ﺧﺎﻧﻪ ﻛﺪﺧﺪاﯾ اﺻﻔﻬﺎن
ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎرﯾﺨ ﻛﺪﺧﺪاﺋ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮداری اﺻﻔﻬﺎن اﺣﯿﺎء و ﻛﺎرﺑﺮی ﺟﺪﯾﺪی ﯾﺎﻓﺖ« ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎرﯾﺨ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﻛﺪﺧﺪاﺋ ﺑﻨﺎی ارزﺷﻤﻨﺪ
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دوره ﻗﺎﺟﺎر اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺧﯿﺎﺑﺎن اﺑﻦ ﺳﯿﻨﺎ در ﻣﺤﻠﻪ ﭘﺎدرﺧﺖ  ،ﻛﻮﭼﻪ ﻛﺪﺧﺪا و در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﻣﺤﻮر ﺗﺎرﯾﺨ ،ﻓﺮﻫﻨ،
ﮔﺮدﺷﺮی دردﺷﺖ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺒﻚ ﻣﻌﻤﺎری دوره ﻗﺎﺟﺎر ﺑﺎ ﺷﺎه ﻧﺸﯿﻦ ﻫﺎ  ،ارﺳ ﻫﺎ و ﺳﻪ دری ﻫﺎ
ﻃﺮاﺣ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﮔﭽﺒﺮی ،ﻣﻘﺮﻧﺲ و ﻧﻘﺎﺷ ﻣﺰﯾﻦ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﻨﺎی ﻗﺪﯾﻤ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن و ﻋﺪم ﻣﺮاﻗﺒﺖ
ﻫﺎی ﻻزم ﮔﺮد وﯾﺮاﻧ ﺑﺮ آن ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮداری ﺧﺮﯾﺪاری ﮔﺮدﯾﺪ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻮﺳﺎزی و ﺑﻬﺴﺎزی ﺷﻬﺮداری اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺎ
اﻋﺘﺒﺎری ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  2/000/000/00رﯾﺎل ﻣﺮﻣﺖ آن را ﻋﻬﺪه دار ﺷﺪ .ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن  1600ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و در ﻣﺠﻤﻮع ﺷﺎﻣﻞ ﯾﻚ
ورودی اﺻﻠ در ﺣﯿﺎط  14 ،ﻓﻀﺎی اﺻﻠ و ﺗﻌﺪادی ﻓﻀﺎی ﻓﺮﻋ از ﻗﺒﯿﻞ راﻫﺮوﻫﺎ  ،ﭘﻠﻪ ﻫﺎ و ﭘﺴﺘﻮﻫﺎ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ
ﺳﺒﻚ ﻣﻌﻤﺎری اﯾﺮاﻧ و ﺑﺮ اﺳﺎس دﯾﻮار ﺑﺎرﺑﺮ ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻃﺎﻗﻬﺎ و ﺳﻘﻔﻬﺎ ﺑﺎ ﻗﻮﺳﻬﺎی ﭘﻨﺞ و ﻫﻔﺖ ﭘﻮﺷﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺷﺎه ﻧﺸﯿﻦ ﺑﻨﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﺮﻧﺲ ﻫﺎ و رﻧ آﻣﯿﺰی ﻃﻼﯾ و ﻓﯿﺮوزه ای زﯾﺒﺎﯾ ﺧﺎﺻ را ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .اﻛﺜﺮ اﻃﺎﻗﻬﺎ دارای ﺷﻮﻣﯿﻨﻪ
ﻫﺎﯾ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﮔﭽﺒﺮی ﺗﺰﺋﯿﻦ ﺷﺪه اﻧﺪ اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﻮﻣﯿﻨﻪ ﺷﺎه ﻧﺸﯿﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻟﻮان ﺳﺒﺰ و ﻗﺮﻣﺰ در زﻣﯿﻨﻪ ای ﻛﺮﻣ رﻧ ﺑﻪ آن
ﺟﻠﻮه ﻣ ﺑﺨﺸﺪ .ﻣﺎﺑﻘ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﺮﻛﺪام دارای ﮔﭽﺒﺮﯾﻬﺎ و ﻣﻘﺮﻧﺴﻬﺎی ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺳﻪ ﺟﺒﻬﻪ از ﺣﯿﺎط اﯾﻦ ﺑﻨﺎ
دارای ﺗﺰﺋﯿﻨﺎت و ﻓﻘﻂ ﺟﺒﻬﻪ ﺟﻨﻮﺑ ﻓﺎﻗﺪ ﺗﺰﺋﯿﻨﺎت ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎﻟ در ﻧﻤﺎ ﺳﻪ ارﺳ ﺑﺰرگ و دو درب ورودی ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻣﯿﺸﻮد ﻛﻪ ارﺳ ﻣﯿﺎﻧ از ﺑﻘﯿﻪ دارای ﻋﺮض ﺑﯿﺸﺘﺮی اﺳﺖ .ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺮﻗ و ﻏﺮﺑ اﯾﻦ ﺑﻨﺎ از ﻟﺤﺎظ ﺗﺮﻛﯿﺐ ﺑﻨﺪی و ﺗﺰﺋﯿﻨﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ
ﺑﻮده و ﻓﻘﻂ ﺗﻔﺎوﺗ ﻧﺎﭼﯿﺰ در ﺗﻘﺴﯿﻤﺎت ﯾ از ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی ورودی ﻧﻤﺎی ﻏﺮﺑ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣ ﺧﻮرد ﻛﻪ ﭘﻨﺠﺮه اﺗﺎق ﺳﻪ دری آن دارای
ﺗﺰﺋﯿﻨﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ  .در اﯾﻦ دو ﻧﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﻓﻀﺎی اﺻﻠ ﻣﯿﺎﻧ ﺑﺎ ﭘﻨﺠﺮه ای ﺑﺰرگ در وﺳﻂ  ،دو درب ﻛﻮﭼﻚ در دو ﻃﺮف آن و
دو ﻓﻀﺎ ﺑﺎ ﺳﻪ دری ﻫﺎﯾ زﯾﺒﺎ در ﻃﺮﻓﯿﻦ آن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯿﺸﻮد .در ﻫﺮ ﺳﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻘﺮﻧﺴﻬﺎی ﮔﭽ در ﺑﺎﻻی درﺑﻬﺎی ورودی ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾ
ﻣ ﻛﻨﺪ .ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻮﺳﺎزی و ﺑﻬﺴﺎزی ﺷﻬﺮداری اﺻﻔﻬﺎن از ﺗﺎرﯾﺦ 82/2/31ﻣﺮﻣﺖ و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫ ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎرﯾﺨ ﻛﺪﺧﺪاﯾ را آﻏﺎز
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﻋﻤﻠﯿﺎت اﺟﺮاﯾ در  83/9/1ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ و اﯾﻦ ﻣﺎن زﯾﺒﺎ و ﻗﺪﯾﻤ ﭘﺲ از اﺣﯿﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻛﺎرﺑﺮی ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﻧﻘﺸ ﺟﺪﯾﺪ
)ﻛﺎرﺑﺮی اداری‐ ﻣﺤﻞ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻮﺳﺎزی و ﺑﻬﺴﺎزی ( از زوال و ﻧﺎﺑﻮدی ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺖ.

