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Abstract: Research and study on the flow and way of life in the structure of historic neighborhoods is a way to 

achieve important historical and cultural elements in the whole structure of historic cities from which many 

documents are not available. It is also helpful in reading and interpreting existing documents. Hakim 

neighborhood is also one of the historical neighborhoods of Isfahan and due to the existence of Hakim Mosque 

and the entrance of Jorjir, its remnants date back to the Saljugy period. This neighborhood is located next to 

Imam Square and the Grand Bazaar of Isfahan, so that the bazaar rastes, such as the Qalandar Garden raste and 

the Bazaarche No, pass through the neighborhood. Residents of the neighborhood lived in a rich religious, 

cultural and economic environment due to the neighborhood's antiquity and the existence of special places such 

as seminaries, numerous mosques, bazaars, Timches, Caravanserais that have been formed. These cases have 

made this historical neighborhood more durable and lively than other neighborhoods in the city. In the meantime, 

oral sources, due to the preservation of the structure of the neighborhood and even its economic and religious 

prosperity, are a helpful reference in order to retrieve important information about the way of life of the 

inhabitants of historical neighborhoods in the past centuries. As based on interviews with people who were more 

familiar with the structure of the neighborhood and with the interpretive-historical method, valuable information 

about the structure of social interactions in the neighborhood. 
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اصفهان حکیم محلۀ شفاهی تاریخ

*میسمیفاطمه

  ایران اصفهان، ،(خوراسگان)اصفهان واحد اسالمی، آزاد دانشگاه شهرسازی، و معماری دانشکده معماری، دکتری آموخته دانش

 09/08/1400 پذیرش: تاریخ       23/06/1400 دریافت: تاریخ

 چکیده
 تماریخی  مهم   عناصر به دستیابی برای راهکاری تاریخی های محله ساختار در زندگی نحوۀ و جریان زمینۀ در مطالعه و پژوهش

 و بمازخوانی  راسمتای  در همچنمی،، . نیسمت  دردسمتر   آنها از زیادی اسناد که است تاریخی شهرهای شاکلۀ کل در فرهنگی و

 دورۀ بمه  حکمی   محلمۀ  تاریخچمۀ  جمورجیر،  در سمر  و حکمی   مسمدد  وجمود  به توجه با. است کننده کمک موجود اسناد تفسیر

 قلنمدرها  بما   راستۀ مانند بازار های راسته و دارد قرار اصفهان بزرگ بازار و امام میدان کنار در محله ای،. گردد می باز سلدوقیان

 انمد  زیسته می اقتصادی و فرهنگی مذهبی، لحاظ از غنی محیطی در محله ساکنان. کنند می عبور محله میان از نو بازارچه راستۀ و

 کاروانسراها ها، تیمچه بازارها، متعدد، و شاخص مساجد علمیه، های مدرسه مانند خاص اماک، وجود و محله قدمت علت به که

 منماب  . اسمت  شمده  کنمون  تا گذشته از تاریخی محله ای، سرزندگی و ماندگاری باعث موارد ای،. اند گرفته شکل ها قرن گذر در

 مهم   اطالعما   بازیمابی  راستای در کننده کمک مرجعی آن مذهبی و اقتصادی رونق حتی و محله ساختار حفظ علت به شفاهی

 اسمتناد  بما  پمژوهش  ای، شده، اندام های مصاحبه براسا . است نزدیک گذشتۀ در تاریخی های محله ساکنان زندگی نحوه دربارۀ

 محلمه  ممردم  رسموم  و فرهنگ و محله تاریخچۀ بر که است شده اندام پیشکسوتانی و معمری، با مصاحبه و میدانی مطالعا  به

 هممراه  بمه  محلمه  در اجتمماعی  تعامال  ساختار دربارۀ ارزشی با اطالعا  تاریخی، - تفسیری روش با همچنی،،. دارند اشراف

 .آمد دست به آن کالبدی ساختار

 شفاهی مناب  ها، میثمی سیبه االسالم، شیخ گذر حکی ، محله اصفهان، کلیدی: های واژه

http://joralh.nlai.ir/
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مقدمه

مانده از گذشته راهنمای خوبی برای شروع  های برجای خانه

گردآوری مناب  شفاهی از ساکنان فعلی آنها یا افرادی است 

اند. کالبدشناسی  ها گذرانده که بیشتر عمر خود را در ای، خانه

های شفاهی و آرشیوی دربارۀ  های تاریخی براسا  داده محله

اند، اطالعا   هایی که در زمان گذشته شکل گرفته محله

دهد. انطباق مناب  شفاهی  ارزشمندی را در اختیار ما قرار می

با مناب  اسنادی دربارۀ تعداد محال  و مشخصا  هر یک و 

جامانده، راه و روشی مؤثری در  تفسیر آنها براسا  بناهای به

بازیابی اطالعا  خاص هر قسمت از شهر یا محله است. در 

بق مناب  اسنادی، تعداد محال  ها، ط راستای شناسایی محله

های تاریخی، متفاو  ذکر شده است؛  اصفهان در دوره

عدد  چهل صفوی، دوره محال  در تقریبی چنانچه تعداد

با  و بسیار وسی  آن بزرگ ذکر شده است و حتی محال 

 (166 :1394 ستوده،) .(1)شکل  بودند اهمیت

 

 
نامتعدادیازمحالتنزدیکمحلهحکیم)منبع:ترسیمنگارندهبرگرفتهازنقشۀسیدرضاخان(نقشۀسیدرضاخانو-1شکل

 

همای مهممی    به نحوی که در کنار میدان نقش جهان محله

چون محله شاهی، محله گلبهار، محله نیماورد و محله حکی  

است. محله حکی  به علمت نزدیکمی بمه میمدان و       قرار داشته

عنوان یکمی از   د حکی  و مدرسه صدر تا امروز بهوجود مسد

های شاخص شهر از لحاظ اقتصمادی بمه علمت وجمود      محله

های متعدد و حضور گردشگران و از  های بازار، بازارچه راسته

لحاظ مذهبی و فرهنگمی بمه علمت وجمود ممدار  علمیمه،       

مساجد شاخص، تکیمه و حسمینیه و حتمی از لحماظ سیاسمی      

نده با وجمود قمدمت زیماد بناهما در     صور  بافت شهری ز به

حممال فعالیممت اسممت. سممردر جممورجیر )مربممو  بممه دوره    

سلدوقیان(، مسدد حکی ، دارالشفا، تکیه گرک یمراق، حممام   

خسرو آقا، حمام ملک خان جارچی باشی، مسدد و حمامی، 

اکبممر، حمممامی، آقاجممان بیممگ، مسممدد و حمممامی،      علممی

ها، خانمه   خانه میثمیاالسالم،  االسالم، خانه تاریخی شیخ شیخ

هما، خانمه اسمالمیان و تعمداد زیمادی از       بنکدار، خانه غفوری

هایی که در ای، محله در سازمان میمرا  فرهنگمی ثبمت     خانه

کننمد و بمه    اند یا اشخاص حقیقمی در آنهما زنمدگی ممی     شده

انمد، محفلمی بمرای     خانه یا دانشکده تغییمر کماربری داده   سفره

انمد.   علی محله بمه وجمود آورده  گردهمایی ساکنان قدیمی و ف

االسمالم بمه مموزه ریسمندگی تغییمر       در ای، بی،، خانمه شمیخ  

است که ای، خانمه دارای بمیش از    کاربری داده و ای، درحالی

 یک حیا  است.  
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های ای، خانه بمه   طبق گفتۀ بعضی از ساکنان، تعداد حیا 

رسمد. ایم، خانمه محمل      هفت حیا  و حتی نه حیا  نیز ممی 

االسالم وقت در میان مردم شمهر اصمفهان بمود و     حضور شیخ

خموانی   صور  منظ  مراس  عزاداری و تعزیه بعد از آن ه  به

شد. خانه بنکدار نیز کمه متعلمق بمه یکمی از      در آن برگزار می

عنموان محمل    تدار سرشناش شهر بود، از گذشته تا کنمون بمه  

زندگی و حسینیه استفاده شده اسمت. ایم، خانمه دارای پمن      

ها،    است که هر یک کاربری متفاوتی دارند. خانه میثمیحیا

عنوان دانشمکده در حموزۀ    اکنون به ها نیز ه  اسالمیان، غفوری

مرمت تغییر کاربری داده است؛ البته وجود ای، شش خانه که 

بعضی سه یا چهار حیا  دارنمد، بمه هممراه سمیبه، سمابا  و      

ایی هشتی ورودی و حفظ معماری تماریخی آن موجمز زیبم   

ای، مدموعه در کنار خیابان حکی  شده اسمت. انتخماا ایم،    

ها به علت اهمیت موقعیت قرارگیری و استفاده از آن تما   خانه

هما توانسمته    های ساکنان اصلی خانمه  همی، اواخر توسط نواده

اسممت اطالعمما  ارزشمممندی را در زمینممۀ نحمموۀ زنممدگی و  

ر اختیار ما تعامال  اجتماعی در ای، محله، از مناب  شفاهی د

 قرار دهد.

 

هدف

هممای تمماریخی بممه همممراه  شناسممایی سمماختار کالبممدی محلممه

راهنمایی مناب  شفاهی در جهت شناسایی تعامال  اجتمماعی  

و سبک زندگی سکنه بافمت تماریخی، در شناسماندن گذشمته     

مناب  تماریخ شمفاهی،   شهر به ساکنان فعلی آن راهگشا است. 

هما الزم اسمت از    ر تحلیمل داده انمد؛ بنمابرای،، د   منابعی روایی

شود که در ادبیا  و ادبیا  عاممه  بهره گرفته 1«روایت  نظریۀ»

هما   روایمت  (2: 1400نیما،   )پژوهش .رود به کار می)فولکلور( 

تواننممد سمماختار یممک تحقیممق را شممکل دهنممد؛ ماننممد     مممی

همای   های تاریخی براسما  روایمت   مستندسازی بناها و محله

( در طممر  1397طممور کممه آقممالطیفی ) سممکنه فعلممی، همممان

                                                           
1 Narrative Theory 

های تماریخی بمه    پژوهشی خود در رابطه با مستندسازی خانه

همای معمماری بمومی،     های ارزشمندی در راستای آموزه مؤلفه

 در شهر سنندج دست یافته است.

 ماننمد  ،توجمه بیشمتر بمه کیفیمت نسمبت بمه کمیمت       البته 

تماریخ  کارشناسمان   ازشمده    همای اراهمه    بمودن آمموزش    اصولی

 .شمود   های ایم، حموزه ممی     ترشدن فعالیت  سبز کیفی شفاهی

از مناب  دیگری که در ای، زمینمه وجمود    (13: 1400)فرشید، 

( کمه  1375مانند سفرنامۀ ژان شاردن )ها هستند؛  دارد سفرنامه

خوبی میدان و بازارهای اطراف آن شمامل محلمه حکمی  را     به

کند. ژان شاردن سیا  فرانسوی است که در دوره  توصیف می

صفویه دو بار به ایران سفر کرد و از راسته بازارهمایی کمه در   

اند، مانند صفاحان، صندوق  مدموعه بازار اصفهان جای گرفته

سراجان، ندافان، خراطان، آهنگران، حالجان، کفاشمان   سازان،

عطاران، قنادان، کالهدوزان، ماهو  فروشان نام بمرده اسمت.   

( سیا  دیگری است کمه بمه توصمیف سمراها،     1398تاورنیه )

کاروانسراها و هنرمندان بازار اصمفهان پرداختمه اسمت کمه از     

عما   هما نیمز اطال   میان مناب  اسنادی برگرفتمه از ایم، نوشمته   

 آید. ارزشمندی دربارۀ محله حکی  به دست می

همای تمماریخی شمهر اصممفهان و تقسممیما     دربمارۀ محلممه 

 ش بمه 1303جنماا کمه در سمال     شهری، به گفته سمید علمی  

 1303اصممفهان در سممال  هممای محلممهو  همما خانممهسرشممماری 

ای مسماهل   پرداخته است، پادشاهان صفوی نیز به لحماظ پماره  

ای ممذهبی   های فرقه که دودستگی سیاسی صال  بر آن دیدند

عصر سالجقه را که شهر را به دو دسته شرقی و غربی یعنمی  

تقسممی  کممرده بممود، را در حمموزه   « دردشممت»و « جوبمماره»

تری دام، بزنند. به دنبمال ایم، سیاسمت، شمهر در ایم،       وسی 

و « حیدری خانه»دوره نیز به دو قسمت شرقی و غربی با نام 

 (22: 1393)جناا،  .تقسی  شد« نعمتی خانه»

بمم،  محمدمهممدی »تعممداد محممال  اصممفهان بممه گفتممه   

در اواخر صفویه به چهل محله رسیده « رضا االصفهانی محمد

(. تحویلمدار اصمفهانی نیمز شممار     73: 1368بود )االصفهانی، 
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وشمش محلمه ذکمر     های اصفهان را در عصر قاجار سمی  محله

سمت را آبماد   شدند. دسته نخ کند که به سه دسته تقسی  می می

ودایممر، دسممته دوم را کممال خممراا و دسممته سمموم نیممز دارای  

اسمت. )تحویلمدار،    نسمته  محال  خمراا و آبماد )درهم ( دا   

اکنون نیز طبق کتاا اطلس کالن شهر اصفهان  ه  (32: 1342

 199(، ایم، شمهر دارای پمانزده منطقمه و     1394، نژاد )گلستان

شمده بمه    الحماق همای   محلمه، آبمادی   25محله است که تعداد 

 شهرند.

بمه بعمد، بافمت و     1300در دوره پهلوی، یعنمی از سمال   

بندی بیشمتر شمهرهای سمنتی ایمران دگرگمون شمد.        استخوان

منظور ایدماد ارتبما     ها به ها و میدان ها و جاده احدا  خیابان

های مختلف شهری، یکی از مشخصما  ایم، دوره    بی، بخش

)بما  هممایون یما     است. در محله حکی  و در محل با  تختی

هممایی شممامل خیابممان مسددسممید و    بمما  حمماجی( خیابممان 

عبدالرزاق، عمود بر محور چهاربا  احمدا  شمد کمه میمدان     

(؛ ایم،  451: 1381کهنه را به دو قسمت تقسی  کرد )شمفقی،  

های چند حیاطه با چندی، عممار  و   در حالی است که خانه

رفتنمد؛ بمه    با  در جریان ای، راههای ارتباطی جدیمد از بمی،  

همایی یافمت    طوری که فقط در منماب  اسمنادی از آنهما نشمانه    

شود؛ برای نمونه، در یکی از اسناد خرید و فمروش خانمه    می

متمممولی، شممهر اصممفهان، یممک درا بمما  مشممدر و عمممارتی 

معروف به با  مددیه را دارای اجزای عمارا  سرپوشمیده و  

خانمه و  عمارا  تحتانی و فوقانی و یک دسمتگاه عممار  گل  

عمار  روی چاه و منب  و عممارتی شمامل خلمو ، طویلمه،     

خانمه، هشمتی و داالن و اشمدار     خانمه، طبما    بهاربند، کالسکه

مثمره و غیر مثمره و متفرعا  مانند ممر و ممدخل و مشمرا   

 (49: 1391. )نوراهی، دانسته است

 

روش

 بما رویکمرد   یفم یک راهبمرد بمر   یمبتن ای، مقاله، قیروش تحق

 متون به ها با مراجعه گردآوری داده ی است.خیتار -ی ریتفس

همای   بما اسمتفاده از روش   نگمر و  همای گذشمته   دادهی و خیتار

 یدیم کل  یمفماه  انیم م روابمط  سپس اندام شده است.روایتی 

 تعامال  اجتماعی و سبک زنمدگی  و یخیتار یها خانه مانند

 نمه، یزم ا یم ادب و مسمتندا   شیمما یپ ازبررسی شدند و بعد 

 شاخص نکا  و پذیرفت صور  مطالز از یبردار یادداشت

 شدند. استخراج قو  نقا  و

 ۀبمه نحمو   یابیپژوهش، دست کردیروبه با توجه همچنی،، 

 اهمیمت اسمت؛   بما  اریبسم  یخیتار های در محلهمردم  زندگی

های تماریخی،   روایت قیازطر ها یافتهاز  مهمی بخش ،،یبنابرا

و در کنار آنها از تماریخ  ها  سفرنامهها، اسناد تاریخی و داستان

همای   ساکنان در خانمه از نظرا   یو آگاهو تعامال  شفاهی 

سمبک زنمدگی و تعمامال      ۀمؤلف. نقش تاریخی، حاصل شد

 ی تاریخی دوره قاجارها از خانه یتعداد بر با تمرکز اجتماعی

 یازهما یهدفمنمد، بما توجمه بمه ن     یریگ نمونه قیاصفهان ازطر

ی هما  داده سمپس شمد.   یبررسم اثمر   راممون یپ موجود در بافت

شده ازطریق مناب  اسنادی، مطالعا  میدانی و مناب   گردآوری

کیفی شدند. مصاحبه شفاهی با استفاده از بسته  لیتحلشفاهی 

ویمژه   صور  آزاد و از ساکنان محله اندام شد؛ بمه  پرسشی به

های میثممی، آصمال ، اسمالمیان، شماکری، جمابرزاده،       خاندان

دار، حکی  داوود، کتابی، ستاری، سالمی که هنوز در محله بنک

اند یا مراودا  خود را با محله حفظ  و در خانه تاریخی ساک،

 اند.  کرده

 

محلهحکیم،سینهپایینیونیماورد

های تاریخی شهر اصفهان با وجود تغییرا  وسمی ،   محله

انمد. ایم،    ه هایی از گذشته را در دل خود جای داد هنوز نشانه

تر باشند، ساختار و  ها هرچه به میادی، کهنه و نو نزدیک محله

اسممت؛ ماننممد  کالبممد بناهممای آن از تخریممز مصممون مانممده  

میمدان نمو    های حکی ، سینه پمایینی و نیمماورد در کنمار    محله

همایی در بناهمای تماریخی     )نقش جهان( که عالوه بمر نشمانه  

مانمده نیمز بمه توصمیف آنهما       جمای  محله، اسمناد تماریخی بمه   
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 ،(217: 1393) جنماا چمون   ینیبنا بر نظر مورخاند.  پرداخته

 محلممهقممدمت ( 67: 1373) هنرفممر( و 222: 1342) ییهممما

 بمه  خمود  رآثا در نامورخ ،یا. رسد یم یلمید دوره به  یحک

 ماننمد  آن شماخص  یبناهما  و  یحکم  محلمه  یآبمادان  و شکوه

 .انمد  کمرده  اشماره ( ریصمغ  مسمدد  ر،ی)جمورج   یحکم  مسدد

 (211 :1368 ی،)مهدو

یه صمفو دوره اکبمر از   مسمدد علم   به  ی نیزانصار یجابر

ی قرار نییپا نهیس محلهو   یمحله حکاشاره کرده است که بی، 

 هما  ( مدرسه شاهزاده135-132 :1378 ی،انصار ی)جابر .دارد

نیز از مدار  شاخص محله بمود کمه بمه نقمل از االصمفهانی      

 ی،صمفهان اال) .بود  کرده حفظ هیقاجار دورهکاربری خود را تا 

1368: 73) 

محله حکی ، سینه پایینی و نیماورد در مداور  یکمدیگر  

محله حکی  به علت  اند. و با محوریت محله حکی  واق  شده

در کنار خیابان سپه )خیابانی که قدمت آن بمه دوره  قرارگیری 

و مداور  با محله دولت یا محله شماهی از   رسد( صفویه می

متمموالی هممای  جایگمماه خمماص در شممهر اصممفهان در دوران  

امممام  دانیممدر کنممار م همما برخمموردار بمموده اسممت. ایمم، محلممه

 واقم   اصمفهان  بمزرگ  بمازار  و  یحکم  مسمدد  ،(جهان نقش)

 صمفوی  عبا  شاه دارالسلطنه از یقسمت گذشته در ند وا شده

همما و  هممای بممازار ماننممد بممازار کفمماش   . راسممتهاسممت بمموده

همما یمما  آبممادی سممازها و کاروانسممراهایی ماننممد ندممف چمممدان

انمد،   های کوچکی که در داخل بافت محله ایداد شده بازارچه

مانند بازار با  قلندرها در ادامه بازار گلش، که در گذشمته دو  

زرگ گلش، و قلندرها را بما یمک در بمزرگ از یکمدیگر     با  ب

کممرده اسممت، در ایمم، محلممه جممای دارنممد؛ حتممی   جممدا مممی

ها، بازارچه نو و بازارچه سینه  انگشتی هایی مانند شش بازارچه

پایینی نیز هنوز پابرجا است. در کنار مساجدی کمه در بیشمتر   

 اند، حممام و سمقاخانه و بازارچمه نیمز وجمود      گذرها بنا شده

االسمالم و   االسمالم، حممامی، شمیخ    دارند؛ مانند مسمدد شمیخ  

االسالم قرار دارند و ای، گمذر در   ای که در گذر شیخ سقاخانه

گذشته مسقف بوده است. مموارد دیگمر، مدموعمه مسمدد و     

اکبمر و حممام آقاجمان بیمگ در کنمار       حمام و سمقاخانه علمی  

ایم،  حسینیه بنکدار و مسدد حاج آقارحی  ارباا هستند. در 

اند؛  های چند حیاطۀ بزرگ ه  با اهمیت خانه ها نقش مدموعه

منصبان بموده یما بمه علمت      زیرا مربو  به متمکنی، و صاحز

هما در کالبمد محلمه دارای     زندگی چندی، نسل در ایم، خانمه  

هما راه   اند؛ به نحوی که در بعضی از ای، خانمه  جایگاه خاصی

 اند. اختصاصی به حمام داشته

یه صمفو دوره اکبمر از   مسمدد علم   به  نیزی انصار یجابر

ی قرار نییپا نهیس محلهو   یمحله حککه بی،  است  کردهاشاره 

 هما  ( مدرسه شاهزاده135-132 :1378 ی،انصار ی)جابر .دارد

 تیم فعال یبه نقل از االصفهانو شاخص محله  ار مد یکی از

 :1368 ی،صمفهان اال) .بمود   کرده حفظ هیقاجار دوره تا را خود

73) 

تلگرافخانمه   ،،یالمتم  قنسولخانه رو ، مطبعه حبل استقرار

باعممث   یشممهر در محلممه مسممدد حکمم هیممو اداره امن یدولتمم

 زیم نآقا  شاخص خسرو  . گرمابهبود محله شده نام  افت،ی تیاهم

( بمه مسمدد   89: 1375شماردن ) . داشمت  قمرار  محلمه  ،یا در

خانه در کنار آن اشاره کمرده   ذوالفقار به همراه گرمابه و مهمان

االسمالم   افراد شاخص ای، محله مانند شیخهمچنی،، به است. 

شده  رداختهو حکی  داوود در کتز تاریخی پباشی  و جارچی

انمد   شتهدا وجود محله ،یا در ی نیزادیز یکاروانسراها .است

 که تعدادی از آنها هنوز پابرجا هستند.

بازارها بنا به حضور قوم یا شمغل جماری    گذرهای داخل

خاصی بوده اسمت کمه بمه ممرور     تعامال  در آن معبر، مکان 

شمناخته  پیشمینه  هر گمذر )راسمته( بما آن     شود یزمان باعث م

بما نشمانه    گذرها نیزمحال  مرتبط به ای،  ،شود. عالوه بر آن

بمه یماد آورده    ،انمد  داشمته ها و ارتباطی که بما آنهما    ای، راسته

مهم  بمه بلدیمه تمازه      یهما  هیدر توصم  ،طور مثال به ؛شدند یم
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سیس در دوره بعمد از مشمروطه بمه وضمعیت معمابر بمازار       أت

خراطها )بی، دو محله گلبهار و مسمدد حکمی ( اشماره شمده     

 است.

حضممرا  خراطهمما بمما ایمم، شممد  کممه کمممان خممود را » 

، گمان و بلکه یقی، است که برند یو تا وسط معابر م کشند یم

به چش  و پهلوی ای، و آن خواهد خورد و باید اوقما    اًغفلت

عابری، صرف حفظ جان یا آماده برای نقصان ازقبیل کوری و 

 (39 :1386 ،رجایی) .«شکست، استخوان باشد

زیرمحله سمینه پمایینی    ۀبازارچ ،ای، محله یها از بازارچه

(، بازارچه تکیه 319 :1383 ،در جنوا مسدد حکی  )رجایی

بی مسمدد حکمی ، بازارچمه نمو )نزدیمک بمازار       در شمال غر

از مسمدد  خمود   یهما  در نوشمته  . االصفهانیهستندها(  صبا 

 یمسمدد  سموم، مسدد جام  » :حکی  اینگونه یاد کرده است

مسدد حکی  است که الحمال آن در محلمه آبماد و    ه مشهور ب

 بمه آن وسط شهر و نزدیک بازار واق  شده و آن محلمه   اًتقریب

 (64 :1368 ،)االصفهانی .«منسوا است.

ی بمازار  هما  راستهگذرهای مه  ای، محله در امتداد محور 

« االسمالم  گذر شیخ»؛ به نحوی که اند شکل گرفته ها بازارچهیا 

از یک طرف، بازارچۀ سینه پایینی در حدفاصل محلمه حکمی    

کند و از طرف دیگمر، بمه    یمو محله سینه پایینی را مشخص 

 عنموان بما  هممایون و    در کتز بمه  که شود یمخت  با  حدی 

گمذر آقما   »بعدها با  تختی نام گرفته است. گذر مهم  دیگمر   

است کمه از بمازار بما  قلنمدرها و مسمدد حکمی        « جان بیگ

، تکیه گرک یراق، مسمدد  ها یانگشتشروع و به بازارچه شش 

حاج آقا رحی  ارباا، حسینیه بنکدار، حمام آقاجمان بیمک و   

گمذر حکمی    . »شمود  یمم در آخر به خیابمان چهاربما  متصمل    

نیز دربردارندۀ « گذر چهل دختران»و « ها یرشتگذر »، «داوود

ی چند حیاطۀ خانمدان حکمی  داوود سمازنده مسمدد     ها خانه

و  ها یرشتخ است که مسدد و مشای ها یرشتحکی  و خاندان 

مسدد سمرخی را بمه بازارچمه نمو، کنسمولگری رو ، گمذر       

. گمذر مهم    کنمد  یمم تلفنخانه و بازار حاج محمد علی متصل 

است که از درا غربمی مسمدد حکمی ،    « گذر حکی »دیگر، 

متصمل   هما  یآباد شروع و به بازارچه نو و کاروانسروای ندف

و مدرسمه علمیمۀ   . درا شرقی مسدد نیمز بمه مقبمره    شود یم

کلباسی بزرگ و مدرسه صدر، حمام شازده، مسدد دارالشمفا،  

درا شمالی بمه بمازار    مرتبط است. ها کفاشبازار رنگرزها و 

با  قلندرها و محله گلش،، حمام ملک خان جارچی باشمی و  

نیز به علت داشت،  اکبر یعلاکبر مرتبط است. گذر  مسدد علی

ه که خاندان مشایخ وقمف  اکبر، حمامی، و سقاخان مسدد علی

اکبر باقی مانمده اسمت، دارای    کردند و از آن فقط مسدد علی

ی چنمد حیاطمه   ها خانهنیز  اکبر یعلاهمیت است. انتهای گذر 

. )حکمی   خاندان مشمایخ و حکمی  داوود قمرار داشمته اسمت     

 (1398داوود: 

المنفعمه بودنمد،    وجود چند عنصر شاخص که بناهای عام

سممقاخانه، حسممینیه، تکیممه و گممذر    ماننممد مسممدد، حمممام، 

سرپوشیده یا سابا  به همراه کشیک چی باشمی بمرای تمأمی،    

نیاز مردم در کنمار یکمدیگر در ایم، محلمه در چنمدی، گمذر       

و  هما  یرشمت اکبر، گرک یراق، حکی  داوود،  االسالم، علی شیخ

بازارچه نو، بازار با  قلندرها، بمازار شمش انگشمتی مشماهده     

لی است که در بعضی از گذرها دو مسدد شود؛ ای، در حا می

دهنمدۀ رونمق اقتصمادی و     شود. ای، مموارد نشمان   مشاهده می

مذهبی ای، محله نسبت به سایر محال  اسمت. از میمان ایم،    

االسالم و گذر حکی  )سمیبه میثممی و    گذرها به دو گذر شیخ

 .شود یمغفوری( در ای، مقاله پرداخته 

بسیار بیشتر از آن بموده کمه بتموان     ارتبا  محال  قدیمی

مرز مشخصی برای ورود از یک محله بمه محلمه دیگمر بیمان     

خصموص در زمینمۀ تعمامال  اجتمماعی کمه در ممرز        کرد. به

ی هما  محلمه ی اسمت. بمی،   تمر  محکم  محال  دارای سماختار  

حکی ، سینه پایینی و نیماورد نیز مرز مشخصی وجود نمدارد؛  

تعامال  اجتمماعی، همر    تر قیدقبه همی، علت، برای بررسی 
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سممه محلممه بررسممی شممد؛ البتممه ایمم، پیوسممتگی محممال      

خمود باعمث افمزایش امنیمت در محلمه و تعمامال         خودی به

خصوص در دوره صمفویه کمه    ی است؛ بها محلهاجتماعی بی، 

عنوان یک ساختار خطمی در مرکمز شمهر و     با احدا  بازار به

در  هما  مچهیتراها و و کاروانس ها حماممحله به همراه مساجد، 

سبک معماری به نام سبک اصفهانی باعث تعامال  اجتماعی 

بمازار   بسیار پیچیده، حتی با کشورهایی مانند هند شد. وجمود 

هنمدوها در امتمداد بمازار قیصمریه در کنمار محلمه حکمی  یمما        

در کنار مسدد حکمی ، گمواه ایم،     ها یآباد ندفکاروانسرای 

د حیاطه در ای، محلمه کمامالً   ی تاریخی چنها خانهادعا است. 

ماننمد بمه تعمداد     ی مرکزی با ها ا یحصور  درونگرا و با  به

. تعمامال  اجتمماعی نیمز در بسمتر     بودنمد   شمده مورد نیاز بنا 

ی ها ا یحدر  تر یخصوصی مه  و مساجد یا به شکل ها گذر

ی ایم، محلمه   ها خانهی چند حیاطه بود. بیشتر ها خانهبیرونی 

ی متنوع معمماری را نمایمان   ها سبکو  ها دورانیی از ها نشانه

. از دوره صفویه در خانه اخموان خمرازی، تما دوره    اند ساخته

نمایمان   مانمده  یباقی تاریخیِ ها خانهقاجار و پهلوی در بیشتر 

 است.  



االسالمگذرشیخ

اکنون خیابان حکی  را به خیابان چهاربا  متصمل   ای، گذر ه 

اکنمون خانمه    کند و دارای چندی، خانه تاریخی است. هم   می

االسالم، خانه اخوان خرازی و خانه مشکی در ای، گمذر   شیخ

اند. از ای، میان، خانه  های تاریخی به ثبت رسیده عنوان خانه به

ارای چنمدی، حیما    تر است. ای، خانه د االسالم شاخص شیخ

ماننمد اسمت و    نشمی، ایموان   است که حیا  بیرونی دارای شاه

عنوان موزه ریسندگی تغییر کاربری داده است. یمک حیما     به

خلو  کوچک نیز در پشت آن است که در ارتبا  بما حیما    

بیرونی است. حیا  اندرونی دیگری نیمز متصمل بمه بیرونمی     

الم )سممعید االسمم وجممود دارد کممه یکممی از نوادگممان شممیخ   

حیماطی   (1397. )میثممی،  کند االسالم( در آن زندگی می شیخ

اکنون تبدیل به یک  مخصوص مطبخ خانه وجود داشته که ه 

همای   همای اجماق   خانه شده است و در اطراف آن هنوز نشانه

قدیمی مطبخ وجود دارد. همچنی،، حیاطی متصل بمه هشمتی   

ختان بلنمد  ورودی وجود دارد که برای کلفت خانه است و در

آن هنوز نیز پابرجاست. طبق گفته ساکنان، انتهای داالن حیا  

اسمت و    خانه از آن یاد شده عنوان کاشی تری بوده که به بزرگ

؛ نموربخش،  1399)سالمی،  .ها بوده است باغی برای دورهمی

1399) 

اکنمون نیمز دارای درختمان سرسمبز بموده و       ای، حیا  ه 

اص داده است. قبمل از ثبمت   مساحت زیادی را به خود اختص

االسمالم   های خانه میان پسران شیخ خانه توسط میرا ، حیا 

ای کمه حیما  بیرونمی بمرای پسمر       تقسی  شده بود؛ بمه گونمه  

همای دیگمر همر کمدام      تر و بمه هممی، ترتیمز، حیما      بزرگ

جمز حیما     مخصوص زندگی یکی از پسران بموده اسمت؛ بمه   

حیما  دیگمر در   بیرونی، حیا  انمدرونی و خلمو ، از یمک    

برنمد کمه از داخمل انمدرونی راه      پشت حیا  اندرونی نام می

داشته است که اجازه ورود بمه آن قسممت بمه دلیمل زنمدگی      

 (1399. )مغاره عابد، ها وجود ندارد خصوصی در ای، خانه

خوانی وسمیعی در ایم، مکمان بمه هممراه       روضه هر ساله

مراسمم ، گرفتممه اسممت. بممرای اجممرای ایمم،  تعذیمه اندممام مممی 

نشی، منبر قرار  آوردند. در ایوان شاه خوان از شهرضا می تعذیه

نشمی،   های اطراف شاه گرفته است و مردم در حیا  و اتاق می

(. ای، خانمه دارای  1399نشستند. )ستاری،  و جبهه جنوبی می

اکنون نیز بازسازی شمده و در   یک چاه گاو بزرگ بوده که ه 

و خانه اسالمیان و چماه گماو   زمان خشکسالی به همراه چاه گا

کرده اسمت؛ ولمی بمرای     مسدد حکی ، آا محله را تأمی، می

شمده اسمت. بعمدها فمردی      هر سه چاه از یک گاو استفاده می

همایی بمرای کشمیدن آا اسمتفاده      کش از پدال اصطال  آا به

 (1398. )اسالمیان، (2است )شکل  کرده  می
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نشیندیواناالسالموایوانشاهشیخمراسمتعذیهدرخانه-2شکل

االسالم)منبع:آرشیوسازمانمیراثفرهنگیاصفهان(خانهشیخ

 

کل گذر دارای چاههایی به فاصله هر پن  متر بوده تا آا 

االسالم و آا گذر را دف  کند؛ به نحوی که همر   حمامی، شیخ

کردند و آا اول برای اشخاص  جمعه آا حمام را عوض می

ه که بیشتر روحانیون خاص ماننمد حماج آقما رحمی      مه  محل

( 1398)حکمی  داوود،   .شمده اسمت   ارباا بودند، استفاده می

شمود.   ها در داخل هشتی و حتی داالن نیز مشاهده می ای، چاه

االسالم دارای طاق بوده و در  روی گذر در قسمت خانه شیخ

یز است. نانوایی ن روی آن چندی، حدره نیز وجود داشته  روبه

االسمالم   در همی، قسمت وجود داشت که از سختگیری شیخ

 .کننمد  برای میزان وزن چانه خمیر نان مردم محله صحبت می

( در بماالی هشممتی یمک باالخانممه بممرای   1399)مغماره عابممد،  

اکنون نیز وجمود دارد و یمک    کشیک چی وجود داشت که ه 

ر انبار در باالی داالن که ورودی آن از قسمت هشتی است. د

خانه، انبار و  داخل هشتی چندی، ورودی برای اصطبل، کلفت

 (.3داالن وجود دارد )شکل 

 

 
االسالمخانهشیخورودی،هشتیبادرهایمتعددوداالن-3شکل

)منبع:نگارنده(

 

خانممه،  داالن نیممز دارای ورودی بممرای باالخانممه، مطممبخ  

داالن خانه، اندرونی و بیرونی اسمت کمه بمه     های کاشی حیا 

مراتمز   شود. ای، سلسمله  دیگری در قسمت بیرونی متصل می

 (.4وسی  گواه مراجعا  وسی  ای، خانه است )شکل 
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االسالم)منبع:خانهشیخجبههجنوبیوشمالیدیوان-4شکل

نگارنده(

 

خانه اخوان خرازی نیز در همسایگی ایم، خانمه و دارای   

دو حیا  با تزیینا  فاخر است. بمه علمت اینکمه تنهما عاممل      

ای معتقدنمد   جداکننده دو خانه یک دیوار باریک اسمت، عمده  

االسمالم   ممک، است خانه اخوان خرازی، اندرونی خانه شمیخ 

وره همایی از د  بوده باشد و به هر حال، ایم، خانمه نیمز نشمانه    

(؛ البتمه طبمق اسمناد ثبمت خانمه      1399صفوی دارد )سمتاری،  

همای کمتمری از دوره    االسالم نشمانه  توسط میرا ، خانه شیخ

صفوی دارد و بیشتر به دوره قاجار مربو  است. خانه اخوان 

االسمالم و   خرازی دارای دو ورودی است؛ یکی در گذر شیخ

ری در دیگری در یک سیبه که خانه تاریخی دو حیاطمه دیگم  

 ای، سیبه به نام اخوان خرازی موجود است.  

با چهمار حیما    « خانه مشکی»االسالم  در امتداد گذر شیخ

نمایان است. ای، خانه نیز دارای بیرونی وسی  و بما تزیینما    

خانمه و خلمو  اسممت.    فمراوان بمه هممراه انممدرونی و مطمبخ    

 200ها خاندان بزرگی بودند که میرزا شفی  مشکی در  مشکی

ل پیش به ساخت ای، خانمه اقمدام کمرده اسمت. او تماجر      سا

پارچه و نخ بوده و در بازار اصمفهان در سمرای گلشم، کنمار     

هما حدمره داشمته اسمت. فرزنمدانش بما هنمد و         حدره میثمی

کردند و بعد از مدتی به مصمر مهماجر     پاکستان تدار  می

کردند. میرزا شفی  مشکی نیز برای بسط تدار  و مدماور   

دانش در اواخر عمر به مصر نقل مکان کرد )جابرزاده، با فرزن

های تاریخی دیگری نیز وجود  (؛ البته در ای، گذر، خانه1398

 (.5دارند که در تملک شخصی است )شکل 

 

 
ورودیوحیاطاندرونیخانهمشکی)منبع:نگارنده(-5شکل

 

ها(گذرحکیم)سیبهسنگی،سیبهمیثمیوسیبهغفوری

مسدد حکی ، گذر حکی  قمرار داشمته کمه بمه      روی روبه

(. سمیبه  2سیبه سنگی )گذر( و سیبه میثمی راه داشت )شمکل  

. هارراه به گمذرهای مختلمف راه داشمت   سنگی همانند یک چ

همای   سیبه سنگی به گذر گمرک یمراق )خانمه    (1398)میثمی، 

تاریخی کلباسی، صیفور قاسمی و بنکدار و حممامی، آقاجمان   
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االسالم و سینه پایینی نیمز   یراق(، گذر شیخبیگ و تکیه گرک 

راه داشت. در سمیبه میثممی، خانمه تماریخی میثممی و خانمه       

روی درِ غربمی مسمدد    آصال  قرار داشتند. گذر حکی  روبمه 

حکی  بود که ای، دو سیبه را بمه بازارچمه نمو و محمور بمازار      

در ای،  (1400. )آصال ، کرده است حاج محمدعلی متصل می

باشی، اربماا، عطموفی،    های مهمی چون حکی  انکوچه خاند

زاده، کتابی و کالهمدوزان و   پستچی، تنظیفیان، کهرنگی، الری

هما   آبمادی  کارخانه کتیراسازی )کارگاه( و کاروانسمرای ندمف  

عنموان   باشمی کمه در ایم، اواخمر بمه      قرار داشت. خانه حکمی  

های مختلمف   شد و کودکان در س، مکتبخانه محله استفاده می

حی، آموزش علمی به آموزش عملی کارهمای سماده نیمز     در

پرداختند و خانه خادم مسدد، مش ممد )مشهدی محممد(   می

القمدر،   نیز در کنمار مسمدد قمرار داشمت. مرقمد عمال  جلیمل       

همای جمعمه محمل     سبزواری نیز در کنار مسدد بود که شمز 

. )جمابرزاده،  (6تدم  اهالی محل برای زیمار  بمود )شمکل    

1398) 
 

 
(1373عکسهواییازمسجدحکیماصفهان)منبع:هنرفر،-6شکل
 

مسدد نیز به علت داشمت، درهمای متعمدد، محلمی بمرای      

هما و   هما و کفماش   فمروش  اتصال بی، ای، محله با بازار فمرش 

سمازها و مسمدد دارالشمفا و محلمه دروازه اشمرف و       چمدان

شرقی میدان امام از درِ شرقی و بازار با  قلندرها از درِ شمال 

و محله سینه پایینی، تل عاشقان و سمیبه سمنگی از درِ شممال    

شروع سیبه سنگی یک چهارراه است کمه از   غربی بوده است.

یک طرف، به بازار با  قلندرها و مسمدد حکمی  و از طمرف    

عنموان   دیگر، به خانه کلباسی قرار داشت که مد  طوالنی بمه 

در مسمدد  نماز مسدد حکی ، نسل در نسل اقاممه نمماز    پیش

کمرد.   دار بود و مشکال  مردم را برطمرف ممی   حکی  را عهده

روی خانه کلباسی نیمز مکتبخانمه کلباسمی قمرار داشمت.       روبه

خاندان کلباسی بمرای ممد  طموالنی در کمل شمهر اصمفهان       

دارای شهر  و مورد قبول مردم شهر در بیشتر اممور بودنمد.   

چهمار   خانمه ) هما  خانه کتابی )گذر خصوصی( در داخل سیبه

حیما  بمه دارالوکالمه    ی از ای، چهمار  یک ه( قرار داشت.حیاط

وفصل امور و مشکال  ممردم   که محل حلاختصاص داشت، 

 خاندان رشتی در اداره امور اهالی محلمه خاندان کتابی و  .بود

حل مموارد  کمک میکردند. در اموری مانند به خاندان کلباسی 

 وثموق بودنمد   ممورد نمازی مسدد حکی  نیز  آمده و پیش پیش

 (1399(. )کتابی، 7)شکل 
 

 
 نشی، و پشت بام خانه کلباسی )منب : نگارنده( شاه -7شکل 
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گذر حکمی ، سمیبه    شده از های منشعز یکی دیگر از سیبه

میثمی بود که درا ورودی خانه سه حیاطمه میثممی بما یمک     

درگاه شمامل جلوخمان و باالخانمه روی آن قمرار داشمت. در      

شد که بعضی از  های خصوصی سیبه گفته می کوچهگذشته به 

آنها دارای در سیبه نیز بود و بمرای جلموگیری از ورود افمراد    

بستند. سمیبه میثممی نیمز     غریبه در موارد ناامنی در سیبه را می

دارای در بزرگ چوبی و سردر بود که در مواق  خاصی آن را 

شمد. در سممت    بستند و تبدیل بمه کوچمه خصوصمی ممی     می

حیا   ست سیبه کارگاه کوچکی برای بافت پارچه متصل بهرا

همای محلمه    بیرونی خانه میثمی قرار داشمت. در بیشمتر خانمه   

دادنمد. ماننمد خانمه     قسمتی از خانه را به کار اختصماص ممی  

خانه اختصماص داده بمود یما     کتابی که یک حیا  را به وکالت

یدماد  ها که یک بارانداز بزرگ در حیا  بیرونمی ا  خانه رشتی

نشی، دو اشکوبه عمالوه   کرده بود و یا خانه کلباسی که از شاه

 (1398ده کرده بود. )جابرزاده، های گوشواره استفا بر اتاق

خانه  عنوان دیوان االسالم نیز حیا  بیرونی به در خانه شیخ

شده است. کالبد هر خانمه   االسالم وقت استفاده می برای شیخ

ظر بما کماربرد و تعمامال     های خاصی متنما  نیز دارای قسمت

طور که در خانه میثمی بعمد از   اجتماعی صاحبخانه بود؛ همان

همای مسمتقلی بمرای بیرونمی و      سیبه و هشتی بیرونی از داالن

یک داالن ه  برای اندرونی و خلو  استفاده کمرده بمود. در   

کردن بارها و  ها فضا و سکوی کافی برای خالی یکی از هشتی

ندان میثمی وجود داشت. ایم، فضماها   های خا محصوال  با 

متناظر با شغل و روابط اجتماعی و اقتصادی مالک خانه بمود.  

های خانه نیز هر یمک کماربری خاصمی داشمتند؛ ماننمد       حیا 

همای خماص و اممور     خانه میثمی که از بیرونی برای مهممانی 

تدمماری اسممتفاده اسممت و از انممدرونی بممرای زنممدگی و      

وانی و از خلو  برای زنمدگی،  خ های بزرگ و روضه مهمانی

است. )شکل  های کوچک و تهیه غذا استفاده می شده  مهمانی

 (1397ثمی، ( )می8

 
هایتاریخیازگذرحکیموسیبهجانماییتعدادیازخانه-8شکل

(اصفهانیفرهنگراثیمادارهنگارندهبرگرفتهاز:میثمی)منبع

 

اندرونی برگزار خوانی زنانه در خلو  و مردانه در  روضه

خموانی فقمط در قسممت     شد؛ البته در ایم، اواخمر روضمه    می

شمد. در طمی مراسم  روی حموض بمزرگ       خلو  برگزار می

پوشاندند و منبر را روی آن  های چوبی می اندرونی را با تخته

در  (1398. )اسمالمیان،  جا دیده شمود  دادند تا از همه قرار می

و انمدرونی بمه زنانمه    مراس  عروسی قسمت بیرونی به مردانه 

اختصاص داشمت و در خلمو  بمه تمدارکا  مربمو  بمه آن       

چاه منبم  و دسمتک در قسممتی     (1397 )میثمی، .پرداختند می

گفتند و ازطریق تنبوشمه، آا را از   خانه می بود که به آن قهوه

کرد. قسممت شستشمو در    های حوض منتقل می منب  به فواره

ای در کنار حموض بما    هکنار حوض بود که زیر آن را در گوش

هما   شستند. همسایه ها را می ساختند و روی آن لبا  سنگ می

هما را   آمدند و بما کممک هم  ظمرف     برای مراس  به کمک می

 (1400. )آصال ، شستند می

کردنمد.   آا حوض را ه  هرچند وقت یک بار تخلیه می

آا اضممافه بممرای تمیزکممردن خرنممدها )قسمممتی از حیمما ( و 

ها نیز درخمت   شد. در باغچه ها استفاده می هکردن باغچ سیراا

همای آن اسمتفاده    کاشمتند و از میموه   تو ، انگور و گردو ممی 
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زمینی شیری، که قابمل خموردن    کردند. گیاهانی مانند سیز می

شد و گیاه لیف و ختمی  انداخت، استفاده می بود و برای ترشی

 شمد  هما کاشمته ممی    نیز که برای شستشو بود، در ایم، باغچمه  

 (1397(. )ستاری، 9شکل )

 

 
بیرونی،اندرونیوخلوتخانۀمیثمی)منبع:نگارنده(-9شکل

 

های خانوادگی، در ایموان فمرش پهم،     در هنگام دورهمی

همای سماده ماننمد کماهو و      کردند و با استفاده از خموراکی  می

شده از فضای  پاشی سکندبی، در کنار حوض آا و حیا  آا

های بی، فامیل و  بردند. بیشتر دورهمی سرسبز حیا  لذ  می

 ها در اندرونی بود؛ بمه سمبز اینکمه درا دیگمری از     همسایه

هما و سمیبه میثممی بماز      اندرونی و بیرونمی در گمذر غفموری   

شمد؛   شد؛ البته به ای، قسمت سیبه اسالمیان ه  گفتمه ممی   می

زیرا در آخر سیبه خانه دو حیاطه اسالمیان قرار داشمت؛ البتمه   

ها و خانه اسالمیان قمرار دارد   در ای، قسمت فقط خانه میثمی

 .فروختمه شمد   پمور  که بعدها یک حیا  اسمالمیان بمه ممالکی   

( ای، سیبه نیز دارای سابا  و سکوهایی برای 1398)شاکری، 

 اکنون سابا  روی آن موجود است. نشست، بوده که ه 

خاندان اسالمیان دارای کارگاه کتیراسازی بودند و در ای، 

شمدند.   اواخر در زمره تدار قماش )پارچه( نیز محسوا ممی 

پمور،   ممالکی . )پمور تدمار  روغم، بمود     شغل خاندان مالکی

1399) 

جد بزرگ خاندان اسالمیان، حاج میرزا ابراهی  اسمالمیان،  

زیسمته، در زمینمۀ تدمار  قمماش و      که در دوران قاجار ممی 

کمرده اسمت. بمه گفتمه نوادگمانش وی،       منسوجا  فعالیت می

میمدان واقم  در    نزدیک سمبزه  –حمام شاه و حمام گل )گود 

د( را وقف عام کمرده  آور خیابان عبدالرزاق نزدیک مدرسه نی 

است. حاج میرزا ابراهی  فقط یک پسر داشت که حاج میمرزا  

محمد اسالمیان اصفهانی بود. وی کمه در اواخمر دوره قاجمار    

زیسته است )زمان مشمروطه و محممد علمی شماه قاجمار(       می

ای نیمز در تمل    شغل پدر را ادامه داد. خاندان اسمالمیان خانمه  

زدیک گمذر درا اممام( داشمتند.    پایینی ن عاشقان )انتهای سینه

زن آن، اسمتاد حبیمز بنما و     تر بود و خشمت  ای، خانه قدیمی

پسرانش بودند. حاج میرزا محممد اسمالمیان اصمفهانی تماجر     

ای  کتیرا، قماش و عبمای نمایینی نیمز بمود و در بمازار حدمره      

داشت که در سرای مسمعودیه نزدیمک حممام جمارچی قمرار      

هما و   ه بر اسالمیان، کازرونیداشت. در سرای مسعودیه، عالو

محمودیه ه  حدره داشمتند و بیشمتر بمه قمماش اختصماص      

پایینی تا ورودی بازار بما  قلنمدرها    داشت؛ البته در گذر سینه

  (1398)اسالمیان،  .(10داران زیادی بودند )شکل  حدره
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اسالمیان(وحیاطبیرونیخانهاسالمیان)منبع:سازمانمیراثفرهنگی(سیبهمیثمیباساباطوباالخانهرویآن)سیبه-10شکل

 

در گذشته در موارد خشکسالی از چاههمایی بهمره گرفتمه    

گاو و گاورو استفاده  تر بودند و از سیست  چاه شد که پرآا می

گاو وجود داشت؛ اولی در  کردند. در محله حکی ، سه چاه می

االسمالم و سمومی در    ومی در خانه شیخمسدد حکی  بود و د

خانه اسالمیان بود؛ به همی، دلیل، در خانه اسالمیان به طمرف  

گاو  سیبه همیشه باز بود و اهالی محل برای گرفت، آا از چاه

آمدند؛ چون ای، چاه حتی در زمان خشکسالی کمه   به آندا می

های محل آا نداشتند نیز آا داشت و آا ممردم   بیشتر خانه

کرد. چهارگاو دارای یک چر  بمزرگ روی   را تأمی، میمحل 

رسید که چماه   وسیلۀ یک سرازیری به مکانی می چاه بود که به

وسیلۀ یمک طنماا بمه دول آا داخمل چماه       قرار داشت و به

شمد و بعمد در حموض منبم       شد که خودش پر می وصل می

االسالم  شد. ای، گاو برای مسدد حکی  و خانه شیخ خالی می

(؛ البتمه بعمدها از موتمور    1390کشمید )ابوطمالبی،    مینیز آا 

صور  اتوماتیک، حموض منبم  پمر از     کردند و به استفاده می

ها دارای برق  شد؛ البته در ای، محل، اول خانه غفوری آا می

 .شد که خودشان در اداره بمرق بودنمد و بعمد خانمه اسمالمی     

مالممک خانممۀ کوچممک غفمموری، آقمما میممرزا  ( 1397)میثمممی، 

کرد و مالک  لدواد غفوری بود که در کارخانه نور کار میعبدا

تر، آقا میرزا محمد بود که در شاپور قمدی  بمود و    خانه بزرگ

کرد. یک خانه هم    یکی از پسرهایش نیز در بازار تدار  می

ها به اسم  رجالیمان اسمت کمه مالمک آن       قبل از خانه غفوری

بود و  مرحوم اسداهلل رجال خطا  بود که خطا  مسدد سید

 (1398. )جابرزاده، خطو  اصلی مسدد سید را نوشته است

خانه اسالمیان در قسمت غربی حیا  درِ دیگری دارد که 

دختران باز  ای، در را پدرشان ایداد کرده بود و به کوچه چهل

رسمد.   درپیچ به خیابان چهاربا  می شود که با دوکوچه پیچ می

و حاج آقا رشتی طور به خانه حاج محمد حسی، رشتی  همی،
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 (1397. )میثمی، نیز دسترسی دارد

هما یمک خانمه چهمار حیاطمه بمه نمام         در داخل گذر غفموری 

ها وجود دارد که در گذشته در هر حیا  خانمه، یکمی    غفوری

کردنمد و شماکری،    از افراد خاندان غفوری در آن زندگی ممی 

یمک حیما  آن را در ایم، اواخمر خریمداری کمرد کمه بممرای        

  در محله به علت داشت، حیا  بسمیار بمزرگ   برگزاری مراس

کردند. خانه کوچکی نیمز در انتهمای کوچمه     از آن استفاده می

هما   بود که مربو  به یکی دیگمر از اعضمای خانمدان غفموری    

است. دو خانه دیگر نیز در انتهمای کوچمه و در کنمار سمابا      

مخروبمه اسمت و در حمال بازسمازی      دوم وجود دارد که نیمه

عنوان دانشکده تغییر کاربری داده  دموعه اکنون بهاست. ای، م

هما   های ای، گذر، حیما  بیرونمی غفموری    است. در میان خانه

بسیار وسی  و دارای تزیینا  زیبا است. ای، گذر نیمز بعمد از   

رسد که در گذشمته، اتماق خانمۀ     سابا  به گذر گرک یراق می

نیمز   کلباسی روی آن قرار داشته و ازطریق آن به سیبه سمنگی 

 (1398. )شاکری، (11شده است )شکل  متصل می

 

 
حیاطبیرونی،خانهشاکریواندرونی،خانهغفوری)منبع:-11شکل

آرشیوسازمانمیراثفرهنگیاصفهان(

گذر گرک یمراق بمه علمت وجمود تکیمه گمرک یمراق و        

خموانی وسمیعی در آن    اکنون نیز روضمه  حسینیۀ بنکدار که ه 

محله و سط  شمهر دارای اهمیمت اسمت.    شود، در  برگزار می

همچنی،، مسدد حاج آقا رحی  اربماا و حضمور ایشمان در    

ها دارای  ای، مسدد برای حل مشکال  محله و خانه کلباسی

اهمیت زیادی در گذشته و حال در سط  شهر و محلمه بموده   

است. حمام آقا جان بیگ نیز آخر ای، کوچه قرار دارد که بمه  

اکنمون تخریمز    قی  داشته است؛ ولی هم  خانه بنکدار راه مست

 (1398)بنکدار،  .شده است

طبق یک گفته قدیمی، مردمِ محله، مکانی را برای زندگی 

دانستند که نزدیک مسدد و حمام باشد و برای آن  مناسز می

انمد.   بمرده  ه کمار ممی  را بم « هذا حمام و هذا مسمدد »اصطال  

ای متفماو   ای، باور در ای، محله در گمذره  (1400)آصال ، 

است که نمونۀ آن، حممامی،    ای اجرا شده نحو درخور توجه به

االسالم، حممامی، آقاجمان    االسالم در گذر شیخ و مسدد شیخ

اکبمر و   بیگ و مسدد ارباا در گذر گرک یراق، حمامی، علی

اکبممر، حمممام ملممک خممان   اکبممر در گممذر علممی مسممدد علممی

ا، حممام  باشی و مسدد حکمی  در بمازار بما  قلنمدره     جارچی

شازده و مسدد دارالشفا، حمام خسروآقا و مسمدد کمازرونی   

 در گذر تلفنخانه است.

تعامال  اجتماعی نیز در میان ای، گمذرهای باریمک تما     

حدی پیشرفت کرده است که حتی بدون آشنایی کامل با زبان 

خوبی با گردشگران از کشورهای مختلمف ارتبما     انگلیسی به

اجتماعی در ای، محله، حتی به علت  کنند. تعامال  برقرار می

حضور طمالا از شمهرهای متفماو  بمرای درو  حموزه و      

حضور مراج  تقلید و مدار  علمیه در ای، محلمه از لحماظ   

گردشگران داخلی نیز وجود دارد. نزدیکی ای، محله به میدان 

 و مدار  علمیه یکی از علل سرزندگی و پویایی محله است.

 

نتیجه

محله حکی  به علت قرارگیری در کنار میدان اممام، بمازار   

بزرگ اصفهان و مدار  علمیه از جایگاه خاصمی در گذشمته   
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و حال برخوردار بوده است. در انتهای تعمدادی از گمذرهای   

محله هنوز بناهای تاریخی و کالبد گذرهای تاریخی مبنی بمر  

اخانه های باریک به همراه سابا  روی آنها و سق وجود کوچه

شمود؛ البتمه در    برای رف  تشنگی افراد در تابستان مشاهده می

ای، مقاله فقط به چند نمونه از گذرهای واق  در ضل  غربمی  

های تاریخی دیگری نیز در ایم،   مسددحکی  اشاره شد. خانه

هما زنمدگی    محله قرار دارند که ساکنان آنها هنوز در ای، خانه

کنند. سماختار   ن محافظت میکنند و با تغییرا  اندکی از آ می

محله بر مرکزیت مسدد حکی  با چهار در اسمتوار اسمت کمه    

سازد و محلمی   های مه  محله را به یکدیگر مرتبط می قسمت

بممرای تدممم  افممراد محلممه در برگممزاری نممماز، عممزاداری،    

خوانی و حتی مراس  احیا است. مسدد حکی  با وجود  روضه

دشمگران هنموز هم     بودن و مکمانی بمرای جمذا گر    تاریخی

شود تا ارتباطما    درهای هر چهار طرف آن باز نگه داشته می

و تعامال  اجتماعی کل محله حفظ شود. ای، محله به علمت  

همای شماخص ماننمد مقبمره حماج آقما کلباسمی،         داشت، مکان

حسینیۀ گرک یراق و خانه بنکدار )حسینیه بنکدار( و مدار  

سط  شهر است. بمه   علمیۀ مه  همچنان محل تدم  افراد از

های بازار، مدار  علمیه، مساجد شاخص،  علت وجود راسته

ها و حسینیه در کنار یکمدیگر در یمک محلمه، تعمامال       تکیه

کمه    اجتماعی و سبک زندگی خاصی در ای، محله نمود یافته

اکنون نیز تا حدودی برای ساکنان قدیمی آن پابرجا اسمت.   ه 

، پمژوهش سمعی در شناسمایی    شده، ایم  با توجه به موارد بیان

بافت تاریخی یکی از محال  اصفهان داشته است که به دلیل 

ساختار کالبدی خاص خود باعث سرزندگی و پویایی سمکنۀ  

آن از لحاظ تعامال  اجتمماعی، اقتصمادی و ممذهبی شمده و     

 های شاخص در شهر اصفهان است. هنوز ه  یکی از محله



 بستۀپرسشی)آزاد(

درخصوص سماختار اجتمماعی و کالبمدی    سؤاال   -الف

 ای که خانه تاریخی در آن واق  شده است. محله

 شهر  محله: -1 -الف

خانه تماریخی .................. در کمدام یمک از محمال       -1

قدی  شهر اصفهان واق  شده اسمت  شمهر  محلمه در میمان     

محال  دیگر شهر چگونمه بموده اسمت  )بما ذکمر جزهیما        

تسمیۀ محلمه در میمان ممردم چمه      و وجه توصیف کنید( لقز

بوده است  عناصر شاخص محله از لحاظ منزلمت اجتمماعی   

بمودن همر یمک را     شامل چه مواردی اسمت  علمت شماخص   

 تفصیل شر  دهید. به

 های محله دسترسی -2 -الف

های محلمه و راههمای ارتبماطی آن بما دیگمر       دسترسی-2

ده اسمت  آیما   ها با توجه به ساختار اجتماعی چگونه بو محله

ها بمر تعمامال  اجتمماعی سماکنان محلمه تمأثیر        ای، دسترسی

شایانی داشته است  لطفماً بما جزهیما ، میمزان ایم، تمأثیر را       

 تشری  کنید.

 های محله فعالیت -3 -الف

همای مهم     با توجه به منزلت ساکنان محله چه فعالیت -3

 داده است  و شاخصی در ای، محله ر  می

)فعالیت اقتصادی( مه  و شاخصی بما در  چه مشاغل  -4

نظر گرفت، منزلت اجتماعی صماحبان مشماغل در ایم، محلمه     

 تفصیل توضی  دهید. وجود داشته است  به

های مه  مذهبی با اهمیت مانند برگزاری نماز  فعالیت -5

هما و در چمه زممانی     خوانی و ... در چه مکان جماعت، روضه

بما توجمه بمه تعمامال       هما  داده است  آیا ایم، مکمان   ر  می

 های شاخص بودند  اجتماعی جزو مکان

ها در سط  محله  های اجتماعی مانند دورهمی فعالیت -6

همایی و در   با توجه به ساختار اجتماعی ساکنان در چه مکمان 

خصوصمی   همای بمه   افتاده است  آیا مکمان  چه زمانی اتفاق می

 برای ای، منظور اختصاص داده بودند 

 های مه  محله شاخص -4 -الف

امنیت محله با چه عناصر کالبدی و غیر کالبدی تأمی،  -7

شده است  آیا میزان امنیت در محله بما منزلمت اجتمماعی     می
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 ساکنان در ارتبا  بوده است 

اند  مرتبه  های مه  فرهنگی در محله چه بوده شاخصه-8

اجتماعی و فرهنگی ساکنان محله از لحاظ سماختار اجتمماعی   

 ه است چگونه بود

امکانا  محله شامل چه مواردی بوده و آیا با تعامال  -9

 اجتماعی ساکنان در ارتبا  بوده است 

دسترسمی سمماکنان محلممه بمه فضممای سممبز و عناصممر   -10

تفریحی در چه حد بوده و آیا با تعمامال  اجتمماعی سماکنان    

 در ارتبا  بوده است 

وفصمل مسماهل و مشمکال  )اممور قضمایی( در       حل-11

 اند  داده چگونه بوده است و چه اشخاصی اندام میمحله 

 

سؤاالتدرخصوصساختاراجتماعیوکالبددی-ب

هایخانهتاریخیهاوهمسایگیجواریهم

 ها در واحد همسایگی   دسترسی -1-ا

نحوۀ دسترسی به محدودۀ خانمه تماریخی در سمط     -12

محله دارای چه سماختارهایی مطمابق بما تعمامال  اجتمماعی      

 ان بوده است  )کوچه، میدانچه، کوچه فرعی، سیبه و ...(ساکن

خصوصمی خانمه    مراتز ورود به عرصمه نیممه   سلسله-13

تاریخی در چه عناصری نمود پیمدا کمرده اسمت  )در سمیبه،     

 سیبه، سابا  و ...(

خصوصمی بیمرون    کنندۀ عرصۀ نیمه عناصر مه  مرتبط-14

در  خانه با عرصۀ خصوصی درون خانه )تشمکیال  ورودی( 

انمد  )ماننمد سمکوها، در     ارتبا  با ساختار اجتماعی چه بموده 

هشمتی ورودی،   همراه با کلون و تزیینما ، جلوخمان یما نمی     

 هشتی، داالن و ...(

 همسایگی خانه تاریخی -2-ا

ها یا امماک، شاخصمی در همسمایگی خانمه      چه خانه -15

ای، اند و ارتبا  آن با تعامال  اجتماعی ساکنان  تاریخی بوده

همای تماریخی در    ها را شر  دهید  )مشاغل مالکان خانه خانه

 اند  همسایگی خانه مورد بحث چه بوده

 های اجتماعی در سط  همسایگی فعالیت -3-ا

همما و تعممامال  اجتممماعی در میممان   سممط  فعالیممت-16

همای تماریخی    ها با توجه به منزلمت مالکمان خانمه    همسایگی

 چگونه بوده است 

همای   هما بمرای فعالیمت    پذیر همسایگی فضای اجتماع-17

شاخص یا جمعی یا تعامال  اجتماعی بما توجمه بمه منزلمت     

هما در   اجتماعی آنان در چه مکانی بوده است  و ای، فعالیمت 

 شده است  هایی اندام می چه زمان

هممای مهمم  خانممه در سممط  همسممایگی  شمماخص -4-ا

، های کالبدی، اقلیمی، فرهنگی، مذهبی، زیباشناختی )شاخص

 روانشناختی و ...(

ای در  خانه تاریخی دارای چه عناصمر کالبمدی ویمژه   -18

دهنمدۀ   سط  همسایگی بموده اسمت  آیما ایم، عناصمر نشمان      

 ساختار اجتماعی ساکنان خانه بوده است 

چه راهکارهایی برای تعدیل شمرایط اقلیممی ماننمد     -19

هما و   دمای هوا و تابش شدید نور خورشمید در سمط  محلمه   

اتخاذ شده بوده است  ای، عوامل و راهکارها در چه  ها کوچه

همایی بیشمتر نمایمان شمده بمود  آیما ارتبما  واضم  و          مکان

 معناداری با تعامال  اجتماعی ساکنان داشته است 

حری  خصوصمی و امنیمت خانمه تماریخی در سمط       -20

همسممایگی بمما توجممه بممه منزلممت اجتممماعی سمماکنان در چممه 

  )کوچمه پرمر پمیچ و خم ، در     عناصری نمود پیدا کرده اسمت 

 بزرگ سیبه، سیبه، سابا  و ...(

اعتقادا  مذهبی چگونه در واحد همسمایگی نممود    -21

پیدا کرده است  و با استفاده از چمه عناصمر کالبمدی نمایمان     

شده اسمت  آیما ایم، عناصمر ارتبما  معنماداری بما سماختار         

اجتماعی ساکنان خانمه تماریخی در سمط  همسمایگی داشمته      

 )حری ، سقاخانه، نبودن بازشو و...(   است 

سمماختار اجتممماعی سمماکنان خانممه تمماریخی در چممه   -22

عناصر بیرونی مانند تزیینا  و کیفیت سماخت نممود بیرونمی    

شده  داشته است  تزیینا  مختلف را نام ببرید و مکان استفاده
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و میمزان اسممتفاده از عناصممر تزیینمی را شممر  دهیممد  جممنس   

 را نیز شر  دهید شده  مصال  استفاده

همای محلمه کمه آسمایش و      های موجود در بدنه فرم -23

راحتی را برای نیازهمای موقمت سماکنان و رهگمذران ایدماد      

انمد    هایی قرار داشته کردند، به چه صور  و در چه مکان می

گیری و جانمایی ایم، عناصمر کالبمدی، ارتبماطی بما       آیا شکل

 تعامال  اجتماعی ساکنان داشته است 

 

سؤاالتدرخصدوصتعدامالتاجتمداعیخانده-ج

 تاریخی

 تشکیال  ورودی  -1-ج

مراتبی برای ورود به  فضای ورودی دارای چه سلسله-24

خانه تاریخی است  آیا ای، فضاها و تعمدد آنهما از تعمامال     

 اجتماعی ساکنان خانه تأثیر گرفته است 

 فضاهای شاخص خانه تاریخی  -2-ج

طه بوده و دارای چند اشکوا خانه تاریخی چند حیا-25

ای با تعامال  اجتماعی سماکنان   است  و ای، مسئله چه رابطه

 داشته است 

خانه تاریخی متأثر از مکنت ساکنان خانه دارای چمه  -26

دهنمدۀ   فضاهای شاخص و معناداری بوده است  چگونه نشان

نشمی، و   اند  )مانند حوضخانه، شاه روابط اجتماعی مالک بوده

)... 

 های اجتماعی در خانه تاریخی فعالیت -3-ج

چه فضاهایی در ورودی خانمه تماریخی و در داخمل    -27

خانه در ایداد تعامال  اجتماعی بی، درون و بیرون خانمه بما   

توجه به مکنمت و تعمامال  اجتمماعی صماحز خانمه ممؤثر       

اند  ای، فضاها مربو  به ارتبا  با چمه نموع اشمخاص و     بوده

 اند  گروههایی بوده

هممای مهمم  کالبممدی، اقلیمممی، فرهنگممی،  شمماخص -4-ج

 مذهبی، تفریحی و ... خانه تاریخی

 های مه  اقلیمی شاخص -1-4-ج

فضاهای شاخص اقلیمی و مالحظا  خاص اقلیمی - 28

در خانه تاریخی با توجه به ساختار اجتمماعی صماحز خانمه    

اند  )حوضخانه، بمادگیر، فضمای سمبز، حموض آا،      چه بوده

 سرداا و ...(

 تزیینا  شاخص -2-4-ج

های اندرونی، بیرونمی   چه تفاوتی میان طراحی جداره-29

خانۀ تاریخی با توجه به تعامال  اجتمماعی سماکنان    و خلو 

 وجود داشته است 

هممای مهمم  پاسممخگویی بممه نیازهممای   شمماخص -3-4-ج

 کالبدی

عنموان نشمانه    همای خاصمی بمه    چه عناصر و مشخصه-30

فضماها از یکمدیگر در ارتبما  بما     برای خوانایی و تشمخیص  

 اند  تعامال  اجتماعی وجود داشته

چه فضاهایی برای پاسخگویی نیازهای کالبدی ماننمد  -31

گاه و سکو در حیما  در خانمه تماریخی تحمت تمأثیر       نشیم،

 اند  تعامال  اجتماعی در نظر گرفته شده

چه تغییرا  کالبدی در ارتبا  با تعامال  اجتمماعی   -32

 اده شده است ساکنان د

 های مه  خدماتی شاخص -4-4-ج

فضاهای خدماتی خانه را نام ببرید و ارتبا  آن را با  -33

تعممامال  اجتممماعی سمماکنان و میممزان مممراودا  و تعممامال  

 خانه توضی  دهید  اجتماعی صاحز

سیسممت  آبرسممانی در خانممه تمماریخی بمما توجممه بممه   -34

خاصمی بموده   تعامال  اجتماعی ساکنان شامل چه تشکیال  

 هایی قرار داشته است  است  و در چه مکان



مراجع

(، 1368اإلصفهانی، محمد مهمدی بم، محممد رضما )     -

، به تصحی  منوچهر ستوده. صف جهان فی تعریف االصفهانن

 نشر امیرکبیر، تهران.

 همای  خانمه » ،(1397)وحیمد   کلیایی، آزاده؛ آقالطیفی، -
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. «زیسمت  فرهنمگ  دریچمه  از کالبمد  خوانش سنندج، تاریخی

 .  131-111 ،(80) 28 ،نشریه صفه

آنچه تاریخ شمفاهی را  » ،(1400معصومه ) ،نیا پژوهش -

 همای  پمژوهش  ۀدو فصلنام «.یسازد الِساندرو پررتل متفاو  می

 .12-1(، 1) 13، تاریخ شفاهی

حمید ، سفرنامه تاورنیه (،1398) تاورنیه، ژان باتیست -

 .تهران، نیلوفرانتشارا   ارباا شیرانی.

 (،1342) حسممی، بمم، محمممد ابممراهی     تحویلممدار، -

 اصمناف  آمار و انسانی و طبیعی جغرافیای: اصفهان جغرافیای
 تهران، تهران. دانشگاه. ستوده منوچهر به تصحی . شهر

 تماریخ  (،1378) خمان  حسم،  میمرزا  انصاری، جابری -
 انتشمارا   . موسسمه بمه تصمحی  جمشمید مظماهری     .اصفهان

 .اصفهان مشعل

 احصمماهیه (،1393میرسممیدعلی ) اصممفهانی، جنمماا -

 تفریحمی  و فرهنگمی  سمازمان  .اصمفهان  محمال   و هما  خانمه 

 شهرداری، اصفهان.

اصممفهان؛ از انقممالا (. 1386رجممایی، عبدالمهممدی ) -

اصممفهان:  مشممروطه تمما جنممگ جهممانی اول )گزیممده جرایممد(.

 دانشگاه اصفهان.

 تممماریخ در محمممال » (،1394منممموچهر ) سمممتوده، -

 گردشممگری ملممی همممایش «.اصممفهان محلممی هممای نگمماری

 سمازمان : اصمفهان  شهری. هویت ارتقای و اصفهان یها محله

 .169-159 اصفهان. شهرداری تفریحی فرهنگی

. یغممایی  اقبمال  ،شاردن سفرنامه ،(1375) ژان شاردن، -

 انتشارا  تو ، تهران.

. دانشمگاه  جغرافیای اصفهان(، 1381شفقی، سیرو  ) -

 اصفهان، اصفهان.

شناسی تولید محتوا بما    آسیز» ،(1400راضیه ) ،فرشید -

 ۀدو فصممملنام «.رویکمممرد تممماریخ شمممفاهی: مطالعمممۀ دلفمممی

 .23-13(، 1) 13، یتاریخ شفاه های پژوهش

اطلمس کمالن شمهر    (، 1394نمژاد، ابوالقاسم  )   گلستان -

ریزی، پمژوهش و فنماوری اطالعما      . معاونت برنامهاصفهان

 شهرداری اصفهان، اصفهان.

 در المفمماخر بیممان (،1368الممدی، ) مصممل  ی،مهممدو -
:  اصمفهان  .بیمدآبادی  شمفتی  االسالم حده محمدباقر احواال 

 . مسدد سید اصفهان  کتابخانه

. قبالمه کمارگزاری اصمفهان   (، 1391نوراهی، مرتضمی )  -

 سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان، اصفهان.

 .طمرا  دیموان  مقدممه  (،1342المدی، )  جالل همایی، -

 .فروغی تهران: انتشارا 

 تماریخی  شمهر  بما  آشمنایی  (،1373اهلل ) لطمف  هنرفر، -

 ها، اصفهان. انتشارا  گل .اصفهان



هامصاحبه

(، فاطمه میسممی، آزاد،  1390ابوطالبی اصفهانی، حسی، )

 سال، خانه تاریخی ابوطالبی اصفهانی. 90

(، فاطمه میسممی، مهنمد ،   1398) محمدجواد اسالمیان،

 .اسالمیان تاریخی خانهسال،  71

 76دار،  (، فاطمممه میسمممی، خانممه1399آصممال ، اسمممت )

 شخصی. سال، خانه

سمال،   66دار،  (، فاطمه میسمی، خانه1400) عفت آصال ،

 .آصال  در با  قلندرها تاریخی خانه

(، فاطمممه میسمممی، مهنممد  1399آصممال ، محمدرضمما )

 درها. سال، خانه تاریخی آصال  در با  قلن 61کامپیوتر، 

 68دار،  (، فاطممه میسمممی، خانممه 1399آصمال ، نصممر  ) 

 شخصی. سال، خانه

سمال،   61(، فاطممه میسممی، آزاد،   1398بنکدار، فرهماد ) 

 خانه تاریخی بنکدار.

(، فاطمممه میسمممی، تمماجر 1398) غالمحسممی، جممابرزاده،

 .کلباسی تاریخی سال، خانه 72 کفش،

 78آزاد، (، فاطممه میسممی،   1398حکی  داوود، حسمی، ) 

 اکبر )خانه تاریخی مشایخ(. سال، مغازه کنار مسدد علی
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 78(، فاطممه میسممی، آزاد،   1398حکی  داوود، مرتضی )

 اکبر )خانه تاریخی مشایخ(. سال، مغازه کنار مسدد علی

سمال،   75دار،  (، فاطمه میسمی، خانه1399سالمی، مهی، )

 االسالم. های خانه شیخ یکی از حیا 

(، فاطمممه میسمممی، مالممک کارگمماه 1399سممتاری، رضمما )

 سال، خانه تاریخی ستاری. 70سازی،  کبریت

(، فاطمه میسمی، کارمنمد سمازمان   1398شاکری، مهدی )

 غفوری. -سال، خانه تاریخی شاکری  51میرا  فرهنگی، 

سممال،  45(، فاطمممه میسمممی، آزاد، 1399کتممابی، حسمم، )

 خانه تاریخی کتابی.

 65دار،  فاطممه میسممی، خانمه    (،1399پور، منیمژه )  مالکی

 سال، خانه تاریخی میثمی در دارالشفا.

سال،  81(، فاطمه میسمی، آزاد، 1399مغاره عابد، حس، )

 االسالم. خانۀ شیخ روی هشتی مغازه روبه

سمال،   73دار،  (، فاطمه میسمی، خانمه 1398میثمی، اختر )

 خانه تاریخی میثمی. 

 71 ی، بازنشسمته، (، فاطمه میسمم 1397) اسماعیل میثمی،

 .میثمی تاریخی خانه سال،

سمال،   62دار،  (، فاطمه میسمی، خانمه 1397میثمی، اکرم )

 خانه تاریخی میثمی در دارالشفا.

 سمال،  74 (، فاطممه میسممی، دبیمر،   1397) جعفر میثمی،

 .میثمی تاریخی خانه

(، فاطمه میسممی، دکتمرای عممران،    1397میثمی، حسی، )

 میثمی. تاریخی سال، خانه 44

سمال،   65دار،  (، فاطمه میسمی، خانمه 1397میثمی، زهرا )

 خانه تاریخی میثمی در دارالشفا.

 46(، فاطمه میسمی، دکتر داروساز، 1397میثمی، عبا  )

 میثمی. تاریخی سال، خانه

سال، خانه  50(، فاطمه میسمی، آزاد، 1397میثمی، علی )

 شخصی.

سال،  65دار،  نه(، فاطمه میسمی، خا1397میثمی، منصور )

 خانه تاریخی میثمی در دارالشفا.

 76(، فاطممه میسممی، خانمه دار،    1399نوربخش، زهمرا ) 

 االسالم. های خانۀ شیخ سال، یکی از حیا 
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