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فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی / شماره بیست و دوم / بهار 1398 / سال هفتم

چکیــــده: 

تبیین وجوه تنوع آفرین میراث مسکونی اصفهان*

آزاده حریری*

بهنام پدرام**

مریم قاسمی سیچانی***

دانشجوی دکتری مرمت و احیا بناها و بافت های تاریخی، دانشکده مرمت و حفاظت، دانشگاه هنر اصفهان

استادیار، دانشکده مرمت و حفاظت، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران )نویسنده مسئول(

استادیار، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان(، اصفهان

تاریخ دریافت مقاله:96/06/04                    تاریخ پذیرش نهایی: 97/12/13

طبقه بندی ها در حوزه میراث مسکونی شهر اصفهان، غالباً با دیدگاه گونه شناسی و ایجاد وحدت از طریق همانند  سازی و توجه به وجوه تشابه 
در ِصرف صورت معماری بدون اعتنا به وجوه تنوع، تمایز و معنا و محتوای آن انجام شده است. برخی ویژگی های معماری خانه های تاریخی 
اصفهان در هیچ کدام از گونه های معرفی شده، قابل تشخیص و شناسایی نیستند. آنچه غالباً در این گونه شناسی ها مالک عمل قرار گرفته؛ 
واکاوی وجوه ِشکلی کالبد است که در هر دوره ی تاریخی ثابت فرض شده؛ اما در ساختارهای کالبدی خانه هایی که طبق گونه شناسی های 
انجام شده در یک رده قرار می گیرند؛ نیز تنوع های فراوانی مشاهده می شود. این در حالی است که امروزه خانه های تاریخی بسیاری در شهر 
اصفهان به دور از تشخیص وجوه تنوع اصیل به دست فراموشی و نابودی سپرده می شوند. همچنین غالباً شهرهای تاریخی کشور، با فقدان 
کلی اطالعات و دانش مربوط به تنوع میراث مسکونی مواجه است. عدم تبیین دقیق تفاوت ها و تنوعات در میراث مسکونی باعث شده که 
در نظام مدیریت و برنامه ریزی حفاظت از میراث فرهنگی و بافت های تاریخی، نتوان فرصت های الزم را برای باززنده سازی و خواناسازی 
این وجوه در راستای ارتقای هویت فرهنگی و اجتماعی بافت های تاریخی به انجام رسانید. این پژوهش در پی پاسخ به چرایی تبیین وجوه 
تنوع و تمایز در میراث مسکونی اصفهان و تحلیل عوامل تأثیرگذار در خلِق وجوه تنوع و تمایز در خانه های تاریخی اصفهان به منظور 
واکاوی جایگاه این وجوه در فرآیند حفاظت بوده است. اهداف اصلی در پی پاسخ گویی به پرسش کلیدی به این قرار خواهد بود: با تحلیل 
و بررسی عوامل تأثیرگذار در ایجاد وجوه تنوع و تمایز در خانه های تاریخی اصفهان، بتوان به طبقه بندی جامع میراث مسکونی اصفهان 
براساس وجوه تنوع آفرین در راستای تبیین فرصت های الزم در فرآیند حفاظت برای باززنده سازی و خواناسازی وجوه تنوع آفرین و تمایز در 
خانه های تاریخی اصفهان پرداخت. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و با هدف توسعه ای و با بهره گیری از اسناد کتابخانه ای، مطالعات 
میدانی و مصاحبه انجام شده و یافته ها با روش کیفی تجزیه و تحلیل شده اند. نتیجه پژوهش نشان می دهد که وجوه تمایز و تنوع آفرین در 
کالبد میراث مسکونی اصفهان تحت تأثیر عوامل تأثیرگذار اقلیم، مذهب، شغل و موقیعت اجتماعی مالک و خرده فرهنگ های قومی شکل 
گرفته اند. بروز خالقیت در هماهنگی با اقلیم و سازگاری با طبیعت و تطبیق با الگوهای رفتاری وابسته به مذهب و فرهنگ های قومی و از 
سوی دیگر ناهماهنگی با اقلیم و الگوهای رفتاری مذهبی و فرهنگی منجر به آفرینش خانه هایی با ساختار و اجزای کالبدی متنوع و متمایز 
شده است. تنوع در نظام کارکردی مسکن و تلفیق کارکردهای غیرمسکونی نیز باعث خلق وجوه تنوع آفرین در ابعاد کالبدی خانه-های 

تاریخی اصفهان بوده است. 

واژه های کلیدی: اصفهان، میراث مسکونی، تنوع پذیری.

* haririarc@gmail.com ** b.pedram@aui.ac.ir *** mghasemi@khuisf.ac.ir

* این مقاله برگرفته از پایان نامه دکتری آزاده حریری به راهنمایی دکتر بهنام پدرام و مشاوره دکتر مریم قاسمی در دانشکده مرمت و حفاظت 
دانشگاه هنر اصفهان است. 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jr

ia
.iu

st
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             3 / 32

http://jria.iust.ac.ir/article-1-1133-en.html


فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی / شماره بیست و دوم / بهار 1398 / سال هفتم 130

مقدمه
میراث مسکونی ایران از تنوع و ِکثرت بیشتری نسبت به 
سایر گونه های معماری برخوردار است. همانندسازی هایی 
که در نظام معماری امروز در دنیا حاکم است و دوکسیادس 
محصوالت  »وجود  هم چون  عواملی  تأثیر  تحت  را  آن ها 
صنعتی و یا وسایل حمل و نقل یکسان برای سراسر دنیا«، 
»ایجاد سیستم های تهویه مطبوع مکانیکی«، »استفاده از 
در  یکسان  دکوراسیون  و  تزئینات  حتی  و  ساخت  مصالح 
تولیدی جهانی«، »آموزش دیدن معماران در دانشکده های 
کشورهای خاص و سپس پراکنده شدنشان در نقاط مختلف 
در  نوعی  به  27-25(؛  بی تا،  )دوکسیادس  می  داند  دنیا« 
نیز رخنه کرده است. در  نظام طبقه بندی میراث فرهنگی 
شاخص سازی  صرفًا  و  گسترده  ظاهری  مشابه سازی  واقع 
دهکده  اندیشه  با  نامبارک  پیوند  در  کالبدی  دیدگاه های 
را  بومی  اصالت های  مرگ  ارزش ها،  یکسانی  و  جهانی 
در حوزه میراث مسکونی موجب شده و به از دست رفتن 
مکان ها با خصلت های منحصر به فرد انجامیده و از آنجایی 
که بخشی از هویت انسان ها در پرتو خانه رشد می کند و هر 
شخصی را به تعبیر شولتز اهل سرزمین می نماید؛ به نوعی 
نموده است  نابودی  را دستخوش  آدمیان  هویت مکان مند 
)شولتز 1387، 14(. همچنین راپاپورت اعتقاد دارد ماهیت 
هویت »شرایطی است که چیزی را منحصر به فرد می کند و 
با دیگران متفاوت می سازد« )دانشپور 1383، 64(. از این 
جهت ضرورت و اهمیت تبیین وجوه تنوع آفرین و متمایز 
شهر  در  شده  بازشناسی  تاریخی  خانه  سیصد  از  بیش  در 
اصفهان، در راستای تجلی هویت شهر و بافت های تاریخی 
میراث  آفرینش  اندیشه های  است.  اجتناب ناپذیر  اصفهان، 
مسکونی اصفهان، در زمان پیدایش، همانند گونه های دیگر 
شناخت  برای  امروز  است.  نشده  مکتوب  ایرانی،  معماری 
مبانی  تبیین  و  اصفهان  تاریخی  خانه های  متنوع  ابعاِد 
نظری حفاظت، طبقه بندی و تعیین مؤلفه های کثرت زا در 
فزاینده  طور  به  که  جهانی  در  دارد.  ضرورت  خانه ها  این 
است؛  همگون سازی  و  جهانی سازی  فشارهای  معرض  در 
تبیین مؤلفه های تنوع پذیری در میراث مسکونی، در وضوح 
به سزایی خواهد  نقش  بشریت  حافظه جمعی  به  بخشیدن 

داشت. 
به  توجه  بدون  اصفهان  میراث مسکونی  از  حفاظت جامع 
وجوه تنوع پذیر این آثار ممکن نیست. در واقع تبیین وجوه 
اصالت  معیارهای  تدوین  در  مسکون  میراث  تنوع آفرین 
از  حفاظت  و  داشت  خواهد  به سزایی  نقش  آثار  این  برای 
آفرینش  بومی  فرهنگ  تداوم  آفرین،  تنوع  شناسه های 
برای  دیگر  عبارتی  به  دارد.  دنبال  به  را  مسکونی  میراث 
حفاظت از موجودیت های متنوع، غالبًا سیستم های مدیریت 
تنوع پذیر  وجوه  بر  مبتنی  طبقه بندی  نظام  براساس  متنوع 
قابلیت و اعتبار دارند. این پژوهش ضمن بررسی دو الگوی 
طبقه بندی  نظام  در  »تکثرگرایی«  و  »همانند سازی« 
این  بر  را  خود  اساسی  فرض  اصفهان،  تاریخی  خانه های 
مبنا استوار نموده که الگوی تکثرگرایی در نظام طبقه بندی 
خانه های تاریخی، الگویی کاربردی برای تبیین ارزش های 
این آثار در ابعاد گوناگون و دستیابی به مبانی نظری حفاظت 
حاضر،  پژوهش  است.  اصفهان  مسکونی  میراث  از  جامع 
عطف به خأل اطالعاتی موجود پیرامون وجوه تمایز و تنوع 
آفرین در خانه های تاریخی اصفهان و طبقه بندی مبتنی بر 
وجوه کثرت زا در میراث خانگی شکل گرفته است. هدف 
اصلی این تحقیق پاسخ به این پرسش است که زمینه ها و 
مصادیق اصلی پیدایش وجوه متنوع کالبدی در خانه های 
تاریخی اصفهان چیست؟ بر مبنای روش تحقیق، نخست 
اصفهان  میراث مسکونی  در  تنوع پذیری  علل  واکاوای  به 
پرداخته و ماهیت وجوه تنوع پذیر در نظام کالبدی شناسایی 
می شود. سپس با انتظام معیارهای تنوع پذیری، ریز معیارها 

ارائه می گردد.  نیز 
پیشینه پژوهش

دارد؛  طوالني  سابقه  ایرانی  خانه  حوزه  در  مطالعه  بدایت 
و  منثورعرفا  و  منظوم  آثار  از  بسیاري  در  که  به گونه اي 
اندیشمندان )به ویژه در قرن هفتم( و در کتب بسیاري چون 
کتب اخالق و از جمله »اخالق ناصري« مي توان به مباني 
سانتلی  و  ریوالت  دیبا،  رسید.  ایراني  خانه  ساخت  نظري 
گونه شناسي  به  اصفهان«  »خانه های  کتاب  در   )1392(
معماری  فضاهای  توصیف  طبیعت،  نقش  بررسی  ِشکلی، 
و سازه در خانه هاي اصفهان می پردازند. قاسمی سیچانی 
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قاجاری  خانه های  گونه شناسی  نیز   )1389( معماریان  و 
اصفهان را ارائه می دهند. پدرام و حریری )1395( در مقاله 
»خانه های تاریخی با نقشی فراتر از مسکن در بافت تاریخی 
تاریخی  خانه های  عملکردی  گونه شناسی  به  اصفهان« 
اصفهان می پردازند. کاراپتیان )1385( درکتاب »خانه هاي 
گونه شناسی  و  مستندسازی  اصفهان«  نو  جلفاي  ارامنه 
سیزده خانه ارامنه جلفا را ارائه می دهد. جبل عاملي )1375( 
هم در مقاله خود تحت عنوان »خانه هاي اصفهان در دوره 
معاصر  خانه هاي  تاریخي-تسلسلي  بررسي  به  معاصر« 
اصفهان )از زمان پیروزي انقالب مشروطه تا توسعه معماري 
به اصطالح مدرن( مي پردازد. قاسمی سیچانی، حریری و 
و  اسناد  طبقه بندی  نظام  »تبیین  مقاله  در   )1397( پدرام 
شواهد تاریخی در مطالعات میراث مسکونی اصفهان« به 
ارائه رویکردی نوین در شناخت خانه های تاریخی اصفهان 
براساس اسناد و شواهد تاریخی می پردازند. سیمون آیوازیان 
)1378( در مقاله »نقش دو فرهنگ در شکل گیري منازل 
از خانه هاي  جلفاي اصفهان«، به بررسي تطبیقي تعدادي 
با  ارامنه  آیوازیان،  از دیدگاه  ارامنه مي پردازد.  با  مسلمانان 
ایراني- اسالمي و باورها و سنن اجدادي  رعایت فرهنگ 
خود به تحوالت خاصي در معماري مسکن راه مي یابند که 
نتیجه ادغام دو فرهنگ ایراني- اسالمي و مسیحي است. 
مقاله »مقایسه و تطبیق اصل شفافیت در کالبد و طرح- 
خانه های دوره های صفوی و قاجار اصفهان« نیز به بررسی 
اصل شفافیت در کالبد خانه های صفوی و قاجاری اصفهان 

)مؤمنی 1397(. است  پرداخته 
عین  در  تنوع  ایران«  »معماری  کتاب  در   )1388( پوپ 
وحدت را یکی از شناسه های معماری ایران معرفی می کند 
)پوپ 1388(. کامیلوسیت )1930-1843( معمار و شهرساز 
اتریشی نیز، در »نظریه هویت تاریخی شهرها« معتقد است: 
هویت شهر به مجموعه های تاریخی در آن است که تنها 
در یک بنا خالصه نمی شود؛ بلکه در کل بناهای تاریخی 
شهر معنا می یابد )حبیبی و مقصودی 1381، 39(. همچنین 
در منشور نارا )1994(، به حفاظت و تقویت تنوع فرهنگ ها 
منشور  در  می شود.  توصیه  جهان  در  فرهنگی  میراث  و 
به  توجه  اهمیت  به  نیز  بومی)2000(  شده  ساخته  میراث 

تنوع آفرینی در میراث فرهنگی تأکید شده است. در منشور 
میراث معماری اروپا )1975( جایگاه و اهمیت تنوع پذیری 
این گونه بیان شده است: میراث فرهنگی باید در جایگاه 
اساسی  عنوان بخش  به  آن  گوناگونی  تمام  با  اصیل خود 
اگر  گیرد.  قرار  آینده  نسل های  اختیار  در  بشر  نوع  حافظه 
این کار صورت نپذیرد؛ بخشی از آگاهی انسان به پیوستگی 
اصالت  »ارزیابی  مقاله  رفت.  خواهد  بین  از  خود  تداوم  و 
در فرآیند حفاظت از آثار تاریخی ایران: ضرورت توجه به 
تداوم فرهنگ بومی آفرینش هنری«، حفاظت جامع آثار را 
اثر و نه  نیازمند تدوین معیارهایی می دانند که بر تمامیت 
صرفا یکی از نمودهای وجودی آن تأکید کند )پدرام، اولیا، 

و وحیدزاده 1390(. 
اصفهان  تاریخی  با خانه های  ارتباط  در  متعددی  مطالعات 
اما  است.  پذیرفته  صورت  ایران  کشور  خارج  و  داخل  در 
متمایز می سازد؛  از مطالعات گذشته  را  پژوهش  این  آنچه 
تمایزهای  آفرین و زمینه های  تنوع  تبیین وجوه  بررسی و 
منظور  به  است.  اصفهان  تاریخی  خانه های  در  چشمگیر 
برخالف  تنوع آفرین،  وجوه  بر  مبتنی  طبقه بندی  ارائۀ 
نگرش در گونه شناسی ها و طبقه بندی های انجام شده که 
غالبًا زمینه های تشابه در این خانه ها را مبنای دسته بندی 
قرار داده اند؛ این شیوه طبقه بندی نوین، براساس توجه به 
زمینه های کثرت آفرین و تمایزها انجام شده است و گونه هایی 
بر  »خانه های حوضخانه  دار«  بادگیردار«،  »خانه های  نظیر 
مبنای شاخص سازی ویژگی های تنوع آفرین شناسایی شد. 
براساس  اصفهان  مسکونی  میراث  طبقه بندی  به  تاکنون 
پژوهش  نوآوری های  از  که  نشده  پرداخته  کثرت زا  وجوه 

به شمار می آید. حاضر 
روش پژوهش

توصیفی-  روش  به  و  توسعه ای  پژوهش،  بررسی های 
این  در  است.  شده  انجام  محلی1  تاریخ نگاری  و  تحلیلی 
تحقیق، چیستی تنوع پذیری و وجوه تنوع آفرین در میراث 
مسکونی اصفهان توصیف و تحلیل شده است. همچنین با 
بهره گیری از اسناد کتابخانه ای، مطالعات میدانی و مصاحبه 
انجام و یافته ها طبق روش کیفی تجزیه و تحلیل شده اند 

 .)1 )نمودار 
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1. تنوع پذیری در میراث مسکونی 
طبق گفته ی الکساندر »تنوع چاشنی زندگی نیست؛ بلکه 
محتوا و اصل آن است« )چرمایف و الکساندر 1376، 86(. 
تنوع در میراث مسکونی ریشه در یگانگی و تکثر هویت های 
گروه ها و جوامع انسانی دارد. در واقع اهمیت تنوع در میراث 
مانند  خالقیت  و  نوآوری  تبادل  منبع  عنوان  به  فرهنگی 
جهانی  )اعالمیه  است  طبیعت  برای  زیستی  تنوع  ارزش 
وجوه  بازشناسی  و  مطالعه  یونسکو 1390(.  فرهنگی  تنوع 
و  نبوغ  خالقیت،  قوم،  هر  مسکونی  میراث  تنوع آفرین 
مؤلفه های  تکثر  می نماید.  را مشخص  آن ها  زندگی  شیوه 
کالبدی و فراکالبدی در میراث مسکونی شهر اصفهان که از 
ملزومات مردم ساالری در تاریخ اجتماعی این شهر است؛ 
به نوعی سرچشمه تبادل فرهنگی و شکوفایی ظرفیت های 
خالق در بافت های تاریخی است که می تواند به پایداری 
همه  از  حفاظت  که  طوری  به  بینجامد.  آن ها  در  زندگی 
اشکال میراث مسکونی به ترویج شناخت خالقیت و نبوغ 
نهفته در آن ها با تمام تنوع موجود کمک می کند و محرک 

گفت و گوی ناب و صمیمی میان فرهنگ ها است.
میراث  در  همگون سازی  نقد  و  گوناگونی  و  تنوع  از  دفاع 
تداوم  و  بشر  رشد  در  اساسی  جنبه ای  عنوان  به  فرهنگی 
در  و  تأکید  بین المللی  منشورهای  برخی  در  تاریخی 
»تنوع«  به  توجه  شهری،  حفاظت  و  مرمت  معاصر  اسناد 
میراث  گوناگون  ابعاد  بر  تأکید  و  فرهنگی  »تکثر«  و 

فرهنگی از راهبردهای اساسی است )لطفی 1390، 228(. 
»دست نخوردگی مادی« معیاری است که منشور ونیز برای 
ارزیابی رعایت اصالت در اقدامات حفاظتی توصیه می کند 
)پدرام و همکاران 1390، 3(. این در حالی است که ابعاد 
غیرمادی نیز در آثار تاریخی وجود دارد که باید در چارچوب 
نظام ارزش گذاری، بازشناسی و حفظ شوند. ابعادی که غالبًا 
سبب آفرینش های متنوع در میراث فرهنگی این سرزمین 
بوده اند. همچنین یکی از انتقادات نسبت به تئوری براندی 
 .)39  ،1387 )براندی  است  اثر  کاربرد  به  توجه  از  پرهیز 
کاربردها اگر چه سالمتی ماده تشکیل دهنده اثر را تهدید 
تضمین  را  اعتبار  و  پایداری  از  دیگری  ابعاد  اما  می کند؛ 
واقع  در   .)91-90  ،2010 دیگران  و  )پرلشتاین2  می نماید 
بررسی  قابل  اصالت  از  معیاری  عنوان  به  کاربرد  استمرار 
است )پدرام و همکاران 1390، 4(. وجود کارکردهای متنوع 
و گاهی تلفیقی، به درک جدیدی از فضا در میراث مسکونی 
می انجامد که خود عاملی بر ایجاد شناسه  های تنوع آفرین 

است.  بوده 
آن ها  در  تعریف شده  معیارهای  و  بین المللی  اسناد  بررسی 
برای ارزیابی اصالت مندی آثار تاریخی، نشانگر تمرکز هر 
یک از آن ها بر خصوصیات محدودی از آثار است. در هر 
یک از این برخوردها اثر به منزله یک کل یکپارچه که عالوه 
بر داشتن پیکر مادی دارای ابعاد فراکالبدی نیز هست؛ مورد 
توجه قرار نگرفته و الجرم بخشی از ارزش های اثر نادیده 

نمودار 1. مدل پژوهش
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گرفته شده و فدای بخش دیگر می شود. در این میان فقدان 
نگاهی جامع که بتواند اثر را با حداکثر اصالت و توجه به 
احساس  همچنان  کند؛  حفظ  آن  تنوع آفرین  وجوه  تمامی 

می شود )پدرام و همکاران 1390، 6-7(.
عوامل  تداخل  بیانگر  بنا،  یک  است  معتقد  راپاپورت 
تأثیرگذار پیچیده و پرشمار و کنش و واکنش متقابل آن ها 
بنا  آفرینش  اگر  زیرا   .)376-377  ،1384 )معماریان  ست 
تحت تأثیر عوامل محدودی بود؛ در یک اقلیم خاص و یک 
محدوده جغرافیایی معین، گوناگونی مسکن وجود نداشت. 
معماری  خاستگاه  که  جنوبی  آمریکای  در  مثال  عنوان  به 
خانه های  نبوده؛  حیاط دار  خانه های  ساخت  و  درون گرا 
تاریخی با حیاط مرکزی بازشناسی شده و یا در شهر زواره 
در سه خانه در همسایگی یکدیگر سه گونه متنوع در نظام 
و  »حوضخانه ای«  »چهار صفه«،  صورت  به  خانه  کالبدی 
»ایوان دار« مشاهده می شود )معماریان 1384، 378-383(.

با توجه به قواعد فلسفی مالصدرا، هر جا سخن از وحدت 
است؛ پای وجود به میان می آید و هر جا سخن از ِکثرت 
و  شاهرودی  )حسینی  است  میان  در  ماهیت  پای  است 
عین  در  وحدت  اصل  طبق   .)102  ،1393 وطن دوست 
اگرچه  وجود،  تشُکل  وحدت  عین  در  ِکثرت  و  ِکثرت 
اگرچه  و  واحدند؛  کثیرند؛  اصفهان  تاریخی شهر  خانه های 
واحدند؛ کثیرند. نظام طبقه بندی در این میراث خانگی باید 
به رغم خواناسازی وجوه  به گونه ای سازماندهی شود که 

بپردازد. نیز  تنوع آفرین  وجوه  تبیین  به  آفرین  وحدت 
میرمیران درباره تنوع و گونه گونی در میراث فرهنگی ایران 
متبلور  فرهنگی  کالبدی-  تاریخی-  »هویت  است:  معتقد 
آشکارترین،  ایران  تاریخی  شهرهای  کالبد  و  معماری  در 
سایر  بین  در  بسیار  گونه گونی  و  تنوع  واجد  و  بزرگترین 
جنبه های فرهنگ و هویت ملی است. عمق این وجه ممیز 
هویتی جامعه ایران، آنگاه بیشتر نمود می یابد که واکاوی 
گردد در بین تمدن های کهن تنها ایران است که از گذشته 
و  افت  همه  علی رغم  حاضر  قرن  اوایل  تا  تاریخ  از  قبل 
خیزهایی که جامعه به خود دیده؛ سنت معماری و شهرسازی 
آن تداوم و نوزایی داشته است) میرمیران 1383(. همچنین 
از نظر پوپ معماری ایران شش هزار سال پیوستگی دارد 

و تنوع در عین وحدت یکی از شناسه های معماری ایران 
است )طهماسبی 1386، 56(. در جهانی که به طور فزاینده 
است؛  همگون سازی  و  جهانی سازی  فشارهای  معرض  در 
تبیین مؤلفه های تنوع پذیری در میراث مسکونی، در وضوح 
به سزایی خواهد  نقش  بشریت  حافظه جمعی  به  بخشیدن 

داشت. 
همه  ایرانی  معماران  گذشته،  در  امروز  برخالف  همچنین 
تالششان دستیابی به یک »نقشه برتر« نبوده است؛ بلکه 
نقشه یا شکل برتر یکی از ابزار آن ها برای ابراز پیام های 
دنیای معماران بوده است. دنیای معمار ایرانی پر از معانی 
بوده و او این معانی را در ابعاد مختلف بنا نشان داده است 
که این مسئله زمینه اصلی تنوع آفرینی در میراث مسکونی 
را موجب شده است )معماریان 1384، 109(. به عبارت دیگر 
و جهان  انتزاعی  و  منفرد  مقوله  مثابه  به  میراث مسکونی 
شمول نیست. بلکه به خاطر تعدد مؤلفه های تأثیرگذار در 
ابعاد کالبد، کارکرد و محتوای آن، به مثابه مقوله ای تجربی، 
عینی، متکثر و متنوع است. به طوری که تاریخ، فرهنگ 
و زندگی گذشتگان ما همزمان در خانه های به جا مانده از 

آن ها تداعی می یابد.
2. نظام طبقه بندی میراث مسکونی اصفهان

در  است.  وابسته  هنرمند  نبوغ  و  خالقیت  به  هنر  حیثیت 
در  نیز  مسکن  حوزه  در  هنرمندان  حرفه ای  حیات  گذشته 
ِگرو این بود که چیزی نو و دیگر گونه خلق کنند. در دورانی 
معماری شیوه ای نو آورد و معماران دیگر آن را پروردند و با 
گذر زمان سبک جدیدی پدید آمد. مورخان هنر ایرانی برای 
شناختن، تحلیل و گزارش کردن تاریخ هنر ایران، ناگزیر از 
طبقه بندی و تقسیم بندی استفاده کرده اند. در هر طبقه بندی 
اندیشه های  می شود.  گرفته  نادیده  واقعیت ها  از  بخشی 
پیدایش،  زمان  در  نیز،  اصفهان  مسکونی  میراث  آفرینش 
همانند گونه های دیگر معماری ایرانی، مکتوب نشده است. 
امروز برای شناخت ابعاد متنوع خانه های تاریخی اصفهان 
تعیین مؤلفه های  الگوهای حفاظت، طبقه بندی و  تبیین  و 

کثرت زا در این خانه ها ضرورت دارد.
ارزش های  به  توجه  بدون  مسکونی  میراث  طبقه بندی 
زیرا  نیست؛  روح  بدون  گونه شناسی  جز  چیزی  فراکالبدی 
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ارزش های فراکالبدی خانه های تاریخی بخشی از فرهنگ 
و تاریِخ اجتماعی ملت ها است و هرگونه طبقه بندی بدون 
این وجوه در تدوین مبانی نظری حفاظِت  در نظر گرفتن 
جامع از بافت های تاریخی مسکونی نقش بسزایی نخواهد 
داشت. در واقع شاخص سازی های شکلی کالبدی بر مبنای 
مسکونی،  میراث  طبقه بندی  نظام  در  وحدت آفرین  وجوه 
باعث نابرابری فرصت ها در برنامه ریزی های حفاظت شده 
است. از این جهت برای دستیابی به مبانی نظری حفاظت 
جامع که بتواند از تمامی وجوه میراث مسکونی اصفهان در 
الگوهای کالبد، کارکرد و محتوا صیانت کند؛ باید معیارهای 
دقیقی برای نظام طبقه بندی تبیین نمود. تبیین معیارهای 
بر  عالوه  تاریخی  خانه های  ارزش گذاری  در  تنوع آفرین 
بلکه  تاریخی می انجامد؛  به حفاظت جامع تک بنای  اینکه 
حفظ انسجام اجتماعی بافت های تاریخی را به دنبال خواهد 
داشت. راهکار توجه به وجوه تنوع آفرین در مبانی حفاظت 
به وجوه وحدت آفرین،  احترام  میراث مسکونی در عین  از 
خلق نظام طبقه بندی هماهنگ را به دنبال دارد که در آن 
از  محتوا  و  کارکرد  کالبد،  در سطوح  ارزش ها  همه  تبیین 

باشد.  برخوردار  یکسانی  فرصت های 
اصفهان  مسکونی  میراث  حوزه  در  گونه  شناسی ها  تاکنون 
قرار دادن »تحوالت  بر »ِشکل شناسی« و محور  تأکید  با 
ارائه  و  بنا  قدمت  بررسی  است.  شده  انجام  تاریخی« 
تدوین  در  تاریخی  بازه های  بر  مبتنی  طبقه بندی های 
مبانی حفاظت چندان راهگشا نیست؛ چرا که اواًل بسیاری 
و  خلق  تاریخ  از  نشانه هایی  فاقد  تاریخی  خانه های  از 
پویایی  دلیل  به  عمومًا  آنکه  دوم  و  هستند  آفرینش شان 
به  شده اند؛  کالبدی  تغییرات  دچار  قرون  طی  در  کاربری 
طوری که تمامی اجزا و عناصر خانه را نمی توان به تاریخ 
پیدایش آن نسبت داد. بنابراین در تبیین نظام طبقه بندی 
جامع و مبتنی بر وجوه کالبدی و فراکالبدی خانه ها، باید به 
جای اتکای ِصرف بر تاریخ نگاری به سمت تحلیل عوامل 
فرهنگی،  اجتماعی،  بستر  در  موجود  محتوایی  و  کالبدی 

برداشت.  گام  بنا  معماری  و  تاریخی 
تنوع آفرینی  و  تمایز  ایجاد  در  تأثیرگذار  عوامل   .3

اصفهان مسکونی  میراث 

تأثیرگذار  بسیاری  عوامل  خانه  هر  کالبد  درشکل گیری 
بوده است. این عوامل گاهی باعث به وجود آمدن عناصر 
نحوفضایی  و  ترکیب  الگوهای  و  معماری  فضاهای  و 
متنوع  کالبدی  نظام  آن ها،  شگرف  تأثیر  با  و  شده  نادر 
و متمایزی از یک گونه معماری در محدوده جغرافیایی 
که جهان بینی،  جایی  آن  ار  است.  رقم خورده  مشخص 
باورها، آیین ها و موقعیت های اجتماعی، فرهنگی و نبوغ 
اثار هنری هر عصر بازتاب پیدا  سازنگان به گونه ای در 
می کند؛ و ممکن است روح تازه ای به کالبد اثر معماری 
نظام  در  تنوع آفرینی  مصادیق  تبیین  راستای  در  بدهد؛ 
عوامل  تحلیل  به  اصفهان  مسکونی  میراث  کالبدی 
تأثیرگذار اقلیم، مذهب، موقعیت اجتماعی مالک و خرده 

شد. پرداخته  قومی  فرهنگ های 
1-3. اقلیم

 پاسخ گویی به شرایط اقلیمی و بستر قرار گیری، به رغم 
تاریخی  خانه های  کالبد  در  مشابه«  »الگوهای  ایجاد 
اصفهان، مخصوصًا خانه هایی که در دورۀ تاریخی مشابه 
خلق شده اند؛ سبب بروز وجوه خالقانه ای در ابعاد کالبدی 
این خانه ها شد که این نوآوری، زمینه های تمایز و تکثر 
»سکونت«  مفهوم  اگر  واقع  در  است.  نموده  ایجاد  را 
محیط  بر  تسلط  و  کنترل  برای  انسان  تالش  نوعی  را 
اطراف و روابط انسانی دانست )مهدوی نژاد 1392، 38(؛ 
می توان به این نتیجه رسید که انسان برای دستیابی به 
و  اجزا  آفرینش  دنبال  به  همواره  چند جانبه،  تسلط  این 
عناصری نوین و خالقانه بوده که این مسئله، منجر به 
پیدایش نظام تنوع آفرینی در حوزه میراث مسکونی شده 
است. حضور عنصر بادگیر در کمتر از 10 درصد خانه های 
تاریخی اصفهان )قاسمی سیچانی و دیگران 1395، 78(، 
یکی از عناصر خالقانه ای است که در راستای همسانی 
هرچه بیشتر میراث مسکونی با شرایط آب و هوایی گرم و 
خشک اصفهان طراحی شده و زمینه تمایز قابل توجهی 
ایجاد می نماید.  الگوهای کالبدی  را در نظام طبقه بندی 
به طوریکه در طبقه بندی های میراث مسکونی اصفهان، 
بازشناسی  قابل  بادگیردار«  »خانه های  عنوان  با  رده ای 
کنج ها  و  گوشه ها  تبدیل  همچنین   .)1 )تصویر  است 
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فضای  به  می باشند؛  جداره ها  طریق  از  نورگیری  فاقد  که 
حوضخانه با نورگیری از سقف و تعبیه حوض در مرکز فضا 
و آفرینش فضایی مطبوع برای روزهای گرم سال از دیگر 
تمهیدات خالقانه معماران برای سازگاری کالبد خانه های 
»خانه های  است.  بوده  خشک  و  گرم  اقلیم  با  تاریخی 
حوضخانه دار« نیز نسبت به سایر خانه های تاریخی اصفهان 
دارای وجه تمایز در نظام کالبدی و نحو فضایی هستند. از 
نمونه »خانه های حوضخانه دار« در شهر اصفهان، می توان 
به خانه های وثیق انصاری3و حاج مصورالملکی4  اشاره نمود.

در برخی موارد نیز ناهماهنگی با اقلیم و بستر قرارگیری، خود 
موجب ایجاد الگوهای متمایز در نظام کالبدی و نحو فضایی 
شده است. انتظام فضاهای خانه به گونه گودال باغچه در شهر 
اصفهان به خاطر باال بودن سطح آب های زیرزمینی متداول 
و همسان با شرایط بستر و اقلیم نبوده است. از این جهت 

الگوی  بازشناسی شده خانه صیفورقاسمی5  خانه  در  تنها 
ناهماهنگی  نوعی  به  که  می شود  مشاهده  باغچه  گودال 
با شرایط اقلیمی، منجر به تنوع در نظام کالبدی خانه های 
تاریخی اصفهان شد و در نظام طبقه بندی دسته ای با عنوان 
»خانه هایی با الگوی گودال باغچه« در شهر اصفهان قابل 
بازشناسی است )تصویر 2(. همچنین معماران ایرانی برای 
برقراری سازگاری بیشتر با اقلیم به این نکته دست یافته 
بودند که فضاهای پشت به آفتاب و روبه آفتاب باید در دو 
سوی محور اصلی بنا -که در شهر اصفهان محور شمالی- 
)معماریان 1384، 40( ولی در  قرار گیرند  جنوبی است- 
برخی نمونه های اندک محور اصلی بنا محور شرقی- غربی 
است که این ناهماهنگی با الگوهای اقلیمی نیز بستر زمینه 
خلق وجوه تمایز در میراث مسکونی را فراهم نموده است 

)جدول 1، و نمودار 2(. 

تصویر 1. خانه بادگیردار باجغلی6  )نصرآبادی 1391(

نمودار 2. تبیین وجوه تنوع آفرین تحِت عامل تأثیرگذار اقلیم )مأخذ: نگارندگان 1396(

تصویر 2. خانه صیفورقاسمی با الگوی گودال باغچه )نصرآبادی 1394(
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جدول 1. وجوه تنوع آفرین در خانه های تاریخی اصفهان تحِت عامل تأثیرگذار اقلیم )مأخذ: نگارندگان 1397(

2-3. مذهب
شکل گیری  در  اصلی  عوامل  از  یکی  را  مذهب  راپاپورت 
فرم خانه می داند )معماریان 1384، 368-398(. به خاطر 
ساختار متنوع قومی شهر اصفهان، با وجود حاکمیت یک 
معماری  آثار  تاریخی،  ادوار  از  بسیاری  در  اصلی  مذهب 

تحت تأثیر ادیانی از جمله یهودیت، مسحیت، زرتشت در 
جهت  این  از  می شود.  یافت  شهر  این  تاریخی  بافت های 
الگوهای  ایجاد  به  منجر  نیز  اعتقادی  باورهای  و  مذهب 
خانه های  کالبدی  نظام  در  تنوع آفرینی  و  متمایز  کالبدی 
تاریخی  خانه های  طراحی  است.  شده  اصفهان  تاریخی 
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اصفهان به صورتی بوده که امکان انجام الگوهای رفتاری 
شریعت را در هماهنگی با ارزش و عقاید مذهبی ساکنین 
روح  داشتن  جریان  دیگر  عبارتی  به  است.  ساخته  فراهم 
دینی در میراث مسکونی اصفهان، منجر به رعایت برخی 
این  رعایت  که  شده  و...  طهارت  محرمیت،  مانند  اصول 
در  را  متنوعی  فضایی  انتظام  و  کالبدی  وجوه  اصول 
خانه های تاریخی اصفهان خلق نموده است. از این جهت 
تنوع و تمایز در وجوه کالبدی خانه های تاریخی که مالکان 
آن ها مسلمان بوده با خانه های تاریخی ارامنه، یهودیان و 

می شود. مشاهده  زرتشتیان 
خانه های مسلمانان دارای جهت گیری مقدس )قبله( است؛ 
غالبًا  اصفهان،  مسلمان نشین  خانه های  در  اصلی  جبهه  لذا 
جبهه شمالی )جبهه رو به قبله( است. ولی این جهت گیری 
در خانه های ارامنه جلفا صدق نمی کند و در این خانه ها جبهه 
اصلی در بخش جنوبی واقع شده است. از این جهت موقعیت 
قرار گیری بخش اصلی خانه یکی از وجوه تمایز و تنوع آفرین 

خانه های ارامنه نسبت به خانه های مسلمانان است. 
بررسی پیمایشی از خانه های اصفهان نشان داد که تمامی 
خانه های مسلمانان اصفهان از بزرگ پیمون تا خرد پیمون، 
)برخی  و دستک  منبع  دارای  آن ها  غالب  و  دارای حوض 
دستک(  و  منبع  فاقد  اصفهان  مادی های  کنار  خانه های 
به  مسلمانان  خانه های  در  حوض  ابعاد  همچنین  بوده اند. 
گونه ای تعیین می گردد که مقدار آب موجود در آن از حداقل 
مقدار ُکر بیشتر باشد. اما به دلیل اینکه در فرهنگ ارامنه 
تطهیرکنندگی آب اهمیت چندانی ندارد؛ معمواًل به حوض 
به عنوان عنصری الزم و ضروری در فضای حیاط توجه 
نشده و در اغلب خانه های ارامنه )مانند خانه سوکیاس7 و 
این خانه ها معمواًل  در  آبی دیده نمی شود.  ایوبی8( حوض 
می شده است.  انجام  حیاط  در  آب  چاه  از  مستقیم  استفاده 
اهمیت  عدم  علت  به  آب  حوض  نیز  کلیساها  حیاط  در 
ارامنه  برای  طهارت  و  آب  نمادین  و  عملکردی  ارزش 
وجود ندارد و تنها استفاده از آب در محوطه کلیساها برای 
سرویس بهداشتی و حوضچه بسیار کوچک غسل تعمید در 
دیواره غربی نمازخانه بوده است. اهمیت آب در خانه های 
مسلمانان از دیگر وجوه تمایز خانه های مسلمانان با ارامنه 

 .)149-150  ،1387 سیچانی  )قاسمی  است 
تزئینات  برای  حد  از  بیش  هزینه های  صرف  به  اسالم 
به  ساختمان  بیرونی  نمای  در  قیمت  گران  مصالح  و 
منظور متمایز نمودن خود از دیگران و یا متمایز نمودن 
خانه ها از یکدیگر مخالف است. نمای بیرونی خانه نباید 
نمایشی از ثروت و تفاخر صاحب آن بوده و باعث غبطه 
اغلب  در  نکته  این  شود9.  عابران  و  همسایگان  خوردن 
خانه های سنتی مسلمانان مشاهده می شود. از این جهت 
اصفهان  مسلمان نشین  تاریخی  خانه های  ورودی  اکثر 
ساده و بی آرایه است و عدم رعایت این اصل در معدود 
خانه های مسلمانان مخصوصًا در اواخر قاجار تحت تأثیر 
کالبدی  نظام  آفرینش  در  تنوع  سبب  غربی،  معماری 
در  برونگرایی  به  توجه  با  همچنین  است.  شده  مسکن 
ارامنه  خانه های  ارتباط  محله  سطح  در  ارامنه،  فرهنگ 
با عرصه های عمومی و شهری بیشتر بوده و ایوان های 
به  ارامنه  مسکن  در  قاجاریه  دوره  از  زیادی  گذر  به  رو 
چشم می خورد )تصویر 3(. این در حالی است که در بافت 
جوباره و مسلمان نشین چنین پدیده  ای در آن دوران نادر 
است. خانه های یهودیان نیز باید در ارتفاع کمتر و حقیرتر 
از خانه های مسلمانان ساخته می شد. از سوی دیگر، فرم 
کنیسا، باید بلندترین و شاخص  ترین عنصر معماری جامعه 
یهودیت باشد. این اعتقادات باعث شد خانه های یهودیان 
سطح  باالبودن  و  اصفهان  اقلیمی  ویژگی های  برخالف 
آب های زیرزمینی، در عمِق زمین ساخته شود و به خاطر 
آیین مذهبی آن ها فضایی به نام »میقوه« در خانه های 
تنوع آفرین  کالبدی  وجوِه  از  که  دارد  وجود  یهودیان 
خانه های یهودیان نسب به سایر خانه ها است )تصاویر4 

)قاسمی سیچانی 1387، 178(.  و6( 

تصویر 3. برونگرایی در خانه ست مایل )میناسیان(10  جلفای اصفهان
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تصویر 4. طرحی از میقوه خانه امانوئل )شفقی 1381، 465(

میراث  سازمان  )آرشیو  سوکیاس  خانه  در  چینی خانه  فضای   .5 تصویر 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اصفهان 1388(

تصویر 6. میقوه خانه کنیسه خورشیدی11 )عرب 1397(

براساس فرهنگ اسالمی موسیقی و بسیاری از ادوات آن 
حرام بوده است. این مسأله باعث شد که به جز تاالرهای 
موسیقی شاهان صفوی در عالی قاپو و هشت بهشت در هیچ 
یک از خانه های مسلمانان اصفهان تا دوره معاصر، فضای 
حالی  در  این  نشود.  ساخته  موسیقی  اجرای  برای  خاصی 
است که نگرش ارامنه به موسیقی متفاوت است و اجرای 
آن در کلیساها هنگام برگزاری مراسم عبادی و در خانه ها 
معمول بوده است. از این جهت در برخی خانه های ارامنه 
جلفا مانند سوکیاس و مارتاپیترز12، تاالرهای موسیقی شبیه 
تاالر موسیقی عالی قاپو وجود دارد؛ و تا دهه های پیش نیز 
در آن موسیقی اجرا می شده است. به این فضا »چینی خانه« 
با تزئینات تنگ بری می گفتند )تصویر 5( )قاسمی سیچانی 
خانه  مانند  ارامنه  خانه های  برخی  در   .)150  ،1387
کردن  درست  برای  فضایی  استپانیان  مارتا،  سوکیاس، 
همانندی  که  است  داشته  وجود  چرخشت  نام  به  شراب 
در  تنوع آفرین  وجوه  از  و  ندارد  مسلمان نشین  خانه ها  در 
میراث مسکونی اصفهان است. برگزاری تعزیه و آیین های 
نیز، سبب  در خانه های مسلمانان  و روضه خوانی  عزاداری 
پیدایش ایوانی تقریبًا نوظهور با تناسبات منحصر به فرد در 
خانه شیخ االسالم13 بوده است. فضای گسترده و یکپارچه 
برای  مناسب  صحنه ای  میانی،  انبوه  عناصر  بدون  ایوان 
وجوه نمایشی عزاداری به ویژه تعزیه یا نخل گردانی ایجاد 

نموده است )جدول 2، و نمودار3(.
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نمودار 3. تبیین وجوه تنوع آفرین، تحِت عامل تأثیرگذار مذهب )مأخذ: نگارندگان 1396(

جدول 2. وجوه تنوع آفرین در خانه های تاریخی اصفهان تحِت عامل تأثیرگذار مذهب )مأخذ: نگارندگان 1397(
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3-3. موقعیت اجتماعی و شغل مالک خانه
طبقه اعیان بر اساس موقعیت اجتماعی در دوران صفوی و 
قاجار به چهار دسته کلی عاملین حکومت، ُتجار و صاحبان 
وجوه  می شدند.  تقسیم بندی  روحانیون  و  مالکین  صنایع، 
اصفهان  اعیان  خانه های  در  بسیاری  تمایز  و  تنوع آفرین 
میالدی،   1950 سال  تا  آمار  طبق  است.  بازشناسی  قابل 

در بسیای از کشورهای اروپایی از جمله انگلستان، استفاده 
از حمام خانگی عمومیت نداشت. براساس این سرشماری 
و  عمومی  حمام های  از  و  نداشتند  حمام  خانه ها  از  نیمی 
امری  عمومًا  استحمام  می کردند.  استفاده  شستشوخانه 
هفتگی بود؛ جز اشراف که گفته می شد هفته ای دو و حتی 
سه بار دوش می              گیرند. مردم اشراف را به همین سبب به 
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نیز می نامیدند. در دهه  طور طعنه آمیزی »طبقه مرغابی« 
1960 میالدی، تعداد خانه  های بدون حمام در انگلستان از 
 ،1386 یافت)فاضلی  کاهش  میلیون   1/5 به  میلیون   3/2
49(. در ایران نیز داشتن حمام َسرخانه مخصوص خانه های 
اعیان بوده است. به طوریکه تاورنیه در این باره می نویسد: 
»به حمام عمومی رفتن، مخصوص فقرا و طبقه سوم است 
نداشته  را  خانه  در  مخصوص  حمام  داشتن  استطاعت  که 
باشند )تاورنیه 1363، 628(، مردمان متشخص هر کدام در 
خانه خود حمامی مخصوص دارند« )تاورنیه 1363، 621(. 
اصفهان  اعیان  تاریخی  خانه های  در  تنوع آفرین  وجوه  از 

»خانه ها با حمام سرخانه« است. 
نظام  اصفهان،  شهر  ارگانیک  ساختار  علت  به  همچنین 
با  متناسب  سنتی  خانه های  پالک بندی  و  تقسیم بندی 
زمین های کشاورزی بوده و غالبًا این خانه ها بر زمین هایی 
شکل  با  حیاط  شده اند.  ساخته  نامنظم  هندسی  شکل  با 
هندسی منظم نقش سازماندهی برای سایر فضاها را داشته؛ 
به عبارتی هندسه در بیرون نامنظم و در درون منظم بوده 
است. مطالعات پیمایشی در محله جلفا نشان داد که غالب 
شکل پالک خانه های اشراف و ثروتمندان منسوب به دوره 
بوده  دارای هندسه منظم  و  به صورت مستطیلی  صفوی، 
)مانند خانه سوکیاس و خواجه پطرس14(؛ و زمین خانه های 
مربوط به اقشار متوسط و پایین جامعه به صورت نامنظم 
تفکیک شده است )قاسمی سیچانی 1387، 115-114(. از 
موقعیت  تأثیرگذار  عامل  تحت  که  تنوع آفرین  وجوه  دیگر 
است.  خانه  زمین  هندسه  می یابد؛  تجلی  مالک  اجتماعی 
در  منظم  تقسیم   بندی  نظام  دارای  اعیان  برخی  خانه های 
زمین بوده در حالی که غالب پالک بندی خانه های تاریخی 
و  ارگانیک  به صورت  قاجار  و  دوران صفوی  در  اصفهان 

است. بوده  نامنظم 
شواهد تاریخی معماری اصفهان نشان می دهد که الگوی 
کالبدی رایج در معماری مسکونی این شهر درونگرا بوده؛ و 
در پار ه ای موارد برون گرایی مشاهده می گردد. گونه برون گرا 
و  شاهزادگان  تابستانی  خانه های  برای  صفویه  دوره  در 
درباریان صفوی و تجار بزرگ ارمنی )مانند خانه مارتا پیترز 
و آقا کمال15( به کار می رفته است. در دوره قاجار همزمان 

خانه های  در  برون گرایی  غرب،  با  گسترده  ارتباطات  با 
نماهای  به  بیشتر  توجه  و  تزئین  به شکل  غالبًا  مسلمانان 
پیرامون حیاط و سردرهای ورودی ظاهر گردید. اما در محله 
جلفا ساخت نمونه های برونگرا مانند خانه ست مایل )متعلق 
به یکی از تجار ارمنی( به گونه ای که بخشی از آن بر روی 
مادی پیش آمده و معبر عمومی از زیر آن می گذرد؛ مشاهده 
می شود. در دوره پهلوی اول نیز کاربرد الگوهای برونگرا و 
کوشک در خانه های صاحبان صنایع اصفهان رحیم زاده16، 
عطاالملک دهش17 رایج می گردد )قاسمی سیچانی 1387، 
122(. به عبارتی الگوی برونگرایی غالبًا در خانه های اعیان 
میراث  در  تنوع آفرینی  مظاهر  از  و  شده  مشاهده  اصفهان 

خانگی اصفهان است )تصاویر 6 تا 8(.

تصویر 6. خانه صیرفیان پور )قاسمی سیچانی 1387(

تصویر 7. خانه دهش )حریری 1391(
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همچنین در اغلب خانه های تاریخی شهر اصفهان، فضای 
از  است.  بوده  جدا  یکدیگر  از  خانه  مالک  کار  و  سکونت 
این جهت معمواًل نشانه کالبدی وابسته به شغل مالک و 

در  اما  نمی شود.  مشاهده  خانه  در  آن  اجتماعی  موقعیت 
بازشناسی شده در خانه های  نظام های کالبدی  از  برخی 
تداخل  سکونت«  و  معیشت  »کار،  اصفهان،  تاریخی 
گسترده ای داشته؛ به طوری که برای »سکونت و کار« 
زمان و مکان های متداخلی در کالبد خانه شناسایی شده 
برخوردار  چندگانه«  »کارکردی  از  خانه ها  این  است. 
ویژگی های  و  فضایی  نحو  بر  زیادی  تأثیر  و  بوده اند 
کالبدی خانه داشته است. در واقع این گونه خانه ها عالوه 
از  بخشی  است؛  سکونت  برای  مناسبی  مأوای  آنکه  بر 
نیز  خانه  مالک  اقتصادی  فعالیت  برای  ضروری  فضای 
)جدول  بهشتیان18(  خانۀ  )مانند  است  می شده  محسوب 

نمودار 4(. 2، و 

تصویر 8. خانه رحیم زاده )حریری 1394(

نمودار 4. تبیین وجوه تنوع آفرین، تحِت عامل تأثیرگذار شغل و موقعیت اجتماعی )مأخذ: نگارندگان 1396(
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جدول 3. وجوه تنوع آفرین در خانه های تاریخی اصفهان تحِت عامل تأثیرگذار شغل و موقعیت اجتماعی )مأخذ: نگارندگان 1397(
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4-3. خرده فرهنگ های قومی
اقوام  تهاجم  مورد  همواره  تاریخ  طول  در  اصفهان  شهر 
زمانی  اندک  در  وجود  این  با  است؛  گرفته  قرار  مختلف 
توانسته پاره ای از عناصر فرهنِگ بیگانه را در خود حل کرده 
و در نهایت از این در آمیختگی، سبکی با ویژگی های خاص 
عرضه کند. از این رو، با نگاهی جامعه شناسانه به رفتارهای 
بررسی  همچنین  و  وارداتی  و  بومی  فرهنگ  و  اجتماعی 
پاسخ  سوی  به  راهی  می توان  آن ها،  قومیتی  ویژگی های 
به دالیل وجودی و چرایی برخی وجوه تنوع آفرین میراث 
مسکونی اصفهان یافت. در واقع یکی از علل تنوع آفرین در 
نظام کالبدی میراث مسکونی اصفهان را می توان در ارتباط 
با فرهنگ اقوام گوناگون جویا شد. معماری به عنوان هنری 
عنوان  به  و  دارد  ارتباط  با درک حسی مخاطب  کاربردی 
وسیله ای کاربردی پاسخگوی نیازهای جسمی کاربر است. 
این جهت معمار در مقام هنرمند در هر دوره ای تحت  از 
تأثیر روح زیبایی شناسی عصر خویش و رفتارهای قومی آن 
دوره قرار دارد. یک گروه قومی، اجتماع کوچکی از انسان ها 
در درون جامعه ای بزرگ تر است که به صورت »واقعی« 
مشترک،  نسب  و  اصل  دارای  ادراکی«  و  »احساسی  یا 
مشترک  فرهنگی  تاریخی-  گذشته  و  مشترک  خاطرات 
نظیر  سمبلیک  عنصر  چند  یا  یک  دارای  همچنین  است. 

خویشاوندی، مذهب، زبان، سرزمین و خصوصیات ظاهری 
از  را  آنان  فیزیکی مشترک می باشد که هویت گروهی  و 
گروه های دیگر متمایز می سازد )بالمر19 1986، 54(. برخی 
از این عناصر سمبلیک مانند مذهب در مسکن تاریخی شهر 
ابعاد کالبدی  اصفهان وجوه تمایز و تفاوت عمده ای را در 
ایجاد نموده است. از ان جهت به صورت مؤلفه ی تأثیرگذار 
دیگر  عناصر سمبلیک  گرفت.  قرار  واکاوی  مورد  مستقلی 
از  غالبًا  اقوام مهاجر  کالبدی مسکن که  نظیر ویژگی های 
سرزمین خود به محلی که به آن مهاجرت داده اند؛ انتقال 
می دهند؛ وجوه تمایز و تنوع عمده ای را در میراث خانگی 

شهرها ایجاد نموده است. 
جلفای نوی اصفهان یکی از مراکز مهم مهاجرت و اسکان 
اقوام ارمنی بود. معماری مسکونی در محله جلفا اصفهان 
در بستری ظهور و رشد پیدا می کند که تالقی دو فرهنگ 
زمینه های  از  را عرضه می دارد که  ارمنی سبکی  و  ایرانی 
بروز تنوع در نظام کالبدی خانه های تاریخی اصفهان است. 
اصفهان  صفوی  دوره  تزئین  پر  و  اعیانی  خانه های  اغلب 
مربوط به محله جلفا است. همان طور که در فرمان شاه 
به  )کنار رود ارس(  عباس سیمای خانه های جلفای قدیم 
صورت خانه هایی با مخارج ساخِت گزاف، در حدود 2000 
تومان آمده است )درهوهانیان 1881، 46(. این شیوه ساخت 
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خانه توسط ارامنه در شهر اصفهان نیز دنبال می شود و 
احداث  را  باشکوهی  قصرهای  خانه  ارامنه،  خواجه های 
ُزِول20(  )خانه  صلیب  فرم  با  اتاق های  ساخت  می کنند. 
همچنین  است.  ارامنه  خانه های  تمایز  وجوه  دیگر  از 
نیز  درون  در  اصفهان  قاجاری شهر  و  خانه های صفوی 
پیرامون  نماهای  غالبًا  که  معنا  بدین  بوده اند.  درون گرا 
حیاط نیز ساده و به دور از آرایه های تزئینی بوده است. 
اما خانه های ارامنه در جلفا به خاطر داشتن روح تلفیقی 
هنر ایرانی و فرهنگ ارمنی در عین درونگرایی مظاهری 
غالبًا  که  به طوری  نیز عرضه می کنند.  را  برونگرایی  از 
نماهای پیرامون حیاط در خانه های ارامنه ساده نیست و 
با تزئینات از جمله آجرکاری مزین است. وجود ایوان های 
مشرف به گذرگاه عمومی در خانه های جلفای نو اصفهان 

مؤید برونگرایی است.  
اصفهان  تاریخی شهر  مسکن  در  کتیبه نگاری  همچنین 
چندان رایج نبوده است؛ اما در خانه های ارامنه کتیبه هایی 
یا  و  افتاده  اتفاق  خانه  در  تاریخی که  وقایع  با مضامین 
مشاهده  وفور  به  خانه  مالکان  به  اشاره  زندگی،  شرح 
تخریب  خانه های  کتیبه های  از  تعدادی  و  می شود؛ 
از  می شود.  نگاهداری  وانک  کلیسای  موزه  در  نیز  شده 
را  ارامنه  خانه های  در  کتیبه نگاری  می توان  جهت،  این 
خانه های شهر  دیگر  به  نسبت  آنها  تمایز  وجوه  از  یکی 
اصفهان دانست )تصویر 9(. همچنین سنت به کارگیری 
شاخص  وجوه  از  یکی  )فیگوراتیو(  پیکری  نقشمایه های 
تمایز خانه های ارامنه با سایر خانه های اصفهان است که 
در آن تصاویر افراد مقدس )حضرت مریم(، رجال حکومت 
نوازندگان مشهور  و  مالکین خانه ها  )شاه عباس(، چهره 
ارمنی دیده می شود. نقاشی  های دیواری به سبک اروپایی 
در خانه های ارمنیان جلفای اصفهان -که از تفاوت  های 
چشمگیر با خانه های دیگر نقاط شهر اصفهان محسوب 
می شود- ناشی از وجود نقاشان مشهور تحصیل کرده در 
اروپا، و همچنین،  ارتباط اروپاییان و سفرای آن خطه با 
ارمنیان جلفا، به دلیل اسکان در این شهرک مسیحی بوده 
فرهنگ  آمیختگی  واقع  در   .)83  ،1363 )قازاریان  است 
پیدایش  سبب  ایرانی  هنر  و  فرهنگ  با  ارامنه  قومی 

سبک متفاوت در معماری مسکونی اصفهان می شود که 
رفتاری  عادت های  و  زندگی  شیوه  در  تفاوت ها  از  ناشی 
طبیعی  بستر  تقلید  به  حتی  ارامنه  است.  بوده  قوم  این 
انگور فراوانی داشتند؛  تاکستان های  سرزمین خویش که 
انگور  درخت  کاشت  به  نو  جلفای  خانه های  باغچه  در 
مبادرت ورزیدند. به دلیل منع ورود مسلمانان به جلفای 
نو اصفهان در دوران شاه عباس اول،  اهالی جلفای نو، با 
با  مطابق  را  خود  خانههای  می توانستند  بیشتری  آزادی 
آداب و رسوم خود بنا نهند )آیوازیان 1378، 476(؛ و در 
خانه های این دوره وجوه تمایز بیشتری با سایر خانه های 

است.  واکاوی  قابل  اصفهان 
یکی از اقوام دیگری که نفوذ فرهنگ آن ها باعث ایجاد 
زمینه های تنوع و تمایز در نظام کالبدی خانه های تاریخی 
سرزمین  از  بخشی  است.  بختیاری  قوم  شده؛  اصفهان 
اصفهان  به شهر  و شرق  ناحیه شمال  از  بختیاری  اقوام 
منتهی می شد. در اواخر دوران قاجار، همزمان با پیروزی 
نماینده  انقالب مشروطه و خلِع ظل السلطان و حاکمیت 
ایل بختیاری در اصفهان، حضور و مهاجرت بختیاری ها 
در شهر اصفهان گسترش می یابد. به دلیل ارتباط گسترده 
فرهنگی بین شهر اصفهان و مناطق بختیاری و حضور آن 
ها در این بازه زمانی، الگوی مسکن این قوم -که معروف 
تغییر  الگو  این  رایج شد.  اصفهان  در  بود-  »ُکردی«  به 
ایجاد  خانه ها  کالبدی  نظام  و  زندگی  شیوه  در  عمده ای 
نمود. خانه ُکردی یا خانه منطقه کوهستانی، خانه ای است 
که مانند خانه های منطقه کوهستانی دو بخش کوچی خانه 
می گیرد.  قرار  هم  روی  تابستان نشین(  و  )زمستان نشین 
این خانه ها ملهم از خانه های کوهستانی منطقه بختیاری 
دهکرد، جونقان و چالشتر هستند که به خاطر اقلیم پربرف 
منطقه و ارتفاع زیاد برف، با کرسی بلند و سنگ ساخته 
می شدند. در این دوره خانه های اشرافی خوانین بختیاری 
امکانات  با  آنها در مناطق بختیاری و  از مسکن  الهام  با 
نیروی محلی و هنرمندان اصفهان ساخته شدند )قاسمی 
سیچانی 1388، 66(. در این خانه ها به رغم یافت وجوه 
تنوع آفرین در نظام کالبدی، شیوه زندگی و کوچ فصلی 

نیز دچار تغییرات عمده ای می شود )تصاویر 10 و 11(.
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تصویر 9. کتیبه موجود در خانه اولوخان )میناسیان 390 ، 110(

تصویر 10.  الگوی کردی در خانه گلپرور )قاسمی سیچانی 1387(

تصویر 11. الگوی کردی در خانه اعلم )حریری 1394(

تأثیر  تحت  همواره  اصفهان  مسکونی  میراث  همچنین 
تعامالت و فرهنگ غرب بوده است. مخصوصًا در خانه های 
با  آن  تلفیق  و  غرب  معماری  و  فرهنگ  تأثیر  قاجاری 
شده  بی نظیری  تنوع آفرین  وجوه  خلق  باعث  ایرانی  هنر 
با  و  غرب شده  مبهوت  فرنگ رفته،  ایرانیاِن  همواره  است. 

کشور  به  بدیع  سوغات هاي  و  جدید  آالت  اقسام  و  انواع 
زیبا  بناهاي  و  کاخ ها  عکس هاي  و  گراورها  بازمي گشتند. 
در غرب ازجمله ي این سوغات ها بود که همراه این گروه 
قرار  معمارباشي ها  استفاده  مورد  و  مي شد  آورده  کشور  به 
مي گرفت؛ بدین ترتیب معماري کارت پستالي شکل گرفت و 
معمارباشي ها بدون این که از ویژگي هاي این معماري آگاه 
پرداختند.  تقلید  به  فنون محلي  و  و مصالح  مواد  با  باشند 
به  گرایش  در  مهمي  عامل  هم  ایران«  مقیم  »خارجیان 
معماري غرب بودند. آنان غالبًا به علل گوناگون در ایران 
حضور داشتند؛ گروهي اعضاي سفارتخانه هاي دول خارجي 
بازرگانان  و  تجار  عده اي  بودند؛  انگلیس  و  روسیه  چون 
خارجي بودند که به قصد تجارت به ایران سفر مي کردند؛ 
عده اي عضو هیأت هاي میسیونري و مذهبي بودند که به 
قصد تبلیغ دین به ایران سفر مي کردند؛ گروهي جهانگرد 
افسانه اي  سرزمین  به  شرق  از  بازدید  قصد  به  که  بودند 
ایران سفر مي کردند؛ و گروهي از خارجیان هم مستشاران 
وقت  دولت  توسط  که  بودند  مالي  و  نظامي  مشاوران  و 
قاجار براي سامان بخشي به امور کشور از قبیل امور مالي، 
نظامي و... وارد ایران مي شدند. غربیان در ترویج فرهنگ و 
معماري و اصول زندگي غربي نقش بسیار مهمي داشتند؛ 
و  سفرا  خانه هاي  آنها،  دولت  کنسولگري  و  سفارتخانه  و 
این  به  وابسته  مراکز  یا  میسیونري  انجمن  ساختمان هاي 
انجمن ها، مکان هایي براي ترویج معماري غربي در ایران 
بودند و جامعه ي ایراني را دستخوش تحول کردند. تأثیرات 
تزئینات خانه های  از همه در  هنر و معماري غربي بیش 
قاجاری منجر به خلق زمینه های تمایز و تنوع گردید. مبلمان 
تاشو متصل به دیوارهاي تاالر مرکزي خانه امین که با ایده 
غربي و مبتني بر هنرهاي دستي ایران چون منبت و خاتم 
اصفهان شکل گرفته است؛ از اولین مبلمان هاي بکار رفته 
در خانه های اصفهان است. بعد ظهور اسالم طبق فرامین و 
آیات الهی تصویر و مجسمه سازی از صور انسانی و حیوانی 
ممنوع اعالم گردید. بنابراین هنرمندان مسلمان ایرانی برای 
انتزاعی( و  ُیله )گیاهی  از خط، نقش مایه های  آرایش فضا 
هندسی استفاده کردند؛ به طوری که از سایه پردازی و بُعد 
گسترش  با  قاجار  اواسط  از  گردد.  پرهیز  تصاویر  به  دادن 
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روابط ایران و غرب سایه پردازی، پرسپکتیو غربی، چهره 
پردازی بزرگان و تصویر ابنیه در خانه های مسلمانان رایج 
شد. همچنین کاربرد کاغذ دیواری به عنوان ماده تزئینی 

تفاوت ها  بروز  زمینه های  دیگر  از  خانه ها  برخی  در  نادر 
در اثر گسترش فرهنگ غربی در معماری مسکونی بوده 

است )جدول 4، و نمودار 5(.

نمودار 5. طبقه بندی میراث مسکونی مبتنی بر وجوه تنوع آفرین، تحِت عامل تأثیرگذار خرده فرهنگ های قومی )مأخذ: نگارندگان 1396(

جدول 4. وجوه تنوع آفرین در خانه های تاریخی اصفهان تحِت عامل تأثیرگذار خرده فرهنگ های قومی )مأخذ: نگارندگان 1397( 
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تحلیل یافته ها
»اقلیم«، »مذهب«، »موقعیت اجتماعی و شغل مالک« و 
»خرده فرهنگ های قومی« از عوامل اساسی و تأثیرگذار در 
مسکونی  میراث  کالبدی  نظاِم  تنوع آفرینی  و  تمایز  ایجاد 
اصفهان است. در مسکن سنتی اصفهان، با توجه به اقلیم 
سخت و طاقت فرسای کویری، همواره سعی بر این بوده تا 
شرایط مناسب زیستی را در داخل خانه فراهم آورند. تالش 
انسان برای سازگار نمودن مسکن خود با اقلیم، به آفرینش 
»خانه های  است.  شده  منجر  آفرین  تنوع  و  نادر  وجوه 
تنوع  مصادیق  از  حوضخانه دار«  »خانه های  و  بادگیردار« 
از نمونه  بادگیر  اقلیمی است.  الگوی  با  خالقانه در تطابق 
که  است  اصفهان  مسکونی  میراث  در  اقلیمی  عنصرهای 
شرایط  با  انطباق  راستای  در  نادر  و  خالقانه  صورت  به 
بادگیر  کاربرد  معمواًل  است.  شده  خلق  اصفهان  اقلیمی 
در  و  تک بادگیر  صورت  به  اصفهان  صفوِی  خانه های  در 
اندک  بسیار  و  جفت بادگیر  صورت  به  قاجاری  نمونه های 
مشاهده می شود. همچنین غالبًا فضاهایی که جداره رو به 
حیاط نداشته  و فاقد بهره گیری از نور مستقیم خورشید بوده؛ 
کارکرد خدماتی نظیر انبار و مطبخ داشته  است. در نمونه های 
نادری از خانه های تاریخی اصفهان، برای سازگاری ُکنج ها 
تا سه طبقه  ارتفاع معادل دو  با  اقلیمی، فضایی  با شرایط 
ارتفاع  می آید.  پدید  به حوضخانه  موسوم  نورگیر سقفی  و 
حوضخانه از بقیه فضاهای خانه باالتر بوده و با پنجره های 
پیرامون نورگیر، نور را به داخل منتشر می کند. این فضا به 
علت وجود حوض کوچک آب در مرکز آن و نور و تهویه 
کافی محل مناسبی برای گریز از گرمای تابستان های شهر 
فضای  نیز  باغچال  یا  باغچه  گودال  است.  بوده  اصفهان 
در  مرکزی  حیاط  وسط  در  که  است  دیگری  اقلیمی  باز 
برخی شهرهای کویری ساخته  شده؛ به طوریکه یک طبقه 
درون زمین فرو  رفته است. اغلب خانه های قاجاری کاشان 
به  اصفهان  در شهر  اما  باغچال اند.  دارای فضای  نایین  و 
خاطر باال بودن سطح آب های زیرزمینی کاربرد این فضای 
نمونه های  خلق  و  نبوده  هماهنگ  اقلیمی  الگوهای  با  باز 
اقلیم  با  ناهماهنگ  -که  باغچه  گودال  الگوی  با  نادر 
است- از زمینه های بروز تنوع آفرینی است. سویابی اقلیمی 

تابشی  انرژی  از  بهره گیری  بیشترین  راستایی که  خانه در 
و  باشد  داشته  همراه  به  سال  سرد  فصول  در  را  خورشید 
همچنین برعکس، کمترین میزان انرژی تابشی در فصول 
گرم دریافت کند؛ از تأثیراتی است که اقلیم در جهت یابی 
خانه های تاریخی اصفهان داشته است. در تعدادی محدود 
از خانه های تاریخی اصفهان عدم تطابق از سویابی اقلیمی 

موجب تنوع آفرینی در نظام کالبدی خانه بوده است. 
و  بازرگانی  راه های  اهمیت  و  ویژه  موقعیت  خاطر  به 
مهاجرت اقوام گوناگون، شهر اصفهان مأمن اقوام مختلف 
و  یهودیت، مسیحیت  اسالم،  نظیر  گوناگون  ادیان  پیرو  و 
زرتشت بوده است. مصادیق تنوع پذیری نیز در راستای بروز 
خالقیت در تطبیق با الگوهای رفتاری شریعت در خانه ها 
آب  حضور  مقدس،  جهت  از  بهره گیری  است.  شده  خلق 
مراسم  برگزاری  و  بیرونی  نمای  سادگی  طهارت،  برای 

ایجاد  و  روضه خوانی  تعزیه،  همچون  مذهبی 
خانه های  تمایزات  از  خانه-تکیه ها  و  حسینیه ها  خانه- 
پی  در  است.  دیگر  ادیان  پیروان  خانه های  با  مسلمانان 
ارامنه  و  یهودیان  خانه های  در  مذهبی  مناسبات  انجام 
به  می توان  که  می شود  دیده  تنوع  و  تمایز  زمینه های  نیز 
برای  چینی خانه  و  یهودیان  طهارت  برای  میقوه  فضاهای 
شنیدن موسیقی و چرخشت جهت تولید شراب در خانه های 

نمود. اشاره  ارامنه 
زمینه های  از  خانواده  معشیت  شیوه  و  اجتماعی  موقعیت 
در  است.  بوده  اصفهان  تاریخی  خانه های  در  تنوع آفرین 
واقع اولین عناصر نوظهور و گاهی منحصر به فرد معمواًل در 
خانه های تجار، عاملین حکومت و روحانیون بانفوذ مشاهده 
و  بختیاری ها  ارامنه،  همچون  اقوامی  حضور  است.  شده 
در  سیاسی  ارتباطات  یا  و  تجارت  برای  که  نیز  اروپاییان 
تنوعات  و  تأثیرات  بیشترین  می شدند؛  ساکن  اصفهان 
ظهور  منصه  به  اصفهان  مسکونی  میراث  در  را  فرهنگی 

.)5 )جدول  گذاشته اند 
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مصادیق تنوع پذیر علل تنوع آفرین وجوه تنوع آفرین
- کاربرد بادگیر در کمتر از 10 درصد خانه های تاریخی اصفهان: 
در  تنوع  و  تکثر  به  منجر  نیز  بادگیر  فضایی  سازمان دهی  و  فرم 
خانه های بادگیردار می شود )خانه های تک بادگیر، خانه ها با جفت 

بادگیر(.
- آفرینش حوضخانه در ُکنج ها

خالقیت در سازگاری با طبیعت

اقلیم و بستر قرارگیری

- خانه هایی با الگوی گودال باغچه
فضایی  انتظام  در  غربی،  اصلی شرقی-  محور  که  هایی  خانه    -

دارند.

بستر  و  اقلیم  با  ناهماهنگی 
ی گیر ر ا قر

- خانه های مسلمانان: خانه- تکیه، خانه- حسینیه
- خانه های ارامنه: فضای چینه خانه و عنصر چرخشت

- خانه های یهودیان: فضای میقوه

مختلف)اسالم،  ادیان  حضور 
در  زرتشت(  و  یهودیت  مسیحیت، 
در  خالقیت  بروز  و  اصفهان  شهر 
تطبیق با الگوهای رفتاری شریعت

مذهب

خانه های مسلمانان با نمای خارجی مجلل ناهماهنگی با الگوهای دینی
- خانه های تجار

- خانه های عاملین حکومت
- خانه های روحانیون بانفوذ

مالی،  تمکن  دلیل  به  اعیان  طبقه 
الگوی های  ورود  زمینه ساز  غالبًا 
نظام  در  منحصر به فرد  و  نادر 

اند. بوده  خود  مسکن  کالبدی  شغل و موقعیت اجتماعی
- خانه- کارگاه

- خانه های مشاهیر
و  معیشت  کار،  الگوی  تداخل 

خانه در  سکونت 

- خانه های ارامنه
- خانه های بختیاری ها )خانه های ُکردی(

- خانه های اروپاییان

ورود الگوهای کالبدی محِل زیسِت 
اولیه اقوام مهاجر در نظام کالبدی 

میراث مسکونی اصفهان خرده فرهنگ های قومی
تغییر الگوی کوچ فصلی در خانه های ُکردی شیوه  و  رفتاری  الگوهای  تغییر 

زندگی در میراث مسکونی اصفهان

نتیجه گیری
جریان  و  مالکیت  روند  بررسی  میدانی،  بازدیدهای  طی 
زندگی و تحلیل نظام کالبدی در خانه های تاریخی اصفهان 
مشخص شد که به رغم تشابه کالبدی گسترده در بیش از 
300 خانه بازشناسی شده در شهر اصفهان، وجوهی نیز وجود 
تمایزات چشمگیر در خانه های  و  تفاوت ها  باعث  دارند که 
تاریخی است؛ و این وجوه به دلیل تعدد خانه های تاریخی 

اصفهان کمتر مورد تحلیل و واکاوی قرار گرفته اند؛ و اساس 
آن  پی  در  و  شده  انجام  گونه شناسی های  و  طبقه بندی ها 
مبانی حفاظت، غالبًا مبتنی بر تشابهات خانه های تاریخی 
بوده است. تبیین وجوه تنوع و تمایز در خانه های تاریخی 
میراث  در  طبقه بندی هایی  و  جنبه ها  تجلی  به  اصفهان 
و  گونه شناسی های شکلی  در  که  می شود  منجر  مسکونی 
نیست.  واکاوی  قابل  کالبدی  تشابهات  بر  مبتنی  تاریخی 
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همچنین شناسایی رده های منحصر به فرد و نادر خانه های 
بازشناسی  این  اهمیت  دارد.  به همراه  را  اصفهان  تاریخی 
است.  یکپارچه  حفاظت  مبانی  و  ارزش ها  اولویت بندی  در 
در این پژوهش، وجوه تمایز و تنوع آفرین میراث مسکونی 
اصفهان تحت تأثیر عوامل اقلیم، مذهب، شغل و موقعیت 
اجتماعی مالک و خرده فرهنگ های قومی در ابعاد کالبدی 
مشخص و براساس مصادیق تنوع آفرین طبقه بندی  شد. از 
تحت  تنوع آفرین  وجوه  تداعی  بر  مؤثر  عوامل  عمده ترین 
تأثیر اقلیم، بروز خالقیت در هماهنگی با اقلیم و سازگاری 
اقلیمی  الگوهای  با  انطباق  در  خالقیت  است،  طبیعت  با 
بستر، به آفرینش اندام ها و فضاهای نوظهور و تغییرات در 
سازمان دهی و نحو فضایی منجر شده؛ به طوریکه  دو گونه 
این  خانگی  میراث  در  حوضخانه دار  و  بادگیردار  خانه های 
اقلیم  با  ناهماهنگی  همچنین  است.  بازشناسی  قابل  شهر 
است  بوده  خانه ها  برخی  در  تمایزاتی  ایجاد  زمینه ساز  نیز 
)مانند خانه هایی با الگوی گودال باغچه(. بروز خالقیت در 
تطبیق با الگوهای رفتاری وابسته به مذهب و شریعت نیز 
خانه-تکیه ها،  مانند  متمایز  کالبدی  نظام های  خلق  باعث 
خانه هایی با محور مقدس و خانه هایی با عناصر و فضاهای 
معماری نادر مانند چینی خانه، میقوه و چرخشت شده است. 
از طرف دیگر ناهماهنگی کالبدی با الگوهای رفتاری ادیان 
کار، معیشت و سکونت  تداخل  است.  بوده  تنوع آفرین  نیز 
نیز سبب تمایزاتی در نظام کالبدی میراث خانگی اصفهان 
بوده  و گاهی در سطوح تنوع پذیری مسکن تاریخی، تنوع 
کالبد شده  نظام  تنوع در  ایجاد  نظام کارکردی موجب  در 
در  تنوع آفرین  وجوه  از  غیرمسکونی  کارکردهای  تلفیق  و 
خانه های  و  خانه کارگاه ها  است.  خانه ها  این  کالبدی  ابعاد 
و  مالکین  تجار،  حکومت،  عاملین  و  فرهنگی  مشاهیر 
روحانیون زمینه های تمایز چشمگیری با سایر خانه ها دارد؛ 
الگوهای کالبدی هم چون خانه-قلعه، خانه-  به طوری که 
مدرسه و فضاهایی همچون حمام َسرخانه و ساخت خانه به 
گونه برونگرا با هندسه منظم در پالک بندی از زمینه های 
تمایز است. اقوام مهاجر نیز غالبًا با ورود الگوهای کالبدی 
مسکن از محل زیست اولیه خود باعث تغییر عمده ای در 
اصفهان  تاریخی  خانه های  کالبدی  نظام  و  زندگی  شیوه 

بوده اند؛ به طوریکه در اواخر قاجار گونه ای مسکن در این 
که  وجوهی  است.  شناسایی  قابل  »ُکردی«  نام  به  شهر 
تاریخی  کالبدی مسکن  نظام  در  تنوع پذیری  تبیین  باعث 
اصفهان شده اند؛ برخی نادر و پاره ای کثیر هستند. پایداری 
و کثرت این وجوه ریشه در مطلوبیت آن و پاسخگویی به 

محیط پیرامون و نیازهای اکثریت انسان ها دارد. 
مسکونی  میراث  کالبدی  نظام  در  افتراق  و  تنوع  شناخت 
مکمل  که  شد  نوین  طبقه بندی های  تدوین  موجب 
کالبدی  وجوه  یکسان سازی  بر  مبتنی  گونه شناسی های 
در  بالقوه  ظرفیتی  از  تنوع آفرین  وجوه  تبیین  بود.  خواهد 
فرآیند حفاظت برخوردار است؛ به طوری که پس از واکاوی 
وجوه تمایز و تنوع در نظام کالبد میراث خانگی، اولویت بندی 
ارزش ها و به دنبال آن مبانی حفاظت دچار دگرگونی خواهد 
می تواند  مسکونی  میراث  تنوع آفرین  وجوه  شناسایی  شد. 
و  بپردازد  تاریخی  محالت  در  خالقیت  مبانی  تبیین  به 
بافت  های  معاصرسازی  و  حفاظت  برای  محرکی  عامل 
تاریخی شود و پاسخی بر این پرسش برخی از مسئوالن 
باید  چرا  که  باشد  اصفهان  تاریخی  شهر  برنامه ریزان  و 
حدود سیصد خانه تاریخی در شهر اصفهان حفاظت شود؟ 
شناخت مبتنی بر وجوه تمایز اثر، به خاطر دربر داشتن ابعاد 
بنا  فرد یک  به  منحصر  و  نادر  گاهی  و  و جوانب مختلف 
در دستیابی به طرح باززنده سازی مطلوب، نقش به سزایی 
خواهد داشت. در ادامه این بحث با شناخت حاصل شده از 
وجوه تمایز و تنوع آفرین در مسکن تاریخی اصفهان می 
توان به جست وجوی چگونگی تبیین مبانی نظری حفاظت 
بر اساس وجوه تمایز و تنوع آفرین میراث خانگی به عنوان 
تاریخی  بافت های  معاصرسازی  و  حفاظت  برای  محرکی 
این  بر  پژوهش  ادامه  برای  پیشنهادی  پرسش  پرداخت. 
اساس است: جایگاه تبیین وجوه تنوع و تمایز آفرین میراث 
تاریخی  از خانه های  فرآیند حفاظت  در  اصفهان  مسکونی 
چگونه است؟ و یا به عبارت دیگر؛ چگونه می توان ِغنای 
میراث مسکونی اصفهان را در گوناگونی اش حفاظت نمود؟
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پی نوشت
1. در پژوهش پیرامون میراث تاریخی و فرهنگی، غالبًا پژوهشگرانی که حیطه جغرافیایی خود را به محدوده مشخصی مانند شهر، روستا و 
محله معطوف می کنند؛ و در واقع از ِمُتد تاریخ نگاری محلی در پژوهش استفاده می کنند؛ فرصت بیشتری دارند که در جزئیات دقیق شده 
و با بررسی همه جانبه، تصویری شفاف تر از موضوعیت پژوهش خویش ارائه دهند. از سوی دیگر، زیستن در محیط جغرافیایی تحقیق، به 
آن ها این امکان را می دهد که بتوانند بر روی پدیده ای که توجه آن ها را جلب می نماید؛ به دقت نظر افکنند و به ثبت و ضبط آن اقدام کنند. 
بدین سبب عرصه پژوهش های پیمایشی میدان تاخت و تاز ذهن و چشم برای دستیابی به موضوعات گوناگون است. موضوعاتی که بعد از 

دهه ها و سده ها، یادگارهای سودمند و نسبتًا عینی را از دیروز در اختیار قرار می دهد.
Pearlstein .2

3. خانه وثیق انصاری به شماره ثبت آثار ملی1251در محله گلبهار و در خیابان هاتف واقع شده است.
4. خانه حاج مصورالملکی به شماره ثبت آثار ملی 991 در محله نو و در خیابان طالقانی واقع شده است.
5. خانه صیفورقاسمی به شماره ثبت آثار ملی 1843 در محله حکیم و در خیابان حکیم واقع شده است.

6. خانه باجغلی به شماره ثبت آثار ملی 5442 در محله خواجو و در خیابان چهارباغ خواجو، کوی صدر، کوچه شهید حسن صادقی، پالک 
61 واقع شده است.

7. خانه سوکیاس به شماره ثبت آثار ملی 994 در محله جلفا و در خیابان حکیم نظامی، کوچه سنگ تراش ها واقع شده است.
8. خانه ایوبی به شماره ثبت آثار ملی 5443 در محله جلفا و در خیابان محتشم کاشانی واقع شده است.

9. روایت است رسول خدا)ص( بر سر خانه ای قبه ای بلند دید. پرسید: این چیست؟ گفتند این خانه از آن یکی از انصار است. وقتی صاحب آن 
آمد؛ پیامبر)ص( از او روی گرداند. آن مرد از اعراض رسول خدا)ص( از خودش آگاه شد... پس رفت و قبه را ویران نمود )حکیمی 1371، 87(.

10. خانه ست مایل در محله جلفا و گذر سنگ تراش ها، در مجاورت مدرسه فرانسوی ها واقع شده است.
11. خانه کنیسه خورشیدی به شماره ثبت آثار ملی 19074در محله جوباره، خیابان کمال و کوچه شهید افسرده واقع شده است.

12. خانه مارتاپیترز به شماره ثبت آثار ملی 990 در محله جلفا و در خیابان حکیم نظامی واقع شده است.
13. خانه شیخ االسالم به شماره ثبت آثار ملی 997 در محله سینه پایینی و در خیابان عبدالرزاق واقع شده است.

14. خانه خواجه پطرس به شماره ثبت آثار ملی 1906در محله جلفا و در خیابان حکیم نظامی واقع شده است.
15. خانه آقاکمال در محله جلفا و در جنوب کلیسای حضرت مریم واقع بود و در توسط مالک تخریب شد. 

16. خانه رحیم زاده در حال حاضر به خانه هنرمندان تغییر کاربری یافته است و در پارک ایثارگران بین پل خواجو و پل بزرگمهر جای دارد. 
17. خانه دهش در حال حاضر به موزه آموزش و پرورش اختصاص دارد و در خیابان شمس آبادی واقع شده است. 

18. خانه بهشتیان به شماره ثبت آثار ملی 1641در محله جماله کله و در خیابان عبدالرزاق، کوچه حمام شیخ بهایی واقع شده است.
Bulmer .19

20. خانه زول به شماره ثبت آثار ملی 1159 در محله جلفا و در خیابان حکیم نظامی واقع شده است.
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Expressing the Diversified Aspects in Housing Heritage 
of Isfahan
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Abstract

Classifications in the residential heritage area of Isfahan have often been carried out with the 
view of typology and the creation of unity through replication and attention to similarities in 
the mere architectural face without regard to its meaning and content. Many historic houses are 
not recognizable in any of the species introduced. What is often found in these typologies is the 
analysis of the form of the physical organisation that is assumed fixed in any period of history, but 
in the physical structures of houses that are classified according to typologies in the same category, 
there are also many variations. Meanwhile, today, many historical houses in the city of Isfahan, 
regardless of the identification of the aspects of original diversity in the body, their function and 
content are forgotten and destroyed. Also, the historical cities of the country are often faced with 
a lack of information and knowledge about the diversity of residential heritage.The lack of precise 
explanation of the differences and variations in the residential heritage has made it impossible for 
the management and planning system to preserve the cultural heritage and historical comtext to 
provide the necessary opportunities for the revitalization and readability of these funds in order 
to promote the cultural and social identity of historical contexts. This research attempts to answer 
the question of how to create diverse elements and distinctions in the physical organization of the 
architecture of historical buildings of Isfahan and explain the diversity of the indicator in order 
to understand the differences and differences in the physical organization of Isfahan›s housing 
heritage. The main goal in answering the key question is to analyze the variability of the factors 
to distinguish the differences in the historic houses of this city in the physical organization and 
a comprehensive classification for historic homes with diverse indicator. This study has been 
conducted using descriptive-analytical method with the aim of developmental and using field 
observation, library studies and also data collection through interview and the findings have been 
analyzed according to qualitative method and through comparison and interpretation.The result 
of the research shows that it is possible to explain the diversity and significant differences in the 
historical houses of Isfahan and give examples of the means of differentiation and diversification 
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in the physical organisation of these houses. Also, the factors of climate, religion, occupation and social 
status of the owner and ethnic subcultures have an impact on the creation of diversifying elements of the 
Isfahan residential heritage.
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