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ــپتامبر  4. پَْری خاْن خانُم )رجب 955ـ رجب 985/ اوت1548ـ س
1577(، دختر شاه طهماسب اول صفوی، بانویی سیاست مدار و 
ــیار اثرگذار بود  ــی دورۀ خود بس قدرتمند که در تحوالت سیاس
)مرکز دائرۀ المعارف بزرگ اسالمی ج13، 5511(. وی در اوایل 
حکومت صفویه در اصفهان مدرسه ای ساخته که با نام او معروف 

شده است )رفیعی مهرآبادی، 1352: 29(.
5. این مصراع به حساب جمل می شود 1296 که اگر واقعاً سنگاب 
ــعر در اصل چنین بوده:  ــال 1299 تمام شده باشد این ش در س
»سالم ما باد و لب تشنگان کرب و بال« که کلمه باد حذف و در 
ــتن حذف شده باشد و یا می توان گفت هنگامی که حجاری  نوش
ــال 1292ق بوده و زمانی که وقف  ــده بوده س ــنگاب تمام ش س
ــال 1296ق و یا 1299ق بوده است)رفیعی  ــده س بر مسجد ش

مهرآبادی، 1352: 623(. 
ــم از نوادگان میرزا  ــتوفی فرزند حاج ابوالقاس ــداهلل مس 6. میرزا اس
ــرر محمدرحیم خان  ــای اصفهان و مح ــلۀ بناه ــواد و از سلس ج

بیگلربیگی بوده است )تحویل دار، 1342: 77(.
ــین مدرس نسل چهارم آقا  ــیدمحمد حس 7. مصاحبه با آیت اهلل س

میر سیدحسن مدرس در تاریخ 1397/2/9.
8. مصاحبه با آقای فتح  اهلل ایهامی از سالخوردگان محله نو اصفهان 

در تاریخ 1397/2/13.
ــین  بک  ــا به عنوان باغ محمدحس ــف این باغ  ه ــۀ چریک 9. در نقش
ــران، 1378(. در  ــت )مهریار و دیگ ــده اس )بیک( نام  گذاری ش
نقشۀ سیدرضاخان این باغ  ها وجود ندارند ولی در ابتدای خیابان 
ــرلت مزرعه ای به عنوان لت محمدحسین بیک جانمایی شده  س
ــت که احتماالً نام کوچۀ سرلت نیز از همین لت گرفته شده  اس

است.
ــت که  ــارۀ مجلس تدریس و تعلیم عاّلمه مدرس آمده اس 10. در ب
ــوده و مجالس  ــهرتي فوق العاده یافته ب ــان ش مجلس درس ایش
ــرار داده و فضال و  ــعاع خود ق ــر را تحت الش ــاي دیگ درس علم
مجتهدین زمان را به گونه اي به طرف خود کشانیده بود که باب 
هجرت به عراقـ  چنان که معمول طالب دیگر بالد و اصفهان قبل 
از او بود ـ به کلّي بسته شده بوده است. مجالس درس ایشان در 
ــخصی خودشان برگزار می شده است و کثرت شاگردان  منزل ش
به اندازه ای بوده که ایشان سکویی از گل ساخته بودند تا صدا به 

تمام حضار برسد )کرباسی  زاده، 1380(.

کتابنامه
ــیع و حوزۀ  ــه ها و جلوه هاي تش ــی، حجت. )1376(. ریش - ابطح

علمیه اصفهان در طول تاریخ. اصفهان: دفتر تبلیغات المهدي.
- ارباب  االصفهانی، محمدمهدی. )1368(. نصف جهان فی تعریف 
االصفهان. با تصحیح و تحشیۀ منوچهر ستوده. تهران: امیرکبیر.
- تحویلداراصفهانی، میرزاحسین خان. )1342(. جغرافیای اصفهان. 

به کوشش محمد ستوده. تهران: دانشگاه تهران.
ــخ اصفهان و ری.  ــن. )1321(. تاری ــری  انصاری، محمدحس - جاب

اصفهان: حسین عمادزاده.

- حاجی قاسمی، کامبیز. )1375(. مساجد اصفهان. تهران: دانشگاه 
شهید بهشتی.

ــنگاب  ــای س ــش در کتیبه ه ــرا. )1396(. »پژوه ــی، زه - حبیب
مسجدـ مدرسۀ رحیم خان«. در اثر، ش77، ص 21ـ 30.

ــینی علمداری، آرش و سیداحسان موسوی و حمید کرامتی  - حس
ــی  ــعادتمند. )1396(. »گونه شناس ــم س ــالمی و مری شیخ االس
ــیوۀ دسترسی«. در باغ  ــه های ایران، بر اساس ش مسجدـ  مدرس

نظر، ش 53، ص 53ـ 62.
ــم. )1352(. آثار ملی اصفهان. تهران:  - رفیعی  مهرآبادی، ابوالقاس

انجمن آثار ملی.
ــدّرس دارالعلم اصفهان  ــی. )1379(. »بزرگ م ــی زاده، عل - کرباس
ــان، ش 1، ص 120ـ  ــیزدهم هجري(«. در حوزۀ اصفه )قرن س

.135
ــه مدرس ثانی«. در  ــی زاده  اصفهانی، علی. )1380(. »عالم کرباس

حوزۀ اصفهان، ش2 )6(، ص 147ـ180.
ــور: بضمیمه  ــم. )1371(. تذکرة القب ــزی  اصفهانی، عبدالکری - گ
ــعار و مثنویات. قم: کتابخانۀ عمومی حضرت آیت اهلل العظمی  اش

مرعشی نجفی.
ــاری تهرانی.  ــف و فرهاد فخ ــامیل فتح اهلل ی ــار، محمد، ش - مهری
ــی دورۀ قاجار. تهران:  ــهرهای ایران ــناد تصویری ش )1378(. اس

دانشگاه شهید بهشتی.
ــدارس و بناهاي  ــدی. )1381(. م ــم و مریم محم ــالزاده، کاظ - م
مذهبي. تهران: حوزۀ هنري سازمان تبلیغات اسالمي، سورۀ مهر.
ــمندان و بزرگان اصفهان.  ــدوی، مصلح الدین. )1384(. دانش - مه

اصفهان: گلدسته.
ــرق، مدارس  - مهدوی، مصلح الدین. )1386(. اصفهان دارالعلم ش
ــان.  ــات محمدرضا نیل فروش ــح و اضاف ــان. تصحی ــی اصفه دین

اصفهان: سازمان فرهنگي تفریحي شهرداري اصفهان.
ــین قاسم پور آبادی، و آیسا  - مهدوی نژاد، محمدجواد، محمدحس
محمدلوی شبستری. )1392(. »گونه شناسی مسجدـ  مدرسه های 
ــهر ایرانی اسالمی ش11،  دورۀ قاجار«. در فصلنامه مطالعات ش

ص 5ـ 15.
ــش  ــان. به کوش ــخ اصفه ــن. )1384(. تاری ــی، جالل الدی - همای

ماهدخت بانو همایی. تهران: هما.
ــالمی  - هنرفر، لطف اهلل. )1346(. اصفهان. زیر نظر محمدعلی اس

ندوشن. تهران: کتاب هاي جیبي، فرانکلین.
- هنرفر، لطف اهلل. )1350(. گنجینۀ آثار تاریخی اصفهان. اصفهان: 

کتابفروشی ثقفی.
ــیدمرتضی  ــین پورنادری، و س ــدی، حس ــیاری، محمدمه - هوش
ــته نژاد. )1392(. »گونه شناسی مسجدـ  مدرسه در معماری  فرش
اسالمی ایران«. در مطالعات معماری ایران، ش3، ص 37ـ 54.

در  ــی  دسترس ــالمی.  اس ــارف  دایره المع ــی  الکترونیک درگاه   -
 1396/11/10
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چکیده
محله و محدودۀ ساحلی ناژوان در غرب اصفهان و در حاشیۀ زاینده رود واقع شده است. درون باغ های 
این محدوده که بیش تر باغ های میوه و بیش��ه زارها با درختان غیرمثمر هس��تند، کوشک ها و فضاهای 
معماری توسط مالکان ساخته شده است. یکی از فضاهای معماری مهم در این محدوده، آسیابی است 
که با نام آس��یاب ناژوان یا حاجی ش��ناخته می ش��ود. بر روی ضلع شرقی این آسیاب کوشکی دوطبقه 
قرار گرفته که موضوع این مقاله است. بررسی ها در قالب این مطالعه نشان می دهد احتماالً اول آسیاب 
ساخته شده سپس کوشک به آن الحاق شده است. از این رو مسئله قابل توجه، نحوۀ ساختن کوشک 
بر روی آس��یاب و در کنار آن و تکنیک س��اخت کوشک خواهد بود. هدف اصلی پژوهش، که با بررسی 
تکنیک س��اخت و نحوۀ الحاق کوش��ک بر روی آسیاب انجام شده، ارائه مستندنگاری ساختاری این اثر 
در راس��تای دس��تیابی به شناخت حداکثری برای حفاظت از آن اس��ت. این پژوهش به روش توصیف 
� تحلیلی و بر مبنای مطالعات میدانی انجام ش��ده اس��ت. بررسی ها نش��ان می دهد جرزهای اتاق های 
کوشک در طبقۀ اول  بر روی جرزهای آسیاب منطبق نبوده و معمار برای  ساخت کوشک روی آسیاب 
جرزهای آس��یاب را باال آورده، روی آنها تیرریزی کرده و سپس جرزهای کوشک روی تیرها اجرا شده 
است. به همین سبب در ادامه معمار سعی به سبک سازي کوشک داشته تا بار کمتری به شبکۀ چوبی 

ایجادشده وارد شود تا جایی که طبقۀ دوم این کوشک تماماً با چوب ساخته شده است. 

واژه  های کلیدی 
مستندسازی، تکنیک ساخت، سبک سازي،کوشک ناژوان، اصفهان.
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مقدمه
آسیاب ناژوان و کوشک دوطبقۀ روی آن یکی از آثار ارزشمند 
موجود در غرب اصفهان است. با متروکه شدن این اثر معماری 
که  شده  تخریب  کوشک  از  بخشی  آن  به  رسیدگی  عدم  و 
است.  شده  نیز  آسیاب  سقف  از  قسمتی  فروریختن  موجب 
نحوۀ ساخت کوشک بر روی آسیاب، سبک سازي انجام شده 
در ساخت آن، و همچنین شیوۀ اجرای سازۀ چوبی در طبقۀ 
مقاله  این  در  که  بوده  اثر  این  شاخص  ویژگی های  از  دوم 
مورد توجه نویسندگان قرار گرفته است. در این راستا هدف 
این پژوهش بررسی نحوۀ ساخت کوشک  بر روی آسیاب و 
همچنین بررسی تکنیک یا فن شناسي سازۀ کوشک است که 
در ادامه ارائه شده است. مستندنگاری تکنیک ساخت کوشک 
ناژوان در حقیقت تالشی در جهت دستیابی به شناخت دقیق 
از اجزا و در ادامه تأکید بر اصالت تکنیک ساخت در حفاظت 

از یک اثر تاریخی است. 
این  زیرین  طبقۀ  در  موجود  آسیاب  اینکه  به  توجه  با 
باقی مانده در شهر اصفهان است  کوشک، تنها آسیاب سالم 
و همچنین ساختار طبقۀ دوم کوشک تماماً با چوب ساخته 
شده )که کمتر بنایی با این ویژگی در اصفهان وجود دارد( 
اهمیت ویژه  از آن  مستندسازی، شناخت دقیق، و حفاظت 
معرفی  و  اثر  قرارگیری  موقعیت  ابتدا  منظور  این  به  دارد. 
مختصری از آن ارائه شده است. سپس شبکۀ چوبی اجراشده 
آمدن  فراهم  منظور  به  شرقی(  ضلع  )در  آسیاب  بام  روی 
برای ساخت کوشک مورد بررسی قرار گرفته  بستر مناسب 
است. در ادامه کوشک در ارتفاع های مختلف برش خورده و 

جزییات اجرایی در هر برش ارائه شده است. گفتنی است در 
این مقاله فقط قسمت سازۀ اصلی و مرکزی کوشک )اتاق های 
کوشک( مورد توجه قرار گرفته است و قسمت شمالی کوشک 
� که فضاهای خدماتی و راه پله هستند و ویژگی معماری و 
سازه ای منحصربه فردی ندارند � مد نظر نبوده بود. نکتۀ مهم 
طبقۀ دوم کوشک است که به منظور سبک سازي در ساخت 
کوشک تماماً با چوب ساخته شده و جزییات اجرایی مربوط 
به دیوارها، درها، پنجره ها، و.... در این طبقه با جزییات کامل 
اطالعات  که  است  ذکر  به  الزم  است.  شده  مستندنگاری 
تا  بازۀ سال های 1392  در  انجام شده  بررسی های  با  موجود 

1393 به صورت میدانی فراهم شده است.

1. موقعیت قرارگیری و معرفی اثر
محلۀ ناژوان در گذشته از دهات معروف بلوک ماربین بوده 
است )االصفهانی، 1368: 309(. ماربین نیز دهستانی در غرب 
اصفهان بوده که رودخانۀ زاینده رود در جنوب آن قرار داشته 
 :1381 )مهریار،  است  داشته  فراوان  آب  و  خوش  هوایی  و 
مادی های  طول  پنجم  یک  حدود  وجود  طرفی  از   .)730
)ظهرابی،  اصفهان  غرب  در  کیلومتر(   74 )حدود  اصفهان 
بی ثمر چون  و  ثمردار  درختان  انواع  و  باغ ها  باعث شده   )5
با  امروزه  که  باشد  فراوان  منطقه  این  در  و...  و چنار  کبوده 
وجود تخریب های صورت گرفته هنوز قسمتی از باغ های این 
منطقه باقی  مانده است. امروزه محلۀ ناژوان یکی از محالت 
باغ های  از  بعضی  است. درون  اصفهان  دوازده گانه منطقۀ 9 
باغ ها  صاحبان  که  شده  ساخته  کوشک هایی  محدوده  این 

نقشۀ 1. محالت شهر اصفهان، محله ناژوان )مأخذ: شفقی، 1381: 377(.

تصویر1. موقعیت قرارگیری کوشک و آسیاب در منطقۀ 9 )مأخذ: آرشیو شهرداری منطقۀ 9 اصفهان(.

تصویر3. موقعیت قرارگیری کوشک و آسیاب در عکس هوایی 1392 
)مأخذ: آرشیو شهرداری منطقه 9 اصفهان(.

تصویر 2. موقعیت قرارگیری کوشک و آسیاب در عکس هوایی 1335 
)مأخذ: آرشیو شهرداری منطقۀ 9 اصفهان(.
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مقدمه
آسیاب ناژوان و کوشک دوطبقۀ روی آن یکی از آثار ارزشمند 
موجود در غرب اصفهان است. با متروکه شدن این اثر معماری 
که  شده  تخریب  کوشک  از  بخشی  آن  به  رسیدگی  عدم  و 
است.  شده  نیز  آسیاب  سقف  از  قسمتی  فروریختن  موجب 
نحوۀ ساخت کوشک بر روی آسیاب، سبک سازي انجام شده 
در ساخت آن، و همچنین شیوۀ اجرای سازۀ چوبی در طبقۀ 
مقاله  این  در  که  بوده  اثر  این  شاخص  ویژگی های  از  دوم 
مورد توجه نویسندگان قرار گرفته است. در این راستا هدف 
این پژوهش بررسی نحوۀ ساخت کوشک  بر روی آسیاب و 
همچنین بررسی تکنیک یا فن شناسي سازۀ کوشک است که 
در ادامه ارائه شده است. مستندنگاری تکنیک ساخت کوشک 
ناژوان در حقیقت تالشی در جهت دستیابی به شناخت دقیق 
از اجزا و در ادامه تأکید بر اصالت تکنیک ساخت در حفاظت 

از یک اثر تاریخی است. 
این  زیرین  طبقۀ  در  موجود  آسیاب  اینکه  به  توجه  با 
باقی مانده در شهر اصفهان است  کوشک، تنها آسیاب سالم 
و همچنین ساختار طبقۀ دوم کوشک تماماً با چوب ساخته 
شده )که کمتر بنایی با این ویژگی در اصفهان وجود دارد( 
اهمیت ویژه  از آن  مستندسازی، شناخت دقیق، و حفاظت 
معرفی  و  اثر  قرارگیری  موقعیت  ابتدا  منظور  این  به  دارد. 
مختصری از آن ارائه شده است. سپس شبکۀ چوبی اجراشده 
آمدن  فراهم  منظور  به  شرقی(  ضلع  )در  آسیاب  بام  روی 
برای ساخت کوشک مورد بررسی قرار گرفته  بستر مناسب 
است. در ادامه کوشک در ارتفاع های مختلف برش خورده و 

جزییات اجرایی در هر برش ارائه شده است. گفتنی است در 
این مقاله فقط قسمت سازۀ اصلی و مرکزی کوشک )اتاق های 
کوشک( مورد توجه قرار گرفته است و قسمت شمالی کوشک 
� که فضاهای خدماتی و راه پله هستند و ویژگی معماری و 
سازه ای منحصربه فردی ندارند � مد نظر نبوده بود. نکتۀ مهم 
طبقۀ دوم کوشک است که به منظور سبک سازي در ساخت 
کوشک تماماً با چوب ساخته شده و جزییات اجرایی مربوط 
به دیوارها، درها، پنجره ها، و.... در این طبقه با جزییات کامل 
اطالعات  که  است  ذکر  به  الزم  است.  شده  مستندنگاری 
تا  بازۀ سال های 1392  در  انجام شده  بررسی های  با  موجود 

1393 به صورت میدانی فراهم شده است.

1. موقعیت قرارگیری و معرفی اثر
محلۀ ناژوان در گذشته از دهات معروف بلوک ماربین بوده 
است )االصفهانی، 1368: 309(. ماربین نیز دهستانی در غرب 
اصفهان بوده که رودخانۀ زاینده رود در جنوب آن قرار داشته 
 :1381 )مهریار،  است  داشته  فراوان  آب  و  خوش  هوایی  و 
مادی های  طول  پنجم  یک  حدود  وجود  طرفی  از   .)730
)ظهرابی،  اصفهان  غرب  در  کیلومتر(   74 )حدود  اصفهان 
بی ثمر چون  و  ثمردار  درختان  انواع  و  باغ ها  باعث شده   )5
با  امروزه  که  باشد  فراوان  منطقه  این  در  و...  و چنار  کبوده 
وجود تخریب های صورت گرفته هنوز قسمتی از باغ های این 
منطقه باقی  مانده است. امروزه محلۀ ناژوان یکی از محالت 
باغ های  از  بعضی  است. درون  اصفهان  دوازده گانه منطقۀ 9 
باغ ها  صاحبان  که  شده  ساخته  کوشک هایی  محدوده  این 

نقشۀ 1. محالت شهر اصفهان، محله ناژوان )مأخذ: شفقی، 1381: 377(.

تصویر1. موقعیت قرارگیری کوشک و آسیاب در منطقۀ 9 )مأخذ: آرشیو شهرداری منطقۀ 9 اصفهان(.

تصویر3. موقعیت قرارگیری کوشک و آسیاب در عکس هوایی 1392 
)مأخذ: آرشیو شهرداری منطقه 9 اصفهان(.

تصویر 2. موقعیت قرارگیری کوشک و آسیاب در عکس هوایی 1335 
)مأخذ: آرشیو شهرداری منطقۀ 9 اصفهان(.
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ناژوان  بوستان  و  وحید(  )پل  خرازی  شهید  بزرگراه  مجاور 
اواخر دوره  به  اثر مربوط  این  اصفهان قرار دارد )تصویر 4(. 
قاجار است که در تاریخ 1384/12/16 با شمارۀ 14406 در 
کوشک  قرارگیری  است.  رسیده  ثبت  به  ملی  آثار  فهرست 
بام آسیاب مانند  به گونه ای است که پشت  بر روی آسیاب 
حیاطی مقابل کوشک قرار گرفته است )نقشۀ 2(. درگذشته 
مالکیت باغ، کوشک و آسیاب یکی بوده ولی در وضعیت فعلی 

مالکیت باغ از آسیاب و کوشک جدا شده است. 

1-1. معرفی فضاهای معماری کوشک
همان طور که اشاره شد، کوشک در دو طبقه و بر روی ضلع 
اتاق ها، فضاهای خدماتی،  شرقی آسیاب ساخته شده است. 
یک ردیف راه پله در ضلع شمالی و همچنین یک ردیف راه 
کوشک  این  در  موجود  اصلی  فضاهای  جنوبی  ضلع  در  پله 

به  کوشک  معماری  فضاهای  معرفی  مقدمه  این  با  هستند. 
شرح ذیل است:

الف � طبقۀ اول: دسترسی به این طبقه از راه پله شمالی و 
جنوبی کوشک بوده است. در این طبقه  یک اتاق پنج دری در 
میان و دو اتاق سه دری در طرفین آن قرار دارد و دورتادور 
این سه اتاق را ایوانی با سقف چوبی در برگرفته است )تصویر 
5 و 6(. در قسمت شمالی این سه اتاق ، راه پلۀ شمالی و دو 
اتاق بزرگ تر  اتاق قرار دارد که کاربری خدماتی داشته  اند. 
مطبخ و اتاق کوچک تر انبار بوده است. در پاگرد راه پلۀ شمالی 
می رسد  نظر  به   .)3 )نقشۀ  دارد  قرار  کوشک  مستراح  نیز 
نیز  کوشک  شمالی  ضلع  در  خدماتی  فضاهای  و  راه پله ها 

فضاهای الحاق شده به آسیاب هستند.

ب � طبقۀ دوم: در این طبقه اتاقی سه دری که تماماً با چوب 

نقشۀ 2. کوشک و آسیاب )مأخذ: هالکوئی، 1393(.

تصویر 4. موقعیت کوشک و آسیاب در وضعیت فعلی )مأخذ نقشه: www.maps.google.com  - دسترسی: بهمن 97(.
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ناژوان  بوستان  و  وحید(  )پل  خرازی  شهید  بزرگراه  مجاور 
اواخر دوره  به  اثر مربوط  این  اصفهان قرار دارد )تصویر 4(. 
قاجار است که در تاریخ 1384/12/16 با شمارۀ 14406 در 
کوشک  قرارگیری  است.  رسیده  ثبت  به  ملی  آثار  فهرست 
بام آسیاب مانند  به گونه ای است که پشت  بر روی آسیاب 
حیاطی مقابل کوشک قرار گرفته است )نقشۀ 2(. درگذشته 
مالکیت باغ، کوشک و آسیاب یکی بوده ولی در وضعیت فعلی 

مالکیت باغ از آسیاب و کوشک جدا شده است. 

1-1. معرفی فضاهای معماری کوشک
همان طور که اشاره شد، کوشک در دو طبقه و بر روی ضلع 
اتاق ها، فضاهای خدماتی،  شرقی آسیاب ساخته شده است. 
یک ردیف راه پله در ضلع شمالی و همچنین یک ردیف راه 
کوشک  این  در  موجود  اصلی  فضاهای  جنوبی  ضلع  در  پله 

به  کوشک  معماری  فضاهای  معرفی  مقدمه  این  با  هستند. 
شرح ذیل است:

الف � طبقۀ اول: دسترسی به این طبقه از راه پله شمالی و 
جنوبی کوشک بوده است. در این طبقه  یک اتاق پنج دری در 
میان و دو اتاق سه دری در طرفین آن قرار دارد و دورتادور 
این سه اتاق را ایوانی با سقف چوبی در برگرفته است )تصویر 
5 و 6(. در قسمت شمالی این سه اتاق ، راه پلۀ شمالی و دو 
اتاق بزرگ تر  اتاق قرار دارد که کاربری خدماتی داشته  اند. 
مطبخ و اتاق کوچک تر انبار بوده است. در پاگرد راه پلۀ شمالی 
می رسد  نظر  به   .)3 )نقشۀ  دارد  قرار  کوشک  مستراح  نیز 
نیز  کوشک  شمالی  ضلع  در  خدماتی  فضاهای  و  راه پله ها 

فضاهای الحاق شده به آسیاب هستند.

ب � طبقۀ دوم: در این طبقه اتاقی سه دری که تماماً با چوب 

نقشۀ 2. کوشک و آسیاب )مأخذ: هالکوئی، 1393(.

تصویر 4. موقعیت کوشک و آسیاب در وضعیت فعلی )مأخذ نقشه: www.maps.google.com  - دسترسی: بهمن 97(.
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نقشۀ 3. فضاهای موجود در طبقۀ اول کوشک )مأخذ نقشه: پرونده ثبت ملی اثر، 1384/ بازترسیم: نویسندگان(.

نقشۀ 4. فضاهای موجود در طبقۀ دوم کوشک )مأخذ نقشه: پرونده ثبت ملی اثر، 1384/ بازترسیم: نویسندگان(.

تصویر6.. نمای از اتاق سه دری شمالی که تخریب شده استتصویر5. نمای از اتاق پنج دری )عکس از: نویسندگان(.
)عکس از: نویسندگان(.
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ساخته  شده )هم به لحاظ سازه ای و هم تزیینات( قرار گرفته 
اتاق از طریق راه پلۀ شمالی کوشک  این  است. دسترسی به 
انجام می شود )نقشۀ 4(. در حقیقت دیوارهای این اتاق، درها، 
به  را  اتاق  فضای  که  هستند  چوبی ای  صفحات  و  پنجره ها 

وجود آورده  اند )تصویر 7 و8(.
میدانی،  بررسی های  در  شواهد  برخی  به  توجه  با 

داشته  تقدم  کوشک  ساخت  بر  آسیاب  احتماالً  ساخت 
است. یکی از این شواهد هورنوهای مسدودشده با تخته در 
چهارطاق آسیاب است که در زیر اتاق های کوشک قرار گرفته 

اند )تصویر 9(.

از دیگر شواهد موجود، منطبق نبودن دقیق جرزهای کوشک 

تصویر 7. نمای طبقۀ اول و دوم کوشک
)عکس از: نویسندگان(.

تصویر8. نمای داخلی اتاق طبقۀ دوم دید شمالی
)عکس از: نویسندگان(.

نقشۀ 5. عدم تطبیق جرزهای کوشک و آسیاب
)ترسیم از: نویسندگان(.

تصویر9. هورنوهای بسته شده پوشش آسیاب
)عکس از: نویسندگان(.
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اطالعابراي .  1

تص

بر روی جرزهای آسیاب است. احتماالً به همین دلیل و باهدف 
وارد شدن کمترین نیروی فشاری وزن بر جرزهای آسیاب، 
سازۀ  سبک سازي  در  را  خود  تالش  نهایت  کوشک  سازندۀ 
این اثر به کار گرفته است )نقشۀ 5(. با این وجود دوره بندی 
الحاق کوشک بر روی آسیاب موضوع مفصلی است که بحث 
اصلی این پژوهش نبوده و در پژوهشی دیگر مورد توجه قرار 

گرفته است.

2. فن شناسي )تکنیک ساخت( اثر
و جزییات  فنون  از  تکنیک ساخت، مجموعی  یا  فن شناسي 
اثر معماری مد نظر معمار قرار  اجرایی است که در ساخت 
این شیوۀ  به  است. همانطور که گفته شد، دستیابی  گرفته 
ساخت  در  گرفته شده  کار  به  فنون  مستندسازی  و  اجرا 
کوشک ناژوان اصفهان موضوع اصلی این مقاله است. ازاین رو 
بر  کوشک  ساخت  »نحوۀ  مجزا  بخش  سه  در  موضوع  این 
روی آسیاب«، »فن شناسي ساخت در طبقۀ اول کوشک« و 
»فن شناسي ساخت در طبقۀ دوم کوشک« مرور شده است. 

2-1. نحوۀ ساخت کوشک بر روی آسیاب
مرحلۀ  سه  قالب  در  آسیاب  سازۀ  روی  بر  کوشک  ساخت   
با  که  چوبی  شبکۀ  تشکیل  است.  دسته بندی  قابل  کلی 
اجرای تیرریزی بر روی جرزهای آسیاب فراهم شده، اجرای 
کنوبندی در زیر کوشک، و ایوان و اجرای دیوارهای کوشک 

بر روی شبکه چوبی. 

جرزهای  روی  تیرریزی  اجرای  اول:  مرحلۀ   .1-1-2
آسیاب و تشکیل شبکۀ چوبی

با توجه به عدم انطباق دقیق جرزهای آسیاب و کوشک، برای 
آورده شده  باال  آسیاب  ابتدا سر جرزهای  اول  اجرای طبقۀ 
است. در این قسمت دیواری به ارتفاع حدود 80 سانتي متر 

بر لبۀ جرز جنوبی آسیاب اجرا شده تا با سرجرزهای باالآمده 
هم تراز شود )نقشۀ 6(. بعد از باال آوردن سرجرزها، تیرهای 
چوبی بر روی آن ها قرار گرفته و شبکۀ چوبی زیر را به وجود 
می آورد )نقشۀ 7(. این شبکه به  گونه ای قرار گرفته  که از زیر 
جرزهای طبقۀ اول کوشک عبور می کنند و بار وارده از سازۀ 
کوشک را به جرزهای آسیاب انتقال می دهد )در ادامه مفصاًل 
به این موضوع پرداخته خواهد شد(. در حقیقت این تیرریزی 

زمینه را برای اجرای طبقۀ اول کوشک فراهم آورده است. 

2-1-2. مرحلۀ دوم: اجرای کنوبندی در زیر اتاق های 
کوشک و ایوان

اول  طبقۀ  کف  اجرای  منظور  به  صاف  سطح  ایجاد  برای 
کوشک شواهدی از وجود کنوبندی زیر اتاق سه دری شمالی، 
دیده می شود.  تخریب شده  قسمت های  در  ایوان  و  پنج دری 
همان طور که در تصاویر مشخص است پایه کنوهای شمارۀ 1 
و 2 بر روی تیرهای عبورکرده از روی سرجرزهای آسیاب قرار 
دارد و این دو کنو از بقیه بزرگ تر هستند )تصویر 10و نقشۀ 
8(. بقیۀ کنوها بر روی طاق های آسیاب اجرا  شده  اند )تصویر 
11(. با توجه به اینکه کف اتاق ها در ارتفاع بیشتری نسبت 
به ایوان قرار دارد، درنتیجه کنوهای ایوان در ارتفاع کمتری 
قرار گرفته و در انتهای کنوهای اتاق قابل مشاهده هستند. در 
این قسمت تیرهای چوبی،کنوهای زیر اتاق و ایوان از درون 

کنوهای تخریب شده قابل  مشاهده هستند )تصویر 10(.

نقشۀ 7. تیرریزی روی جرزهای آسیاب 
)مأخذ: هالکوئی، 1393(.

نقشۀ 6. باال آمدن جرزهای آسیاب
)مأخذ: هالکوئی، 1393(.
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ساخته  شده )هم به لحاظ سازه ای و هم تزیینات( قرار گرفته 
اتاق از طریق راه پلۀ شمالی کوشک  این  است. دسترسی به 
انجام می شود )نقشۀ 4(. در حقیقت دیوارهای این اتاق، درها، 
به  را  اتاق  فضای  که  هستند  چوبی ای  صفحات  و  پنجره ها 

وجود آورده  اند )تصویر 7 و8(.
میدانی،  بررسی های  در  شواهد  برخی  به  توجه  با 

داشته  تقدم  کوشک  ساخت  بر  آسیاب  احتماالً  ساخت 
است. یکی از این شواهد هورنوهای مسدودشده با تخته در 
چهارطاق آسیاب است که در زیر اتاق های کوشک قرار گرفته 

اند )تصویر 9(.

از دیگر شواهد موجود، منطبق نبودن دقیق جرزهای کوشک 

تصویر 7. نمای طبقۀ اول و دوم کوشک
)عکس از: نویسندگان(.

تصویر8. نمای داخلی اتاق طبقۀ دوم دید شمالی
)عکس از: نویسندگان(.

نقشۀ 5. عدم تطبیق جرزهای کوشک و آسیاب
)ترسیم از: نویسندگان(.

تصویر9. هورنوهای بسته شده پوشش آسیاب
)عکس از: نویسندگان(.
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بر روی جرزهای آسیاب است. احتماالً به همین دلیل و باهدف 
وارد شدن کمترین نیروی فشاری وزن بر جرزهای آسیاب، 
سازۀ  سبک سازي  در  را  خود  تالش  نهایت  کوشک  سازندۀ 
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کوشک ناژوان اصفهان موضوع اصلی این مقاله است. ازاین رو 
بر  کوشک  ساخت  »نحوۀ  مجزا  بخش  سه  در  موضوع  این 
روی آسیاب«، »فن شناسي ساخت در طبقۀ اول کوشک« و 
»فن شناسي ساخت در طبقۀ دوم کوشک« مرور شده است. 

2-1. نحوۀ ساخت کوشک بر روی آسیاب
مرحلۀ  سه  قالب  در  آسیاب  سازۀ  روی  بر  کوشک  ساخت   
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کنوبندی در زیر کوشک، و ایوان و اجرای دیوارهای کوشک 

بر روی شبکه چوبی. 

جرزهای  روی  تیرریزی  اجرای  اول:  مرحلۀ   .1-1-2
آسیاب و تشکیل شبکۀ چوبی
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می آورد )نقشۀ 7(. این شبکه به  گونه ای قرار گرفته  که از زیر 
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کوشک را به جرزهای آسیاب انتقال می دهد )در ادامه مفصاًل 
به این موضوع پرداخته خواهد شد(. در حقیقت این تیرریزی 

زمینه را برای اجرای طبقۀ اول کوشک فراهم آورده است. 

2-1-2. مرحلۀ دوم: اجرای کنوبندی در زیر اتاق های 
کوشک و ایوان

اول  طبقۀ  کف  اجرای  منظور  به  صاف  سطح  ایجاد  برای 
کوشک شواهدی از وجود کنوبندی زیر اتاق سه دری شمالی، 
دیده می شود.  تخریب شده  قسمت های  در  ایوان  و  پنج دری 
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نقشۀ 7. تیرریزی روی جرزهای آسیاب 
)مأخذ: هالکوئی، 1393(.

نقشۀ 6. باال آمدن جرزهای آسیاب
)مأخذ: هالکوئی، 1393(.
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2-1-3. مرحلۀ سوم: شکل گیری دیوارهای کوشک بر 
روی تیرهای چوبی

در این مرحله دیوار اتاق ها بر روی تیرهای اجراشده ساخته 
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کوشک بر روی شبکۀ چوبی نقشۀ 7 قرار دارند. دیوار اتاق ها 
و تیر عبورکرده از زیر آن ها در قسمت هایی که تخریب  شده 
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تصویر 11. کنوهای اجراشده بر روی طاق آسیاب
)عکس از: نویسندگان(.

نقشۀ 8. اجرا کنوبندی در کف اتاق های سه دری شمالی، پنج دری و ایوان
)مأخذ: هالکوئی، 1393(.
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نقشۀ 9. اجرای دیوارهای اتاق سه  دری و پنج  دری بر روی تیرهای چوبی
)مأخذ: هالکوئی، 1393(.

ایوان بر روی یک  از  در ضلع جنوبی کوشک، قسمتی 
کنسول قرار گرفته است. پیش آمدگی کنسول در بلندترین 
بخش آن حدود 1 متر و در انتهای آن مماس بر لبۀ دیوار 
بر  که  شد  مشاهده  قبل  قسمت های  13(. در  )تصویر  است 
روی لبۀ جنوبی دیوار آسیاب به ارتفاع حدود 80 سانتي متر 
دیوارچینی شده تا با سرجرزهای باالآمدۀ آسیاب هم تراز شود 
و شبکۀ چوبی زیر کوشک روی آن ها قرار گیرد )نقشۀ 6(. 

تصویر12. شواهد تیرهای عبورکرده از زیر دیوار اتاق ها )عکس از: نویسندگان(. 
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2-1-3. مرحلۀ سوم: شکل گیری دیوارهای کوشک بر 
روی تیرهای چوبی
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نقشۀ 9. اجرای دیوارهای اتاق سه  دری و پنج  دری بر روی تیرهای چوبی
)مأخذ: هالکوئی، 1393(.
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کنسول قرار گرفته است. پیش آمدگی کنسول در بلندترین 
بخش آن حدود 1 متر و در انتهای آن مماس بر لبۀ دیوار 
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دیوارچینی شده تا با سرجرزهای باالآمدۀ آسیاب هم تراز شود 
و شبکۀ چوبی زیر کوشک روی آن ها قرار گیرد )نقشۀ 6(. 
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طرح 1. جزییات اجرایی کنسول در ضلع جنوبی کوشک )مأخذ: هالکوئی، 1393(.

است و وضعیت زیر اتاق سه دری جنوبی به چه صورت است. 
نمی توان  قسمت  این  در  سونداژ  انجام  بدون  دیگر  بیان  به 
فهمید اتاق سه دری جنوبی چگونه بر روی آسیاب قرار گرفته 
و عمق تیرریزی و تخته کوبي های کنسول تا کجا امتداد پیدا 

کرده است. بنابراین دو احتمال وجود دارد:
الف( تیرریزی و تخته کوبي تا انتهای اتاق سه دری امتداد پیدا 
کرده و کف سازی اتاق سه دری بر روی آن انجام  شده است 

)نقشۀ 10(.
ادامه  آسیاب  جرز  داخلی  لبۀ  تا  تخته کوبي  و  تیرریزی  ب( 
نبود شواهد مشخص نیست  به  با توجه  این حالت  دارد. در 
اتاق سه دری  اجرای  برای  برای مسطح کردن سقف آسیاب 
جنوبی چه اقدامی انجام شده است. در این صورت احتماالً 
بر روی سقف  مانند قسمت های دیگر  نیز  اتاق سه دری  زیر 

آسیاب کنوبندی شده است )نقشۀ 11(.

نقشۀ 10. تخته کوبي تا زیر اتاق سه دری در ضلع جنوبی کوشک
)مأخذ: هالکوئی، 1393(.

نقشۀ 11. تخته کوبي تا لبۀ داخلی دیوار و کنوبندی زیر اتاق سه دری جنوبی
)مأخذ: هالکوئی، 1393(.
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طرح 1. جزییات اجرایی کنسول در ضلع جنوبی کوشک )مأخذ: هالکوئی، 1393(.

است و وضعیت زیر اتاق سه دری جنوبی به چه صورت است. 
نمی توان  قسمت  این  در  سونداژ  انجام  بدون  دیگر  بیان  به 
فهمید اتاق سه دری جنوبی چگونه بر روی آسیاب قرار گرفته 
و عمق تیرریزی و تخته کوبي های کنسول تا کجا امتداد پیدا 

کرده است. بنابراین دو احتمال وجود دارد:
الف( تیرریزی و تخته کوبي تا انتهای اتاق سه دری امتداد پیدا 
کرده و کف سازی اتاق سه دری بر روی آن انجام  شده است 

)نقشۀ 10(.
ادامه  آسیاب  جرز  داخلی  لبۀ  تا  تخته کوبي  و  تیرریزی  ب( 
نبود شواهد مشخص نیست  به  با توجه  این حالت  دارد. در 
اتاق سه دری  اجرای  برای  برای مسطح کردن سقف آسیاب 
جنوبی چه اقدامی انجام شده است. در این صورت احتماالً 
بر روی سقف  مانند قسمت های دیگر  نیز  اتاق سه دری  زیر 

آسیاب کنوبندی شده است )نقشۀ 11(.

نقشۀ 10. تخته کوبي تا زیر اتاق سه دری در ضلع جنوبی کوشک
)مأخذ: هالکوئی، 1393(.

نقشۀ 11. تخته کوبي تا لبۀ داخلی دیوار و کنوبندی زیر اتاق سه دری جنوبی
)مأخذ: هالکوئی، 1393(.

2-2. فن شناسي ساخت در طبقۀ اول کوشک
روی  بر  کوشک  ساخت  برای  مناسب  بستر  ایجاد  از  بعد 
تیرهای  روی  بر  کوشک  دیوارهای  شکل گیری  و  آسیاب 
چوبی، پایه های ساختار سازه ای کوشک در طبقۀ اول شکل 
می گیرد. این طبقه با مصالح بنایی ساخته شده که در ادامه 
روند شکل گیری سازۀ آن در طبقۀ اول به صورت مرحله به 

مرحله ارائه شده است.

اجرای  و  دیواره ها  شکل گیری  اول:  مرحلۀ   .1-2-2
کالف های چوبی بر روی آن ها 

اجرا  درها  باالی  تویزه های گچی  و  دیوارها  مرحله  این  در   

می شود و اتاق های سه دری و پنج دری شکل می گیرند )نقشۀ 
12(. در اجرای دیوارها سه ردیف خشت و یک ردیف آجر با 
مالت کاهگل اجرا شده است. برای اندود دیوارها در فضای 
داخلی یک الیه کاهگل و سپس یک الیه گچ بر روی آن اجرا 
شده است. اندود خارجی دیوارها نیز کاهگل است )تصویر14 
از اجرای تویزه های گچی باالی درها، چند  و طرح 2(. بعد 
ردیف خشت کار می شود. سپس بر روی این خشت ها و روی 
برای  چوبی  کالف های  پنج دری  و  سه دری  اتاق های  دیوار 
توزیع یکنواخت بار اجرا شده است. تیرریزی سقف فضاهای 
این مرحله شکل  در  نیز  در ضلع شمالی کوشک   خدماتی 

گرفته اند )تصویر 15 و نقشه 13(. 

تصویر 14. اجرایی دیوارهای طبقۀ اول کوشک
)عکس از: نویسندگان(.

نقشۀ 12. اجرای دیوارها و بازشوهای کوشک
)مأخذ: هالکوئی، 1393(.
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طرح 2. جزییات اجرایی دیوارهای طبقۀ اول کوشک
)مأخذ: هالکوئی، 1393(.

تصویر 15 و نقشۀ 13. اجرای کالف های سر دیوار و تیرریزی فضای خدماتی )ترسیم و عکس از: نویسندگان(.

2-2-2. مرحله دوم: تیرریزی سقف اتاق ها و ایوان
ردیف  چند  اجرای  و  دیوار  سر  کالف های  اجرای  از  بعد 
ایوان  و  پنج دری  سه دری،  اتاق های  آن ها،  روی  بر  خشت 
برای تیرریزی سقف آماده می شوند. در این قسمت نیز سقف 
و   14 )نقشۀ  است  شده  تخته کوبي  خدماتی  قسمت های 
تصویر 16(. قطر تیرهای سقف اتاق ها حدود 20 سانتي متر و 
به صورت نیمه، قطر تیرهای سقف ایوان حدود 10 سانتي متر 
و قطر تیرهای لبۀ پوشش ایوان نیز حدود 20 سانتي متر است 
)نقشۀ 15(. برای افزایش سطح اتکای تیر لبۀ پوشش ایوان 

قسمت گردی زیر تیر برداشته  شده و دو تختۀ چوبی به دو 
طرف آن میخ می شود )طرح 3(. در زیر دو طرف هر یک از 
ابعاد حدوداً 1×20×20 سانتي متر  به  تیرها صفحات چوبی 
اجرا  شده است. اجرای این صفحات چوبی در دو طرف هر تیر 
به  منظور تراز کردن تیرهای سقف و جلوگیری از وارد شدن 
بار به صورت نقطه ای است )طرح 4(. در ادامه سقف ایوان و 
اتاق ها تخته کوب شده و پوشش بام فضاهای خدماتی در ضلع 

شمالی کوشک اجرا شده است )نقشۀ 16(. 

نقشۀ 15. تیرریزی سقف اتاق ها و ایوان
)مأخذ: هالکوئی، 1393(.

تصویر 16 و نقشۀ 14. آماده شدن دیوار اتاق ها برای تیرریزی سقف
)مأخذ: هالکوئی، 1393(.

طرح 3.  افزایش سطح اتکای تیر لبۀ پوشش ایوان
)مأخذ: هالکوئی، 1393(.
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طرح 2. جزییات اجرایی دیوارهای طبقۀ اول کوشک
)مأخذ: هالکوئی، 1393(.

تصویر 15 و نقشۀ 13. اجرای کالف های سر دیوار و تیرریزی فضای خدماتی )ترسیم و عکس از: نویسندگان(.

2-2-2. مرحله دوم: تیرریزی سقف اتاق ها و ایوان
ردیف  چند  اجرای  و  دیوار  سر  کالف های  اجرای  از  بعد 
ایوان  و  پنج دری  سه دری،  اتاق های  آن ها،  روی  بر  خشت 
برای تیرریزی سقف آماده می شوند. در این قسمت نیز سقف 
و   14 )نقشۀ  است  شده  تخته کوبي  خدماتی  قسمت های 
تصویر 16(. قطر تیرهای سقف اتاق ها حدود 20 سانتي متر و 
به صورت نیمه، قطر تیرهای سقف ایوان حدود 10 سانتي متر 
و قطر تیرهای لبۀ پوشش ایوان نیز حدود 20 سانتي متر است 
)نقشۀ 15(. برای افزایش سطح اتکای تیر لبۀ پوشش ایوان 

قسمت گردی زیر تیر برداشته  شده و دو تختۀ چوبی به دو 
طرف آن میخ می شود )طرح 3(. در زیر دو طرف هر یک از 
ابعاد حدوداً 1×20×20 سانتي متر  به  تیرها صفحات چوبی 
اجرا  شده است. اجرای این صفحات چوبی در دو طرف هر تیر 
به  منظور تراز کردن تیرهای سقف و جلوگیری از وارد شدن 
بار به صورت نقطه ای است )طرح 4(. در ادامه سقف ایوان و 
اتاق ها تخته کوب شده و پوشش بام فضاهای خدماتی در ضلع 

شمالی کوشک اجرا شده است )نقشۀ 16(. 

نقشۀ 15. تیرریزی سقف اتاق ها و ایوان
)مأخذ: هالکوئی، 1393(.

تصویر 16 و نقشۀ 14. آماده شدن دیوار اتاق ها برای تیرریزی سقف
)مأخذ: هالکوئی، 1393(.

طرح 3.  افزایش سطح اتکای تیر لبۀ پوشش ایوان
)مأخذ: هالکوئی، 1393(.
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2-2-3. مرحلۀ سوم: اجرای پوشش طبقۀ اول
در این مرحله یک تیر چهارتراش بر روی لبۀ تیرهای سقف 
ایوان )در دورتادور لبۀ ایوان( و روی تخته کوبي ها اجرا شده 
است )تصویر 17 و طرح 5(. سپس بر روی تخته کوبي های 
یک الیه مالت کاهگل اجرا شده و روی آن آجرفرش بام قرار 
ردیف  دو  ایوان  لبۀ  در  زیر  تصاویر  به  توجه  با  است.  گرفته 
آجرفرش با مالت کاهگل اجرا شده است. در مرحلۀ آخر نیز 
اندود کاهگل بر روی آجرفرش بام کشیده شده و طبقۀ اول 

کوشک به اتمام رسیده است )نقشۀ 17 و طرح 6(.

طرح 4. صفحات چوبی زیر تیرهای سقف  اتاق ها و ایوان 
)مأخذ: هالکوئی، 1393(.

تصویر17 و طرح 5. تیر چهارتراش لبۀ بام )مأخذ: هالکوئی، 1393(.

نقشۀ 16. تخته کوب شدن سقف اتاق ها و ایوان 
)مأخذ: هالکوئی، 1393(.

نقشۀ 17. اتمام طبقۀ اول کوشک )مأخذ: هالکوئی، 1393(.
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2-2-3. مرحلۀ سوم: اجرای پوشش طبقۀ اول
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است )تصویر 17 و طرح 5(. سپس بر روی تخته کوبي های 
یک الیه مالت کاهگل اجرا شده و روی آن آجرفرش بام قرار 
ردیف  دو  ایوان  لبۀ  در  زیر  تصاویر  به  توجه  با  است.  گرفته 
آجرفرش با مالت کاهگل اجرا شده است. در مرحلۀ آخر نیز 
اندود کاهگل بر روی آجرفرش بام کشیده شده و طبقۀ اول 

کوشک به اتمام رسیده است )نقشۀ 17 و طرح 6(.

طرح 4. صفحات چوبی زیر تیرهای سقف  اتاق ها و ایوان 
)مأخذ: هالکوئی، 1393(.

تصویر17 و طرح 5. تیر چهارتراش لبۀ بام )مأخذ: هالکوئی، 1393(.

نقشۀ 16. تخته کوب شدن سقف اتاق ها و ایوان 
)مأخذ: هالکوئی، 1393(.

نقشۀ 17. اتمام طبقۀ اول کوشک )مأخذ: هالکوئی، 1393(.

طرح 6. جزییات اجرای پوشش ایوان در طبقۀ اول )مأخذ: هالکوئی، 1393(.

2-3. فن شناسي ساخت در طبقۀ دوم کوشک
به منظور سبک سازي در ساخِت کوشک، این طبقه تماماً با 
چوب ساخته  شده است. سبک بودن طبقۀ دوم باعث می شود 
آسیاب  سقف  روی  بر  کارشده  چوبی  شبکۀ  به  کمتری  بار 
به زیاد بودن جزییات اجرای طبقۀ دوم  با توجه  وارد شود. 
کوشک، اجرای سازۀ این طبقه جداگانه بررسی می شود. این 
چوبی  صفحات  و  پنجره ها،  درها،  ستون ها،  تیرها،  از  طبقه 
تشکیل  شده است. درها، پنجرها و صفحات چوبی در فواصل 
بین ستون ها کار شده و فضای بستۀ اتاق را به وجود آورده 
 اند. می توان گفت در این طبقه دیوارها به  صورت توخالی و 
با چوب ساخته  شده است. برای بهتر مشخص شدن جزییات 
اجرایی و سبک سازي انجام شده در ادامه به بررسی ساختار 

سازه ای این طبقه پرداخته شده است.

و  ستون ها  تیرها،  اجرای  اول:  مرحلۀ   .1-3-2
شکل گیری فضای اتاق

الف( تیرها و ستون های اصلی
در هر چهار کنج اتاق طبقۀ دوم، چهار ستون چوبی به ارتفاع 
2/30 متر و قطر حدوداً 20 سانتي متر قرار دارد که بار وارده 
از طرف تیرهای اصلی سقف به  وسیلۀ این ستون ها به پایین 
انتقال پیدا می کند. بر روی این چهار ستون اصلی در ضلع 
شرقی و غربی دو تیر به قطر 30 سانتي متر و طولی برابر با 
طول اتاق )8 متر( قرار گرفته است )A و B(. در حقیقت بار 
شده  وارد  اصلی  تیر  دو  این  به  اتاق  و  ایوان  سقف  تیرهای 
انتقال  اصلی  ستون  چهار  به  را  وارده  بار  نیز  تیرها  این  و 
می دهند. با توجه به اینکه باد غالب اصفهان از سمت غرب 
است و کوشک در جهت باد غالب اصفهان قرار گرفته است، 
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برای اینکه این سازۀ چوبی در مقابل باد مقاوم باشد به نظر 
می رسد ستون های اصلی در چهار کنج تا پایین امتداد پیدا 
کرده اند ولی اینکه این ستون ها تا چه ارتفاعی در طبقۀ اول 
کوشک ادامه دارند مشخص نیست و نیاز به گمانه زنی دارد 

)تصویر 18 و طرح 7(.
لبۀ  تیرهای   ،)B و   A( اتاق  اصلی  تیرهای  موازات  به       
پوشش ایوان در طبقۀ دوم قرار دارند. این تیرها نیز قطرشان 

حدوداً 30 سانتي متر و طول شان 8 متر است )C و D(. دو 
ایوان  لبۀ  این تیرها بر روی دو جفت ستون )ستون های  سر 
از  یکی  قطر  دارد.  قرار  2/30  متر  ارتفاع  با  دوم(  طبقۀ  در 
ستون ها حدوداً 17 الی 20 سانتي متر و قطر دیگری حدود 
15 سانتي متر است. این تیرها )C و D( در حقیقت قسمتی از 
بار وارده از سوی تیرهای سقف ایوان را به این جفت ستون ها 

انتقال می دهند )تصویر 19 و طرح 8(.
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تصویر 18 و طرح 7. تیرها و ستون های اصلی باربر در طبقۀ دوم و امتداد ستون های اصلی در طبقۀ اول 
کوشک )مأخذ: هالکوئي، 1393(.

تصویر19 و طرح 8. تیرها و ستون های اصلی باربر لبۀ پوشش ایوان در طبقۀ دوم
)مأخذ: هالکوئی، 1393(.

در محل اتصال تیرهای اصلی به ستون های اصلی که در 
 6 قطر  به  نیمه(  )به  صورت  تیر   4 شد،  اشاره  آن ها  به  باال 
از  دارد که یک سر هر کدام  قرار  متر  و طول 3  سانتي متر 
اتاق و سر  اصلی  به ستون  اصلی  تیر  اتصال  تیرها در محل 
دیگر آن در محل اتصال تیر اصلی لبۀ پوشش ایوان با یکی از 
جفت ستون های زیر آن )ستون به قطر 17 � 20 سانتي متر( 
قرار گرفته است )تصویر20 و 21 و طرح 9(. با توجه به این که 
سازه در جهت جریان باد قرار دارد به نظر می رسد کار این 
تیرها ایجاد یک قاب برای اجرای بادبند و باال بردن مقاومت 

در برابر باد باشد.
     در این قسمت نیز مانند طبقۀ اول به منظور افزایش سطح 
است،  برداشته  شده  آن ها  زیر  گردی  اصلی،  تیرهای  اتکای 
سپس قطعات چوبی با مقطع مثلث از دو طرف به تیر میخ 

شده  اند )طرح 10(.

طرح 10. تیرهای نیمۀ بین ستون ها و تیرهای اصلی. افزایش سطح اتکای تیرهای اصلی در طبقۀ دوم
)مأخذ: هالکوئی، 1393(.
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در ضلع شمالی و جنوبی اتاق دو جفت تیر به قطر حدوداً 
15 سانتي متر و طولی برابر با عرض اتاق )4/90 متر( وجود 
دارد )A و B(. در چهار کنج لبۀ بیرونی اتاق نیز چهار ستون 
به قطر حدوداً 20 سانتي متر و ارتفاع 2/80 متر قرار دارد. دو 
سر یکی از این جفت تیرها )تیر لبۀ بیرونی( بر روی دو ستون  
کنج لبۀ بیرونی اتاق و دو سر تیر دیگر بر روی تیرهای اصلی 
ضلع غربی و شرقی اتاق مطابق با شکل زیر قرار دارد. اتصال 
این تیرها نیز با میخ صورت گرفته است )تصویر22و طرح11(.

ب( ستون های فرعی و شکل گیری فضای اتاق با درها، 
پنجره ها و صفحات چوبی

به  جز ستون هایی که به آن ها اشاره شد ستون های دیگری 
در ضلع شرقی  اند.  یافته  استقرار  این طبقه  در ساخت  نیز 
 15 حدوداً  قطر  به  و  نیمه  به  صورت  ستون هایی  غربی  و 

تصویر20  و 21 و طرح 9. تیرهای نیمۀ ما بین ستون ها و تیرهای اصلی
)مأخذ: هالکوئی، 1393(.
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برای اینکه این سازۀ چوبی در مقابل باد مقاوم باشد به نظر 
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تيرها نيز 
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  ايوانش 
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ر روي دو جف

17ها حدوداً 
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 اين تيرها بر
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قدر حقيقت  
36.(  
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تير

ايوان در طش
. دو سر)D و

يكقطر  دارد. 
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6 (تصوير هند

وشش ايوان در طب

هايمتداد ستون
13(.

 ش ايوان

17 

پوششي لبة
و C( استتر
متر قرار  3/2

اين تيره. ست
ده  انتقال مي

پو ةصلي باربر لب
.)1393: هالكوئي،

و ا دوم ة در طبق
393: هالكوئي،مأخذ

پوششلبهباربرهاين

A وB(تيرهاي ،
مت 8 شانول

30با ارتفاع )
اسمتر  سانتي 

ها ستونجفت

هاي اصها و ستون
:(مأخذ

هاي اصلي باربر
(م

 اصلي باربر
 سانتي متر

صلي باربر به
 سانتي متر

ستونجفت

A( صلي اتاق
متر و ط سانتي

دوم ةدر طبق
15حدود ري

اين ج وان را به

. تير36تصوير

تيرها و ستون .3

هايستون
20به قطر 

تيرهاي اص
س 30قطر  

تيرهاي اص زات
سا 30حدوداً 

د وانيا ةلب ي
ديگري قطر و 

ايوهاي سقف 

5 تصوير

 

  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  

به مواز
ح شانقطر

يها(ستون
متر سانتي

سوي تيره
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تصویر 18 و طرح 7. تیرها و ستون های اصلی باربر در طبقۀ دوم و امتداد ستون های اصلی در طبقۀ اول 
کوشک )مأخذ: هالکوئي، 1393(.

تصویر19 و طرح 8. تیرها و ستون های اصلی باربر لبۀ پوشش ایوان در طبقۀ دوم
)مأخذ: هالکوئی، 1393(.

در محل اتصال تیرهای اصلی به ستون های اصلی که در 
 6 قطر  به  نیمه(  )به  صورت  تیر   4 شد،  اشاره  آن ها  به  باال 
از  دارد که یک سر هر کدام  قرار  متر  و طول 3  سانتي متر 
اتاق و سر  اصلی  به ستون  اصلی  تیر  اتصال  تیرها در محل 
دیگر آن در محل اتصال تیر اصلی لبۀ پوشش ایوان با یکی از 
جفت ستون های زیر آن )ستون به قطر 17 � 20 سانتي متر( 
قرار گرفته است )تصویر20 و 21 و طرح 9(. با توجه به این که 
سازه در جهت جریان باد قرار دارد به نظر می رسد کار این 
تیرها ایجاد یک قاب برای اجرای بادبند و باال بردن مقاومت 

در برابر باد باشد.
     در این قسمت نیز مانند طبقۀ اول به منظور افزایش سطح 
است،  برداشته  شده  آن ها  زیر  گردی  اصلی،  تیرهای  اتکای 
سپس قطعات چوبی با مقطع مثلث از دو طرف به تیر میخ 

شده  اند )طرح 10(.

طرح 10. تیرهای نیمۀ بین ستون ها و تیرهای اصلی. افزایش سطح اتکای تیرهای اصلی در طبقۀ دوم
)مأخذ: هالکوئی، 1393(.
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ها و تير ين ستون
 .)1393كوئي، 

 دومة ق

ريت 4 ،شاره شد
در محل اتصال

ستوجفتي از 
كه سازه ه اين

و باال بردند 

ي اصلي، گرد
8 (تصوير اند  ه

ر و طولي برابر
0 قطر حدوداً 
ك  ي دو ستون

ما بي ةنيمتيرهاي  
: هالكو(مأخذ

هاي اصلي در طبق

اشها  ال به آن
د رهايت از دام
يكيايوان با  ش

. با توجه به)3
 اجراي بادبند

 اتكاي تيرهاي
 تير ميخ شده

متر سانتي 15
ستون به چهار

بر روي يروني)

.37تصوير

سطح اتكاي تيره

18 

صلي كه در باال
كد هرسر  ك

پوشش ةي لب
38 و 37صوير

برايك قاب

  

زايش سطح
ز دو طرف به

5 قطر حدوداً
ي اتاق نيز چ

بي ةرها (تير لب

. افزايش س اصلي
.)1393 هالكوئي،

هاي اص  ستون
كر دارد كه ي

تصال تير اصلي
(تص رفته است

تيرها ايجاد يك

 به منظور افز
لث ازمقطع مث

 جفت تير به
بيروني ةكنج لب

اين جفت تير

ها و تيرهايستون
:(مأخذ

هاي اصلي به
متر قرا 3ول

آن در محل ات
گرقرار متر) ي

كار اين ت سد

اول ةند طبق
ات چوبي با م

جنوبي اتاق دو
B(در چهار ك .

و سر يكي از ا

بين سة رهاي نيم

ل اتصال تيره
متر و طو انتي

ق و سر ديگر آ
سانتي 20ـ  1
رسبه نظر مي 

ماننسمت نيز 
سپس قطعا ،ت

ع شمالي و جن
B و A( د دارد

قرار دارد. دو 

. تير38 تصوير

 

در محل
سا 6قطر 

اصلي اتاق
7به قطر 

قرار دارد
  .باشد
  

  
  
  
  

  
  
  
  

در اين قس
است شده 

  
  
  
  
  
  
  

در ضلع
متر) وجود

متر 80/2

در ضلع شمالی و جنوبی اتاق دو جفت تیر به قطر حدوداً 
15 سانتي متر و طولی برابر با عرض اتاق )4/90 متر( وجود 
دارد )A و B(. در چهار کنج لبۀ بیرونی اتاق نیز چهار ستون 
به قطر حدوداً 20 سانتي متر و ارتفاع 2/80 متر قرار دارد. دو 
سر یکی از این جفت تیرها )تیر لبۀ بیرونی( بر روی دو ستون  
کنج لبۀ بیرونی اتاق و دو سر تیر دیگر بر روی تیرهای اصلی 
ضلع غربی و شرقی اتاق مطابق با شکل زیر قرار دارد. اتصال 
این تیرها نیز با میخ صورت گرفته است )تصویر22و طرح11(.

ب( ستون های فرعی و شکل گیری فضای اتاق با درها، 
پنجره ها و صفحات چوبی

به  جز ستون هایی که به آن ها اشاره شد ستون های دیگری 
در ضلع شرقی  اند.  یافته  استقرار  این طبقه  در ساخت  نیز 
 15 حدوداً  قطر  به  و  نیمه  به  صورت  ستون هایی  غربی  و 

تصویر20  و 21 و طرح 9. تیرهای نیمۀ ما بین ستون ها و تیرهای اصلی
)مأخذ: هالکوئی، 1393(.
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تصویر 22 و طرح 11. جفت تیرهای ضلع شمالی و جنوبی اتاق و نحوۀ قرارگیری آن ها بر روی ستون های کنج و تیرهای اصلی
)مأخذ: هالکوئی، 1393(.

سانتي متر و ارتفاع 2/50 متر در لبۀ خارجی اتاق قرار گرفته 
به  نما  گره سازی شدۀ  چوبی  صفحات  که  ستون ها  این   اند. 
این  به  موازات  نیستند.  باربر  می کنند،  پیدا  اتصال  آن ها 
ستون ها در لبۀ داخلی )در ضلع شرقی و غربی( زیر تیرهای 
سانتي متر   15 قطر حدوداً  به  و  نیمه  نیز ستون هایی  اصلی 
و  جنوبی  ضلع  در  همچنین  دارد.  قرار  2/17  متر  ارتفاع  و 
شمالی نیز دو ردیف ستون موازی به  صورت نیمه و به قطر 
تیرهای  زیر جفت  در  ارتفاع 2/50  و  سانتي متر   15 حدوداً 
ضلع شمالی و جنوبی )A و B( کار شده است. این ستون ها 
هم  و  می کند  جلوگیری  اصلی  تیرهای  شکم دادگی  از  هم 
صفحات چوبی و در و پنجره ها به آن ها اتصال پیدا می کند 
)طرح 12(. بعد از اجرای این ستون ها صفحات چوبی، درها و 
پنجره ها به آن ها متصل می شود و فضای اتاق در طبقۀ دوم 
شکل می گیرد. اتصاالت در این قسمت نیز با میخ انجام شده 

است )طرح 13 و 14(. 
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393: هالكوئي، مأخذ
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جفت. 39 تصوير
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دوم شكل ةق
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93: هالكوئي، (مأخذ
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كند (تصوير ي
طبقدر ي اتاق 

اتصال صفحات
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ها با ميخ به ستون
 .)1393ي،

20 

يسانت 15 دوداً
هم از هاتون

تصال پيدا مي
شود و فضاي ي
   ).42 و 4

.41 تصوير

هي، درها و پنجره
: هالكوئي(مأخذ

حد قطر به و
. اين ست است

ها ات ها به آن
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1(تصوير  ست

ل صفحات چوبي

 ي

مهين صورت 
B( شده كار
ه در و پنجره 

 پنجرها به آن
اس شدهانجام  

اتصا .42 تصوير

هاي فرعي  ستون
 .)1393وئي،

 بهموازي ون 
و A( يجنوب 

و ات چوبي
چوبي، درها و

ابا ميخ نيز  ت

اجراي .40صوير
: هالكو(مأخذ
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طرح 12. اجرای ستون های فرعیتص
)مأخذ: هالکوئی، 1393(.

طرح 14. اتصال صفحات چوبی، درها و پنجره ها با میخ به ستون ها و شکل گیری فضای اتاق 
)مأخذ: هالکوئی، 1393(.

طبقۀ  در  ایوان  سقف  تیرریزی  دوم:  مرحلۀ   .2-3-2
دوم

در این قسمت در ضلع شرقی و غربی کوشک تیرهای سقف 
ایوان ریخته شده است )طرح 15(. دو سر این تیرها بر روی 
تیرهای اصلی اتاق و تیرهای لبۀ پوشش ایوان )با ضخامت 30 
سانتي متر( قرار گرفته است. این تیرها به قطر 13 سانتي متر 
از هم  فاصلۀ 30 سانتي متر  به  و  و طول 2/90  متر هستند 
قرار گرفته  اند. اتصال این تیرها به تیرهای اصلی با میخ انجام 

شده است )طرح 16(.

طرح 13. اتصال صفحات چوبی، درها و پنجره ها و شکل گیری فضای اتاق
)مأخذ: هالکوئی، 1393(.
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ربي كوشك
دو ).43وير

ةلبهاي  تير
گرفته اس رار

متر هس  90/2
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طرح 15. تیرزیزی سقف ایوان
)مأخذ: هالکوئی، 1393(.
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تصویر 22 و طرح 11. جفت تیرهای ضلع شمالی و جنوبی اتاق و نحوۀ قرارگیری آن ها بر روی ستون های کنج و تیرهای اصلی
)مأخذ: هالکوئی، 1393(.

سانتي متر و ارتفاع 2/50 متر در لبۀ خارجی اتاق قرار گرفته 
به  نما  گره سازی شدۀ  چوبی  صفحات  که  ستون ها  این   اند. 
این  به  موازات  نیستند.  باربر  می کنند،  پیدا  اتصال  آن ها 
ستون ها در لبۀ داخلی )در ضلع شرقی و غربی( زیر تیرهای 
سانتي متر   15 قطر حدوداً  به  و  نیمه  نیز ستون هایی  اصلی 
و  جنوبی  ضلع  در  همچنین  دارد.  قرار  2/17  متر  ارتفاع  و 
شمالی نیز دو ردیف ستون موازی به  صورت نیمه و به قطر 
تیرهای  زیر جفت  در  ارتفاع 2/50  و  سانتي متر   15 حدوداً 
ضلع شمالی و جنوبی )A و B( کار شده است. این ستون ها 
هم  و  می کند  جلوگیری  اصلی  تیرهای  شکم دادگی  از  هم 
صفحات چوبی و در و پنجره ها به آن ها اتصال پیدا می کند 
)طرح 12(. بعد از اجرای این ستون ها صفحات چوبی، درها و 
پنجره ها به آن ها متصل می شود و فضای اتاق در طبقۀ دوم 
شکل می گیرد. اتصاالت در این قسمت نیز با میخ انجام شده 

است )طرح 13 و 14(. 

ين تيرها 

. در اند ه
 ةدر لبر 

كنند،  مي
هايي  تون

دو  زين ي

 ي

A‐1 

اتصال اي .دارد

  
استقرار يافته 

متر 50/2فاع 
 اتصال پيدا م
 اصلي نيز ست

يو شمال ينوب

ج و تيرهاي اصلي

A‐2 

قرار د شكل زير

يچوب فحات
ت اين طبقه

متر و ارتف نتي
ها به آننما  ة
زير تيرهاي )

ضلع جن درن 

هاي كنجوي ستون

مطابق با شق

صفنجرها و 
 نيز در ساخت

سان 15حدوداً 
ةشدسازيگره

شرقي و غربي
همچنين .دارد

ها بر روگيري آن
13(.

19 

ي و شرقي اتاق

پن درها،ق با
هاي ديگري

 و به قطر حد
فحات چوبي گ

(در ضلع ش ي
قرار د متر  1/2

قرارگ ةتاق و نحو
393: هالكوئي، مأخذ

لي ضلع غربي
  ).39 ير

اتا يفضا ير
ه ره شد ستون
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طرح 12. اجرای ستون های فرعیتص
)مأخذ: هالکوئی، 1393(.

طرح 14. اتصال صفحات چوبی، درها و پنجره ها با میخ به ستون ها و شکل گیری فضای اتاق 
)مأخذ: هالکوئی، 1393(.

طبقۀ  در  ایوان  سقف  تیرریزی  دوم:  مرحلۀ   .2-3-2
دوم

در این قسمت در ضلع شرقی و غربی کوشک تیرهای سقف 
ایوان ریخته شده است )طرح 15(. دو سر این تیرها بر روی 
تیرهای اصلی اتاق و تیرهای لبۀ پوشش ایوان )با ضخامت 30 
سانتي متر( قرار گرفته است. این تیرها به قطر 13 سانتي متر 
از هم  فاصلۀ 30 سانتي متر  به  و  و طول 2/90  متر هستند 
قرار گرفته  اند. اتصال این تیرها به تیرهای اصلی با میخ انجام 

شده است )طرح 16(.

طرح 13. اتصال صفحات چوبی، درها و پنجره ها و شکل گیری فضای اتاق
)مأخذ: هالکوئی، 1393(.
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طرح 15. تیرزیزی سقف ایوان
)مأخذ: هالکوئی، 1393(.
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طرح 16. قرارگیری تیرهای سقف ایوان روی تیرهای اصلی اتاق و تیر لبۀ پوشش ایوان 
)مأخذ: هالکوئی، 1393(.

2-3-3. مرحلۀ سوم: تخته کوبي سقف ایوان در طبقۀ 
دوم

ایوان تخته هایی  ابتدا بر روی تیرهای سقف  در این قسمت 
و  کرده  پیدا  اتصال  میخ  با  سانتي متر  ابعاد 1× 15×40  به 
تخته کوبي سقف ایوان در طبقۀ دوم انجام شده است )تصویر 
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 صورت نیمه و به قطر حدوداً 16 و طول 25 سانتي متر قرار 
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40 سانتي متر در کنار هم قرار گرفته  اند. با توجه به اینکه 
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برای پوشاندن فاصلۀ بین تزیینات چوبی سقف تا تیر اصلی 
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به فاصلۀ حدوداً 30 سانتي متر از هم کار شده و سپس روی 
×30 تخته کوبي  ابعاد تقریبی 1×5  به  با تخته های  آن ها را 

کرده  اند )تصویر 27 و طرح 23(.

تصویر 26 و طرح 21. تیرها و تخته کوبي های سقف اتاق
)مأخذ: هالکوئی، 1393(.

طرح 22. جزییات اجرایی تیرهای سقف اتاق و تخته کوبي
)مأخذ: هالکوئی، 1393(.
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تیرهای  دورتادور  تخته کوبي  پنجم:  مرحلۀ   -5-3-2
سقف اتاق

در این قسمت تخته کوبي با تخته هایی به ابعاد 1×10×40 
سانتي متر دورتادور تیرهای سقف اتاق اجرا می شود )تصویر 
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تصویر 28 و 29 و طرح 24. تخته کوبي دورتادور تیرهای سقف اتاق و اندود کاهگل روی آن
)مأخذ: هالکوئی، 1393(.

طرح 25. جزییات اجرای تخته کوبي دورتادور تیرهای سقف اتاق
)مأخذ: هالکوئی، 1393(.
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)مأخذ: هالکوئی، 1393(.

2-3-6. مرحلۀ ششم: اجرای پوشش بام طبقۀ دوم
در این طبقه نیز مانند پوشش بام در طبقۀ اول، بعد از اجرای 
تخته کوبي ابتدا آجرفرش با مالت کاهگل اجرا شده و در انتها 
یک الیه اندود کاهگل بر روی آن کشیده شده است. پوشش 

Det 3

طرح 27. جزییات اجرایی پوشش لبۀ ایوان در طبقۀ دوم )مأخذ: هالکوئی، 1393(.
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طرح 28. جزییات اجرایی پوشش بام اتاق و ایوان در طبقه دوم )مأخذ: هالکوئی، 1393(.

لبۀ ایوان در طبقۀ دوم مانند طبقۀ اول با دو ردیف آجر اجرا 
شده است )تصویر 30 و طرح 26، 27 و 28(.
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تصویر 30 و طرح 26. اجرای پوشش بام طبقۀ دوم )مأخذ: هالکوئی، 1393(.
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شمالی  و  جنوبی  ضلع  در  زیر  شکل  به  تیر  دو  ادامه  در 
  .)30 و   29 طرح  در   2 و   1 تیر   ( است  شده  اجرا  بام  لبۀ 
سپس تخته کوبي  به شکلی که یک سر تخته ها به این تیرها 
ضلع  اصلی  تیرهای  به  آن ها  دیگر  سر  و   )2 و   1 )تیرهای 
شمالی و جنوبی )که در قسمت های قبل توضیح داده شد، 
انجام گرفته است. در  تصویر 22 و طرح 11( میخ می شود 
پایان بر روی این تخته ها با کاهگل اندود شده است)طرح 30 

و تصویر 31(. 

2-3-7. مرحلۀ هفتم: اجرای درها و پنجره ها و شومینه 
بین  فواصل  در  پنجره ها  و  درها  شد  اشاره  که  همانطور 
شیوۀ  اند.  شده  کار   )14-12 )طرح  اتاق  فرعی  ستون های 
دوم کوشک  در طبقۀ  اتاق  هر ضلع  در  پنجره  و  در  اجرای 
یکسان است. با این تفاوت که ابعاد در و پنجره در ضلع شرقی 
و غربی با  ابعاد در و پنجره در ضلع جنوبی و شمالی متفاوت 
است )طرح 31(. الزم به ذکر است که تمامی درها به سمت 

بیرون باز می شوند و پنجره ها ثابت هستند. 

طرح 29 و 30. اجرای تیرها، تخته کوبي های اطراف و اندود کاهگل بر روی آن ها )مأخذ: هالکوئی، 1393(.

تصویر 31. تخته کوبی و اجرای اندود کاهگل بر لبه ضلع 
جنوبی و شمالی بام )مأخذ: هالکوئی، 1393(.
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طرح 31. قرار گیری صفحات چوبی، درها و پنجرها بین ستون های فرعی )مأخذ: هالکوئی، 1393(.
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طرح 32. اجرای چهارچوب در بین تیر اصلی و ستون های فرعی ضلع شرقی و غربی )مأخذ: هالکوئی، 1393(.

بیرون  درها  لنگۀ  پایین  و  باال  در  طرفی  از  گرفته  اند.  قرار 
آمدگی هایی به  صورت زبانه ایجاد شده است. برآمدگی باال و 
پایین لنگۀ در، داخل سوراخ های ایجادشده در تخته ها قرار 

می گیرد و در نصب می شود )تصویر 32 و طرح 33(.  
     پنجره ها نیز مانند درها بین ستون های فرعی لبۀ داخلی 
ارتفاع  در  ابتدا  پنجره ها  اجرای  برای  اند.  شده   ایجاد  اتاق 
فرعی  ستون های  داخل  در  کف،  از  سانتي متری   70 حدود 
این  داخل  تخته های  سپس  اند.  کرده   ایجاد  شکاف هایی 
شکاف ها میخ می شوند )تصویر33 و طرح 34(. در این قسمت 
نازک کاری داخل  تخته کوبي،  و  از قطعات چوبی  استفاده  با 
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يگري در 
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طرفي در باال و
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جزييا. 63تصوير

ارچوبهرجي چ
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تصویر32 و طرح 33. جزییات اجرای درها در چهارچوب )ضلع شرقی و غربی( )مأخذ: هالکوئی، 1393(.
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شمالی  و  جنوبی  ضلع  در  زیر  شکل  به  تیر  دو  ادامه  در 
  .)30 و   29 طرح  در   2 و   1 تیر   ( است  شده  اجرا  بام  لبۀ 
سپس تخته کوبي  به شکلی که یک سر تخته ها به این تیرها 
ضلع  اصلی  تیرهای  به  آن ها  دیگر  سر  و   )2 و   1 )تیرهای 
شمالی و جنوبی )که در قسمت های قبل توضیح داده شد، 
انجام گرفته است. در  تصویر 22 و طرح 11( میخ می شود 
پایان بر روی این تخته ها با کاهگل اندود شده است)طرح 30 

و تصویر 31(. 

2-3-7. مرحلۀ هفتم: اجرای درها و پنجره ها و شومینه 
بین  فواصل  در  پنجره ها  و  درها  شد  اشاره  که  همانطور 
شیوۀ  اند.  شده  کار   )14-12 )طرح  اتاق  فرعی  ستون های 
دوم کوشک  در طبقۀ  اتاق  هر ضلع  در  پنجره  و  در  اجرای 
یکسان است. با این تفاوت که ابعاد در و پنجره در ضلع شرقی 
و غربی با  ابعاد در و پنجره در ضلع جنوبی و شمالی متفاوت 
است )طرح 31(. الزم به ذکر است که تمامی درها به سمت 

بیرون باز می شوند و پنجره ها ثابت هستند. 

طرح 29 و 30. اجرای تیرها، تخته کوبي های اطراف و اندود کاهگل بر روی آن ها )مأخذ: هالکوئی، 1393(.

تصویر 31. تخته کوبی و اجرای اندود کاهگل بر لبه ضلع 
جنوبی و شمالی بام )مأخذ: هالکوئی، 1393(.
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طرح 31. قرار گیری صفحات چوبی، درها و پنجرها بین ستون های فرعی )مأخذ: هالکوئی، 1393(.

تخته کوبی و اجرای اندود کاهگل بر لبه ضلع 
جنوبی و شمالی بام

الف( اجرای درها و پنجره ها: 
- ضلع شرقی و غربی: برای اجرای درها ابتدا چارچوب  در به 
ستون های فرعی و تیر اصلی لبۀ داخلی اتاق، با میخ اتصال 
پیدا کرده است. چهارچوب درها نیز مانند ستون ها تا داخل 
به  صورت کام و  اتصاالت آن  پیدا کرده و  امتداد  کف سازی 

زبانه است )طرح 32(. 
درها در قسمت خارجی چهارچوب نصب شده  اند، بنابراین 
به بیرون باز می شوند. برای اجرای درها بر روی دو تخته دو 
سوراخ ایجاد کرده  اند. یکی از این تخته ها در باالی در و بر 
روی صفحات چوبی و دیگری در پایین در زیر صفحات چوبی 
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3: هالكوئي، (مأخذ

ق. 61تصوير

و  درها ي

ها در   پنجره
تا 40 تصوير
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  ها:  نجره
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. شيوشده اند

 اتاق در طبق
ن تفاوت كه
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متفا  شمالي
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د و پننشو  مي
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طرح 32. اجرای چهارچوب در بین تیر اصلی و ستون های فرعی ضلع شرقی و غربی )مأخذ: هالکوئی، 1393(.

بیرون  درها  لنگۀ  پایین  و  باال  در  طرفی  از  گرفته  اند.  قرار 
آمدگی هایی به  صورت زبانه ایجاد شده است. برآمدگی باال و 
پایین لنگۀ در، داخل سوراخ های ایجادشده در تخته ها قرار 

می گیرد و در نصب می شود )تصویر 32 و طرح 33(.  
     پنجره ها نیز مانند درها بین ستون های فرعی لبۀ داخلی 
ارتفاع  در  ابتدا  پنجره ها  اجرای  برای  اند.  شده   ایجاد  اتاق 
فرعی  ستون های  داخل  در  کف،  از  سانتي متری   70 حدود 
این  داخل  تخته های  سپس  اند.  کرده   ایجاد  شکاف هایی 
شکاف ها میخ می شوند )تصویر33 و طرح 34(. در این قسمت 
نازک کاری داخل  تخته کوبي،  و  از قطعات چوبی  استفاده  با 
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 و رديگ ي
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ت چوبي و دي

به يهاي مدگي
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االي در و بر

ةو پايين لنگ
جيا يهاسوارخ

 در چهارچوب (
 )1393الكوئي، 
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اند، بنابراين
در با ها  تخته

طرفي در باال و
سداخل  در، ة

ات اجراي درها
: هال(مأخذ

 ب نصب شده
يكي از اين 

از ط اند.  رفته
ةلنگ نيي و پا

جزييا. 63تصوير

ارچوبهرجي چ
.اند  جاد كرده

گر  چوبي قرار
باال يبرآمدگ 
    ).63 ري
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پايين در
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م نصب در

تصویر32 و طرح 33. جزییات اجرای درها در چهارچوب )ضلع شرقی و غربی( )مأخذ: هالکوئی، 1393(.
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پنجره ها انجام می شود. به این صورت که ابتدا قطعات چوبی 
به شکل زیر به ستون های فرعی و تختۀ کارشده در قسمت 
قبل میخ می شوند )این قطعات چوبی نیز در داخل کف سازی 
اتاق امتداد پیدا می کنند(. سپس بر روی تخته ها و قطعات 
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تصویر34 و طرح 35. اجرای قطعات چوبی بر روی ستون های فرعی، تخته ها و انجام تخته کوبی بر روی آن ها )مأخذ: هالکوئی، 1393(.

تصویر33 و طرح 34. شکاف های ایجاد شده در ستون ها و اجرای تخته در آن ها )مأخذ: هالکوئی، 1393(.

چوبی کارشده به شکل زیر تخته کوبي می شود )تصویر 34 و 
طرح 35(. در پایان چهارچوب پنجره در قاب ایجادشده اجرا 

شده است )تصویر 35 و طرح 36(. 
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(مأ

ه ها بين ستون
از كف متري ي

دنشو يخ مي
ها انجام مي ره

 در قسمت قب
بر روي تخته

در قاب ايجره

اجراي قطعات .6

.64تصوير

نيز مانند دره
سانتي 70دود 
ها مي شكافن 
پنجرداخل ي 
كارشده ةخت

. سپس ب)نند
ارچوب پنجهچ

65تصوير

 

ها ن پنجره
ارتفاع حد

اينداخل 
كاري نازك

فرعي و تخ
كن پيدا مي
چ در پايان

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

- ضلع شمالی و جنوبی: همانطور که اشاره شد شیوۀ اجرای 
یکسان  کوشک  دوم  طبقۀ  اتاق  ضلع  چهار  در  پنجره  و  در 
است. فقط ابعاد در و پنجره متفاوت است. در ضلع شمالی و 

تصویر35 و طرح 36. اجرای چهارچوب پنجره در قاب ایجادشده )مأخذ: هالکوئی، 1393(.

دوم  ةطبق
ها  پنجره

 ضلع اتاق طب
عرض درها و

جره در چهار
ي و جنوبي ع

 68.(  

 ي كوشك

 

 ك

راي در و پنج
ر ضلع شمالي

و 67 (تصوير

ع شمالي و جنوبي
1393.( 

شدهقاب ايجاد

 و جنوبي كوشك
 

32 

اجر ةشد شيو
د. استفاوت

( است ي اتاق

ها در ضلع پنجره
: هالكوئي،(مأخذ

پنجره درچوب
 ).1393هالكوئي،

ا در ضلع شمالي
).1393: هالكوئي، ذ

ر كه اشاره ش
متف و پنجره

 شرقي و غربي

اجراي .68صوير

چهاراجراي  .66
: ه(مأخذ

اجراي درها .67ر
(مأخذ

طورهمانبي:
فقط ابعاد در

از ضلع بيشتر

ت

6تصوير

تصوير

شمالي و جنوب
كسان است. ف

بدرها  ارتفاع 

 

  
  
  
 
 
  
  
  
  
ضلع ش -

كوشك يك
تر وليكم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

دوم  ةطبق
ها  پنجره

 ضلع اتاق طب
عرض درها و

جره در چهار
ي و جنوبي ع

 68.(  

 ي كوشك

 

 ك

راي در و پنج
ر ضلع شمالي

و 67 (تصوير

ع شمالي و جنوبي
1393.( 

شدهقاب ايجاد

 و جنوبي كوشك
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اجر ةشد شيو
د. استفاوت

( است ي اتاق

ها در ضلع پنجره
: هالكوئي،(مأخذ

پنجره درچوب
 ).1393هالكوئي،

ا در ضلع شمالي
).1393: هالكوئي، ذ

ر كه اشاره ش
متف و پنجره

 شرقي و غربي

اجراي .68صوير

چهاراجراي  .66
: ه(مأخذ

اجراي درها .67ر
(مأخذ

طورهمانبي:
فقط ابعاد در

از ضلع بيشتر

ت

6تصوير

تصوير

شمالي و جنوب
كسان است. ف

بدرها  ارتفاع 

 

  
  
  
 
 
  
  
  
  
ضلع ش -

كوشك يك
تر وليكم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

طرح 37. اجرای درها در ضلع شمالی و جنوبی کوشک )مأخذ: هالکوئی، 1393(.

جنوبی عرض درها و پنجره ها کمتر ولی ارتفاع درها بیشتر از 
ضلع شرقی و غربی اتاق است )طرح 37 و 38(.
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پنجره ها انجام می شود. به این صورت که ابتدا قطعات چوبی 
به شکل زیر به ستون های فرعی و تختۀ کارشده در قسمت 
قبل میخ می شوند )این قطعات چوبی نیز در داخل کف سازی 
اتاق امتداد پیدا می کنند(. سپس بر روی تخته ها و قطعات 

ابتدا در  
 يها خته
 ،كوبي خته

هاي  ستون
ق امتداد 

 ).65وير 

ها پنجرهراي 
اند. سپس تخ  ه

و تخ چوبي 
كل زير به س

سازي اتاق كف
شود (تصو  مي

 هاوي آن

براي اجر اند. 
كرده ايجاد ي

ده از قطعات
شك  چوبي به

ك يز در داخل
كوبي ير تخته

 

 تخته كوبي بر رو

 ته در آن ها

 شده ايجادق
يهاي فعي شكا

مت با استفاد
 ابتدا قطعات

طعات چوبي ني
ه به شكل زي

 ).66 تصوير

انجام و هاتخته ،
13( 

 ها و اجراي تخت
13( 

31 

داخلي اتاق ةب
هاي فرع ستون

در اين قسم
ن صورت كه

اين قط( دنشو
 چوبي كارشد

شده است (ا

،هاي فرعيستون
393: هالكوئي، أخذ

اد شده در ستون
393: هالكوئي، أخذ

لبهاي فرعي
در داخل س ،ف

).64 (تصوير
شود. به اين ي

ش بل ميخ مي
ها و قطعات

اجرشده يجاد

ت چوبي بر روي س
(مأ

شكاف هاي ايجا
(مأ

ه ها بين ستون
از كف متري ي

دنشو يخ مي
ها انجام مي ره

 در قسمت قب
بر روي تخته

در قاب ايجره

اجراي قطعات .6

.64تصوير

نيز مانند دره
سانتي 70دود 
ها مي شكافن 
پنجرداخل ي 
كارشده ةخت

. سپس ب)نند
ارچوب پنجهچ

65تصوير

 

ها ن پنجره
ارتفاع حد

اينداخل 
كاري نازك

فرعي و تخ
كن پيدا مي
چ در پايان

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تصویر34 و طرح 35. اجرای قطعات چوبی بر روی ستون های فرعی، تخته ها و انجام تخته کوبی بر روی آن ها )مأخذ: هالکوئی، 1393(.

تصویر33 و طرح 34. شکاف های ایجاد شده در ستون ها و اجرای تخته در آن ها )مأخذ: هالکوئی، 1393(.

چوبی کارشده به شکل زیر تخته کوبي می شود )تصویر 34 و 
طرح 35(. در پایان چهارچوب پنجره در قاب ایجادشده اجرا 

شده است )تصویر 35 و طرح 36(. 

ابتدا در  
 يها خته
 ،كوبي خته

هاي  ستون
ق امتداد 

 ).65وير 

ها پنجرهراي 
اند. سپس تخ  ه

و تخ چوبي 
كل زير به س

سازي اتاق كف
شود (تصو  مي

 هاوي آن

براي اجر اند. 
كرده ايجاد ي

ده از قطعات
شك  چوبي به

ك يز در داخل
كوبي ير تخته

 

 تخته كوبي بر رو

 ته در آن ها

 شده ايجادق
يهاي فعي شكا

مت با استفاد
 ابتدا قطعات

طعات چوبي ني
ه به شكل زي

 ).66 تصوير

انجام و هاتخته ،
13( 

 ها و اجراي تخت
13( 

31 

داخلي اتاق ةب
هاي فرع ستون

در اين قسم
ن صورت كه

اين قط( دنشو
 چوبي كارشد

شده است (ا

،هاي فرعيستون
393: هالكوئي، أخذ

اد شده در ستون
393: هالكوئي، أخذ

لبهاي فرعي
در داخل س ،ف

).64 (تصوير
شود. به اين ي

ش بل ميخ مي
ها و قطعات

اجرشده يجاد

ت چوبي بر روي س
(مأ

شكاف هاي ايجا
(مأ

ه ها بين ستون
از كف متري ي

دنشو يخ مي
ها انجام مي ره

 در قسمت قب
بر روي تخته

در قاب ايجره

اجراي قطعات .6

.64تصوير

نيز مانند دره
سانتي 70دود 
ها مي شكافن 
پنجرداخل ي 
كارشده ةخت

. سپس ب)نند
ارچوب پنجهچ

65تصوير

 

ها ن پنجره
ارتفاع حد

اينداخل 
كاري نازك

فرعي و تخ
كن پيدا مي
چ در پايان

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

- ضلع شمالی و جنوبی: همانطور که اشاره شد شیوۀ اجرای 
یکسان  کوشک  دوم  طبقۀ  اتاق  ضلع  چهار  در  پنجره  و  در 
است. فقط ابعاد در و پنجره متفاوت است. در ضلع شمالی و 

تصویر35 و طرح 36. اجرای چهارچوب پنجره در قاب ایجادشده )مأخذ: هالکوئی، 1393(.

دوم  ةطبق
ها  پنجره

 ضلع اتاق طب
عرض درها و

جره در چهار
ي و جنوبي ع

 68.(  

 ي كوشك

 

 ك

راي در و پنج
ر ضلع شمالي

و 67 (تصوير

ع شمالي و جنوبي
1393.( 

شدهقاب ايجاد

 و جنوبي كوشك
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اجر ةشد شيو
د. استفاوت

( است ي اتاق

ها در ضلع پنجره
: هالكوئي،(مأخذ

پنجره درچوب
 ).1393هالكوئي،

ا در ضلع شمالي
).1393: هالكوئي، ذ

ر كه اشاره ش
متف و پنجره

 شرقي و غربي

اجراي .68صوير

چهاراجراي  .66
: ه(مأخذ

اجراي درها .67ر
(مأخذ

طورهمانبي:
فقط ابعاد در

از ضلع بيشتر

ت

6تصوير

تصوير

شمالي و جنوب
كسان است. ف

بدرها  ارتفاع 

 

  
  
  
 
 
  
  
  
  
ضلع ش -

كوشك يك
تر وليكم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

دوم  ةطبق
ها  پنجره

 ضلع اتاق طب
عرض درها و

جره در چهار
ي و جنوبي ع

 68.(  

 ي كوشك

 

 ك

راي در و پنج
ر ضلع شمالي

و 67 (تصوير

ع شمالي و جنوبي
1393.( 

شدهقاب ايجاد

 و جنوبي كوشك
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اجر ةشد شيو
د. استفاوت

( است ي اتاق

ها در ضلع پنجره
: هالكوئي،(مأخذ

پنجره درچوب
 ).1393هالكوئي،

ا در ضلع شمالي
).1393: هالكوئي، ذ

ر كه اشاره ش
متف و پنجره

 شرقي و غربي

اجراي .68صوير

چهاراجراي  .66
: ه(مأخذ

اجراي درها .67ر
(مأخذ

طورهمانبي:
فقط ابعاد در

از ضلع بيشتر

ت

6تصوير

تصوير

شمالي و جنوب
كسان است. ف

بدرها  ارتفاع 

 

  
  
  
 
 
  
  
  
  
ضلع ش -

كوشك يك
تر وليكم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

طرح 37. اجرای درها در ضلع شمالی و جنوبی کوشک )مأخذ: هالکوئی، 1393(.

جنوبی عرض درها و پنجره ها کمتر ولی ارتفاع درها بیشتر از 
ضلع شرقی و غربی اتاق است )طرح 37 و 38(.
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ب( شومینه
 شومینۀ ساخته شده در این طبقه تنها قسمتی است که در 
ساخت آن از مصالح بنایی استفاده شده است. این شومینه در 
ضلع جنوبی اتاق و بین ستون های فرعی ساخته شده است 
ابتدا  اجرای شومینه  برای  و طرح 39(.   و 37   36 )تصویر 
تخته کوبي به شکل زیر )طرح 40( بر روی ستون های فرعی 
انجام می شود. سپس با فاصله از تخته های چوبی، با آجر و 
به  صورت تیغه شومینه ساخته شده است. شومینه از خارج 
با کاهگل اندود شده و در قسمت داخلی نیز ابتدا یک الیه 

گچ و خاک اجرا شده و سپس با یک الیۀ نازک از گچ اندود 
شومینه  سازۀ  و  تخته کوبي ها  بین  فاصله  ایجاد  است.  شده 
به  آسیبی  می شود  باعث  آن ها  بین  هوا  وجود  همچنین  و 
چوب ها وارد نشود. از طرفی گچ عایق حرارتی است و استفاده 
از اندود گچ و خاک در داخل شومینه به این موضوع کمک 
می کند. برای ایستایی بهتر شومینه دو تیغۀ آجری در پشت 
آن کار شده که شومینه را به دیوار خارجی متصل می کند 

)طرح 40 و 41(.

است. ده 
ي اجراي 

از   فاصله
و شده د 

ده است. 
سيبي به 

به اين نه 
ينه را به 

ي استفاده شد
براي ). 69 ر

سپس با .شود
ا كاهگل اندود

شد اندود گچ 
شود آس ث مي

 داخل شومينه
كه شوميشده 

ز مصالح بنايي
 است (تصوير

شو انجام ميي 
ينه از خارج با

از نازك ة الي
باعث ها ن آن

در چ و خاك
ش شت آن كار

 ساخت آن از
شدهساخته 

هاي فرعي تون
ه است. شومي

با يكسپس 
بين وجود هوا

اندود گچه از
آجري در پش

 ي آن

33 

 است كه در
هاي فرعي ن
بر روي ست )7
شده ساختهه

 اجرا شده و س
همچنين و

ست و استفاد
آ ةينه دو تيغ

و مكان قرارگيري
 ).1393كوئي،

 تنها قسمتي
بين ستون  و
70(تصوير ير

ت تيغه شومينه
 گچ و خاك

شومينه ةساز
يق حرارتي اس
ي بهتر شومي

 ).71 و 70ر

شومينه و .69 وير
: هالكو(مأخذ

 راي شومينه

در اين طبقه
 جنوبي اتاق

ي به شكل زي
صورت ر و به

ابتدا يك اليه
سها و  كوبيه

طرفي گچ عاي
 براي ايستايي

كند (تصوير ي

تصو

و جزييات اج بي
 ).1393كوئي،

  ينه
شده دساخته

در ضلعينه 
كوبي تدا تخته

 چوبي، با آجر
ت داخلي نيز ا
صله بين تخته
ارد نشود. از ط

كند.مك مي
مي متصلجي 

كوبياجراي تخته 
: هالك(مأخذ

 

ب) شومي
شومينه س 

شومياين 
شومينه ابت

هاي تخته
در قسمت
ايجاد فاص

ها وا چوب
موضوع كم
ديوار خارج

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
.70تصوير  

تصویر 36 و 37 و طرح 39. شومینه و مکان قرارگیری آن )مأخذ: هالکوئی، 1393(.

دوم  ةطبق
ها  پنجره

 ضلع اتاق طب
عرض درها و

جره در چهار
ي و جنوبي ع

 68.(  

 ي كوشك

 

 ك

راي در و پنج
ر ضلع شمالي

و 67 (تصوير

ع شمالي و جنوبي
1393.( 

شدهقاب ايجاد

 و جنوبي كوشك
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اجر ةشد شيو
د. استفاوت

( است ي اتاق

ها در ضلع پنجره
: هالكوئي،(مأخذ

پنجره درچوب
 ).1393هالكوئي،

ا در ضلع شمالي
).1393: هالكوئي، ذ

ر كه اشاره ش
متف و پنجره

 شرقي و غربي

اجراي .68صوير

چهاراجراي  .66
: ه(مأخذ

اجراي درها .67ر
(مأخذ

طورهمانبي:
فقط ابعاد در

از ضلع بيشتر

ت

6تصوير

تصوير

شمالي و جنوب
كسان است. ف

بدرها  ارتفاع 

 

  
  
  
 
 
  
  
  
  
ضلع ش -

كوشك يك
تر وليكم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

طرح 38. اجرای پنجره ها در ضلع شمالی و جنوبی کوشک )مأخذ: هالکوئی، 1393(.

 شده درم
ب به كار 
كوشك بر 
شك را بر 
 شك شده 

افزايش ك 
به لحاظ 

سازي  ك
ه مرحله 

 اين اثر ر
نها باعث 

در ناخت 

سازي انجام ك
آسيابر روي 

كوساخت ي را
كوشة س ساز

ر ساخت كوش
سازي كوشك

كند و هم ب ي
در سبكديگر  

سي مرحله به
ساختارمل از 
نه تن  ت و...)

بلكه اين شن 

و سبك اژوان
بركوشك خت 

معمار بركه  د
سپسد كرده و 

سازي در سبك
س مار در سبك

كم مي بنايي 
اقدام مهم د.

بررساست. ب 
كام يد شناخت

عماري، تزيينا
،شود سته مي

نا كوشك ةز
ساخ ن اثر در 

دهد  نشان مي
ايجا ي آسياب
س به بسياري 

معمز اقدامات 
حجم مصالح

كند مي پيداغ
...) با چوبت و

ه باعث ايجاد
(سازه، معري

بس ت اثر به كار 
  .واهد بود

 ي شومينه 
1.( 

34 

گيري سا شكل
كه معمار اين
روي كوشك

جرزهايمتداد
 منظور توجه

از جمله ازود.
قدام هم از ح
به اطراف باغ

تزيينات جره،
در هر مرحله

معمار يك اثر
مار در ساخت

خو اهميت ائز

جزييات اجراي. 7
1393: هالكوئي، خذ

ق از روند شك
ن و دانشي ك

ميداني بر ري
امتبر روي  بي
. به همينت

وشك وارد شو
اين اقبا  كه
ب بهتري راف)

در، ديوار، پنج
يزييات اجراي

امل و دقيق ي
معم ي كهفنون

حا يخي بسيار

71تصوير 
(مأخ

ندنگاري دقيق
فناخته است.

هاي بررسي ت.
ز تيرهاي چو

اجرا كرده است 
چوبي زير كو 
اول است ةق

(اشر  منظري
 دوم تماماً (

جز ارائهك و
كا ستندنگاري

دانش وشف
ت يك اثر تاري

  ير
به مستن جود

اخت آن پردا
خور توجه است

اي از شبكهب 
ا چوبي ةشبك

ةري به شبك
شوها در طبق

كوشك ديد 
ةطبق ساخت
كوشك ةي ساز

مسشده است. 
كامل آن و كش
فاظت و مرمت

 

  
  
  
  
  
  
  
  
ريگجهينت
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ب( شومینه
 شومینۀ ساخته شده در این طبقه تنها قسمتی است که در 
ساخت آن از مصالح بنایی استفاده شده است. این شومینه در 
ضلع جنوبی اتاق و بین ستون های فرعی ساخته شده است 
ابتدا  اجرای شومینه  برای  و طرح 39(.   و 37   36 )تصویر 
تخته کوبي به شکل زیر )طرح 40( بر روی ستون های فرعی 
انجام می شود. سپس با فاصله از تخته های چوبی، با آجر و 
به  صورت تیغه شومینه ساخته شده است. شومینه از خارج 
با کاهگل اندود شده و در قسمت داخلی نیز ابتدا یک الیه 

گچ و خاک اجرا شده و سپس با یک الیۀ نازک از گچ اندود 
شومینه  سازۀ  و  تخته کوبي ها  بین  فاصله  ایجاد  است.  شده 
به  آسیبی  می شود  باعث  آن ها  بین  هوا  وجود  همچنین  و 
چوب ها وارد نشود. از طرفی گچ عایق حرارتی است و استفاده 
از اندود گچ و خاک در داخل شومینه به این موضوع کمک 
می کند. برای ایستایی بهتر شومینه دو تیغۀ آجری در پشت 
آن کار شده که شومینه را به دیوار خارجی متصل می کند 

)طرح 40 و 41(.
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تصویر 36 و 37 و طرح 39. شومینه و مکان قرارگیری آن )مأخذ: هالکوئی، 1393(.
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طرح 38. اجرای پنجره ها در ضلع شمالی و جنوبی کوشک )مأخذ: هالکوئی، 1393(.
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نتیجه گیری
مقالۀ موجود به مستندنگاری دقیق از روند شکل گیری سازۀ 
کوشک ناژوان و سبک سازي انجام شده در فرآیند ساخت آن 
ساخت  در   اثر  این  معمار  که  دانشی  و  فن  است.  پرداخته 
است.  توجه  خور  در  برده،  کار  به  آسیاب  روی  بر  کوشک 
بررسی های میدانی بر روی کوشک نشان می دهد که معمار 
تیرهای  از  شبکه ای  آسیاب  روی  بر  کوشک  ساخت  برای 
ایجاد کرده و سپس  امتداد جرزهای آسیاب  بر روی  چوبی 
سازۀ کوشک را بر روی این شبکۀ چوبی اجرا کرده است. به 
همین منظور توجه بسیاری به سبک سازي در ساخت کوشک 
وارد شود.  زیر کوشک  به شبکۀ چوبی  بار کمتری  تا  شده  
افزایش  کوشک  سبک سازي  در  معمار  اقدامات  از  جمله  از 
تعداد بازشوها در طبقۀ اول است که با این اقدام هم از حجم 
مصالح بنایی کم می کند و هم به لحاظ معماری، کوشک دید 
منظری )اشراف( بهتری به اطراف باغ پیدا می کند. اقدام مهم 
)در،  تماماً  دیگر در سبک سازي کوشک، ساخت طبقۀ دوم 
دیوار، پنجره، تزیینات و...( با چوب است. بررسی مرحله به 
مرحله شکل گیری سازۀ کوشک و ارائه جزییات اجرایی در هر 
مرحله باعث ایجاد شناختی کامل از ساختار این اثر معماری 
معماری  اثر  یک  دقیق  و  کامل  مستندنگاری  است.  شده 
)سازه، معماری، تزیینات و...(  نه تنها باعث شناخت کامل آن 
و کشف دانش و فنونی که معمار در ساخت اثر به کار  بسته 
می شود، بلکه این شناخت در فرآیند حفاظت و مرمت یک 

اثر تاریخی بسیار حائز اهمیت خواهد بود.
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