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پگاه دهدار ،  راهنمای گردشگری 

در گوشــه و کنــار این مــرز و بوم 
عمارت هایی مدام به چشم می خورند 
که همگی یک نام مشترک دارند: کاله 

فرنگی.
کاله فرنگی ها گونه ای از کوشک یا 
عمارت هستند که ردپایشان از ورق تاریخ 
و آثار معماری و تاریخی ما پاک نشدنی 
است. در این بین معماری قاجار در ایران 
یک ردپای بزرگ و پررنگ به جا گذاشته 
اســت و آن همان کاله فرنگی ها است. 
ســاختمان های تزئینی شاهانه ای که 
معموال وسط باغ ها ساخته می شدند و 
معماری آن ها نیمی ایرانی، نیمی اروپایی 
بود. هرچند که این بناها محدود به دوره 
قاجار نبودند و سابقه تاریخی قدیمی تری 
دارند، اما بیشــترین کاله فرنگی های 
کشــور یادگار قاجاری ها است. عمارت 
کاله فرنگی به نوع خاصــی از معماری 
گفته می شود. این عمارت ممکن است 
در اشکال مختلف ساخته شود. فرهنگ 
بزرگ ســخن، عمــارت کاله فرنگی را 
چنین تعریف کرده اســت: ساختمان 
سبک و گاه تزیینی در وسط باغ، پارک، 
یا تفریحگاه ها که برای کارهای تفریحی 
یا سرپناه از آن استفاده می شود. پاویون. 
همچنین در لغت نامۀ دهخدا، در مورد 
کاله فرنگی آمده اســت: عمارتی که در 
میان عرصه سازند. بنا در میان عرصه با 
گنبدی شبه مخروط. اطاقکی مسقف 
که در وسط کاخ ها و باغ ها برای استراحت 
یا در میدان ها برای فــروش روزنامه و 
اغذیه سازند. کیوســک. امروز به سراغ 
معروف ترین کاله فرنگی هــای ایران 

خواهیم رفت.
کاله فرنگی وکیل اراک

قلعه کاله فرنگی حاج وکیل، از آثار 
اواخر دوره قاجاریه اراک اســت که یک 
شرکت تجاری انگلیســی )سوئیسی 
االصل( به نام زیگلــر آن را بنا کرده بود 
که پس از انحالل، قسمتی از آن توسط 
یکی از متمولین شــهر اراک به نام حاج 
محمد حسین میثمی وکیل خریداری 
شــد و از آن پس به نام قلعه حاج وکیل 
شــهرت یافت. این کاله فرنگی شامل 
حیاط، ایوان، شبستان، قسمت همکف و 
باالخانه است که در مساحتی حدود 900 
متر مربع و در محوطه ای به مســاحت 

3800 متر مربع ساخته شد.
بخش هایی از خارج بنا و ســتون ها 
با کاشــی های لعابدار پوشیده شده اما 
در داخل بنا تزئینات خاصی به چشــم 
نمی خورد. از زیرزمین این بنا به عنوان 
انبار استفاده می شده و در باالی طبقه 
هم کف کاله فرنگی بسیار زیبایی دیده 

می شــود. کاله فرنگی اراک در ســال 
1375 توسط سازمان میراث فرهنگی با 
شماره 1771 در فهرست آثار ملی ایران 

به ثبت رسید.
کاله فرنگی رشت

در رشــت هــم یــک کاله فرنگی 
قاجاری وجود دارد که در ضلع جنوبی 
باغ محتشم این شــهر قرار دارد.  بنایی 
فاخــر و 4 طبقه که از بیــرون 3طبقه 
به نظر می آید. طبقــات اول و دوم این 
بنا هر کدام دو اتاق دارنــد و این اتاق ها 
هر یک به وســیله پنجره هایی نورگیر، 
روشنایی و تهویه مناسب را در فصل گرم 
سال فراهم می کنند. بلندترین اتاق این 
عمارت هشــت گوش و از هر سو دارای 
پنجره هایی است که رو به باغ باز می شود 
و مصالح به کار رفته در آن آجر، چوب و 
گچ است. دور تا دور ساختمان در طبقه 
اول به صورت ایــوان و در طبقه دوم به 
صورت بالکنی چوبی است، که 68 ستون 
بالکن بام ساختمان را مهار کرده، دامنه 
ساختمان از سر شیرهایی چوبی ساخته 
شده که به صورت دو پوش است که برای 
جلوگیری از ریزش برف و باران به داخل 
ساختمان طول آن را بلند گرفته اند. این 
بنا در گذشته محل سکونت تابستانی 
حکام و فرمانداران شهر بود که با توجه 
به تغییر شرایط اجتماعی جامعه مورد 
بهره برداری های گوناگون از جمله خانه 
شطرنج شهر- رســتوران پارک و غیره 
گردیده. این عمارت بعدها توسط میراث 
فرهنگی گیالن تبدیل به مرکز آموزش 
هنرهای ســنتی در سطوح استان شد. 
عمارت کاله فرنگی در سال 1375 توسط 
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری  با 
شماره 1764 در فهرست آثار ملی ایران 

به ثبت رسید.
کاله فرنگی وکیل شیراز

عمارت کاله فرنگی وکیل شــیراز 
در باغ زیبایی به نام باغ نظر این شــهر 
قرار دارد. باغ نظر، باغ مــوزه پارس، باغ 
شاهزاده، عمارت کاله  فرنگی، آرامگاه 
وکیل، عمارت چهارفصل یا باغ حکومتی 
نام های دیگر این ابنیــه تاریخی دوره 
زندیه شهر شیراز است. در زمان حکومت 
زندیه، این عمارت باشکوه محل پذیرایی 
میهمانان و ســفیران خارجی و مراسم 
رســمی و اعیاد مختلف بوده است. این 
عمارت که از آثــار دوره کریم خان زند 
اســت، به صورت هشت ضلعی ساخته 
شــده و در آن کاشــی کاری با نقوش 
اســلیمی، گل و مرغ، مناظر شکارگاه 
و صحنه های الهام گرفتــه از قصه ها و 
داستان های قدیمی به چشم می خورد. 
همچنین در داخل عمــارت حوضی از 
مرمر و چهار شاه نشــین و اتاق هایی در 
چهارگوشه ساخته شده است. در باالی 
عمارت اسپرها و لچکی های کاشیکاری 

شده بنا را مزین کرده اند، این نگاره  ها به 
قرنیه در چهار ضلع منظره شــکارگاه و 
روایت بر تخت نشستن حضرت سلیمان 
را نشــان می دهد. چهار آب نما در چهار 
سوی ســاختمان وجود داشته که آب 
نمای شــمالی آن در مسیر خیابان زند 
قرار گرفته و تخریب شده است. داخل بنا 
شامل یک تاالر، مرکزی گنبددار و چهار 
شاه نشین جانبی است که حد فاصل آنها 
یک اتاق قرار دارد. در وسط تاالر حوض 
مرمرینی وجــود دارد که نقطه مرکزی 
آن است . سطوح داخلی عمارت شامل 
طاق ها، میان طاق ها، مقرنس کاری ها و 
طاقچه ها است که تمامی نقوش داخل 
عمارت مشتمل بر طرح های اسلیمی و 
گل و مرغ می باشــد و در میان تاالر یک 

حوض یکپارچه از سنگ مرمر قرار دارد.
بنا به وصیت کریم خان زند )وکیل 
الرعایا(، جسد وی را در شاه نشین شرقی 
عمارت دفن کردند و آن را آرامگاه وکیل 
نیز نامیدند. پس از مرگ کریمخان وی 
را در اینجا به خاک سپردند و آقا محمد 
خان قاجار در ســال 1۲06 شمسی به 
دلیل کینه توزی دستور نبش قبر وی را 
داد و استخوان های او را به کاخ گلستان 
منتقل کردند و مجدداً در زمان پهلوی اول 
استخوان ها نبش قبر گردید و به این مکان 
عودت داده شد. ظاهراً مقبرۀ کریم خان 
زند که به دســتور آقا محمدخان قاجار 
نبش قبر شد، در شاه نشین شرقی قرار 
داشته است. عمارت کاله فرنگی وکیل 
از سال 1315 شمسی به موزه تبدیل و 
عنوان موزه پارس بر آن نهاده شد. آثار و 
اشیا موجود در آن، شامل اشیاء ماقبل 
تاریخ و دوران اسالمی است که از جمله 
این آثار؛ ظروف سفالی، مفرغی، کتب 

خطــی، تابلوهای نقاشــی و آثار الکی 
مربوط به ادوار مختلف می باشد.

کاله فرنگی شاه طهماسب قزوین
کاله فرنگی قزویــن یکی از معروف 
ترین کاله فرنگی های ایران است. این بنا 
از آثار مهم دوره صفوی است و در وسط 
باغ بزرگی قرار دارد و تنها کوشک باقی 
مانده از مجموعه کاخ های ســلطنتی 
روزگار شاه طهماسب به حساب می آید.

از جاذبه های موزه چهلستون قزوین، 
می توان به نقاشــی های دوران صفوی 
اشاره کرد. موزه چهلستون قزوین در دور 
صفویه )زمانی که قزوین پایتخت بود( به 
کاله فرنگی معروف بود. این مکان، کاخ 
شاهی بوده که شــاه طهماسب صفوی 
بنای آن را از روی نقشه یک معمار ترک 
با شیوه شطرنجی خیلی کوچک ساخته 
و دارای پنجره های چوبی بسیار ظریف 
و زیبا است. این بنا ساختمانی 8 گوش 
به مســاحت تقریبــی 500 متر مربع 
است که بر اساس نقشه معماری ترک 
در ۲ طبق ساخته شده و دارای تاالرها 
و اتاق های کوچکی در هر طبقه است. 
نقاشی های دیواری طبقه اول نمونه ای 
از هنر نگارگری مکتــب قزوین و دارای 
شهرت فراوان اســت. از این مکان هم 
اکنون به عنوان گنجینه )موزه( قزوین 
استفاده می شــود. عمارت کاله فرنگی 
یا کاخ موزه چهلســتون قزوین در سال 
1337 توســط وزارت فرهنگ و هنر با 
شماره 389 در فهرست آثار ملی ایران 

به ثبت رسید.
کاله فرنگی رفسنجان

مجموعه کاله فرنگی رفســنجان 
مربوط به دوره قاجار است و در روستای 
سعادت آباد این شــهر قرار دارد. این بنا 
معروف به چهل دری در روستای سعادت 
آباد رفسنجان قرار دارد. این ساختمان در 
قدیم بخشی از مجموعه ای بوده که محل 
زندگی حکام و حاکم نشین بوده است. در 
مجموعه کاله فرنگی رفسنجان آب انبار، 
حمام، بازار و کاروانسرا وجود داشته ولی 
امروزه تنها قسمتی از عمارت چهل دری 
و بازار باقی مانده و بخش های دیگر این 
مجوعه نابود شده اند. به نظر می رسد این 
بنا در دوره زندیه ساخته شده و بعدها در 

دوران قاجار تکمیل شده است.
کاله فرنگی بیرجند

کاله فرنگی بیرجند یا ارگ حســام 
 الدوله، منســوب به امیر حســن خان 
شیبانی، در مرکز شهر بیرجند در استان 
خراســان جنوبی قرار دارد. این بنا که 
امروزه با نام ارگ کاله فرنگی شــناخته 
می شود به نام های دیگری هم مشهور 
بوده اســت از جمله ارگ حسام الدوله، 

قصر بی بی عروس و ارگ سرکار.
شــکل اولیه کاله فرنگــی بیرجند 
شامل دو بادگیر در دوسو بوده است که 
در بازسازی های بعدی حذف شده است.

این ارگ متعلق به امیر علم خزیمه 
بوده که ایشان آن را به فرمانداری بیرجند 
اهدا نمود و سازمان میراث فرهنگی این 
بنا را به عنوان یک ساختمان قدیمی و 
ارزشمند به ثبت رسانده است. این ارگ 
به شکل شش ضلعی و در رأس به شکل 

مخروط و به رنگ ســفید می باشد. این 
اثر تاریخی که زمانی مقر حکومتی بود 
از یادگارهای اواخــر دوره زندیه و اوایل 
دوره قاجار اســت. عمارت ارگ صرف 
نظر از فرم ویژه زیگوارتی و شش اشکوبه 
از چند بخش مهم تشکیل شده است. 
بخش همکف بنا با داشــتن کاملترین 
نقشه و فضاســازی، جایگاه ویژه ای در 
این بنا دارد. فضــای ورودی ارگ جلوتر 
از طبقه هم کف ســاخته شده و با چند 
قوس زیبا و چشمگیر طاقهایی را در آن 
بوجود آورده اســت. مجموع فضاهای 
بوجود آمده در طبقه هم کف، عالوه بر دارا 
بودن تزیینات و فنون تزیینی گوناگون 
به گونه ای طراحی شــده که فضاهای 
مختلف مانند هشتی، گنبدی ها و اتاق ها 
به وسیله داالن های ارتباطی با هم مرتبط 
می باشند. حوضخانه بنا نیز مرکزیتی را 
در طبقه هم کف بوجود آورده بطوریکه 
ورودی های مختلفی از فضای پیرامون 
حوضخانه به این محل گشوده می شوند.

محوطه حوضخانه یــک متر از کف 
اصلی بنا پایین تر است و به صورت هشت 

ضلعی طراحی و ساخته شده است.
فضای پیرامون این مکان دارای طاق 
نماهــای تزیینی بــا مقرنس های زیبا 
می باشد به تعداد طاق نماها، سکوهای 
کوتاهی در بخش تحتانــی آن تعبیه 
شده است. روشنایی فضای حوضخانه 
از طریق گنبدی گاله فرنگی و توســط 
پنجره های نورگیر تامین می شود. آب 
نمای زیبایی نیز با فرم مخصوص عالوه 
بر تهویه حوضخانــه، هوای مطبوعی را 
در این مکان به وجود می آورد. از جمله 
تزیینات به کار رفته در فضای حوضخانه ، 
مقرنس ، رسمی بندی، کاربندیهای النه 
زنبوری و تزیینات گلدانی است. طبقه 
اول بنا که به صورت هشت ضلعی بر روی 
طبقه هم کف ساخته شده، دارای فضای 
کمتری است و چند اطاقک در آن ساخته 
شده است. همچنین سه طبقه دیگر بنا 
به صورت نمادی ساخته شده و صرفا به 

دلیل فرم پذیری بنا می باشد.

کاله فرنگی شوشتر
برج کاله فرنگی شوشتر با قدمت دوره 
قاجاریه در مرکز شهر شوشتر در استان 
خوزستان قرار دارد. این بنای برج مانند 
در کنار رود کارون و نزدیک به بند میزان 
در شهرستان شوشتر قرار دارد و مشهور 

به کاله فرنگی است.
این برج هشت ضلع دارد و زیرسازی 
آن که برج روی آن قرار گرفته اســت، 
نسبت به سطح زمین، چهار متر ارتفاع 
دارد و ارتفاع خــود برج نیز حدود هفت 
متر است.  مردم شهر شوشتر این برج را 
کاله فرنگی می نامنــد و می گویند برج 
جایگاه دیده بانی قیصر روم یا شــاپور 
ساســانی جهت نظارت بر کار کارگران 

مشغول در بندمیزان بوده است.
نمای بیرونی این برج از سنگ های 
تراش خورده ســاخته شــده است. که 
این سنگ ها نیز به مرور زمان افتاده اند 
و اکنون فقط سه متر از این سنگ های 
تراش خورده بر بدنه برج باقی مانده است. 

بندمیزان با دو ضلع مورب خود، تقریبا در 
روبرو و چشم انداز این برج قرار دارد. برج 
کاله فرنگی شوشتر در سال 1378 توسط 
سازمان میراث فرهنگی با شماره ۲611 

در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید.
کاله  فرنگی بندرعباس

عمارت کاله فرنگــی بندرعباس در 
بخش مرکزی این شهرستان قرار دارد 
و یکی از نقاط دیدنی اســتان هرمزگان 
به شمار می آید. این بنا گمرک قدیمی 
و تاریخی شــهر بندرعبــاس و محل 
تجارتخانه داخلی و خارجی بوده و مربوط 
به دوره صفویه اســت که در مجاورت 
اســکله قدیمی بندرعبــاس در بلوار 
طالقانی قرار دارد. از آنجا که این عمارت 
از معماری اروپایی آن دوره تأثیر گرفته، 
مثل تعداد زیادی از عمارات دوره قاجاریه 
به عمارت کاله فرنگی معروف شده است.

کاله فرنگی سورمق
کاله فرنگــی ســورمق بــا قدمت 
دوره قاجاریه در شهر ســورمق از توابع 
شهرستان آباده در اســتان فارس قرار 
دارد. ایــن عمــارت در ۲4 کیلومتری 
جنوب شهر آباده قرار دارد. بنایی بسیار 
زیبا از آثــار دوره قاجاریــه دراغچه ای 
در نزدیکــی یکی از میادیــن مرکزی 
شــهر ســورمق. کاله فرنگی سورمق، 
عمارتی است با نقشــه دایره ای شکل و 
وسعتی درحدود ۲0 متـر مربع دارای 
چهــار در ورودی و پنجره های بلند. در 
محوطه پیرامون عمارت کاله فرنگی، 

آالچیق هایی قرار داده شده است، جهت 
چایخانه، و محلی اســت برای پذیرائی 
و تفریح شــهروندان و مســافران. این 
عمارت یک طبقه بوده و روی ســکویی 
به ارتفاع 80 سانتی متر قرار دارد. کاله 
فرنگی سورمق در ســال 138۲ توسط 
سازمان میراث فرهنگی با شماره 9810 

در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید.
کاله فرنگی پایتخت

امــا تهــران هــم از کاله فرنگی ها 
بی نصیب نمانده است. معروف ترین کاله 
فرنگی تهران متعلق به زندان یا همان باغ 
موزه قصر است که تا پیش از آن متروک 
مانده بــود، اما در زمــان حکومت رضا 
شاه تبدیل به زندان شد. این ساختمان 
حدفاصل سه راه زندان، پل سیدخندان، 
خیابان شریعتی و خیابان پلیس فعلی 
قرار دارد و بنای آن مربوط به دوره قاجار 
است. این اثر در تاریخ 17 خرداد 1379 
با شماره ثبت ۲693 به عنوان یکی از آثار 

ملی ایران به ثبت رسیده است.

ردپای این عمارت ها در آثار معماری و تاریخی ما ماندگار است

کاله فرنگی هایی بر سر معماری ایران!

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

درنگی در برج آزادی
 نماد قدیم تهران حرف های 

بسیاری برای گفتن دارد

آرزو احمدزاده ، راهنمای طبیعت گردی 

بعد از چند هفته ســفر به شــهرهای اطراف و 
ســفرهای چند روزه، این هفتــه تصمیم گرفتیم 
ســفری یک روزه ترتیب بدهیم. نقشــه را باز و به 
نقطه های عالمت گذاری شده روی آن نگاه کردم 
تا یکی را انتخاب کنم. به اطــراف تهران نگاه کردم 
که قابل دسترس تر است: آبشــار بود و مسیرهای 
کوهپیمایی. حس و حال کوهپیمایی نداشــتم و 
آبشار هم که در این فصل سال سرد است. به پایین تر 
نگاه کردم که کمی کویری تر باشد. در میانه گشت و 
گذارم روی نقشه چشمم به اسمی افتاد که باعث شد 
چند ثانیه ای مکث کنم: میدان آزادی. بارها و بارها از 
کنارش گذشته ام، شاید صدها بار اسمش را به زبان 
آورده ام اما هیچگاه بــرای بازدیدش نرفته ام. به یاد 
فیلم بوی پیراهن یوســف افتادم که شیرین تازه از 
فرنگ برگشته سوار بر تاکسی دایی غفور چند بار دور 
میدان آزادی می چرخید و عمیق نفس می کشید تا 
بوی تهران را حس کند، گویا این میدان و این نماد 
بوی وطن می دهد. پس تصمیم بر آن شــد که این 
جمعه را به دیدن برج آزادی برویم. از کنار پایه های 
قوسی شکل بزرگش رد شدیم و بعد از تهیه بلیط وارد 
برج شدیم. راهنمای حاضر در برج در ابتدا از پیشینه 
برج گفت که در سال 1345 طرح یک نماِد شناسایی 
ایران میان معماران ایرانی به مسابقه گذاشته شد و 
طرح مهندس معمار حسین امانت که در آن زمان 
۲4 سال داشت برنده و برای ساخت برگزیده شد. 
عملیات ساخت برج آزادی در یازدهم آبان 1348 
آغاز شد و بعد از بیست و هشت ماه کار، در 15 مهرماه 

1350 با نام برج شــهیاد به بهره برداری رسید. در 
جشن گشایش این برج از منشور حقوق بشر کوروش 
کبیر برای نخســتین بار در این مکان پرده برداری 
کردند. راهنما این توضیحات را در سالنی بزرگ که 
موزه برج به حساب می آید در کنار ماکت برج می داد 
و ما در حین شنیدن سخنانش عکس های مراحل 
ساخت برج را می دیدم. معماری برج آزادی تلفیقی 
از معماری دوران هخامنشی، ساسانی و دوره اسالمی 
است. خطوط موازی و کشیده پایه ها یادآور سبک 
معماری هخامنشی، قوس اصلِی میان برج، نمادی از 
طاق کسری که مربوط به دوره ساسانی ست و قوس 
باالیی آن که یک قوس شکسته  است، از دوران بعد از 
اسالم الهام گرفته  شده است. رسمی سازی هایی که 
بین این دو قوس را پر می کنند، بسیار ایرانی است و 
از گنبد مساجد ایرانی الهام گرفته  شده است. بعد 
از شنیدن توضیحات شیرین راهنما وارد راهرویی 
می شویم که به راهروی تکنولوژی معروف است. در 
ابتدای راهرو رباتی روبروی یک پیانو نشسته است. 
راهنمای مجموعه ربات را روشن می کند و او مشغول 
نواختن پیانو می شــود. کمی جلوتر ربات دیگری 
ایستاده است که به ربات سخنگو معروف است و به 
سواالت شما در مورد برج پاسخ می دهد. کارکنان 
مجموعه ربات پیانیست را »منوچهر« و ربات سخنگو 
را »فریبرز« صدا می زنند. بعد از راهروی تکنولوژی 
وارد راهروی اقوام می شــویم کــه در آن هنرهای 
دســتی اقوام ایرانی نمایش داده می شــود. برج 
آزادی دارای 4 طبقه است. برای رفتن به بام برج از 4 
آسانسور تعبیه شده در پایه های برج اسفاده کردیم. 
بر بام برج ایستادیم و راهنما در مورد معماری میدان 
سخن گفت. نقوشی که در میدان هست و باغچه ها 
و گل کاری ها را شکل می دهد، از طرح داخلی گنبد 
مسجد شــیخ لطف اهلل اصفهان الهام گرفته شده؛ 
منتها هندسه دایره گنبد تبدیل به بیضی شده است. 
حد ارتفاع برج آزادی 45 متر است، اما چون نزدیک 
فرودگاه مهرآباد قرار گرفته و نمی توانستند بلندتر 
بسازند، برای این که مشــکل ارتفاع را حل کنند، 
یک سرازیری در میدان بوجود آورده اند. یعنی شما 
از طرف فرودگاه که وارد میدان می شوید به شکل 
سرازیر به برج نزدیک می شوید. به راستی که این برج 

زیباترین نماد میدان های تهران است.

سفرنامه

معماری قاجار در ایران 
یک ردپای بزرگ و پررنگ 

به جا گذاشته است و آن 
همان کاله فرنگی ها است. 

هرچند که این بناها محدود 
به دوره قاجار نبودند و 

سابقه تاریخی قدیمی تری 
دارند، اما بیشترین کاله 

فرنگی های کشور یادگار 
قاجاری ها است

 فرهنگ بزرگ سخن، 
عمارت کاله فرنگی را 

چنین تعریف کرده است: 
ساختمان سبک و گاه 

تزیینی در وسط باغ، پارک، 
یا تفریحگاه ها که برای 

کارهای تفریحی یا سرپناه 
از آن استفاده می شود
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