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Kāshan is a city with remarkable houses. This paper provides a new 
consideration and analysis of composition of main spaces in Kāshan historical 
houses. There are common features in system of main space composition which 
comes to informative results. The conjunction of spaces together on one side 
establishes a coherent relationship between them, and in particular with the 
intermediate space. The spaces of each side that sit together are interconnected, but 
each segment is independent of others. This system is called "Spatial Composition" 
in this research. With this approach, and taking into account the main and important 
segments that have more spatial diversity, we arrive at the same spatial 
combinations that come around three major and most important spaces. 

The paper is composed of 5 main parts. The first part examines the research 
background. In the second part, samples of Talar and Covered space is considered. 
Following the third part, the base sample is selected from the samples. The fourth 
section considers the base sample. The last section, which is a summary of the three 
previous sections, examines the space composition, resulting in spatial patterns 
around the two main spaces of the Talar and Covered space, and categorizes how 
the spaces are placed next to each other. 
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 پژوهشی مقالۀ    

 اي کاشان ه هاي اصلی خانه در معماري جبهه   ده ی بررسی ترکیبات فضایی تاالر و سرپوش 
 

 ی ندا تاک
 

 ران ی، تهران، ایبهشتدیشه دانشگاه ، دانشکده معماري و شهرسازي، گروه تاریخ معماري و مرمت ابنیه و بافت ران،یا يکارشناس ارشد مطالعات معمار .۱
 

 خالصه   اطالعات مقاله 

 1399/ 01/ 29 :افتیدر
 1399/ 03/ 01 :رشیپذ

 1399/ 04/ 10 :نیآنال انتشار
  

 نوشتار حاضر،داده است. هدف    يهاي تاریخی ارزشمندي را در خود جا شهر کاشان دورة قاجار خانه 
ترکیب  تحلیل  و  جبهه بررسی  فضاهاي  خانه بندي  در  اصلی  نظام هاي  در  است.  قاجار  دورة  کاشان  هاي 

اي گذاشتن آنها نتایج آموزنده  هم  شود که از کنار هاي مشترکی یافت می هاي اصلی ویژگی بندي جبهه ترکیب 
فضاي   ویژه به آنها و    میاندر یک جبهه ارتباط منسجمی را    یکدیگرفضاها کنار    ی ن ی نش شود. هم حاصل می 

ها هر جبهه از سایر جبهه   اما  دارند،  از درون با هم ارتباط هر جبهه،    فضاهاي  رو؛ از این کندمیانی برقرار می 
هاي اصلی جبهه   هتوجه ب . با این رویکرد و با  » نام دارد عرصه «   مستقل است. این نظام فضایی در این پژوهش

فضاي   دو که حول    دست آمده استبه هاي فضایی مشترکی  ترکیب   ،و مهم که تنوع فضایی بیشتري دارند 
«مشاهده و  وفضاها   ،آثار  بر تمرکز   تاریخی، با -تفسیري روش  کمک، به آیند. در این مقاله تر می اصلی و مهم 

 .ش پاسخ داده شد پژوههاي  به پرسش  بررسی و این رویکرد  ، مطالعات میدانی» 
 

 هاي کاشان، تاالر، سرپوشیده ، خانهترکیبات فضایی اصلی :هادواژهیکل

 : مسئول ةسندینو
 ی ندا تاک 

  ران، یا  يکارشناس ارشد مطالعات معمار
و   ابنیه  مرمت  و  معماري  تاریخ  گروه 

شهرسازي،  بافت و  معماري  ،  دانشکده 
 ران ی، تهران، ا یبهشتدیشه دانشگاه 
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 مقدمه 

ها در دورة اي براي شناخت معماري خانه این مقاله زمینه 
است.   این  انتخاب  قاجار  به  قاجار  استدورة   بیشتر که    دلیل 

یا در این زلزله صدمه   که   ق هستند   ه.   1192زلزلۀ  از  ها بعد  خانه 
شده دیده  بازسازي  و  به اند  یا  شده اند  ساخته  دوباره  اند کل 

)Naraghi, 2005, P. 296( خانه معماري .  دوره  این  هاي 
هاي خوبی و متنوعی دارند و به لحاظ این تنوع، نمونه  مند ارزش 

. به گفتۀ آیند به شمار می ها در دورة قاجار  از تحوالت و نوآوري 
سال طول   هجدهاي مانند خانۀ بروجردي  ساخت خانه   اری فّرخ 
کار بنّا، هنرمند و گچ   150ساخت آن بیش از    براي و    کشد می 

کردند  مقاله  ). Farokhyar, 1991, P. 47(   همکاري  این  هدف 
پرسش  این  به  که  پاسخ  جبهه   . 1هاست  فضایی  هاي الگوي 

 جار هاي کاشان دورة قا مختلف با تأکید بر جبهۀ اصلی در خانه 

اصولی   چه   فضا  ترین مهم   ۀ مثاب میانی به   ي. فضا 2چگونه است؟  
تاالر   مانند . استقرار فضاهایی  3کند؟  بندي دنبال می ترکیب   در   را 

سرپوش  الگوها   دهیو  چه  به  مرکز  ترک   ییدر   يبند ب ی در 
 انجامد؟ها» می «عرصه 

خانه  ده  پژوهش  این  شد   براي  عبارت   انتخاب  از: که  اند 
کاظمی، ها، بنی طباطبایی، باکوچی، بروجردي، عباسیان، عامري 

 پانزدهسپس حاصل کار با    . یاسین حسینیان، شریفیان، صالح، آل 
دیگر خانه خانۀ  یعنی  عالقه هاي  ،  تهامی،  بند، سجادي، 

دستمال کارخانه  عطارها،  خیریه،  اصفهانیان، چی،  چی، 
نقشه ت  اس شده    (تخریب   ییآرا جهان  از روي  تنها  بررسی و  ها 

ح مرتضوي،  تاج،  رزاقیان،  فاضل کیم شد)،  فالحتی،  باشی، 
و  (هاشمیان  یابد  تسري  نتیجه  تا  شد  داده  مطابقت  به ) 

م پرسش  شود.  داده  پاسخ  پژوهش  مالك گفت    توان ی هاي 
اعیانی و براي ثروتمندان است و چهرة   ۀ خان   ، انتخاب این ده خانه 

آن   معماري  از  می کاملی  و دوره  زمین  محدودیت  یعنی  دهد؛ 
مالی خواستۀ طراح را محدود نکرده است. بررسی ترکیب فضایی 
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با چگونگی و روش رسیدن به راه در این خانه  حل آن ها ما را 
آموزد. روش هاي مختلفی به ما می کند و درس دوران آشنا می 

پژوهش با  - تفسیري   این  آثار   تاریخی  روي   وفضاها    ،تمرکز 
 . ده و مطالعات میدانی» است«مشاه

 پژوهش   ۀ ن ی ش ی پ 
هاي کاشان انجام شده هایی که دربارة خانه یکی از پژوهش 

در .  است )  Haeri   )2009اثر    عتی طب   فرهنگ،  ،خانه کتاب است،  
شناسی انواع الگوهاي فضایی باز، بسته و پوشیده این کتاب، گونه 

هاي موجود در کرمان، کاشان، شیراز، هایی مانند خانه در خانه 
هاي ترکیب همدان و رشت بررسی شده است. همچنین شیوه 

شناسی فضایی در همان شهرهایی که بیان شد، آمده است. گونه 
نیز بررسی شده است. این هاي بسط و گسترش فضا  انواع شیوه 

گیري کلی متمرکز به کاشان نپرداخته و نتیجه   صورت به کتاب  
خانه  پژوهش از  این  در  اما  است  کرده  مختلف  شهرهاي  هاي 

هاي کاشان مورد از خانه   25ترکیب فضایی تاالر و سرپوشیده در  
پژوهش بررسی می  دیگر  با خانه شود.  هاي کاشان، هاي مرتبط 

در مرکز اسناد و مونوگرافی دانشگاه کاشان و   مطالعاتی است که 
کاشان   يها به خانه   ها،پژوهش   ن ی ا   در.  دارد   وجود  یبهشت شهید 

است  شده   ;Abdollahzadeh Barforosh, 1982(   پرداخته 
Asgarian, 1989; Golshan & Hafezifar, 2003; Miyanji, 

پژوهش   مسئله اما    ) 1998 این  در  که  است  خانه این  ها ها، 
اینکه به مقایسۀ چند خانه منفرد بررسی شده   صورت به  اند، یا 

رو مقایسۀ تطبیقی پرداخته شده است، ولی تمایز پژوهش پیش 
و مطابقت   عنوان به ده خانه   با  مبنا  نتیجه  ۀ دیگر خان   15دادن 

 است. 
سال  در  نیز  خانه مقاالتی  دربارة  اخیر  ت هاي  اریخی هاي 
صفه   مجلۀ  در   و  )Aghalatifi and Kolyaii, 2018( سنندج 

ایران خانه  معماري  مطالعات  مجلۀ  در  مشهد  تاریخی  هاي 
 )Farahbakhsh, Hanachi and Ghanaei, 2017 (   شده چاپ 

ها شناسی خانه گاه فرهنگی و دومی از نگاه گونه است که اولی از ن 
می  بررسی  در را  را  پژوهش  این  نگاه مشابه  بتوان  کنند. شاید 

در کارشناسی  هاي  نامه پایان  ایران  معماري  مطالعات  ارشد 
دانشگاه شهیدبهشتی دنبال کرد. این   1388و    1387هاي  سال 
 نند مشهد هاي تاریخی در شهرهایی ماها که به خانه نامه پایان 

(Mahmoudi, 2009)    اصفهان ، )Shahamat nejad, 2008 (   و
مشابه را دنبال تقریبا  اند، نگاهی  پرداخته  ) Boka, 2008( تهران  

خانه می  سیاق  که  تفاوت  این  با  آنها کنند؛  در  تاریخی  هاي 
هاي کاشان در مقالۀ امینیان نیز توصیف شده . خانه استمتفاوت  

صورت مجزا بررسی شده است و نگاهی به ترکیب ولی هر خانه به 
 .(Aminian, 1999)  ها با هم نداردفضایی اجزا و تطبیق خانه 

 ده یسرپوش  و   تاالری هاي مطالعاتنمونه
شوند که براساس  شده بیان میهاي انتخابدر ادامه، نمونه

دسته به  رسید.  آنها  خواهیم   و  آن  انواع  و  تاالر  درواقعبندي 
 اند. بررسی شده دهیسرپوش

تاالرهایی که تنها با حیاط از یک سمت ارتباط دارند و با  
اي هستند که هاي سادهعرصه   فضاهاي دیگر مرتبط نیستند،

خانۀ    یشمال شرق  يهادر جبهه ده خانه  هاي آن را در  نمونه 
شرق شمال  صالح،  خانۀ  شمالی  خانۀ   یبروجردي،  اندرونی 

خانۀ دستمالچی،    یجنوب شرقو در پانزده خانه در    عباسیان
شرق  شمال  سجادي،  خانۀ  کارخانه  یشرقی  شمال  خانۀ  چی، 

 . )1جدول ( بینیممی خانۀ فاضل (هاشمیان) یغرب
 

به سرپوشیدة فرعی مشرف   از عرض  را وقتی  تاالر  نمونۀ 
هاي خانۀ  حیاط  یو شمال شرق  یجنوب غرب  ۀدر جبهشود،  می

در  عامري و همچنین  در جبهۀ جنوبی خانۀ صالح    پانزده ها، 
تنها در  نمون را تاالر    جبهۀ شمالی خانۀ خیریه داریم.ۀ دیگر 

شود، تنها در دو  میمشرف    ضاها از سه طرف به سایر ف  وقتی
در خانۀ بروجردي و در خانۀ شریفیان نمونه از ده نمونه یعنی  

بینیم. تاالرهایی که از دو ضلع اصلی به حیاط اشراف دارند،  می
در  و  کاظم  در جبهۀ جنوبی خانۀ حسینیان و بنی در ده خانه  

در   خانه  جبهۀ پانزده  و  اصفهانیان  خانۀ  غرب  شمال  جبهۀ 
تاالر مشرف    . وجود دارند  جنوب شرق خانۀ فاضل (هاشمیان)

تنها حیاط،  به  جبهۀ   از سه طرف  دو  در  طباطبایی  خانۀ  در 
پانزده  و در    یو جنوب شرق  ی یعنی در شمال غرب  ،روي همهروب

در   عالقهخانه  خانۀ  شرقی  داردبند  جبهۀ  که    .وجود  زمانی 
در جبهۀ یی  هاگیرد، نمونهفضاي سرپوشیده در مرکز قرار می

شرق آل  یشمال  شریفیان،  خانۀ  خانۀ  شمالی  جبهۀ  یاسین، 
  کاظمی، جبهۀ جنوبی خانۀ بروجردي جبهۀ شمالی خانۀ بنی

خانۀ تهامی،    یجبهۀ جنوب شرقو در پانزده خانه در    در ده خانه
جهان خانۀ  غرب  جنوب  خانۀ جبهۀ  جنوبی  جبهۀ  و  آرایی 

 یابد. عطارها تعین می
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 هانمونه  ریساو  يخانۀ بروجرد   یتاالر شمال شرق يمبنا نمونۀ. 1 جدول

 .دارند ارتباط سمت کی از اطیح با تنها که ییتاالرها

 مبنا نمونۀ
  یشمال شرق

 ي خانۀ بروجرد

خانۀ   یشمال
 صالح 

  ی شمال شرق
خانۀ    یاندرون 

 ان یعباس

  یجنوب شرق
 ی خانۀ دستمالچ

خانۀ   یشرق
 ي سجاد

  ی شمال شرق
 ی چخانۀ کارخانه

خانۀ    یشمال غرب 
 ) انیفاضل (هاشم

 
      

 
 انتخاب نمونۀ مبنا 

دو  وقتی تاالر از یک سمت تنها به حیاط اشراف دارد،  
سه  اتاق  تاالر  تاالر  طرف  و  است  دري  دو  یا    واسطۀ به دري 

به حیاط مرتبط    اي واسطه بدون هیچ  مهتابی، ایوان، رواق یا  
نوشتار،  شود.  می  این  فضایی  در  عرصه  ترکیب  نوع  در  این 

داده    ی عرصۀ شمال شرق  توضیح  و خوانش  خانۀ بروجردي 
تاالر  که    ي ا درك عرصه   ي برا   . این نمونه بررسی شده است 

عرض  سرپوش   ، از  به  فرع د ی مشرف    خوانش به    ، است   ی ة 
جنوب   یی فضا   ب ی ترک  عرصۀ  صالح    ی در  .  ایم ه پرداخت خانۀ 

آن    یی فضا   ب ی ترک   ی و چگونگ   ي خانۀ بروجرد   ی عرصۀ جنوب 
فضاهاست،    ر ی که تاالر از سه طرف مشرف به سا   ی زمان   ي برا 

اوقات نیز    . بیان شده است  از  گاهی  تاالر در وسط عرصه و 
ۀ  خان   و   ان ی ن ی دار (خانۀ حس ستون   وان ی ا   ۀ واسط سمت به   ک ی 

واسطه  ی ب   ا ی )  ی کاظم ی (خانۀ بن   وان ی ا   ۀ واسط به   ا ی )  ان ی اصفهان 
  خلوت اط ی به ح   گر ی ۀ د جبه   از   و   ی اصل   اط ی (خانۀ فاضل) به ح 

  در   یی فضا   ب ی ترک   ، عرصه   نوع   ن ی ا   ي اشراف دارد. برا   ی پشت 
 . شرح داده شده است   ان ی ن ی خانۀ حس   ی ۀ جنوب عرص 

تاالر در مرکز عرصه و از یک  نمونۀ دیگر زمانی است که 
خانۀ طباطبایی و    ی (تاالر شمال غرب   ی مهتاب ۀ  واسط سمت به 

عالقه  خانۀ  شرقی  ا   ، بند) تاالر  شر   وان ی یا  جنوب    ی ق (تاالر 
به   دیگر  جبهۀ  دو  از  و  اصلی  حیاط  به  طباطبایی)  خانۀ 

هاي فرعی اشراف دارد. درواقع فضاهاي این نوع عرصه  حیاط 
هاي فرعی، تاالر، مهتابی یا ایوان  تنها به حیاط اصلی، حیاط 

عرصۀ جنوب شرقی  . براي خوانش این نمونه  شود خالصه می 
  ده ی پوش سر هایی که  عرصه   . شده است خانۀ طباطبایی بررسی  

می  قرار  مرکز  جبهۀ شمالی    ده در  گیرد،  در  در  غالباً  خانه 
دار  بین  ن قرار  از  و  جنوب    پانزده د  به  متمایل  غالباً  نمونه 

ساختار   ۀ در مرکز این نوع عرص فضاي سرپوشیده    هستند که 
فضاي مرتفع سرپوشیده   ،ها بخشد. در این عرصه آن را انتظام می 

براي بیان این   است.   ه ی ها دوالدر مرکز و ساختار فضایی عرصه 
آل نمونه   خانۀ  شرقی  شمال  عرصۀ  در  فضایی  یاسین ترکیب 

 .شده است بررسی  

 هاي براساس مبانی و چارچوب   ۀ مبنا خوانش نمون 
 شده تعریف 

یک نمونه که در    آنها  میان از   ها، در بخش خوانش نمونه 
بیشتر  دارد    اولویت  دل قرار  نگارنده  نظر  از  و    تر ن ی نش و 

که البته این نمونه از بین ده  داده شد  شرح    ، تر است مفصل 
.  اند شده ها ذکر  است و پانزده خانۀ دیگر تنها در مثال   خانه 

انتخاب  از ذکر کلیاتی    پس بندي  شده براي هر دسته نمونۀ 
بر  ترکیب فضاها  معیارهایی  از چگونگی  شکل،    مانند اساس 

و   کف  و  سقف  بازي  نماسازي،  نورپردازي،  رنگ،  مصالح، 
آنها  توصیف    1آرایش  میانی به  است   پرداخته   فضاي  .  شده 

عرصه  تعداد  معیارهاي  چون  به  توجه  با  باید  است،  زیاد  ها 
را    ذکرشده  در    عنوان به یکی  همچنین  کرد.  انتخاب  نمونه 

و توصیف آن مهم است  بررسی اجزاي عرصۀ فضا و تحلیل  
که چگونگی این توصیف را با معیارهایی که ذکر شد کامل  

 کنیم. می 
محور اصلی حیاط  خانۀ بروجردي    ی عرصۀ شمال شرق در  

راهرو  نیز  دو طرف تاالر    . کند از فضاي مرکزي تاالر عبور می 
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سه  اتاق  و  دارد   ي در دسترسی  دو  سه   اتاق که    وجود  دري 
ت  و  آن  از  جلوتر  تاالر  دارد طرف  قرار  اشکوب  یک  در    نها 

مهتابی جلوي آن است. تاالر    ۀ واسط ارتباط تاالر با حیاط به 
قاعد  با شاه   ة در  نشین مستطیل است که  مستطیل کشیده 

کوچک  ضلع  وسط  از  آن  به  شرقی  دسترسی  صورت  تر 
می گیرد می  تأمین  حیاط  از  تنها  تاالر  نور  با  .  تاالر  و  شود 

پنج  چشم   ي در نماي  حیاط  سه  به  دارد.  اشراف  و  انداز 
که    هستند   دري نماي اصلی در یک قاب میانی بازشوي پنج 

رو    ۀ به نماي تاالر در وسط تأکید دارند. بیشترین نور از جبه 
اي در مرکز  تاالر شمسه   سقف نیز  به حیاط است. حسن ختام  

 . است 
صالح در   خانۀ  جنوبی  میانی    ، عرصۀ  مهم  فضاي  تاالر 

ایوان    ۀ واسط به   همچنین و در مرکز است.  شود  محسوب می 
  دة ی شود. دو طرف تاالر دو سرپوش به حیاط اصلی مرتبط می 

فرعی است که ارتباط تاالر در این خانه با یکی از آنها منتفی  
که به حیاط    قرار دارد است. دو طرف ایوان دو اتاق دودري  

وشیده  ها که ارتباطی با سرپروي این اتاق به اشراف دارند. رو 

سه   ، ندارند  اتاق  پایین  ن   ي در در  فضاي  باال  در  به    باز مه ی و 
فضاي    ، ها در دو طرف اشراف دارند. در این عرصه سرپوشیده 

تاالر   دارد اصلی  حیاط    قرار  اصلی  محور  روي  و    است که 
و    اند قرار گرفته حاشیه    در در کنج این عرصه    ها ده ی سرپوش 

کاه  با آنها    ی گل مصالح  مقایسه  در  ده سرپوشی   در  اصلی  هاي 
این ادعاست دیگر خانه  بر    ة تاالر فضایی در قاعد   .ها دلیلی 

شاه  با  در  مستطیل کشیده  که  است  مستطیل شکل  نشین 
. مصالح فضاي تاالر  قرار دارد راستاي طول مجاور با حیاط  

اصلی از    ۀ یکسره سفید و از گچ است. نور این فضا در درج 
هاست. نماي تاالر  حیاط و بخشی هم از یکی از سرپوشیده 

اما    ، شکل در باالست اي دایره   ة با پنجر   ي در رو به حیاط پنج 
ضرباهنگ  سه   ، همین  بازشوي  از    ي در با  یکی  به  رو 

می سرپوشیده  تکرار  و  ها  شکنج  بدون  تاالر  سقف  شود. 
اصلی    گیرد. کف تاالر از حیاط گنبدي ساده در مرکز اوج می 

گیرد و فضا مستقل  هاي دو طرف آن ارتفاع می و سرپوشیده 
 ). 2جدول  (   شود می 

 
 هانمونه ریساخانۀ صالح و  یتاالر جبهۀ جنوب يمبنا نمونۀ. 2 جدول

 یفرع ةدیدو طرف تاالر دو سرپوش و یاصل  اطیتاالر مرتبط به ح

 خانۀ صالح  یجنوب  تاالر
 ) مبنا ۀ(نمون

خانۀ   يها اطیح ی و شمال شرق یجنوب غرب  تاالر
 ها يعامر

 ه یر یخانۀ خ یشمال تاالر

 
  

 اط ی. ح7 يدر. سه6. اتاق 5 ي. ورود4 دهی سرپوش.  3 وانیا  2 تاالر. 1: راهنما
 
 

ها و فضاها در عرصۀ جنوبی اصول ترکیب شکل   نی تر مهم از  
عنوان مرکز و قلب خانۀ بروجردي حضور تاالر و سرپوشیده به 

اي استثنایی است که این جبهه، جبهه   2مشخص در عرصه است.
معینی   فضا  دو  ن ی ا  وحدت  به  را  عرصه  این  مختلف  اجزاي 

ي مرکزي با این دو فضا   ی ن ی نش از هم   نیز   سایر فضاها   .کشاند می 

ها یابند. اشراف تاالر از عرض گیرند و با آنها سامان می معنا می 
ایوان به حیاط اصلی  ۀ واسط به دو سرپوشیدة فرعی و از طول به 

ترین فضا هایی و از ضلع طولی دیگر به سرپوشیدة اصلی که انت 
است   عرصه  این  فضاها به در  می   يجز  وحدت  و عرصه  بخشد 

در   ي در هاي سه . دو طرف ایوان اتاق هد د می ارتباط آنها را معنا  
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اند و راهرو حد واسط آنها با ایوان است. تاالر دوطبقه بیرون زده 
نشین دارد. یک فضاي میانی در شکل مستطیل با شاه   ه، در قاعد 

به  الیه  سه  در  را  پیرامونی  فضاهاي  که  است  عرصه  این  قلب 
به آن کشاند. رنگ سفید مصالح گچی دیوارهاي تاالر  وحدت می 

می  تاالر درحالی ؛  بخشندخلوص  پشت  اصلی  سرپوشیدة  که 
مکانی براي بازي نور و رنگ است. چهار نماي تاالر قاب مستطیل 
پایین و باالست.  مرتفع میانی و دو طرف آن بازشو قوسی در 

قاب  مجاور  فضاهاي  به  تاالر  نماي  و درواقع  مشخص  بندي 
چارچوب   یمنظم  و  بی دارد  غ هاي  هندسۀ  و   رمعمول ی قاعده 

برابر  در  و  است  صاف  آن  جلوي  ایوان  و  تاالر  سقف  ندارد. 
سرپوشیده شکنج  و  اصلی  سرپوشیدة  سقف  فرعی سازي  هاي 
شخصیتی «یزدي  فضاها  این  از  باالتر  کفی  با  و  ساده  بندي» 

). فضاي 1  شکلمستقل یافته است و به این فضاها اشراف دارد ( 
می دی  وحدت  فضاها  سایر  به  تاالر  کنار  در  که   ،بخشدگري 

ختام این عرصه است. این فضا سرپوشیدة اصلی است که حسن 
قاعد   ری سا  از   تر ن یی پا   که   است   پخ   ي ها گوشه   با   ل ی مستط   ة در 

یزدي دارد  ی مستقل  ي فضا   فضاها سقف  مرکز .  بیشترین  بندي 
دارد. ط کامل خود  ل توجه و نقطۀ عطف فضاست که فضا را در تس 

مقعر   ي جاي هندسۀ لوز ي که در جا   ییرهای نورگ   ۀ واسط سقف به 
کنندة » تعبیه شده درخشان و تمام ي فخر   نه ی س   ی «آلت هندس

مورد  مستقل  مسقف  حیاط  مانند  که  مرکزي  فضاست.  سخن 
 يدر تر و دو اتاق سه توجه سایر فضاهاست و تاالر از ضلع بزرگ 

تر سرپوشیده پایین   در عرض در دو طبقه به آن اشراف دارند. کف
کند.از سایر فضاها به استقالل فضاي سرپوشیده کمک می 

 

 
 

 
 يخانۀ بروجرد  ی. تاالر جبهۀ جنوب1 شکل

 به تاالر یة فرعدیاز سرپوش دی د :چپ           یة اصلدیاز تاالر به سرپوش دید :راست
 (Haji Qasemi,1996)ها(آرشیو شخصی نویسنده)نقشه(عکس: منبع

 
 
 

با بیشترین دهنه در  عرصۀ جنوبی خانۀ حسینیان  در   تاالر 
ایوان به حیاط   ۀ واسط وسط فضاي مرکزي این عرصه است که به 

به  و  ح شاه   ۀ واسط اصلی  به  دارد.    خلوت اط ی نشین  اشراف  پشتی 
دري دو  سه   ي ها آیند. یک الیه اتاق فضاهاي عرصه در دو الیه می 

طرف تاالر که به حیاط اصلی از عرض اشراف دارند و یک الیه  
  خلوت اط ی نشین که از طول به ح دري دو طرف شاه سه   ي ها اتاق 

  ي ها اشراف دارند. راهرو دسترسی دو طرف تاالر از ایوان به اتاق 
که عنصر مهم    ي در چهار اتاق اطراف سه برد.  تی راه می دري پش سه 
دارند.    ی کامل   ۀ آنهاست، هندس   ة دهند ت تاالر نظم و وحد   ی ان ی و م 
  با   یی فضاها   جاد ی ا   ا ی ادغام    سبب فضا در کنار هم    ن ی ا   ی ن ی نش هم 

 ه هندس   قاعدة  در  تاالر .  است   نشده  یبی ترک   یهندس  شکل 
تاالر بسته   نی در ا   ن ی نش شاه   .دارد  ن ی نش با شاه   دهیکش   ل ی مستط 
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ن  ح   ست ی و محصور  به  رنگ   شی گشا   یپشت   خلوتاط ی و  دارد. 
 یو از گچ است که به فضا خلوص، سادگ  د یسف   کسرهی تاالر    يفضا 

م لطافت  ب بخشدی و   يها ضلع   ۀواسط به   ي نورپرداز   نی شتر ی . 
با سه   ی انیها ضرباهنگ قاب م ضلع   ن ی . در ا هاستاط یمجاور ح 

است (البته   کسانی   ی پشت  اط ی و ح   یاصل   اط یح   ي بازشو در نما 
د  ي در پنج   یاصل   ينما  سطح  رف   وارهای است).  و  طاقچه 

دی قوس  و  دارند  تقس   يوارها ی شکل  را  تاالر   يبند م ی مرتفع 
 یانسان   اس ی فضا را به مق   اس یو مق   د ن بخش ی و نظم م   د ن کن ی م 

جانب کند ی م  تر ک ی نزد  ضلع  دو  پا  ی.  در  راهرو   ن یی تاالر   يبا 
فضا   ی دسترس  با  باال  در  مرتبط   یی و  است  مشرف  تاالر  به  که 

د و برخالف نپوشا ی سراسر فضا را م   ي . سقف سادة گنبد شودی م 
است. درواقع سقف   نات ی ساده و بدون تزئ   ی کاظم ی بن  ۀ تاالرخان 

بدنه   تقریبًابا سطوح   با صاف  بدون شکست در هماهنگی  ها و 
آنهاست. کف تاالر باالتر از حیاط اصلی و حیاط پشتی و به هر 

آنها اشراف دارد و با قرارگیري روي محور بهترین حالت و  يدو 
.) 3جدول  ها دارد ( انداز را به حیاط چشم 

 
 

 هانمونه  ریساو  انینیخانۀ حس یتاالر جنوب يمبنا نمونۀ. 3 جدول
 ی پشت خلوتاطیو ح یاصل  اطیبه ح مرتبطاالر ت

 انینیخانۀ حس یتاالر جنوب 
 ) مبنا ۀ(نمون

 ی کاظمیخانۀ بن یتاالر جنوب 
شمال غرب خانۀ   تاالر

 ان ی اصفهان 
جنوب شرق خانۀ فاضل   تاالر

 ) ان ی (هاشم

    

 اتاق. 7راهرو  .6 ي درسه  .5 يورود .4 یاصل اطیح  .3 یفرع اط یح .2 تاالر. 1: راهنما
 
 

به در   تاالر  درواقع  طباطبایی  خانۀ  عرصۀ جنوب شرقی 
چشم حیاط  اصلی  حیاط  و  فرعی  دارد هاي  طول از    .انداز 

هاي خلوت ایوان به حیاط اصلی و از عرض به حیاط   ۀ واسط به 
نیم  و  عرصه هشت  این  فضاهاي  دارد.  اشراف  فضاي    ، هشت 

دري دو میانی و مهم تاالر در مرکز، ایوان جلوي آن، اتاق سه 
حیاط  و  ایوان  نیم طرف  و  هشت  تاالر  هاي  طرف  دو  هشت 

اي زده هاي بیرون دو طرف ایوان حجم   ي درهاي سه است. اتاق
بازي دارند که از دو سو  تند و در اشکوب دوم فضاي نیمههس 

هشت گشایش دارند. در  به حیاط اصلی و حیاط هشت و نیم 
حیاط  عرصه  نیم این  و  هشت  تاالر  هاي  طرف  دو  در  هشت 

انداز فضاهاي پیرامون به این فضایی مرکزگرا هستند که چشم 

حیاط حیاط  به  جبهه  سه  از  تاالر  پیرامونی  هاست.  هاي 
نشین مستطیل با شاه   ة تاالر فضایی به قاعد  انداز دارد. م چش 

شکل است. رنگ دیوارها سفید با مصالح گچ است  مستطیل 
شیشه  از  حاصل  رنگی  ترکیب  با  پنجره که  رنگی  و هاي  ها 

لوزي نقش  لبۀ  رنگی  می خطوط  ادغام  سقف  با  هاي  و  شود 
رنگ  از  می ترکیبی  پویایی  و  تنوع  فضا  به  فضا  ها  نور  دهد. 

از  بعدي  اولویت  در  و  حیاط  به  رو  اصلی  جدارة  از  بیشتر 
از بازشوها و ترکیب رنگ هاي کوچکضلع  ها  تر است. هدف 

است.   نور  صرف  تأمین  تا  نور  با  بازي  و  نورپردازي  بیشتر 
فضا    ي بازشوها  وارد  را  مالیمی  نور  تاریک  متن  در  رنگی 

ضلع می  دو  که  دارد  پرکار  نمایی  حیاط  به  رو  ضلع  کند. 
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آید. نماي اصلی یک  تر در مقابل آن کمتر به چشم میچک کو
پنج میانی  قوسی    يدرقاب  و  مستطیل  قاب  با  طبقه  دو  در 

ترتیب در پایین و باالست که دو طرف این قاب میانی بازشو  به
هاي  نما در باالست. همین ضرباهنگ در ضلعدر پایین و طاق 

  يدرانی سهبا این تفاوت که قاب می  وجود دارد، تر هم  کوچک 
فضا را در سیطرة کامل    ،نما دارد. سقفاست و در باال فقط طاق 

ها پرکار جلوه  بندي سقف را مانند جدارهدارد و تزیینات یزدي 
گوشه می از  مقعر  لوزي  مدول  تکرار  با  سقف  شروع دهند.  ها 
نشین سقف شاه  .ختام آن استشود و در مرکز شمسه حسن می

ل به سقف اصلی است. کف فضاي هم با همان تزئینات متمای
بخش است از سایر فضاها  دهنده و انسجامتاالر که فضایی نظم

). 4 جدولباالتر است و شخصیت مستقلی دارد (
 
 

 هانمونه ریساو  ییطباطبا ۀخان یتاالر جبهۀ جنوب شرق يمبنا نمونۀ. 4 جدول

 ی فرع اطیح  دو و یاصل اطیح با مرتبط يتاالرها

 بند خانۀ عالقه یشرق تاالر یی خانۀ طباطبا  یشمال غرب  تاالر ) مبنا نمونۀ (  ییخانۀ طباطبا  یجنوب شرق تاالر
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یاسین فضاي سرپوشیده در  در عرصۀ شمال شرقی خانۀ آل 
،  تاالري روي محور اصلی وجود    دلیل به مرکز قرار گرفته است که  

شود. یکی دیگر از  غیرمستقیم با حیاط اصلی مرتبط می شکلی به 
فضاهاي مشرف به سرپوشیده تاالر چلیپایی است که از یک طرف  

پشتی اشراف دارد.    خلوت اط ی به سرپوشیده و از ضلع دیگر به ح 
پایین اتاق سه   ي رو روبه  دري و در باال  هرکدام از این تاالرها در 

فضایی است که به سرپوشیده اشراف دارند. این دو تاالر و فضاهاي  
ترکیب ه روب  نوع  این  و  نیستند  محور  یک  روي  آن  بندي  روي 

دهد و چشم  فضاهاي پیرامون سرپوشیده به فضا پویایی و تنوع می 
تاالر، راهروهاي دو    ۀ . در این عرص آورد ی فضا به گردش درم را در  

اتاق  و  آن  سه طرف  حیاط هاي  به  تاالر  طرف  دو    مرتبط   دري 
اتاق   هستند  ارتباط  سه و  است.    ي در هاي  منتفی  سرپوشیده  با 

خورده است که این  هاي پخ مربعی با گوشه   ة سرپوشیده در قاعد 
مصالح فضا از گچ سفید  افزاید.  شکل بر ویژگی مرکزگرایی فضا می 

هاي  هاي چوبی بازشوها، خطوط رنگی لبۀ لوزي است که با گره 
یابد. سقف از تکرار  بندي سقف و ازارة آجري تنوع می مقعر یزدي 

رسد و حسن ختام  مدول لوزي مقعر سقف از گوشه به مرکز می 
هشت  نورگیر  مرکز  در  ضلع   ی ضلع آن  روي  که  آن  است  هاي 

دارند. اگرچه سرپوشیده فضایی به ارتفاع  دیوارهاي مشبک قرار  
بندي سقف مقیاس فضا  ها و یزدي بندي بدنه تقسیم ،  دوطبقه است 

می  متمایز  بدنه  شکند. را  کف  از  آجري  ازارة  با  سرپوشیده  هاي 
تر از سایر فضاها فضایی مستقل  شود و کف سرپوشیده پایین می 

 . نه داریم است. حوض آب را تنها در این سرپوشیده در بین ده خا 
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نحودسته  براي  کنار   اجزا قرارگیري    ة بندي  در 
 یکدیگر

وسط است که    فضاي متمرکز تاالر  مرکز   در عرصۀ تاالر در
مبنی   بر  نوع عرصه  این  اشراف دارد.  به فضاهاي مجاور خود 

درواقع    .ابد ی یم  یگوناگون  هايشکلانواع تاالرها (فضاي میانی)  
دو یک،  از  تاالر  شود  ،وقتی  گشوده  حیاط  به  سمت  سه    ،یا 

سه به و  دو  یک،  تاالر  را  آن  میترتیب  از سویه  منظور  نامیم. 
اصلی، خدماتی، خلوت پشتی و  یعنی    ،حیاط هر نوع حیاطی

 ،بر ارتباط با حیاطافزون  در مواردي  ).  2  جدولخصوصی است (
اشراف دارد.    آنها تاالر به    که  قرار دارند فضاهایی در کنار تاالر  

افتد که در  سویه و دوسویه اتفاق میاین حالت در تاالرهاي یک
آن   فضاهاي  ترکیب  چگونگی  شرح  شدادامه  خواهد    .بیان 

مجاور اشراف دارند و از   يبه فضاها   یگاه   هیسوکی  يتاالرها
. درواقع  ندهست  تردهیچیپ   بیان شد،که    هیسوکی  تاالر عرصۀ  
با ح  افزون ارتباط مهم  به از دو ضلع کوچک  یاصل  اط یبر  تر 

دارند  یفرع   يهادهیسرپوش با    ای   ،اشراف  ارتباط  بر  عالوه 
  دهیبه سرپوش  گرید  یتاالر از ضلع طول  ،ی فرع   يهادهیسرپوش

حالت تاالر از چهارسو   نی. در اکند یم  دایخانه اشراف پ حوض  ای
ا  يبه فضاها دارد که حسن ختام  اشراف  نوع    نیمجاور خود 

. )5است (جدول  دهیسرپوش ا یخانه حوض  يعرصه در انتها
 
 

 تاالر  انواع . 5جدول 

 
 

به   میان ارتباط   حیاط  و  (خانۀ    وان ی ا   ۀ واسطسرپوشیده 
کاظمی) یا تاالر است. فضاها  (خانۀ بنی   ي درعطارها)، اتاق سه 
یاسین در چهار جبهه به اي مانند خانۀ آل از سه یا در نمونه 

سرپوشیده اشراف دارند. در شش نمونه ورود از همین عرصه 

عرصه  نوع  این  در  است.  اصلی  فضاي  سرپوشیده  و    ،است 
چشم  براي  فضایی  سایر  سرپوشیده  که  انداز  فضاهاست 

.  ) 6(جدول    ابد ی اي اعتبار می فضاهاي حاشیه   ۀ واسط به 

 
 
 
 
 

 ه یسوسه تاالر هیدوسو تاالر هیسوکی تاالر

 
 

 

 

 

از سه طرف  هیسوکیتاالر 
 فضاها   ریمشرف به سا

از عرض مشرف به  هیسوکیتاالر 
 یة فرعدیسرپوش
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 ده خانه میان ازدر مرکز  دهی. عرصۀ سرپوش6جدول 
 ) Haji Qasemi, 1996ها( )، نقشهTaki, 2015ها(منبع: عکس

ی اصل ۀنمون ده میاناز  مرکز در دهیعرصۀ سرپوش  
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 گیري نتیجه 
بسیار خانه   دربارة  سخن  گفت می   يها  ولی    ، توان 

بحث   و  اصلی  و  عرصه   دربارةمحدودیت  است  اصلی  هاي 
عرصه این  در  فضایی  ترکیبات  دارد ها  چگونگی  از اهمیت   .

در بررسی  فضاها  ترکیب  که  آمد  دست  به  چنین  این  ها 

فضاي مهم تاالر و سرپوشیده شکل   دو هاي اصلی حول  عرصه 
گیرند و  گیرد. این فضاها روي محور اصلی حیاط قرار می می 

یا فضاهاي اطراف به آنها    به فضاهاي اطراف (در نمونۀ تاالر) 
دهندة سایر  فضاي میانی انتظام   (در سرپوشیده) اشراف دارند. 
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کشاند. در عرصۀ تاالر  فضاهاست و آنها را به وحدت و نظم می 
تاالر و حیاط همواره در اولویت است.    میان ارتباط    ، در مرکز 

سه یا  دو  یک،  گشایشی  در  تاالر  آن  کنار  سایر  در  به  سویه 
زمانی است   ة د ی چی شود که یکی از ترکیبات پ ط می فضاها مرتب 

به حیاط و از سه سوي دیگر به سایر فضاها  سو  که تاالر از یک 
ارتباط تاالر با حیاط است   نیتر . بیشترین و مهم مشرف است 
کنار حیاط اصلی و همچنین یک   تواند ی هایی م که در نمونه

پوشیده گیرد. در عرصۀ سر ب یا دو حیاط خدماتی یا خلوت قرار  
قطع   اصلی  حیاط  با  میانی  فضاي  مستقیم  ارتباط  مرکز  در 

شود و فضاي میانی که غالباً تناسبات یک نورگیر سقفی می 
عرصه    ، دارد  در  مهمی  آن   است عنصر  به  فضاها  سایر  که 

  ، سرپوشیده   ژه ی و عنصر اصلی و میانی به   دو انداز دارند.  چشم 
ابعاد  در  اهمیت  این  و  دارد  اختیار  در  را  تناسبات، فضا   ،

گزینی، شکل سقف و نور فضا متجلی  تزئینات، مقیاس، مکان 
 .شود می 

 ي سپاسگزار 
 مقطع در مقاله ةنویسند ۀنامپایان از برگرفته مقاله این

معماري مطالعات  ارشد  دانشگاه کارشناسی  شهید  ایران 

خانه« عنوان با بهشتی، معماري  دوربررسی  کاشان    ة هاي 
 .است قاسمیمهندس کامبیز حاجی راهنمایی هب »قاجار

 منابع مالی 
 منابع مالی این مطالعه توسط نویسندگان تهیه شده است.

 تعارض منافع 
 . تعارضی در منافع وجود ندارد گونهچیهبین نویسندگان 

 ها نوشت ی پ 

از    ف ی توص   ي ارها ی مع  .۱ برگرفته    ي ارها ی مع   ی برخ فضاها 
خ  و  خشت  کتاب  در   Nav āʼi & Hāji) ال ی ذکرشده 

Qāssemi ,2009(   .است 
می .۲ همچنین  عرصه  دستهاین  یک  در  بندي  توانست 

  ٔ◌ در دو دستهاما    ،تاالر و سرپوشیده در مرکز بیاید  ۀجداگان
کنار   مرکز  در  تاالر  و  مرکز  در  سرپوشیده در  گرفت.  قرار 
و   به فضاي  توصیف  اندکی  این عرصه  شرح فضاي تاالر در 

سرپوشیده هم پرداخته شد. 
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