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چكیده
خانه هاي تاريخي باارزش اصفهان غالباً در بازۀ زماني دورۀ صفويه تا اواخر دورۀ رضاشاه )پهلوي اول(  و بر 
اساس الگوي حياط مرکزي و ويژگي هاي معماري مناطق نيمه گرم و خشک ايران ساخته شده اند، اما به 
لحاظ موقعيت ديني و فرهنگي ساکنان )مسلمان، ارمني، يهودي، زرتشتي( يا موقعيت شغلي و اجتماعي 
آنان )بازرگان و تاجر، روحاني، مالک و زمين دار( تفاوت هايي در سازماندهي فضاها، نقش آب و تزيينات 
آنان به چشم مي خورد. مقايسه و بررسي عکس هاي هوايي اصفهان طي سال هاي مختلف، تغيير سريع چهرۀ 
بافت تاريخي شهر اصفهان )4300 هکتار( را نشان مي دهد که از اين ميان خانه هاي تاريخي به عنوان رکن 
اصلي شاکلۀ محالت شهر، به دليل ويژگي هاي خاص خود بيش از ديگر ابنيه در معرض تغيير و نابودي قرار 
دارند. بررسي ها نشان داد که مطالعات صورت گرفته در مورد اين خانه ها نسبت به خانه هاي تاريخِي ديگر 
شهرهاي جهان، محدود بوده است و با توجه به تغيير چهرۀ سريع و سرعت باالی تخريب، تعلل در بررسي 
آنها موجب از ميان رفتن مدارک بي نظيري در معماری ايرانی می شود. در اين مقاله به تحليل سازماندهي 
فضا در خانۀ تاريخی باجغلی پرداخته شده است که از معدود بناهای تک بادگيرۀ باقی مانده از عصر صفوی 
است. هستۀ اوليه آن در دورۀ صفويه شکل گرفته و در زمان قاجار، توسعه يافته و الحاقاتی نيز در زمان 
پهلوی به آن افزوده شده است. تحقيق حاضر به منظور پاسخ به پرسش هايی همچون چگونگی ويژگی های 
سازماندهي فضاهای معماری، سازه، تزيينات، و بادگير يگانۀ اين خانه انجام گرفته است. روش تحقيق در 
اين مقاله توصيفی ـ تحليلی است و برای مستندسازی ويژگی های معماری، سازه و تزيينات بنا، از برداشت 
خانۀ  مطالعۀ  انگيزه هاي  از  است.  گرفته شده  بهره  ـ شفاهی  و  شنيداری  نوشتاری،  تصويری،  ترسيمی، 
باجغلی می توان به ويژگی های منحصربه فرد اين بنا همچون داشتن يک بادگير، ساخت جبهۀ اصلی در 
شمال زمين به شيوۀ رايج خانه های ارامنۀ جلفای اصفهان در دورۀ صفوی، و وضع نابسامان کنونی اين خانه 
اشاره کرد. همچنين شناخت معماري اين خانۀ تاريخی، به منظور درک بخشي از هويت ناشناختۀ تاريخي 
شهر اصفهان، امری ضروری است. از آنجا که بادگير در معماری شهر اصفهان رايج نيست می توان بر اساس 
اين بنا، حضور تک بادگير در خانه های شهر اصفهان را مورد بحث قرار داد. بر همين اساس در جبهۀ جنوبی، 
ويژگی های خانه های دورۀ صفويه همچون ايجاد تاالر چليپايی با غالم گردش، برپايی سقف طاق و چشمه، 
ايجاد تزيينات حجمی و سطحی چون مقرنس، نقاشی و گچبری در فضای درون و معرق آجر در نمای رو 
به حياط و قوس های متداول دورۀ صفوی چون کليل و تيزه دار مشاهده شده است. در جبهۀ شمالی نيز 
ويژگی های معماری دورۀ دوم قاجار همچون داشتن تاالر مستطيلی با سقف تخت و تزييناتی همچون آلت 
و لقط، گچبری برجسته و نقاشی های الهام گرفته از نقاشی غرب و قوس های نيم دايره مشاهده شد. يافته های 
تحقيق نشان دهندۀ نحو فضا و ويژگی های سازه، تزيينات و فضای معماری خانۀ باجغلی در مقايسه با ساير 

خانه های هم دورۀ آن در بافت تاريخی اصفهان بوده است.

واژه های کلیدی
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چكیده
و بر  در بازۀ زماني دورۀ صفويه تا اواخر دورۀ رضاشاه )پهلوي اول(  خانه هاي تاريخي باارزش اصفهان غالباً
اساس الگوي حياط مرکزي و ويژگي هاي معماري مناطق نيمه گرم و خشک ايران ساخته شده اند، اما به 
لحاظ موقعيت ديني و فرهنگي ساکنان )مسلمان، ارمني، يهودي، زرتشتي( يا موقعيت شغلي و اجتماعي 
آنان )بازرگان و تاجر، روحاني، مالک و زمين دار( تفاوت هايي در سازماندهي فضاها، نقش آب و تزيينات 
آنان به چشم مي خورد. مقايسه و بررسي عکس هاي هوايي اصفهان طي سال هاي مختلف، تغيير سريع چهرۀ 
هکتار( را نشان مي دهد که از اين ميان خانه هاي تاريخي به عنوان رکن  بافت تاريخي شهر اصفهان )4300
اصلي شاکلۀ محالت شهر، به دليل ويژگي هاي خاص خود بيش از ديگر ابنيه در معرض تغيير و نابودي قرار 
ديگر  دارند. بررسي ها نشان داد که مطالعات صورت گرفته در مورد اين خانه ها نسبت به خانه هاي تاريخِي
شهرهاي جهان، محدود بوده است و با توجه به تغيير چهرۀ سريع و سرعت باالی تخريب، تعلل در بررسي 
آنها موجب از ميان رفتن مدارک بي نظيري در معماری ايرانی می شود. در اين مقاله به تحليل سازماندهي 
فضا در خانۀ تاريخی باجغلی پرداخته شده است که از معدود بناهای تک بادگيرۀ باقی مانده از عصر صفوی 
است. هستۀ اوليه آن در دورۀ صفويه شکل گرفته و در زمان قاجار، توسعه يافته و الحاقاتی نيز در زمان 
پهلوی به آن افزوده شده است. تحقيق حاضر به منظور پاسخ به پرسش هايی همچون چگونگی ويژگی های 
سازماندهي فضاهای معماری، سازه، تزيينات، و بادگير يگانۀ اين خانه انجام گرفته است. روش تحقيق در 
اين مقاله توصيفی ـ تحليلی است و برای مستندسازی ويژگی های معماری، سازه و تزيينات بنا، از برداشت 
خانۀ  مطالعۀ  انگيزه هاي  از  است.  گرفته شده  بهره  ـ شفاهی  شنيداری  و  نوشتاری،  تصويری،  ترسيمی، 
باجغلی می توان به ويژگی های منحصربه فرد اين بنا همچون داشتن يک بادگير، ساخت جبهۀ اصلی در 
شمال زمين به شيوۀ رايج خانه های ارامنۀ جلفای اصفهان در دورۀ صفوی، و وضع نابسامان کنونی اين خانه 
اشاره کرد. همچنين شناخت معماري اين خانۀ تاريخی، به منظور درک بخشي از هويت ناشناختۀ تاريخي 
شهر اصفهان، امری ضروری است. از آنجا که بادگير در معماری شهر اصفهان رايج نيست می توان بر اساس 
اين بنا، حضور تک بادگير در خانه های شهر اصفهان را مورد بحث قرار داد. بر همين اساس در جبهۀ جنوبی، 
ويژگی های خانه های دورۀ صفويه همچون ايجاد تاالر چليپايی با غالم گردش، برپايی سقف طاق و چشمه، 
ايجاد تزيينات حجمی و سطحی چون مقرنس، نقاشی و گچبری در فضای درون و معرق آجر در نمای رو 
به حياط و قوس های متداول دورۀ صفوی چون کليل و تيزه دار مشاهده شده است. در جبهۀ شمالی نيز 
ويژگی های معماری دورۀ دوم قاجار همچون داشتن تاالر مستطيلی با سقف تخت و تزييناتی همچون آلت 
و لقط، گچبری برجسته و نقاشی های الهام گرفته از نقاشی غرب و قوس های نيم دايره مشاهده شد. يافته های 
تحقيق نشان دهندۀ نحو فضا و ويژگی های سازه، تزيينات و فضای معماری خانۀ باجغلی در مقايسه با ساير 
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مقدمه
ــای تاريخی  ــان می دهد که خانه ه ــی نش ــی های ميدان بررس
ــی  اصفهان، ترکيب فضايی متنوعی دارند. از اين جهت بررس
ــتری پيرامون خالقيت و نوآوری در ايجاد  آن ها اطالعات بيش
ــت می دهد. عليرغم  فضاهای معماری تاريخی اصفهان به دس
ــبت به بناهای ديگر،  کثرت خانه های تاريخی به جا مانده نس
ــرايط  ــا وجود دارد. با توجه به ش ــات کمی دربارۀ آنه اطالع
ــازی خانه های تاريخی امری ضروری است  موجود، مستندس
)قاسمی سيچانی و معماريان، 1389(. خانۀ باجغلی با الگوی 
ــار، قاجارـ  ــه )صفوی، قاج ــه جبه ــاط مرکزی، دارای س حي
ــه طرفه  ــت که در جبهۀ جنوبی آن يک بادگير س پهلوی( اس
ــدودی از خانه های اصفهان  ــداد مع ــرار دارد. بادگير در تع ق
ــاخته شده و اکثراً هم به صورت جفت در حدود 10 درصد  س
ــود )قاسمی سيچانی، 1387(.  خانه های قاجاری ديده می ش
در بناهای عام المنفعه تنها در آب انبار کازرونی واقع در تخت 
ــمی سيچانی  ــم می خورد )قاس فوالد اصفهان بادگير به چش
ــر معماری به صورت  ــرد اين عنص ــکاران، 1392(. کارب و هم
ــوی دارد، ويژگی  ــه که ماهيت صف ــمتی از خان واحد در قس

منحصربه فردی  به اين خانه در حوزۀ اصفهان داده است. 
ــت که بتواند با حفظ امانت،       از اهداف مقالۀ حاضر اين اس
ــای تاريخی  ــی از خانه ه ــای معماری يک ــازماندهي فضاه س
ارزشمند اصفهان را تحليل و با روش مستندسازی استاندارد 
در اختيار مخاطب قرار دهد. برای اين امر، از ابزارهای مختلف 
ــتندنگاری )تهيۀ عکس و  ــه(، مس ــت )تهيۀ نقش مانند برداش
ــامل بررسی اسناد نوشتاری  گراور(، مطالعات کتابخانه ای )ش
مانند کتاب های مرتبط با معماری خانه و سفرنامه ها، مقاالت 
و گزارش ها( و مصاحبه بهره گرفته شد. برای رسيدن به نتايج 
دقيق تر از مطالعات تطبيقی، چند خانۀ تاريخی اصفهان که از 
نظر کالبدی دارای شباهت هايی با خانۀ باجغلی بودند، مطالعه 
ــامل خانه های قدسيه5 )داشتن  ــدند. نمونه های انتخابی ش ش
ــت(، منير صادقی6  ــبيه خانۀ باجغلی اس جبهۀ جنوبی اش ش
)تاالر ميانی اش شبيه تاالر جبهۀ جنوبی خانۀ باجغلی است(، 
ــابهت حياط(، آقا کمال8 )متعلق به دورۀ صفويه  افالکی7 )مش
و دارا بودن بادگير تکی(، مارتا پيترز9)متعلق به دورۀ صفوی(، 

مالباشی10)متعلق به دورۀ دوم قاجار( بودند.

پیشینۀ پژوهش
ــا را می توان در  ــات دربارۀ خانه ه ــن توضيح ــاً  قديم تري غالب
ــامل توصيفات  ــرد که ش ــتجو ک ــفرنامه های تاريخی جس س
ــتند. پينون )1392(  ــتاری و در پاره ای موارد گراور هس نوش
ــارۀ خانه های اصفهان را  ــفرنامه ها درب توضيحات پاره ای از س
ــيمای شهری،  ــت که آنها را در بخش هايی چون س آورده اس
ــت.  ــته بندی کرده اس ــازه و مصالح، فضاهای خانه، و... دس س
ــانتلی )1392( در کتاب خانه های اصفهان  ديبا، ريوالت و س
به گونه شناسي، نقش طبيعت، فضای معماری، سازه، و ... در 
ــيچانی و معماريان  ــمی س خانه هاي اصفهان می پردازند. قاس
ــی خانه های قاجاری اصفهان پرداخته  )1389( به گونه شناس
ــاب خانه هاي ارامنۀ جلفاي نو  ــد. کاراپتيان )1385( در کت ان
اصفهان سيزده خانۀ ارامنۀ جلفا را مستندسازی و گونه شناسی 
کرده اند. جبل عاملي )1375( هم در مقالۀ خود تحت عنوان 
خانه هاي اصفهان در دورۀ معاصر به بررسي تاريخي خانه هاي 
ــعۀ  ــروطه تا توس معاصر اصفهان )از زمان پيروزي انقالب مش
ــاري به اصطالح مدرن( مي پردازد. تنها منبعی که در آن  معم
ــاره شده  به ارزش ها و ويژگی های معماريانۀ خانۀ باجغلی اش

پروندۀ ثبتی و گزارش مرمتی اين بناست.

روش پژوهش
ــت و با هدف  ــی اس ــی ـ تحليل ــش توصيف ــن پژوه روش اي
توسعه ای و با بهره گيری از اسناد، مطالعات ميدانی و مصاحبه 
انجام شده و در نهايت تحليل داده ها بر پايۀ روش کيفی و از 

طريق مقايسه و تفسير صورت گرفته است. 

موقعیت خانۀ باجغلی در بستر شهری
ــان چهارباغ خواجو،  ــۀ باجغلی در محلۀ خواجو، در خياب خان
ــجد صدر، کوچۀ چهارسوق آجری )روغنی(، کوچۀ  کوی مس
ــت )نقشۀ 1(. اين  ــن صادقی، پالک 61 واقع اس ــهيد حس ش
ــوق صفوی اصفهان،  خانه همچنين در حد فاصل دو چهارس

چهارسوق آجری11 و فريدون12 قرار گرفته است.
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ــاردن13 طويل ترين و عريض ترين کوچه های اصفهان را       ش
ــداد خانه های آن را 1111  ــق به اين محله می داند و تع متعل

باب معرفی می کند )شاردن، 1379: 132ـ 133(.

تاریخچۀ ساخت، مالكیت و سیر تحوالت خانه
ــاخت خانه در آن ذکر  ــال س در خانۀ باجغلی کتيبه ای که س
شده باشد وجود ندارد. اين خانه دارای جبهه هايی از زمان های 
ــت. بنا بر اين بايد از بررسی تطبيقی سبک آن با  مختلف اس
ــخص است بهره جست  ــان مش خانه هايی که زمان ساخت ش
ــتين و  ــکان نخس ــورد مال ــان، 1385: 179(. در م )کاراپتي
ــت نيست. شاردن در  ــازندگان اين خانه اطالعاتی در دس س
توصيف مالکان خانه های محلۀ خواجو می نويسد: »در اين جا 
ــخاص مهم و معروف کسی ديگر سکنی ندارد و جز  غير از اش

ــود« )شاردن،  1379:  ــکوه ديده نمی ش عمارات مجلل و باش
140(. با پی گيری های مستمر مسئوالن و صاحبان خانه، اين 
ــرزا علی صراف« در تاريخ 7/7/ 1354 در  بنا با نام »خانۀ مي
ــت آثار ملی به ثبت رسيد. در سال 1380 خانه توسط  فهرس
ــازمان ميراث فرهنگی از ورثۀ ميرزا علی باجغلی )صراف(  س

نقشۀ 1. موقعيت خانۀ باجغلی )مأخذ: نگارندگان(.
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8. مطبخ 1. ورودی     
9. سيستم آب رسانی 2. ايوانچه               

10. باالخانه 3. اتاق                 
11. غالم گردش 4. تاالر قاجاری       

12. ايوان 5. حياط                
13. زيرزمين 6. تاالر صفوی         

7. پستو

نقشۀ 3. پالن طبقۀ اول )برداشت و ترسيم: نگارندگان(.

نقشۀ 4. پالن زيرزمين )برداشت و ترسيم: نگارندگان(.

نقشۀ 3. پالن طبقۀ همکف )برداشت و ترسيم: نگارندگان(.
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نقشۀ 5. نما مقطع شمالی )برداشت و ترسيم: نگارندگان(.

نقشۀ 6. نما مقطع جنوبی )برداشت و ترسيم: نگارندگان(.

نقشۀ 7. نما مقطع شرقی )برداشت و ترسيم: نگارندگان(.

نقشۀ 8. نما مقطع غربی )برداشت و ترسيم: نگارندگان(.
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ــتان اصفهان،  ــر فنی ميراث فرهنگی اس ــد )دفت خريداری ش
ــال 1389 طی توافق نامه ای از طرف  1380(. اين خانه در س
ــيمای مرکز اصفهان   ــه صدا و س ــازمان ميراث فرهنگی ب س

واگذار شد. اکنون عمليات مرمت اين بنا ناتمام مانده است.

تحلیل سازماندهی فضایی در خانۀ باجغلی 
ــت. اين  ــاحِت خانۀ باجغلی در حدود 750 متر مربع اس  مس
ــروه خانه های درون گرا جای می گيرد. حياط خانه  خانه در گ
ــه  در مرکز قرار گرفته و تاالرها و اتاق ها و ديگر فضاها در س
ــکل گرفته اند )نقشۀ 2  ــمالی و  جنوبی و شرقی ش جبهۀ ش

تا 8(.
ورودی خانه

ــدود و در اکثر موارد يگانه  ــای تاريخی مع ورودی در خانه ه
است. البته در مواردی با اهداف مشخص، تعداد اين ورودی ها 
ــی، 1375 :113(. ورودی خانۀ  ــد )جبل عامل افزايش می ياب
ــت. در دورۀ  ــده اس ــمال غربی زمين واقع ش ــی در ش باجغل
ــده  ــوی دوم در حين تعميرات، بخش ورودی تخريب ش پهل
ــايل  ــه با دری آهنی با امکان پارک وس ــاختمانی دوطبق و س
ــی آن نيز اتاقی  ــده که در طبقۀ فوقان ــه جايگزين آن ش نقلي

 نقشۀ 9. سلسله مراتب ورود در خانۀ باجغلی )وضع موجود( )مأخذ: نگارندگان(.   
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نقشۀ 10. سلسله مراتب ورود در خانۀ قدسيه )برداشت و ترسيم: نگارندگان(.

ــاخته شده است. خانه های صفوی که هم دوره  برای زندگی س
ــتند، اکثراً در محلۀ جلفا واقع  يا  مقدم تر از خانۀ باجغلی هس
ــده اند. چند نمونه معدود از اين خانه ها در محالت شمالی  ش
ــکونت مسلمانان بوده ـ باقی مانده که  اصفهان ـ که محل س
ــيه و منير صادقی اشاره  از آن ميان می توان به خانه های قدس
ــۀ منير صادقی همانند خانۀ  ــله مراتب ورود در خان کرد. سلس
ــيه  ــت. در خانۀ قدس ــده اس باجغلی دچار تحول کالبدی ش
ــی وجود دارد و مطابق پالن  ــه عناصر ورودی خانۀ باجغل کلي
ــده اند )نقشۀ 9 و 10(. از نوآوری های عناصر  با هم ترکيب ش
کالبدی اين خانه می توان به قرارگيری پلکان در انتهای داالن 
ــيمای بصری و عملکردی مراتب  به صورتی که تداخلی در س
ــکان ارتباطی طبقۀ  ــاره کرد. پل ــاد نمی کند، اش ورودی ايج
ــت  ــته اس دوم در خانۀ باجغلی نيز با همين ترکيب قرار داش

)باجغلی، 1388(.

حیاط ـ باغ خانه
حياط اين خانه مستطيلی است و در وسط آن حوضی با فواره 
و چهار باغچه در اطراف آن وجود داشته است. در حياط خانه 
ــبزی خوردن مورد  درختانی چون انار، توت، انجير، گردو و س
ــند، اطلسی، ميمونی،  نياز اهل خانه و گل هايی چون شاه پس

و... کاشته می شدند. 
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ــياری از فعاليت های       حياط محل بازی بچه ها و انجام بس
بانوی خانه با کمک خدمتکاران بوده است )باجغلی، 1388(. 
ــه و درختان به  ــش گياهی باغچ ــتقرار حوض آب و پوش اس

نحوی است که رطوبت هوا را در داخل منزل باال می برد. 
ــن و تعداد جبهه هايی که  ــبات زمي     در خانۀ باجغلی تناس
ــابه خانۀ افالکی  ــده اند، مش ــازمان دهی ش پيرامون حياط س
ــمالی و جنوبی  ــه دارای دو جبهۀ اصلی ش ــت. هر دو خان اس
هستند. در مرکز حياط اين خانه ها همانند بسياری از کاخ های 
ــته و در اطراف آن چهار باغچه به  صفوی حوض آبی قرار داش
ــاختاری »چهارباغ« را  ــده اند، که ايدۀ س گونه ای ترکيب ش

تداعی می کنند.

جبهۀ جنوبی )تاالر بادگیر، حوضخانه(
ــين با تاالري عظيم روی   در جبهۀ جنوبی بخش تابستان نش
ــی ای که سه پله از کف حياط بلندتر است، ساخته شده  کرس
ــاالر مرکزی  ــکل از يک ت ــين متش ــت. بخش تابستان نش اس
ــه ارتفاع دو طبقه  ــمالی ـ جنوبی ب ــيدگی ش چليپايی با کش
ــته به عنوان مهمان خانه  ــت که بخش شرقی آن در گذش اس
ــت. دو طرف تاالر از طريق دو راه پله به  ــتفاده می شده اس اس
ــۀ اول راه پيدا می کند. تاالر از  ــردش پيرامون در طبق غالم گ

سمت جنوب شرقی به مطبخ متصل است )تصوير 1 و 2(. 
     ريخت تاالرهای چليپايی از دو مستطيل متقاطع تشکيل 
ــده طول دو تاالر يکسان  ــده است. در نمونه های بررسی ش ش

تصوير 2. موقعيت جبهۀ جنوبی در پرسپکتيو خانۀ باجغلی.              تصوير 1. جبهۀ جنوبی خانۀ باجغلی.
)مأخذ: نگارندگان(       )عکس از: نگارندگان( 

ــان است )جدول 1(.  ــان نيز يکس و در پاره ای موارد عرض ش
ــن نمونه ها فضاهای خدماتی و پلکان غالم گردش طبقۀ  در اي
اول در اطراف فضای چليپايی قرار می گيرند به طوری که در 
مجموع فرم مربع مستطيل شکل را برای تاالر تداعی می کنند. 
غالم گردش ها در تاالرهای خانه های صفوی سه طرفه هستند 
ــای چليپايی در  ــتند. تاالره ــته هس و در پاره ای موارد پيوس
ــای جلفا اغلب فاقد در بوده و به منزلۀ فضايی نيمه باز  خانه ه
مورد استفاده قرار می گرفته اند و در دورۀ قاجار بيشتر آنها با 

ارسی بسته می شده اند )کاراپتيان، 1385: 121(.
ــورت قرينه در دو طرف تاالر،  ــری دو راهرو به ص      قرارگي
ــذار بوده و باعث  ــکل نمای خارجی جبهۀ جنوبی اثرگ در ش
ايجاد ساختار سه بخشی در نمای خانه شده است. اين ساختار 
ــديدی را القا می کند که  ــدت و يگانگی ش ــارن حس وح متق
ــادار بوده و  ــبت به آن وف ــوی همواره نس ــاری دورۀ صف معم
ــتمل بر يک قوس  ــن بر تقارن و تعادل در نمای مش هم چني
ــزرگ و دو قوس کوچک تِر قرينه در کنار هم تأکيد می کند  ب

)قاسمی سيچانی و ديگران، 1392:(. 

بادگیر
ــور ميانی قرار  ــه طرفه در انتهای مح ــاالر بادگيری س  اين ت
ــای متعلق به  ــی از قديم ترين بادگيره ــه احتماالً يک دارد ک
ــهر اصفهان است. بادگير خانه های قاجاری  دورۀ صفوی در ش
ــی در نمونه های  ــت ول ــوالً جفت و متقارن اس ــان معم اصفه
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ــد خانۀ آقا  ــت؛ مانن ــط محور ميانی اس صفوی تک و در وس
ــال )کاراپتيان، 1385: 165-167(. جبل عاملی )1393(  کم
استفاده از بادگير منفرد در اين خانه را به خاطر فرم چليپايی 

غالب در خانه های صفوی می داند.
     پالن بادگير مستطيلی است و در نمای جنوبی تقسيمات 
ــمت ميانی متمايز و شاخص تر از دو  ــی دارد، که قس سه بخش
ــت. فرم منفذهای بادگير در نما محرابی14  ــمت ديگر اس قس
ــياری از بناهای صفوی  ــت. اين فرم در تنگ بری های بس اس
ــاهده می شود. در نواحی  ــربت خانۀ بازار قيصريه مش مانند ش
ــاختمان  ــه از طريق بادگير وارد س ــک، هوايی ک گرم و خش
ــن خاطر برای خنک  ــود رطوبت کم تری دارد. به همي می ش
کردن و مطبوع تر کردن هوا در مسير حرکت آن حوضچه های 
آب، کوزه های گلی غير لعاب داِر پر از آب يا پارچه های خيس 
ــود )پيرنيا،  قرار می دادند تا در اثر تبخير آنها هوا مطبوع تر ش

.جدول 1. بررسی فرم تاالر چليپايی در خانۀ باجغلی، قدسيه، و منير صادقی )تدوين از: نگارندگان، 1392(.
 ارتباط دو
مستطیل

مستطیلهای تشکیلدهنده فرم چلیپا پالن تاالر هندسۀ فرم تاالر نام بنا

 دارای طول
یکسان هستند.

خانۀ باجغلی

 دارای طول
یکسان هستند.

خانۀ قدسیه

 دارای طول و
 عرض یکسان

هستند.

خانۀ منیر صادقی

ــۀ باجغلی دو حوض مرمرين در  1378: 232-233(. در خان
ــده که در ايجاد تهويۀ  ــتای محور طولی حياط تعبيه ش راس
فضای داخلی تاالر مؤثر بوده است. در ساير خانه های صفوی 
ــوکياس(  ــان حوض به صورت منفرد در مرکز )خانۀ س اصفه
ــين باز هم به صورت واحد )خانۀ منير  ــمت شاه نش يا در قس
ــيه(  ــود دارد و يا فاقد حوض )مانند خانۀ قدس ــی( وج صادق

هستند )جدول 2(.

جبهۀ شمالی
ــين روی کرسی ای که چهار پله از کف  در اين جبهه، شاه نش
ــتمل بر تاالر مرکزی  ــت، ساخته شده و مش حياط بلندتر اس
ــت15 و دو  ــه دری قرينه در پش و اتاقی در طرفين، دو اتاق س
ــی سه لنگه روی آنها در  ــواره با ارس ايوانچه در جلو و دو گوش

طرفين تاالر است.
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جدول 2. مشخصات بادگير خانۀ باجغلی )تدوين از: نگارندگان، 1392(.

تصوير 3. نمای خارجی جبهۀ شمالی )عکس از: نگارندگان(.                          

     جبهۀ شمالی دارای ويژگی های معماری دورۀ قاجار است 
که الحاقاتی از دورۀ پهلوی در آن به چشم می خورد. در مرکز 
ــکلی به ارتفاع دو طبقه وجود دارد که با سقف  آن تاالر T ش
ــيده شده است. در نمای رو  تخت با تزيينات آلت و لقط پوش
به حياط اين تاالر ارسی پنج لنگه ای تعبيه شده که مشخصات 
ــی های دورۀ قاجار از جمله مستطيل بودن قاب  ــبکی ارس س
ــره در لنگه درهای آن به  ــتفاده از قوس های نيم داي کلی و اس
ــم می خورد و در طرفين آن در باال دو اطاق گوشواره به  چش
ــت که در زير آنها دو ايوانچه  ــاخته شده اس صورت قرينه س

وجود دارد. 
ــرقی و  ــواره از پله های جبهۀ ش      راه ورود به اتاق های گوش
ــتونداری با دو ستون در  ــمت هشتِی خانه بوده و رواق س قس
بخش شمالی طبقۀ اول ارتباط بين دو گوشوارۀ طرفين تاالر 
ــتون ها مشخصات معماری دورۀ دوم  ــت. س را برقرار کرده اس
قاجار همچون وجود کالف چوبی در مرکز، سازوی پيرامون، و 
پوشش گچ با تزيينات چدنی بری را در خود دارند. سرستون ها 
ــبه ُکرنتی( تزيين شده است. تاالر به  به صورت گِل فرنگی )ش
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ــطۀ سه دری ها با اتاق های کناری ارتباط دارد. نوع درها و  واس
ــبات آن نشانه هايی از معماری اواخر قاجار تا پهلوی اول  تناس

را در خود دارد )تصوير 3 و 4(.

جبهۀ شرقی
ــود. اين  ــرقی حياط به بخش خدماتی مربوط می ش جبهۀ ش
ــاخته شده که توسط پلکانی در قسمت  جبهه در دو طبقه س
ــوند. در طبقۀ همکف اين جبهه  ــمالی به هم مرتبط می ش ش
ــاه آب، و انبار چوب  ــای خدماتی مانند مطبخ، انبار، چ فضاه
ــن جبهه رواقی  ــت. در طبقۀ اول اي ــته اس ــال قرار داش و زغ
ــرف بر حياط ايجاد شده و منبع و حوض آبی  سرتاسری مش
ــط  اين جبهه  ــرار دارد. چاه آب در وس ــط آن ق ــم در وس ه
ــن و باال بود. در  ــت و دارای منبعی بزرگی در پايي ــرار داش ق
ــمت باال و پايين اين حوض چرخ های آبکشی قرار داشته  قس
ــی را تأمين می کرده  ــه آب حوض های حياط و تاالر جنوب ک
است. با پر شدن منبع آب طبقۀ اول به علت اختالف فشار و 
طبق قانون ظروف مرتبطه ـ که در آن مايع در ظروف دارای 
اشکال متفاوت در يک سطح می ايستد ـ حوض جبهۀ شرقی 
با آب منبع پر می شد و با برداشتن دريچۀ منبع در طبقۀ اول 
ــاالر به باال می جهيد.  ــای حوض های حياط و ت آب از فواره ه
ــفالی وارد حوض های حياط  ــيلۀ تنبوشه های س آب را به وس
ــته  و تاالر جنوبی می کردند. حوض، چاه و منبع آب در گذش
کارکردهای زيادی برای اهل خانه داشته است. به گونه ای که 
ــاکنان تأمين هزينه های آب بوده  يکی از هزينه های اصلی س

است )تصوير 5 و 6(.

تصوير 4. فضای داخلی تاالر شمالی )عکس از: نگارندگان(.

 تصوير 6. طبقۀ فوقانی جبهۀ غربی خانۀ باجغلی )عکس از: نگارندگان(.

تصوير 5. سيمای خارجی جبهۀ شرقی خانۀ باجغلی )عکس از: نگارندگان(.    

جبهۀ غربی
 در جبهۀ غربی، ديوار بلندی وجود دارد که روی آن نماسازی 
ــده است.  ــده و با قوس های نيم دايره تزيين ش و قاب بندی ش
ــان گر مشابهت آن با تحوالت  فرم طاق نماهای اين جبهه نش
ــت  ــی اس ــار از جمله خانۀ مالباش ــای دورۀ دوم قاج خانه ه

)قاسمی سيچانی، 1388(.

زیرزمین
در زير تاالر شمالی زيرزمينی وجود دارد که احتماالً متعلق به 
دورۀ صفويه است و در دوره های بعد بخش هايی به آن الحاق 
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ع آجر طبل
مسميوق

اصفهان ك
احداث دون
چندان و ند

ها از نوعت كتيبه
فو. ناماست هاي

  .(

خاك«نويسد:مي
بد بسازد عمارتي

مي،فتاده كننپي

بغل و قسمتت
ماهي، فلس او
)1388(اليكي،د

اصفهان ناهاي
ع بكر زميني در
اف باير و بوده ون

.)1392،ان

  تصاوير

ت. آجرهاي پشت
دندانه آجر ،اير،
مي منجر دشوي

بنةبار پي وضع
شهر اين در هد

قبالً كه مسكوي

١

٣

٢

۴

۶
۵

٨

٧

٩

از: نگارندگاوين

  هي

  ي

شده استگرفته
ابرسينه موج باز،

تزييني و بصري د

درست . شاردن
بخواه كسي اگر
زميني در عمارت

تد(باجغليةخان

 امين نقوش گياهي
 ارسي با نقوش گياهي

  وش هندسي
 

 
در بخاري ديواري سته

  ر سقف

به كارعرق آجر
سچهارمربع لنگه،

تضاد نوعي به كه

آن راي

بنا زمينده اسبه
سبب بدين ت؛

ع نهادن بنا براي

خ داخلي فضاهاي

  نوع تزيين

  . مقرنس1
. نقاشي با مضا2
در قواره بري. 3

  .قطاربندي4
. گچبري با نقو5
كتيبه نگاري. 6

. كاربرد گلويي7
جس. گچ بري بر8

آلت و لغت در. 9

مع ،جنوبي ةجبه
م و سلي ضلعي،

آجر كهاستعات

شيو و اجرةزه

از شالوداختمان
است وزين سنگ

مي بغاز كند. اما

ف در تزيينات سي

  ي

  ي

ي رو به حياط  ج
چهارض و شمسه
قطع شكل و يني

سازكيل دهنده
ه)

سا بار انتقال پي
همانند و رسي

آغ ساختن به مين

بررس.3جدول

  فضا

تاالر جبهه جنوبي

تاالر جبهه شمالي

در نماهاي
راسته، و خفته

آجرچيةنحواز

تشك اجزاي
پي(شالودـ

پةوظيف اصلي
ايران پايتخت
زم روي بر پي

جدول 3. بررسی تزيينات در فضاهای داخلی خانۀ باجغلی )تدوين از: نگارندگان، 1392(.

شده است. مساحت زيرزمين معادل تمام جبهۀ شمالی خانه 
ــرای قرار دادن  ــتوهای متعدد ب ــت و در آن چاه آب و پس اس
ــته و طاقچه های متعدد  ــايل اضافی اهل خانه وجود داش وس
ــن را اين گونه  ــيمای زيرزمي ــپار دروويل س وجود دارد. گاس
توصيف می کند: »در اين خانه ها زيرزمين هايی با سقف هايی 
به شکل طاق وجود دارد که اتاق های باال را از آسيب رطوبت 
محفوظ می دارد و در آن جا هيزم و وسايل ييالقی را نگاه داری 

می نمايند« )دروويل، 1367: 74(.

9. آلت و لقط در سقف

تزیینات خانۀ باجغلی
يکی از تمايزات خانه های صفوی و قاجاری اصفهان در شيوۀ 
تزيينات است. در خانۀ تاريخی باجغلی بدين دليل که جبهۀ 
ــمالی قاجاری و جبهۀ جنوبی صفوی است می توان برخی  ش
ــان در دوران  ــات خانه های تاريخی اصفه ــای تزيين ويژگی ه
ــک خانۀ تاريخی  ــار را در کنار هم در کالبد ي ــوی و قاج صف

مشاهده کرد.
     گچبری در قالب مقرنس کاری در سقف و طاقچه ها همراه  
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ــی، يکی از پرکاربردترين  ــی با مضامين گياهی و هندس نقاش
ــد خانه های منير صادقی،  ــات در خانه های صفوی مانن تزيين
ــت. اين در حالی  ــا پيترز و تاالر جنوبی خانۀ باجغلی اس مارت
است که تزيينات سقف در تاالر شمالی خانۀ باجغلی به سبب 
ــر لوتی در  ــت. پيي ــقف از نوع آلت و لقط اس ــت بودن س تخ
توصيف تزيين آلت و لقط در خانه ها می گويد: سقف اتاق هايی 
ــبيه به النه های  ــانند، ش که در آنها ما را روی بالش ها می نش
ــل و دارای نقش هايی به سبک عربی است )جدول  زنبور عس

3( )پيرلوتی، 1372: 219ـ 220(.
ــای رو به حياط  جبهۀ جنوبی، معرق آجر به کار       در نماه
گرفته شده است. آجرهای پشت بغل و قسمت کتيبه ها از نوع 
ــته، شمسه و چهارضلعی، سلی و مربع  آجر طبل خفته و راس
ــه ای، و فلس ماهی  ــينه باز، موج ابر، آجر دندان چهارلنگه، س
ــت. نام های فوق مسمی از نحوۀ آجرچينی و شکل قطعات  اس
ــود  ــت که به نوعی تضاد بصري و تزييني منجر می ش آجر اس

)اليکي، 1388(.  

اجزای تشكیل دهنده سازه و شیوۀ اجرای آن
ـ پی)شالوده(

ــاختمان از شالوده بنا به زمين  وظيفۀ اصلي پي انتقال بار س
ــد:  ــاردن دربارۀ وضع پي بناهاي اصفهان مي نويس ــت. ش اس
ــنگ وزين  ــي و همانند س »خاک اصفهان پايتخت ايران رس
ــي بخواهد در اين شهر در زميني  ــت؛ بدين سبب اگر کس اس
ــازد بدون احداث پي بر روي زمين به ساختن  بکر عمارتي بس
ــارت در زميني که قباًل  ــد. اما براي بنا نهادن عم آغاز مي کن
ــد و چندان زمين را  ــوده و باير افتاده، پي مي کنن ــکون ب مس
ــاردن، 1374:  ــفت برسد«  )ش ــتر س حفر مي کنند تا به بس
ــه بناهايي که در  ــن توصيف در دوران صفوي ــق اي 872(. طب
ــاخته می شده اند، داراي پي بوده اند  محالت قديمی شهر س
ــد، فاقد پي بود.  ــاخته می ش ــي اگر بنايی در زمين بکر س ول
پوالک در بارۀ ميزان عمق خاک برداري براي احداث پي خانه 
ــش از 2 تا 4  ــود که زمين را بي ــد: »کم تر مي ش ها مي نويس
ــانتي متر( بکنند و اين پي براي  پا )معادل 60/69-121/29س
عمارت کفايت نمي کند، به خصوص اگر در نظر بگيريم که در 

ــت و در منزل ها  کوچه هاي تنگ اين ديار دائما آب جاري اس
ــا لطمه مي زند«  ــار وجود دارد که به بن ــم حوض و آب انب ه

)پوالک، 1368: 48(. 
     پي خانه ها عموماً نواري بوده و با شفته آهک ايجاد مي شده 
است. براي دستيابي به نتيجۀ دقيق دربارۀ پي خانۀ باجغلی، 
ــيوۀ اجراء آن  ــواد و مصالح به کاررفته در آن و همچنين ش م
ــاس گزارش های  ــت. بر اس نيازمند پي گردي و گمانه زني اس
ــی پی خانۀ  مرمتی )کريمی، 1385( در حوزۀ استحکام بخش

باجغلی، مراحل اجرای شالوده بدين ترتيب بوده است:
ــر برای ريختن  ــطح مورد نظ ــفته ريزي: برای اين کار س 1. ش
ــفتۀ  ــپس ش ــده و س پي )کف پی( با کمي آب مرطوب ش
ــيرۀ آهک به عالوه  ــلي  )مخلوط خاک رس چرب و ش عس
60 درصد شن و قلوه سنگ( به صورت يکنواخت در آن رها 
ــنگ هاي درشت يا ريز  ــود. چنانچه در شفته آهک س مي ش
ريخته شود، پي مقاومتي به مراتب بيشتر دارد )زمرشيدي، 

  .)63 :1374
2. کرسي چيني: به طور کلي براي جلوگيري از يخ زدگي، کف 
ــود. عرض  ــتر طبيعي زمين انتخاب مي ش ــي بر روي بس پ
ــي چيني پهن تر از ديوارهاي اصلي بنا در نظر  ديوارۀ کرس
ــطح پي به  ــود. زيرا انتقال نيرو از ديوار به س ــه می ش گرفت

شکل مورب است )همان: 63(.

جرز و دیوارها  
ــب با ميزان  ــۀ باجغلی ضخامت ديوارهای باربر متناس در خان
ــش های باربر و محدوديت فضايی، تنوع  ــی پوش نيروی رانش
بسياری داشته است؛ از 20 تا 210 سانتی متر در نوسان بوده 
ــت، آجر، سنگ )در  ــت. مصالح مورد استفاده شامل خش اس
ــت که با  مالت گل و گچ در اجرای سازه های بنا  ازاره ها( اس

به کار رفته است.  

پوشش های سقف
ــازه، عملکرد، و تزيينات فضاهای  رابطۀ تنگاتنگی بين فرم، س
ــش تخت  خانه ها وجود دارد. در خانۀ باجغلی هر دو نوع پوش
و منحني به کار رفته است. تفاوت استفاده از سيستم پوشش 
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نقشۀ 2. نقشه ای دیگر از قلعۀ کهنۀ کرمانشاه )مأخذ: ؟؟؟ (.نقشۀ 2. نقشه ای دیگر از قلعۀ کهنۀ کرمانشاه )مأخذ: مالزاده، 1382(.
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تصوير 8. کاربرد قوس نيمدايره در جبهۀ شمالی 
)عکس از: نگارندگان 1392(.

تصوير 7. کاربرد قوس پنج و هفت در جبهۀ جنوبی 
)عکس از: نگارندگان 1392(. 

ــمالی  ــش تخت در بخش ش منحنی در جبهۀ جنوبی، و پوش
ــی )در جبهۀ جنوبی( به  ــه، باعث تغيير فرم تاالر چليپاي خان
تاالر مستطيلی )در جبهۀ شمالی( می شود. هم چنين تزيينات 

حجمی به تزيينات مسطح تبديل می شوند. 

چفد
ــتۀ چفد  ــرم، چفدهاي به کاررفته در بنا به دو دس ــر ف از منظ
ــيم می شوند. چفد مازه دار در  مازه دار و تيزه دار )جناقی( تقس
بخش بااليي )فراز( پيوستگي دارد )مانند چفدهاي به کاررفته 
در جبهۀ شمالی( و چفد تيزه دار در بخش فرازين ناپيوستگي 
ــاي به کاررفته در جبهۀ جنوبی(  ــا تيزي دارد )مانند چفده ي
ــياری از خانه های  ــزه دار در بس ــگ، 1391(. چفد تي )ولی بي
ــود )مانند خانۀ  ــاهده می ش صفوی و اوايل قاجار اصفهان مش
ــوس نيم دايره در  ــوکياس(. ق ــی، هريتاش، داويد، و س حقيق
ــا خانه های متعلق به اوايل  ــای نيمۀ دوم دورۀ قاجار ت خانه ه
دورۀ پهلوی وجود دارد )مانند جبهۀ جنوبی خانۀ بهشتيان، و 

خانۀ حاج صباغ( )تصوير 7 و 8(.

نتیجه گیری
ــه و برخالف  ــکل گرفت ــن خانه با الگوی حياط مرکزی ش اي
خانه های مسلمانان، جبهۀ اصلی اش بخش جنوبی خانه است. 
ــب فضاهای مختلف و تزيينات مفصل و متنوع و بادگيِر  ترکي
واحِد سه طرفه، از جمله مميزات اين بنا در قياس با خانه های 

ــت. مطالعات تطبيقی نشان می دهد که جبهۀ  هم دوره اش اس
جنوبی )تابستان نشين( مشخصات معماری خانه های صفوی 
جلفا از جمله خانه های سوکياس و مارتا پيترز با ويژگی هايی 
ــتفاده از آجرکاری های معرق در نمای بيرونی )رو به  نظير اس
ــاط(، چليپايی بودن تاالر ميانی و وجود غالم گردش ها در  حي
اطراف آن و استفاده از سيستم طاق و تويزه و گنبد ميانی را 
دارد. جبهۀ شمالی بنا نيز مشخصات معماری خانه های دورۀ 
ــاف(، قوس های نيم دايره و  ــقف تخت )ص دوم قاجار مانند س
تزيينات گچبری اين دوره را داراست؛ همچون خانۀ مالباشی 
ــرقی متعلق به دورۀ قاجاريه است. هم چنين در  و .... جبهۀ ش
همۀ جبهه ها آثاری از الحاقات دورۀ پهلوی به چشم می خورد 

)جدول 4(.



جدول 4. سير تحوالت و تحليل ريخت اجزای معماری خانۀ باجغلی )تدوين از: نگارندگان(.

علت تحوالت کالبدی تحوالت کالبدی بررسی تاریخی ویژگی کالبدی عناصر و اجزا
 برای ایجاد فضای پارک

 اتومبیل، عناصر ورودی اصیل
 بنا تخریب شده است.

تخریب شده است.  این عناصر در زمان پهلوی دوم
تخریب شده اند.

فرورفته نسبت به گذر سردر ورودی
سکوی  ورودی  به صورت جفت و قرینه
دارای قوس پنج و هفت طاقنمای ورودی

مرتبط با هشتی درایگاه ورودی
 فضای واسطه بین بخش

خدماتی و داالن
هشتی

 فضای واسطه بین حیاط و
هشتی

داالن

به علت باال آوردن سطح حیاط تخریب شده است.  کف فرش اصلی بنا تا دورۀ
 پهلوی اول وجود داشته و پس از

آن تخریب شده است.

 دارای مصالح هم خوان با اقلیم
و نظم هندسی بوده است.

کف فرش حیاط

 در سال های اخیر تخریب شده
است.

 به شکل مربع و در مرکز حیاط
 قرار داشته و دارای سه  فواره

بوده است.

حوض

 در چهار طرف حوض قرار
داشته است.

باغچه

به علت باال آمدن سطح حیاط  بازسازی در بر اساس فرم
 درهای رایج در دورۀ پهلوی

صورت گرفته است.

 در دورۀ پهلوی به طور کامل
تعویض شده است.

 قوس به کار رفته در ساختار در
 از نوع پنج و هفت کند است.
 اندازۀ دهانه 473 سانتی متر
 است. در سه لنگه و دارای

 کالف چوبی در قسمت پاکار
. قوس61 است

 در ارسی تاالر چلیپایی در جبهۀ
جنوبی

تخریب بخاری دیواری اصلی  بخاری دیواری اصیل بنا به
 فرم بخاری دیواری خانه های
 صفوی مانند خانۀ سوکیاس

 بوده است.

 در مرکز محور طولی خانه
قرار دارد.

 بخاری دیواری تاالر چلیپایی در
جبهۀ جنوبی

- - -  غالم گردش تاالر چلیپایی در  سهطرفه است.
جبهۀ جنوبی

- -  به صورت جفت بر محور طولی
 استقرار یافته است؛ یکی در زیر

 بادگیر و دیگری در نزدیکی
ارسی.

 حوض تاالر چلیپایی در جبهۀ
جنوبی

- - -  به صورت جفت در دو طرف
تاالر قرار دارند.

 پلکان تاالر چلیپایی در جبهۀ
جنوبی

- - - دارای چهار پستو  است.  پستوی تاالر چلیپایی در جبهۀ
جنوبی
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پي نوشت
ــتندنگاری  ــی با عنوان مس 1. اين مقاله برگرفته از طرحی پژوهش
ــاب از هنر و معماری  ــان؛ جلوه هايی ن ــای تاريخی اصفه خانه ه
ــالمی )باجغلی، بهشتيان، هريتاش( به سرپرستی پژوهشکدۀ  اس

هنرهای سنتی اسالمی است.

منابع
ــنايي با معماري اسالمي ايران.  - پيرنيا، محمدکريم. )1372(. آش
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