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چکیده
میراث معماری مس��کونی ایران از تنوع و کثرت بیش تری نس��بت به سایر گونه های معماری برخوردار 
اس��ت. توسعۀ مدرن شهرهای تاریخی باعث تخریب و تغییراتی در کالبد خانه های تاریخی شده است. 
خانه های دیروز به مثابه دانه های ارزشمندی که در گذشته نقاط هویت آفرین بافت های تاریخی بوده اند 
و ارزش های فراوان در ابعاد کالبدی و فراکالبدی دارند، امروزه نه تنها به دس��ت فراموشی سپرده شده 
اند، بلکه گاهی به نقاط بحران آفرین محله تبدیل شده اند. تبعات این بی توجهی به بافت های تاریخی، 
خدشه دار شدن هویت تاریخی و فرهنگی آنها است. از جمله نابهنجارترین رفتارها برای تخریب میراث 
مس��کونی اصفهان، ایجاد آتش سوزی عمدی در این ابنیه اس��ت. خانۀ الفت یکی از گونه های معماری 
مسکونی ایرانی است که با وجود ارزش های کالبدی، دارای شناسه های فراکالبدی بی نظیری بوده است. 
خانه ای که در گذش��ته یکی از نش��انه های فرهنگی محلۀ حسن آباد بود، امروز به ناامن ترین جزء محله 
تبدیل ش��ده اس��ت و اهالی محله برای بازگرداندن آرامش و حس امنیت به تخریب این میراث باارزش 
دست می زنند. این پژوهش در پی پاسخگویی به چگونگی ساختار کالبد و کارکرد خانۀ الفت به منظور 
مستندس��ازی آن بر اساس مصاحبه های ش��فاهی و آرشیوهای ش��خصی و دولتی است. اهداف اصلی 
پژوهش در راس��تای پاسخگویی به پرس��ش کلیدی به این قرار است که با تحلیل ویژگی های کالبدی 
و کارکردی خانۀ الفت بتوان به مستندس��ازی علمی این بنا در راس��تای تبیین ارزش های این خانه به 
عنوان نمونه ای از میراث مس��کونی تخریب شده شهر اصفهان پرداخت. این پژوهش با روش توصیفی � 
تحلیلی و با اهداف توسعه ای و با بهره گیری از اسناد کتابخانه ای، مطالعات میدانی و مصاحبه انجام شده 
و یافته ها طبق روش��ی کیفی و از طریق مقایسه و تفسیر تحلیل شده اند. نتیجۀ پژوهش بیانگر آشکار 
ش��دن ارزش های کالبدی و کارکردی خانه )با مطالعۀ اس��ناد تاریخی( در مقایسه با برخی از خانه های 

تاریخی همدوره آن در بافت تاریخی محلۀ حسن آباد اصفهان است.

واژه  های کلیدی 
خانه های تاریخی اصفهان، محلۀ حسن آباد، خانۀ تاریخی الفت، مستندسازی.
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مقدمه
درب��ارۀ آثار معماری ایرانی همچون مس��جد و کاخ و آرامگاه، 
مناب��ع مکتوب قابل توجه تری نس��بت ب��ه خانه های تاریخی 
موجود اس��ت. این در حالی اس��ت که بازشناس��ی س��نت و 
فرهن��گ بومی که در بس��تر زندگی در زیس��تگاه های خرد و 
کالن ای��ران پاگرفته، غالباً در مطالع��ات معماری ایران کنار 
گذاشته شده اس��ت. بنای موضوِع این تحقیق در گذشته در 
میان اهالی محلۀ حس��ن آباد ب��ه »خانه � باغ الفت« و در میان 
اهل قلم به »انجمن ادبی الفت« مشهور و شناخته بوده است. 
در گذش��ته انسان هایی این کالبدهای بی بدیل را خلق کرده 
اند، انسان هایی در این مکان زیسته اند و از آن حفاظت کرده 
اند. امروزه این خانه به مکانی ناامن برای گروهی از انس��ان ها 
مبدل شده است و آنها برای زندگی بهتر در بافت های تاریخی 
ب��ه تخریب و نابودی آن اقدام می کنن��د. در واقع خانه ای که 
انس��ان آن را خلق و تداوم بخش��یده توس��ط همان انسان به 
عمد تخریب می ش��ود. نمونۀ دیگری از خانه هایی که با ایجاد 
آتش سوزی عمدی در ش��هر اصفهان تخریب شده اند، خانۀ 
نخچیان در محلۀ دردشت است. این شرایط لزوم مستندسازی 
دقیق میراث فرهنگی را گوشزد می کند تا اگر سانحه ای خواه 
طبیع��ی و خواه انس��انی در بنایی رخ داد، ب��ه طوری که به 
تخریب کامل شناس��ه های کالبدی آن منجر شد، با توجه به 
مدارک موجود بتوان بخشی از ارزش های بنا را باززنده سازی 
ک��رد. دس��تاورد این پژوه��ش تبیین ارزش ه��ای کالبدی و 
فراکالبدی خانۀ تاریخی الفت بر اساس مستندسازی، واکاوی 
متون و مصاحبه های شفاهی اس��ت. در مستندات باقی مانده 
این بنا کتیبه ای که به معرفی بانی و س��ازنده و سال ساخت 
اش��اره کند، یافت نشد. از این رو برای تاریخ گذاری قدمت بنا 
و معرفی بانی خانه به مصاحبه های ش��فاهی با خانوادۀ الفت 
و نوش��ته ها و اسناد خانوادگی اتکا شده است. همچنین برای 
اعتبارسنجی یافته های به دست آمده از مصاحبه های شفاهی، 
به مقایسۀ بنا با سایر خانه هایی که از نظر سبکی مشابهت های 
کالبدی دارند، پرداخته شد. آنچه در تحقیِق پیش رو مسجل 
است، بحث دربارۀ یافته هایی است که از مقابلۀ شواهِد متنی 
و مشخصه های کالبدی و فراکالبدی در مستندات باقی مانده 
و مصاحبۀ ش��فاهی با افرادی که فضای معماری خانه را درک 
نموده، به دس��ت آمده اس��ت. برای این منظ��ور، حالت های 
مختلف تش��ریح ش��ده و در هر مرتبه با استناد به یافته ها به 
رد یا محتمل بودن آن ها حکم ش��ده اس��ت. یکی از ابزارهای 
این تحقیق تفحص در زندگینامه های ش��خصیت هایی اس��ت 
که در دوران حیات خود در ایام مختلف در خانۀ الفت حضور 
می یافتند. غالباً در توصیفات این افراد، ویژگی های کالبدی و 

فراکالبدی خانه برجسته شده است.

پیشینۀ پژوهش
از اولین متونی که به لزوم حفاظت و توجه به خانه های تاریخی 
اصفهان اش��اره کرده باید از کتاب بخشی از گنجینه آثار ملی 
اصفهان از عباس بهش��تیان که در دهۀ 1340 منتش��ر شده 
یاد کرد. در دهۀ 1350 کاراپتیان با همکاری گالدیری کتاب 
خانه های ارامنه جلفای نو اصفهان را با موضوع مستندنگاری 
خانه های جلفا، به ایتالیایی و انگلیس��ی تالیف می کنند که از 
جمله اولین منابع در حوزۀ معماری خانه های اصفهان اس��ت. 
س��ازمان ملی حفاظت از آثار باس��تانی ایران در سال 1353 
همایش��ی را به منظور آش��نایی اعضای انجمن های حفاظت 
آثار باس��تانی با وظایف ملی خود در این حوزه برگزار می کند 
و محمدکری��م پیرنیا )1353( س��خنرانی ای با موضوع »خانۀ 
پدری، زبان مادری، پیمان نامۀ خویش��اوندی ماس��ت« بیان 
می کند. از حدود دهۀ 1370 اس��ت ک��ه توجه و پرداختن به 
خان��ۀ ایرانی، در ادبیات معماری ایران با مقاالت و کتاب هایی 
از محمدکریم پیرنیا، عب��داهلل جبل عاملی، فرهاد ابوالضیاء و 
محمدرض��ا قزلباش، کامبیز نوایی و کامبیز حاجی قاس��می، 
غالمحس��ین معماریان و مجموعۀ گنج نامه )خانه های کاشان 
و اصفهان( پررنگ تر به چش��م می خورد. غالب��اً قدیمی ترین 
توضیحات درب��ارۀ خانه های تاریخی اصفه��ان را می توان در 
س��فرنامه های تاریخی جست وجو کرد که ش��امل توصیفات 
نوش��تاری و در پاره ای موارد گراور اس��ت. پین��ون )1392( 
توضیحات پ��اره ای از س��فرنامه ها دربارۀخانه های اصفهان را 
آورده اس��ت که آنها را در بخش هایی چون س��یمای شهری، 
س��ازه و مصال��ح، و فضاهای خانه دس��ته بندی کرده اس��ت. 
دیبا، ریوالت و س��انتلی )1392( در کتاب خانه های اصفهان 
به گونه شناس��ی، نق��ش طبیعت، فضای معماری و س��ازه در 
خانه های اصفهان پرداخته اند. همچنین قاس��می سیچانی و 
معماریان )1389( به گونه شناسی خانه های قاجاری اصفهان 
پرداخته اند. و نیز قاس��می س��یچانی و حریری )1397( در 
کت��اب خانه های قاجاری اصفهان به مس��تندنگاری پنج خانۀ 
قاج��اری در اصفه��ان پرداخته اند. تاکنون به مستندس��ازی 
علم��ی ارزش های کالب��دی و فراکالبدی خانۀ الف��ت و ارائه 
تک نِگاش��تی از ویژگی های این میراث مسکونی تخریب شدۀ 
اصفهان پرداخته نش��ده و این وجه که از نوآوری های تحقیق 

حاضر به شمار می آید.

روش پژوهش
روش این پژوهش توصیفی � تحلیلی و موردپژوهانه است و با 
اهداف توس��عه ای و با بهره گیری از اسناد، مطالعات میدانی و 
مصاحبه انجام ش��ده است و در نهایت تحلیل داده ها بر طبق 

روش کیفی و از طریق مقایسه و تفسیر بوده است.

موقعیت خانه در محله
خانۀ الفت در محله ای قرار داش��ت ک��ه در متون تاریخی نام 
این محله باغات، حس��ن آباد، قصر منش��ی، ساروتقی و پشت 
مس��جد شاه ذکر شده است )نقشۀ 1 و 2(. شکل گیری محله 
به صورت ارگانیک و تدریجی بوده اس��ت و تحوالت تاریخی 
و اجتماع��ی تغیی��رات متع��ددی را در ویژگی ها و س��اختار 
محله ه��ا ایج��اد کرده اس��ت. از این رو ن��ام و حدود محالت 
در دوران های مختلف دچار تحوالت ش��ده اس��ت. »باغات« 
قدیمی ترین نامی اس��ت که در متون برای این محدوده ذکر 
شده اس��ت. محلۀ باغات در کنار جادۀ محلۀ خواجو بوده که 
در آن امامزاده احمد بن علی بن محمدباقر حس��ینی مدفون 
است و قدیمی ترین تاریخی که بر روی سنگ های این مقبره 
مشاهده می ش��ود مربوط به 563ق است. وجه تسمیه محلۀ 
باغات به این ترتیب اس��ت که باغ های زمان ملکشاه سلجوقی 
بیش��تر در این بخش اصفهان واقع بوده است. همچنین محلۀ 
قصر منشی که به آن »قبرسون موشی« نیز گفته می شود، از 
محالت معتبر اصفهان در عصر صفویه بوده و قسمتی از محلۀ 
باغات محس��وب می ش��ده اس��ت )رفیعی مهرآبادی،1352 : 
188-187(. طب��ق احصائیه جناب در محل��ۀ باغات، حدود 
318 خانه مسکونی وجود داشته است )جناب، 1393: 62(.

در نقش��ۀ سلطان س��یدرضاخان و برخی متون تاریخی، 
این محله »حس��ن آباد« نامیده شده اس��ت. دروازۀ حسن آباد 
یکی از قدیمی ترین دروازه های اصفهان است که در این محله 

قرار دارد. وجه تس��میۀ دروازه را برخی وجود کاخ شاه حسن 
در نزدیک��ی آن می دانند و همچنین برخی معتقد اند بانی آن 
)دروازه( اوزون حس��ن آق قویونلو بوده اس��ت. این دروازه در 
انته��ای یک بازار طوالنی و در ابتدای بازار دیگری قرار گرفته 
که این بازارها تا دروازۀ طوقچی ادامه داش��ته است )شاردن، 
1379: 12(. حسن آباد در دوران صفوی محله ای پررونق بوده 
و ب��ه علت فاصلۀ نزدیک این محله با پ��ل خواجو، این پل را 
حس��ن آباد نام گذاری می کنند. پس از حملۀ افغان ها در محلۀ 
حس��ن آباد خرابی هایی ایجاد می ش��ود و ]حسن آباد[ از رونق 
و آبادان��ی می افتد و بعد از آن، پ��ل مزبور را خواجو می نامند 

)االصفهانی، 1368: 109(.
در گذش��ته زندگی جمعی اق��وام و خانواده ها و اقدامات 
عمرانی شخصیت های سیاسی و فرهنگی در آبادانی محالت، 
باعث مرزبندی های جدید می ش��ده و ن��ام محله متأثر از این 
رویدادها و همزیستی های جمعی تعیین می شده است. پوالک 
در سفرنامۀ خود چنین گزارش می دهد: »...تمام اعضای یک 
خان��واده در یک محلۀ ش��هر س��اکن اند و می کوش��ند تمام 
زمین های موجود در آن محل��ه را بخرند...« )پوالک، 1361: 
60(. به س��بب اقدامات عمرانی ساروتقی خان این محدوده به 
محلۀ س��اروتقی و به خاطر نزدیکی با مس��جد ش��اه به محلۀ 
پشت مسجد شاه معروف می شود و چون خانوادۀ آقا نجفی ها 
در این محله س��اکن بودند به آنها خاندان مس��جد شاهی نیز 
می گفتند. در مجاورت خانۀ الف��ت، بناهای تاریخی همچون 
امامزاده احمد، مس��جد س��اروتقی، کاروانس��رای ساروتقی و 

مدرسۀ عربان واقع شده است.
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مقدمه
درب��ارۀ آثار معماری ایرانی همچون مس��جد و کاخ و آرامگاه، 
مناب��ع مکتوب قابل توجه تری نس��بت ب��ه خانه های تاریخی 
موجود اس��ت. این در حالی اس��ت که بازشناس��ی س��نت و 
فرهن��گ بومی که در بس��تر زندگی در زیس��تگاه های خرد و 
کالن ای��ران پاگرفته، غالباً در مطالع��ات معماری ایران کنار 
گذاشته شده اس��ت. بنای موضوِع این تحقیق در گذشته در 
میان اهالی محلۀ حس��ن آباد ب��ه »خانه � باغ الفت« و در میان 
اهل قلم به »انجمن ادبی الفت« مشهور و شناخته بوده است. 
در گذش��ته انسان هایی این کالبدهای بی بدیل را خلق کرده 
اند، انسان هایی در این مکان زیسته اند و از آن حفاظت کرده 
اند. امروزه این خانه به مکانی ناامن برای گروهی از انس��ان ها 
مبدل شده است و آنها برای زندگی بهتر در بافت های تاریخی 
ب��ه تخریب و نابودی آن اقدام می کنن��د. در واقع خانه ای که 
انس��ان آن را خلق و تداوم بخش��یده توس��ط همان انسان به 
عمد تخریب می ش��ود. نمونۀ دیگری از خانه هایی که با ایجاد 
آتش سوزی عمدی در ش��هر اصفهان تخریب شده اند، خانۀ 
نخچیان در محلۀ دردشت است. این شرایط لزوم مستندسازی 
دقیق میراث فرهنگی را گوشزد می کند تا اگر سانحه ای خواه 
طبیع��ی و خواه انس��انی در بنایی رخ داد، ب��ه طوری که به 
تخریب کامل شناس��ه های کالبدی آن منجر شد، با توجه به 
مدارک موجود بتوان بخشی از ارزش های بنا را باززنده سازی 
ک��رد. دس��تاورد این پژوه��ش تبیین ارزش ه��ای کالبدی و 
فراکالبدی خانۀ تاریخی الفت بر اساس مستندسازی، واکاوی 
متون و مصاحبه های شفاهی اس��ت. در مستندات باقی مانده 
این بنا کتیبه ای که به معرفی بانی و س��ازنده و سال ساخت 
اش��اره کند، یافت نشد. از این رو برای تاریخ گذاری قدمت بنا 
و معرفی بانی خانه به مصاحبه های ش��فاهی با خانوادۀ الفت 
و نوش��ته ها و اسناد خانوادگی اتکا شده است. همچنین برای 
اعتبارسنجی یافته های به دست آمده از مصاحبه های شفاهی، 
به مقایسۀ بنا با سایر خانه هایی که از نظر سبکی مشابهت های 
کالبدی دارند، پرداخته شد. آنچه در تحقیِق پیش رو مسجل 
است، بحث دربارۀ یافته هایی است که از مقابلۀ شواهِد متنی 
و مشخصه های کالبدی و فراکالبدی در مستندات باقی مانده 
و مصاحبۀ ش��فاهی با افرادی که فضای معماری خانه را درک 
نموده، به دس��ت آمده اس��ت. برای این منظ��ور، حالت های 
مختلف تش��ریح ش��ده و در هر مرتبه با استناد به یافته ها به 
رد یا محتمل بودن آن ها حکم ش��ده اس��ت. یکی از ابزارهای 
این تحقیق تفحص در زندگینامه های ش��خصیت هایی اس��ت 
که در دوران حیات خود در ایام مختلف در خانۀ الفت حضور 
می یافتند. غالباً در توصیفات این افراد، ویژگی های کالبدی و 

فراکالبدی خانه برجسته شده است.

پیشینۀ پژوهش
از اولین متونی که به لزوم حفاظت و توجه به خانه های تاریخی 
اصفهان اش��اره کرده باید از کتاب بخشی از گنجینه آثار ملی 
اصفهان از عباس بهش��تیان که در دهۀ 1340 منتش��ر شده 
یاد کرد. در دهۀ 1350 کاراپتیان با همکاری گالدیری کتاب 
خانه های ارامنه جلفای نو اصفهان را با موضوع مستندنگاری 
خانه های جلفا، به ایتالیایی و انگلیس��ی تالیف می کنند که از 
جمله اولین منابع در حوزۀ معماری خانه های اصفهان اس��ت. 
س��ازمان ملی حفاظت از آثار باس��تانی ایران در سال 1353 
همایش��ی را به منظور آش��نایی اعضای انجمن های حفاظت 
آثار باس��تانی با وظایف ملی خود در این حوزه برگزار می کند 
و محمدکری��م پیرنیا )1353( س��خنرانی ای با موضوع »خانۀ 
پدری، زبان مادری، پیمان نامۀ خویش��اوندی ماس��ت« بیان 
می کند. از حدود دهۀ 1370 اس��ت ک��ه توجه و پرداختن به 
خان��ۀ ایرانی، در ادبیات معماری ایران با مقاالت و کتاب هایی 
از محمدکریم پیرنیا، عب��داهلل جبل عاملی، فرهاد ابوالضیاء و 
محمدرض��ا قزلباش، کامبیز نوایی و کامبیز حاجی قاس��می، 
غالمحس��ین معماریان و مجموعۀ گنج نامه )خانه های کاشان 
و اصفهان( پررنگ تر به چش��م می خورد. غالب��اً قدیمی ترین 
توضیحات درب��ارۀ خانه های تاریخی اصفه��ان را می توان در 
س��فرنامه های تاریخی جست وجو کرد که ش��امل توصیفات 
نوش��تاری و در پاره ای موارد گراور اس��ت. پین��ون )1392( 
توضیحات پ��اره ای از س��فرنامه ها دربارۀخانه های اصفهان را 
آورده اس��ت که آنها را در بخش هایی چون س��یمای شهری، 
س��ازه و مصال��ح، و فضاهای خانه دس��ته بندی کرده اس��ت. 
دیبا، ریوالت و س��انتلی )1392( در کتاب خانه های اصفهان 
به گونه شناس��ی، نق��ش طبیعت، فضای معماری و س��ازه در 
خانه های اصفهان پرداخته اند. همچنین قاس��می سیچانی و 
معماریان )1389( به گونه شناسی خانه های قاجاری اصفهان 
پرداخته اند. و نیز قاس��می س��یچانی و حریری )1397( در 
کت��اب خانه های قاجاری اصفهان به مس��تندنگاری پنج خانۀ 
قاج��اری در اصفه��ان پرداخته اند. تاکنون به مستندس��ازی 
علم��ی ارزش های کالب��دی و فراکالبدی خانۀ الف��ت و ارائه 
تک نِگاش��تی از ویژگی های این میراث مسکونی تخریب شدۀ 
اصفهان پرداخته نش��ده و این وجه که از نوآوری های تحقیق 

حاضر به شمار می آید.

روش پژوهش
روش این پژوهش توصیفی � تحلیلی و موردپژوهانه است و با 
اهداف توس��عه ای و با بهره گیری از اسناد، مطالعات میدانی و 
مصاحبه انجام ش��ده است و در نهایت تحلیل داده ها بر طبق 

روش کیفی و از طریق مقایسه و تفسیر بوده است.

موقعیت خانه در محله
خانۀ الفت در محله ای قرار داش��ت ک��ه در متون تاریخی نام 
این محله باغات، حس��ن آباد، قصر منش��ی، ساروتقی و پشت 
مس��جد شاه ذکر شده است )نقشۀ 1 و 2(. شکل گیری محله 
به صورت ارگانیک و تدریجی بوده اس��ت و تحوالت تاریخی 
و اجتماع��ی تغیی��رات متع��ددی را در ویژگی ها و س��اختار 
محله ه��ا ایج��اد کرده اس��ت. از این رو ن��ام و حدود محالت 
در دوران های مختلف دچار تحوالت ش��ده اس��ت. »باغات« 
قدیمی ترین نامی اس��ت که در متون برای این محدوده ذکر 
شده اس��ت. محلۀ باغات در کنار جادۀ محلۀ خواجو بوده که 
در آن امامزاده احمد بن علی بن محمدباقر حس��ینی مدفون 
است و قدیمی ترین تاریخی که بر روی سنگ های این مقبره 
مشاهده می ش��ود مربوط به 563ق است. وجه تسمیه محلۀ 
باغات به این ترتیب اس��ت که باغ های زمان ملکشاه سلجوقی 
بیش��تر در این بخش اصفهان واقع بوده است. همچنین محلۀ 
قصر منشی که به آن »قبرسون موشی« نیز گفته می شود، از 
محالت معتبر اصفهان در عصر صفویه بوده و قسمتی از محلۀ 
باغات محس��وب می ش��ده اس��ت )رفیعی مهرآبادی،1352 : 
188-187(. طب��ق احصائیه جناب در محل��ۀ باغات، حدود 
318 خانه مسکونی وجود داشته است )جناب، 1393: 62(.

در نقش��ۀ سلطان س��یدرضاخان و برخی متون تاریخی، 
این محله »حس��ن آباد« نامیده شده اس��ت. دروازۀ حسن آباد 
یکی از قدیمی ترین دروازه های اصفهان است که در این محله 

قرار دارد. وجه تس��میۀ دروازه را برخی وجود کاخ شاه حسن 
در نزدیک��ی آن می دانند و همچنین برخی معتقد اند بانی آن 
)دروازه( اوزون حس��ن آق قویونلو بوده اس��ت. این دروازه در 
انته��ای یک بازار طوالنی و در ابتدای بازار دیگری قرار گرفته 
که این بازارها تا دروازۀ طوقچی ادامه داش��ته است )شاردن، 
1379: 12(. حسن آباد در دوران صفوی محله ای پررونق بوده 
و ب��ه علت فاصلۀ نزدیک این محله با پ��ل خواجو، این پل را 
حس��ن آباد نام گذاری می کنند. پس از حملۀ افغان ها در محلۀ 
حس��ن آباد خرابی هایی ایجاد می ش��ود و ]حسن آباد[ از رونق 
و آبادان��ی می افتد و بعد از آن، پ��ل مزبور را خواجو می نامند 

)االصفهانی، 1368: 109(.
در گذش��ته زندگی جمعی اق��وام و خانواده ها و اقدامات 
عمرانی شخصیت های سیاسی و فرهنگی در آبادانی محالت، 
باعث مرزبندی های جدید می ش��ده و ن��ام محله متأثر از این 
رویدادها و همزیستی های جمعی تعیین می شده است. پوالک 
در سفرنامۀ خود چنین گزارش می دهد: »...تمام اعضای یک 
خان��واده در یک محلۀ ش��هر س��اکن اند و می کوش��ند تمام 
زمین های موجود در آن محل��ه را بخرند...« )پوالک، 1361: 
60(. به س��بب اقدامات عمرانی ساروتقی خان این محدوده به 
محلۀ س��اروتقی و به خاطر نزدیکی با مس��جد ش��اه به محلۀ 
پشت مسجد شاه معروف می شود و چون خانوادۀ آقا نجفی ها 
در این محله س��اکن بودند به آنها خاندان مس��جد شاهی نیز 
می گفتند. در مجاورت خانۀ الف��ت، بناهای تاریخی همچون 
امامزاده احمد، مس��جد س��اروتقی، کاروانس��رای ساروتقی و 

مدرسۀ عربان واقع شده است.
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نقشۀ 2. وضع تخریب شدۀ خانۀ الفت در بافت تاریخی محلۀ حسن آباد )مأخذ: طرح تفصیلی اصفهان، 1395(.

مالکیت و قدمت خانه
خانۀ تاریخی الفت سال 1295 در زمین های موروثی خاندان 
آقانجفی در محلۀ پش��ت مس��جد ش��اه، توس��ط محمدباقر 
الفت س��اخته ش��د )الفت، 1395(. در گذشته اهالی محله با 
زبان، مذهب، اصل و نس��ب مش��ترک، کن��ار یکدیگر زندگی 
می کردند و قرارگی��ری خانه های خویش��اوندان در مجاورت 
هم، از ویژگی های بافت مس��کونی محله های تاریخی اصفهان 
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نقشۀ 3. پالن طبقۀ همکف خانۀ الفت 
)ترسیم از: پهلوان زاده و مانی، 1379(.

 نقشۀ 4. پالن طبقۀ اول خانۀ الفت 
)ترسیم از: پهلوان زاده و مانی، 1379(.
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نقشۀ 2. وضع تخریب شدۀ خانۀ الفت در بافت تاریخی محلۀ حسن آباد )مأخذ: طرح تفصیلی اصفهان، 1395(.

مالکیت و قدمت خانه
خانۀ تاریخی الفت سال 1295 در زمین های موروثی خاندان 
آقانجفی در محلۀ پش��ت مس��جد ش��اه، توس��ط محمدباقر 
الفت س��اخته ش��د )الفت، 1395(. در گذشته اهالی محله با 
زبان، مذهب، اصل و نس��ب مش��ترک، کن��ار یکدیگر زندگی 
می کردند و قرارگی��ری خانه های خویش��اوندان در مجاورت 
هم، از ویژگی های بافت مس��کونی محله های تاریخی اصفهان 
بود. پوالک دربارۀ همنش��ینی خانۀ خویش��اوندان در محله ها 
می نویس��د: »...یکی از خصوصیات ایرانی ها این اس��ت که به 
محض آنکه به مقامی، قدرتی و ثروتی برس��ند منزل جدیدی 
ترتی��ب می دهند و آن را بدون اندازۀ معقول بی هیچ هدف و 
مقصودی توس��عه می بخشند. ایرانی از ساختن و توسعه دادن 
لذت می برد. دور تا دور خانۀ او را افراد قوم و قبیله و بستگان 
و اعضای طایفه، و از آنها فراتر، نوکران و مراجعان وی گرفته 
ان��د به طوری که پس از مدتی کوتاه آن مجموعه به محله ای 
از شهر مبدل می شود...«)پوالک، 1361: 45(. غالباً خانه های 

خاندان آقا نجفی در محلۀ پشت مسجد شاه بوده است.

شکل خانه
خانۀ الف��ت از دو بخش اندرونی و بیرونی و س��ه حیاط 
تش��کیل ش��ده اس��ت. با ایجاد بخش بیرون��ی، زندگی 
خصوصی خانواده از دید مراجعان و افراد غریبه محفوظ 

مانده اس��ت. دو حی��اط بخش بیرون��ی و اندرونی دارای 
محور طولی ش��مالی � جنوبی مش��ترک هستند )مانند 
خانه های آقا نجفی )خانۀ مشروطیت(، مشکی، و صیفور 
قاس��می( و به واسطۀ داالنی به یکدیگر مرتبط می شوند. 
فضاهای بس��تۀ بخش اندرونی در س��ه جبه��ۀ پیرامون 
حیاط انتظ��ام یافته و فضاهای بس��تۀ بیرونی در جبهۀ 
ش��مالی و ش��رقی حیاط قرار گرفته اند. حیاط خدماتی 
در مجاورت حیاط اندرونی قرار دارد و با اختالف س��طح 
از آن متمایز می ش��ود. در ضلع ش��مالی بیرونی با ارتفاع 
گرفتن از س��طح زمین، زیرزمین به طبقۀ هم کف تبدیل 
می ش��ود که پنجاه سانتی متر نسبت به حیاط فرورفته تر 
است. به دلیل مش��ابهت این سبک معماری مسکونی با 
قلعه های بختیاری در مناطقی چون جونقان و چالش��تر 
به نام »ُکردی« معروف شده است. غالباً زیرزمین در این 
گون��ه خانه ها دارای کارکرد حوضخانه اس��ت و به فضای 
مطبوعی برای فصول گرم س��ال اختص��اص دارد )مانند 
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مانند خانۀ لباف، ش��یران، و سرتیپ سدهی مشاهده می شود. 
همچنی��ن در دورۀ قاج��ار فضایی به نام کالس��که خانه برای 
نگهداری کالس��که در نزدیکی طویله در خانۀ برخی از اعیان 
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اعلم، هايخانه 
)خانگي( سرخانه 

هم .شودمي شاهده
وجو )اعلم ةخان د

نگ به ،خانه تاور
  .)6تا  3 

  
  

  
  

2 

A 

B

اندر بخش دو از 
مح غريبه افراد و

آقا هايخانه نند
اندرو بخش ةست

خدم حياط .اند ه
از گرفتن رتفاع

ناي ابهتمش ليدل
ز غالباً .است ده

مانند( دارد صاص
حمام داراي لفت

مش سدهي سرتيپ
دمانن(اعيان از خي

مجا در آبادحسن 
ة(نقش اند بوده نه

3 4   

5 4  4 

6 

الفت ةخان
و مراجعان

مان( هستند
بس فضاهاي

گرفته قرار
ا با بيروني

د هب .است
شد معروف

اختص سال
ال ةخان

س و، شيران
برخ ةخان در

بازارة حجر
خان معماري

  
  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

54 

5

4

7

7

A 

B

نقشۀ 3. پالن طبقۀ همکف خانۀ الفت 
)ترسیم از: پهلوان زاده و مانی، 1379(.

 نقشۀ 4. پالن طبقۀ اول خانۀ الفت 
)ترسیم از: پهلوان زاده و مانی، 1379(.

 

 ديد  از
 شترك

 .شوندي
 حياط 

 شمالي
 تررفته

» كُردي
 گرم ل

 لباف، ة
 طويله 

 سه كه
 با پيوند

 

 ي

 دهنده بيروني و 

 ب

خانواده صوصي
جنوبي مشـ  لي

مي ديگر مرتبط
شرقي و شمالي 
ش ضلع در. شودي

فرور حياط به ت
كُ«نام  به چالشتر

فصول براي عي

ةخان مانند صفهان
نزديكي در لسكه

ك صورت اين به 
پيهم عنصري ي،

. حياط بيروني1

. حياط اندروني2

 . حوضخانه3

 . سه دري4

 . پنج دري5

. داالن ارتباط6
 اندروني

 . كفش كن7

 . تاالر8

 . ايوان9

. چاه منبع آب10

خص زندگي روني،
شما طولي حور

يكد به داالني ةط
ةجبه در يروني

مي متمايز آن ز
نسبت مترسانتيه 

چ و جونقان ون
مطبو فضاي به 

اص قاجاري هاينه
نگهداري كال راي

.است بوده خانهه
عملكردي لحاظ از 

  

بير بخش ايجاد ا
مح داراي ندروني

واسط به و )سمي
بي ةبست فضاهاي
از سطح اختالف

پنجاه كه شودمي
چو اطقيمن در ي

و است خانهض
(. 

خان ديگر از دودي
بر خانهكالسكه ام
كالسكه فضاي ي
هاحجره اين و ه

4 

44 

8 

5 

9 

9

5 

با .است شده يل
ان و بيروني خش
قاس صيفور و كي،

ف و يافته انتظام 
ا با و دارد قرار 

م تبديل همكف
اريبختي ايههلع

حوض كاركرد راي
لباف و ،پناهسين
محد تعداد در مام

نا به فضايي قاجار
داراي نيز الفت ةخان
داشته اختصاص ها

4
10

2

1

تشكي حياط سه و
بخ حياط دو .ت

مشك ،)شروطيت
حياط پيرامون ة
اندروني حياط ت

ةطبق به رزمين
قل اب كونيمس ي

دار هاخانه گونه
حس التجار، امين
حم نوع اين ،بوده

ق ةدور در مچنين
خ است. داشته ود

هكالسكه گهداري

و بيروني و روني
است مانده حفوظ

مش ةخان( نجفي ا
ةجبه سه دروني
مجاورت در ماتي

زير زمين، سطح 
اريمعم بكس ن

اين در يرزمين
اعلم، هايخانه 
)خانگي( سرخانه 

هم .شودمي شاهده
وجو )اعلم ةخان د

نگ به ،خانه تاور
  .)6تا  3 

  
  

  
  

2 

A 

B

اندر بخش دو از 
مح غريبه افراد و

آقا هايخانه نند
اندرو بخش ةست

خدم حياط .اند ه
از گرفتن رتفاع

ناي ابهتمش ليدل
ز غالباً .است ده

مانند( دارد صاص
حمام داراي لفت

مش سدهي سرتيپ
دمانن(اعيان از خي

مجا در آبادحسن 
ة(نقش اند بوده نه

3 4   

5 4  4 

6 

الفت ةخان
و مراجعان

مان( هستند
بس فضاهاي

گرفته قرار
ا با بيروني

د هب .است
شد معروف

اختص سال
ال ةخان

س و، شيران
برخ ةخان در

بازارة حجر
خان معماري

  
  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

54 

5

4

7

7

A 

B

10. سرمنبع



20

فضای کالس��که خانه بوده اس��ت. به این صورت که سه حجرۀ 
بازار حس��ن آباد در مج��اورت خانه، به نگهداری کالس��که ها 
اختصاص داش��ته و این حجره ها از لحاظ عملکردی، عنصری 

هم پیوند با معماری خانه بوده اند )نقشۀ 3 تا 6(.

ویژگی بارز خانه
خانۀ الفت علیرغم ویژگی های بارز معماری و تاریخی، از این 
جهت که بستر زندگی عالم، ادیب، روزنامه نگار و شاعر دوران 
قاجار، محمد باقر الفت اصفهانی بوده نیز حائز اهمیت اس��ت. 
در خانه ه��ای تاریخی اصفهان ک��ه دارای دو بخش اندرونی و 
بیرون��ی هس��تند، غالباً حیاط بیرونی کوچک تر و س��اده تر از 
حیاط اندرونی بوده است. اما در مواردی که خانه عملکردهای 
فرامس��کونی پیدا می کند )مانند خانۀ شخصیت های برجستۀ 
فرهنگ��ی، اقتص��ادی، سیاس��ی و اجتماعی( بخ��ش بیرونی 
شاخص تر از اندرونی می شود. حیاط بیرونی خانۀ الفت از نظر 
ابعاد بزرگتر از حیاط اندرونی بوده و اهالی خانه و مراجعان به 

بخش بیرونی، آن را باغ الفت می نامیدند. از این رو خانۀ الفت 
در ذیل گونۀ خانه �  باغ های تاریخی اصفهان قابل بازشناس��ی 

است.
شیوۀ زندگی از ویژگی های بارز خانۀ الفت است که آن را 
از بس��یاری خانه های تاریخی دیگر متمایز می کند. رفت وآمد 
به ای��ن خانه زیاد و فرهیختگان کش��ور همچون بدیع الزمان 
فروزانفر و عباس اقبال و از عموم مردم هر کس می خواس��ت 
نزد او می آمد و هر اندازه می خواست می ماند. در واقع دِر خانه 
او چون خانقاهی هر روز از اذان صبح تا پاسی از شب به روی 
همگان باز بود. پذیرایی او در حریم  ادب و دور از ریا و تکلف 
برگزار می ش��د و آزادی و آزادمنشی از رفتار و گفتار و شعر و 
عقیده و حتی پذیرایی او از مهمان به چشم می خورد که همه 
را ش��یفتۀ این محفل می کرد. رجال بزرگ علمی، سیاس��ی، 
هنری و ادبی از هر گوشه ای که به اصفهان می آمدند، معموالً 
به خدمت او می رسیدند )تصویر 1( )کتابی، 1375: 436(. در 
خاطرۀ ذیل می توان شیوۀ زندگی در این خانه را تبیین کرد: 

نقشۀ 5. نما مقطع A-A )ترسیم از: پهلوان زاده و مانی، 1379(.
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 باز را ن
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 تكلفي

 از  جدا
  ساعت

 ). هر5
 هايت
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ده و ماني، 
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الة خان بيروني ط
الفت ةخان رو ين

اين به آمدورفت .د
انداز هر و آمدمي 

حريم در او ذيرايي
خوچشم مي به ن

خد به دند، معموالً
صبح الفت از ةخان

خو با را ثاثيه منزل
آن زد در و آمد ي
بسته زودي به د
بي ناهار و شام ن
بيروني، عمارت ر

دو روزي و شت
11: 1384(الفت، 

و شربت مربا و ست
عقايد عار شنيدن 

  

زادپهلوانرسيم از: 

ا ةاول خان ةن طبق

ش و نگارروزنامه ،
بيرو و اندروني ش
پي فرامسكوني ي

حيا .شودمي روني
اي از ناميدند.مي ت

كندمي متمايز يگر
او نزد خواستمي

پذ .بود باز همگان
مهمان از او ذيرايي

آمدمي اصفهان به
در خ«د: كر تبيين 

اثا از مقداري و مد
كسي وقت هر و يد

كنيد صبر اگر ،شود
همان از و داده قي

در غالباً ). او77: 1
دا نجاري مجهز 

( دادمي هديه خود
ماس و ترشي انواع

با و نشستندمي 
).511: 1384ت، 

(تر B‐Bما مقطع 
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اديب، عالم، ندگي
بخش دو داراي كه

عملكردهاي خانه
اندر از ترشاخص

الفت باغ آن را ني،

دي تاريخي هايه
م كس هر مردم م
ه روي به شب از 
پذ حتي و عقيده و

به كه ايگوشه هر
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آم آنجا به دزدي ر
ببندي را خانه در د

ش بسته نبايد خانه
اتاق كردند،مي صيل
1377(قدسي،  نند

كارگاه يك مارت
خ دوستان به و ت
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كه مواردي در 
بيروني بخش )ي

بيروني بخش به ن
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نقشۀ 6. نما مقطع B-B )ترسیم از: پهلوان زاده و مانی، 1379(.
»در خان��ۀ الفت از صبح زود تا اوایل ش��ب باز بود و هر کس 
می خواس��ت می توانس��ت آزادانه به آنجا بیاید. یک بار دزدی 
ب��ه آنجا آمد و مق��داری از اثاثیه منزل را با خ��ود برد. پدرم 
)بهاءالدین الفت، پسر عالمه الفت( به خدمتکار منزل گفتند: 
»از این به بعد در خانه را ببندید و هر وقت کس��ی آمد و در 
زد آن را باز کنید«. مرحوم الفت از این حرف ناراحت شدند و 
گفتند: »تا من هستم درِ خانه نباید بسته شود، اگر صبر کنید 
به زودی بسته خواهد ش��د«)الفت، 1384: 505(. همچنین 
الفت به برخ��ی جوانانی که در اصفه��ان تحصیل می کردند، 
اتاقی داده و از همان ش��ام و ناه��ار بی تکلف به آنها می دادند 
ک��ه از لحاظ مس��کن و خ��وراک در مضیقه نباش��ند و درس 
بخوانند )قدسی، 1377: 77(. او غالباً در عمارت بیرونی، جدا 
از خانواده می زیس��ت و اوقات خ��ود را به مطالعه می گذرانید 
و در زیرزمین همان عمارت یک کارگاه مجهز نجاری داش��ت 
و روزی دو س��اعت به کار نج��اری می پرداخت و قاب عکس 
و جعبه های ظریف و کوچک می س��اخت و به دوس��تان خود 
هدیه م��ی داد )الفت، 1384: 511(. ه��ر روز هنگام ظهر در 
اتاق ناهارخوری او، س��فره گسترده می ش��د و چند نوع آش 
و خوراک ایرانی با انواع ترش��ی و ماس��ت و مربا و شربت های 

مختل��ف فراه��م می گردید و چندی��ن نفر از دانش��مندان و 
فرهنگیان و دوس��تان الفت گرد آن س��فره می نشس��تند و با 
شنیدن عقاید عارفانه و شوخی های لطیف و نکته های ظریف 
� که الفت بر زبان می راند � به صرف غذا می پرداختند )الفت، 

.)511 :1384
 الف��ت در اصفهان مجل��ۀ آفتاب را بنی��اد نهاد که چند 
ش��ماره آن به چاپ رسید. هیئت تحریریۀ آفتاب در هفته دو 
روز در خانۀ الفت دور هم جمع می ش��دند )قدس��ی، 1377: 
79(. بس��یاری روای��ت می کنند که خان��ۀ الفت محل انجمن 
ادبی و گردهمایی شعرای اصفهان بوده است. او در این خانه، 
ضمن فعالیت های روزمره، به خواهش و تقاضای دوس��تان به 
تألی��ف و ترجمه یا تصحیح کتاب می پرداخت )الفت، 1384: 
31(. کتابخان��ۀ بس��یار معتبر الف��ت در اتاق گوش��واره بود. 
دور ت��ا دور ای��ن اتاق دوالب هایی س��اخته و جهت نگهداری 
کتاب قفس��ه بندی ش��ده ب��ود )الف��ت، 1384: 30(. ورود به 
این کتابخانه برای همۀ دانش��مندان و دوس��تان آزاد بود و به 
گفت��ۀ او بدترین احتکارها، جم��ع آوری و حبس کتاب و دور 
از دس��ترس خواننده نگاه داشتن آن اس��ت. فهرست اسامی 
کتاب ها به تفکیک مطالب و موضوع ها در دفتر بزرگی نوشته 

تصویر1. حضور بزرگان علم و ادب در خانۀ عالمه محمدباقر الفت در سال 1322)مأخذ: الفت، 1393(.
ردیف جلو از راس��ت به چپ: ش��ادروان منوچهر قدسی، شادروان جمال الدین قدسی، ش��ادروان علی شیخ االسالم، شادروان نجم الدین 
فضل اهلل نوری، ش��ادروان عالمه محمدباقر الفت، کودک ایس��تاده در جلوی ش��ادروان عالمه محمدباقر الفت، منوچهر الفت، ش��ادروان 
محمدجواد نجفی، ش��ادروان بهاءالدین الفت، ش��ادروان بدرالدین کتابی، ردیف عقب از راست به چپ: شادروان میرزا حسین خضوعی، 

شادروان محمد الفت، شادروان محسن فیض، شادروان جعفرقلی بهاصدری، شادروان عباس بهاصدری، شادروان جعفر کاشانی.
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فضای کالس��که خانه بوده اس��ت. به این صورت که سه حجرۀ 
بازار حس��ن آباد در مج��اورت خانه، به نگهداری کالس��که ها 
اختصاص داش��ته و این حجره ها از لحاظ عملکردی، عنصری 

هم پیوند با معماری خانه بوده اند )نقشۀ 3 تا 6(.

ویژگی بارز خانه
خانۀ الفت علیرغم ویژگی های بارز معماری و تاریخی، از این 
جهت که بستر زندگی عالم، ادیب، روزنامه نگار و شاعر دوران 
قاجار، محمد باقر الفت اصفهانی بوده نیز حائز اهمیت اس��ت. 
در خانه ه��ای تاریخی اصفهان ک��ه دارای دو بخش اندرونی و 
بیرون��ی هس��تند، غالباً حیاط بیرونی کوچک تر و س��اده تر از 
حیاط اندرونی بوده است. اما در مواردی که خانه عملکردهای 
فرامس��کونی پیدا می کند )مانند خانۀ شخصیت های برجستۀ 
فرهنگ��ی، اقتص��ادی، سیاس��ی و اجتماعی( بخ��ش بیرونی 
شاخص تر از اندرونی می شود. حیاط بیرونی خانۀ الفت از نظر 
ابعاد بزرگتر از حیاط اندرونی بوده و اهالی خانه و مراجعان به 

بخش بیرونی، آن را باغ الفت می نامیدند. از این رو خانۀ الفت 
در ذیل گونۀ خانه �  باغ های تاریخی اصفهان قابل بازشناس��ی 

است.
شیوۀ زندگی از ویژگی های بارز خانۀ الفت است که آن را 
از بس��یاری خانه های تاریخی دیگر متمایز می کند. رفت وآمد 
به ای��ن خانه زیاد و فرهیختگان کش��ور همچون بدیع الزمان 
فروزانفر و عباس اقبال و از عموم مردم هر کس می خواس��ت 
نزد او می آمد و هر اندازه می خواست می ماند. در واقع دِر خانه 
او چون خانقاهی هر روز از اذان صبح تا پاسی از شب به روی 
همگان باز بود. پذیرایی او در حریم  ادب و دور از ریا و تکلف 
برگزار می ش��د و آزادی و آزادمنشی از رفتار و گفتار و شعر و 
عقیده و حتی پذیرایی او از مهمان به چشم می خورد که همه 
را ش��یفتۀ این محفل می کرد. رجال بزرگ علمی، سیاس��ی، 
هنری و ادبی از هر گوشه ای که به اصفهان می آمدند، معموالً 
به خدمت او می رسیدند )تصویر 1( )کتابی، 1375: 436(. در 
خاطرۀ ذیل می توان شیوۀ زندگی در این خانه را تبیین کرد: 

نقشۀ 5. نما مقطع A-A )ترسیم از: پهلوان زاده و مانی، 1379(.

 

- پهلوان

 محمد 
 حياط اً

 د خانه
 از لفت

 ذيل در 

خانه  ين
- زه مي
 م  ادب

 كه ورد
 او دمت

 تا زود 
 برد. ود
 باز را ن
خواهد  
 تكلفي

 از  جدا
  ساعت

 ). هر5
 هايت

 و رفانه

ده و ماني، 

 

(ترسيم از: پ الفت

،قاجار دوران شاعر
غالباً هستند، وني
مانند( كندمي يدا
الة خان بيروني ط
الفت ةخان رو ين

اين به آمدورفت .د
انداز هر و آمدمي 

حريم در او ذيرايي
خوچشم مي به ن

خد به دند، معموالً
صبح الفت از ةخان

خو با را ثاثيه منزل
آن زد در و آمد ي
بسته زودي به د
بي ناهار و شام ن
بيروني، عمارت ر

دو روزي و شت
11: 1384(الفت، 

و شربت مربا و ست
عقايد عار شنيدن 

  

زادپهلوانرسيم از: 

ا ةاول خان ةن طبق

ش و نگارروزنامه ،
بيرو و اندروني ش
پي فرامسكوني ي

حيا .شودمي روني
اي از ناميدند.مي ت

كندمي متمايز يگر
او نزد خواستمي

پذ .بود باز همگان
مهمان از او ذيرايي

آمدمي اصفهان به
در خ«د: كر تبيين 

اثا از مقداري و مد
كسي وقت هر و يد

كنيد صبر اگر ،شود
همان از و داده قي

در غالباً ). او77: 1
دا نجاري مجهز 

( دادمي هديه خود
ماس و ترشي انواع

با و نشستندمي 
).511: 1384ت، 

(تر B‐Bما مقطع 

پالن. 4ة نقش   

اديب، عالم، ندگي
بخش دو داراي كه

عملكردهاي خانه
اندر از ترشاخص

الفت باغ آن را ني،

دي تاريخي هايه
م كس هر مردم م
ه روي به شب از 
پذ حتي و عقيده و

به كه ايگوشه هر
ت ي در اين خانه را

آم آنجا به دزدي ر
ببندي را خانه در د

ش بسته نبايد خانه
اتاق كردند،مي صيل
1377(قدسي،  نند

كارگاه يك مارت
خ دوستان به و ت

ا با ايراني خوراك
سفره آن گرد ت

(الفت پرداختندمي ا

نم. 6نقشة 
1379(. 

6 

 .)1379 و ماني،

(. 

زن بستر كه جهت
ك اصفهان تاريخي

كه مواردي در 
بيروني بخش )ي

بيروني بخش به ن

خانه بسياري از را
عموم از و اقبال س
پاسي تا صبح انذ
و شعر و گفتار و ر

ه از ادبي و هنري
زندگي ةتوان شيوي

بار يك .بيايد آنجا
بعد به اين از«تند:

خا درِ هستم من
تحص اصفهان در
بخوانن درس و شند

عم همان زيرزمين
ساختمي كوچك

خ و آش نوع چند
الفت دوستان و يان
غذا صرف به ـ ند

زادهپهلوانم از:

)1379ده و ماني،

اين از تاريخي، و
ت هايخانه در .ت
اما .است بوده ي

اجتماعي و سياسي
مراجعان و خانه لي

  .است شناسي
 آن كه است فت

عباس و فروزانفر ن
ذا از روز هر قاهي

رفتار از آزادمنشي
سياسي، علمي، گ

ذيل مي ةدر خاطر
آ به آزادانه وانست
گفت منزل خدمتكار

تا« :گفتند و دند
كه جواناني رخي

نباش مضيقه در ك
ز در و گذرانيدمي
و ريفظ هايعبه

و شدمي گسترده
فرهنگي و شمندان

رانمي زبان بر فت

ترسيم( الفت ة خان

زادسيم از: پهلوان

و معماري بارز اي
است اهميت حائز 
اندروني حياط از 

س اقتصادي، نگي،
اهال و بوده دروني

بازش قابل صفهان
الف ةخان بارز هاي

الزمانبديع مچون
خانق چون او خانه 

و آزادي و دشمي
بزرگ رجال .كردي
). د436: 1375ي،
تومي خواستمي 

خ به )عالمه الفت
شد ناراحت حرف 

بر به الفت مچنين
خوراك و مسكن ظ

م مطالعه به را خود
جع و عكس قاب 

گ او،سفره رخوري
دانش از نفر چندين

الف كهـ  ريفظ ي

همكف ةالن طبق
  .)1379ي، 

(تر A‐Aا مقطع 

  خانه رز

هاويژگي رغمعلي
نيز بوده صفهاني

ترساده و ترچك
فرهنگ برجسته اي

اند حياط از ترزرگ
اص تاريخي هايباغ

هويژگي اززندگي  
هم كشور يختگان

درِ واقع در .ماندي
م برگزار تكلف و ا
مي محفل اين ةفت
(كتابي) 1 (عكس 

كس هر و بود باز
لدين الفت، پسر ع

اين از الفت حوم
). هم505: 1384 
لحاظ از كه دادندي

خ اوقات و زيست
و پرداختمي ري

ناها اتاق در هرظ 
چ و گرديدمي هم

هاينكته و لطيف 

پال .3ة نقش
زاده و ماني

  
  
  
  
  
  
  
  
  

نما .5ة نقش
  

بار ويژگي
  
ع الفت ةخان
اص الفت باقر

كوچ بيروني
هاشخصيت

بز ابعاد نظر
بـخانه ةگون

ةشيو
فرهي و زياد

مي خواست
ريا از دور و

شيف را همه
رسيدندمي

ب شب اوايل
البهاء( پدرم
مرح .»كنيد
(الفت،»شد
مي هاآن به

مي خانواده
نجار كار به

هنگام روز
فراه مختلف
هايشوخي

 

- پهلوان

 محمد 
 حياط اً

 د خانه
 از لفت

 ذيل در 

خانه  ين
- زه مي
 م  ادب

 كه ورد
 او دمت

 تا زود 
 برد. ود
 باز را ن
خواهد  
 تكلفي

 از  جدا
  ساعت

 ). هر5
 هايت

 و رفانه

ده و ماني، 

 

(ترسيم از: پ الفت

،قاجار دوران شاعر
غالباً هستند، وني
مانند( كندمي يدا
الة خان بيروني ط
الفت ةخان رو ين

اين به آمدورفت .د
انداز هر و آمدمي 

حريم در او ذيرايي
خوچشم مي به ن

خد به دند، معموالً
صبح الفت از ةخان

خو با را ثاثيه منزل
آن زد در و آمد ي
بسته زودي به د
بي ناهار و شام ن
بيروني، عمارت ر

دو روزي و شت
11: 1384(الفت، 

و شربت مربا و ست
عقايد عار شنيدن 

  

زادپهلوانرسيم از: 

ا ةاول خان ةن طبق

ش و نگارروزنامه ،
بيرو و اندروني ش
پي فرامسكوني ي

حيا .شودمي روني
اي از ناميدند.مي ت

كندمي متمايز يگر
او نزد خواستمي

پذ .بود باز همگان
مهمان از او ذيرايي

آمدمي اصفهان به
در خ«د: كر تبيين 

اثا از مقداري و مد
كسي وقت هر و يد

كنيد صبر اگر ،شود
همان از و داده قي

در غالباً ). او77: 1
دا نجاري مجهز 

( دادمي هديه خود
ماس و ترشي انواع

با و نشستندمي 
).511: 1384ت، 

(تر B‐Bما مقطع 
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بخش دو داراي كه

عملكردهاي خانه
اندر از ترشاخص

الفت باغ آن را ني،

دي تاريخي هايه
م كس هر مردم م
ه روي به شب از 
پذ حتي و عقيده و

به كه ايگوشه هر
ت ي در اين خانه را

آم آنجا به دزدي ر
ببندي را خانه در د

ش بسته نبايد خانه
اتاق كردند،مي صيل
1377(قدسي،  نند

كارگاه يك مارت
خ دوستان به و ت

ا با ايراني خوراك
سفره آن گرد ت

(الفت پرداختندمي ا
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 .)1379 و ماني،

(. 

زن بستر كه جهت
ك اصفهان تاريخي

كه مواردي در 
بيروني بخش )ي

بيروني بخش به ن

خانه بسياري از را
عموم از و اقبال س
پاسي تا صبح انذ
و شعر و گفتار و ر

ه از ادبي و هنري
زندگي ةتوان شيوي

بار يك .بيايد آنجا
بعد به اين از«تند:

خا درِ هستم من
تحص اصفهان در
بخوانن درس و شند

عم همان زيرزمين
ساختمي كوچك

خ و آش نوع چند
الفت دوستان و يان
غذا صرف به ـ ند

زادهپهلوانم از:

)1379ده و ماني،

اين از تاريخي، و
ت هايخانه در .ت
اما .است بوده ي

اجتماعي و سياسي
مراجعان و خانه لي

  .است شناسي
 آن كه است فت

عباس و فروزانفر ن
ذا از روز هر قاهي

رفتار از آزادمنشي
سياسي، علمي، گ

ذيل مي ةدر خاطر
آ به آزادانه وانست
گفت منزل خدمتكار

تا« :گفتند و دند
كه جواناني رخي

نباش مضيقه در ك
ز در و گذرانيدمي
و ريفظ هايعبه

و شدمي گسترده
فرهنگي و شمندان

رانمي زبان بر فت

ترسيم( الفت ة خان

زادسيم از: پهلوان

و معماري بارز اي
است اهميت حائز 
اندروني حياط از 

س اقتصادي، نگي،
اهال و بوده دروني

بازش قابل صفهان
الف ةخان بارز هاي

الزمانبديع مچون
خانق چون او خانه 

و آزادي و دشمي
بزرگ رجال .كردي
). د436: 1375ي،
تومي خواستمي 

خ به )عالمه الفت
شد ناراحت حرف 

بر به الفت مچنين
خوراك و مسكن ظ

م مطالعه به را خود
جع و عكس قاب 

گ او،سفره رخوري
دانش از نفر چندين

الف كهـ  ريفظ ي

همكف ةالن طبق
  .)1379ي، 

(تر A‐Aا مقطع 

  خانه رز

هاويژگي رغمعلي
نيز بوده صفهاني

ترساده و ترچك
فرهنگ برجسته اي

اند حياط از ترزرگ
اص تاريخي هايباغ

هويژگي اززندگي  
هم كشور يختگان

درِ واقع در .ماندي
م برگزار تكلف و ا
مي محفل اين ةفت
(كتابي) 1 (عكس 

كس هر و بود باز
لدين الفت، پسر ع

اين از الفت حوم
). هم505: 1384 
لحاظ از كه دادندي

خ اوقات و زيست
و پرداختمي ري

ناها اتاق در هرظ 
چ و گرديدمي هم

هاينكته و لطيف 

پال .3ة نقش
زاده و ماني

  
  
  
  
  
  
  
  
  

نما .5ة نقش
  

بار ويژگي
  
ع الفت ةخان
اص الفت باقر

كوچ بيروني
هاشخصيت

بز ابعاد نظر
بـخانه ةگون

ةشيو
فرهي و زياد

مي خواست
ريا از دور و

شيف را همه
رسيدندمي

ب شب اوايل
البهاء( پدرم
مرح .»كنيد
(الفت،»شد
مي هاآن به

مي خانواده
نجار كار به

هنگام روز
فراه مختلف
هايشوخي

نقشۀ 6. نما مقطع B-B )ترسیم از: پهلوان زاده و مانی، 1379(.
»در خان��ۀ الفت از صبح زود تا اوایل ش��ب باز بود و هر کس 
می خواس��ت می توانس��ت آزادانه به آنجا بیاید. یک بار دزدی 
ب��ه آنجا آمد و مق��داری از اثاثیه منزل را با خ��ود برد. پدرم 
)بهاءالدین الفت، پسر عالمه الفت( به خدمتکار منزل گفتند: 
»از این به بعد در خانه را ببندید و هر وقت کس��ی آمد و در 
زد آن را باز کنید«. مرحوم الفت از این حرف ناراحت شدند و 
گفتند: »تا من هستم درِ خانه نباید بسته شود، اگر صبر کنید 
به زودی بسته خواهد ش��د«)الفت، 1384: 505(. همچنین 
الفت به برخ��ی جوانانی که در اصفه��ان تحصیل می کردند، 
اتاقی داده و از همان ش��ام و ناه��ار بی تکلف به آنها می دادند 
ک��ه از لحاظ مس��کن و خ��وراک در مضیقه نباش��ند و درس 
بخوانند )قدسی، 1377: 77(. او غالباً در عمارت بیرونی، جدا 
از خانواده می زیس��ت و اوقات خ��ود را به مطالعه می گذرانید 
و در زیرزمین همان عمارت یک کارگاه مجهز نجاری داش��ت 
و روزی دو س��اعت به کار نج��اری می پرداخت و قاب عکس 
و جعبه های ظریف و کوچک می س��اخت و به دوس��تان خود 
هدیه م��ی داد )الفت، 1384: 511(. ه��ر روز هنگام ظهر در 
اتاق ناهارخوری او، س��فره گسترده می ش��د و چند نوع آش 
و خوراک ایرانی با انواع ترش��ی و ماس��ت و مربا و شربت های 

مختل��ف فراه��م می گردید و چندی��ن نفر از دانش��مندان و 
فرهنگیان و دوس��تان الفت گرد آن س��فره می نشس��تند و با 
شنیدن عقاید عارفانه و شوخی های لطیف و نکته های ظریف 
� که الفت بر زبان می راند � به صرف غذا می پرداختند )الفت، 

.)511 :1384
 الف��ت در اصفهان مجل��ۀ آفتاب را بنی��اد نهاد که چند 
ش��ماره آن به چاپ رسید. هیئت تحریریۀ آفتاب در هفته دو 
روز در خانۀ الفت دور هم جمع می ش��دند )قدس��ی، 1377: 
79(. بس��یاری روای��ت می کنند که خان��ۀ الفت محل انجمن 
ادبی و گردهمایی شعرای اصفهان بوده است. او در این خانه، 
ضمن فعالیت های روزمره، به خواهش و تقاضای دوس��تان به 
تألی��ف و ترجمه یا تصحیح کتاب می پرداخت )الفت، 1384: 
31(. کتابخان��ۀ بس��یار معتبر الف��ت در اتاق گوش��واره بود. 
دور ت��ا دور ای��ن اتاق دوالب هایی س��اخته و جهت نگهداری 
کتاب قفس��ه بندی ش��ده ب��ود )الف��ت، 1384: 30(. ورود به 
این کتابخانه برای همۀ دانش��مندان و دوس��تان آزاد بود و به 
گفت��ۀ او بدترین احتکارها، جم��ع آوری و حبس کتاب و دور 
از دس��ترس خواننده نگاه داشتن آن اس��ت. فهرست اسامی 
کتاب ها به تفکیک مطالب و موضوع ها در دفتر بزرگی نوشته 

تصویر1. حضور بزرگان علم و ادب در خانۀ عالمه محمدباقر الفت در سال 1322)مأخذ: الفت، 1393(.
ردیف جلو از راس��ت به چپ: ش��ادروان منوچهر قدسی، شادروان جمال الدین قدسی، ش��ادروان علی شیخ االسالم، شادروان نجم الدین 
فضل اهلل نوری، ش��ادروان عالمه محمدباقر الفت، کودک ایس��تاده در جلوی ش��ادروان عالمه محمدباقر الفت، منوچهر الفت، ش��ادروان 
محمدجواد نجفی، ش��ادروان بهاءالدین الفت، ش��ادروان بدرالدین کتابی، ردیف عقب از راست به چپ: شادروان میرزا حسین خضوعی، 

شادروان محمد الفت، شادروان محسن فیض، شادروان جعفرقلی بهاصدری، شادروان عباس بهاصدری، شادروان جعفر کاشانی.
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تصویر 2. مراسم اهدای کتابخانۀ شادروان عالمه محمدباقر الفت به دانشگاه اصفهان در سال1343)مأخذ: الفت، 1393(.

و ش��ماره گذاری ش��ده بود، به طوری که دسترسی هر کتاب 
به آس��انی امکان پذیر بود )قدسی، 1377: 78(. او آرزو داشت 
که م��ردم پس از فوت��ش، مانند زمان حی��ات، از کتاب های 
کتابخانه اس��تفاده کنند و کتاب ها به سهولت در اختیار همه 
ق��رار گیرد. به همین س��بب همۀ کتاب های عربی و فرانس��ه 
خود را وقف کرد و دستور داد پس از وفاتش، هر چه زودتر به 
یکی از کتابخانه های شهر اصفهان منتقل کنند تا بیشتر مورد 
استفاده و مطالعۀ دانش پژوهان قرار گیرد )الفت، 1384: 35(. 
پس از فوت الفت، کتابخانۀ ش��خصی او به دانش��کدۀ ادبیات 

اصفهان اهدا شد )عکس 2(.
در گذش��ته تقطیر و گالب گیری ب��ه عنوان تکنیکی که 
هنوز از کارآمدترین روش های عصاره گیری اس��ت، در برخی 
خانه ه��ای تاریخی اصفهان )مانند خان��ۀ آبغوره در محلۀ تل 
عاش��قان( انجام می ش��ده اس��ت. تا چند س��ال قبل از فوت 
الف��ت، همه س��اله در فصل بهار از گلهای س��رخ محمدی به 
وسیلۀ دستگاه مخصوصی در زیرزمین خانه گالب می گرفتند 
و آن ه��ا را در شیش��ه های بزرگ و کوچ��ک می ریختند و به 
دوس��تان و آشنایانشان هدیه می دادند )الفت، 1384: 505(. 

وقوع رخدادها و عملکردهای غیرمس��کونی، ترکیب اجتماعی 
متنوعی را در این خانه پدید آورده است.

حمام در خانه
امروز اغلب خانه ها حمام دارند. اما از آغاز شهرنشینی تا حدود 
نی��م قرن پیش اوضاع چنین نبود. به جز خانه های اش��راف و 
ثروتمندان که حمام َسرخانه داش��تند )هولستر، 1355: 9(. 
در خانه های مردم عادی محلی برای استحمام وجود نداشت. 
از این جهت تش��کیالتی به نام حمام های عمومی در ش��هرها 
شکل گرفت. تاورنیه در این باره می نویسد: » به حمام عمومی 
رفتن، مخصوص فقرا و طبقۀ سوم است که استطاعت داشتن 
حمام مخصوص در خانه را نداش��ته باشند. مردمان متشخص 
هر کدام در خان��ۀ خود حمامی مخصوص دارن��د« )تاورنیه، 
1336: 628 و 621(. مادام کارالس��رنا حمام َس��رخانه را این 
گون��ه توصیف می کند: »هر خانوادۀ ک��م و بیش مهمی، یک 
حمام کامالً چس��بیده به خانۀ خود دارد« )مادام کارالس��رنا، 
1363: 153(. رای��س ش��یوۀ حمام رفتن اهل خانه را ش��رح  
چنین می دهد: »اغنیا در حیاط خانۀ خود دارای حمام کاملی 

هستند. حتی برای آنها نیز روز حمام رفتن، روز هیجان انگیزی 
اس��ت. برای گرم کردن آب به سوخت زیادی نیاز است و هر 
روز حمام رفتن، امری مربوط به زندگی تجملی است که برای 
آنها ناش��ناخته است. به احتمال هفته ای یک بار تون حمام را 
گرم می کنند و همۀ زنان و کودکان اهل منزل با هم به حمام 
می روند. گاه س��اعت ها در آن جا وقت می گذرانند؛ نخست در 
س��ربینه یا رختکن، پس از آن در قس��مت گرم و س��پس در 
قسمت س��رد حمام. هیاهو و بذله گویی و شوخی بسیاری به 
راه می اندازند. پس از ترک حمام، دوباره تون را آتش می کنند 
و حم��ام را برای مردان اهل منزل آماده می س��ازند« )رایس، 
1366: 157(. حمام های س��رخانه با توجه به توان اقتصادی 
و موقعیت مالک خانه، از وس��عت و نفاست متفاوتی برخوردار 
بوده اند. تعداد اندکی از خانه های تاریخی اصفهان مانند خانۀ 
الفت، شیران، لباف، سرتیپ محمدحسین خان امینی سدهی 
)خمینی ش��هر(، و مجموعۀ خانه های مالباشی و شیخ االسالم 
دارای حمام َسرخانه بوده اند. الگوی ترکیب حمام در خانه به 
دو صورت بوده اس��ت. برخی حمام های سرخانه در بخشی از 
پالن خانه و غالباً در همجواری فضاهای خدماتی مانند مطبخ 
و انبارها و... قرار داشته اند )مانند حمام خانۀ شیران و لباف(، 
برخ��ی دیگر به صورت مجزا و در همس��ایگی خانه واقع بوده 

اند )مانند حمام خانۀ الفت و سرتیپ سدهی(.
بی��ن دو بخش بیرونی و اندرونی خان��ۀ الفت حمام قرار 
داش��ت. منوچهر قدس��ی یکی از دوس��تان مرح��وم الفت در 
توصیف این حمام می نویس��د: »بین بیرونی و اندرونی، حمام 
بس��یار معتب��ری بود که هر جمع��ه آن را گ��رم می کردند و 
خصیصین دوس��تان، گاه هفت هشت نفر به حمام می رفتند« 
)قدس��ی، 1377: 78(. این حمام سرخانه به مانند حمام های 
عمومی از س��ه جزء س��ربینه )رختکن(، می��ان در و گرمخانه 
تشکیل و نس��بت به سطح زمین، پایین تر ساخته شده است. 
ورودی گرمخانه با راهرو و دهلیزهایی ترکیب شده، به نحوی 
که مانِع خروج گرم��ا از فضای گرم خانه بوده و با یک پیچ به 
س��ربینه راه دارد. پیرامون سربینه صفه هایی برای نشستن و 
در مرکز آن حوض قرار داشته است. سپس فضای میان در به 
ش��کل راهروی غیر مستقیم رختکن را به گرمخانه می رساند. 
تون )گلخ��ن( گرمابه زیر خزینه در بخ��ش گرم خانه احداث 
شده و عالوه بر گرم کردن آب خزینه، ساختمان حمام را نیز 
گرمی می بخشیده است. سوخت حمام به وسیلۀ برگ خشک 
گیاهان و فضوالت حیوانی تهیه و آب آن از چاه حیاط اندرونی 
تأمین می شد. همچنین دیوارهای حمام مزین به کاشیکاری 
نفیسی بود. کاش��ی عالوه بر تزیین موجب استقامت بیش تر 

ساختمان در برابر رطوبت و بخار آب می شده است.

ورودی خانه
در گذشته در بافت مسکونی اصفهان، کوچه بَست و سیبه هایی 
وجود داش��ت که آخر آن ها بس��ته بود و به کوچۀ »منسده« 
مع��روف بودند. س��یبه واژه ای اصفهان��ی و معنای آن نزدیک 
ب��ه کوچۀ منس��ده اس��ت. در ورودی برخی خانه ه��ا در این 
کوچه ها باز می ش��د و غالباً خانه های درون س��یبه مرغوب تر 
از خانه های مجاور ش��ارع عام بوده اس��ت. معم��والً بر در هر 
س��یبه دروازه ای نهاده و ش��ب ها و در زمان ناامنی شهر، آن 
را می بندند )االصفهانی، 1368: 48(. س��یبۀ گود و پنبه کارها 
در محلۀ جویباره، س��یبۀ ذغالی ها در محلۀ احمدآباد، س��یبۀ 
محمدابراهی��م ص��راف و محمدصادق خان انص��اری در محلۀ 
گل به��ار، مصادیقی از س��یبه های ش��هر اصفهان بوده اس��ت 

)جناب، 1393(.
ورود به خانۀ الفت صورت پیچیده ای داش��ته است. برای 
رسیدن به سردر ورودی، باید از دروازۀ سیبه که شب ها برای 
ایجاد امنیت بس��ته می ش��د، گذر کرد. در طرفین دروازه دو 
صفه قرار داش��ت. بعد گذر از کوچه بست و سیبۀ سرپوشیده 
)کوچۀ منس��ده(، صحه ای )میدانچه، میدان کوچک( با شکل 
تقریبی مربع قرار داشته که دسترسی به بخش های اندرونی، 
بیرون��ی، طویله و اتاق تون تاب حمام از این میدانچه میس��ر 
بوده اس��ت. فضای سرپوش��یده بین اندرونی و بیرونی دارای 
دری ب��ود ک��ه بعد گ��ذر از آن امکان ورود به هش��تی بخش 
بیرونی )در جبهۀ ش��رقی( فراهم بوده و از طریق سرپوشیده، 
دسترس��ی به اندرون مهیا می ش��د و انتهای سرپوش��یده در 
ضل��ع غربی ارتباط با خانۀ ج��واد نجفی برادر مرحوم الفت را 
ایجاد می کرده اس��ت )تصویر3(. ورودی حمام خانه در بخش 

اندرونی قرار داشته است.

بیرونی خانه 
بخش بیرونی خان��ه اختصاص به فعالیت ه��ای مرحوم الفت 
داش��ت و او اغل��ب اوقات در آنجا با دوس��تان و مهمانان و یا 
اش��خاصی که از دور یا نزدیک به دیدارش می آمدند، به س��ر 
می برد )الفت، 1384: 29(. فضاهای بسته و نیم بسته بیرونی 
در جبهۀ شمالی و شرقی رو به حیاط قرار گرفته و دسترسی 
به حیاط آن از طریق هش��تی در ضلع ش��رقی است. داشتن 
سلس��له مراتب ورود مجزا س��بب اس��تقالل بخش بیرونی از 

اندرونی شده است. 
طبق��ۀ اول جبهۀ ش��مالی به اندازۀ 150 س��انتی متر از 
سطح حیاط باالتر اس��ت. ایوان در مقابل فضاهای این طبقه 
قرار گرفته و دو ستون چوبی با تزیینات گچبری ایستایی آن 
را تأمین می کند. س��قف ایوان تخت و دارای قاب بندی چوبی 
است. در مرکز این جبهه تاالر شاه نشین به فرم نیمه چلیپایی 
و در دو ط��رف آن دو ات��اق س��ه دری ق��رار داش��ت که اتاق 
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تصویر 2. مراسم اهدای کتابخانۀ شادروان عالمه محمدباقر الفت به دانشگاه اصفهان در سال1343)مأخذ: الفت، 1393(.

و ش��ماره گذاری ش��ده بود، به طوری که دسترسی هر کتاب 
به آس��انی امکان پذیر بود )قدسی، 1377: 78(. او آرزو داشت 
که م��ردم پس از فوت��ش، مانند زمان حی��ات، از کتاب های 
کتابخانه اس��تفاده کنند و کتاب ها به سهولت در اختیار همه 
ق��رار گیرد. به همین س��بب همۀ کتاب های عربی و فرانس��ه 
خود را وقف کرد و دستور داد پس از وفاتش، هر چه زودتر به 
یکی از کتابخانه های شهر اصفهان منتقل کنند تا بیشتر مورد 
استفاده و مطالعۀ دانش پژوهان قرار گیرد )الفت، 1384: 35(. 
پس از فوت الفت، کتابخانۀ ش��خصی او به دانش��کدۀ ادبیات 

اصفهان اهدا شد )عکس 2(.
در گذش��ته تقطیر و گالب گیری ب��ه عنوان تکنیکی که 
هنوز از کارآمدترین روش های عصاره گیری اس��ت، در برخی 
خانه ه��ای تاریخی اصفهان )مانند خان��ۀ آبغوره در محلۀ تل 
عاش��قان( انجام می ش��ده اس��ت. تا چند س��ال قبل از فوت 
الف��ت، همه س��اله در فصل بهار از گلهای س��رخ محمدی به 
وسیلۀ دستگاه مخصوصی در زیرزمین خانه گالب می گرفتند 
و آن ه��ا را در شیش��ه های بزرگ و کوچ��ک می ریختند و به 
دوس��تان و آشنایانشان هدیه می دادند )الفت، 1384: 505(. 

وقوع رخدادها و عملکردهای غیرمس��کونی، ترکیب اجتماعی 
متنوعی را در این خانه پدید آورده است.

حمام در خانه
امروز اغلب خانه ها حمام دارند. اما از آغاز شهرنشینی تا حدود 
نی��م قرن پیش اوضاع چنین نبود. به جز خانه های اش��راف و 
ثروتمندان که حمام َسرخانه داش��تند )هولستر، 1355: 9(. 
در خانه های مردم عادی محلی برای استحمام وجود نداشت. 
از این جهت تش��کیالتی به نام حمام های عمومی در ش��هرها 
شکل گرفت. تاورنیه در این باره می نویسد: » به حمام عمومی 
رفتن، مخصوص فقرا و طبقۀ سوم است که استطاعت داشتن 
حمام مخصوص در خانه را نداش��ته باشند. مردمان متشخص 
هر کدام در خان��ۀ خود حمامی مخصوص دارن��د« )تاورنیه، 
1336: 628 و 621(. مادام کارالس��رنا حمام َس��رخانه را این 
گون��ه توصیف می کند: »هر خانوادۀ ک��م و بیش مهمی، یک 
حمام کامالً چس��بیده به خانۀ خود دارد« )مادام کارالس��رنا، 
1363: 153(. رای��س ش��یوۀ حمام رفتن اهل خانه را ش��رح  
چنین می دهد: »اغنیا در حیاط خانۀ خود دارای حمام کاملی 

هستند. حتی برای آنها نیز روز حمام رفتن، روز هیجان انگیزی 
اس��ت. برای گرم کردن آب به سوخت زیادی نیاز است و هر 
روز حمام رفتن، امری مربوط به زندگی تجملی است که برای 
آنها ناش��ناخته است. به احتمال هفته ای یک بار تون حمام را 
گرم می کنند و همۀ زنان و کودکان اهل منزل با هم به حمام 
می روند. گاه س��اعت ها در آن جا وقت می گذرانند؛ نخست در 
س��ربینه یا رختکن، پس از آن در قس��مت گرم و س��پس در 
قسمت س��رد حمام. هیاهو و بذله گویی و شوخی بسیاری به 
راه می اندازند. پس از ترک حمام، دوباره تون را آتش می کنند 
و حم��ام را برای مردان اهل منزل آماده می س��ازند« )رایس، 
1366: 157(. حمام های س��رخانه با توجه به توان اقتصادی 
و موقعیت مالک خانه، از وس��عت و نفاست متفاوتی برخوردار 
بوده اند. تعداد اندکی از خانه های تاریخی اصفهان مانند خانۀ 
الفت، شیران، لباف، سرتیپ محمدحسین خان امینی سدهی 
)خمینی ش��هر(، و مجموعۀ خانه های مالباشی و شیخ االسالم 
دارای حمام َسرخانه بوده اند. الگوی ترکیب حمام در خانه به 
دو صورت بوده اس��ت. برخی حمام های سرخانه در بخشی از 
پالن خانه و غالباً در همجواری فضاهای خدماتی مانند مطبخ 
و انبارها و... قرار داشته اند )مانند حمام خانۀ شیران و لباف(، 
برخ��ی دیگر به صورت مجزا و در همس��ایگی خانه واقع بوده 

اند )مانند حمام خانۀ الفت و سرتیپ سدهی(.
بی��ن دو بخش بیرونی و اندرونی خان��ۀ الفت حمام قرار 
داش��ت. منوچهر قدس��ی یکی از دوس��تان مرح��وم الفت در 
توصیف این حمام می نویس��د: »بین بیرونی و اندرونی، حمام 
بس��یار معتب��ری بود که هر جمع��ه آن را گ��رم می کردند و 
خصیصین دوس��تان، گاه هفت هشت نفر به حمام می رفتند« 
)قدس��ی، 1377: 78(. این حمام سرخانه به مانند حمام های 
عمومی از س��ه جزء س��ربینه )رختکن(، می��ان در و گرمخانه 
تشکیل و نس��بت به سطح زمین، پایین تر ساخته شده است. 
ورودی گرمخانه با راهرو و دهلیزهایی ترکیب شده، به نحوی 
که مانِع خروج گرم��ا از فضای گرم خانه بوده و با یک پیچ به 
س��ربینه راه دارد. پیرامون سربینه صفه هایی برای نشستن و 
در مرکز آن حوض قرار داشته است. سپس فضای میان در به 
ش��کل راهروی غیر مستقیم رختکن را به گرمخانه می رساند. 
تون )گلخ��ن( گرمابه زیر خزینه در بخ��ش گرم خانه احداث 
شده و عالوه بر گرم کردن آب خزینه، ساختمان حمام را نیز 
گرمی می بخشیده است. سوخت حمام به وسیلۀ برگ خشک 
گیاهان و فضوالت حیوانی تهیه و آب آن از چاه حیاط اندرونی 
تأمین می شد. همچنین دیوارهای حمام مزین به کاشیکاری 
نفیسی بود. کاش��ی عالوه بر تزیین موجب استقامت بیش تر 

ساختمان در برابر رطوبت و بخار آب می شده است.

ورودی خانه
در گذشته در بافت مسکونی اصفهان، کوچه بَست و سیبه هایی 
وجود داش��ت که آخر آن ها بس��ته بود و به کوچۀ »منسده« 
مع��روف بودند. س��یبه واژه ای اصفهان��ی و معنای آن نزدیک 
ب��ه کوچۀ منس��ده اس��ت. در ورودی برخی خانه ه��ا در این 
کوچه ها باز می ش��د و غالباً خانه های درون س��یبه مرغوب تر 
از خانه های مجاور ش��ارع عام بوده اس��ت. معم��والً بر در هر 
س��یبه دروازه ای نهاده و ش��ب ها و در زمان ناامنی شهر، آن 
را می بندند )االصفهانی، 1368: 48(. س��یبۀ گود و پنبه کارها 
در محلۀ جویباره، س��یبۀ ذغالی ها در محلۀ احمدآباد، س��یبۀ 
محمدابراهی��م ص��راف و محمدصادق خان انص��اری در محلۀ 
گل به��ار، مصادیقی از س��یبه های ش��هر اصفهان بوده اس��ت 

)جناب، 1393(.
ورود به خانۀ الفت صورت پیچیده ای داش��ته است. برای 
رسیدن به سردر ورودی، باید از دروازۀ سیبه که شب ها برای 
ایجاد امنیت بس��ته می ش��د، گذر کرد. در طرفین دروازه دو 
صفه قرار داش��ت. بعد گذر از کوچه بست و سیبۀ سرپوشیده 
)کوچۀ منس��ده(، صحه ای )میدانچه، میدان کوچک( با شکل 
تقریبی مربع قرار داشته که دسترسی به بخش های اندرونی، 
بیرون��ی، طویله و اتاق تون تاب حمام از این میدانچه میس��ر 
بوده اس��ت. فضای سرپوش��یده بین اندرونی و بیرونی دارای 
دری ب��ود ک��ه بعد گ��ذر از آن امکان ورود به هش��تی بخش 
بیرونی )در جبهۀ ش��رقی( فراهم بوده و از طریق سرپوشیده، 
دسترس��ی به اندرون مهیا می ش��د و انتهای سرپوش��یده در 
ضل��ع غربی ارتباط با خانۀ ج��واد نجفی برادر مرحوم الفت را 
ایجاد می کرده اس��ت )تصویر3(. ورودی حمام خانه در بخش 

اندرونی قرار داشته است.

بیرونی خانه 
بخش بیرونی خان��ه اختصاص به فعالیت ه��ای مرحوم الفت 
داش��ت و او اغل��ب اوقات در آنجا با دوس��تان و مهمانان و یا 
اش��خاصی که از دور یا نزدیک به دیدارش می آمدند، به س��ر 
می برد )الفت، 1384: 29(. فضاهای بسته و نیم بسته بیرونی 
در جبهۀ شمالی و شرقی رو به حیاط قرار گرفته و دسترسی 
به حیاط آن از طریق هش��تی در ضلع ش��رقی است. داشتن 
سلس��له مراتب ورود مجزا س��بب اس��تقالل بخش بیرونی از 

اندرونی شده است. 
طبق��ۀ اول جبهۀ ش��مالی به اندازۀ 150 س��انتی متر از 
سطح حیاط باالتر اس��ت. ایوان در مقابل فضاهای این طبقه 
قرار گرفته و دو ستون چوبی با تزیینات گچبری ایستایی آن 
را تأمین می کند. س��قف ایوان تخت و دارای قاب بندی چوبی 
است. در مرکز این جبهه تاالر شاه نشین به فرم نیمه چلیپایی 
و در دو ط��رف آن دو ات��اق س��ه دری ق��رار داش��ت که اتاق 



24

س��مت شرق مخصوص خدمتگزاران و اتاق سمت غرب محل 
اس��تراحت دوستان و یا مهمانانی بود که از شهرهای دیگر به 
دی��دار الف��ت می آمدند و مدتی در خان��ه او اقامت می کردند 
)الف��ت، 1384: 30(. تاالر ارتفاعی معادل دو طبقه دارد و به 
رغم اینکه با پنج در به ایوان مقابل باز می شود، در ارتفاع باالتر 
نیز دارای پنجره هایی رو به بیرون اس��ت )مانند خانۀ تاریخی 
حاج صباغ(. در باالی اتاقهای سه دری، اتاق های گوشواره قرار 
داش��ت. پنجره های این اتاق به حیاط، ایوان، و تاالر گش��وده 
می شد. باالخانۀ غربی اتاق بهاءالدین فرزند الفت بود )قدسی، 
1377: 78(. تاالر با صندلی هایی که ساخت مرحوم الفت بود، 
مبلمان )کتابی، 1395( ش��ده بود و دوستان الفت جمعه ها و 
اول شب ها در این تاالر جمع می شدند. همچنین غزلیات الفت 
و سعدی به خط مرحوم شیدا بر روی دیوارهای تاالر خطاطی 
شده بود و چند نقشۀ جغرافیا، از جمله نقشۀ اصفهان،به دیوار 
ت��االر نصب بود )قدس��ی، 1377: 78(. وقتی هوا معتدل بود، 
دوس��تان الفت در این تاالر جمع می شدند. اما تابستان ها اول 
ش��ب به ایوان مقابل این تاالر می آمدند و زمستان ها در اتاق 
گوش��وارۀ طبقۀ دوم، الفت کرسی می گذاشت و دوستان دور 

کرسی می نشستند. کتابخانۀ بسیار معتبر الفت هم در همان 
گوش��وارۀ محل نشیمن زمستانی او بود )تصویر4 و 5( )الفت، 

.)30 :1384
جبهۀ اصلی بیرونی خانه در ضلع ش��مالی واقع ش��ده و 
برای بهره برداری بیش��تر از فضای این جبهه از س��طح زمین 
باالتر رفته و فضای زیرزمین تنها به اندازه 50 س��انتی متر از 
سطح حیاط پایین تر قرار می گیرد. این بخش که به خاطر باال 
آم��دن کف آن در حکم طبقۀ همکف اس��ت، با حضور حوض 
آب به فضای دلنشینی مبدل شده که محل برگزاری جلسات 
ش��عرخوانی مالک خانه )الفت اصفهانی( بوده اس��ت. بخشی 
از فضاه��ای ای��ن طبقه در زی��ر ایوان فوقانی ق��رار دارند و با 
پنجره هایی نور و تهویه فضاهای پش��ت را تأمین می نمایند و 
به صورت یک فضای پیش ورودی عمل می کنند. در این طبقه 
به وس��یلۀ لوله کش��ی مخصوصی، آب به شکل دوش از سقف 
به داخل ح��وض می ریخت و هوای آن را در فصل تابس��تان 
خنک و مطبوع می ک��رد )الفت، 1384: 29(. در طرفین این 
حوضخانه دو اتاق قرار داش��ت که مرحوم الفت در آنجا چوب 
و وس��ایل نجاری گذاش��ته بود و از آن جا ب��ه عنوان کارگاه 
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تصویر 4. جبهۀ شمالی حیاط بیرونی خانۀ الفت )مأخذ: پهلوان زاده، 1379(.

نجاری اس��تفاده می کرد. در ضلع های شرقی و غربی این دو 
اتاق، پلکان هایی بود که از طریق آن ها به طبقۀ اول ساختمان 

می رفتند )تصویر 6 و 7( )الفت، 1384: 30(.
خط آسمان بنا صاف و اکثراً داراي پوشش هاي تخت بود 
و در برخی فضاها مانن��د داالن ها به صورت طاق آهنگ اجرا 
ش��ده بود. همچنین قوس های به کاررفته به صورت نیم دایره 
بوده اس��ت. تزیینات بخش بیرونی، ان��دک و غالباً به صورت 
سطحی بوده است. تزیینات حجمی شامل سرستون های ایوان 
به صورت گچبری برجس��ته با نقوش گیاهی و چدنی بری در 
بخاری های دیواری اس��ت. همچنین در اغلب فضاها تزیینات 
گچبری شیر و ش��کری در دیواره ها به صورت حمیل کشی و 
قاب بندی چوبی در برخی موارد همراه با نقاش��ی در سقف ها 

وجود داشته است. بدنۀ حوض و ستون های سنگی حوضخانه 
نیز دارای حجاری بوده اند.

الف��ت در بین درخت��ان زینتی و س��ایه دار، به مرغوبیت 
درخ��ت »افرا« پی برده و متوجه ش��ده بودند که این درخت 
عالوه بر خوبی و اس��تحکام چوب، زودتر از سایر درختان در 
فصل بهار برگ هایش باز ش��ده و دیرتر از آنها در فصل پاییز 
می ریزد. از این جهت هرساله آن در باغچه ای در حیاط خانه 
می کاش��تند و نهالش را برای کاش��تن در اختی��ار مردم قرار 
می دادند. اکن��ون یکی از این درختان، از ی��ادگار آن دوران، 
در کن��ار خیابان منوچهری به جا مانده اس��ت )الفت، 1384: 

.)510
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س��مت شرق مخصوص خدمتگزاران و اتاق سمت غرب محل 
اس��تراحت دوستان و یا مهمانانی بود که از شهرهای دیگر به 
دی��دار الف��ت می آمدند و مدتی در خان��ه او اقامت می کردند 
)الف��ت، 1384: 30(. تاالر ارتفاعی معادل دو طبقه دارد و به 
رغم اینکه با پنج در به ایوان مقابل باز می شود، در ارتفاع باالتر 
نیز دارای پنجره هایی رو به بیرون اس��ت )مانند خانۀ تاریخی 
حاج صباغ(. در باالی اتاقهای سه دری، اتاق های گوشواره قرار 
داش��ت. پنجره های این اتاق به حیاط، ایوان، و تاالر گش��وده 
می شد. باالخانۀ غربی اتاق بهاءالدین فرزند الفت بود )قدسی، 
1377: 78(. تاالر با صندلی هایی که ساخت مرحوم الفت بود، 
مبلمان )کتابی، 1395( ش��ده بود و دوستان الفت جمعه ها و 
اول شب ها در این تاالر جمع می شدند. همچنین غزلیات الفت 
و سعدی به خط مرحوم شیدا بر روی دیوارهای تاالر خطاطی 
شده بود و چند نقشۀ جغرافیا، از جمله نقشۀ اصفهان،به دیوار 
ت��االر نصب بود )قدس��ی، 1377: 78(. وقتی هوا معتدل بود، 
دوس��تان الفت در این تاالر جمع می شدند. اما تابستان ها اول 
ش��ب به ایوان مقابل این تاالر می آمدند و زمستان ها در اتاق 
گوش��وارۀ طبقۀ دوم، الفت کرسی می گذاشت و دوستان دور 

کرسی می نشستند. کتابخانۀ بسیار معتبر الفت هم در همان 
گوش��وارۀ محل نشیمن زمستانی او بود )تصویر4 و 5( )الفت، 

.)30 :1384
جبهۀ اصلی بیرونی خانه در ضلع ش��مالی واقع ش��ده و 
برای بهره برداری بیش��تر از فضای این جبهه از س��طح زمین 
باالتر رفته و فضای زیرزمین تنها به اندازه 50 س��انتی متر از 
سطح حیاط پایین تر قرار می گیرد. این بخش که به خاطر باال 
آم��دن کف آن در حکم طبقۀ همکف اس��ت، با حضور حوض 
آب به فضای دلنشینی مبدل شده که محل برگزاری جلسات 
ش��عرخوانی مالک خانه )الفت اصفهانی( بوده اس��ت. بخشی 
از فضاه��ای ای��ن طبقه در زی��ر ایوان فوقانی ق��رار دارند و با 
پنجره هایی نور و تهویه فضاهای پش��ت را تأمین می نمایند و 
به صورت یک فضای پیش ورودی عمل می کنند. در این طبقه 
به وس��یلۀ لوله کش��ی مخصوصی، آب به شکل دوش از سقف 
به داخل ح��وض می ریخت و هوای آن را در فصل تابس��تان 
خنک و مطبوع می ک��رد )الفت، 1384: 29(. در طرفین این 
حوضخانه دو اتاق قرار داش��ت که مرحوم الفت در آنجا چوب 
و وس��ایل نجاری گذاش��ته بود و از آن جا ب��ه عنوان کارگاه 
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تصویر 4. جبهۀ شمالی حیاط بیرونی خانۀ الفت )مأخذ: پهلوان زاده، 1379(.

نجاری اس��تفاده می کرد. در ضلع های شرقی و غربی این دو 
اتاق، پلکان هایی بود که از طریق آن ها به طبقۀ اول ساختمان 

می رفتند )تصویر 6 و 7( )الفت، 1384: 30(.
خط آسمان بنا صاف و اکثراً داراي پوشش هاي تخت بود 
و در برخی فضاها مانن��د داالن ها به صورت طاق آهنگ اجرا 
ش��ده بود. همچنین قوس های به کاررفته به صورت نیم دایره 
بوده اس��ت. تزیینات بخش بیرونی، ان��دک و غالباً به صورت 
سطحی بوده است. تزیینات حجمی شامل سرستون های ایوان 
به صورت گچبری برجس��ته با نقوش گیاهی و چدنی بری در 
بخاری های دیواری اس��ت. همچنین در اغلب فضاها تزیینات 
گچبری شیر و ش��کری در دیواره ها به صورت حمیل کشی و 
قاب بندی چوبی در برخی موارد همراه با نقاش��ی در سقف ها 

وجود داشته است. بدنۀ حوض و ستون های سنگی حوضخانه 
نیز دارای حجاری بوده اند.

الف��ت در بین درخت��ان زینتی و س��ایه دار، به مرغوبیت 
درخ��ت »افرا« پی برده و متوجه ش��ده بودند که این درخت 
عالوه بر خوبی و اس��تحکام چوب، زودتر از سایر درختان در 
فصل بهار برگ هایش باز ش��ده و دیرتر از آنها در فصل پاییز 
می ریزد. از این جهت هرساله آن در باغچه ای در حیاط خانه 
می کاش��تند و نهالش را برای کاش��تن در اختی��ار مردم قرار 
می دادند. اکن��ون یکی از این درختان، از ی��ادگار آن دوران، 
در کن��ار خیابان منوچهری به جا مانده اس��ت )الفت، 1384: 

.)510
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تصویر 7. حوضخانۀ خانۀ الفت )طرح از: عمرانی، 1395(.

 

برجسته 

 و رفته
 ةطبق م
 بوده )ي
 به و د
حوض  ل

 كه شت
غربي  و 

.  

 مچنين
 حجمي

 اغلب 
 هاسقف

 و خوبي
 درآن  

) و گچبري بلقط 

ر االترب ينزم طح
حكم در آن كف ن

اصفهاني الفت( نه
نمايندمي مينأت را
داخل به سقف از 
داش قرار اتاق دو 

شرقي هاي ضلع
.  

.)1395عمراني، : 

هم .بود اجرا شده
ح تزيينات ت.اس ه

در همچنين .ست
س در نقاشي با راه

خ بر عالوه رخت
هرساله جهت ين

(آلت و  ي چوبي

طس از هجبه ناي 
آمدن باال خاطر ه

خان مالك رخواني
ر پشت فضاهاي ه
دوش شكل به ب

حوضخانه اين ن
ض در .كردمي فاده

)30: 1384الفت، 

از: عكس( ة الفت

ا آهنگ طاق رت
بوده سطحي ورت

اس ديواري هايي
همر موارد برخي 

در اين كه بودند ه
اي از .ريزدمي پاييز

بنديتزيينات قاب

ايفض از تربيش
به كه بخش اين .

جلسات شعر زاري
تهويه و نور هايي

آب مخصوصي، ي
طرفين ). در29: 13

استف نجاري ارگاه
(ا )7و  6 (عكس

حوضخانة خانة .7

صور به هاداالن 
صو هب اًغالب و ك
بخاري در بريني
در چوبي بنديب
  .اند بوده ي

شده متوجه و رده
پ فصل در هاآن ز
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رداريبرهبه راي
گيردمي قرار ترن

برگز محل كه شده
هپنجره با و دارند

كشيلوله ةوسيل ه
384(الفت،  كردي
كا عنوان به جا ن

رفتندمي ساختمان
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تصویر 6. حوضخانۀ خانۀ الفت )عکس از: پهلوان زاده، 1379(.

الفت، حتی به حیوانات نیز عشق می ورزید. در تمام عمر 
برای او و س��فرۀ او مرغ و ماکیان نکشتند. با کشتن گوسفند 
هم در خانه مخالفت می نمود. وقتی چند پرنده )ظاهرا فاخته( 
در طاقچ��ۀ بلند اتاقش خانه کرده و  بچه آوردند، الفت قدغن 
کرد کسی بدان اتاق رود تا بچه فاخته ها پر درآورند و به طبع 

اتاق را ترک کنند )قدسی، 1377: 99(.

اندرونی خانه
اندرونی خانه در سه جبهۀ پیرامون حیاط مرکزی سازماندهی 

شده و ارتباط مستقیمی با حیاط و بخش خدماتی خانه داشته 
است. در این بخش خانوادۀ الفت ساکن بودند )الفت، 1384: 
29(. ضلع جنوب��ی از جهت انتظام فضایی تش��ابه فراوانی با 
جبهۀ شمالی بیرونی دارد. با این تفاوت که اتاق های سه دری 

طرفین دارای شکل نیمه چلیپایی است. 

وضعیت حفاظِت خانه
الفت دربارۀ ضرورت حفاظت از خانه معتقد بوده است: »مردم 
تصور می کنند وقتی که دارای خانه ای یا نوکری شدند آزادتر 

اند، در حالی که تکالیف دیگری نس��بت به آن دو دارند. باید 
نوکر را مسکن داد و از او مواظبت نمود، خانه را تعمیر کرد. در 
قانون صدر اس��الم کسی نمی توانست ملکی را خراب بیندازد. 
حاکم ش��رع او را محبور می نمود یا تعمیر و معمور نماید و یا 
بفروشد. حالیه چنین نیست که مردم تصور می کنند هر کس 
می تواند ملک و یا خانه خود را هر قسم می خواهد خراب کند 

و خراب بیندازد« )الفت، 1384: 386(.
خانۀ الفت سال های متمادی به صورت متروکه رها شده بود 
و در مهرماه1384 ش، همس��ایگان مقدار زیادی هیزم به بام 
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نتیجه گیری
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سپاسگزاري
نویس��ندگان مراتب س��پاس خود را از دکتر لیال پهلوان زاده 
جهت در اختیار گذاشتن مستندات تصویری و ترسیمی خانه 

تاریخی الفت اعالم می دارند.

پی نوشت
1.. خاندان آقا نجفی از روحانیون پرنفوذ در دوران قاجار و حاکمیت ظل 
السلطان در اصفهان بوده اند. خانه های این خانواده در پشت مسجد جامع 

عباسی )شاه( بوده است. 

منابع
-االصفهانی، محمدمهدی بن محمدرضا. )1368(. نصف جهان فی تعریف 
االصفهان. با تصحیح و تحشیه منوچهر ستوده. تهران: چاپخانه سپهر.  
- الفت، بهاء الدین. )1393(. حاصل عمر. به اهتمام محمود الفت. اصفهان: 

دژنپشت.
- الفت، بهاء الدین. )1393 الف(. گلشن الفت: حاوی مطلع اشعار شاعران 
در یک وزن، قافیه و ردیف. به اهتمام محمود الفت. اصفهان: دژنپشت.
- الفت، الله. )1384(. گنج زری بود در این خاکدان. اصفهان: نشر نوشته.

- الفت، محمدباقر. )1347(. دیوان الفت. اصفهان: کتابفروشی ثقفی.
- الفت، محمود )شاعر و نوه ی مرحوم الفت(. )1395(. گفت وگوی شخصی 
با مریم قاس��می سیچانی، آزاده حریری، شیرین قاسمی سیچانی و ندا 

مقبل. اصفهان: بازارچۀ حسن آباد، کوچۀ الفت. 
- بهشتیان، عباس. )1343(. بخشی از گنجینه آثار ملی. اصفهان: چاپخانۀ 

حبل المتین.
- پوالک، یاکوب ادوارد. )1368(. س��فرنامۀ پوالک )ایران و ایرانیان(. چ2. 

با ترجمۀ کیکاووس جهانداری. تهران: انتشارات خوارزمی.
- پیرنیا، محمدکریم. )1387(. آش��نایی با معماری اسالمی ایران. تدوین 

غالمحسین معماریان. تهران: سروش دانش.
- تاورنی��ه، ژان باتیس��ت. )1336(. س��فرنامه. ترجمۀ ابوتراب خس��روی. 

اصفهان: تایید.
- جبل عاملي، عب��داهلل. )1374(. »خانه هاي اصفهان در دوران معاصر«. 
در مجموعۀ مقاالت کنگره تاریخ معماری و شهرس��ازی ایران ارگ بم. 

ج4. تهران: انتشارات سازمان میراث فرهنگی کشور.
- جن��اب، میرس��یدعلی. )1393(. احصائی��ه خانه ها و مح��الت اصفهان. 

اصفهان: سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری اصفهان.
- ح اج ی  ق اس�� م ی ، ک ام ب ی ��ز. )1377(. گنج نامه: خانه ه��اي اصفهان. ج 4 

تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
- دیبا، داراب و فیلیپ ریوالت و سرژ سانتلی. )1392(. خانه های اصفهان. 
ترجمۀ مریم قاسمی سیچانی. اصفهان: انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد اصفهان )خوراسگان(.
- رای س ، ک الراک ال ی ور )ه وم ون د(. )1366(. زن ان  ای ران ی  و راه  و رس�� م  زن دگ ی  
آن ان . ترجمۀ اس دال ل ه  آزاد. مشهد: م ع اون ت  ف ره ن گ ی  آس ت ان  ق دس  رض وی .

- رجای��ی، عبدالمه��دی. )1393(. دروازه و ب��ازار حس��ن آباد. ب��ه همت 
محمدعلی ایزدخواس��تی. اصفهان: سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری 

اصفهان.
- رفیعی مهرآبادی، ابوالقاسم. )1352(. آثار ملی اصفهان. تهران: انتشارات 

انجمن آثار ملی.
- س��رنا، کارال. )1363(. مردم و دیدنی های ایران: س��فرنامۀ کارالس��رنا. 
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تصویر 7. حوضخانۀ خانۀ الفت )طرح از: عمرانی، 1395(.
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تصویر 6. حوضخانۀ خانۀ الفت )عکس از: پهلوان زاده، 1379(.

الفت، حتی به حیوانات نیز عشق می ورزید. در تمام عمر 
برای او و س��فرۀ او مرغ و ماکیان نکشتند. با کشتن گوسفند 
هم در خانه مخالفت می نمود. وقتی چند پرنده )ظاهرا فاخته( 
در طاقچ��ۀ بلند اتاقش خانه کرده و  بچه آوردند، الفت قدغن 
کرد کسی بدان اتاق رود تا بچه فاخته ها پر درآورند و به طبع 

اتاق را ترک کنند )قدسی، 1377: 99(.

اندرونی خانه
اندرونی خانه در سه جبهۀ پیرامون حیاط مرکزی سازماندهی 

شده و ارتباط مستقیمی با حیاط و بخش خدماتی خانه داشته 
است. در این بخش خانوادۀ الفت ساکن بودند )الفت، 1384: 
29(. ضلع جنوب��ی از جهت انتظام فضایی تش��ابه فراوانی با 
جبهۀ شمالی بیرونی دارد. با این تفاوت که اتاق های سه دری 

طرفین دارای شکل نیمه چلیپایی است. 

وضعیت حفاظِت خانه
الفت دربارۀ ضرورت حفاظت از خانه معتقد بوده است: »مردم 
تصور می کنند وقتی که دارای خانه ای یا نوکری شدند آزادتر 

اند، در حالی که تکالیف دیگری نس��بت به آن دو دارند. باید 
نوکر را مسکن داد و از او مواظبت نمود، خانه را تعمیر کرد. در 
قانون صدر اس��الم کسی نمی توانست ملکی را خراب بیندازد. 
حاکم ش��رع او را محبور می نمود یا تعمیر و معمور نماید و یا 
بفروشد. حالیه چنین نیست که مردم تصور می کنند هر کس 
می تواند ملک و یا خانه خود را هر قسم می خواهد خراب کند 

و خراب بیندازد« )الفت، 1384: 386(.
خانۀ الفت سال های متمادی به صورت متروکه رها شده بود 
و در مهرماه1384 ش، همس��ایگان مقدار زیادی هیزم به بام 
خانه بردند و آتش افروختند. این امر باعث ایجاد آس��یب های 
زیادی به این بنای ارزش��مند شد. در ابتدا بخش بیرونی خانه 
تخریب شد و در سال1385 خانۀ تاریخی الفت به طور کامل 
تخری��ب گردید و هم اکنون به جای بخش��ی از عرصۀ خانه، 
ساختمان های نوس��از احداث گردیده و بخش های دیگر آن 

بایر است. 

نتیجه گیری
بر اس��اس مس��تندات موج��ود در جهت تبیی��ن ارزش ها و 
بازآفرینی هویت خانه � باغ الفت تالش ش��د تا با بازشناس��ی 
وجوه کالبدی و فراکالبدی این خانه، بس��تری ایجاد شود که 
مخاطبان نسبت به حذف نادرست یک خانۀ ارزشمند تاریخی 
و فرهنگ��ی قدری تأمل کنند. این پژوهش حرکتی س��ازنده 
در مقولۀ بازشناس��ی بخش��ی از هویت میراث مسکونی شهر 
اصفهان اس��ت ک��ه امروز حضور کالبدی ن��دارد. با این هدف 
که زمینه ای ایجاد شود که به ماهیت خانه های تاریخی دیگر 
که بس��تر فرهنگ، تاری��خ، تحوالت اجتماعی ش��هر اصفهان 
هستند، توجهی درخور و شایسته شود. در غیر این صورت با 
تداوم تغییرات و تحوالت سریع کنونی در آیندهای نه چندان 
دور، ش��اهد از بین رفتن خانه ه��ای تاریخی دیگری خواهیم 
ب��ود؛ میراثی که ب��ه هیچ وجه تجدیدپذی��ر نخواهد بود. این 
مستندسازی اطالعات الزم برای امکان سنجی بازسازی خانۀ 
الفت در زمینۀ اصلی آن را فراهم کرد. الزم اس��ت در راستای 
این امکان سنجی با توجه به توصیه نامه ها و دستورالعمل های 
حفاظت در سطح بین المللی و ملی و ساختار محلۀ حسن آباد 
و هم اندیش��ی های گستردۀ پژوهش��گران عرصۀ حفاظت در 

سطح درون کشوری تصمیماتی اتخاذ شود.

سپاسگزاري
نویس��ندگان مراتب س��پاس خود را از دکتر لیال پهلوان زاده 
جهت در اختیار گذاشتن مستندات تصویری و ترسیمی خانه 

تاریخی الفت اعالم می دارند.

پی نوشت
1.. خاندان آقا نجفی از روحانیون پرنفوذ در دوران قاجار و حاکمیت ظل 
السلطان در اصفهان بوده اند. خانه های این خانواده در پشت مسجد جامع 

عباسی )شاه( بوده است. 
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