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خانه های تاریخی با نقشی فراتر از مسکن در بافت تاریخی اصفهان*

بهنام پدرام

*

استادیار دانشکده مرمت و حفاظت ،دانشگاه هنر اصفهان

آزاده حریری

**

کارشناسی ارشد مرمت و احیا بنا و بافتهای تاریخی ،دانشگاه هنر اصفهان (نویسنده مسئول)
تاریخ دریافت مقاله 95/03/03:تاریخ پذیرش نهایی95/04/14 :

چکیــــده:
خانههای تاریخی اصفهان بر اساس نیازهای فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی انسان به عنوان کاربر فضا و همچنین در ارتباط با
بستر طبیعی ،بنا شده است .حفاظت از آنها به منزلهی پاسداشت هویت ملی بوده و آگاهی از نحوهی عملکرد و نقش اجتماعی
شان مبنایی برای شناخت و تبیین نظام مدیریت حفاظتی از این عناصر ارزشمند بافتهای تاریخی اصفهان است .جریان زندگی
در برخی خانههای تاریخی با شغل مالک در ارتباط بوده؛ از این جهت فضاهایی برای آن عملکرد خاص پیشبینی شده است.
این قبیل خانهها را میتوان در زمرهی خانهکارگاههای تاریخی دستهبندی کرد .همچنین برخی خانههای تاریخی بستر زندگی
افرادی بوده است که در تحوالت اجتماعی -سیاسی دوران خود بسیار تأثیرگذار بودهاند و پارهای از وقایع مهم در کالبد آن
خانه تاریخی نقش میبندد .این خانهها علیرغم داشتن ارزشهای تاریخی و معماری به عنوان نمونهای از خانههای مشاهیر
اصفهان قابل دستهبندی میباشند .پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به چرایی خلق معماری خانهکارگاهها در بافت تاریخی
اصفهان و تحلیل نحو فضایی و سازماندهی خانهی کارگاهها به منظور درک حضور فضای کار در کالبد اولیهی بنا بوده است.
اهداف اصلی در راستای پاسخگویی به پرسش کلیدی به این قرار خواهد بود :با تحلیل و بررسی جایگاه معماری مسکونی در
تحوالت فرهنگی ،سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی دوران صفویه و قاجار در اصفهان ،بتوان به گونهشناسی خانههای تاریخی
این شهر براساس نوع عملکرد پرداخت و دستهبندی جامعی برای خانههای تاریخی با عملکرد فراتر از مسکن تعیین نمود.
این پژوهش با روش توصیفی -تحلیلی و با هدف توسعهای و با بهرهگیری از اسناد کتابخانهای ،مطالعات میدانی و مصاحبه
انجام شده و یافتهها طبق روشی کیفی و از طریق مقایسه و تفسیر تحلیل شدهاند .نتیجهی پژوهش نشان میدهد که میتوان
تقسیمبندی و گونهشناسی بر اساس عملکرد خاص در خانههای تاریخی با نقشی فراتر از مسکن ارائه کرد .همچنین تأثیرات
ارتباط فضای کار و خانه را در فرم و کالبد بنا تبیین نمود.

* haririarc@gmail.com

* b.pedram@aui.ac.ir

* این مقاله بر گرفته از پایاننامه کارشناسی ارشد با عنوان طرح مرمت و احیای خانه بهشتیان در دانشگاه هنر اصفهان است.
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مقدمه

این پرسش است که تأثیر شغل و موقعیتهای مختلف مالکان
خانههای تاریخی در ابعاد فرهنگی ،مذهبی ،سیاسی و ...در کالبد
و عملکرد خانههای شخصی این افراد در دوران صفوی و قاجار
شهر اصفهان چگونه بوده است؟
پیشینهیپژوهش

غالب ًا قدیمیترین توضیحات درباره خانههای تاریخی اصفهان را
میتوان در سفرنامههای تاریخی جستجو کرد که شامل توصیفات
نوشتاری و در پارهای موارد گراور میباشند .پینون ()1392
توضیحات پارهای از سفرنامهها دربارهی خانههای اصفهان را
آورده است که آنها را در بخش هایی چون سیمای شهری ،سازه
ومصالح ،فضاهای خانه و ...دسته بندی کرده است .دیبا ،ریوالت
و سانتلی ( )1392در کتاب «خانههای اصفهان» به گونهشناسي،
نقش طبیعت ،فضای معماری ،سازه و ...در خانههاي اصفهان
میپردازند .همچنین قاسمی سیچانی و معماریان ( )1389به
گونهشناسی خانهی قاجاری اصفهان میپردازند .مقالهی دیگری
نیز از معماریان ( )2003موجود است که در آن خانههای مسلمانان
و زرتشتیان یزد بررسی شده و در کنار عوامل فرهنگی ،دینی و نیز
اقلیمی ،عوامل اجتماعی هم در نظر گرفته شده است .کاراپتيان
( )1385درکتاب «خانههاي ارامنهی جلفاي نو اصفهان» به
مستندسازی وگونهشناسی  13خانه ارامنه جلفا میپردازد .جبل
عاملي ( )1375هم در مقالهی خود تحت عنوان «خانههاي
اصفهان در دوره معاصر» به بررسي تاريخي -تسلسلي خانههاي
معاصر اصفهان (از زمان پيروزي انقالب مشروطه تا توسعهی
معماري به اصطالح مدرن) ميپردازد .ظهیری ( )1393در کتاب
«آمدیم خانه نبودید» بر اساس مطالعات میدانی مخاطبان را به
میهمانی باشکوهی دعوت میکند؛ به درک لحظههای پراحساس
و نشستن در محضر خانههایی که آثارهای جاودانهای در آنها
شکل گرفته است؛ لمس دیوارهایی که رازهای سربهمهر تحوالت
سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و ...ایران را در سینه دارند .در این
کتاب به بررسی خانههایی از مشاهیر ایران در پایتخت (تهران)
پرداخته شده؛ همچون خانهی بدیعالزمان فروزانفر ،عبدالحسین
زرینکوب ،سعید نفیسی ،محمد معین ،صادق هدایت ،سیمین
دانشور ،نیمایوشیج ،احمد شاملو ،مهدی اخوان ثالث ،هوشنگ
ابتهاج ،ملک الشعرا بهار ،حسین منزوی ،سهراب سپهری ،محمد
مصدق ،مهرداد اوستا و . ...در مقدمهی کتاب آمده است« :از
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اهمیت خانه از آن جهت است که عالوه بر اینکه به عنوان سرپناه
مورد استفاده قرار میگرفت؛ بلکه محیطی برای شکلگیری
فعالیتهای اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی و ...انسانها به منظور
تأمین نیازهای مادی و غیرمادی میباشد .خانه پدیدهایست
حاصل تقابل عوامل گوناگون که شرایط اجتماعی جامعه نیز در
شکلدهی آن تأثیرگذار است .آموس راپاپورت ( )1388بر این
عقیده میباشد که شرایط اجتماعی در تبعیت الگوهای فرمی خانه
بسیار اثرگذار بوده است .همچنین یکی از زوایای مطالعه و تحلیل
معماری مسکونی تاریخی اصفهان ،بررسی از منظر شیوه زندگی
میباشد (حائری مازندرانی .)37 ،1387در زمینهی تاریخچهی
پیوند فضای کار و خانه باید گفت برای اکثریت عظیم جمعیت در
جوامع ماقبل صنعتی ،فعالیتهای تولیدی و فعالیتهای خانگی
از یکدیگر جدا نبودند (نیازی و چیتسازیان .)123-107 ،1386
اما آنچه الگوی تداخل مسکن با محیط کار در جوامع دیگر را
از الگوی ایرانی آن جدا میکند؛ معیارهای ایرانی -اسالمی در
تحقق الگوی مسکن بوده است .در قرآن کریم درباره حریم خانه
این گونه توصیه شده است« :ای کسانی که ایمان آوردهاید به
خانهای غیر از خانه خود ،بیآنکه اجازت طلبیده و بر ساکنانش
سالم کرده باشید؛ داخل مشوید( ...نور .»)28-27 :از این جهت
محرمیت در خانهی ایرانی از بدو امر مبتنی بر تفکیک مشخص و
واضح ساکنان و فعالیت آنان از قلمرو عمومی و نیز دیگر خانهها
بوده است (ریلی .)20 ،1384
بر این اساس خانههای تاریخی اصفهان در دوران صفوی و
قاجار ،منطبق با نوع شغل و فعالیتهای سرپرست خانواده به دو
دسته تقسیمبندی میشوند که شامل الف) خانههایی که شغل و
فضاهای خانه جدا از یکدیگر هستند؛ و ب) خانههایی که برخی
فضاها در ارتباط با شغل و یا به نوعی دربرگیرندهی فعالیتهای
اجتماعی ،فرهنگی و ...سرپرست خانواده است .احیای خانههای
تاریخی با نقش فرامسکونی ،ضمن بیان ارزشهای معماری این
بناهای از دست رفته ،نقش مهمی در بازآفرینی هویت بافت
تاریخی شهر اصفهان دارد .پژوهش حاضر با عطف به خالء
اطالعاتی موجود پیرامون گونهشناسی خانههای تاریخی اصفهان
با عملکرد چندگانه و عناصر کالبدی خاص در ارتباط با شغل
مالک شکل گرفته است .هدف اصلی انجام این تحقیق پاسخ به
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میان این  ٤٤خانه حدود چهل درصدشان ثبت تاریخی شدهاند
و تا اندازهای از گزند تخریب روزگار دورند .از بین خانههای ثبت
شده تاریخی  ٢٢درصد به شکل موزه در آمدهاند؛  ٥٨درصد
میراثداران مشاهیر ،میراث پدری و همسری را فروختهاند.
همچنین از میان خانههایی که ثبت تاریخی نشدهاند؛  ٦٥درصد
تخریب شده و جز نامی نامفهوم چیزی از آنها باقی نمانده است»
(ظهیری  .)1393نتایج حاصل از این بررسی میدانی ،شرایط
حفاظتی نامطلوب این گونه از خانههای تاریخی را در کشور ایران
نشان میدهد .خانههایی که به دلیل داشتن عملکرد فرامسکن
در بافتهای تاریخی ،میتواند با برنامهریزی و اجرای طرحهای
باززندهسازی ،همچون گذشته به نهادی فرهنگی یا اقتصادی و...
در بافتهای تاریخی مبدل شود .تاکنون به گونهشناسی و تبیین
نظام مدیریت باززندهسازی خانهکارگاهها و خانههای مشاهیر در
بافت تاریخی اصفهان پرداخته نشده که از نوآوریهای تحقیق
حاضر به شمار میآید.
روش پژوهش

روش این پژوهش توصیفی -تحلیلی و موردپژوهی است و
با هدف توسعهای و با بهرهگیری از اسناد ،مطالعات میدانی و
مصاحبه انجام شده و در نهایت تحلیل دادهها بر طبق روش
کیفی و از طریق مقایسه و تفسیر بوده است .جامعهی آماری
تحقیق نیز خانههای تاریخی استان اصفهان در دوران صفوی و
قاجار است که به ثبت ملی رسیدهاند.
فرآیندپژوهش

شرایط اقتصادی و اجتماعی اصفهان در دوران صفوی
و قاجار

برای درک رابطهی فضای کار و خانه در زمان صفوی و قاجار
شهر اصفهان ،الزم است به بررسی مشاغل و تولیدات شاخص
در این دوران پرداخته شود .با تشکیل دولت صفوی ،سالطین
این سلسله ،به خصوص شاه عباس اول ،به عمران و آبادی کشور
توجه ویژهای کردند .الرنس بوکهارت در ارتباط با صادرات عصر
صفوی مینویسد :در دوران صفویه صادرات مقادیر عظیمی از
مصنوعات داخلی ،نشان از کار و تولیدات داخلی موفق و رونق
کار بازرگانان و صاحبان پیشه ایران میداد .محصوالتی چون
کرک راور ،پارچهزری ،پارچهی قالبدوزی شده ،قالی ،انواع پارچه،
مصنوعات چرمینه ،ساغری ،گالب ،عرقیات ،روغنهای گیاهی،
شراب و ...از ایران به اروپا و هندوستان همواره در حال صدور بود
(الکهارت .)440 ،1368
کالبد برخی خانههای شخصیتهای برتر در حوزههای فرهنگی
و مذهبی (مانند خانهی ادبا و روحانیون) ،اجتماعی و اقتصادی
(مانند خانهی تجارسرشناس) ،سیاسی (مانند خانهی عامالن
حکومت) در دوران قاجار و صفوی با فعالیتها و روابط شغلی
آنها در ارتباط بوده است .در حقیقت این خانهها ،علیرغم داشتن
نقش مسکن به نوعی یک نهاد فرهنگی یا اجتماعی یا سیاسی
و ...تلقی میشدهاند .برخی فضاهای این خانهها دارای عملکرد
چندگانه بوده و برخی دیگر به عملکرد خاصی که در سایر
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برمبنای روش تحقیق نخست به اختصار شرایط اقتصادی و
اجتماعی اصفهان در دوران قاجار و صفوی بیان شده است.
سپس ضمن توجه به کارکردهای مختلف خانهها با توجه به
شرایط اقتصادی و اجتماعی حاکم بر جامعه در آن زمان به تحلیل
فضاهایی در کالبد خانه با عملکرد چندگانه و یا عملکرد خاص
فراتر از نحو فضا در معماری مسکونی دورهی قاجار و صفوی
اصفهان پرداخته و بر اساس پرسشها و اهداف ویژه پژوهش،
خانههای تاریخی اصفهان با عملکرد چندگانه دستهبندی شدند.
در این دستهبندی خانهها با عملکرد چندگانه به دو دستهی کلی
تقسیمبندیمیشوند:
 .1خانههایی که ایفای عملکردهای دیگر باعث تغییر در فرم و
کالبد فضاهای خانه شده

 .2خانههایی که اعمال عملکردهای دیگر در فرم و کالبد خانه
بیتأثیربود.
سپس تحقیق در پی شناسایی علت ایفای نقش چندگانه در
کارکرد خانهها به دستهبندی دیگری رسید که خانههای تاریخی
چندعملکردی اصفهان به دو دسته خانه مشاهیر و خانه کارگاه
تقسیم می شوند .خانه مشاهیر بر اساس حوزه فعالیتهای مالک
خانه به سه دسته خانه مشاهیر فرهنگی ،خانه مشاهیر سیاسی،
خانهمشاهیراقتصادیتقسیمبندیشد.خانهکارگاههانیزبراساس
نوع حرفه مالک به دو دسته تقسیمبندی میشود :نخست ،خانه
کارگاههایی که دارای تولیدات و محصوالت خاصی بودند؛ و
دوم ،خانه کارگاههای غیرتولیدی که فعالیتهای اجرایی مالک
در حوزههای مختلف (آموزشی ،اداری و )...در خانه انجام میشد
(نمودار .)1
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خانههای همدورهی آنها وجود نداشته؛ معطوف میشدهاست.
این گونه خانهها را میتوان در قالب خانههای مشاهیر اصفهان

77

در سه دسته شامل :الف) خانههای مشاهیر فرهنگی و مذهبی؛
ب) خانههای مشاهیر اقتصادی و اجتماعی؛ ج) خانههای مشاهیر

نمودار  .1فرآیند پژوهش (مأخذ :نگارندگان)

شرایط اقتصادی و اجتماعی اصفهان در دوران
صفوی و قاجار

تأثیر شرایط اجتماعی مالکان بر فرم و ساختار
الگوی مسکن در دوره قاجار و صفوی

شغل و موقعیت اجتماعی مالک در وضعیت بیرونی
خانههای صفوی و قاجاری اصفهان چندان تأثیرگذار
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برای درک رابطهی فضای کار و خانه در زمان صفوی
و قاجار شهر اصفهان ،الزم است به بررسی مشاغل و
تولیدات شاخص در این دوران پرداخته شود .با تشکیل
دولت صفوی ،سالطین این سلسله ،به خصوص شاه عباس
اول ،به عمران و آبادی کشور توجه ویژهای کردند .الرنس
بوکهارت در ارتباط با صادرات عصر صفوی مینویسد :در
دوران صفویه صادرات مقادیر عظیمی از مصنوعات داخلی،
نشان از کار و تولیدات داخلی موفق و رونق کار بازرگانان
و صاحبان پیشه ایران میداد .محصوالتی چون کرک
راور ،پارچهزری ،پارچه قالبدوزی شده ،قالی ،انواع پارچه،
مصنوعات چرمینه ،ساغری ،گالب ،عرقیات ،روغنهای
گیاهی ،شراب و ...از ایران به اروپا و هندوستان همواره در
حال صدور بود (الکهارت .)440 ،1368
در دورهی قاجار به دلیل عقبماندگی علمی و فنی ،ناامنی
در راههای کشور ،خصلتهای خاص ایرانیان -که سازوکار
همزیستی و همکاریهای اقتصادی را برنمیتافتند-
کارخانههای موفقی در این برهه از زمان احداث نشد و
اصفهان نتوانست از مرحله تولید سنتی به صنعتی عبور کند
(رجایی  .)48 ،1393صنایع دوره قاجار به طور اجمال عبارت
بود از .1 :بافندگی شامل بافت قالی و قالیچه ،نسج کرباس،
متقال ،شال ،برک ،زریبافی ،ترمهبافی ،مخملبافی،

عبابافی و موتابی (شعربافی)؛  .2چرمسازی و پوستدوزی؛
 .3صنایع فلزی ساده در حدود ذوب مس ،سرب ،نقره ،طال،
آهن و تهیه لوازم فلزی زندگی؛  .4صنایع مربوط به چوب،
 .5صنایع ظریفه شامل جواهرسازی ،زرگری ،نقرهکاری،
منبتکاری ،خاتمسازی ،میناکاری و امثال آن؛  .6صنایع
معدنی مانند آجرپزی ،تهیه آهک ،گچ ،سفالپزی و
شیشهگری .7 ،صنایع روستایی که عالوه بر تهیه لبنیات و
پشم خام شامل بافندگی دستی مانند جوراببافی ،قالیبافی
و امثال آن بود؛  .8صنایع غذایی و دارویی شامل رشتههای
گوناگون مانند نانوایی ،قنادی ،عصاری (کشیدن عصارهی
گیاهان) ،تدارک گیاهان دارویی و امثال آن .اما صنایع
جدید به صورت ساده و ابتدایی آن مانند کارخانههای ضرب
سکه ،قورخانه و تسلیحات ،بلورسازی ،چینیسازی و ...در
انحصار دولت بود (شمیم  .)391-390 ،1379در گذشته به
دلیل داشتن ارتباط نزدیک بین فضای خانه و کار ،بعضی
از مراودات و روابط اجتماعی بین تجار و صاحبان پیشه در
خانههای شخصی آنها انجام میشد و در برخی خانهها
این ارتباط باعث تغییراتی در الگوی نحوفضا و ویژگیهای
فرمی معماری بوده است.

78

فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی  /شماره یازدهم  /تابستان  / 1395سال چهارم

نبوده؛ ولی فضاها و عناصر درونی خانه در برخی موارد
تابعی از شرایط اجتماعی و شغلی ساکنان بوده است .در
واقع به دلیل درونگرایی الگوی مسکن در دوران صفوی
و قاجار از نمای خارجی اکثر خانههای تاریخی موقعیت
شغلی و اجتماعی مالک مشخص نمیگردد .در روزنامه
اخگر (1274ه.ش) در این باره آمده است؛ «سردر عمارت و
نمای دیوار منزل فالنالدوله و بهمانالتجار با سردر عمارت
و نمای دیوار فالن دالل بازار یا فالن آقای بزاز از حیث
منظر و مرئا به هیچ وجه دارای امتیازی نیست» (روزنامه
اخگر ،سال نهم ،شماره  1 ،1274مهر 1316؛ رجایی ،1387

 .)312برخالف سیمای بیرونی خانههای این دوره ،فرم و
تزئینات فضاهای درونی به شغل و موقعیت اجتماعی مالک
وابسته بوده است .مث ً
ال بازرگانان خانههای وسیع و بزرگ
داشتند و اتاق پذیرایی خود را با مسند و پشتیهای ساخته
شده از قالیچههای زیبا و نفیس میآراستند (شمیم ،1379
 .)384همچنین در خانهی امین 1به عنوان یکی از نمونه
خانههای تجار مسلمان اصفهان در دورهی قاجار ،برای
اولین بار از مبلمان تاشو متصل به دیوارهای تاالر مرکزی
استفاده میگردد (جدول .)1

جدول  .1مقایسهی تطبیقی سیمای بیرون و درون دو خانهی قاجاری در اصفهان با شرایط اجتماعی تملک متضاد (مأخذ :نگارندگان)

نام خانه

شغل مالک

میرزا حبیب وزیر ظل السلطان،
اهلل خان مشیر حاکم اصفهان در
2
دوران قاجار
الملک انصاری

موقعیت اجتماعی

فضاهای بیرونی

تزئینات گسترده و کاربرد کاغذ
دیواری
ورودی ساده و عاری
در درصد کمی از خانههای دوره(
از تزئینات
قاجار از کاغذ دیواری برای تزئین
).استفاده شده است
خاص

ورودی ساده و عاری
از تزئینات
عام

فضاهای داخلی دارای تزئینات
خیلی اندکی میباشند و غالب ًا به
.صورت ساده هستند
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خواروبار فروش

فضاهای درونی
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سیاسی تقسیمبندی نمود .در دوران قاجار و صفوی به دلیل
اینکه تولیدات بیشتر به صورت سنتی بوده؛ در برخی مشاغل
فضاهایی از خانه به فعالیتهای شغل مالک اختصاص مییافته؛
مانند گالبگیری ،آسیاب ،قالیبافی ،عصاری و تولید سرکه،
عبابافی و . ...معمو ًال این فضاها در گوشههای خانهها و دارای
ورودی مستقل بودهاند .در این گونه از الگوی معماری مسکونی
در برخی فضاهای خانه محصوالتی وابسته به شغل مالک تولید
میشدهاست و یا یک فضایی در اختیار فعالیتهای اجرایی مالک
بوده (مانند خانهمدرسهها) ولی مانند گونه خانههای مشاهیر
وابسته به ارتباطات و مراودات شغلی مالک نبوده است .این دسته
از خانهها در قالب خانهکارگاهها قابل بازشناسی هستند که به دو
دسته الف) خانهکارگاههایی که دارای تولیدات سنتی بودهاند؛ ب)
خانهکارگاههایی که فضایی از خانه به فعالیتهای اجرایی مالک
وابسته بوده؛ تقسیم میشوند خانههای تاریخی مشاهیر اقتصادی
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(تجار برجسته و صاحب نفوذ)
بازرگانان اصفهان در دوران قاجار و صفوی ارتباط میان مردم و
حاکمیت را سامان میبخشیدند و با تأمین بخشهایی از درآمد
پادشاهی،جایگاهاجتماعیخودراارتقابخشیدهبودند.اینبازرگانان
در محالت مختلف این شهر خانههای زیبا با فضاهای شکیل
برای پذیرایی از همکاران و مراجین خود جهت تجارت احداث
نمودند .حضور این طیف متمول در محلههای شهر اصفهان،
بر سازمان فضایی ،شبکههای ارتباطی و سیستمهای تأسیسات
شهری تأثیر مستقیم داشته و نوعی سازمان اجتماعی مبتنی بر
فعالیتهای اقتصادی و معیشتی را معرفی مینماید که تجار در
آن نقش اساسی داشتهاند (رجایی  .)1385یکی از تفاوتهای
فرمی این گونه با سایر خانهها جهتگیری اصلی خانه است .غالب ًا
در خانههای تجار مخصوص ًا تجار محلهی جلفا به خاطر پذيرايي
از بازرگانان و تجار ديگر كشورها در فصل تجارت آن روزگار

نمودار  .2تقسیمبندی خانههای تاریخی صفوی و قاجار اصفهان با عملکرد فراتر از مسکن (مأخذ :نگارندگان)

گونهشناسی فرمی و عملکردی خانههای تاریخی مشاهیر
مذهبی و فرهنگی

خصوصیت دینباروری مردم ایران و قدرت علما و روحانیون که از
تعلیمات تشیع و قداست بخشی به روحانیت نشأت گرفته؛ باعث
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(بهار و تابستان) ،شاخصترين جبهه در بخش جنوبي (نَسرد)
ساخته شدهاست .اين در حاليست كه جبههی غالب اقليمي در
شهر اصفهان ،بخش شمالی است .در خانههاي متعلق به مالكان
و اربابان نیز ،حياطهاي بيروني بزرگي براي مراجعه و پذيرش
رعيتهاي از ده و انبارها و طويلههاي بزرگي براي ذخيره كردن
سهم اربابي وجود دارد .معمو ًال اين حياطهاي بيروني آراستگي و
شكوه بيرونيهاي خانههاي روحانيون و تجار را ندارند (به علت
تفاوت مراجعان) .خانهی اديب برومند 12گز ،از نمونه خانههاي
اربابي ميباشد كه رعايا براي حسابرسي و پرداخت سهم اربابي در

آن حاضر ميشدند .در اين خانه انبارهاي بزرگي ساخته شده است
( ِچلِه خانه) كه به نگهداري غالت (گندم و جو) اختصاص دارد.
همچنين طويلههاي بزرگي براي نگهداري حيوانات رعايا و يا سهم
اربابي وجود دارد ( جدول( )4قاسمی سیچانی .)1394
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تصویر  .1سیمای بیرونی در خانهی تاریخی مشکی (مأخذ :نگارندگان)

تصویر  .2سیمای بیرونی در خانهی تاریخی مشروطیت (مأخذ :نصرآبادی )1394

نمونهی دیگر از این گونه بناها در شهر اصفهان ،خانهی
آیتاهلل نوراهلل نجفی است .این بنا علیرغم ارزشهای
معماری آن ،به دلیل رخداد وقایع مهم تاریخی در ارتباط
با انقالب مشروطه که بر سرنوشت سیاسی کشور بسیار
تأثیرگذار بوده؛ دارای ارزشهای فرهنگی -اجتماعی
میباشد؛ که آنرا ارزشمندتر ساخته است .نخستین نشست
مشروطیت اصفهان در خانه آقا نجفی برگزار شد .در
این جلسه «عماید و بزرگان هر صنف ،از علمای اعالم
و اعیان عظام و تجار گرام و سایر اصناف دعوت شده،
جشن مجلس شورای ملی را منعقد نمودند (رجایی ،1385

 .)103همچنین یکی از مهمترین انجمنهای اصفهان
«انجمن اتحاد یا اتحادیه علما» بود که با حضور  22نفر
از بزرگترین علمای اصفهان از جمله آقا نجفی ،حاج آقا
نوراهلل ،حاج میرزا ابواقاسم زنجانی ،آمیرزا محمد علی
کلباسی ،مالعبدالکریم جزی و ...در سال 1907م شکل
گرفت (همان ( )142روزنامه انجمن مقدس ملی اصفهان،
سال اول ،شماره  5 ،3ذیالحجه  .)1324این روحانیون
از همان ابتدا تصمیم گرفتند جلسات انجمن را در خانهی
اعضا و به شکل گردشی برگزار کنند (همان .)142
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شده مردم که در دوران حکومت صفویه و قاجار ،اکثر آنان
شیعهمذهب هستند؛ در تمامی مسائل از روحانیت پیروی کنند
(عمید زنجانی  .)86 ،1381وابسته نبودن روحانیت به طبقهی
حاکم و حضور آنان در میان تمام گروههای مردم ،از عوامل
مهمی است که باعث میشود خانههای روحانیون برجسته در
آن زمان به نهادهایی برای حمایت از مردم و ترویج فعالیتهای
فرهنگی و مذهبی در جامعه تبدیل گردد .گاسپاردروویل افسر
فرانسوی -که در پانزدهمین سال سلطنت فتحعلی شاه قاجار در
ایران حضور داشته است -دربارهی موقعیت اجتماعی روحانیون
در ایران مینویسد« :روحانیون در ایران درجات و مقامات مختلفی
دارند .در راس آنها شیخ االسالم -که پیشوای مذهبی کلیهی
مسلمانان شیعه میباشد -قرار دارد .آنها در شهرهایی که مرکز
حکومت است مستقر میشوند و در حوزهی حکمرانی نسبت به
کلیهی اموری که در حیطهی صالحیت شیخاالسالم است؛
قضاوت میکنند» (دروویل  .)127 ،1367خاندان شیخاالسالم

اصفهان در محلهی سینهپایینی ساکن بودهاند .این بنا یکی از
خانههای مشاهیر اصفهان است که عملکرد و فرم آن تحت تأثیر
فعالیتهای مالک قرار گرفته است .همچنین در خانهی روحانيون
معمو ًال محلي براي پذيرايي از مردم و پرسش مسائل شرعي
وجود داشت كه باعث شده در خانههاي آنان بيرونيهاي شاخص
پديد آيد (مانند خانه مشکی 4و خانه مشروطیت( )5تصویر  1و .)2
در این خانهها به دلیل حضور زنان نامحرم برای پرسش مسائل
شرعی از روحانی ،در راستای رعایت مسائل شرعی و اصل
محرمیت مانع بصری میان زنان نامحرم و روحانی پیشبینی
شدهاست .بدین صورت که ارسی دیگری در محل تالقی شاه
نشین و تاالر قرار دارد که جداکنندهی حریم زنان از مردان است
(مانند خانهی آیتاهلل میرزاعلیفانی) (قاسمی سیچانی .)1394
در حیاط بیرونی خانه میرزا احمد مالباشی 6فضای مستقلی به
دفترکار روحانی اختصاص داشته است (جدول .)2
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جدول  .2تحلیل عملکرد در فضاهای خانهی شیخاالسالم

نام خانهی
تاریخی

عملکرد
خاص خانه

نهاد
مذهبی-
خانهی شیخ
فرهنگی
7
االسالم
(خانهتکیه)

خانهی
آیتاهلل
8
عالمه فانی

نهاد
مذهبی-
فرهنگی

خانهی
میرزا احمد
مالباشی

نهاد
مذهبی-
فرهنگی

تناسبات و فرم فضا با عملکرد
خاص

پالن خانه و موقعیت فضای خانه
با عملکرد خاص و چندگانه

فرم ایوان به صورت
نیمهچلیپایی از ترکیب دو
مستطیل که طول مستطیل
بزرگتر در حدود  13متر است.

تصاویر و توضیحات

از دالیل وجود چنان ایوان وسیع
که در سایر خانههای صفوی وقاجار اصفهان تاکنون نمونهای مشابه
فرم و تناسبات آن یافت نشده است-
کارکرد فرامسکونی فضا بوده است.

فرم فضا به صورت مستطیل که
نسبت طول به عرض آن  5به
 4است و در قسمت شاهنشین
تاالر به وسیله در ارسی مجزا از
سایر بخشهای تاالر جدا شده
است.

از دالیل پیشبینی چنین فضایی
در قسمت شاهنشین تاالر با داشتن
حریم کام ً
ال مشخص ،فعالیتهای
مذهبی مالک و مراجعین خاص این
خانه بوده است.
1

3

 .1حیاط بیرونی
 .2اتاق کار
 .3ورودی مستقل بیرونی

در جبههی غربی حیاط بیرونی
فضای مستقلی به اتاق کار مالک و
پذیرش مراجعین اختصاص داشته
است.
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اتاق کار به فرم مستطیل و
نسبت طول به عرض آن  5به
 3است.

2
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گونهشناسی فرمی و عملکردی خانههای تاریخی
مشاهیر سیاسی (ماموران حکومت)

در خانههاي عاملين اصلي حكومت در منطقه اصفهان
چون واليان و سرداران جنگ ،حياطي به عنوان ديوانخانه
وجود دارد (مجموعهی خانخوراسگان ،9مجموعهی
سرتيپ سدهي .)10حياط ديوانخانه از لحاظ معماري بسيار
شاخص و مزين و در واقع محل مالقاتهاي اداري والي
و نمايندهی حكومت با مردم است .تا آغاز دورهی معاصر
و شكلگيري نهادهاي اداري در ايران (از زمان مشروطه
با ساخت مجلس ملي و سپس در دورهی پهلوي اول با
ساخت وزارتخانهها و ادارات گوناگون) كارهاي حكومتي
در حياط ديوانخانه (بخشي از خانهی مأموران حکومت)
صورت ميپذيرفت .همچنین در مجموعه هفت دستگاه
سرتيپ سدهي خميني شهر ،متناسب با شغل مالک
(سردار سپاه ظلالسلطان ،حاکم اصفهان) حياطي بزرگ

براي تمرين سواركاري با اسب ساخته شده است (قاسمی
سیچانی  .)1394گاسپار دروویل سیمای دیوانخانه را این
گونه توصیف میکند« :خانه دارای اتاقهای متعدد است.
تاالر وسیعی که به دیوانخانه معروف است در میان اتاقها
قرار دارد .در دیوان خانه ،اشخاص سرشناس هر روز پیش
از ظهر اطرافیان خود را به حضور میپذیرند .دیوان خانه
همیشه بین یک حیاط و یک باغ و غالب ًا بین دو باغ قرار
دارد .در هر دو سمت پنجرههای بزرگی که بلندی آن به
سقف میرسد وجود دارد که هنرمندانه از قطعات کوچک
چوب با اشکال تزئینی ساخته شدهاست» (گاسپار دروویل
 .)73 ،1367خانهی برخی دیگر نیز مانند مجموعهی
خانخوراسگان که متعلق به حاکم قدرتمند خوراسگان به
نام باقرخان خوراسگانی بوده؛ به عناصر دفاعی (برج) مجهز
بوده است (جدول .)3

جدول  .3تحلیل عملکرد دفاعی در خانههای حسینی و نهنگی (مأخذ :نگارندگان)

نام خانهی
تاریخی

خانهی حسینی
در مجموعهی
خانخوراسگان

مالک خانه
خاندان
باقرخان
خوراسگانی
(حاکم
خوراسگان)

عملکرد

خاص خانه

نهاد سیاسی

وجود برج در گوشهی این خانهها
یکی از عناصر معماری خاصی
میباشد که بیانگر عملکردی فراتر از
مفهوم مسکن در این خانه است.

خاندان نهنگی
(والی منطقه)
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خانهی
نهنگی11

پالن خانه و موقعیت فضای خانه با عملکرد
خاص و چندگانه

تصاویر و توضیحات
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خانههای تاریخی مشاهیر اقتصادی (تجار برجسته و
صاحب نفوذ)

بازرگانان اصفهان در دوران قاجار و صفوی ارتباط میان مردم
و حاکمیت را سامان میبخشیدند و با تأمین بخشهایی از
درآمد پادشاهی ،جایگاه اجتماعی خود را ارتقا بخشیده بودند.
این بازرگانان در محالت مختلف این شهر خانههای زیبا با
فضاهای شکیل برای پذیرایی از همکاران و مراجین خود
جهت تجارت احداث نمودند .حضور این طیف متمول در
محلههای شهر اصفهان ،بر سازمان فضایی ،شبکههای
ارتباطی و سیستمهای تأسیسات شهری تأثیر مستقیم داشته
و نوعی سازمان اجتماعی مبتنی بر فعالیتهای اقتصادی و
معیشتی را معرفی مینماید که تجار در آن نقش اساسی
داشتهاند (رجایی  .)1385یکی از تفاوتهای فرمی این
گونه با سایر خانهها جهتگیری اصلی خانه است .غالب ًا در
خانههای تجار مخصوص ًا تجار محلهی جلفا به خاطر پذيرايي

83

از بازرگانان و تجار ديگر كشورها در فصل تجارت آن روزگار
(بهار و تابستان) ،شاخصترين جبهه در بخش جنوبي (نَسرد)
ساخته شدهاست .اين در حاليست كه جبههی غالب اقليمي
در شهر اصفهان ،بخش شمالی است .در خانههاي متعلق
به مالكان و اربابان نیز ،حياطهاي بيروني بزرگي براي
مراجعه و پذيرش رعيتهاي از ده و انبارها و طويلههاي
بزرگي براي ذخيره كردن سهم اربابي وجود دارد .معمو ًال اين
حياطهاي بيروني آراستگي و شكوه بيرونيهاي خانههاي
روحانيون و تجار را ندارند (به علت تفاوت مراجعان) .خانهی
اديب برومند 12گز ،از نمونه خانههاي اربابي ميباشد كه
رعايا براي حسابرسي و پرداخت سهم اربابي در آن حاضر
ميشدند .در اين خانه انبارهاي بزرگي ساخته شده است ( ِچلِه
خانه) كه به نگهداري غالت (گندم و جو) اختصاص دارد.
همچنين طويلههاي بزرگي براي نگهداري حيوانات رعايا و
يا سهم اربابي وجود دارد ( جدول( )4قاسمی سیچانی .)1394

جدول  .4تحلیل عملکرد در فضاهای خانه خواجه هوسپ (مأخذ :نگارندگان)

نام خانه
تاریخی

مالک خانه

عملکرد خاص
خانه

خانهی خواجه
13
هوسپ

خواجه هوسپ
تاجر برجسته جلفا
اصفهان

نهاد اقتصادی

پالن خانه و موقعیت فضای خانه با
عملکرد خاص و چندگانه

شکلگیری انبار بزرگ کاال ،در
کنار ورودی متناسب با شغل
خواجه هوسپ

اشاره نمود .این انجمن به صورت رابط میان انجمنهای اصفهان
و مراکز قدرت پایتخت مانند مجلس و وزارتخانهها و حتی دربار
عمل میکند .یحیی دولتآبادی ادعا دارد که مؤسس انجمن وی
بوده و در خانهی او نیز پایه گرفته است« .در این ایام انجمنی به
نام انجمن اصفهان در خانهی نگارنده تأسیس میشود و عموم
اصفهانیان مقیم تهران ،که جمعیت بسیار هستند؛ مخصوص ًا از
تجار و کسبه به عضویت این انجمن خوانده میشوند» (همان،
( )147دولتآبادی  ،1371ج.)217 ،2
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تجارنیز مانند روحانیون دارای انجمنهای فعالی بودهاند .در
انجمن تجار مجموع ًا  12نفر از تجار بزرگ شهر اصفهان عضو
بودند .از آن میان میتوان به حاج محمد ابراهیم ملک التجار،
حاج محمد حسین کازرونی ،سید محمد علی جناب ،حاجی میرزا
محمود ،حاجی سید حسن بنکدار ،حبیباهلل امینالتجار اشاره
نمود .جلسات انجمن در خانهی اعضا برگزار میشد (جدول
( )5رجایی  .)142 ،1385همچنین از میان انجمنهای مردمی
مربوط به اصفهان باید به انجمن اصفهانیهای مقیم پایتخت نیز

مسیر ورودی خانه
انبارخانه

توضیحات
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جدول  .5معرفی برخی تجار معروف اصفهان به همراه خانههای تاریخی مربوط به آنها (مأخذ :نگارندگان)

نام تاجر سرشناس

مذهب

نام خانهی تاریخی وابسته به وی

حاج سید حسن بنکدار

مسلمان

خانهی تاریخی بنکدار

سید محمدعلی جناب

مسلمان

خانهی تاریخی جناب

حبیباله امینالتجار

مسلمان

خانهی تاریخی امین

تصویر خانهی تاریخی وابسته به وی

14

15

گونهشناسی فرمی و عملکردی خانهکارگاه تولیدی
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در خانهکارگاههایی که خانه بستر تولیدات سنتی در ارتباط با
شغل مالک بوده ،افزایش فضاهایی با کارکرد خاص و متفاوت
با اندام-های خانههای دیگر انجام شده که معمو ًال این فضاها
در یکی از گوشههای خانه شکل گرفته و دارای ورودی مستقل
بوده است .البته دربارهی این گونهها فرضیهی دیگری نیز
مطرح است که بخشی از اندامهای خانه مانند انبار ،بهاربند و
زیرزمین به شغل مالک خانه ،مث ً
ال گالبگیری اختصاص داده
شده است .در گوشهی شمالغربی خانهی تاریخی بهشتیان16
دستگاه تلئه سرکه وجود داشته است .طبق سند تاریخی،17
این خانه به صورت پیوسته در چهار نسل در مالکیت خانواده
بهشتیان بوده است .آنها دورهی قاجار دارای شهرت عصار بودهاند
و این دستگاه نیز ابداع محمد حسن عصار پدر بزرگ بهشتیان
بوده که در نوع خود بینظیر است .بخشی از اعتبار این خانهی
تاریخی متعلق به ارزشهای ناملموس و دانشهای سنتی در
تولید سرکه میباشد .این خانه یکی از معدود خانهکارگاههای
تولیدی اصفهان میباشد که در حال حاضر از گزند تخریب و

ویرانی در امان مانده است (حریری  .)37-36 ،1393مرحوم
بهشتیان در نامهای به سازمان حفاظت از آثار ملی ،دربارهی
ویژگیهای دستگاه سرکهگیری سنتی مینویسد« :باز هم
منظور از ثبت این خانه عصارخانه کوچکی است بنام دستگاه
سرکه و یا تلئه سرکه و خمرههای مربوط به آن که این دستگاه
فشار از ابتکارات محمدحسن پدر بزرگ اینجانب بوده و بعداً
دیگران هم از آن تقلید نموده و دستگاههایی مانند آن ساخته
شده اما با نهایت تأسف تا آنجا که اطالع دارم پنج دستگاه
آنها را یکی بعد از دیگری در این سالهای اخیر خراب کرده
و از بین بردهاند و ماشینی برای این شغل بوجود آمده و این
کار هم غرب زده شده و اکنون شاید منحصراً همین دستگاه
باقی است و حقیر بسیار عالقهمند هستم که این یادگار باقی
بماند و آرزومندم که فرزندان بنده و اعقاب آنها در ضمن حفظ
این خانه ،این دستگاه را با تمام وسایل هم-چنان حفظ کنند و
موجباب خرابی آنرا فراهم ننمایند» (تصویر .)3
احتما ًال فزونی احتیاجات به سرکه و سایر محصوالت حاصله از
آن مانند انواع ترشیجات ،شیره سرکه و ...در آن مقطع زمانی
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باعث گشته پدربزرگ مرحوم بهشتیان -که در سند تاریخی
با لقب محمد حسن عصار معرفی شده -به ابداع این دستگاه
اقدام نماید .همچنین در نزدیکی این خانه ،بازاری به نام علی
سرکه و چند عصارخانه بزرگ مانند عصارخانه درب زنجیر و
عصارخانه منسوب به شیخ بهایی دائر بوده است (شفقی ،1381
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 .)68وجود بازاری با این نام بیانگر کاربرد بیشینهی این ماده در
زندگی گذشتگان میباشد .شاردن مینویسد «در سر سفرهی
ایرانیان فلفل ،نمک ،روغن و سرکه همواره هست» (یغمایی
.)821 ،1374

قرقره

تیر
غول

پاچال

سنگ
تصویر  .3معرفی اجزای دستگاه تلئه سرکه در خانهی بهشتیان
(مأخذ :نگارندگان)

خانههای ارامنه نیز با کاشت درخت انگور در حیاط دارای گونهی
خاصی از عناصر فضای باز به نام تاکستان بودهاند .به دلیل نوع
اعتقادات ارامنه تولید شراب در بین آنها رایج بوده است (قاسمی
سیچانی .)1394 ،یکی از عناصری که تنها در خانههای ارامنه
موجودبوده؛چرخشتاست.درجبههیشمالیخانهیمارتاپیترز18
و جبههی جنوبی خانهی سوکیاس 19این فضا مشاهده میشود.
در بخش شمالی خانهی مارتاپیترز زیرزمینی قرار دارد که در سقف
این فضا دریچهای با دری چوبی به اتاق باالیی تعبیه شده که
کاراپتیان آن را نورگیر زیرزمین دانسته است (کاراپتیان.)259،1385
در صورتی که اینها بخشهای باقیماندهی چرخشت هستند که

تصویر  .4تصاویر قدیمی از فضای کارگاهی خانهی بهشتیان
(مأخذ :آرشیو سازمان میراث فرهنگی اصفهان)

برای ساخت شراب به کار میرفته و دریچهای برای ریختن انگور
در فضای حوض مانند در درون زیرزمین است .گویا وجود چرخشت
در خانههای جلفا معمول بوده است (درهوهانیان .)613 ،1379
نگهداری محصول به دست آمده نیز در زیرزمینهای کوچکی
بوده که بر اساس مطالعات میدانی این نوع زیرزمین در خانههای
مارتاپیترز ،سوکیاس ،ست مایل ،20سیمون 21موجود بوده است.
در برخی نمونهها فضاهایی برای تولید قالی و منسوجات دیگر
وجود داشته است .دارقالیو دستگاههای تولید منسوجات سنتی
مانند دستگاه شعربافی نیز در آن فضاها پیشبینی شده است (مانند
خانهی میرزا علی فانی( )22جدول.)6

جدول .6تحلیل فضایی برخی از خانه کارگاههای تولیدی اصفهان (مأخذ :نگارندگان)

خانهی بهشتیان

عصاری :تولید سرکه به شیوهی سنتی

خانهی امانی

شعربافی :تولید پارچه
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نام خانه

نوع کارگاه

موقعیت فضای کارگاه در پالن
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گونهشناسی فرمی و عملکردی خانهکارگاه
غیرتولیدی

برخی خانهکارگاهها محصولی تولیدی نداشته؛ بلکه
فعالیتهای آموزشی ،اداری و ...مالک در خانه انجام
میشدهاست .مانند خانهی احمدزاده 23که نوع فعالیت
مالک بر فرم خانه نیز اثرگذار بوده است .در این خانه
به خاطر نوع شغل اصلي صاحب خانه -که دعانويسی و
منجمی است -و اعتقاد به اينكه چشم زخم و اشعهی بد
كيهاني نميتواند در عمق زمين بر ساكنان تأثيربگذارد؛
برخالف ديگر خانههاي اصفهان حياط اين خانه در عمق
زمين ساخته شده است (قاسمی سیچانی  .)1394همچنین
در خانهی برخی از مأموران حکومت فضاهایی به عنوان

زندان وجود داشته است .شاردن در اینباره مینویسد« :در
کوچهی شمس زمین عالم -که نام یکی از توانگرترین
مردم این بخش (محله دردشت) میباشد -خانه گزمه
(میرشب) و زندان اوست؛ زیرا در ایران این شخص به
هنگام شب حاکم شهر است و رتق و فتق امور در این موقع
با اوست» (شاردن  .)116-115 ،1379پارهای دیگر از
خانهها مانند خانهی قدسیه 24و خانهی مدرس 25کارکرد
آموزشی داشتهاند و به عنوان خانهمدرسه (مکتبخانه) نیز
ایفای نقش میکردند .در بخشی از بیرونی خانه مدرس،
حجرههایی برای آموزش طالب پیشبینی شده است
(جدول .)7

جدول  .7تحلیل فضایی برخی از خانهکارگاههای غیرتولیدی اصفهان (مأخذ :نگارندگان)

نام خانه

نوع فعالیت

خانهی
احمدزاده

منجمی و دعانویسی

خانهی مدرس

کاربری آموزشی:
خانه مدرسه

در تحقیق حاضر سعی بر این بود که به روشی برای گونهشناسی
خانههای تاریخی براساس عملکرد فرامسکونی دسترسی یافت و
تأثیر شغل و فعالیتهای مالک را در فضاهای معماری خانههای
تاریخی اصفهان تحلیل نمود .طی بازدیدهای میدانی ،بررسی پرونده
ثبتی ،مالکیت و جریان زندگی در نمونههایی از خانههای تاریخی
مشخص شد که برخی از خانههای تاریخی استان اصفهان دارای

عملکردی فراتر از نقش مسکن بودهاند .الگوی کار در خانه بر فرم
و اجزا و عناصر برخی از نمونههای بررسی شده تأثیرگذار و به دلیل
رعایت اصل محرمیت در بعضی از خانههایی که عملکرد فرامسکونی
داشتهاند برای مراجعان خاص ورودی مستقلی تعریف شده بود .این
گونه خانهها را بر طبق جریان زندگی و فعالیتهای مالک خانه به دو
دستهی عمدهی خانههای مشاهیر و خانهکارگاههای اصفهان میتوان
تقسیم نمود .خانههای مشاهیر بر حسب نوع فعالیتهای مالک خانه
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نتیجهگیری

موقعیت فضای کارگاه در پالن

تصویر فضا
با عملکرد خاص
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به سه دستهی خانههای مشاهیر مذهبی -فرهنگی ،سیاسی و
اقتصادی تقسیم گردید .خانهکارگاهها نیز بر حسب اینکه محصولی
در آنها تولید میشود و یا خیر؛ به دو دستهی خانهکارگاههای تولیدی
و غیرتولیدی تقسیم شدند .فعالیتهای مالک در برخی خانهها باعث
ایجاد فضاهایی مخصوص انجام کار در خانه بوده است .در بعضی
خانههای مشاهیر فرهنگی و مذهبی ،غالب ًا بیرونیهای شاخص و
وجود فضای مستقل در این بخش برای حضور مراجعین و ایجاد
فضایی مجزا برای حضور زنان و بیان پرسشهای شرعی پیشبینی
شده است .در نمونههایی از خانههای تاریخی مشاهیر سیاسی ساخت
برج و بارو برای نگهبانی و ایجاد فضای دیوانخانه مشاهده شد.
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بعضی از خانههای مشاهیر اقتصادی نیز با ایجاد انبارها و فضاهای
نگهداری کاال ،ساخت جبههی اصلی در بخش جنوب -به این دلیل
که فصل اصلی تجارت تابستان و بهار بوده است -بهرهگیری از
تزئینات و مبلمان خاص و فاخرمانند مبلمان تاشو متصل به دیوار،
الگوی کار در معماری خانه تأثیرگذار بوده است.
در ادامهی این بحث با شناخت حاصل شده از عملکرد فرا مسکونی
و ارزشهای ناملموس حاصل از ارتباط فضای کار و خانه ،میتوان
به الگویی برای تبیین طرحهای باززنده سازی براساس احیای روح
فضا و مکان پرداخت.
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پینوشت
 .1خانهی امین در محله پشت بارو و در خیابان عبدالرزاق واقع شده است.
 .2خانهی وثیق انصاری در محله گلبهار و در خیابان هاتف واقع شده است.
 .3خانهی هدایی در محله چهار سوق و درخیابان آیت اهلل کاشانی واقع شده است.
 .4خانهی میرزا شفیع مشکی در محلهی سینه پایینی و در خیابان عبدالرزاق واقع شده است.
 .5خانهی مشروطیت (آقا نوراهلل نجفی) در محلهی حسن آباد و در خیابان نشاط واقع شده است.
 .6خانهی مالباشی در خیابان ملک ،کوچهی پشت بارو واقع شده؛ میرزا احمد مالباشی مالک خانه ،فاضل و عالم فقیه بوده و در اصفهان مصدر
امور شرعی را داشته است (رجایی.)143 ،1383
 .7خانهی شیخ االسالم در محلهی سینه پایینی و در خیابان عبدالرزاق واقع شده است.
 .8خانهی آیت اهلل عالمه فانی در محلهی جوباره و در خیابان کمال واقع شده است.
 .9مجموعهی خان خوراسگان ،متشکل از چند باب خانه ،یک باغ و اندام هایی مانند انبار ،گاورو ،اسطبل و کارگاه قالیبافی است.
 .10خانهی سرتیپ سدهی در خمینی شهر ،محله الدره فروشان ،بلوار توحید واقع شده است.
 .11خانهی نهنگی در شهر تودشک واقع شده است.
 .12خانهی ادیب برومند در گز ،کوی محله نو ،خیابان سپاه واقع شده است.
 .13خانه خواجه هوسپ در محله جلفا ،کوچه کلیسا وانک واقع شده است.
 .14خانهی بنکدار در محلهی پشت بارو و در خیابان چهارباغ پایین واقع شده است.
 .15خانهی جناب در محلهی سینه پایینی و در خیابان عبدالرزاق واقع شده است.
 .16خانهی بهشتیان در محلهی جماله و در خیابان ابن سینا واقع شده است.
 .17در سند خانه برخی از اجزای آن ذکر شده ولی به وجود فضای سرکهگیری سنتی اشاره نشده است .البته با آوردن عبارت «سایر مضافات
و متعلقات» به بیان تمام عناصر خانه نپرداخته است .در معرفی افرادی که معامله بین آنها صورت گرفته است ،نامهای محمد حسن عصار،
ابوالقاسم عصار و محمد حسین عصار ذکر شده؛ محمد حسن عصار پدر ابوالقاسم و محمد حسین عصار و دو نامبرده اخیر با یکدیگر برادر
هستند .لقب عصار به عنوان نام خانوادگی بیانگر این است که حرفهی خانوادگی آنها عصار میباشد.
 .18خانهی مارتاپیترز در محلهی جلفا و در خیابان حکیم نظامی واقع شده است.
 .19خانهی سوکیاس در محلهی جلفا و در خیابان حکیم نظامی ،کوچهی سنگتراشها واقع شده است.
 .20خانهی ست مایل در محلهی جلفا و در خیابان حکیم نظامی واقع شده است.
 .21خانهی سیمون در محلهی جلفا و در خیابان نظر ،خیابان کلیسای وانک واقع شده است.
 .22خانهی میرزا علی فانی در خیابان عبدالرزاق ،کوچهی حاج محمد جعفر ،پالک پنجم واقع شده است.
 .23خانهی احمدزاده در محلهی جوباره اصفهان واقع شده است.
 .24خانهی قدسیه در محلهی دردشت و در خیابان ابن سینا واقع شده است.
 .25خانهی مدرس در شهرستان شهرضا و روستای اسفه واقع شده است.
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Abstract
According to the lifestyle, house can be the ground for extensive activities based on employment,
cultural, social opportunities for residents. In accordance with needs and activities of human as
a space user, Historical houses are built associated with the natural environment. Recognition
and protection of values Respect national identity, and Understanding their performance and
social role is a basis for understanding and explaining the management system of protecting these
valuable elements inhistorical context of Isfahan. Life in some Historical houses is associated with
the owner occupation; thus, a space is predicted for working at home. Working pattern at home
creates spaces for the profession of the owner, and in some cases, makes some of the spaces multifunctional. Such houses can be classified as historic house workshops. In addition, some historic
houses were Occupied by people who were too influential in the social-political conditions of their
era; and some of the Important events have been occurred in these house. Despite having historical
and architectural value, these Houses can be categorized as an example of the houses of celebrities
In Isfahan.
Thisstudy Aims to find out the reason of the House workshop s’ architectural style in the historical
context of Isfahan and analyze the space and organization of house workshops in order to understand
the presence of work space in the main body of the building. The main objectives to answer the
key question will be as follows: Analyzing the residential architecture stance in cultural, political,
social and economic evolution in Safavid and Qajar eras in Isfahan so that we can understand the
typology of historical houses in this city based on the performance and provide a comprehensive
category for the historical houses with performance beyond the housing. This is a descriptiveanalytical study develope and usie field observation, literature review and gathered information
through interviews with a number of residents of historical houses in Isfahan. The findings were
analyzed by a qualitative method through comparing and interpreting.
Based on the methodology, first, the economic and social conditions of Isfahan in Qajar and Safavid
periods were briefly expressed. Then, considering the various functions of houses due to prevailing
economic and social conditions at that time, the spaces in the body of the house with multiple
functions or specific function beyond the space in residential architecture of these historical periods
in Isfahan were analyzed; based on specific objectives and questions of the research, historical
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houses with multiple functions in Isfahan were classified,These houses weredivided into two general
categories: 1. Houses that are influenced by other functions and have changes in the form and space; 2.
Houses that are not affected by other functions; and no changes have been occurred in the form and body
of the house. Then, trying to identify the cause of the multiple roles in the function of houses, the study
achieved another category in which the multi-functional historical houses of Isfahan are divided into two
classes of celebrities’ houses and workshop houses. Based on the owner’s professional field, celebrities’
houses are categorized into three categories of: houses of cultural celebrities, political celebrities, and
economic celebrities. Workshop house is also divided into two categories based on the type of owner’s
occupation: 1. Workshop houses that produce certain products; 2. Non-manufacturing workshop houses
where the owner’s enforcement activities in various fields (educational, administrative, etc.) can be done
at home.
Previously, Zahiri (2014) in his book entitled as «We came, you were not home», based on field
studies, examined the place of some of celebrities’ houses in Tehran such as the houses of Badi›ozaman
Foruzanfar, AbdulHossein Zarrinkoub, Saeed Nafisi, Mohammad Moein, Sadegh Hedayat, Simin
Daneshvar, Nima Youshij, Ahmad, Mehdi Akhavan Sales, Houshang Ebtehaj, Malek al-Sho’ara Bahar,
Hussein Monzavi, Sohrab Sepehri, Mohammad Mossadegh, Mehrdad Avesta, etc. In the introduction
Of the book, He (or she) says that: “Among these 44 houses, about 40 percent are historically registered
and are away from being destroyed by days to some extent. Among the registered ones, 22 percent have
Converted to museums, 58 percent of celebrities’ inheritors have sold the legacy of their father or spouse.
In addition, among houses which are not registeredas historical buildings, more than 65 percent are
destroyed, and there is nothing left but their obscure names»(Zahiri, 2014). The results of this field study
indicate the adverse security conditions of this kind of historical houses in the country. Due to having
a function beyond housing in the historical contexts, by planning and performing renovation projects,
these houses can become economic and cultural institutions in the historical contexts like before. So far,
no typology and renovation management system determination of the house workshops and celebrities’
houses have been conducted in the historical context of Isfahan. This research demonstrates that we
can present a classification and typology based on specific function in the historical houses with roles
beyond housing. Also, we can determine the impact of the relationship between work space and house
in the form and structure of the building. Also, in this discussion, through the knowledge gained from
the ultra-residential function and intangible values of the relationship between work space and house,
we can provide a pattern to explain the renovation projects based on space and spirit revival.

Keywords: historical houses of Isfahan, work at home, celebrities’ houses, house workshop.
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