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 قاجارخانه های دوره و تفاوت ویژگی 

 )نمونه موردی خانه کلبادی و خانه سردار جلیل ساری (

 
 2قاراخانی* ، علیرضا 1*سمانه احسانی

 Sepideh.ehsani@gmail.com  دانشجو کارشناسی ارشد مرمت و احیای بناهای تاریخی، دانشگاه آزاد اسالمی سوادکوه.1

 Alireza_gharakhany@yahoo.comسوادکوه   اسالمی آزاد عضو هیئت علمی گروه معماری، دانشگاه.2

 

 

 

 چكیده
بدستور  قاجار عمارت منوچهر خان کلبادی واقع در محله ی آب انبار نو حدود یكصد و چهل سال پیش در اواخر دوره

به عنوان  2148ت با شماره ثب 1377سردار جلیلی از امراء ارتش وقت ساخته شده است . این اثر در تاریخ نهم آبان 

 . ده استشیكی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است . در حال حاضر این بنا به موزه شهرستان ساری تبدیل 

یمی حظات اقلایت مالاز معماری خانه های دوره ی قاجاری بوده که با رع معماری این عمارت و خانه سردار جلیلی متاثر

 وسه طبقه  ر دو وو دیارشی دارای دو بخش اندرونی و بیرونی می باشند. بنای اصلی این دو عمارت در بخش اندرونی د

یباترین زم از ه دویک زیرزمین احداث شده و هر طبقه دارای یک شاه نشین و اتاقهای دو طرفه است . شاه نشین طبق

معماری  اجزای اتاقهای این عمارت است و جای جای آن یادآمد شیوه هنرهای تزئینی دوره قاجاری است . ویژگی های

سی ها ه ها و اری پنجراین عمارت نظری اتاق ها ، حجره ها ، شاه نشین ، حمام  ، اصطبل ، حیاط و هنر بكار رفته بر رو

ز اونی خدمه حد مسكر نوع خود بی نظیر است . با گذشت زمان آشپزخانه و بخشهایی از واو تزئین آنها با شیشه رنگی د

 بین رفته و هم اکنون بناهای نوساز جایگزین آن گردیده است .

ال و چوب ه و سفمصالح ساختمانی همانند اکثر ساختمان های دوره ی قاجار از مصالح گل ، آهک ، لویی ، سنگ ، شیش

ر این توصیفی د بصورت ووش کتابخانه ای بوده و اکثر موضوعات از افراد آشنا به این بنا اقتباص شده و ... ساخته شده ر

 قالب اراده گردیده است .

ایع هنگی و صنراث فرافرادی که سعی در شناخت و شناساندن تبرستان نمودند که بیشتر این افراد از کارکنان سازمان می

 دستی استان مازندران بودند .

 
 

 لطان .سخانه کلبادی ، ساری , معماری قاجار ، خانه سردار جلیل ، هژبر  های کلیدی:ژهوا
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 مقدمه
 یرا شهر درکرد ز یكی از ویژگی های شهر پویایی آ ن می باشد یعنی هیچگاه شكل تمام شده ای برای شهر نمی توان تعریف

 ال می توانحا این بو ... همواره در حال دگرگون می باشد .  فرآیند توسعه برای انطباق خود با شرایط محیطی ، اقتصادی

ی ترین ز قدیمامقاطعی از تاریخ شكل گیری شهر را که دارای پایداری نسبی می باشد تعریف نمود . شهر تاریخی ساری 

، سیاسی  اییافیروزهای پیدایش خود به عنوان ایلت شناخته شده است . انتخاب جایگاه آن از طرفی به سبب موقعیت جغر

واری با له همجیعنی مرکزیت آن نسبت به بقیه زیر حوزه های حكومتی بوده و از طرفی دیگر شرایط طبیعی مساعد از جم

 ه است .د نمودرودخانه تجن وحاصلخیزی جلگه های میان کوه البرز و دریای مازندران فرصت مناسبی را برای شهر ایجا

ب و رق و غرشعوامل ذکر شده یعنی ضرورت دسترسی به زیر حوزههای حكومتی در ساختار الگوی اولیه شهر نیزمتكی بر 

در محل  ای شهرهکرانههای البرز و دریای مازندران دو محور متقاطع ارتباطی اصلی شكل میگیرد و کانون اصلی فعالیت 

 فروازه گرگان ، دروازه بابل ، دلعه فئودالی )قرن هشتم هجری (چهار دروازه شهر ق -تقاطع بوجود می آید . با تشكیل شهر 

 دروازه دریا و دروازه کهستان نیز بر پا می شود .

 تاریخچه -1

 ه های دوران قاجار :تاریخچه خان -1-1
شد و  گرگونیدر دوران قاجار ، نظام کهن زیست تحت تاثیر عواملی که بیشتر خاستگاه جهانی داشت دستخوش تحول و د

 ری ساسله مراتب خاص پدیدار گردید .جنبه های نوینی از زندگی شه

ستاد الف نظام ات بر خدر این دوره برای اولین بار در ایران ساختمان سازی با تهیه نقشه مرسوم شد . همچنین طراحی و ساخ

 شاگردی به فرد واگذار گردید و تدریس معماری با حضور معلمان اروپایی در دارالفنون برقرار  شد .

 علت افزایشبدوره  ا معماری خانه های مسكونی نامیده اند . چرا که بیشترین ساخت و سازها در اینمعماری دوره قاجار ر

ه ساز بهمرا وساخت  جمعیتی شهرنشین معطوف به ایجاد سرپناه و خانه برای مردم مهاجر و تازه وارد به شهر گردید . کثرت

 د .در نظام فضایی و ساختاری خانه ها بو شرایط نامساعد اقتصادی مانع از پویایی و ایجاد تحول چشمگیر

 این خانه ها ی شد .خانه های عوام بر طبق همان بافت محله ای و در تبعیت از ضوابط الگوی متداول خانه ایرانی ساخته م

 ی شد .دارای حیاط مرکزی ، اتاقهای سه دری با ارسی بود و فضاهای ورودی نیز شامل هشتی و داالن دهلیزی م

 )ه می شد . ی ساختان تنها خانه های اشراف و طبقات مفرح در محالت خوب شهر مشابه با کاخها و عمارتهای سنتدر این می

 آرشیو میراث فرهنگی (

 

 تزئینات : -1-2
ل کوچک و مستطی انگلیسی و فرانسوی با سطوح وسیع ، چمن کاری ، درختان زینتی و بوته ای ، حوضچه ها و حوضهای مربع

 ی باغچه ها و خطوط کلی محوطه سازی که تا حدی از حالت محوری خارج گردیده است .بزرگ ، گل کار

 یین نامه های قدیمی با گچ بری های پر کار و ظریفآ -داخلی  آذین بندی فضاهای -

 ستونها و سر ستونهای مرمرین به سبک اروپایی -

ر که تمام چهره پردازی ها ، نگارگری ها و مناظختلف از قبیل وقایع تاریخی مهم ، نقاشیهای دیواری با موضوعات م -

 سطوحداخلی دیوارها را پوشانده است.

 ساختمان مجموعه های مرمرین و مفرغی در داخل و خارج -

 ارسی و شیشه های رنگی -

 مرزها ، صندلیها و مبلها محوطه سازی و خارجی با استفاده از -
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 لبدی فضاها:ویژگیهای کا -1-3
 است . در امتدانما ، برجكهایی که در یک طرف یا طرفین بنا قرار گرفتهپالنهای کشیده  -

 ایوانهای وسیع در جلوی ساختمان -

 تاالرها و سرسره های بزرگ همراه پله های مرکزی -

 بخاریهای دیواری ،شیروانی ها و سقفهای سبک -

 نمای ساختمان ع بوسیله پنجره ها و نورگیرهای کوچک و بزرگ درایجاد چشم اندازهای وسی -

ی اشد . در پی می ببطور کلی سبک معماری در این دوره تلفیقی از خانه های سنتی ایران به همراه برخی از نماهای فرهنگ

را به  ای خودتحول سبک معماری در احداث خانه ها ، کم کم اصلی ترین مفهوم فكری و کالبدی معماری )درونگرایی( ج

 (1389پیرنیا ، ید . )دا می دهد که نمونه های متعددی از آنرا در تهران آن زمان می توان )برونگرایی( در شكلگیری خانه ه

 

 موقعیت عمارت کلبادی -2

 :موقعیت شهری -2-1
جتماعی یهای اشهر ساری براساس بررسی ها میتوان به چندین حوزه ی مختلف تقسیم کرد که هر یک از آنان دارای ویژگ

و  ز اتوبوسهااسیاری اعت که در مرکز ساری قرار دارد نقطه آغازین و یا نقطه پایانی مسیر بخاص خود می باشند . میدان س

ل تجن قرار پشهدا ( و  میدان تاکسی ها است . این میدان در میانه راه میدان امام به دروازه بابل و از آنجا به دروازه گرگان )

 ند . عمارتهن دارانی و قدیم شهر محسوب می شوند که بافتی کدارد . محله ها ، اطراف میدان ساعت جزء  محله های باست

 کلبادی نیز در بافت قدیم شهر ساری و در محله ی آب انبار نو قرار دارد.

 ر واقع نقشدارد . داین بافت و محله بنوعی هسته ی مرکزی شهر ساری را شامل می شود که اثار تاریخی متعددی در آ قرار 

هر در ادگان شپتجاری و اداری شهر ساری خالصه می شود . همچنین پارک قدیمی سبزه میدان و این محله بیشتر در بخش 

 ری و اداریظر تجاناین هسته قرار دارند که توجه خاصی در شهر به آن معطوف است چه از نظر تاریخی و باستانی و چه از 

 ه ساری نمایش داده می شود.چرا که جزء هسته ی اولیه شهر محسوب می شود . موقعیت شهری آن در نقش

 

 ه ای و محله ای :موقعیت منطق -2-2
ر بناهای . اکث عمارت منوچهر خان کلبادی در محل آب انبار نو قرار دارد که جزو محله های قدیمی شهر ساری می باشد

ازار منطقه و ب انهای اینداری شهر حول خیابا -تاریخی این شهر در محدوده ی این محله قرار دارند . فعالیتهای عمده تجاری 

طقه از % جمعیت کل شهر است . این من7% مساحت کل شهر و جمعیت آن 4/5نرگسیه صورت می گیرد . مساحت منطقه 

که  ن می باشندارمنداکمناطق شلوغ و پر رفت و آمد شهر ساری می باشد ، ساکنان این منطقه بیشتر شامل کسبه ، بازاریان و 

 د . ساختمانهای قدیمی و تا دو طبقه بیشتر در این منطقه وجود دارند .اقشار میانی جامعه هستن

 -ن منزل اخوتیا -مصطفی خان  مدرسه علمیه - خانه کلبادی -بناهای تاریخی موجود در منطقه قدیمیه ساری ، آب انبار نو 

سجد جامع و م -نزل سردار جلیل م -مامزاده زین العابدین )ع( ا -مامزاده یحیی )ع( ا -ب انبار میرزامهدی آ -خانه فاضلی 

 ساختمان دارایی می باشند .

 اریخچه خانه کلبادی :ت -2-3
 ت ساخته شدرتش وقعمارت کلبادی واقع در محله ی آب انبار نو حدود یكصد و سی سال پیش بدستور سردار جلیل از امراء ا

ند وی را به فرز ار بنار نصرت در جوانی فوت شد و سردو بنام فرزند بزرگش امیر نصرت شكوه نظام به امیریه معروف شد . امی

 منوچهر خان بخشید .

 1362ال سود در بمنوچهر خان کلبادی که بعدها از مالکین منطقه و زمان  نیز نماینده مردم ساری در مجلس سورای ملی 

 ت .در اختیار سازمان میراث فرهنگی قرار گرف 1370دارفانی را وداع گفت و این بنا در سال 
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سبک معماری این ساختمان از تكایای دوره ی قاجاری برگرفته شده و دو بخش اندرونی و بیرونی دارد . بنای اصلی این 

 عمارت در بخش اندرونی در دو طبقه و یک زیرزمین احداث شده و هر طبقه دارای یک شاه نشین و اتاقهای دو طرفه است .

ت قاجاری اس ی دورهن عمارت است و جای جای آ یادآمد شیوه های هنرهای تزئینشاهنشین طبقه دوم از زیباترین اتاقهای ای

 . مصالح ساختمانی این بنا شامل چوب و آجر و بام آن بصورت شیروانی و سفال پوش می باشد .

طقه یم منمی اقرای بوآنچه در مورد معماری حاکم بر بنا می توان گفت این است که این خانه نمونه بارزی از معماری برونگ

آن مشهود  مان درمعتدل و مرطوب حاشیه دریای خزر در اواخر دوره قاجار می باشد که تاثیرات فئودالیستی طبقه حاکم ز

 است.

د خانه و امل خوشفضای باز اصلی بنا شامل حیاط پیشین جنوبی و حیاط میانه و حیاط پیشین شمالی بوده و فضاهای بسته 

ط ها و جدا وص خدمه و آشپزخانه است که پیرامون حیااتاقهای مخص -بارانداز  -طویله  -م فضاهای جانبی مانند ورودی حما

 از قسمت مسكونی قرار گرفته اند .

 

 
 ننگی مازندرااث فره(: نمای عمومی میدان مرکزی شهر )ساعت( در بافت تاریخی ساری ماخذ:آرشیو و مرکز اسناد اداره کل میر1عكس )

 

 
 ی بافت تاریخی ساری ماخذ: آرشیو و مرکز اسناد اداره کل میراث فرهنگی مازندران( : نمای عموم2عكس)

 

  اقلیم -4

 شرایط اقلیمی کرانه ای جنوبی دریای خزر : -4-1
جود اشد . با وبگی می این منطقه از بارانی ترین و سرسبز ترین مناطق اقلیمی ایرن است و در تمامی فصول سال دارای بارند

داد دریا اریكی در امتبناحیه تقریبا مجزا تشكیل شده است . یک ناحیه جنگلی است که به صورت نوار  2انه از عرض کم این کر

رودخانه  ر مجارگسترش یافته و کشتزارهای وسیع و همچنین شهرهای بزرگ در این ناحیه می باشند . عرض این جلگه ها د

سله جبال مال سلریای خزر بیشتر است . دوم ناحیه کوهستانی شهایی مانند سفید رود ،تجن ، هراز و در منطقه ی شرق د

اصله این بی ، فالبرز است که پوشیده از درختان جنگلی می باشد . در بیشتر مناطق خصوصا در مناطق مرکزی و شمال غر

ا هم به تا حدودی ناحیو درشته کوه تا دریا از چند کیلومتر تجاوز نمی کند . مصالح مورد استفاده و فرم ابنیه سنتی در این 

 متفاوت است .
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 خصوصیات آب و هوایی: -4-2
 الف( بارندگی زیاد در تمام فصول سال ، خصوصا در فصول پاییز و زمستان

 ب( رطوبت نسبتا زیاد در تمام فصول سال

 ج( اختالف کم درجه حرارت بین شب و روز

 د ( پوشش وسیع نباتی

د ست و از چناندک ا بسیار زیاد هوا ، نوسان درجه حرارت در طی شبانه روز بسیاربدلیل وجود دریای خزر و همچنین رطوبت 

 خاطر اینكهیابد بمدرجه سانتیگراد تجاوز نمی کند . خصوصا در مواقعی که آسمان ابری است نوسان درجه حرارت باز کاهش 

مچنین در ند و هکخارج جو منعكس می  ابر مانند یک عایق حرارتی در طی روز مقداری از نور و حرارت آفتاب را به فضای

 طی شب باعث کاهش تابش حرارت از زمین گرم به آسمان سرد می شود .

سزایی ود تاثیر باین خ وجود بارندگی و شرایط مساعد ، باعث رشد سریع و انبوه گیاهان در تمامی نقاط این منطقه گردیده که

 در نوع مصالح ابنیه سنتی داشته است .

ین اقلیم ی که او جنگل در غرب این کناره بیشتر از قسمتهای شرقی است . جهت آسایش انسان ، ویژگیهای تراکم گیاهان

ا ساختمان ه ر داخلدمرطوب و پر از باران ایجاب می کند این است که در فصول گرم در کلیه فضاهای شهری از جریان باد و 

ا ررین شرایط یه بهتدر طی این فصول وجود جریان هوا ایجاد سا لز کوران در طرفه هوا باید حداکثر استفاده صورت گیرد .

مطلب  سد نمود . ران رابرای آسایش انسان را فراهم می نماید . در فصول سرد باید جلوی باد سرد و همچنین باد همراه با با

 ود .ظت نمله محافدیگر این که در کلیه فصول ، ساختمان را باید در مقابل بارش بارانهای سیل آسا و رطوبت حاص

 

 بافت شهری در کرانه های جنوبی دریای خزر : -4-3
ی مكالت عمده مله مشدر مناطقی که در نزدیكی ساحل دریا می باشند و یا مقدار بارندگی زیاد است ، وجود رطوبت هوا از ج

 هریضای شلذا اگر ف باشد . هوای مرطوب از هوای خشک سنگین تر است و در قسمت زیرین هوای خشک قرار می گیرد .

هد شد نباشته خوارطوب اممحصور باشد و کوران هوا و باد در آنها جریان نداشته باشد . در سطح شهر کلیه این فضاها از هوای 

دن شا از ساکن کرد ت . تنفس و فعالیت بسیار طاقت فرسا خواهد شد . به همین دلیل باید از جریان هوا حداکثر استفاده را

 (1386در فضای شهری جلوگیری شود . )مهدوی ، رطوبت بیشتر 

 

 بافت شهری و روستایی : خصوصیات کلی -4-4

 
 (: ماخذ .میراث فرهنگی بافت شهری ساری3عكس)

 

 الف( بافت شهری و روستایی بصورت باز و گسترده

 ب( فضاهای شهری نسبتا وسیع

 ج( محوطه ها یا دیوارهای کوتاه

 د( کوچه ها نسبتا عریض

 مان ها جدا از هم در مراکز شهری متصل به همه( ساخت
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 فرم بناها و مواد مصالح در کرانه ی جنوبی دریای خزر : -4-5
)  گرفته است مل شكلبدلیل بارندگی بسیار زیاد و رطوبت بیش از حد ، فرم بنا در منطقه عمدتا جهت مقابله با این دو عا

 (1386مهدوی ، 

 

 نوع مصالح  -5
لگه ها و جسیع در نواحی اکثرا بوم آورد می باشند . به دلیل حاصلخیزی منطقه و وجود کشتزار های ومواد و مصالح این 

ین نوع ستفاده از ااود .  جنگلهای انبوه در نواحی کوهپایه ای و کوهستانی ، مصالح ساختمانی در این کناره غالبا نباتی می ش

اظ حهمچنین به ل ه وفور وجود دارد و دسترسی به آن آسان است .مصالح بسیار مقرون به صرفه است زیرا در این منطقه ب

 تداع شده اساتی اببهره بری از این مصالح در طی قرون متمادی ، راه ها و روشهای مناسبی جهت اجرا ابنیه با مصالح نب

اط ند سایر نقجا ماناینمتداولترین نوع اندود در این منطقه کاهگلی است که مخلوطی از خاک رس ، آب و کاه می باشد . در 

ت پر کردن از کاهگل جه سانتی متر تجاوز نمی کند . 10ایران ، این اندود را خوب ورز می دهند و معموال طول کاه در آن از 

 فاصله خالی بین دیوارهای چوبی و اندود این دیوارها استفاده می شود .

 .رنج است بتالط گل رس ، آب و پوست خرد شده دانه که از اخ "فل گل "اندود دیگری در منطقه وجود دارد به نام 

 

 خانه و عناصر آن -6

 خانه -6-1
،  لوت با خودرد . خخانه تنها مكانی است که اولین تجربه های بی واسطه با فضا در انزوا و جمع آوری در آن صورت می گی

 تادآئو آندو (همسر ، فرزندان و دیگران ، همه و همه بی تعرض غیر در آن ممكن می گردد ) 

ر دو همواره  ن بودهمسكن به عنوان یكی از پدیده های واقعی ، از نخستین مسایل است که بشر همواره با آن دست به گریبا

 . تالش برای دگرگونی و یافتن پاسخی مناسب ، معقول و اندیشیده برای آن است . لذا مسكن یک نیاز است

 

 ر خانه کلبادیاجزا و عناص -6-2
د اشد و ماننار می بکلبادی واقع در محله آب انبار نو که از محله های قدیمی شهر ساری ساخته شده در دوران قاجخانه ی 

ه به لحاظ ین خانابیشتر خانه های قاجاری عصر خود در این اقلیم دارای زیر زمین و طبقه اول و طبقه دوم است . گرچه 

سیاسی  ه و نقشعلت موقعیت اجتماعی مالک که از طبقه ی اشراف بودمعماری شبیه خانه های دیگر عصر خود است اما به 

ارد که به ه ها ددر کشور دارا بوده است به لحاظ کاربری و ریزه کاری های ساخت برتر ی های اساسی نسبت به دیگر خان

 زیم :پردا می شكوه آن افزوده و آن را متمایز ساخته است . در این بخش به توضیحاتی درباره ی اجزای این عمارت

 

 ورودی : -6-3
زیاد  ی و ارتفاعات چوبورودی اصلی این خانه دری است که رو به کوچه آب انبار نو باز میشود . این در جنس چوب و با تزیین

ستند و هر هلنگه  می باشد که سر دری از جنس آجر اطراف آن را پوشانده است . در بیشتر خانه های سنتی درهای ورودیدو

 راستی را که به شكل چكش بود و تن صدای بمی داشت.لنگه ی 

دیف پله یز با دو رنآنجا  در این خانه بعد از در ورودی ورودی یک راهروی نسبتا باریكی وجود دارد تا به ورودی حیاط برسد از

 در چپ و راست به حیاط که در سطح پایین تری قرار دارد منتهی می شود .
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 کلبادی ساری ماخذ: آرشیو و مرکز اسناد اداره کل میراث فرهنگی مازندران ( : عكس ورودی خانه4شكل )

 

 ندرونی و بیرونی :ا -6-4
ارای دو ارد ،ددعمارت کلبادی که سبک معماری آن با سبک معماری بومی مسكونی و همچنین تكایای دوران قاجار مطابقت 

ین ه در زیرزمسرداب با پالن مستطیل شكل در دو طبقه و یک بخش اندرونی و بیرونی است . بنای اصلی واقع در بخش اندرونی

 احداث شده است . هر طبقه دارای یک شاهنشین و اتاق هایی در دو طرف به صورت قرینه است .

 

 
 (: پالن خانه کلبادی ساری : ماخذ:آرشیو و مرکز اسناد اداره کل میراث فرهنگی مازندران1نقشه )

 

رقه و ور متفونی که در سمت چپ ورودی اصلی قرار داشته شامل حیاطی است کوچک و اتاقی برای رسیدگی به امبخش بیر

 راهی نیز به حیاط بزرگ اندرونی دارد .

 

 حیاط : -6-5
شد . این می با حیاط  اصلی این خانه به صورت مربع با یک حوض چند ضلعی در وسط و باغچه هایی برای تزئین در اطراف

اط بزرگ به حی دارای یک حیاط کوچک در سمت چپ ورودی اصلی است که اتاقی برای رسیدگی به امور متفرقه و راهی خانه

 اندرونی دارد .

 

 پی : -6-6
ند . اده می کردی استفبرای برپا کردن ساختمان از مصالحی مانند قلوه سنگ ، آهک ، آجر و ... در زیر ساختمان به عنوان پ

 پی ساختمان ضمن دفع رطوبت ، ضد خزه و ریشه های درخت می باشد . استفاده از آهک در

 

 مصالح : -6-7
با  ت .سا. ساخته شده همانند اکثر ساختمانهای دوره ی قاجار از مصالح گل ، آهک ، لویی ، سنگ ، شیشه و سفال و چرب و ..

 شده است . بام سفال و طاق نما ، شیر سر کاری ها و پنجره های ارسی و نمای آجری اجرا
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 سقف و سربندی: -6-8
می  30*12 فال هابه طور کلی سقف خانه های قاجاری بومی از جمله عمارت کلبادی از سفال ساخته شده است . اندازه ی س

هم  كه چین رویورت خشصباشد که برای مقابله با باد و باران به صورت شیبدار است . سفال ها را بدون استفاده از مالت به 

 زئینات چوبتوبی و ی دادند و فقط جلوی کار را با آهک و گل محكم می کردند . در سقف داخلی اتاقها از تیرهای چقرار م

 استفاده شده است . سر بندی از عمارت به شكل شیبدار چهارطرفه است .

 
 ( : ماخذ . نگارنده5عكس )

 

 شاه نشین :-6-9
با و قف چوبی زیرسی و ستزئینات زیبایی از قبیل طاقچه ها و پنجره های ازیباترین و بزرگترین اتاق هر طبقه است که دارای 

ی شده مه استفاده ان ویژ... که همگی جز تزیینات دوران قاجار می باشند . این اتاق بیشتر برای پذیرایی از بزرگان و مهمان

 است .

 

 اتاقها : -6-10
ی ا پنجره هااشند ببار دارند و اکثرا دارای پالن مستطیل می اتاقها در هر طبقه به صورت قرینه در دو طرف شاه نشین قر

 ارسی و در هایی که همگی به ایوان راه دارند.

 

 
 ( : ماخذ . نگارنده6عكس)

 

 سردابه : -6-11
 نوان یخچاله به عمحلی است که در عمق زیاد در زیرزمین تعبیه شده و به علت دمای هوای کمتر نسبت به دیگر طبقات خان

 محلی برای نگه داری و انبار کردن مواد غذایی فاصد شدنی مورد استفاده قرار می گرفت .یعنی 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 
 ( : مقطع عرضی خانه کلبادی ساری ماخذ: آرشیو و مرکز اسناد اداره کل میراث فرهنگی مازندران2نقشه)

 

 تزیینات چوبی : - 7
اقچه ها ، طوبی ، چفاده از پنجره های ارسی سقف های از هنرهای تزیینی دوره قاجار که در این خانه بكار رفته است است

ارسی  پنجره های اما بادرهای ورودی ، کتیبیه و نورگیر مشبک باالی آن ، شیر سرها و ... می باشد . طبقه دوم این خانه تم

 آراسته شده که جلوه اصلی این خانه است .

 

 
 (:ماخذ. نگارنده7عكس)

 

ایش الوه بر افزر که عالوه بر ایجاد نمای زیبا دارای نقش سازه ای نیز می باشند و عاین عناصیر سرهای چوبی : ش -7-1

 سطح مقاوم در برابر باران و حفاظت از دیوارها در سبک تر شدن وزن بام نیز موثر است .

یم ورود نسو در  این عناصر نیز از لحاظ زیبایی در حد ارسی های بنا بوده: یرهای ضلع شمالی بنا درها و نورگ -7-2

 شمالی بهبنا کمک به تهویه هوا موثر می باشند .

ا دو چندان رتخته کوب و پلور های بكار رفته در پوشش سقف طبقات نیز از نظر زیبایی ارزش این بنا  همچنین پوشش -7-3

 می کند .

 
 (: ماخذ :نگارنده8عكس )
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 ارسی : -7-4
 .ر می گرفت اده قرامی باشد و به عنوان یک عنصر تزییناتی مورد استفنوعی پنجره که باز شدن آن در راستای محور عمودی 

 

 
 (: ماخذ :نگارنده9عكس )

 تزیینات آجری: -8
 تحتانی هر ر قسمتدر پیرامون حیاط پیشین بر روی دیواره های حیاط سلسله ای از طاق نماهای تزیینی دیده می شود که د

 نجام چلیپااو سر  ت . این نقش ها شامل آجر چینی خفته راسته و بند رومییک قابی آجری نقشی متفاوت را در برگرفته اس

رد اع باالی خا ارتفمی باشند که در کل ایجاد یک ریتم متفاوت می کند این ریتم در نهایت به ایوانی منتهی می شود که ب

 چشم بیننده را به سمت خروجی بنا هدایت می کند .

 
 نگارنده( (: نحوه آجرچینی )ماخذ :10عكس )

 

 ن ساخته شدخر مدیهم چنین در طبقه باالی بنا در منتهی البه غربی دیوار جنوبی دیواری مشبک از آجرهایی که به شكل ف

 دیده می شود که تاثیر زیادی در تهویه هوای داخل بنا دارد .

 

 
 (: نحوه آجرچینی )ماخذ : نگارنده(11عكس )

 

می  اق ها دیدهلبه اتا از سمت داخل بنا طاقچه هایی در امتداد رفی ممتد که در کالزم به یادآوری است که در اکثر جرز ه

هم چنین ورز ها جشود وجود دارد این طاقچه ها عالوه بر ایجاد فضاهایی مفید جهت تزیین بنا در استحكام و سبک سازی 

 ززدودن رطوبت موجود در دیوارها نیز موثر است .
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 ماخذ: نگارنده ((: نورگیر زیرزمین )12عكس )

 

 طاقچه : -9
که ردیف  د داردفضایی برای گذاشتن وسایل که در داخل دیوار تعبیه می شده است. در خانه کلبادی دو ردیف طاقچه وجو

 ان استفادهربردیشباالیی را برای گذاشتن وسایل تزیینی و ردیف پایینی را جهت دسترسی راحت تر برای گذاشتن وسایل کا

 می کردند .

 

 اصطبل : -10
منسوخ  ود اتومبیللیل ورمحلی برای نگه داشتن اسب ها بوده است . این فضا در دوره ای که استفاده از چارپایان در شهرها بد

 شد از مجموعه جدا و واگذلر شد.

 

 حمام : -11
 دی از طریقو ورودی خانه کلبادی عالوه بر یک حمام در درون خود حمامی دیگر نیز در ضلع شمالی دارد که در گذشته دارا

 ها از طریق حیاطدی فعلی بوده ولی هم اکنون هر دو مسیر بسته شده و دسترسی به آن تن18کوچه آب انبار نو و خیابان 

 شمالی خانه امكان پذیر است . این حمام به دلیل مجاورت با خانه وزیری معروف به حمام وزیری است .

 

 
 ( : ماخذ: نگارنده13عكس)
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 یسه خانه سردار جلیل با خانه کلبادیمقا -12

 
 اریخچه خانه سردار جلیلت -12-1

 عمارت سردار در کوچه ای به همین نام و در بافت قدیمی ساری واقع است .
 

 
 ( : نمای پاناروما از عمارت سردار جلیل . ماخذ : نگارندگان14عكس )

 

 ر خانه سردار جلیلاجزا و عناص -12-2

 پالن مستطیل شكل ساخته شد: این بنا سه طبقه و با

از داخل  د ، این اتاقهااتاق مرکزی که در اضالع مختلف دارای فضای باز و بسته شكل کریدور می باش 3طبقه اول : بنا دارای 

.  مین می شودارد تادبه وسیله درهای چوبی به یكدیگر ارتباط داشته و نور اتاقها از طریق درهایی که در بدنه بنا قرار 

 . ین سوراخهای متعددی در باالی این درها نمایان است که احتماال جنبه تزئینی در بنا داشته استهمچن

 ضای کریدور و اتاقها میفدر بوده که این درها تامین کننده نور به داخل  9طبقه دوم : کامال مشابه طبقه اول بوده و دارای 

 های آلت کاری قرار دارد .باشد بخش فوقانی این درها با شیشه های الوان داخل چوب

 ی کریدورها تراس دراتاق در قسمت وفاقد کریدر می باشد در این طبقه به جا 3طبقه سوم : همانند طبقه اول و دوم دارای 

 اضالع مختلف قرار گرفته که احتماال جهت فصول گرم سال کاربرد داشته است .

 ی است .بام بنا بوسیله چوبها تیرریزی شده و بام پوشش آن سفال

 ستونهای بخش تراس بنا که نگهدارنده سقف می باشد دارای سرستونها به شكل سیر سر می باشد .

 

 یژگی خانه سردار جلیلو -12-3

نه ه تنها نموخاص ک تلفیق معماری سنتی با معماری عصر قاجاریه تزئینات وابسته به معماری شامل تزئینات چوبی و معماری

 ت .باقی مانده از قاجاریه اس

 

 
 (: ماخذ: نگارنده15عكس)
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 ( : مقایسه دو عمارت خانه کلبادی و خانه سردار جلیل1جدول )

 
 خانه سردارجلیل خانه کلبادی 

 مستطیل مستطیل پالن

ود . میش ورودی اصلی این خانه دری است که رو به کوچه آ انبار نو باز ورودی

ر ه سکد می باشد این در از جنس چوب و باتزیینات چوبی و ارتفاع زیا

ر داز  دری از جنس آجر اطراف آن را پوشانده است . در این خانه بعد

ز ارسد ورودی یک راهروی نسبتا باریكی وجود دارد تا به ورودیحیاط ب

 ایینآنجا نیز با دو ردیف پله در چپ و راست به حیاط که در سطح پ

 تری قرار دارد منته می شود .

ست که رو به ورودی اصلی این خانه دری ا

کوچه سردار باز می شود . این در از جنس 

د چوب و با تزیینات چوبی و ارتفاع زیاد می باش

چه . ورودی دوم این بنا به کوچه بهرام اتر ) کو

پشتی ( که به نظر می رسد محل آمد و شد 

رعایا و چارپایان بوده است . هر دوی این 

 ندورودیها به حیاط مقابل عمارت مرکزی راه دار

. 

تعداد 

 طبقات

2 3 

اندرونی و 

 بیرونی

ش دارای دو بخش اندرونی و بیرونی است . بنای اصلی واقع در بخ

ن زمی اندرونی با پالن مستطیل شكل در دو طبقه و یک سردابه در زیر

و داحداث شده است . هر طبقه دارای یک شاه نشین و اتاقهایی در 

در سمت چپ ورودی  طرف به صورت قرینه است . بخش بیرونی که

ه باصلی قرار داشته شامل حیاطی است کوچک و اتاقی برای رسیدگی 

 امور متفرقه و راهی نیز به حیاط بزرگ اندرونی دارد .

دارای دو بخش اندرونی و بیرونی است . بنای 

اصلی واقع در بخش اندرونی با پالن مستطیل 

شكل در سه طبقه احداث شده است . طبقه 

ه اطاق مرکزی و اتاق هایی در همكف دارای س

دو طرف به صورت قرینه است . طبقه اول 

همانند طبقه همكف بوده و طبقه دوم دارای سه 

اطاق مرکزی و یه تراس سراسری در اضالع 

 مختلف قرار گرفته است .

حیاط اصلی این خانه به صورت مربع با یک حوض چند ضلعی در  حیاط

 ارایداطراف می باشد . این خانه  وسط و باغچه هایی برای تزیین در

یک حیاط کوچک در سمت چپ ورودی اصلی است که اتاقی برای 

 رسیدگی به امور متفرقه و راهی به حیاط بزرگ اندرونی دارد .

حیاط اصلی این خانه بصورتی است که بنای 

 مرکزی را کامال محاط کرده و باغچه هایی برای

خانه تزیین در اطراف می باشد . حیاط این 

دارای پوشش گیاهی متراکم و مشجر می باشد . 

فضای عمومی آمد و شد افراد متفرقه در این 

حیاط از فضای حیاط اندرونی جدا شده است . 

به صورتی که حیاط بیرونی با ورودی کوچه 

ار بهرام اتر و حیاط اندرونی با ورودی کوچه سرد

 در ارتباط هستند .

.. .جرو مصالحی مانند قلوه سنگ ، آهک، آ برای برپا کردن ساختمان از پی

در  آهک در زیر ساختمان به عنوان پی استفاده می کردند . استفاده لز

پی ساختمان ضمن دفع رطوبت ، ضد خزه و ریشه های درخت می 

 باشد .

ه برای برپا کردن ساختمان از مصالحی مانند قلو

سنگ ، آهک، آجر و ... در زیر ساختمان به 

 ستفاده می کردند . استفاده از آهکعنوان پی ا

در پی ساختمان ضمن دفع رطوبت ، ضد خزه 

ئ ریشه های درخت می باشد  ولی با توجه به 

وجود طبقات بیشتر در این بنا متصور میشود 

پی این بنا از عمق و گستردگی بیشتری 

 برخوردار باشد .

، آهک ، لویی، همانند اکثر ساختمانهای دوره ی قاجار از مصالح گل  مصالح

سنگ ، شیشه و سفال و چوب و ... ساخته شده است . بابام سفال و 

همانند اکثر ساختمانهای دوره ی قاجار از 

مصالح گل ، آهک ، لویی، سنگ ، شیشه و 
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طاق نما ، شیر سر کاری ها و پنجره های ارسی و نمای آجری اجرا 

 شده است .

سفال و چوب و ... ساخته شده است .با بام 

سفال و نمای آجری اجرا شده است . اما با توجه 

به سادگی فرک بنا استفاده عجوالنه از مصالح 

 کامال مشهود می باشد .

سقف و 

 سربندی

به طور کلی سقف های خانه های قاجاری بومی از جمله عمارت 

اشد می ب 30*12کلبادی از سفال ساخته شده است . اندازه سفال ها 

 بدون ا راد و باران به صورت شیب دار است سفال هکه برای مقابله با با

قط استفاده از مالت به صورت خشک چینی روی هم قرار میدادند و ف

ز ها اجلوی کار را با آهک و گل محكم می کردند. در سقف داخلی اتاق

تیرهای چوبی و تزیینات چوب استفاده شده است . سر بندی از 

 طرفه است .4عمارت به شكل شیبدار 

م بنا به وسیله ی چوبها تیریزی شده و بام با

پوشش آن سفالی است . در سقف داخلی اتاقها 

از تیر های چوبی استفاده شده است سربندی از 

طرفه است . سازه  4عمارت به شكل شیبدار 

چوبی به کار رفت در سقف این بنا به مراتب 

سبک تر و کم کار تر از نمونه های مشابه می 

 باشد .

ی از یبایزیباترین و بزرگ ترین اتاق هر طبقه است که دارای تزیینات ز نشاه نشی

مگی هقبیل تاقچه ها و پنجره های ارسی و سقف چوبی زیبا و ... که 

از  راییجزء تزیینات دوره قاجار می باشد . این اتاق بیشتر برای پذی

 بزرگان و مهمانان ویژه استفاده می شده است .

یی که به عنوان شاه به نظر میرسد تنها فضا

نشین در این بنا شناخته می شود اتاق مرکزی 

 طبقه دوم و طبقه سوم بنا بوده است .

 وارد اتاقها در هر طبقه بهصورت قرینه در دو طرف شاه نشین قرار د اتاقها

ه کایی اکثرا دارای پالن مستطیلی می باشد با پنجره های ارسی و دره

 همگی به ایوان راه دارد .

ع اتاق مرکزی که در اضال 3ه اول بنا دارای طبق

مختلف دارای فضای باز و بسته شكل کریدور 

می باشد این اتاق ها از داخل به وسیله ی 

اق درهای چوبی به یكدیگر ارتباط داشته و نور ات

د ها از طریقه درهایی که در بدنه بنا قرار دار

 تامین می شود .

ین درها همچنین سوراخهای متعددی در باالی ا

نمایان است که احتماال جنبه تزیینی در بنا 

 داشته است .

ای طبقه دوم : کامال مشابه طبقه اول بوده و دار

 در بوده که این درها تامین کننده ی نور به 9

داخل فضای کریدور و اتاقها می باشد در بخش 

فوقانی این درها با شیشه های  الوان داخل 

 .چوبهای آلت کاری قرار دارد 

 3طبقه سوم : همانند طبقه اول و دوم دارای 

اتاق در قسمت وسط و فاقد کری دور میباشد 

 در این طبقه به جای کریدور ها تراس در اضالع

مختلف قرار گرفته که احتماال جهت فصول گرم 

 سال کاربری داشته است .

ت سااز هنر های تزیینی دوره قاجار که در این خانه به کار رفته  تزیینات

ای استفاده از پنجره های ارسی سقف های چوبی ، تاقچه ها ، در ه

 .اشد بورودی ، کتیبه و نور گیر مشبک باالی آن شیر سرها و ... می 

 یلوه جطبقه دوم این خانه تماما با پنجره های ارسی آراسته شده که 

 اصلی این خانه است .

ستون های بخش تراس بنا که نگه دارنده ی 

د دارای سر ستون ها به شكل سقف می باشن

شیر سر می باشد تلفیق معماری سنتی با 

معماری عصر قاجاریه تزیینات وابسته به 

معماری شامل تزیینات چوبی ساده و معماری 

 خاص که تنها نمونه باقی مانده از اواخر دوره

 قاجاریه است .

 این بنا فاقد حمام می باشد .یز در خانه کلبادی عالوه بر یک حمام در درون خود ، حمامی دیگر ن حمام
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ضلع شمالی دارد که در گذشته دارای دو ورودی از طریق کوچه آب 

دی فعلی بوده ولی هم اکنون هر دو مسیر بسته  18انبار نو و خیابان 

شده و دسترسی به آن تن ها از طریق حیاط شمالی خانه امكان پذیر 

است . حمام به دلیل مجاورت با خانه وزیری مهروف به حمام وزیری 

ای تشكیل دهنده این حمام : ورودی ، سردینه ، راه روی است . اجز

انتقال هوا ، گرمخانه ، خزینه های آب گرم و سرد و سرویس بهداشتی 

 می باشد .

که  محلی برای نگه داشتن اسب ها بوده است . این فضا در دوره ای اصطبل

 د ازشودی اتومبیل منسوخ استفاده از چارپایان در شهر ها بدلیل ور

 مجموعه جدا و واگذار شد.

اصطبل این بنا در ضلع غربی حیاط و در 

مجاورت ورودی کوچه بهرام اتر )پشتی( می 

 باشد .

 

 نتیجه گیری :
است .  م بودهاین دو عمارت از نمونه های شاخص و محصول تطابق محیط زیست انسان و محیط پیرامون خود در این اقلی

درونی ان شدارای دو بخ ،ین عمارت ها متاثر از خانه های دوره قاجاری بوده که با رعایت مالحظات اقلیمی و نیارشی معماری ا

تاقهای دو اشین و و بیرونی بوده . بنای اصلی در بخش اندرونی در دو و سه طبقه احداث شده و هر طبقه دارای یک شاه ن

 های تزیینیای هنراقهای این عمارتها بوده و جای جای آن یادآمد شیوه هطرف است . شاه نشین طبقه آخر از زیباترین ات

تب لیل به مراردار جدوره قاجاری است . با این تفاوت که با استناد به مبحث مالكیت و سال ساخت این دو عمارت ، بنای س

ناسی ساخت فن ش ، تزیینات و ساده تر و در زمین کمتری ساخته شده است  بنا بر این و براساس تطبیق در فرم ، عملكرد

درمابانه قوحیات رزمانی که خانه سردار جلیل ساخته می شد بیش از نیم قرن از حیات کبادی می گذشت . حال با توجه به 

یل در سه طبقه و شمسی بنای سردار جل 14سردار جلیل این فرضیه مطرح است که با تعصی از معماری قاجار در اوایل قرن 

مسئله  اه اینشیدن جایگاه سیاسی و مقام آمر و سازنده آن و با سرعت و تعجیل ساخته شده است . گوبا هدف به رخ ک

مارت عنتصاب اختالف فاحش میان دوبنای عمارت کلبادی و سردار جلیل است . بنابراین فرض مطرح است که مالكیت و ا

ین اویژگیهای  واخصها اس منابع شفاهی و مقایسه در شکلبادی به خانواده سردار جلیل اشتباه تاریخی است . و از طرفی براس

رزندش هژر خصوص فبدو عمارت ، به نظر میرسد مالكیت و انتصاب عمارت کلبادی به خانواده امیر موید باوند سوادکوهی و 

 سلطان صحیح تر می باشد.
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