آینه خانه مفخمبنایي که امروزه آینه خانه مفخم معرفي مي شود،ساختماني است رفیع و با شكوه که در شمال شهر بجنورد واقع شده
است.این بنا از آثار منحصر به فرد عصر ناصري در شمال خراسان است که در گذشته داخل باغ بزرگي قرار داشته و همراه ابنیه ي
دیگر از جمله عمارت مفخم-دروازه ورودي حوض خانه-باغ فواره و کاله فرنگي تشكیل دارالحكومه مفخم را مي داده است که
عمارت کاله فرهنگي بر اثر زلزله شدیدي که در بجنورد رخ داد  ،تخریب شد و هم اکنون تنها آینه خانه و عمارت مفخم بجاي
مانده است[]1

عمارت مفخمبناي عمارت مفخم بزرگترین و شاخص ترین اثر تاریخي دوره قاجار در استان خراسان شمالي در مرکز بجنورد به شمار مي
رود.این اثر ارزشمند در بین سال هاي  1322تا  1321هجري در زمان حكومت ناصرالدین شاه قاجارر به دستور یار محمد خان
شادلو (سردار مفخم)ساخته شد]1[.

سمت راست آینه خانه و سمت چپ عمارت مفخم (ماخذ:نگارندگان)1334

باغ و کوشک علي آباد
در سه کیلومتري شمال شرقي بجنورد و در جنوب روستاي علي آباد باغ بزرگي با درختان کهنسال نمایان است که در زمره ي
باغ هاي ارزشمند ایراني به شمار مي رود ]1[.متاسفانه در چند سال اخیر به دنبال قطع قطور ترین درختان چنار بجنورد در این

باغ ،و عدم توجه وارثان و مالكان جدید،این باغ به سرعت تخریب شد]2[.در این باغ خرابه هاي عمارت دو طبقه اي دیده مي شود
که در روزگاري نه چندان دور ار ابهت و شكوه خاصي برخوردار بوده است[همان]

نماي باغ و کوشک علي آباد(ماخذ:نگارندگان)

عمارت بش قارداش
بناي مقبره بش قارداش در کنار مجموعه بش قارداش و در جنوب کوه و در منطقه اي بسیار خوش آب و هوا و پر آب در
محلي مرتفع و صفه مانند ساخته شده و داراي شكوه و عظمت بسیار جالبي است و در دل این مجموعه وضعیت مناسبي دارد
] 1[.شهر چرمغان بر روي رودخانه اي که از بش قارداش سرچشمه مي گرفت،همچنین بر فراز تپه هاي شمالي این رود خانه،بنا
شده بود[]2

عمارت بش قارداش (ماخذ:نگارندگان)

سبزه میدان
مجموعه سبزه میدا ن همراه با کاروانسرا ،حمام،بازارچه ها و قهوه خانه هاي اطرتف آن یكي از الگو هاي زیباي بر جا مانده از
ارتباطات و تعامالت انسان و محیط پیرامون آن را یاد آور مي شود و همین امر ظرورت حفظ  ،احیا و شكل گیري مجدد فضا هاي
این مجموعه را دو چندان نموده است ]1[.امروزه این میدان در رابطه ي مستقیم با میدان شهید که در بخش شمالي آن واقع شده
است  ،قرار دارد] 2[.مجموعه سبزه میدان همراه با بنا هاي شكل گرفته اطراف آن به عنوان یكي از مجموعه فضا هاي شهري که
بهشكل سنتي و با کارکرد تاریخي خود هنوز هم نقش خود را در ارتباطات و تعامالت شهري حفظ نموده است]1[.

سبزه میدان(ماخذ نگارندگان)
-1کاروانسرا سبزه میدان -2سبزه میدان -3خیابان شهید بهشتي شمالي  -4بازارچه -5ورودي -3حمام

آزمون فرضیات :
فرضیه اول  :به نظر مي رسد هسته شهرستان بجنورد در دوران پس از اسالم شكل تكامل یافته به خود گرفته است.
پاسخ فرضیه اول :طبق تحقیقات انجام شده این فرضیه تایید مي شود،زیرا این شهر از دوران صفویه به بعد شكل تكامل یافتهپیدا کرده است.
فرضیه دوم  :به نظر مي رسد شهرستان بجنورد در ادوار مختلف به طور یكسان تكامل نیافته است.پاسخ فرضیه دوم :این فرضیه تایید مي گردد،زیرا بجنورد در هر دوره طبق خصوصیات همان دوره شكل گرفته.
فرضیه سوم :به نظر مي رسد شهرستان بجنورد در زمان صفوي قلعه ودژي محكم بوده است.
پاسخ فرضیه سوم :این فرضیه تایید مي گردد،زیرا در این زمان بجنورد در حكم قلعه و دژي بوده است و نه بیش از آن.فرضیه چهارم :به نظر مي رسد شهرستان بجنورد در زمان قاجاریه حالت دفاعي خود را حفظ نكرده است.
پاسخ فرضیه چهارم :این فرضیه تایید مي گردد،زیرا در این دوران شهر از حالت دفاعي خارج شده و شروع به رشد و نمو شهريکرده است.

نتیجه گیری
دشت بجنورد از جمله مناطق مهم شمال خراسان قدیم است که با توجه به عوامل اقلیمي و موقعیت ممتاز ارتباطي آن در شمال
در طول تاریخ همواره شرایط یک جانشیني را داشته و به طور ادواري تحت سیطره اقوام و عشایر وارد آمده.بررسي هاي تاریخي
وجود چند کانون آباد و پرجمعیت را در این دشت نسبتا کوچک مشخص نموده است،شهر چرمغان در تپه هاي جنوب دشت که
قدمت آن به قبل از اسالم بر مي گردد،خرابه هاي کهنه کند یا بیژن گرد در شمال غربي دشت که وجود تمدني را از عهد قبل از

اسالم در این محدوده گزارش مي دهد .با آن که از ساختار نخستین این شهر اثري بر جاي نمانده اما تا حدودي مي توان به
وضعیت کالبدي این شهر پي برد.خواستگاه اولیه بجنورد بر مبناي نیاز هاي هاي دفاعي و نظامي بوده که وظیفه حفاظت از حمله
صفحات شمالي را بر عهده داشته.با ورود کردها در زمان صفویه امنیت مطلوبي بر شهر حاکم شد که سرانجام باعث شد حكمرانان
ساختار اولیه شهر را پي ریزي کنند ،در این زمان بجنورد در حكم قلعه و دژي بوده است و نه بیش از آن.در زمان و با حكومت
سردار مفخم شهر از حالت دفاعي خارج شده وشروع به رشد خود کرده است.

قدرداني
با سپاس و قدرداني از پدري دلسوز ،مادري ارجمند و برادري ارزشمند.
امید است این پژوهش بتواند گامي موثر در شناسایي شهر تاریخي بجنورد برداشته ،و رسالت خود را آنگونه که باید به ظهور
رسانیده باشد( .مهرداد مظاهری كوكبي)
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