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چکیده

معماری عمارت دارالحکومه مفخم شهر بجنورد، بعنوان یکی از بناهای شاخص معماری دوره قاجار، 

هــم بــه لحــاظ عملکردی و هم بــه لحاظ زیباشناســی، از غنــای اصیل معمــاری ایرانی برخــوردار بوده 

اســت. معمــاری این عمارت از عوامل فرهنگی، اجتماعــی، تاریخی و هنری عصر خود بی نصیب نبوده 

و نمــود عینــی ایــن اثرگــذاری، در تاروپود معماری عمــارت از جملــه در طراحی، پــالن، تزیینات هنری 

کلی معماری  و...، قابل مشــاهده اســت. از این رو، مقاله حاضر ســعی بر آن دارد تا عالوه بر بازشناخت 

ایــن عمــارت، اثرات معماری ســنتی دوره قاجاریــه را بر معماری عمارت دارالحکومــه مفخم، به ویژه در 

کارکردی مورد بررســی قرار دهد. پژوهش حاضر به لحاظ روش شناســی از نوع  دو حوزه زیباشناســی و 

که داده های آن به صورت مطالعه تطبیقی و مقایســه ای بین شــاخصه های  توصیفــی- تحلیلــی بــوده 

عمارت دارالحکومه مفخم و معماری دوره قاجاریه بوده و روش گردآوری آن در قالب مطالعات اسنادی 

که با وجود برخی تأثیرگذاری معماری غرب  کلی تحقیق نشان می دهد  و میدانی می باشد. یافته های 

کان معماری این عمارت بر پایه اصول بنیادین معماری ایرانی- اسالمی مانند اصل  کما در این دوران، 

کاشی کاری و نیز  درون گرایی، محرمیت و...، و توجه به هنرهای اصیل ایرانی مانند تزیینات آجرکاری، 

ساخت و احداث حوض خانه ها و ارسی ها و...، استوار بوده است.
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مقدمه
کشــورمان تحصیالت خود  در دوره قاجــار، تعدادی از معماران 
را در مدرســه دارالفنــون به اتمام رســانده و بــرای ادامه تحصیالت 
کشــورهای غربی راهی شــده بودنــد. در عین حــال معمارانی با  بــه 
کار معماری  پیشــینه و تجربــه بــاال بــه صورت ســنتی مشــغول بــه 
کشــورهای غربــی خــوب بــود و ســران  بودنــد. روابــط سیاســی بــا 
کشــورها رفت وآمــد می کردنــد. از  مملکتــی و ثروتمنــدان بــه ایــن 
گذشــته داده  لحــاظ فرهنگــی، اهمیــت زیــادی به ســنت و هویت 
نمی شــد و از لحــاظ اجتماعــی، فاصلــه طبقاتــی میــان مــردم زیاد 
که قشــر مرفــه جامعه پس از  بــود. تمامــی این موارد دالیلی بودند 
کشــورهای غربی، آنچه از معماری آنها می پسندیدند  مســافرت به 
کار می بردند. مســاله  کــرده و در عمارت هــای خــود بــه  را انتخــاب 
که انتقــال اطالعــات از طریق ذهنیــت آنها و  جالــب در ایــن اســت 
کــه بــا خــود بــه همــراه می آوردنــد، صــورت  کارت پســتال هایی  یــا 
می گرفــت و معمــاران ایرانی، مشــابه همان بنــا را - البته با مصالح 
که در  و تکنولــوژی بومــی و تجربــی و نــه علمی - احــداث می کردند 
اعظــم اوقــات، تلفیقــی از معماری ســنتی و غربی شــکل می گرفت 
کنون مــورد بررســی و تحلیل  کــه ایــن ســبك معماری، همچنــان تا
معمــاران ما بوده اســت. از ســوی دیگــر، در دوران قاجار اتفاقات و 
خ داد. یکی از این  ابداعــات زیادی در معمــاری و هنر ایران زمین ر
حــوادث، ویرانی بناهای به جــای مانده از دوران قبل به ویژه دوره 
صفویه اســت )طالب زاده،۱۳8۶، ۱4؛ به نقــل از مختاری اصفهانی 
کــه در دوران قاجــار، بــه  و اســماعیلی،۱۳85(. ایــن در حالــی بــود 
دلیل ورود عناصر جدید )میدان، خیابان و...(، در معماری ایران 
گرچــه معمــاری در ایــن دوران در بناهای  خ می دهــد. ا تغییراتــی ر
مختلــف ماننــد پل هــا، مســاجد، مدرســه و غیــره ادامــه معمــاری 
دوره های پیشین است و البته دارای تغییرات و عناصری می باشد 
کــه مختص دوره قاجاریه اســت. با نگاهی بــه تاریخ معماری ایران 

که در شکل گیری معماری قاجار، عوامل متعددی  معلوم می گردد 
کــه آنهــا را بــه دو عامل داخلــی و خارجی تقســیم  دخیــل بوده انــد 
نمــود )کمالــی،۱۳88، 48(. عوامــل داخلــی منظــور عواملی اســت 
کــه برگرفتــه از معمــاری ســنتی ایرانــی به خصــوص دوران صفویــه 
کــه اثــرات آن را در ابنیــه مســکونی، مذهبــی، قهوه خانه هــا  اســت 
و نیــز برخــی از قســمت های عمــارت دارالحکومــه مفخــم بجنــورد 
کــه از  کــرد. عوامــل خارجــی نیــز منظــور عواملــی اســت  مشــاهده 
گرفته  کشورهای غربی و روسیه  کشورهای بیگانه به ویژه  معماری 
شــده اســت. بنابرایــن، بــا توجه بــه آنچه آمــد می توان بیــان نمود 
کــه معمــاری عمــارت دارالحکومه مفخــم نیــز در دوره قاجار هم به 
لحاظ عملکردی و هم به لحاظ زیباشناسی، از غنای اصیل ایرانی 
کنــون نه مورد توجه  عصــر خود برخوردار بوده و لیکن متاســفانه تا
پژوهشگران و محققان و نه مورد توجه مسئوالن و مدیران متولی 
امر در شناســایی و بازشناخت معماری غنی موجود در بنای مورد 

مطالعه تحقیق، بوده است. 
   از این رو، مقاله حاضر سعی بر آن دارد تا با بررسی معماری سنتی 
ایــران و تحوالت آن در دوره قاجاریه، به مطالعه اثرات معماری این 
دوره بــر معماری این عمارت دارالحکومه مفخم بجنورد، به ویژه در 
کنکاش قرار دهد.  کارکردی و زیباشناســی را بررسی و مورد  دو حوزه 
بدینسان، با توجه به هدف فوق الذکر، فرضیه پژوهش آن است که؛ 
بــه نظر می رســد معماری غرب گرایانــه دوره قاجار از جوانب مختلف 
کارکردی و زیباشناســی بنا( بر عمــارت مورد مطالعه  )در حوزه هــای 
گفتنــی اســت، بــا توجه بــه موضوع  تحقیــق تاثیرگــذار بــوده اســت. 
که  تحقیق، ســوال دیگری نیز می توان مطرح نمود و آن، این اســت 
آیا تاثیر معماری غرب بر معماری دوره قاجار مثبت بوده یا منفی، و 
آیا باعث شــکوفایی یا ایجاد ســبکی نو در معماری ایران، به ویژه در 

معماری عمارت دارالحکومه مفخم شده است یا خیر؟.

پیشینه تحقیق

در خصــوص پیشــینه و ســوابق موضوعــی تحقیــق بایــد اذعــان 
که می توان آن را در قالب دو محور موضوعی مشخص، یعنی  داشت 
بررسی پیشینه مطالعات مربوط به معماری دوره قاجار و نیز بررسی 
گرفته درباره معمــاری عمارت دارالحکومه مفخم  مطالعــات صورت 
که در ذیل به برخی از آنها پرداخته شده است؛ بجنورد، اشاره نمود 
که در نتیجه عواملــی چون وقوع  در پــی تغییــرات چشــمگیری 
انقــالب صنعتــی و بروز تحــوالت سیاســی، اجتماعــی، اقتصادی و 
فرهنگــی اروپــا، اعزام دانشــجویان به فرنگ )غرب( و نیز اســتخدام 
کم  مهندســان و معماران اروپایی و غیره، ارزش ها و سنت های حا
گرایش هــای  بــر جامعــه تــا حــدودی رنــگ باخــت و بــه جــای آن، 
تجددطلبانه و فرهنگ نوگرایانه برگرفته از غرب اوج پیدا کرد و عدم 
درک صحیــح دولــت قاجــار از این موضوع و شــرایط تاریخی جدید 

موجــب شــد تا تحــول به وجــود آمــده، همراه بــا تقابل های بســیار 
که مهم ترین آنها، تقابل سنت و تجدد در جامعه بود  گیرد  صورت 
)حبیبــی، ۱۳78، ۲۳5(. در دوره حکومت ناصرالدین شــاه قاجار، 
کــه در جامعــه آغاز شــده بــود، جلوه  تحــوالت و جریانــات نوگرایــی 
که در  کرد )قبادیان،۱۳8۳، ۲4۰(  گســترده تری پیدا  بارزتر و دامنه 
نتیجــه آن، دســتاوردهای مــدرن تمــدن غرب، هر چه بیشــتر وارد 
کالبد و روح معماری زمانه شــهر از جمله ابنیه شــهری شد. در این 
میــان، معمــاری خانه های بجنــورد و به تبــع آن، معماری عمارت 
که تا آن  دارالحکومه مفخم بجنورد، همانند دیگر شــهرهای بزرگ 
کهن ایرانی بود،  زمان تحت تأثیر اصول، ســبک و ســیاق معماری 
کالبدی و محتوای زیباشناســی ســنتی و بومی  آرام آرام از فرم های 
گرفــت. از جمله این  خــود دور شــد و ظاهری نســبتًا غربی به خود 
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گونه های  تغییــرات تدریجی، نفوذ ســبک های شهرســازی غربی و 
نوظهور از ســبک های معماری و به ویژه تزیینات متداول آن زمان 
اروپــا توســط مهندســین غربــی اشــاره نمــود. به طورکلــی، در دوره 
گونی بــر معماری ابنیــه و عمارت های  گونا معمــاری قاجــار عوامل 
کــه در ایــن میــان، مهم تریــن عامــل، نفــوذ  گذاشــته  شــهری اثــر 
که بســته به میزان و تاثیر آن، ســه ســبک  فرهنگ و هنر غرب بوده 
گــون خانه ســازی با شــاخصه های متفــاوت ســنتی، تلفیقی و  گونا
جدیــد را شــکل داد )رمضان جماعــت و نیســتانی،۱۳8۹، ۶7(. در 
همین راســتا، به برخی از تحقیقات ارزشــمند در قالب موضوعات 

بیان شده، حول محور عنوان پژوهش حاضر اشاره می گردد؛
عنــوان  بــا  مطالعــه ای  از  بخشــی  در  )1386(؛  طالــب زاده     
مفخــم  عمــارت  معمــاری  بررســی  بــه  ایــران  تاریخــی  مکان هــای 
پرداختــه و از این بنا بعنوان بزرگ ترین و شــاخص ترین اثر معماری 
معمــاری  بررســی  می کنــد.  یــاد  شــمالی  خراســان  در  قاجــار  دوره 
کلــی و مختصــر بــوده و غالبــًا بــه زبــان تصاویر و  ایــن بنــا به صــورت 
کیــدی در ایــن  عکس هــای تاریخــی از آن اســت. نکتــه جالــب و تا
کاشی کاری این عمارت می باشد،  مطالعه، ظرافت و زیبایی خاص 
که معمــاری زیبای  که در بخشــی از آن نوشــته شــده اســت  طوری 
کاشــی کاری های رنگــی اش می توانــد شــما را در  عمــارت مفخــم بــا 
کنــد. به  طوری  که، در تزییــن تاالر  دنیایــی از زیبایــی تاریخــی غــرق 
که شــامل نقش  ایــن عمــارت از ۱7 طــرح مختلــف اســتفاده شــده 
اســلیمی  نقــوش  و  عمــارت  بیــرون  نمــای  مقرنــس،  چهل چــراغ، 
الــف-ت مقدمــه(.  گیاهــی و هندســی اســت )طالــب زاده،۱۳8۶، 
مظفــری )1386(: در پایان نامــه خــود بــا عنــوان بررســی ســاختار 
کلیات ســاختار  معماری عمارت دارالحکومه مفخم، به شناســایی 
کالبدی و شــناخت عوامــل تخریب کننده و محدودکننده  فضایی- 
ایــن بنــای یــادگار دوران قاجــاری پرداخته و به این نتیجه رســیده 
کــه آنچه ســبب بیشــترین تخریــب و فرسوده شــدن ایــن بنا  اســت 
شــده اســت، نفوذ رطوبت، الحاقات نابجا و غیراصولی و ســاخت و 
گرفته در اطــراف بنا بــدون توجه به حریــم تاریخی آن  ســاز صــورت 
کمالی )1388(؛ در پژوهشــی  بوده اســت )مظفــری،۱۳8۶، ۳-۲(. 
تحــت عنوان معماری دوره ی قاجار، بــه مطالعه جایگاه و مرتبه ی 
گذشــته ایــران )قبــل از دوره ی  معمــاری قاجــار در تاریــخ معمــاری 
جدید( پرداخته اســت. این تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی بوده 
که معماری قاجــار، ادامه دهنده  کلی آن بیانگر این اســت  و نتایــج 
معمــاری دوران قبــل خــود، به ویــژه دوره صفویــه بــوده اســت. بــه 
کــه در دوران قاجــار، عناصــر و اشــکالی ماننــد روزن هــای  طــوری 
قوســی شــکل و هاللــی باالی ارســی، ســنتوری، ایجــاد حوض خانه 
عمــارت  در  معمــاری  عمــده  گی هــای  ویژ از  برخــی  )هماننــد  و... 
که از مشــخصات  گردیده  دارالحکومه مفخم(، وارد معماری ایرانی 
معمــاری این دوره به حســاب می آیند )کمالــی،۱۳88، 47(. زارعی 
گونــه  )1389(؛ در تحقیقــی بــا عنــوان بررســی ویژگی هــای ســبکی 
معمــاری مســکونی دوره قاجاریــه شــهر شــیراز، بــر این نکته اشــاره 
کــه خانه های مســکونی شــهر شــیراز در دوره قاجاریــه عالوه بر  دارد 
گی های  تأثیرهــای ناشــی از اقلیم، در پــالن، چیدمان فضایــی، ویژ
پــاره ای  بــروز  باعــث  و  تأثیرگذاشــته  تزئینــات  و  ســازه  معمــاری، 

ک ها در وجوه مذکور شــده اســت. یافته های تحقیق نشــان  اشــترا
که معماری خانه ها بر اســاس اصــل درون گرایی، احداث  می دهــد 
کم در  زیرزمیــن، حیاط و اتاق های بــزرگ، ارتفاع زیاد اتاق ها، تنوع 
کاشی کاری هفت رنگ و  شــکل حوض و باغچه، تزیینات آجرکاری، 
گچ بری پیش بخاری ها و سرستون ها و تزیینات چوبی در و  معرق، 
پنجره و ســقف های چوبی با طرح ها، نقوش چندضلعی و چلیپا و 
نقاشــی، بهره گیری از قوس های نیم دایره تخت و تزئینی، ســاخت 
گچ بری شــده بــا هســته چوبــی  ارســی های پنــج دری، ســتون های 
و نیــز تأثیــر از معمــاری غربــی را می تــوان از مهم تریــن ویژگی هــای 
معماری ابنیه دوره قاجار در شــهر شــیراز بیان نمود )زارعی،۱۳8۹، 
کاشــانی )1389(؛ در مقالــه ای تحــت عنــوان بررســی  ۱(. فرهــاد و 
معمــاری و شهرســازی در دوره قاجــار، بــه عوامــل تعیین کننــده در 
که در  معمــاری دوره قاجــار پرداخته و به این نتیجه رســیده اســت 
دوره قاجاریه شــیوه جدیدی در معماری ایجاد شد و معماران این 
گرایش های متفاوت و  زمان نیز دنباله رو معماران صفویه بوده اند، 
گرایش های  بعضًا متضاد در معماری این دوره ناشــی از اختالف در 
که ریشــه در  سیاســی و ایدئولوژیــک ایــن عصــر از تاریخ ایران اســت 
جریان هــای عقیدتــی- سیاســی اواخــر دوره قاجــار و اوایــل دوره 
رمضان جماعــت   .)۲-۱ کاشــانی،۱۳8۹،  و  )فرهــاد  دارد  پهلــوی 
و نیســتانی )1389(؛ در مقالــه مشــترک خــود بــا عنــوان جلوه های 
سنت و تجدد در فضاهای ورودی خانـــه های تهــــران دوره قاجــــار 
که دوره قاجــار، دوره تضــاد در ارزش ها و  کید دارنــد  بــر ایــن نکته تا
گرایش هــا و شــیوه های معماری  اندیشــه های معمارانــه و تنــوع در 
گــون و  گونا کــه متأثــر از عوامــل  شــهری اســت. ایــن تنــوع و تضــاد 
رویکردهای مختلف ســنت و تجدد اســت، بیــش از همه، در حوزه 
معماری مسکونی نمود پیدا می کند و ساختار یکنواخت خانه های 
کی از  کلــی تحقیــق حا شــهر را بــه عرصــه تفــاوت می کشــاند. نتایج 
که تفــاوت در تمامی اجزای تشــکیل دهنده یک خانه، از  آن اســت 
که این  خ می نماید؛ به طوری  فضــای ورودی تا فضاهای داخلــی ر
گروهــی از جامعــه تأثیرگذار  تحــول، بــر فضاهــای ورودی خانه های 
بــوده و حتــی نــوع ایــن تأثیرگــذاری، از محلــه ای بــه محلــه دیگــر 
گفــت خانه های تهران  متفــاوت بوده اســت. بدین ترتیب می توان 
که  گونی در فضاســازی ورودی داشته  گونا دوره قاجار، ســبک های 
هــر یــک، جلوه هایی از ســنت، تجدد یا تلفیقی از آنهــا را به نمایش 
گذاشــته اســت )رمضان جماعــت و نیســتانی،۱۳8۹، ۶5(. بابازاده 
کــروان )1390(؛ در پژوهشــی تحــت عنــوان بررســی  اســکوئی و پا
الگوهــای مطرح در طراحی نماهای اصلی خانه های دوره قاجاریه 
که معماری ایران در  کید دارند  و اوایــل پهلــوی اّول، به این نکته تا
که این  گذاشــته اســت  گذر ســده ها، تنوع زیادی از خود به نمایش 
موضــوع هــم در ســاختار و هــم از نظر زیبایی شناســی قابل بررســی 
کــه حاصل انجام طرح پژوهشــی  می باشــد. یافته هــای ایــن مقاله 
در مورد معماری خانه های مســکونی تبریــز در دوره قاجاریه بوده، 
که در این میان خانه ها، در پی دوره های تاریخی  کی از آن است  حا
مــورد مطالعــه به ویژه قاجار، با ارائه طرحی بــه واقع ایرانی، علیرغم 
شــواهد زیــادی از تاثیــرات اروپــای غربــی، بیشــترین ویژگی هــای 
کیفیت خاص  کرده انــد. به طوری کــه  معمــاری دوره خــود را حفــظ 
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کرد  معماری خانه های تبریز را باید ثمره نظم تعادل و توازنی تلقی 
کم بوده است. بدین گونه،  ح و ترکیب همه اجزای خانه حا که بر طر
آنچــه در ایــن خانه هــا احســاس می شــود، فضایــی ایمــن، آرامــش 
که هیچ دیــوار و دری و  بخــش و جهانــی متعــادل و هماهنگ بوده 
حتــی هیچ شیشــه و پنجره ای، ســاده رها نشــده و بــدون پرداخت 
کروان،۱۳۹۰، ۱-۳(. روشندل و  نمانده اســت )بابازاده اسکوئی و پا
دیگــران )1395(؛ در تحقیقــی با عنوان بررســی معماری خانه های 
ســنتی قاجــار، بــه بررســی معمــاری خانه هــای قدیمــی موجــود در 
بافت تاریخی شــهر نهبندان در استان خراسان جنوبی می پردازد. 
محور اصلــی مقاله، به معرفی و بازشناســی معماری خانه تقوی به 
عنــوان یکــی از آثار مهــم دوره قاجــار در نهبندان اســت. یافته های 
که این اثر به ســبک چهار ایوانی و خانه باغ  تحقیق نشــان می دهد 
ساخته شده، و استفاده از قوس های جناغی، آن را از دیگر بناهای 
شــهر متمایز ســاخته اســت. این بنا، تحت تأثیر شــرایط محیطی و 
فرهنگی، بسیار ساده و دارای تزیینات اندک بوده که می توان گفت 
معمــاری قاجــار در ایــن بنــا به گونه ای متفــاوت، نمود یافته اســت 
گفت  که آمد، باید  )روشندل و دیگران،۱۳۹5، ۱(. با عنایت به آنچه 
گردیده،  کــه آنچه موجب ایجاد دگرگونی و تحــول در معماری ایران 
که از دوره صفویه آغاز  دگرگونی فکری و فرهنگی جامعه ایرانی است 
و در دوران قاجــار و به خصــوص پهلــوی اّول به اوج رســیده اســت. 
گرچه معماری دوره قاجاریه گاهی به تأثیر از معماری  گفتنی است، ا
گالوانیزه روی پوشــش ها، قوس های  غربی، مانند اســتفاده از آهن 
کان  کما تزئینی خاص و...، بوده، لیکن معماری ابنیه این دوران، 
براســاس اصول معماری ایرانی- اســالمی ماننــد اصل درون گرایی، 
کاشــی کاری هفت رنــگ و معــرق،  محرمیــت، تزیینــات آجــرکاری، 
گچ بری های سرستون ها و...، ساخت زیرزمین ها، حوض خانه ها و 

ارسی ها و... پایبند بوده است.

روش تحقیق

   این پژوهش به لحاظ هدف از نوع تحقیقات عملی- موردی 
بوده و به لحاظ روش شناسی، از نوع مطالعات توصیفی- تحلیلی 
که داده های تحقیق حاضر به صورت مطالعه  می باشد؛ به طوری 
دارالحکومــه  بیــن شــاخصه های عمــارت  و مقایســه ای  تطبیقــی 
مفخــم و معمــاری ســنتی دوره قاجاریــه می باشــد. بعبــارت دیگر، 
در خــالل بحــث مــوارد مربــوط بــه شــاخص های عمــارت مفخم و 
آیینه خانــه مفخــم بــا معیارهــای معمــاری دوره قاجار به مقایســه 
گردآوری داده ها و اطالعات نیز در قالب  گذاشته شده است. روش 
دو روش اصلی مطالعات اســنادی )کتابخانه ای(، از جمله مطالعه 
مقــاالت و پایان نامه های دیگران، آمارها و نوشــته های مکتوب در 
ح های پژوهشی پژوهشکده ها، ادارات و...،  سفرنامه ها، آرشیو طر
و نیــز مطالعــات میدانی، از جمله مشــاهده عینــی، عکس برداری، 
پرسشــنامه  تکمیــل  نیــز  و  نقشــه  و  کروکــی  ترســیم  و  مصاحبــه 
بــازه  در  گردآوری شــده  داده هــای  همچنیــن  اســت.  انجام شــده 
زمانی بین ســال های ۹4-۱۳85 در شهرســتان بجنورد می باشــد. 
کــه معماری     همچنیــن، در پژوهش حاضر ســعی شــده اســت 

عمــارت دارالحکومــه مفخــم، هــم از منظــر معیارهــای عملکــردی 
از  بغیــر  زیباشناســی،  معیارهــای  منظــر  از  هــم  و  )کارکــردی( 
گرفته توســط خود نگارندگان این پژوهش،  برداشــت های صورت 
مــورد  نیــز  عمــارت  ایــن  از  بازدیدکننــدگان  و  معمــاران  دیــدگاه  از 
گیرد. همان طورکه بیان شــد برای ســنجش  کنکاش قرار  تحقیق و 
متغیرها و شــاخص های تحقیق از ابزار پرسشــنامه محقق ساخته 
کــه متناســب بــا  و به صــورت ســواالت بســته اســتفاده شده اســت 
گزینه ای  سواالت نظرسنجی پرسشنامه از طیف لیکرت از نوع پنج 
گردید.  کاماًل مخالفم( اســتفاده  کامــاًل موافقم تا رتبــه 5=  )رتبــه۱= 
جهــت بررســی روایــی پرسشــنامه، روش منطقــی تعییــن روایــی 
کیفیت ســواالت از  کمیــت و  کــه در آن  مبتنــی بــر روایــی محتوایی 
نظر خبرگان و صاحب نظران در عرصه معماری و هنر مورد بررســی 
گردید و برای ســنجش پایایی آن از ضریب  قــرار می گیرد، اســتفاده 
که مقدار متوســط این ضریب برای  کرونباخ اســتفاده شــده  آلفای 
گفتنــی  تمامــی مولفه هــای پرسشــنامه حــدود ۰/8 بــوده اســت. 
اســت، بــا توجــه بــه زیاد بــودن جامعــه آمــاری و نامشــخص بودن 
تعــداد دقیــق آن و نیــز عــدم دسترســی بــه تمامــی بازدیدکنندگان 
از عمــارت مفخــم بجنورد بین ســال های انجام تحقیــق و البته به  
دالیلی همچون هزینه ســنگین پرسش از تک تک اعضای جامعه، 
زمان الزم و دستیابی به پاسخ های تکراری در این زمینه، از روش 
کــه به  نمونه گیــری احتمالــی ســاده اســتفاده شــد. بدیــن صــورت 
صــورت تصادفی از هریــک از بازدیدکنندگان از بنــای مورد مطالعه 
کلی با توجه  گردید. به طور  انتخاب و پرسشــنامه میان آنها توزیع 
گردشگران و نیز با درجه  به تعداد تخمینی تعداد بازدیدکنندگان و 
دقــت ۹۰ درصــدی، تعــداد 7۹ نفــر از آنها بــرای مطالعه و پاســخ به 
کوکران برای محاسبه حجم  پرسشنامه ها انتخاب شدند. از رابطه 

گردید؛ نمونه، مطابق فرمول ذیل استفاده 

در ادامــه روند پژوهش حاضر، به بررســی و مطالعه بخش های 
متشــکله عمارت مفخم و آیینه خانه آن پرداخته شده و در نهایت 
کلــی و بــارز معمــاری و تزیینات هنــری این عمارت  مشــخصه های 

بیان می گردد.

مکان یابی تحقیق

کنونی بجنورد در حدود ســال ۱۱۰۰ق/۱۶8۹م به وســیله  شــهر 
تولی خــان دّوم، یکــی از امیران ایل شــادلو بنا شــد و پس از آنکه در 
فتنه حســن خان ســاالر )۱۲۶۳ق/۱847م( به شــدت آسیب دید، 
بار دیگر به دســت فرزندان تولی خان مرمت شــد. به استناد متون 
تاریخــی در ســده های پنجــم تا هشــتم هجــری، بخش وســیعی از 
ناحیه بجنورد، مسکونی و آباد بوده  است )اعتمادالسلطنه،۱۳۶7، 
بجنــورد  منطقــه  تیمــوری،  و  مغــول  دوران  آغــاز  در  و۱7۶۰(.   ۶۱۱
نیــز مــورد آســیب ها و خســارات فراوانی واقع شــد. نتایج بررســی و 
پهنه بندی محوطه های باستانی نشان داده  است، نقاط باستانِی 

 

𝑛𝑛 =  𝑡𝑡2 (𝑝𝑝. 𝑞𝑞)
𝑑𝑑2  = 1.962 (0.5 ∗ 0.5) 

0.112 ≅ 79 
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شناسایی شــده، متعلــق بــه دوران میان ســنگی هــزاره چهــارم تــا 
کــه نقــش مهمی را در شــکل گیری  هــزاره اّول پیــش از میــالد بــوده 
ایفــا نموده انــد  اتــرک  اّولیــه در حاشــیه رودخانــه  زیســت گاه های 
گردشــگری خراســان  کل میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و  )اداره 
شمالی،۱۳۹۳، ۲-۳(. شهر بجنورد مرکز استان خراسان شمالی با 
کیلومتر مربع مســاحت اســت. عمارت دارالحکومه مفخم نیز،   ۳۶
در طول جغرافیایی 57 درجه و ۳۳ دقیقه و عرض جغرافیایی ۳7 

درجه و 48 دقیقه مستقر می باشد )قلی پور،۱۳77، ۱77(. 

پیشینه تاریخی عمارت دارالحکومه مفخم

عنــوان  بــه  مفخــم“،  دارالحکومــه  ”عمــارت  تاریخــی  بنــای 
بزرگ تریــن و شــاخص ترین اثــر معمــاری از دوره قاجار در خراســان 
که در شــمال شــرق شــهر بجنورد واقع اســت. بنای  شــمالی اســت 
معــروف آیینــه خانــه بــا بناهای دیگــری از جملــه عمــارت مفخم، 
که آنها  کاله فرنگــی و حوضخانــه، در باغ بزرگی قرار داشــته  عمــارت 
مجموعــه دارالحکومــه مفخم را تشــکیل داده اند. ایــن بنا در دهه 
۱۲5۰ خورشــیدی همزمــان بــا دوره حکومــت ناصرالدیــن شــاه به 
دستور یارمحمدخان شادلو معروف به سردار مفخم ساخته شده 
و بــه عنــوان فضــای اداری و دیوانی برای انجام دیدارهای رســمی 
ســردار مفخــم بــا رجــال سیاســی عهــد قاجــار و نیــز انجــام مراســم 
تشــریفات نظامــی و رایزنــی دربــاره مســائل سیاســی و اجتماعــی 
ســران ایــل مناطــق تحت حکومــت، مورد اســتفاده قــرار می گرفته 
است. عمارت مفخم، بنایی جهت سکونت خانواده بانی آن بوده 
کاله فرنگی  اســت )طالب زاده،۱۳8۶، ۲7-۲۹(. متاســفانه عمارت 
کامل نابود شــده اســت و در حال  بــر اثــر وقوع زلزله شــدید، به طور 
حاضــر تنهــا آیینه خانــه و عمــارت مفخــم آن به جــای مانده اســت 
)عالــی،۱۳۹۳، 48(. طراحــی نقشــه این بنا به دســت میرزا مهدی 
خانشــقاقی معروف به ممتحن الدوله از نخســتین معماران ایرانی 
کــه پــس از تحصیالت در مدرســه دارالفنــون از دانشــکده معماری 
غ التحصیل شــده بود، انجام شده است. این مجموعه  پاریس فار
تاریخی با شــماره ۱۱۶7 در فهرســت آثار مّلی به ثبت رســیده اســت 

)بهشتی و قیومی بیدهندی،۱۳8۹، ۶۱(.

کلی معماری و تزیینات بنا گی های  ویژ

عمارت مفخم، دو طبقه و ۳4 اتاق با دو تاالر بزرگ دارد. بیشتر 
تزیینــات عمــارت مفخم در نمــای جنوبی بنا تمرکز یافته و شــامل 
کاشــی کاری اســت. سرتاســر نمــای ضلــع جنوبــی، از بــاالی  انــواع 
ســتون های هشــت ضلعی ایــوان طبقه پاییــن تا زیر ســقف طبقه 
دّوم و حتی ساقه های ستون های ایوان فوقانی با کاشی کاری های 
کاشی های هفت رنگ و ابعاد خشتی تزیین شده  معرق، معقلی و 
کــه نقــوش به  اســت )طالــب زاده،۱۳8۶، ۳۳-۳5(. جالــب اســت 
کاشــی های هــر ســتون، لچکی هــا و قاب هــای روی هر  کار رفتــه در 
چشمه طاق در طبقه فوقانی، طرحی نو را عرضه می کند و از تکرار 

ح ها پرهیز شده، تا نمایی الوان و متنوع ایجاد شود. نقوش و طر
تزیینــات مربــوط بــه آیینــه، تنهــا در فضــای داخلــی عمــارت 
کــه عالوه بر  آیینه خانــه و آن هــم در تــاالر آیینه مشــاهده می شــود 
که با قطعات مدوالر و هندســی آیینه ایجاد شــده اند، در  تزییناتی 
این فضا مشاهده می شود و در زیر سقف این بنا، تصاویر تعدادی 
از سران قاجار نقاشی شده است. این تزیینات آیینه ای به صورت 
قاب هــای بزرگ آیینه ای به صورت مربع، مســتطیل و یا دایره ای، 
که این تزیینات خردتر آیینه ای  همــراه با تزیینات اطــراف آن بوده 
بــه صــورت مدول هــای مثلثــی، مربعــی و در مواردی هــم از ترکیب 
ح های شــبیه شمشــیر و  اشــکال اصلــی حاصــل می شــوند و به طر
جام تبدیل می گردند. در برخی قســمت ها این تزیینات برجســته 
ح هایــی  گرفته انــد و صورت هایــی از طر هســتند و از ســطح ارتفــاع 
اســت  بــه ذکــر  گلــدان و...، تداعــی می کننــد. الزم  و  نظیــر جــام 

گیاهی نیز به چشم می خورد.  ح های  طر
گچ  کار رفته در این بناها شــامل آجر، ماســه، آهک و  مصالح به 
بوده اســت. همچنین جهت رعایت اصول معماری، در زیرســازی 
و پــی این بنا، از ســنگ اســتفاده شــده و همچنین چــوب ارس به 
کار رفته  صــورت عمــودی و افقــی نیــز بــه منظور اســتحکام بنــا بــه 
گل کاری  اســت. آیینه خانه، توسط فضای سبز محدودی از جمله 
کل مجموعــه دارالحکومــه منفــک  از  پرچیــن،  و  احــداث چپــر  و 
می شده است. بنای فوق الذکر دارای پالنی آزاد بوده؛ رعایت نظام 
هندسی، وجود تقارن و الهام پذیری از معماری غرب در ساخت آن 

کاری تاالر.  تصویر۲- آیینه  تصویر 1- عمارت مفخم. 

کاوی معماری سنتی دوره قاجار در عمارت دارالحکومه مفخم بجنورد وا
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کاشی  به وضوح مشــاهده می گردد. در ساخت نمای آیینه خانه از 
در سه تکنیک هفت رنگ، معقلی و اسلیمی استفاده شده است. 
نقوش اســلیمی نیــز نگاره هایی برگرفته از مظاهر طبیعت هســتند 
ح شــده اند  کــه بــرای پرهیــز از شبیه ســازی )رقابــت بــا خالــق( طــر
)طالب زاده،۱۳8۶، 5۲-55(. درب ها از جنس چوب صندل بوده 
که  کــه بــا اســتخوان تزییــن شــده اند. ســقف ها مشــبک چوبی اند 
این خود از شــاخصه های معماری عصر قاجار محســوب می گردد. 
که شــیروانی آن قباًل از جنس ســفال و  ســقف بنا دو پوششــه بوده 
گالوانیزه است. در چهار نیمستون نمای شمالی  کنون از ورق  هم ا
که  آیینه خانه، دو نیم ســتون دارای یک تاج نیم دایره ای هســتند 
گلدســته را تداعی می کنند و دو نیم ســتون دیگــر، فاقد تاج  شــکل 
کاشی های فیروزه ای و الجوردی و نیز  هستند. این نیم ستون ها با 
کاشی های سیاه، سفید و زرد مزین شده اند. نیم ستون ها با خط 
کلمه محّمد )ص( به طور  که  معقلی بسیار زیبایی آراسته شده اند 
منّظــم در ایــن نیم ســتون ها از پایین به بــاال، ۱۲ مرتبه تکرار شــده 
کــه نیم ســتون ها به پایــه ای از ســنگ مرمر ختم می شــوند.  اســت 
در قســمت فوقانــی نمــای اصلــی، یــک تــاج نیــم دایرهــای وجــود 
که نســبت به دو تاج نیم دایره ای روی مناره ها بسیار بزرگ تر  دارد 
له  گل ال کاشــی با نقــش  اســت. در حاشــیه تــاج اصلــی، یک ردیف 
گون نصب شــده اســت.  به رنگ قرمز و آبی به صورت ســر باال و واژ
در قســمت داخلی این نیم دایره، یکســری نقوش اســلیمی بســیار 
زیبا مشاهده می گردد. در بخش میانی این نیم دایره، یک دایره با 
که نقش جدال بین شیر و اژدها در آن  زمینه الجوردی وجود دارد 
دیده می شــود، در فرهنگ باستانی ایران زمین، جدال بین شیر و 
اژدها، ســمبلی از جدال بین خیر و شــر بوده اســت. در این تصویر، 
گرفته، شــیر )ســمبل  که اژدها )ســمبل شــر( شــیر را در بر  در حالی 
گلوی اژدها، شــر را به آســتانه نابودی می کشــاند.  خیر( با فشــردن 
کنــار جــدال بیــن خیر و شــر، دو تفنــگ دار در حالی کــه به زمین  در 
زانــو زده انــد، محــل جدال بین شــیر و اژدها را نشــانه رفته اند. این 
که با هم در جنگند،  سربازان نیز خود می توانند نمادی از خیر و شر 
که درب ورودی را در  باشند. در زیر این قسمت، طاقی وجود دارد 
کاشی های این قســمت به رنگ زرد فیروزه ای  گرفته اســت.  میان 
و الجوردی می باشــد. پیشانی طاق با نقوش اسلیمی تزیین شده 
اســت )ســیدی زاده و عباســیان،۱۳7۲، ۱۰۳(. در قســمت زیریــن، 
کاله  گلــدان به صــورت قرینه و همین طور نقــش عمارت  نقــش دو 
فرنگی در طرفین این گلدان ها مشاهده می شود. در دو طرف درب 
ورودی، نقش دو ســرباز در حال نگهبانی از بنا به چشــم می خورد 
که حالت چشــم ها و طرز ایستادن سربازان، یادآور تابلو های تعزیه 
عصــر قاجــار می باشــد. در بخــش میانــی نمــا، یــک طــاق جناغــی 
که در قســمت میانی آن قرار دارد به نام طارمی و عّلت  وجود دارد 
بزرگ بــودن آن، تامیــن نور تاالر آیینه و ایجاد چشــم انداز مناســب 
بــه فضای بیرون می باشــد. تزیینات این طــاق، محراب گونه بوده 
و دو لچکــی بــا پس زمینــه زرد همــراه بــا نقــوش اســلیمی بــه رنــگ 
فیــروزه ای و الجــوردی می باشــد. همچنیــن بیــن قســمت فوقانی 
کاشــی هفــت رنــگ نصــب شــده اســت.  و میانــی نمــا، دو ردیــف 
که  کلی در معماری این دوران رســم بر این بوده اســت  به طور 

کاشی کاری  نام معمار و بانی بنا در قسمت باالی ورودی به صورت 
کتیبه ای  حک می شــده اســت. در این بنا هم قباًل در همین محل 
که محدوده حکومتی سردار مفخم و همین طور نام  وجود داشته 
که در دوران پهلوی، به دستور رضاشاه  بانی بنا در آن نقش بسته 
کاشــی کاری فعلی  کتیبــه از ســردر بنا جدا شــده و به جای آن  ایــن 
نصب شــده اســت. فضای فرورفته بین نیم ستون های ایوان یا به 
کاشــی های لوزی شــکل به رنگ های  عبارتی طاقدیس نیز بعضًا با 
ح زیبایی را در بنا ایجاد  زرد، ســفید، فیروزه ای و آبی مشــبک، طر
کرده انــد. در بخــش تحتانــی طاقدیس هــا، یک طاقچــه جناغی به 
ارتفاع ۲/۲۰ متر دارای پایه ای پوشــیده از ســنگ مرمر وجود دارد. 
کاشــی هفــت رنــگ، زرد و الجوردی  قســمت داخلــی ایــن طــاق با 
و حاشــیه ای به رنگ ســیاه تزیین شــده اســت. این عمــارت، تنها 
نمــادی از روح خــالق هنرمنــد ایرانــی اســت و تنهــا دســت توانای 
کاشــی کاری  هنرمنــد ایرانــی با اســتعانت از هنر معماری، نقاشــی، 
و آیینــه کاری، قــادر بــه خلــق چنیــن ترکیــب بدیعــی می باشــد. در 
واقــع با صیانت از آثار تاریخی، هنــر مردان و زنان ایرانی را محفوظ 
کشــور عزیزمان  کــه مظهر تمدن و فرهنگ مّلی  داشــته ایم. هنری 
از شــریعتی،  بــه نقــل  ایــران اســت )طالــب زاده، ۱۳8۶، 7۰-۶8، 
بــه عبــور خیابــان از میــان مجموعــه مفخــم و  بــا توجــه   .)۱۳45
که ایــن بنا در  تقسیم شــدن آن بــه دو قســمت، طبیعتــًا رابطــه ای 
کند، بســیار متفــاوت با این  گذشــته می توانســته بــا محیط برقــرار 
گذشــته ایــن بنا با  که در  ارتبــاط در امــروز می باشــد. زیــرا رابطه ای 
بــاغ اطــراف خود برقرار می کرده، بســیار مرتبط با محیط اطراف آن 
بــوده و در واقــع طراحــی بنــا و محیــط اطــراف آن همزمــان صورت 
می گرفته، ولی با توجه به خیابان کشی ها و جداشدن قسمت های 
گذشــته بسیار تقلیل  مختلف این مجموعه، این روابط نســبت به 
یافته و نیاز به احیای آن به شــدت احســاس می شود. روابط بنا با 
که عمارت  محیط در هر دو عمارت مشابه می باشد؛ با این تفاوت 
گلدســته ای آن می تواند  آیینه خانه، به دلیل داشــتن ســتون های 
گذشته،  کند. عالوه بر آن در  به عنوان یك نشانه شهری هم عمل 
آیینه خانه توسط فضای سبز محدودی از جمله گل کاری و احداث 
کل مجموعه دارالحکومه منفك می شــده اســت.  چپــر و پرچیــن از 

   بررسی زیبایی شناسی و هنری بنا

بررســی زیبایی شناســی و هنــری عناصر و اجــزای بناهای مورد 
نظر در دو سطح صورت می گیرد؛ 

1( از منظر معیارهای عملکردی
و  غربــی  شــرقی-  بنــا  کشــیدگی  بجنــورد،  مفخــم  عمــارت  در 
کــه  بــوده  جنوبــی  و  شــمالی  نمــای  در  آن  سراســری  ایوان هــای 
گرفته انــد. در طبقه  دریافــت دارنــده بهتریــن نور می باشــند، قــرار 
همکــف، برای ایجاد ســایه اندازی مناســب، به مــوازات ایوان ها از 
رواق استفاده شده و در جبهه های شرقی و غربی بنا به دلیل عدم 
گرفته شده  استفاده از نورهای نامطلوب، حداقل بازشوها در نظر 
است. در این بنا، سلسله مراتب ورودی و درك فضا نیز رعایت شده 
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است )تصاویر 4 و 5(. از طرفی سقف نیز به صورت دوپوسته بوده 
که بتواند هوا را در خود محبوس نگاه  که این امکان ایجاد می شود 
کند. ســقف این  دارد و بــه عنــوان یك عایق حرارتی مناســب عمل 
که متناســب بــا اقلیم آن خیلــی مرطوب و  عمــارت شــیروانی بوده 

گرفته شده است. نسبتًا پر باران می باشد، در نظر 
نمای اصلی آیینه خانه مفخم در شــمال اســت و مانند عمارت 
مفخــم، بیشــترین بازشــوهای آن در جبهه های شــمالی و جنوبی 
که دارای نور مناســبی  گرفته انــد. ایوان هــای آن رو به شــمال  قــرار 
گرفتــه شــده اســت. سلســله مراتــب ورودی آن  می باشــد، در نظــر 
به نســبت مناســب تر از عمارت مفخم اســت. زیرا دارای یك پیش 
ورودی اســت بــا فرمــی دعوت کننــده و در جلوخانــه آن، دو پیــش 
گرفته است.               کنج های طاقی شکل در دو سمت آن قرار  خان با 

  ۲( از منظر زیبایی شناسانه و نمادین
   معیارهــای زیبایی شناســانه عمــارت مفخــم بجنــورد را بایــد 
کــرد. قاعدتًا ایــن معیارها مطابق  در زمینــه تاریخــی قاجار بررســی 
که از آن جمله می توان به مواردی  نیازهای زمان خود بوده است 
کاشــی های  کشــیدگی بنا، اســتفاده از  مانند: اســتفاده از تقارن در 
کاربردن  رنگی و عمدتًا به رنگ های فیروزه ای، الجوردی و زرد، به 
کاشــی کاری بدنه ســتون ها، سرستون ها و  ســبك های متفاوت در 
همچنین در کاشی کاری طاق باالی رواق ها، اشاره نمود )تصویر 5(.

کــه از ۲ طبقــه بــه ابعــاد تقریبــی ۱۱ در ۱8  عمــارت آیینه خانــه 
متــر و بــه ارتفــاع حــدود ۱۰ متــر ســاخته شــده و در مجمــوع ۹ اتاق 
که تمــام دیوارها و  دارد، دارای تــاالری بــه ابعــاد ۳ در 8 متر اســت 
ســقف آن آیینه کاری شده اســت. به خاطر وجود همین تاالر، این 
بنــا را فرهنــگ و معمــاری ایرانی- اســالمی، به ویــژه دوره قاجاریه، 

گفتار ۱(. "آیینه خانه" نامیده اند )تاجبخش،۱۳8۳، 
کاشی های رنگی به رنگ های فیروزه ای، الجوردی  اســتفاده از 
گیاهــی و  و زرد و ســبز و صورتــی، اســتفاده از نقــش برجســته های 
کاشــی کاری )تصویر 8( و اســتفاده از آیینه کاری  انتزاعــی به صورت 
گی هــای بــارز آیینه خانــه به شــمار  در تــاالر آیینــه )تصویــر ۹(، از ویژ
می رود. در سقف آیینه خانه، تصاویر از سران قاجار دیده می شود. 
اســتفاده از این تصاویر و نیز تصویر شــیر )تصویر ۱۲(، نشــانی است 
از جایــگاه پراهمیــت سیاســی- حکومتــی بنــا و به ایــن دلیل برای 
تزیینات آن، تالش بســیاری شــده است. عالوه بر آن، چهار ستون 
گرفته است بعنوان نشانه  که در آن نمای شــمالی قرار  گلدســته ای 

شهری عمل می کرده است. 
بر روی این ســتون ها، نام محمد )ص( با رنگ مشــکی و زرد به 
صورت یك در میان نوشته شده است )تصویر ۱۱( و تصویر دو سرباز 
کاشــی کاری شــده در دو قسمت ورودی و بر دیواره رو به  به صورت 
نمــای ســکوی جلوخان قــرار دارد )تصویر ۱۲(. در ایــن عمارت، در 
کنار استفاده از رنگ زرد الجوردی و فیروزه ای، از ترکیب رنگ های 
ح هایی از  گلــدان و طر گل و  صورتــی و ســبز بــه صــورت نقش هــای 

میوه استفاده شده است )تصویر۱۳(.
 در این عمارت، از نمادهای بسیاری استفاده شده است؛ مانند 
مناظــر و عمارت هــای اروپایــی در دو قســمت قاب هــای پنجره هــا 
کاشــی کاری های پیشــانی بنا با  و نیــز نقــش جنــگ شــیر و اژدهــا در 
که میان دو ستون مرتفع تر میانی  دالبرهای اطراف آن )تصویر ۱4(، 

تصاویر 3و4- پالن طبقه همکف و اّول عمارت مفخم. 

کاشی کاری های عمارت مفخم.  تصویر 5- 

تصاویر ۷- پالن طبقه اول آیینه خانه. تصاویر 6- پالن طبقه همکف آیینه خانه. 

کاوی معماری سنتی دوره قاجار در عمارت دارالحکومه مفخم بجنورد وا
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گرفته انــد. عالوه بر این نمادها، موارد تزیینی دیگری به چشــم  قــرار 
کــه عــالوه بر  می خــورد؛ ماننــد نورگیرهــای مشــبك فیــروزه ای رنــگ 
ایجاد امکان دیدن و دیده نشــدن، با نورپردازی زیبای ایجادشــده 
آن در ســاعات مختلــف روز، یــك فضای بینابین ایجــاد می کنند. در 
کنج های طاقی شکل باالی سکوهای دو طرف ورودی نیز، از ترکیب 
کاشی های مشکی و زرد استفاده شده است. عالوه بر تزیینات  رنگ 
خارجــی بنــا، در طاق هــای موجــود در داخــل بنــا از ترکیــب رنــگ 
فیروزه ای و زرد و نقش های مناظر و عمارت های غیرایرانی استفاده 
شــده اســت. در نمای ورودی نیــز، تزیینات پشــت بغل های طبقه 

اّول و دّوم قابل توجه است )حسین یزدی،۱۳۹۳، ۲-۱(.

کاشی کاری ها.  گیاهی در  تصویر 8- نقوش 

کاشی های صورتی و سبز. تصویر13- ترکیب 

تصویر 14- نقش جنگ شیر و اژدها. 

کاشی کاری ها. تصویر 10- نقش شیر در  کاری در تاالر آیینه.  تصویر 9- آیینه 

تصویر1۲- نقش سرباز در دوطرف ورودی بنا.تصویر11- نام محمد )ص( با رنگ مشکی و زرد.

هنر و معماری ایرانی در دوره قاجاریه، متأثر از جریانات نوگرایی 
گاه متفاوت تری به خود پیدا  و تحوالت تجددگرایی، جلوه بارزتر و 
که نتیجه آن، دستاوردهای عصر مدرنیته غرب، هر چه بیشتر  کرد 
کالبــد و روح معماری زمانه شــهر از جمله ابنیه و عمارت های  وارد 
که بــا نگاهی به تاریــخ معماری ایران  آن شــد. این در حالی اســت 
که در شــکل گیری معمــاری قاجار عوامــل متعدد  معلــوم می گــردد 
داخلی )منظور عوامل برگرفته از معماری سنتی ایرانی به خصوص 
معمــاری  از  برگرفتــه  عوامــل  )منظــور  خارجــی  و  صفویــه(  دوران 
کشورهای اروپا و روسیه( دخیل بوده اند.  کشــورهای غربی به ویژه 
در اواخر دوران قاجاریه حضور معماری غرب در فضاها و در تمامی 

نتیجه

که به لحاظ شــکل ظاهری و فرم بنا با  بخش های ســاختمان ها - 
دیگر ابنیه ســنتی و مرســوم ایرانی متفاوت بود - بیشــتر به چشــم 
که، در اواخــر دوران قاجار اســتفاده از مواد و  می خــورد. بــه طوری 
که در اروپــا رایج بود، جایــگاه ویــژه ای در معماری  مصالــح جدیــد 
کــرد. بعنــوان نمونــه، در زمینــه تزیینــات معمــاری  ایرانــی پیــدا 
گچ بری و  نمــای داخلــی بناهــا، در اوایل دوران قاجــار اســتفاده از 
کاشــی کاری در نماهــای داخلی بناها مشــهود اســت، اما بــا عبور از 
ایــن دوره بــه ویــژه با ورود بــه دوران پهلــوی، اســتفاده از تزیینات 

کاهش پیدا می کند.  پیچیده در فضاسازی داخلی 
در ایــن میان، معماری خانه های بجنورد و به تبع آن، معماری 
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مولفه های معماری دوره قاجار
آزمون و سطح معناداری اثرات معماری قاجار بر عمارت

MeanChi-SquareSig)نتیجه )وجود اثر

کاشی های خشتی هفت رنگ بلی۱/7۲۲۱/44۳۰/۰۰۰استفاده از رنگ قرمز )ارغوانی( در 

بلی۲/۰۹44/5۳۲۰/۰۰۰استفاده از پنجره های عمودی مشبک رنگی به نام ُارسی

کارت پستالی کاری و وجود معماری  بلی۱/۶8۳8/۶۰8۰/۰۰۰عناصر تزیینی، نما

کی از عظمت و قدرت که حا بلی۲/۱۹۳۶/۱77۰/۰۰۰بناها به شکل مرتفع 

کاشی کاری گل لندنی در  بلی۲/4۱۲۰/۰7۶۰/۰۰۰استفاده از نقش 

تاحدودی۲/5۹۱4/۹۲4۰/۰۰۲ایجاد ایوان های عظیم و مرتفع در ورودی ها

کاخ ها کنار بام  کنگره های  خیر4/۱۶۲/848۰/۰۹۱استفاده از 

بلی۱/7۳۱7/۳۲۹۰/۰۰۰مرکزیت بنا با ستون ها و سرستون ها

تاحدودی۲/857/845۰/۰4۹استفاده از مصالح نوظهور مانند سنگ، سیمان و...

بلی۱/۶544/۱5۲۰/۰۰۰ایجاد پلکان در محور اصلی

بلی۱/۶۶4۰/58۲۰/۰۰۰تبدیل سه دری ها به دو دری ها

بلی۲/4۶۲۶/۲۲8۰/۰۰۰رعایت سلسله مراتب

خیر۳/7۰۳/۶58۰/۰5۶تزئینات درونی ریز فضاها و داخلی بنا

بلی۱/۶۶4۰/58۲۰/۰۰۰وجود سقف شیروانی در بام بنا

بلی۲/4۹۲۰/۳۹۲۰/۰۰۰درون گرایی

که  عمارت دارالحکومه مفخم بجنورد، همانند دیگر شهرهای بزرگ 
کهن ایرانی  تــا آن زمان تحت تأثیر اصول، ســبک و ســیاق معمــاری 
کالبــدی و محتوای زیباشناســی ســنتی و  بــود، آرام آرام از فرم هــای 
گفتنی  گرفت.  بومــی خــود دور شــد و ظاهری نســبتًا غربی به خــود 
اســت، در ایران این تغییرات بر اثر ســطحی نگری، تقلید و شیفتگی 
حــکام و اشــراف جامعــه )عوامــل داخلــی( و همچنیــن فشــارها و 
کاماًل برون زا و  کشــورهای غربی )عوامل خارجــی( به صورت  تأثیرات 
که در اینجا مطرح  گردید و پرســش نهایی  گاه غیراختیاری تحمیل 
که: آیا معماری قاجار با توجه به موقعیت زمانی  می شود این است 
کردن شرایط  خاص خود توانسته است وظیفه خود را درباره فراهم 
که دوره  کنیــم  کنــد؟. توجه  پدیــد آمــدن معماری مــدرن ایران ایفا 
کــه پایه های معماری مــدرن در اروپا  قاجــار مصادف با زمانی اســت 
گشت  نهادینه شــد و برخی بناهای شاخص معماری مدرن پدیدار 
که بتواند معماری مدرن ایران را پایه  ولی در ایران، تحولی اساســی 
کند، نمی توان در معماری دوره قاجار یافت و شاید این یکی  گذاری 

از اساسی ترین مسائل تاریخ هنر و معماری ایران دوره قاجار باشد. 
حضــور نمادهــای غربی در معماری قاجــار در آغاز با جلــوه هایی در 
نمــای بناها شــروع شــد و پــس از آن در طی چندین دهــه به تدریج 
فــن ساختمان ســازی و زودتــر از آن طراحــی فضــا را متاثــر ســاخت. 
کاربــرد نیــم دایــره و هاللی شــکل با ســتون های هم ردیف با ســطح 
کید بصری بر باالی محور عمودی  نمای خارجی بنا، ایجاد عنصر تا
باالی ســاختمان و یا ســردر، حذف عناصر ســنتی و جایگزین کردن 
نمونه های مشابه تزیینی و عاریتی ترکیبی جدید از معماری سنتی و 

گرفته شده از بیگانه را به وجود آورده است. نشانه های به کار 
نتایج جدول ۱، در خصوص میزان اثرگذاری معماری دوره قاجار 
بــر ویژگی هــا و مولفه هــای معمــاری عمــارت مفخم نشــان می دهد 
که  کــه مجموع میانگیــن وزنی پاســخ های داده شــده، ۲/۳۳ بوده 
کنید به  بــا توجــه به امتیازبنــدی )رتبه بندی( طیف لیکــرت )رجوع 
کــی از اثرپذیــری ایــن عمــارت از معمــاری  بحــث روش تحقیــق( حا
کلی این بررسی ها  ســنتی دوره قاجار می باشــد. به طوری که، نتایج 

گی ها و مولفه های معماری عمارت مفخم. جدول 1- بررسی میزان اثرگذاری معماری دوره قاجار بر ویژ

کاوی معماری سنتی دوره قاجار در عمارت دارالحکومه مفخم بجنورد وا
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کــه مولفه هــا و آرایه های ماننــد اســتفاده از رنگ ها  نشــان می دهــد 
کاری و وجود معماری  کاشی های خشتی هفت رنگ، نما خاص در 
کارت پستالی، مرکزیت بنا با ستون ها و سرستون ها، ایجاد پلکان در 
محور اصلی، تبدیل دو- دری ها به سه-  دری ها، درون گرایی و...، 
بیشــترین نمــود عینــی از تاثیرپذیری آنهــا از معمــاری دوره قاجاریه 
کاخ ها و  کنار بــام  کنگره های  بــوده و مولفه هایــی چــون اســتفاده از 
کمترین نمود عینی از تاثیرپذیری  تزیینات درونی و داخلی بنا و...، 
آنهــا از هنــر و معماری این دوره می باشــد. همچنیــن، نتایج آزمون 
که معماری ســنتی  کی از آن اســت  کای اســکوئر نیز حا ناپارامتریــک 
کثــر مولفه هایی نظیر  کارکردی بنا، بر ا دوره قاجــار در بخــش عمدتًا 
درون گرایــی، مرکزیــت بنــا با ســتون ها و سرســتون ها، ایجــاد پلکان 
در محــور اصلی و...، تا ســطح ۹۹ درصد تاثیر مســتقیم و معناداری 
کــه ایــن مــورد در خصــوص مولفه هایــی ماننــد اســتفاده از  داشــته 
کاخ ها و تزیینات درونی ریز فضاها و داخلی بنا،  کنار بام  کنگره های 

که باید، تاثیراث خاصی نداشته است. آنچنان 
نتایــج جدول ۲، در خصوص میــزان اثرگذاری مولفه های تزیینی 
معمــاری ســنتی عصــر قاجاریه بــر مولفه هــای زیباشــناختی عمارت 
مفخم نشان می دهد که مجموع میانگین وزنی پاسخ های داده شده 
کی از  که با توجه به رتبه بنــدی طیف لیکرت، حا حــدود ۲/۳4 بــوده 
اثرپذیــری عناصر تزیینی این عمــارت از آرایه ها و مولفه های تزیینی و 
کلی این بررســی ها  هنــری دوره قاجــار می باشــد. به طوری که، نتایج 
کاشــی های منقوش  که آرایه های نظیــر بهره گیری از  نشــان می دهــد 
کهن، استفاده از آجر تزیینی قالبی و تراش شده،  با نقوش اســاطیری 
کاشــی کاری هفت رنگ و...، بیشــترین نمود عینی از تاثیرپذیری آنها 

مولفه های معماری دوره قاجار
آزمون و سطح معناداری اثرات معماری قاجار بر عمارت

MeanChi-SquareSig)نتیجه )وجود اثر

کهن و درباری کاشی منقوش با نقوش اساطیری  بلی۲/۱۳۲۱/747۰/۰۰۰استفاده از 

بلی۲/۱8۱۲/8۶۱۰/۰۰۲استفاده از آجر تزیینی قالبی و تراش مخصوص دوره قاجار

بلی۱/۹7۳4/7۳4۰/۰۰۰کاشی کاری هفت رنگ و لعاب های رنگارنگ

بلی۱/8۰۲4/7۰۹۰/۰۰۰رنگ مسلط بنا با رنگ های زرد و نارنجی

بلی۲/۳4۲4/48۱۰/۰۰۰استفاده از آرایه های چوبی در تزیینات

کاشی کاری گچ بری و  بلی۲/۶۱4۳/848۰/۰۰۰نمای داخلی 

خیر۳/78۶/557۰/۰۳8استفاده از تزیینات آیینه کاری در ریزفضاها

کاری بلی۱/۹۰4۱/7۲۲۰/۰۰۰نقاشی های لندن 

کاربندی بلی۲/4۶4۹/۶58۰/۰۰۰رسمی بندی و 

بلی۲/۲8۱۳/4۶8۰/۰۰۱شیشه های رنگی

از هنــر و معمــاری دوره قاجاریــه بــوده و مولفه هایی چون اســتفاده از 
کاربنــدی و...، کمترین  تزیینــات آیینــه کاری در ریزفضاها، گچ بری و 
نمود عینی از تاثیرپذیری آنها از هنر دوره یاد شــده می باشد. عالوه بر 
کی از آن است که هنر  این، نتایج آزمون ناپارامتریک کای اسکوئر نیز حا
کثر  و معماری دوره قاجار در بخش عمدتًا تزیینی و زیباشناسی بنا، بر  ا
مولفه های فوق الذکر در جدول ۲، تا سطح ۹۹ درصد تاثیر مستقیم و 
که این مورد در خصوص مولفه استفاده از تزیینات  معناداری داشته 
آیینه کاری در ریز فضاها، با توجه به مقادیر میانگین وزنی باالی ســه 
کمترین تاثیرگذاری( و نیز مقدار معناداری آزمون، همانند  )به سمت 

دیگر آرایه های هنری عمارت، تاثیر خاصی نداشته است.
اثرگــذاری  میــزان  خصــوص  در   ،۳ جــدول  نتایــج  همچنیــن، 
کارکــردی و هنری  ویژگی هــای ابنیــه مســکونی دوره قاجــار بــر عناصر 
که مجموع میانگین وزنی پاسخ های  عمارت مفخم بیانگر آن اســت 
گویه ها بر اســاس  که بــا توجه به امتیازبندی  داده شــده ۲/5۹ بــوده 
کی از اثرپذیری نسبی این عمارت از معماری سنتی  طیف لیکرت، حا
دوره قاجــار می باشــد. به طوری کــه، نتایج کلی این بررســی ها نشــان 
کارکــردی و هنــری ماننــد پالن هــای کشــیده در  کــه عناصــر  می دهــد 
امتداد بنا، سقف های شیب دار و به صورت شیروانی، محوطه سازی 
به ســبک اروپایی و...، بیشــترین مصادیق عینی و بارز از تاثیرپذیری 
ایــن مولفه هــا از ویژگی هــای ابنیــه مســکونی ســاخته شــده در دوره 
قاجاریــه بــوده و مولفه هایــی ماننــد ایجــاد زیرزمیــن، حوض خانــه و 
بادگیر، ایجاد آیینه های قدیمی با گچ بری های ظریف، کمترین نمود 
عینی از تاثیرپذیری این موارد از ویژگی های یادشــده اخیر می باشــد. 
کی از آن است  همچنین، نتایج آزمون ناپارامتریک کای اسکوئر نیز حا

جدول ۲- بررسی میزان اثرگذاری مولفه های تزیینی )زیباشناسی( دوره قاجار بر تزیینات عمارت مفخم.
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کارکردی و هنری عمارت مفخم. گی های ابنیه مسکونی دوره قاجار بر عناصر  جدول 3- بررسی میزان اثرگذاری ویژ

که ســبک و مشــخصات معماری بناهای مســکونی دوره قاجار در هر 
کارکردی و هنری بنا، بر برخی از مولفه های عمارت مفخم  دو بخــش 
بجنورد نظیر ایجاد محوطه با ســبک و ســیاق انگلیســی و فرانســوی 
کشیده در امتداد بنا،  به همراه سطوح وســیع چمن کاری، پالن های 
ایجاد چشم انداز وسیع توسط پنجره ها و...، تا سطح ۹۹ درصد اثرات 
معنی داری داشته، در حالی که این اثربخشی در خصوص مولفه هایی 
مانند احداث زیرزمین )حوض خانه(  با طرح های زیبا و پوشش های 
طاق ضربی کار شده با  آجر، توجه به آیینه های قدیمی با گچ بری های 
ظریف و نیز رواج بادگیر برای خنک کردن درون فضاها، عدم معناداری 
و بی توجهی به این مقوالت را نشان می دهد. همان طور که جزییات 
عمــارت دارالحکومه مفخــم در دو بنای عمارت مفخــم و آیینه خانه 
کامــاًل با مشــخصه ها و تعاریــف معماری  بررســی شــد، ایــن ویژگی ها 
سنتی قاجار مطابقت و عینیت دارد؛ هر چند تاثیراتی از معماری غرب 
این بنا را دربرگرفته، لیکن با اصل و ریشه معماری سنتی ترکیب شده 

است و با روش سنتی و تجربی اجرا گردیده است.

کالم آنکــه، معمــاری قاجــار بــه حــق، اصــول، مبانی و     خالصــه 
الگوهای قدیِم معماری ایران را در کنار معماری غربی ارتقا بخشید و 
نوآوری هایی از نظر فضا به وجود آورد. لیکن، به نظر می رسد، قوت 
الزم خلق یک معماری نوین را نداشت. در واقع در این دوره با توجه 
به نفوذ معماری غربی در ایران معماران ما آن را در مبانی و الگوهای 
معماری سنتی خودمان غرق کردند ولی از تلفیق این دو نتوانستند 
ســبک یــا الگویــی جدیــد رو به جلــو بســازند. همچنیــن یافته های 
گاهی به  گرچه معماری دوره قاجاریه  که ا کی از آن است  تحقیق حا
تأثیر از معماری غربی، مانند استفاده از آهن گالوانیزه روی پوشش ها، 
قوس های تزیینی خاص و ...، بوده لیکن معماری ابنیه این دوران 
کان بــر اســاس اصــول معمــاری ایرانــی- اســالمی ماننــد اصــل  کمــا
کاشــی کاری هفت رنگ  درون گرایــی، محرمیــت، تزیینات آجرکاری، 
زیرزمین هــا،  ســاخت  و...،  سرســتون ها  گچ بری هــای  معــرق،  و 
کــه جملگــی می تــوان  حوض خانه هــا و ارســی ها و... اســتوار بــوده 
از بارزتریــن مشــخصه های معمــاری ابنیــه دوره قاجاریــه دانســت.

مولفه های معماری خانه های مسکونی دوره قاجار
آزمون و سطح معناداری اثرات معماری قاجار بر عمارت

MeanChi-SquareSig)نتیجه )وجود اثر

کوچک واقع در اطراف آن خیر۳/۹5۹/44۳۰/۰۰۹اتاق مرکزی با اتاق های 

بلی۱/8۹48/۰۲5۰/۰۰۰تبدیل سه دری به دو دری و وارد شدن نور مستقیم به داخل بنا

بلی۲/۱۹5۱/۶7۱۰/۰۰۰محوطه سازی انگلیسی و فرانسوی با سطوح وسیع چمن کاری

ح های زیبا و پوشش های ضربی آجری خیر۳/۹۹۰/۳۱۶۰/574ایجاد زیرزمین )حوض خانه(  با طر

بلی- پایه ستون مرمر۲/48۳5/۲۲۶۰/۰۰۰ستون ها و سرستون های مرمرین به سبک اروپائی

گچ بری های پرکار و ظریف خیر۳/7۳۰/۱۱4۰/7۳۶ایجاد آیینه های قدیمی با 

بلی- در محوطه۱/8۰۱۱/۳4۲۰/۰۰۳حوضچه ها و حوض های مربع مستطیل

بلی۱/7۰۱7/4۱8۰/۰۰۰ایجاد پلکان دو طرفه در محور اصلی بنا

تاحدودی۲/7۲4۱/75۹۰/۰۰۰نقاشی دیواری با موضوعات مختلف

بلی۲/۱5۶۰/8۹۹۰/۰۰۰ایجاد چشم انداز وسیع توسط پنجره ها

گشایش فضاها بیشتر بلی۱/۹۹۳7/544۰/۰۰۰تنوع، سبکی و 

بلی۲/۲۹۱5/۳۶7۰/۰۰۰ایجاد سرستون ها و ستون ها درهای ورودی 

کردن درون فضاها خیر4/57۱/5۳۲۰/۲۱۶رواج بادگیر برای خنک 

بلی۱/8۱54/4۰5۰/۰۰۰سقف های شیب دار و به صورت شیروانی

بلی۲/4444/۳۹۲۰/۰۰۰آذین بندی فضاهای داخل

کشیده در امتداد بنا بلی۱/75۲7/44۳۰/۰۰۰پالن های 

تاحدودی۲/۹45۱/۳8۰۰/۰۰۰ایوان های بلند و وسیع 

کاوی معماری سنتی دوره قاجار در عمارت دارالحکومه مفخم بجنورد وا
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