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 چکیده
شکل گیری جریان برجسته ی تحول و تغییر معماری قاجار بخش مهمی از تاریخ معماری ایران است و این اهمیت به واسطه 

در فضای اجتماعی و همچنین در مفهوم کالبد فضاست. خانه های این دوران را می توان به لحاظ کمی و کیفی مهمترین 

دسته از ساخته های تاریخی ایران به حساب آورد . در نگاهی به معماری خانه های این دوران ،می توان حضور الگوهای سنتی 

شه دار معماری ایران را در کنار نمونه های  وارداتی از اروپا و عموما تقلیدی مشاهده کرد. این پژوهش به دنبال زنده نگه و ری

داشتن معماری مسکونی شهرستان ساری در دوره قاجاریه است. به دنبال این هستیم که اساساً معماری دوره قاجار این منطقه 

تحقیق در این پژوهش کتابخانه ای و میدانی است .یافته ها نشان می دهد  خانه های شامل چه نوع اصول طراحی است؟روش 

مسکونی اعیان با بناهای مردم عادی تفاوت های بسیاری داشته به طوری که در خانه های اعیانی بیشتر از اصول و الگوی 

ه مورد بررسی عمارت سردار جلیل واقع در معماری دوره قاجار و طراحی اقلیمی بافت معتدل و مرطوب استفاده می شد . نمون

هنگی کشور و از بناهای مرمت بافت مرکزی و قدیمی شهر ساری در محدوده بهرام اُتر که جز آثار به ثبت رسیده میراث فر

 است. ی این شهر بحساب می آید، نشده

 

 

   "ساری "، "قاجار"،  "خانه"،"الگوی معماری" :کلید واژه

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 مقدمه
در بررسی سیر تحول معماری ایران از نخستین نمونه ها تا روزگار حاضر،معماری عهد قاجار بخشی مهم و بسیار حائز اهمیت به شمار می 

که جریان تحول وتغییر در مفهوم و کالبد فضا که تا پیش از این دوران به صورت بطئی و آهسته در آید. این اهمیت از آنجا ناشی می شود 

بناها و  معماری ایران حضور داشته است ،در این دوران یکصدو سی ساله به دالیل و علل مختلف سرعت بسیار یابد . وفور ساخت و ساز

برخی ویژگی های ابنیه سنتی، در آمیختن انواع الگو های معماری اروپایی با  فضاهای شهری نو ،تغییر ساختار شهرهای کهن ،تحول در

الگوهای ایرانی، افزایش سرعت ساخت وساز ابنیه و در نتیجه پایان آمدن کیفیت اجرا در بناها و نیز تغییر و عموما تنزل سلیقه ی 

و ذائقه ی فرهنگ ایرانیان در در اثر آشنایی با دنیایی جدید و در  کارفرمایان را به عنوان ویژگی های عمومی این دوران برشمرد. تغییر طعم

در این  چنین تحوالتی است.آمیختن فرهنگ اروپایی با داشته های ایرانی و اسالمی مردمان این سرزمین،از علل بسیار قوی در رخداد 

یی شهرها ،ساخت بناهای عمومی و غالبا حکومتی و دوران اگر چه اهتمام عمده ی شاهان و تصمیم گیران  حکومتی به تغییر سازمان فضا

اما در زمینه ی معماری خانه ها نیز که عموما توسط کارفرمایانی از نیز احداث بناهای جدید و فاقد سابقه در تاریخ معماری ایران بوده است،

اری وجود داشته است.در نگاهی به مردم عادی جامعه به معماران سفارش داده شده،طیف وسیعی از فضاها و تحوالت فضایی و ساخت

ی معماری خانه ها در این دوران، می توان حضور الگوهای سنتی و ریشه دار معماری ایران را در کنار الگوی وارداتی از اروپا وعموما تقلید

هستند. در این مورد باید ذکر به لحاظ کمی ،تعداد خانه های تاریخی ارزشمند و باقی مانده در شهر ساری انگشت شمار  [4] مشاهده کرد.

و زلزله های [ 6.]ر از یک ساعت سوختو دو سوم شهر در کمت ساری آتش گرفت، خورشیدی ، 6611در شب شنبه دوازدهم شوال  کرد که

ه و وقوع حوادثی از این دست به همراه اقلیم پر باران و مرطوب منطق[ 3] .اتفاق افتاد 6113متعدد که آخرین و مهمترینش در سال 

د ولی همین تعدا همچنین نوع تعامل مردم شهر با بناهای تاریخی را می توان به عنوان علل کم بودن خانه های تاریخی ساری برشمرد،

افزایش که پرداختن به آنها می تواند منجر به  نوعی قابل تامل از معماری مسکونی را نمایش می دهند ،محدود از خانه ها به لحاظ کیفی

این پژوهش به بررسی الگوی معماری خانه های دوره قاجار بر اساس بهترین نمونه موردی  از خانه های تاریخی ایران گردد.سطح شناخت 

 ازد.                           )عمارت سردار جلیل(در شهر ساری می پرد

 روش تحقیق
 تفسیری"به لحاظ روش شناسی ، از زاویه راهبرد های تحقیقی که لیندا گروت و دیوید وانگ دسته بندی و معرفی کرده اند، این تحقیق   

.بدنه اصلی این پژوهش با استناد به منابع و متون چهارگانه ذیل به همراه مطالعات میدانی شکل گرفته است.این منابع و است "تاریخی

منابع مکتوب، اظهارات ساکنین قدیمی و معماران شهر،تصویر و عکس های قدیمی و اطالعات بدست آمده از خود  از : مستندات عبارتند

                                                                             [5] بنا.

 پیشینه ی تحقیق
حوزه به نظر می رسد که موضوع خانه در دوره قاجار چندان مورد توجه مجموعه اسناد و پژوهش های مکتوب در این با نگاهی به   

پژوهشگران و معماران عصر حاضر قرار نگرفته و در منابع موجود نیز عمدتا به بررسی کلی و اجمالی و بعضا بدون حضور پژوهشگر در فضای 

نه ی بررسی پیشینه تحقیق را محدود به خانه های قاجاری ساری خانه و تنها با استناد به نقشه ها و تصاویر موجود اکتفا شده است. اگر دام

                                                                   موجود نیست.العاتی چندانی در باب این بناها شود مشاهده می شود که متاسفانه،منابع مط

 ساری در عهد قاجار 
ترین آثار مربوط به ماقبل تاریخ نوین جهان نیز نام آن بوده  توان تشخیص داد زیرا در کهن به طور دقیق تاریخ به وجود آمدن ساری را نمی  

آقا محمد خان قاجار که توانست به  . سال می رسد 1۲5۲۲۲است ولی قدر مسلم آنکه بدون هیچ تردیدی نظام شهری آن به بیش از 

را به تصرف خویش درآورد، به  گیالنو  مازندرانباش در دشت گرگان ، هران برساند و پس از آن با کمک سران ایل اشاقهسرعت خود را به ت

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86


در ساری تاج گذاری کرد و ساری را پایتخت خویش نهاد؛ او سه گنبدان ساری  نوروزمصادف با آغاز  66۱5الثانی  ربیع 65این دیارآمد و در 

ها بدلیل آنکه برادران آقامحمدخان قصد پادشاهی را  را به توپ بست ولی بدلیل آنکه آن بنا بسیار مستحکم بود خراب نشد؛ در آن سال

سوخت، به همین دلیل تهران را دارالخالفه خویش  وقات در آتش میداشتند ساری مورد تهاجم بسیاری از دشمنان او واقع گشت و بیشتر ا

 [1] .قرار داد در حالیکه ساری پایتخت قاجارها بود

 معماری عمارت قاجاری سردار جلیل 
اقلیم معتدل و "و نیز  مردمان این شهر"سبک زندگی"این بنا به لحاظ ویژگی معماری برخوردار از برونگرایی است که به واسطه   

 منطقه شکل گرفته است."مرطوب

بازشوها  با معابر اطراف خانه از طریقبازشوهای متعدد،میل به ارتباط فضایی  ا فضاهای سرپوشیده و باز از طریقارتباط زیاد فضاهای بسته ب 

های روزمرره و پررنرگ   از فعالیت و بعضا ایوان ها ،نقش برجسته عناصر ایوان در ترکیب فضاهای داخلی و نیز به دوش کشیدن بخش مهمی 

نگاهی اقلیمی به معماری ایرن سراختمان میتروان    غربی از ویژگی کالبدی این  عمارت است.در -بودن راستای قرار گیری  بنا بصورت شرقی

رح برام  فراوانی عناصر چوب به عنوان مصالحی با ظرفیت حرارتی پایین ، ایجاد امکان گردش هوا و کوران باد از طریق باز شوهای متعدد و ط

 پوش و پیش آمده را میتوان ترفندهایی مناسب جهت مقابله با اثرات اقلیم پرباران و مرطوب منطقه به شمار آورد.  های سفال

ل،سنگ،گچ و شیشه عمده ی این مصالح را تشکیل مری دهنرد،اما   مصالح به کار رفته در این خانه متنوع اند و چوب ،سفال،آجر،خشت،کاهگِ

تر می باشند.استحکام و ماندگاری بسیاری از این عناصر چروبی کره از گزنرد آب در امران مانرده انرد و عمرر طروالنی         مصالح چوب برجسته 

 دارند،حاکی از شناخت معماران از چوب های مختلف جنگل های اطراف است.

 معرفی نمونه موردی
با توجه به اطالعات بدست آمده از منابع ومستندات تحقیق ،زمان ساخت عمارت ،مربروط بره دوره دوم قاجاریره یعنری در فاصرله زمرانی          

سرال تخمرین    64۲الری  63۲مربوط به پادشاهی ناصرالدین شاه است. ساکنین حاضر در این بنا عمرر آن را حردود    6363تا  6114سالهای 

محل سکونت فرزندش و بعد از او نوه ی آن در آنجا زندگی میکردند ،در حال حاضر هم توسرط یرک   ر این عمارت زدند. که بعد از فوت سردا

 سرمایه دار خریداری و به ثبت آثار تاریخی میراث فرهنگی کشور رسیده و مورد بازسازی قرار نگرفته است.
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 فن ساختمان 
فن ساختمان و موضوعات زیر مجموعه ی آن ،زمینی ترین و مادی ترین عناصر پیکره معماری است کره ارتبراط مسرتقیمی میران آنهرا برا       

ی،زمینره  مرین پدیرده مرادی و زمین   توانایی های فنی غالب و رایج در هر روزگار وجود دارد. البته نباید این نکته را از نظر پنهان داشت که ه

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2


و تعریف انواع متفاوتی از شخصیت و کیفیت معماری در سرزمین های مختلف شده است. در اینجرا بره فرن سراختمانی ایرن عمرارت        جادای

 قاجاری واقع در ساری تحت عناوین مصالح ساختمانی و روش های ساخت پرداخته شده است.

 

 مصالح ساختمانی
ف خانه اراطکه کالبد این خانه ها ،عموما از مصالحی ساخته می شود که در محیط  نگاهی کلی به خانه های سنتی در ایران نشان می دهد  

در دسترس است و این عمارت هم کم و بیش چنین شیوه ساختی مشاهده میگردد. نگاهی موردی به هر کردام از مصرالح رایرج ،بیرانگر آن     

 است:

 خشت خام : 
از خشت خام به صورت آشکار و بی محافظ در برابر بارش و عوامل جوی استفاده نشده است. برخی دیوار های جدا کننده ی داخلی تمامرا     

ل و سپس گچ ،روی آنها را پوشانده است.نگاهی تاریخی به استفاده از خشت این نتیجه را نمایان مری  از کاهگِاز خشت خام ساخته واندودی 

 ول ویژه و تعریف شده ای در استفاده از این مصالح به چشم نمی آید.سازد که سیر تح

 آجر:
معمار سنتی از میان مصالح ساختمانی،از آجر بیش از هر ماده ی دیگری استفاده می کند. او آگاهانه و با مشاهده ی تمام جانب امر ،آجر    

و خانه های قاجاری  [1]بر این تصمیم پا بر جا می ماند یخی این معماری،ماده اصلی بر می گزیده و تقریبا در تمامی دوران تار را به عنوان

آجر حضور پررنگ و تعیین کننده ای دارد و غالبا مصالح  ساری نیز از این قاعده مستثنی نیستند.در نمونه ی انتخابی )عمارت سردار جلیل(،

اصلی شکل دهنده ی ساختمان است و بار اصلی ساختار سازه ای ساختمان را متحمل می شوند .آنچه درباره ی استفاده آجر در معماری 

معماران نمایش عریان آجر در بنا  ایلخانه های قاجاری قابل مشاهده است این است که در خانه های مربوط به دوره اول و دوم،عموما تم

واقع از اما با رسیدن به دوره سوم و در  چندان زیاد نبوده و  غالب دیوار های بیرونی و درونی بنا ،با اندود های مختلف پوشانده شده است،

سفید مشاهده می  یاآجری و بندکشی هو در اکثر بناهای این دوره ،دیوار هایی با نمای این تمایل تقویت گشته  ،نیمه دوران ناصری به بعد

، به عنوان مصالح پوشش نهایی کف فضاهای بسته ،سرپوشیده )در طبقات پایین(یا باز در تمامی نمونه ها حضور دارد.از شود. همچنین آجر

با آجر های استفاده  آجرهایی که برای پوشش فضاهای باز خانه مانند حیاط استفاده شده است ،دارای کیفیت و پختی متفاوت این میان ،

خانه های شده در کف فضا های سرپوشیده و بسته هستند تا مقاومت بیشتری در برابر سایش و رطوبت داشته باشند.نقش دیگر آجر در 

 .استفاده از آن به عنوان یک عنصر تزیینی است. در بنای انتخاب شده می توان کاربرد آن را دید ،قاجاری
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 چوب: 
آجر ساختار اصلی این بنا را تشکیل داده است.عناصر ریز و درشت  رچوب مصالحی رایج و پرکاربرد در خانه های قاجاری است و در کنا  

و نرده و تزئینات،چوبی هستند.در خانه های گرفته تا در وپنجره بسیاری در این خانه ها، از ستون و تیرهای اصلی)نعل(و فرعی )پَلوِر(

ر دو خاصیت قاجاری موضوع پژوهش،چوب در دو نقش عمده ظاهر می گردد: نقش اول نقش سازه ای چوب در این خانه هاست و ه

تمامی درها و مورد توجه و استفاده معماران قرار گرفته است. اما نقش دوم که بیشتر نقش غیر سازه ای است و  ،مقاومت کششی این عنصر

وه پنجره ها و درگاه ها و نیز اکثر نرده ها و کف سازی های طبقه باال در نمونه انتخابی چوب هستند.تنوع قابل توجهی در فرم و ابعاد و نح

ان گشایش درها و پنجره های چوبی در این خانه مشاهده میگردد.همچنین پله های چوبی بعضا بخشی از ارتباطات عمودی الزم در ساختم

این نتیجه را می رساند که استفاده از چوب در نقش های غیر  نگاهی کلی به حضور عنصر چوب در خانه های قاجاری، را پوشش داده اند.

یر سازه ای ،فارغ از دوره تاریخی خانه ها، کامال رواج داشته است و تنها فرم و ابعاد عناصری نظیر پنجره و در ،در این ادوار دستخوش تغی

ست.اما در نگاه به حضور چوب به عنوان عنصری سازه ای،چنین دریافت می شود که در تمامی ادوار ،چوب عنصر اصلی در شکل شده ا

 گیری سازه ساختمان بوده است.
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 مصالح فلزی:
آهن و فوالد غالبا در این بناها برای ساخت یراق آالت  استفاده از مصالح فلزی ،استفاده ای محدود و فرعی بوده است. فلزاتی مانند برنج،  

صالح فلزی مشاهده نمی گردد. درها و پنجره ها و میخ و اتصاالت عناصر چوبی به کار رفته است و هیچ نمونه ای از استفاده سازه ای برای م

 بدین ترتیب مصالح فلزی در خانه های قاجاری ساری به ندرت استفاده می شده است.

 

 شیشه:
عناصری برجسته در معماری خانه های قاجاری ساری به حساب می آیند.حضور وابعاد این عناصر هرچه به  ،پنجره های چوبی وشیشه ای  

افزایش یافته است. شیشه که غالبا در  با توجه به میل معماران قاجاری به گشایش و سبکی فضا، ،شدهدورا پایانی عهد قاجار نزدیک ا

 ،از رنگ موجود در معماری این خانهترکیبی از رنگ های مختلف در این پنجره ها حضور می یابد، در نمونه دیده می شود که بخش مهمی 

که میزان کاربرد شیشه در خانه های پایانی عهد قاجار نسبت به دوره  ذکر این است از طریق همین شیشه ها تامین می گردد. نکته قابل

 افزایش می یابد. نور وسبکی فضا در این خانه ها با حرکت به سمت ادوار انتهایی، های پیشین بیشتر است و بدین ترتیب میزان شفافیت،

 سفال:
در تمامی خانه های قاجاری ساری به چشم می خورد و  ر باران شکل گرفته است،این مصالح ساختمانی که مستقیما در ارتباط با اقلیم پ  

 در تمامی ادوار استفاده شده است.

 مالت ها و اندود ها:
و ساروج رایج ترین مالت ها و اندود های به کار رفته هستند.کاربرد مالت ها با پایه آهک مانند  گِل آهک،آهک سیمگِل،گچ، گِل،کاهگل،  

 با توجه به سازگاری و مقاومت بیشتر در برابر رطوبت، بیشتر مشاهده می گردد وسیمگل نیز تقریبا چنین وضعی دارد. گِل آهک و ساروج،

 روش ساخت: 
اما تاثیر مهمی بر کیفیات معماری بنا دارد. در خانه های قاجاری دو روش  کامال ساختمانی است،روش ساخت یک بنا اگرچه موضوعی   

وت و رایج وجود داشته است. هر دو روش مزبور پیش از عهد قاجار نیز در ساخت ابنیه مختلف وجود و حضور داشته اند و در اساخت متف

چنین  ونی ساری در  دوران قاجار و نماینده انتخابی بناها )عمارت سردار جلیل(،واقع می توان با نگاهی کلی به شیوه ساخت بناهای مسک

 اذعان داشت که در این دوره روش ساخت نوینی به روش های پیشین اضافه نگردیده است.

دیوارهای باربر و  است که در سقف میانی مشاهده می گردد. روش دوم استفاده ازروش اول استفاده از سقف تیر پوش و دیوار های باربر   

 با سازه خرپایی است. سقف خرپایی است که سقف نهایی نمونه موردی در ساری، از جنس سقف شیبدار سفال پوش

 سرپوشیده و بسته: جریان زندگی در فضاهای باز،
پذیرایی  خوابیدن، غذاخوردن، استراحت، نشستن، مکث، نمونه انتخابی ،آشکار می سازد که بسیاری از فعالیت های زندگی ،مانند حرکت،  

خلوت کردن وبرپایی برخی آداب و آیین ها،به همان قوت و قدرتی که در فضاهای بسته ی خانه بوده،در فضایهای سرپوشیده و  از میهمان،

ختصاص به فضاهای ا ها مانند رفتن به محضر طبیعت، باز در مواقع مختلفی از سال نیز اتفاق می افتاده و چه بسا فعالیت هایی بیش ازاین

 سرپوشیده و به ویژه باز داشته است.
 

 

 

 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 11، ماخذ :نگارنده،عمارت سردار جلیل،فضای سرپوشیده : 5شکل

 

 

 حریم و سلسه مراتب حرکتی از بیرون به درون:
برای سازگاری بنا با جهان بینی و سبک  قلمرو،جایگاه ویژه ای دارد و درجات مختلفی از حریم و "حریم"در کالبد خانه های ایرانی مفهوم  

حساب شده برای ارتباط حرکتی و بصری از بیرون به درون یکی از "سلسله مراتب فضایی"زندگی ساکنان تدارک دیده شده است.وجود

ی عمومی یا و فضا"اندرونی"نمودهای اهمیت حریم در خانه ی ایرانی است.تقسیم فضای درون خانه به فضای مخصوص خانواده یا 

نمودهای دیگر این اصل هستند  ،رون خانهدرونی از طریق باز شوها به معبر بی ضاهایف "ارتباط بصری"و همچنین نبود یا کمبود  "بیرونی"

که  که البته بیشتر در خانه های مناطق مرکزی ایران دیده می شوند.درباره ی ورودی در خانه های قاجار ساری باید به این نکته اشاره کرد

حیاط اصلی خانه باز می شوند تا ورودی هایی که به یک حیاط واسطه  ه مستقیما بهورودی پیچیده و مفصلی ندارند.از ورودی هایی ک

و همچنین نوع سوم ورودی که در نمونه معرفی شده تا حدودی قابل رویت است ، ترکیب سردر و در و داالن ، در این میان  کوچک میرسند

  قابل ذکر است.

 ،"بیرونی"وفضای عمومی یا "اندرونی"تقسیم فضای درون خانه به فضای مخصوص خانواده یا که مطرح می شود بحث  موضوع دیگری  

است.این نوع از تفکیک فضا کم و بیش در خانه های قاجاری ساری اتفاق می افتد.تفکیک در سطح در خانه های بزرگ و دارای بیش از یک 

نقش محوری بازی حیاط بری هر کدام از این بخش ها  موما روش غالب و رایج است.در این روش دست کم یکع حیاط مانند این عمارت،

می کند و فضاهای مرتبط با آن بخش در حاشیه ی آن قرار می گیرند.تفکیک در ارتفاع از طریق قرار دادن فضاهای مربوط به خانواده در 

 پایین است. قه یطبقات فوقانی و فضاهای عمومی یا بیرونی در طب

 پرداختن به طبیعت:
برخورداری فراوان شهر ساری از عناصر طبیعت یعنی آب و گیاه، منجر به بی توجهی یا بی نیازی مردم نسبت به طبیعت در درون خانه ها   

اما در همین شهر نیز حیاط خانه  نشده است. حضور پر رنگ طبیعت اگرچه در حضور یا عدم حضور عناصری مانند تزئینات تاثیر گذار است،

ها پر از گیاه و آب است .در بسیاری از موارد حضور این عناصر در خانه ها بر اساس هندسه مشخص نیست و بعضا در مواردی به صورت نا 

  منظم در حیاط پراکنده شده است. 



 هندسه:
لبد خانه به لحاظ شکلی از یک نظم درونی و آشکار از پیش در الگوی سنتی خانه ی ایرانی به ویژه در مناطق مرکزی فالت ایران،کا  

لقب داده اند در نگاه به کلیت کالبد یک خانه چندان پر رنگ نیست اما در  "هندسه"اندیشیده برخوردار است. این نظم درونی که به آن 

آشکار خودنمایی می کند.این هندسه از طریق  در و نرده به شکلی اتاق ،سقف، ،های کالبد معماری مانند حیاط، نمانگاه به زیر مجموعه 

سراسر کالبد خانه جاری و ساری می گردد و وجود نوعی تناسبات عددی در در  "محورهای متقاطع"و "تکرار"،"تقارن"،"انتظام مرکزی"

ا حیاط ها دارای انتظام هندسه در خانه های قاجاری ساری حضور پررنگی دارد .اکثر معماری خانه نیز به واقع محصول همین هندسه است.

به چشم میخورد . در حالت  ، اتاق های متقارن :هندسی و تقارن در سطح هستند. همچنین وجود ریز فضاهای هندسی در این خانه مانند

   کلی پالن طبقات این بنا و نمای آن به شکل متقارن است.

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 :میراث فرهنگی استان مازندران:عمارت سردار جلیل،پرسپکتیو از بنا ، ماخذ 6شکل

 

 تزئینات وابسته به معماری
تزئینات وابسته به معماری نقشی بسیار مهم در آفرینش فضا و انتقال خواسته های معماران به مخاطب دارد.در خانه های قاجاری ساری   

،تزئینات وابسته به معماری چندان حضور پررنگی ندارد و عمده تزئینات موجود مربوط به بازشوها ، نرده ها و برخی عناصر چوبی زیر طره 

روی چوب سقف و کف تمام اتاق ها در نمونه موردی ساده و بدون تزئین هستند. همچنین نوعی از خطاطی  ،جداره.تقریبا ی سقف ها است

در این بنا دیده می شود که نگارش اشعار،مدح عمارت و تزئین آنها موضوع این تزئینات است. شیشه های رنگی در قسمت باالیی بازشوها و 

ین نوع از اده هستند.درباره ی علل و دالیل اشم می آیند و نرده های چوبی غالبا دارای تزئینات و نقوشی سدر نقشی هندسی یا گیاهی به چ

اصوال بخش مهمی از  حضور تزئینات در خانه های قاجاری ساری می توان اشاره کرد به دلیل آب و هوای مرطوب و شرجی این شهر،

د و نقش فضای باز و سرپوشیده در بسیاری از موارد در به دوش کشیدن بار زندگی از زندگی در فضای باز و خارج از خانه اتفاق می افت

عتی بسیار غنی وزیبا و چشم نواز در بیرون خانه است که شاید ایجاد عناصر تزئینی که فضای بسته پر رنگ تر است.همچنین وجود طبی

 ه می کند.بخش مهمی از آن ، الگو گرفته شده از همین طبیعت است را بدون توجی

 تناسبات:
متاسفانه روش شناخته شده و قابل تعریفی برای شناخت و تحلیل تناسبات احتمالی موجود  در موضوع تناسبات عددی در معماری ایران،  

فرد از  یکتنها می توان اشاراتی حسی مبتنی بر سلیقه ودریافت  در آثار معماری تاریخی ایران یافت نمی شود و در بسیاری از اظهار نظرها،



عباراتی هستند که فاقد ارزش آکادمیک می باشند و  خالقانه و سنجیده، هنرمندانه، تناسبات را به دست آورد. تعابیری مانند تناسبات زیبا،

د چون کامال بر اساس احساس و دریافت و سلیقه گوینده بیان شده اند وممکن است با سلیقه فر قابل تحلیل و بررسی و سپس نقد نیستند،

دیگری تغییر کند.بررسی کالبد عمارت قاجاری ساری این نتیجه شده که تناسبات عددی ثابت و پر تکراری در این خانه مشاهده نشده 

 است.

 اشکال
 اشکال مورد استفاده  در معماری خانه های ایرانی غالبا ساده هستند و به صورت کامل در بنا حضور پیدا می کنند.غالبا بزرگترین و اصلی  

شکل حیاط یا حیاط های بنا ست که در اکثر موارد یک مستطیل کامل است که در نظم بخشیدن و  ترین شکل موجود در این خانه ها ،

 برقراری قواعد هندسه در بنا نقش مهمی ایفا می کند .

ن در پالن خانه به چشم نمی خورد و اثری از آ فرم پر تکرار دیگری است که البته تنها در نما می توان آن را مشاهده کرد ،قوس رومی

حضور این قوس ها در نما خارج از جنبه تزئینی ،کم کننده جرم ساختمان است به علت ضخامت باالی دیوار ها و سازه بنایی . همچنین 

 شکل دایره و نیم دایره در این معماری حضور دارند. دایره  و قوس در نمای این خانه،به چشم می خورد.

 سایر موضوعات
موارد خردتری در معماری خانه های قاجاری ساری و عناصر وابسته به آن قابل  بجز موارد ذکر شده که عمدتا کلی و کالن هستند ،  

 مشاهده و بیان است.

 پله:
در  دور از دید،پله به عنوان فضایی با خاصیت کامال عملکردی و غالبا  ،ی ساخت خانه تا پیش از عهد قاجاردر این خانه مانند شیوه سنت  

مجموع پله ها فضایی بسیار محدود را در سطح  ،ت و به واسطه ارتفاع زیاد هر پلهکنج ها یا موقعیت های کم اهمیت از بنا استقرار یافته اس

 .اشغال می کند

 اتاق:
 سهری دارای انواع مختلفی است.فضای اتاق است که در الگوی سنتی هم به لحاظ کیفیت معما ،ر ترین نوع فضای بسته در خانه هاپر تکرا  

شاه نشین و طنبی، انواع مختلفی از اتاق به حساب می آیند.این فضاها که عموما  سفره خانه ،گوشواره، ،دری ، پنج دری ، هفت دری ،تاالر

های زندگی را در خود نامی بر گرفته از ویژگی های معماری خود دارند)مانند سه دری(،به لحاظ عملکردی، کارکردهای مختلفی از فعالیت 

ممکن است این کارکرد ها دگرگون شود.در میان انواع اتاق در خانه های قاجاری ساری  ،و بر اساس موقعیت زمانی یا فصلی جای می دهند

دو طرف به ،پر تعداد ترین سه دری است ، اتاقی که توسط سه در به ایوان یا فضای حیاط راه پیدا می کند و البته عموما این اتاق ها از 

فضای سرپوشیده یا باز است. این عمارت نیز دارای اتاق های سه دری  ،واسطه ی ارتباط میان آنها ،یاط راه دارند و در هر طرف سه درح

 است که از هر طرف به فضایی دیگر راه دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1131: عمارت سردار جلیل،اتاق سه دری، ماخذ :نگارنده،7شکل  

 

 

 بازشوها:
میل به افزایش ابعاد و اندازه های بازشوها در خانه های قاجاری ساری مشهود است. این اتفاق می تواند حاکی از میل معماران خانه های   

های هرچه بیشتر ارتباط میان بیرون و درون و در نتیجه کشاندن نور طبیعی بیشتر به داخل بنا باشد.استفاده از ارسی  قاجاری به برقراری

 بزرگ که مربوط به اواخر دوره قاجار است نشانه ای از همین ادعاست.
 

 

 نتیجه گیری:
امید است تا با محافظت از این بناهای با ارزش  اصول  دست یافتیم. ن منطقهای به معماری اکثر بناهای تاریخی با بررسی نمونه معرفی شده 

همچنین با حفظ این اصول در معماری، سیمای شهری مطابق با اقلیم طراحی در خطوط معماران این ناحیه نمودار شود و ادامه پیدا کند.

 ایجاد شود.
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