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به نام رب مهراز
بر ساو دل معمار

کعبه ملک است صحن بارگاهش کز شرف
ساختنداندر خانهکبوتر رارضوان باغ 

ها اعجاز معماري ايرانيكبوترخانه
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شناسایی ارگ شیخ بهایی 
و مقایسه با برج صفا

و جوزدان

مقدمه
باغهاييگوشهیاسبزسردشتهاييپهنهدرکبوترهايبرج

ازغالبا  هابرجاینساختماندر.کنندمینماییخوداصفهان
مییافتوفوربهمنطقهدرکه(رسخاك)خامخشت

درراهواوآبنقشالبته).شدهمیشوداستفاده
کردفراموشنبایدمصالحنوعاینانتخاب

ومیشوددركاصولیطوربههامقیاسهابرجاینداخلدر
هبینندکبوترانهايالنهجالببسیارآرایشودقیقنسبتهاي

.داردمیواکنجكاويبهرا
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تاريخچه كبوتر خانه
ویسترگسبببههمبناهااینعظمتاست؛استثناییهاکبوترخانهداخلیمعماري
معماريارآثسایرمانندبناهااینواستبرانگیزاعجابفرمدرتنوعسبببههموشكوه
.استکردهپیرويزیباییفرمازهمووافرعملكردازهمایرانی
وبرانگیزرتحیعجایبیشناسی،زیستعلمواقلیمبهعالمانهنگاهدلیلبهایرانیمعمار
یبا،زچهوکردهخلقایرانیهايکبوترخانهعنوانتحتخاکیسیارهایندرراماندگار

بهپیشروزگارانازوحدتدرخاکیسیارهباخاكرنگبهبرجهايهماهنگیاین
.کردگاهنعالمهفتگانهعجایبازبرترآنهابهاستسزاوارحقیقتا کهاست،ماندهیادگار

اندهمناشناختهایرانهنريمظاهرازبسیاريمانندایرانی،هايخانهکبوترمتأسفانه
یساتتأسزیرساختعنوانبهکبوتران،زیبايبرجهاياینکهاستحالیدراینواست

وزدکویریتاگرفتهارومیهدریاچهشرقیهايکنارهازراایرانسرايتمامیکشاورزي،
ووشهگتاگرفتهطبسوخراسانجنوبازنیزوکاشانونطنزروستاهايبرخیومیبد
تنها.استداشتهپیوستهحضوري(کبوترخانه)سرزمیناینهايآباديوشهرهاکنار
وطراحیاست؛داشتهوجودکبوترزیبايبرجهزارسهازبیشاصفهانحوالیدر

ورانکبوتجذبدرکهايگونهبهبوده،عالمانهوجالببسیارها،کبوترخانهعملكرد
.استبودهبرانگیزحیرتکبوتر،برايامنزیستگاهیخلق

وقاوممنیستند،همکمکهکبوتردشمنانهمهبرابردردژنظامیمانندهاکبوترخانه
.استبودهناپذیرنفوذ

سازه در برج

وبزرگترقاعدههرچهداردکهوجودکلیاصلیکبناهاساختدر•
بناشدبانزدیكترزمینبهبناثقلمرکزونیزکوتاهترارتفاع

صورتبهکبوترغالبابرجهايعلتهمینبه.استپایدارتر
بهثقلشانمرکزتانیستندواستوانهاندشدهساختهمخروطی

برجهاثراکنیزوگروهاینپالنبودنگردعلت.باشدنزدیكترزمین
ازونیرشودواردبرجهابدنهبهخارجازنیروییاگرکهاستاین
.کندمیگیربدنهبهکمتروشودمیردبدنهروي
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• گروه اول

گروه بندي برج ها

گروه دوم                                  
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گروه سوم                             

گروه چهارم                             
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گروه پنجم

گروه ششم
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برج هاي خارون
پیشینه تاریخی-•
(شیخ آباد)در غربی ترین قسمت اصفهان •
ر اواخر واقع شده این بنا د( ارگ کبوتر خانه شیخ بهایی)برج هاي هفتگانه ي خارون •

.دوره قاجار بدست محمد قلی مالک ساخته شده است

بناكليمشخصات•

درآنعددچهارکهبرجهفتازمتشكلکهباشدمیمتر67*62بنااینکلیابعاد•

یککمبودکهدیوارهامرکزياصلیمحورهايامتداددرآنبرجسهواصلیزوایاي

نندهکمتصلدیوارهاي.استشدهتامیننشینشاهتوسطمرکزيمحورهايدربرج

انهگهفتبرجكهايارتفاع.باشدمیبناکنندهمحصورمتر5ارتفاعباهابرجفواصل

ايزوایهايبرجازبلندترجزئیارتفاعیبامرکزيبرجهايکهباشدمیمتر12

باشدمیاصلی
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پالن معماري برج خارون

نماي اصلي ارگ
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اجزاء بنا
ورودي

.استخواناییبیانگرزدگیبیرونمقداريبابناورودي•
سانتیمتر60ارتفاعبهصفهدووجودوروديطرفیندرکه•

کیازگذشتنازپسکهکردهایجادنشستنبرايفضایی
.رسیممیوروديدرببهسانتیمتري20سطحاختالف



(        بزرگترین پایگاه جامع علمی و پژوهشی)ایران کالج    

www.iranclg.ir

05/04/2018

10

هشتي
فضااینکهرسیممیهشتیمطبوعفضايبهوروديازگذشتنازپس•

متسدروجه(،عموديافقی)باشدمیبناحرکتیمرکزيمفصلخود
بهرسیدنبرايارتباطیهايپلهبرايتعریفیهشتیفضايراست
اقاتبرايوروديدربچپسمتدارددروجودبالكنونشینشاهفضاي

داردوجودموجود،دارشومینه
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شاه نشین 

یزیبایاندازچشمهشتیراستسمتدرموجودهايپلهازگذرازپس•
متسدرمیخوردچشمبهسایتاطرافمناظراز(مهتابی)بالكنفضاياز

ازپسکهداردوجودنشینشاهفضايبهورودبرايگاهیدرراست
هبروتراسبهداردکهوجودراستسمت،دردربینشینشاهبهورود

دباشمیمسیرهمینازبامبهدسترسیراهشودمیمنتهیخیابان
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حیاط مركزي

یگرایدرونمرکزيخصوصاایرانیمعمارياصلیهايمشخصهازیكی•

لقابشیوهبهبناایندرباشدکهمی(مرکزيحیاط)شایعشیوهبه

.استمشهودايمالحظه
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جزئیات برج ها

ورودي برجها -
فضاي مرکزي برج-
(النه کبوتران)دیواره ها -
تیرکهاي مهار نیروهاي جانبی-
نورگیري و تهویه ي برج -
ورودي کبوتر -

ورودي برجها 
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فضاي مركزي برج

(النه كبوتران)ديواره ها 
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تیركهاي مهار نیروهاي جانبي

نورگیري و تهويه ي برج 
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ورودي كبوتر 

محوطه سازي
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بناهاي الحاقي

.شدانجام82سالدرارگبنايمرمتتنهاواولین•
ریحیتفمجموعهیکتنهااولیهکاربريلحاظازبناایناینكهعلتبه•

مالكانمرگازپسنبودهبیشخصوصی
.رفتپیشتخریبحدتاوشدهسپردهفراموشیبدست•
ضايفچندبهنیازفضااینازفرهنگیاستفادهخاطربهمرمتزماندر•

تگرفقرارمجموعهبافتدرطراحیازپسکهشدمیحسسرپوشیده
اییفضالحاقیبناهايکه.نداردبناهویتومعماريباهمخوانیهیچکه

.هستند(خانهقهوه)تفریحیوفرهنگیفعالیتهاییبراي
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طراحی محوطه سازي بنا به شكل کنونی از فعالیتهاي گروه مرمت 
.می باشد که این محوطه سازي نیز با بنا تناسبی ندارد
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مدولي از چرخه زندگي 

سمتقدربنااینازفرمیکماکتیکایجادمرمتگروهدیگرفعالیتهاياز
اهلبرايخانهکبوترارگمفهومدركهدفکه.باشدمیفضااینشمال
.استفن
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ويژگیهاي معماري

.مقدسهفتاعتقادبابرجهفت-
.شاهنشینوجود-
.هابرجدرعموديسیرکوالسیونوجودعدم-
جمعوکبوتراننگهداريجهتبرجداخلیفضايازاستفاده-

.آنهافضوالتآوري
.ایرانیمعمارياصلپنجازاستفاده-
(ازبیهودگیواري،پرهیزگرایی،مردمبسندگی،نیارش،درونخود)

خود بسندگي
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نیارش

درون گرايي
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مردم واري

مقطع النه ها
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پرهیز از بیهودگي

تحلیلي برمعماري ارگ
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ورودي فعالترين عنصر در تعريف و . سطح عمودي حجم
.بستن فضاي ورودي مجموعه محسوب مي شود

(به محوطه وگذر)ديد از شاهنشین  
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محور هاي نظام دهنده

وروديديد محور
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سیركوالسیون
حركتي

برج صفا

• پیشینه تاريخي-
• اين بنا در محله ي صفاي در محل فعلي شريعتي واقع 

. است
• قدمت اين بنا به دوره ي صفوي نسبت داده شده كه جاي 

.شک بسیار در شیوه معماري آن بوده است
• برج متشکل در يک 13برج هاي دو قلوي فعلي بازمانده ،

.آكس سايت موجود مي باشد
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مشخصات بنا

وجه تمايز

تاسایناست،شدهدادهدیگربرجهايبهنسبتبرجهاایندرکهايعمدهتغییر•
آنهاظاهرينماياینكهوباشدهدادهتغییرمربعبهشكلايدایرهازآنهاپالنکه

باوجههیچبهآنهابزرگابعادولیآوردمییادبهرازرتشتيکعبهيخاطره
وحتینداردتناسبیاياستوانهحجمهمبرجهايبهنسبتکبوترانهايالنهتعداد
یرتغیحالهربهاما.باشدمیمحسوسبرجداخلدربویژههااندازهدرتناسبعدم
بااليبراینكهبا.باشدمیمهمکهاستتحولینمایانگرخودمربعبهدایرهازپالن
باشدهساختهبرجکدوکبوترانخروجوورودوروشناییوتهویهبرايبرجهااین
سختیبهکبوترانوخروجورودکهاستطوريبرجكهااینداخلیابعادحالاین

دریتموقعنظرازاینكهباورسدنمینظربهکافیبرجروشناییوگرفتهانجام
یممینتأدانهوآبوامنیتلحاظازواندقرارگرفتهمسكونیمحلهاينزدیكی
ازاديزیحدودتازمستانفصلدرمطبوعگرماينداشتنعلتبهحالاینباباشند
.استشدهکاستهآنهابهکبوترجذب
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برج جوزدان

:تاريخيپیشینه

کهشدهواقعجوزدانروستايدربرجاین

صفویهازقبلبهاهالیگفتهبهآنقدمت

برجچهارباارگیاولیهساختارکه.گرددبرمی

ربکه(روستااولیههسته)بودهاصلیزوایايدر

وتخریبوباروهابرجسهزمانگذشتاثر

استماندهباقیهابرجازیكی

مشخصات بنا
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وجه تمايز

ادهاستفبهتوانمیشدهمعرفیبرجدوبابرجاینتمایزوجهبابدر•

ودنبطبقاتیهمانکهفضوالتآوريجمعوکبوترنگهداريبرافزون

دنرسیجهتبامرويبهرسیدنتاطبقاتدرعموديحرکتوفضااین

کرداشارهدیدبانیبرايفضاییبه
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تزئینات به كارفته درساختمان برج ها

خانهکبوترهايبرجاطرافمحوريسفیدنوار-•
کبوتربرايبصريجذابیت-1

بیهودگیازپرهیز
موذيحیواناتورودازجلوگیري-2•
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پنجره هاي مشبک ورودي

کبوترانورود-1•

باالازتهویه-2•

مزاحمپرندگانورودازجلوگیري-3•

نورتامین-4•
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رسیدن از كثرت به وحدت: نورگیرها-3

مقرنس كاري: حره ها-4
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سوراخهاي موجود در بدنه برجها و ديوارها براي نصب داربست-5


