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The architecture and historical context of Gaz and Borkhar counties, 

despite their hidden values, remain unknown; one of the historical houses of 
this region is the house belonging to the "Ghadimi" family. Due to insufficient 
attention of Cultural Heritage and Tourism Organization of Iran, the inability 
of the owners to repair and maintain it, as well as the fact that the house is 
located on the street in the city hall’s developping plan, like many historical 
houses in Gaz and Borkhar, it will be destroyed in the near future. Therefore, 
it seems necessary to introduce the building and study its decorations the 
purpose of this article is to document the Ghadimi house and compare the 
decorations of this rural house with similar urban examples - Homayi house 
and Shakeri house - in order to identify its historical period. In this research, 
descriptive-historical method and a comparative approach were used. In this 
regard, library and field studies have been done about the building as well as 
relying on oral history - memories of heirs. In the following, with a closer 
look, the two main spaces of this building, that due to the richness of their 
architectural decorations represent as the main characteristic of this building, 
are described in detail and their decorations are introduced. The most 
important decorations of this building include plastering with plant motifs, 
mirror work, application of stained glass in plaster and painting. Comparing 
similar images of the decorations and plans of these houses, it seems that part 
of the Ghadimi house, which has rich architectural decorations and is the 
oldest part of the house, was built in the same period as Homayi and Shakeri 
houses in the Qajar period, and other parts of the housewere added in 
subsequent periods. 
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نهفته در آن، همچنان ناشناخته    ي ها شهرستان گز و برخوار، باوجود ارزش   ی خ ی و بافت تار   ي معمار 
توجه    ل ی است. به دل   » ی م ی منطقه، خانه منسوب به خانواده «قد   ن ی ا   ی خ ی تار   ي ها از خانه   ی ک ی است؛    مانده ی باق 

ه  واقع شدن خان   ن ی چن آن و هم   ي صاحبان خانه در مرمت و نگهدار   ی ناتوان   ، ی فرهنگ   راث ی م سازمان    ی ناکاف 
تفص   ابان ی خ   ة در محدود  بس   ، ی ل ی در طرح  خانه   ي ار ی همچون  در    ی خ ی تار   ي ها از  برخوار،  و  گز  شهرستان 

  ن ی بنابرا   رسد؛ ی به نظر م   ي آن ضرور   نات ی بنا و مطالعۀ تزئ   ی معرف   رو ن ی خواهد شد. از ا   ب ی تخر   ک ی نزد   ي ا نده ی آ 
  ي شهر   ي ها با نمونه   یی خانه روستا   ن ی ا   نات یی تز   سه ی و مقا   ی م ی قد   ۀ خان   ي هدف مقاله حاضر به مستندنگار 

پژوهش از    ن ی آن اختصاص دارد. در ا   ی خ ی تار   ة شناخت دور   ي در راستا   - ي و خانه شاکر   یی خانه هما - مشابه  
و    ي ا راستا از مطالعات کتابخانه   ن ی دارد. در ا   ی ق ی تطب   ي کرد ی شده است و رو استفاده   ی خ ی تار   - ی ف ی روش توص 

شده است. در  استفاده   - خاطرات وراث - ی شفاه   خ ی تار   بر ه ی تک   ن ی چن و هم   نا صورت گرفته در سطح ب   ی دان ی م 
بنا هستند،   ن ی شاخصه ا   ، ي معمار  نات ی تزئ  ي غنا  ل ی بنا که به دل  ن ی ا  ی اصل  ي دو فضا  تر ق ی دق  ی ادامه با نگاه 

انواع گچ   ن ی ا   نات یی تز   ن ی تر . مهم گردد ی م   ی ها معرف آن   نات ی شده و تزئ   ح ی تشر   ل ی تفص به    با   ي بر بنا شامل 
  نات ی مشابه از تزئ  ي ر ی تصاو   ق ی با تطب  . شود ی م  ی در گچ و نقاش  ی رنگ شه ی کاربرد ش  ، ي کار نه ی آ  ، ی اه ی نقوش گ 
  ن ی تر ی م ی است و قد   ی غن   ي معمار   نات ی تزئ   ي که دارا   ی م ی از خانۀ قد   ی بخش   رسد ی ها به نظر م خانه   ن ی و پالن ا 

شده    دورة قاجار ساخته   ي، یعنی کر و شا   یی مشابه با خانۀ هما   ی در دورة زمان   شود، ی بخش خانه محسوب م 
 اند.  شده اضافه    ي بعد   ي ها است که در دوره   ی خانه الحاقات   گر ی د   ي ها است و بخش 
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 مقدمه 

می   تاریخی   و   جغرافیایی   متون   بررسی    که   دهد نشان 
گز    از   یکی   تاریخی،   هاي دوره   طول   در   سکونتگاه 

می   اصفهان   برخوار   منطقۀ   هايسکونتگاه    و   شده محسوب 
  بوده  برخوردار   بسیاري  اهمیت   از   ناحیه   این   مرکز عنوان  به 

  و ها  قافله   يها منزلگاه   ین تر مهم   از   یکی عنوان  به   گز .  است 
است    بوده   مطرح   اصفهان   به   خروج   و   ورود   از   پیش   مسافران 

  بالد   ذکر   در   مستوفی   حمداهللا   . ) 50، ص.  1385احمدي،  ( 
  نواحی   از   یکی   را   برخوار   و کرده    اشاره   اصفهان   به   عجم   عراق 

است:   آن   هشتگانۀ  پنجم «   دانسته    است   برخوار   ناحیت   ... 
  آن   قراي  معظم  گز)   (معرب   دیه جز   و   است   دیه   پاره   ودو ی س 
  ه زند  از  نواحی   دیگر و  است  کاریز   از  آب  نیز   را   ناحیت   این  و 

  ساخته خانه  آتش   اسفندیار   بهمن   جز   بدیه   ناحیت   بدین   رود 
  ست ها آن از   خوانیم ی م  قراي  معظم   که  را  ها دیه  این  و  بود... 

  هاآن دیه   از   یک   هر   در   زیرا   خوانند؛   شهر   دیگر والیت   در   که 
خانقات    و   مدارس   و   مساجد   و   بازار   باشد.   خانه   هزار   یش کماب 

  گز   ). شهرستان 50، ص.  1362ی،  مستوف (   دارد»   حمامات   و 
  مسجد   شاخص   اثر   که   سلجوقی   دورة   از   حداقل   برخوار   و 

  هايخانه   وجود .  است   بوده   مدنظر   دارد،   خود   در   را   جامع 
  ها ي برومند   خاندان   ي ها خانه   مانند   اعیانی   و   بزرگ   تاریخی 

  این   اهمیت   ة دهند نشان   است،   قاجار   دورة   به   مربوط   که 
و بافت    رستان گز شه  ي . معمار است   دوره   این   در   شهرستان 

ارزش   با   اش، یخی تار  نهفته ها وجود  همچنان    ي  آن،  در 
و مدارك موجود،    اسناد   و با توجه به   ی مانده ناشناخته باق 

  يمعمار   ة دربار   ویژه به   ی، تاکنون پژوهش جامع و منسجم 
برخ   یخی تار   ي ها خانه  در  تنها  است.  نگرفته    یآن صورت 

  ي شاخص بناها برخی  به    ی شارات کوتاه اسناد و مدارك، ا 
  با   . شده است ها  ۀ برومندي خان مسجد جامع و  جمله    آن، از 
متعدد  پژوهش   وجود  خانه دربار هاي  و  ة  قاجاري  هاي 

ایران  مختلف  شهرهاي  در  آنها  ؛  1395(پدارم،    تزئینات 
دیگران،  مؤمن  و  مجددآرا،  1394ی  و  سیدیان  ؛  1393؛ 

بارة  در پژوهش مستقلی    و...) هیچ  1395احمدي و دیگران،  
 . است   ۀ تاریخی انجام نشده خان این  

  تاکنون   که   منطقه   این   تاریخی   ي ها خانه   از   یکی 
  «قدیمی»  خانوادة   به   منسوب   خانۀ   است،   مانده   ناشناخته 

  و   فرهنگی   میراث   و   وراث   توجهی ی ب   یل دل به   که   است 
  خواهد  تخریب   نزدیک  اي آینده   در   تفصیلی،   طرح   ین همچن 

  پیش   ها تا پژوهش، به بررسی یکی از این خانه   این   در .  شد 
است   پرداخته   آن   تخریب   از  تحق   . شده  شامل  اهداف  یق 

نقوش    ي، بزرگنمایی معمار   ینات بر تزئ   ید بنا با تأک   معرفی 
مقایسۀ   بنا   ي معمار   ینات تزئ  تز   و  و    ۀخان   ین ا   ئینات پالن 

نمونه   یی روستا  راستا   يشهر   ي ها با  در  شناخت    ي مشابه 
به  تار   ة دور  ابتدا  پژوهش  این  ي  مستندنگار یخی آن است. 

می  آن  تزئینات  و  ادامه  بنا  در  تحق پردازد.  روش    یق از 
با   استفاده   تاریخی - یفی توص  از مطالعات    گیري بهره   شده و 

مطالعات    ین همچن و    قاجار ة  دور   يمعمار بارة  در   ي ا کتابخانه 
مالکان) م  با  (مصاحبه  بررس   یدانی  بنا شامل  به  تزئینات  ی 

گ   ي بر گچ  انواع  نقوش  ش   کاري، ینه آ   یاهی، با  یشۀ  کاربرد 
هاي شهري مشابه  ی در مقایسه با نمونه در گچ و نقاش   رنگی 
با   یان در پا . شده است   پرداخته ۀ شاکري و همایی)  خان آن ( 

،  ها خانه ارائه و تطبیق تصاویري مشابه از تزئینات و پالن این  
ة زمانی مشابه  دور ۀ قدیمی در  خان رسد بخشی از  ی م به نظر  

 . است   شده   قاجار ساخته   ة دور   ۀ همایی و شاکري در خان با  

 بنا   ف ی توص =  1
برخوار   ۀ خان  و  گز  شهرستان  در  شمال    «قدیمی»  در 

طرح کلی خانه از    . ) 1شکل  (   شده است   استان اصفهان واقع 
و   ۀ فضاهایی در سه جبه    حیاطی در  شمال، شرق و غرب 

تشک   یان م  بخش   شده   یل آن  جبهه    یی ها است.  سه  نیز  از 
بنا را نشان    ۀ پالن موجود ساختار اولی   است و   شده یب  تخر 

 . دهد ی نم 
 

 

 
 در عکس، شهرستان گز یمیخانۀ قد تیموقع. 1 شکل

 Google earth: منبع

 
ورودي   است.  غربی  شرقی  جهت  در  خانه  این  کشیدگی 
به حیاط   را  آن  داالنی  که  است  از جبهۀ شرقی  خانه  کنونی 

ین از طریق داالن دیگري که در جبهۀ  همچن کند.  ی م متصل  
مجاورش   به خانۀ  خانه  این  داشته، حیاط  غربی وجود  شمال 

 شده است. بیشتر سطح حیاط را باغچه پوشانده است. ی م متصل  
  یبًا با ابعاد تقر   ي در شامل سه اتاق سه شمالی حیاط   ۀ جبه   

یکی از    راه داشتند و در حال حاضر   یکدیگر که به    است یکسان  
عرضی رو به حیاط    صورت به ي در سه این است.  مانده ی  آنها باق 

اتاق، تقسیمات  است. همۀ جبهه   گرفته   قرار  یی  تا سه هاي این 
ردیف ها طاقچه   صورت به  دو  در  نیز  دارد.    یی  اتاق  انتهاي  در 

دو   بین  دیواري  تاق    طاقچه بخاري  اتاق،  پوشش  دارد.  قرار 
است.  کجاوه  تویزه  و  سه   در اي  جبهه  این  شرقی    ي در انتهاي 

صورت طولی به داالن ورودي منتهی  به   که   دیگري وجود دارد 
است. دو بدنۀ داخلی اتاق که در عرض  به حیاط متصل شده  

یی در دو  ها طاقچه   صورت به   یی تا سه هستند، داراي تقسیمات  
یی دارد.  تا پنج ردیف قرار دارند. دو بدنۀ طولی آن نیز تقسیمات  

 هایی عریض است. اي با تویزه تاق کجاوه پوشش اتاق، سه 
این جبهه قرار دارند، بسیار    هایی که در رسد اتاق به نظر می 

بري و  مهم هستند؛ زیرا فضاهاي آنها داراي تزئینات نقاشی، گچ
هستند. اتاقی که در انتهاي شرقی این جبهه قرار دارد،    کاري آینه 

تزئینات پرکارتري دارد و تزئینات آن در مقایسه با اتاق دیگر  
تغییر نکرده است. جبهۀ شرقی حیاط شامل دو اتاق است که از  

عرضی رو    صورت به طریق یک در به هم راه دارند. این دو اتاق  
و هر دو یک در رو به حیاط دارند. پوشش    اند گرفته   قرار به حیاط  

کجاوه  تاق  دو،  بدنه هر  و  است  تویزه  و  داخلی  اي  ها  آن هاي 
ی وجود  ایوان   حیاط غربی    ۀ در جبه یی در دو ردیف دارد.  ها طاقچه 
که از سمت جنوب به مطبخ متصل است و سمت شمال  دارد  

جود دارد  در پشت ایوان نیز اتاقی و ست.  ا آن انبار مواد غذایی  
ي  ا کجاوه که به انبار راه دارد. پوشش انبار و اتاق پشت ایوان تاق  

 . ) 8- 2(شکل    و تویزه است و پوشش مطبخ تاق کلمبو است 
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 در عکس، شهرستان گز یمیخانۀ قد تیموقع. 1 شکل
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به حیاط   را  آن  داالنی  که  است  از جبهۀ شرقی  خانه  کنونی 

ین از طریق داالن دیگري که در جبهۀ  همچن کند.  ی م متصل  
مجاورش   به خانۀ  خانه  این  داشته، حیاط  غربی وجود  شمال 
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این جبهه قرار دارند، بسیار    هایی که در رسد اتاق به نظر می 
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کجاوه  تاق  دو،  بدنه هر  و  است  تویزه  و  داخلی  اي  ها  آن هاي 
ی وجود  ایوان   حیاط غربی    ۀ در جبه یی در دو ردیف دارد.  ها طاقچه 
که از سمت جنوب به مطبخ متصل است و سمت شمال  دارد  

جود دارد  در پشت ایوان نیز اتاقی و ست.  ا آن انبار مواد غذایی  
ي  ا کجاوه که به انبار راه دارد. پوشش انبار و اتاق پشت ایوان تاق  
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 )نگارندگان منبع( گز، 1:200: اسیمق  ،یمیقد خانۀ A-A. مقطع 3 شکل

 

 
 نگارندگان  :منبع    گز ،1:200: اسیمق  ،یمیقد ۀخان B-B مقطع. 4 شکل

 

    
 دري سه اتاق - 2 اتاق داخلی نماي              دري سه اتاق - 2 شماره فضاي خارجیِ نماي              دري سه اتاق - 2 شماره فضاي داخلی نماي

 نگارندگانمنبع:             گز -یمیخانه قد -ي اتاق سه در - 2شماره  يفضا .5 شکل
 

        
 نگارندگان  :منبع         گز – یمیخانه قد -ياتاق سه در - 1شماره  يفضا یداخل ينما .6 شکل

 

         
 شرقی جبهه اتاقهاي  داخلی نماي   شرقی جبهه اتاق بیرونی نماي   شرقی جبهه اتاق داخلی نماي

 نگارندگان :منبع. گز -ی میخانه قد -یشرق  ۀاتاق جبه. 7 شکل
 

      
 نماي داخلی انبار           یجبهه غرب یخارج ينما

          
 نماي داخلی انبار                         نماي خارجی انبار و آشپزخانه   

 گز  -یمیخانه قد -ی غرب ۀجبه .8 شکل
 نگارندگانمنبع: 

 

 فضاها تحول    ر ی س   - 2
به   توجه  نظر  یژگی و با  به  مختلف،  فضاهاي  کالبدي  هاي 

. در  اند گرفته   شکل ي زمانی متفاوتی  ها دوره رسد فضاها در  ی م 
 ها و ابعاد فضاهاي خانۀ قدیمی گز آمده است. یژگی و   ، 1جدول  

در مقایسه با    1و    6هاي فضاهاي  تویزه  :سازه  در  تفاوت
عمق  یضعر  4و    3،  2فضاهاي   فضاي    هادرگاهترند.    1در 

 است.  2ي فضاي هادرگاهتقریبی دو برابر عمق  ورطبه
جزئیات در  می  نظر  از:  تفاوت  نظر  به  رسد  تزئینات 
فضاي   تزئینات  فضاي    1نقوش  با  مقایسه  دقت  2در  با   ،
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 شرقی جبهه اتاقهاي  داخلی نماي   شرقی جبهه اتاق بیرونی نماي   شرقی جبهه اتاق داخلی نماي

 نگارندگان :منبع. گز -ی میخانه قد -یشرق  ۀاتاق جبه. 7 شکل
 

      
 نماي داخلی انبار           یجبهه غرب یخارج ينما

          
 نماي داخلی انبار                         نماي خارجی انبار و آشپزخانه   

 گز  -یمیخانه قد -ی غرب ۀجبه .8 شکل
 نگارندگانمنبع: 

 

 فضاها تحول    ر ی س   - 2
به   توجه  نظر  یژگی و با  به  مختلف،  فضاهاي  کالبدي  هاي 

. در  اند گرفته   شکل ي زمانی متفاوتی  ها دوره رسد فضاها در  ی م 
 ها و ابعاد فضاهاي خانۀ قدیمی گز آمده است. یژگی و   ، 1جدول  

در مقایسه با    1و    6هاي فضاهاي  تویزه  :سازه  در  تفاوت
عمق  یضعر  4و    3،  2فضاهاي   فضاي    هادرگاهترند.    1در 

 است.  2ي فضاي هادرگاهتقریبی دو برابر عمق  ورطبه
جزئیات در  می  نظر  از:  تفاوت  نظر  به  رسد  تزئینات 
فضاي   تزئینات  فضاي    1نقوش  با  مقایسه  دقت  2در  با   ،
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هایی که است. همچنین رنگ  کمتري طراحی و ترسیم شده
متأخرتر است؛ زیرا   شده  استفاده  2در طراحی تزئینات فضاي  

در  زیاد  رنگی  تنوع  از  استفاده  و  دارد  باالیی  بسیار  تنوع 
امري بدیع ظاهر    عنوانبه تزئینات از دوران قاجار در معماري  

 ،4و    3یی رو به حیاط در فضاهاي  تاسههاي  پنجره  1شود.ی م
 شود.ل هستند که در دیگر فضاها مشاهده نمی اي شکدایره

از سمت حیاط یک نورگیر    1در باالي دو درگاه فضاي  
اي وجود دارد. وجود نورگیرهاي یشه شمشبک و یک نورگیر  

اما    ،است، بیانگر اهمیت نماي بیرونی آن  1تزئینی در فضاي  
ي بعدي سازها  و  ساخت دلیل  به   آنها در حال حاضر بخشی از  

ش مشاهده  پوشانده  داالن  تاق  در  امر  این  شواهد  است.  ده 
زمانی  ی م مرحلۀ  دو  در  داالن  تاق  که  است  مشخص  شود. 

بلندتر    شده   ساخته تاق دومی  از  اولیۀ داالن که  تاق  است. 
کشیده شده است؛ بنابراین    1تا ابتداي در اول فضاي    است

  3دلیل ساخت فضاهاي  توان بهیمی بودن داالن را  دوقسمت
بوده و   عمقکمصورت که در ابتدا داالن  ینبدت؛  دانس  4و  

  شدن ساختهگرفته است. یمرو به حیاط قرار  1نماي فضاي 

سبب    1روي فضاي  در بخشی از حیاط و روبه  4و    3فضاي  
پوشیده یلطو با  و  است  شده  داالن  داالن  ترشدن  شدن 
پوشیده شده    1ارتفاع نماي بیرونی فضاي  ۀ تاقی کمواسطبه

رسد فضاهاي  ی م بر شواهدي که ذکر شد، به نظر  بنا    است.
 .اندشده   ساختهاین خانه در سه مقطع زمانی 

دارند    7و    6،  5،  1فضاي   - مشابهی   ازنظر که ساختار 
ي جناغی،  هاقوسیل داشتن  به دلو    انددورههم زمانی  

) بیشتر  تزیینات  و  قطور  )،  1  ي فضاجرزهاي 
 ي خانه هستند. هابخشترین یمیقد

در حال حاضر   کهآني مجاور  درسهي  هااتاق  و  2فضاي   -
شده  ساخته اند هر سه در یک دوره زمانی  شده یب  تخر

 متأخرتر هستند.  1و نسبت به فضاي 
 اند. شده   ساخته   آنهاي بعد از  ادورهنیز در    4و    3فضاي   -
دوره،   - آخرین  وراث    منظوربهدر  میان  زمین  تقسیم 

نبع: مصاحبۀ ماست ( شده  یب  تخریی از خانه  هابخش 
 شفاهی با وراث خانه).

 
 

 گز  ،یمیقد  خانۀ يفضاها ابعاد و هایژگی. و1 جدول

 7 يفضا 6 يفضا 5 يفضا 4 يفضا 3 يفضا 2 يفضا 1 يفضا 
 داالن

 ي ورود 

 فضا   ابعاد 
cm 

600   ×360 410   ×360 450   ×330 340   ×330 500   ×330 460   ×330 500   ×500 100   ×  2 

 طاق   نوع 
  ي ا کجاوه   تاق 
 زه ی تو   و 

  ي ا کجاوه   تاق 
 زه ی تو   و 

  ي ا کجاوه   تاق 
 زه ی تو   و 

  ي ا کجاوه   تاق 
 زه ی تو   و 

  ي ا کجاوه   تاق 
 زه ی تو   و 

  ي ا کجاوه   تاق 
 زه ی تو   و 

 کلمبو   تاق 
  تاق 

 آهنگ 

  ضخامت 
 جرزها 

 متر   1  حدود 
  45  حدود 
 متر سانتی 

  70  حدود 
 متر سانتی 

  70  حدود 
 متر سانتی 

  70  حدود 
 متر سانتی 

  70  حدود 
 متر سانتی 

  70  حدود 
 متر سانتی 

 - 

  قوس   نوع 
 رف   و   طاقچه 

 ی کمان  ی کمان  ی کمان  ی جناغ 
  و   تخت 
 ی جناغ 

  و   تخت 
 ی جناغ 

  و   تخت 
 ی جناغ 

 - 

  نات ی تزئ 
 ي معمار 

 *  *  -  -  -  -  -  - 

 
 

 

                  
   4و  3شماره  يدر  فضا یدور طاق کمان      2 شماره فضاي در کمانی طاق  دور      7و  6، 1شماره  يدر فضا یدور طاق جناغ 

 

 نگارندگان: میترس وبرداشت -یمیقد  خانه -ساخت یزمان دوره طبق فضاها  يبنددسته .9 شکل
 
 

 
 4 و 3 فضاي –کمانی تاق   1 فضاي –جناغی تاق   2  فضاي –کمانی تاق     7فضاي -جناغی تاق    6 فضاي -جناغی تاق تاق

 
 نگارندگان: منبع- یم یقد خانه. 10شکل

 
 

                           
 
 
 

 مجله اثر منبع: – تاق کلمبو ییاجرا لیدتا. 12شکل منبع: نگارندگان  - زهیو تو يتاق کجاوها  ییاجرا لیدتا. 11شکل         
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 قدیمی  خانه-ورودي  در از داالن به دید     قدیمی   خانه کنونی  پالن              

 
 قدیمی  خانه B-B مقطع

   
 حیاط از داالن به دید      آهنگ طاق -داالن طاق جدید و قدیم الیۀ

 منبع: نگارندگان -گز - -یمیداالن خانه قد. 13 شکل

 

 
 منبع: نگارندگان - : نگارندگانمیبرداشت و ترس-یمیخانه قد -ساخت یفضاها طبق دوره زمان يبنددسته -14 شکل

 
 گز  ،یمیقد  خانۀ يفضاها يمعمار ناتیتزئ. 2جدول 

 ي معمار  ناتیتزئ

 
 فضا

 ی رنگۀ شیش ي کارنهیآ يبرگچ ینقاش

  و گل
 مرغ 

 ةمنظر
 عتیطب

 يبرتنگ 
 يبرگچ

 برجسته
 يبرگچ

 برهشته
  ریش يبرگچ
 شکر  و

 مشبک  يبرگچ
 ) ری(نورگ

  

 * * -  * -  -  * * * 1 يفضا
 -  * * -  * * * * * 2 يفضا

 نگارندگان: منبع

 

 تزئینات   - 3
کاري ي، آینهبرگچشامل تزئینات نقاشی،    2و    1فضاهاي  

رنگی هستند. در جدول  و شیشه معماري  2هاي  تزئینات   ،
 فضاهاي خانۀ قدیمی در گز آمده است. 

فضاهاي  ی نقاش  :ینقاش قرار   در سه  2و    1هاي  دسته 
 گیرند: ی م
گونه  - مرغ:  و  گل  که نقاشی  ایرانی  قدیم  نقاشی  از  اي 

داراي گل و برگ و پرندگانی مانند بلبل است. نقوش 

و مرغ در     2و    1ي مختلفی در دو فضاي  هاقابگل 
 . )15(شکل  شودی مدیده 

ر یتأثها به  ی نقاش نقاشی با طرح منظرة طبیعت: این نوع   -
که  است  شده  ایران  وارد  اروپایی  نقاشی  هنر  از 

به  یشهر آن  صفوي  دورهاي  این ی بازمة  در  که  گردد 
یا  خانه در قاب  بیضی    2و    1اي در فضاي  یرهداهایی 

 ). 16(شکل  دانشده کشیده  
این خانه   2و    1ي در فضاهاي  برگچچند نوع    :يبرگچ

 شود:ی مدیده 
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 منبع: نگارندگان - : نگارندگانمیبرداشت و ترس-یمیخانه قد -ساخت یفضاها طبق دوره زمان يبنددسته -14 شکل

 
 گز  ،یمیقد  خانۀ يفضاها يمعمار ناتیتزئ. 2جدول 

 ي معمار  ناتیتزئ

 
 فضا

 ی رنگۀ شیش ي کارنهیآ يبرگچ ینقاش

  و گل
 مرغ 

 ةمنظر
 عتیطب

 يبرتنگ 
 يبرگچ

 برجسته
 يبرگچ

 برهشته
  ریش يبرگچ
 شکر  و

 مشبک  يبرگچ
 ) ری(نورگ

  

 * * -  * -  -  * * * 1 يفضا
 -  * * -  * * * * * 2 يفضا

 نگارندگان: منبع

 

 تزئینات   - 3
کاري ي، آینهبرگچشامل تزئینات نقاشی،    2و    1فضاهاي  

رنگی هستند. در جدول  و شیشه معماري  2هاي  تزئینات   ،
 فضاهاي خانۀ قدیمی در گز آمده است. 

فضاهاي  ی نقاش  :ینقاش قرار   در سه  2و    1هاي  دسته 
 گیرند: ی م
گونه  - مرغ:  و  گل  که نقاشی  ایرانی  قدیم  نقاشی  از  اي 

داراي گل و برگ و پرندگانی مانند بلبل است. نقوش 

و مرغ در     2و    1ي مختلفی در دو فضاي  هاقابگل 
 . )15(شکل  شودی مدیده 

ر یتأثها به  ی نقاش نقاشی با طرح منظرة طبیعت: این نوع   -
که  است  شده  ایران  وارد  اروپایی  نقاشی  هنر  از 

به  یشهر آن  صفوي  دورهاي  این ی بازمة  در  که  گردد 
یا  خانه در قاب  بیضی    2و    1اي در فضاي  یرهداهایی 

 ). 16(شکل  دانشده کشیده  
این خانه   2و    1ي در فضاهاي  برگچچند نوع    :يبرگچ

 شود:ی مدیده 
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 نات یتزئ  در  گچ  از  استفاده  در  یپررونق  عصر  قاجار،  ةدور
  هنر،  نیا  نشیآفر  متفاوت  ي هاوه یش   نیب .  است  ي معمار

 فیظر  اریبس  یینما  در  اندك،  اریبس  ضخامت  با  نقوش  ي اجرا 
است    بوده  دوره  نیا  متداول  و  معمول  روش  هنرمندانه،  و
 ). 1391 ،یاصالن(
 از  یک ی  ي و شکر  ریش  ي بر: گچي شکر  و  ریش  يبرگچ -

  ي رو  طرح  آن  در  که  است  گچ  ي رو  ي کارکنده   انواع
  متر، یل یم  3  تا  2  حدود  کم،   ار یبسبا عمق    گچ،   سطح
درنت  شودی م   برداشته  و  دهیتراش   روشن ه یسا  جهیو 

اکندی م  جادیا  یملموس  نقوش   ي اجرا  در  وهی ش  نی. 
 برجسته   کم  یاهیگ  نقوش  و  هاي کارآژده  ،ی هندس

(  بوده  مناسب ص.1387  نژاد،ی مکاست   در ).  180  ، 
 ن یا  ي برا  سبز  و  دیسف   رنگ  از  شتری ب   یمیقد  ۀخان

 ي ها قسمت  سپس.  استشده    استفاده   منظور
 ي ریگقلم   هستند،   یاصل   طرحدرواقع    که  نخوردهرنگ
 ي هاطاقچه  از   یکی  در  تنها  خانه  نیا  در  البته  اند؛شده 
  ۀ یبق  و  است  کامل  و   شده  ي ریگقلم  طرح،  2  ي فضا

 .)18و   17(شکل  اندده مان  یباق خامصورت به  نقوش
  در  که ستا ي برگچ هاي یوه ش از یکی ي برتنگ :يبرتنگ -

  ي قشر  ۀلیوسبه   وهیش  نی ا  در.  شد  متداول  هیصفو  دوران 
 با  کاذبطور  به   اقت  پس  ي هامقرنس   گچ،  از  نازك  نسبتاً

  حاصل  سطح سپس  و شوندپوشانده می  ي دالبر  یگچ ۀغیت
و  داده  برش  یصراح  و  جام  چون   یاشکال  به  حجم  شده 

،  1387نژاد،  مکی(  آیدمی   دیپد  مذکور  اشکال  از  یمجوف
ي در دو طرف شومینه در فضاي برگچ). این نوع  180ص.  

شود که چهار طرح متفاوت در آن وجود دارد و  ی م دیده    1
هاي متفاوتی پوشانده  کمک طرحها بهي برگچرویی این  الیه

 .)19(شکل  تآمیزي شده اسو رنگ
ۀ  فاصل در    2ي در فضاي  بر گچاز این نوع    : برجسته   ي بر گچ 

ی آن  برجستگ و اطراف شومینه وجود دارد که    ها طاقچه بین  
و شامل طرح گلدان و برگ و گیاهان    متر سانتی   3تا    1بین  

ي شیر و شکر  بر گچ  آن را . نوع دیگري که برخی  است انتزاعی  
ه  شود ک ی م در اطراف شومینه مشاهده    1نامند، در فضاي  ی م 

است و روي آن توسط    متر سانتی برجستگی گچ کمتر از نیم  
ي  بر گچ  آن را ي که  بر گچرنگ پوشیده شده است. نوع دیگر  

مشاهده    2نامند، در اطراف شومینه در فضاي  ی م نیز    برهشته 
  (شکل   است   متر سانتی   5آن بیش از    شود که برجستگی می 
18 ( 

با گچ در    یب در ترک   یرنگ  هاي یشهش   :یرنگ   يهاشهیش
  استفاده شده  یري در ساخت نورگ 1 ي فضا یوارهاياز د  یکی

در   هایشهاست و ش   یه شکل شمعدانب  یرنورگ  یناست. طرح ا
 . )22ند (شکل هستسبز و قرمز   ی،سه رنگ آب

شده  استفاده  یردر نورگ  ي برگچ  یناز ا  مشبک:  يبرگچ
 . )23(شکل  دارد یاست و طرح هندس

طرح  هانهیآ  :يکارنهیآ و  ابعاد  در   یمختلف   ي هادر 
  هانهی. برش آاندشده   کار  2  و  1  ي فضا  دو  در  متفاوت  ي هاقاب

  ز ی ن   ی منحن  ي هااما طرح   ،است  یگوشه و هندسراست   شتر یب
 . )24(شکل  شودی م دهید  سطوح یدر برخ
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 منبع: نگارندگان - یمیخانه قد -ير یمشخص شدن خطوط طرحها قبل از قلمگ –يو شکر ریش يبرگچ. 17شکل 

 

 
 -  یمیخانه قد -برهشته   يبرگچج:   -  یمیخانه قد -و شکر   ریش يبرگچ ب:   ی م یخانه قد -برجسته  يبرگچ  الف:  

 بريگچ. انواع 18 شکل

 

 
 منبع: نگارندگان  -گز - یم یخانه قد -  يتنگبر يبرگچ. 19 شکل

 
 نات ئیتز طرح
از نقش    ي ا مجموعه  نات،ییپژوهش منظور از تز  نیدر ا 

 ي و ...) در فضاها  اءیاش  ،ی، هندس   یاهیمتنوع (گ  ي ها  هیما
و سقف است    وارهایمانند سطوح د  یمیاز خانه قد  یمشخص

فضاها    نی ا  نییمنظور تزقرار دارند و به   گریکدیکه در تعامل با  
شده  برده  کار  به  سطوح  همچنو   ییخوانامنظور  به   نیاند. 

در     نات، ییتز  شتریب موجود  بهآنقوش  خطنها    ی صورت 
   .)36-25 هاي ده است (شکل ش  میبازترس
 

 

 

          
 
 
 

 
 (منبع: نگارندگان) خانه قدیمی --گز - ی میخانه قد - يکارنهیانواع آ . 24 شکل

 
 گز  - یمقدی خانه – 2شماره  يباال در فضا يهاطاقچه ناتیی طرح تز. 25 شکل

  فضاي –مشبک  يگچبر -)مسدود شده است یبخش( رینورگ. 23 شکل 1شماره  فضاي– یرنگ شهیبا ش رینورگ . 22 شکل
 ی می خانه قد - 1شماره 
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 ی می خانه قد - 2شماره  يدر فضا يکنار نیی پا يهاطاقچه ناتیی طرح تز. 26 شکل

 

 
 
 

  1شماره  يدر فضا نییباال و پا يهاحدفاصل طاقچه ناتیی طرح تز. 27 شکل
 ی میخانه قد -

 يدر فضا نییباال و پا يهاحدفاصل طاقچه ناتیی طرح تز. 28 شکل
 ی می خانه قد - 2شماره 

 

 
 
 

 
 
 

 يدر فضا نییپا  یطول يهاحدفاصل طاقچه ناتیی طرح تز. 29 شکل
 ی می خانه قد - 2شماره 

در   نییپا یعرض يهاحدفاصل طاقچه  ناتیی طرح تز. 30 شکل
 ی میخانه قد - 1شماره  يفضا

خانه  -  2شماره  يسقف فضا يها زهیتو ناتیی طرح تز.  32 شکل گز   -   ی م ی خانه قد   -   2شماره    ي سقف فضا   ي ها تاق   نات یی طرح تز .  31  شکل 
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 ی میخانه قد - 2شماره  يفضا  -اتاق   نهیشوم ناتیی طرح تز. 33 شکل

 
 

 
 ی میخانه قد - 1شماره  يفضا  -اتاق   نهیشوم ناتیی طرح تز. 34 شکل

 
 

 

 
 گز  - یمیخانه قد - 1شماره  يفضا -اتاق  واریدر سه د نییپا يکنار  يهاطاقچه ناتیی طرح تز. 35 شکل

 
 

 
 گز -  یمیخانه قد - 1شماره  يباال در فضا یانیم يهاطاقچه ناتیی طرح تز. 36 شکل

 
 

 خانه   ي معمار   ي ها ی ژگ ی و   - 3
کلی،   نگاه  را  یژگی و در  قدیمی  خانۀ  معماري  توان  ی م هاي 

 گونه برشمرد: این 
 ساخت فضاهاي خانه در سه جبهۀ زمین؛  -

ي طولی و عرضی در امتداد  در سه ي ( در سه وجود دو نوع   -
 طول حیاط)؛ 

ي که  کار توفال ي و تویزه، تاق کلمبو و  ا کجاوه یري تاق  کارگ به  -
 ست. مانده ا ی باق تنها بخشی از آن در پوشش داالن ورودي  
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کلی،   نگاه  را  یژگی و در  قدیمی  خانۀ  معماري  توان  ی م هاي 

 گونه برشمرد: این 
 ساخت فضاهاي خانه در سه جبهۀ زمین؛  -

ي طولی و عرضی در امتداد  در سه ي ( در سه وجود دو نوع   -
 طول حیاط)؛ 

ي که  کار توفال ي و تویزه، تاق کلمبو و  ا کجاوه یري تاق  کارگ به  -
 ست. مانده ا ی باق تنها بخشی از آن در پوشش داالن ورودي  
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 ؛ گل کاه ة بنا با نماي  ساز استفاده از خشت در   -
 در داخل و بیرون فضاها؛   آجرفرش ي  ساز کف  -
انواع   - ،  ها طاقچه (جناغی در پوشش سقف و    ها قوس وجود 

 )؛ ها طاقچه کمانی در  
انواع   - با  (   یرها نورگ وجود  نورگیر  گچی،  مشبک  نورگیر 

 اي)؛ یره دا ي  ها پنجره هاي رنگی،  یشه ش 
  هاي یشه ش تزئینات در نماي داخلی فضاها شامل: استفاده از   -

در نورگیر، نقاشی (مناظر طبیعی، گل و مرغ و تکنیک    رنگی 
کاري در اشکال مختلف هندسی، انواع  ینه آ شیر و شکري)،  

 ي، شیر و شکري). کار برجسته بري،  ي (تنگ بر گچ

 ی ق ی تطب   ۀ س ی مقا   - 4
ي مختلف زمانی، سبب از دست  هادورهتحوالت بنا در  

به نظر    که  آنجا  ازرفتن پالن اولیۀ خانه قدیمی شده است.  
رعایت سازها  و  ساخترسد  ی م بدون  بنا  درون  بعدي  ي 

توان به مقایسۀ تطبیقی دقیق  ی نمالگوهاي رایج بوده است،  
با   آن  دیگر  هاپالنپالن  تزئینات    پرداخت،  هاخانهي  اما 

بهی باق فضاها  در  که    مانده  است  با  ی م حدي  را  آن  توان 
هایی تزئینات دیگر بناها مقایسه کرد؛ البته در کلیت شباهت 

 . اندنشده به یکدیگر دارند، اما در جزئیات دقیقًا تکرار 

 ی م ی و خانه قد   یی خانه هما   نات ی تزئ   ی ق ی تطب   ۀ مطالع   - 4-1
اصفهان که بنایی    در شهر خانۀ «همایی» واقع در محلۀ پاقلعه  

یسه با خانۀ قدیمی  مقا قابل پالن تا حدي    نظر   از قاجاري است،  
یی از  ها بخش ۀ همایی نیز  در خان رسد که  ی م است؛ البته به نظر  

ة آن بیانگر این مسئله است.  نشد ف ی تعر شده و ورودي    یب تخر بنا  
ۀ جنوبی خانۀ همایی ایوانی است که رابط میان سه فضاي  در جبه 

آن  اطرافش در خانۀ    اطراف  فضاهاي  و  ایوان  این  مشابه  است. 
ي  در سه شود. با این تفاوت که در خانۀ همایی،  ی م قدیمی نیز دیده  

اصلی خانه است؛   تاالر  ایوان  که در خانۀ قدیمی  ی درحال پشت 
فضاهاي مجاور ایوان کاربري خدماتی دارند. شاید دلیل این امر  

است؛ به    شده   ساخته ا  خانۀ قدیمی در روست   که این موضوع باشد  

در   که  صورت  از  ها خانه این  دور  خدماتی  فضاهاي  شهري  ي 
است؛   بوده  خدمه  کار  محل  و  اصلی  در  ی درحال فضاهاي  که 

ي خدماتی بخشی از  و فضاها روستاها خدمه کمتر مطرح بوده  
 فضاهاي زندگی ساکنان بوده است. 

هاي عرضی متوالی مشابه  ي در سه در جبهۀ غربی خانۀ همایی  
در خانۀ قدیمی بوده است، وجود دارد. در هر دو خانه در    آنچه با  

یجاد شده  ا   ها رف و    ها طاقچه کمک  یی به تا سه این فضاها تقسیمات  
ي در جبهۀ غربی خانه همایی داراي فضاي  در سه است. دو اتاق  

دیده   قدیمی  خانۀ  در  این  که  هستند  پوشش  ی نم پستو  شود. 
ت  و  تویزه  خانه،  دو  هر  در  کجاوه فضاها  قوس اق  است.  هاي  اي 

است؛  به  جناغی  همایی  خانۀ  در  خانۀ  ی درحال کاررفته  در  که 
  ها طاقچه هاي کمانی نیز در  قدیمی عالوه بر قوس جناغی از قوس 

استفاده   شده   استفاده  تزئینات  مشابه  َ است.  بنا  دو  هر  در  شده 
 . ) 3(جدول    کاررفته یکسان نیست یکدیگر است، اما نقوش به 

شده در خانۀ همایی کمتر از خانۀ  سطوح نقاشی   : ینقاش
شود.  ی مهاي اروپایی دیده  قدیمی است. در دو خانه، نقاشی 
ها منظره است، اما در خانۀ  در خانۀ قدیمی موضوع طراحی

اند.  شده ی  طراحها با دو موضوع منظره و انسان  همایی نقاشی 
ر  هاي گل و مرغ نیز در فضاهاي هتکنیک شیر و شکر و طرح 

 . )37(شکل  شودیمدو دیده 
  رفته   کار به در خانۀ همایی مقرنس گچی در تزئینات    : ي بر گچ 

که این نوع تزئین در خانۀ قدیمی وجود ندارد. انواع  ی درحال است؛  
تنگ بر گچ و  برجسته  مشاهده  ي  خانه  دو  هر  در    شود ی م بري 

 . ) 38(شکل  
سطوح    :يکارنهیآ و  قدیمی ینهآتنوع  خانۀ  در  کاري 

کاري ینهآبیشتر از خانه همایی است. در هر دو خانه، سطوح  
ها ي و در زیر پاکار تویزهبرگچي نقاشی و  هاطرح در ترکیب با  

، مقایسۀ  3ها استفاده شده است. در جدول ینهشومو اطراف 
تطبیقی تزئینات معماري خانۀ قدیمی در گز و خانۀ همایی  

 . )39(شکل  شودده می در اصفهان مشاه 
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 اصفهان در ییهما ۀخان و گز در یمیقد خانه يمعمار ناتئیتز یق یتطب ۀسیمقا. 3جدول 
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 ي و خانه شاکر   ی م ی خانه قد   نات ی تزئ   ی ق ی تطب   ۀ مطالع   - 4-2
ۀ شاکري، این خانه که در  خانبه گفتۀ سرپرست احیاي  

خانه  از  شده،  واقع  اصفهان  حکیم  قاجاري خیابان  هاي 
. این خانه و خانۀ قدیمی از نظر فضایی تفاوت استیاشده  اح

بسیاري دارند، اما تزئینات تاالر ارسی خانه شباهت فراوانی 
ب شبیه  خانه  دو  تزئینات  دارد.  قدیمی  خانۀ  تزئینات  ه  با 

مقرنس  (مانند  نیست  در  یکدیگر  گچی  اما  تاالرخانههاي   ،(
تکنیک تزئینی،  طرح سطوح  نقش ها،  محل  ها،  حتی  و  ها 

هاي مشابه بسیار نزدیک به یکدیگر هستند.  قرارگیري طرح

تر از  کامل   تاالرخانهسطح نقاشی با تکنیک شیر و شکر در  
بخشنقاشی  و  است  قدیمی  خانۀ  از  هاي  بیشتري  هاي 

قلمی نقاش  استها  شده  تطب.  ) 43-40(شکل    گیري    یق با 
 رسد ی ها، به نظر مخانه  ینو پالن ا  یناتمشابه از تزئ  یري تصاو
و   ییهما  ۀمشابه با خان   ی زمان  ةدر دور  یمیقد  ۀاز خان  یبخش
دور  ي شاکر ساخته  ةدر  است  قاجار  جدول  شده  در   .4  ،

خانۀ  مقایسۀ تطبیقی تزئینات معماري خانۀ قدیمی در گز و 
 شاکري اصفهان آمده است. 

 
 اصفهان در يشاکر ۀخان و گز در یمیقد ۀخان يمعمار ناتئیتز یق یتطب ۀسیمقا. 4جدول 
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 قدیمی  خانه . تزیینات41 شکل

 

 
 ي شاکر ۀخان  ناتییتز. 42 شکل

 

           
 د           ج    ب   الف 

 (ب و د) يشاکر ۀخان نات ییتزقدیمی (الف و ج)،  خانه  . تزیینات43 شکل

 

گیري نتیجه 
با   مدنظر  بناي  حاضر،  پژوهش  تزئینات  تأکدر  بر  ید 

مقایسۀ  و  بنا  معماري  تزئینات  نقوش  بزرگنمایی  معماري، 
ي شهري مشابه هانمونه پالن و تزئینات این خانۀ روستایی با  

شناخت   راستاي  شد.  دوردر  معرفی  تاریخی   ینترمهم ة 
انواع  بنا    ینا  ئیناتتز با  برگچشامل    هی، گیانقوش  ي 
تحوالت   .رنگی در گچ و نقاشی استیشۀ  شکاربرد    کاري،ینهآ

در   پالن  هادورهبنا  رفتن  از دست  زمانی، سبب  مختلف  ي 
است.   شده  قدیمی  خانۀ  نظر    که  آنجا  ازاولیۀ  رسد  یمبه 

ي بعدي درون بنا بدون رعایت الگوهاي رایج  سازها  و  ساخت
است،   با ی نمبوده  آن  پالن  دقیق  تطبیقی  مقایسۀ  به  توان 

دیگر  هاپالن تزئینات    هاخانهي  اما  در یباق پرداخت،  مانده 
توان آن را با تزئینات دیگر بناها  ی م فضاها به حدي است که  

د،  هایی به یکدیگر دارنمقایسه کرد؛ البته در کلیات شباهت 
 . اندنشدهاما در جزئیات تکرار 

 یسه مقاقابل   یمیقد  ۀبا خان  ي تا حد  ییهما  ۀخانپالن  
که رابط  قرار دارد یوانیا ییهما  ۀخان یجنوب ۀجبه است. در

  ي و فضاها  یوانا  ین اطراف آن است. مشابه ا  ي سه فضا  میان
تفاوت که    ین. با اشودی م  یده د  یزن   یمیقد  ۀاطرافش در خان

  ؛ خانه است   یتاالر اصل  یوان،پشت ا  ي درسه  ،ییهما  ۀدر خان
خان  کهیدرحال ا  ي فضاها  یمیقد  ۀدر   ي کاربر  یوانمجاور 
همایی  دارند.    یخدمات خانۀ  غربی  جبهۀ  هاي  ي درسهدر 

در خانه قدیمی بوده است، وجود    آنچهعرضی متوالی مشابه با  
کمک  یی به تاسهدارد. در هر دو خانه در این فضاها تقسیمات  

ي در جبهۀ در سهیجاد شده است. دو اتاق  ا  هارفو    هاطاقچه
غربی خانۀ همایی داراي فضاي پستو هستند که این در خانۀ  

شود. پوشش فضاها در هر دو خانه، تویزه و ی نمقدیمی دیده  
اي است. نوع تزئینات در هر دو بنا مشابه یکدیگر  هتاق کجاو

شده  کاررفته یکسان نیست. سطوح نقاشی است، اما نقوش به
خانه،  دو  در  است.  قدیمی  خانۀ  از  کمتر  همایی  خانۀ  در 

دیده  نقاشی  اروپایی  و  ی مهاي  شکر  و  شیر  تکنیک  شود. 
دیده  طرح دو  هر  فضاهاي  در  نیز  مرغ  و  شود.  ی مهاي گل 
مشاهده  بري نیز در هر دو قابلي برجسته و تنگبرچگانواع  

ي هاطرحکاري در ترکیب با  ینه آاست. در هر دو خانه، سطوح  

 هاینه شومها و اطراف  ي و در زیر پاکار تویزهبرگچنقاشی و  
هاي  ي درسه رفته است. در جبهۀ غربی خانۀ همایی    به کار 

است، وجود    در خانۀ قدیمی بوده  آنچهعرضی متوالی مشابه با  
کمک  یی به تاسهدارد. در هر دو خانه در این فضاها تقسیمات  

ي در جبهۀ در سهیجاد شده است. دو اتاق  ا  هارفو    هاطاقچه
غربی خانۀ همایی داراي فضاي پستو هستند که این در خانۀ  

 شود. ینمقدیمی دیده 
شاکري  خانه   -خانۀ  قاجاري  از  خانۀ    -2یاشدهاحهاي  و 
ا اگرچه  تزئینات قدیمی  دارند،  زیادي  تفاوت  فضایی  نظر  ز 

با  به فراوانی  شباهت  شاکري،  خانۀ  ارسی  تاالر  در  کاررفته 
به تزئینات  دارد.  قدیمی  خانۀ  خانه تزئینات  دو  در  کاررفته 

)، تاالرخانههاي گچی در  شبیه یکدیگر نیست (مانند مقرنس
ها و حتی محل  ها، نقش ها، طرحاما سطوح تزئینی، تکنیک 

طرحقرا است.  رگیري  یکدیگر  به  نزدیک  بسیار  مشابه  هاي 
تر از  کامل   تاالرخانهسطح نقاشی با تکنیک شیر و شکر در  

بخشنقاشی  و  است  قدیمی  خانۀ  از  هاي  بیشتري  هاي 
مشابه از   یريتصاو  یقبا تطبگیري شده است.  ها قلمنقاشی 

  ۀ از خان  یبخش   رسدی ها، به نظر مخانه   ینو پالن ا   یناتتزئ
بخش    ترینیمیو قد  دارد  اي یغن  ي معمار  ئیناتکه تز  یمیقد

م محسوب  هم  دورشودیخانه  در  خان  یزمان  ة،  با   ۀمشابه 
شاکر   ییهما دور  ي و  ساخته  ةدر  است   قاجار  و    شده 

  ي بعد  ي هااست که در دوره  یخانه الحاقات  یگرد   ي هابخش 
 اند. شده  اضافه
 

 نوشت پی 

 ة دور  ي هنر و معمار  ینی ئنقوش تز  ي هایژگی . از جمله و1
کادر است.    کینقوش و عناصر در    ازحدشیقاجار ازدحام ب

پرگفت  نیا  ییگو و  به  ییوگوازدحام   از یامت  کی عنوان  اثر 
از    ي زیمطرح بوده و هنرمند همواره نگران بوده است که چ

ن اجر  یزدگشتاب  توانی م  همچنین  .فتد ی قلم  ارائادر   ۀ، 
  ی سنت  ي ریتصو  ۀه به سابقیتوجبی نگ،  طرح و ر  ۀرماهرانیغ
تز  یپرداخت سطح  ای در  آن  نقاش  ي معمار  ناتئیبه    های و 

از   یطورکلهنرمند هنگام کار به   یذهن  ي ریتصو   ویآرش  ییگو

 سال ǀ 41 شمارة ǀ 1 بهار 1399

88



 

گیري نتیجه 
با   مدنظر  بناي  حاضر،  پژوهش  تزئینات  تأکدر  بر  ید 

مقایسۀ  و  بنا  معماري  تزئینات  نقوش  بزرگنمایی  معماري، 
ي شهري مشابه هانمونه پالن و تزئینات این خانۀ روستایی با  

شناخت   راستاي  شد.  دوردر  معرفی  تاریخی   ینترمهم ة 
انواع  بنا    ینا  ئیناتتز با  برگچشامل    هی، گیانقوش  ي 
تحوالت   .رنگی در گچ و نقاشی استیشۀ  شکاربرد    کاري،ینهآ

در   پالن  هادورهبنا  رفتن  از دست  زمانی، سبب  مختلف  ي 
است.   شده  قدیمی  خانۀ  نظر    که  آنجا  ازاولیۀ  رسد  یمبه 

ي بعدي درون بنا بدون رعایت الگوهاي رایج  سازها  و  ساخت
است،   با ی نمبوده  آن  پالن  دقیق  تطبیقی  مقایسۀ  به  توان 

دیگر  هاپالن تزئینات    هاخانهي  اما  در یباق پرداخت،  مانده 
توان آن را با تزئینات دیگر بناها  ی م فضاها به حدي است که  

د،  هایی به یکدیگر دارنمقایسه کرد؛ البته در کلیات شباهت 
 . اندنشدهاما در جزئیات تکرار 

 یسه مقاقابل   یمیقد  ۀبا خان  ي تا حد  ییهما  ۀخانپالن  
که رابط  قرار دارد یوانیا ییهما  ۀخان یجنوب ۀجبه است. در

  ي و فضاها  یوانا  ین اطراف آن است. مشابه ا  ي سه فضا  میان
تفاوت که    ین. با اشودی م  یده د  یزن   یمیقد  ۀاطرافش در خان

  ؛ خانه است   یتاالر اصل  یوان،پشت ا  ي درسه  ،ییهما  ۀدر خان
خان  کهیدرحال ا  ي فضاها  یمیقد  ۀدر   ي کاربر  یوانمجاور 
همایی  دارند.    یخدمات خانۀ  غربی  جبهۀ  هاي  ي درسهدر 

در خانه قدیمی بوده است، وجود    آنچهعرضی متوالی مشابه با  
کمک  یی به تاسهدارد. در هر دو خانه در این فضاها تقسیمات  

ي در جبهۀ در سهیجاد شده است. دو اتاق  ا  هارفو    هاطاقچه
غربی خانۀ همایی داراي فضاي پستو هستند که این در خانۀ  

شود. پوشش فضاها در هر دو خانه، تویزه و ی نمقدیمی دیده  
اي است. نوع تزئینات در هر دو بنا مشابه یکدیگر  هتاق کجاو

شده  کاررفته یکسان نیست. سطوح نقاشی است، اما نقوش به
خانه،  دو  در  است.  قدیمی  خانۀ  از  کمتر  همایی  خانۀ  در 

دیده  نقاشی  اروپایی  و  ی مهاي  شکر  و  شیر  تکنیک  شود. 
دیده  طرح دو  هر  فضاهاي  در  نیز  مرغ  و  شود.  ی مهاي گل 
مشاهده  بري نیز در هر دو قابلي برجسته و تنگبرچگانواع  

ي هاطرحکاري در ترکیب با  ینه آاست. در هر دو خانه، سطوح  

 هاینه شومها و اطراف  ي و در زیر پاکار تویزهبرگچنقاشی و  
هاي  ي درسه رفته است. در جبهۀ غربی خانۀ همایی    به کار 

است، وجود    در خانۀ قدیمی بوده  آنچهعرضی متوالی مشابه با  
کمک  یی به تاسهدارد. در هر دو خانه در این فضاها تقسیمات  

ي در جبهۀ در سهیجاد شده است. دو اتاق  ا  هارفو    هاطاقچه
غربی خانۀ همایی داراي فضاي پستو هستند که این در خانۀ  

 شود. ینمقدیمی دیده 
شاکري  خانه   -خانۀ  قاجاري  از  خانۀ    -2یاشدهاحهاي  و 
ا اگرچه  تزئینات قدیمی  دارند،  زیادي  تفاوت  فضایی  نظر  ز 

با  به فراوانی  شباهت  شاکري،  خانۀ  ارسی  تاالر  در  کاررفته 
به تزئینات  دارد.  قدیمی  خانۀ  خانه تزئینات  دو  در  کاررفته 

)، تاالرخانههاي گچی در  شبیه یکدیگر نیست (مانند مقرنس
ها و حتی محل  ها، نقش ها، طرحاما سطوح تزئینی، تکنیک 

طرحقرا است.  رگیري  یکدیگر  به  نزدیک  بسیار  مشابه  هاي 
تر از  کامل   تاالرخانهسطح نقاشی با تکنیک شیر و شکر در  

بخشنقاشی  و  است  قدیمی  خانۀ  از  هاي  بیشتري  هاي 
مشابه از   یريتصاو  یقبا تطبگیري شده است.  ها قلمنقاشی 

  ۀ از خان  یبخش   رسدی ها، به نظر مخانه   ینو پالن ا   یناتتزئ
بخش    ترینیمیو قد  دارد  اي یغن  ي معمار  ئیناتکه تز  یمیقد

م محسوب  هم  دورشودیخانه  در  خان  یزمان  ة،  با   ۀمشابه 
شاکر   ییهما دور  ي و  ساخته  ةدر  است   قاجار  و    شده 

  ي بعد  ي هااست که در دوره  یخانه الحاقات  یگرد   ي هابخش 
 اند. شده  اضافه
 

 نوشت پی 

 ة دور  ي هنر و معمار  ینی ئنقوش تز  ي هایژگی . از جمله و1
کادر است.    کینقوش و عناصر در    ازحدشیقاجار ازدحام ب

پرگفت  نیا  ییگو و  به  ییوگوازدحام   از یامت  کی عنوان  اثر 
از    ي زیمطرح بوده و هنرمند همواره نگران بوده است که چ

ن اجر  یزدگشتاب  توانی م  همچنین  .فتد ی قلم  ارائادر   ۀ، 
  ی سنت  ي ریتصو  ۀه به سابقیتوجبی نگ،  طرح و ر  ۀرماهرانیغ
تز  یپرداخت سطح  ای در  آن  نقاش  ي معمار  ناتئیبه    های و 

از   یطورکلهنرمند هنگام کار به   یذهن  ي ریتصو   ویآرش  ییگو
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،  1388  ي،بوده است (گودرز  ریفق  یرانیا  یغن   ینقوش سنت
 ). 32ص. 

  ۀ خان  ي ایمهندس منتظر سرپرست اح  ي آقا  ۀ. به گفت2
 ي.شاکر
 

 سپاسگزاري 
 ، یکاخکی  صالح  دکتري  آقا  جناب،  ارجمنداستادان    از
  فائزه سرکار خانم ها مهندس  و دهخدا استاد دادخواه، استاد
 ي سپاسگزارم.دیشه فاطمه ویی رضا

 
 

 مالی   منابع 

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

  مالی   حمایت   بدون  که  است  مستقل  پژوهشی  مقاله  این
 حاضر،   ي مطالعه  انجام  در  .است   شده  انجام  سازمانی

 اند.نداشته  منافعی تضاد گونههیچ نویسندگان
 

 منابع 

) کاروان1385احمدي، عباسعلی  بررسی  یۀ  ناحسراهاي  ). 
 . 72-95)، 41و  40، (اثر مجلۀشمال اصفهان. 

(  احمدي،  تحلیلی- تطبیقی  مطالعۀ  ).1392عباسعلی 
  ۀینشر.  مرمتی  هاي یافتهنو  استناد  به  گز   جامع   مسجد
 . 37- 46 ،)4( 18 ي،شهرساز و ي معمار با،یز ي هنرها

والدحسام  اصالنی، (  ین  صالحی    معرفی  ).1390احمد 
 معماري   تزئینات  در  گچی  هاي یهآرا  از  گونه  دوازده
 جزئیات   و  فنی  شگردهاي   براساس  ایران  اسالمی  دوران

 . 89- 106 ،)3(  یشناسباستان  مطالعات. اجرایی
) مریم  اصفهان:  اصفهاني  هاخانه).  1391سیچانی،   .

 انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی خوراسگان. 
(  کیانی،  ي معمار  به   وابسته  ناتیتزئ  ). 1376محمدیوسف 

 فرهنگی.  میراث سازمان: تهران. یاسالم  دوران
) نسرین  مقدم،    ي معمار  یشناسخیتار).  1386گلیجانی 

 . تهران: دانشگاه تهران. رانیا
  و   لیتحل  و  هی: تجزالیخ  نۀیآ  ).1388مرتضی (  گودرزي،
: تهران.  قاجار  دورة  هنر  در  ناتی تزئ  و  نقوش   یبررس
 مهر  سوره

مستوفی، حمداهللا بن ابی بکر بن محمد بن نصر مستوفی  
به اهتمام و تصحیح گاي  القلوبنزهه ). 1362( ینیقزو

 لسترنج. تهران: انتشارات دنیاي کتاب. 
:  یاسالم  دورة  در  رانیا  هنر  خیتار  ).1387مهدي (  نژاد،مکی 

علوم   و   تحقیق  مرکز :  تهران.  ي معمار  ناتیتزئ  توسعۀ 
 سمت.   انسانی:

و  هیل، (  اولگ،  درك    نات یتزئ  وي  معمار  ).1375کاربر 
مهرداد.  یاسالم : تهران.  دانشمند  وحدتی  ترجمۀ 

 فرهنگی.  و  علمی انتشارات
 

 
 

 سال ǀ 41 شمارة ǀ 1 بهار 1399
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