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ﺑﻬﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎیﻗﺪﯾﻤﯽ
در
ﮔﺮدﺷﮕﺮی
ِ

ﺗﺎرﯾﺦ ﮔﺮدی

ﮔﺸﺘﯽدرﻫﺸﺘﯽ

ﻣﻌﻤﻮﻻ از دو ﻗﺴﻤﺖ اﻧــﺪروﻧــﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ
ﺗﺸﮑﯿﻞﺷﺪهاﺳﺖ.
رﻧــﮓ ﻫــﺎی ﺑــﻪ ﮐــﺎر رﻓــﺘــﻪ در ﺗﺰﯾﯿﻨﺎت اﯾﻦ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ﻣﺘﺄﺛﺮ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﻗﻠﯿﻢ ﮔﺮم و
ﺧﺸﮏاﺳﺖ.
ﻣــﺼــﺎﻟــﺢ اﯾـــﻦ ﺳــﺎﺧــﺘــﻤــﺎنﻫــﺎ ،ﻋــﻼوهﺑــﺮ
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﺳﺎزهای و ﺗﻮﺟﻪﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدی
و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ از ﻧﻘﺎط ﻧﺰدﯾﮏ ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ
ﺑﻬﺮهﺑﺮداریازاﻧﺮژیﻣﺤﯿﻂراﻧﺸﺎنﻣﯽدﻫﺪ.
ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﺳﮑﻮ ،ﺳﺮدر ورودی ،در ورودی،
ﻫﺸﺘﯽ ،داﻻن ،اﯾﻮان ،ﺣﯿﺎط و اﺗﺎقﻫﺎی اﻃﺮاف
آن ،ﺣــﻮض ،آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ،ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎ ،ﮔﻮدال
ﺑﺎﻏﭽﻪ ،ﺑــﺎم ،ﺳﺮاﺑﺴﺘﺎن ،زﻣﺴﺘﺎن ﻧﺸﯿﻦ،
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎنﻧﺸﯿﻦ ،ﺑﻬﺎرﺧﻮاب ،اﺗﺎقﮐﺮﺳﯽ ،ﭘﺎﯾﺎب،
ﺷــﻮادان ،ﺷﺒﺴﺘﺎن ،ﺷﻨﺎﺷﯿﻞ ،آبﺳــﺮا و اﺗﺎق
ﺑﺎدﮔﯿﺮﺗﺸﮑﯿﻞﺷﺪهاﺳﺖ.
در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ،از ﻧﻘﻮش ،ﻃﺮح و
رﻧﮓﻫﺎی ﺷﺎد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﮐﻪ ﺟﺬاﺑﯿﺖ آن ﻫﺎ را
دوﭼﻨﺪانﮐﺮدهاﺳﺖ.

ﮐﺪامدﺳﺘﻪازﺧﺎﻧﻪﻫﺎیﻗﺪﯾﻤﯽﺛﺒﺖ
ﻣﯿﺮاثﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟

ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﺷﯿﻮه ﻣﻌﻤﺎری ،ﻃﺮح و
ﻧﮕﺎرهﻫﺎی ﺑﻪﮐﺎررﻓﺘﻪ در آن ،ﮐﻪ ﺳﺒﮏ ﻣﻌﻤﺎری و
ﺧﺎﻧﻪﺳﺎزی ﯾﮏ دوره ﺗﺎرﯾﺨﯽ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺎﺟﺎرﯾﻪ،
زﻧﺪﯾﻪو(...راﻧﺸﺎنﻣﯽدﻫﺪ،ﻣﻮردﺗﻮﺟﻪﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ
ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ،
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ اﯾﻔﺎ ﮐﺮده
اﺳﺖ ،ﺣﻔﻆ ﻣﯽﺷﻮد و در آن ،وﺳﺎﯾﻞ ﺷﺨﺼﯽ،
ﯾﺎدداﺷﺖ ﻫﺎ ،ﻋﮑﺲ ﻫﺎ و دﯾﮕﺮ ﯾﺎدﻣﺎن ﻫﺎی
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺻﺎﺣﺒﺨﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺪاﺷﺖ ﺗﻼشﻫﺎی وی
ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﯽ ﺷﻮد )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﯿﻤﺎ ﯾﻮﺷﯿﺞ،
ﭘﺮوﯾﻦاﻋﺘﺼﺎﻣﯽو.(...
ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﺤﻞ ﺗﺼﻮﯾﺮﺑﺮداری و ﻟﻮﮐﯿﺸﻦ
ﻓﯿﻠﻢﻫﺎوﺳﺮﯾﺎلﻫﺎیﻣﻌﺮوﻓﯽﺑﻮدهاﻧﺪﮐﻪﮐﻤﺎﮐﺎن
ﺑﺮای ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽﻫﻨﺮی ﺣﻔﻆ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎﻧﻪ و ﺑﺎغ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻣﺤﻞ ﺳﺎﺧﺖ
ﺳﺮﯾﺎلداﯾﯽﺟﺎنﻧﺎﭘﻠﺌﻮن(
ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪدﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ در
ﺳﺎﺧﺖ آن ،ﺗﻤﺎم ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،ﺑﺼﺮی و
زﯾﺒﺎﯾﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و رواﻧﯽ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﻮرد
ﺗﻮﺟﻪاﺳﺖ).ﻣﺎﻧﻨﺪﺧﺎﻧﻪﻗﻮاماﻟﺪوﻟﻪدرﺗﻬﺮان(

ﺧﺎﻧﻪﻫﺎیﺗﺎرﯾﺨﯽدرﺳﺮﺧﻂاﺧﺒﺎر

اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﯿﺘﺮﻫﺎی زﯾﺮ ﮔﻮﯾﺎی آن
اﺳﺖ:
در اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻮدن ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﻃﺮح
ﺑﯿﻤﻪآﺛﺎرﺗﺎرﯾﺨﯽوﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری و
ﺑﻬﺮهﺑﺮداریازﺧﺎﻧﻪﻫﺎیﺗﺎرﯾﺨﯽ
اﻋﻄﺎی وامﻫــﺎی ﮐﻢﺑﻬﺮه ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری از
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎیﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺣﻔﻆ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی
ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﺑﺎاﯾﻦﺣﺎل از دﻋﻮاﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی
ﺗﺎرﯾﺨﯽ روﺷﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻃﺮحﻫﺎ ﻫﻨﻮز آنﻃﻮرﮐﻪ
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،دردی را دوا ﻧﮑﺮده اﺳﺖ.

ﻗﺎﻧﻮنﭼﻪﻣﯽﮔﻮﯾﺪ؟

ﺛﺒﺖ ﺑﻨﺎﻫﺎ در ﻓﻬﺮﺳﺖ آﺛﺎر ﻣﻠﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﯾﮏ
ﻗﺎﻧﻮنﻗﺪﯾﻤﯽ ﺻﻮرتﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪدرﺳﺎل۱۳۰۹
ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺑــﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷــﻮرای ﻣﻠﯽ
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﻫﺸﺖدﻫﻪ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻧﺸﺪ و ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺪﯾﺪ
ﻫﻤﺎﻫﻨﮓﻧﺸﺪهاﺳﺖ.
در ﻣﺎده اول آن آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ» :ﮐﻠﯿﻪ آﺛﺎر
ﺻﻨﻌﺘﯽ و اﺑﻨﯿﻪ و اﻣﺎﮐﻨﯽ را ﮐﻪ ﺗﺎ اﺧﺘﺘﺎم دوره
ﺳﻠﺴﻠﻪ زﻧﺪﯾﻪ در ﻣﻤﻠﮑﺖ اﯾﺮان اﺣﺪاث ﺷﺪه ،اﻋﻢ
از ﻣﻨﻘﻮل و ﻏﯿﺮﻣﻨﻘﻮل ،ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺎده ۳اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن
ﻣﯽﺗﻮان ﺟﺰو آﺛﺎر ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﻣﺤﺴﻮب داﺷﺖ و
ﺗﺤﺖﺣﻔﺎﻇﺖوﻧﻈﺎرتدوﻟﺖاﺳﺖ«.
در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﺑﺘﺪا ﺑﻪ آﺛﺎر دوره ﻗﺎﺟﺎر ﻫﯿﭻ
اﺷــﺎرهای ﻧﻤﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ در ۲۳آذر ﺳﺎل۱۳۲۳
اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺟﺪﯾﺪ آﺛــﺎر ﻣﻠﯽ اﯾــﺮان ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ
ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻻﯾﺤﻪای ،ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﻣﺮﻣﺖ آﺛﺎر
دوره ﻗﺎﺟﺎر ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ داﺷﺖ ،ﻣﺸﻤﻮل
ﻗــﺎﻧــﻮن ﻋــﺘــﯿــﻘــﺎت ﺳـــــﺎل ۱۳۰۹ﻣــﯽﺷــﻮد.
ﺑﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ،اﻧﺒﻮه آﺛﺎر دوره ﻗﺎﺟﺎر از ﺷﻤﻮل اﯾﻦ
ﻗﺎﻧﻮنﺧﺎرجﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪ ﺷﺸﻢ از ﻣﺎده ﺳﻮم ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
ﺳــﺎزﻣــﺎن ﻣــﯿــﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐــﺸــﻮر ﻣﺼﻮب
ﺳــﺎل  ۱۳۶۷ﻣﺎﻟﮑﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽ آﺛﺎر ﻣﻠﯽ ،ﺣﻖ
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻨﺎﻫﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺣﻔﻆ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎاﯾﻦﺣﺎل ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻪ ﻣﺎﻟﮏ و
ﻧﻪ ﻫﯿﭻ ﻓﺮد ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ دﯾﮕﺮ ،ﺣﻖ اﻧﺠﺎم
اﻋﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ آﺳﯿﺐرﺳﯿﺪن ﯾﺎ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﭼﻨﯿﻦ
آﺛﺎری ﺷﻮد ،ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ و دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف در
آنﻫﺎﭘﯿﮕﺮدﻗﺎﻧﻮﻧﯽدارد.
در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد ،ﺛﺒﺖ ﯾﮏ اﺛﺮ در ﻓﻬﺮﺳﺖ
آﺛــﺎر ﻣﻠﯽ ﺑــﺮای ﻣﺎﻟﮑﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ
ازﻣﯿﺎنرﻓﺘﻦ ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﺎﻧﻪ آنﻫﺎ )در ﻧﻔﻊ و ﺳﻮد
از ﻣﺎل( و در ﺗﻌﺎرض ﺑﺎ ﻣــﺎده  ۳۰ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ
اﺳﺖ.

اﯾﺮان ﮔﺮدی

ﺗﺮﯾﻦ ﻫﺎ در
ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ

ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﺸﻬﺪ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﮔﺸﺖ و ﮔﺬار در اﯾﺎم ﻧﻮروز

ُ
َ
ﻃﻮﺑﯽ اردﻻن -ﺧﺎﻃﺮه ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﮑﯿﺪه در ﺣﺼﺎر ﭘﯿﭽﮏﻫﺎ ﺑﺎ آن ارﺳﯽﻫﺎ و ﭘﻨﺞدریﻫﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮓ و آﻓﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدش را ﭘﻬﻦ ﻣﯽﮐﺮد روی ﺳﻨﮓﻓﺮش ﺣﯿﺎط و ﻧﻮر ﻣﯽﭘﺎﺷﯿﺪ ﺑﻪ ﺣﻮض
ﻓﯿﺮوزه ﮐﺎﺷﯽ ،دارد زﯾﺮ ﺳﺎﯾﻪ ﺑﺮجﻫﺎی ﺳﺮﺑﻪﻓﻠﮏﮐﺸﯿﺪه ،از ذﻫﻦ ﻗﺪﯾﻢ و ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﭘﺎک ﻣﯽﺷﻮد .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ از  ۲۰۰ﺧﺎﻧﻪ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﺸﻬﺪ ﺗﻨﻬﺎ  ۶۸ﺗﺎی آن ﺛﺒﺖ ﻣﯿﺮاث و از
اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﻧﯿﺰ ﺗﻨﻬﺎ  ۵ﺗﺎی آن ﻣﺮﻣﺖ و اﺣﯿﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﻣﺮوز ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﺸﻮر در ﺣﺎل ﻣﺮﻣﺖ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽﺷﺎن ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﮔﺮدﺷﮕﺮی
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﺸﻬﺪ ﻣﺘﺮوﮐﻪ و در ﺣﺎل ﺗﺨﺮﯾﺐ ،رﻫﺎ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻣﻠﮏ ،ﺑﻬﺸﺖ ،داروﻏﻪ ،ﺗﻮﮐﻠﯽ و ﭘﯿﺸﻪوران  ۵ﺧﺎﻧﻪ اﺣﯿﺎ ﺷﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﯾﺎ ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﻮزه دارﻧﺪ
و ﯾﺎ اداری .ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺎﻧﻪای ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﺑﻮﻣﮕﺮدی را دارد ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺎﻇﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ آن ﻫﻢ در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻪ ﻗﺮار دارد .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﺸﻬﺪ ﯾﺎدﮔﺎر دوره ﻗﺎﺟﺎر
ﻣﺸﻬﺪ ﻗﺪﯾﻢ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﯽﺷﮏ ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽﺗﻮان ﺟﺎﻧﯽ دوﺑﺎره ﺑﻪ آنﻫﺎ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪ.
ﻫﻮﯾﺖ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺑﺨﺸﯽ از
ِ
ِ

ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻤﺎری ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ
اﯾﺮان

ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﮐﻠﯽ

ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻃﺮحﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﺮ
زﺧﻢ
ِ
ﯾﮑﯽ از ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ِ
ﭘﯿﮑﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﺸﻬﺪ ،وارد آﻣﺪه ،ﻧﯿﻤﻪﺟﺎﻧﯽ ﺑﻪ در ﺑﺮده ،ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﮐﻠﯽﻫﺎﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﻪﺗﺎزﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺛﺎﻣﻦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ،ﯾﺎدﮔﺎر ﻣﻌﻤﺎری
دوره ﻗﺎﺟﺎر اﺳﺖ .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺎﻟﮏ آن »آﻗﺎی ﮐﺸﻤﺸﯿﺎن« از ﺗﺎﺟﺮان دوره ﻗﺎﺟﺎر ﺑﻮد،
اﻣﺎ ﺣﺪود ﭼﻬﺎر دﻫﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺎ ﻓﻮت او ،اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ »ﺗﻮﮐﻠﯽ«ﻧﺎﻣﯽ واﮔﺬار ﻣﯽﺷﻮد.
از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﻨﺎ ﮐﻪ در ﻓﻬﺮﺳﺖ آﺛﺎر ﺛﺒﺖ ﻣﻠﯽ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻗﺮار دارد،
اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﺷﯽﮐﺎری و آﺟﺮﮐﺎریﻫﺎی ﻧﻔﯿﺲ در آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،از در ورودی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻧﻤﺎی ﺑﯿﺮون و ﺣﺘﯽ داﺧﻞ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد.

ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ دوره ﺗﺎرﯾﺨﯽ :ﻗﺎﺟﺎرﯾﻪ

ﮐﺎرﺑﺮی :ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺛﺎﻣﻦ

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪﺟﺎﻣﺎﻧﺪه در اﯾﺮان
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوره ﻗﺎﺟﺎرﯾﻪ اﺳــﺖ .ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی
ﭘﻬﻠﻮی اول ،زﻧﺪﯾﻪ و ﺻﻔﻮﯾﻪ در رده ﻫــﺎی
ﺑﻌﺪی ﻗﺮار دارد .اﻧﺪک ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ از دوره
ﺗﯿﻤﻮری و ﭘﯿﺶ از آن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺰو
آﺛﺎر ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑﺎزدﯾﺪ :ﻫﻤﻪ اﯾﺎم ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪﺟﺰ روزﻫﺎی ﺗﻌﻄﯿﻞ
در ﺳﺎﻋﺖ اداری )۷ﺗﺎ(۱۴
ﻣﮑﺎن :ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻧﻮاب ﺻﻔﻮی۷

ﺧﺎﻧﻪ داروﻏﻪ

اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ،ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از آﺛﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺸﻢ و دل ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ و ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺸﻬﺪ
را ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎی ﻣﻌﻤﺎری ﺧﻮد ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ .ﺧﺎﻧﻪ داروﻏﻪ را ﻣﻌﻤﺎران و ﺑﻨﺎﻫﺎی روس ﺑﻪ دﺳﺘﻮر
ﺧﺎن داروﻏﻪ در اواﺧﺮ دوره ﻗﺎﺟﺎر ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﻮﺟﻮد ،اﯾﻦ
ﻣﺤﻤﺪﯾﻮﺳﻒ ِ
ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﺳﻪ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﺳﺎل ۱۳۶۶ﺗﻮﺳﻂ ورﺛﻪ
ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﯾﮑﯽ از ﻫﯿﺌﺖﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ روﺳﺘﺎی ﺷﻬﯿﺪﯾﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻣﯿﺒﺪ ﯾﺰد ﻓﺮوﺧﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد .از ﻫﻤﯿﻦ دوران ﺗﺎ ﺳﺎل ۱۳۹۱ﺧﺎﻧﻪ داروﻏﻪ ،ﻣﺤﻞ ﺗﺠﻤﻊ و اﺳﮑﺎن ﻫﯿﺌﺖﻫﺎی
ﻣﺬﻫﺒﯽای ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ از ﯾﺰد ﺑﻪ ﻣﺸﻬﺪ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ از ﺳﺎل۱۳۹۱
دراﺧﺘﯿﺎر ﺷﻬﺮداری ﻣﺸﻬﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺮﻣﺖ ﻧﯿﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی :ﻫﺘﻞ و
اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﺑﻮمﮔﺮدی

ﮐﺎرﺑﺮی :اداری
ﺑﺎزدﯾﺪ :ﻫﻤﻪ روزﻫﺎی ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪﺟﺰ اﯾﺎم ﺗﻌﻄﯿﻞ در ﺳﺎﻋﺎت
ﮐﺎر اداری )۷ﺗﺎ(۱۴
ﻣﮑﺎن :ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻧﻮاب ﺻﻔﻮی ،راﺳﺘﻪ ﺣﻮض ﻣﺴﮕﺮان

ﺧﺎﻧﻪ ﭘﯿﺸﻪوران

ﻧﺒﻮد ﮐﺘﯿﺒﻪ و ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ ،دﻗﯿﻘﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ
ﻗﺪﻣﺖ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ِ
اواﯾﻞ ﭘﻬﻠﻮی ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﻨﺎ
و
ﻗﺎﺟﺎر
دوره
اواﺧﺮ
ﺑﻪ
را
آن
ﻗﺪﻣﺖ
ﻣﺴﺘﻨﺪﻫﺎی ﺷﻔﺎﻫﯽ،
ِ
ﮐﻪ ﺳﻪﻣﺮﺗﺒﻪ ﻃﯽ اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﺎزﺳﺎزی ﺷﺪه در ﺗﻤﻠﮏ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺷﻬﺮداری
ﻣﺸﻬﺪ اﺳﺖ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن »ﺗﻠﻔﻦ ﻣﻠﯽ راﻫﻨﻤﺎی زاﺋﺮ « در آن ﻣﺴﺘﻘﺮﻧﺪ .درﮐﻨﺎر وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی
ﺧﺎص ﻣﻌﻤﺎری ،ﺑﺮای آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﺑﺎ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ در ﻣﺸﻬﺪ ﻗﺪﯾﻢ ،ﺗﻼش
ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ،ﺳﺒﮏ و وﺳﺎﯾﻞ وﯾﮋه زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﻬﺪیﻫﺎ در دوران ﺳﺎﺧﺖ آن ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﮐﺸﯿﺪه ﺷﻮد .در ﺧﺎﻧﻪ ﭘﯿﺸﻪوران ﮐﻪ دارای ﺳﻪ اﺗﺎق ﺗﻮدرﺗﻮ در ﻃﺒﻘﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ و دو اﺗﺎق در
ﻃﺒﻘﻪﺑﺎﻻﺳﺖ،ﻫﻤﻪاﺗﺎقﻫﺎاﻣﮑﺎندﺳﺘﺮﺳﯽﻣﺴﺘﻘﯿﻢﺑﻪﺣﯿﺎطرادارﻧﺪ.

ﮐﺎرﺑﺮی :اداره ﺗﻠﻔﻦ ﻣﻠﯽ راﻫﻨﻤﺎی زاﺋﺮ
ﺑﺎزدﯾﺪ :ﻫﻤﻪ روزﻫﺎی ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪﺟﺰ اﯾﺎم ﺗﻌﻄﯿﻞ در ﺳﺎﻋﺎت
ﮐﺎر اداری)۷ﺗﺎ(۱۴
ﻣﮑﺎن :آﺧﻮﻧﺪ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ۵

ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﺸﺖ

ﮐﺎرﺑﺮی :ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺮا

ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺮای ﺑﻬﺸﺖ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ،ﯾﮑﯽ از
ﺻﺪﻫﺎ ﺑﻨﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﻠﻪ ﺳﺮاب ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻧﺎم آن ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از »ﺳﺮآب« ﻗﻨﺎت
ﻗﺮﯾﻪ ﺳﻨﺎﺑﺎد اﺳﺖ و ﭘﺲ از ﻧﻮﻏﺎن ،ﻗﺪﯾﻤﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﻠﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود .اﯾﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از ﻧﻈﺮ ﺑﻨﺎ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﯿﺶاز ۸۰ﺳﺎل ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ دارد و ﺛﺒﺖ ﻣﻠﯽ
ﺷﺪه اﺳﺖ .اوﻟﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮی آن ،دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻣﺴﺘﻮﻓﯽ ﺑﻮده و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮیﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ اداﻣﻪ ﺣﯿﺎت داده اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎل ۱۳۸۳ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓﺳﺮای ﺑﻬﺸﺖ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺎﻫﯿﺖ داد .اﯾﻦ ﺑﻨﺎ ﻣﺮﺑﻮطﺑﻪ دوره ﭘﻬﻠﻮی اول اﺳﺖ.

ﺑﺎزدﯾﺪ :ﻫﻤﻪ روزﻫﺎی ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪﺟﺰ اﯾﺎم ﺗﻌﻄﯿﻞ در ﺳﺎﻋﺎت
ﮐﺎر اداری )۷ﺗﺎ(۱۴
ﻣﮑﺎن :ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺟﻨﺖ

ﺧﺎﻧﻪ ﻏﻔﻮری

ﮐﺎرﺑﺮی :ﺧﺎﻧﻪ ﻏﻔﻮری ﺑﻪﺗﺎزﮔﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮداری ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺛﺎﻣﻦ ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه اﺳﺖ

ﻫﺮﭼﻨﺪ دﯾﻮارﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﻏﻔﻮری ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻏﻠﺐ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﺸﻬﺪ درﺣﺎل
ﻓﺮورﯾﺨﺘﻦ اﺳﺖ ،ﻫﻨﻮز ﺗﺎرﯾﺦ در آن زﻧﺪه اﺳﺖ .اﺗﺎقﻫﺎی ﺗﻮدرﺗﻮ ،ﮐﺎﺷﯽﮐﺎریﻫﺎی
ﻫﻔﺖ رﻧﮓ و ﻟﻌﺎب ﻫﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮓ ،ﮔﭻ ﺑﺮی و ﮐﺎﺷﯽ ﮐﺎری ﻫﺎی داﺧﻞ اﺗﺎق ﻫﺎ،
آراﯾﻪﻫﺎی ﭼﻮﺑﯽ ﺗﺰﯾﯿﻨﯽ و آﺟﺮﻫﺎی ﺗﺰﯾﯿﻨﯽ ﻗﺎﻟﺒﯽ و ﺗﺮاشﺧﻮرده ﮐﻪ ﺣﮑﺎﯾﺖ از
ﻣﻌﻤﺎری دوره ﻗﺎﺟﺎر دارد ،در ﻧﻤﺎی اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭼﺸﻢﻧﻮازی ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺑﺎزدﯾﺪ :ﻓﻌﻼ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﭘﺲ از ﻣﺮﻣﺖ ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﯾﮑﯽ از ﻣﮑﺎنﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻣﯽﺗﻮان از آن ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮد
ﻣﮑﺎن :ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻧﻮاب ﺻﻔﻮی ،ﮐﻮﭼﻪ ﻣﺤﻤﺪﯾﻪ

ﺧﺎﻧﻪ رﺟﺎﯾﯽ

ﻣﻨﺰل ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ رﺟﺎﯾﯽ دارای ﯾﮏ ورودی اﺳﺖ ﮐﻪ از ﮐﻮﭼﻪ ﭘﺮﺗﻮ )ﺳﺮﺷﻮر (۲۰ﺑﺎز
ﻣﯽﺷﻮد .در ِ ورودی ،آﻫﻨﯽ و در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻌﺪاز ورود از
در ،اوﻟﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻗﺎﻣﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺑﻨﺎی اﺻﻠﯽ ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ .داﺧﻞ ﺣﯿﺎط
ﺣﻮض و ﺳﻪ ﺑﺎﻏﭽﻪ ﺑﺰرگ ﻗﺮار دارد .ﺣﯿﺎط ،ﮐﻒﭘﻮشﻫﺎﯾﯽ آﺟﺮی ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺮﺑﻊ و
ﻟﻮزی ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﯿﻤﺎن ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی دارد ﮐﻪ ﺑﻪ »آﺟﺮ ﻗﺰاﻗﯽ« ﻣﻌﺮوف ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ ﻣﺮﻣﺖ
ﺑﻨﺎ در ﺳﻪ دﻫﻪ ﭘﯿﺶ ،ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻤﺎری ﻗﺪﯾﻢ آن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﮐﺎرﺑﺮی :ﺧﺎﻧﻪ رﺟﺎﯾﯽ از زﻣﺎن ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﭼﻨﺪﺳﺎل اﺧﯿﺮ،
ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑــﻮده اﺳــﺖ ،وﻟــﯽ در ﺣــﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﺴﺎﻓﺮﺧﺎﻧﻪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد
ﻣﮑﺎن :ﮐﻮﭼﻪ ﭘﺮﺗﻮ )ﺳﺮﺷﻮر(۲۰

ﮐﺎرﺑﺮی :ﻣﻮزه
ﺑﺎزدﯾﺪ :ﻫﻤﻪ روزﻫﺎی ﻫﻔﺘﻪ از ﺻﺒﺢ ﺗﺎ ﻋﺼﺮ
ﻣﮑﺎن :ﺧﯿﺎﺑﺎن ارگ ،روﺑﻪروی ﺑﺎغ ﻣﻠﯽ

دو ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺳﻘﻒ ﺷﯿﺮواﻧﯽ در ﺑﺎغ وﮐﯿﻞآﺑﺎد ﻗﺮار دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺪﻣﺖ آن ﺑﻪ ﺣﺪود ۷۵ﺳﺎل
ﭘﯿﺶ ﻣﯽرﺳﺪ .اﯾﻦ دو ﮐﻮﺷﮏ ﮐﻪ درﺳﺖ در ﮐﻨﺎر ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻣﻌﺮوف ﺣﺎجﺣﺴﯿﻦ آﻗﺎی
ﻣﻠﮏ ﻗﺮار دارﻧﺪ ،درواﻗﻊ دو ﺧﺎﻧﻪ دوﻗﻠﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻔﺮﺟﮕﺎه ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ارﺑﺎب ﺑﺎغ
ﺑﻮدهاﻧﺪ .وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری دوره ﭘﻬﻠﻮی اول ﺑﻪوﺿﻮح در ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ دو ﺑﻨﺎی
اﻗﺒﺎﻟﯽ دﯾﮕﺮ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی
ﺧﺸﺘﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﮐﻮﺷﮏﻫﺎی ﻣﻠﮏ ﺑﺎ ﺑﺪ
ِ
ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﺸﻬﺪ روﺑﻪرو ﻧﺸﺪهاﻧﺪ و ﺣﺎﻻ از ﯾﮑﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻮزۀ ﺗﺎﮐﺴﯿﺪرﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﺷﻮد و دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻣﻮزه ﮔﻮﻫﺮﺷﺎد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻣﻮزه ﮔﻮﻫﺮﺷﺎد ﺗﻼش
ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺎﮐﺖ و ﻣﺠﺴﻤﻪ ،وﻗﺎﯾﻊ و اﺗﻔﺎقﻫﺎی ﺣﺎدﺛﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﮔﻮﻫﺮﺷﺎد ﻣﺸﻬﺪ
در ﺳﺎل۱۳۱۴ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﻮد.

۶۸

۲۳

۱۴

۶

ﻣﺸﻬﺪ

ﺳﺒﺰوار

ﮔﻨﺎ ﺑﺎ د

ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر

ﻓﺮﯾﻤﺎن

ﺑﺮدﺳﮑﻦ

ﻓﻌﺎلﺗﺮﯾﻦ :ﮐﺎﺷﺎن

ﮔﺮﭼﻪ ﮐﺎﺷﺎن ﺟﺰو اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن اﺳﺖ،
ﮔﻮی ﺳﺒﻘﺖ را در ﺗﻐﯿﯿﺮﮐﺎرﺑﺮی ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،از ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن رﺑﻮده اﺳﺖ۸۳ .
ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آن ﻫﺎ از دوره ﻫــﺎی
ﻗﺎﺟﺎر و ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودی ﺻﻔﻮﯾﻪ اﺳﺖ ،در
ﮐﺎﺷﺎن وﺟﻮد دارد .ﺷﻤﺎر ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﺑﻮﻣﯽ و ﯾﺎ ﺳﻔﺮه ﺧﺎﻧﻪ ﺳﻨﺘﯽ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ۱۴ﺑــﺎب اﺳﺖ،
اﻣﺎ ﻃﺒﻖ ﻗﻮل ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ۹۶ﺑﺎ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻗــﺮار اﺳــﺖ ﺑﻪ
۲۹ﺑﺎب ﺑﺮﺳﺪ.

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺸﻮری :ﯾﺰد

در ﺣــﺎل ﺣــﺎﺿــﺮ۱۹۲ ،ﺧــﺎﻧــﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ در
ﺷــﯿــﺮاز ﺛﺒﺖ ﻣﻠﯽ ﺷــﺪه ﮐــﻪ از اﯾــﻦ ﺗﻌﺪاد
۲۸ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺣﻔﺎﻇﺖ ،ﻣﺮﻣﺖ و اﺣﯿﺎ
ﺑﻪﺻﻮرت ۲۲ﺳﺎﻟﻪ از ﺳﻮی ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﺑﻪ ﺷﻬﺮداری واﮔﺬار ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﺎرﺑﺮیای
ﮐﻪ ﺷﻬﺮداری ﺑﺮای اﯾﻦ ۲۸ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺘﻞ ،ﺑﺎزارﭼﻪﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ
ﺻﻨﺎﯾﻊ دﺳﺘﯽ ،ﺳﻔﺮه ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ،
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ،زاﺋﺮﺳﺮا و ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺖ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺶ از ۱۲ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻫﺘﻞ و
اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﮐﺎرﺑﺮی :ﻣﻮزه
ﺑﺎزدﯾﺪ :ﻫﻤﻪ روزه از ﺳﺎﻋﺖ ۱۰ﺗﺎ ۱۴و ۱۶ﺗﺎ۲۰
ﻣﮑﺎن :ﺑﻮﺳﺘﺎن وﮐﯿﻞآﺑﺎد

دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺨﺮﯾﺐﺗﺮﯾﻦ :ﺗﻬﺮان

 ۱۳۲ﺧﺎﻧﻪ ﻗﺪﯾﻤﯽ در اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی ﺛﺒﺖ ﻣﻠﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:

۳

ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد :اﺣﺘﻤﺎﻻ اﺻﻔﻬﺎن!

آﻣــﺎر دﻗﯿﻖ و ﻗﻄﻌﯽ از اﯾﻨﮑﻪ ﮐــﺪام ﺷﻬﺮ و
اﺳﺘﺎن ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ را در
ﺧﻮد ﺟﺎی داده اﺳﺖ ،وﺟﻮد ﻧﺪارد ﯾﺎ دﺳﺖﮐﻢ
ﻣﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﯿﺎوردﯾﻢ! اﻣﺎ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ آﻣﺎرﻫﺎی
اراﺋﻪﺷﺪه ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ
اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ
در اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﻗﺮار دارد.
در اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن ﺑﯿﺶاز ۶۰۰ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ
وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﻤﯽ از آنﻫﺎ در ﺷﻬﺮ
اﺻﻔﻬﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻨﺮ ،ﺣــﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ،ﺳﺎزﻣﺎن
ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ...از ﺟﻤﻠﻪ
ارﮔﺎنﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﺑــﻪ ﻋــﻨــﻮان ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اداری ﺧــﻮد ﺑﻬﺮه
ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ
اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﻮزه ،ﻫﺘﻞ و اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﺑﻮمﮔﺮدی و
رﺳﺘﻮران ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی داده اﺳﺖ.

واﮔﺬارﮐﻨﻨﺪهﺗﺮﯾﻦ :ﺷﯿﺮاز

ﮐﻮﺷﮏﻫﺎی وﮐﯿﻞآﺑﺎد

۳

در ﺣــﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی
ﻗﺪﯾﻤﯽ در ﺗﻤﻠﮏ ﻣﺎﻟﮏ ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ
ﻣﻮج ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺎرﺑﺮی ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی
ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎده ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﺧــﺎﻧــﻪ ﻫــﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑــﻪ ﻫﺘﻞ و اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه
ﺑﻮمﮔﺮدی ،ﮔﻮی ﺳﺒﻘﺖ را از ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﺑﺮیﻫﺎ
رﺑـــﻮده اﺳــﺖ .رﺳــﺘــﻮران ،ﻣـــﻮزه ،ﮔﺎﻟﺮی،
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ،واﺣـــﺪ اداری و ...از دﯾﮕﺮ
ﮐﺎرﺑﺮی ﻫﺎﯾﯽ اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﺑــﺮای ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﯾــﺰد ،اوﻟــﯿــﻦ ﺷﻬﺮ ﺧﺸﺘﯽ و دوﻣــﯿــﻦ ﺷﻬﺮ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺟﻬﺎن ﺑﻌﺪ از ﺷﻬﺮ وﻧﯿﺰ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﺳﺖ.
ﻫﻤﯿﻦ دو وﯾﮋﮔﯽ ،ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﯾﺰدی ﻫﺎ
از ﺷﻬﺮت ﺧــﻮد ﺑــﺮای ﺟــﺬب ﮔﺮدﺷﮕﺮ در
اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺑﻮم ﮔﺮدی ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺪ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺸﻮری در ﻣﺮﻣﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی
ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐــﺎرﺑــﺮی آن ﺑﻪ اﻗﺎﻣﺘﮕﺎه
ﺑـــﻮم ﮔـــﺮدی ،ﺷﻬﺮ ﯾــﺰد ﺑــﺎﺷــﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﻃﯽ
ﭼﻬﺎرﺳﺎل۴۰۰ ،ﺧﺎﻧﻪ ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﻦ
اﺳﺘﺎن ﻣﺮﻣﺖ و ﺑﺎزﺳﺎزی ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ
ﺑﻪﺟﺎﻣﺎﻧﺪه از دورهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﻋﻢ
از ﺻﻔﻮﯾﻪ ،ﻗﺎﺟﺎرﯾﻪ و ﭘﻬﻠﻮی اﺳﺖ.

ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻠﮏ

ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎه ﺣﺎجﺣﺴﯿﻦ ﻣﻠﮏ از ﻟﺤﺎظ ﻣﻌﻤﺎری ،ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ از ﻣﻌﻤﺎری ﺳﻨﺘﯽ و اروﭘﺎﯾﯽ
اﺳﺖ؛ ﺑﻪﻃﻮریﮐﻪ ﻧﻤﺎﺳﺎزی آن ،ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﻨﺘﯽ و ﭘﻼنﻫﺎی اﺟﺮاﺷﺪه در آن
ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻌﻤﺎری اروﭘﺎﯾﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﻨﺎ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺴﯿﺎر وﺳﯿﻊﺗﺮ از اﻣﺮوز ﺑﻮده و آﻧﭽﻪ
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻠﮏ ﺷﻬﺮت ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﺑﺨﺶ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺸﻬﺪ ،در ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺣﯿﺎط و ﺑﺎغ ﺧﺎﻧﻪ
اﯾﻦ ﺑﻨﺎ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﺣﻤﺎم
ِ
ﻣﻠﮏ ،زﯾﺮ ﺗﻠﯽ از ﺧﺎک ﻣﺪﻓﻮن ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻔﺮ ﮔﻤﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﮐﺸﻒ
ﺷﺪ .اﻣﺮوزه در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻠﮏ۱۰ ،ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﻨﺮﻫﺎی دﺳﺘﯽ داﯾﺮ اﺳﺖ.
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۳

۲

ﺑﺠﺴﺘﺎن ﺗﺮﺑﺖ ﺣﯿﺪرﯾﻪ

۲

۱

۱

۱

۱

۱

۱

۱

۱

ﮐﺎﺷﻤﺮ

داورزن

ﺧﻮاف

ﻃﺮﻗﺒﻪ

زاوه

ﻓﯿﺮوزه

ﻗﻮﭼﺎن

ﻣﻪ وﻻت

رﺷﺘﺨﻮار

ﻃﯽ ١٥ﺳــﺎل اﺧﯿﺮ ،از دوﻫــﺰار و ۳۰۰ﺧﺎﻧﻪ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﻬﺮان ،ﻓﻘﻂ ﻫﺰار ﺗﺎ ﻫﺰار و ۵۰۰ﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .از اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ،ﻧﺎم ٥٠٠ﺧﺎﻧﻪ
در ﻓﻬﺮﺳﺖ آﺛﺎر ﻣﻠﯽ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻫﻨﻮز
ﻫﺰار ﺧﺎﻧﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم دارﻧﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﻬﺮان ﺑﻪ دوره ﻗﺎﺟﺎر و
ﭘﻬﻠﻮی اول ﺑﺮﻣﯽﮔﺮدد.

