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چكيده
آيين1های1جمعی1همواره1در1تعامل1با1خانه،1نشان1خود1را1بر1كالبد،1كاركرد1و1محتوای1آن1بر1جای1گذاشته1اند.1
خانه1هايی1با1فضاها1و1عملکرد1آيينی،1نقش1بنيادين1در1شکل1دهی1ساختار1اجتماعی1محالت1تاريخی1و1پايه1های1اعتقادی1
و1فرهنگی1جامعه1ايفا1كرده1اند.1برگزاری1آيين1ها1و1مراسم1مذهبی1در1هر1خانه،1تقويت1كننده1پيوندهای1اجتماعی1آن1
خانه1و1جامعه1محسوب1می1شده1است.1در1اين1ميان1در1فرهنگ1شيعه،1مراسم1عزاداری1ايام1محرم1و1صفر1دارای1اعتبار1
معنايی1باارزشی1است1و1زمينه1ساز1مجموعه1ای1از1آيين1ها1و1مراسمی1بوده1كه1به1مرور1عملکرد1اجتماعی1متنوعی1يافته1
و1جزئی1از1فرهنگ1عامه1شده1است.1در1دوره1صفوی1و1قاجار1به1دليل1نقشی1كه1مراسم1مذهبی1در1حيات1اجتماعی1
جامعه1ايفا1می1كرد،1مکان1های1مشخصی1برای1برگزاری1مراسم1مذهبی1كه1مهم1ترين1آنها1آيين1عاشورايی1بود،1به1وجود1
آمدند.1ابهام1در1جايگاه1بنيان1های1مذهبی1و1آيينی1تأثيرگذار1در1آفرينش1و1تداوم1ميراث1مسکونی1اصفهان1و1مغفول1
ماندن1اين1وجوه1در1فرآيند1حفاظت1و1شناخت1ميراث1معماری،1انگيزه1اصلی1ورود1به1پژوهش1حاضر1بوده1است.1اين1
پژوهش،1در1پی1پاسخ1گويی1به1چگونگی1تأثيرگذاری1آيين1های1مذهبی1خانگی1بر1وجوه1معنايی،1كاركردی1و1كالبد1
ميراث1مسکونی1بوده1است.1هدف1اصلی1در1راستای1پاسخ1گويی1به1چگونگی1تأثيرات1آيين1ها1و1مراسم1مذهبی1مسلمانان1
در1ساختار1خانه1های1تاريخی1اصفهان1به1اين1قرار1است؛1با1تحليل1نحوه1تعامل1آيين1ها1و1مراسم1مذهبی1مسلمانان1
به1عنوان1يکی1از1بن1مايه1های1هويتی-1مذهبی1ايرانيان1در1نظام1محتوايی-1كاركردی1و1كالبدی1ميراث1مسکونی،1به1
تبيين1تغييرات1و1آثاری1كه1در1ساختار1خانه1های1تاريخی1اصفهان1بر1جای1گذاشته1پرداخته1شود.1اين1پژوهش،1با1روش1
توصيفی-1تحليلی1و1با1هدف1توسعه1ای1و1با1بهره1گيری1از1اسناد1كتابخانه1ای،1مطالعات1ميدانی1و1مصاحبه1انجام1شده1
است1و1يافته1ها1طبق1روشی1كيفی1و1از1طريق1مقايسه1و1تفسير،1تحليل1شده1اند.1نتيجه1پژوهش1نشان1می1دهد1كه1تعامل1
و1تداوم1پيوند1آيين1های1مذهبی1و1خانه1های1تاريخی1اصفهان،1باعث1آفرينش1ابژه1های1عزاداری1خانگی1شده1است.1اين1
ابژه1ها1در1قالب1افزايش1فضاها1و1عناصر1مذهبی1در1خارج1مرزهای1كالبدی1و1به1صورت1هم1پيوند1با1خانه1و1تغييرات1در1

سازمان1دهی1فضايی،1فرم1تاالر،1اثاثيه1و1تزئينات1وابسته1به1معماری1تجلی1يافته1اند.

كليدواژه ها: خانه1های1تاريخی1اصفهان،1آيين11و1مراسم1مذهبی،1عزاداری1خانگی

*1اين1مقاله1برگرفته1از1رساله1دكتری1آزاده1حريری1با1عنوان1»تبيين1وجوه1فراكالبدی1ميراث1مسکونی1با1رويکرد1تکميل1راهبردهای1حفاظت1
از1خانه1های1تاريخی1اصفهان«1به1راهنمايی1دكتر1بهنام1پدرام1و1مشاوره1دكتر1مريم1قاسمی1سيچانی1در1دانشگاه1هنر1اصفهان1است.
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مقدمه 

رگزاری1آيين1های1مذهبی1در1بستر1خانه1تاريخی1تنها1 ب
عادت1واره1ای1مذهبی1نيست،1بلکه1كنشی1است1كه1به1بازتوليد1
و1بازتعريف1مفاهيمی1همچون1آرمان1های1مذهبی-1حماسی،1
افزايش1روحيه1انسجام1و1هم1بستگی1بين1اهل1خانه1و1محله1
و1تقويت1حافظه1جمعی1می1انجامد.1اعضای1خانواده1طی1اين1
مناسك،1از1زندگی1فردگرايانه1روزمره1خارج11شده1و1با1زندگی1و1
آگاهی1جمعی1پيوندی1مجدد1برقرار1می1كردند1)دوركيم،1:13831
513(.1برگزاری1اين1آيين1ها1به1مثابه1خلق1رويداد1اجتماعی1در1
خانه1است1كه1در1عين1ايجاد1فرصت1های1مشاركت1در1فعاليت1های1
اجتماعی،1می1تواند1زمينه1ساز1ارتقای1حس1تعلق1به1مکان1برای1
خانه1در1بين1اهالی1محله1و1شهر1باشد.1باالترين1درجه1تعلق1خاطر1
به1مکان،1حاصل1پيوندهای1روان1شناختی1فرد1با1مکان1به1لحاظ1
وقوع1رويدادهای1اجتماعی1است1كه1آنها1را1با1شيوه1زندگی1و1
تفکرات1خود1مرتبط1می1داند1و1تعلق1اجتماعی1به1مکان1ناميده1
می1شود.1از1نظر1رلف،1آيين1ها1از1عوامل1مهم1ايجاد1حس1تعلق1
و1ماندگاری1در1مکان1هستند1)پيربابايی1و1سجادزاده،1:13901
20-18(.1در1واقع،1آيين1ها1طيف1وسيعی1از1رفتار1و1اعمال1
اجتماعی1انسان1را1در1ارتباط1با1خانه1پوشش1می1دهند1كه1با1
هويت1فردی1و1جمعی1افراد1پيوند1خورده1و1عامل1ايجاد1نوعی1
پيوند1ميان1انسان،1خانه1و1تاريخ1بوده1است.1درك1ناصحيح1و1
عدم1توجه1به1اين1موضوع1در1طرح1های1باززنده1سازی،1منجر1
به1از1هم1گسيختگی1ساختارهای1اجتماعی-1فرهنگی1خانه1
از1بنيان1های1كالبدی1و1معنايی1و1از1دست1رفتن1سرمايه1های1
هويتی-1مذهبی1بافت1های1تاريخی1شده1است.1اين1پژوهش،1
در1پی1دست1يابی1به1نحوه1تعامل1آيين1های1جمعی1با1ميراث1
مسکونی1اصفهان1است1تا1بتوان1در1ارائه1راهکارهای1حفاظت1

در1آينده1به1اين1تعامل1توجه1داشت1و1از1آن1بهره1مند1شد.1
در1ميان1عوامل1متعددی1كه1در1طول1زمان1بر1خانه1های1
قالب1 در1 تفکرات1مذهبی1 تأثير1گذاشته،1 اصفهان1 اريخی1 ت
برگزاری1مراسم1و1آيين1های1مذهبی،1نقش1بنيادينی1را1ايفا1
كرده1اند.1آيين1های1مذهبی،1شيوه1عينيت1بخشيدن1به1اساطير1
مورد1اعتقاد1جوامع1بشری1هستند1كه1می1توانند1با1بيان1تفکرات1
اساسی1مشترك1انسان1ها1درباره1زندگی،1دستورالعملی1برای1
تداوم1مفهوم1حيات1اجتماعی1در1خانه1ها1باشند؛1به1طوری1كه1
آنچه1موجوديت1كالبدی1اين1خانه1ها1را1به1ثبات1و1پايداری1
رسانده،1گرد1هم1آمدن1انسان1ها1با1عقايد1مشترك1و1توافق1
نها1در1برگزاری1رويدادهای1آيينی1در1اين1بستر1مشترك1 آ
وده1است.1راپاپورت1در1اين1باره1معتقد1است1فرم1خانه1و1 ب
زيستگاه1ها،1بيانی1از1نظم1كيهانی1است1كه1در1ذهن1انسان1

بوده1و1اين1نظم1را1بيان1كالبدی1بخشيده1و1بدين1ترتيب،1به1
فضا1اعتبار1مکانی1داده1است.1در1اغلب1موارد،1نظم1هندسی1
و1كالبدی،1بيانگر1نظم1اجتماعی1و1اعتقادی1است.1به1اعتقاد1
او،1الگوی1خانه1و1مجتمع1های1زيستی1غالبا1ًمفاهيمی1ملی1و1
مذهبی1است1و1تنها1مکان1های1مذهبی1و1بامعنا1قابل1سکونت1
و1برخوردار1از1ويژگی1های1انسانی1بوده1و1دارای1اعتبار1مکانی1

هستند1)راپاپورت،51:13661(.
بسياری1از1مذاهب،1برپايی1و1اجرای1آيين1ها1را1در1مواقع1
خاص1يا1به1صورت1ادواری1توصيه1می1كنند.1مکان1های1برپايی1
آيين1ها،1به1مرور1زمان1در1نظر1مردم،1يادآور1خاطرات1مذهبی1
و1در1نتيجه1دارای1ارزش1معنوی1می1شوند.1اين1ارزش1تا1جايی1
است1كه1عالوه1بر1زمان1برپايی1آيين1ها،1در1ساير1زمان1ها1نيز1
فضاهای1 به1عنوان1 و1 به1سوی1خود1جلب1می1كند1 را1 ردم1 م
خاطره1انگيز،1در1نقش1عامل1هويتی1شهر1و1جامعه1ظاهر1می1شود1
)نقی1زاده،3061:13891(.1برگزاری1آيين1های1مذهبی،1نظم1و1
قواعد1خاصی1را1بر1پيکره1بندی1خانه1تاريخی1اعمال1می1كند.1
خانه1در1برگزاری1اين1آيين،1از1حالت1معمول1خارج11شده1و1
به1صحنه1ای1عظيم1و1گسترده1تبديل1می1شود1و1كالبد1خانه1
ناگزير1به1تطبيق1با1نوع1مراسم1است.1آيين1ها1با1داشتن1سه1
ويژگی1تکرارپذيری1در1زمان1و1مکان1مشخص،1برخورداری1
از1ماهيتی1نمادين1و1استعاری،1كنش1و1فعاليتی1اجتماعی،1با1
سه1مؤلفه1اصلی1خانه1شامل؛1كالبد،1معنا1و1فعاليت،1در1تعامل1
1ارتباط1نزديك1هستند1)علی1الحسابی1و1پای1كن،1:13941 و
77(.1از1بعد1كالبد،1برگزاری1آيين1های1جمعی،1سبب1ايجاد1
عناصر،1اليه1های1تزئينات1و1فضاهای1خاص1شده1است.1از1بعد1
معنا،1باعث1خلق1فضاهای1خاطره1انگيز،1بامعنا1و1نمادين1شده1

و1در1هويت1بخشی1و1حس1تعلق1به1آنها1اثرگذار1بوده1است.

پيشينه پژوهش

آغاز1مطالعه1در1حوزه1خانه1ايرانی،1سابقه1طوالني1دارد؛1
و1 عرفا1 منثور1 و1 منظوم1 آثار1 از1 بسياري1 در1 كه1 ه1گونه1اي1 ب
انديشمندان،1مي1توان1به1وجوه1كالبد1و1فراكالبد1خانه1ايراني1
رسيد.1با1مطالعه1سفرنامه1های1تاريخی1نيز1كه1سياح1به1ارائه1
توصيفات1از1شهر1اصفهان،1بافت1مسکونی،1خانه1ها1و1شيوه1
زندگی1آن1دوره1تاريخی1پرداخته1است،1تا1حدودی1انديشه1های1
زيست1كنندگان1و1نسبت1و1روابط1انسان1ها1با1معماری1خانه1
تبيين1می1شود.1در1آغاز1دوران1معاصر1و1شروع1نگارش1درباره1
معماری1 به1 غالبا1ً مستشرقان1 و1 محققان1 ايرانی،1 عماری1 م
بناهای1عام1المنفعه1و1يادمانی1همچون1كاخ1ها،1مساجد1و1پل1ها1
پرداخته11و1اشاراتی1بسيار1محدود1به1خانه1ها1داشته1اند.1از1اولين1
متون1درباره1ضرورت1حفاظت1و1توجه1به1خانه1های1تاريخی1



3

ران
ي اي

مار
 مع

ت و
مرم

ی 
علم

مه 
لنا

فص
 

14
00

ار 
 به

شم،
 ش

ت و
يس

ره ب
شما

م، 
ده

ياز
ل 

سا

اصفهان،1می1توان1به1كتاب1"بخشی1از1گنجينه1آثار1ملی"1از1
عباس1بهشتيان1)1343(1اشاره1كرد.1كاراپت1كاراپتيان1در1
سال113851در1كتاب1"خانه1هاي1ارامنه1جلفاي1نو1اصفهان"،1
ستندسازی1ترسيمی1و1تصويری1و1گونه1شناسی1كالبدی1 م
سيزده1خانه1ارامنۀ1جلفا1نو1اصفهان1را1ارائه1می1دهد.1جبل1عاملی1
)1375(1هم1در1مقاله1خود1تحت1عنوان1"خانه1های1اصفهان1
در1دوران1معاصر"،1به1بررسي1تاريخي1ـ1تسلسلي1خانه1های1
معاصر1اصفهان1)از1زمان1پيروزي1انقالب1مشروطه1تا1توسعه1
معماري1به1اصطالح1مدرن(1مي1پردازد.1در1سال113771با1تدوين1
"گنج1نامه1خانه1هاي1اصفهان"،1تك1نگاشت1های1توصيفی1و1
مستندسازی1ترسيمی1و1تصويری1پيرامون1بيست1و1يك1خانه1
تاريخی1اصفهان1ارائه1می1شوند.1ديبا1و1ديگران1)1392(1در1
كتاب1"خانه1های1اصفهان"،1به1گونه1شناسي1ِشکلی،1بررسی1
نقش1طبيعت،1توصيف1فضاهای1معماری1و1سازه1در1خانه1هاي1
اريخی1اصفهان1می1پردازند.1سيمون1آيوازيان1)1378(1در1 ت
مقاله1"نگاهی1به1معماری1منازل1موجود1در1جلفا"،1به1بررسي1
تطبيقي1تعدادي1از1خانه1هاي1مسلمانان1با1ارامنه1مي1پردازد.1
قاسمی1سيچانی1و1معماريان1)1389(1نيز1در1مقاله1"گونه1شناسی1
خانه1دوره1قاجار1در1اصفهان"،1خانه1های1قاجاری1اصفهان1را1
بر1اساس1وجوه1شکلی1و1كالبد1و1قرابت1های1تاريخی،1در1سه1
گونه1تقسيم1بندی1می1كنند.1در1مقاله1"گونه1شناسی1كالبدی1
ضاهای1اصلی1خانه1های1چند1طرف1ساخت1شهر1اصفهان1 ف
ر1گسترۀ1شکل1تهرنگ"1نوشته1رهروری1پوده1و1ديگران1 د
)1397(1نيز1به1طبقه1بندی1شکل1تهرنگ1اتاق1های1ميانی1در1
راستای1محور1اصلی1و1فرعی1در1خانه1های1چند1طرف1ساخت1
شهر1اصفهان1پرداخته1شده1است.1در1مقاله1"تحليل1ساختار1
فضايی1خانه1های1سنتی1ايران1با1استفاده1از1روش1نحو1فضا؛1
مطالعه1موردی:1مقايسه1خانه1های1يزد،1كاشان1و1اصفهان"1اثر1
حيدری1و1ديگران1)1396(،1مشخص1شد1كه1به1رغم1استفاده1
از1الگوی1ثابت1درون1گرا1در1خانه1های1شهرهای1يزد،1كاشان1و1
اصفهان،1تفاوت1هايی1در1نظام1فضايی1و1الگوی1چيدمان1فضا1
در1خانه1های1اين1شهرها1وجود1دارند؛1از1جمله1اين1تفاوت1ها1
می1توان1به1وجود1عمق1فضايی1بيشتر،1نفوذپذيری1كمتر1و1در1
عين1حال،1تفکيك1پذيری1بيشتر1بين1دو1حوزه1اندرونی1و1بيرونی1
در1خانه1های1يزد1نسبت1به1خانه1های1كاشان1و1اصفهان1اشاره1
كرد.1اين1تفاوت1ها،1ناشی1از1ويژگی1های1فرهنگی1و1اجتماعی1
ساكنان1به1ويژه1ميزان1اهميت1موضوع1محرميت1و1حفظ1حريم1
خصوصی1در1خانه1بوده1اند.1پدرام1و1حريری1)1395(1در1مقاله1
"خانه1های1تاريخی1با1نقشی1فراتر1از1مسکن1در1بافت1تاريخی1
اصفهان"،1گونه1شناسی1عملکردی1خانه1های1تاريخی1اصفهان1
و1تأثيرگذاری1فعاليت1های1جاری1خانه1را1در1كالبد1معماری1

بررسی1كرده1اند.1سالك1و1ديگران1)1391(1نيز1در1مقاله1ای1با1
عنوان1"مطالعه1تطبيقی1خانه1های1بازرگانان1ارمنی1و1اصفهان1
سده1های1يازدهم1و1سيزدهم1هجری1قمری1با1نگاه1به1عوامل1
اعتقادی1و1اجتماعی1تاثيرگذار"،1به1بررسی1ارتباط1محرميت1
و1آموزه1های1دينی1و1چگونگی1ارتقای1سطح1امنيت1و1باال1رفتن1
درآمدهای1عمومی1و1تأثيرگذاری1آن1در1وسعت1و1تزئينات1
خانه1های1تاريخی1مورد1مطالعه1پرداخته1اند.1قاسمی1سيچانی1
و1ديگران1)1397(1در1مقاله1"تبيين1نظام1طبقه1بندی1اسناد1
و1شواهد1تاريخی1در1مطالعات1ميراث1مسکونی1اصفهان"،1به1
ارائه1رويکردی1نوين1در1شناخت1خانه1های1تاريخی1اصفهان1بر1
اساس1اسناد1و1شواهد1تاريخی1می1پردازند.1در1مقاله1امين1پور1و1
ديگران1)1396(1با1عنوان1"بررسی1چگونگی1تجلی1آموزه1های1
سنتی1در1كالبد1مسکن؛1نمونه1موردی:1خانه1سنتی1در1اقليم1
گرم1و1خشك1ايران"1نيز1آموزه1های1اسالمی1در1قالب1باورها1
و1ارزش1های1دينی1ساكنان1خانه1و1به1مثابه1متغير1مستقلی1
هستند1كه1بر1ساختار1كالبدی1خانه1به1عنوان1متغير1وابسته1مؤثر1
واقع1می1شوند.1نتايج1اين1پژوهش1نشان1می1دهند1كه1فضاسازی1
خانه1مسلمانان1متناسب1با1نيازهای1مادی1و1معنوی1و1مبتنی1
بر1اساس1آموزه1های1اسالمی،1 ر1آموزه1های1اسالمی1است.1 ب
ويت1ظاهری1مسکن1با1نيازهای1مادی1هماهنگ1است1و1 ه
هويت1دينی1آن1با1نيازهای1معنوی1انسان1سازگار1می1شود.1
مطالعات1متعددی1در1ارتباط1با1خانه1های1تاريخی1اصفهان1در1
داخل1و1خارج1كشور1ايران1صورت1پذيرفته1اند،1اما1آنچه1اين1
تحقيق1را1از1مطالعات1گذشته1متمايز1می1سازد،1بررسی1وجوه1
فراكالبدی1و1ارزش1های1ناملموس1آيين1های1مذهبی1خانگی1
است.1كنکاش1در1تجارب1انباشته1در1حافظه1خانه،1مبتنی1بر1
عملکردها1و1اليه1های1معنايی1از1روش1هايی1است1كه1می1توان1
به1تبيين1چگونگی1تعامل1آيين1های1مذهبی1و1ساختار1خانه1

تاريخی1پرداخت.1

روش پژوهش

روش1پژوهش،1توصيفی-1تحليلی1است1و1با1هدف1توسعه1ای1
و1با1بهره1گيری1از1اسناد،1مطالعات1ميدانی1و1مصاحبه1انجام1شده1
و1در1نهايت،1تحليل1داده1ها1بر1طبق1روش1كيفی1و1از1طريق1
مقايسه1و1تفسير1بوده1است.1برداشت1های1ميدانی1در1اين1پژوهش،1
نه1تنها1كالبد1فيزيکی1خانه1را1در1بر1می1گيرند،1بلکه1بازشناسی1
راسم،1حركات1و1رفتار1جمعی1را1شامل1می1شوند.1جامعه1 م
آماری1تحقيق1نيز1خانه1های1تاريخی1استان1اصفهان1در1دوران1
صفوی،1قاجار1و1پهلوی1اول1است1كه1به1ثبت1آثار1ملی1رسيده1و1
از1نظر1تقسيم1بندی1های1قوميتی1غالبا1ًمسلمان1نشين1بوده1اند.11
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مبانی نظری پژوهش

در1اين1پژوهش1با1تمركز1بر1پويايی1مراسم1مذهبی1مسلمانان،1
روند1و1چگونگی1تأثيرگذاری1برپايی1مراسم1مذهبی1خانگی1در1
ساختار1خانه1های1تاريخی1اصفهان1بررسی1می1شود.1در1واقع،1
نوعی1شجره1نامه1فضايی1برای1مناسك1مذهبی1مسلمانان1و1
لگوهای1رفتاری1ناشی1از1اين1مراسم1در1بستر1خانه1مورد1 ا
واكاوی1قرار1گرفته1و1بر1اساس1اين1مطالعات1آيينی،1تأثيرات1
و1تغييرات1ناشی1از1تعامالت1مراسم1آيينی1و1ساختار1خانه1
به1منصه1ظهور1رسيدند.1در1اين1پژوهش1سعی1بر1آن1است1
با1تکيه1بر1پيشينه1برگزاری1مراسم1مذهبی1مسلمانان1 ه1 ك
در1خانه1های1تاريخی1اصفهان1و1اطالعات1ثبت1شده1در1متون1
و1اسناد1تاريخی،1به1چگونگی1تأثيرگذاری1اين1رويدادها1در1
ساختار1خانه1تاريخی1و1كيفيات1فضايی1و1آثار1اجتماعی1منتج1
از1آنها1پرداخته1شود.1اگر1برگزاری1آيين1های1جمعی-1مذهبی1
در1نظام1كالبدی1و1كاركردی-1محتوايی1خانه1قواعد1خاصی1
را1به1جای1گذارد1كه1مستقل1از1تأثير1ساير1عوامل1محيطی1
باشد،1در1اين1صورت1می1توان1به1نظم1آيينی1و1مذهبی1در1خانه1
اشاره1داشت.1تأثيرگذاری1آيين1های1مذهبی1شيعه1در1ميراث1
مسکونی1اصفهان،1منجر1به1آفرينش1ساختارهايی1همچون؛1
خانه-1حسينيه،1خانه-1تکيه،1خانه-1تعزيه1و1مسجد1سرخانه1

شده1است1)تصاوير111و21(.1

برگزاری عزاداری مذهبی در ايران از دوره صفوی تا 
پهلوی اول

با1روی1كار1آمدن1شاه1اسماعيل1اولين1پادشاه1صفوی،1تشيع1
به1عنوان1مذهب1رسمی1كشور1ايران1اعالم1شد.1در1اين1ميان،1
عزاداری1در1ايام1شهادت1امام1سوم1شيعيان1شکل1خاصی1به1

خود1گرفت1و1عزاداری1ماه1محرم1و1عاشورا1كه1دارای1دو1جنبه1
حماسی1و1خطابه1بود1با1به1راه1انداختن1دسته1های1عزاداری،1
نوحه1خوانی1و1وعظ1در1قالب1برپايی1منابر1سخنرانی1همراه1بود1
)فروغی1ابری،641:13881(1و1به1حركتی1عمومی1و1فراگير1در1
سطح1جامعه1تبديل1شد.1در1دوران1صفويه،1مراسم1عزاداری1
عاشورا1با1حمايت1حکومت،1پيشرفت1هايی1در1شکل1و1محتوا1
نمود؛1از1جمله1در1زمان1شاه1اسماعيل،1جامعه1مداحان1شکل1
گرفت1و1در1دوره1شاه1طهماسب1نيز1"مرثيه1سرايی"1و1به1تعاقب1
آن1"مرثيه1خوانی"1رشد1و1توسعه1يافت.1با1بررسی1گزارش1های1
اريخی1می1توان1چنين1نتيجه1گرفت1كه1در1دوره1صفوی،1 ت
برگزاری1مراسم1عزاداری1عاشورا1در1خانه1های1شخصی1هنوز1به1
رسمی1متداول1تبديل1نشده1بود1و1بيشتر1در1فضاهای1شهری1و1
عمومی1مانند؛1گذرگاه1ها،1تقاطع1ها1و1ميادين1شهر1به1ويژه1ميدان1
نقش1جهان1اصفهان1برگزار1می1شد1)ميراحمدی،571:13691(.
پس1از1دوران1صفويه،1مقطع1تاريخی1دوره1قاجاريه،1زمان1
اوج1گسترش1مراسم1عزاداری1عاشورا1در1تمام1سطوح1جامعه1
محسوب1می1شود.1اصغر1فروغی1ابری1در1كتاب1"ايرانيان1و1
عزاداری1عاشورا:1مراسم1سوگواری1در1گذر1تاريخ"،1داليل1اين1
گسترش1را1توجه1و1حمايت1حکومت،1بهره1گيری1از1تجربيات1
گذشته1و1همگن1بودن1جامعه1ايرانی1از1نظر1مذهبی1می1داند1
)فروغی1ابری،661:13881(.1در1واقع1تا1قرن1دوازدهم1هجری1با1
اينکه1مراسم1عزاداری1عاشورا1در1تمام1سطوح1جامعه1گسترش1
يافته1بود،1هنوز1به1درون1خانه1های1اشخاص،1آنچنان1كه1در1
مجامع1عمومی1برگزار1می1شد،1وارد1نشده1بود.1اما1در1دوره1
قاجاريه،1بنا1بر1گزارش1های1تاريخی،1اين1مراسم1كه1يکی1از1
نقاط1قوت1تشيع1است،1به1صورت1گسترده1به1درون1خانه1ها1راه1
يافت1و1به1عنوان1بخشی1از1زندگی1ايرانيان1در1درون1جامعه1و1

 

 

 

 

 

  

 فرآیند پژوهش

هاي تاریخی اصفهانري مراسم مذهبی مسلمانان در خانهمطالعه پیشینه برگزا .1  

هاي ی در کیفیات فضایی و ساختار خانهثیرگذاري رویدادهاي مذهب. تحلیل چگونگی تأ2

 تاریخی اصفهان 

هاي تاریخی اصفهان و آفرینش مذهبی در ساختار خانه تبیین نظم آیینی و .3

سرخانه مسجد و تعزیه -خانه تکیه، -خانه حسینیه، -خانه ساختارهایی همچون   

تصوير1.11فرآيند1پژوهش1)نگارندگان(
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خانواده1پذيرفته1شد؛1به1طوری11كه1از1قرن1سيزدهم1هجری1به1
بعد،1حياط1مركزی1در1خانه1های1تاريخی1اقليم1مركزی1ايران1
نقش1به1سزايی1در1اجرای1مراسم1مذهبی،1عالوه1بر1كاركردهای1
مربوط1به1زندگی1روزمره،1ايفا1می1كرده1است.1از1گزارش1هايی1
كه1نظميه1تهران1و1اصفهان1از1محالت1مختلف1اين1شهرها1در1
دوره1ناصری1ارائه1می1دهند،1می1توان1به1وجود1ده1ها1مجلس1
روضه1خوانی1فقط1در1داخل1خانه1های1شخصی1پی1برد1)شيخ1
رضايی1و1آذری،2351:13771-197(.11در1واقع،1آيين1ها1و1
مراسم1عزاداری1شيعيان1به1صورت1رسمی1از1دوران1قاجار1با1
ساختار1خانه1ها1هم1پيوند1شدند.1دليل1ورود1مراسم1مذهبی1
جمعی1به1درون1خانه1ها،1كسب1منزلت1و1هويت1اجتماعی1افراد1

و1ماهيت1برخی1الزامات1رفتاری1آيين1های1عزاداری1بود1كه1
ا1ساختار1فرهنگی1و1كالبدی1مسجد1به1عنوان1بنيادی1ترين1 ب

مکان1مذهبی1مسلمانان1تطابق1نداشته1است.1
يکی1از1ويژگی1های1عزاداری1در1دوره1قاجاريه،1توسعه1ايام1
عزاداری1است.1در1دوره1صفويه1معموال1ًعزاداری1از1ماه1های1
محرم1و1صفر1تجاوز1نمی1كرد،1اما1در1اين1دوره،1مراسم1عزاداری1
مدت1زمان1بيشتری1برگزار1می1شد1و1تنها1به1ماه1های1محرم1و1صفر1
محدود1نبود1)روزنامه1چهره1نما،12841(.1همچنين،1عزاداری1به1
غير1ايام1شهادت1امامان1نيز1معطوف1می1شد1و1برای1رفع1برخی1
از1مشکالت،1نيت1به1عزاداری1مذهبی1می1كردند؛1به1عنوان1مثال،1
عزاداری1برای1رفع1وبا،1طاعون1و1حتی1گرانی.1به1عنوان1نمونه1

 

هاي عزاداري بر ساختار خانهتأثیرات ابژه هاي عزاداريابژه   

يمخصوص مراسم عزادار هیکاربرد اسباب و اثاث  

 فضاي مناجات یا برگزاري مراسم عزاداري

نگاريکتیبه  

هاي فضاهاي باز به منزله خیمهایجاد پوشش در سقف 

 عاشورایی

کاربرد عناصرجداسازي براي ایجاد محفل کامالً زنانه یا 

 مردانه

نگاري در قالب تزئینات وابسته به معماري ایجاد کتیبه

 با مضامین عزاداري بر روي دیوارهاي خانه 

یجاد تغییرات فرمی در تاالر خانها  

پوشش موقت و دائم براي فضاهاي باز خانه   ایجاد   

دهی افزایش فضاهاي عزاداري و مذهبی به سازمان

 فضایی خانه

 ایجاد تغییرات در نظام چیدمان و اسباب خانگی

تصوير1.21مدل1پژوهش1)نگارندگان(
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در1سال113101تا113111ق.1وبا1در1اصفهان1شايع1شد1و1مردم1
برای1نجات1از1وبا،1به1امام1حسين1)عليه1السالم(1متوسل1شده1
و1جلسات1مفصل1عزاداری1برپا1نمودند1و1در1خانه1ها1آش1امام1
زين1العابدين1به1صورت1نذری1طبخ1می11كردند1)سالور،1:13741
484(.1به1طور1كلی،1رايج1ترين1شيوه1ها1در1درمان1وبا1عزاداری،1

توسل1به1ادعيه1و1طلسمات1بود1)تصوير31(.
شركت1در1چهل1منبر1يا1چهل1و1يك1منبر،1از1جمله1سنت1هايی1
بود1كه1در1دوره1قاجاريه1مرسوم1شد.1در1اين1سنت،1افراد1نذر1
می1كردند1كه1در1شب1عاشورا1يا1شب1شام1غريبان1در1پای1چهل1
منبر1شمع1روشن1كنند.1در1مراسم1روضه1خوانی1در1خانه1های1
تاريخی1اصفهان1همچون؛1حاج1آقا1شجاع،1بنکدار1و1زرگرباشی،1

اين1رسم1متداول1بوده1است1)روزنامه1چهره1نما،12841(.
عزيه1خوانی1نيز1در1آغاز1دوره1سلطنت1قاجار1به1صورت1 ت
يك1نمايش1آيينی-1مذهبی،1جلوه1ای1برجسته1داشته1و1روند1
تحول1و1تکامل1خود1را1می1پيموده1است.1رجال1درباری،1اعيان1
و1اشراف1هر1يك1در1دهه1محرم1در1تکيه1ها1يا1خانه1های1خود1
كه1معموال1ًآنها1را1به1شکل1تکيه1می1بستند،1مجالس1سوگ1
1تعزيه1خوانی1به1پا1می1كردند1)تقيان،231:13741(.1جيمز1 و
موريه1نيز1در1سفرنامه1خود،1به1حضور1در1مجلس1تعزيه1در1
خانه1امين1الدوله1حاج1حسين1خان1اصفهانی1معروف1به1صدر1
صفهانی1اشاره1می1كند.1طبق1توصيفات1او،1شخصيت1های1 ا
سياسی1و1مشاهير1در1شاه1نشين1و1ايوان1ها1و1مردم1عادی1در1
حياط1اندرون1پيرامون1منبر1می1نشستند1و1مجلس1با1نور1شمع1
روشن1بوده1است1(Morier, 1812: 195).1رايس1در1اين1باره1
می1نويسد؛1در1اغلب1شهرها1يك1يا1دو1خانه1وسيع1وجود1دارد1
كه1در1آنجا1تعزيه1)شبيه1خوانی(1برگزار1می1شود.1مسلمانان1در1
مواردی1برای1اين1منظور1وقف1می1كنند.1به1طور1كلی،1صحن1
حياط1محل1اجرای1تعزيه1خوانی1می1شود،1بر1ديوارهای1آن1قالی1
می1آويزند1و1چراغانی1می1كنند.1غالبا1ًصحنه1بر1روی1حوض1برپا1
می1شود1)رايس،1711:13831(.1در1دوره1قاجاريه،1نفوذ1تعزيه1
در1خانه1ها1سبب1شد1كه1برخی1از1زنان1اعيان1و1اشراف1نيز1در1
خانه1های1خود1تعزيه1خوانی1هايی1برپا1كنند1كه1تعزيه1خوانان1
نان1از1زنان1باشند.1به1بيان1ديگر،1اگرچه1بيشتر1تماشاگران1 آ
تعزيه1در1تکايای1عمومی1و1دولتی1زنان1بودند1و1جای1ويژه1و1
معينی1برای1نشستن1در1مجالس1تعزيه1داشتند،1اما1بعضی1از1
زنان1اعيان1و1اشراف،1هم1برای1ابراز1اخالص1و1اعتقاد1مذهبی1
و1هم1برای1تفاخر،1به1برپايی1مجالس1تعزيه1در1خانه1های1خود1
برانگيخته1شدند.1تعزيه1های1زنانه1ظاهرا1ًاز1زمان1فتحعلی1شاه1در1
ميان1زنان1و1دختران1او1رواج1داشته1و1تا1اواخر1دوره1قاجار1ادامه1
يافتند.1تماشاگران1آنها،1زنان1دربار1و1خواجه1سرايان1و1پسران1
نابالغ1بودند.1در1اين1مجالس،1زنان1روبسته1را1راه1نمی1دادند1تا1

مبادا1مردی1با1پوشش1زنانه1ميان1زنان1بنشيند.1نام1شماری1از1
زنان1درباری1و1اعيان1و1اشراف1كه1تعزيه1می1خواندند1و1به1نام1
»مالباجی«1معروف1بودند،1در1منابع1دوره1قاجار1آمده1است.1
از1مکان1های1معروف1تعزيه1خوانی1های1مفصل1زنان،1خانه1ميرزا1
محمدحسين1خان1سپهساالر1بوده1است.1در1واقع،1زنان1قاجاری1
در1مراسم1عزاداری1مذهبی1برای1گريز1از1اندرون1خانه1ها1حضوری1

گسترده1داشتند1)تقيان،501:13741(.
با1بررسی1متون1تاريخی1مشخص1شد1عموم1مردم1در1دوره1
اجار1تالش1داشته1اند1كه1در1عزاداری1نقشی1درخور1توجه1 ق
ايفا1كنند؛1افراد1عادی1با1شركت1خود1و1افراد1متمول1و1صاحب1
منصب1به1منظور1اظهار1عقيده1و1نشان1دادن1مراتب1ارادت1خود1
به1خاندان1رسالت1و1ائمه،1بساط1مفصلی1در1خانه1های1بزرگ1يا1
هيئت1ها1و1تکيه1های1عمده1شهر1برپا1می1كردند.1برخی1از1اين1
متمولين،1خانه1های1خود1را1به1گونه1ای1می1ساختند1كه1پاسخ1گوی1
برگزاری1مجالس1عزاداری1باشد1و1يا1اهتمام1به1ساخت1مسجد1

و1تکيه1می1ورزيدند.
در1دوران1حکومت1پهلوی1از1سال113151تا113201ه.ش،1
برگزاری1مراسم1عزاداری1مسلمانان1ممنوع1شد1و1غالبا1ًمراسمی1
در1مکان1های1عمومی،1تکايا1و1حسينيه1ها1برپا1نمی1شد1و1در1
صورت1برگزاری1نيز1با1مخالفت1و1برخورد1جدی1حکومت1همراه1
بود.1از1اين1جهت،1خانه1ها،1بنيادی1ترين1مکان1ها1برای1برپايی1
عزاداری1های1مذهبی1در1آن1برهه1تاريخی1بودند.1به1برگزاری1
مراسم1عزاداری1در1خانه1ها،1"مجالس1عزاداری1زيرزمينی"1
می1گفتند.1مردم1برای1شركت1در1اين1مجالس1روضه1خوانی1كه1
در1خانه1به1صورت1پنهانی1برپا1می1شد،1از1بيم1مأموران1حکومتی1
گاهی1از1پشت1بام1ها1به1خانه1يکديگر1رفت1و1آمد1می1كردند.1
روضه1خوان1هم1برای1اينکه1به1چنگ1مأموران1گرفتار1نشود،1
ا1لباس1مبدل1به1خانه1ها1می1رفت1و1در1آنجا1لباس1خود1را1 ب

می1پوشيد1)عباسی،2221:13711(.

تصوير1.31نقاشی1بازنمايی1شده1از1مجلس1عزاداری1در1حياط1خانه1يکی1از1
رجال1قاجار1)تقيان،271:13741(1
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مراسم  ابژه های  و  مذهبی  آيين های  برگزاری  أثير  ت
عزاداری مسلمانان در خانه های تاريخی اصفهان

خانه1های1زرگرباشی،1بنکدار،1كالهدوزان،1حاج1آقا1شجاع،1
نگورستان1ملك،1ميرزا1محمود1مالباشی1و1حاج1ميرزا1باقر1 ا
توتونی،1نمونه1هايی1از1خانه1های1تاريخی1شهر1اصفهان1هستند1
كه1به1صورت1مداوم1از1دوره1قاجاريه1تا1كنون1در1آنها1مراسم1
عزاداری1امام1حسين1)ع(1برپا1بوده1است.1در1حدود1دو1قرن1است1
كه1مراسم1روضه1خوانی1و1عزاداری1در1ماه1های1محرم1و1صفر1
در1خانه1زرگرباشی1برگزار1می1شود.1حتی1در1دوران1پهلوی1و1
ممنوعيت1برگزاری1مراسم1مذهبی،1وقفه1ای1در1برپايی1عزاداری1ها1
در1اين1خانه1ايجاد1نشد؛1به1طوری11كه1واعظان1از1طريق1پشت1بام1
خانه1های1مجاور1برای1روضه1خوانی1به1فضای1داخلی1خانه1وارد1
می1شدند.1حضور1مردم1و1برپايی1مراسم1سوگواری1مذهبی1
ه1صورت1پيوسته1به1حس1مکان،1شخصيت1و1ارزش1های1 ب
معنوی1خانه1افزوده1است1و1در1پی1برگزاری1اين1رويداد1در1
خانه،1رفتارها1و1آداب1و1رسومی1شکل1گرفته1كه1مردم1سينه1
به1سينه1از1نسل1های1قبلی1انتقال1داده1اند.1اين1رفتارها1شامل1
گرو1گرفتن1برخی1از1اشيای1روضه1خوانی1اين1خانه1برای1روا1
شدن1حاجت1است.1مردم1استکان1های1چای1خانه1زرگرباشی1را1
"گرو"1می1برند1و1بعد1از1آنکه1نذر1آنها1ادا1شد،1سال1بعد1با1چند1
دست1استکان1جديد1يا1قند1و1پولکی1بازمی1گردند،1در1خانه1
بنکدار1نيز1اين1رسم1متداول1است.1عصر1روز1عاشورا1نيز1زنان1
برای1حاجت1روايی،1در1حياط1خانه1كاچی1می1پزند1و1دستمال1
سبز1به1منبر1چند1صد1ساله1خانه1گره1می1زنند.1حاج1آقا1شجاع1
صمصام1شريعت1)1333-11284ش(1نيز1از1كارآفرينان1به1نام1
اصفهان1و1صاحب1اولين1بنگاه1مسافربری1نوين1به1نام1مسافربری1
سعادت1و1گيتی1نورد1بوده1است.1او1در1محله1پاقلعه1خانه1ای1
خريداری1می1كند1و1هر1سال1به1صورت1پيوسته1در1آن،1مراسم1
سوگواری1امام1حسين1را1برگزار1می1نمايد1)كيوان،1منتشرنشده(.1
در1واقع،1شناسايی1سطح1ذهنی1فرهنگ1عزاداری1بدون1
شناسايی1سطح1عينی1آن1امکان1پذير1نيست.1تعامل1ابژه1های1
مراسم1عزاداری1و1ميراث1مسکونی1از1آن1حيث1كه1دارای1وضوح1
و1بداهت1تصور1می1شود،1كمتر1مورد1تحقيق1قرار1گرفته1است.1
ابژه1ها1به1عنوان1اجزای1فرهنگ1در1مراسم1عزاداری،1هر1يك1
دارای1كاركرد1يا1كاركردهايی1هستند.1هر1كاركردی،1معطوف1
ه1نيازی1خاص1است1كه1معنای1آن1را1از1فرهنگ1عزاداری1 ب
كسب1كرده1است.1اين1ابژه1ها1در1تعامل1با1ميراث1خانگی،1
باعث1تغييرات1و1تحوالتی1در1ساختار1خانه1شده1اند1و1به1عنوان1
بنيان1های1عينی1و1ذهنی1فرهنگ1عزاداری،1در1تعامل1آيين1
و1خانه1نقش1به1سزايی1دارند1)رنجبر1و1ستوده،471:13801(.1

ابژه1ها1در1فرهنگ1و1مراسم1عزاداری،1بيانگر1معانی1و1داللت1های1
مورد1نظر1در1فرهنگ1دينی1از1قبيل؛1هم1بستگی،1دين1داری،1
شجاعت1و1مبارزه1با1ظالم1هستند.1تركيب1و1تعامل1اين1ابژه1ها1
با1ميراث1خانگی،1باعث1هم1پيوندی1معانی1آنها1با1خانه1شده1
است.1خواناسازی1اين1پيوندهای1مذهبی1در1فرآيند1حفاظت1
خانه،1موجب1ارتقای1حس1تعلق1به1مکان1و1نگاهداشت1حافظه1
جمعی1مکان1و1هويت1های1ملی1مذهبی1خواهد1بود.1برخی1از1
اين1ابژه1ها1در1نظام1فرهنگی1عزاداری1شيعيان1قابل1فهم1بوده1
و1خارج1از1مرزهای1كالبدی1خانه1نيز1دارای1مفهوم1و1معنای1
مشخص1هستند1مانند؛1پرچم،1بيرق،1خيمه،1شمشير،1علم،1
اسب1و1شتر.1برخی1ديگر1در1تعامل1با1معماری1خانه1شکل1
گرفته1اند1كه11ابژه1های1عزاداری1خانگی1به1شمار1می1روند.1ابژه1های1
زاداری1خانگی1شامل؛1كتيبه1نگاری1)به1شيوه1های1متنوع1 ع
در1جداره1های1حياط،1تاالر،1اتاق1روضه1خوانی1و1عبادتگاه(،1
پوشش1سقف1حياط،1تغييرات1فرمی1تاالر،1افزودن1فضاهايی1
با1كاركرد1مذهبی1به1سازمان1فضايی1خانگی1و1كاربرد1اسباب1

و1اثاثيه1مخصوص1هستند.1

كتيبه نگاری در ديوارهای پيرامون حياط

خانه1های1تاريخی1در1برگزاری1مراسم1عزاداری1مذهبی1با1
نوع1معماری1انعطاف1پذير،1قابليت1تبديل1به1حسينيه1موقت1را1
داشته1اند.1به1هنگام1برگزاری1مراسم،1با1گشوده1شدن1در1اتاق1ها1به1
سوی1حياط1و1فضاسازی1بدنه1حياط1كه1گاهی1ثابت1بوده1است،1
تفاوت1چندانی1بين1ساختار1خانه1و1فضای1معنوی1حسينيه1ها1
درك1نمی1شود.1ديوارهای1اطراف1حياط1برخی1خانه1های1تاريخی1
اصفهان1به1گونه1ای1طراحی1و1تزئين1شده11كه1از1لحاظ1ساختار1و1
محتوا1در1هماهنگی1كامل1با1كتيبه1های1پارچه1ای1موقت1با1مضامين1
حماسی1باشند.1در1واقع،1جرزهای1اطراف1حياط،1كتيبه1هايی1
ثابت1با1مضامين1عزاداری1داشته11و1از1اين1جهت،1نياز1به1نصب1
پرچم1و1كتيبه1موقت1نبوده1و1در1ايام1عزاداری،1بدنه1های1حياط1
از1نظر1محتوا1آماده1اين1مراسم1بوده1اند.1اين1كتيبه1ها1در1خانه1های1
تاريخی1معموال1ًبا1استفاده1از1تکنيك1گچ1بری1و1نقاشی1روی1گچ1
اجرا1شده1اند.1گاهی1از1اين1خانه1ها1به1"خانه1های1امام1حسين"1نيز1
تعبير1شده1و1هنوز1نمونه1هايی1از1اين1خانه1ها1در1شهرهای1مختلف1
استان1اصفهان1فعال1بوده1و1در1ماه1های1محرم1و1صفر1پذيرای1
سوگواران1هستند.1خانه1های1ملك1التجار،1ارسطويی12و1يداللهی،1
نمونه1ای1از1خانه1های1امام1حسين1هستند1كه1كتيبه1ها1به1صورت1
دائمی1بر1روی1جرزهای1پيرامون1حياط1با1آرايه1های1گچ1بری1و1
نقاشی1نگاشته1شده1اند.1مضمون1كتيبه1ها1در1خانه1ارسطويی1و1
يداللهی،1ترجيع1بند1مشهور1محتشم1كاشانی1در1توصيف1صحرای1
كربال1است1)صنيع1زاده،1منتشرنشده(.1در1خانه1قوام1نيا1نيز1كه1
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بستر1برگزاری1عزاداری1مذهبی1بوده،1كتيبه1ای1با1تزئينات1كاشی1
و1مضمون1احاديثی1از1حضرت1محمد1)ص(1و1امام1رضا1)ع(1
پيرامون1واليت1حضرت1علی1)ع(1مشاهده1می1شود.1شيرسرهای1
اطراف1حياط1نيز1بستری1برای1ثبت1مضامين1مقدسی1همچون1
"يا1اباعبداهلل"1و1"يا1مهدی1ادركنی"1بوده1اند1)مانند1شيرسر1در1
خانه1های1ملك1التجار،1مشکی1و1عالفچيان(.1در1خانه1قدوسی،1
داستان1يوسف1و1زليخا1به1عنوان1نمونه1ای1از1داستان1های1قرآنی1

در1بدنه1حياط1كاشی1كاری1شده1است1)جدول11(.1

پوشاندن سقف حياط

چادر1پارچه1ای1كه1به1طور1سنتی1و1با1زحمت1بسيار1و1مشاركت1
جمعی1ساكنين1سقف1باز1حياط1خانه1را1می1پوشاند،1آگاهانه1
انتخاب1می1شود1تا1نمادی1از1خيمه1های1امام1حسين1)ع(1و1ياران1
او1باشد.1در1دوره1قاجار،1بيرق1های1متعددی1برای1مراسم1مختلف1
وجود1داشته1اند.1بيرق1مخصوص1عزاداری،1دارای1نشان1شير1و1
خورشيد1بوده1و1در1اكثر1خانه1ها1در1مراسم1عزاداری1همچون1
خانه1بنکدار،1پوششی1كه1بر1فراز1حياط1تعبيه1می1شده،1دارای1
اين1نشان1بوده1است1)ببری1ديزج،9071:13881(.1نماد1شير1و1
خورشيد1در1محتوای1تزئينات1كالبدی1بسياری1از1خانه1های1
امام1حسين1نيز1مشاهده1می1شود؛1به1عنوان1مثال،1نقش1شير1و1
خورشيد1در1خانه1حبيب1اهلل1حبيبی1خوانسار1حجاری1شده1و1
در1خانه1ارسطويی1نقاشی1شده1است.1در1حياط1برخی1خانه1ها1
به1علت1برگزاری1مکرر1مراسم1عزاداری،1پوشش1سقف1دائمی1
ايجاد1می1شود؛1حياط1اندرونی1خانه1ملك1التجار1از1اين1جمله1است1
كه1به1جهت1سهولت1برگزاری1مراسم1روضه1خوانی1سرپوشيده1

می1شود1)تصاوير141و51(.

شكل تاالر

غالبا1ً قاجار1اصفهان1 تاالر1در1خانه1های1صفوی1و1 کل1 ش
مستطيل،1چليپايی1يا1نيمه1چليپايی1بوده1است.1در1خانه1هايی1كه1
به1صورت1متداول1جلسات1عزاداری1مذهبی1برگزار1می1شده،1به1
جهت1تفکيك1جنسيتی،1شکلی1برای1تاالر1متداول1می1شود1كه1در1
تعدادی1معدود1از1خانه1های1قاجاری1اصفهان1همچون؛1خانه1های1
مشيرالملك1)چرمی(،1ميرزا1محمود1مالباشی،1ملك1التجار1و1
ُدرميانی،1قابل1واكاوی1است.1در1اين1شکل1تاالر،1پالن1تقريبا1ًمربع1
است1و1به1موازات1اُرسی1و1در1وسط1ضلع1مربع،1تخته1چوبی1در1
كف1به1همراه1ستون1های1چوبی1تعبيه1شده1و1با1پرده1ای1)تجير(،1
تاالر1به1دو1بخش1تفکيك1می1شود.1در1ديوارهای1اين1تاالرها1
نيز1مضامين1مذهبی،1آيات1و1احاديث1خوشنويسی1شده1كه1به1
مثابه1پرچم1های1عزاداری1بوده1اند.1در1برخی1خانه1ها1نيز1تاالری1
مختص1مراسم1روضه1خوانی1با1ورودی1مجزا1شکل1می1گيرد1
)مانند1خانه1حبيب1اهلل1حبيبی1در1خوانسار(1)تصاوير6-91(.1

تصوير1.51پوشش1دائمی1سقف1حياط1اندرونی1خانه1ملك1التجار1)نگارندگان(

تصوير1.41پوشش1عزاداری1در1خانه1بنکدار1با1نقش1شير1و1خورشيد1)نگارندگان(

تصوير1.61تاالر1خانه1ميرزا1محمود1مالباشی1)عرب،13971(1111111111111111111111111111111111

تصوير1.71تاالر1خانه1مشيرالملك1)چرمی(1)نگارندگان(
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تصاويرمحتوای كتيبهمكان كتيبهنام خانه

جرزهای1پيرامون1ارسطويی
حياط

ترجيع1بند1محتشم1كاشانی1در1وصف1صحرای1كربال:
باز1اين1چه1شورش1است1كه1در1خلق1عالم1است1
باز1اين1چه1نوحه1و1چه1عزا1و1چه1ماتم1است؟1و1.....3

جرزهای1پيرامون1يداللهی
حياط

ترجيع1بند1محتشم1كاشانی1در1وصف1صحرای1كربال:
باز1اين1چه1شورش1است1كه1در1خلق1عالم1است1
باز1اين1چه1نوحه1و1چه1عزا1و1چه1ماتم1است؟1و.....

سطح1فوقانی1نمای1قوام1نيا
شمالی

احاديث1»ال1َفتی1ااِّل1َعلِّی،1ال1َسيَف1ااِّل1ُذو1الَفقار«1
)طبری،10271:13621(1و1»واليه1علی1بن1ابی1
طالب1حصنی1فمن1دخل1حصنی1امن1من1عذابی«1

)ابن1بابويه،13901(1

ملك1التجار
ديوارهای1پيرامون1
حياط1اندرونی1
)سرپوشيده(

ترجيع1بند1محتشم1كاشانی:1
كشتی1شکست1خورده1طوفان1كربال1...41

داستان1يوسف1و1زليخاديوارهای1ايوانچهقدوسی

)نگارندگان(

جدول1.11خوانش1كتيبه1های1پيرامون1حياط1در1خانه1های1تاريخی1مسلمانان1اصفهان1با1كاربرد1برگزاری1منظم1مراسم1مذهبی1موسوم1به1خانه1های1امام1
حسين1)ع(1
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خانه- تعزيه10

برگزاری1تعزيه1در1ايام1سوگواری1در1خانه1های1تاريخی1
اصفهان،1باعث1بروز1نحو1فضايی1متناسب1با1كاركرد1نمايشی1
در1معماری1مسکونی1شده1است.1در1ميان1مجموعه1خانه1های1
به1 خانه1ای1 اصفهان،1 پايينی1 سينه1 محله1 در1 خ1االسالم1 شي
اختصاص1 شيخ1االسالم1 اجتماعی1 و1 ديوانی1 اليت1های1 فع
داشته1و1همچنين1اين1خانه،1وقف1برگزاری1مراسم1تعزيه1و1
روضه1خوانی1بوده1است.1از1اين1جهت،1حياط1مخصوصی1برای1
ورود1و1آماده1سازی1گروه1تعزيه1تعبيه1شده1و1در1ارتباط1با1آن،1
اتاق1هايی1برای1استراحت،1آماده1سازی1و1تعويض1لباس1و1ايوان1
بزرگی1به1عنوان1صحنه1برگزاری1نمايش1تعزيه،1سازمان1دهی1
شده1است.1ابعاد1حياط1وسيع1بوده1و1در1جبهه1شرق1و1غرب1آن،1
صفه1هايی1برای1نشستن1تماشاگران1ايجاد1شده1اند.1در1اسناد1
موقوفات1خاندان1شيخ1االسالم،1برپايی1161روز1تعزيه1داری1و1
160روز1مجلس1عزاداری1و1موعظه1از1اول1محرم1تا1آخر1صفر1
در1ديوان1خانه1ذكر1شده1است.1جنب1ديوان1خانه1نيز1مسجد1
كوچکی1ساخته1می1شود1و1امامت1آن1طی12001سال1با1برخی1
1اعقاب1شيخ1االسالم1بوده1است1)مهدوی،1991:13711- از
197(.1در1خانه1حبيب1اهلل1حبيبی1خوانسار1نيز1پيرامون1حياط،1
غرفه1ها1و1فضاهای1نيمه1بازی1در1سه1طبقه1به1عنوان1جايگاه1
تماشاگران1تعزيه1پيش1بينی1شده1بودند،1اما1پس1از1گذر1ايام1
به1منظور1پيشگيری1وقوع1حادثه1برای1عزاداران،1يك1طبقه1آن1
را1كاهش1دادند1)تسبيحی،1151:13761(.1اين1خانه،1دارای1
شش1ورودی1است1كه1برای1مديريت1بهتر1جمعيت1در1مراسم1
عزاداری1سازمان1دهی1شده1و1يکی1از1ورودی1ها1مختص1ورود1
حيوانات1در1نمايش1تعزيه1بوده1و1بهاربند1وسيعی1برای1نگهداری1
حيوانات1داشته1است1)همان:1241-115(1)تصاوير1101و111(.1

مسجد سرخانه و عبادتگاه

در1گذشته،1خانه1های1تاريخی1بستر1بسياری1از1فعاليت1های1
اهل1خانه1بوده1و1برخی1عملکردهای1ميراث1خانگی1در1خارج1
مرزهای1نظام1كالبدی1خانه1انجام1می1شده؛1اما1دسترسی1های1
معينی1برای1ارتباط1خانه1با1ساختار1كالبدی1مذكور1پيش1بينی1
می1شده1اند.1می1توان1چنين1ساختارهايی1را1به1عنوان1ساختارهای1
كالبدی1هم1پيوند1با1معماری1خانگی1مورد1واكاوی1قرار1داد.1در1
ارتباط1با1برگزاری1آيين1های1مذهبی1در1خانه1نيز1ساختارهای1
كالبدی1هم1پيوندی1وجود1دارند1كه1می1توان1به1مسجد1سرخانه،1
تکيه1سرخانه1و1مدرسه1سرخانه1اشاره1نمود.1در1كنار1خانه1برخی1
روحانيون1و1علمای1سرشناس1مانند1خاندان1شيخ1االسالم،1
مسجدهای1خردپيمونی1وجود1داشته1كه1امامت1و1اداره1آنها1با1
خاندان1مذكور1بوده1است.1برخی1از1تجار1نيز1به1خاطر1بهره1مندی1
از1پاداش1الهی1و1انجام1كار1خير،1بعد1از1آبادانی1خانه1خود1در1
كنار1آن1مسجدی1برای1برگزاری1نماز1جماعت1و1آيين1های1
مذهبی1ايجاد1می1كردند.1شاردن1در1اين1باره1می1نويسد؛1ايرانيان1
نخست1خانه1ای1برای1خود1بنا1می1كنند.1اگر1ثروت1و1مالی1باشد1
در1نزديکی1آن،1بازار،1گرمابه،1قهوه1خانه،1كاروانسرا1و1مسجدی1
بنا1می1كنند1تا1الطاف1و1بركات1خداوند1نصيب1ايشان1شود1و1اگر1
توان1آنها1بيشتر1باشد1پل1ها1و1راه1ها1احداث1می1كنند1)شاردن،1
131:1379(.1نمونه1هايی1از1مساجد1خردپيمون1سرخانه1در1
بافت1تاريخی1اصفهان1قابل1بازشناسی1هستند؛1از1آن1جمله1
می1توان1به1مسجد1سرخانه1حريری1در1محله1دردشت1اشاره1
كرد1كه1در1مجاورت1خانه1حريری1در1بافت1تاريخی1دردشت1
باقی1مانده1است.1در1خانه1های1برخی1شخصيت1های1مذهبی1
نيز1اتاق1مجزايی1به1نام1عبادتگاه1وجود1داشته1كه1مخصوص1
برپايی1مناسك1مذهبی1آن1شخصيت1به1همراه1شاگردان1بوده1

تصوير1.81پالن1تاالر1خانه1ملك1التجار1)حاجی1قاسمی،1
تصوير1.91پالن1خانه1حبيبی1)اورعی،13961(1377(

بخش1روضه1خوانیبخش1جداكننده1تاالر
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است؛1مانند1خانه1مير1محمد1صادق،1امام1جمعه1خوانسار.1در1اين1
عبادتگاه،1اسامی1ائمه1اطهار،1اسامی1پنج1تن1آل1عبا1و1احاديث1
نبوی1همچون1»الَفتی1ااِّل1َعلِّی،1الَسيَف1ااِّل1ُذوالَفقار«1)طبری،1
1بَابَُها«1)كنتوری،1 10271:1362(1و1»أَنَا1َمِديَنُۀ1الِْعلِْم1َو1َعلِيٌّ
1يَْعَمل1َُعلَی1َشاِكلَِتِه1 1378(1و1آيه1841سوره1اسراء1»ُقْل1ُكٌلّ
فََربُُّکْم1أَْعلَُم1بَِمْن1ُهَو1أَْهَدی1َسبِياًل«1روی1تخته1های1چوبی1سقف1
خطاطی1شده1اند.1همچنين،1خانه1مجير1در1خمينی1شهر1نيز1دارای1
فضای1نمازخانه1با1ورودی1مستقل1است1)تصاوير1121و131(.1

آيين دعا و خاكسپاری ساكنان خانه

مسلمانان1برای1مرگ1نيز1آيينی1دارند1كه1غالبا1ًريشه1در1باورهای1
مذهبی1آنها1دارد.1برخی1از1اين1آيين1ها1با1خانه1و1ميراث1خانگی1
هم1پيوند1است.1وقتی1بيماری1يکی1از1اهل1خانه1خطرناك1بوده1
و1مرگ1او1را1تهديد1می1كرد،1رسم1بر1اين1بود1كه1روی1بام1خانه1
بيمار1آتش1روشن1كنند1تا1به1همسايگان1اطالع1دهند1كه1برای1
او1به1درگاه1خداوند1دعا1كنند1)تاورنيه،3171:13631(.1جايگاه1

آتشدان1در1بام1عمارت1ركيب1خانه1كه1در1دوران1قاجار1محل1
زندگی1و1خانه1ظل1السلطان1بوده،1بازشناسی1شده1است.1همچنين1
در1دوران1قاجار،1امراضی1همچون1وبا1و1طاعون1همه1گير1می1شوند.1
برای1رفع1اين1بيماری1ها1عزاداری1كرده1و1به1ائمه1اطهار1متوسل1
می1شدند1و1ادعيه1ای1را1در1رف1های1خانه1نگهداری1می1كردند.1
نمونه1ای1از1اين1دعاها1در1خانه1كيوان1بازشناسی1شده1است.15
برخی1سقاخانه1های1اصفهان1نيز1مانند1مسجد1با1برخی1خانه1های1
مقدس1هم1پيوند1شده1و1نقش1سقاخانه1سرخانه1را1داشته1است.1
سقاخانه1مجاور1خانه1حاج1آقا1شجاع1صمصام1شريعت1در1محله1
پاقلعه،1هم1پيوند1با1خانه1تاريخی1منسوب1به1او1است1كه1در1
سال1های1متمادی1بستر1برگزاری1عزاداری1های1مذهبی1بوده1
است.1مردم1از1آب1سقاخانه1برای1تبرك1و1به1نيت1شفا1می1نوشند1

و1با1روشن1كردن1شمع،1دعا1و1مرادطلبی1می1كنند.1
كه1عصرهای1 است1 معمول1 ايرانيان1 بين1 در1 همچنين،1
پنج1شنبه1برای1قرائت1فاتحه1به1قبرستان1بروند.1دروويل1در1

تصوير1.111مراسم1عزاداری1در1خانه1حبيب1اهلل1حبيبی1حدود1
سال113551)اورعی،961:13961(

تصوير1.101فضاهای1مربوط1به1برگزاری1مراسم1تعزيه1در1ديوان1خانه1
شيخ1االسالم1)پالن1از1حاجی1قاسمی،13771؛1تحليل1از1نگارندگان(

اتاق1استراحت1گروه1تعزيه

صحن1برگزاری1تعزيه

اتاق1آماده1سازی

حياط1مخصوص1گروه1تعزيه

تصوير1.131نقشه1كاداستر1محله1دردشت1و1موقعيت1خانه11حريری1و1
مسجد1سرخانه1)سازمان1حفاظت1آثار1ملی،13521(11 

تصوير1.121تزئينات1سقف1در1خانه1ميرمحمد1صادق1
خوانسار1)آرشيو1سازمان1ميراث1فرهنگی،13971(

مسجد1سرخانه 

خانه1حريری

ساباط
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اين1باره1می1نويسد؛1»زنان1ايرانی1هر1هفته1بعدازظهر1پنجشنبه1
سر1قبر1پدر1و1مادر1يا1شوهر1فقيد1خود1رفته1و1بر1سر1قبر1آنان1
اشك1می1ريزند«1)دروويل،1371:13671(.1برخی1از1مشاهير1و1
اعيان1برای1سهولت1انجام1زيارت1اهل1قبور1توسط1اهل1خانه،1
در1نزديکی1خانه1خود1آرامگاه1خانوادگی1ايجاد1می1كردند1كه1
می1توان1به1آرامگاه1خانوادگی1آقانجفی1ها1در1نزديکی1مجموعه1
خانه1های1آقانجفی1در1محله1حسن1آباد1و1آرامگاه1شفتی1در1
مجاورت1مجموعه1خانه1های1شفتی1در1محله1بيدآباد1اشاره1كرد.1
برخی1از1ثروتمندان1نيز1مرده1های1خود1را1به1كربال،1نجف1و1
اماكن1متبركه1منتقل1می1نمايند1)رايس،1921:13831(.1در1
ابتدا1مرده1را1در1باغ1نزديك1منزل1او1دفن1می1كنند1 واقع،1
تا1مقدمات1الزم1برای1انتقال1جسد1به1اماكن1مقدس1فراهم1
شوند1)كارالسرنا،1421:13631(.1برخی1شخصيت1ها1نيز1در1
خانه1شخصی1خود1دفن1شدند1كه1می1توان1به1ملك1التجار1و1
اميرقلی1امينی1اشاره1نمود.1گاهی1نيز1در1پی1درگذشت1اعضای1
خانواده،1جمالت1و1اشعاری1را1به1صورت1يادگاری1نويسی1و1
كتيبه1نويسی1در1ديوارهای1برخی1فضاها1به1جای1می1گذاشتند.1
در1خانه1بهشتيان،1مرگ1يکی1از1افراد1خانواده1در1سال112421
ق.1در1ديوارهای1اتاق1يك1دری1جبهه1غربی1ثبت1شده1است.1

تحوالت اسباب و اثاثيه خانه

همان1طور1كه1برگزاری1مراسم1مذهبی1اعم1از1جشن1و1عزاداری1
در1سازمان1دهی1فضايی1و1كاركرد1خانه1تغييراتی1حاصل1می1كند،1
در1نظام1چيدمان1اسباب1و1اثاثيه1خانه1نيز1تحوالتی1ايجاد1می1شوند1
و1پاره1ای1اسباب1و1وسايل1نوظهور1در1اين1خانه1ها1مشاهده1می1شود.1
سنگاب1های1فلزی1از1جمله1مواردی1است1كه1تنها1در1خانه1هايی1
كه1بستر1برگزاری1مراسم1عزاداری1و1جشن1های1مذهبی1بوده،1
وجود1داشته1اند.1اين1سنگاب1برای1ارائه1آب1آشاميدن1و1شربت1و1
در1برخی1موارد1نيز1محلی1برای1انداختن1سکه1ها1جهت1نذورات1

مردم1بوده1است.1اشعار1در1مدح1امام1حسين1)ع(،1سروده1های1
محتشم1كاشانی1و1استفاده1از1اسمای1اعظم1الهی1و1از1همه1مهم1تر1
دعای1امام1حسين1)ع(1در1روز1عرفه،1واليت1نامه1امام1شهيد1و1
قسمتی1از1وصيت1نامه1امام1حسين1)ع(1و1زيارت1صغيره1عاشورا1
با1ظرافت1بر1بدنه1خارجی1اين1سنگاب1ها1قلمزنی1می1شده1است.1
در1تصوير1141كه1نمونه1ای1از1تصاوير1برگزاری1مراسم1عزاداری1
در1خانه1های1قاجاری1است،1سنگاب1های1فلزی1در1بين1جمعيت1
قابل1واكاوی1هستند.1در1حال1حاضر،1چهار1سنگاب1فلزی1در1
خانه1ملك1التجار1باقی1مانده1است.1همچنين،1از1نوعی1"لنترا"1
كه1در1كشورهای1روسيه1و1فرانسه1توليد1می1شد،1برای1تزئين1
حياط1اندرونی1)سرپوشيده(1اين1خانه1استفاده1شده؛1به1طوری1
1كه1درون1آنها1در1جشن1ها1و1اعياد،1آب1و1ماهی1قرمز1می1گذاشتند1

)تصاوير1141و151(.

بحث و جمع بندی

برگزاری1مراسم1و1آيين1های1مذهبی1در1خانه1های1تاريخی1
اصفهان،1باعث1به1وجود1آمدن1الگوی1مشخصی1از1سبك1زندگی1
محله1ای1شده1است.1در1واقع،1اين1خانه1ها1ارتباطات1اجتماعی1و1
پيوند1عاطفی1بين1ساكنان1محله1ای1را1گسترش1داده1اند1و1به1لحاظ1
عملکرد1فرامسکونی1و1مذهبی،1قدرت1دعوت1كنندگی1مؤثری1
در1بافت1های1تاريخی1دارند.1تمايز1كاركردی1اين1خانه1ها1نسبت1
به1نمونه1های1ديگر1-كه1صرفا1ًبستری1برای1روزمرگی1های1اهل1
خانه1بودند-1باعث1تشخص1آنها1در1بافت1تاريخی1بوده1است؛1
به1طوری1كه1معموال1ًاين1قبيل1خانه1ها1مانند1خانه1های1حاج1آقا1
شجاع1و1بنکدار1برای1راهنمايی1و1ارائه1آدرس1در1محالت،1مبنا1
قرار1گرفته1می1شوند.1تداوم1نوع1زندگی1دين1دارانه1و1برگزاری1
پيوسته1آيين1های1مذهبی،1باعث1بروز1تغييراتی1در1كالبد،1معنا1
و1كاركرد1اين1خانه1ها1شده1است.1در1واقع،1نيروی1حاصل1از1ميل1
انسان1ها1به1تماس1با1جهان1ديگر1كه1در1ذهنيت1ها،1باورها1و1آيين1

ملك1التجار1 خانه1 در1 لنترا1 1.15 تصوير1
)نگارندگان( 

 

(URL: 1)1تصوير1.141سنگاب1های1فلزی1در1بين1جمعيت1سوگواران1در1خانه1ای1قاجاری
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و1مناسك1مذهبی1آشکار1می1شود،1نيرويی1قوی1تر1و1مؤثرتر1از1
نيازهای1مادی1انسان1است.1اين1نيروی1ناپيدا،1در1نظم1بخشيدن1
به1ساختار1خانه1ها1تأثيرگذار1بوده1است؛1اما1چون1از1چشم1ها1پنهان1
است1و1در1زيست1انسان1امروزی1كمتر1مداخله1ای1دارد،1جايگاه1
آن1در1خواندن1و1فهميدن1ميراث1مسکونی1مغفول1مانده1است.1
برای1حفاظت1اين1خانه1ها1بايد1انتظام1مذهبی1آنها1را1به1خوبی1
فهم1كرد1و1نسبت1آن1را1با1اين1آثار1درك1كرد1و1سپس1بخش1

عملی1حفاظت1را1آغاز1نمود.
تأثيرات1و1تغييراتی1كه1برگزاری1مراسم1و1آيين1های1مذهبی1
مسلمانان1در1ساختار1خانه1تاريخی1بر1جای1گذاشته،1در1قالب1

دو1دسته1كلی1قابل1بازشناسی1هستند؛1دسته1اول،1خانه1هايی1
كه1تغييرات1در1جهت1يابی،1سازمان1دهی1فضايی1و1تزئينات1
رويدادهای1مذهبی1خانه،1 تأثير1 تحت1 و1 آنها1حاصل1شده1
فضاها1و1عناصر1نوظهور1و1غيررايج1-نسبت1به1خانه1هايی1كه1
جريان1روزمرگی1در1بستر1خانه1جاری1است-1به1ساختار1بنا11
اضافه1شده1اند.1دسته1دوم،1خانه1هايی1كه1تحت1تأثير1مراسم1و1
باورهای1مذهبی،1فضاهايی1هم1پيوند1با1آنها1در1خارج1مرزهای1
كالبدی1خانه1شکل1گرفته1اند1مانند؛1مساجد1و1تکيه1های1سرخانه،1

سقاخانه1و1آرامگاه1های1خانوادگی1)جدول21(.1

نام خانه
دارای تغييرات و تأثيرات در سازمان دهی، جهت يابی و 

تزئينات
شكل گيری فضاهای مذهبی هم پيوند در خارج از 

مرزهای كالبدی خانه

*ملك1التجار

*ارسطويی

*يداللهی

*قوام1نيا

**حاج1آقا1شجاع

*زرگرباشی

**شيخ1االسالم

*مشکی

*عالفچيان

*قدوسی

*بنکدار

*حريری

*حبيب1اهلل1حبيبی

*ظل1السلطان

*شفتی

*1آقانجفی

*كيوان

*بهشتيان

*مير1محمد1صادق

*ميرزا1محمود1مالباشی

*درميانی

*مشيرالملك

*مجير
)نگارندگان(

جدول1.21واكاوی1تأثيرات1تعامل1پيوسته1مراسم1مذهبی1مسلمانان1در1ساختار1تعدادی1از1خانه1های1تاريخی1شاخص1اصفهان
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نتيجه گيری
خانه1در1برگزاری1آيين1های1مذهبی1از1حالت1معمول1خود1خارج1شده1و1به1صحنه1نمايش1عظيم1و1گسترده1ای1
تبديل1می1شود.1كالبد1خانه،1ناگزير1به1تطبيق1با1نوع1مراسم1است؛1به1عبارتی،1پيکره1خانه1در1تعامل1تاريخی1با1مراسم1
آيين1قرار1می1گيرد1و1در1اين1تعامل1است1كه1هر1كدام1بر1ديگری1اثر1می1گذارند.1برگزاری1آيين1ها1و1مراسم1مذهبی1در1
برخی1خانه1های1تاريخی1موجب1شده1كه1در1ذهنيت1مردم،1اين1مکان1ها1به1خانه1های1مقدس1تعبير1شوند.1خانه1های1
مقدس1اغلب1استعاره1ای1قابل1رؤيت1برای1رويدادی1مذهبی1محسوب1می1شده1اند.1رمزگشايی1خانه1های1مقدس1باعث1
می1شود1در1فرآيند1حفاظت،1زمينه1های1الزم1برای1خواناسازی1وجوهی1كه1در1تعامل1با1مبانی1اعتقادی1زيست1كنندگان1
و1برگزاری1مناسك1مذهبی1بوده،1ايجاد1شوند.1يکی1از1استعاره1های1فضايی1كه1به1طور1نزديك1با1خانه1های1مقدس1كه1
بستر1برگزاری1مناسك1مذهبی1هستند1ارتباط1دارد،1جهت1يابی1و1سازمان1دهی1فضايی1و1تفکيك1جنسيتی1است.1در1طی1
برپايی1مراسم1تعزيه،1ساختار1مركزگرايی1و1در1مراسم1روضه1خوانی،1ساختار1كانونی1گرايی1در1جهت1يابی1و1سازمان1دهی1
فضايی1رجحان1داشته1است.1مرزبندی1فضايی1مقدس1و1نامقدس،1افزايش1و1كاهش1فضا1و1عناصر1مرتبط،1از1ديگر1تأثيرات1
و1تحوالت1تعامل1مراسم1مذهبی1و1خانه1بوده1اند.1پوشاندن1سقف1حياط1به1طور1موقت1و1دائمی،1افزايِش1ايوان1تعزيه،1
سکوی1تعزيه،1اتاق1های1خدماتی1برای1گروه1تعزيه،1تاالر1روضه1خوانی،1عبادتگاه،1مسجد1و1سقاخانه،1از1جمله1تحوالتی1
است1كه1در1راستای1تعامل1مراسم1مذهبی1مسلمانان1در1خانه1های1تاريخی1اصفهان1حاصل1شده1اند.1با1بررسی1تاريخ1
ذهنيت1مذهبی1مردم1در1دوران1صفوی1و1قاجار1مشخص1شد1كه1نقوش1و1حجاری1های1روی1ديوار،1ابزاری1برای1بيان1
اعتقادات1و1باورها1در1خانه1های1مقدس1بوده1و1معماران1و1هنرمندان1با1اين1نقوش،1در1پی1روايت1آيات1و1داستان1های1

قرانی،1احاديث1و1اشعار1حماسی1برای1مخاطبان1اثر1خود1و1آيندگان1بوده1اند.1
يکی1از1مسائلی1كه1امروزه1در1فرآيند1حفاظت1بناها1و1بافت های1تاريخی1شهر1اصفهان1مطرح1است،1بحران1هويت1
ذهنی1و1فراموشی1ارزش های1معنوی1در1محالت1تاريخی1است.1بازشناسی1نظم1آيينی1در1شکل گيری1مبانی1حفاظت1
خانه1و1بافت1تاريخی1پيرامون1تأثيرگذار1است.1در1واقع،1برگزاری1مراسم1مذهبی،1ماهيتی1روايتگر1و1خاطره1ساز1به1خانه1
اعطا1می كند.1خوانش1فضايی1مناسك1دينی1و1تدوين1شجره1نامه1فضايی1برای1مناسك،1باعث1باززنده1سازی1رويدادهای1
مذهبی1و1روح1مکان1در1فرآيند1حفاظت1خانه1می شود.1ميراث1مسکونی1اصفهان،1پتانسيل1ميزبانی1از1رويدادهای1مذهبی1
در1مقياس های1مختلف1را1داشته1است.1در1فرآيند1حفاظت1می توان1از1فرصت1باززنده سازی1رويدادهای1مذهبی1برای1
ايجاد1تحرك1در1فرآيند1بازآفرينی1و1حفاظت1از1معنای1مکان1و1تداعی1حس1مکان1استفاده1كرد.1وقوع1رويدادهای1مذهبی1
فراتر1از1مقياس1خانوادگی1عالوه1بر1آنکه1به1معرفی1خانه1در1سطح1ملی1و1گاهی1بين المللی1منجر1می شده،1در1مقياس1
محله1موجب1افزايش1سرزندگی1و1مشاركت1در1ميان1اهالی1محله1شده1است.1از1اين1رو،1در1فرآيند1حفاظت1از1بافت های1
تاريخی،1شناسايی1"خانه های1رويدادمدار1با1بنيان1های1مذهبی"1و1تدوين1مبانی1نظری1مبتنی1بر1باززنده سازی1و1تداوم1
رويدادهای1خانه،1اهميت1به سزايی1دارد.1علی1رغم1پراكنش1خانه های1رويدادمدار1با1بنيان1های1مذهبی1در1بافت1تاريخی1
اصفهان،1توجه1به1حفاظت1از1ميراث1مسکونی1رويدادمدار1در1ايران1كمتر1مورد1توجه1قرار1گرفته1و1اين1در1حالی1است1
كه1برخی1خانه1های1تاريخی1اصفهان1به1واسطه1ظرفيت های1تاريخی1و1فرهنگی1غنی،1توانايی1برگزاری1رويدادها1در1
مقياس1محلی1تا1بين المللی1را1در1گذشته1داشته اند.1در1ادامه1اين1پژوهش،1می1توان1به1جايگاه1نظم1آيينی1و1ابژه های1

عزاداری1مذهبی1ميراث1مسکونی1در1انتخاب1رويکرد1و1روش های1حفاظت1از1اين1ميراث1پرداخت.1

پی نوشت
11 در1برخی1از1اين1گزارش1ها1نيز1به1نقش1حياط1و1پوشاندن1آن1توسط1سازه1ای1چادری1اشاره1مستقيم1شده1است؛1»در1خانه1حاجی1.

محمد1صادق1تاجر1يزدی،1مجلس1روضه1خوانی1ترتيب1دادند.1در1آنجا1چادر1می1زدند،1محمد1حسن1بقال1باالی1بام1رفته1چادر1می1زده1
از1بام1افتاده،1به1مشاراليه1صدمه1وارد1نمی1آيد...«1)شيخ1رضايی1و1آذری،2951:13771(.1»ديشب1ميرزا1نصراهلل1مستوفی1با1جمعی1از1
علما1و1سادات1در1مجلس1روضه1خوانی1آقا1شعبان1علی1حريرفروش1حضور1داشتند.1هنگامی1كه1باد1شديدی1می1آمد،1چند1نفر1رفته1
بودند1طناب1چادر1خانه1مشاراليه1را1محکم1بکنند...«1)همان:2241(.1عبداهلل1مستوفی1در1كتاب1"شرح1زندگانی1من"،1به1برگزاری1
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مراسم1روضه1خوانی1در1خانه1پدری1اشاره1می1كند.1او1در1آنجا1عالوه1بر1اشاره1به1نحوه1تعمير1پارگی1و1همچنين1علم1كردن1چادر،1
نحوه1فرش1كردن1حياط1و1نحوه1تقسيم1كار1بين1افراد1خانه،1به1چگونگی1تخصيص1فضاهای1مختلف1خانه1به1زنان1و1مردان1و1ساير1
طبقات1اجتماعی1نيز1اشاره1می1كند؛1»دور1و1ور1منبر1و1خرندهای1مجاور،1جای1نشستن1زن1ها1و1روبه1روی1منبر1و1خرند1طرف1مقابل،1
به1مردها1اختصاص1داشت1و1تاالر1هفت1دهنه1سمت1شمال،1برای1اعيان1بود.1اتاق1های1سه1قسمتی1مقابل1آن،1كه1در1سمت1جنوب1
واقع1بود،1به1جوان1های1خانواده1و1رفقای1برادرم1آقا1ميرزا1تعلق1داشت.1اتاق1شمال1حياط1كوچك1و1ايوان1رو1به1حياط1بزرگ1كه1پرده1
زنبوری1جلوی1آن1كشيده1بودند،1به1مناسبت1دری1كه1از1ايوان1سمت1اندرون1داشت،1مخصوص1خانم1های1خانواده1و1دوستان1مادرم1

بود.1پدرم1در1تاالر1از1اعيان1و1رجالی1كه1به1روضه1می1آمدند1پذيرايی1می1كرد...«1)مستوفی،12741:13431و2751(.1
21 طبق1بررسی1پرونده1ثبت1آثار1ملی1و1مصاحبه های1انجام1شده1با1تيم1مرمتگر1خانه1كه1مهندسين1مشاور1سپاهان1طرح1آرا1به1سرپرستی1.

دكتر1صنيع1زاده1بوده1اند،1مشخص1شد1كتيبه1ها1اصل1و1در1زمان1مرمت1كتيبه1ای1خلق1نشده،1بلکه1تنها1سطوح1رويه1آنها1تجديد1اندود1
شده1است.1اين1كتيبه ها1فاقد1رقم1تاريخ1هستند1)صنيع1زاده،1منتشرنشده(.

31 باز1اين1چه1شورش1است1كه1در1خلق1عالم1است1باز1اين1چه1نوحه1و1چه1عزا1و1چه1ماتم1است.
باز1اين1چه1رستخيز1عظيم1است1كز1زمين1بی1نفخ1صور1خاسته1تا1عرش1اعظم1است

اين1صبح1تيره1باز1دميد1از1كجا1كزوكار1جهان1و1خلق1جهان1جمله1در1هم1است
گويا1طلوع1می1كند1از1مغرب1آفتاب1كاشوب1در1تمامی1ذرات1عالم1است

گر1خوانمش1قيامت1دنيا1بعيد1نيست1اين1رستخيز1عام1كه1نامش1محرم1است
در1بارگاه1قدس1كه1جای1مالل1نيست1سرهای1قدسيان1همه1بر1زانوی1غم1است
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Abstract

Collective rituals have always had an influence on the body, the function and the 
content of houses with an interaction with them. Houses, with space and ritual functions 
have played a fundamental role in shaping the social structure of historical neighborhoods 
and the religious and cultural foundations of society. Holding religious ceremonies in 
every home has strengthened the social bonds of that home with society. In the Shiite 
culture, the mourning ceremonies held in Muharram and Saffar are of high semantic 
validity and constitute a set of rituals and ceremonies that have gradually become diverse 
and part of the community’s culture. During the Safavid and Qajar periods, because of 
the role that religion played in the social life of society, specific places for worship were 
established, the most prominent of which were the Ashura rituals. The ambiguity of the 
role of religious communities and rituals in influencing the creation and perpetuation of 
Esfahan’s residential heritage and neglecting these aspects in the process of conservation 
and recognition of architectural heritage has been the main motivation for the present 
study. This research seeks to answer how home-based religious rituals influence the 
semantic, functional, and physical aspects of residential heritage. The following question: 
How do the religious rituals and rituals of Muslims influence the structure of historic 
houses in Esfahan was answered in the present study by analyzing the interplay of Muslim 
rituals and rituals as one of the identity-religious foundations of Iranians in the content-
functional and physical system of residential heritage, explaining changes and impacts 
on the structure of Esfahan historical houses to be paid. This research is a descriptive-
analytical one with the objective of development and by adopting library documents, 
field studies and interviews. The findings are analyzed by qualitative method through 
comparison and interpretation. The results show that the interaction and continuity of 
religious rituals and historical houses in Esfahan have caused the creation of domestic 
mourning objects. These objects have been manifested in the form of expanding religious 
spaces and elements outside the physical boundaries and in conjunction with home 
and changes in spatial organization, hall form, furnishings and architectural-related 
decorations.

Keywords: Historical houses of Esfahan, Religion and ritual, Homemade mourning
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