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ترجمه انگلیسی این مقاله نیز تحت عنوان :
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on the Formal Structure of Introverted Houses in the City of Isfahan
در همین شماره مجله به چاپ رسیده است.

چکیده
خانه های چهارصفه یکی از بناهای ارزشمند معماری ایران محسوب می شوند، به  گونه ای که برخی از محققین، 
طراحی بعضی از بناهای تاریخی با عملکردهای متفاوت در دوران اسالمی را نشأت گرفته از خانه های چهارصفه 
قلمداد می کنند. شناخت ویژگی های شکلی خانه های چهارصفه، سبب نگهداری و مرمت این بناهای ارزشمند 
خواهد شد و در شناسایی خصوصیات تأثیرگذار در شکل گیری فضاهای خانه های تاریخی، نقش مؤثری خواهد 
داشت. این پژوهش بر آن استوار است که ویژگی های شکلی خانه های چهارصفه، در ساختارهای خرد و کالِن 
خانه های تاریخی درون گرا، نقش مؤثری داشته است. این پژوهش بر آن است تا به شناخت ویژگی های شکلی 
تهرنگ خانه های چهارصفه بپردازد و با استناد به آنها، خصوصیات شکلی تهرنگ خانه های تاریخی ساخته شده 
در شهر اصفهان را تحلیل کند. در این راستا این تحقیق به استخراج ویژگی های شکلی تکرارشونده در تهرنگ 
خانه های چهارصفه و تأثیر آنها در پیدایش پالن فضاهای خانه های درون گرا می پردازد. به  طور کلی این پژوهش 
در جهت گونه شناسی اجزای خانه های چهارصفه و چگونگی استفاده از آنها در تهرنگ بناهای مسکونی که 
در دوره های بعد ساخته  شده اند، انجام خواهد گرفت. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش، تطبیقی، 
تاریخی و تفسیری بوده که تفسیر آنها به  صورت استنتاجی انجام  شده است. ابزارهای مورد استفاده شامل 
جمع آوری اطالعات به روش مطالعۀ کتابخانه ای، میدانی و بهره گیری از مصاحبه های ساختاریافته با صاحب نظران 
و استادکاران است. پژوهش پیش رو، به دنبال آشکارسازی ویژگی های شکلی تکرارشوندۀ خانه های چهارصفه در 
ایجاد تهرنگ فضاهای خانه های درون گرای شهر اصفهان است . نتایج به دست آمده بیانگر آن است که ویژگی های 
شکلی خانه های چهارصفه در مقیاس خرد و کالن، در شکل گیری تهرنگ فضاهای خانه های درون گرا نقش به 

سزایی  داشته است.
واژگان کلیدی: خانه های چهارصفه، خانه های درون گرا، ویژگی های شکلی خانه های ایرانی، شهر اصفهان.
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مقدمه
تقسیمات  در  که  چهاربخشی  هندسۀ  ایران،  معماری  در 
پالن انجام شده، در کالبدهای گوناگونی نمود یافته  است. 
همچون  بناهایی  در  ایوانی  چهار  نظام های  به  همچنین 
مدارس، مساجد و کاروانسراها و نظام چهارصفه در خانه ها، 
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حمام ها و حتی چهارطاقی های دورۀ باستان می توان اشاره کرد. 
از آنجا که داشتن سرپناه یکی از معیارهای فیزیولوژیکی انسان 
مطرح می شود، داشتن آن برای انسان طی قرون متمادی حائز 
اهمیت بوده است . یکی از کهن ترین نظام های خانه سازی در 
ایران، چهار َچفته و یا چهارصفه معرفی  شده است. این نظام دارای 
یک فضای میانی است و چهار ایوان یا صفه در چهار پهلوی آن 
تعبیه  شده است )پیرنیا، 1392: 149(. همان طور که می دانیم، 
خانه ها در ایران، بنا بر ویژگی های اقلیمی، فرهنگی و شیوۀ زندگی 
مردم به دو صورت کلی درون گرا و برون گرا طبقه بندی  شده اند. 
و  محرمیت  همچون  ویژگی هایی  بر اساس  درون گرا  خانه های 
شرایط اقلیمی دارای حیاط مرکزی بوده و نمای خارجی آنها و 
عنصری که ارتباط این خانه ها را با فضاهای بیرونی برقرار می کند، 
صرفاً به سردر ورودی محدود می شود )معماریان، 1372: 8-1۶(، 
خانه های برون گرا نیز بر اساس ویژگی های اقلیمی وجوه زیادی 
آنها  بیرون داشته اند و گاهی در گرداگرد نمای خارجی  به  رو 
ایوان یا غالم گردشی برای استفاده از نور و تهویۀ بهتر هوا طراحی 
 شده است؛ همچنین این بناها عموماً فاقد حیاط مرکزی هستند 

)معماریان، 1387: 12-21(.
تحقیقات بسیار گسترده ای در حیطۀ خانه های تاریخی انجام  شده 
اما در این گستره، مطالعات محدودی در مورد خانه های چهارصفه 
صورت گرفته است و تأثیر شکل تهرنگ این خانه ها بر خانه های 
تحقیقات  در  است.  گرفته  قرار  توجه  مورد  کمتر  عادی  مردم 
انجام شده، دسته بندی های صورت گرفته به  صورت همه جانبه و 
جامع انجام  نشده و تأثیر ویژگی های کالبدی خانه های چهارصفه 
در خانه های تاریخی مدنظر قرار نگرفته است. این در حالی است 
که شناخت این ویژگی ها امکان مرمت اصولی در هر دو نوع از 
بناهای مسکونی )چهارصفه و درون گرا( را امکان پذیر خواهد کرد.

سؤاالت تحقیق 
1. بر اساس ویژگی های شکلی در تهرنگ خانه های چهارصفه، این 
بناها دارای چه خصوصیاتی هستند و به چند دسته تقسیم بندی 
می شوند؛ 2. چگونه شکل تهرنگ خانه های چهارصفه در طراحی 
فضاهای خانه های تاریخی درون گرای شهر اصفهان نمود پیدا 

کرده است؟
به  فرم،  و  فضاها  دوبُعدی  ویژگی های  به  شکل،  که  آنجا  از 
ویژگی های سه بعدی آنها می پردازد )چینگ، 1385: 52 و ۶2(، 
در این پژوهش ابتدا شناخت و گونه شناسی خانه های چهارصفه از 
منظر شکلی و در تهرنگ آنها انجام خواهد شد. سپس با شناخت 
فضاهای به کاررفته در خانه های تاریخی درون گرای شهر اصفهان 
و انتخاب نمونه های موردنظر که در قسمت روش تحقیق توضیح 
داده  شده اند، سعی در شناخت تأثیر ویژگی های شکلی خانه های 
چهارصفه در آنها خواهد شد. همچنین با تحلیل اشکال به کاررفته 
اصفهان،  شهر  درون گرای  خانه های  و  چهارصفه  خانه های  در 

ویژگی های مشترک آنها استخراج شده است.

پیشینۀ پژوهش
تاکنون تحقیقات زیادی در مورد خانه های ساخته شده در طول 
جنبه های  به  عده ای  است:  شده  مختلف  وجوه  از  ایران  تاریخ 
13۶5؛  شهمیرزادی،  )ملک  دست  زده اند  آن  باستان شناسی 
Ghirshman, 1966(؛ بعضی خانه های درون گرا را گونه شناسی 
1392؛   ،1372 معماریان،  1392؛  و   1372 )پیرنیا،  کرده اند 
قاسمی سیچانی و معماریان، 1387؛ حائری مازندرانی، 1388(؛ 
بعضی بناهای برون گرا را مدنظر قرار داده اند )خاکپور، انصاری و 
طاهرنیان، 1389؛ معماریان، 137۶(؛ عده ای ساختارهای شکلی 
و اجزای تشکیل دهنده و سازمان دهی فضایی در خانه های ایران 
را معرفی کرده اند )قزلباش و ابوالضیا، 13۶4؛ پیرنیا، 1372 و 
 )Eskandari, 2011 1392؛ سلطان زاده، 1372؛ سرتیپی، 1384؛
و عده ای نیز به جنبه های معنوی و فلسفی این خانه ها پرداخته اند 

)اردالن و بختیار، 1380؛ نقره کار، 1387(.
تحقیقاتی در حیطۀ تغییراتی که در خانه های گذشته خصوصاً 
در دوره های قاجار و پهلوی شده، انجام  گرفته است و سیر تحول 
آنها را از نظر کالبد، عملکرد، فضا و روش ساخت مورد واکاوی 
قرار داده اند )قلیچ خانی، اعتصام و مختابادی امرئی، 1391(. در 
حیطۀ مصالح استفاده شده در ساخت خانه ها و سازه های سنتی 
نیز تحقیقاتی توسط »بزرگمهری« )1378( و »قبادیان« )1385( 
انجام  شده است. در رابطه با خانه های چهارصفه نیز مطالعاتی 
صورت گرفته است؛ »غفاری« )1379( و »پیرنیا« )1392( به 
معرفی این خانه ها در زواره و بشرویه پرداخته اند. تحقیقاتی نیز در 
مورد سیر تحول شکلی چهارصفه در بناهای تاریخی و ویژگی های 
عملکردی آنها انجام  شده است )جودکی عزیزی، موسوی حاجی 

و مهرآفرین، 1393؛ غالمی و کاویانی، 139۶(. 
در رابطه با گونه شناسی خانه های تاریخی هم تحقیقاتی انجام  
شده است از جمله پژوهشی که در رابطه با گونه شناسی خانه های 
تاریخی شهر مشهد بر اساس عناصر تشکیل دهنده همچون، سردر، 
هشتی، داالن، حیاط و نوع تزئینات، انجام شده است. روش تحقیق 
این پژوهش به  صورت توصیفی- تفسیری بوده و در آخر، خانه ها 
را به سه دسته تقسیم بندی کرده است: دو گونه که در دورۀ قاجار 
نیمۀ اول و دوم شکل گرفته اند و به صورت درون گرا هستند و گونۀ 
سوم که در دورۀ پهلوی اول شکل گرفته و به  صورت برون گرا 
است )فرح بخش، حناچی و غنائی، 139۶(. همچنین در پژوهش 
خاکپور، انصاری و طاهرنیان )1389(، خانه های شهر رشت درون 
بافت قدیم گونه شناسی شده است. عوامل مورد بررسی در این 
مقاله بر مبنای جهت گیری عمومی بنا و عناصر کالبدی بوده و 
روش تحقیق به  صورت توصیفی و تجربی انجام  شده است. در 
رابطه با خانه های شهر گرگان نیز در پژوهشی تحوالت خانه های 
دوران قاجار در این شهر بررسی شده است. روش تحقیق این 
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از  حاصل  نتایج  و  است  تفسیری-تاریخی  به  صورت  پژوهش 
این تحقیق بیانگر آن است که تحوالت معماری در این دوره 
بر اساس برون گرایی و افزایش ارتباط با محیط حادث  شده است 
)قلیچ خانی، اعتصام و مختابادی امرئی، 1391(؛ پژوهشی نیز در 
مورد گونه شناسی خانه های اصفهان در دورۀ قاجار توسط قاسمی 
و معماریان )1389( انجام  شده که بیانگر آن است که خانه های 
شهر اصفهان در این دوره براساس اقلیم منطقه به  صورت درون گرا 
ساخته  شده اند و بر اساس عواملی همچون معماری، سازه و تزئینات 

قابلیت طبقه بندی به سه دسته را دارند.
براساس تحقیقات انجام شده، در این مقاله سعی بر آن شده تا با 
شناسایی و گونه شناسی خانه های چهارصفه به  عنوان کهن ترین 
فضاهای  دسته بندی  همچنین  و  مسکن   طراحی  برای  نظام 
اصلی خانه های تاریخی شهر اصفهان و مقایسۀ این دو نوع نظام 
با یکدیگر، تأثیر الگوی شکلی خانه های چهارصفه در خانه های 
تاریخی شهر اصفهان واکاوی شود؛ از این  رو، روش تحقیق مقالۀ 
پیش رو با روش  پژوهش های مذکور متفاوت بوده و به  صورت 

تطبیقی، تاریخی و تفسیری انجام خواهد شد.
نظر شکلی  از  چهارصفه  خانه های  پالن  ابتدا  پژوهش  این  در 
دسته بندی خواهند شد، در ادامه بر اساس نمونه های مورد انتخاب 
از درون جامعۀ آماری، فضاهای خانه های تاریخی شهر اصفهان 
بررسی  آنها  هم جوار  فضاهای  و  شکلی  ویژگی های  بر اساس 
می شوند. در انتها براساس مقایسۀ بین دسته بندی های انجام شده 
در خانه های چهارصفه و خانه های تاریخی شهر اصفهان )براساس 
نمونه های مطالعاتی( نتایج حاصل از تحقیق استخراج خواهند شد.

مبانی نظری و چهارچوب نظری تحقیق
با وجود تحقیقاتی که در حیطۀ خانه ها، خصوصاً خانه های ایرانی 
انجام  شده است، تعداد نظریه پردازان در این حیطه اندک هستند. 
نظریه پردازان نظریه های خود را یا در حیطۀ ویژگی های فیزیکی 
حیطۀ  در  کرده اند.  واکاوی  معنوی  ویژگی های  بر اساس  یا  و 
نظریه هایی که از بعد فیزیکی انجام  شده است، کاتالدی )13۶8( 
به دسته بندی شکلی خانه های اولیه پرداخته  است. پیرنیا )1372( 
به ویژگی های هندسی خانه ها براساس پیمون اشاره  کرده  است. 
درون گرا  نوع  دو  به  را  ایران  خانه های  نیز   )1384( معماریان 
)روش ساخت، نوع فضاها و گونه شناسی( و برون گرا دسته بندی 
کرده است، در برخی از پژوهش ها، نگاهی گسترده به خانه های 
حیاط دار در ایران و سرزمین های اسالمی  شده است و در نهایت 
حیاط مرکزی و ساختمان های برون گرای شهر بوشهر، درون گرای 
شهرهای شیراز، یزد و چهارصفۀ زواره گونه شناسی شده اند. حائری 
به دسته بندی و استخراج الگوی فضاهای باز، نیمه باز و سرپوشیده 
در معماری خانه های دورۀ صفوی و قاجار شهر اصفهان که در 
بازۀ زمانی 1021 تا 1300 هجری شمسی ساخته شده پرداخته 
و به  صورت توصیفی مسیر حرکتی در خانه ها را وصف کرده 

است )حائری مازندرانی، 1388(. قبادیان )1385( نیز در حیطۀ 
ویژگی های اقلیمی خانه ها و تأثیر آن بر مصالح، شکل و فرم آنها 
تحقیقاتی انجام داده است.  براساس موارد ارائه شده در پیشینه 
و مبانی نظری تحقیق، پژوهش حاضر از عقاید نظریه پردازانی 
گونه شناسی  با  رابطه  در  حائری   و  معماریان  پیرنیا،  همچون 
فضاهای خانه های تاریخی و ویژگی های عملکردی آنها در این 

تحقیق بهره خواهد گرفت.

روش تحقیق
روش تحقیق در این پژوهش از نوع تطبیقی، تاریخی و تفسیری 
ابتدا خانه های موردنظر در جامعۀ آماری )چهارصفه  است. در 
و درون گرا( مربوطه استخراج و نمونه ها با استفاده از مطالعات 
میدانی برداشت شدند، سپس ویژگی های شکلِی )خصوصیاتی 
که در تهرنگ فضاها وجود دارد( خانه های چهارصفه دسته بندی 
شده و ویژگی های شکلی خانه های درون گرای شهر اصفهان، نوع 
چیدمان و تعداد وجوه ساخت در آنها تحلیل  شد. در نهایت هشت 
خانه از کل جامعۀ آماری به  عنوان نمونه های مطالعاتی انتخاب 
شفاهی  و  مکتوب  اسناد  از  استفاده  با  نمونه ها  انتخاب  شدند. 
صورت گرفت و سعی شد نمونه های انتخابی قابلیت تعمیم به  کل 
جامعۀ آماری را داشته باشند. دالیل انتخاب خانه های چهارصفه و 
خانه های تاریخی و تحلیل ویژگی های مشترک شکلی آنها، گسترۀ 
مکانی خانه ها و عملکرد یکسان سکونتگاهی هر دو )خانه های 
چهارصفه و خانه های تاریخی( بوده است؛  از طرفی ساختار شکلی 
خانه های چهارصفه یکی از ویژگی های شکلی کهن در معماری 
متعددی  دوره های  در  که  صورتی  به  می شود،  محسوب  ایران 
دوره های  در  حتی  و  کاخ ها  پالن  شکل گیری  برای  معماران 
اسالمی در مساجد و مدارس از آن بهره برده اند. محدودیت های 
مورد مطالعه در این پژوهش گستردگی جامعۀ آماری و ورود به 
خانه های هر دو دسته )چهارصفه و درون گرا( جهت برداشت آنها 
بود، چراکه اغلب خانه ها مالک شخصی داشته و عده ای در آنها 
سکونت داشتند که با کسب مجوز از سازمان های مربوطه و اجازۀ 

ساکنان امکان برداشت از این بناها فراهم  شده است.

خانه های چهارصفه
صفه یا َچْفِته به معنای فضای سرپوشیده و طاق دار است که دارای 
شکل چلیپا بوده و اتاق ها در اطراف آن قرار می گرفته اند )پیرنیا، 
1372: 1۶5(. این نوع از خانه ها، سابقۀ دیرینه ای در ایران دارند و 
در فضای مرکزی آنها طاق کلنبو استفاده شده و چهار ایوان یا صفه 
در چهار جهت آن قرار دارد )همان: 152-150؛ رفیعی سرشکی، 
رفیع زاده و رنجبر کرمانی، 1387: 184(. عموماً این خانه ها در 
زواره، میبد، اردکان و بشرویه در استان های اصفهان، یزد و خراسان 
واقع  شده اند )غالمی و کاویانی، 139۶: 154(. قدمت این خانه ها 
به قبل از اسالم نسبت داده  شده است. در کتاب های تاریخ نیز به 
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این بناها اشاره  شده که در این میان می توان به کتاب های »تاریخ 
یزد« و »تاریخ جدید یزد« اشاره کرد: »در محلۀ مزبور، قریب خانۀ 
موصوف، خانۀ عالی و چهارصفه و حوض خانه و سرابتان  که آب 
نرسوآباد در آن جاری است ساخته و به  غایت منزلی خوش و خرم 
است« )جعفری، 1384: ۶1(.  »به در آن زیرزمین آمدم  و قریب 
به شصت زینه پائین رفتم، چهار صفه نمودار شد، چون داخل آن 
شدم دیدم که هر صفه قریب بیست ذرع عرض و طول دارد و 
در هر یک شمع های دو زرعی روشن بود« )کرمانشاهی، 1373: 
29۶(. همچنین نمونه هایی از کاخ های پادشاهان در دوره های 
مختلف مانند کاخ بیشاپور، عمارات یا کوشک های باغ جهان نمای 
شیراز و باغ هشت بهشت در اصفهان نیز از الگوی چهارصفه تبعیت 
کرده اند )پیرنیا، 1372: 1۶۶( که این مسئله بیانگر آن است که 
این نظام، برای طراحی خانه ها چه در مقیاس روستایی و کوچک 
و چه در مقیاس یک بنای حکومتی و بزرگ مورد استفادۀ طراحان 

و معماران بوده است )جدول 1(.

دسته بندی خانه های چهارصفه
یکی  متفاوت هستند:  کلی  نوع  دو  دارای  خانه های چهارصفه 
خانه های واقع شده در شهر زواره که از پالن صلیبی در مرکز تبعیت 
کرده، فضای مرکزی آنها سرپوشیده است، پوششی با طاق کلنبو 
دارد و به  وسیلۀ ترکیب با فضاهای دیگر به خارج بنا در ارتباط 
است؛ دیگری خانه هایی که در بشرویه و قسمت جنوبی استان 
خراسان واقع  شده اند که آنها هم فضای صلیبی در مرکز دارند، اما 
برخالف خانه های واقع شده در زواره، مرکز آنها فاقد پوشش است. 
این نظام، یادآور بناهای درون گرا است و کاخ های شاهی که به 
 صورت برون گرا ساخته می شده اند، بازشوهایی داشتند که دید به 
محوطه و باغ اطراف خود را امکان پذیر می کرد ند )جدول 1 و 2(.

به روش های گوناگون می توان خانه های چهارصفه را دسته بندی 
کرد ولی ماهیت پیدایش خانه های چهارصفه، بر اساس چینش 
فضایی، پیرامون یک مرکز صورت می گرفته است؛ لذا ویژگی های 
قسمت مرکزی ساختمان، می تواند به  عنوان عاملی مناسب برای 
دسته بندی خانه های چهارصفه مورد استفاده قرار گیرد؛ از طرفی 
دیگر، بررسی های صورت گرفته مشخص کرد که یکی از وجوه 
مرکزی  بخش  پیرامون  عناصر  فرم پذیری،  نحوۀ  در  تأثیرگذار 
است که به دو صورت با »مسقف«  و یا »غیر مسقف«  ساخته 
 شده اند. همچنین قرارگیری موقعیت ساختمان و حیاط نیز حائز 
اهمیت بوده است. در بعضی از نمونه ها، گسترش به حدی بوده 
که ساختار شکلی خانه های چهارصفه دچار تغییر شکلی نشده 
است )جدول 2، ردیف 1(، ولی درگذر زمان با توجه به افزایش 
سطح مورد نیاز برای کاربری های موجود در خانه، دو راهکار مورد 
استفاده قرارگرفته : 1. گسترش فضای مرکزی )گسترش از درون( 
که منجر به بزرگ تر شدن فضای میانی شده به  گونه ای که توان 
پوشش دهی فضا با ساخت یک طاق و بدون ستون در میان، به 

 سادگی امکان پذیر نبوده، لذا فضا به ساختاری بدون پوشش مبدل 
گشته است )جدول 2، ردیف 2(؛ 2. در بعضی از موارد شرایط 
اقلیمی، همچون بادهای غالب، آسایش اقلیمی فضاهای بدون 
پوشش خصوصاً در مناطق کویری را دچار مشکل کرده است؛ 
همچنین در بعضی از نمونه ها زیربنای خانه مساحت زیادی داشته 
و امکان باز کردن فضای میانی وجود نداشته است. بنابراین در 
نهایت گسترش را به سمت بیرون انجام داده اند، به  گونه ای که 
فضای وسط همچنان پوشیده باقی مانده و از دو یا چهار سمت به 
اطراف مشرف است. این خانه ها به  صورت کوشکی در بین فضای 

باز واقع  شده اند )جدول 2، ردیف 3(.

محل قرارگیری فضاهای اصلی )تهرانی، تاالر، اتاق پاییزنشین، 
اتاق بهارنشین و حوض خانه( در خانه های تاریخی

در خانه های تاریخی درون گرای شهر اصفهان، دو محور عمودی 
وجود دارد که یکی از آنها به  عنوان محور اصلی و دارای طول زیاد 
معرفی می شود و دیگری محور فرعی با طول کمتر است که هر دو 
از وسط اضالع حیاط می گذرند و فضاهای اصلی )تهرانی و تاالر1( 
و فضاهای فرعی )پاییزنشین و بهارنشین( در راستای این محورها 

شکل می گیرند )جدول 3(.
از ارزش باالیی  تهرانی فضایی است که نسبت به بقیۀ فضاها 
برخوردار بوده و در همۀ خانه های اصفهان، این فضا بیشتر از بقیۀ 
فضاها ساخته  شده است. تهرانی برای پذیرایی از مهمان است و 
در امتداد محور طولی که از وسط اضالع حیاط عبور می کند، قرار 
می گیرد که بر اساس جهت کشیدگی شکل زمین در جهت شمال 
و یا غرب حیاط است. فضای دیگر، تاالر است که محلی برای 
نشستن و خواب است و در ضلع رو به روی تهرانی قرار می گیرد 
و در ضلعی که شدت تابش خورشید به آن کمتر باشد، ساخته 
نیز مانند  این فضا  می شود. جهت قرارگیری )جنوب و شرق( 
تهرانی، بسته به کشیدگی شکل زمین بوده است. اتاق های دیگر 
اتاق های پاییزنشین و بهارنشین هستند که بر اساس نور خورشید 
و شرایط اقلیمی به ترتیب در فصل پاییز و بهار استفاده می شدند. 
تاالر، اتاق های پاییزنشین و بهارنشین به ترتیب بعد از تهرانی حائز 

اهمیت بوده و در بعضی از خانه ها ساخته نشده اند )جدول 4(.
به  غیر از فضاهای اصلی در خانه های مورد مطالعه، فضایی به نام 
حوض خانه وجود دارد؛ این فضا اتاق، ایوان و زیرزمینی است که 
در آن  یک آبگیر باشد )رفیعی سرشکی، رفیع زاده و رنجبر کرمانی، 
است  فضایی  حوض خانه  »سلطان زاده«  دید  از   .)190 :1383
سرپوشیده که حوض در میان آن قرار داشته و اطراف آن در چهار 
یا سه جبهه، اتاق هایی قرار گرفته باشد. این فضا ایوانی تابستانی 
است )سلطان زاده، 139۶: 49(. برخالف منابع مکتوب که محل 
قرارگیری حوض خانه ها در اصفهان را در ضلع جنوبی و مورد 
استفادۀ آن را در زمان تابستان دانسته اند، این فضاها در خانه های 
شهر اصفهان عموماً در ضلع شمال واقع  شده اند. قرارگیری این 
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جدول 1.  نمونه هایی از پالن های خانه های چهارصفه در شهرهای زواره، میبد و بشرویه. مأخذ: نگارندگان بر اساس: میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری؛ 
غفاری، 1379؛ پیرنیا، 1387 و غالمی و کاویانی،139۶.

 چهارصفهی هاخانهی از انمونه
 مقیاس بزرگ )کاخ شاهی( مقیاس کوچک )روستایی(
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 نمونه
 

 نوع پالن
 

 شکل پالن
 

 

ش
ستر

ع گ
نوع   نو

سقف در 
 مرکز

 ردیف  

انه
خ

واره
ی ز

ها
 

ش
ستر

ن گ
بدو

 

 سرپوشیده خانه با فضای مرکزی
 

1 

 

انه
خ

ویه
شر

ی ب
ها

 

ون
 در

ش از
ستر

 گ

سرباز  خانه با حیاط مرکزی
 )حیاط(

 

2 

 

کاخ 
بهشت هشت

و خانه 
 سوکیاس

گسترش 
 از بیرون

 خانه با کوشک میانی )خانه در بین دو فضای باز(
 

 سرپوشیده
 

3 
 

3 

     

 

جدول 2. دسته بندی خانه های چهارصفه از نظر شکل، نوع سقف و جهت گسترش. مأخذ: نگارندگان.

فضا در مکان هایی انجام  شده است که عمق ضلع ساخت وساز 
از  استفاده  امکان  پشتی  فضاهای  و  بوده  زیاد  قسمت  این  در 
نور را نداشته اند و با ساخت فضای حوض خانه، آن فضاها از نور 
بهره مند  می شده اند. در حقیقت از طریق بازشوهایی که در سقف 
حوض خانه ها ایجاد شده امکان تأمین نور در این فضا وجود داشته 

است )تصویر 1(.

دسته بندی شکلی )تهرانی، تاالر، اتاق پاییزنشین، اتاق 
بهارنشین و حوض خانه(

فضاهای گوناگون و متنوعی در خانه های شهر اصفهان طراحی 

و ساخته  شده اند و هرکدام از فضاها ویژگی های شکلی متفاوتی 
دارند )جداول 5 تا 9(.

تهرانی ها به سه دستۀ شکلی طراحی و ساخته  شده اند: شکم دریده، 
چلیپا و مستطیل. این اشکال بر اساس ابعاد زمین در هر خانه ای 
متفاوت بوده است، به  گونه ای که اگر عمق فضای ساخت، زیاد 
بوده از چلیپا )خانه های دهدشتی، کریمی و لباف(، اگر طول 
این وجه از حیاط زیاد بوده، شکم دریده )خانۀ چرمی( و چلیپا 
از  این وجه  اگر طول  و  لباف(  و  )خانه های دهدشتی، کریمی 
حیاط کم بوده، از شکل مستطیل )خانۀ مصورالملکی( استفاده 
می کرده اند. همچنین استفاده از شکل چلیپا و شکم دریده سبب 
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 های تاریخی شهر اصفهانهای مطالعاتی خانهنمونه

 نام خانه پالن تصویر نام خانه پالن تصویر

 

 

 دهدشتی

 

 

 چرمی

 

 

 هرندی

 

 

 مصورالملکی

 

 

 سوکیاسیان

 

 

 وثیق انصاری

 

 

 کریمی

 

 

 لباف

 حوض خانه                          فضاهای قرار گرفته در راستای دو محور عمود بر هم

 

 

 ضلع شمالی

 ضلع جنوبی

 ضلع شمالی و شرقی

 ضلع شمالی

 ضلع غربی

 ضلع جنوب شرقی

 ضلع شمالی

 ضلع شمالی

جدول 3. نقشۀ نمونه های مورد مطالعۀ خانه های تاریخی شهر اصفهان. مأخذ: نگارندگان بر اساس: حاج قاسمی، 1377 و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری، 139۶.

مأخذ :  زیاد.  عمق  با  ساخت  از  قسمتی  در  حوض خانه  قرارگیری   .1 تصویر 
نگارندگان.

ایجاد شاه نشین در این فضا شده است )جدول 5(، شکل چلیپایی 
تهرانی برگرفته از شکل خانه های چهارصفۀ نوع اول )سرپوشیده و 

درون گرا( طراحی  شده است )جدول 2(.
خانه های  در  ساخته شده  تهرانی های  به  نسبت  تاالرها 
از خانه های شهر  اولویت دوم بوده و در بعضی  تاریخی، در 
اصفهان ساخته نشده اند )خانه های لباف، کریمی(. از طرفی 
تاالرها به دو صورت شکلی شکم دریده )خانه های دهدشتی و 
مصورالملکی( و مستطیل )خانۀ شیخ هرندی( در نمونه های 
موردی ساخته  شده اند )جدول ۶(. در نمونه های مطالعه شده، 
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جدول 4. محل قرارگیری اتاق های اصلی نسبت به جهت کشیدگی حیاط. مأخذ: نگارندگان.
 های تاریخی شهر اصفهانفضاهای اصلی در خانه محل قرارگیری

 نام فضا کشیدگی حیاط
 تهرانی تاالر اتاق شرقی اتاق غربی

جنوبی -شمالی  

 

   
غربی -شرقی  

 
   

چهارصفۀ   خانه های  شکلی  ویژگی های  از  نیز  شکم دریده ها 
اما به علت عمق کم این قسمت  نوع اول بهره مند شده اند، 
از حیاط برای ساخت، استادکاران معماری سنتی با استفاده 
از دانش و خالقیت خود تغییراتی در آن ایجاد کرده اند و آن 
را به شکل شکم دریده طراحی و ساخته اند، به  گونه ای که به 
 جای چهارصفه، سه صفه در اطراف فضای مرکزی جایگزین 

شده است )جدول ۶(.
اتاق های پاییزنشین نیز به گونه های شکلی متنوعی طراحی 
شکل  سه  به  خانه ها  در  اتاق ها  این  ساخته  شده اند.  و 
حالت  در  شده اند.  ساخته   شکم دریده  و  چلیپا  مستطیل، 
چلیپا )خانۀ کریمی( از ویژگی های شکلی فضاهای خانه های 
طراحی  برای  درون گرا(  و  )سرپوشیده  اول  نوع  چهارصفۀ 
این اتاق استفاده  شده است. در حالت شکم دریده نیز )خانۀ 
مصورالملکی( از شکل خانۀ چهارصفۀ نوع اول استفاده  شده 
ایجاد شکل  امکان  خانه،  از  وجه  این  کم  عمق  علت  به  اما 
آن  خود  ابتکار  با  استادکاران  و  است  نداشته  وجود  چلیپا 
.)7 )جدول  داده اند  تغییر  سه صفه،  یا  و  شکم دریده  به   را 
 ،)8 نمونه های مورد مطالعه )جدول  به دسته بندی  توجه  با 
و شکم دریده  دو شکل مستطیل  به  نیز  بهارنشین  اتاق های 
ساخته  خانه هایی  در  شکم دریده  شکل  طبقه بندی شده اند: 
)خانۀ  است  بوده  بیشتر  وجه  این  فضای  عمق  که   شده 
در  باشد  کم  وجه  این  طول  اگر  همچنین  مصورالملکی(. 
قسمت وسط ضلع، تختگاه ساخته  شده که به  عنوان راهرویی 
این ضلع  اتاقی در وسط  عریض مورد استفاده بوده است و 
نمونۀ  از شکل  نیز  فضاها  این  در  )خانۀ چرمی(.  ندارد  قرار 
بهره برده شده ولی  اول چهارصفه )سرپوشیده و درون گرا( 
چون عمق فضا در این جبهه کم است شکل، از چهارصفه به 

سه صفه تغییریافته است )خانۀ مصورالملکی(.
ساخته شده اند:  مختلفی  شکل های  به  نیز  حوض خانه ها 

مستطیل کشیده، هشت ضلعی با گوشه های پخ و هشت ضلعی 
این  نمونه ها  از  بعضی  در  همچنین  منحنی.  گوشه های  با 
اطراف  صفه های  به  نسبت  ستون،  از  استفاده  با  فضاها 
تفکیک  شده اند )خانه های دهدشتی، شیخ هرندی و چرمی(؛ 
چهارصفۀ  شکلی  ویژگی های  از  نیز  فضا  این  تهرنگ  شکل 
نوع  چهارصفۀ  خانه های  شکل  از  مورد  یک  در  و  اول  نوع 
به  گونه ای که  اقتباس  شده است،  سوم )خانه سوکیاسیان( 
واقع  شده اند.  حوض  قرارگیری  فضای  اطراف  در  صفه ها 
سرپوشیده  به  صورت  اصفهان  شهر  در  فضای حوض خانه ها 
بوده و در همۀ موارد درون گرا ساخته  شده است؛ به  استثنای 
خانۀ سوکیاسیان که مانند کوشکی در وسط باغ واقع  شده 
و به  صورت برون گرا طراحی  شده است و فضای حوض خانه  
در این خانه به علت مساحت زمین، متفاوت از بقیۀ خانه ها 
نیز  را  تاالر  نقش  بنا حوض خانه  این  ساخته  شده است؛ در 
به  و  است  واقع شده  باغ  جنوبی  ضلع  در  چراکه  کرده  ایفا 
علت برون گرابودن نور را از دو جهت به فضا هدایت می کند 

)جدول 9(.

بحث و تحلیل
تغییر ویژگی های  یادشده، می توان روند  به مطالب  با توجه 
ویژگی های  نظر  از  را  چهارصفه  خانه های  فضاهای  شکلی 
و  بحث  مورد  شکل دهنده  محورهای  و  عملکردی  شکلی، 
شکلی،  ویژگی های  بر اساس  که  به  گونه ای  قرارداد،  تحلیل 
وسط  در  بزرگ  مرکزی  فضای  یک  چهارصفه،  خانه های 
فضاهای  در گوشه ها  و  آن  در چهار طرف  دارند، چهارصفه 
در  قرارگرفته اند؛  داشته اند،  خدماتی  جنبۀ  که  کوچک تری 
در چهار  و  بوده  به شکل صلیب  حالت چلیپا، فضای وسط 
طرف آن، چهار فضای بسیار کوچک خدماتی واقع  شده است 
به  آن  به  صورت شکم دریده اند، شکل  که  در حالت سوم  و 
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جدول 5. دسته بندی شکلی تهرانی در خانه های تاریخی شهر اصفهان. مأخذ : نگارندگان.

 های تاریخیتهرانی در خانهشناسی گونه

و درجه  شکل تهرانی و فضاهای درجه یک 
جهت  قرار گرفته در اطراف تهرانی ودو 

 شدن به آنداخل

موقعیت 
قرارگیری 

 تهرانی

 خانه نام
قرار و درجه دو  شکل تهرانی و فضاهای درجه یک 

 شدن به آنجهت داخل گرفته در اطراف تهرانی و

موقعیت 
قرارگیری 

 تهرانی

 نام
 خانه

 

ضلع 
 شمالی

 دهدشتی

 

ضلع 
 شمالی

 چرمی

اصلی بنا  در این خانه هشتی ورودی در محور
 قرار گرفته است.

 سوکیاسیان ضلع شمال

 

ضلع 
 شمالی

شیخ 
 هرندی

 

ضلع 
 شرقی

 مصورالملکی

 

ضلع 
 شمالی

 لباف

 

 

ضلع 
 شمالی

 کریمی

تهرانی
اتا  س  دری

س  دریاتا  

س  دریاتا  

گاهتختگاه
خت
ت

اتا  س  دری

س  دریاتا  

س  دریاتا  

  کان برای رسیدن
ب  گوشواره 

و ست
شاه نشی  هروراهرو

را

تهرانی س  دریس  دری

تهرانی
س  دریس  دری

ایوان ایوان

ی 
 نش

شاه

اتا 

تختگاه

تختگاه

تهرانی

ری
  د

س

   

  
یوان
ا

  
یوان
ا

تهرانی

ست
 

و

و ست

ست
 

و

و ست

اتا 

اتا 

 ای ما ان

 ای ما ان

ایوان

ی 
 نش

شاه

اتا  
تهرانی

دسترسی های 
در   ی  ب  اتا  

تهرانی

دسترسی های 
در   دو ب  اتا  

تهرانی
ایوان

تهرانی
ایوان  ایوان  

اتا  
س  دری حو   ان حیا  بیرونی

ری
  د

  س
اتا

دا ن

اتا  س  دری

فضاهای  آن،  طرف  دو  در  و  درآمده  ناقص  چلیپای   صورت 
از  نیز  نظر محورهای شکل دهنده  از  واقع  شده اند.  خدماتی 

خانه های  عمودی،  محور  چهار  و  افقی  محور  چهار  تقاطع 
برای  داده اند؛  فضا  نُه  تشکیل  که  گرفته اند  چهارصفه شکل  
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محور  چهار  و  افقی  محور  چهار  نیز،  چلیپا  شکل  تشکیل 
پنج فضا در  یافته اند که تشکیل  تقاطع  به  گونه ای  عمودی 
این شکل داده شده است و در شکل شکم دریده، سه محور 

که  داشته  برخورد  یکدیگر  با  عمودی  محور  چهار  و  افقی 
تشکیل سه فضا داده اند )جدول 10(.

به  محققین  از  بعضی  انجام شده  تحقیقات  و  نتایج  در 

جدول ۶. دسته بندی شکلی تاالر در خانه های تاریخی شهر اصفهان. مأخذ : نگارندگان.
 شهر اصفهان. مأخذ : نگارندگان.های تاریخی بندی شکلی تاالر در خانه. دسته6جدول 

 

 گونه شناسی تاالردر خانه های تاریخی

شکل تهرانی و فضاهای 
قرار و درجه دو  درجه یک 

جهت  گرفته در اطراف تاالر و
 داخل شدن به آن

موقعیت 
قرارگیری 

 تاالر

 خانه نام

شکل تهرانی و فضاهای 
قرار و درجه دو  درجه یک 

 گرفته در اطراف تاالر و
 داخل شدن به آنجهت 

موقعیت 
قرارگیری 

 تاالر

 خانه نام

 

ض ع 
  نوبی

 دهدشتی
 ان  در وضعیت فع ی ی  حیاط  و س  طرف 
 سا ت است و در ض ع  نوبی تا ر و ود ندارد.

  رمی

درون باغ است و شکل  ای   ان  ب  صورت کوشکی
ظاهری آن با بقی   ان  های درونگرا متفاوت بوده  

 است..
 سوکیاسیان

 

 شیخ هرندی ض ع  نوبی

 

 مصورالم کی ض ع غربی
در ای  قسمت از ض ع  نوبی اتا  تا رسا ت  نشده 

 است.
 لباف

 

در ای  قسمت از ض ع  نوبی اتا  تا رسا ت  نشده 
 است.

 کریمی

 

 

 

تاالر
تختگاه
اتا  

س  دری

تختگاه

اتا  
س  دری

اتا   ن  دری

و ست

 ای ما ان
ایوان  

تاالر

 ای ما ان

و ست

تختگاه

تختگاه

ایوان  

اتا  تا ر
دسترسی های 
در   ی  ب  اتا  

تا ر

دسترسی های 
در   دو ب  اتا  

تا ر
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 های تاریخی شهر اصفهان. مأخذ : نگارندگان.های پاییز نشین در خانهبندی شکلی اتاق. دسته7جدول جدول 7. دسته بندی شکلی اتاق های پاییزنشین در خانه های تاریخی شهر اصفهان. مأخذ : نگارندگان.

 گونه شناسی اتاق پاییزنشین در خانه های تاریخی

و  شکل تهرانی و فضاهای درجه یک 
قرار گرفته در اطراف اتاق درجه دو 

 پاییزنشین

 جهت داخل شدن به آن و

موقعیت 
قرارگیری 

اتاق 
 پاییزنشین

 خانه نام

 شکل اتاق غربی و فضاهای درجه یک 
قرار گرفته در اطراف اتاق و درجه دو 
 جهت داخل شدن به آن و پاییزنشین

موقعیت 
قرارگیری 

اتاق 
 پاییزنشین

 نام
 خانه

 دهدشتی ض ع  ان ، فاقد اتا  بوده و صرفا ی  ایوان قرار گرفت  است.

 

  رمی ض ع شرقی

 سوکیاسیان سا ت در ای   به  است. ای   ان  فاقد
ای   ان  ب  صورت نیم  و سا ت  شده و داراری  ض ع شرقی

غربی ک  از  -در  هت محور اص ی شرقی س  دری است ک اتا  
 وسط حیا  میگذرد واقع نشده است.

شیخ 
 هرندی

 

ض ع 
 شمالی

 مصورالم کی

 

 لباف ض ع شرقی

 

 

 کریمی ض ع شرقی

 

 

 های تاریخی شهر اصفهان. مأخذ : نگارندگان.های بهار نشین در خانهبندی شکلی اتاق. دسته8جدول 

اتاق شرقی

اتا  س  دری

ایوان

اتا  س  دری
س  دری 
تنبی

س  دری 
تنبی

تنبی

 ای ما ان

اتاق شرقی
 ای ما ان

س  دریس  دری

  کان ورودی  کان ورودی

س  دری 
س  دری 

س  دری 
س  دری  اتاق شرقی

تختگاه

تختگاه

ایوانایوان

اتاق سه دری

اتاق سه دری

اتاق شرقی

پستو
پستو

ایوانچهراهرو
ایوانچه راهرو

 اتا   ایی نشی

دسترسی های 
در   ی  ب  اتا  

 ایی نشی 

دسترسی های 
در   دو ب  اتا  

 ایی نشی 

ویژگی های کالبدی در قالب شکل، فرم و نحوۀ چیدمان فضاها 
دسته بندی های  پژوهش ها،  این  از  بعضی  در  پرداخته اند؛ 
تاریخی  دوره های  خانه های  در  تزئینات  و  سازه ای  شکلی، 

خاصی )قاجار( انجام  شده است )قاسمی و معماریان، 1388( 
)جدول 11(. برخی به دسته بندی کلی خانه های چهارصفه 
از این  نتایج حاصل  در زواره اشاره داشته اند به صورتی که 
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ساده،  )چهارصفۀ  دسته  چهار  به  را  خانه ها  این  تحقیق 
حوض خانه ای، سه قسمتی و ترکیبی( طبقه بندی کرده است 

)غفاری، 1379(.

جمع بندی
در این مقاله، در ابتدا ویژگی های خانه های چهارصفه از نظر شکلی 

و کالبدی و سپس بر اساس نمونه های مطالعاتی پژوهش حاضر، 
ویژگی های کالبدی فضاهای خانه های تاریخی شهر اصفهان مورد 
تهرانی،  و  )تاالر  فضاهایی همچون  و  است  گرفته  قرار  تحلیل 
گونه شناسی  حوض خانه(  و  بهارنشین  و  پاییزنشین  اتاق های 
شده اند؛ از دسته بندی های انجام شده و تطبیق آنها با ویژگی های 
شکلی خانه های چهارصفه، تبعیت این فضاها از ویژگی های شکلی 

جدول 8. دسته بندی شکلی اتاق های بهارنشین در خانه های تاریخی شهر اصفهان. مأخذ: نگارندگان.

 های تاریخیاتاق بهارنشین در خانهشناسی گونه

قرار و درجه دو  شکل اتاق غربی و فضاهای درجه یک 
 جهت داخل شدن به آن گرفته در اطراف اتاق بهارنشین و

موقعیت 
قرارگیری 

اتاق 
 بهارنشین

 خانه نام

شکل اتاق غربی و 
و  فضاهای درجه یک 

قرار گرفته درجه دو 
در اطراف اتاق 

جهت  بهارنشین و
 شدن به آن داخل

موقعیت 
قرارگیری 

اتاق 
 بهارنشین

 نام
 خانه

 

 دهدشتی ض ع غربی

 

 ض ع غربی
 رم
 ی

 سوکیاسیان سا ت در ای   به  است. ای   ان  فاقد

 

 ض ع غربی
شیخ 
 هرندی

 

ض ع 
  نوبی

مصورالمل
 کی

است و در ض ع  ای   ان  س  طرف سا ت
 غربی آن فضایی سا ت  نشده است.

 لباف

 

  ان  دو طرف سا تای  
است و در ض ع غربی آن 
 فضایی سا ت  نشده است.

 کریمی ض ع غربی

 

ری
ه د

ق س
اتا

اتاق سه دری
اتاق غربی

تختگاه

ایوان ایوانایوان

گاه
خت

ت

وان
ای

س  دری

س  دری

س  دری

س  دری

تختگاه

اتاق غربی

 ای ما ان ای ما ان
س  دریس  دری اتاق غربی

اتا  بهارنشی 
دسترسی های در   

 ی  ب  اتا  بهارنشی

دسترسی های 
در   دو ب  اتا  

بهارنشی 



 نشریۀ علمی باغ نظر، 16 )72(: 20-5/ خرداد 1398
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

..............................................................................
17             نشریۀ علمی پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر 

جدول 9. دسته بندی شکلی حوض خانه ها در خانه های تاریخی شهر اصفهان. مأخذ: نگارندگان. 

فضاهای قرارگرفته در 
خانه اطراف حوض

 دودسترسی درجه

فضاهای قرارگرفته 
خانه در اطراف حوض

 )دسترسی مستقیم(

 شکل شکل حوض
 خانهحوض

موقعیت قرارگیری  ویژگی سقفی آن
 حوض

 خانه در خانه

 نام خانه

    

 چرمی شمال شرقی دارای سقف

    

 مصورالملکی جنوب شرقی سقفدارای 
    

 وثیق انصاری شمال غربی دارای سقف
   

 

 لباف شمال شرقی دارای سقف

 

 

 

 

 دهدشتی جنوب غربی دارای سقف

 

 

 

 

 شیخ هرندی شمال شرقی دارای سقف

  

 

 

 سوکیاسیان جنوب دارای سقف

    

 کریمی شمالی غربی دارای سقف

خانه های چهارصفه آشکار شده است. به  گونه ای که این تبعیت  
در خانه های تاریخی در مقیاس خرد و کالن انجام  شده است، در 
مقیاس کالن چیدمان فضاها در اطراف حیاط که فضایی بدون 
پوشش است و در مقیاس خرد )اتاق های تهرانی، تاالر، اتاق های 
پاییزنشین و بهارنشین و حوض خانه( از خانه های چهارصفه با 

فضای مرکزی پوشش دار تبعیت کرده است.

نتیجه گیری
به  طور کلی خانه های چهارصفه به سه گونۀ شکلی طبقه بندی 
می شوند؛ گونۀ اول، فضای مرکزی سرپوشیده و چهارصفه در 
و  پوشش  بدون  مرکزی  قسمت  دوم،  نوع  هستند.  آن  اطراف 
چهارصفه در اطراف آن )خانه هایی با حیاط میانی( است و نوع 

سوم، خانه ای با کوشک میانی که ساختمان بین دو فضای باز قرار 
گرفته است و فضای مرکزی آن نیز دارای پوشش است. این گونۀ 
شکلی که از پیش از اسالم در ایران وجود داشته توسط معماران 
سنتی به دوره های اسالمی انتقال  یافته و با تغییر ویژگی های 
اعضای  نیاز  در جهت  تغییرات شگرفی  خانه ها  ابعاد  و  شکلی 
خانواده در آنها داده  شده است؛ به  گونه ای که خانه های گذشتۀ 
به  صورت درون گرا  نه کاخ ها(  و  شهر اصفهان )خانه های عوام 
ساخته  شده اند. بر این اساس، طراحی ویژگی های شکلی خانه ها، 
دارای خصوصیات شکلی خانه های چهارصفه  در مقیاس کل، 
گونۀ دوم است؛ یعنی حیاط مرکزی روباز )بدون سقف( و در 
چهار، سه و یا دو سمت آن ساخت وسازهایی صورت گرفته و 
عموماً به  صورت درون گرا است. در جزئیات نیز این بناها، از شکل 
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چهارصفه در طراحی فضاهای )تهرانی، تاالر، اتاق های پاییزنشین و 
بهارنشین و حوض خانه( بهره برده  شده است. در فضاهای تهرانی، 
تاالر و اتاق های پاییزنشین و بهارنشین از چلیپا و شکم دریده که 
در خانه های چهارصفه بوده، اقتباس  شده است؛ در مکان هایی که 
عمق فضا زیاد بوده، از شکل چلیپا و در صورتی  که عمق فضا کمتر 
بوده است، از شکل شکم دریده بهره برده اند. حوض خانه ها نیز در 
قسمتی از ساختمان که عمق بیشتری داشته و جهت نورگیری 
استفاده می شده است؛ چراکه حوض خانه ها به  طورکلی در قسمت 
شمال )شمال شرقی و غربی( در اصفهان ساخته  شده اند که این 
جبهه در فصل زمستان مورد استفاده قرار می گرفته است، بنابراین 
استادکاران معماری سنتی حوض خانه های شهر اصفهان را به  
صورت سرپوشیده طراحی و ساخته اند تا با استفاده از پنجره های 
تعبیه شده در باالی آن امکان ورود نور به فضاهای جانبی را ایجاد 
کنند. همچنین در میان خانه های مورد تحلیل، خانۀ سوکیاسیان 
بر اساس نوع سوم، کوشکی و به  صورت برونگرا ساخته  شده است 
و در قسمت وسط آن حوض خانه ای بر اساس ویژگی های شکلی 

خانه های چهارصفۀ نوع اول طراحی  شده است؛ بنابراین در طراحی 
ویژگی های شکلی خانه های تاریخی شهر اصفهان از خصوصیات 
شکلی خانه های چهارصفه بهره برده شده است؛ به صورتی که در 
حالت کالن از ویژگی های نوع دوم )درون گرا و بدون پوشش( و در 
حالت خرد از خصوصیات شکلی گونۀ اول )سرپوشیده و درون گرا( 

و سوم )سرپوشیده و برونگرا( بهره برده اند.
در پژوهش های آتی، می توان به سیر تحول خانه های چهارصفه در 

بناهای مذهبی و آموزشی پرداخت.

پی نوشت ها
1. اصطالحات استفاده شده در این مقاله از کتاب های )معماری اسالمی و معماری 
ایرانی( که گفته های مرحوم پیرنیا و تألیف دکتر غالمحسین معماریان هستند و 

همچنین الفبای کالبدی خانه های یزد )قزلباش و ابوالضیاء( استخراج  شده اند.

فهرست منابع
• اردالن، نادر و بختیار، الله. )1380(. حس وحدت : سنت عرفانی در معماری 

جدول10.  تغییرات شکلی، عملکردی و محورهای شکل دهندۀ خانه های چهارصفه و تشکیل فضاهایی به شکل چلیپا و شکم دریده. مأخذ: نگارندگان. 

 خصوصیات های چهارصفهخانه شکل چلیپا دریدهشکل شکم
   

 های شکلیویژگی

   

 های عملکردیویژگی

   

 دهندهمحورهای شکل

 چهارصفه فضای مرکزی )اصلی(                                                     

 دهنده(فضای خدماتی در ارتباط با فضای مرکزی )سرویس 
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 نمونه های شاخص اتتزیین سازه معماری دوره تاریخی
اول  قاجار

)سبک 
صفوی، 
شیوه 
 اصفهان(

 درونگرا
خط آسمان صاف، تاالر مرکزی به شکل چلیپا و 

دسترسی به آن توسط دو راهرو )کفش کن(، شکل 
حیاط مستطیلی، در و پنجره دو بخشی و ارتباطات 

 عمودی )پله( کم اهمیت

غالباً 
 طاقی

شاد، های استفاده از رنگ
پردازی، استفاده از سایه

 پرسپکتیو

 شیخ االسالم و حقیقی

 غالباً درونگرا  دوم
)حیاط 
  مرکزی(

 خط آسمان صاف،
توجه به نماهای درون حیاط،  احداث 
حوض خانه در نقاط کور بنا و احداث 

 سفر خانه

تحت تاثیر هنر روکوکو  غالباً تخت
ات تخت رایج میتزیین

 شوند. استفاده کمتر از
ینات حجمی، تزی

دیوارنگاری واقع گرا، 
 استفاده از شیشه رنگی

های تاریخی بیشتر خانه
باشی، : مال اصفهان مانند

 انگورستان ملک
 برونگرا

سوم 
 )کًردی(

خط آسمان شکسته )سنتوری، نیم  درونگرا
دایره( )زمستان نشین وتابستان نشین 

گیرند(، ساخت بر روی هم قرار می
سرتاسری در جبهه اصلی ایوان 

ساختمان، ارتفاع گرفتن جبهه اصلی 
از زمین، اهمیت دستگاه پله 

اساس پلکان داخلی به )سازماندهی بر
تقلید غرب(، تبدیل زیر زمین به طبقه 

همکف و خط آسمان به صورت 
 منحنی یا مثلثی شکل

تخت با 
تیرهای 

 چوبی

هندسی و ملهم از غرب، 
 استفاده از مبلمان غربی

 نه دکتر اعلم، امینخا
 برونگرا

 

جدول 11. نتایج به دسته آمده از گونه شناسی خانه های قاجار شهر اصفهان.  مأخذ : قاسمی و معماریان، 1388: 93. 

آفتاب کمی را وارد فضا کرده و ترکیب متناسب و متعادلی از 
 ها ایجاد های مختلف سال در خانهآفتاب و سایه را در زمان

 کند.می

مزایای  متعادل در اقلیم گرم و خشک ایجاد فضای
فضاهای چهار 

 صفه
های ساخته کند و ایواندید ناقصی در فضا ایجاد می حیاط کوچک وسعت

شده در چهار طرف حد انتهایی میدان دید را افزایش داده و موجب 
 شوند.گشایش کلی فضای کار می

 فضا در مساحت کم حیاط مرکزیگشایش 
 

 

 الگوی هندسی با چیدمان چلیپا

 فضای چهار صفه کارکرد گرفته اندمی های خانگی مورد استفاده قراراین فضاها به عنوان کارگاه

های یزد الگوی چهار صفه به ایوان و تاالر جنوبی راه یافته است؛ در خانه
الگو در حوض خانه و اتاق ارسی در جبهه شمالی واقع  در اصفهان این

 شده است.

ی از فضای انتقال چهار صفه از یک کل به جزی
 خانه

 

جدول 12.  نتایج مزایای طراحی فضاهای چهارصفه. مأخذ : غالمی و کاویانی، 139۶: مأخذ : نگارندگان.

ایرانی. ت : حمید شاهرخ. اصفهان : نشر خاک.
• بزرگمهری، زهره. )1378(. هندسه در معماری. . تهران : سبحان نور.

• پیرنیا، محمد کریم. )1372(. آشنایی با معماری اسالمی ایران. تألیف و 
تدوین : غالمحسین معماریان. تهران : نشر سروش دانش.

• پیرنیا، محمد کریم. )1387(. آشنایی با معماری اسالمی ایران. تألیف و 

تدوین : غالمحسین معماریان. تهران : نشر سروش دانش.
• پیرنیا، محمد کریم. )1392(. معماری ایرانی. تألیف و تدوین : غالمحسین 

معماریان. چاپ پنجم. تهران : انتشارات دانشگاه علم و صنعت.
• جعفری، جعفر بن محمد. )1384(. تاریخ یزد. تهران : انتشارات علمی 

فرهنگی.
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خانه های تاریخی بافت قدیم شهر مشهد، از اوایل قاجار تا اواخر پهلوی اول. 
مطالعات معماری ایران، )12( : 11۶ -97.

• قاسمی، مریم و معماریان، غالمحسین. )1389(. گونه شناسی خانه دوره 
قاجار در اصفهان. هویت شهر، 5 )7( : 87-94.

• قاسمی سیچانی، مریم. )1387(. بازشناسی بخشی از هویت معماری ایرانی 
به وسیله تحلیل گونه شناسانه ی خانه های اصفهان در دوره  قاجار. پایان نامه 

دکتری معماری، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات.
• قبادیان، وحید. )1385(. بررسی اقلیمی ابنیه سنتی ایران. تهران  : دانشگاه 

تهران.
خانه  کالبدی  الفبای   .)13۶4( فرهاد.  ابوالضیاء،  و   محمدرضا  قزلباش،   •
سنتی یزد. تهران  :  وزارت برنامه وبودجه ]مرکز مدارک اقتصادی - اجتماعی و 

انتشارات[.
• قلیچ خانی، بهنام، اعتصام، ایرج ومختابادی امرئی، سید مصطفی. )1391(. 
 تحلیل تحوالت کالبدی خانه های گرگان در دوران قاجار. هویت شهر، 7 )1۶( :

.51-۶2 
• کاتالدی، جان کارلو. )13۶8(. گونه شناسی تیپولوژی اولیه. ت : غالمحسین 

معماریان.تهران : دنیای نو.
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گونه شناسی برون گرا. تهران : انتشارات دانشگاه علم و صنعت.

ایرانی،  مسکونی  معماری  با  آشنایی   .)1387( غالمحسین.  معماریان،   •
گونه شناسی برون گرا. تهران : سروش دانش.
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• شاهچراغی، آزاده. )1394(. چهارباغ یا چارباغ. مجله منظر، )13( : 30 -۶.
• شیندلر، آلبرت هوتم. )135۶(. سفرنامه خراسان، در سه سفرنامه : هرات، 

مرو، مشهد. ت : قدرت اهلّل روشنی زعفرانلو. تهران: توس.
• عالمی، مهوش. )1383(. گونه شناسی و الگوی باغ ایرانی. خالصه مقاالت 
 نخستین همایش باغ ایرانی. تهران : سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور.

دفتر   : تهران  کویر.  اسطوره  از  نمادی  زواره،   .)1379( علی.  غفاری،   •
پژوهش های فرهنگی.

• غالمی، غالمحسین و کاویانی، مجتبی. )139۶(. بررسی جایگاه الگوی چهار 
صفه در سازمان فضایی معماری مسکونی ناحیه گرم و خشک ایران. مجله 

مسکن و محیط روستا، 3۶ )157( : 1۶1- 149.
• فرح بخش، مرتضی،حناچی، پیروز و غنائی، معصومه. )139۶(. گونه شناسی 


