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در دهههــای اخیــر ،سیاسـتهای متعــددی در رویارویــی بــا مســائل بافتهــای تاریخــی ،افزایــش کیفیــت محیطــی ،منزلــت
اجتماعــی و ســرزندگی آنهــا مطــرح و برنامههــای گوناگونــی در ایــن خصــوص بــه اجــرا درآمدهانــد .در یــک نــگاه تحلیلــی-
تاریخــی مراحــل متمایــزی در فرآینــد تکاملــی ایــن سیاس ـتها قابــل تشــخیص هســتند .طــی ســه دهــه اخیــر کشــورهای
توســعهیافته متأثــر از دگرگونیهــای سیاســی ،اقتصــادی و اجتماعــی و همچنیــن در گــذار از اقتصــاد صنعتــی بــه اقتصــاد
خدماتــی ،رویکردهــای مختلفــی در تئــوری و عمــل تجربــه کردهانــد .یکــی از ایــن رویکردهــا بازآفرینــی شــهری پایــدار ،از
طریــق فرهنــگ اســت .پرســش ایــن پژوهــش و هــدف اصلــی مطالعــه نیــز در راســتای تبییــن ایــن رویکــرد نویــن و ابعــاد
و مؤلفههــای آن و معرفــی یــک پــروژه عملــی برمبنــای آن شــکل گرفتــه اســت .روش تحقیــق پژوهــش حاضــر متأثــر از
ماهیــت پرســش پژوهــش بــر مبنــای مطالعــه اســنادی و میدانــی تهیــه و تنظیــم شــده اســت .ایــن مقالــه ضمــن معرفــی
اجمالــی رویکــرد بازآفرینــی فرهنــگ مبنــا ،از نگاهــی نظــری به بازشناســی ابعــاد رهیافــت فرهنگ -مبنــا در بازآفرینی شــهری
پرداختــه و در پایــان یــک نمونــه از پروژههــای مبتنــی بــر ایــن رویکــرد را معرفــی میکنــد .نتایــج حاصــل از پژوهــش بیانگــر
آن هســتند کــه رویکــرد بازآفرینــی مبتنــی بــر فرهنــگ پتانســیل زیــادی در بهبــود وضعیــت و رونــق بافتهــای فرســوده
دارد .زمینــه اجــرای ایــن رویکــرد در بازآفرینــی بافــت تاریخــی فرســوده یــزد نیــز بســیار مهیاســت .کتابخانــه گردشــگر یکــی
از فعالیتهــای مناســب تحقــق بازآفرینــی مبتنــی بــر فرهنــگ اســت.
کلـید واژگان
بازآفرینـی شهری ،کتابخانه گردشـگر ،بازآفرینـی شهری مبـتنـی بر فـرهنگ ،یـزد ،ایران.

 - 1عضو هیئت علمی گروه شهرسازی ،دانشگاه یزد
 - 2عضو هیئت علمی گروه شهرسازی ،دانشگاه یزد

mrafian@yazd.ac.ir
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 -۱بازآفرینـی مبتنـی بر فرهنگ

فرهنــگ و بازنمودهــای فرهنگــی ،همــواره بهعنــوان جزئــی جداییناپذیــر از مناســبات شــهر محســوب شــده و هــر شــهری
و دیــاری بــا فرهنــگ و بارزههــای فرهنگــی مختــص بــه خــود ،شــناخته میشــده اســت .شــرایط شــهری دوران معاصــر
فرهنــگ را بهعنــوان عامــل توســعه مطــرح میکنــد ،یعنــی فرهنــگ برابرنهــاده برجریــان اقتصادمحــور توســعه قرارمیگیــرد.
از دهـهی  1970میــادی ،بســیاری از شــهرهای اروپایــی ،شــاهد نوعــی تجدیــد ســاختار ناخواســته شــدند کــه دالیــل آن را
جابجایــی صنایــع و بهتبــع آن اشــتغال ،مهاجــرت طبقـهی متوســط شــهری بــه حومههــا ،تغییــر الگــوی اشــتغال ،توســعهی
مراکــز خریــد در خــارج از شــهرها و افزایــش مالکیــت و وابســتگی بــه خــودروی شــخصی دانســتهاند ( .)Binns, 2005,1تبعات
چنیــن جریانــی ،بــروز فقــر ،بزهــکاری و بیــکاری در مراکــز شــهری بــود و میتــوان انگیــزهی ظهــور بازآفرینــی شــهری بــا
رویکــرد بکارگیــری عامــل فرهنــگ و «صنایــع خـ ّ
ـاق» را در همیــن واقعیــت جســتجو کــرد ( .)Bianchini, 1993دیــری
ـق دوبــاره در مراکــز شــهری بــه دســت آمــد .شهرســازان ،مدیــران
نپاییــد کــه در برداشـتهای تــازهای کــه از امــر ایجــاد رونـ ِ
شــهری و ســایر دس ـتاندرکاران بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه ســاختن برجهــای اداری و مجتمعهــای تجــاری ،پاســاژها و
فروشــگاهها بهتنهایــی بــرای زندهکــردن مرکــز شــهری کارآمــدی ندارنــد (()Hannigan, 1998لطفــی.)1390 ،در چنیــن
شــرایطی ،تحلیلــی از شــرایط شــهری ،بالقوگیهــای نهفتــه در ســازوکار فرهنگــی شــهرها و ایدههــای جدیــد اقتصــادی
عاملــی شــد تــا بازتعریفــی از امــر توســعه بــرای شــهرها شــکل بگیــرد .در ایــن برداشــت تــازه ،از ایــن واقعیــت کــه شــهرها
بــرای دورههــای طوالنــی ،عرصههــای تولیــد فرهنــگ و بســترهای نوآوریهــای فرهنگــی بودهانــد و ذائقــه هنــری ،ســلیقه

 -۲امکانسـنجـی بکارگیــری بازآفرینـی مبتنــی بر فرهنگ در ایران

رونــد تعریــف فعالیتهــا و کاربریهــا در بافتهــای تاریخــی ایــران معمــو ًال بســیار کنــد و در مــواردی کــه محقــق شــده
اســت بــا نــگاه تکســویه و بـهدوراز ریســک اقتصــادی بــوده اســت .ازایـنرو بیشــتر تغییــر کاربریهــا بــه ســمت ایجــاد مراکز
گردشــگری بیشــتر از نــوع هتــل و رســتوران و کمتــر کارگاههــا و فروشــگاههای صنایعدســتی و کاربریهــای فرهنگــی-
اقتصــادی بــوده اســت و تنهــا در مــواردی معــدود از انگارههــای متنــوع بازآفرینــی مبتنــی بــر فرهنــگ و ایجــاد صنایــع خــاق
ـری وســیع ایــن
بهرهگیــری شــده اســت .از طرفــی شــرایط بــه لحــاظ بینالمللــی و ملــی ،نهــادی و قانونــی بــرای بکارگیـ ِ
رویکــرد وجــود دارد .در ســالهای اخیــر شــهرهای شــیراز ،اصفهــان و تبریــز بــه شــبکه شــهرهای خــاق پیوســتهاند و یــزد
نیــز کاندیــدای شــهر خــاق  2017گردیــده اســت؛ و از طرفــی همــکاری خوبــی از طــرف نهادهــای مســئول در ایجــاد صنایــع
خــاق و فرهنــگ مبنــا در بافتهــای تاریخــی وجــود دارد (شــبانی ،ایــزدی()1393 ،رفیعیــان .)1389 ،ازایـنرو پــروژه مرمــت
خانــه تاریخــی رفیعیــان و تبدیــل آن بــه کتابخانــه گردشــگر کــه از ســال  1393آغــاز شــده تاکنــون بــا موفقیــت پیشــرفته و
فازهــای اولیــه آن نیــز بــه بهرهبــرداری رســیده اســت.

 -۳کتابخانه گردشـگر

ضــرورت توســعه فرهنــگ کتابخوانــی و توجــه بــه توســعه مراکــز اطالعرســانی امــروزه بیشازپیــش احســاس میشــود.
از طرفــی گردشــگری و ســفر درزمینـهی خــاص آن در کشــور ایــران همــراه بــا یادگیــری اســت .شــهرهای تاریخــی ایــران
امــروزه مقصــد درصــد باالیــی از گردشــگران هســتند .ایــن گردشــگران بــه یادگیــری و پژوهــش هرچنــد اجمالــی حیــن ســفر
خــود اهمیــت میدهنــد و بــه دنبــال یافتــن پاســخ ســؤاالت خــود هســتند .از طرفــی درصــدی از گردشــگران نیــز بــا هــدف
ویــژه بررســی فرهنــگ ،هنــر و تمــدن ایــران ،برنامــه ســفر خــود را تنظیــم میکننــد .کتابخانــه گردشــگر محملــی بــرای
پرداختــن بــه ایــن مهــم اســت؛ و ازاینحیــث منحصربهفــرد نیــز هســت .تاکنــون چندیــن کتابخانـهی گردشــگری در کشــور
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ظهــور نظریــات توســعه درونزا از اوایــل قــرن بیســتم تاکنــون نیــاز بــه مرمــت بافتهــای فرســوده درونــی شــهرها را الزامــی
میکنــد .بافتهــای واجــد ارزش ،بــا وجــود ارزشهــای محتوایــی (تاریخی/فرهنگــی و اجتماعــی) ازنظــر ریختشناســی
بافــت و الگــوی نوســازی دچــار آشــفتگیهای بصــری و عملکــردی هســتند .بــرای حــل مســئلهی ایــن بافتهــا ،تاکنــون
رویکردهــای متفاوتــی تحــت عنــوان مــوزهای ،توانمندســازی و ارگانســیتی اتخــاذ گردیــده اســت ،رویکــرد ارگانیســتی کــه بــا
جامعنگــری ،ســعی در تکیــه بــر میــراث موجــود در بافتهــای فرســودهی واجــد ارزش و تلفیــق اقتصــاد و فرهنــگ و احیــای
پایــدار بافتهــای تاریخــی از طریــق تعییــن نقــش آنهــا در ســازمان فضایــی شــهر دارد ،بــا تئوریهــای جدیــد ســاماندهی
شــهری ازجملــه توســعهی خــاق همخــوان اســت .یکــی از روشهــای پیادهســازی توســعه خــاق برنامهریــزی گردشــگری
بافتهــای فرســوده اســت .توســعه خــاق خــود سیاســتی در راســتای رویکــرد «بازآفرینــی مبتنــی بــر فرهنــگ» اســت و آن
را میتــوان اصلیتریــن رویکــرد بازآفرینــی شــهری در دو دهــه اخیــر دانســت .کاربســت فرهنــگ در جایگاهــی راهبــردی و
بــا هــدف دســتیابی بــه ســازوکاری اقتصــادی و پررونــق اســت کــه میتوانــد متض ّمــن اهــداف توســعهای باشــد و چهــرهای
فرهنگگــرا بــرای شــهرها ترســیم کنــد .بازآفرینــی فرهنــگ مبنــا ،بــا طــرح مفاهیــم پای ـهای ماننــد اســتفاده از حوزههــای
نوآورانـهی اقتصــادی و آنچــه صنایــع خـ ّ
اق نامیــده میشــود ،بــه ایــن نکتــه اساســی میرســد کــه میتــوان در بافتهــای
درونــی و هســتههای مرکــزی شــهرها ،بــا اطمینــان بــه نتایــج فرآینــد بازآفرینــی ،از رهیافــت فرهنگــی و ویژگیهــای مثبــت
آن بهــره جســت .ایــن رهیافــت ،بــه کالبــد دیــروز احتــرام میگــذارد و ســاختارهای نــو را در همخوانــی بــا ســاختارهای
دیــروز ،بــه ایــن ترکیــب میافزایــد و محتــوا و کارکــردی را ارائــه میدهــد کــه روســاخت آن جریــان فرهنگــی و اجتماعــی
و زیرســاخت آن ،ســازوکاری کامـ ً
ا اقتصــادی و پربــازده اســت .چنیــن نگاهــی موجــب رســیدن بهنوعــی همگرایــی در هــدف
و وســیله بازآفرینــی شــهری میشــود و از طرفــی بــا تفکــر غالــب دوگانــه هتــل -رســتوران کــه امــروزه ســهم عمــدهای از
تغییــر کاربــری در بافتهــای تاریخــی را رقــم میزنــد مقابلــه میکنــد و بــا تنوعبخشــی فعالیتهــا  ،حیــات حقیقــی در
بازآفرینــی شــهری محقــق میشــود .ایــن مقالــه در ســه بخــش مبانــی نظــری ،معرفــی کتابخانــه گردشــگر و پــروژه مرمــت
خانــه تاریخــی رفیعیــان مطالــب خــود را انتظــام داده اســت.

و گرایــش بــه انــواع ُمــد ،در آنهــا تکویــن یافتــه اســت ،بهرهبــرداری شــده و ازآنجاییکــه علیرغــم تغییــر بســیاری از
ســازوکارهای اقتصــادی ،جریــان ایجــاد ذائقــه و تغییــر ُمــد ،بیــش از همیشــه در آنها حضــور دارد ،بر امــکان اســتفاده از همین
نقــش تاریخــی بهعنــوان راهبــردی اساســی در ادامــه حیــات شــهرها ،تأکیــد گردیــده اســت ( .)Harvey, 1982برداشــتی کــه
از مفهــوم «فرهنــگ» و واردکــردن آن در جریــان توســعههای شــهری وجــود داشــته ،طــی چنــد دهــه بــا نوعــی دگرگونــی
و اســتحاله همــراه بــوده اســت .بیــن دهههــای  1940تــا  1960میــادی ،فرهنــگ عرص ـهای جــدای از اقتصــاد و تولیــد و
حتــی متنافــر بــا آن تلقــی میشــد ،ایــن همــان دورهای اســت کــه بهزعــم برخــی ،مرمــت شــهری همچنــان نــگاه بازســازنده
دارد و همچنــان از اثــرات جنگهــای جهانــی تأثیــر میپذیــرد ( )Bianchini, 2007طــی دهههــای  1970و  1980میــادی،
فرهنــگ ابــزاری اســت در خدمــت اهــداف اجتماعــی و سیاســی و هنــوز هیــچ نقشپذیــری در عرصــه اقتصــادی نــدارد؛ امــا
از دهــه  1990میــادی کــه برخــی آن را «دوران مشــارکت» مینامنــد ،فرهنــگ بهعنــوان ابــزاری در خدمــت بازآفرینــی
اقتصــادی و کالبــدی شــهر مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد و از آن در سیاس ـتگذاریهای شــهری اســتفاده فعــال میشــود
( .)Kong, 2000بهاینترتیــب اســت کــه طــی ســه دهــه اخیــر ،تالشهایــی کــه بــرای تبدیــل کــردن شــهرهای دیــروز،
بــا محوریــت فعالیتهــای صنعتــی و تولیــدی ،بــه شــهرهای امــروز بــا محوریــت فعالیتهــای خدماتــی صــورت گرفتــه ،بــا
تمایــل بســیار بــرای اســتفاده از عامــل فرهنــگ بهعنــوان ابــزار بازآفرینــی همــراه بــوده اســت ( .)Garcia, 2004بــه تعبیــری،
از ایــن مقطــع بــه بعــد ،بازآفرینــی هــدف اصلــی خــود را همگــرا نمــودن دو جریــان فرهنــگ و اقتصــاد قــرار دادهاســت.
()Bianchini, 2007؛ و ایــن نکت ـهی بســیار بااهمیتــی اســت .ازاینپــس تحلیلهــای گوناگونــی دربــارهی نقــش و اهمیــت
رویکــرد فرهنگــی در بازآفرینــی شــهری بــه دســت داده شــده و میتــوان گفــت «بازآفرینــی شــهری فرهنــگ -مبنــا» بــه
رهیافتــی اساســی در حــوزهی مرمــت و حفاظــت شــهری تبدیــل شــده اســت (بحرینــی ،ایــزدی ،مفیــدی.)1392 ،

راهانــدازی گردیــده اســت؛ امــا هیچکــدام نتوانســتهاند تبدیــل بــه کتابخانــه گردشــگر نیــز شــوند .کتابخانــه گردشــگر تمرکــز
خــود را در ســرویسدهی بــه گردشــگران قــرار داده و تنظیــم منابــع و نحــوهی ســرویسدهی متناســب بــا نیازهــای آنــان
اســت .ایــن کتابخانــه بههیچعنــوان داعیــه تبدیــل شــدن بــه یــک مرکــز تخصصــی اطالعرســانی گردشــگری را نــدارد و
ـل منابــع ،ســعی در ســرویسدهی ســریع و جامــع و کامــل بــه گردشــگران دارد.
بــا حداقـ ِ
کتابخانــه گردشــگر از میــان ســه گونـهی پیشگفتــه در نــگاه بــه فرهنــگ ،گونــه ســوم را برگزیــده و پــان کسـبوکار خــود
را بــر اقتصــاد گردشــگری تنظیــم میکنــد؛ یعنــی در عیــن اینکــه بــه دنبــال ســرویسدهی تخصصــی اطالعرســانی بــه
گردشــگران اســت .بــا تعریــف حــق عضویــت روزانــه ،هفتگــی ،ماهانــه ،فصلــی و ســاالنه چــرخ اقتصــاد خــود را اداره نمــوده و
بــا بهرهگیــری از جاذبههــای بافــت تاریخــی و موقعیــت خــود ســعی در خودبســندگی اقتصــادی در تلفیــق فرهنــگ و اقتصــاد
و محــرک توســعه درزمینـهی جغرافیایــی و فرهنگــی خــود اســت .ایــن رویکــرد هــم ادامــه مســیر ایــن فعالیــت را تضمیــن
میکنــد و هــم در ســایر نقــاط قابــل الگوبــرداری اســت .بهبیاندیگــر عیــن فرهنــگ مبنــا بــودن از توجیــه اقتصــادی نیــز
برخــوردار اســت.

 -۴کتابخانه گردشـگر یزد

میتواننــد ایــن اوقــات را بــارور کننــد و بــر غنــای ســفر خــود بیافزاینــد .از طرفــی اگــر بخواهنــد تخصصیتــر در مــورد تاریــخ،
فرهنــگ و هنــر یــزد یــا بهطورکلــی ایــران مطالعــه کننــد بــه کجــا مراجعــه کننــد .فلــذا ضــرورت دارد مرکــزی تأســیس شــود
کــه بهطــور مؤثــر بــه نیازهــای اطالعاتــی گردشــگران پاســخگو باشــد؛ و گردشــگران بتواننــد در آنجــا کتابهایــی مرتبــط
بــا فرهنــگ تاریــخ و هنــر ایــران بــه زبانهــای زنــده دنیــا (چینــی ،آلمانــی ،اســپانیول ،انگلیســی ،فرانســه و )...بیابنــد و در
محیطــی آرام و جــذاب ســاعاتی را در آن منابــع غــور کننــد.

 -۵فعالیـتهای تعـریفشـده

فعالیتهــای کتابخانــه بهطــور عمــده در دو زمینــه علمــی و فرهنگــی صــورت میگیــرد .بهطوریکــه قســمتی از فضــا
بــه فعالیتهایــی همچــون برگــزاری ســخنرانی و ســمینارهای علمــی ،فرهنگــی اختصــاص یافتــه اســت .قســمتی تبدیــل بــه
مخــزن کتــاب ،کتابخانــه و محــل مطالعــه شــده و در حاشــیه آن خدمــات مرتبــط بــا گردشــگری و فعالیتهــای پذیرایــی
صــورت گرفتــه اســت.

 .۱-۵کتابخانه ()Tourist Free Library

ایــن پــروژه مجموعـهای از کتابهــای متعــدد در موضوعــات گوناگــون فرهنگــی ،هنــری ،تاریخــی ،معمــاری ،دینــی و مذهبی
مرتبــط بــا کشــور ایــران بــه زبانهــای زنــده دنیــا فراهــم آورده اســت .گردشــگران میتواننــد در ایــن مجموعــه و محیــط
آرام آن ســاعتها بــه بررســی منابــع پرداختــه و اطالعــات خــود را در خصــوص کشــور ایــران غنــا بخشــند.

 .۲-۵سـخنرانی و سـمینارهای علمـی ،فرهنگـی

بــا برنامــه زمانبنــدی مشــخص کــه قبـ ً
ا بــه طــرق گوناگــون بــه اطــاع گردشــگران رســیده ســمینارهایی بــا موضوعــات
فرهنگــی ،هنــری و تاریخــی توســط اســاتید مجــرب دانشــگاه و صاحبنظــران در محــل کتابخانــه بــه زبانهــای انگلیســی،
آلمانــی ،ایتالیایــی ،فرانســه ،اســپانیول و چینــی برگــزار میشــود .ایــن ســمینارها محمــل بحــث ،تبادلنظــر و پرســش و
پاســخ اســت.

شماره۵۳-۵۴

 -۶معرفـی محـدوده و موقعیت پروژه

تاریــخ پررمــزوراز ســرزمین کهــن ایــران امان ـتدار فرهنــگ ،هنــر و بدایــع چنــد هزارســاله مردمــان ایــن مرزوبــوم اســت.

همهســاله گردشــگران زیــادی بــه امیــد آشــنایی هرچــه بیشــتر بــا ایــن تاریــخ کهــن و جاذبههــای بســیار آن از شــهرهای
مختلــف ایــران بازدیــد میکننــد و ســؤاالت بســیاری از تاریــخ ایــران قبــل و بعــد از اســام ،سرگذشــت ادیــان در ایــران و
نحــوه همزیســتی آنهــا تــا ســؤاالتی در مــورد هنرهــای بومــی و ســنتی و صنایعدســتی و شــاهکارهای معمــاری ایــران در
ذهــن آنهاســت .ولــی متأســفانه بســیاری از ایــن ســؤاالت بیپاســخ میمانــد و گردشــگران هنــگام بازگشــت در اندیشــه
آن هســتند.
شــهر یــزد مجموع ـهای غنــی از میــراث مــادی و معنــوی را در خــود جــای داده اســت ازای ـنرو بهعنــوان یکــی از مقاصــد
اصلــی گردشــگران فرهنــگ و هنــر ایــران شــناخته میشــود .بازدیدکننــدگان ایــن شــهر نیــز مشــکل مطرحشــده در بــاال را
حــس میکننــد .اکثــر گردشــگران در اوقاتــی کــه خــارج از برنامــه رســمی تــور در اختیارشــان اســت .نمیداننــد کــه چگونــه

کتابخانــه گردشــگر کــه بــا عنــوان خانـهی تاریخــی رفیعیــان شــناخته میشــود .در ضلع شــمال شــرقی بوســتان شاهابوالقاســم
شــهر یــزد واقــع شــده اســت .محلــه شاهابوالقاســم از شــمال بــه محلـهی کوشــک نــو ،از جنــوب بــه محــات دروازهشــاهی
و چهارســوق ،از شــرق بــه محــات فهــادان ،بازارنــو و وقتالســاعت و از غــرب بــه محلــه لردکیــوان و خیابــان سیدگلســرخ
محــدود اســت .نــام ایــن محــل ،مأخــوذ از اســم شــهابالدین قاســم طــراز اســت؛ کــه در قــرن هشــتم هجــری در محلــی
کــه داخــل شــهر محســوب میشــد مدرســه و مســجدی را بــه همیــن عنــوان تأســیس کــرد .نــام ایــن مســجد و مدرســه
بهمــرور ایــام بهصــورت شاهابوالقاســم متــداول گردیــده اســت .نــام محلــه در جامــع مفیــدی بهصــورت «محلــه شــهابالدین
قاســم»« ،شاهابوالقاســم» و «شــهابالدین» دیــده میشــود.
از عناصر شاخص این محله میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
-

		
مسجد شاه ابوالقاسم

-

حمام کمالیه

-

		
بقعه شهابالدین طراز

-

آبانبار جنک

-

		
حسینیه شاه ابوالقاسم

-

خانه وزیر

-

		
آبانبار شاه ابوالقاسم

-

خانه حظیره یزدی

-

		
خانه معدن نطق

-

خانه سیدعلی محمد وزیری

شماره۵۳-۵۴

196

197

-

		
بوستان شاه ابوالقاسم

-

مسجد وزیر

-

		
مسجد تشکری

-

مسجد عالقه بند

تصویر  -۲برخی از وجوه خانه پیش از اقدام مرمتی

بقعه سید عبدالنبی
مدرسه کمالیه (بقعه شاه کمال) -
که از این میان مسجد عالقهبند ،خانه معدن نطق ،بوستان شاهابوالقاسم در مجاورت ملک هستند.

 -۷خانه رفیعـیان
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تصویر  -1موقعیت خانه رفیعیان نسبت به خانه های اطراف

نمای غربی

نمای جنوبی

دیوارهای تیغه شده که در اصل متصل به خانه
همسایه و یا حیاط نارنجستان بوده است
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خانــه رفیعیــان بــه شــماره  31285در فهرســت آثــار ملــی بــه ثبــت رســیده اســت .مالکیــت ایــن خانــه مطابــق پرونــده ثبتــی
آن از ســال  1334خورشــیدی مشــخص اســت و تــا قبــل از آن جزئــی از ملــک بــه شــماره ثبتــی  2497بخــش  3یــزد بــوده
اســت .ملــک مزبــور تــا قبــل از ســال  1334مجموعــه  3حیــاط را شــامل میشــده اســت .ایــن مجموعــه فامیلــی دارای
حیــاط اندرونــی ،بیرونــی و نارنجســتان بــوده اســت .از ســال  1334هــر حیــاط طــی صورتمجلــس تفکیکــی شــماره ثبتــی
جداگانــه گرفتــه و مســتقل میشــود .خانــه رفیعیــان حیــاط بیرونــی ملــک اصلــی بــوده اســت .مطابــق اســناد ابتــدا در مالکیــت
محمدحســین اقبــاالت ،ســپس در مالکیــت صدیقــه پارســیپور و بعــدازآن بــه مالکیــت محســن رفیعیــان درآمــدهاســت.
خانــه مذکــور قســمتی از عمــارت بزرگتــری بــا ســه حیــاط بــوده اســت کــه درواقــع بهعنــوان بیرونــی عمــارت محســوب
میشــده اســت کــه در ســالهای گذشــته بــا دیوارهایــی بــه ســه خانــه و حیــاط مجــزا تقســیم شــدهاند .موقعیــت حیــاط
خانههــای اطــراف رفیعیــان بدیــن شــرح اســت:قدمت ایــن بنــا مربــوط بــه دوره زندیــه و اوایــل قاجــار اســت؛ امــا بــا توجــه
بــه گمانههــای صــورت گرفتــه و برخــی شــواهد ،قســمتهایی از بنــا متعلــق بــه قبــل از دوره زندیــه اســت .در طــول زمــان
و مخصوصـ ًا از دوران قاجــار بــه بعــد الحاقــات بســیاری بــه بنــا اضافــه شــده و ازایـنرو خانــه بــا قدمــت قاجــار بــه ثبــت شــده
اســت .الحاقــات دوره پهلــوی نیــز شــواهد معمــاری قاجــاری خانــه را بهشــدت تحــت تأثیــر قــرار داده و از ایــن خانــه بنایــی
کامــ ً
ا پهلــوی ســاخته بــوده اســت؛ کــه از آن جملــه میتــوان بــه حــذف  5دریهــا و تیغهکــردن کاربندیهــای نمــا و
تیغهکــردن دهانــه تــاالر اشــاره کــرد؛ و شــاید دلیــل آن را ،توجــه دیــدگاه مدرنیســم در قــرون اخیــر بــه کارکردگرایــی دانســت
کــه در اثــر آن تمامــی تزئینــات خانــه بــه زیــر اندودهــای گچــی پنهــان شــده تــا تزئینــات بــدون کارکــرد را محــو کننــد.
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 -۸گــذری بر مرمـت خانه رفیعیان

ازآنجاکه قدمت ملک موردنظر اواخر قاجار تخمین زده شده است .در نظر است با رویکرد مرمت سبکی کلیه الحاقات مخرب ارزش
میراثی بنا تخریب گردد و ارتباط مجدد مجموعه با قطعات مجاور و مرکز محله و مسجد عالقه بند (روبروی خانه) برقرار شود.

بنا بر احتماالت تیغهای که در این ضلع واقع شده
است نیز همانند ضلع شمالی باز و متصل به حیاط
غربی بوده است و خود دارای تاالر فضای مجزای
زمستان نشین و تابستان نشین بوده است

 -۹جمـعبندی

نما و مقطع شمالی

تلفیــق فرهنــگ و اقتصــاد تحــت عنــوان خالقیــت ،امــروزه یکــی از متداولتریــن رویکردهــای توســعه پایــدار اســت .پــروژه
مرمــت خانــه تاریخــی رفیعیــان در بافــت تاریخــی یــزد بــا هــدف ارتقــای بخشــی از محلــه شاهابوالقاســم شــهر یــزد ،رویکــرد
تلفیــق فرهنــگ و اقتصــاد را بهکارگرفتــه اســت .ایــن پــروژه بــا توجــه بــه قرارگیــری در یکــی از پهنههــای زمینهســاز
توســعهی خــاق توانســته بهخوبــی رشــد کنــد و مطــرح شــود .در ایــن پــروژه اهــداف چندبعــدی در حــال تحقــق اســت .از
طرفــی ارتقــای بافــت پیرامــون آغــاز شــده و از طــرف دیگــر اقبــال گردشــگران رو بــه افزایــش اســت .نکتــه حایــز اهمیــت
اینکــه در مــدت کمــی کــه از شــروع ایــن پــروژه میگــذرد ،پروژههــای مشــابه دیگــری همچــون گالــری نقاشــی ابریشــمی
در جــوار آن آغــاز شــده اســت .اگــر تــا گذشــته تفکــر دوگانــه ســاخت هتــل و رســتوران ســرمایهگذاری در بافــت تاریخــی را
شــکل م ـیداد امــروزه ایدههــای نویــن توســعهای در حــال شــکلگیری اســت.
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شـروع مرمـت و برداشـتن الحاقـات از جبهـه شـمالی بنا آغاز شـده اسـت .بـا توجه به قدمـت بنا پیشبینی میشـد کـه دیوارههای
الحـاق شـده در جبهـه شـمالی در دهـه اخیر به بنا اضافه شـده اسـت هنـگام حذف ایـن الحاقات قوسهـای تیزهای خود را نشـان
دادنـد و در پـی آن مقرنسهـای دوره قاجـاری نیـز پدیدار شـد .در ادامه عملیات دودر در سـمت راسـت و چپ جبهه شـمالی خود را
نشـان دادنـد کـه فـرم آنهـا حفـظ شـده وتنها با آجـر پر شـده بودند؛ که ایـن امر حاکـی از وجود  5دری اسـت که تنهـا درب یک
و پنـج بـر جـای مانـده اسـت؛ بنابرایـن در طی عملیـات مرمتی تصمیم بر آن شـد کـه  5دری مجدداً احیا شـود؛ بنابراین با سـاخت
دو سـتون در میـان درب یـک و پنج ،پنجدری مجدداً احیا شـد.
بـا توجـه بـه تزئینـات نمایان شـده در جبهه شـمالی خانـه رفیعیـان ،دور ازنظر نمیآمد کـه در جبهه غربـی نیز تزئیناتـی به همین
شـکل وجـود داشـته باشـد؛ بنابرایـن بـا دقت بیشـتری و بـا رعایـت ایمنی دیـوار الحاقی جبهه غرب نیز برداشـته شـد؛ امـا در طی
عملیـات سـاختار دیـوار پنـجدری وجـود نداشـت .با توجه به ترکهای کشـیده شـده بـر دیوار و فـرض وجود طاقچه بـه زیر نمای
انـدود شـده گچـی ،الیههـای رویـی با دقت بیشـتری کلنـگ زده شـد و ردیف طاقچههای پرشـده بـا آجر خـود را نشـان دادند .با
توجـه بـه ریتـم قرینـه و منظـم طاقچههـا فرض بر این گذاشـته شـد کـه در این تـاالر نیز ردیـف پنجدری وجود داشـته اسـت .در
همیـن راسـتا مبنـا بر این شـد کـه پنجدری در ضلع غرب سـاخته شـود.
تـاالر جنوبـی کـه تبدیـل به فضـای انباری شـده بـود .دارای دو در فلزی بود .بـا رعایت نکات ایمنی دیوار الحاقی برداشـته شـد؛ و
بـا توجـه بـه تـاالر شـمالی و غربـی فرض بر این گذاشـته شـد که تـاالر جنوبی نیـز دارای ردیـف طاقچه باشـد .با برداشـتن اندود
دیـوار و خالـی کـردن آجرهـای اضافـی ردیـف طاقچههـای شـاخبزی و مربعمسـتطیل خـود را نشـان دادند؛ امـا این امـر حاکی از
حضـور چنـددری نبـود چراکـه فـرم طاقچههـا بـا تاالر شـمالی و غربـی کام ً
ال متفـاوت بـود؛ و تاالر جنوبـی به همان شـکل حفظ
و مرمت شـد.

 -رفیعیان ،محسن ،بمانیان محمدرضا ،رفیعیان ،مجتبی ( )1390گردشگری شهری به مثابه راهبردی در توسعه خالق بافت فرسوده ،مجله منظر ،شماره ،14

