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مسکوني ناحیه گرم و خشک ایران
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از چهارصفه بهعنوان کهنترین الگوی معماری مسکونی در ایران ،زیاد نام برده شده است .این الگوی ساختمانی صرف نظر از مباحث
اقلیمی و سازهای ،از دیدگاه معناگرایی نیز از دوره باستان حایز اهمیت بوده و در نقوش و طرحهای مختلف تکرار شده است .در معماری
ایران ،این الگو از بیانی خالص در آرایش فضایی نمونههای اولیه به فضایی جزء در نمونههای تکاملیافتهتر تبدیل میگردد و به این
ترتیب الگوهای متنوع فضایی در خانهها و کوشکها را شامل میشود .این مقاله با هدف تبیین اهمیت و گستردگی کاربرد الگوی
چهارصفه در معماری مسکونی ایران تدوین شده است و بر این اساس پس از کنکاشی پیرامون بروز این الگو در تهرنگهای معماری
مسکونی ،به مزیتهایی رجوع میکند که برخی از آنها نقش اساسی در تداوم الگوی چهارصفه و توسعه آن بهعنوان یک جزء فضا
داشته اند .این مزایا عبارتند از خلق یک ریز اقلیم مطبوع در منطقه خشک صحرایی ،فضایی گشاده در مساحت کوچک میانسرا ،الگویی
هندسی که پیادهسازی اهداف سازهای را بسیار ساده میکند و همچنین کارکردهای متنوعی که میتوان در فضای مرکزی چهارصفه به آن
پرداخت .این تحقیق به روشی توصیفی و تحلیلی براساس مطالعات میدانی و کتابخانهای ،پس از مرور و نمایش تهرنگهای چهارصفه در
معماری مسکونی ،رد پای آنرا در فضاهای متنوعی مانند حوضخانه ،تاالر و برخی دیگر از فضاها پیدا کرده و الگوهای متنوع چهارصفه را
در تهرنگهای فرضی و با مقیاسهای مختلف ارایه میکند .شهرهای بشرویه و طبس در خراسان ،نمونههای خالصتر و جامعتری از کهن
الگوی چهارصفه را در خود دارد که عبارت است از خانههایی درونگرا همراه با یک حیاط مرکزی کوچک و چهار ایوان در پیرامون آن؛
در حالی که خانههای زواره ،دارای الگویی پایه با فضای مرکزی سرپوشیده است که برای توسعه و تکامل در خانههای بزرگ و ظهور در
حوضخانه آماده شده است .در خانههای حیاطدار فالت مرکزی ایران ،الگوی چهارصفه در حیاط ناپدید میشود و در فضاهای جزء

واژگان کلیدی :تنوع ،چهارصفه ،معماری مسکونی ،مناطق گرم و خشک.
* عضو هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری ،دانشکده معماری و شهرسازی ،گروه مرمتgholami.sttu@yahoo.com .

** * عضو هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری ،دانشکده معماری و شهرسازی ،گروه مرمت.
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پدیدار میشود ،حوضخانه شکل اصلی بیان الگوی چهارصفه در این خانههاست.

مقدمه
خانه پیش از دوران قاجار و صفوی ،روزگااری باس
دراز را سپری کرده است که مطابق با وسعت و نیازهای
هر خانواده همراه با شهرها رشد کرده و شکل و شمایل
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آن دگرگون شده است .خانه به گوناههاا مختلاف در
شهرها تاریخى دسته بند مىشود .این دستهبناد هاا
تنها متأثر از اقلیم نمىباشاد ،بلکاه قومیات و ماوهب و
حتاى نااوع حرفااه و شاايل ساااکنین خانااههااا در نحااوه
شاکلگیار مساکن تأثیرگاوار باوده اساات.گپورزرگر،
 )011 ،0931کهن ترین الگاو در خاناه ساازی ،الگاوی
چهار صفه یا چهاار چفتاه مایباشاد.گمعماریان،0930 ،
 )043خانههای چهارصفه در ایران پیش از دوره قاجاار،
بسیار ساخته شده اند که تک نمونههای آن در شاهرهای
مختلف حاشیه کویر باقی مانده است .0هدف اصلی این
پژوهش شناخت الگوهای متنوع چهارصفه ،در معماری
مسکونی ایران است .بنابراین بررسی تهرنگ نمونههاای
عینی از این الگو ،به عنوان سیاسات اصالی پاژوهش در
نظر گرفته شده است بهگونهای که بتوان تنوع بروز کهن
الگااوی چهارصاافه را در فضاااهای مسااکونی تعقیااب و
ترسیم کرد.
سئواالت پژوهش
مقاله حاضر در پی پاسخ به سئواالت ذیل است:

الگوهای چهارصفه ،از شاهرهای میباد ،اردکاان ،زواره،
طبس ،بشرویه و سبزوار به عناوان شاهرهای کوچاک و
یزد و اصفهان بهعناوان شاهرهای بازرگ حاشایه کاویر
گردآوری شدهاند.
پیشینه پژوهش
در دوره معاصر استاد محمدکریم پیرنیا یکی از معدود
پژوهشگرانی است که در مورد خانههاا و باهخصاو
فضااای چهارصاافه ،مطالعاااتی را انجااام داده کااه ایاان

مطالعات در کتاا هاای"آشانایی باا معمااری اساالمی
بناهای درونگرا" باه کوشاش غالمحساین معماریاان و

"خانه ،فرهنگ و طبیعات" توسا محمدرضاا حاا ری
انعکاس یافته است .همچنین در کتا

"زواره نماادی از

اسطوره کاویر" نوشاته علای غفااری ،کتاا

"سااخت

معماری و شهر در اقلیم گارم و خشاک ایاران" نوشاته

محمود توسلی" ،طبس شهری که بود" نوشاته یعقاو
دانشدوست و کتا

"میبد شهری که هست" به کوشش

عیسی اسفنجاری نمونه بناهای چهارصافه ترسایم شاده
است ،اما این مطالعات ،محدود به اشاراتی کلای نسابت
به خانههاای چهارصافه اسات و در هیچکادام تناوع و
گستردگی بروز فضاهای چهارصفه در خانهها به تصویر
کشیده نشده است.
مباني نظری پژوهش

الگوی فضاای چهارصافه باه چاه صاورت در طارح

شیوه های مواجهاه باا معمااری ایاران ،چاه از زاویاه

خانههای کوچک و بزرگ مناطق گارم و خشاک ایاران

متدولوژی و چاه از زاویاه ایاد ولوژی ،گونااگون و در

مورد استفاده قرار گرفته است؟
حضور در معماری مسکونی یافته ،چه بوده است؟
روششناسي پژوهش

گلیجانی مقدم در کتا

"تاریخ شناسی معماری ایاران"

و غالمحسااین معماریااان در کتااا

"مبااانی نظااری

معماااری" تقساایم بناادیهااایی را در ایاان بااا

مطاارح

در پااژوهش حاضاار روش جمااعآوری اطالعااات،

کرده اند .گنمودار شماره  )0پاژوهش حاضار مبتنای بار

میاادانی ،اساانادی و کتابخانااهای اساات و پااژوهش بااا

نگرشی است که جنبههای اقلیمی ،فرم و فضاا را ماورد

رویکردی توصیفی-تحلیلی تدوین شاده اسات .نموناه

توجه قرار میدهد.
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کارکردهای مختلفی کاه طارح چهارصافه باه واساطه

معاار

تکااوین اساات .گحااا ری )62 ،0911 ،نساارین

تاریخ طبرستان که مؤلف آن در قرن  2و  7ه.ق میزیسته

 .7نگرشها به تاریخ معماری
نگرش تاریخی
نگرش معمارانه

است ،چهار صفه به عنوان عمارت اصالی در فضاای باا
توصیف شده است« :در میان آن با بار سارزمین ،چهاار

نگرش باستان شناسانه

چون خورنق و سدیر بود»گابن اسفندیار )069 ،0922 ،در

نگرش تشبیهی

میان منابع تاریخی ،دو کتا

ارزشمند تاریخ یزد و تاریخ

جدید یزد متعلق به دوره تیموری ،بیشاترین اشااره را باه

 .2نگرشها در نقد معماری

چهارصفه داشتهاند که به نمونه هایی اشاره مای شاود« :در
نگرش اقلیمی

نگرش فضاگرا

صفه و حوضاخانه و سرابساتان کاه آ

نرساوآباد در آن

جار است ساخته و باه غایات منزلاى خاوش و خارم

نگرش فرهنگی -اجتماعی

است».گجعفری« )20 ،0914 ،در سال احد و اربعاین و

نگرش معناگرا

ثمانما ه قریب مسجد ،خانقاهى عالى سااز کارد و چهاار

ن  .7حوووزههووای تکوواپوی پووژوهش حانوور در نمووودار

ارتباطي نگرشهای مختلف به تاریخ معماری و معماری.
مآخذ .7 :گلیجواني مقودم .2 ،7311 .معماریوان،7311 .

تنظیم :نگارندگان.
.
بررسي فضاهای چهارصفه در منابع تاریخي

959

صفّه رو در هم آورده ،و در میان خانقاه حوضى وسایع
ساخته که آ

خیر آباد دهوك در آن جار اسات و هار

بامداد آش به فقارا دهناد».گکاتاب یازدی )31 ،0912 ،و
« مدرسه عالى دو طبقه مزین به کاشى و نقاشى بساخت و
چهار صفه جهت مسکن فقرا ترتیب کرد گهمان )091 ،و
 . ...در کتا

مرآت االحوال جهان نما ،مایخاوانیم « :باه

در بسیاری از آثار منظوم و منثور عرفا گبهویژه در قرن

در آن زیرزمین آمدم و قریب به شصت زینه پا ین رفاتم،

هفتم) و اندیشامندان و در کتاب بسایاری چاون کتاب

چهار صفّه نمودار شد ،چون داخل آن شدم دیدم کاه هار

اخالق و از جمله اخالق ناصری میتوان به مبانی نظری

صفّه قریب بیست ذرع عر

و طاول دارد و در هریاک

ساخت خانه ایرانی رسیدگقاسامی سایچانی ،معماریاان،

شمعها دو ذرعاى روشان باود ».گکرمانشااهی،0979 ،

 )11 ،0913از کتبی که به فضای چهارصفه اشاره کارده

« )632کلیسا چهار صفه داشت ،هر صافها هشات ذرع

محاسان اصافهان اثار ماافروخی

در هشت ذرع ،شش ذرع ارتفاع ،وس هام هشات باود،

است میتوان به کتا

♦

نگرش شکلی
نگرش تاریخی -تکاملی

محله مزبور ،قریب خانه موصاوف ،خاناه عاالى و چهاار
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نگرش هنرشناسانه

صفّه و تا خانه سه دله بام بر باام سااخته کاه باىنظیار

خواجه نه در عراق بلکه در آفاق ،به اتّفاق و وفاق ،نه از

 .)43 ،0912از توصیفات ذکر شده می توان نتیجه گرفات

راه نفاق و شقاق ،سرایى عالى ،مشتمل بر چهاار صافّه،

کهن الگوی چهارصفه ،گاه به عنوان فضای اصالی ،نقاش

هریک صفه نیم کار چرخ گردان» گمافروخی اصافهانی،

محوری را در سازماندهی بناها داشته و ساایر فضااها باه

 )12 ،0911مطابق این توصیف ،چهارصفه بخش اصلی

تبعیت از آن شکل گرفتهاند و گااه در ساازماندهی ساایر

سرا در انتظاام و ساازماندهی فضاایی اسات .در کتاا

فضاها ،نقشی اساسی نداشته و جزیی از بنا بوده است.
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اصفهانی ،متعلق به دوره سلجوقی ،اشااره کارد« :سارا

لاایکن تقریب ااا دوازده ذرع ارتفاااع داشاات»گوزیروظااایف،

بررسي الگوهای معماری در مناطق گرم و خشک
الگوهای زواره
در بافاات زواره ،خانااههااای مختلفاای بااا ساابکهااای
مختلف در ساازماندهی تهرناگ دیاده مایشاود لایکن
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ساابکهااای چهارصاافه و حوضااخانهای ،اصاالیتاارین
آن هاست که ترکیبی از ایان دو نیاز در برخای از آنهاا
مشاهده می شود گغفاری ،0973 ،با اقتباس) .خاناههاای
چهار صفه معموالا بادگیر ندارند و در مرکز چهاار تااقی
روزنه نورگیر و هواکش قرار دارد و یا چهار سوی مربع
وس باز اسات گتوسالی .)017 ،0930 ،حوضاخانه در
حقیقت خانه تابستانی است کاه در آن حاو

باشاد و

بیشتر همراه با فواره بوده است .مهمترین الگاوی ماورد

ت  .7انوووام مختلووف تهرنوو هووای چهارصووفه در زواره.
مأخذ :غفاری.7316 ،

اساتفاده در حوضاخانههاا ،شاکم دریاده اساتگزندیه،
پاااروردی ناااژاد .)04 ،0913 ،در سااابک خاناااههاااای
چهارصاافه ،فضااای مرکاازی و اصاالی خانااه چهارصاافه
می باشد .آنچه که غیر از خاناه دیاده مایشاود همگای
نتیجه گسترش مرحله به مرحلاه سااختمان و الحاقاات

ت  .2نوم پوشش فضایي چهارصوفه بوهوسویله چهارتوا ي
در خانه سالمتي .مأخذ :غفاری.7316 ،

مختلف تاریخی است که باوجود نظام در نماا ،تهرناگ
این خانههای در بخش های بیرون از چهارصفه ،نظام و
محوریت خاصی را نشان نمیدهاد و ایان موضاوع دال
بر گسترش تدریجی خانه از فضای چهارصفه به سامت
بیرون می باشد .این گسترش عمدتاا در راساتای تقریبای
جنو

و شمال و در امتداد رون اصلی بناا باوده اسات

گتصویر شماره  .)0پوشش فضای مرکزی چهارصافههاا
در این شهر بر دو نوع میباشد .الف) تاق کلمباویی کاه

ت  .3نوم پوشش فضایي چهارصفه به وسیله کاله فرنگي در
خانه گنجي .مأخذ :غفاری .7316

گرفته و بدیهی است نورگیر آن بایستی بهصاورت یاک

میباشند و حیاط ،عنصر محوری نظمدهنده به فضااهای

کاله فرنگی در بخش مرکزی این پوشاش ایجااد شاود.

خانه را عهده دار شده است .ایان جاایگزینی وظیفاه در

) چهار تویزه روی جرزها قارار گرفتاه کاه روی آن،

خانه های حوضخانه ای از چهارصفه به حیااط مرکازی،

یک تاق کلمبو تکیه داده است گتصاویر شماره  6و .)9

یکی از نشانه هایی است که در مورد ریشهیابی وظاایف
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مستقیماا بر روی زمینه فضاای مرکازی چهارصافه قارار

خانههای حوضخانه ای ،کمتر دارای فضای چهارصافه

کارکردی و هندسی کهن الگوی چهارصفه از آن ساخن

که در پایگاه پژوهشی شاهر تااریخی میباد انجاام شاده،

خواهد رفت .برخای از خاناه هاای زواره نیاز ،ترکیاب

نشان داده شاده اسات .طنبای اتااق اصالی نشایمن ایان

دو الگو را با یکدیگر نشان میدهاد کاه نشاان از رشاد

خانه هاست که در امتداد ایوان جناوبی قارار گرفتاه و باه

6

منزله شاهنشین این خانهها بوده است گتصویر شماره .)1

متوازن اندامهای خانه بعاد از احاداچ چهارصافه دارد

شماره  ♦ 751بهار 69

گتصویر شماره .)4

♦
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ت  .1نمونوووه تهرنووو هوووای غیرچهارصوووفه در زواره.
مأخذ :غفاری.7316 ،

الگوهای کهن منطقه یزد (میبد و اردکان)
شهرهای اردکان و میباد کاه اماروزه دیاوار باه دیاوار

ت  .5تهرن های دو صفه و چهارصوفه در میبود و مزرعوه
کالنتر همراه با کوارکرد فضواها .مأخوذ :ذاکور عواملي ،ل.
اسفنجاری ،م.7315 .

برخوردارند اما از نظر تاریخی با یکادیگر قابال مقایساه

پیرامون ایوان شمالی و جنوبی شکل گرفتاه و برخای از

نبوده و در طول تاریخ چناد ساده خاود ،روابا متقابال

فضاهای خدماتی نیز در دو سوی حیاط قرار گرفته اناد.

گوناگونی را تجربه نموده اند .آثار متعاددی از سادههاای

کلیت خانههای میبد و یزد را محوری شمالی و جناوبی

پیش از اسالمِ شهرِ میبد بر جای ماناده اسات اماا غالاب

تعیین می کند و ایوان شمالی و جنوبی بیشتر قابل لماس

منابع ،قدمت اردکان را پس از اسالم مایداننادگکالنتاری

میباشد .خانه های چهارصفه در منطقاه یازد ،بیشاتر در

خلیل آباد ،مال حساینی اردکاانی .)49 ،0930 ،خاناههاای

مزرعه کالنتر قابل مشاهده میباشد که گفته شده متعلاق

پیش از صفوی میبد ،عمدتاا دو صفهاند .عر

حیااط باه

به زرتشتیان بوده است گتصاویر شماره  2و .)7

ایوان تعریاف شاده و در ماوارد معادودی،

چند خانه کوچک مورد بررسای در اردکاان و عقادا،

همراه با جرزهاای کنااری ایاوان پهناا دارد .کارکردهاای

دارای محور شمالی جنوبی باوده و فضااها در پیراماون

دقیق فضاها در این خانهها ،با توجه به مطالعاات میادانی

این محورها ،ایجاد شدهاند گتصویر شماره .)1

اندازه عر
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یکاادیگر قاارار دارنااد ،هرچنااد از مجاااورت جيرافیااایی

چنانکه مشاهده میشود فضاهای اصلی این خانهها در

الگوهای کهن طبس و بشرویه
طبس شهری است در جنو

خراسان و از سرسابزی و

خرماای خاصاای در میااان شااهرهای کااویری مشااابه خااود
برخوردار اسات .بارای نموناه باا نگااهی مقایساه ای باه
شماره  ♦ 751بهار 69

بشرویه ،با وجود آنکه یکی از ویژگی های خانه ارتباط آن
با درختان و آ

است ،به ندرت خانهای را میتوان یافات

که درختی در آن وجود داشته باشد گمروج تربتی ،حسینی،

♦

ت  .9خانههای چهارصفه در عکس هوایي روستای مزرعوه
کالنتر در نزدیکي یزد مأخذ :گوگل.

 .)36 ،0936شهر طبس در زلزله سال  0917از میاان رفتاه
و نمونه های اندکی در آباادی هاای پیراماون آن از میاراچ
معماری اش برجای مانده است .از پنج نمونه بررسی شده،
سه نمونه ،کامالا فضاهایی چهارصفه داشاته و یکای از دو

954

نمونه دیگر ،در محوربندی و آرایش و چیدمان فضااها در
تهرنگ ،سبک چهارصفه را پیش گرفته ،اما در شکل کامال
خود ،طور دیگری ظاهر شده است گتصویر شماره .)3
ت  .1خانه خدامراد سامي ،یکي از خانههای چهارصفه در
مزرعه کالنتر .مأخذ :اسفنجاری.7315 ،

ت  .6حیاطهای چهارصفه و خانه هوای کوچوک طوبس.
مأخذ :پایگاه اسنادی ایرانشهر پدیا -فرهنگستان هنر ایران.

معرفی شده است لیکن آنچه کاه در زواره قابال مشااهده
است ،این الگوی کهن را در وضعیت اصالی خاود نشاان
نمیدهد .ظاهر تکامال یافتاه ایان معمااری و انادامهاایی
ت  .1خانههای دوصفه اردکان و عقدا .مأخذ :پایگاه اسونادی

الحاقی که بعضاا تناسبی با حالت اولیه ندارد ،نشان میدهد

ایرانشهر پدیا -فرهنگستان هنر ایران.

که الگوی چهارصفه در این محل ،در حالت بدوی و اولیه
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زواره در نوشتهها و اسناد مختلاف ،شاهر چهارصافههاا

حالت ابتدایی و کهن خود ،در تعداد فراوان سااخته شاده،

خودنمایی میکند و نشانههای تاق آهنگ در چهار جبهه

بشرویه بوده است .این شهر با بافت متراکم و فشرده خود،

آن قابل مشاهده است .حیاطهای کوچک این خاناههاا،

الگوی واحدهای مسکونی کوچک با سبک هاای معمااری

نشاندهنده خانوادههاای مختصار و کوچاک مایباشاد.

پیش از دوران صفویه میباشد گتصویر شماره .)01

کارکردهای مختلف این فضاها نیز در پژوهشهای قبلی
تعیین شده است گتصویر شماره .)00

شماره  ♦ 751بهار 69

آن ایجاد نشده است .منطقاهای کاه الگاوی چهارصافه در

خالص تری دارند .حفره حیاط مرکزی ،در عکس هوایی

♦

955
ت  .77مقایسه فضای چهارصوفه در خانوه هوای بشورویه
(خانه مالعبداهلل؛ سومت راسوت) و زواره (خانوههاشومي
ت  .70تهرنوو

برخووي از خانوووههوووای چهارصوووفه.

مأخذ :پایگاه میراث فرهنگي شهر تاریخي بشرویه.

نسب؛ سمت چپ) .مأخذ :پایگاه اسنادی ایرانشوهر پودیا-
فرهنگستان هنر ایران.

الگوهای سبزوار
پایگاه میراث فرهنگي شهر تاریخي بشرویه

سبزوار شهری است واقع در منطقاه ای کاه تپاههاای

که کلیه الگوهای مورد بحث در باال را پوشش میدهاد.

آذربرزین مهر ،حکایت از ساابقه تمادن در ایان منطقاه

به همین دلیل ،بشارویه یاک تاریخچاه کامال از تحاول

دارد اما از مسکون بودن سبزوار اماروزی اطالعااتی در

مرحله به مرحلاه معمااری مساکونی ایاران از پایش از

دست نداریم گپاکزاد .)044 ،0931،از خانههای تااریخی

دوران صفویه تا انتهای دوره قاجار میباشد زیرا آهناگ

سبزوار و مناطق پیراماونی آن ،باا وجاود تخریابهاای

تحوالت از این دوره در بشرویه کندتر شده و خانههایی

گسترده ،اطالعاتی باقی ماناده اسات کاه کهان الگاوی

که تا دوره پهلوی دوم سااخته شادهاناد از هماان نظاام

چهار صفه را در اشکال مختلف نمایش میدهد ،بهطاور

معماری به وجود آمده در دوره قاجار تبعیات مایکنناد.

مثااال در خانااه عظیمیااان و خانااه دارینیگکااه متأساافانه

بیشترین خانههای بشارویه هماان سابکهاای کوچاک

تخریب شد) کهن الگوی چهار صفه ،بیاانی خاالصتار

چهارصفه و دوصفه می باشد که در تعداد فراوان در این

دارد .خانه حاج کاظم چشام ،الگوی چهاار صافه را باا

شهر ایجاد شده اسات .خاناه هاای چهارصافه بشارویه

دخل و تصرف و الحاقات بعادی نشاان مایدهاد و در

نسبت باه آنچاه کاه در زواره مشااهده مایشاود ،بیاان

خانه-با اسکویی در نزدیکی شهر سبزوار ،چهار صافه
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الگوهای مختلفی در خانه های بشرویه دیده مایشاود

باستانی ،آثاار مکشاوفه پیراماون آن و وجاود آتشاکده

بهعنوان جزیی از یک کال ،انتظاام یافتاه و ساازماندهی
شده است گتصویر شماره .)06
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ت  .73ایجاد دید و گشایش همراه با انتظام فضایي در
چهارصفهها .مأخذ :نگارندگان.

♦

ایجاد الگوی هندسي با چیدمان چلیپایي
آنچه که تحت عنوان چهارصفه مشاهور شاده اسات،

951

یک ترکیب از نه واحد فضایی است که باا تقسایم هار
ت  .72الگوهای متنوم از خانههای چهارصفه سبزوار.

ضلع یک مربع به سه قسمت ،حاصل مایشاود .واحاد

مأخذ :نگارندگان.

مرکزی ،فضاای مرکازی چهارصافه اسات .واحادهای
وسطی هر ضالع ،نشااندهناده هار صافه و واحادهای

مزیتهای چهارصفه
ایجاد فضای معتدل در ا لیم خشک کویر
حیاط های کوچک ،آفتا

کمی را بهخاود اختصاا

می دهند و ترکیب متعادلی از آفتا

و سایه را در اوقات

مختلف روز و سال به درون خانه سرازیر مایکنناد .در
این مورد خانههای دو صفه نیز پاسخگو بودهاند.
گشایش فضا در مساحت کم حیاط مرکزی
حیاط کوچک ،وسعت دید ناقصی دارد و مانند حفاره
و چالااهای کوچااک و عمیااق ماایباشااد کااه روی یااک
سطح وسیع کنده شده است .ایاوانهاای چهاار طارف،

بهنوعی می تواند از صفهها یاا هماان ایاوانهاا ،ورودی
داشته باشد .وقتی که ابعاد حیاط مرکزی با ابعااد دهاناه
ایوانهای طرفین خود ،یکای مایشاود ،تنظایم هندساه
فضای مرکزی خانه که همان حیاط است برای معمار که
معموالا با کارفرما یکی اسات ،ساادهتار مایباشاد .ایان
موضوع باعث تقویت جنبههای هندسی در یک معماری
ارگانیک میشود گتصویر شماره  .)04اگر بخاواهیم ایان
چیدمان چلیپایی را محور قرار دهیم ،بایستی اثری از این
فضا را در مجموعهای از خانههای کویری مشاهده کنیم.

گشایش کلی فضای کار میشوند گتصاویر شاماره .)09
ایاان موضااوع در برخاای از خانااههااای دو صاافه میبااد
نیااز ،عملاای شااده اساات .زیاارا در طاارفین شاارقی و
غربی حیاط مرکزی ،ایوانچههای کاوچکی ایجااد کارده
و برخاای از فضاااهای خاادماتی خانااه را در آنجااا

ت  .71طرح خانههای چهارصفه براساس یوک الگووی

عرضه کردهاند.

هندسي .مأخذ :نگارندگان.
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حااد انتهااایی را در میاادان دیااد باااال باارده و موجااب

گوشه ای نشاندهناده چهاار اتااق گوشاهای اسات کاه

حیاااط و فضاااهای خانااه راه ماایدادهانااد ،بزرگاای

کارکرد فضای چهارصفه
بوده است و آثار گود برك باافی و گلایم باافی نیاز در

می گردید .لوا نیااز باه فضاایی دیگار شاکل مایگیارد

ایوان اغلب این خانهها قابل مشاهده میباشاد .بناابراین

کاااه عاااالوه بااار ایجااااد آ

و هاااوایی مطباااوع،

میتوان فضای دو صفه و خصوصاا چهارصافه را ناوعی

خاااطره آن فضااای قبلاای را شااکل ماایدهااد و ایاان

کارگاااههااای خااانگی دانساات .زیاارا اسااتقرار دسااتگاه

همان چیزی است کاه قادیمیترهاا باه آن چهارصافه

پارچهبافی در این خانهها در دو محور میتوانسته ایجااد

میگفتند و ما امروز آنرا حوضخانه مینامیم.

4

هم در خانههای زواره و هم در خانههای بشرویه این

گردد گتصویر شماره .)01

موضوع مشترك دیده میشود که خانههاایی کاه حیااط

شماره  ♦ 751بهار 69

خانههای چهارصفه و دوصفه محل کار اهالی خانه نیز

حیاااط ،موجااب گاارمتاار شاادن کلاای فضااای خانااه

منتظم و بزرگی دارند ،به جای چهارصفه دارای فضاایی

♦

دیگر بهعنوان حوضخانهاند .این بادان معنای اسات کاه

951

فضای حوضخانه ،اصلیترین نمودِ چهارصفه را پدیادار
میکند .حوضاخانه ،گااه در جبهاه شامالی در یکای از
ت  .75آثار گود برک بوافي در خانوه چهارصوفه بشورویه.
مأخذ :نگارندگان .نمونه کاربرد فضای چهارصفه.

بروز چهارصفه در طرح خانوههوای بوزر

گوشه های خانه وگاه در جبهه جناوبی در پشات ایاوان
اصلی قرار میگیرد گتصاویر شماره  02و .)07

(انتقوال

چهارصفه از یک کل ،به جزئي از فضای خانه)
تحولی که پیش از این برای فضای چهارصفه پیشنهاد
شده است ،معماوالا هارمونیاک و هندسای باوده کاه از
هم باز شده و الگوی چهار ایوانی را ایجاد کرده اسات.
امااا خاصاایت معماااری ایراناای ،ایجاااد نااوعی تياازل و
شاعرانگی است که با محوریت یاک یاا مجموعاهای از

ت  .79الگوی چهارصفه در تاالرهوای ایووان جنووبي در
یزد؛ خانه اردکانیان .مأخذ :گنجنامه.

چند فضای اصلی 9و آرایش کلیه فضاها در ارتباط با آن
حاصل میشود.
یاازد ،الگااوی چهارصاافه در ایااوان جنااوبی و تاااالر
پشت آن ظاهر مایشاود .در خاناههاای اصافهان ،ایان
الگااو هاام در حوضااخانه و هاام در اتاااق ارساای واقااع
در جبهااه شاامالی دیااده ماایشااود کااه در برخاای از
نمونااههااا نیااز همااان نااام چهارصاافه را داراساات .در
حیاااطهااای بزرگتاار کااه آفتااا

بیشااتری را بااه درون

ت  .71چیدمان چلیپایي فضاها و تنظیم فرم و هندسه بقیوه
تهرن در ارتباط با آن؛ خانه ملک ،یزد .مأخذ :گنجنامه.
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در طرح خانههای بزرگ ،بهطاور مثاال در خاناههاای

شیوه بروز چهارصفه در خانهها براساس نمونوههوای

و سردا

فرني

حالت دوم ،الگاوی پایاه  61-2باا تحاول و تبادیل باه

چهارصفه از الگوی هندسي تا الگوهای پایه

فضااای سااتوندار ،حوضااخانههااا را بااهوجااود ماایآورد

پااس از بررساای خانااههااای چهارصاافه در شااهرهای
شماره  ♦ 751بهار 69

مختلف کویری و مطابقات آن باا مناابع تااریخی ،باروز

را به وجود می آورد گتصاویر شاماره  .)03در

گتصااویر شااماره  .)61حوضااخانههااا ماایتوانااد در
قسمتهای مختلف خانه قرار گیرد.

چهارصفه را می تاوان از یاک الگاوی سااده هندسای تاا
ساختار یک خانه کامل به دو صورت کلی پیگیاری کارد:
 -0الگاوی چهارصاافه باا حیاااطی در فضاای میااانی؛ -6

♦

الگوی چهاار صافه باا پوشاش بار روی فضاای میاانی.
همانگونه کاه در تصاویر شاماره  01نماایش داده شاده،

951

چهارصفه یک الگوی هندسی است که خانههای بشارویه
بیانی خالص تر از آنرا نمایش می دهاد و باا تيییراتای از
جمله ساخت پوشش بر روی فضای میاانی چهاار صافه،
می توان به طرحی تحول یافته دست یافت که نمونههاای
آنرا میتوان در یزد ،سبزوار ،زواره و  ...مشاهده کارد باه
عبارتی طرح چهارصفه از یک فضای درونگرا با حیااطی
کوچاک در خاناههااای بشارویه باه طرحاای برونگارا بااا
پوششی بر روی فضای مرکزی در بسیاری از خاناه هاای
دیگر مناطق تبدیل میشود 1و همین مسئله ،راه را جهات
الحاقات بعدی به فضای چهار صفه و پیمودن مسیری که
چهارصفه را به عنوان جز ی از یک فضای بزرگتار قارار
میدهد ،هموار میکند.
از الگوی پایوه توا بسوض فضواهای چهارصوفه درون
خانههای بزر

ت  .71شووماره 7و 2طوورح هندسوي چهارصووفه .شووماره  3و 1
الگوی خانههای بشرویه (در شهر بشرویه خانه چهارصوفه ،تموام
خانه است و یک الگوی نا را معرفي ميکنود ،بودون دخول و
تصرفات) ،شماره  5الگوی خانههای یوزد و سوبزوار ،شوماره 9
الگوی خانههای زواره (در شوهر زواره ،خانوههوای چهارصوفه
بررسي شده ،نسبت به خانههای بشورویه ،تووول بیشوتری را بوا
الوا اتي که بهصورت ارگانیک و در طي چندین مرحلوه انجوام
شده ،نشان ميدهود) ،از الگووی  9بوه بعود ،مويتووانیم بوروز
چهارصفه را در الگوهای دیگر مشاهده کنیم .مأخذ :نگارندگان.

 2مشخص شده ،در طرح خانههای بزرگ به بخشای از

خانههای بزرگ ،انتقاال چهاار صافه-هماان الگاوی پایاه

و حوضاخانه منتقال

زواره -به مهم ترین بخش از فضای مسکونی ،یعنای تااالر

می شود .به صورت کلی باروز چهارصافه باا توجاه باه

است .در این طرح ،فضای چهارصفه بر روی محور تقارن

تصویر شماره  03در حوضخانهها به دو صورت اسات؛

قااارار گرفتاااه و فضااااهای مختلاااف زمساااتاننشاااین و

در حالت اول الگوی پایه  03-1با تيییراتی در گوشههاا

تابستان نشین را بهصورت های مختلف باهوجاود مایآورد

ازجمله ایجاد راهروهایی در هر کنج ،فضای حوضاخانه

گتصاویر شماره  60و.)66

خانه ،مانند فضای تااالر ،ساردا
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الگوی پایهای که در تصویر شماره  01باا شاماره  1و

یکی دیگر از راههای بروز فضای چهاار صافه در طارح

شماره  ♦ 751بهار 69
♦

951
ت  .76چهارصفه بهعنوان تاالر ،سردا و حونخانه .شوماره
 ،5الگوی پایهای است که با تووالتي در گوشهها ،در بسیاری
از خانههای موجوود در منواطق کوویری در سومت تواالر،
سردا و حونخانه ابل شناسایي است.

ت  .27شیوه تکامل چهارصفه در ایوان تابسوتاني خانوه و

ت  .20شیوه بروز چهارصفه در حونخانه و رارگیوری آن در
جبهههای مختلف ،شماره  ،9همان الگوی زواره است .شوماره
 1و  6بروز چهارصفه در حونوخانههوای سوبک اصوفهان و
کاشووان را نشووان موويدهوود و شوومارههووای 6-7 ،1-7و 6-2
رارگیری حونخانه چهارصفه در بخشهای مختلف خانوه را
به تصویر ميکشد .مأخذ :نگارندگان.

الگوی پایه زواره ،شماره  1 ،1صورتهای مختلوف بوروز
چهارصفه در سومت تابسوتان نشوین ،شوماره 1-7بوروز
چهارصووفه در خانووههووای پیمووون متوس وض ،شووماره 1-2
بروز چهارصفه در خانههای با پیمون بزر و شوماره 1-3
بووروز چهارصووفه در عمووارت تابسووتاني انتهووای بووا .
مأخذ :نگارندگان.
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بروز آن در پیمون های مختلف از خانه توا بوا  ،شوماره 9

را بساایار تسااهیل ماایکنااد و کارکردهااای متنااوعی کااه
میتوان در فضای مرکزی چهار صفه به آن پرداخت.
 خانه کوچاک چهارصافه عاالوه بار تاأمین نیازهاایفضایی یک خانواده کوچک ،فضایی دلپویر در خانه ایجااد
شماره  ♦ 751بهار 69

میکرده است که با ایجااد منظوماههاای خاانوادگی دوران
صفوی و قاجار ،به نفع خانه های بزرگ تجمیع میشاود و
خانههای دو صافه اشارافی را مایساازد .اماا حیااطهاای
بزرگتر که آفتا

بیشاتری را باه درون حیااط و فضااهای

♦

خانه راه می داده اند ،موجب گرم تر شدن کلی فضای خاناه
می گردند .لوا نیاز به فضایی دیگر شکل میگیرد که عالوه

911

بر ایجاد آ و هوایی مطبوع ،خاطره آن فضای قبلی را نیز
شکل می دهد و این همان چیزی است که قدیمیترهاا باه
آن چهارصفه میگفتند و ما امروز آنرا حوضخانه مینامیم.
 در شهر بشرویه میتوان نمونههای خالصتری را ازیک کلیت خانه چهارصفه مشاهده کرد که ایان الگوهاا،
فضای چهارصفه را به صورت فضایی درونگرا با حیاطی
در مرکز آن به نمایش میگوارد و این در حالی است که
ت  .22شیوه تکامل چهارصفه در فضای زمستان نشین و بوروز
آن در پیمونهای مختلف از خانه تا با  ،شماره  9الگووی پایوه
زواره ،شماره  1بوروز چهارصوفه در سومت زمسوتان نشوین،
شماره 1-7بروز چهارصفه در خانههوای پیموون متوسوض(اتا
ارسي) ،شماره  1-2بروز چهارصفه در خانوههوای بوا پیموون
بزر (اتا ارسي) و شماره  1-3بروز چهارصوفه در عموارت
زمستاننشین انتهای با  .مأخذ :نگارندگان.

خانه های زواره ،الگوی پایه ای است که فضای میانی آن
پوشیده شده و آمادگی بیشتری جهت بس و انتقاال باه
درون خانههای بزرگ حول یک حیاط مرکزی را دارد.
 در خانههای یزد ،الگوی چهارصفه در ایوان جنوبیو تاالر پشت آن ظاهر میشود .در خاناههاای اصافهان،
این الگو هم در حوضخانه و هم در اتاق ارسی واقاع در
جبهه شمالی دیده میشود که در برخی از نمونههاا نیاز

نتیجه

همان نام چهارصفه را داراست.

وسیع این کهن الگوی معماری در مناطق مختلف ایران،

یک موضوع مشترك دیده میشود و آن اینکه خانههایی

در منااطق گارم و خشاک مایشاود .ایان

که حیاط منتظم و بزرگای دارناد ،باه جاای چهارصافه

مزیتها عبارتند از :ایجاد فضای معتدل در اقلیم خشک

دارای فضایی دیگر بهعناوان حوضاخانهاناد .ایان بادان

کویر ،گشایش فضاا در مسااحتِ کامِ حیااط مرکازی،

معنی اسات کاه فضاای حوضاخانه اصالیتارین نماود

داشتن طرح هندسی که اجرای کار و مباحاث ساازه ای

چهارصفه را پدیدار میکناد .حوضاخانه گااه در جبهاه

به خصاو
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 -مزیتهای متعدد فضای چهارصفه ،منجر به کااربرد

 -هم در خانههای زواره و هم در خانههاای بشارویه

شمالی در یکای از گوشاه هاای خاناه و گااه در جبهاه
جنوبی در پشت ایوان اصلی قرار میگیرد.

پينوشت
 .0نگارندگان اهتمام خود را به بررسی الگوی چهارصفه ،فار از سایر
ناقص است.
 .6در اصفهان نیز در برخی از خانهها ،فضایی به نام چهارصفه وجاود
دارد که نمونه آن خانه مارتا پیترز در محله ارمنی نشین جلفا میباشاد.
این فضا به همین نام در اسناد این خانه آمده است .نمونههای دیگاری
نیز وجود دارد که در این مجال نمیگنجد.
 .4پیرمردهای قدیمی بشرویه که دیرزمانی پیشاتر ،خاناههاای قادیمی
خاود را باه تیياه لودرهااا ساپردهاناد ،وقتاای مایخواهناد تعریفاای از
حوضخانه های قدیمی خود کنند ،لفظ چهارصفگی گچهار صافهای) را
برای آن به کار می برند .همین افراد تعریف میکردناد کاه خاناههاای
کوچک چهارصفگی در بشرویه چقدر زیاد بوده و هست و این نشاان
میدهد که حوضخانه در نظر آنها با چهارصفه تفاوتی نداشاته اسات.
چیزی که روزگاری همه خانه بوده و بعدها بهعناوان بخشای از خاناه
ساخته میشده است.
 .1منظور از برونگرایی ،برونگرایی ِطرحِ کلیِ خانههاای زواره نیسات،
بلکه برونگرایی طرح چهارصفه در خانههای زواره است.

فهرست منابع

919
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 ابن اسفندیار ،محماد بان حسان.گ ،)0922تااریخ طبرساتان،پدیده خاور ،تهران.
 پاکزاد ،جهانشاه.گ ،)0931تاریخ شهر و شهرنشینی در ایران ازآغاز تا دوران قاجار ،آرمانشهر ،تهران.
 پورزرگر ،محمدرضا.گ ،)0931خانه ،سنت و باززناده ساازیمحله جوباره اصفهان ،هویت شهر ،شماره نهم ،سال پنجم ،پاییز
.007-011
و زمستان ،تهران،
 توسلی ،محمود.گ ،)0930ساخت شاهر و معمااری در اقلایمگرم و خشک ایران ،انتشارات پیام :پیوند نو ،تهران.
 ذاکر عاملی ،لیال ،اسفنجاری ،عیسی.گ ،)0911میبد ،شهری کههست .سازمان میراچ فرهنگی و گردشگری استان یزد.
 زندیه ،مهدی ،پروردی نژاد ،سمیرا.گ ،)0913توسعه پایادار ومفاهیم آن در معماری مسکونی ایران ،مسکن و محای روساتا،
.60-6
دوره  ،63شماره  ،091تهران،
 حا ری ،محمدرضا.گ ،)0911نقاش فضاا در معمااری ایاران،دفتر پژوهشهای فرهنگی ،تهران.

♦

 .9مانند پرده گنت) شاهد در موسیقی ایرانی.

شماره  ♦ 751بهار 69

تحول تاریخی گواردهاند زیرا مساتندات در ایان زمیناه بسایار کام و

 حا ری ،محمدرضا.گ ،)0911خاناه ،فرهناگ ،طبیعات ،مرکازمطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری ،تهران.
 جعفاار  ،جعفاار باان محمااد.گ ،)0914تاااریخ یاازد ،شاارکتانتشارات علمی فرهنگی ،تهران.
 غفاری ،علی.گ ،)0973زواره ،نمادی از اساطوره کاویر .دفتارپژوهشهای فرهنگی.
 قاساامی ساایچانی ،مااریم؛ معماریااان ،غالمحسااین.گ،)0913گونه شناسی خانه دوره قاجار در اصافهان ،هویات شاهر ،ساال
.34-17
پنجم ،شماره  ،7پاییز و زمستان ،تهران،
 کاتب یزد  ،احمد بن حسین.گ ،)0912تاریخ جدید یزد ،امیرکبیر ،تهران.
 کرمانشاهی ،آقا احمد.گ ،)0979مارآت االحاوال جهاان نماا،انصاریان ،قم.
 کالنتری خلیلآباد ،حسین؛ مال حسینی اردکانی ،رضاا.گ،)0930تفاوت الگوی شهرسازی در میزان محلهگرایی ناواحی فرهنگای و
جيرافیایی مشابهگمطالعه تطبیقی :شهرهای اردکاان و میباد) ،شاهر
.16-93
ایرانی اسالمی ،شماره هفتم ،بهار ،تهران،
 گروه مؤلفان.گ،)0971گنجنامه :خانههای یازد ،مرکاز اساناد وتحقیقات دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی.
گلیجانی مقدم ،نسرین.گ ،)0914تااریخشناسای معمااری ایاران،
دانشگاه تهران ،تهران.
 مافروخی اصفهانی ،مفضلبنسعد.گ ،)0911محاسن اصافهان،ترجمااه حسااینباان محمااد آو  ،سااازمان فرهنگاای تفریحاای
شهرداری ،تهران.
 مروج تربتی ،خااطره؛ حساینی ،آرزو.گ ،)0936بررسای علالنبود کوشک در با گلشن طابس ،پاژوهش هنار ،ساال ساوم،
.33-30
شماره ششم ،پاییز و زمستان،
 معماریااان ،غالمحسااین.گ ،)0914ساایری در مبااانی نظااریمعماری ،سروش دانش ،تهران.
 معماریااان ،غالمحسااین.گ ،)0930معماااری ایراناای ،سااروشدانش ،تهران.
 مهندسین مشاور با اندیشه.گ ،)0912مستندسازی خاناههاایتاریخی اصافهان .ساازمان میاراچ فرهنگای ،صانایع دساتی و
گردشگری استان اصفهان .چاپ نشده.
 وزیر وظایف ،داود بن علینقى.گ ،)0912سفرنامه میارزا داوودوزیر طایف ،نشر مشعر ،تهران.
 اسناد پایگاه میراچ فرهنگی شهر تاریخی بشرویهگ.)0931 -پایگاه اسنادی ایرانشهر فرهنگستان هنر ایران.گ.)0936
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