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 ارزیابی منزلت اجتماعی الگوهای مسکن سنتی ساری

 ( هاها و خانه فاضلینمونه موردی خانه کلبادی )

 

 

 2وحید حیدر نتاج، 1,* آزاده آرزه

 دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، موسسه آموزش عالی پردیسان فریدونکنار -1

 گاه مازندران، دانشکده هنر و معماری، بابلسر، دانشهیئت علمی دانشکده معماری دانشگاه مازندران عضو -2

 

 

  خالصه

 

های مسکونی مقاله حاضر با هدف دستیابی به الگویی مناسب جهت مساکن امروز، به ارزیابی منزلت اجتماعی در ساختمان 

یط های تاریخی در شهر ساری و محله آب انبار نو پرداخته است. با تاکید بر این مطلب که منزلت اجتماعی در شرابافت

تحقیق حاضر به دلیل تاثیر شود، شناخت جایگاه معماری در تامین منزلت اجتماعی ملزوم است. کنونی نادیده گرفته می

های آغازین به بررسی مسکن، سکونت و منزلت منزلت اجتماعی و شناخت کالبدی شهر در منازل مسکونی، در بخش
اصر تاثیرگذار، به بررسی دو خانه قدیمی شهر و ارزیابی چگونگی پردازد. سپس برای معرفی الگوی مناسب و عناجتماعی می

پاسخگویی آنها به منزلت اجتماعی، پرداخته است. هدف این تحقیق، دستیابی به فضایی درخور تعامالت بشری امروز با 

ری و با در نظر هایی از آداب و سنن اصیل مردم شهر ساحفظ الگوهای ارزشمند بافت و خلق مسکن با توجه به بروز جلوه
 باشد.گرفتن منزلت اجتماعی افراد می

ای است و های موردی با استفاده از مطالعات کتابخانهتطبیقی و بررسی نمونه-در این پژوهش روش تحقیق تحلیلی

و  رسد که معماری سنتی ایران توانسته است از لحاظ کالبدی منزلت اجتماعی افرادهای میدانی به این نتیجه میبرداشت

 ساکنین را تامین کند.
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 مقدمه   .1

ای را برای الگوی های این مرز و بوم مورد غفلت معماران واقع شده است و معضالت عدیدهآن چه امروزه در طراحی خانه

کارگیری زبانی غنی و الگویی پاسخگو های ایرانی پدید آورده است، عدم بهن و به خصوص خانوادهزیست مردمان این سرزمی

و متناسب با شیوه زندگی ایرانی است. از آنجایی که خانه فراتر از یک سرپناه و سکونت مفهومی بیش از تامین نیازهای 

آید. از طرفی دگی در طراحی خانه ضروری به نظر مینگر با توجه به روح الگوی زنکالبدی و عملکردی است، رویکردی کل

نارضایتی مردمان، از جمله معماران از وضعیت ساخت و ساز مساکن امروزی، نیاز به الگویی که بتواند کیفیت زیست را در 

د زبان، طراحان را از تواند همچون قواعنماید. این الگو میها را با هویتی ایرانی همراه سازد، الزم میها ارتقا دهد و آنخانه

گشای معماران معاصر باشد. آن چه بیش از همه در مورد الگوی یک خانه حائز اهمیت تواند راهآشفتگی کنونی برهاند، می

ای باالتر، خلق است پاسخگویی آن به نیازهای عملکردی منطبق با الگوی زندگی هر خطه جغرافیایی و فرهنگی و در مرتبه

ای به مرتبه دیگر و از عالمی به عالمی باالتر میدن روح سکونت در کالبد خانه و انتقال آدمی از مرتبهبدیل و دکیفیتی بی

ای بنیادین در فطرت آدمی دارند، جستجو نمود. توان با جستجو در کهن الگوهایی که ریشهباشد. این مهم را تنها میمی

 پردازد.ر ادامه به بررسی این شاه کلید میهایی همچون منزلت اجتماعی ساکنین آن خانه ها. دنمونه

 پیشینه پژوهش  -2

پرداخت به موضوع مسکن قدمتی به سابقه خود معماری دارد و تقریبا همه متفکران معماری کم و بیش به مسئله مسکن، 

 چیستی و چگونگی آن پرداخته اند.

ره مورد توجه بوده است. در کتاب بوطیقای فضا در کنار مسکن، سکونت به عنوان یکی از اساسی ترین نیازهای بشر هموا

کند و آن را از دید پدیدار هایی، تحلیل تفسیری از اهمیت مسکن را بیان می(، با استفاده از یادداشت8591گاستن باشالر)

د و چون های خانه و تحلیل چندهد. به عقیده او فراتر از بررسی جزئیات و گوناگونیشناسی معماری مورد بررسی قرار می

 ای بود که ریشه در کارکرد نخستین و اصلی سکونت دارد.های اولیهآسایش آن، باید در جستجوی ارزش

وابستگی مردم به خانه را از دیدگاه پدیدار شناسی کاربردی بررسی  "خانه،  نماد خویشتن"( در 8811کلر کوپر مارکوس )

شد با خانه اش به گفتگو بپردازد و سپس اجازه دهد که خانه واسته میکند، او روشی را بنا نهاد که براساس آن از فرد خمی

 به او پاسخ گوید. این روش در انتها با ثبت تصویری احساسات پاسخگویان تکمیل می شد.

از سکنی گزینی آدمی سخن  "مفهوم سکونت به سوی معماری تمثیلی"( هم در کتاب 8818کرستیان نوربرگ شولتس)

ت در آن با مفهومی بیش از قرار گرفتن سقفی بر باالی سر و به زیر پا آمدن چند متر مربعی زمین به کار رانده و واژه سکون

شیوه متفاوت سکونت را تحت عناوین سکونت طبیعی، سکونت مجتمع، سکونت عمومی و سکونت  4آمده است. او 

ای بوده که سکونت مجتمع در آن به هشناسد. آبادی همراه با فضاهای شهری خود همواره صحنخصوصی از هم باز می

کده خصوصی یعنی مکانی که ایفای نقش پرداخته، نهاد یا بنای عمومی سکونت عمومی را تجسم بخشیده و خانه با خلوت

فرد در آن به هدف نهایی نایل گردیده هم عنان بوده است. وی سکونت را دربرگیرنده دو جنبه تعیین موقعیت و احراز 

بر این اساس تعیین موقعیت و احراز هویت به یاری فضای آراسته و شکل مصنوع که به اتفاق یکدیگر مکان  داند.هویت می

 گردند. آورند میسر میواقعی را به وجود می
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 در حوزه روانشناسی هم روانشناسان بسیاری روش هایی را با درک نقش خانه ) فراتر از سرپناه( ارائه می کنند.

(، در پی تدقیق ماهیت منزلت اجتماعی و 8515( و گیدنز )8591(، پارسونز)8591ون دورکیم)نظریه پردازانی همچ

پایگاه "شناسایی و معرفی عوامل موثر بر آن آمده اند. این اندیشمندان جامعه شناس، اغلب منزلت اجتماعی را مترادف 

کند و موقعیت اجتماعی یک گروه، کسب میکنند که فرد در گروه یا استناد پاراگراف مرتبه و تلقی می "های اجتماعی

گردد. لیکن مولفان و محققان متاخر، منزلت اجتماعی را نوعی شان، ها برخوردار میبراساس آن از برخی مزایا و ویژگی

دانند که جامعه برای افراد یک گروه، نهاد و یا برای شغل قائل هستند.)کالکی حسن، دوستدار اعتبار، عزت و احترامی می

 (8811ضا، ر

(. آلن بیرو در تعریف 8811واژه منزلت در فرهنگ فارسی عمید، به معنی جاه و مقام، قدر و مرتبه و رتبه آمده است.)عمید،

هایی که شود، منبعث از جادو و یا پدیدهنویسد. از نظر لغوی این لغت به توهماتی اطالق میو توصیف منزلت اجتماعی می

ار اجتماعی) منزلت(، نفوذ و اعتباری است که دیگران به شخصی به جهت خصایص گوناگون و رسند، اعتبعجیب به نظر می

(. از دیدگاه جامعه شناسی این اصطالح به عنوان رتبه، 8834بخشند.) بیرو، دارند، میکم و بیش واقعی که به او منتسب می

 (. 8834رود.) ملک،یکدیگر به کار میپایگاه و موقعیت اجتماعی اشخاص، گروه ها و سازمان ها در مقایسه با 

بسیاری از صاحب نظران معتقدند که ماهیت قشربندی اجتماعی نه صرفا عامل ذهنی یعنی تصور از طبقه خود و نه عامل 

باشد. ها میعینی همچون درآمد و شغل و مانند آن، بلکه مبتنی بر توافق متقابل اقشار اجتماعی و منزلت اجتماعی گروه

اولین جامعه شناسانی است که به رده بندی منزلت توسط مردم اعتقاد دارد و معتقد بود موقعیت طبقاتی برای یک  وارنر از

 (.8811فرد مساوی است با قضاوت دیگران درباره او )علیزاده، رضایی و غیاثوند، 

 شرح و بیان مسئله پژوهش -3

یابد حفظ روابط آنچه در این میان اهمیتی فزاینده می در بستر پیچیده مناسبات و تعامالت فرهنگی در جهان معاصر،

تر مسکن اوست که با حفاظت و احیا بافت و الگوهای آن که زمانی ارزشمند انسان و فضاهای مربوط به آن و از همه مهم

ت سنتی شهر پذیر نخواهد بود. در ادامه به بررسی چند خانه در بافگاه بهترین نوع اینگونه تعامالت بوده، امکانتجلی

 پرداخته شده است.

چند  هر ولی رسد،می نظر به تفسیر از نیازبی و بدیهی گیردمی جای ذهن در آنچه رسد،می گوش به "مسکن"واژه  وقتی

 این پدیده هنوز است، شده عرضه انسان زیست فضای ترینخصوصی یعنی درباره خانه گوناگونی تعاریف متعدد هاینظرگاه

 هر و است یافته متفاوتی معانی ساخت انسان و طبیعی متفاوت هایمحیط در که است نیازی ارد. مسکند بسیار بحث جای

یک  عنوان به است. مسکن بخشیده خاص شکلی بدان خویش هایمحدودیت و امکانات استعداد، به فراخور نیازها، جامعه

 فراهم را بشر اولیه نیازهای از برخی ضمنا که آیدمی بحسا به خانوار اساسی اولیه و نیاز سرپناه، عنوان به و فیزیکی مکان

 از اعم بشر زیستی هایفعالیت مجموعه آن از منظور که دارد مسکن از تریگسترده مفهوم سکونت واژه. نمایدمی

 در گاهسکونت مفهوم رو این از. گیرندمی شکل خانه از از فراتر محیطی در است که اقتصادی و اجتماعی فردی هایفعالیت

سازد. در این پژوهش به می فراهم را خانواده بهزیستی برای ضروری و تسهیالت خدمات تمامی که است محلی مسکن، برابر

 ها در آن قرار گرفته، پرداخته شده است.ایست که خانههای نام برده شده به بررسی محله آب انبار نو که محلهغیر از خانه
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 اهمیت و ارزش موضوع -4

توجهی نسبت به مفهوم های ممکن، به دلیل بیشود به رغم برخورداری از برخی ارزشی مسکن که امروزه تهیه میهاطرح

قرار گرفته و در حالت مطلوب، نقایص و  و تعامالت و منزلت اجتماعی افراد  مسکن در تقابل با زندگی و محیط اطراف

دارد، . در حالی که مسکن معاصر در چنین مسیری گام بر مینمایدهای خود را از طریق آزمون و خطا برطرف میکاستی

توجهی به نیازهای زندگی و مبارزه با های محیطی آگاه بوده و به جای بیمسکن بومی به خوبی به اصالت زندگی و پتانسیل

های در خانههای خوب این نوع معماری را می توان متغیرهای جغرافیایی، در هماهنگی با آن شکل گرفته است. مصداق

به راحتی دستخوش دگرگونی قرار  روستایی مشاهده نمود. این معماری که دارای اصول نسبتاً ثابت و پایداری است

ترین های زمانی نسبتاً طوالنی صورت گرفته است. یکی از مهمی، درونی و در طول دورهنگیرد و تغییرات آن اغلب بطنمی

و منزلت و  های روزمره آنانراحی منطبق با نیازهای فطری مردم و محیط و فعالیتهای معماری روستایی توجه به طویژگی

های معماری از همنشینی فضاهای زیستی و معیشتی مانند نوع فضاهای معیشت مردم است. مصداق جایگاه اجتماعی افراد

ا با داستان زندگی مردم در این نوع مسکن عمق توجه نسبت به زندگی مردم و نیازهای آن هاست که فضای کالبدی ر

هماهنگ و آن را ایجاد نموده است. چنین نگاهی به زندگی و توجه به نیازها و هماهنگی با محیط طبیعی منجر به 

مساکن بومی گیری اشکال مختلف مسکن به صورت چادر، آالچیق و مسکن موسمی یا دائم شده است. توجه به شکل

تواند گرفته، امروزه نیز می ی آن و فضای طبیعی و بستری که در آن شکلمعماری نشات گرفته از فطرت انسان شهری

و رجوع دوباره به  اولیهباشد. اما آغاز چنین رهیافتی مستلزم پدیدارشناسی مسکن  طراحیراهگشا و راهنمای معماران در 

 چیستی و چرایی آن است.

موجود جامعه و منزلت اجتماعی افراد جامعه ماست و مسئله اصلی در اینجا، تطبیق دادن طرح مسکن پیشنهادی با شرایط 

های فطری افتد. بر این اساس رجوع به پایههای اجتماعی اتفاق میدر صورت عدم تامین منزلت اجتماعی افراد، ناهنجاری

 های اولیه آن جامعه مد نظر قرار گرفته است.جامعه و تفسیر کالبدی خواسته

الگو  نیبه ا دنیرس ی. برادر شهر ساری است های قدیمیم منزلت اجتماعی در خانهبررسی اقال پژوهش نیا ییهدف نها

و منزلت  در ارتباط با مقوله سکونت طیمح نیا یکالبد اتیو خصوص محله های قدیمی شهردر  یرفتار جیرا یالگوهاا ابتد

 یبرا ییموضوع راهکارها اتیو مرور ادب یدانیم یهاافتهی نیبه ا تیبا عنا نهایتاند، در  شدهی واکاو اجتماعی آن افراد

 است. دهیگرد ارائهسکونت مناسب جهت  ییفضا تیفیبه ک دنیرس

 

 سواالت تحقیق -5

 ( مصداق کالبدی منزلت اجتماعی در معماری سنتی به چه نحوی بوده است؟8

 فضا را تامین کند؟ها در ساری، توانسته منزلت ساکنین و مخاطبین ها و خانه کلبادیهای فاضلی( آیا خانه1

 اند ؟شده، آن فاکتورها کدام( و در نهایت اگر منزلت اجتماعی افراد حفظ می8

 ادبیات پژوهش -6
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 مبانی نظری پژوهش -6-1

از ابتدای تاریخ، مسکن به عنوان سرپناه نقش مهمی در زندگی جوامع انسانی بازی کرده است که با پیشرفت مسکن: 

ارکرد مسکن، عملکردهای دیگری نظیر زندگی اجتماعی، روابط خانوادگی، محلی جهت آسایش جوامع و در روند تکمیلی ک

 (8819روح و روان و تمدید قوا و ... به آن افزوده گردید.) جعفری امین، بیکایی تبسم، 

و انس  به معنی اصلی آرام و قرار گرفتن بعد از حرکت، آرامش )باطن و خاطر( "سکن"عربی  سکونت از ریشهسکونت: 

 گوناگونی در اندیشه های معمارانهآمده است. مفهوم عام سکونت یا بودن انسان در زمین و محیط متناسب با آن، پاسخ

های سنت و مدرن داشته است. با وجود این تاکنون، شناخت چیستی سکونت و معنای خاص آن آرامش، همچنان از چالش

 (.8851است)طاهری جعفر؛ ی ارتباط انسان و محیط بوده نظری در حوزه

باشد. در مقدمه مذکور آمد که سکونت بیانگر برقراری پیوندی پرمعنا بین انسان و محیطی مفروض میسکونت و هستی : 

این پیوند از تالش برای هویت یافتن یعنی، به مکانی احساس تعلق داشتن ناشی گردیده است. بدین ترتیب، انسان زمانی بر 

ه مسکن گزیده و در نتیجه هستی خود در جهان را تثبیت کرده باشد. از سوی دیگر، انسان موجودی یابد کخود وقوف می

رگردان. او با در اختیار گرفتن عنوان مرد ره پیوسته در راه بوده و از این رو مکان گزینش را برای خود فراهم می ساست 

کالمی بین  گزیند. این مناظرههای دیگر را بر میبا انسانآورد. او مکان خود و از این طریق نوعی قابل اعتماد از همدمی 

وجودی است که به واسطه معماری در قالب اثر  "فضائیت"عزیمت و بازگشت، یا بین مسیر و هدف، عصاره و گوهر آن 

 .آیدمی

رد در طبقه طبق نظریه وبر منزلت اجتماعی یکی از عوامل توزیع امکانات است که با توجه به آن فمنزلت اجتماعی: 

انسان  شتیو مع اشتغال ،یطیمح ستیهرچند تنوع زرسد. گیرد که به وسیله آن به آرامش میخاصی از اجتماع قرار می

 یباورها و فرهنگ انسان در ط در شهیشود، ریم اشکال نیا وندیکند، اما آنچه باعث پیم جابیدر فرم خانه را ا یگوناگون

 ،یرا ارضا کند. بطور کل نیساکن زیو معنوی ن یاز نظر روح دیبا ،یکیزیفیی بر کارا خانه عالوه کیدوران دارد. فضای 

 ازهاییکه پاسخگوی ن نیساکن یو نوع فرهنگ و آداب و رسوم اجتماع شتیمع وهیبا ش هماهنگیی فضا یعنیمسکن 

 (8814)ادیب زاده و همکاران،آورد. یو معنوی آنان است و موجبات آرامش را فراهم م مادی

 توان به عدالت اجتماعی و کرامت انسانی اشاره کرد:های منزلت اجتماعی میاز زیر مجموعه

 الف : عدالت اجتماعی

 لحاظ به باالتر طبقات نقاطی چنین در. خوردمی چشم به التین آمریکای و آسیا آفریقا، در عمدتاً شهری هاینابرابری

 مربوط هایمحدودیت و هابیماری معرض در ترپایین طبقات حالیکه رد هستند برخوردار باالتری زندگی سطح از اقتصادی

 برخوردار تریپایین میانگین از اجتماعی پایین طبقات زندگی به امید حتی شهرهایی چنین در. باشندمی روزانه معیشت به

 نمایند تحمل را دیاقتصا و اجتماعی هاینابسامانی و مشکالت از بسیاری مجبورند خانوارها جوامع، این در. است

( 8819جاجرمی، ) دارد تنگاتنگی رابطه است فقرزدایی عامل که رفاه مفهوم با اجتماعی عدالت بنابراین ،(8831شیخی،)
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 عادی جریان از و دارند آن در سهمی کنند احساس آن شهروندان همه که است نکته این از اطمینان گرو در جامعه رفاه

 دستیابی برای هاییموقعیت( هاآن پذیرترینآسیب ویژه به) هاگروه همه باید منظور این برای .اندنشده گذاشته کنار جامعه

 (.8819جاجرمی، ) کنند کسب آن حفظ و رفاه به

 سوم الیه با دهد،می قرار بحث مورد را غیره و فقر شدید، هاینابرابری اجتماعی، رفاه قبیل از مسائلی که اجتماعی عدالت

 واژه سه قالب در اغلب پایداری اهداف(. 8818حکمت نیا، ) کندمی پیدا ارتباط مساوات و برابری ایدار،پ توسعه مفهوم

 و قوت شوند، تخریب زمان مرور به اینکه بجای هااین تمام پایدار، جامعه یک در و شوندمی بیان عدالت و اقتصاد محیط،

 همچنین. است شده مطرح کمتر عمومی هایبحث در مراتب به عدالت واژه واژه، سه این میان از. یابندمی گسترش

 (.8814بوالرد، ) دارند وجود دیدهزیان جوامع یا و درآمد کم افراد از حمایت در کمی یافتهسازمان هایگروه

 و دارد تأثیر آن فضایی سازمان بر جامعه اجتماعی و اقتصادی هاینابرابری که است این بر اجتماعی عدالت مفهوم اساس

مرصوصی، ) دارد مستقیم اثر جامعه در درآمد توزیع و اجتماعی -اقتصادی روابط در فضایی سازمان در تغییر گونه هر نیز

8818.) 

 ب : کرامت انسانی

 ذاتی گاهی کرامت،. شده است آن به ایویژه توجه اسالمی منابع و متون در که است اساسی مفاهیم ازجمله انسانی، کرامت

 به متعال خداوند که شرافت، و کرامت نوع این. دهدنشان می را موجودات سایر به نسبت انسان شرافت که است خدادادی و

 انسان که است اکتسابی کرامت، از دیگر نوع. سازدمی انسان متوجه را هاو مسئولیت تکالیف برخی است، فرموده عطا انسان

 اعطای مسئولیت های و عرصه جامعه در که کرامت، نوع این. کند ایجاد خود برای را آن تواندمی خود اعمال اختیاری با

 گذاشته فرد برعهده بیشتری هاییابد، مسئولیت ارتقا کرامت این هرچه که است ایبه گونه گیرد،می قرار مالک اجتماعی

 (.8858شود)شبان نیا، می

 های کرامت انسانی را بررسی خواهیم کرد:در ذیل برخی گزینه

 ر توحیدی در سطح جوامع بشریتوسعه تفک .8

 اقامه قسط و عدل در سطح جوامع بشری .1

 صیانت از حرمت جان انسان ها .8

 صیانت از حرمت مال انسان ها .4

 صیانت از حرمت آبروی انسان ها .9

 صیانت از کرامت انسانی  .1

 اولویت دادن به امور معنوی .3

 ایجاد محیط پاک و معنوی در سطح جوامع بشری .1

 .(8858و آسایش شهروندان)شبان نیا،  تامین نظم، امنیت، رفاه .5
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 مدل مازلو -7

 در را نیازها مراتب سلسله ایده معروف، شناسروان مازلو، آبراهام

 .نمود مطرح 8548 سال در «شخصیت و انگیزه» نام به خود کتاب

 انسان نیازهای مراتب سلسله در مختلف سطح پنج مازلو، تعریف طبق

 دارد: وجود

 زیستی-ی( نیازهای جسمان8

 ایمنی های ( نیاز1

 ( نیاز های تعلق پذیری و عشق8

 www.migna.irمنبع : -8تصویر شماره ( نیاز های احترام                               4

کند. اول نیازی که به احترام از طرف خودمان این نیاز در کلیه سنین وجود دارد و به طور معمول به دو صورت بروز می

گری نیازی که به احساس احترام از طرف دیگران داریم. به این معنی که با پشت سرگذاردن دوران کودکی و داریم و دی

کنیم. اگر نسبت به های خود را ارزیابی میها و تواناییشناسیم و به تدریج خود، قابلیترسیدن به بزرگسالی خود را باز می

اشیم و احساس کنیم برای خود و دیگران مثمر ثمر هستیم، نیاز به های خود رضایت خاطر داشته بها و قابلیتتوانایی

شود. همچنین در ارتباط با دیگران نیز نیاز داریم که مورد احترام واقع شویم، حرمت نسبت به خود تا حدودی رفع می

 های ما شناخته شده و در مورد آن ها قضاوت درستی صورت بپذیرد.توانایی

 ( نیاز به خود شکوفایی9

های خود را بدانیم و ها و قابلیتکنیم که نیاز داریم خود را بشناسیم، تواناییبسیاری از ما در طول زندگی خود احساس می

راهی که گیری اهداف ما در زندگی و اعتقادات ما نسبت به وجود خود و در جهت پرورش آنها تالش کنیم. در جریان شکل

های کنیم با تقویت تواناییسازیم و سعی میهایی از انسان برتر در ذهن خود میکنیم، ایده آلدر طول عمر خود دنبال می

 خود به آن برسیم. سرچشمه این سعی و تالش برای بهتر شدن و بهتر بودن، نیاز به خودشکوفایی است.

 ( نیازهای زیبا شناختی و شناخت1

عمدتا به دنبال زیبایی و چیزهای زیبا هستیم. احساس زیبایی کششی است که ما را به خود جذب کرده و  هاهمه ما انسان

شود. احساس لذت از درک زیبایی گاه به حدی عمیق است که حس زیبایی را نه به یک امر باعث لذت و تحسین ما می

شود. گاه مالک نیاز به زیبایی از دو جنبه مطرح میکند. اما تفننی بلکه به یک نیاز برای حس رضایت و آرامش تبدیل می

آوریم و گاه حس زیبایی حاصل از مقایسه آنچه ها بدست میزیبایی احساس خوشایندی است که از تجربه برخی از پدیده
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ردی باشد. این مالک ها بیشتر از آنکه از احساس و عواطف فکنیم با معیارهای زیبایی شناختی درون ذهن میکه درک می

 (.8854ما نشات بگیرند از منطق، عقل و در نهایت فرهنگ متاثر هستند) پاکزاد، 

باشد. با توجه به ارضا نیاز چهارم به مرحله بعدی این منزلت اجتماعی، زیر مجموعه نیاز چهارم یعنی همان نیاز احترام می

ی و زیبا شناختی خواهیم دست یافت. پس سه رسیم و نا خودآگاه به نیاز های بعدی یعنی خود شکوفایسلسله مراتب می

نیاز آخر شامل حال منزلت اجتماعی است و اگر قرار باشد این مهم بررسی 

 شود باید نیازهای احترام،خودشکوفایی و زیبایی شناسی در آن رفع شود.

 هاتجزیه و تحلیل داده -8

 های مورد بررسی در این پژوهش دو نمونه خانه قدیمی این شهرنمونه

ترین ها. که واقع در یکی از قدیمیها و خانه فاضلیاست، خانه کلبادی

های شهر است که منازل باستانی در این محله است. دلیل انتخاب این محله

  اند و اجزا و عناصر معماری آن گویا و نافذ بوده است.ها آن است که مورد بازسازی قرار گرفتهخانه

8859بع : نگارنده، من-1تصویر شماره               

 

 بررسی محله آب انبار نو و تاثیرات منزلت اجتماعی در آن -8-1

دارد و یکی از قدیمی ترین  قرار کنونی دی 81 و قارن هایخیابان مابین قدیمی بافت در و ساری شهر مرکز محله در این

گذاری این رود. دلیل نامهای شهر ساری بشمار میمحله

 نو در آن است. محله وجود آب انبار 

 هاخانه کلبادی -8-2

 نو انبار آب یمحله در واقع کلبادی منوچهرخان عمارت

 امراء از جلیل سردار دستوربه پیش سال یکصدوسی حدود

 نصرت امیر بزرگش فرزند نامبه و شد ساخته وقت ارتش

 فوت جوانی در نصرت امیر .شد معروف امیریه به نظام شکوه

 .بخشید منوچهرخان وی فرزند به را بنا سردار و شد

 8851منبع : نگارنده، -8تصویر شماره                                 

 8811 سال در بود ملی شورای مجلس در ساری مردم نماینده نیز زمانی و منطقه مالکین از بعدها که کلبادی منوچهرخان

 (.8858گرفت)رمضانی،  قرار فرهنگی میراث ازمانس اختیار در 8831 سال در بنا این و گفت وداع را فانی دار
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 این اصلی بنای .دارد بیرونی و اندرونی بخش دو و شده برگرفته قاجاری ی دوره تکایای از ساختمان این معماری سبک

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

 .است

 قاجاری دوره تزئینی هنرهای هاییادآور شیوه آن جای جای و است عمارت این هایاتاق زیباترین از دوم طبقه نشین شاه

 .باشدمی پوش سفال و شیروانی بصورت آن بام و آجر و چوب شامل بنا این ساختمانی مصالح .است

مرطوب حاشیه دریای خزر در ناحیه دشت و مربوط به  این خانه نمونه بارزی از معماری برونگرای بومی اقلیم منطقه معتدل

ودالیستی صاحبان آن دستخوش تغییراتی در ترکیب بندی فضاهای خود ئدوران قاجار می باشد که تحت تاثیر نوع زندگی ف

 شده است.

وت مخصوص فضاهای باز اصلی بنا شامل : حیاط پیشین ) جنوبی( و حیاط میانی و حیاط پسین ) شمالی ( و نیز حیاط خل

سرا خانه و قسمت آشپزخانه و مهمانمهمان خانه و فضاهای بسته اصلی و قسمت شاه نشین مخصوص خانواده صاحب

 باشد که فضاهای جانبی نظیر طویله و بارانداز در جوار آنها دیده می شود.می

های دیگر عصر گرچه این خانه به لحاظ معماری شبیه خانه

ی اجتماعی مالک که از طبقه خود است اما به علت موقعیت

اشراف بوده و نقش سیاسی در کشور دارا بوده است به لحاظ 

های اساسی نسبت به دیگر کاربری و جزئیات ساخت، برتری

ها دارد که به شکوه آن افزوده و آن را متمایز ساخته خانه

 است.

 ورودی  -8-2-1

نو  ورودی اصلی این خانه دری است که رو به کوچه آب انبار

شود. این در از جنس چوب و با تزیینات چوبی و باز می

های سنتی درهای ورودی دو لنگه ارتفاع زیاد می باشد که سر دری از جنس آجر اطراف آن را پوشانده است. در بیشتر خانه

ردند و مردها هستند و هر لنگه کوبه ای دارد. زن ها حلقه لنگه سمت چپی را که تن صدای زیری داشت به صدا در می آو

 کوبه لنگه راستی را که به شکل چکش بود و تن صدای بمی داشت.

8859منبع : نگارنده،  -4تصویر شماره   

در این خانه بعد از در ورودی یک راهروی نسبتا باریکی وجود دارد تا به ورودی حیاط برسد از آنجا نیز با دو ردیف پله در 

                           قرار دارد منتهی می شود. چپ و راست به حیاط که در سطح پایین تری

 اندرونی و بیرونی  -8-2-2

عمارت کلبادی که سبک معماری آن با سبک معمــاری بومی مسکونی و همچنین تکایای دوران قاجار مطابقت دارد دارای 

یل شکـل در دو طبقه و یــک دو بخش اندرونی و بیرونی است . بنــــای اصلی واقع در بخش اندرونی با پالن مستط
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سردابه در زیر زمیــن احداث شــده است . هر 

طبقه دارای یک شاه نشیـن و اتاق هایی در دو 

                                        طرف به صورت قرینه است.

بخش بیرونی که در سمت چپ ورودی اصلی قرار 

داشته شامل حیاطی است کوچک و اتاقی برای 

و راهی نیز به حیاط بزرگ گی به امور متفرقه رسید

دارد.                                                                                           اندرونی

 منبع : میراث فرهنگی ساری-9تصویر شماره 

 

 

 

 حیاط  -8-2-3

حیاط اصلی این خانه به صورت مربع با یک حوض چند 

وسط و باغچه هایی برای تزیین در اطراف می ضلعی در 

باشد. این خانه دارای یک حیاط کوچک در سمت چپ 

ورودی اصلی است که اتاقی برای رسیدگی به امور متفرقه و 

 راهی به حیاط بزرگ اندرونی دارد.

 8851منبع : نگارنده،  -9تصویر شماره                                        

 

 

 و سر بندی  سقف -8-2-4

های قاجاری بومی از جمله عمارت کلبادی از سفال ساخته به طور  کلی سقف خانه

باشد که برای مقابله با باد و باران به صورت می 81×81شده است. اندازه سفال ها  

ها را بدون استفاده از مالت به صورت خشکه چین روی هم قرار شیبدار است. سفال

ها کردند. در سقف داخلی اتاقار را با آهک و گل محکم میدادند و فقط جلوی کمی

 از تیر های چوبی و تزیینات چوب استفاده شده است.

 سر بندی از عمارت به شکل شیبدار چهار طرفه است.

 

8851منبع : نگارنده،  -1تصویر شماره                                                    

 شاه نشین  -8-2-5

ترین اتاق هر طبقه است که دارای تزیینات زیبایی از رین و بزرگزیبات

های ارسی و سقف چوبی زیبا و ... که همگی جز ها و پنجرهقبیل طاقچه
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 شده است.باشند. این اتاق بیشتر برای پذیرایی از بزرگان و میهمانان ویژه استفاده میتزیینات دوران قاجار می

8851منبع : نگارنده،  -3تصویر شماره                                                    

 اتاق ها  -8-2-6

ها در اتاق

هر طبقه 

به صورت 

قرینه در 

دو طرف 

شاه نشین 

قرار دارند و 

اکثرأ دارای 

پالن 

 هایی که همگی به ایوان راه دارند.های ارسی و درباشند با پنجرهمستطیل می

 

 

                                       

 

 

    

 

 

        

                                                                           8851منبع : نگارنده،  -1تصویر شماره        

 8851منبع : نگارنده،  -5تصویر شماره 

 

 

              

 طاقچه -8-2-6

شده است. در خانه کلبادی دو ردیف طاقچه وجود دارد که ردیف بیه میفضایی برای گذاشتن وسایل که در داخل دیوار تع

شان تر برای گذاشتن وسایل کاربردیباالیی را برای گذاشتن وسایل تزیینی و ردیف پایینی را جهت دسترسی راحت

 استفاده می کردند.
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 8851منبع : نگارنده،  -81تصویر شماره 

 حمام  -8-2-7

یک حمام در خانه کلبادی عالوه بر 

درون خود حمامی دیگر نیز در ضلع 

دی  81شمالی دارد که در گذشته دارای دو ورودی از طریق کوچه آب انبار نو و خیابان 

فعلی بوده ولی هم اکنون هر دو مسیر بسته شده و دسترسی به آن تنها از طریق حیاط 

زیری معروف به شمالی خانه امکان پذیر است. این حمام به دلیل مجاورت با خانه و

خانه، خزینه های آب گرم و حمام وزیری است. اجزای تشکیل دهنده این حمام : ورودی، سربینه، راهروی انتقال هوا، گرم

 باشد.سرد و سرویس بهداشتی می

 

 8851منبع : نگارنده،  -88تصویر شماره 

       

                                           

 

8851منبع : نگارنده،  -81تصویر شماره   

 

 

 /www.bloghnews.comمنبع :  -13تصویر شماره     ها       خانه فاضلی -8-3

ها است. این بنا که شامل معدود منازل سه طبقه در یکی دیگر از بناهای قدیمی در مسیر محله آب انبارنو، خانه فاضلی

ه بنایی دارای حیاط بیرونی و اندرونی جلب توجه ضلع شرق و آخری در سمت شمالی بنا است و به صورت مجموع

های مسکونی، آشپزخانه، حمام و نماید. قسمت اندرونی )حیاط غربی( شامل حیاط چهارگوش در وسط و مجموعه اتاقمی

 باشد.سرویس های بهداشتی و غیره در اطراف آن می

و طبقه احداث شده که سقف آن با سفال بخش مسکونی در قسمت شرقی و شمالی در یک طبقه و در قسمت غربی در د

هایی که در آن قرار پوشش داده شده است. شاه نشین این مجموعه در قسمت شرقی و در وسط آن است که از امتداد اتاق

 شود.هایی که در جانبین آن تعبیه شده، بدان منتهی میاند بیرون زده است و شاه نشین به وسیله پلکانگرفته
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اندرونی در قسمت جنوبی آن، دیوار دارای هشت طاق نمای هاللی شکل است که این طاق نماهای  همچنین در حیاط

   اند.هاللی به وسیله قاب مستطیل شکلی محصور شده

 ورودی -8-3-1

دیوار حیاط در و پلکان ورودى بنا در غرب ساختمان قرار دارد 

هاى گلدانى و ستاره فواصل مختلف با طاق نما هایى به طرح

 .هشتپر تزیین شده است

 

منبع :  -84تصویر شماره                                                

www.bloghnews.com 

 اندرونی و بیرونی -8-3-2

 

دارای است، طبقه در زمان خود  8این بنا که جزو معدود منازل 

حیاط یکی در ضلع غرب و دیگری در ضلع شرق و آخری در 8

ا است و به صورت مجموعه بنایی دارای حیاط سمت شمالی بن

)حیاط قسمت اندرونی  .کندبیرونی اندرونی جلب توجه می 

غربی( شامل حیاط چهارگوش در وسط و مجموعه اتاق های 

بهداشتی و غیره در س های حمام و سروی، آشپزخانه، مسکونی

شاه نشین این مجموعه در قسمت شرقی و در  .استاطراف آن 

اند هایی که در کنار آن قرار گرفتهکه از امتداد اتاق وسط آن است

همچنین در حیاط  .شودهایی که در طرفین آن تعبیه شده، به طبقه همکف مرتبط میوسیله پلکانهبیرون زده است و ب

حصور ی طاق نماهای هاللی بوده که این طاق نماها به وسیله قاب مستطیلی مااندرونی در قسمت جنوبی آن، دیوار دار

 /http://namnak.comمنبع :  -89تصویر شماره                   .شده اند

 حیاط -8-3-3

ایجاد و ها همزمان عامل تأمین محرمیت و حفظ حرمت خانواده حیاط در این خانه

عامل برقراری رابطه بین ، کننده یک خرد اقلیم مطبوع در مقابل شرایط نامساعد بیرون

گیاه و عامل ایجاد نظم فضایی در خانه و سامان دادن اجزا و ،رنو، آب، انسان و طبیعت

و فضاهای کوچک و بزرگ در اطراف خود است. شکل گیری فضا های اندرونی و بیرونی 

تعبیه فضایی به نام هشتی در ورودی از حیث محرمیت با طراحی سلسله مراتب فضایی 

 از اثرات این معماری است، فضاهای داخلی خانه در بدو وروداشراف به خانهها و عدم 
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(www.bloghnews.com.)                                       منبع :  -16تصویر شمارهwww.bloghnews.com                                                                                                     

 سقف  -8-3-4

آجر و ، چوب، بام بنا سفالپوش و مصالح عمده آن سفال

الحاقاتى از دوره ، گچ است .در بدنه شرقى بناى قاجارى

پهلوى به چشم مى خورد که متشکل از حیاطى چهارگوش 

 .و مجموعه بناهایى در طرفین حیاط است

    

 www.bloghnews.comمنبع :  -17تصویر شماره            

 هااتاق -8-3-5

اى سردابه با طبقه سه بهصورت بناى اصلى.استیپهلو و قاجار دوره به متعلق مسکونى عمارت دو داراى فاضلی خانه

 طبقه هر .است آن زیرین قسمت در( زیرزمین)

 جهت در اتاقى و( یسهدر) یک شاهنشین داراى

 ،شده بندکشى و آجرى بناى نماى. است آن شرقى

 و هاللى هاى قاب در آن باالى هاىکتیبه و درها

 می،اسلی هاىطرح به مزین و شکل مستطیل

 .         است رنگى هاىشیشه با اىستاره و اىشمسه

                                                                                  

منبع :  -18تصویر شماره                         

http://namnak.com   

 طاقچه -8-3-6

فضایی برای گذاشتن وسایل همانند خانه کلبادی، در این خانه هم 

شده است. دو ردیف طاقچه وجود دارد که در داخل دیوار تعبیه می

که ردیف باالیی را برای گذاشتن وسایل تزیینی و ردیف پایینی را 

شان تر برای گذاشتن وسایل کاربردیراحت جهت دسترسی

 کردند.استفاده می

 www.bloghnews.comمنبع :  -85تصویر شماره    
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 بررسی بخش های مرتبط با منزلت اجتماعی در دو بنا -9

 معیارهای منزلت اجتماعی در دو بنا -8جدول شماره 

 رهای منزلتمعیا            

 اجتماعی                       

 خانه و عناصر

عدالت 

 اجتماعی

صیانت از حرمت 

 جان انسان ها

 

صیانت از حرمت 

 مال انسان ها

 

صیانت از حرمت 

 آبروی انسان ها

 

 از صیانت

 کرامت

 انسانی

ایجاد محیط پاک 

و معنوی در سطح 

 جوامع بشری

 

تامین 

 نظم

 رفاه امنیت

 ×   × ×   × × پیر نشین 
 × × × × × × × × × سردر

 × × × × × × × × × ورودی

  ×   × ×  ×  هشتی

 × ×   × × × × × اندرونی

 × ×   × × × × × بیرونی

 ×   × × × ×   شاه نشین

 × ×  × ×    × حیاط

 ×   × ×   × × نشین پیر 

 × × × × × × × × × سردر
 × × × × × × × × × ورودی

  ×   × ×  ×  هشتی

 × ×   × × × × × اندرونی

 × ×   × × × × × بیرونی

 ×   × × × ×   نشین شاه

 × ×  × ×    × حیاط

 

 گیریمقایسه و نتیجه -11

توانیم در آفریدن معماری ها، کدام الگوها را میدر مقاله حاضر سوال اصلی تحقیق اینگونه طرح شده که در طراحی خانه

و با هویت مسکن معاصر به کار ببریم تا منزلت اجتماعی افراد حفظ شود؟ مصداق کالبدی منزلت اجتماعی در اصیل 

 معماری سنتی به چه نحوی بوده است؟

ای در این مطالعه مطرح شد که شناخت عوامل موثر بر منزلت اجتماعی افراد برای هر شهر و کشوری اهمیت فوق العاده

امعه به حفظ سالمت روانی و فیزیکی افراد وابسته است. افرادی که اولین مکان زندگی و رشد دارد؛ زیرا حفظ سالمت ج

 شان ضروری است.آنها خانه است، پس شناخت عوامل تاثیرگذار بر حفظ منزلت اجتماعی افراد در خانه و محل زندگی

فراد پرداخته بودند، گردآوری گردید. با توجه در این تحلیل، تمامی مطالعاتی که به بررسی عوامل موثر بر منزلت اجتماعی ا

به آنها این عوامل و معیارها در دو نمونه مسکن سنتی در شهرستان ساری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تلفیق فوق نشان 

 اند.ها کامال و همراه با فرهنگ افراد در زمان ساخت مورد احترام قرار گرفتهداده است که این معیارها در این خانه

هاخانه کلبادی  

خانه 

هافاضلی  
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معیارهایی همچون در نظر گرفتن عدالت اجتماعی که معمار با در نظر گرفتن اندرونی و بیرونی به آن پرداخته است. با  

ایجاد پیرنشین در قسمت سردر فضایی را برای احترام به کرامت انسانی در نظر گرفته و با ایجاد هشتی امنیت و حریم را 

های ورودی )یکی با صدای زیر برای خانم ها و یکی با صدای بم فاوت بر روی دربحفظ کرده است. با گذاشتن دو کوبه مت

 برای آقایان( نظم و امنیت و تعریف حضور افراد را فراهم آورده است. 

مورد بررسی، اکثر عوامل حفظ و باالبردن منزلت اجتماعی افراد که در خور آن زمان بوده  خوشبختانه در هر دو نمونه

ها با توجه و بررسی افراد رو به دهد که معمار این ساختمانتر به این اتفاقات، خبر از آن میست. نگاه دقیقرعایت شده ا

 ها تصادفی نبوده است.پرداخته و زندگی طوالنی این ساختمانطراحی و ساختن این خانه می

 منابع -11

 8814 فرزانه، االحرار شمس ندا، بالنیان بهمن، زاده ادیب .8

 به( پایدار شهری توسعه باره در هایی نوشته) اجتماعی برابری و محیطی زیست عدالت ،(8814) روبرت، بوالرد، .1

 شهرسازی تحقیقاتی و مطالعاتی مرکز انتشارات حقیقی، ذاکر کیانوش ترجمه تی، بیتلی، و. ام. اس ویلر، کوشش
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