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چکیده
در خلق و تداوم حیات میراث مسکونی اصفهان، وجوه کالبدی و کارکردی متعدد اثرگذار بوده است. لذا 
شناخت این وجوه در حفاظت این آثار امری مهم و ضروری می نماید. این خانه ها علی رغم ارزش های 
زندگی،  شیوۀ  تغییر  قانونی،  و  حقوقی  مشکالت  زیاد،  وسعت  خاطر  به  فراوان،  فرهنگی  و  تاریخی 
هزینه های زیاد مرمت، ناتوانی مالکان در نگهداری، و... به سرعت در حال تخریب هستند. برخی از 
از طرف دیگر برخی  به ثبت نرسیده،  آثار ملی  تاکنون در فهرست  خانه های قاجاری شهر اصفهان، 
خانه های ثبت شده به علت فقدان حمایت های قانونی الزم و به علل مختلف در معرض تخریب قرار 
گرفته است. خانۀ بهشتیان یکی از نفایس معماری مسکونی ایرانی است که به رغم ارزش های کالبدی، 
دارای شناسه های فراکالبدی بی نظیری بوده است. این پژوهش در پی پاسخگویی به چگونگی ساختار 
کالبد و کارکرد خانۀ بهشتیان به منظور مستندسازی بنا به عنوان نمونه ای ارزشمند از میراث مسکونی 
قرار خواهد  این  به  به پرسش کلیدی  پاسخ گویی  اهداف اصلی در راستای  بوده است.  شهر اصفهان 
بود که با تحلیل ویژگی های کالبدی و کارکردی خانۀ بهشتیان بتوان به مستندسازی علمی این بنا 
در راستای ارائه طرح های حفاظت و احیا پرداخت. این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی و با هدف 
توسعه ای و با بهره گیری از اسناد کتابخانه ای و مطالعات میدانی و مصاحبه انجام شده و یافته ها طبق 
روشی کیفی و از طریق مقایسه و تفسیر، تحلیل شده اند. نتیجۀ پژوهش بیانگر آشکار شدن ارزش های 
تاریخی هم دوره  با برخی خانه های  تاریخی و در مقایسه  اسناد  با مطالعۀ  کالبدی و کارکردی خانه 
آن در بافت تاریخی اصفهان بوده است. به خاطر ویژگی هایی همچون تلفیق فضای کارگاه با معماری 
خانه و وقوع رویدادهایی متناسب با فعالیت های فرهنگی آخرین مالک، خانۀ تاریخی بهشتیان در گونۀ 

خانه ـ کارگاه های تاریخی و خانۀ مشاهیر اصفهان قابل بازشناسی است. 

واژه  های کلیدی 
اصفهان، خانۀ تاریخی بهشتیان، مستندسازی، وجوه کالبدی، وجوه کارکردی.
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مقدمه
معماری مسکونی از پیشینۀ طوالنی برخوردار بوده و با شیوۀ 
زندگی مردم پیوندی نزدیک داشته است. خانه های تاریخی 
اصفهان با وجود ارزش های فراوان هنر معماری، بازتاب دهندۀ 
هویت ایرانی ـ اسالمی هستند و از سرمایه های ناب فرهنگی 
شهر اصفهان به حساب می آید. امروزه بسیاری از خانه های 
ارزشمند تاریخی، عملکرد خود را در مقام نقاط اصلِی محالت 
این  اند.  رسیده  ویرانی  و  زوال  به  و  داده  دست  از  تاریخی 
خانه های  فراوان  ارزش های  شناخت  با  که  است  حالی  در 
تاریخی که تجلی همزیستی اقلیم و فرهنگ هستند، می توان 
گامی مهم در مسیر ارائه طرح های احیا و باززنده سازی این 
توسعۀ  زمینۀ  در  متصور  چشم اندازهای  به  و  برداشت  ابنیه 
گردشگری شهر اصفهان رونق بخشید. خانۀ تاریخی بهشتیان 
ارزشمندی نظیر  تاریخی  بناهای  در محلۀ جماله و نزدیکی 
حمام شیخ بهایی قرار گرفته است. بخشی از اعتبار این خانۀ 
تاریخی خاسته از ارزش های ناملموس و دانش سنتی تولید 
سرکه در فضای کارگاهی هم پیوند با معماری خانه است. این 
بنا یکی از معدود خانه ـ کارگاه های تولیدی اصفهان است که 
در حال حاضر از گزند تخریب و ویرانی در امان مانده است. 
اصفهان شناسان  از  یکی  زندگی  محل  خانه  این  همچنین 
مرحوم  اصفهان،  فرهنگی  میراث  بی بدیل  حامی  و  بزرگ 
عباس بهشتیان بوده است که به واسطۀ فعالیت های پژوهشی 
اصفهان،  فرهنگی  میراث  از  حفاظت  حوزۀ  در  وی  گسترده 
بسیاری از فعاالن میراث فرهنگی در سالهای حیات او در این 
خانه جلساِت هم اندیشی فراوانی در راستای صیانت از بناهای 

تاریخی برگزار کرده اند. 
     در حال حاضر وضع حفاظت از خانۀ بهشتیان، به رغم 
عملیات  نیست.  مناسب  فراکالبدی،  و  کالبدی  ارزش های 
بنا  متمادی  سال های  و  شده  رها  ناتمام  صورت  به  مرمت 
متروکه مانده است و سارقان بسیاری از درهای نفیس خانه 
را به غارت برده اند. با توجه به شرایط حفاظتی، مستندسازی 
اقدامات حیاتی به شمار می آید. هدف  از  بنا  علمی و دقیق 
است: چگونه  پرسش  این  به  پاسخ  تحقیق  این  انجام  اصلی 
راستای  در  بهشتیان  خانۀ  علمی  مستندسازی  با  می توان 
القای وجوه کالبدی و کاربردی بنا برای انتقال این میراث به 
آیندگان اقدام نمود؟ روش این پژوهش توصیفی ـ تحلیلی و 
موردپژوهی است و با هدف توسعه ای و با بهره گیری از اسناد، 
تحلیل  نهایت  در  و  انجام شده  و مصاحبه  میدانی  مطالعات 
داده ها بر طبق روش کیفی و از طریق مقایسه و تفسیر بوده 

است. 

پیشینۀ پژوهش
یکی از اولین متون دربارۀ لزوم حفاظت و توجه به خانه های 

نوشتۀ  اصفهان  ملی  آثار  گنجینۀ  از  بخشی  کتاب  اصفهان، 
شده  منتشر  1340ش  دهۀ  در  که  است  بهشتیان  عباس 
است. در دهه 1350ش کاراپتیان با همکاری گالدیری کتاب 
مستندنگاری  موضوع  با  اصفهان  نو  جلفای  ارامنۀ  خانه های 
خانه های جلفا را به زبان ایتالیایی و انگلیسی تألیف می کنند 
که از جملۀ اولین منابع در حوزۀ معماری خانه های اصفهان 
است. همچنین در کتاب های ایران پل فیروزه و اصفهان شهر 
امام جمعه  خانۀ  و  مصورالملکی  حاج  خانۀ  از  تصاویری  نور 
است که  از حدود دهه 1370ش  اصفهان منتشر می شود.  
ایران  معماری  ادبیات  در  ایرانی،  خانۀ  به  پرداختن  و  توجه 
جبل  عبداهلل  پیرنیا،  محمدکریم  از  کتاب هایی  و  مقاالت  با 
کامبیز  و  نوایی  کامبیز  قزلباش،  و  ابوالضیاء  فرهاد  عاملی، 
مجموعه  در  نیز  و  معماریان  غالمحسین  قاسمی،  حاجی 
چشم  به  پررنگ تر  اصفهان(  و  کاشان  )خانه های  گنجنامه 
می خورد. غالباً قدیم ترین توضیحات دربارۀ خانه های تاریخی 
کرد  جستجو  تاریخی  سفرنامه های  در  می توان  را  اصفهان 
گراور  موارد  پاره ای  در  و  نوشتاری  توصیفات  شامل  که 
است. پینون )1392( توضیحات پاره ای از سفرنامه ها دربارۀ 
بخش هایی  در  را  آنها  که  است  آورده  را  اصفهان  خانه های 
و...  خانه،  فضاهای  مصالح،  و  سازه  شهری،  سیمای  چون 
 )1392( سانتلی  و  ریوالت  و  دیبا  است.  کرده  دسته بندی 
طبیعت،  نقش  گونه شناسي،  به  اصفهان  خانه های  کتاب  در 
فضای معماری، سازه، و ... در خانه هاي اصفهان می پردازند. 
همچنین قاسمی سیچانی و معماریان )1389( به گونه شناسی 
خانه های قاجاری اصفهان پرداخته اند. حریری نیز )1393( 
خانۀ  احیای  و  مرمت  طرح  ارشد،  کارشناسی  پایان نامۀ  در 
همکاران  و  سیچانی  قاسمی  است.  داده  ارائه  را  بهشتیان 
)1392( در طرح پژوهشی »مستندسازی خانه های تاریخی 
اصفهان« جلوه هایی ناب از هنر و معماری اسالمی به بررسی 
ویژگی های معماری، سازه و تزیینات خانۀ تاریخی بهشتیان 
خانه های  مقالۀ  در   )1395( حریری  و  پدرام  اند.  پرداخته 
اصفهان  تاریخی  بافت  در  مسکن  از  فراتر  نقشی  با  تاریخی 
به گونه شناسی عملکردی خانه های تاریخی اصفهان پرداخته 
اند. تاکنون به موضوع مستندسازی علمی ارزش های کالبدی 
و فراکالبدی خانۀ بهشتیان پرداخته نشده است. این امر وجه 

نوآورانۀ تحقیق حاضر به شمار می آید.

موقیت خانه در محله
است  بزرگ  دردشت  محلۀ  زیرمجموعۀ  ُکله2  جماله  محلۀ 
محمدجعفر  حاج  بازارچۀ  به  موسوم  بازارچه  سه  دارای  و 
آباده ای، بازارچۀ وزیر، و بازارچۀ دومنار بوده است. در وجه 
تسمیۀ محله گفته شده که چون کدخدای آن مردی با نام 
شده  خوانده  اسم  این  به  بود،  َشل  جمال  یعنی  ُکله  جمال 
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است )رفیعی مهرآبادی، 1352: 205(. در سندهای معامالت 
خانۀ بهشتیان  مربوط به سال های 1249ق و 1281ق، برای 
معرفی موقعیت قرارگیری بنا عبارت »در محلۀ چماقیه2من 
محالت اصفهان قرب حمام شیخ« به کار رفته است. بر طبق 
محالت  جز  محله  این  )1303ش(  جناب  احصائیۀ  صورت 
ناحیۀ 3 آن زمان به شمار آمده و شامل کوچه ها و بازارهای 
ذیل بوده است: کوچۀ حمام شیخ، کوچۀ چشم َکن های حمام 
شیخ، کوچۀ حمام شاه علی، کوچۀ محمدصادق ارباب، کوچۀ 
خیاط ها، کوچۀ حمام باقر، کوچۀ ُسرمه گیرها، کوچۀ مسجد 
نو، بازارچۀ نو عصاری، بازار شال بند، کوچۀ بابا عبداهلل، بازار 

باغ َقلندرها، بازار زواره ای ها، و بازار انصاری ها )جناب، 1393:  
44ـ 63(. همچنین این محله دارای 350 خانۀ مسلمان نشین 
بود )جناب، 1371: 206(. محدودۀ فرضی محله را در انطباق 
چنین  احتمال  به  می توان  اصفهان  شهر  کنونی  وضعیت  با 
به  از شرق  از جنوب به خیابان عبدالرزاق،  توصیف کرد که 
میدان کهنه )امام علی)ع(( و خیابان عالمه مجلسی، از شمال 
به محلۀ درب امام و بخشی از محلۀ دردشت محدود می شود 
)تصویر1( )جناب، 1393: 44(. در مجاورت خانۀ بهشتیان، 
بناهایی تاریخی همچون حمام شیخ بهایی )نوراهلل(، عصارخانۀ 

کوی جماله، و حمام شاه علی واقع شده اند )نقشۀ1(.

توصیف معماری خانه
خانۀ بهشتیان، یکی از شاخص ترین میراث مسکونی اصفهان 
نظام  در  سکونت  و  معیشت  و  کار  فضای  پیوند  لحاظ  از 
خانه،  غربی  شمال  گوشۀ  در  طوری که  به  است.  کالبدی 
امتزاج  در  تنگۀ سرکه  و دستگاه  کارگاه سرکه گیری سنتی 
با فضاهای مسکونی خانه قرار دارد. این بنا به صورت درونگرا 
خانه های  اغلب  مانند  و  شده  سازماندهی  جبهه  چهار  در  و 
اُرسی(،  )اتاق  شاه نشین  تاالر  فضاهای  از  اصفهان  قاجاری 
اتاق های پنج دری، سه دری، دودری و یک دری، اتاق باالخانه، 
مطبخ، حوایج خانه، و انبار در پیرامون حیاط مرکزی تشکیل 
اشکوب )طبقه(  شده است. جبهۀ شمالی و جنوبی در یک 
یافته و جبهۀ  انتظام  و جبهۀ شرقی و غربی در دو اشکوب 
شمالی و غربی دارای زیرزمین است. مصالح اصلی بنا، خشت 
و آجر و مالت گل و گچ و در ازاره ها نیز سنگ و کاشی به کار 
رفته است. عمدۀ تزیینات خانۀ بهشتیان مربوط به هنرهای 

چوبی در در و پنجره هاست )تصویر2 و 3( )نقشۀ 2ـ 8(.

عناصر  و  بهشتیان  خانۀ  موقعیت   .1 نقشۀ 
تفصیلی  طرح  در  پیرامون  شاخص  تاریخی 
 ، نویسندگان  تصویر:  )پرداخت  اصفهان 

.)1394

)پرداخت  پیرامون  دسترسی های  و  بهشتیان  خانۀ  موقعیت  تصویر1. 
کل  نقشه برداری  سازمان  هوایی  عکس  اساس  بر  نویسندگان  تصویر: 

کشور، 1335(.
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 نقشۀ 3. پالن طبقۀ اول خانۀ بهشتیان )ترسیم از: بهنام امامی، 1394(.

1. ورودی
2. هشتی

3. انبار
4. ایوانچه
5. حیاط

6. اتاق سه دری
7. تاالر شاه نشین

8. پنج دری
9. حوایج خانه

10. مطبخ
11. اتاق دودری

12. اتاق یک دری
13. داالن

14. سرویس بهداشتی
15. پستو

16. کارگاه سرکه گیری
17. بهاربند  

18. اتاق باالخانه
19. بالکان

20. بهار خواب
21. زیرزمین.

نقشۀ 2. پالن طبقۀ همکف خانۀ بهشتیان )ترسیم از: بهنام امامی، 1394(. 
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عکس3. خانۀ بهشتیان )عکس از: مهناز عباسی، 1395(.                                     نقشۀ 4. پالن زیرزمین خانۀ بهشتیان )ترسیم از: بهنام امامی، 1394(. 

نقشۀ 5. نما مقطع A-A )ترسیم از: بهنام امامی، 1394(.              

نقشۀ 6. نما مقطع B-B )ترسیم از: بهنام امامی، 1394(.
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مالکیت خانه
سال های  به  مربوط  بنا،  شده  شناخته  معامالت  قدیم ترین 
این   .)5 و   4 )تصویر  است  1281ق4  و  1271ق3  1249ق، 
یک  به  متعلق  پی  در  پی  نسل  چهار  حیات  طول  در  خانه 
خانواده بوده و طبق اسناد تاریخی یافت شده در سال 1281ق 
معامله ای بین دو برادر که هر یک نیمی از خانه را مالک بوده 
اشاره  سند،  این  در  توجه  قابل  نکتۀ  می گیرد.  صورت  اند، 
)همسایگی های  اربعه  حدود  بنا،  معماری  اجزای  برخی  به 
)ابوالقاسم  عصار  لقب  با  برادر  دو  بین  معامله  و  پیرامون(، 
شخصی  مالک  آخرین  است.  عصار(  محمدحسین  و  عصار 
اصفهان شناس  1366ش(  )1305ـ  بهشتیان  عباس  خانه، 
 معاصر است. بر حسب درخواست وی )در سال1361ش( 
سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اصفهان 
می کند  خریداری  ورثه  از  را  خانه  سال 1383ش  در  نهایتاً 

)جدول 1(.

نقشۀ 7. نما مقطع  C-C )ترسیم از: بهنام امامی، 1394(. 

نقشۀ 8. نما مقطع D-D )ترسیم از: بهنام امامی، 1394(.      

تحوالت تاریخی خانه
آثار باستانی استان  نامه ای به سازمان حفاظت  بهشتیان در 
در  آنچه  اساس  »بر  می نویسد:  بنا  قدمت  درباره  اصفهان 
ساختمان این خانه تا امروز بر جای مانده است، یکی از اتاق ها 
صفوی و بقیه مانند پنج دری و اتاق ارسی )شاه نشین( مربوط 
)بهشتیان،  می باشد«  قاجار(  )دورۀ  سیزدهم  قرن  اواسط  به 
نظام  تطبیقی،  مطالعات  و  نامه  این  طبق  1362ـ1340(. 
تاریخی  از خانه های  اتاق های برخی  با  اتاق دودری  کالبدی 
اصفهان مانند بغوزیان، داوید و سوکیاس، درگریگور و آقانور، 
شناخته شدۀ  بخش  قدیم ترین  غربی  جبهۀ  دودری  اتاق 
بناست. این اتاق از نظر تناسبات هندسی، تزیینات گچبری 
خانه های  اتاق های  به  زیادی  تشابه  دیواری،  بخاری  فرم  و 
صفوی اصفهان دارد )تصویر  6 و 7(. همچنین پوشش سقف 
این اتاق از نوع طاق و تویزه است و تناسبات چفدها مشابه 
اتاق های جبهه غربی خانۀ آقانور در محلۀ جلفاست. در یکی 
نسخ  خط  به  یادگارنوشته ای  غربی  جبهۀ  اتاق های  از  دیگر 
یافت شد که در مضمون آن سنه 1242ق مشاهده می شود 

)نقشۀ 9( )تصویر 8(.

54



جدول 1. شناسه های مهم سند معامالتی و قباله های خانۀ تاریخی بهشتیان در تبیین ارزش های تاریخی )تدوین از: نویسندگان، 1394(.

اطالعات تبارشناسی، تسلسل مالکیت و حدود 
اربعۀ خانه

بستر و 
محله

اشاره به 
اجزا و عناصر 

خانه

اشاره به القاب 
و مشاغل

قیمت معاملۀ 
خانه

تاریخ 
تحریر 

سند

ساختار سند

تسلسل مالکیت بنا

 

ش) 1361ل

ساختار 
  سند

اصلي:  ة
3×8/21  

گ سند: 
  

ــال ت وي (در س
  .)1 (جدول 
1(.  

تاريخ 
تحرير 
  سند

س
س

  ق1249
  ق1271و 

ةانداز
5/35

رنگ
نيلي

ســب درخواســت
كند خريداري مي

1394، ندگانويسنز: 

 ةقيمت معامل
  خانه

شصت تومان 
بعد فضي روپيه 
تمام عيار يك 
مثقال و نيمي 
و عددي يكهزار 

پنجاه  يكصد و
  دينار

ــر ر اســت.  حس ب
ش خانه را از ورثه

تدوين ا(تاريخي اي

اشاره به 
القاب و 
  مشاغل

اشاره به 
فروش خانه به 

  قاسم عصارلابوا

6 

ــناس معاصــرن ش
ش1383 در سالً

هادر تبيين ارزش يان

اشاره به
اجزا و 
عناصر 
  خانه

م

ـ مدخل، 
  دروب،
 ،آالتپنجره

  و حجريه
  

ش) اصــفهان136
نهايتاً تي اصفهان

بهشتي تاريخي ةي خان

بستر وةربع
 محله

واقع در 
 ةمحل

چماقيه 
قرب حمام

  شيخ

ــ 1305( تيان 66ـ
گري و صنايع دست

هايو قباله معامالتي

مالكيت و حدود ار

 عصار

 

زهرا خانم

ــت ــاس بهش ه، عب
 فرهنگي، گردشگر

هاي مهم سند مشناسه

شناسي، تسلسل م
  خانه

  

 ابوالقاسم

نقي الهيعلي

ــه شخصــي خان
سازمان ميراث

ش .1 جدول

اطالعات تبارش

  
مالكيت بناتسلسل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بنا ةحدود اربع

 ع

حدود اربعۀ بنا

واقع در محلۀ 
چماقیه قرب 

حمام شیخ

ـ مدخل، 
دروب،  

پنجره آالت، و 
حجریه

اشاره به فروش 
خانه به ابوالقاسم 

عصار

شصت تومان بعد 
فضی روپیه تمام 
عیار یک مثقال 
و نیمی عددی 

یک هزار و یکصد 
و پنجاه دینار

1249ق

و 1271ق

اندازۀ اصلی: 
21/8×35/5

رنگ سند: نیلی

تسلسل مالکیت بن

ا 

 

  ه اصلي: 
3*6/20  

گ سند: 
  دي

 رشيو شخصي

اندازه  ق1281
4/36

رنگ
نخود

آمأخذ: ( قط به سال 

مبلغ يكصد 
تومان تبريزي 

وجه نقد از قرار 
نيم ريال دانه 

سيزده نخودي 
بيست عدد يك 

تومان رايج 
  خزانه عامره

مربوط 1281 هشتيان

لقب و شغل 
مالكان خانه 

عصار بوده كه 
  است.

به ةسند خان .5 عكس

7 

م

دو دست و  ـ
يك باب 
باالخانه 

خارج كه هر 
يك متصله 
و مربوط به 

يكديگر 
  است.

زيرزمين و ـ 
باالخانه و 

چاه و منبع و 
و  حوض

دستك و 
مطبخ و 

  سنگ هزاره

ع   )سيالني حمدرضا

واقع در 
ة محل

چماقيه 
قرب حمام

  شيخ

مح آرشيو شخصيذ: مأخذ( ق1249ه سال

م عصار

محمدحسين 
عصار

 

مربوط به  بهشتيانة 
(.  

ابوالقاسم

محمدحسن 
عصار

  
  

تسلسل مالكيت
  بنا 
  

  حدود اربعه بنا
  
  

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ةسند خان .4 عكس
سيالني محمدرضا

حدود اربعه بنا

واقع در محلۀ 
چماقیه قرب 

حمام شیخ

ـ دو دست 
و یک باب 
باالخانه 

خارج که هر 
یک متصله 
و مربوط به 
یکدیگر است.

ـ زیرزمین 
و باالخانه و 
چاه و منبع 
و حوض و 
دستک و 

مطبخ و سنگ 
هزاره

لقب و شغل 
مالکان خانه 

که عصار بوده 
است.

مبلغ یکصد تومان 
تبریزی وجه نقد 
از قرار نیم ریال 

دانه سیزده نخودی 
بیست عدد یک 
تومان رایج خزانه 

عامره

اندازه اصلی: 1281ق

20/6*36/4

رنگ سند: نخودی
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عکس 4. سند خانۀ بهشتیان  مربوط به سال 1249ق 
)مأخذ: آرشیو شخصی محمدرضا سیالنی(   

عکس 5. سند خانۀ بهشتیان مربوط به سال 1381 ق 
)مأخذ: آرشیو شخصی محمدرضا سیالنی(.

عکس 6. بخاری دیواری اتاق دودری 
خانۀ بهشتیان 

)عکس از: فرشید نصرآبادی، 1392(.

عکس 7. بخاری دیواری خانه درگریگور
)مأخذ: کاراپتیان، 1385: 193(.

عکس 8. یادگارنوشتۀ جبهۀ غربی خانۀ بهشتیان 
)عکس از: فرشید نصرآبادی، 1392(.

به یک درش چو نسیم صبا درون آیید که ای ز خانه خدا ماندگان ره پیما    خطی ز آب طال منشی قضا و قدر  
برون روید تعجیل از در دیگر اگر کنید بر این کاروانسرای گذر        نوشته بر در ]این[ کاروانسرای دودر  

پدر که جان عزیزش به لب رسید بگفت تو این رواق زراندوز ... ... ...           که این کهن ده دون یاد می دهد ...  
نشیمن خم کاووس بود با نوذر                      یکی نصیحت من گوش کن تو جان پسر هزار همچه سلیمان هم دو صد قیصر 

هزار مرتبه سعدی ترا نصیحت کرد درخت اگر متحرک شدی ز جای بجای        بهر دیار که بر چشم خلق خوار شدی 
ولی چه سود که پندش نمی کنی باور نه جور اره کشیدّی و نه جفای تبر           سبک سفر کن از آنجا برو بجای دگر 

متن خوانده شدۀ یادگارنوشتۀ جبهۀ غربی )بازخوانی از: حسین پورنادری و آزاده حریری، 1395(.
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الگوی ترکیب فضا
پیرامون  به شکل درونگرا و  در چهار جبهۀ  خانۀ بهشتیان 
حیاط مرکزی سازماندهی شده است. ایوانچه هایی در چهار 
سوی حیاط برای ترکیب حیاط و فضاهای بسته قرار گرفته 

است. این ترکیب فضایی حیاط و ایوانچه در دیگر خانه های 
از  یکی  در  ایوانچه  جفت  صورت  به  غالباً  اصفهان،  تاریخی 
و  و خالقی  )مانند خانۀ شهشهان  جبهه ها مشاهده می شود 

زهتاب( )نقشۀ 10(.

بخش قاجار

نقشۀ 9. پالن دوره بندی تاریخی خانۀ بهشتیان )ترسیم از: آزاده حریری، 1396(.

بخش صفوي

نقشۀ10. ترکیب فضاهای باز، نیمه بسته و بسته طبقۀ همکف و اول خانۀ بهشتیان )ترسیم از: نویسندگان، 1394(.
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ورودی های خانه
و  شمالی  ضلع  و  ساباط  مجاور  خانه،  شرقی  و  غربی  ضلع 
جنوبی دارای همسایگی است. بخشی از پوشش ساباط غربی 
)بن بست شمشاد( بعد تخریب خانۀ پوستی از بین رفته است. 
خانه سه درگاه ورودی برای دسترسی به بخش های مختلف 
دارد. دو ورودی در جبهۀ غربی و یک ورودی در جبهۀ شرقی 
تعبیه شده است. ورودی اصلی در جبهۀ شرقی قرار دارد و 
قسمت  در  است.  کتیبه  و  تزیینات  فاقد  آن  ورودی  سردر 
همچنین  دارد.  قرار  )پیرنشین(  سکو  دو  درگاه  فرورفتگی 
تناسبات هشتی به گونۀ هشت و نیم هشت و هدایت گر به دو 
فضای دیگر است که از یک جهت به فضای خدماتی شامل 
انبار و سرویس بهداشتی و از جهت دیگر روی به سوی ایوانچه 

شمال شرقی دارد و از آنجا به حیاط راه می یابد. دیواره های 
هشتی با قوس تیزه دار طاقچه بندی شده و سقف آن منحنی 
و از نوع کلمبو است. یکی از ورودی های غربی )ورودی 2( به 
فضای بهاربند متصل می شود و مربوط به شغل صاحب خانه 
)ورودی 3(  است. ورودی غربی دیگر  بوده  )عصاری سرکه( 
به داالنی با سقف منحنی از نوع طاق آهنگ باز می شود و از 
آنجا به ایوانچه و سپس به حیاط دسترسی می یابد )تصویر 9ـ 
10(. به تعدد ورودی های خانه در اسناد معامالتی قاجاری بنا 
اشاره شده است. طبق این اسناد، ورودی ها اصیل هستند. در 
کمتر خانۀ تاریخی که یک حیاط مرکزی دارند، چند ورودی 
آنها  در  امروزه  که  نمونه هایی  در  غالباً  و  می شود  مشاهده 
اصالت  فاقد  از ورودی ها  تعدادی  دارد،  کثرت ورودی وجود 

هستند )نقشۀ 11(.

ورودی 3

نقشۀ 11. پالن معرفی ورودی های خانۀ بهشتیان )ترسیم از: نویسندگان، 1394(.

تصویر 9. هشتی ورودی 1خانۀ بهشتیان 
)عکس از: مهناز عباسی، 1395(.   

ورودی 3

ورودی 3

تصویر10. داالن ورودی2 خانۀ بهشتیان 
)عکس از: مهناز عباسی، 1395(.
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جبهۀ شمالی
در مرکز جبهۀ شمالی، اتاق شاه نشین قرار گرفته به طوری 
این  تقارن  محور  حیاط،  جنوبی  ـ  شمالی  تقارن  محور  که 
است.  خانه  زمستان نشین  بخش  شاه نشین  اتاق  فضاست. 
مخصوص  و  شده  اجرا  اتاق  این  در  تزیینات  بیش ترین 
پذیرایی از مهمان بوده است. فضا به لحاظ فرمی از ترکیب 
از  دو مستطیل تشکیل شده است. این فرم در برخی دیگر 
خانه های تاریخی اصفهان مانند خانۀ یداللهی، خانۀ تمیزی، 
خانۀ حاج مصورالملکی، خانۀ عکاف زاده، خانۀ کیانپور، و خانۀ 

سرتیپی مشاهده می شود )جدول 2( )تصویر 11(. 
     در مرکز دیوار شمالی، بخاری دیواری قرار گرفته که در 
طرفین آن دو ستون تزیینی و بر روی آنها دو ستون کوچک 
دیگر قرار دارد. فرم شبیه این بخاری دیواری در خانۀ شهید 
تاوه ای  بخاری،  دودکش  کمرگاه  در  است.  رفته  کار  به  اول 
از  پس  کند.  تنظیم  را  هوا  و  دود  بتوانند  تا  گذاشتند  کار 
گرفتن آتش و سوختن هیزم آن را می بستند، تا از خاکستر 
شدن پیشگیری شود. دستۀ تاوه به شکل خروس و از نمونه 
برای  خروس  تصویر  از  می آید.  شمار  به  فلزکاری  تزیینات 

جدول 2. مطالعۀ تطبیقی فرم تاالر شاه نشین خانۀ بهشتیان با خانۀ تمیزی و یداللهی )تدوین از: نویسندگان، 1394(.

تصویر11. جبهۀ شمالی خانۀ بهشتیان )عکس از: مهناز عباسی، 1395(.

 

نشين ق شاه
از تركيب  ي

صورالملكي، 

دارد. فرم  ار
 تنظيم كند. 

كاري ت فلز
س به شكل 

اتاق .ستاين فضا
فضا به لحاظ فرمي

حاج مص ةزي، خان

 كوچك ديگر قرا
انند دود و هوا را

 و از نمونه تزيينات
 اگر تصوير خروس

 

ط، محور تقارن ا
. فضمان بوده است

تميز ةداللهي، خان

13(.  

ها دو ستوني آن
كار گذاشتند تا بتو

خروس به شكل
 بدين صورت كه

1مستطيل 

 2مستطيل 

جنوبي حياط ـ لي
پذيرايي از مهمص

يد ةهان مانند خان
1( .  

  .)1394، گانسند

395، عباسيمهناز : 

بر روي تزييني و 
اي ك بخاري، تاوه
تاوه ة شود. دست
كردند. ستفاده مي

11 

محور تقارن شمال
مخصوص و را شده

هاي تاريخي اصفه
1 (عكس )2 دول
ويس(تدوين از: ن للهي

عكس از( بهشتيان ة

فين آن دو ستون
 كمرگاه دودكش

گيري شدن پيش
ه بودن دريچه اس

1مستطيل

2مستطيل

ه به طوري كه م
اجرت در اين اتاق

ه ي ديگر از خانه
(جد دشو اهده مي

تميزي و يدا خانة با 

ةخان شمالي ةجبه .11

گرفته كه در طرف
ار رفته است. در
تند، تا از خاكستر
 شدن باز و بسته

نشين قرار گرفتهه
ترين تزيينات بيش

 اين فرم در برخي
سرتيپي مشا ة خان

بهشتيان ةنشين خانه

1عكس

ري ديواري قرار گ
شهيد اول به كا ة

بست هيزم آن را مي
س براي مشخص

  چه است.

1مستطيل

2مستطيل 

  ي
شمالي، اتاق شاه 

شين خانه است.
شكيل شده است.

و ،كيانپور ة، خان
تطبيقي فرم تاالر شاه

يوار شمالي، بخار
ةي ديواري در خان
آتش و سوختن ه

از تصوير خروس .
نگر باز بودن دريچ

شمالي ةجبه

ةدر مركز جبه
نشبخش زمستان

ل تشدو مستطي
زادهعكاف ةخان

تط ةمطالع .2 جدول

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

در مركز دي
شبيه اين بخاري
پس از گرفتن آ

آيد شمار ميه ب
بيان وارونه باشد،
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می کردند.  استفاده  دریچه  بودن  بسته  و  باز  شدن  مشخص 
باشد،  وارونه  شکل  به  خروس  تصویر  اگر  که  صورت  بدین 

بیانگر باز بودن دریچه است.
متری   40/2 ارتفاع  در  طاقچه ها  باالی  در  قطاربندی       
کف زمین اجرا شده و کالِف افقی دیوارهاست. گیلویی نیز 
در  جایگاه،  این  در  تزیین  این  که  شده  مزین  قطاربندی  با 
بسیاری از خانه های قاجاری اصفهان مانند خانۀ وثیق انصاری 
گوشه سازی های  می شود.  مشاهده  شرقی(  جبهه  )تاالر 
طاقنمای  و  رف ها  در  کم  میزان  به  و  طاقچه ها  در  مقرنس 
قطاربندی  و  مقرنس  است.  اجرا شده  دیواری  بخاری  باالی 
اتاق  در  آنها  کاربرد  و  خانه  حجمی  تزیینات  جمله  از 
این  در  گچبری  است.  اتاق  اهمیت  بر  تأکیدی  شاه نشین 
اسلیمی5 گچبری  طرح  است.  نیمه برجسته  نوع  از   اتاق 

است و در مرکز آن آیینه قرار دارد. ازاره های اتاق با نقاشی 
بر روی بستِر گچ تزیین شده است. موضوع نقوش، طبیعت 
)درخت کاج و رود آب و کلبه( و رنگ به کار رفته سبز و قرمز 

اخرایی و خاکستری است )تصویر 12ـ 14(.
     اتاق شاه نشین از طریق دو کف شکن به ابعاد 92/0×18/1 
متر به حیاط متصل می شود و به اندازۀ 45 سانتی متر از سطح 
حیاط باالتر است. در طرفین آن دو اتاق سه دری قرار گرفته 
که به اتاق شرقی با یک در و با سه در به اتاق غربی ارتباط 
می یابد. درهای ضلع غربی اتاق شاه نشین در طی سرقت سال 
1384ش مفقود و سه در با فرم شبیه درهای اتاق سه دری 
جایگزین آنها شد. ارتباط تاالر با اتاق های طرفین بی واسطه 
است و در حد فاصل تاالر و اتاق ها کف شکن و راهرو وجود 

ندارد )جدول 3(. 

تصویر12. فرم بخاری دیواری در خانۀ 
بهشتیان )عکس از: آزاده حریری، 1388(.

تصویر13. فرم بخاری دیواری در خانۀ شهید اول 
)عکس از: مریم قاسمی سیچانی، 1387(.

تصویر14. گچبری نیمه برجستۀ خانۀ بهشتیان 
)عکس از: آزاده حریری، 1388(.

جدول 3. بررسی ارتباط اتاق شاه نشین با اتاق های طرفین در خانۀ بهشتیان و تمیزی و وثیق انصاری )تدوین از: نویسندگان، 1394(.
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قاب بندی  با  درکی(  )لته،  سه لنگه  صورت  به  تاالر  ارسی 
کتیبه  و  مربع(  و  مستطیل  قاب های  )ترکیب  داوودخانی 
کتیبه،  نقوش   .)1395 )فرشته نژاد،  است  صاف  )پاطاق( 
اسلیمی به مراه گل رز و شیشه های رنگی قرمز و سبز و آبی 
و زرد است. ارتفاع پاخور یا پاشنه ارسی 0.33 متر و با گره 
هشت طبل دار )هشت و زهره( منبت کاری شده است )نقشۀ 

13()تصویر 15(. 

نقشۀ 12. نمای داخلی ارسی تاالر جبهۀ شمالی خانۀ بهشتیان 
)ترسیم از: بهنام امامی، 1394(.

تصویر14: تاالر جبهۀ شمالی خانۀ بهشتیان 
)عکس از: فرشید نصرآبادی، 1392(. 

 نقشۀ 13. نمونه ای از درهای مفقودشدۀ تاالر جبهۀ شمالی 
)مستندسازی بر اساس تصاویر قدیمی( )ترسیم از: بهنام امامی، 1394(.

         

        

تصویر16. جزییات آیینه بری اتاق شاه نشین خانۀ بهشتیان 
)تدوین از: نویسندگان، 1394(.

در  آیینه  کوچک  قطعات  دادن  قرار  با  اتاق  سقف  در       
کنار هم، اشکال و طرح های تزیینی منظم و هندسی پدید 
آمده است. تزیینات آیینه کاری در سقف بسیاری از اتاق های 
آیینه کاری  نقوش  دارد.  وجود  اصفهان  قاجاری  خانه های 
سقف تاالر شاه نشین خانۀ بهشتیان مشابهت زیادی با برخی 
تزیینات آیینه کاری خانه های شیران و حقیقی دارد )تصویر 

 .)16
     برای ساخت پوشش تخت در جبهۀ شمالی )شاه نشین و 
دو اتاق سه دری مجاور( تیرهای آراد )نیمه( بر روی تیرهای 
اصلی قرار داده شده است. فاصلۀ تیرهای نیمه حدود 0.33 
پر  و مالت گچ  با خشت  تیرهای چوبی  فواصل  است.   متر 
)سقط پوش(  »ثقت پوش«  اجرایی  شیوه  این  به  است.  شده 

می گویند.
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     در این جبهه زیرزمین تعبیه شده و پلکان آن در گوشۀ 
شرقی کارگاه سرکه گیری قرار دارد. سقف آن طاق آهنگی با 
خیز کم  است که به شیوۀ ضربی )پَر( آجرچینی شده و در 
دیده  کلیل  قوس  طاق بندی  با  طاقچه  آن سه  ضلع شمالی 
می شود. این فضا از راه  نورگیر مشبک چوبی که در زیر ارسی 

تاالر قرار گرفته روشن و تهویه می شود )تصویر 17(. 

تصویر17. زیرزمین شمالی خانۀ بهشتیان 
)عکس از: فرشید نصرآبادی، 1392(.

جبهۀ جنوبی
اتاق پنج دری در مقابل تاالر جبهۀ شمالی و به فرم مستطیل 
با تقسیمات پنج گانه در طول و تقسیمات سه گانه در عرض 
است. ابعاد اتاق 3/63×50/5 متر و نسبت طول آن به عرض 
تقریباً 5 به 3  است. این تناسبات در اکثر اتاق های پنجدری 
است.  برقرار  انصاری(  وثیق  خانۀ  پنج دری های  )مانند 
تقسیمات پنج گانۀ نمای خارجی بر روی دیوار مقابل آن در 
پنج گانه  تقسیمات  صورت  به  را  خود  بازتاب  داخلی  فضای 
بخاری دیواری در  به همراه  نیم دایره  با قوس های  طاقچه ها 
وسط نشان داده است. ارتفاع طاقچه ها از سطح زمین معادل 

924/0 است )تصویر 18ـ 20(.

تصویر 18. جبهۀ جنوبی خانۀ بهشتیان
 )عکس از: مهناز عباسی، 1395(.

تصویر 19. اتاق پنج دری خانۀ بهشتیان 
)عکس از: فرشید نصرآبادی، 1392(.

 تصویر 20. اتاق پنجدری خانۀ بهشتیان
)عکس از: فرشید نصرآبادی، 1392(.

است  بوده  اعضای خانواده  نشیمن  اتاق  پنج دری  اتاق       
)سیالنی، 1392(. این اتاق فاقد تزیینات گچبری بوده است. 
به  سانتی متر(   20×20( ابعاد  به  کاشی  آن  ازاره های  در  اما 
رنگ آبی الجوردی نصب شده است. در طرفین اتاق پنج دری 
دو اتاق یک دری و دو پنجره وجود دارد که دسترسی به اتاق 
غربی از طریق سه در و به صورت مستقیم )بی واسطه( است.

جبهۀ غربی
در میان ضلع غربی حیاِط خانه، اتاق دودری به فرم مستطیل 
ابعاد )4/93×14/3 متر( قرار گرفته است. در وسط دیوار  با 
در  بخاری  فرم  این  دارد.  قرار  دیواری  بخاری  اتاق،   غربی 
بسیاری از خانه های صفوی جلفا مانند داوید و سوکیاس و 
که  طاقچه  دو  بخاری  در طرفین  می شود.  مشاهده  بغوزیان 
ارتفاع آن ها  از سطح زمین 81/0 متر می باشد، قرار گرفته 
فرم  به  )دوالبچه(  گنجه ای  طاقچه ها  از  یکی  زیر  در  است. 
شده  تعبیه  خوراکی ها  و  اشیا  برخی  نگهداری  برای  مربع 
است. طاقچه ها مزین به مقرنس هستند. در زیر اتاق دودری، 
زیرزمین واقع است با پوشش طاق آهنگ که به شیوۀ ترکیب 
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ضربی و چپیله ای )تیغه ای( آجرچینی شده است.
دودری  اتاق  و  جنوبی  ضلع  پنج دری  اتاق  طرفین  در       
پنجره  دو  و  در  یک  ترکیب بندی  با  اتاق هایی  غربی،  ضلع 
اتاق ها   گونه  این   .)21 )تصویر  است  گرفته  قرار  نما،   در 
معموالً در طرفین فضاهایی مانند پنج دری، سه دری، دودری 
وثیق  و  همایی  خانه های  )مانند  می گیرند  قرار  شاه نشین  و 
کتابخانۀ  به  غربی  شمال  یک دری  اتاق  شیران(.  و  انصاری 
اتاق  این  پستوی  و  است  داشته  اختصاص  بهشتیان  مرحوم 
تزیینات  )سیالنی1392(.  است  بوده  وی  کتاب های  مخزن 

این اتاق ها بسیار اندک است. 

تصویر 21. جبهۀ غربی خانۀ بهشتیان 
)عکس از: فرشید نصرآبادی، 1392(.

مشابه  تقریباً  اتاق  دو  غربی،  جبهۀ  فوقانی  طبقۀ  در       
اتاق  دو  روی  بر  که  دارد  وجود  تناسبات  و  ساختار  نظر  از 
پنجرۀ  دارای  اتاق ها  اند.  شده  واقع  هم کف  طبقۀ  کناری 
گره چینی  و  قواره بری  تزیینات  که  هستند  نفیسی  سه لنگه 
دیواره های شمالی  دارد.  در  پایین  قسمت  در  منبت کاری  و 
و جنوبی اتاق دارای طاقچه بندی های چهارگانه هستند و در 
باالی هر طاقچه یک رف )طاقچه بلند( قرار گرفته که فاقد 
تزیینات است. در وسط ضلع غربی اتاق شمالی بخاری سادۀ 
فاقد تزییناتی قرار گرفته است. سقف اتاق ها مسطح و دارای 

گیلویی است )تصویر22ـ 24(.

جبهۀ شرقی
طبقۀ هم کف جبهۀ شرقی خانه به فضاهای خدماتی اختصاص 
دارد. آشپزخانه در گوشۀ جنوب شرقی، در فضایی که امکان 
قرار  ندارد،  وجود  حیاط  با  آن  بالواسطۀ  تهویه  و  نورگیری 
گرفته است. پوشش آشپزخانه طاق و تویزه و فرم فضا تقریباً 
به صورت مربع و فاقد تزیینات است. این فضا ارتباط نزدیک 
با سیستم آبرسانی خانه دارد. برای نگهداری وسایل و مواد 
شغل  حسب  بر  و  غذایی،  مواد  برخی  سوخت،  تأمین  اولیۀ 
انبار  به  به روش سنتی( فضاهایی  )تولید سرکه  مالک خانه 
اند و فضاهایی  اختصاص داشته که عموماً در گوشه ها واقع 
فاقد نور و تهویۀ مناسب بوده اند. مرکز این جبهه در طبقۀ 
همکف به فضای حوائج خانه )حوش خانه( که مرتبط با مطبخ 

است، اختصاص داشته است )تصویر 25( )سیالنی، 1392(.

تصویر22. اتاق دودری جبهۀ غربی 
فرشید  از:  )عکس  بهشتیان  خانۀ 

نصرآبادی، 1392(.

تصویر23. دیوار غربی اتاق دودری جبهۀ غربی خانۀ بهشتیان 
)عکس از: فرشید نصرآبادی، 1392(.      

غربی  باالخانۀ جبهۀ  اتاق   .24 تصویر 
)عکس از: فرشید نصرآبادی، 1392(.
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تصویر 25. اتاق جبهۀ شرقی و بخش هایی از جبهۀ شمالی و جنوبی 
خانۀ بهشتیان )عکس از: مهناز عباسی، 1395(.

     طبقۀ فوقانی جبهۀ شرقی از یک اتاق با پنجره سه لنگه 
بر  آن   سوی  دو  در  قرینه  ایوانچۀ  دو  و  وسط  قسمت  در 
روی ایوانچه های طبقۀ زیرین تشکیل شده است. این فضای 
مرکزی، اتاق باالخانه و یا تخت گاه نامیده و نمونه های مشابه 
آن در خانه های تاریخی به وفور دیده می شود. فرم این گونه 
اتاقها مربع و ابعاد آنها در حدود 3/20 ×3/20 متر است. در 
دو ضلع شمالی و جنوبی اتاق دری قرار گرفته که ارتباط با 
دو ایوانچه را بر قرار می کند. دیوارها مزین به گچبری شیر و 
شکری است و در مرکز دیوار شرقی بخاری دیواری تریینات 
گچبری برجسته اجرا شده است. دو ایوانچه دارای نرده های 
چوبی )طارمی( به منزلۀ جان پناه هستند )تصویر 26( )نقشۀ 

.)14

پوشش فضاها
در این خانه هر دو نوع پوشش تخت و منحنی و قوس های 
هاللی )مازه دار( و تیزه دار به کار رفته است. عمدۀ  پوشش ها 
تخت است و پوشش های منحنی در فضاهای کم اهمیت تر 
انبار،  مطبخ،  پستو،  سرکه،  تولید  کارگاه  بهاربند،  مانند 
موقعیت  است.  شده  اجرا  گوشه ها  در  عموماً  و  زیرزمین، 
بیشتر  استحکام  از  بنا  که  شده  باعث  منحنی  پوشش های 
و  صلب  عنصر  صورت  به  پوشش  این  و   شود  برخوردار 
نگهدارندۀ  فضاهای مجاور عمل کند و آنها را یکپارچه سازد 

)نقشۀ 15ـ 17(.

عملکردهای خانه
عملکرد فرامسکونی در پاره ای از خانه های تاریخی اصفهان، 
به صورت کارکردهایی مرتبط با فعالیت های مالک خانه در 
حوزه های مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، و... 
خانه ـ کارگاه های  و  مشاهیر  خانه های  است.  بازشناسی  قابل 
فرامسکونی6 عملکرد  با  خانه ها  از  نمونه ای  اصفهان   تاریخی 

 هستند. این خانه ها به سبب کارکرد اجتماعیشان وابستگی 
زیادی به جامعه داشته و به دلیل عملکرد خاص شان که فراتر 
از نقش مسکن بوده، موضوعیت و موجودیت ویژه ای می یافته 
منحصربه فرد  خانه ـ کارگاه های  از  برخی  حاضر  حال  در  اند. 
اصفهان، دچار فرسودگی شدید در کالبد و کارکرد بنا هستند. 
به دلیل وجود روش های مدرن و صنعتی در تولید بسیاری 
از فرآورده ها، کارکرد روش های سنتی در این خانه ـ کارگاه ها 

 نقشۀ 14. تزیینات گچبری اتاق باالخانۀ جبهۀ شرقی خانۀ بهشتیان 
)ترسیم از: آزاده حریری، 1393(.

تصویر26. اتاق باالخانۀ جبهۀ شرقی خانۀ بهشتیان 
)عکس از: فرشید نصرآبادی، 1392(.  
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این  که  خاصی  کارکرد  جهت  این  از  است.  افتاده  رونق  از 
خانه ها در گذشته به واسطۀ آن هویتی اجتماعی می یافتند، 
امروزه از کالبد این بناهای ارزشمند دور شده است. همچنین 
خانه های تاریخی مشاهیر اصفهان، غالباً به دلیل عدم حیات 
در  است.  داده  از دست  را  کارکرد خاص خود  اصلی،  مالک 
حال حاضر بسیاری از این خانه ها تخریب شده و یا در معرض 
مستندسازی  در  این جهت  از  هستند.  شدید  آسیب دیدگی 
بنا می توان وجوهی که در  ثبت عملکردهای  با  ابنیه  علمی 
تداوم حیات اثر به شکل مستقیم و یا غیر مستقیم اثرگذار 
در  باززنده سازی  طرح های  در  و  کرد  بازشناسی  را  اند  بوده 

راستای القای روح مکان از آنها بهره گرفت.
     یکی از  وجوه عملکردهای فرامسکونی در خانۀ بهشتیان، 
وجود کارگاه سرکه گیری )عصاری کوچک تولید سرکه( در 
گوشۀ شمال غربی است. عباس بهشتیان این فضا را چنین 
توصیف می کند: »باز هم منظور از ثبت این خانه عصارخانۀ 

و  سرکه  تنگ  یا  و  سرکه  دستگاه  نام  به  است  کوچکی 
ابتکارات  از  فشار  دستگاه  این  که  آن  به  مربوط  خمره های 
محمدحسن پدر بزرگ اینجانب بوده و بعداً دیگران هم از آن 
تقلید نموده و دستگاه هایی مانند آن ساخته شده ولی در حال 
حاضر )سال1361ش( آن دستگاه ها تخریب و شاید منحصراً 
همین دستگاه باقی مانده باشد« )تصویر27(. به سبب ترکیب 
فضای کارگاه با سایر بخش ها، بنا ذیل گونۀ خانه ـ کارگاه های 
تاریخی اصفهان قرار می گیرد. اتاق یک دری جبهۀ غربی خانه 
)تصویر28(.  است  داشته  اختصاص  بهشتیان  کتابخانۀ  به 
بسیاری از پژوهش های وی در حوزۀ میراث فرهنگی اصفهان 
فراتر  عملکرد  ترتیب  بدین  است.  شده  نوشته  فضا  این  در 
بازمی گردد:  موضوع  دو  به  خانه  این  در  مسکن  نقش   از 
1. فضای کارگاهی خانه که مخصوص تولید سرکه بوده است؛ 
معاصر  اصفهان شناس  و  فرهنگی  مشاهیر  از  یکی  خانۀ   .2

است )تصویر28ـ 31( )نقشۀ 18(.

نقشۀ 18. موقعیت فضاهای خانه با عملکرد فرامسکونی )ترسیم از: نویسندگان، 1394(.

1- کارگاه سرکه
2- کتابخانه

3- مخزن کتاب
4- فضاي نگهداري 
     خمره هاي سرکه
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جمع بندی
این مقاله در راستای مستندسازی علمی، به تحلیل ارزش های 
برای  موارد  بسیاری  در  و  پرداخت  بنا  کارکردی  و  کالبدی 
تحلیل ویژگی های معماری عناصر خانه از بررسی تطبیقی با 
با دستیابی به  تاریخی اصفهان استفاده شد.  سایر خانه های 
اسناد تاریخی )یادگارنوشته، اسناد معامالت بنا، پروندۀ ثبت 
یادگارنوشتۀ  در  تاریخ 1242ق  رقم  که  شد  مشخص  ملی( 
جبهۀ غربی و تاریخ 1249ق، 1271ق، و 1281ق در اسناد 
معامالتی، خانه در دورۀ ]فتحعلی شاه و[ ناصرالدین شاه قاجار 
برقرار بوده است. نامۀ عباس بهشتیان در توصیف و تحلیل 
ارزش های کالبدی خانه، مشخص کرد که اتاق دودری جبهۀ 
اواسط  به  مربوط  فضاها  بقیۀ  و  دارد  صفوی  ماهیت  غربی 
سازندۀ  و  بانی  اسناد  این  است. طبق  قرن سیزدهم هجری 
دستگاه تنگ سرکه محمدحسن عصار از مالکان بنا بوده که 
دستگاه  این  ابداع  به  فنون سنتی  و  بومی  تفکر  کاربست  با 
فشار پرداخته است. شغل اصلی چهار نسل متوالی از مالکان 
این خانه عصاری بوده است. ترکیب ساختاری خانه با فضای 
کارگاه سرکه گیری و وجود چهار ایوانچه منظم در گوشه های 
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تصویر 27. کارگاه سرکه گیری )مأخذ: بایگانی مرکز اسناد سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اصفهان، 1361(.
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تصویر 28. کتابخانۀ شخصی عباس بهشتیان 
)مأخذ: بایگانی مرکز اسناد سازمان میراث 

فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
اصفهان1361(.

تصویر 29. انبار نگهداری 
خمره های سرکه )عکس از: 
فرشید نصرابادی، 1391(.

تصویر 30. محفظۀ جمع آوری 
افشرۀ انگور )شادی وکاوه، 

.)48 :1372

تصویر 31. دستگاه تنگ سرکه 
خانۀ بهشتیان )شادی و کاوه، 

.)47 :1372

کارکردهای  بناست.  این  منحصربه فرد  ویژگی های  از  حیاط 
فرامسکونی خانۀ بهشتیان اعم از تولید سرکه و فعالیت های 
فرهنگی آخرین مالک، ناشی از نیازهای روز جامعه بوده و این 
خانه توانسته نقش فرامسکونی خود را در عرصۀ مردم واری 

معماری ایرانی به منصۀ ظهور برساند.

سپاسگزاری
نگارندگان مراتب سپاس خود را از الطاف بی کران محمدرضا 
آرشیو  ارائه  خاطر  به  بهشتیان(  عباس  مرحوم  )نوۀ  سیالنی 
عکس ها و اسناد خانوادگی و راهنمایی های مهندس حسین 

پورنادری اعالم می دارند.

پی نوشت ها
دانشکدۀ  در  آزاده حریری  نامۀ دکتری  پایان  از  مقاله مستخرج  این   .1
حفاظت و مرمت دانشگاه هنر اصفهان به راهنمایی دکتر بهنام پدرام و 

مریم قاسمی سیچانی است.
2.  نام محله در متون بررسی شده، جمال ُکله و یا جماله ُکله معرفی شده 

است ولی در سند خانه واژۀ »چماقیه« مشاهده می شود.
3. سال 1249ق مقارن حکومت فتحعلی شاه )1211ـ 1250ق( و سال 

67



)1264ـ  قاجار  ناصرالدین شاه  حکومت  دوران  با  مصادف  1271ق 
1313ق( است.

4. سال 1281ق مصادف با دورۀ حکومت ناصرالدین شاه قاجار )1264ـ 
1313ق( است.

5. اسلیمی یکی از گونه های بنیادی نگارگری در هنرهای تزیینی ایران 
است که دارای نگاره های پرپیچ و خم مانند گیاهان و دیگر ریخت های 
رنجبرکرمانی،  و  رفیع زاده  و  سرشکی  )رفیعی  است  بومی)طبیعی( 

.)67 :1387
6. برخی خانه های تاریخی دارای عملکردهای تلفیقی با کارکرد مسکونی 
یا خانۀ آیت اهلل مدرس که در  و  تاریخی جناب  مانند خانۀ  اند.  بوده 
این دو خانه تلفیقی از دو عملکرد مسکونی و آموزشی وجود داشته 
اند.  داشته  مسکن  از  فراتر  نقشی  تاریخی  خانه های  گونه  این  است. 
بهنام  پدرام،  نک:  فرامسکونی«  »عملکرد  مفهوم  بیشتر  مطالعه  برای 
فراتر  با نقشی  تاریخی  )تابستان 1395(. »خانه های  آزاده حریری.  و 
از مسکن در بافت تاریخی اصفهان«. در پژوهش های معماری، ش 2، 

ص 74ـ 89.

منابع
وزارت  تهران:  فیروزه.  پل  ایران   .)1987( نصر.  حسین  رولف،  بنی،   -

اطالعات و جهانگردی.
منتشرنشده.  مکاتبات  و  نامه ها   .)1362 )1340ـ  عباس.  بهشتیان،   -
استان  دستی  صنایع  و  گردشگری  فرهنگی،  میراث  کل  ادارۀ  آرشیو 

اصفهان.
- بهشتیان، عباس. )1343(. بخشی از گنجینه آثار ملی. اصفهان: انجمن 

آثار ملی.
تاریخی  »خانه های   .)1395 )تابستان  حریری.  آزاده  و  بهنام  پدرام،   -
اصفهان«. در پژوهش های  تاریخی  بافت  از مسکن در  فراتر  نقشی  با 

معماری اسالمی، ش2، ص74ـ 89.
آزاد  دانشگاه  اصفهان:  نور.  شهر  اصفهان   .)1391( لیال.  پهلوان زاده،   -

اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان(.
- پیرنیا، محمدکریم. )1387(. آشنایی با معماری اسالمی ایران. تدوین 

غالمحسین معماریان. تهران: دانشگاه علم و صنعت.
- جبل عاملي، عبداهلل. )1374(. »خانه هاي اصفهان در دوران معاصر«. در 
مجموعه مقاالت اولین کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران. ارگ 
بم، کرمان. ج4. انتشارات سازمان میراث فرهنگی کشور، ص 136ـ99.

نصر.  عباس  اهتمام  به  االصفهان.   .)1371( علی.  اصفهانی،  جناب   -
اصفهان: نشر گلها.

اصفهان.  محالت  و  خانه ها  احصائیه   .)1393( علی.  اصفهانی،  جناب   -
اصفهان: سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری اصفهان.

- ح اج ی  ق اس م ی ، ک ام ب ی ز)و.(. )1375(. گنج نامه؛ خانه هاي کاشان. تهران: 
دانشگاه شهید بهشتی.

- ح اج ی  ق اس م ی ، ک ام ب ی ز)و.(. )1377(. گنج نامه؛ خانه هاي اصفهان. تهران: 
دانشگاه شهید بهشتی.

- حریری، آزاده. )1393(. طرح مرمت و احیای خانۀ بهشتیان. پایان نامۀ 
استاد  تاریخی.  بافت های  و  بناها  احیای  و  مرمت  ارشد  کارشناسی 
راهنما:  ص 97ـ38. اصفهان: دانشگاه هنر اصفهان، دانشکدۀ مرمت 

و حفاظت.
خانه های   .)1392( وسانتلی.  سرژ  و  ریوالت  فیلیپ  و  داراب  دیبا،   -
اصفهان. ترجمۀ مریم قاسمی سیچانی. اصفهان: انتشارات دانشگاه آزاد 

اسالمی واحد )خوراسگان(.
کرمانی.  رنجبر  علی محمد  و  رفیع زاده  ندا  و  بیژن  سرشکی،  رفیعی   -
تحقیقات  مرکز  تهران:  ایران.  )معماری(  مهرازی  فرهنگ   .)1382(

ساختمان و مسکن.
- رفیعی مهرآبادی، ابوالقاسم. )1352(. آثار ملی اصفهان. تهران: انجمن 

آثار ملی.
- قاسمی سیچانی، مریم و آزاده حریری و سمیرا الهی و ماهرخ السادات 
هاشمی. )1392(. مستندسازی خانه های تاریخی اصفهان، جلوه هایی 

ناب از هنر و معماری اسالمی. اصفهان: پژوهشکدۀ هنرهای سنتی.
زمستان  و  )پاییز  معماریان.  غالمحسین  و  مریم  سیچاني،  قاسمي   -
1389(. »گونه شناسی خانۀ دورۀ  قاجار در اصفهان«. در هویت شهر، 

ش 7، ص 87ـ 94.
- قزلباش، محمدرضا و فرهاد ابوالضیاء. )1364(. الفباي کالبد خانۀ سنتي 

یزد. تهران: وزارت برنامه و بودجه. 
- کاراپتیان، کاراپت. )1385(. خانه های ارامنۀ جلفای نو اصفهان. ترجمۀ 

مریم قاسمی سیچانی. تهران: فرهنگستان هنر.

گفت وگو
گفت وگوی  بهشتیان(.  عباس  نوۀ  )خوشنویس،  محمدرضا  سیالنی،   -
شخصی با آزاده حریری و سمیرا الهی. اصفهان: 1392، هنرگاه سیالنی.

- فرشته نژاد، سیدمرتضی )کارشناس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی اصفهان(. گفت وگوی شخصی با مریم قاسمی سیچانی 

و آزاده حریری. اصفهان: 1395، هتل عباسی اصفهان. 
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