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  نمود معماري سنتي ايراني در منطقه
   )بررسي نمونه موردي خانه تاريخي جاجرمي در شهر بجنورد(

  
  3تكتم مظفري، 2بهنام به نيا، *1امير علي جاجرمي

  ) aa.jajarmi@gmail.com( كارشناس معماري و عضو باشگاه پژوهشگران جوان -1
  اسالمي واحد بجنورد ، ايرانكارشناس ارشد معماري و عضو هييت علمي دانشگاه آزاد  -2

  دانشجوي كارشناسي ارشد معماري دانشگاه آزاد اسالمي واحد گنبد ، ايران -3
  
  
  

   چكيده
از بناهاي متعلق به اواخر دوران قاجار بوده كه احتماال ساخت و تجهيزش تا اوايل دوران  ميخانه تاريخي جاجر

د صاحب اين بنا محسوب مي شودر استان خراسان شمالي و از بناهاي شاخص عصر قاجار پهلوي نيزادامه يافته 
آقاي حاج علي اكبر جاجرمي (نماينده مردم بجنورد در مجلس) بوده و ايشان اين بنا را وقف اوالد ذكور نموده 

تحت اختيار حبيب جموعه فرهنگي تاريخي مورد استفاده مي باشد و با كاربري تاريخي و ماند كه در حال حاضر 
اين بناي آجري در گذشته  مي باشد . و اداره اوقاف اجرمي  با نظارت اداره ميراث فرهنگي ا... جاجرمي و امين ج

استفاده بوده به عنوان مكاني جهت برگزاري مراسم ملي و عزاداري مورد عالوه بر كاربري مسكوني در ايام خاص 
توجه خاص مردم بجنورد به ويژه جاجرمي هاي مقيم اين شهر قرار داشته كه اكنون نيز هر ساله به و مي باشد و 

مورد استفاده جهت عزاداري و مراسم ملي و همچنين در مناسبت هاي خاص ديگر شب در ايام محرم  10مدت 
  قرار مي گيرد.

  
خانه ، حسينيه ، جاجرمي، بنا كليدي: هاي واژه
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  مقدمه 
متر بوده و به صورت قرينه مي باشد در دو طبقه ساخته شده كه ضلع جنوبي آن به  600مساحت اين بنا مربعي شكل حدود 

ه بوده  به همين علت به صورت يك طبقه علت قدرت زياد و شرايط اقليمي نا مساعد به مرور زمان نشست كرده و تخريب شد
بوده اما اكنون مرمت شده و به حالت قبلي خود باز گشته است . خانه داراي اتاق هايي متعددي است كه درگاههاي قوسي 
شكل دارد و جنس دربها از چوب مي باشد . اتاق هاي طبقه ي اول بزرگ است و حالت سراسري دارند اتاق هاي طبقه ي 

و حالت انباري دارند . سقف اين بنا در طبقه ي همكف به صورت تاق ضربي مي باشد كه جنس اين تاق ها از همكف كوچك 
سقف .  آجر بوده و وزن كل بناي طبقه ي اول را تحمل مي كند و آجرها در سقف به صورت هفت و هشتي بكار رفته است

چوبي نيز استفاده شده است كه اين ستون ها ايوان  طبقه ي اول نيز با تيرهايي از جنس چوب پوشيده شده و ستون هاي
اتاق مي باشد كه بيشتر اين اتاق ها به  14طبقه ي دوم را بر پا داشته اند . تعداد اتاق ها در اين بنا در طبقه ي همكف حدودا 

زي بزرگتر از دو اتاق جانبي مي عدد مي باشد كه دو اتاق هم اندازه دارد و اتاق مرك 3هم راه دارند . تعداد اتاق ها در طبقه اول 
مي باشد كه چهار ستون و دو نيم ستون بر روي آن قرار دارد . درهاي ورودي به  30/2باشد . عرض ايوان اين بنا در طبقه اول 

عدد مي باشد . ستون هاي اين بنا تزئيناتي نداشته و جنس آن از  12عدد مي باشد و درهاي ورودي به داخل حياط  6ايوان 
است .در طبقه ي همكف پنجره هاي متعددي وجود دارد كه در ضلع شرقي بنا اين پنجره ها وجود دارد كه پنجره ها به  چوب

مي باشد .سر در راه پله ها دو طرف بنا مقرنس كاري  20cmعدد با ارتفاع  9صورت رديفي در كنار هم قرار دارند .تعداد پله ها 
دارد كه با گذشت زمان هنوز سالم باقي مانده است و تزئينات سقف اتااق هاي بنا  ساله 106زيبايي ديده مي شود كه قدمت 

فاقد گچبري و كاشيكاري مي باشد و فقط از آجركاري به رنگ فيروزه اي در سقف بنا استفاده شده است . تاقها  هاللي ساده 
ر طي مرمتي كه هم اكنون بر روي بنا در حال اجرا مي بوده و درب و پنجره ها تا به حاال متعلق به خود بنا بوده اما اين دربها د

باشد تعويض مي شود .گچبري هايي كه به صورت اشعار در ايوان بنا مي باشد توسط اداره اوقاف نصب شده بود و قدمتي 
ورودي  اين بنا داراي يك ورودي از ضلع شمالي مي باشد كه ابتداينداشت كه تمامي اين تزئينات در حال تخريب مي باشد. 

هشتي بسيار زيبايي وجود دارد كه از داخل اين هشتي پله هايي به پشت بام مي خورد پس از هشتي وارد حياط شده كه دور 
پنجره  8تا دور آن اتاق وجود دارد .بنا در ضلع شمالي داراي چهار درب كه به حياط راه دارند مي باشد و همچنين در اين ضلع 

ضلع جنوبي بنا هم نيز مانند ضلع شمالي مي باشد . در اين پنجره ها به صورت طاق نما مي باشد .وجود دارد كه سه تا از اين 
اتاق وجود دارد كه در هر كدام از اين اتاق ها شومينه ساخته شده و در داخل اتاق ها نيز از همان طاق  5دو ضلع در هر كدام 

ب ورودي به حياط مي باشد كه اين ضلع در چند سال اخير دچار پنجره و سه در 6نما ها استفاده شده است . ضلع شرقي بنا 
پنجره و  6آتش سوزي شده كه آن را مرمت كرده اند و در اين ضلع فقط يك اتاق بزرگ وجود دارد . ضلع غربي بنا نيز داراي 

به جز سرويس  سه درب ورودي به حياط مي باشد كه سرويس بهداشتي و حمام در اين ضلع قرار داشته و يك اتاق ديگر
عدد است كه  10بهداشتي در اين ضلع قرار دارد .  در ضلع شرقي و غربي بنا پله ها به صورت قرينه قرار گرفته كه تعداد پله ها 

است (در يك طبقه ) طبقه  300cmارتفاع بنا مي باشد . cm 130و طول آنها نيز  20cmو ارتفاع آنها  cm 30عرض پله ها 
ستون كامل و دو نيم ستون وجود دارد كه اين ستون  4متر است كه در آن  27/2ي داراي ايواني با عرض اول بنا در ضلع جنوب

اتاق  4طبقه اول داراي  ها ايوان اين طبقه را بر پا داشته اند و جنس اين ستون ها از چوب بوده كه دور آنها را گچ كرده اند .
راه ورودي به  5ر تمام اتاق ها از طاق نما نيز استفاده شده است در اين طبقه مي باشد كه اين اتاق ها به يكديگر راه دارند و د

ايوان وجود دارد كه درگاهها به صورت قوسي شكل مي باشد و همچنين جنس درها همه از چوب مي باشد . ايوان طبقه ي اول 
است كه به صورت افقي قرار گرفته اند و  به پشت بام اضالع ديگر بنا راه دارد . سقف اين طبقه با تيرهاي چوبي پوشيده شده

مصالح بكار رفته در بنا شامل آجر ، چوب ، همچنين ستون هاي استفاده شده در داخل بنا هم نيز از جنس چوب مي باشد . 
ل گچ و آهك مي باشد با توجه به كوهستاني بودن بجنورد و كثرت آجر و با توجه به اقليم اين منطقه آجر عنصر اصلي را تشكي

مي دهد . ديوارهاي قطور بنا كامال با آجر اجرا شده و بين آجرها بند كشي شده است و بدنه داخلي نيز گچكاري شده است و 
 همچنين از آجر در سقف هاي طبقه ي همكف استفاده شده كه بصورت زيگزاگي اجرا گرديده است .
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  موقعيت فعلي شهرستان بجنورد : 
ي شكل در شمال غربي خراسان واقع شده است كه طول اين جلگه از شمال غربي به شهر بجنورد در جلگه اي دايره ا

كيلومتر مي باشد. اين شهر در امر كشاورزي و تجارت، نقش مهمي در منطقه شمال 17كيلومتر و عرض آن حدود  10مشرق 
  خراسان دارد.  (بازخانه اي ، علي ، بجنورد مركز جاذبه ي خراسان شمالي)

  
  ماري حسينيه در ايران :تاريخچه و مع

در شهرهاي قديمي ايران تكيه و حسينيه فضاهاي محصوري بوده اند كه در مسير گذرهاي اصلي شهر قرار گرفته اند. اين 
فضاها اغلب به صورت فضاهايي عمومي يعني جزئي مهم از گذر اصلي يا به صورت فضايي بسته اما در ارتباط با گذر اصلي 

ا و حسينيه ها به ويژه در اعياد اسالمي و ايام سوگواري خصوصاً محرم مورد استفاده قرار مي گرفته اند. وجود داشته اند. تكاي
اصل پايه اي كه سازمان كالبدي شهرهاي قديمي ايران بر آن استوار بوده است پيوند فضايي ، ميان عناصر مجموعه 

م سوگواري با چادرهائي بزرگ مي پوشاندند ، بعضي از حسينيه است.حسينيه ها معموال سرپوشيده اند و يا سقف آنها را در ايا
ها، بنائي معمولي ، مانند يك خانه مسكوني ولي بزرگ دارند تا در فصول سرد بتوان از اتاق پذيرائي بزرگ آن به عنوان حسينيه 

  استفاده كرد . (بزرگمهري ، زهره ، جزوات درسي مركز آموزش عالي ميراث فرهنگي)
  

  : خانه تاريخي جاجرميناي تاريخچه ب
شده است. از بناهاي متعلق به اواخر دوران قاجار  ساخته استاد غالمرضا بنا يزديقمري توسط هجري  1325اين بنا در سال 

  مي باشد كه احتماال تكميل و تجهيزش تا اوايل پهلوي نخست نيز ادامه داشته است.
  ست و ايشان اين بنا را وقف اوالد ذكور نموده اند.مالكيت بنا: صاحب اين بنا حاج علي اكبر جاجرمي بوده ا

ميراث اين بنا در حال حاضر تحت اختيار حاج حبيب ا... جاجرمي و امين جاجرمي نوة حاج علي اكبر جاجرمي با نظارت اداره 
ا در اختيار سازمان ميراث فرهنگي بجنورد قرار داده است ب 82اوقاف مي باشند.( البته ايشان اين بنا را  در سال فرهنگي و 

هكتار ( سه خروار) زمين زراعي در ملك بابا امان دارد كه از درآمد آن  8شرايطي جهت حفظ و احياي آن )اين بنا در حدود 
شب از شبهاي محرم را در اين محل مراسم عزاداري برگزار مي كنند.اين مكان جهت عزاداري مورد توجه  10الي  5هرسال 

ها در ساليان اخير كمي مورد دستبرد خانه تاريخي جاجرمياين شهر قرار دارد.بناي  مقيم جاجرمي هاخاص اهالي بجنورد بويژه 
گذر ايام واقع شده و همچنين بصورت مسكوني مورد استفاده قرار گرفته است.كتيبة موجود در بنا كه بر سنگ يشم منقش 

تاقهاي طبقة فوقاني ضلع شرقي قرار گشته است ، موارد فوق را تأييد مي نمايد . اين كتيبه هم اينك بر فراز تاقچة يكي از ا
هجري قمري ثبت گرديده است . البته به احتمال فراوان تاريخ ساخت اثر حداقل دو يا سه دهه  1325دارد كه بر آن تاريخ 

پيش از اين تاريخ مي باشد ، چراكه به گفته نوادگان مالك ، اين بنا ابتدا كاربري مسكوني داشته كه بعداً وقف حسينيه مي 
  ردد .گ
  

  متن كتيبه بدين شرح مي باشد :
  هوالواقف علي ضمائر« 

چون فريضة ذمة داغداران و انجمن شور و شين و تعزيه داران حضرت امام حسين (ع) است كه از بذل مال دريغ ندارند ، لذا 
چهارده معصوم نمود ،  جناب حاج اكبر جاجرمي يك باب حسينيه با سه خروار ملك بابا امان را حبس مؤيد وقف بر تعزيه داري

  » 1325توليت با ارشد اوالد ذكور . سنة 
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  نتيجه گيري قدمت بنا:
با جمع بندي اطالعات جمع آوري شده از طريق اسناد موجود ، گفته ي متوليان و مطالعه ي سازه اي و كالبدي بنا نتايج زير 

  حاصل مي گردد : 
تيبه ي سنگي است ؛ چراكه واقف در ابتدا لين بنا را به عنوان منزل سال ساخت اوليه ي متقدم تر از تاريخ ذكر شده در ك -1

  مسكوني ساخته و سال ها بعد آن را وقف حسينيه نموده است .
با مقايسه ي پالن دو طبقه اين نظريه تقويت مي گردد كه طبقه ي همكف قديمي تر از طبقه ي فوقاني بوده و تناسب  -2

طبقه ي فوقاني كه از نظر سازه اي نيز منطبق بر طبقه ي همكف نيست ، تناسب بيشتري با كاربري مسكوني دارد . اما 
 بيشتري با كاربري عمومي نظير حسينيه دارد . 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 تصويروقف نامه ي بنا  
ي تحويل بنا به  صورت جلسه تصوير

 اداره ي ميراث فرهنگي  
آأ
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  شر ح حال و گذشته ي بنا :
  ( از زبان حاج حبيب ا... جاجرمي و امين جاجرمي، نوه ي حاج علي اكبر جاجرمي )

  ي جاجرمي اهل جاجرم، مالك و تاجر بوده است.آقا مصطف« 
  ايشان كاالي تجاري به جوين، سبزوار، شاهرود، بجنورد ، گيفان، عشق آباد و بالعكس حمل و نقل مي كرده است.

شمس) در جاجرم متولد مي شود، از نوجواني با كاروان تجارتي به  1230قمري ( 1271علي اكبر جاجرمي فرزندايشان در سال 
پدر به نقاط مختلف سفر مي نمايد. بعد از فوت پدر ، ايشان به زيارت حج مي رود رفت و برگشت اين سفر دو سال طول  همراه

مي كشد ، در طول اين سفر از ممالك مختلف ديدن مي نمايد، در نتيجه تجربيات تجاري و سياحتي زيادي كسب مي كند.بعد 
اقوام و منشي و خدم و خشم كه در آن زمان معمول بوده است به بجنورد مي  از بازگشت از سفر حج به اتفاق خانواده و كليه

آيد و ساكن مي شود .حاج علي اكبر مشغول تجارت و حمل و نقل كاالي تجاري مي شود و به اين منظور به شهرهاي كشمير، 
خانه اريك بوده است را تا محل بمبئي، مسكو ، و قفقاز سفر مي كند.در همان زمان كوچه جاجرمي فعلي كه كوچه اي تنگ و ب

خريداري مي كند و خود و همه خويشاوندانش در همان كوچه ساكن مي شوند.او ملك بابا امان را خريداري  تاريخي جاجرمي
، منازل مسكوني جاجرمي ،  خانه تاريخي جاجرميمي كند و از معماران يزدي و سبزواري دعوت مي نمايد و اقدام به ساختن 

مي كند .بناي حسينيه در ابتدا خانه ايشان بوده و كاربري مسكوني داشته است .از زير زمين اين  حمام جاجرمي (داخل بازار )
بنا براي انبار كاالهاي تجاري و از قسمتهاي بااليي براي سكونت استفاده مي كند.حاج علي اكبر جاجرمي از بذل مال دريغ 

خريداري مي كند و به عنوان موقوفه مورد استفاده قرار مي نكرده، حسينيه و زمينهاي بابا امان و وسايل پذيرايي بسيار 
دهد.ايشان در زمان حياتش عده اي از ريش سفيدان را دعوت مي كند و شفاهاً اعالم مي كند با شرايطي اين بنا را وقف امام 

  حسين مي كند.
  اختيار تام با اوالد ذكور باشد -1
  سكونت داشته باشد از فاميل هركه نياز داشت با رضايت متولي حق -2
معصوم مي كند به شرط آن كه در آمد آن در محل  14هكتار زمين به نام بابا امان خريداري مي كند وقف  8حدود  -3

حسينيه فرج شود. اختيار اين زمين نيز به دست اوالد ذكور باشد.پسر بزرگ حاج علي اكبر، حاج محمد علي بعد از فوت پدر 
اوالد در همين مكان مي شود ايشان همان  8د. سكونت او نيز در همين محل بوده است. داراي طبق سند انجام وظيفه مي كن

عده را مي خواند و راجع به جلسه اي كه پدرشان داشته اند صبحت مي كند، گفته هاي ايشان را مكتوب مي كند و به ثبت مي 
ه پدر را دنبال مي كند و عالوه بردرآمد حاصل از رساند(چون تا قبل آن ثبتي وجود نداشته است.)ايشان بسيار خوب برنام
ها خرج مي كند. حاج محمد علي نيز شغل پدر را  زمينهاي بابا امان، خود نيز مقداري از ثروت خويش را در آنجا براي مراسم

ز فوت چهار دنبال مي كند.بعد از فوت حاج محمد علي، حاج حسن جاجرمي نيز به ترتيب راه ايشان را دنبال مي كنند. بعد ا
سال انقالب ايران شروع و پيروز مي شود. حضرت امام خميني  35سال حسينيه در بسته مي ماند. بعد از  35برادر به مدت 

موقوفه را باطل مي كند، از زارعين مي گيرد و به صاحب اول مي دهد و در نتيجه بنده  1368(ره) سند تمام زمينهاي از سال 
  »باشم، عهده دارد موقوفات مي شوم و طبق سند وقف تاكنون عمل نموده ام   كه نوه حاج اكبر جاجرمي مي

ه.ق كه توسط استاد بناي يزدي  1325ها مي باشد مربوط به سال خانه تاريخي جاجرمييكي از قديمترين حسينيه ها، « 
راسان مركز تجمع ساخته شده است تزئينات بنا بسيار زيبا آجركاريهاي هشتي ورودي منحصر به فرداست . هيچ شهري در خ

گروههاي قومي مثل بجنورد نمي باشد. اين شهر كلكسيوني از همه اقوام را شامل مي شود. جاجرميها نيز خانواده بسيار بزرگي 
(دكتر انصاري ، متخصص پوست و مو ، »  سال بيش ساكن اينجا شده اند. 130مي باشند كه از شهرستان فعلي جاجرم حدود 

  محقق) 
رمي از چندين زمان سردار مغزز مي باشد آخرين حكمران دوران حكومت قاجار . زماني كه تركمن ها به نام علي اكبر جاج« 

قاشتوقوري حمله مي كنند به بجنورد ، بعد از اينكه زن و بچه مردم را به اسيري مي گيرند. همه شهر در حسينيه يناهنده مي 
ح آن زمان سالح سرد بوده . تركمن ها با نردبان از ديوار بلند شوند آنزمان منزل مسكوني حاج علي اكبر بوده است سال
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حسينيه كنوني باال مي آيند و به دستور حاج علي اكبر ديگ ها را پر از آب مي كنند و مي جوشانند و از باالي بام دو ضلع 
دم و بردشمن پيروز مي ساعت در اين وضعيت بودند مر 48 - شرقي و غربي آبهاي جوشيده را روي سرو روي دشمن مي ريزند

  از زبان حاج جبيب ا... جاجرمي و امين جاجرمي) »(شوند 
  

  شناخت كالبدي :
  تيپولوژي و معماري اثر :

و از گونه ي  -كه معموالً در اقليم اين منطقه كمتر يافت مي شود  -از نوع حياط مركزي   خانه تاريخي جاجرميمعماري 
  ه معابر اطراف بوده و همگي روزن ها به حياط مركزي باز مي شوند . معماري درون گراست .. اين بنا فاقد بازشو ب

ضلع شمالي و جنوبي بنا دو طبقه (البته طبقه فوقاني ضلع شمالي تخريب گشته است ) و ضلع شرقي و غربي آن يك طبقه 
چهار جهت اصلي  است .آنچه كه در معماري و نيز نحوة استقرار بنا در مناطق سردسير مهم است ، جهت گيري نسبت به

جغرافيايي به منظور بيشترين پاسخگويي به اقليم منطقه و حداكثر استفاده از انرژي حرارتي خورشيد و همچنين حداقل اتالف 
 –درجه نسبت به محور شمالي  30انرژي گرمايي است . در نمودار زير ميزان انرژي تابشي خورشيد بر سطوح قائم بنا با زاوية 

درجه اي بناي حسينيه نسبت به محور مذكور  36تابستان و زمستان بررسي گرديده است .با توجه به زاوية جنوبي در دو فصل 
، مي توان نتايج مشابهي را به اين بنا تعميم داد . قابل ذكر است كه اين جهت گيري در كل بافت تقريباً يكسان بوده و اغلب 

  بنا ها را شامل مي شود . 
  

  ا :نقشه هاي وضع موجود بن
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 پالن طبقه ي فوقاني
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 برش ضلع شرقي بنا–نما

 برش ضلع شمالي بنا–نما

 برش ضلع جنوبي–نما



International Conference on Civil Engineering 
  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 

 8

  : خانه تاريخي جاجرميكلياتي پيرامون 
مترمربع مي باشد . اين بنا بصورت قرنيه ، و در دو ضلع شمالي و جنوبي در دو طبقه ساخته شده  600مساحت اين بنا حدود 

نامساعد و وجود مسير قنات در نزديكي آن به مرور زمان نشست است كه ضلع شمالي آن به علت قدمت زياد و شرايط اقليمي 
به همين علت اين ضلع بصورت يك طبقه مي باشد. پالن بنا بصورت مربع و مستطيل بوده كه داري  كرده و تخريب شده است.

پله هايي به طبقه يك ورودي از ضلع شمالي مي باشد . ابتداي ورودي هشتي بسيار زيبايي وجود دارد كه از داخل اين هشتي 
داراي اتاقهاي متعددي اين خانه فوقاني راه دارد. بعد از گذشتن از هشتي وارد حياط شده كه دور تا دور آن اتاقها وجود دارند.

است كه اغلب اين اتاقها به يكديگر راه دارند جنس دربها و پنجره ها از چوب مي باشد . از اتاقهاي طبقه همكف بيشتر به 
استفاده مي شده است اين اتاقها داراي تاقچه هاي متعدد و از نظر اندازه كوچكتر از اتاقهاي طبقه اول است .سقف  عنوان انبار

بنا در طبقه همكف بصورت طاق ضربي مي باشد ، جنس اين طاقها از آجر بوده و وزن كل بناي طبقه اول را تحمل مي كند. 
.سقف طبقه اول نيز با تيرهايي از چوب پوشيده شده است و از ستونهاي  شيوه بكارگيري آجرها در سقف بصورت زيگراگي است

  چوبي نيز استفاده كرده اند كه اين ستونها ايوان طبقه اول را برپا داشته اند.
ورودي هايي كه هدايت كننده به سمت طبقه اول مي باشند داراي مقرنس كاري زيبايي مي باشند ، اين مقرنس كاريها با 

نوز سالم مانده است . در داخل ايوان باالي درهاي ورودي اشعار و عبارات زيبايي با خط نستعليق ، برروي گچ گذشت زمان ه
حكاكي شده است . در داخل يكي از اتاقها در طبقه اول برروي لوح سنگي وقف نامه اي حك شده است. در ضلع شرقي و غربي 

سانتي متر  20سانتي متر و ارتفاع آنها  30عدد است عرض پله ها  10پله ها  بنا پله ها به صورت قرينه قرار گرفته اند كه تعداد
ستون كامل و دونيم ستون وجود  4متر كه در آن  27/2-30/2سانتي متر مي باشد.عرض ايوان در طبقه اول 130و طول آنها 

فرش دستباف در اضالع  4ذشته دارد. كه اين ستونها از جنس چوب مي باشند و روي آنها با گچ پوشيده  شده است . در گ
m17*5/2  عدد در هر طرف بوده كه اتاق وسط از همه بزرگتر و نيز توسط  3اتاقها را مي پوشانده ؛ در طبقه اول تعداد اتاقها

اين اطاقها از طاق درهايي به هم مرتبط بوده است . البته هم اكنون اين فضاها دستخوش تغييرات زيادي شده است . در تمام 
نما استفاده شده است در اين طبقه نيز راه ورودي به ايوان وجود دارد. ايوان طبقه اول در دو ضلع شمالي و جنوبي به پشت بام 
دو ضلع ديگر كه در واقع نقش مهتابي دارند ، راه دارد .ورودي اصل بنا از ضلع شمال آن مي باشد در ابتداي ورودي هشتي 

قرار دارد كه پس از گذشتن از آن وارد حياط مركزي مي شويم كه دور تا دور آنرا اتاقها فراگرفته اند.طبقه همكف  بسيار زيبايي
ورودي به حياط مركزي است كه اكنون اتاق ضلع جنوب غربي تخريب  2اتاق و  3بنا در ضلع شرقي و غربي در هرطرف داراي 

طرف سه فضاي مرتبط قرار گرفته است ، كه مجموعاً هفت ورودي به حياط در ضلع شمالي و جنوبي نيز در هر  گرديده است .
  دارند .قدمت درب و پنجره هاي باقي مانده از بنا با خود بنا برابر است و تعويضي صورت نگرفته است .

  
  تكنيك ساخت بنا  :

جرزها ، آنچه در اين قسمت بررسي مي گردد تكنيك و روش هايي است كه در ساخت عناصر سازه اي اين بنا مانند پي ، 
در اين بخش به بررسي تكنيك ها و همچنين مواد و مصالح  پوشش ها و نيز نحوة اجراي كف سازي و ... استفاده گرديده است .

مي پردازيم تا شناخت الزم از استراكچر ( ساختار ايستايي ) بنا حاصل و زمينه  خانه تاريخي جاجرميبكار رفته در ساخت 
  پيشنهاد هاي كاربردي جهت طرح مرمت فراهم گردد .

  
  : مصالح بكار رفته در بنا

يي عمدة مصالح استفاده شده در اين بنا عبارتست از خشت و آجر . در واقع ديوارهاي قطور اين بنا از خشت ها خشت و آجر :
تشكيل يافته اند كه بوسيلة آجر پوشانده شده و از آسيب هاي بيروني محافظت مي شوند . اين آجرها در طبقة همكف 
بندكشي شده و در طبقة فوقاني با اندود كاهگل و بر روي آن گچ پوشانده شده اند . همچنين پوشش ها تاقي در طبقة همكف 
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راي بند كشي هستند . پوشش كف بنا نبز چه در فضاهاي بيروني و چه داخلي آجر تماماً با آجر كار شده اند كه آن ها نيز دا
 فرش است . از آجر ، تزئينات نصب شده در زير سقف طبقة همكف و نيز آبچكان هاي لبة پشت بام نيز ساخته شده است .

مگي از جنس چوب هستند ، كل بنا عالوه بر اينكه تمامي ستونها و همچنين سقف طبقه اول و تمام درها و پنجره ها ه چوب :
نيز داراي كالف كشي چوبي چه بصورت اكسپوز ( نمايان ) و چه به صورت دروني و ساختاري مي باشد . اين كالف كشي چوبي 
عالوه بر كمك به سازة بنايي و كمك به تقسيم بار و نيرو هاي موجود در بنا ، نقش عمده اي نيز در ايستايي و مقاومت بنا در 

  بل نيروهاي رانشي بيروني همانند زمين لرزه ايفا مي كنند .   مقا
عبارت است از پوشش ستون هاي چوبي و نيز اندود ديوارهاي  خانه تاريخي جاجرميموارد استفاده از گچ در بناي  گـــچ :

كتيبه هاي ايوان ضلع ايوان ، اندود ديوارهاي داخلي طبقة فوقاني ، تزئينات گچي بكار رفته در طبقة فوقاني و نيز كاربندي و 
 جنوبي .
مالت بكار رفته در اين بنا به منظور ديوار چيني عمدتاً گل آهك بوده و از نوع مرغوبتر همين مالت در بندكشي هاي ما  مالت :

  بين آجرهاي نما استفاده گرديده است.
حي همچون كاهگل جهت اندود زير گچ بديهي است در ساخت اين بنا همانند اغلب قريب به اتفاق بناهاي سنتي ايران از مصال

  و پشت بام ، آهك ، فلزات به منظور ساخت كوبه و ... و نيز احتماالً سنگ جهت كرسي چيني روي پي استفاده گرديده است .
  

 پــي يا شالودة بنا  :
رسيدن به نتيجة دقيق و قضاوت كامالً صحيح در مورد پي ، مواد و مصالح بكاررفته در ساخت آن و نيز نحوة اجرا ، نيازمند پي 

با در نظر گرفتن اقليم منطقه مي توان حدس زد كه پي اين بنا از شفته گردي و گمانه زني است ؛ اما با بررسي موارد مشابه و 
آهك باشد كه عالوه بر استحكام مطلوب از مقاومت قابل توجهي در برابر رطوبت برخوردار است .آنچه كه در مورد اجراي پي در 

از ديوارها به پي و از پي به زمين خاك  بناهاي سنتي معماري ايراني واضح است اين است كه براي انتقال بار سقف به ديوارها و
مي كندند . خاكبرداري  همواره بصورت شيبدار انجام مي شده ؛ با توجه به سفتي زمين و  چلوميا  دژ را تا رسيدن به خاك

ميزان ريزش خاك ، شيب تعيين مي شده هرچه ميزان ريزش خاك بيشتر بوده زاويه خاك نسبت به خط عمودي بيشتر مي 
در بناهاي سنتي معماري ايراني در كل به دو دسته تقسيم مي شود . بناهاي عظيم به سبب بار زياد آنها بر روي زمين  شده .پي

 غالباً داراي پي هاي سنگي بوده اند و بناي خانه ها و بناهاي معمولي و كوچكتر،از مالت شفته استفاده ميشده است . 
   

 نحوه پي ريزي  :

را به صورت شيبدار كنده و سپس قالبهايي را درابتدا و انتهاي فاصله اي كه براي پي ريزي در نظر  براي پي ريزي ابتدا زمين
ناميده مي شود . در فاصله بين قالبها پيش از هر عمل  پنجهگرفته شده است قرار مي دهند كه فاصله بين ديواره پي و قالبها 

ستر سازي با بيل شفته را بين قالبها مي ريزند . به اين ترتيب پي ديگر براي پي بستر سازي ميكنند . پس از بستن قالب و ب
شفته اي آماده مي شود .اين پي در برابر رطوبت مقاوم است و هر قدر بيشتر در برابر رطوبت قرار گيرد سخت تر مي شود .به 

مي  كرسي چينيرا و اين عمل  مسنيمصالحي كه بر روي پي چيده مي شود تا سطح آن هم سطح زمين اطراف آن شود 
 گويند كه معموالً براي اين قسمت ازمصالح خوب وبادوام استفاده مي شود (مانند آجرويا سنگهاي با دوام ) . 

  
  جــرز ها :

در مناطقي كه به دليل همگي از جنس خشت و آجر هستند . اين كاربرد تركيبي  خانه تاريخي جاجرميجرزها در بناي 
است مورد استفاده قرار مي گرفته است . م آوردن آجر در وسعت زياد وجود نداشته محدوديت سوخت و پخت آجر امكان فراه

  استفاده گرديده است.  مستقيم با زمين و محيط اطراف هستند از آجر سدر قسمتهايي از جزر كه در تمادر اين روش 



International Conference on Civil Engineering 
  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 

 10

كار شده است . اين عمل  جرزهاي قطور در بناي حسينيه از جنس خشت مي باشند كه بر روي سطح بيروني يك اليه آجر
عالوه بر زيبايي ظاهري حاصل از نظم آجرها در نماي بنا ، سبب مي گردد تا عمر ديوارها به دليل محافظت در مقابل عوامل 
مخل خارجي اعم از فيزيكي و طبيعي ، افزايش يابد . البته ديوارهاي با ضخامت كمتر و نيز ستون ها كامالً از آجر ساخته شده 

  اند .
است و به گفتة يك بناي قديمي بومي و نيز نوادگان حاج علي اكبر جاجرمي اين  20×20بعاد آجرهاي استفاده شده در اين بنا ا

  آجرها از يزد به اين مكان انتقال يافته اند .
  

  قوس ها و پوشش ها :
  قوس هاي استفاده شده در اين بنا سه نوع اند :    

  قوس سادة نيم دايره -1
 كليل ساده -2
 تيزه دار قوس -3

نوع اول باربر نبوده و در باالي پنجره ها بكار رفته است و نقش سازه اي ندارد ، كليل ساده نيمه باربر بوده و با دهانة نسبتاً كم 
عرض به عنوان پوشش در طبقة همكف استفاده شده است ؛ قوس تيزه دار نيز در دو قسمت باالي ورودي هاي طبقة فوقاني 

  سازه اي است . كار شده و فاقد نقش
قوس تيزه دار در دو مورد در بناي حسينيه به كار رفته است ، يكي در باالي ورودي بنا به عنوان سردر و ديگري در باالي 

  پلكان هاي دسترسي به طبقه ي فوقاني
كار شده بوده قوس تيزه دار باالي دسترسي هاي طبقه ي فوقاني كه داراي كاربندي نيز مي باشد در هر چهار گوشه ي حياط 

است كه اكنون فقط دو عدد از آنها در ضلع غربي بنا باقي مانده است . با تطبيق اين قوس با قوس هاي معمول ، بيشترين 
  انطباق( نه كامالً) با قوس سه بخشي تند حاصل گرديد .

  
  پوشش هاي طبقة همكف :

؛ اين نوع تاق علي رغم خيز بسيار كم مقاومت در طبقة همكف بيشترين استفاده شامل پوششي موسوم به قمي پوش است 
نسبتاً خوبي در برابر نيروهاي عمودي از خود نشان مي دهد و نحوة آجرچيني هم كه در واقع تركيبي از رومي و ضربي است 

 .اين خصيصه را تشديد مي نمايد . الزم به ذكر است كه اين نوع پوشش در مقابل حركات لرزه اي بسيار آسيب پذير است 
  نوع ديگر پوشش استفاده شده در اين طبقه طاق آهنگ است . 

  
  تاق آهنگ  يا گهواره اي  :

اين تاق از امتداد دو نوع منحني قوس ساده ( قسمتي از دايره ) و نيز كليل حاصل شده است .(  خانه تاريخي جاجرميدر بناي 
  فخار تهراني ، فرهاد ، جزوات درسي دانشگاه شهيد بهشتي)

  
  فوقاني :پوشش در طبقة 

متر را  4پوشش فضاهاي طبقة فوقاني تماماً از نوع تخت و با استفاده از تير پوش چوبي هستند كه دهانه هايي تا حدود 
  پوشانده اند . 
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  اتصال تيرهاي پوشش به كش (جهت مقاومت در برابر زلزله) :
له آنها محمر تا محور تعيين مي گردد . چنانچه سانتيمتر مي باشد كه نسبت به طول فضا فاص 50فاصله تيرهاي گرد باربر تا 

عرض فضا كم باشد ته تير ها در سمت عقب و براي به وجود آوردن شيب به كش عقب ميخ مي گردد . همچنين سرهاي الغر 
و هم قطر تيرها به كش جلو با رعايت فاصله متصل مي شود و اتصال بين تيرهاي پوشش و كش به مجموع اسكلت بنا به وجود 
آمده و تا حدي اساس ضد زلزله در سقف و كل بنا مي باشد .چنانچه عرض فضا زياد باشد چوب ها به صورت سر و ته به كش 
  ها ميخ مي شود ( يعني يك در ميان سرچوب و ته چوب پهلوي يكديگر واقع مي شوند تا تعادل مقاومت در تيرها برقرار گردد .

 پرواز يا چهار تراشسانتيمتر در بين آن ها نصب مي گردد كه  5تا  3به عرض  پس از نصب تيرهاي اصلي ، چوب هاي نازكي
 10نام دارند .پس از مفروش شدن تيرها به وسيله ورق هاي پرواز حصير و ني بر سطح آنها پهن شده و سپس به ضخامت 

  ساتيمتر غوره گل ريخته مي شود ، سپس كاه پاشيده شده و لگد مي گردد . 
  

  :جرزهاي باربر 
مورد كه يكي ا زآنها الحاقي است  2در طبقه همكف بنا تمامي جرزها باربر بوده و نقش سازه اي دلرند .در طبقه فوقاني نيز بجز 

  بقيه جرزها نقش سازه اي ايفا مي كنند .
  

  مهار پوشش هاي تاقي طبقه همكف :
  پوشش هاي خفته راسته : 

هار نيروهاي رانشي شديد در تاق هاي طبقه همكف را نام برد ، چراكه خيز بسيار از مهمترين  اقدام سازه اي اين بنا مي توان م 
به همين منظور سازنده بنا تمهيداتي را به كار برده است كه ي را به سمت خارج ايجاد مي كند .كم اين پوشش رانش فراوان

  بدان ها اشاره مي گردد .
  

  اختالف ارتفاع  : 
هت مهار نيروهاي رانشي حاصل از تاق هاي طبقه همكف بكار برده است احداث ديوارها در نخستين ايده اي كه سازنده بنا ج

  سطحي پايين تر از معابر اطراف جهت استفاده از نيروي فشاري خاك پيرامون است .  
  

  قطر جرز ها :
ر اين بنا نيز معمار از آن استفاده از جرزهاي قطور از اقدامات رايج در معماري سنتي  جهت مهار نيرو هاي رانشي است كه د

  سود جسته است .
  

  كالف چوبي :
استفاده از كالف چوبي جهت پخش نمودن نيروي حاصل از تاق به صورت يكپارچه و جلوگيري از تمركز نيروها در محل اتصال 

اين كالف به صورت تاق به جرزها از ديگر اقدامات مؤثري است كه در جهت مهار بهينه نيروي تاق ها استفاده گرديده است . 
سانتيمتري از كف زمين در تمام فضاهاي طبقه همكف كار شده است . به وجود آمدن ترك  180يكپارچه و متصل در ارتفاع 

  در تاق در محل انفصال كالف چوبي نشان از ميزان اهميت اين كالف در حفظ تعادل استاتيكي تاق است .
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  تاق هاي آهنگ :
در طبقه همكف تاق آهنگ است . اين نوع تاق در عين باربري مناسب نيروي رانشي زيادي نيز دارد  نوع ديگر تاق استفاده شده

. از جمله روش هاي استفاده شده در مهار اين نيروها در بناي حسينيه ، قطور ساختن جرز ها و نيز استفاده از تاق هاي پشت 
  بند است .

  
  كالف كشي چوبي ( اصول ضد زلزله ) :

وسيله چوب از جمله اقداماتي است كه موجب افزايش مقاومت كششي سازه و متعاقباً استحكام بيشتر بنا در برابر كالف كشي ب
حركات افقي و بخصوص زمين لرزه مي گردد .اين كالف كشي در دل جرزهاي خشتي و آجري ، نعل درگاه ها و همانطور كه 

  .كالف چوبي همچنين در باالي نعل درگاه ها نيز استفاده مي گردد .قبالً ذكر شد محل اتصال تاق به جرز ها بكار رفته است 
كالف چوبي در محل اتصال تاق هاي طبقه همكف با جرز ها نيز از جمله موارد ذكر شده در گذشته است كه نحوه اتصال قطعه 

  هاي آن در تصوير صفحه بعد مشخص گرديده است . 
  

  انتقال بار جرزها بر روي تاق :
جرزها بر روي يكديگر در بناهاي بيشتر از يك طبقه از اصول سازه اي معماري سنتي است ؛ چراكه سازه اصلي بنا قرار گيري 

همان جرزهاي جداكننده فضاها هستند كه نيروها را به زمين منتقل مي كنند .با مقايسه پالن طبقات اين نكته بدست مي آيد 
انطباق وجود ندارد . معمار بنا با ساخت تاق هايي ضربي بر روي جرزهاي  كه در ضلع جنوبي و شمالي بنا در برخي نقاط اين

  طبقه پايين و انتقال بار جرزهاي فوقاني بر روي آن ها سعي در جبران اين نقيصه نموده است . 
  

  تزئينات بنا  :
ه بنا زيبايي ببخشد . در فضاي داخلي بنا از نماي خارج تزئينات نداشته و تنها همخواني آن با اقليم و استفاده از آجر مي تواند ب

صرفاً حركت و فضاهاي قالبي و طاق نماها زيبايي داخل بنا را ايجاد كرده است. در سقف هاي طبقه  خانه تاريخي جاجرمي
همكف آجر چيني بصورت زيگراگي زيبايي خاصي به آن داده و همچنيني برروي سقف اتاقهاي اين طبقه با آجر تزئيناتي ديده 

عضي از اين آجرها به رنگ ارغواني هستند.همچنين اتاق وسطي طبقه اول در ضلع جنوبي در روي ديوار و سقف مي شود كه ب
داراي تزئيناتي است كه اين تزئينات شامل گچ بري دور شومينه در روي ديوار جنوبي اتاق همچنين گچ بريهاي برروي سقف 

سقف مي باشد.ناگفته نماند كه سقف هشتي نيز به خاطر طريقه آجر مي باشد. اين گچ بريها دور تا دور سقف و در كناره هاي 
چيني بصورت زيگزاگي زيبايي بسيار خاصي دارد .در سردرب ورودي طبقه اول كاربندي هاي بسيار زيبايي ديده مي شود كه 

  هنوز باگذشت زمان سالم مانده است .
 

  تزئينات آجري :
تگين آجري گره چيني ها ، گل اندازها ، ايجاد تاق نما ها ، رخ بام آجري و ... مي تزئينات آجري بكار رفته در اين بنا شامل پ

  باشد .
  

  تزئينات چوبي :
تزئينات چوبي بكار رفته در بنا عبارتند از در و پنجره هاي چوبي ، كالف سراسري كه در نما ظاهر شده و نقش تزئيني هم 

  تيرهاي باربر قرار گرفته اند و فرم تراشيده اي دارند .  به خود گرفته است و همچنين پروازهايي كه بر روي 
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  تزئينات گچي :

  تزئينات گچي كار شده در اين بنا عبارتند از:
كتيبه ي موجود در ايوان ضلع شرقي ، كاربندي كار شده در باالي ورودي هاي طبقه ي فوقاني ، شومينه ها ، قاب بندي ها و 

...  
شرقي بنا قرار گرفته ، به گفته ي متولي بنا از قدمت زيادي برخوردار نبوده و اكنون نيز بخش  كتيبه ي گچي كه در ايوان ضلع

  اعظم آن از ميان رفته است .
آنچه كه هم اكنون از كتيبه باقي مانده عبارتست از ابياتي از تركيب بند مشهور محتشم كاشاني در مدح حضرت ابا عبدا... (ع)  

  از اين چه شورش است كه در خلق عالم است .... ) و نيز عبارات ديگر .و توصيف واقه ي كربال  ( ب
  

  تزئينات سنگي :
تنها موردي كه مي توان به عنوان تزئين سنگي بنا نام برد ، كتيبه ي بنا ست كه بر سنگ يشم با خط نستعليق حكاكي      

ار گرفته است . به گفته ي متولي بنا مكان اصلي آن شده است . اين كتيبه هم اكنون در ضلع شرقي بنا و زير پوششي از گچ قر
  در ضلع جنوبي بنا بوده است كه هم اكنون تخريب شده است .

  در مورد اين كتيبه توضيحات جامعي به همراه متن آن در قسمت هاي قبل آمده است .   
  

  تزئينات فلزي :
  ي بنا محدود مي گردد .تزئينات فلزبه كار رفته در بنا به كوبه ها و آويز درب ورود    
  

  گيري نتيجه
و كاوانسراهاي سبزه ميدان و  ديمي تخريب شده جاجرميجاجرمي در فاصله اي نسبتاً نزديك با حمام ق تاريخيانه خ
قرار  شهيدار و تا حدودي مسجد جامع قرار گرفته و با فاصله اي چند صد متري نزديك فلكه اصلي شهر موسوم به دسر

تا  78اين اثر ملي نتيجه تالش فرآوان بازماندگان اين بنا و اداره ميراث فرهنگي مي باشد . اين بنا در سال هاي حفظ  دارد.
كه خوشبختانه با درايت تي از بنا گرديد . از جمله شهرداري قرار گرفت و موجب تخريب قسم مورد تجاوز ارگانهايي 82

صنايع دستي استان خراسان شمالي تبديل به موزه وراث بنا و اداره ميراث فرهنگي بنا كامال مرمت و در حال حاظر 
  در ايام خاص مي باشد . گرديده و همچون گذشته ميزبان مراسم عزاداري 
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