عصارخانه ها و كاركرد اجتماعي آنها
جﻼلي١

آزاده
بنفشه عباسي٢

ﻣﻄاﻟﻌه ﻣوردي عصارخانه فرخشهر

چكيده:
انسان در طول تاريخ همواره براي زندگي كردن ،خﻼقيت خويش را به خرج داده و ســازه هــايي
آفريده است كه او را در حل مشكﻼت ياري مي كرده است .آثار به جا مانده از حيــات اجتمــاعي
در نقاط مختلف ايران ،نشان از تاريخي پويا و مردمان سختكوش اين مرز و بوم داشــته اســت .از
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مهمترين بناهايي كه نقشي اقتصــادي -صــنعتي در زمــاني نچنــدان دور داشــته عصــارخانه هــا
)كارخانه هاي روغن گيري( مي باشند .كارخانه هايي پيشرفته ،كوچك بــا ســاختارهاي پيچيــده
كه مويد ويژگي هاي اقتصادي ـكشاورزي و صــنعتي بــوده و از طرفــي داراي ســاختار معمــاري
جالب و در خور توجه بوده اند ،غالب بناها امروزه به جهت اينكه كاربري خود را دست داده انــد،
متروك شده و در حال ويراني و فراموشي مي باشند و امروزه مي توان با حفظ و احيــاء اينگونــه
بناها هويت هاي فرهنگي -محلي را حفظ نمود و نيز در جذب گردشگر كوشش نمود.
عصارخانه صالحي در شهر فرخشهر از توابع شهركرد مركز استان چهارمحال و بختيــاري ،نمونــه
اي است كه علي رغم منسوخ شدن شيوه هاي قديمي روغن گيري ،در همــان شــكل و فضــا بــا
وسايل برقي و جديد به انجام عمل و روغن گيري مي پردازد ،بنايي كه هم به جهــت معمــاري و
هم به جهت موقعيت جغرافيايي و قابل توجه است .از آنجا كــه چنــين موضــوعاتي كمتــر مــورد
توجه بوده است ،بخشي از اين تحقيق با بررسي ميداني صورت گرفتــه اســت .ارزيــابي و تحليــل
عصارخانه ها و مخصوصا عصارخانه فرخشهر ،مــي توانــد بخشــهايي از تــاريخ اجتمــاعي و حتــي
اقتصادي ايران را روشن سازد.
واژگان كليدي :عصارخانه ،معماري و بنا ،تاريخ اجتماعي ،فرخشهر شهركرد

 . ١فارغ التحصيل كارشناسي ارشد تاريخ واحد محﻼت
 . ٢فارغ التحصيل كارشناسي ارشد تاريخ واحد محﻼت و مدرس دانشگاه آزاد

انسان در جهت تأمين نيازهاي خود از آنچه در پيرامونش نيازمند استفاده از ابزار است و
صنعت ابزاري بود تا انسان بتواند جهت برآورده كردن نيازهاي خود از آن استفاده نمايــد
به مرور زمان ،دستاوردهاي صنعتي آدمي پخته تر شد و گاهي هنر و صــنعت چنــان در
هم مي آميزد كه آثاري بس بديع را خلق مي نمايد.
در اين ميان ايران كشوري است با پيشينه صنعتي و مهندسي پربار ،كــه بــا نبــوغ ذاتــي
خود همواره سهمي گران در هنر و صنعت تاريخ داشته انــد؛ از بــارزترين آثــاري كــه در
گوشه و كنار اين مرزو بوم از گذشته برايمــان بــه يادگــار مانــده :آســياب هــا ،آســبادها،
عصارخانه ها ،بندها ،خانه هاي صخره اي و دست كنده ها كه چــون شـاهداني خــاموش
خبر از نبوغ سازندگان و رونق بازار خود در زماني نچندان دور دارند.
با افزايش جمعيت در جوامع انساني ،آدمي دست به توليد انبوه زده و بــه طبــع نيــاز بــه
مكانها و فضاهاي معماري براي تمركز فن آوريهــاي صــنعتي جهــت تــأمين مايحتــاج
عموم مردم نيز احساس شد .مكانهايي كه امروزه بخشي از ميراث نيكان ما هستند ،ايــن
بناها نه كاربرد مسكوني داشته و نه حكومتي و مذهبي ،بلكه نقــش مهمــي در اقتصــاد و
معيشت مردم داشته و در عين حال معرف ظرفيت ها و منابع طبيعي اطراف خود بودند
و به نوعي جزء بناهاي عام المنفعه محسوب مي شده اند.
از مهمت ـرين بناهــايي كــه نقشــي اقتصــادي -صــنعتي در زمــاني نچنــدان دور داشــته
عصارخانه ها )كارخانه هاي روغن گيري( مي باشند .كارخانه هايي پيشرفته ،كوچــك بــا
ساختارهاي پيچيــده كــه مويــد ويژگــي هــاي اقتصــادي ـكشاورزي و صــنعتي منطقــه
چهارمحال بوده اند و از طرفي داراي ساختار معماري جالب و در خــور توجــه بــوده انــد،
غالب بناها امروزه به جهت اينكه كاربري خود را دست داده اند ،متروك شده و در حــال
ويراني و فراموشي مي باشند و امروزه مي توان با حفظ و احياء اينگونه بناها هويت هــاي
فرهنگي -محلي را حفظ نمود و نيز در جذب گردشگر كوشش نمود.
عصارخانه صالحي در شهر فرخشهر از توابع شهركرد مركز استان چهارمحال و بختيــاري،
نمونه اي است كه علي رغم منسوخ شدن شيوه هــاي قــديمي روغــن گيــري ،در همــان
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شكل و فضا با وسايل برقي و جديد به انجام عمل و روغن گيري مي پــردازد ،بنــايي كــه
هم به جهت معماري و هم به جهت موقعيت جغرافيايي و قابل توجه است.
استان چهارمحال وبختياري با مركزيت شهركرد از شرق بــه اســتان اصــفهان ازغــرب بــه
استان خوزستان از شمال به استان لرستان و ازجنوب به اســتان كهكيلويــه و بويراحمــد
محدود مي باشد .فرخشهر از توابع شهركرد ،مي باشد كه به آن پيوسته بــوده و در ١٢
كيلومتري مركز آن قرار دارد .فرخشهر تقريباً مستطيل بوده و در منطقه اي كوهســتاني
واقع شده و در عرض جغرافيايي  ٣٢درجه و ١٦دقيقه و طول جغرافيايي  ٥٠درجه و٥٩
دقيقه )تقريبا"  ٥١درجه( قرار دارد.
اين شهر از شمال ،جنوب و شرق محدود به كوههاي اطراف خود مي باشد .از سمت
شمال محدود به كوه بابازكي ،برات و قلعه ارك كه در زبان محلي به آن قلعه قارك مي
گويند ،از سمت جنوب به كوه چفت و سه چاه ،از شرق به كوه رخ ،رباط ،برآفتاب،
حاجي ،شاه لوﻻك و پيركوه است.
"سابقه اسكان جمعيت در مكان امروزي فرخشهر به استناد متون و ابنيه تاريخي موجود
به قرن  ٥هجري ميشود و از جمله بناي مسجد جامع تخريب شده شهر ،شاهدي بر اين
مدعا است .از تحوﻻت اين شهر در فاصله چند قرن گذشته اطﻼع چنداني در دست
نيست" .اينشهر به علت موقعيت جغرافيايي مناسب يعني قرار گرفتن بر سر راه
اصفهان -شهركرد ،همراه با تغيير موقعيت سياسي منطقه به فرمانداري كل وسپس به
استان ،رشد و گسترش يافته است.
اولين بار در سياحتنامه ابن بطوطه در سال  ٧٢٥هـ.ق از فرخشهر با نــام كريــوه رخ يــاد
شده است" ) .اميرحسيني١٣٨٥ :؛ (١٧٥
در گذشته به فرخشهر قهوه رخ مگفتند .وجه تسميه هاي متعددي دكر شده  :اعتقادات
محلي بر اين است كه»::قهفرخ به منزله قفاي رخ )رخ نام كوه شرقي و شــمال فرخشــهر
است( وعده اي نيز بر اين عقيده اند :فرخ يكي از پادشاهان پيشدادي يا كياني است كــه
كاخي بنا كرد و كوه اطراف آن را كوه فرخ ناميدند .دسته سوم از اعتقادات محلي بر اين
باورند كه در زمان كيكاووس اين محل به نام پرندهاي كه رخ نام داشــته كــاخي ســاخته
شد و كوه آنرا رخ ناميدند و وقتي در دامنه كوه آبادي ساخته شد آنرا قهفرخ يــا كهفــرخ

ناميدند .باور هاي محلي در آخر گفته اند در دامنه كوه رخ يك قهوه خانه وجــود داشــته
كه به آن قهوه رخ هم ميگفتند.
اما به نظر مي رسد نام شهر از كوه رخ در جبهه شرقي شهر گرفته شده اســت چــرا كــه
اين كوه بلندترين كوه شهر است و همواره افسانه هاي متعددي به آن نسبت مي دهند .
شهرت اين شهر در زماني نه چندان دور مديون صنعت قاليبافي ،جــاجيم بــافي و گلــيم
بافي بوده ،فرخشهر اولين محلي در استان بوده كه قاليبافي در آن معمول شــده امــا بــه
دﻻيلي چون مهاجرت ،اشتغال هنرمندان به ساير امور و هجوم كاﻻهاي صنعتي -تجــاري
به مرور زمان از رونق و شهرت آن كاسته شده است.
در لغت نامه دهخدا :
"عصارخانه جايي است كه در آن عصاران بسيار مي باشند .جاي اجتمــاع عصــاران،جايي
كه در آن عصاري مي كنند.
عصاري  :شكل و عمل عصار ،روغنگيري ،دكاني كه در آن روغن گيرند و فروشند
اسب )گاو( عصاري :اسب يا گاوي كه با چشم بسته دور دستگاه روغنگيري مي گرداننــد
تا آن را به كار اندازند.
چرخ عصاري :دستگاهي است براي روغن كشي ...
عصار :روغنگير ،منسوب به عصر كه روغن كشي از حبوب را مي رساند.
روغنگير كسي كه از بذور مانند كرچك و كنجد و جزء آن روغن گيرد .شيره گير ،روغن
كش.
روان تا به شب ،شب همانجا كه هست
چوگاوي كه عصار چشمش ببست
)سعدي(
كه از كنجدش ريسمان كوته است
سرگاو عصار از آن در ته است
)سعدي(
بزرك :دانهاي است كه از آن روغن مي گيرند و به عربي كتان گوينــد .تخــم كتــان و بــر
تخم خرد و كوچك روغن بزرك و روغن كتان است") .دهخدا١٣٥٢ :؛ ج ع(٢٣٢ ،
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عصارخانه ها )كارخانههاي روغن گيري( ،كارگاه صنعتي بودند كه شكل گيري آنها به
شكل امروزين به دوره صفويه باز مي گردد و اولين نمونه هاي آن درايران به شكل
كنوني در شهر اصفهان بوجود آمده است واز بين عصار خانه هاي متعدد در اين شهر
تنها  ٤عصارخانه )عصارخانه كوي قنديل سازها – عصارخانه جماله -عصارخانه شاهي در
بازار مخلص و عصارخانه پاسنگ دردشت( باقي مانده است كه از بين آنها" عصارخانه
كوي قنديل سازها واقع در محله در دشت از همه قديمي تر است" )بهشتان١٣٥١ :؛ (٦
اما اين صنعت كه نقش مهمي در زندگي روزمره مردم داشته داراي سابقهاي طوﻻني
تري در تاريخ است ،در بين النهرين در زمان آشوريان صنعت عصاري وجود داشته است
همين طور مصريان و يونانيان باستان در هزاران سال پيش از روغن زيتون استفاده
دارويي مي كردند .ايرانيان نيز با اين صنعت از ازمنه قديم آشنا بوده اندگواه آن
كشفيات باستان شناسي در دهانه غﻼمان در سيستان است كه مركز صنعتي
هخامنشيان بوده كه در كنار معبد آن اتاقهايي بوده كه نوعي روغن از دانه هاي روغني
توليد مي شده كه استفاده آئيني و خوراكي داشته است) .فرشاد١٣٦٥:؛ (٢١
روغن هاي بدست آمده چه به صورت گياهي و يا حيواني در پي سوزها و چراغها جهت
روشنائي نيز استفاده مي شده است ،بنابر اعتقادات گذشتگان نور است كه مي تواند ما
را از ظلمت و نحوست تاريكي شب برهانند چنانچه در آموزه هاي دين زرتشت نور و
آتش را وسيله نيرومند مي داند كه از نيكان در تقابل آزار بدخواهان نگهباني مي كند و
موجب سرور و شادماني و نابودي تيرگي ها و بدي ها مي گردد .بر همين اساس بود كه
اين صنعت رونق فروان گرفته و موجب تامين روشنايي و عﻼوه بر آن جهت تقويت
درختان ميوه ،تغذيه دامها ،صابون سازي رنگ آميزي و تهيه روغنهاي خوراكي بوده
است.
تا قبل از آنكه كارخانه هاي عصاري در دوره صفويه شكل امروزي به خود بگيرد ،كارگاه
هاي كوچك تري به نام چوغونگري وجود داشته كه همين كار را صورت مي داده با اين
تفاوت كه در آنها فقط روغن كرچك و بزرك گرفته مي شد و روغن گيري در آن به

وسيله دو سنگ آسيا بود كه سنگ كوچكتر در داخل سوراخ وسط سنگ بزرگتر قرار مي
گرفت و بوسيله گاو يا شتر مي چرخيد ،اين بناها نمي توانستند روغن زيادي توليد كنند
و به سبب نياز به توليد بيشتر بود كه عصارخانهها شكل گرفتند ).پيرنيا١٣٧٤ :؛ (٦٣
روغن در عصارخانه ها از دانه هاي گياهاني مانند خشخاش ،بزرك ،كرچك ،كنجد .
كيكج بدست مي آمد.
فضاي عصار خانه ها عموماً از فضاهاي متعددي مانند آسياهاي عصاري،تيرخانه ،انبار و
شترخان و سنگهاي آسيا تشكيل شده است ،اكثر اين بناها دو طبقه بوده اند كه اولين
بار در شهر اصفهان در دوره صفويه با اين نوع معماري ساخته شدند و بعد از آن در
شهرهاي اطراف اصفهان ،يزد ،چهارمحال و بختياري و كرمان نيز ساخته شدند.
عصارخانه هاي متعددي در گذشته وجود داشته اند ،اما امروزه ويران شده اند و تنها نام
آنها در كتب تاريخي چهارمحال و بختياري ذكر شده از آن جمله مي توان به ٢ :
عصارخانه متعلق به حاج رمضانعلي در نزديكي مسجد جامع ،عصارخانه سادات و تورگلي
در داخل شهر ،عصارخانه شفيعي كه در محله درويشان ،عصارخانه هاي ولدبيگ كه
عﻼوه بر روغن كشي براي خرد كردن حبوبات هم استفاده مي شده است ،امروزه تنها ٢
عصارخانه باقي مانده است .يكي از آنها در هسته تاريخي شهر و جنب مسجد جامع
واقع شده و متعلق به آقاي رضوي مي باشد كه در حال ويراني است به طوريكه طبقه
دوم عصارخانه به طور كامل ويران شده است ،و ديگري كه سالم و پابرجاست ،عصار
خانه است متعلق به آقاي صالحي و به همين نام .همه عصارخانه هاي شهر به جزء
عصارخانه صالحي همه در مركز و محدوده داخل شهر واقع شده بودند) .اميرحسيني:
١٣٨٥؛ (٢٥٣-٢٥٢
دانه هاي روغني كه در عصارخانه هاي فرخشهر ،روغن گيري مي شدند بيشتر بزرك و
كوچك بودند چون اين دانه ها در خاك منطقه به خوبي كشت مي شد ،استفاده اين
گياه بيشتر جهت روشنايي در گذشته بود .به طوريكه به آن روغن چراغ هم مي گفتند و
كشيدن بر روي درهاي چوبي براي جلوگيري از تاب دار شدن آنها مورد استفاده قرار

١٣١

نگاهي بر عصار خانههاي فرخشهر:

مي گرفت و امروزه اين روغن كه بيشتر در كارهاي نقاشي ،رنگ آميزي ،مصرف غذايي
دام و كودهاي گياهي استفاده مي شود.
عصارخانه صاﻟحي فرخشهر:

١٣٢

همانگونه كه در قبل ذكر شد عصار خانه صالحي تنها بنايي است كه با فعاليت گذشته
هنوز در اين شهر پابرجاست و مشغول به فعاليت صنعتي خود مي باشد؛ اين بنا در
مسير جاده اصفهان به شهركرد پشت به كوه قلعه ارك )قلعه قارك( و در دل كوه كنده
شده است ،در كنار بنا قبرستاني واقع شده كه تاريخ بعضي از قبور آن به  ١٢٩٩مي
رسد و نشان مي دهد كه در جايي خارج از محدوده مسكوني در گذشته احداث شده
است ،و در حالي ساخته شد كه پيش از آن عصارخانههاي متعددي در شهرهاي مختلف
استان مانند شهركرد و خود فرخشهر ساخته شده بود كه اكنون اثري از آن ها نيست به
جز يك عصارخانه كه در مركز شهر و جنب مسجد جامع قرار گرفته و متروك ودر حال
ويراني است .بناي عصارخانه صالحي بر خﻼف معماري معمول بيشتر عصارخانه ها كه به
صورت  ٢طبقه بوده اند در يك طبقه ساخته شده و انبارها كه در بيشتر عصار خانه ها
در طبقه دوم قرار دارد در اين عصارخانه در سطح زمين واقع شده است كه اين احتماﻻً
به سبب موقعيت جغرافيايي بنا است كه در داخل كوه واقع گرديده است از جهت ايمني
و استحكام بنا بهتر بوده كه بنا در يك طبقه ساخته شود ،عﻼوه بر آن اين واقع شدن بنا
در دل كوه القاء كننده آن است كه كوه بنا را درآغوش گرفته است.اين ويژگي منحصر
بفرد بگونه اي است كه صخره هاي طبيعي كوهها در قسمت عقب بنا تا ارتفاع  ٢/٥متر
بكار گرفته شود و فضاي معماري در دورن توده اي از سنگ قرار بگيرد و در اطراف بنا
نيز يك قشر مستحكم سنگي ايجاد شده كه مانند حصاري دور تا دور بنا را احاطه كرده
است .چنين بناهاي با كالبد سنگ كوه ها ،بناي است مستحكم كه در طول زمان آسيبي
به آنها وارد نشده است و وجود موقعيت مكاني باعث به شيب دار شدن بنا گرديده است
)تصوير(١به طوريكه در قسمت تيرخانه در قسمت هاي عقب  ٢متر خشت خورده و بقيه
ديوار سنگ است و در جلو  ٧متر خشت خورده و حدود  ٠/٥متر سنگ مي باشد .مصالح
بكار رفته در بنا به جزء قسمت هايي از ديوار ه هاي شرقي،غربي وبيشتر شمالي بنا كه

 ١گودالي است در فضاي تير خانه در كف زمين كه در داخل آن خمره هاي سفالي تعبيه مي شد وروغن دانه ها در
درون آن سرازير مي گرديد.
 ٢استوانه اي چوبي كه كوپي هاي)سبدهاي حصيري( حاوي دانه هاي روغني درداخل آن قرار داده ميشد ودر
گودالي در داخل زمين قرار گرفته بود.

١٣٣

از سنگ است بقيه از خشت ،آجر و چوب ساخته شده است كه چوب براي غلبه بر
نيروهاي كششي در بنا استفاده شده است.
اين بنا به صورت مربع و با ابعاد  ٢٦×٢٦متر در جهت شمالي-جنوبي قرار گرفته است بر
طبق گفته صاحبان كنوني عصارخانه ،چهار بردار به نام هاي" سيد قاسم ،سيد
اسماعيل ،سيد احمد و سيد ابراهيم صالحي" با هم اين عصارخانه را ساختند كه در حال
حاضر  ٢برادر) سيداحمد و سيد ابراهيم( در قيد حيات مي باشند بر اساس كتيبه
موجود در سر درعصارخانه بنا در سال  ١٣٣٣ساخته شده كه ابتدا فضاي آسياها و
تيرخانه وسپس  ٢سال بعد شترخان و انبار احداث گرديد )تصوير  .(2البته در بيشتر
منابع و كتاب هاي تاريخي ،تاريخ  ١٣١١را براي بنا ذكر شده ،اين تاريخ مربوط به
زماني است كه سنگ هاي آسياي عصارخانه از عصارخانه مير اصفهان خريداري شده و
به اين محل انتقال يافته است  .در حال حاضر عصار خانه صالحي به وسيله فرزندان آنها
اداره مي گردد .ودانه هاي آفتابگردان از اراك و مشهد براي روغن گيري آورده مي شود.
) اميرحسيني١٣٨٥ :؛ (٢٥٤
شكل بنا به صورت مربع است كه هر ضلع آن  ٢٦متر بوده و داراي  ٣ورودي در جبهه
جنوبي است كه مربوط به فضاي آسياها ،تيرخانه ها و شترخان و انبار مي شود .ورودي
اول و سوم  ٣/٥×٢/٤٠متر و به صورت قرينه مي باشند و هر دو از دو لنگه در ،از چوب
چنار با همان شكل درهاي قديمي ساخته شده اند ،اما ورودي وسط ابعاد آن
 ١/٢٠×٢/٢٠متر در سالهاي  ١٣٦٥يا  ١٣٦٦دچار آتش سوزي شده و آسيب جدي ديده
است كف بنا نيز از سنگ بوده كه امروزه جهت سهولت كار و رفت و آمد بعضي قسمت
ها را كاهگل كرده و روي بعضي قسمت ها مانند پاچال خمرهها ١و تيلو ها ٢را پوشانده
اند.

اين بنا داراي فضايي كامﻼً صنعتي بود و فافد تزئينات مي باشد به نوعي سير تحولي
معماري صنعتي ايران را از زمان صفويه تا كنون را نشان مي دهد به طوريكه در ابتدا
براي روغن گيري از تيرهاي عصاري استفاده شده ،پس از حدود سال  ١٣٥٥-١٣٥٠از
دستگاه پرس فلزي و امروز از وسايل برقي در حد يك كارگاه كوچك صنعتي استفاده
مي شود.
فضاهاي ﻣﻌماري عصارخانه صاﻟحي:

١٣٤

فضاي آسياها
اين فضا خود به سه قسمت مجزا تقسيم مي شود  :استراحتگاه ،آسياي شماره ١وآسياي
شماره ،٢اين بنا به گونه اي است كه وقتي از ورودي اول كه در سمت غرب بنا است
وارد مي شويم يك فضاي توقف به صورت چليپا شكل وجود دارد كه در گذشته در
سمت غربي اين فضا كه رو به ديوار بوده يك سكو ،جهت استراحت كارگران وجود
داشته است،كه در حال حاضر برداشته شده وبه جاي آن دفتر كار عصار خانه ايجاد
شده ،سقف اين قسمت با روش  ٤بخشي و به وسيله آجر ساخته شده است كه امروزه به
جاي سكوي استراحت كارگران دفتر عصارخانه ايجاد شده ،از اين قسمت يك ورودي
اندازه  ٢/٣٠×١/٥متر رابه فضايي ديگر كه تيرخانه مي باشد متصل مي كند ،.سپس وارد
فضاي آسياي شماره  ١كه بزرگتر است و شعاع آن  ٤متر است مي شويم اين قسمت
داراي سنگهاي بزرگتر بوده است كه بار بيشتري مي داده اند ،فضايي گرد با پوشش
كلمبو دارد و مصالح آن از آجر است كه در اين فضا تاقچههايي در  ٤طرف فضا قرار
گرفته است ،در وسط فضا در گذشته سنگ آسياي با ارزشي وجود داشته كه امروزه آن
را برداشته و به ديوار تكيه داده اند ،اين سنگاز جنس سنگ هاي كوه ﻻسو ١است كه
در ورودي آسيا به كار مي رفته و داراي حجاريهاي بسيار نفيس و كم نظيري متعلق به
عصارخانه مير در اصفهان و دوره صفويه مي باشد .كه به علت خيابان كشيها و خراب

 ١كوهي نزديكي اردستان در استان اصفهان كه منحصراُ سنگ هاي محكمي دارد و سنگ هاي آسيابهاي شتر،
گچ سايي ،آسياب هاي آبي از اين كوه بوده اند.

غرض نقشي است كز ﻣا بازﻣاند

كه هستي را نمي بينم بقايي

ﻣگر صاحبدﻟي روزي برحمت

كند در حق درويشان دعايي

در يك طرف سنگ نقر شده و در طرف ديگر آن عبارت »عمل فقير محتاج به رحمت
خدا حاجي علي اكبر ولد استاد جونعلي بنا به تاريخ شعر الرمضان المبارك به اتمام
رسيد« نقر گرديده است.
نور اين فضاي تاريك تنها از هورنو سقف تامين مي گردد  ،امروزه اين فضا جهت
دستگاههاي برقي كوچك كه جايگزين سنگ و تيرها شده اند فضاي اصلي محسوب مي
شود و تنها فضايي است كه بين آن و تيرخانه ورودي ندارد.
از اين قسمت بوسيله يك ورودي به ابعاد  ٢/٣٠×٢/٣٠وارد فضاي آسياي دوم مي شويم
كه از قسمت اول كوچكتر است .اين محل امروزه دست نخورده باقي مانده و سنگ هاي
آسيا درجاي خود قرار دارند ،تنها براي سهولت رفت و آمد حدود  ١متر از سنگ زير بن
تراشيده شده است.قطر اين سنگ قبل از تراشيده شدن  ٤/٣٠متر بوده و در حدود ٧٠
سانتيمتر باﻻتر از سطح كف عصارخانه روي ستوني سنگي و روي آن سنگ ديگري با
قطر  ١/٥متر قرار دارد)تصوير.(٣
سقفها مانند فضاي قبلي پوشش كلمبو هستند .در ديوار طاقچه و عﻼوه بر آن يك
نورگير كوچك مربع شكل با فاصله  ٢متري از كف واقع شده است ،يك ورودي ديگر به
ابعاد  ٢/٣٦×١/٢٣فضاي آسياي دوم را به تيرخانه متصل مي كند.
خوشبختانه در آسياي شماره  ٢به جهت كوچك بودن اين فضا دايره اي شكل كه شعاع
آن ٣/٣٥متر است وعﻼرغم اينكه  ١/١٠از سنگ آسياي زيرين بريده شده فقط ١/١١
فضا براي رفت و آمد باقي مانده است و استفاده چنداني از اين فضا نمي گردد بنابرين
شكل سنگ هاي آسيا دست نخورده باقي مانده و مي توان طرز كار آنها را بهتر مجسم
نمود .سنگهاي آسياي در فضاي اول مانند معمول بيشتر آسياهاي عصاري سنگ زيرين
از سنگ رويي كوچكتر است ،اما در دوم سنگ زيرين بزرگتر از سنگ رويي است ،روش

١٣٥

شدن عصارخانه ي مير ،سنگ ها خريداري شده و به اين محل منتقل گرديدند ،قطر
سنگ  ٢متر است و مضامين سنگ بدين شرح است :

كار سنگها در فضاي دوم بهتر قابل بازسازي است ،چرا كه در اين فضا سنگها آسيا
جابجا نگرديده اند ،سنگ زيرين در آسياي شماره  ٢داراي سوراخي كه در وسط آن
است كه يك ميله آهن تعبيه شده است كه به آن ميزان )طبره( مي گويند البته در
بعضي عصارخانه ها اين ميله داخل يك استوانه چوبي قرار گرفته است و در وسط اين
ميله يك ميله استوانهاي كوچك ديگر قرار دارد كه ميزان را به سنگ رويي وصل مي
كند .ب رخﻼف معمولي بعضي عصارخانهها وسط سوراخ سنگ رويي آسيا چوب كله كه
به شتر عصاري وصل مي شود قرار ندارد بلكه يك استوانه عرضي آهني در وسط سوراخ
تعبيه شده كه وسط آن دهانهاي است و ميله آهني را در بر گرفته و سپي چوب كله كه
به شتر عصاري مربوط مي شود به اين ميله استوانهاي متصل مي شود و در داخل آن
تعبيه مي گردد و چوب كله از جنس زبان گنجشك ١است كه به يك شتر نر كه بر روي
آن باري مركب از گوني ،كرباس ٢ ،رشته زنجير و حلقه اي به نام سپك مهار مي شد.
سنگها را در راهرو عصارخانه كه دور ناميده مي شود حركت مي داد و و دانه هاي خام
ساييده مي شوند و بعد از آن آنها را با آب مخلوط كرده و خميري به نام كله درست
مي كردند و بعد از آن كله ها به تيرخانه انتقال داده شوند.
تيرخانه

١٣٦

فضايي است كه در آن خمير دانه هاي روغني )كله( جهت روغن گيري تحت فشار قرار
مي گيرد ،اين فضا مستطيل شكل و با سقفي مسطح از تيرهاي چوبي ساخته شده و از
نظر ارتفاع سقف آن بلند تر از دو فضاي كناري خود مي باشد ،هم چنين در وسط سقف
جايي كه تيرها به سقف محكم شده اند بلندتر است .در انتهاي آن ديوار »اسپر« ،٢قرار
دارد كه تيرهاي روغن گيري در درون ان جاي داده شده اند ،اين ديوار كه امروزه روي
آن را به جهت رطوبت آجر كشيده اند در گذشته همان صخره كوهها بوده كه بدون
 ١زبان گنجشك :درختي است خوش منظر و داراي گلهاي خوشه اي پر رنگ آبي و يا سفيد .بلنديش تا  ٢٠متر
مي سرد و تا دويست سال عمر مي كند ،برگ و گل و چوب و ريشه آن خوشبو است كه به عربي به آن لسان
العصافير مي گويند )عميد ،حسن ،فرهنگ فارسي عميد ،انتشارات ايل ،تهران،١٣٦١ ،ص .(٦٥٥
 ٢ديواري عظيم ،محكم وبسيار بزرگ است كه انتهاي تير بزرگ روغن گيري در آن قرار ميگيرد اين ديوار با
روشهاي فني و دقيق طراحي مي شود بنابر اين وزن دو تير را بدون تزلزل تحمل مي كند.

انبار و اصﻄبل:

فضاي سوم عصارخانه دو اتاق قرينه با طاقهاي كلمبو است كه قسمت جلو ،به صورت
اصطبل همراه با آخور هايي جهت نگهداري شترهاي تعبيه شده است .در پشت آخور نيز
انبار جهت نگهداري دانه ها مورد استفاده قرار مي گرفته است .امروزه هر دو قسمت به

١٣٧

خرابي و تزلزل فشار تيرها را تحمل مي كرده است)تصوير  .(٥تيرها در داخل كوه و از
جنس چوب چنار هستند كه به وسيله يك بست كه غول ناميده مي شود به هم پيوسته
شده اند.
به طور كلي كار روغن گيري در اين فضا در چند مرحله انجام مي شود ،به اين صورت
كه دانه هايي در فضاي آسياي شماره  ١سائيده مي شدو در فضاي آسياي شماره  ٢با
آب مخلوط ميكردند و خميري بدست مي آيد كه آماده روغن گيري بود .اين خمير
داخل ظروف حصيري )سبدهاي حصيري( به نام كوپي)تصوير  (٤كه از ريشه هاي
درختان درست شده بودند مي ريختند و به تيرخانه منتقل مي كردند ،كوپي ها را درون
استوانهاي به نام »تيلوه« قرار ميدادند ،بدنه تيلوه ها در زير زمين با آهك سياه و
خاكستر پوشانده مي شد سپس در مرحله بعد يك تير چويي به نام »كارماله« روي
كوپي ها فشار وارد مي كردند و روش كار در كارماله به اين صورت بود كه سر كارماله
يك قرقره و طنابي قرار داشت و وزنه اي سنگين به قرقره متصل بود كه روي چوب
شاگرده كه روي كوپي ها قرار داشت فشار وارد مي كرد و كارماله بوسيله يك اهرم
چوبي به وسيله نفر باﻻ مي رفت و اين كار از يك صبح تا ظهر انجام مي شد .سپس كار
را به تيرها منتقل مي كردند ،سر تيرها تيز قرقرههايي با دوسو راخ بزرگ قرار داشت و
به جاي طناب سيم به آنها متصل است كه به وسيله اهرم تيرها همراه با وزنه هاي
سنگي به وسيله كارگران با زحمت بسيار ا جهت روغن گيري دانه ها باﻻ مي رفتند در
زير تيرها  ٢گودال به نام پاچال قرار دارد كه درون آنها خمره هايي سفالي تعبيه شده
كه روغني كه بتدريج از دانه ها سرازير مي شد وارد اين پاچالها مي گرديد .تعداد
كوپي  ٣٠عددبود كه در  ٢مرحله در تيلوه قرار داده مي شدند يعني زماني كه بوسيله
كارماله نصف تعداد آنها فشرده شدند ،كوپي هاي بعدي را قرار مي دادند).تصوير (٦

صورت انبار استفاده مي شود .اين قسمت ها از طريق درهايي با ابعاد ٢/٣٠×١/٥٠از
سمت شرق تيرخانه در ارتباط است .سقف فضاي جلوي ورودي ،چهاربخشي و طاقها از
نوع رومي مي باشد .چهار طاقچه در فضاي انبار تعبيه شده كه در كوه كنده شده اند.
شكل قرارگيري قسمت هاي انبار و اصطبل با آسياها قرينه است .با اين تفاوت كه
آسياها از  ٣قسمت ولي انبار اصطبل از  ٢قسمت تشكيل شده است.
نتيجه گيري:

١٣٨

عصارخانه صالحي به عنوان بخشي از ميراث صنعتي گذشته منطقه است كه بر خﻼف
بيشتر عصارخانه هاي همزمان خود كه در مركز شهر و در جريان زندگي تجاري و
اجتماعي مردم مانند عصارخانه هاي اصفهان و شهرهاي اطراف آن و يا عصارخانه هاي
ديگر فرخشهر كه در زمان هاي پيش تر از آن ساخته شده اند قرار ندارد و اين خود
نشانگر شرايط سياسي و اجتماعي و قدرت خوانين در منطقه است كه اراضي منطقه را
در اختيار داشته اند.
از طرفي پژوهشهاي ميداني نشانگر آن است كه سازندگان بنا شاگردان عصارخانههاي
پيشيني بوده اند كه بعدها خود اين عصارخانه ها را احداث مي كرده و امروزه ما مي
توانيم ادعا كنيم كه اين بنا گرچه با الگو برداري از عصارخانه هاي متعدد در نواحي
مختلف اصفهان ساخته شده اما در عين حال يك معماري منحصر به فرد بوده و
تفاوتهايي چه از نظر شكل و فرم و هم از نظر چينش عناصر معماري با ساير عصارخانه
دارد به طوري كه فضاي اين بنا را درون گرا و صنعتي را مي بينيم .موقعيت مكاني بنا و
انديشه معماران آن جهت سازگاري آن با محيط پيرامون خود كه كوهستاني است در
خور ستايش و تقدير است .اين بنا هم به جهت زنده نگاه داشتن روشهاي سنتي-
صنعتي نياكان و هم احياء هويتهاي فرهنگي منطقه مي بايست كاربري مناسب به خود
گيرد شود چرا كه بدون هيچ تكلف و فضاي اضافي تنها جهت پاسخگويي به نيازهاي
مردم بوجود آمده است و امروزه به جهت منسوخ شدن كاربري كذشته ،به اين بنا ها و
نقش پر اهميت آن توجهي نمي شود.

ﻣنابع:

١٣٩

علي اكبر؛ دهخدا (١٣٥٢) ،لغت نامه دهخدا ،جلدع ،تهران :انتشارات دانشگاه تهرانعميد ،حسن (١٣٦١) ،فرهنگ فارسي عميد ،تهران :انتشارات ايل نيكزاد اميرحسيني ،كريم (١٣٥٨) ،شناخت سرزمين چهارمحال ،اصفهان :انتشاراتنشاط
 بهشتيان،عباس) ،شهريور(١٣٥١آثار باستاني گمنام عصارخانه هاي اصفهان ،نشريهماهنامه اداره كل استان اصفهان
فرشاد ،مهدي (١٣٦٥) ،تاريخ مهندسي ايران ،تهران :انتشارات امير كبيرقباديان ،وحيد (١٣٨٥) ،بررسي اقليمي ابنيه سنتي ايران ،تهران :انتشارات دانشگاهتهران
پيرنيا ،محمد كريم(١٣٧٤) ،چفد و تاق ،گردآورنده زهره بزرگمهري ،تهران :سازمانميراث فرهنگي
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