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The transformation of the construction mode and structural change in 
houses' physical characteristics in the past decade has changed the overall 
shape and, thus, Barzok's townscape. Barzok is a mountainous habitat in the 
South West of the city of Kashan. In the early 2000th in the country divisions, 
it became a town; although it retains its rural figures, it has not been immune 
from changes. The new town's landscape does not harmonize with the region's 
natural landscape, identity, or culture. To avoid changing the authentic rural 
landscape, we first need to understand the original samples available and, 
most importantly, the historic houses. Barzok  consists of seven  
neighborhoods; in Mosalla neighborhood and Qalʿeh hill's edges as the oldest 
residential nucleus of Barzok, examples remain. The current article aims to 
answer the question what the characteristics of the houses in the mentioned 
area are and what kind of organization they have. This  research has been done 
based on the interpretive - historical method. Based on the field studies, 
sample documentation was done,  and part of the information was collected 
based on interviews with local informants. In addition to documentation and 
the introduction of some selected samples and explanation of their spatial 
organization, the results showed that the neighborhood's houses are very 
similar to each other in terms of materials and method of construction and the 
formation and development. As a result, there is a natural harmony between 
the town's landscape and the natural context and environment. Besides, 
residential units' spaces are placed in general compositions that play a wide 
role in the coordination, as mentioned earlier. 
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، گذشته ي  ها دهه   در  ها خانه ي  کالبد   و ي  ساختار ي  ها ت ی خصوص   ریی تغ   و   وساز ساخت ة  وی ش   در تحول  
ي ها سال   ن ی نخست   در   که  برزك .  است   کرده   دگرگون   را   شهرها  و   روستاها   منظر   جه یدرنت   و   آنها ی  کل   شکل 

 از،  کرده  حفظ   را   خود یی  روستاة  چهر  نکه ی ا   وجود   با ،  شد  ل ی تبد   شهر   بهي  کشور   مات ی تقس   در   هشتاد ۀ  ده 
خوانی . منظر شهري جدید با منظر طبیعی، هویت و فرهنگ منطقه هم است   نمانده  مصون  راتیی تغ   نیا 

در دسترس و از  ماندةی باق هاي اصیل  منظر روستایی اصیل، مطالعه و فهم نمونه  ر یی تغ  از  ز ی پره ي برا ندارد.  
نمونه همه مهم  است.  تر  مسکونی، ضروري  ۀ هست  ن یتر ی م ی قد،  قلعه   تپه ۀ  کران   در  و ی  مصل ۀ  محل  در هاي 

 يها خانه   که   است پاسخ داده شده    پرسش   ن یا  به   مقاله   نی ا. در  است  مانده ی باق یی  هانمونه ،  برزك ی  سکونت 
 وی  خ یتار  - ي  ر ی تفس   روشبه    پژوهش   ن یا  دارند؟   را   ی ده و چه نوع سازمان   ات ی چه خصوص   ادشده ی   ۀ محل

 وي مستندساز  عالوه بر  مطالعه جینتا .  است  گرفته  صورت  هانمونه ي  مستندساز   و ی دان ی م  مطالعات براساس
 نظر  از   محلهي  ها خانه   که  دهدی م  نشان   آنها یی  فضای  ده سازمان   ن یی تب   و  منتخب ي  ها نمونه ی  برخ ی  معرف

این   جه ی درنت   که  دارند  گریکد ی   با بسیاري    شباهته،  توسع  وي  ر یگ شکل   ن یهمچن   و   ساختة  و ی ش   و   مصالح
 خانه  هري  فضاها . همچنین  است  شده  منجری  عی طب   بستر  و   طی مح   وي  شهر ي  ما ی س  ان یم ی  هماهنگ  بهامر  

یهماهنگ   در   ع ی وس ی  نقش   که   اند گرفته   قرار ی  کل   ب یترک   در ي  ا گونه به  خانه دارند   عهده   بر   ادشده ی  ها . 
ها براساس محل دهی خانه سازمان ة کلی روش و مصالح ساخت،  حوز هاي مشترکی دارند که در چهار  ویژگی 

ها براساس ترکیب فضاها و همچنین دهی خانه جواري با معابر پیرامون و شیب زمین، سازمان قرارگیري و هم 
 .شود می   بنديدسته گیري آنها  ة گسترش و سیر شکل نحو 
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houses' physical characteristics in the past decade has changed the overall 
shape and, thus, Barzok's townscape. Barzok is a mountainous habitat in the 
South West of the city of Kashan. In the early 2000th in the country divisions, 
it became a town; although it retains its rural figures, it has not been immune 
from changes. The new town's landscape does not harmonize with the region's 
natural landscape, identity, or culture. To avoid changing the authentic rural 
landscape, we first need to understand the original samples available and, 
most importantly, the historic houses. Barzok  consists of seven  
neighborhoods; in Mosalla neighborhood and Qalʿeh hill's edges as the oldest 
residential nucleus of Barzok, examples remain. The current article aims to 
answer the question what the characteristics of the houses in the mentioned 
area are and what kind of organization they have. This  research has been done 
based on the interpretive - historical method. Based on the field studies, 
sample documentation was done,  and part of the information was collected 
based on interviews with local informants. In addition to documentation and 
the introduction of some selected samples and explanation of their spatial 
organization, the results showed that the neighborhood's houses are very 
similar to each other in terms of materials and method of construction and the 
formation and development. As a result, there is a natural harmony between 
the town's landscape and the natural context and environment. Besides, 
residential units' spaces are placed in general compositions that play a wide 
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  که   است   کاشان   غرب   جنوب   در ي  ا ه ی کوهپا ي  شهر َبرزُك  
  از   شهر   ن ی ا .  دارد   قرار   کرکس   کوهستان   در   ع ی وس ي  ا دره   ان ی م 

  سکونت   ن ی ا ي  ها نشانه   و   است   بوده   سکونت   محل   دور ي  ها سال 
  تا   ستگاه ی ز   ن ی ا   در ی  زندگ .  شود ی م   مشاهده   آن   مختلف   نقاط   در 

ی  محل   فرهنگ   و ی  م ی اقل  ط ی شرا ، بوم   با   هماهنگ   ر ی اخ ي ها دهه 
  در  که   دهد ی م   ل ی تشک   محله   هفت   را   برزك .  است   داشته   ان ی جر 

بر ي  کشاورز ي  ها ن ی زم   و   ها باغ   را   محله   هر   گذشته    در 
  شاهد ،  وساز ساخت   گسترش   با ،  ر ی اخ ي  ها سال   در .  اند گرفته ی م 
ی  بعض   که ي طور به ؛  م ی هست   ها محله   ان ی م   مرز   و   ها باغ   رفتن   ن ی ب   از 
با وجود  اند خته ی آم   هم   در   کامالً   ها محله   از    مرز ،  موضوع   ن ی ا . 

  اگرچه .  است   ک ی تفک قابل   و   پررنگ   ار ی بس   مردم   ذهن   در   ها محله 
است،    نگرفته   صورت   تاکنون ی  مشخص   و   ق ی دق   مطالعات 

دامنۀ    و ی  محلۀ مصل   به   را   برزك   در ی  سکونت ۀ  منطق   ن ی تر کهن 
  محله . این  اند داده  نسبت  است  مشهور » قلعه «تپه  به   که ي  ا تپه 
  افته ی   شاخص ی  ت ی وضع   و   شکل ،  دامنۀ تپه   در   قرارگرفتن   سبب به 

  در  ع ی وس ي نمود  ز ی ن ي آن ها خانه  سبب   ن ی هم  به  د ی شا   و  است 
  از ی  بعض ی  ج ی تدر   رشد   ن ی همچن .  دارند   برزك ي  شهر   منظر 
  به   ساکنان   از ی ن   طبق   و   زمان   طول   در که    است   توجه قابل   ها خانه 
 . اند گرفته   شکل ت  ساخ ی  محل   فنون با    و   شتر ی ب ي  فضا 

 
 مسئله طرح  

 کرده  حفظ  را  خودیی  روستاي  مایس  هنوز  کهبرزك  
هشتاد ي  هاسال  نینخست  در،  است  ماتیتقس  در  دهۀ 

  تبعات   و   تحول  و   رییتغ  نی اکه    شد   ل یتبد  شهر  بهي  کشور
  در   وسازساخت  از  گریدي  اگونه  آمدن  وجود  به  سبب،  آن

  و   هستند  ریدپذیتجد  نه  کهی  مصالح  از  استفاده.  شد  منطقه
  ن یاي  امدهایپ   از،  دارندی  خوان هم  خود  از  شیپ   تیوضع  با  نه
  عناصر  و   کالبد   در  اریبس  راتییتغ  شاهد   نیهمچن.  است  ده ی پد

 در  کهي  اخانه   امروزه  کهي طوربه؛  میهست  هاخانهیی  فضا
 اسری ن  ای   قمصر،  کاشان  در  کهي  اخانه  با ،  شودیم  بنا  برزك

 از  راآنها    توانینم  و  نداردی  چندان  تفاوت  شودیم  ساخته
این دلیل    پژوهش این  .  بازشناخت  گریکدی   دارد   ضرورتبه 

هاي منطقه در معرض فراموشی وساز خانهساختوة  یش  که
گیري منظر شهري جدید که  شکلقرار دارد و براي پرهیز از  

با منظر طبیعی و هویت و فرهنگ منطقه هماهنگی ندارد،  
اصیل ماندة  یباقهاي  نمونه مطالعۀ  نیاز به شناخت و  نخست  

 .است
 

 یق سؤاالت تحق اهداف و  

  ي ها که خانه   شود ی پرسش پاسخ داده م   ین مقاله به ا   ین ا   در 
عنوان  و در کرانۀ تپه قلعه، به   ی در محلۀ مصل   مانده ی باق   یخی تار 
دارند و چه    یاتی برزك، چه خصوص  ی هستۀ سکونت  ترین یمی قد 

سازمان  قابل   ی ده نوع  آنها  مقاله    یی شناسا در  هدف  است؟ 
معمار   ي مستندساز  مطالعۀ  همچ خانه   ي و  شناخت    نین ها، 

آنهاست    یی فضا   ی ده و نحوة سازمان   یک هر   دهندة یل تشک   ي اجزا 
 و ثبت کرد.   یی منطقه را شناسا   ي ها ساخت خانه   یوة تا بتوان ش 

 
 پیشینۀ تحقیق   

خانه   م ی مستق   طور به ی  پژوهش   تاکنون    برزك ي  ها دربارة 
  در ي  قادر   و ي  موسو ،  کاردان ي  ها خانه   اما ،  است   نشده   انجام 
  اسناد .  اند ده ی رس ی  مل  آثار   ثبت  به   مسجد  درِ   و ی مصل ي  ها محله 

  و ی  دست ع ی صنا ی،  فرهنگ   راث ی م ة  ادار   در   ها خانه   ن ی ا   به   مربوط 
  ثبت   به   که یی  ها خانه   عالوه بر .  است   موجود   کاشان ي  گردشگر 

  قرار ی  مل   آثار   فهرست   در   ز ی ن ي  گر ی د ي  شهر   عناصر ،  اند ده ی رس 
ۀ  محل ی  خ ی تار   حمام ،  سعدآباد ی  آب   اب ی آس   جمله   از ؛  دارند 

،  گردد ی بازم ي  صفو ة  دور   به   آن   ساخت   خ ی تار   که   َسرگاول 
سراج م اما    و   دخترون چهل   به   مشهور   زادگان امام ،  ن ی الد زاده 

َسرُدل   انبار آب   و   َعوض ی حاج    باب   در   ن ی ش ی پ   مطالعات .  محلۀ 
  معطوف ی  فرهنگ   موضوعات   و   ها به ی کت   و   اسناد   به   شتر ی ب   برزك 
دربارة  ی پژوهش  نمونه ي برا ؛ ها خانه دربارة    پژوهش  تا  است   بوده 
  در   که   است   شده   انجام   برزك ی  خ ی تار ي  ها به ی کت   و   اسناد ،  آثار 
  اند پرداخته   ز ی ن   موجود ی  خ ی تار   آثار   و   قلعه   تپه   به   آن 

 )Mashhadi, Noushabadi, 2012  .( ي  عزادار  گر ی د ی پژوهش  در
شده  بررس   برزك   محرم   ماه   در   ,Moradi & Asali(   است ی 

برزك ی  مقاالت   مجموعه   ن ی همچن ).  2008   کتاب   در   دربارة 
دربردارندة    مقاالت   ن ی ا که  است    شده ي  گردآور «َورزانامک»  

هستند    مردم   ش ی گو   و   فرهنگ ،  خ ی تار مانند    مختلف   موضوعات 
 )Taheri Barzoki, 2018 .( ي  متعدد ي ها پژوهش ،  ن ی ا   بر   عالوه

 

؛  است  شده   انجام  مختلف   مناطق   در  مسکن ی  شناس گونه دربارة  
 Yazdanfar, Zarrabi al-Hosseini(   ه ی اروم   مسکن ي  الگو مانند  

& Naserdoust, 2016  ،( دوره ی  خ ی تار ي  ها خانه ی  شناس گونه  
  ساختار ی  شناس گونه   و )  Jayhani, et al., 2019(   نراق ۀ  ی قاجار 
  گلستان   استان ی  مسکون ي  معمار ي  کارکرد   -  ي کالبد 

 )Soltanzadeh & Ghaseminia, 2011  .( دربارة    ن ی همچن
،  محله   ک ، ی روستا   ک «ابیانه، ی   نام   به ی  کتاب   ز ی ن   انه ی اب ي  روستا 

  محلۀ پل ، روستا ی  کل  بافت  آن   در  که   است شده    چاپ »  بنا   ک ی 
ی  بررس   مختلف ی  زمان ي  ها دوره   به   متعلق   خانه ي  تعداد   و 

   . ) Raie, 2013(  اند شده 
 

 مطالعه   روش 

از گسترش   براي جلوگیري  گام  کنونی  چهرة  نخستین 
وساز اصیل و هماهنگ  ي ساختهاوهیششهر و پرداختن به  

منطقه،   پیشین  وضعیت    ي الگوها  افتنیو    شناختبا 
 ،مقاله  نی. در ااست  یخیتار  يهاخانه  تشده در ساخاستفاده

دارند  يبرزك جا یهستۀ سکونت نیترکه در کهن یی هاخانه
دارا متفاوت  يهاو الگ  يو    ، ییشناسا   ،هستند  یساخت 

ادامۀ    يبتوان برا  اساس  نی ند تا بر اد و مطالعه ش  يمستندساز
  ت یاصالت و هو  يکرد که در راستا  دایپ   ییوساز الگوهاساخت

تحق روش  باشند.  ا  قیمنطقه  تفس  نیدر    -   يریپژوهش 
پا  یخیتار بر  که  م  يمستندساز  ۀیاست  مطالعات    ی دانی و 

سال   در  است.  گرفته  محلۀ    در  ،يدیخورش  1398صورت 
محل   جمله  از  یاتیخصوص  براساسخانه    هشت  ،یمصل

ش اصالت  و  مصالح  قدمت،   ت یوضع  ساخت،  وةیاستقرار، 
و نقشۀ هر خانه   انتخاب  گسترش  و  يبازساز  تیوضع  سکونت،

. ضمن  شد  يمستندساز  ی خیتار  یۀابن  برداشت  اصول  طبق
براانتخاب  يهابرداشت نمونه   ر یتر سشناخت جامع   يشده، 

کنونی    هاخانه  يریگشکل وضع  بر چگونگی  مؤثر  عوامل  و 
وگوهایی صورت گرفت که طی  گفت  هر خانهآنها، با ساکنان 

گفت اطالعاتی  این  اولوگوها  هستۀ  وضع  ۀ  یدربارة  خانه، 
و   فضا  هر  در  اشخاص  استقرار  چگونگی  خانواده،  معیشت 

فضا  مختلف  و  کارکردهاي  تطبیق  مطالعه،  شد.  حاصل  ها 
به اطالعات  خانهدستتحلیل  مستندسازي  از  و  آمده  ها 

هاي این مقاله  وگو با ساکنان، روش یافتن پاسخ پرسشگفت
 بوده است.

 
 ها افته ی 

 ها مطالعۀ نمونه   و ي  مستندساز   و ی  محلۀ مصل ،  برزك   
 رانیاي  مرکز  فالت  دري  اهیکوهپای  سکونتگاهبرزك  

  کوه ۀ  رشت  انیم  دری  جنوب  -ی  شمالي  راستا  در  که  است
 .Zarrabi, 1999, Pی (ضراب  شرح  بر  بنا.  دارد  قرار  کرکس

س  اواخر  در )12  برزك  1یۀ قري،  قمري  هجر  زدهمیسدة 
معظمۀ    قراء  جمله  از  و   است   کاشانی  غرب  جنوب  سرحد

  کوه دو   وسط در  و  افزاروح و   وهواآب  خوش،  ریمعتبرة سردس
  شکل  ها دامنۀ تپه  بر برزكی سکونتۀ هست.  است واقع میعظ

 . استي ادره آن ساختار لیدل نیهم به؛ است گرفته

 کوهستان   در ي  روستاشهر ؛  برزك ی  ع ی طب   ستر ب 
 در  ایدر  سطح  از  متر  2100  حدودی  ارتفاع   بابرزك  

ی  معرف   ضمن ی  ضراب.  است  شده   واقعی  کوهستاني  امنطقه 
  ز ین  را  برزكي  هاکوه،  کاشان  اطرافي  هاقله  و   ها کوه
جمله   برزكیۀ  قر  مخصوصي  هاکوه  از  و   شماردیبرم از 

  قلعه   کوه  و  اهیالس،  نقرهچال،  کاردسوك ،  بزمجه،  انیاشتریت
 دشتي  اهیحاشي  هاکوه  برزك  شمال . در  بردیم   نام   2گردس

ۀ کارخاني  باال  و  دُرهِي  روستا  ارتفاعات  به  که  دارند  قرار  نابر
  برزك   نیبنابرا؛  شوندیم   ختم»  دندونه«پشت    نام   به  مانیس
یی  زهایآبر  و  جَزه   و  خُنبي  روستاها   و   دُره ي  روستا  با   شمال  از

 ری سراز  بارونق  خُنچه  سمت  به  نابر  دشت  ارتفاعات  از  که
ۀ  قل  شامل  برزكی  جنوبي  هاکوه.  است  مرزهم  شوندیم

  در  بمبرلۀ  قل  سپس  و   شنگیو  دشت   ارتفاعات  در  گرگش
  ا ی  روستا  با  که  شوندیم  ونیوسر  و  قاشان  دمِ  مزارعي  انتها
  در  نقطه  نیبلندتر  گرگشۀ  قلهستند.    مرزهم  کامو  شهر

  برزك  شرقي  هاکوهاست.    برزك  بخش  و  کاشان  شهرستان
  تا   مزرعۀ گوجار  به  که  شوندیم  اه یالس  دَره ي  هاکوه  شامل
  ن یبلندتر.  شوندیم  ختم  قمصر  بخش  ارتفاعات  ازی  قسمت

آن ؛  هستند  ورگنه  دَرهي  هاکوه  سپس  و  نی اسب  قله،  نقطۀ 
. است مرزهم قمصر و مزرعۀ گوجار با شرق  از برزك نیبنابرا
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  که   است   کاشان   غرب   جنوب   در ي  ا ه ی کوهپا ي  شهر َبرزُك  
  از   شهر   ن ی ا .  دارد   قرار   کرکس   کوهستان   در   ع ی وس ي  ا دره   ان ی م 

  سکونت   ن ی ا ي  ها نشانه   و   است   بوده   سکونت   محل   دور ي  ها سال 
  تا   ستگاه ی ز   ن ی ا   در ی  زندگ .  شود ی م   مشاهده   آن   مختلف   نقاط   در 

ی  محل   فرهنگ   و ی  م ی اقل  ط ی شرا ، بوم   با   هماهنگ   ر ی اخ ي ها دهه 
  در  که   دهد ی م   ل ی تشک   محله   هفت   را   برزك .  است   داشته   ان ی جر 

بر ي  کشاورز ي  ها ن ی زم   و   ها باغ   را   محله   هر   گذشته    در 
  شاهد ،  وساز ساخت   گسترش   با ،  ر ی اخ ي  ها سال   در .  اند گرفته ی م 
ی  بعض   که ي طور به ؛  م ی هست   ها محله   ان ی م   مرز   و   ها باغ   رفتن   ن ی ب   از 
با وجود  اند خته ی آم   هم   در   کامالً   ها محله   از    مرز ،  موضوع   ن ی ا . 

  اگرچه .  است   ک ی تفک قابل   و   پررنگ   ار ی بس   مردم   ذهن   در   ها محله 
است،    نگرفته   صورت   تاکنون ی  مشخص   و   ق ی دق   مطالعات 

دامنۀ    و ی  محلۀ مصل   به   را   برزك   در ی  سکونت ۀ  منطق   ن ی تر کهن 
  محله . این  اند داده  نسبت  است  مشهور » قلعه «تپه  به   که ي  ا تپه 
  افته ی   شاخص ی  ت ی وضع   و   شکل ،  دامنۀ تپه   در   قرارگرفتن   سبب به 

  در  ع ی وس ي نمود  ز ی ن ي آن ها خانه  سبب   ن ی هم  به  د ی شا   و  است 
  از ی  بعض ی  ج ی تدر   رشد   ن ی همچن .  دارند   برزك ي  شهر   منظر 
  به   ساکنان   از ی ن   طبق   و   زمان   طول   در که    است   توجه قابل   ها خانه 
 . اند گرفته   شکل ت  ساخ ی  محل   فنون با    و   شتر ی ب ي  فضا 

 
 مسئله طرح  

 کرده  حفظ  را  خودیی  روستاي  مایس  هنوز  کهبرزك  
هشتاد ي  هاسال  نینخست  در،  است  ماتیتقس  در  دهۀ 

  تبعات   و   تحول  و   رییتغ  نی اکه    شد   ل یتبد  شهر  بهي  کشور
  در   وسازساخت  از  گریدي  اگونه  آمدن  وجود  به  سبب،  آن

  و   هستند  ریدپذیتجد  نه  کهی  مصالح  از  استفاده.  شد  منطقه
  ن یاي  امدهایپ   از،  دارندی  خوان هم  خود  از  شیپ   تیوضع  با  نه
  عناصر  و   کالبد   در  اریبس  راتییتغ  شاهد   نیهمچن.  است  ده ی پد

 در  کهي  اخانه   امروزه  کهي طوربه؛  میهست  هاخانهیی  فضا
 اسری ن  ای   قمصر،  کاشان  در  کهي  اخانه  با ،  شودیم  بنا  برزك

 از  راآنها    توانینم  و  نداردی  چندان  تفاوت  شودیم  ساخته
این دلیل    پژوهش این  .  بازشناخت  گریکدی   دارد   ضرورتبه 

هاي منطقه در معرض فراموشی وساز خانهساختوة  یش  که
گیري منظر شهري جدید که  شکلقرار دارد و براي پرهیز از  

با منظر طبیعی و هویت و فرهنگ منطقه هماهنگی ندارد،  
اصیل ماندة  یباقهاي  نمونه مطالعۀ  نیاز به شناخت و  نخست  

 .است
 

 یق سؤاالت تحق اهداف و  

  ي ها که خانه   شود ی پرسش پاسخ داده م   ین مقاله به ا   ین ا   در 
عنوان  و در کرانۀ تپه قلعه، به   ی در محلۀ مصل   مانده ی باق   یخی تار 
دارند و چه    یاتی برزك، چه خصوص  ی هستۀ سکونت  ترین یمی قد 

سازمان  قابل   ی ده نوع  آنها  مقاله    یی شناسا در  هدف  است؟ 
معمار   ي مستندساز  مطالعۀ  همچ خانه   ي و  شناخت    نین ها، 

آنهاست    یی فضا   ی ده و نحوة سازمان   یک هر   دهندة یل تشک   ي اجزا 
 و ثبت کرد.   یی منطقه را شناسا   ي ها ساخت خانه   یوة تا بتوان ش 

 
 پیشینۀ تحقیق   

خانه   م ی مستق   طور به ی  پژوهش   تاکنون    برزك ي  ها دربارة 
  در ي  قادر   و ي  موسو ،  کاردان ي  ها خانه   اما ،  است   نشده   انجام 
  اسناد .  اند ده ی رس ی  مل  آثار   ثبت  به   مسجد  درِ   و ی مصل ي  ها محله 

  و ی  دست ع ی صنا ی،  فرهنگ   راث ی م ة  ادار   در   ها خانه   ن ی ا   به   مربوط 
  ثبت   به   که یی  ها خانه   عالوه بر .  است   موجود   کاشان ي  گردشگر 

  قرار ی  مل   آثار   فهرست   در   ز ی ن ي  گر ی د ي  شهر   عناصر ،  اند ده ی رس 
ۀ  محل ی  خ ی تار   حمام ،  سعدآباد ی  آب   اب ی آس   جمله   از ؛  دارند 

،  گردد ی بازم ي  صفو ة  دور   به   آن   ساخت   خ ی تار   که   َسرگاول 
سراج م اما    و   دخترون چهل   به   مشهور   زادگان امام ،  ن ی الد زاده 

َسرُدل   انبار آب   و   َعوض ی حاج    باب   در   ن ی ش ی پ   مطالعات .  محلۀ 
  معطوف ی  فرهنگ   موضوعات   و   ها به ی کت   و   اسناد   به   شتر ی ب   برزك 
دربارة  ی پژوهش  نمونه ي برا ؛ ها خانه دربارة    پژوهش  تا  است   بوده 
  در   که   است   شده   انجام   برزك ی  خ ی تار ي  ها به ی کت   و   اسناد ،  آثار 
  اند پرداخته   ز ی ن   موجود ی  خ ی تار   آثار   و   قلعه   تپه   به   آن 

 )Mashhadi, Noushabadi, 2012  .( ي  عزادار  گر ی د ی پژوهش  در
شده  بررس   برزك   محرم   ماه   در   ,Moradi & Asali(   است ی 

برزك ی  مقاالت   مجموعه   ن ی همچن ).  2008   کتاب   در   دربارة 
دربردارندة    مقاالت   ن ی ا که  است    شده ي  گردآور «َورزانامک»  

هستند    مردم   ش ی گو   و   فرهنگ ،  خ ی تار مانند    مختلف   موضوعات 
 )Taheri Barzoki, 2018 .( ي  متعدد ي ها پژوهش ،  ن ی ا   بر   عالوه

 

؛  است  شده   انجام  مختلف   مناطق   در  مسکن ی  شناس گونه دربارة  
 Yazdanfar, Zarrabi al-Hosseini(   ه ی اروم   مسکن ي  الگو مانند  

& Naserdoust, 2016  ،( دوره ی  خ ی تار ي  ها خانه ی  شناس گونه  
  ساختار ی  شناس گونه   و )  Jayhani, et al., 2019(   نراق ۀ  ی قاجار 
  گلستان   استان ی  مسکون ي  معمار ي  کارکرد   -  ي کالبد 

 )Soltanzadeh & Ghaseminia, 2011  .( دربارة    ن ی همچن
،  محله   ک ، ی روستا   ک «ابیانه، ی   نام   به ی  کتاب   ز ی ن   انه ی اب ي  روستا 

  محلۀ پل ، روستا ی  کل  بافت  آن   در  که   است شده    چاپ »  بنا   ک ی 
ی  بررس   مختلف ی  زمان ي  ها دوره   به   متعلق   خانه ي  تعداد   و 

   . ) Raie, 2013(  اند شده 
 

 مطالعه   روش 

از گسترش   براي جلوگیري  گام  کنونی  چهرة  نخستین 
وساز اصیل و هماهنگ  ي ساختهاوهیششهر و پرداختن به  

منطقه،   پیشین  وضعیت    ي الگوها  افتنیو    شناختبا 
 ،مقاله  نی. در ااست  یخیتار  يهاخانه  تشده در ساخاستفاده

دارند  يبرزك جا یهستۀ سکونت نیترکه در کهن یی هاخانه
دارا متفاوت  يهاو الگ  يو    ، ییشناسا   ،هستند  یساخت 

ادامۀ    يبتوان برا  اساس  نی ند تا بر اد و مطالعه ش  يمستندساز
  ت یاصالت و هو  يکرد که در راستا  دایپ   ییوساز الگوهاساخت

تحق روش  باشند.  ا  قیمنطقه  تفس  نیدر    -   يریپژوهش 
پا  یخیتار بر  که  م  يمستندساز  ۀیاست  مطالعات    ی دانی و 

سال   در  است.  گرفته  محلۀ    در  ،يدیخورش  1398صورت 
محل   جمله  از  یاتیخصوص  براساسخانه    هشت  ،یمصل

ش اصالت  و  مصالح  قدمت،   ت یوضع  ساخت،  وةیاستقرار، 
و نقشۀ هر خانه   انتخاب  گسترش  و  يبازساز  تیوضع  سکونت،

. ضمن  شد  يمستندساز  ی خیتار  یۀابن  برداشت  اصول  طبق
براانتخاب  يهابرداشت نمونه   ر یتر سشناخت جامع   يشده، 

کنونی    هاخانه  يریگشکل وضع  بر چگونگی  مؤثر  عوامل  و 
وگوهایی صورت گرفت که طی  گفت  هر خانهآنها، با ساکنان 

گفت اطالعاتی  این  اولوگوها  هستۀ  وضع  ۀ  یدربارة  خانه، 
و   فضا  هر  در  اشخاص  استقرار  چگونگی  خانواده،  معیشت 

فضا  مختلف  و  کارکردهاي  تطبیق  مطالعه،  شد.  حاصل  ها 
به اطالعات  خانهدستتحلیل  مستندسازي  از  و  آمده  ها 

هاي این مقاله  وگو با ساکنان، روش یافتن پاسخ پرسشگفت
 بوده است.

 
 ها افته ی 

 ها مطالعۀ نمونه   و ي  مستندساز   و ی  محلۀ مصل ،  برزك   
 رانیاي  مرکز  فالت  دري  اهیکوهپای  سکونتگاهبرزك  

  کوه ۀ  رشت  انیم  دری  جنوب  -ی  شمالي  راستا  در  که  است
 .Zarrabi, 1999, Pی (ضراب  شرح  بر  بنا.  دارد  قرار  کرکس

س  اواخر  در )12  برزك  1یۀ قري،  قمري  هجر  زدهمیسدة 
معظمۀ    قراء  جمله  از  و   است   کاشانی  غرب  جنوب  سرحد

  کوه دو   وسط در  و  افزاروح و   وهواآب  خوش،  ریمعتبرة سردس
  شکل  ها دامنۀ تپه  بر برزكی سکونتۀ هست.  است واقع میعظ

 . استي ادره آن ساختار لیدل نیهم به؛ است گرفته

 کوهستان   در ي  روستاشهر ؛  برزك ی  ع ی طب   ستر ب 
 در  ایدر  سطح  از  متر  2100  حدودی  ارتفاع   بابرزك  

ی  معرف   ضمن ی  ضراب.  است  شده   واقعی  کوهستاني  امنطقه 
  ز ین  را  برزكي  هاکوه،  کاشان  اطرافي  هاقله  و   ها کوه
جمله   برزكیۀ  قر  مخصوصي  هاکوه  از  و   شماردیبرم از 

  قلعه   کوه  و  اهیالس،  نقرهچال،  کاردسوك ،  بزمجه،  انیاشتریت
 دشتي  اهیحاشي  هاکوه  برزك  شمال . در  بردیم   نام   2گردس

ۀ کارخاني  باال  و  دُرهِي  روستا  ارتفاعات  به  که  دارند  قرار  نابر
  برزك   نیبنابرا؛  شوندیم   ختم»  دندونه«پشت    نام   به  مانیس
یی  زهایآبر  و  جَزه   و  خُنبي  روستاها   و   دُره ي  روستا  با   شمال  از

 ری سراز  بارونق  خُنچه  سمت  به  نابر  دشت  ارتفاعات  از  که
ۀ  قل  شامل  برزكی  جنوبي  هاکوه.  است  مرزهم  شوندیم

  در  بمبرلۀ  قل  سپس  و   شنگیو  دشت   ارتفاعات  در  گرگش
  ا ی  روستا  با  که  شوندیم  ونیوسر  و  قاشان  دمِ  مزارعي  انتها
  در  نقطه  نیبلندتر  گرگشۀ  قلهستند.    مرزهم  کامو  شهر

  برزك  شرقي  هاکوهاست.    برزك  بخش  و  کاشان  شهرستان
  تا   مزرعۀ گوجار  به  که  شوندیم  اه یالس  دَره ي  هاکوه  شامل
  ن یبلندتر.  شوندیم  ختم  قمصر  بخش  ارتفاعات  ازی  قسمت

آن ؛  هستند  ورگنه  دَرهي  هاکوه  سپس  و  نی اسب  قله،  نقطۀ 
. است مرزهم قمصر و مزرعۀ گوجار با شرق  از برزك نیبنابرا
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 ریتبن کوه  سپس   و  شودیم  آغاز  3گروز  کوه  ازی  غربي هاکوه
  کوه  نیب  ما  که  ریتبن  کوه.  دارد  قرار  اشک  کمرِ  انتها  در  و

 برزك  شهری  غرب  مرز  قاًیدق  است  شده  واقع  اشک  کمر  و  گروز
 ازوار  و  سِدهي  محدودة روستا  با  غرب  سمت  از  برزك.  است

 قرار  برزك  شهری  غرب  جنوب  در  آذراني  روستا.  است  مرزهم
  آمد   و   رفت   راه  ریمس  دو   در  آذران.  است  مرزهم  آن  با   و   دارد
. ونیوسر  گُداري  گرید  و  چغاده  گُداری  ک: یدارد  برزك  با  رومال

)Sadeghian Barzoki, 2019  .(که  ذکرشدهي  هاکوه  عالوه بر  
  وجود یی  هاتپه  زین  شهر  انیم  در ،  دارند  قرار  شهر  رامونیپ   در

ي  هايبلند  از  دو  نیاکه    قلعه  تپه  و  مِرِجنون  جمله  از،  دارند
  ت یموقعي  بعدهاي  شکل  در   که  ندیآیم   شمار  به   شهر  مهم

 دوران  به  کینزدي  هاسدهدر  ه است.  شدی  بررسآنها    قیدق
  کتاب   دری  ضراب.  دارد  وجودي  شتریبی  خیتار  اطالعات  معاصر

 داده شرح. ق ه 1280دهۀ  در را  برزك تیوضع القاسانمرآه
قنات   کیاست و از    الممالکیمنش  ولی«برزك ت  : سدینویم  و

  باشد یمزرعه او را تابع م  است و چند  ریو دو چشمه کوچک دا
 ،رونیس  چاله نقر،   ،شهیب  مزرعه نابر،   ده باب:   .لیالتفص  بهذه 

 ,Zarrabi(  »و رزه  شنگی و  ،ویپردر  قاصوره،  کروس،  بزمجه،

1999, P. 146  .(بلده    اتیفیحاالت و ک  ۀدر کتابچ  نیهمچن
.  ه  1296  سال  در  کاشان که  نیو بلوکات و مزارع دارالمؤمن

ضمن    سندهینو  ،است  نامهقم  کتاب  میضما  از  و  شده  نوشتهق  
آباد و  کاشان  به  دربار  ي هايپرداختن  آن    تیجمع  ةتابع 

  ي برزك از قرا  ۀ قری«  :سدینویمزارع آن م   و   يکشاورز  ،برزك
ابتدا    از  کم دارد.   یو اراض  اد یآب ز  بزرگ و باروح و صفاست.

  قنات و دو   کیمشروب از    فرسخ راه است.   کیآن    ي انتها  تا
  اد یباغات ز.  آب دارد  یسه سنگ مساح  کیچشمه که هر  

  راوند  ۀنابر که محل چشم  ۀدر مزرع   رودیفاضالب او م  دارد.
انجام م   حد مقدور در  هم در   يرزوکشا   و  است » شودیآن 

)Modarresi Tabatabaie, 1985.(4 

 ی خ ی تار   بستر 
  برزك  در تاریخی    - ی  ع یطب  مهم   تیموقع  کۀ یقلعتپه  

روستانش  نیاول  احتماالً  که  است برزك    ینیاستقرار  در 
از دوران باستان که در    ی عیاثر طب  نیا  .است  بوده   بازمانده 

 ،متر طول  250  ،دارد  قراری  شهر و در محلۀ مصل  یکرانۀ غرب

 Mashhadi(  متر ارتفاع دارد  20  از  شیمتر عرض و ب  125

Noushabadi, 2012, P. 40  .(تپهو شمال شرقی    شرق   در  ،
 مرجنون  کوه   آنی  شرقجنوب و جنوب    در  و   مسجد  محلۀ درِ

 مدور  صورتبه  هاخانه  تپه  رامونیپ .  دارد  قرار  محلۀ سردل  و
  آن به مزارعی  و ضلع جنوب  اند شده  مستقر  اضالعۀ  هم  در  و
آثار  رسدیم  الیآو   باغ  و تپ  شدهافتهی.  سطح    قلعه   هدر 

از  اعبارت و  کیند  کوهجادیاي  ها آبراهه  تنور  دل  در  ،  شده 
  در ي  مانند  غاري  فضا  و  متعددي  هاحفرهی،  سنگي  هاهاون
  نکهیبا توجه به ا.  باشد  کنددست  د یشا   که  تپهی  جنوب  ضلع

تارباستان دوران  از  را  موجود  آثار  اسالم  یخیشناسان    ی و 
غار   ژهیومکان، به  نیا  ینییآ  يامکان کاربر  ، اندداده  صیتشخ

د دارد. دربارة  از اسالم وجو  شیتپه در دوران پ   نیموجود در ا
  رسد یاما به نظر م  ،سخن گفت  توانینم  هانیینوع آ  اتیجزئ
آ  ، شدهجادیا  ساتیتأس  یبرخ   دارند   یزرتشت  ي هانییصبغۀ 

)Mashhadi Noushabadi, 2012, P. 41.(  ی خیتار  تیاهم  
  مانده يبرجا  يهابهیکت  با توجه به  زین  یبرزك در دوران اسالم

دوره صفو  ی لخانیا  ي هااز  م  يو    ن یترباشکوه  . شودیروشن 
ترق با  ی دوران  را  برزك    اسناد   طبق .  دانست  ی لخانیا  د یدر 

 برزك  در  گریمسجد جامع و دو مسجد د ،  دوره  نیا  در  موجود
 از   قنات  رشته  کی  نیاند و همچنشده  ساختهی  سفل  و   ایعل

  است  شده  حفر  دوره  نی ا  در  زین  شهر  قنات  رشته  چهار
)Mashhadi Noushabadi, 2012, PP. 34-35  آثار). براساس 

مصل  چهار  گفت  بتوان  دیشا  موجود در    سرگاول،ی،  محلۀ 
ب  و سردل  مسجد ازشتریقدمت  دارندمحله  ریسا  ي    نام .  ها 
  مثال ؛ براي  دارند  خیتار  در  شهیر  زین  شهري  هاباغ  و  هامحله

و کشتار  »سرگاول« ذبح  افسانه  با  م  ياگاو  به    5ترا یمتعلق 
  مردم   ش یگو).  Taheri Barzoki, 2018, P. 17(  مناسبت دارد

بقا  و  شودیم   خوانده«رایجی»    منطقه  نیا   ش یگو  يای از 
  ی و هخامنش یاشکان رانیجامانده از زبان ابه که  استي پهلو
 ). Mashhadi Noushabadi, 2012, P. 32( است

 ها محله   و ي  شهر   ساختار 
،  مسجد  درِ،  سرگاوَل:  است   محله  هفت  از  متشکلبرزك  

 هر  گذشته  در.  باغستان  و  کارگاه،  ارتیز  درِی،  مصل،  سَردُل
  که   کردند یم  احاطه  ها باغ  وي  کشاورزي  هانیزم  را  محله

 

 ریاخي  هاسال  در.  است  شده  کاستهآنها    مساحت  از  امروزه
  که  است  شده  ساخته  شهری  شمالمۀ  ین  دری  شهرک  زین

  و   هامحله ي  بندمیتقس  1شکل    در.  دارد  نام  انقالب  شهرك
 مرکزمحله  ها محله  ازی  بعض.  است  مشاهده قابلآنها    انیم  مرز

مصل   در  مثالً؛  اندداشته  ی،  کنون  مسجد   کنار  در  و ی  محلۀ 
  شده یم  رابیس  قناتلۀ  یوسبه   که  داشته  قراری  آب  حوض
  مردم   تجمع  نقاط  ازی  کی  حوض   نیا  رامونیپ   بازي  فضا.  است
کنونی    البته  که  است  بوده  محله وضع   ساخت  لیدلبهدر 

 اطراف).  Darvishian, 2017(  ستین  آن  ازي  اثر  ابانیخ
  و تجمعي فضاها از زین محلۀ سرگاول در موجودي هاچشمه 

در  شودیم  محسوب  تیمرکزي  دارا   محله   هر  گذشته. 
ي  فضا  امروزه  اما،  است  داشته  خود  به  مخصوصی  قبرستان
  کل  گورستان  ،ارتیز  محلۀ درِ، در  نیالدزاده سراجماما  اطراف

  در تجمع نقاط جمله از که  ارتگاهیزنتیجه این در. است شهر
 . دارد  شهر  اسیمق  دري  کارکرداکنون    استقدیم بوده    برزكِ

 آن   شاخص   عناصر   و   محدوده ی؛  محلۀ مصل 
  ت یموقع  کی  عنوانبه  قلعهه  تپ  شد  گفتهطورکه  همان

  بافت   دری  خاص  تیاهمی،  محلۀ مصل  دری  خیتار  -  یعیطب
ی  هستۀ سکونت  نیاول  رسدیم  نظر  به   چراکه؛  دارد  شهر  کل

 افته ی  گسترش  زمان  مرور  به  و  بوده  تپه  نیدامنۀ ا  در  برزك
 گذشته  از  مانده یباق   آثار  در  توانیم  را  حدس  ن یا. دلیل  است

نۀ یشیپ دهندة  نشان  آنهای  بررسجۀ  ینت  که  کرد  جووجست 
  رامون یپ ی  کوهستان  طیمح  در،  نیا  عالوه برشان است.  یطوالن
ي امر  ارتفاعاتي  رو  هیاول ي  هاهسته ي  ریقرارگ،  برزك
  و   ها البیس  برابر  در  شهر  از  محافظتي  براي  ضرور
  در   و  تپۀ مرتفع  کي یرو  وسازساخت؛ بنابراین  هاستآبروان 

ي  برا. همچنین  استی  عیطب ي  امر  ،دسترسقابل  حال  نیع 
حداکثر ي  رو  بر  هاخانهي،  کشاورزي  هان یزم  از  استفادة 

 اطراف   در  اکنون.  اندگرفته   يجا  6سختي  هانیزم  و  ها يبلند

  ی اصل  بافت   که  دارند   قرار  مسجد  در  وی  محلۀ مصل  دو  تپه  نیا
ي  وسازهاآلودة ساخت  کمتر، ها محله  ریسا   با  سهیمقا درآنها،  

 عناصر  از.  است  شده  گذشته  بافت  و   م یاقل  با   ناهماهنگ
. این  کرد اشاره«چهارصفه»  به توانیم ی محلۀ مصل شاخص
 از،  دارد  شهرت  نام  نیهم  به  زین  مردم  انیم  در  کهمکان  
  روستا  اسیمق  در  گذشته  در  که  استی  مهمي  هامکان

  مورد  عزاي  هاماه  در  زین  اکنونهم  و  است  داشته  کارکرد
 از   ).Darvishian, 2017(  رد یگیم  قرار  محله  استفادة مردم

 طورکه همان؛  است  محله  مسجد،  شاخصي  شهر  عناصر  گرید
قرار داشته   مسجد   ن یا  مقابلی  آب  حوض  گذشته  در ،  شد  انیب

  کوه   تیموقع  1  شکل  دراکنون اثري از آن نیست.    کهاست  
مصل،  قلعه  تپه،  مرجنون آنو    مسجد  وی  محلۀ   چهارصفۀ 

 . است شده داده نشان

 ها نمونه مطالعۀ  
  قدمت   لیدلبهی  محلۀ مصل،  محلۀ برزك  هفت   انیماز  

  انتخاب   مقاله  نیا  دری  بررسي  برا  ژهیوی  عیطب  بستر  و  شتریب
،  شودیم  مشاهده  زینیی  نقشۀ هوا  در  طورکههمان.  است  شده

 صورت به  آني  هايبلند  و تپه  دور   به محلهي  هاخانه  استقرار
؛ است  تپه  شکل  و  بیش  از   متأثر  جایگیري  نیا.  است  رادو
  گرفته   قرار  تپه  سمت  کدام  نکهیا  به  توجه  با  هرخانهی  عنی

  ن یا  در. دارد  خود  درة مقابلي  سو  به  رو   و  آن  به  پشت،  است
کلی محله الگوي  همچنین  و  قرارگیري  موقعیت  بر  بنا   ،
  ها خانه  نیا  تیموقع  کهاند  ی شدهبررس  خانه  هشتها،  خانه

پژوهش،  مطالعۀ  .  است  شدهمشخص    2  شکل  در این  اولیه 
هاي این محله بوده است؛  تعداد بیشتري از خانه دربردارندة  

این رو تر مطالعه و مستندسازي  دقیق  طوربههایی  نمونه   از 
و    دارند از نظر اندازه شباهت کمتري با یکدیگر    اوالًشدند که  

هاي محله  شخصیت کلی خانهکنندة فیتعرثانیاً در کنار هم 
 هستند.
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 ریتبن کوه  سپس   و  شودیم  آغاز  3گروز  کوه  ازی  غربي هاکوه
  کوه  نیب  ما  که  ریتبن  کوه.  دارد  قرار  اشک  کمرِ  انتها  در  و

 برزك  شهری  غرب  مرز  قاًیدق  است  شده  واقع  اشک  کمر  و  گروز
 ازوار  و  سِدهي  محدودة روستا  با  غرب  سمت  از  برزك.  است

 قرار  برزك  شهری  غرب  جنوب  در  آذراني  روستا.  است  مرزهم
  آمد   و   رفت   راه  ریمس  دو   در  آذران.  است  مرزهم  آن  با   و   دارد
. ونیوسر  گُداري  گرید  و  چغاده  گُداری  ک: یدارد  برزك  با  رومال

)Sadeghian Barzoki, 2019  .(که  ذکرشدهي  هاکوه  عالوه بر  
  وجود یی  هاتپه  زین  شهر  انیم  در ،  دارند  قرار  شهر  رامونیپ   در

ي  هايبلند  از  دو  نیاکه    قلعه  تپه  و  مِرِجنون  جمله  از،  دارند
  ت یموقعي  بعدهاي  شکل  در   که  ندیآیم   شمار  به   شهر  مهم

 دوران  به  کینزدي  هاسدهدر  ه است.  شدی  بررسآنها    قیدق
  کتاب   دری  ضراب.  دارد  وجودي  شتریبی  خیتار  اطالعات  معاصر

 داده شرح. ق ه 1280دهۀ  در را  برزك تیوضع القاسانمرآه
قنات   کیاست و از    الممالکیمنش  ولی«برزك ت  : سدینویم  و

  باشد یمزرعه او را تابع م  است و چند  ریو دو چشمه کوچک دا
 ،رونیس  چاله نقر،   ،شهیب  مزرعه نابر،   ده باب:   .لیالتفص  بهذه 

 ,Zarrabi(  »و رزه  شنگی و  ،ویپردر  قاصوره،  کروس،  بزمجه،

1999, P. 146  .(بلده    اتیفیحاالت و ک  ۀدر کتابچ  نیهمچن
.  ه  1296  سال  در  کاشان که  نیو بلوکات و مزارع دارالمؤمن

ضمن    سندهینو  ،است  نامهقم  کتاب  میضما  از  و  شده  نوشتهق  
آباد و  کاشان  به  دربار  ي هايپرداختن  آن    تیجمع  ةتابع 

  ي برزك از قرا  ۀ قری«  :سدینویمزارع آن م   و   يکشاورز  ،برزك
ابتدا    از  کم دارد.   یو اراض  اد یآب ز  بزرگ و باروح و صفاست.

  قنات و دو   کیمشروب از    فرسخ راه است.   کیآن    ي انتها  تا
  اد یباغات ز.  آب دارد  یسه سنگ مساح  کیچشمه که هر  

  راوند  ۀنابر که محل چشم  ۀدر مزرع   رودیفاضالب او م  دارد.
انجام م   حد مقدور در  هم در   يرزوکشا   و  است » شودیآن 

)Modarresi Tabatabaie, 1985.(4 

 ی خ ی تار   بستر 
  برزك  در تاریخی    - ی  ع یطب  مهم   تیموقع  کۀ یقلعتپه  

روستانش  نیاول  احتماالً  که  است برزك    ینیاستقرار  در 
از دوران باستان که در    ی عیاثر طب  نیا  .است  بوده   بازمانده 

 ،متر طول  250  ،دارد  قراری  شهر و در محلۀ مصل  یکرانۀ غرب

 Mashhadi(  متر ارتفاع دارد  20  از  شیمتر عرض و ب  125

Noushabadi, 2012, P. 40  .(تپهو شمال شرقی    شرق   در  ،
 مرجنون  کوه   آنی  شرقجنوب و جنوب    در  و   مسجد  محلۀ درِ

 مدور  صورتبه  هاخانه  تپه  رامونیپ .  دارد  قرار  محلۀ سردل  و
  آن به مزارعی  و ضلع جنوب  اند شده  مستقر  اضالعۀ  هم  در  و
آثار  رسدیم  الیآو   باغ  و تپ  شدهافتهی.  سطح    قلعه   هدر 

از  اعبارت و  کیند  کوهجادیاي  ها آبراهه  تنور  دل  در  ،  شده 
  در ي  مانند  غاري  فضا  و  متعددي  هاحفرهی،  سنگي  هاهاون
  نکهیبا توجه به ا.  باشد  کنددست  د یشا   که  تپهی  جنوب  ضلع

تارباستان دوران  از  را  موجود  آثار  اسالم  یخیشناسان    ی و 
غار   ژهیومکان، به  نیا  ینییآ  يامکان کاربر  ، اندداده  صیتشخ

د دارد. دربارة  از اسالم وجو  شیتپه در دوران پ   نیموجود در ا
  رسد یاما به نظر م  ،سخن گفت  توانینم  هانیینوع آ  اتیجزئ
آ  ، شدهجادیا  ساتیتأس  یبرخ   دارند   یزرتشت  ي هانییصبغۀ 

)Mashhadi Noushabadi, 2012, P. 41.(  ی خیتار  تیاهم  
  مانده يبرجا  يهابهیکت  با توجه به  زین  یبرزك در دوران اسالم

دوره صفو  ی لخانیا  ي هااز  م  يو    ن یترباشکوه  . شودیروشن 
ترق با  ی دوران  را  برزك    اسناد   طبق .  دانست  ی لخانیا  د یدر 

 برزك  در  گریمسجد جامع و دو مسجد د ،  دوره  نیا  در  موجود
 از   قنات  رشته  کی  نیاند و همچنشده  ساختهی  سفل  و   ایعل

  است  شده  حفر  دوره  نی ا  در  زین  شهر  قنات  رشته  چهار
)Mashhadi Noushabadi, 2012, PP. 34-35  آثار). براساس 

مصل  چهار  گفت  بتوان  دیشا  موجود در    سرگاول،ی،  محلۀ 
ب  و سردل  مسجد ازشتریقدمت  دارندمحله  ریسا  ي    نام .  ها 
  مثال ؛ براي  دارند  خیتار  در  شهیر  زین  شهري  هاباغ  و  هامحله

و کشتار  »سرگاول« ذبح  افسانه  با  م  ياگاو  به    5ترا یمتعلق 
  مردم   ش یگو).  Taheri Barzoki, 2018, P. 17(  مناسبت دارد

بقا  و  شودیم   خوانده«رایجی»    منطقه  نیا   ش یگو  يای از 
  ی و هخامنش یاشکان رانیجامانده از زبان ابه که  استي پهلو
 ). Mashhadi Noushabadi, 2012, P. 32( است

 ها محله   و ي  شهر   ساختار 
،  مسجد  درِ،  سرگاوَل:  است   محله  هفت  از  متشکلبرزك  

 هر  گذشته  در.  باغستان  و  کارگاه،  ارتیز  درِی،  مصل،  سَردُل
  که   کردند یم  احاطه  ها باغ  وي  کشاورزي  هانیزم  را  محله

 

 ریاخي  هاسال  در.  است  شده  کاستهآنها    مساحت  از  امروزه
  که  است  شده  ساخته  شهری  شمالمۀ  ین  دری  شهرک  زین

  و   هامحله ي  بندمیتقس  1شکل    در.  دارد  نام  انقالب  شهرك
 مرکزمحله  ها محله  ازی  بعض.  است  مشاهده قابلآنها    انیم  مرز

مصل   در  مثالً؛  اندداشته  ی،  کنون  مسجد   کنار  در  و ی  محلۀ 
  شده یم  رابیس  قناتلۀ  یوسبه   که  داشته  قراری  آب  حوض
  مردم   تجمع  نقاط  ازی  کی  حوض   نیا  رامونیپ   بازي  فضا.  است
کنونی    البته  که  است  بوده  محله وضع   ساخت  لیدلبهدر 

 اطراف).  Darvishian, 2017(  ستین  آن  ازي  اثر  ابانیخ
  و تجمعي فضاها از زین محلۀ سرگاول در موجودي هاچشمه 

در  شودیم  محسوب  تیمرکزي  دارا   محله   هر  گذشته. 
ي  فضا  امروزه  اما،  است  داشته  خود  به  مخصوصی  قبرستان
  کل  گورستان  ،ارتیز  محلۀ درِ، در  نیالدزاده سراجماما  اطراف

  در تجمع نقاط جمله از که  ارتگاهیزنتیجه این در. است شهر
 . دارد  شهر  اسیمق  دري  کارکرداکنون    استقدیم بوده    برزكِ

 آن   شاخص   عناصر   و   محدوده ی؛  محلۀ مصل 
  ت یموقع  کی  عنوانبه  قلعهه  تپ  شد  گفتهطورکه  همان

  بافت   دری  خاص  تیاهمی،  محلۀ مصل  دری  خیتار  -  یعیطب
ی  هستۀ سکونت  نیاول  رسدیم  نظر  به   چراکه؛  دارد  شهر  کل

 افته ی  گسترش  زمان  مرور  به  و  بوده  تپه  نیدامنۀ ا  در  برزك
 گذشته  از  مانده یباق   آثار  در  توانیم  را  حدس  ن یا. دلیل  است

نۀ یشیپ دهندة  نشان  آنهای  بررسجۀ  ینت  که  کرد  جووجست 
  رامون یپ ی  کوهستان  طیمح  در،  نیا  عالوه برشان است.  یطوالن
ي امر  ارتفاعاتي  رو  هیاول ي  هاهسته ي  ریقرارگ،  برزك
  و   ها البیس  برابر  در  شهر  از  محافظتي  براي  ضرور
  در   و  تپۀ مرتفع  کي یرو  وسازساخت؛ بنابراین  هاستآبروان 

ي  برا. همچنین  استی  عیطب ي  امر  ،دسترسقابل  حال  نیع 
حداکثر ي  رو  بر  هاخانهي،  کشاورزي  هان یزم  از  استفادة 

 اطراف   در  اکنون.  اندگرفته   يجا  6سختي  هانیزم  و  ها يبلند

  ی اصل  بافت   که  دارند   قرار  مسجد  در  وی  محلۀ مصل  دو  تپه  نیا
ي  وسازهاآلودة ساخت  کمتر، ها محله  ریسا   با  سهیمقا درآنها،  

 عناصر  از.  است  شده  گذشته  بافت  و   م یاقل  با   ناهماهنگ
. این  کرد اشاره«چهارصفه»  به توانیم ی محلۀ مصل شاخص
 از،  دارد  شهرت  نام  نیهم  به  زین  مردم  انیم  در  کهمکان  
  روستا  اسیمق  در  گذشته  در  که  استی  مهمي  هامکان

  مورد  عزاي  هاماه  در  زین  اکنونهم  و  است  داشته  کارکرد
 از   ).Darvishian, 2017(  رد یگیم  قرار  محله  استفادة مردم

 طورکه همان؛  است  محله  مسجد،  شاخصي  شهر  عناصر  گرید
قرار داشته   مسجد   ن یا  مقابلی  آب  حوض  گذشته  در ،  شد  انیب

  کوه   تیموقع  1  شکل  دراکنون اثري از آن نیست.    کهاست  
مصل،  قلعه  تپه،  مرجنون آنو    مسجد  وی  محلۀ   چهارصفۀ 

 . است شده داده نشان

 ها نمونه مطالعۀ  
  قدمت   لیدلبهی  محلۀ مصل،  محلۀ برزك  هفت   انیماز  

  انتخاب   مقاله  نیا  دری  بررسي  برا  ژهیوی  عیطب  بستر  و  شتریب
،  شودیم  مشاهده  زینیی  نقشۀ هوا  در  طورکههمان.  است  شده

 صورت به  آني  هايبلند  و تپه  دور   به محلهي  هاخانه  استقرار
؛ است  تپه  شکل  و  بیش  از   متأثر  جایگیري  نیا.  است  رادو
  گرفته   قرار  تپه  سمت  کدام  نکهیا  به  توجه  با  هرخانهی  عنی

  ن یا  در. دارد  خود  درة مقابلي  سو  به  رو   و  آن  به  پشت،  است
کلی محله الگوي  همچنین  و  قرارگیري  موقعیت  بر  بنا   ،
  ها خانه  نیا  تیموقع  کهاند  ی شدهبررس  خانه  هشتها،  خانه

پژوهش،  مطالعۀ  .  است  شدهمشخص    2  شکل  در این  اولیه 
هاي این محله بوده است؛  تعداد بیشتري از خانه دربردارندة  

این رو تر مطالعه و مستندسازي  دقیق  طوربههایی  نمونه   از 
و    دارند از نظر اندازه شباهت کمتري با یکدیگر    اوالًشدند که  

هاي محله  شخصیت کلی خانهکنندة فیتعرثانیاً در کنار هم 
 هستند.
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 یمصل ۀمحلدر  شدهیبررس يهاخانه تیموقع .2 لکش
 برزك شهر يهاد طرح  اساس بر  نگارندگان،: نبعم

 

 زاده اکبر رحیم خانۀ حاج علی 
ی  کرانۀ شمال  در  و  قلعه  تپهی  دامنۀ غرب  در  زادهم یرحخانۀ  
 وی  اصل  گذر  به  شمال  از  خانه. این است  مستقری  محلۀ مصل

  گذرشود.  می  متصلی  خاک  معبر  به  غرب  و  شرق   و  جنوب  از
ي  هاابانیخ  جمله  از،  داردی  جنوب  -ی  شمالی  جهت  کهی  اصل

پهلو باالخانۀ    ازی  بخش  آن  ساختي  براو    استي  دورة 
 در  واقع  معبر.  است  شده  ب یتخرآن    مجاور  باغ  و  زادهم یرح

جدارة    در ي  گرید ي  هاخانه  و   رود یم  تپه  سمت  به  خانه  شرِق
ي فضا  به  و  استی  خصوصی  غرب  معبر.  دارند  قرار  معبر  نیا

  خانه ی  کنون  شکل.  شودیم ی  منته  خانه  دوم  تراز  داالن  و  باز
ی  شمالي  ورود).  1(جدول    داردي  ورود  کی  معبر  چهار  هر  به

،  لهیطو  با ی  نینشهم  سبببهی،  شرقي  ورود  و  نیتریاصل
هستند.  ورود  نیتریفرع  ورود  دري   مراتب سلسه  ها ي همۀ 

 تردهیچیپ ی  جنوب  داالنشود.  می  مشاهدهي  ورود  -  داالن
همچنین  داردي  شتریبی  دگیکش  و  است  در  نیرنشیپ   دو. 
 احداث  از  ش یپ   است  ممکن.  شودیم   ده ید   آنورودي    کنار

این  ابانیخ ی  دانیمی  بررس.  باشد  بوده  خانهی  اصلي  ورود، 
  بوده   آنی  غرب  داالن  و   اتاق  خانه یۀ  هستۀ اول،  دهدیم  نشان
ی  کنون  شکل   به  خانه   جیتدربه  و   زمان   گذشت   با   سپس   و  است

ی  نحوة دسترس  و  فضاها  ارتباطی  چگونگ.  است  شده  کینزد
.  استی جیتدر رشد  نیاي ا یگوي حد تا  ها اتاق  از هرکدام  به
 اطراف،  دیدرآی  کنون  شکل  به  فضاها ۀ  مجموع   نکهیا  از  شیپ 

یورود  داالن  و  اتاق تک   هر   با.  است  داشته  قرار  7ورتي 
 شدة خانهساخته  بخش  مساحت  به  ورتی  ازی  قسمت،  گسترش

  گر ید  به   که  ماندهی  باق  لهیطو   کتنها ی  ت یدرنهاو    شده   افزوده
 . است متصل خانهي فضاها
ی  ارتفاع   تراز،  تپه  بیشي  رو  خانه ي  ریگیجادلیل  به
  دو   توانیمی  کلي  بنددسته   کی  در  اما،  است  مختلف  فضاها

  اختالف   با  هرکدام  که  کردیی  شناسا  خانه  در  را  عمده  تراز
  را  بناي ترازها ازی کی متر 5/1 حدودي روادار و سطح ارتفاع
ي  هااتاق   و  اطیح  شامل  اولی  ارتفاع   تراز.  دهند یم  شکل

  از   شی بی  انیم اطیح  ن یا  دی آیم  نظر   به  که  است  آن  رامونیپ 
  هم   نحوة کنار  حاصل،  باشد  دهندهشکل  وی  اصلي  فضا  آنکه
نحوة  از  متأثر آن  شکلدلیل    نیهم به؛  هاستاتاق ي  ریقرارگ

.  ندارد  زیني  اباغچه   البته  و   هاستاتاق یی  فضای  دهسازمان
  نه،  خانه  نیا  در   اطیح  که  گرفت  جهینتي  حد  تا   توانیم

  در .  است  بوده  میتقس  و  عبوري  برایی  جا  بلکهی،  اصلي  فضا
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 برزك شهر يهاد طرح  اساس بر  نگارندگان،: نبعم

 

 زاده اکبر رحیم خانۀ حاج علی 
ی  کرانۀ شمال  در  و  قلعه  تپهی  دامنۀ غرب  در  زادهم یرحخانۀ  
 وی  اصل  گذر  به  شمال  از  خانه. این است  مستقری  محلۀ مصل

  گذرشود.  می  متصلی  خاک  معبر  به  غرب  و  شرق   و  جنوب  از
ي  هاابانیخ  جمله  از،  داردی  جنوب  -ی  شمالی  جهت  کهی  اصل

پهلو باالخانۀ    ازی  بخش  آن  ساختي  براو    استي  دورة 
 در  واقع  معبر.  است  شده  ب یتخرآن    مجاور  باغ  و  زادهم یرح

جدارة    در ي  گرید ي  هاخانه  و   رود یم  تپه  سمت  به  خانه  شرِق
ي فضا  به  و  استی  خصوصی  غرب  معبر.  دارند  قرار  معبر  نیا

  خانه ی  کنون  شکل.  شودیم ی  منته  خانه  دوم  تراز  داالن  و  باز
ی  شمالي  ورود).  1(جدول    داردي  ورود  کی  معبر  چهار  هر  به

،  لهیطو  با ی  نینشهم  سبببهی،  شرقي  ورود  و  نیتریاصل
هستند.  ورود  نیتریفرع  ورود  دري   مراتب سلسه  ها ي همۀ 

 تردهیچیپ ی  جنوب  داالنشود.  می  مشاهدهي  ورود  -  داالن
همچنین  داردي  شتریبی  دگیکش  و  است  در  نیرنشیپ   دو. 
 احداث  از  ش یپ   است  ممکن.  شودیم   ده ید   آنورودي    کنار

این  ابانیخ ی  دانیمی  بررس.  باشد  بوده  خانهی  اصلي  ورود، 
  بوده   آنی  غرب  داالن  و   اتاق  خانه یۀ  هستۀ اول،  دهدیم  نشان
ی  کنون  شکل   به  خانه   جیتدربه  و   زمان   گذشت   با   سپس   و  است

ی  نحوة دسترس  و  فضاها  ارتباطی  چگونگ.  است  شده  کینزد
.  استی جیتدر رشد  نیاي ا یگوي حد تا  ها اتاق  از هرکدام  به
 اطراف،  دیدرآی  کنون  شکل  به  فضاها ۀ  مجموع   نکهیا  از  شیپ 

یورود  داالن  و  اتاق تک   هر   با.  است  داشته  قرار  7ورتي 
 شدة خانهساخته  بخش  مساحت  به  ورتی  ازی  قسمت،  گسترش

  گر ید  به   که  ماندهی  باق  لهیطو   کتنها ی  ت یدرنهاو    شده   افزوده
 . است متصل خانهي فضاها
ی  ارتفاع   تراز،  تپه  بیشي  رو  خانه ي  ریگیجادلیل  به
  دو   توانیمی  کلي  بنددسته   کی  در  اما،  است  مختلف  فضاها

  اختالف   با  هرکدام  که  کردیی  شناسا  خانه  در  را  عمده  تراز
  را  بناي ترازها ازی کی متر 5/1 حدودي روادار و سطح ارتفاع
ي  هااتاق   و  اطیح  شامل  اولی  ارتفاع   تراز.  دهند یم  شکل

  از   شی بی  انیم اطیح  ن یا  دی آیم  نظر   به  که  است  آن  رامونیپ 
  هم   نحوة کنار  حاصل،  باشد  دهندهشکل  وی  اصلي  فضا  آنکه
نحوة  از  متأثر آن  شکلدلیل    نیهم به؛  هاستاتاق ي  ریقرارگ

.  ندارد  زیني  اباغچه   البته  و   هاستاتاق یی  فضای  دهسازمان
  نه،  خانه  نیا  در   اطیح  که  گرفت  جهینتي  حد  تا   توانیم

  در .  است  بوده  میتقس  و  عبوري  برایی  جا  بلکهی،  اصلي  فضا
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 گرچه .  دارد  قرار  خانواده  منینشی  اصلي  فضاها،  تراز  نیا
  از   هرکدام،  ستین  آن  غالب  عملکرد کنندة  انیب  اتاق  هر  کالبد 
،  باالخانه؛ یعنی  شودیم  خوانده  مخصوصشي  کاربر  به  هااتاق 

 را   آن  نام   اتاق   ابعاد  و  شکلاینکه    ا، یآشپزخانهو  خانه  فقالیبا
 تراز اط یح از. بزرگ اتاق و کوچک  اتاق: است کرده مشخص

دلیل  شودیمی  منته  لهیطو  بهی  انیم  داالن  کی  اول   نیا. 
  در  هادام  بهی  سرکش  امکان  وی  دسترس  سهولت،  اندكۀ  فاصل
 خانه ی  جیتدر  گسترش  نکهیا  ضمن.  است  روزشبانه   طول

  له یطوی  عن؛ ی است  شده   هااتاق میان    لهیطوي  ریقرارگسبب  
ی  ستیزي  فضا  از  فاصله  با،  هااتاق   ساخت  از  شیپ ،  حصار  و

  به  فاصله   ن یا  خانه  گسترش  از  بعد  اما ،  اندداشته   قرار
، لهیطو  شرق   سمت  در.  است  شده  کوتاه  داالن  کی  کردنیط

.  شودیمی  منته  اتاق   دو  به  که  دارد  قرار  خانهی  شرق  داالن
  با   خانه  گسترش.  هستند  خانه  راتییتغ  نیآخر  از  هااتاق   نیا

مستق  خانواده  شدنبزرگ   و  فرزندان  ازدواج . دارد  میرابطۀ 
 خانه  و شودیم  ساختهی  سقف  نوپا  و  خانوادة کوچک  هري  برا
ي  عملکردها  مراتب  به  دیجدي  هااتاق .  کندیم  رشد  درون  از
یی  جا،  شتیمع  و  ستیزي  فضا:  شوند یم  شامل  راي  شتریب

(قالر  دا  برپاکردن  و  دنیخوابي  برا  Rahimzadehی 

Barzoki, 2019.( 
  قابل ی  جنوب  وی  غرب  جبهه  دو   از  دوم کهی  ارتفاع تراز  

  د ی شا.  شودیمی  تلقی  خصوصمهینیی  فضا،  استی  دسترس
  حاصل   رایز؛  مییبگو  اطیح  آنی  انی مي  فضا  به  میبتوان
،  آنهاستونددهندة  یپ ی  طرف  از  و   رامونیپ ي  هااتاق ی  نینشهم
 ازبیشتر    فضا   نیای  ارتباط  نقش .  شودینم  خوانده  اطیح  اما
دلیل  است  کم ی  تراز  اطیح این  به    گذر   به   واسطهیب  که؛ 

 کهی،  جنوب  داالن  قیطر  از   نیهمچن  و  است  متصلی  شمال
،  است  بوده ی  غرب یۀ  همسا  و  زادهمیخانۀ رح  نیب  مشاعی داالن

یی  فضای  دهسازمان  نیاشود.  می  متصلی  جنوب  معبر  به
خانۀ  این    وجود  با.  دهدیم  دوم  تراز  بهی  خصوصمه ینی  تیفیک

  ها اتاق   از  متشکلو    گسترده  ايه مجموع ن  توایم  را  زادهم یرح
  بازي فضاها و  ها واسطۀ داالنبه که  دانست متعدد ي  فضاها  و

ااندشده  متصل  هم  به سازمان  گرچه.    فضاها ی  دهنحوة 
ي  امجموعه   جهیدرنت؛  دارد  انطباق   تپه  بیش  بر،  است  دهیچیپ 

یی  نواهم  در،  است  درآمده  شکل  ن یا  به  زمان  گذر   در  که
 .دارد قرار خودپیرامون  طیمح و  تپه ساختار بای مطلوب

 
 زادهم ی. پالن و برش خانه رح1 جدول
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 ی کوهسال ۀ  خان 
 است   قلعهه  تپ   جنوب  در  بستبن ي  معبر  ارهاجنکوچۀ  

  مسجد   درِ  وی  محلۀ مصل  دو  انیم  مرز  و  ال یآو  باغ  شمال  در  که
  ک ی  و   ها خانه  از  متشکلي  امجموعه   کوچه  نیا.  دارد  قرار
  حاصل   شدهساختهي  فضاها).  2(جدول    استی  انیم  بازي  فضا

 

ی  غرب  وی  شمالۀ  جبه  دو  در  که  است  خانه  سهی  نینشهم
 که  ستي اطور  ها خانهي  ریگجهت.  اندگرفته  قرار  بازي  فضا

  ها خانهدلیل    نیهم  به؛  درهي  سو  به   رو  و   دارند   تپه  به  پشت
ی  ان یم  باز ي  فضاب  جنو  در.  دارندی  شرق  ا ی یجنوبي  رینورگ

 معبر  از  را  محوطه  که  است  شده   دهیکشی  خشتي  وارید
،  جبهۀ شرق   در.  دهد یم  زیتم  اطرافي  هاباغ  و   دستنییپا

  ها خانه  به  وابستهي  فضاها  گر ید.  دارد  قرار  هادام ي  براي  حصار
ی،  بهداشت  س یسرو  جمله  از اند؛  گرفته  جاي  محوطه  نیهم  در

  س یسرو  مانند  فضاها  ازی  بعضی.  مرغدان  و   حصار،  آب  منبع
). Tavakoli, 2019(  است  مشترك  خانه  سه  نیبی  بهداشت

 .8شودمی  مشاهده  زین  برزك  ازي  گرید  نقاطِ  در  اشتراك  نیا
  از  کهساخته شده است    خانۀ مستقل   سه  رها انجۀ  کوچ  در

  خانه   هر.  مشابهندي  حدود  تایی  فضای  دهسازمان  نظر
  اول   اشکوب  در  سرتنور  ای  نینشزمستان   اتاق   کی  از  متشکل

  در .  است  دوم  اشکوب  در  باالخانه  ای  نینشتابستان  اتاق   کی  و

  در   ک ی  با  تنها  سرتنور  - ی  کوهسال خانۀ    -  شدهنمونۀ برداشت 
  ن یا  که  نداردي  گرید  شیگشا  و  شودیم  متصل  محوطه  به

  به .  است  گرفته  صورتی  میاقل  مالحظات  به  توجه  با   مورد
  ه یتهوي  برا  محوطه  به  جبهۀ رو  در  باالخانه  اتاق،  بیترت  نیهم

کرد   عبورتوان از آنها  نمی  که  داردی  چوب  در  سهي  رینورگ  و
  و  نینشزمستاني  هایگشودگ  تفاوت.  دارند  پنجره  نقش  و

 شامل  دوم  اشکوب.  است  ابعادشان  و  تعداد  در  نینشتابستان
 ز ین  مطبخ  عنوانبه  داالن  از.  است  باالخانه  و  داالن  کی

ۀ کوچي  هاخانه  ساختي  الگو  درواقع.  شودیم  استفاده
ی  کوهستانمنطقۀ    در  جیراي الگوها  نیترساده  ازی  ک ی  رهاانج

و  محوطه  نیا  به  آنچه.  است  برزك ،  دهدیم ي  اژهیجلوة 
 اعتبار  به  که  هاستخانهی  نینشهمی  چگونگ  و  تیموقع

  اي همجموع   را  نجارهاۀ  کوچ  توانیم ،  نشانیب  کوچک  دانگاه یم
 . دی نامی اشتراک اطیح با   هاخانه  ازي امجموعه ا ی یمسکون
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 گرچه .  دارد  قرار  خانواده  منینشی  اصلي  فضاها،  تراز  نیا
  از   هرکدام،  ستین  آن  غالب  عملکرد کنندة  انیب  اتاق  هر  کالبد 
،  باالخانه؛ یعنی  شودیم  خوانده  مخصوصشي  کاربر  به  هااتاق 

 را   آن  نام   اتاق   ابعاد  و  شکلاینکه    ا، یآشپزخانهو  خانه  فقالیبا
 تراز اط یح از. بزرگ اتاق و کوچک  اتاق: است کرده مشخص

دلیل  شودیمی  منته  لهیطو  بهی  انیم  داالن  کی  اول   نیا. 
  در  هادام  بهی  سرکش  امکان  وی  دسترس  سهولت،  اندكۀ  فاصل
 خانه ی  جیتدر  گسترش  نکهیا  ضمن.  است  روزشبانه   طول

  له یطوی  عن؛ ی است  شده   هااتاق میان    لهیطوي  ریقرارگسبب  
ی  ستیزي  فضا  از  فاصله  با،  هااتاق   ساخت  از  شیپ ،  حصار  و

  به  فاصله   ن یا  خانه  گسترش  از  بعد  اما ،  اندداشته   قرار
، لهیطو  شرق   سمت  در.  است  شده  کوتاه  داالن  کی  کردنیط

.  شودیمی  منته  اتاق   دو  به  که  دارد  قرار  خانهی  شرق  داالن
  با   خانه  گسترش.  هستند  خانه  راتییتغ  نیآخر  از  هااتاق   نیا

مستق  خانواده  شدنبزرگ   و  فرزندان  ازدواج . دارد  میرابطۀ 
 خانه  و شودیم  ساختهی  سقف  نوپا  و  خانوادة کوچک  هري  برا
ي  عملکردها  مراتب  به  دیجدي  هااتاق .  کندیم  رشد  درون  از
یی  جا،  شتیمع  و  ستیزي  فضا:  شوند یم  شامل  راي  شتریب

(قالر  دا  برپاکردن  و  دنیخوابي  برا  Rahimzadehی 

Barzoki, 2019.( 
  قابل ی  جنوب  وی  غرب  جبهه  دو   از  دوم کهی  ارتفاع تراز  

  د ی شا.  شودیمی  تلقی  خصوصمهینیی  فضا،  استی  دسترس
  حاصل   رایز؛  مییبگو  اطیح  آنی  انی مي  فضا  به  میبتوان
،  آنهاستونددهندة  یپ ی  طرف  از  و   رامونیپ ي  هااتاق ی  نینشهم
 ازبیشتر    فضا   نیای  ارتباط  نقش .  شودینم  خوانده  اطیح  اما
دلیل  است  کم ی  تراز  اطیح این  به    گذر   به   واسطهیب  که؛ 

 کهی،  جنوب  داالن  قیطر  از   نیهمچن  و  است  متصلی  شمال
،  است  بوده ی  غرب یۀ  همسا  و  زادهمیخانۀ رح  نیب  مشاعی داالن

یی  فضای  دهسازمان  نیاشود.  می  متصلی  جنوب  معبر  به
خانۀ  این    وجود  با.  دهدیم  دوم  تراز  بهی  خصوصمه ینی  تیفیک

  ها اتاق   از  متشکلو    گسترده  ايه مجموع ن  توایم  را  زادهم یرح
  بازي فضاها و  ها واسطۀ داالنبه که  دانست متعدد ي  فضاها  و

ااندشده  متصل  هم  به سازمان  گرچه.    فضاها ی  دهنحوة 
ي  امجموعه   جهیدرنت؛  دارد  انطباق   تپه  بیش  بر،  است  دهیچیپ 

یی  نواهم  در،  است  درآمده  شکل  ن یا  به  زمان  گذر   در  که
 .دارد قرار خودپیرامون  طیمح و  تپه ساختار بای مطلوب

 
 زادهم ی. پالن و برش خانه رح1 جدول
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 : نگارندگانمنبع

 ی کوهسال ۀ  خان 
 است   قلعهه  تپ   جنوب  در  بستبن ي  معبر  ارهاجنکوچۀ  

  مسجد   درِ  وی  محلۀ مصل  دو  انیم  مرز  و  ال یآو  باغ  شمال  در  که
  ک ی  و   ها خانه  از  متشکلي  امجموعه   کوچه  نیا.  دارد  قرار
  حاصل   شدهساختهي  فضاها).  2(جدول    استی  انیم  بازي  فضا

 

ی  غرب  وی  شمالۀ  جبه  دو  در  که  است  خانه  سهی  نینشهم
 که  ستي اطور  ها خانهي  ریگجهت.  اندگرفته  قرار  بازي  فضا

  ها خانهدلیل    نیهم  به؛  درهي  سو  به   رو  و   دارند   تپه  به  پشت
ی  ان یم  باز ي  فضاب  جنو  در.  دارندی  شرق  ا ی یجنوبي  رینورگ

 معبر  از  را  محوطه  که  است  شده   دهیکشی  خشتي  وارید
،  جبهۀ شرق   در.  دهد یم  زیتم  اطرافي  هاباغ  و   دستنییپا

  ها خانه  به  وابستهي  فضاها  گر ید.  دارد  قرار  هادام ي  براي  حصار
ی،  بهداشت  س یسرو  جمله  از اند؛  گرفته  جاي  محوطه  نیهم  در

  س یسرو  مانند  فضاها  ازی  بعضی.  مرغدان  و   حصار،  آب  منبع
). Tavakoli, 2019(  است  مشترك  خانه  سه  نیبی  بهداشت

 .8شودمی  مشاهده  زین  برزك  ازي  گرید  نقاطِ  در  اشتراك  نیا
  از  کهساخته شده است    خانۀ مستقل   سه  رها انجۀ  کوچ  در

  خانه   هر.  مشابهندي  حدود  تایی  فضای  دهسازمان  نظر
  اول   اشکوب  در  سرتنور  ای  نینشزمستان   اتاق   کی  از  متشکل

  در .  است  دوم  اشکوب  در  باالخانه  ای  نینشتابستان  اتاق   کی  و

  در   ک ی  با  تنها  سرتنور  - ی  کوهسال خانۀ    -  شدهنمونۀ برداشت 
  ن یا  که  نداردي  گرید  شیگشا  و  شودیم  متصل  محوطه  به

  به .  است  گرفته  صورتی  میاقل  مالحظات  به  توجه  با   مورد
  ه یتهوي  برا  محوطه  به  جبهۀ رو  در  باالخانه  اتاق،  بیترت  نیهم

کرد   عبورتوان از آنها  نمی  که  داردی  چوب  در  سهي  رینورگ  و
  و  نینشزمستاني  هایگشودگ  تفاوت.  دارند  پنجره  نقش  و

 شامل  دوم  اشکوب.  است  ابعادشان  و  تعداد  در  نینشتابستان
 ز ین  مطبخ  عنوانبه  داالن  از.  است  باالخانه  و  داالن  کی

ۀ کوچي  هاخانه  ساختي  الگو  درواقع.  شودیم  استفاده
ی  کوهستانمنطقۀ    در  جیراي الگوها  نیترساده  ازی  ک ی  رهاانج

و  محوطه  نیا  به  آنچه.  است  برزك ،  دهدیم ي  اژهیجلوة 
 اعتبار  به  که  هاستخانهی  نینشهمی  چگونگ  و  تیموقع

  اي همجموع   را  نجارهاۀ  کوچ  توانیم ،  نشانیب  کوچک  دانگاه یم
 . دی نامی اشتراک اطیح با   هاخانه  ازي امجموعه ا ی یمسکون
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 ي آقا رضا موسو حاج   ۀ خان 
معروف به    يادر دامنۀ تپه قلعه و در کوچه   يموسو  خانۀ

ن  »آقا رضاحاج« از دو  و   یشمال  مۀیقرار گرفته است. خانه 
معبر   لیتشک  یجنوب و  است  م  يشده  دو بخش   نیا  انیاز 

نکند یعبور م و جنوب   ی از جهت شمال شرق  یجنوب  ۀمی. 
  ب یاز آنها تخر  ی کیاست که    گریدو خانۀ د  یگ یدر همسا  یغرب

باغ    کیدر مجاورت    زین  ی شده است. از جهت جنوب شرق
کامل در ارتباط با معبر است.   طوربه  بنا  یشمال  مۀیاست. ن

،  رودیم  شمار  به  برزك  در  مهم ي  هاخانه  از  که  کاردانۀ  خان
ی  نیزم  در  رضا  آقاحاجۀ  خان.  دارد  قرار  خانه  نیای  گیهمسا  در
  دو   در  و  مترمربع  117ي  ربنا یز  با   مترمربع  71  مساحت  به

ي راستا  در   خانهی  اصلی  دگ یکش.  است  شده  ساخته  اشکوب
  از   شد  گفته  طورکههمان  و  استی  غرب  جنوب  -ی  شرق  شمال

  قرار  معبر  طرف  دو  در  کهاست    شده  لیتشکمجزا  مۀ  ین  دو
  گر یکدی  از  جدا  همکف  اشکوب  در  بخش  دو   نیا.  دارند

(جدول    شوندیم  متصل  هم  به  اول  اشکوب  دری  ول،  هستند
ي چهاردر  خانه و مهمان  و اتاق ،  داالن  شامل ی  جنوبۀ  مین).  3

،  وانیا،  باالخانه،  اتاق ،  داالني  فضاها  زینی  شمال ۀ  مین  در.  است
  خانه ی  اصل  بخش  گفت  توانیم.  دارند  قرار  لهیطو  و  سرسا
ی  مختلفي  کارکردها  که  بناستی  شمالۀ  مین  در  واقع  اتاق 

 دری  وانیادارد.    قرار  لهیطو و  داالن  مجاورت  در  و  است  داشته
.  رود یم  شمار  به  خانه  بازمهینفضاي    که  است  اول  اشکوب

  کهي  معبر  وی  جنوبی و  شمال ۀ  مین  دو   به  خانه  شدنمیتقس
  در  خانه  ازی  خاص  نوع  جادیا  سبب،  دارد  قرار  دو  نیا  انیم

  از  هرکدام.  میشویم  مواجه  آن  با  کمتر  که  است  شده  برزك
 برزك  در  منفردي  اخانه  عنوانبه  توانندیم   مهین  دو   نیا

 به را بخش  دو نیا سرساي موسوۀ خان در اما، شوند شناخته
 است.بدون سکنه خانه   حاضر حال . درکندیم متصل  هم
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 کاردان   خانم ۀ  خان 
  آقا حاج  کوچهي  ابتدا  در  و  قلعه  دامنۀ تپه  درخانۀ کاردان  

  بنا ی  شرق  و ی  جنوبی،  شمالي  هاجبهه.  است  گرفته  قرار  رضا
ی  کینزد  در ی  محلۀ مصل  مسجد  نیهمچنبا معبر مرتبط است.  

  با   شکلل یمستط  باًیتقری  نیزم  در  خانه.  دارد  قرار  خانه
.  است  شده  ساخته  اشکوب  دو  در  مترمربع   200  مساحت

ی اصلي  راستا  و  مترمربع  400شده  ساختهي  هابخشي  ربنایز
  دو   از  خانهی  کنون  تیوضع  در.  استی  جنوب  -   یشمال  خانه

 سمت  ک ی  در   بخش   دو   هر  که   است  شده   ل یتشک  مجزا  بخش
  و   ندارندی  دسترس  گریکدی   به  داخل  از  اما،  دارند  قرار  کوچه

(جدول    شوندیم  مرتبط  هم  بهی  عموم  معبر  قیطر  از  تنها
مانند  خدمات ي  فضاها   شاملی  شمال   بخش).  4 ي،  انباری 

 بخش  در.  است  لهیطوی از قبیل  شتیمع  وی  بهداشت  سیسرو
مانند  دارد  قراری  زندگ ي  برایی  فضاها   زینی  جنوب ،  اتاق ؛ 
  قیطر  از  باال   اشکوب  در  بخش  دو   نیا.  پستو  خانه وفقالیبا

ۀ مین  در  و   اول  اشکوب  در.  شوندیم  متصل  گر یکدی  بهی  وانیا
 معبر  قیطر  از  آني  ورود  که  دارد  قراري  اباالخانه، بنای  جنوب
  وجود یی ها پلهی  شمالۀ مین  داالن در  نیهمچن. استی جنوب
 اول  اشکوبی  شمالۀ  مین.  دنرسیم  اول  اشکوب  به  که  دارد

.  دارد  نام«سردخانه»    که  استی  اتاق  و   باالخانه  کی  شامل   زین

  به ی  وانیاۀ  لیوسبهی  جنوب  و ی  شمالۀ  مین  دو ،  اول  اشکوب  در
ۀ  مین  توانیم  را  خانه  قلب  وی  اصل  بخش.  شوند یم  مرتبط  هم

  اتاق،  داالن  کی  از  متشکلکه    دانست  همکف  اشکوبی  جنوب
 را  خود  کارکرد  خانه اکنونفقالیبا  البتهاست؛  خانه  فقالیبا  و
 .است داده دست از

 در.  استی  چوبي  رهای ت  از  اشکوب  دو  هر  سقفِسازة  
 سنگ ي  متر  5/1ی  بیتقر  ارتفاع  تا  همکف  اشکوبي  وارهاید
 همکف  اشکوبي  بازشوها.  است  شده   استفاده   خشتسپس    و

.  بناستی  جنوب  وی  شمالي  هاداالن  بهي  ورود  در  دو  شامل
ي مساو  فواصل  با  زین  متریسانت  30×  30  ابعاد  با  پنجره  سه
 اشکوب  در  اما ،  اندگرفته  قراری  اصل  اتاق  کف  از  5/1  ارتفاع  در

.  شوندیم  گشوده  معبر  سمت  به  شتریب  ابعاد   با   بازشوها  اول
  ده یرس  ثبت  بهی  مل  آثار  فهرست در  1384  سال  در  خانه  نیا

ي  زفضاهایر  که  استیی  هاخانه  جزء  کاردانۀ  خان.  است
  ل یدلهمین    به  و  هستند  متنوع  اریبس  آندهندة  ل یتشک

  درضمن .  است  شتریب  هاخانه  گری داز    آني  ربنایز  مساحت
  مشاهده   گری دي  هاخانه  ازي  اریبس  در  خانهی  خط  ساختار

 ازي  ادیز  تعدادة  ندینما  تواندیم  زین  نظر  نیا  از  و  شودیم
 . باشد محله نیا گری دي هاخانه
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معروف به    يادر دامنۀ تپه قلعه و در کوچه   يموسو  خانۀ
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  قرار  معبر  طرف  دو  در  کهاست    شده  لیتشکمجزا  مۀ  ین  دو
  گر یکدی  از  جدا  همکف  اشکوب  در  بخش  دو   نیا.  دارند

(جدول    شوندیم  متصل  هم  به  اول  اشکوب  دری  ول،  هستند
ي چهاردر  خانه و مهمان  و اتاق ،  داالن  شامل ی  جنوبۀ  مین).  3

،  وانیا،  باالخانه،  اتاق ،  داالني  فضاها  زینی  شمال ۀ  مین  در.  است
  خانه ی  اصل  بخش  گفت  توانیم.  دارند  قرار  لهیطو  و  سرسا
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 ي ر ی ش   خانم ۀ  خان 
مصل  دري  ریشخانۀ   ي  جا  قلعه  تپهیۀ  حاش  وی  محلۀ 

  در .  ابد ییم  راه  معبر  به  خودی  جنوب  سمت  از  و  است  رفتهگ
  ساختهي  گرید ي  هاخانه  بنای  شمال  و ی  غربی،  شرقي  هاجبهه 
  در  خانه. است خانه نیای ک ینزد  در زین کاردانۀ  خان. اندشده

 قسمت   مساحت  وقرار دارد    مترمربع  41  مساحت  بهی  نیزم
ی  دهسازمان   اشکوب  دو  در  که  است  مترمربع  83  شدهساخته 

  شمال   جهت  در  خانهی  اصلي  راستا).  5(جدول    است  شده
ي  فضاها  مقابلش ن  وایا  و  اتاق   ک . یاستی  شرق  جنوب  -   یغرب

ی  وانیا  و   اتاق  نیهمچن.  دهندیم  لیتشک  را  همکف  اشکوب
  اشکوب  در  شدهساخته  اتاق .  دارند   قرار  اول  اشکوب  در  زین

  ق یطر  از  اول  اشکوب  بهی  دسترس.  نامندیم   باالخانه  را  اول
پذیر بوده است.  روي کوچه ساخته بودند امکان  کهیی  سرسا

  مقابل   و  معبر  گریدي  سو  دررسیدند،  می  سرسا  به  کهیی  هاپله
  ب یتخر  هاپله   و  سرسا  حاضر  حال  در.  اندداشته   قرار  خانه
 لیدل  نیهم  به؛  استی  باق   هاپله  ازي  آثار  تنها   و  اندشده

ی  اصل  بخش.  نشد  سریم  عناصر  نیاي  مستندساز  و  برداشت
  با   مقابلش  وانی ااز طریق    که   است  همکف  اشکوب  اتاق   خانه
 شودیم  محسوب  خانه  بازمه یني  فضا  وانیا.  دارد  ارتباط  معبر

 آن  بهی  محل  شیگو  در  که  دارد  قراری  اجاق  آنوارة  ید  در  و
ی  فعل  تیوضع  در  خانه).  Kardan, 2019(  ندیگویم«کَلَک»  

ی  بررس  پژوهش  در  کهیی  هاخانه   انیم  از.  است  سکنه  بدون
 جهت نیا از و داشته را مساحت نیکمترنمونه  نیااند، شده
 .است مالحظهقابل

 
 ي ری. پالن و برش خانه ش5 جدول

  

 باالخانه  - 3ایوان  -2اتاق  -1
 : نگارندگانمنبع

 ان ی خ ی ش ی  عل ۀ استاد  خان 
.  دارد  قراری  محلۀ مصل  دری  باغکوچه  درخانۀ شیخیان  

 است  ده یکش  بنای  غرب  وی  جنوبی،  شمالي  هاجبهه   دري  معبر
  خانه .  است  مجاورت  در  گریدي  اخانه  با   زین  شرق   جهت  از  و

  297ي  ربنایز  با   و  مترمربع  219  مساحت   بهی  نیزم  در
 است  شده  ساخته  مختلفی  ارتفاع   سطح   دو  در  مترمربع

ی  غرب   -ی  شرق  جهت  در  زمان  مروربه  خانه  نیا).  6(جدول  
ی،  غرب   وی  شرق  بخش  دوی  فعل   تیوضع  در  و  است  افتهی  امتداد
 اشکوب دو در خانهی غربۀ مین. دهندیم شکل را خانه کالبدِ

  همکف   اشکوببنا بر توصیف ساکنان    که  است  شده  ساخته
و    انبارکاه،  داالن،  سرتنور،  اتاق   شامل ،  خانه  هیاولۀ  هست  آن

 

  اول  اشکوب  در).  Ghasemi, 2019است (  بوده حیاط یا باغچه  
 خانه قرارمهمان  و   پستو،  باالخانه،  وانیا،  داالن  زین  مهین  نیا

  شامل   و  شده  ساخته  اشکوب  کی  در  بنا ی  شرقۀ  مین.  دارند
 در.  است  حمام  وی  بهداشت  سیسرو،  مطبخ،  باالخانه،  داالن
  و   شودیم  انجام  اول  اشکوب  در   ها تیفعال  شتریب  حاضر  حال

 در  موجودي  هااتاق .  است  شده  متروك  همکف  اشکوب
شکل    را  خانه  قلب  وی  اصل  بخشو در نیمۀ غربی،    اول  اشکوب

  که   است  خانه   بازمهیني  فضا   اول  اشکوب  وانیا.  دهندیم
دارد. موضوع   قرار  معبر  با  میمستق  ارتباط  در  و   پناهجان  بدون
  زمان   طول  در  آن  گسترش  و  رشد  انیخیشۀ  خان  درتوجه  قابل
  و   لیاصي  هاقسمت  صی تشخ  اکنون  کهي  اگونهبه؛  است
 که  داشت  توجه  دی با  اما است،  دشوار  گری کدی  از  خانه  دیجد

ی  فرهنگطبیعی و    بستر  بای  نسبی  هماهنگ  در  توسعۀ خانه
 .استصورت گرفته 

 
 ان یخیش ۀ. پالن و برش خان6 جدول

 

   
 
 

 
 
 
 
 
 

 مطبخ  -12بهداشتی  سرویس  -11حمام  - 10خانه مهمان -9ایوان  -8باالخانه  -7پستو  - 6حیاط  -5داالن  -4کاه انبار  - 3سرتنور  -2اتاق  -1
 : نگارندگانمنبع

 ی خانۀ محمد روحان
شمال  دری  روحانخانۀ   مصلی  کرانۀ    شمال  دری،  محلۀ 

ي محوطۀ باالي  ورودی  اصل  پلکان  کنار  در  و  قلعه  تپهی  غرب
ي برا  صحنه  کی  محوطه  نیا  در ).  5شکل  (  دارد  قرار  تپه
 شده  ساخته  شهر  مردم  تجمع  وی  فرهنگ ي  هابرنامهي  اجرا 

که  تپه  بیش  و  دارد  قراری  روحانۀ  خان  مجاورت  در  است 
  لیمستط شکل به ی نیزم در  خانه. است مردم حضور گاه یجا
  120ي  ربنایز  با  و  مترمربع  390ی  بیتقر  مساحت  به  و

  خانه  نِیزمی دگ یکش). 7(جدول  است شده ساخته مترمربع

  نیا  بر   عمود  خانه ي  فضاها  که یدرحال؛  استی  جنوب  - ی  شمال
 از  خانهی  کنون  وضع.  دارندی  غرب  -  یشرقي  ریگجهت ،  راستا

  که  است  گرفته  شکلی  جنوب  و ی  شمال  بخش   دو  بیترک
 خانه ۀ  یاول  هستهکند.  مرتبط می  رابخش    دو  نیاي  اباغچه

  خود   سابق  وضع  در  که  دارد  قرار   نیزمی  جنوب  قسمت  در
  شده   بیتخر  آن  ازی  بخش زمان  گذر در  و   است   بوده  تربزرگ

 باغچه  ازی  بخش.  است  صیتشخقابل  باغچه  در  آني  ایبقا  که
 ,Rouhani(  است  رفته  ن یب  از  ابانیخ  ساختِ  اثر  در  زین
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  اول  اشکوب  در).  Ghasemi, 2019است (  بوده حیاط یا باغچه  
 خانه قرارمهمان  و   پستو،  باالخانه،  وانیا،  داالن  زین  مهین  نیا

  شامل   و  شده  ساخته  اشکوب  کی  در  بنا ی  شرقۀ  مین.  دارند
 در.  است  حمام  وی  بهداشت  سیسرو،  مطبخ،  باالخانه،  داالن
  و   شودیم  انجام  اول  اشکوب  در   ها تیفعال  شتریب  حاضر  حال

 در  موجودي  هااتاق .  است  شده  متروك  همکف  اشکوب
شکل    را  خانه  قلب  وی  اصل  بخشو در نیمۀ غربی،    اول  اشکوب

  که   است  خانه   بازمهیني  فضا   اول  اشکوب  وانیا.  دهندیم
دارد. موضوع   قرار  معبر  با  میمستق  ارتباط  در  و   پناهجان  بدون
  زمان   طول  در  آن  گسترش  و  رشد  انیخیشۀ  خان  درتوجه  قابل
  و   لیاصي  هاقسمت  صی تشخ  اکنون  کهي  اگونهبه؛  است
 که  داشت  توجه  دی با  اما است،  دشوار  گری کدی  از  خانه  دیجد

ی  فرهنگطبیعی و    بستر  بای  نسبی  هماهنگ  در  توسعۀ خانه
 .استصورت گرفته 

 
 ان یخیش ۀ. پالن و برش خان6 جدول
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 ی خانۀ محمد روحان
شمال  دری  روحانخانۀ   مصلی  کرانۀ    شمال  دری،  محلۀ 

ي محوطۀ باالي  ورودی  اصل  پلکان  کنار  در  و  قلعه  تپهی  غرب
ي برا  صحنه  کی  محوطه  نیا  در ).  5شکل  (  دارد  قرار  تپه
 شده  ساخته  شهر  مردم  تجمع  وی  فرهنگ ي  هابرنامهي  اجرا 

که  تپه  بیش  و  دارد  قراری  روحانۀ  خان  مجاورت  در  است 
  لیمستط شکل به ی نیزم در  خانه. است مردم حضور گاه یجا
  120ي  ربنایز  با  و  مترمربع  390ی  بیتقر  مساحت  به  و

  خانه  نِیزمی دگ یکش). 7(جدول  است شده ساخته مترمربع

  نیا  بر   عمود  خانه ي  فضاها  که یدرحال؛  استی  جنوب  - ی  شمال
 از  خانهی  کنون  وضع.  دارندی  غرب  -  یشرقي  ریگجهت ،  راستا

  که  است  گرفته  شکلی  جنوب  و ی  شمال  بخش   دو  بیترک
 خانه ۀ  یاول  هستهکند.  مرتبط می  رابخش    دو  نیاي  اباغچه

  خود   سابق  وضع  در  که  دارد  قرار   نیزمی  جنوب  قسمت  در
  شده   بیتخر  آن  ازی  بخش زمان  گذر در  و   است   بوده  تربزرگ

 باغچه  ازی  بخش.  است  صیتشخقابل  باغچه  در  آني  ایبقا  که
 ,Rouhani(  است  رفته  ن یب  از  ابانیخ  ساختِ  اثر  در  زین
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  ن یزم  شمال  در  و  است  نوسازاي  خانه  هیهستۀ ثانو).  2019
هستۀ    شدنمتروك  به  منجر  قسمت  نیا  ساخت.  دارد  قرار
  قدمت   وساخت  وة  یشدلیل  بهی  بررس  نیا  در.  است  شده  هیاول
 . است معطوف خانهی جنوب قسمت به ما توجه، شتریب

 اول  اشکوب:  اندشدهی  دهسازمان   اشکوب  دو  درفضاها  
،  استی  اصل  گذر  از  باالتر  متر   مین  حدود  و  باغچه  ارتفاع  هم

  قیطر  از  و   است  شده  ساخته  اول  اشکوبي  رو  بر  دوم  اشکوب
 که،  خانه نیشیپ ي  هايورود. دارند  راه هم  بهي ابسته پلکان
 قراری  غرب   وی  شرقۀ  جبه  در،  اند شده  مسدود  دو  هر  اکنون
 دوم   اشکوب  دری  اتاق  وارد  داالن  بدونی  شرقي  ورود.  دارند

تپه  با  میمستقطور  به  که  شودیم   بوده  تماس  در  محوطۀ 
  گذر   اکنون  که  داشته  راهي  معبر  و   باغ  بهی  غربي  ورود.  است
  بخش   بهی  دسترسي  برای  فعل   وضع   در.  است  شده ی  اصل

  در  که  کرد  عبوری  شمال  بخش ي  ورود  از  دیبا  خانهی  جنوب
ۀ  باغچ. دارد قراری  اصل گذر  مجاورت در  و باغچهی غربۀ جبه

  شودیم   جدا  گذر  ازی  بتن  وارید   کی  بای  روحان  خانهشدة  دهیبر
قسمت  با  وارید  نیاۀ  فاصل  که  متر  2  حدودی  جنوب  جدارة 

  گذر   با.  اندکرده  مسقف  9انگور  داربست  با  را  فاصله  نیا.  است
ي  فضا  از،  شودیم  گشوده  باغچه  به  بالفاصله  که   ي،ورود  از

  دو   با  خانهی  جنوب  بخش  در  و  میکنیم  عبور  داربست  نیریز
 داالنی.  جنوب  وی  شمال  داالن:  میشویم  مواجهي  مواز  داالن
ی بررس  و  است  آن  جنوب  در  که  دارد  راهی  اتاق   بهی  شمال

ی جبهۀ شمال  دري  گریدي  هااتاق   که  دهدیم  نشانی  دانیم
  اتاق  -  داالنی  توال  وی  خط  انتظام  نیا.  استقرار داشته    آن
ی سرتنور  جنوب  داالنشود. در  می  مشاهده  زین  هاخانه  گرید  در

اشکوب دوم   پلکانِ    به   داالني  انتها  پلکان.  اندگرفته  قرارو 
  به  و  است مسقف وانیا ازی بخشرسد. می  دوم اشکوب وانیا

.  شودیم خوانده سرسا ندارد سقف کهی  بخش و دارد راه اتاق 
 محصوالت  کردنخشک ي  برا  که  است  خانه  بازي  فضا  سرسا

  سرسا   از  گذر  با  خانه  نیا  ساکنان  عالوه به.  دارد  کاربردی  باغ
 اشکوب   در  لهیطو  نکهیا  علت.  اندداشته ی  دسترس  لهیطو  به

. است  دار تپهشیب   سطحي  رو  خانهي  ریگیجا،  دارد  قرار  باال
  شده   هیتعب  تپه  سمت  ازي  اجداگانه  درنیز    هادام  ورودي  برا

،  میکردانیبزاده  در شرح خانۀ رحیم  که  علتهمان  به.  است
کوتاه   شاهد   ز ین  خانه  نیا  در   و ی  ستیزي  فضابین    فاصلۀ 
،  اتاق  دو  از  متشکل  دوم   اشکوب  مجموع  در.  میهستی  شتیمع
 ). 7(جدول  است لهیطو و سرسا، وانیا کی

 
 ی . پالن و برش خانه روحان7 جدول

  
 

 له یطو  -8سرسا   - 7 وانیا   -6مهمانخانه  -5باالخانه  -4سرتنور  -3داالن -2اتاق  -
 : نگارندگانمنبع

 

 ی محب حاج عباس  خانۀ  
 غرب  شمال   در   و ی  محلۀ مصل ی  کرانۀ غرب   در ی  محب خانۀ  
 خانه.  شودی م   خوانده »  نرگنبد   تّل«  که   داردي  جا ی  تپۀ کوچک 

 به ی  شرق   جنوب ۀ  جبه   از  و ی  اصل  گذر   به ی  غرب  جبهۀ شمال  از 
تت. راستاس   ن ی هم   در  خانه ی  دگی کش   و  است   متصل  مالرو  معبر 

. است   شده  محدود  ه ی همسا ي  ها جدارة خانه   با  گری دۀ  جبه   دو
ي ربنا ی ز   با  مترمربع   140  مساحت  به ی  ل ی مستط   خانه   ن ی زم 

 با).  8(جدول    است   شده  ساخته   اشکوب   دو  مترمربع در  230
 قی طر   از ،  دارد  قرار   دار تلشیب   سطحي  رو   خانه   نکهی ا   وجود 
 شده  جاد ی ا   طبقات   ساخت ي  برا ی  صاف  سطح ی  سنگ ي  ساز صفه 
 مشاهدهی  ارتفاع   تراز   دو  تنها  خانه   نی ا   دردلیل    نی هم   به ؛  است 

 داالن  و   له ی طو ،  سرتنور   از   متشکل  خانه ۀ  ی اول   هسته .  شودی م 
 شودی م   متصل ی  خاک  معبر   به  که   است ی  جنوب ۀ  جبه   در 
 )Mosallaie, 2019  .( ی مطلوبیی  آوا هم   و  قی تلف   در   هی هستۀ ثانو
. است گرفته  شکل شمال سمت به   گسترش   در ه ی اول ۀ هست   با

 گذر  مجاور   که   دارد   قرار ی  شمالۀ  جبه   در   خانه ی  فعلي  ورود 
 از   عبور   با .  شود ی م  جدا   آن   سطح  از   پله   چهار   با   و   است ی  اصل 

آن   توان ی م  که  می شو ی مي  اده ی کش   اطی ح   واردی،  شمالي  ورود 
ی توجه قابل   بخش باالخانه   وان ی ا  را ی ز ؛  دانست  بازه م ی ن ي  فضا   را 
 نور ،  بازمه ی ن   ا ی  باز ي  فضا ن  عنوابه   اطی ح .  است   پوشانده   را   آن   از 
 خشکاندني  برا ی  محل  و  کندی م  نی تأم   را   هااتاق   هی تهو   و 

ز روبا  پلکان  ق ی طر  از  اشکوب  دو   ارتباط . است ی باغ  محصوالت 
 تراز   دو  در   فضاها .  است   سری م ي  ورود   سردر   بر   گرفته ي جا 

 متشکل  اول   اشکوب :  اند افته ی   سازمان ی  مشابه  شکل   به ی  ارتفاع 
. است   خانه   ه ی اول ۀ  هست   و   آشپزخانه ،  من ی نش   اتاق ،  اط ی ح   از 

، استی  دسترس قابل   وان ی ا   و   پلکان   ق ی طر   از   که   دوم   اشکوب 
 شکل  از  متأثر   و   ن ی ری ز ي  فضاها   بر   منبطق   که   دارد   اتاق   چهار 

 منطبق  خانه   نی ا   در   فضاهای ده نحوة سازمان   درواقع .  آنهاست 
از    بر  خانه  ساخ ي  الگوها   نی تر ساده یکی  ؛ است   برزك   در ت 

 نی ا  با؛  شد   مشاهدهي  ر ی ش   خانه   ساخت  در   که یی  الگو  مشابه
 اشکوب   وان ی ا  و یافته    ش ی افزا   هااتاق   مساحت  و  تعداد  که  تفاوت

 ).8شده است (جدول    محدود و   گشوده اط یح   به  دوم 

 
 ی. پالن و برش خانه محب8 جدول
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 ی محب حاج عباس  خانۀ  
 غرب  شمال   در   و ی  محلۀ مصل ی  کرانۀ غرب   در ی  محب خانۀ  
 خانه.  شودی م   خوانده »  نرگنبد   تّل«  که   داردي  جا ی  تپۀ کوچک 

 به ی  شرق   جنوب ۀ  جبه   از  و ی  اصل  گذر   به ی  غرب  جبهۀ شمال  از 
تت. راستاس   ن ی هم   در  خانه ی  دگی کش   و  است   متصل  مالرو  معبر 

. است   شده  محدود  ه ی همسا ي  ها جدارة خانه   با  گری دۀ  جبه   دو
ي ربنا ی ز   با  مترمربع   140  مساحت  به ی  ل ی مستط   خانه   ن ی زم 

 با).  8(جدول    است   شده  ساخته   اشکوب   دو  مترمربع در  230
 قی طر   از ،  دارد  قرار   دار تلشیب   سطحي  رو   خانه   نکهی ا   وجود 
 شده  جاد ی ا   طبقات   ساخت ي  برا ی  صاف  سطح ی  سنگ ي  ساز صفه 
 مشاهدهی  ارتفاع   تراز   دو  تنها  خانه   نی ا   دردلیل    نی هم   به ؛  است 

 داالن  و   له ی طو ،  سرتنور   از   متشکل  خانه ۀ  ی اول   هسته .  شودی م 
 شودی م   متصل ی  خاک  معبر   به  که   است ی  جنوب ۀ  جبه   در 
 )Mosallaie, 2019  .( ی مطلوبیی  آوا هم   و  قی تلف   در   هی هستۀ ثانو
. است گرفته  شکل شمال سمت به   گسترش   در ه ی اول ۀ هست   با

 گذر  مجاور   که   دارد   قرار ی  شمالۀ  جبه   در   خانه ی  فعلي  ورود 
 از   عبور   با .  شود ی م  جدا   آن   سطح  از   پله   چهار   با   و   است ی  اصل 

آن   توان ی م  که  می شو ی مي  اده ی کش   اطی ح   واردی،  شمالي  ورود 
ی توجه قابل   بخش باالخانه   وان ی ا  را ی ز ؛  دانست  بازه م ی ن ي  فضا   را 
 نور ،  بازمه ی ن   ا ی  باز ي  فضا ن  عنوابه   اطی ح .  است   پوشانده   را   آن   از 
 خشکاندني  برا ی  محل  و  کندی م  نی تأم   را   هااتاق   هی تهو   و 

ز روبا  پلکان  ق ی طر  از  اشکوب  دو   ارتباط . است ی باغ  محصوالت 
 تراز   دو  در   فضاها .  است   سری م ي  ورود   سردر   بر   گرفته ي جا 

 متشکل  اول   اشکوب :  اند افته ی   سازمان ی  مشابه  شکل   به ی  ارتفاع 
. است   خانه   ه ی اول ۀ  هست   و   آشپزخانه ،  من ی نش   اتاق ،  اط ی ح   از 

، استی  دسترس قابل   وان ی ا   و   پلکان   ق ی طر   از   که   دوم   اشکوب 
 شکل  از  متأثر   و   ن ی ری ز ي  فضاها   بر   منبطق   که   دارد   اتاق   چهار 

 منطبق  خانه   نی ا   در   فضاهای ده نحوة سازمان   درواقع .  آنهاست 
از    بر  خانه  ساخ ي  الگوها   نی تر ساده یکی  ؛ است   برزك   در ت 

 نی ا  با؛  شد   مشاهدهي  ر ی ش   خانه   ساخت  در   که یی  الگو  مشابه
 اشکوب   وان ی ا  و یافته    ش ی افزا   هااتاق   مساحت  و  تعداد  که  تفاوت

 ).8شده است (جدول    محدود و   گشوده اط یح   به  دوم 
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 روش و مصالح ساخت خانه   
 که   است   صورت   ن ی ا   به   برزك   در   هاخانه   ساخت ی  کل  روش 

؛ شودی م  ساخته   متر  1/ 5ی  بی تقر  ارتفاع   به ی سنگی  کرس  ابتدا 
 اشکوب   وار ی د  کل  و  ابدیی م   امتدادی  ن ی چ سنگ   نی ا ی  گاه  البته 
 ساختي  برا   هاخشت   نش ی چ   سپس.  است   سنگ  جنس  از  اول 

است. چوب   ر ی ت   از   سقف ة  ساز.  شودی م   آغاز   طبقات   وار ی د  ی 
 آن  از   پس ،  رند ی گ ی م   قرار   باربر ي  وارها ی د ي  رو   رها ی ت   نخست 

 را ی  چوبي  ها ی ن ي  رو و    گذارندی م   رهای ت ي  رو   رای  چوب ي  ها ی ن 
 ِهّمه  آن   به ی  محل   ش یگو   در   که  پوشانندی م   خاشاك ي  مقدار   با
 10حدود    ضخامت   به   گل   مالت   از   سپس .  ندی گو ی م   آورد   و 

 متری سانت  5  ضخامت  به  گل کاه   مالت از   تی درنها  و  متری سانت 
 دو،  ادامه   در .  شود ی م  استفاده  وارها ی د   و   سقف  اندود   عنوان به 

 ساخت  اتیجزئ   همراه   بهي  ر ی ش   وي  موسو ي  ها خانه   از  برش 
 ).3  شکل(   است  شده   ارائهآنها  
 

 بحث 

  شکل ی  مختصات  و  تیموقع   چه  در  نکهیا  به  بستههر خانه  
ي  هاخانه  از  را   آن  که  استی  اتیخصوصي  دارا،  باشد   گرفته
ي  هاخانه  است  ممکن.  کندیم  زیمتما   گرید  مناطق
  زینی  مشابهي  هات یخصوص  مشابه  طیشرا  در  شده ساخته 
ي  منظرها  از  توانیم  را  ها خانه  تیشخص.  باشند  داشته

 شتیمعی،  عیطب  بستر  و  طیمح  جمله  از؛  کردی  بررس  مختلف
  و   عناصر،  موجودي  گذرها  و  معابر،  خانهصاحب  شغل  و

. این زوایا و مناظر  آنها ی  کل  ب یترک  و  خانه   هری اصلي  فضاها
هایی هستند ترین زمینهها، مهمبراي توجه به شخصیت خانه

شکل  در  احتماالً  در  که  مسکن  خصوصیات  محدودة  گیري 
مورد نظر نقش دارند و در عین حال نقش و جایگاهشان طی  

و  مواجهۀ   برداشت  و  قرار مطالعۀ  اولیه  توجه  مورد  میدانی 
 گرفته است.

 ی ع ی طب   بستر   و   ط ی مح 
  بستر  و   طیمح،  آني  هايبلند  به  توجه  با ی  محلۀ مصلدر  

  و ي  کالبد  شکلکنندة  نییتع  عامل  نیاول  توانیم  رای  عیطب
  چه   در  نکهیا  به  بسته  هاخانه.  دانست  هاخانهي  ریگجهت 

یی  فضا ی  ده سازمان،  باشند  شده  مستقر  تپه  بیش  ازي  انقطه 
  تپه  بیش و هستند  تپهي رو ها خانه ازی برخ. دارندی متفاوت

  مانند ؛  است  کرده   جادیا آنها    درکالبد ی  توجهقابل  ریتأث
(جدول  کوهسال)،  1(جدول    زادهمیرحي  هاخانه )،  2ی 

(جدول  روحان  و   )6(جدول    انیخیش   ها خانه  نیا  در).  7ی 
  سطوح  در  فضاها   و  است  شتریبی  ارتفاع ي  ترازها  تعداد

  ارتفاع   اختالف  نکهیا  ضمن.  اند شدهی  دهسازماني  متعدد
تغ  است   ممکن  ترازها .  باشد  داشتهي  اگسترده  راتییدامنۀ 

 فراخور به،  مختلفي  ترازها  به  ترآسانی  دسترس  و  ورودي  برا
ي  متعددي  هايورود،  موجودي  معبرها  و  خانه  اطراف  طیمح
،  می آورد  خانه  هر  حیتوض  در  که  طورهمان.  است  شده   فیتعر

ی  ارتفاع   تراز  در  هرکدام  که  است  شتریب  ا ی  دو  هايورود  تعداد
 کمتر   بیش  باي  بستر  در  هاخانهی  برخ.  دارند  قراری  متفاوت

  تل ي  رو  ای   تپه  نییپاي  هايوارهم  در  مثالً؛  اندگرفتهي  جا
)،  4(جدول  کاردان)، 3ي (جدول موسوي هاخانه. دارند قرار

در اند.  دستهاین    از)  8ی (جدول  محب  و)  5ي (جدول  ریش
سطح  ایجاد  در  مهمی  نقش  سنگی  سازي  صفهها  خانهاین  

ها تحت  بر این اساس خانه دارد. خانه  ساخت براي  یکنواخت  
اند. نخست  و بستر طبیعی دو مشخصۀ بارز یافته   تأثیر محیط

و   بوم  از  برآمده  که  است  طوري  ساختشان  شیوة  اینکه 
فنون  ظرفیت و  مثال مصالح  براي  است؛  آن  از  برآمده  هاي 

سازمان اینکه  دیگر  هستند.  محلی  در  ساخت  خانه  دهی 
مثال   براي  و  است  قرارگیري صورت گرفته  با محل  ارتباط 

هاي متعدد  زهاي ارتفاعی متفاوت و وروديها داراي تراخانه
 سازي هستند.هاي سنگی و مسطحو صفه

 معیشت 
ها  خانهشخصیت  بر  مردم  عمدة  شغل  سه  برزك  در  
در  بافی.  قالی و  کشاورزي  داري،  داماست:  بوده  اثرگذار  
فعالیت  از  مهمی  بخش  دام  از  نگهداري  دار  دامهاي  خانواده

است.  الزم ار کاین  براي فضایی بنابراین است؛ بوده  معیشتی
ساختار  در  یعنی  باشد؛  خانه  از  بخشی  است  ممکن  طویله  

بگیرد؛  قرار  زیستی  فضاهاي  کنار  در  اندك  اي  فاصلهبا  و  خانه  
از بیرون است  ممکن  یا  روحانی.  و  زاده  رحیمهاي  خانهمانند  
کاردان، هاي  خانهدر  شود.  ساخته  آن  مجاورت  در  و  خانه  

 

در  خانه  محیط  از  خارج  ها  طویلهمحبی  و  شیخیان  شیري،  
شد.  باروباز  یا  مسقف  است  ممکن  طویله  اند.  شدهساخته  معبر  

حصار  نامند.  می«حصار»  باشد  سقف  بدون  که  صورتی  در  
(جدول  نجارها  کوچه  در  است.  دام  تابستانی  نگهداري  محل  

کم،  مساحت  دلیل  بهگاهی  حصار وجود دارد.  از  اي  نمونه)  2
این به ساختند. میخانه از دورتر جایی در را حصار یا طویله  

فضاي  خانه  در  اما  بوده،  خانواده  اصلی  شغل  داري  دامکه  معنا  

علوفه  انبار  براي  است.  نداشته  وجود  دام  نگهداري  کافی براي  
طویله  از  بخشی  یا  شود  ساخته  اي  جداگانهفضاي  است  ممکن  

روحانی  و کاردان خانه در یابد. اختصاص کار این به حصار و 
 اند. ساختهمجزا را طویله و انبار فضاي 

  نقش   مردم  شتیمع  در  زین  يکشاورز  ،يداردام  درکنار
  بودند   کشاورز  و  دارباغ  هاخانواده  یبعض. است  داشته  یپررنگ

  حال   هر   به.  کردندیم   کار  گرانی د  نیزم  يرو  ز ین  ياعده  و
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کم،  مساحت  دلیل  بهگاهی  حصار وجود دارد.  از  اي  نمونه)  2
این به ساختند. میخانه از دورتر جایی در را حصار یا طویله  

فضاي  خانه  در  اما  بوده،  خانواده  اصلی  شغل  داري  دامکه  معنا  
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 محصوالت  از  ينگهدار  و  کردن خشک  يبرا  خانه  در  ییفضا
  برداشت  فصل   از  پس   را  محصوالت  شتریب.  است  بوده   ازین  یباغ

 به  بسته.  بیندازند  ریتأخ  به  را  هاآن  فساد  تا  کردندیم  خشک
:  دادندیم  انجام  یکل  ةویش  دو  به  را  کردنخشک  محصول،  نوع

 ۀلیوسبه  ا ی  ،دادند یم  قرار  هوا  انیجر  و   آفتاب  معرض  در   ای
 ,Kardan(  کردند یم  زانیآو  سقف  يرهایت  از  نخ   و  خیم

  و   باز  ي فضاها  آفتاب،   برابر  در  کردنخشک  يبرا).  2019
  بوده   مناسب  سرسا  و  بامپشت  ،وانیا  اط،یح  مانند   بازمهین

  قابل   فضاها  نیا  یروحان  و  انیخیش  کاردان،  ۀخان  در.  است
و    هاباالخانه  را  دوم  روش  يبرا  الزم  يفضا.  هستند  ییشناسا
می  ستوپ   که  اندداشته  ییهااتاق   نیهمچن و  شوند  خوانده 
کار  این  براي  است.    هااز سایر اتاق   کمترها  آندر  هوا  دماي  

و  کردند  میتعبیه  سقف  چوبی  تیرهاي  در  را  هایی  میخ
از  مانده باقیهاي نمونهآویختند. میآن از نخ با را محصوالت  

 شود. میدیده محبی و کاردان هاي باالخانهدر روش این 
ها  خانهکالبد  در  بافی  قالیکشاورزي،  و  داري  داماز  بعد  
محل  که  اتاقی  همان  در  را  قالی  دار  نخست  است.  بوده  اثرگذار  

برپا  اتاق  از  سمتی  در  است  بوده  خانواده  خوابیدن  و  نشستن  
که  هایی  خانهدر  ویژه  به)  Najjari Barzoki, 2019(کردند  می

-بهشیري.  و  کوهسالی  خانۀ  مانند  اند؛  داشتهکمی  مساحت  
اضافه  قالی  بافتن  مختص  اتاقی  ها،  خانهگسترش  با  و  تدریج  

بیشتري ارتفاع  و    طولاست  ممکن  خانه  فقالیباشده است.  
زاده،  رحیمهاي  خانهدر  باشد.  داشته  ها  اتاق سایر  در مقایسه با  

رچه  گشود؛ امیمشاهده  خانه  فقالیبانمونۀ  محبی  و  شیخیان  
بنابراین    . باشند چندعملکردي  نیز  ها  اتاقاین  است  ممکن  

می بهمشاهده  معیشت  که  طریق  شود  از  و  مستقیم  طور 
اي تغییرات در فضاهاي  گیري برخی فضاها، یا ایجاد پارهشکل

خانه بر  گذاشته دیگر  تأثیر  مصلی  محلۀ  اینهاي  مورد    اند. 
البته فراتر از ریزفضاهاست و بر نحوة ترکیب فضاهاي باز و  

  باز نیز تأثیر گذاشته است.بسته و نیمه 

 گذرها و  معابر  محل و موقعیت  
اي  فضاهگسترش  و  دهی  سازماننحوة  در  گذرها  و  معابر  

به  دسترسی  مسیر  اینکه  ضمن  دارند.  بسزایی    ر یتأثخانه  
بر  جدید  گذرهاي  ساخت  است،  معابر  شبکۀ  از  متأثر  ها  خانه

داشته مستقیم    ریتأثها  خانهکالبدي  تخریب  یا  گسترش  
روحانی  و  زاده  رحیمهاي  خانهشرح  در  که  طور  هماناست.  

شد،   تخریب را  خانه  دو  این  از  بخشی  خیابان  ساخت  ذکر 
است.  داده  جهت  ها  آنبعدي    گسترشبه  و  کرده  

از  آن  متعدد  هاي  وروديو    خانه  کشیدگی همچنین 
کاردان،  زاده،  رحیمهاي  خانهدر  پذیرد.  می تأثیر  ها  دسترسی
امکان  پیرامون  گذرهاي  و  معابر  وجود  محبی  و  شیخیان  

جدول  در  است.  داده  خانه  به  را  مختلف  هاي  وروديداشتن  
است؛  شده  بررسی  معابر  با  ها  آنارتباط  و  ها  خانهجایگیري    9

و محل  شکل   بنابراین  نحوة  بر  معابر  و موقعیت  گیري 
خانهسازمان عین  دهی  در  و  است  گذاشته  تأثیر  حال  ها 

می نشان  ایجادشده  نحوة  تغییرات  بر  شبکه  این  که  دهد 
ها نیز مؤثر بوده است. در این مورد باید در نظر توسعۀ خانه 

به   پایبندي  براساس  یادشده  خصوصیت  دو  هر  که  داشت 
 ده است. شیوة ساخت بومی میسر ش

 فضاها اصلی  ترکیب  و  هر خانه  اصلی  فضاهاي  
از  فارغ  است.  برزك  هاي  خانهدر  فضا  ترین  اصلیاتاق  

است ممکن  باشد،  داشته  یاتی  خصوصچه  اتاق  کالبد  اینکه  
مختلف  هاي  زماندر  یا  زمان  همآن  در  عملکرد  چند  تا  یک  

آن در  که  اي  عمدهفعالیت  بنا بر  هر اتاق  نام  بگیرد.  صورت  
کند.  میتغییر  خانه  در  اش  جایگیريبراساس  یا  شود  میانجام  

پستو،  اتاق،    چونهمفضاهایی  ها،  نمونهکالبدي  بررسی  با  
ها  خانهدر  ایوان  و  داالن  سرتنور،  خانه،  فقالیباباالخانه،  

خانۀ  هر  فضاهاي    10جدول  در  هستند.    صیتشخقابل
 اند. شدهدرج تفکیک ه بشده مطالعه

کههمانخانه  هشت  این  در   ها  گذارينشانهاز    طور 
عناصر  ایوان  و  باالخانه  اتاق،  داالن،  )،  10(جدول  پیداست  
شناسایی  قابلترکیب  اولین  آیند.  میشمار  به    اصلیکالبدي  
عملکرد  چند اتاق نیز مانند داالن است. اتاق  -داالن ترکیب 

آن،  از  بیرون  محیط  به  خانه  کردن  متصل  عالوه بریعنی  دارد؛  
نگهداري براي  جایی  کن،  کفشبارانداز،  مطبخ،  است  ممکن  

چگونگی  باشد.  قالی  دار  برپاکردن  گاهی  و  کشاورزي  ابزار  
ممکن  ها  اتاق  جایگیريبه  بسته  فضایی  ترکیب  این  در  حرکت  

داالن وارد  ابتدا  که  صورت  این  به  باشد.  شکل    Lیا  خطی  است  

 

راه  دارند  داالن  به  رو  دري  که  هایی  اتاق به  سپس  شویم،  می
پلکانی  داالن  انتهاي  در  گاهی  دیگر.  اتاق  به  اتاقی  از  و  یابیم  می

). 4  شکلساخته شده است (باال  اشکوب  به  دسترسی  براي  
  معموالًعمودي،  راستاي  در  ضاها  فترکیب  و  طبقات  قرارگیري  

و  سرتنور  خصوص  به  -ها اتاق و  داالن  که  است  صورت  این  به  
ایوان و  باالخانه  و  دارند  جاي  پایین  اشکوب  در    - خانه  فقالیبا
بر گیرند.  میقرار  ها  آنروي  باال  اشکوب  در     این،   عالوه 

برزك  هاي  خانهگیري  شکلدر  نیز  دیگري  فضایی  هاي  ترکیب
 کهاست  ایوان  و  اتاق  ترکیب  آنها  ترین  مهم.  اندییشناسا قابل

  در و  ابتدایی  بسیار  خانۀ  یک    ة این دو عنصر،سادترکیب    از

اساس  بر این  .  گیردشکل میبرزك  در  کالسیک  حال  عین  
مهم بتوان  خانهشاید  خصوصیت  بررسیترین  را هاي  شده 

دهی برآمده از نحوة ترکیب خاصی از ریزفضاها  نوعی سازمان
  طور مستقیم بر شکل و ساخت فضایی مسکن دانست که به

  هاي ترتیب ترکیب این  در محلۀ مصلی تأثیر گذاشته است. به  
هستند که درنهایت از   شناساییتري از ریزفضاها قابلجزئی

شکل و چیدمان نهایی خانه حاصل    آنهاکنار هم قراردادن  
ترکیب می خصوصیات  این  که  داشت  توجه  باید   شود. 

است که  هایی از بن گرفتن اندامریزفضاها در کنار هم و شکل
 کند. گیري و توسعۀ خانه را فراهم میدرنهایت نحوة شکل

 
  معبر با ارتباط و هاخانه  يریقرارگ تیموقع. 9جدول 

 زادهرحیم  انه  خ 

 

 کوهسالی خانه 

 

 موسوي خانه 

 
 

 کاردان خانه 
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ایوان و  باالخانه  و  دارند  جاي  پایین  اشکوب  در    - خانه  فقالیبا
بر گیرند.  میقرار  ها  آنروي  باال  اشکوب  در     این،   عالوه 

برزك  هاي  خانهگیري  شکلدر  نیز  دیگري  فضایی  هاي  ترکیب
 کهاست  ایوان  و  اتاق  ترکیب  آنها  ترین  مهم.  اندییشناسا قابل

  در و  ابتدایی  بسیار  خانۀ  یک    ة این دو عنصر،سادترکیب    از

اساس  بر این  .  گیردشکل میبرزك  در  کالسیک  حال  عین  
مهم بتوان  خانهشاید  خصوصیت  بررسیترین  را هاي  شده 

دهی برآمده از نحوة ترکیب خاصی از ریزفضاها  نوعی سازمان
  طور مستقیم بر شکل و ساخت فضایی مسکن دانست که به

  هاي ترتیب ترکیب این  در محلۀ مصلی تأثیر گذاشته است. به  
هستند که درنهایت از   شناساییتري از ریزفضاها قابلجزئی

شکل و چیدمان نهایی خانه حاصل    آنهاکنار هم قراردادن  
ترکیب می خصوصیات  این  که  داشت  توجه  باید   شود. 

است که  هایی از بن گرفتن اندامریزفضاها در کنار هم و شکل
 کند. گیري و توسعۀ خانه را فراهم میدرنهایت نحوة شکل

 
  معبر با ارتباط و هاخانه  يریقرارگ تیموقع. 9جدول 

 زادهرحیم  انه  خ 

 

 کوهسالی خانه 

 

 موسوي خانه 

 
 

 کاردان خانه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

خانه های        کوهستان        کاشان ǀ حمیدرضا جیحانی و همکاران

299



 

 

 شیري خانه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 شیخیان خانه 

 

 روحانی خانه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 محبیخانه 

 

 است برزك  يهاد طرحاز   يشهر نقشۀ نگارندگان؛ :منبع
 

 محلۀ مصلی هاي  خانه شخصیت  و  صوصیت  خ 
صورت میمطالعات  نشان  از گرفته  هرکدام  که  دهد 

از ،  11جدول  محورهاي مندرج در   یک یا چند خصوصیت 
دهد  ها نشان میبررسی  ،کنند؛ براي مثالها را روشن میخانه
مطالعههاخانهکه     مصالح   نوع  و   ساخت  ةویش  در   شدهي 

دلیل  به  اغلب.  هستند  مشابه   یکلطوربه  شدهاستفاده
  و  بوده  يسازمسطح  به  ازین  تپه  بیش  يرو  بر  يریقرارگ
.  است  شده  ساخته  یسنگ  ۀصف  کی  يرو  خانه  جهیدرنت

  و   هستند  سنگ  و   خشت  بیترک  ا ی   خشت  جنس  از  وارهاید
  ممکن   وارهاید  یداخل  اندود.  است  گلکاه   شانیخارج  اندود
  يهاین  و  یچوب  ریت  از  سقف  ساختار.  باشد   گچ  ای   گلکاه  است
 .ردیگی م شکل آن بر عمود

 
 

 
  هاخانه یبرخ در موجود ییفضا  طروابدیاگرام . 4 شکل

 نگارندگاننبع: م

 
 
 

 

 
 

 

 خانه هر در  موجود يزفضاهایر. 10جدول 

 
 نگارندگان: نبعم

 
 آنها  با مرتبط يهاتیخصوص  و شدهمطالعه يمحورها. 11دول ج

 مرتبط  يهاتیخصوص شده مطالعه يحورهام

 ی عیطب بستر و طیمح
 مصالح  و ساخت  ةویش

 يریقرارگ  محل با ارتباط در خانه یدهسازمان

 مشابه  یدهسازمان و يریگشکل شتیمع
 زفضاها یر  بیترک ةنحو براساس 

 باز مهین  و  بسته  و باز  يفضاها بیترک ةنحو براساس 

 گذرها   و معابر تیموقع و محل
 ها خانه یدهسازمان و يریگشکل

 خانه   ۀتوسع

  وهر خانه  یاصل يفضاها
 فضاها  یاصل بیترک 

 مشابه  یدهسازمان و يریگشکل
 زفضاها یر  بیترک ةنحو براساس 

 بازمهین  و بسته  و  باز ي فضاها  بیترک ة نحو

 خانه   ۀتوسع
 منبع: نگارندگان
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 نگارندگان: نبعم

 
 آنها  با مرتبط يهاتیخصوص  و شدهمطالعه يمحورها. 11دول ج

 مرتبط  يهاتیخصوص شده مطالعه يحورهام

 ی عیطب بستر و طیمح
 مصالح  و ساخت  ةویش

 يریقرارگ  محل با ارتباط در خانه یدهسازمان

 مشابه  یدهسازمان و يریگشکل شتیمع
 زفضاها یر  بیترک ةنحو براساس 

 باز مهین  و  بسته  و باز  يفضاها بیترک ةنحو براساس 

 گذرها   و معابر تیموقع و محل
 ها خانه یدهسازمان و يریگشکل

 خانه   ۀتوسع

  وهر خانه  یاصل يفضاها
 فضاها  یاصل بیترک 

 مشابه  یدهسازمان و يریگشکل
 زفضاها یر  بیترک ةنحو براساس 

 بازمهین  و بسته  و  باز ي فضاها  بیترک ة نحو

 خانه   ۀتوسع
 منبع: نگارندگان

خانه های        کوهستان        کاشان ǀ حمیدرضا جیحانی و همکاران

301



 

 

دیگر،   سوي  خانهدهسازماناز  محل    متأثر ها  ی  از 
بستر و  محیط  با  ارتباط  در  ها  قرارگیري آنها بوده است و خانه

-گرفتهقرار  سخت  هاي  زمیندر  و  تپه  شیب  روي  به    طبیعی،
ترتیب  اند. بدینگیري کردهجهت مقابلشاندرة سوي بهو اند 

و  ایوان  فضایی  عنصر  دو  منظر،  و  نور  از  بردن  بهرهضمن  
نحوي است. به گرفته  شکل  ها  خانهی  دهسازماندر  باالخانه  

خانهمی زیرا  داد؛  تعمیم  را  خصوصیت  این  در  چه  ها  توان 
رو گیري  جهتدر  هموارتر،  نقاط  در  چه  اشند و  بتپه  شیب  

نور از  بردن  بهرهبراي  و  )  5  شکلدارند (  مقابلشاندرة  ي  سوبه
تپه سمت  هر  اما در  شود،  میساخته  باالخانه  و  ایوان  منظر،  و  

خصوص بهها،  خانهانداز  چشمدارند.  متفاوتی  نورگیري  ها  خانه
گسترة و  است  تر  وسیعدارند،  قرار  تپه  دامنۀ  در  که  هایی  آن

 به  معابر  و  گذرها   شود.میشامل  را  ها  باغو  ها  خانهکوهستان،  
 است  ممکن   دلیل   نیهم  به   . اندداده  جهت  هانهخا  گسترش

  ،است  داشته  معابر  ۀشبک  با   که  یارتباط  به   بسته  ، هر خانه  در
 داشته   وجود  مختلف  یارتفاع   يترازها  در  متعدد  يهايورود
 . باشد
 

 
 نگارندگان : منبع قلعه تپه بستر بر یروحانۀ خان يریقرارگ. 5 شکل

 

بررسی صورتطبق  سازمانهاي  خانهگرفته،  ها  دهی 
شاکلۀ  اصلی،  فضاي  عنوان  بهاتاق  براساس ترکیب ریزفضاها و  

  ها، خانهفضایی  دهی  سازماندر  سازد.  میرا  خانه  هر  کلی  
با  نام  این  کند.  میتعیین  را  آن  نام  اتاق  کارکرد  و  جایگیري  

مثالً  میداده  ها  اتاق به  «خانه»  پسوند   اتاقی  باالخانه  شود؛ 
-نمونهتمام  در  و  گیرد  میقرار  باال  ارتفاعی  تراز  در  که  است  
به  یکدیگر  با  ها  اتاقارتباط  شود.  میدیده  شده  مطالعههاي  

فضایی  ترکیب  در  غیرمستقیم.  و  مستقیم  است:  صورت  دو  
ارتباط  دارند. در  قرار  مستقیم  ارتباط  در  فضا  دو  پستو    - اتاق  

ایوان و  داالن  اصلی  واسطۀ  فضاي  دو  فضاها،  غیرمستقیم  
داالن  مهم  فضایی  ترکیب  دو  ترتیب  بدیناست.  شناسایی  قابل

-ابتداییاز  که  گیرد  میشکل  ها  خانهدر  تاق  ا  -ایوان  و  اتاق    -
داالن  هاست.  خانهفضایی    دهیسازمانترین  اصلیو  ترین  

و  دارد قرار  پایین ارتفاعی تراز در اغلب بسته فضاي عنوان به
محیط انداز  چشمگر  نظارهو  باز  نیمهفضاي  منزلۀ  به ایوان  

گرفته مطالعات صورت  باال جاي دارد.ارتفاعی  تراز  در  پیرامون  
صورت  بهها  خانهگیري  گسترش و سیر شکلدهد،  نشان می
هر  کنونی شکل و است افتاده اتفاق زمان گذر در و تدریجی 

پیرامون محیط  همچنین  و  آن  اولیۀ  هستۀ  با  نوایی  هم در  خانه  
است ممکن  اند،  یافتهگسترش  که  هایی  نمونهدارد. در  قرار  

همین به  باشد؛  داشته  را  ها  فضادهندة  ارتباطنقش  حیاط  
شود.  نمیمحسوب  اصلی  فضاي  ها  خانهاین  در  حیاط  دلیل  

ها بنا بر وضعیت  درمجموع برخی خصوصیات ذکرشدة خانه
شکل سیر  و  داستقرار  خانه،  هر  نمونهگیري  میان  هاي  ر 

قابلمطالعه و  مشترك  خانهشده  دیگر  به  محلۀ  تعمیم  هاي 
 مصلی و کل برزك است.

 

 گیري نتیجه 

تاریخی  هاي  خانهاز  نمونه  هشت  مطالعۀ  و  مستندسازي  با  
برزك،  در  سکونتی  هستۀ  ترین  قدیمیعنوان  بهمصلی  محلۀ  

شد. نتایج این مطالعه نشان  شناسایی  هر خانه  خصوصیات  
هاي خصوصیتاز  بعضی  در    محلۀ مصلیهاي  دهد، خانهمی

جمله مشتركدیگر  بعضی  در  و  اند  متفاوتکالبدي   از   .
متفاوت می و مساحت  خصوصیات  ورودي  موقعیت  به  توان 
توان محل  ترین علل این تفاوت را میهر خانه اشاره کرد. مهم

غیر   ها برشمرد.گیري خانهقرارگیري و همچنین سیر شکل 
شده در برخی خصوصیات هاي بررسیها، خانهین تفاوتاز ا

را  مشترك مشترك  خصوصیات  این  مهممیاند.  ترین  توان 
ویژگیویژگی برشمرد؛  مصلی  محلۀ  در  خانه  که  هاي  هایی 

دهند. خصوصیات مشترك  ها را شکل میشخصیت کلی خانه
میخانه را  دسته ها  حوزه  چهار  در  که  توان  کرد  بندي 

حال مصالح مشابه را ز: شیوة ساخت که در عین  اند اعبارت
می شامل  محل  سازمانشود،  هم  براساس  خانه  دهی 

جواري با معابر پیرامون و تأثیرپذیري  قرارگیري و از جمله هم
سازمان زمین،  شیب  خانهاز  ریز دهی  ترکیب  براساس  ها 

نحوة شکل و همچنین  این  فضاها  توسعه. شناخت  و  گیري 
 

هاي منتخب در  براساس مطالعۀ نمونه چهار خصوصیت که  
این میراث دیرپا   از  محلۀ مصلی صورت گرفت، به حفاظت 
کمک خواهد کرد. هرچند نباید این خصوصیات را به همۀ  

بیمحیط داد.  تعمیم  برزك  مسکونی  شناخت  شک  هاي 
تفاوتشباهت الگوي ساخت خانهها و  هاي  ها در محلههاي 

به و  گونهدیگر  خطورکلی  موضوع شناسی  برزك  در  انه 
نمونه مستندسازي  و  مطالعه  نیازمند  و  دیگر  هاي  تحقیقی 

 بیشتر است. 
 

 

 ي سپاسگزار 

بهمحلۀ  اهالی  از  وسیله  بدین که  کسانی  ویژه  مصلی، 
کردند،  فراهم  را  هایشان  خانهمستندسازي  و  بازدید  امکان  
 . شودمیقدردانی و تشکر 

 

 منابع مالی 

نویسندگان مشارکت  طریق  از  پژوهش  این  مالی  منابع  
 .است شده    نی تأم 

 

 نویسندگان سهم  

یکسان  مقاله  نگارش  و  پژوهش  انجام  در  نویسندگان  سهم  
 است.

 

 تعارض منافع 

وجود  ویسندگان  نبین  مقاله  این  انتشار  منافع  در  تعارضی  
 .ندارد

 پی نوشت 

و  ها خانهو اشجار ، هاباغکه  یمحلاز است  عبارت  هیقر .۱
 ,Zarrabiن.ك:  باشد. (داشته  مشخص  سکنه  و  ها  قلعه

1999, P. 134.( 
 همان گرگش است. .۲
 است. جیمردم را  انیبه نام کمر قبله در م .۳
مقاله از   نیکتابچه نامشخص است و در ا  نیا  ةسندینو .۴

نامه به  از آن بهره گرفته شده که در کتاب قم  يانسخه 
 است. دهیچاپ رس

 د ی: الهه نماد خورشترایم .۵
 نیزماشترکه  .  ندیگویماُشترُکه  آن  به  اصطالح  در   .۶

که  است  آن  از    زتریرو  شن  و  خاك  بدون    یسنگسراسر  
 . کندینمنفوذ  آندر آب 

  ي ریبا  ن یزمبه  و  است    ی محل  یاصطالحبرزك  در    ورتی .۷
 ينگهدار  يبراو    کنندینم  يکشاورزآن  در  که    ندیگو

 است.بوده  مناسبحصار  جادیاو دام 
استفاده   يبرا یعموممعبر در واحد  يفضا کیساخت  .۸

بوده   جیدر گذشته را  شتریمجاور که ب  ۀخانچند  تا    کی
 است.

ها، در  خانه  يوروددر    داربستبا    يفضاسازبرزك  در   .۹
 است.متداول باغچه و باغ  وان،یا اط،یح
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