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چکیده
چهارصفه یکی از کهن  ترین الگوهای به  کاررفته در معماری ایران است که در گونه های مختلف معماری 
به اشکال متفاوت بروز کرده است. به دلیل فراوانی و تنوع خانه های ایرانی، کاربرد الگوی چهارصفه در 
این گونه معماری، بسیار بیش تر از سایر گونه هاست که این مسئله، ضرورت انجام پژوهش حاضر را 
تبیین می  کند. هدف از تألیف این مقاله، آشنایی با گونه های متنوع الگوی چهارصفه در طرح خانه های 
پژوهش  نتایج  است.  کتابخانه  ای  و  میدانی  مطالعات  اساس  بر  و  تحلیلی  ـ  توصیفی  روش  به  ایرانی 
نشان می  دهد، الگوی چهارصفه در سه گونۀ اصلی مورد استفاده قرار گرفته است. در گونۀ اول، طرح 
چهارصفه در عرصه و اعیان خانه بروز کرده و فضای مرکزی چهارصفه، روباز و به عنوان حیاط مورد 
استفاده قرار گرفته است. دسترسی به اتاق ها متأثر از شکل فضای مرکزی چهارصفه است؛ اگر فضای 
به شکل  فضا  این  و چنانچه  انجام می شود  از صفه ها  اتاق ها صرفا  به  باشد، دسترسی  مربع  مرکزی 
هشت و نیم هشت باشد، امکان ارتباط اتاق ها از فضای مرکزی نیز میسر می شود. در گونه دوم الگوی 
چهارصفه، تمام یا بخش اصلی اعیان خانه است؛ در این حالت، فضای مرکزی چهارصفه پوشیده شده 
و حیاط در بیرون آن قرار می  گیرد. دسترسی  ها در گونۀ دوم، مشابه گونۀ اول است با این تفاوت که 
امکان ارتباط اتاق های مشرف به حیاط از طریق بازشوها و سه  دری  ها به حیاط پیرامونی امکان  پذیر 
است. در گونۀ سوم، الگوی چهارصفه با تغییراتی به درون اعیان خانه منتقل می  شود. گونۀ سوم دو 
دسته اصلی را به وجود می  آورد. در دستۀ اول با حفظ ریخت کلی چهارصفه، فضای مرکزی بزرگ  تر، 
صفه ها عریض  تر، و اتاق ها تبدیل به راهرو و در نهایت فضای ستون دار شده اند. این الگو در تاالرها 
و حوض خانه ها استفاده شده است. در دستۀ دوم با تأکید بر سازماندهی چهارصفه، الگوی چهارصفه 
باز شده و راهروهایی در گوشه  های آن ایجاد شده است. این الگو در تاالرهای بزرگ، حوضخانه ها و 

حیاط  های کوچک درون خانه استفاده شده است.

واژه  های کلیدی 
 گونه  شناسی، انتظام فضایی، چهارصفه، طراحی خانه، فالت مرکزی ایران.
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1. مقدمه
ــت که در طول تاریخ  ــری اس معماری عرصه  ای از توانایی بش
ــده و آن توانایی از  ــدن، خلق و کشف ش ــاخته ش به همراه س
ــده است )حائری، 1388:  طریق نظم  دهی خالق فضا، عاید ش
ــت که قومیت و  ــن نمود این معماری اس ــه بارزتری 18(. خان
ــاکنان خانه ها در نحوۀ  ــغل س ــب و حتی نوع حرفه و ش مذه
ــکل  گیری آن اثرگذار بوده است )پورزرگر، 1390: 108(. با  ش
ــازی، الگوی چهارصفه یا  این وصف، کهن ترین الگو در خانه  س
چهارچفته است )معماریان، 1391: 149(. این الگوی معماری 
ــت که  ــه دوانیده اس ــان در تار و پود خانه های ایرانی ریش چن
ــناخت چگونگی کاربرد این الگو،  ــی طرح خانه، بدون ش بررس
ــه در ایران پیش  ــد بود. خانه های چهارصف ــر نخواه امکان  پذی
ــده اند اما با توجه به نوع و  ــاخته ش ــیار س از دورۀ قاجار، بس
ــایی  ــت بوده ـ شناس ــت و دوام مصالح ـ که عمدتاً خش کیفی
ــیار دشوار است. با این حال  خانه های قبل از دورۀ ایلخانی بس
ــه متعلق به پس از  ــای متعددی از خانه های چهارصف نمونه ه
دورۀ ایلخانی و به  خصوص دورۀ صفویه و قاجاریه در شهرهای 
مختلف ایران، از جمله شهرهای حاشیۀ کویر باقی مانده است. 
ــت اصلی  ــی نمونه های عینی از این الگو به عنوان سیاس بررس
پژوهش حاضر در نظر گرفته شده است تا که بتوان بروز الگوی 
ــیم کرد. مقالۀ  چهارصفه را در خانه های تاریخی تعقیب و ترس

حاضر در پی پاسخ به سؤاالت زیر است: 
ــروز الگوی چهارصفه در عرصه و اعیان خانه های تاریخی  1- ب

ایران چگونه بوده است؟ 
ــی از خانه، مورد  ــه، در طرح چه فضاهای ــوی چهارصف 2- الگ

استفاده قرار گرفته است؟
     برای پاسخ به سؤاالت پژوهش، خانه های تاریخِی شهرهای 
بزرگ ایران تا شهرهای کوچک فالت مرکزی و پیرامون مناطق 
کویری که در دورۀ معاصر کم تر دست خوش حوادث و تغییرات 
شده اند، بررسی شده اند. هدف این پژوهش گونه  شناسی انواع 
ــی آن در خانه های ایرانی با  ــیوۀ  تجل فضاهای چهارصفه و ش

تأکید بر مناطق گرم و خشک است.

2. پیشینۀ پژوهش
استاد محمدکریم پیرنیا یکی از معدود پژوهشگرانی است که در 
مورد خانه های چهارصفه، مطالعاتی را انجام داده که این مطالعات 
ــتۀ محمدرضا حائری  ــگ و طبیعت نوش ــاب خانه، فرهن در کت
)حائری، 1388: 56( و کتاب معماری ایرانی )معماریان، 1391: 
ــین معماریان انعکاس یافته  ــش غالمحس 149ـ 153( به کوش
است. معماریان در کتاب آشنایی با معماری اسالمی گونه  شناسی 
درونگرا )معماریان، 1375: 357ـ 427( نمونه های ارزشمندی از 
ــت.  خانه های چهارصفه و حوض خانه  ای زواره را معرفی کرده اس
ــاس( در کتاب زواره  ــاری )غفاری، 1379، با اقتب همین  طور غف

ــطوره کویر، سبک  های چهارصفه و حوض خانه  ای را  نمادی از اس
ــبک  های به  کاررفته در خانه های زواره معرفی می- اصلی  ترین س
 کند و طرح برخی از خانه ها را ترکیبی از این دو می  داند. توسلی 
)توسلی، 1391: 107( در کتاب ساخت معماری و شهر در اقلیم 
گرم و خشک ایران، به بررسی انواع خانه در اقلیم گرم و خشک 
فالت مرکزی، از جمله خانه های چهارصفۀ زواره پرداخته و معموالً 
ــت. دانشدوست  ــته اس خانه های چهارصفه را فاقد بادگیر دانس
ــت، 1376، با اقتباس( در کتاب طبس شهری که بود  )دانشدوس
ــهر طبس، قبل از زلزله  ــه معرفی معماری و بناهای تاریخی ش ب
ــال 1357 پرداخته و نقشه  های ارزشمندی از بناها با  ویرانگر س
ــت. ذوالفقاری )ذوالفقاری، 1382:  طرح چهارصفه ارائه کرده اس
ــی خانه های چهارصفه یزد پرداخته و این- 119ـ 127( به بررس
ــتیان یزد و واژه پِسکم )بشکم( را  گونه خانه ها را متعلق به زردش
مترادف صفه و چفته دانسته است. ذاکر عاملی و اسفنجاری )ذاکر 
ــفنجاری، 1385، با اقتباس( در کتاب میبد شهری  عاملی و اس
ــدود خانه های چهارصفه  ــت، نمونه بناهای دوصفه و مع که هس
ــم، 1388: 31ـ 46( به  ــهر میبد را معرفی کرده اند. قائم )قائ ش
بررسی طرح چلیپا بر سفالینه های ایران باستان پرداخته و طرح 
ــکدۀ  ــالم از جمله آتش چلیپایی را در طراحی بناهای پیش از اس
نیاسر و کاخ بیشاپور مؤثر دانسته است. جودکی عزیزی، موسوی 
حاجی، مهرآفرین )جودکی عزیزی و موسوی حاجی و مهرآفرین، 
ــاره در مقالۀ خانم قائم را در  ــای مورد اش 1393: 64ـ 86( بناه
ــالم ایران دانسته  زمرۀ بناهای چهارصفه در معماری پیش از اس
اند و در نگاهی کلی، گونه های مختلف  چهارصفه را در دو دستۀ 
ــتۀ چهارایوانی و چهارصفه  ای و گونۀ بدون  ــرادار با زیردس میان س
میان سرا با تقسیم طرح کلی در عدد 5 و عدد 9 دسته  بندی کرده 
اند. مطالعات پیشین، اشاراتی کلی نسبت به خانه های چهارصفه 
دارد و در هیچ  کدام تنوع، گستردگی، و گونه  شناسی کاملی از بروز 
فضاهای چهارصفه در طراحی خانه های تاریخی ارائه نشده است.

3. روش  شناسی پژوهش
ــترین فراوانی خانه های  ــی  های نگارندگان، بیش  با توجه به بررس
ــک،  ــهرهای مناطق گرم و خش چهارصفه در فالت مرکزی و ش
پیرامون کویر مرکزی ایران مشاهده می  شود. لذا برای گونه شناسی 
ــذاری الگوی چهارصفه در طراحی  ــیوۀ اثرگ و درک صحیح از ش
ــزی ایران و  ــک فالت مرک ــای ایرانی، مناطق گرم و خش خانه ه
شهرهای پیرامونی آن به عنوان محدودۀ مطالعاتی در نظر گرفته 
شده است و در این محدوده عالوه بر شهرهای بزرگ نظیر اصفهان 
و یزد و شیراز و کرمان، بررسی  ها در شهرهای کوچک  تر از جمله 
ــان و زواره و نایین و میبد و طبس و بشرویه پیگیری شده  کاش
است. روش جمع  آوری اطالعات، میدانی و اسنادی و کتابخانه  ای 
است و پژوهش با رویکردی توصیفیـ  تحلیلی تدوین شده است. 
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4. تعاریف و واژگان پژوهش 
پیش از پرداختن به یافته  های تحقیق، الزم است تعاریف مربوط 

به واژگان پژوهش ارائه شود:
گونه: گونه، یک شماره و یا طرح  واره است که در آن می  توان 
ــا را دید. )معماریان و  ــترک یک گروه از بناه ویژگی  های مش

طبرسا، 1392: 106(.
ــاختمان است با چهار تاالر  چهارصفه )چهارچفته(: گونه  ای س
ــه  ها  ــوی یک گنبد میانی و چهار اتاق در گوش )صفه( در چهار س
)رفیعی سرشکی و رفیع  زاده و رنجبر کرمانی، 1387: 184(. الگوی 
چهارصفه )تصویر1( به اشکال مختلفی در معماری بروز می  کند که 
ــی آن در خانه های تاریخی توجه شده  در این مقاله به گونه  شناس

است.

تصویر 1. الگوی چهارصفه در طراحی خانه  ای با حیاط مرکزی 
)ترسیم از: نویسندگان(.

ــرا و اعیان به معنی  عرص�ه و اعی�ان: عرصه به معنای میان  س
ــاختمان است )همان، 67 و 317(. در پژوهش حاضر هر کجا  س
سخن از عرصه به میان آمده است، منظور حیاط خانه، خواه حیاط 
مرکزی و خواه به صورت حیاط پیرامون خانه است و در جایی که 

از اعیان بحث شده، منظور ساختمان خانه است.
ــتانی است که  حوض خانه: حوض خانه در حقیقت خانۀ تابس
ــد و بیش تر همراه با فواره بوده است )زندیه  در آن حوض باش
ــط برخی حوضخانه های  ــژاد، 1389: 14(. در وس و پروردی  ن
ــیار بزرگ )بر خالف حوضخانه های  بزرگ، یک حوض آب بس
ــاخته می- معمول( و در اطراف آن ایوانچه  ها و غرفه  هایی س

ــتمر از داخل آن  ــا نیز دائم و مس ــی از قنات  ه ــد و آب یک  ش
ــان، 1378: 583(. واژۀ حوض خانه در  ــرد )امینی عبور می ک
ــه  دری یا پنج  دری و یا  زواره، نوعی خانه با ترکیبی از اتاق س
ــت )معماریان، 1375: 380(. در بسیاری از خانه ها  ارسی اس
حوضخانه بر اساس الگوی چهارصفه طراحی شده که در این 

مقاله بدان توجه شده است.

5. نحوۀ انتخاب خانه های بررسی  شده
ــهرهای بزرگ و کوچک  بیش از 130 باب خانۀ تاریخی در ش
ــده  ــی  ش ــک ایران  در این پژوهش بررس ــق گرم و خش مناط

ــت. نمونه ها از گونه های مختلف الگوی چهارصفه که دارای  اس
ــتند، انتخاب شده  ــی هس اطالعات کافی برای تحلیل و بررس
ــتفاده برای شناسایی و گونه  بندی خانه های  اند. منابع مورد اس
ــان و  ــد از: خانه های کاش ــه عبارت ان ــوی چهارصف دارای الگ
خانه های اصفهان و خانه های یزد )از مجموعۀ گنجنامه(، جلد 
ــی جدید و زواره  ــاب کالبد قدیم، زندگ ــوم کت اول و دوم و س
ــنایی با معماری مسکونی  ــطوره کویر و کتاب آش نمادی از اس
ــه اطالعات مربوط به  ــی درونگرا. ضمن آنک ایرانی گونه  شناس
خانه های خراسان رضوی و جنوبی بر اساس مطالعات میدانی 
ــازمان میراث فرهنگی خراسان رضوی  ــناد س نگارندگان و اس
ــایر شهرها از مقاالت پژوهشی، پایگاه  و جنوبی و خانه های س
اسنادی ایرانشهر و مراکز میراث فرهنگی استان های مربوطه به 

دست آمده است.  

6. تحلیل و ارزیابی خانه های مورد بررسی
1.6. گونۀ اول، الگوی چهارصفه در عرصه و اعیان خانه

در این گونه، الگوی چهارصفه به سان خانه  ای کامل در عرصه و 
اعیان خانه بروز می  کند، به گونه  ای که فضای مرکزی چهارصفه 
ــتای محور تقارن حیاط و  ــاط مرکزی و چهارصفه بر راس و حی
اتاق ها در طرفین صفه ها ساخته می  شود. گونۀ اول به دو دستۀ 

ذیل تقسیم می  شود:

1.1.6. دستۀ 1: الگوی چهارصفه در عرصه و اعیان خانه 
و دسترسی به اتاق ها از صفه ها

ــازماندهی فضایی در این دسته به گونه  ای است که معموالً  س
پس از درگاه ورودی، داالن، صفه و حیاط قرار دارند، ولی در 
بعضی موارد درگاه درون یکی از صفه قرار می  گیرد. دسترسی 
ــق صفه ها امکان  پذیر  ــته، صرفاً از طری ــه اتاق ها در این دس ب
ــته در شهر  ــت )تصویر 2(. نمونه های متعددی از این دس اس

بشرویه در استان خراسان جنوبی قرار دارد. 

تصویر 2. دیاگرام فضایی گونۀ اول، دستۀ 1 )ترسیم از: نویسندگان(.
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ــت و با  ــرض صفه ها برابر با عرض حیاط اس ــته، ع در این دس
توجه به موقعیت مکانی و بازۀ زمانی ساخت خانه، گاه در پشت 
صفه ها و یا در سمتی که امکان گسترش وجود داشته، فضاهایی 
به خانه ها الحاق شده است که دسترسی آنها از صفه ها و اتاق ها 
امکان  پذیر است. مطابق نمونه هایی از این دسته که در جدول 
ــاهده می  شود، گسترش و الحاق فضاهای جدید به خانه  1 مش

از نظام خاصی تبعیت نمی  کند.

جدول 1. نمونۀ خانه های گونۀ اول، دستۀ 1)تدوین از: نویسندگان(.
گونۀ 1- 1 دسترسی به اتاق ها از صفه ها

خانۀ عطار، بشرویه خانۀ اکبرنژاد، بشرویه

2.2.6. دس�تۀ 2: الگ�وی چهارصف�ه در عرصه و اعیان 
خانه و دسترسی به اتاق ها از حیاط

در این دسته نیز چهارصفه در عرصه و اعیان خانه بروز کرده 
ــت با این تفاوت که حیاط به صورت هشت ضلعی )هشت  اس
ــی به اتاق ها از کنج و  ــده و دسترس ــت( طراحی ش و نیم  هش
ــت. بنابراین دیاگرام فضایی خانه  گوشۀ حیاط امکان  پذیر اس
ــتۀ 2،  ــت. در خانه های دس ــق تصویر 4 تغییر کرده اس مطاب
ــت و از آنجا که صفه ها  عرض صفه ها کم  تر از عرض حیاط اس
ــت  ــی به اتاق ها از دس کارکرد ارتباطی خود را برای دسترس
ــاق یا فضاهای  ــدادی از صفه ها تبدیل به ات ــد، لذا تع داده ان

خدماتی خانه شده است. 
     همان  گونه که در جدول 2 مشخص است، گسترش طرح 
ــخصی نیست و  ــته دارای نظام خاص و مش خانه در این دس

خانه با الحاقات نامنظم گسترش یافته است.

تصویر 3. برش از خانه عطار بشرویه، حیاط مربع خانه در فضای مرکزی چهارصفه  )ترسیم از: نویسندگان(.

تصویر 3. برش از خانه عطار بشرویه، حیاط مربع خانه در فضای مرکزی 
چهارصفه  )ترسیم از: نویسندگان(.
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2.6.  گونۀ دوم، الگوی چهار صفه در طرح اصلی اعیاِن خانه
ــی روی فضای مرکزی چهارصفه اجرا شده  در گونۀ دوم پوشش
است و این فضا دیگر در نقش حیاط مرکزی ساختمان نیست. 
ــرح چهارصفه و پیرامون  ــه در بیرون از ط ــه همین دلیل خان ب
ــترش می  یابد. بهترین نمونه های این گونه را  حیاطی دیگر گس
ــراغ گرفت. حیاط در خانه های شهر  ــهر زواره س می  توان در ش
ــای دارای حیاط مرکزی، چندان  ــه با خانه ه زواره، در مقایس
انسجام  یافته به نظر نمی  آید و اعیان چهارصفه گاه از یک، دو، 

یا سه جبهه با حیاط در ارتباط است )تصویر6(. 
ــترش تدریجی عرصه در  ــی از گس ــئله احتماالً ناش      این مس
ــی فضاها در جبهه  های  ــت که به طراح پیرامون اعیان خانه اس
مختلف حیاط منجر شده و تقارنی در حیاط دیده نمی  شود. با این 
وصف حیاط نقشی مؤثر در انتظام نمای خانه و در ارتباط عرصه با 
اعیان خانه دارد؛ به نحوی که نمای قسمت اعیان قاب  بندی شده 

جدول 2. نمونۀ خانه های گونۀ اول، دستۀ 2 )تدوین از: نویسندگان(.
گونه 1- 2 عرصه )هشت و نیم  هشت( و اعیان خانه

خانۀ مال عبداهلل، بشرویه خانۀ محلۀ سنگ، نایین

تصویر 5. حیاط هشت و نیم  هشت در فضای مرکزی چهارصفه، برش خانۀ مال عبداهلل بشرویه )ترسیم از: نویسندگان(.

و سعی شده تا حدودی اصل تقارن در نما رعایت شود )تصویر 7(.

6. 2. 1. دس�تۀ 1: دسترس�ی به اتاق های خانه از طریق 
صفه ها و حیاط

در این دسته بخش اصلی اعیان، مشرف به حیاط و متأثر از الگوی 
چهارصفه است. برای ارتباط فضای ورودی و حیاط، گاه راهرویی 
ــکل گرفته و گاه با گذر از  ــتقل در کنار فضای اصلی خانه ش مس
درون فضای مرکزی پوشیده، این دسترسی امکان  پذیر شده است. 
دسترسی به اتاق ها  از صفه های خانه ممکن است و عرض صفه ها 

نیز برابر با فضای مرکزی سرپوشیدۀ خانه است )تصویر 8(.
     به طور معمول اتاق ها و صفه مشرف به حیاط، از طریق سه  دری  ها 
ــرف به حیاط  و ایوان کم  عمقی که در جلو صفه و گاه اتاق های مش
طراحی شده، با حیاط در ارتباط است )جدول 3(. تصویر 7 اعیاِن به 

نظم درآمده خانه را نشان می  دهد.
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تصویر 6. حیاط خانه های زواره )مأخذ: غفاری، 1379(.

تصویر 7. رعایت تقارن و ریتم و تکرار در قاب  بندی نمای خانۀ گنجی زواره )مأخذ: غفاری، 1379(.
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جدول 3. نمونۀ خانه های گونۀ دوم، دستۀ 1 )تدوین از: نویسندگان(.
گونه 2- 1 الگوی چهارصفه در اعیاِن مشرف به حیاط

خانۀ محمدعلی هاشمی  نسب، زواره خانۀ گنجی، زواره

تصویر 9. فضای اصلی خانه در الیۀ جلوسرا، دسترسی از صفه ها و فضای مرکزی )ترسیم از: نویسندگان(.

تصویر 8. دیاگرام فضایی گونۀ -2 1 ارتباط حیاط و اعیان اصلی )چهارصفه( )ترسیم از: نویسندگان(.
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محدودیتی از حیث تعداد بناها و یا موقعیت خانه ها وجود داشت، 
در گونۀ سوم نمونه ها چندان زیاد و پرشمار و گسترۀ پراکندگی آنها 
ــت که می  توان در شهرهای مناطق مختلف ایران  چنان وسیع اس

نمونه هایی از آن را مشاهده کرد. 

1.3.6. دستۀ 1: تغییر در اجزای چهارصفه با بزرگ شدن 
فضای مرکزی

گسترده  ترین کاربرد الگوی چهارصفه در طراحی فضاهای داخلی 
خانه های تاریخی در این دسته مشاهده می  شود. تغییرات الگوی 
ــی از تبحر و درک عمیق سازه ای  ــته ناش چهارصفه در این دس
معماران ایرانی و احاطه کامل به این الگوی معمارانه است. تغییرات 
در این دسته، به سه زیردسته کلی تقسیم می  شود و حاکی از یک 

روندِ پیوستۀ تغییرات در به کارگیری الگوی چهارصفه است.

1.1.3.6.  زیردستۀ 1: تبدیل اتاق های گوشه به راهرو
تغییرات الگوی چهارصفه در این دسته )تصویر 11( عبارت اند از:

ــبت به الگوی . 1 برای افزایش فضای مرکزی، عرض صفه ها نس

2.2.6. دس�تۀ 2: دسترس�ی به اتاق های خان�ه از طریق 
فضای مرکزی چهارصفه و حیاط

ــا و فضای مرکزی  ــی به اتاق ها از صفه ه ــته، دسترس در این دس
پوشش  دار انجام می  شود که به صورت هشت و نیم  هشت طراحی 
ــده است )تصویر 9 و10(. در جدول 4 دو نمونه از این خانه ها  ش
در شهر سبزوار معرفی شده که متأسفانه خانۀ دارینی به صورت 
ــده و از خانۀ عظیمیان فقط بخش اصلی خانه  کامل تخریب ش

باقی مانده است. 

3.6. گونۀ س�وم، کارب�رد الگوی چهارصف�ه در طراحی 
فضاهای داخلی خانه

ــوم به غنای طرح فضاهای مختلف  الگوی چهارصفه در گونۀ س
ــده و به عنوان بخشی از فضای اعیان خانه مورد  خانه منجر ش
ــت. تفاوت اساسی گونۀ سوم نسبت به  ــتفاده قرار گرفته اس اس
گونه های اول و دوم، در تغییراتی است که روی الگوی چهارصفه 
ــیم بندی گونۀ سوم به دو دسته شده  ــده و موجب تقس اعمال ش
ــت. اگر در معرفی نمونه های موردی برای گونه های اول و دوم،  اس

تصویر 10. دسترسی به اتاق های خانه از طریق فضای مرکزی، خانۀ عظیمیان، سبزوار )مأخذ: استاجی، 1388(.

جدول 4. نمونۀ خانه های گونۀ دوم، دسته 2 )تدوین از: نویسندگان(.
گونۀ 2-2 دسترسی به اتاق ها از فضای مرکزی

خانۀ عظیمیان، سبزوار خانۀ دارینی، سبزوار
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اولیه افزایش یافته است. 
ــرد اتاق های پیرامون صفه ها، متأثر از افزایش . 2 نقش و کارک

ــرده و با عرض کم تر به عنوان راهروهای  عرض صفه ها، تغییر ک
جانبِی مورد استفاده قرار گرفته است. در این نمونه ها راهروهای 
ــای ارتباطی با حیاط و فضای  ــرف به حیاط به عنوان فضاه مش
انتهایی تاالر، گاه به عنوان اتاقک یا سکویی کوچک و گاه به عنوان 

راه ارتباطی به طبقات باال )پله ها( مورد استفاده قرار می  گیرد. 

با وجود تبدیل اتاق ها به راهرو، معماران مجدداً از اتاق هایی . 3
که به صورت سه  دری است، در کنار الگوی تغییریافتۀ چهارصفه 
ــوی تغییریافتۀ  ــر 12 و 13(. به الگ ــد )تصاوی ــتفاده کرده ان اس
ــود )رفیعی سرشکی و رفیع  چهارصفه، شکم  دریده گفته می  ش

تصویر 11. تغییرات الگوی چهارصفه در خانه های گونۀ 1.1.3 و نمونه های مختلف آن )تهیه از: نویسندگان(.

ــهر زواره به خانه هایی  ــر کرمانی، 1387: 59(. در ش زاده و رنجب
ــت، خانۀ  ــه الگوی تغییریافتۀ چهارصفه در آن به کار رفته اس ک
ــود )معماریان، 1375: 379( که بی - حوض خانه  ای گفته می  ش
ــت.  ــای مرکزی این الگو نیس ــاخت حوض در فض ــاط با س ارتب
ــرویه وقتی می  خواهند تعریفی از چنین خانه هایی  پیرمردان بش
ــه کنند، لفظ »چهارصفگی« را برای آن به کار می  برند و این  ارائ
ــۀ حوض خانه  ای در نظر آنها  ــان می  دهد که چهارصفه با خان نش
ــته است؛ الگویی که روزگاری در بشرویه همۀ خانه  تفاوتی نداش
ــامل می  شده و بعدها به عنوان بخشی از خانه ساخته شده  را ش
است.1 مرحوم پیرنیا نیز با اشاره به این مطلب می  نویسد: الگوی 
کهن چهارصفه، تبدیل به خانه هایی می  شود که در آن اتاق شکم -

دریده جای صفه را می  گیرد )پیرنیا،  1391: 151(.
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جدول 5. نمونۀ تاالرهای تابستانه و زمستانه در خانه های گونۀ سوم، دستۀ -1 1 )تدوین از: نویسندگان(.
گونه 3- 1- 1 الگوی تغییر یافته چهارصفه در تاالرها

خانۀ داوید، اصفهان خانۀ اردکانیان، یزد

تصویر 12. مقایسۀ خانه چهارصفه با خانه حوض خانه  ای )ترسیم از: نگارندگان(.

تصویر 13. دیاگرام فضایی الگوی تغییریافتۀ چهارصفه و طراحی دو اتاق سه  دری در کنار آن )ترسیم از: نویسندگان(.
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ــوی تغییریافتۀ چهارصفه را در  ــدول 5 و تصویر 14 نمونۀ الگ ج
خانه های اصفهان و یزد نشان می  دهد. الگوی تغییریافتۀ چهارصفه 
در بسیاری از فضاهای خانه از جمله در تاالرها )زمستانه، تابستانه، 
سرداب(، اتاق سه  دریِ خانه های بزرگ مانند خانۀ بروجردی  ها و 
شریفیان کاشان و در بعضی حوض خانه ها مورد استفاده قرار گرفته 

است.

2.1.3.6. زیردس�تۀ 2: از الگوی تغییریافتۀ چهارصفه تا 
تاالرهای بزرگ پنج  دری با شاه  نشین

شکل  گیری این دسته نیز کامالً متأثر از الگوی چهارصفه و در ادامه 
تغییرات دستۀ قبل است. معماران ایرانی با تسلط کامل به شیوه  های 

تصویر 14. سه  بعدی خانۀ داوید و پوشش کلنبوی فضای مرکزی تاالر )مأخذ: گنجنامه؛ خانه های اصفهان، 1378(.

طراحی، چنان با الگوی تغییریافتۀ چهارصفه، نغزپردازی کرده اند که 
عالوه بر تنوع خیره  کننده در فضاهای معماری، به یکی از رایج  ترین 
ــاری در طراحی تاالرها یعنی تاالر پنج  دری و فضای  الگوهای معم
شاه نشین دست یافته اند. تصویر 15 نحوۀ استفاده از الگوی تغییریافتۀ 
چهارصفه در خانه های ایرانی را نشان می  دهد. مطابق تصویر 15ـ ج 
در خانۀ رضا حسینی در کاشان، با حذف دیوارهای جلویی الگوی 
تغییریافته چهارصفه و انتقال بار پوشش بر دو ستون، هم فضای 
ایوان ایجاد شده است و هم تاالر سه  دری به صورت تاالر پنج دری 
طراحی شده است. تصویر 16 به خوبی ترکیب کلی چهارصفه ای 

را در پوشش خانۀ رضا حسینی در کاشان نمایش می  دهد.

تصویر 15. طراحی  های متنوع بر اساس الگوی تغییریافتۀ چهارصفه و طرح نهایی تاالر پنج  دری و شاه  نشین )تهیه از: نویسندگان(.
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ـ د شکل نهایی زیردستۀ 2 را در به  کارگیری الگوی تغییریافتۀ  تصویر 15
چهارصفه معرفی می  کند که دیاگرام فضایی آن در تصویر 17 ارائه شده 
است. در بعضی خانه ها راهروهای جانبی تاالرهای پنج دری حذف شده 
و اتاق های سه دری در کنار الگوی جدید قرار گرفته است. در جدول 8 

دو نمونه از خانه های این زیر دسته ارائه شده است.

تصویر 16. طرح  سه  بعدی  خانۀ  رضا حسینی، ترکیب  الگوی  تغییریافتۀ  چهارصفه  با  ایوان.  ساختار  چهارصفه  در  پوشش بام کامالً مشخص است  
)مأخذ:  گنجنامه؛ خانه های کاشان،  1378(.

تصویر 17. دیاگرام فضایی الگوی تغییریافتۀ چهارصفه در طرح تاالر پنج  دری و شاه  نشین  )ترسیم از: نویسندگان(.

ـ د شکل نهایی زیردستۀ 2 را در به  کارگیری الگوی تغییریافتۀ  تصویر 15
چهارصفه معرفی می  کند که دیاگرام فضایی آن در تصویر 17 ارائه شده 
است. در بعضی خانه ها راهروهای جانبی تاالرهای پنج دری حذف شده 
و اتاق های سه  دری در کنار الگوی جدید قرار گرفته است. در جدول 6 

دو نمونه از خانه های این زیر دسته ارائه شده است.
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3.1.3.6. زیردستۀ 3: تبدیل الگوی تغییریافتۀ چهارصفه 
به فضای ستون دار

زیردستۀ 3 نهایت جسارت معماران در کار سازه ای را به رخ می-
ــته با حذف دیوارهای غیر باربر و باقی گذاردن  ــد. در این دس کش
جرزهای اصلی در زیر تویزه  ها، عمالً الگوی تغییریافته چهارصفه 

جدول 6. نمونۀ خانه های گونۀ سوم، دستۀ -1 2  )تدوین از: نویسندگان(.
گونه 3-1-2 تاالرهای پنج  دری با شاه  نشین

خانۀ داوید، اصفهان خانۀ احسان، اصفهان

تصویر 18. طرح حوضخانه های ستوندار بر اساس الگوی تغییریافتۀ چهارصفه  )تهیه از: نویسندگان(.

به فضای ستون دار تبدیل شده است. همان  گونه که در تصویر 18 
مشخص است، در خانۀ سوکیاسیان اصفهان دقیقاً مطابق زیر دستۀ 
1 از گروه سوم، حوضخانه بر اساس الگوی تغییریافتۀ چهارصفه با 

دو اتاق سه  دری در طرفین آن طراحی شده است. 
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ــا حذف دیوارهایی  ــان، همان الگو ب در خانۀ اصفهانیان در کاش
ــده است. در  ــتون دار تبدیل ش که فاقد باربری بوده به فضای س
خانه های دهدشتی و انگورستان ملک اصفهان، این الگو به صورت 
ــه  دری جانبی ساخته شده است. در  جزء فضا و فاقد اتاق های س

جدول 7. نمونۀ حوض خانه های ستون دار گونۀ -3 -1 3 )تدوین از: نویسندگان(.
گونۀ 3-1-3 طرح حوضخانه های ستوندار متأثر از الگوی تغییریافتۀ چهارصفه

خانۀ هرندی، اصفهان خانۀ دهدشتی، اصفهان

تصویر 19. بسط و بازشدگی الگوی چهارصفه با ایجاد راهرو در گوشه  ها، گونۀ سوم، دستۀ 2 )تهیه از: نویسندگان(.

خانۀ دهدشتی فضای مرکزی مربع و در انگورستان ملک این الگو 
با فرم فضای مرکزی هشت و نیم  هشت تبدیل به فضای ستون دار 

شده است )جدول 7(.
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6. 3. 2. دس�تۀ دوم: بسط و بازشدگی الگوی چهارصفه 
با ایجاد راهرو در گوشه  ها

در این دسته الگوی چهارصفه، دستخوش تغییرات دیگری می  شود. 
بدین صورت که معماران با طراحی راهروهای متعدد در بین اجزای 
مختلف چهارصفه، دسترسی به فضاهای مختلف را به شیوه  ای بهتر 

سازماندهی کرده اند.
ــا، گاه از صفه یا  ــمت صفه ه ــا توجه به نیازهای خانه در قس      ب
ــه دری؛ در کنج ها از فضاهای مختلف  از اتاق های پنج دری یا س
ارتباطی و اتاق های مختلف استفاده کرده اند. دسته دوم در فضاهایی 
نظیر تاالر در قسمت شمالی و جنوبی خانه، فضاهای تابستان نشین 

جدول 8. باز شدن الگوی چهارصفه در نمونۀ خانه های گونۀ سوم، دستۀ 2 )تدوین از: نویسندگان(.
گونۀ 3-2 باز شدن و گسترش الگوی چهارصفه

خانۀ جهان آرایی، کاشان هشت بهشِت خانۀ میری، زواره

تصویر 20. گونۀ 3-2، باز شدن الگوی چهارصفه با راهروهای منظم، هشت بهشت حاج میری زواره )ترسیم از: نویسندگان(.

ــت )تصویر  ــتفاده قرار گرفته اس و حوض خانه های بزرگ مورد اس
19(. یکی از زیباترین نمونه های این دسته، فضایی به نام »هشت 
بهشت« با حوضی بزرگ در فضای مرکزی در خانۀ حاج آقا میری 

زواره است )جدول 8 و تصویر 20(.
     ویژگی  های متعدد الگوی چهارصفه در خانۀ هشت بهشت 
حاج آقا میری عبارت اند از: 1. تبدیل دو صفه از چهارصفه به 
ــدری؛ 2. فاصله گرفتن فضاهای چهارصفه از هم و ایجاد  پنج 
راهروهایی بین اتاق ها و فضای مرکزی و صفه ها؛ 3. محدودۀ 
فضای مرکزی هشت و نیم  هشت با هشت ستون ساخته شده 

است. 
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جدول 9. نتیجه  گیری مطالعات )تدوین از: نگارندگان(.
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7. نتیجه  گیری
ــۀ گونه  ــاری خانه های ایرانی، الگوی چهارصفه در س در معم
ــته  های متعدد مورد استفاده قرار گرفته است. در  اصلی با دس
ــرح چهارصفه در عرصه و اعیان خانه بروز کرده  گونۀ اول، ط
ــاز و به صورت مربع با امکان  ــای مرکزی چهارصفه، روب و فض
ــت و نیم  هشت با امکان  ــی به اتاق ها از صفه ها یا هش دسترس
ــی به اتاق ها از صفه ها و فضای مرکزی طراحی شده  دسترس
ــت. در گونۀ دوم فضای مرکزی چهارصفه پوشیده شده و  اس
ــت و در  الگوی چهارصفه، تمام یا بخش اصلی اعیان خانه اس
ارتباط بین عرصه و اعیان باید گفت که اعیان خانه به نظم در 
ــای خانه با قاب  بندی و رعایت اصل تقارن  آمده و طراحی نم
نظام  مند شده است و امکان ارتباط اتاق ها با حیاط پیرامون به 
وجود آمده است. در گونۀ سوم، الگوی چهارصفه با تغییراتی، 
در جبهه  های مختلف به عنوان تاالر، حوض خانه یا حیاط های 
ــده است. گونۀ  کوچک درون خانه های بزرگ به کار گرفته ش
ــتۀ اول معماران برای افزایش  ــته دارد. در دس ــوم دو دس س
ــرض صفه ها را افزایش می  دهند  فضای مرکزی چهارصفه، ع
ــئله موجب تغییر اتاق های گوشه  ای به راهرو و در  که این مس
نهایت موجب شکل  گیری فضای ستون دار شده است. تمامی 
ــر و درک عمیق معماران ایرانی از  ــن تغییرات به مدد تبح ای
ــازۀ بنا، امکان بروز یافته اند. این الگو در فضاهای مختلفی  س
ــه  دری و حوض خانه ها به کار رفته  چون تاالرها و اتاق های س
است. در دستۀ دوم الگوی چهارصفه باز شده و راهروهایی در 
گوشه  های آن ایجاد شده است و با تبدیل صفه ها به اتاق های 
ــه  دری و پنج  دری، طرحی به وجود می  آید که معماران در  س
ــا حوض خانه ها و  ــف )از تاالرهای بزرگ ت ــمت  های مختل قس
حیاط  های کوچک درون خانه( از آن بهره می  گیرند. پژوهش 
ــی نمونه های مختلف از گونۀ اول و دوم و  حاضر بیانگر فراوان
دستۀ 2 از گونۀ سوم در محدودۀ فالت مرکزی و حاشیۀ کویر 
ــتردگی کاربرد دستۀ 1 از گونۀ سوم در  ایران، و فراوانی و گس

نقاط مختلف ایران است )جدول 9(.
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