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چکـیده
در دهه هــای اخیــر، سیاســت های متعــددی در رویارویــی بــا مســائل بافت هــای تاریخــی، افزایــش کیفیــت محیطــی، منزلــت 
اجتماعــی و ســرزندگی آن هــا مطــرح و برنامه هــای گوناگونــی در ایــن خصــوص بــه اجــرا درآمده انــد. در یــک نــگاه تحلیلــی- 
تاریخــی مراحــل متمایــزی در فرآینــد تکاملــی ایــن سیاســت ها قابــل تشــخیص هســتند. طــی ســه دهــه اخیــر کشــورهای 
ــه اقتصــاد  ــی ب ــذار از اقتصــاد صنعت ــن در گ ــر از دگرگونی هــای سیاســی، اقتصــادی و اجتماعــی و همچنی توســعه یافته متأث
خدماتــی، رویکردهــای مختلفــی در تئــوری و عمــل تجربــه کرده انــد. 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 مؤلفه هــای 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 پروژه هــای مبتنــی بــر ایــن رویکــرد را معرفــی می کنــد. نتایــج حاصــل از پژوهــش بیانگــر 
ــر فرهنــگ پتانســیل زیــادی در بهبــود وضعیــت و رونــق بافت هــای فرســوده  آن هســتند کــه رویکــرد بازآفرینــی مبتنــی ب
دارد. زمینــه اجــرای ایــن رویکــرد در بازآفرینــی بافــت تاریخــی فرســوده یــزد نیــز بســیار مهیاســت. کتابخانــه گردشــگر یکــی 

از فعالیت هــای مناســب تحقــق بازآفرینــی مبتنــی بــر فرهنــگ اســت.
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مقدمـه
ظهــور نظریــات توســعه درون زا از اوایــل قــرن بیســتم تاکنــون نیــاز بــه مرمــت بافت هــای فرســوده درونــی شــهرها را الزامــی 
ــی  ــر ریخت شناس ــی( ازنظ ــی و اجتماع ــی )تاریخی/فرهنگ ــای محتوای ــود ارزش ه ــا وج ــد ارزش، ب ــای واج ــد. بافت ه می کن
بافــت و الگــوی نوســازی دچــار آشــفتگی های بصــری و عملکــردی هســتند. بــرای حــل مســئله ی ایــن بافت هــا، تاکنــون 
رویکردهــای متفاوتــی تحــت عنــوان مــوزه ای، توانمندســازی و ارگانســیتی اتخــاذ گردیــده اســت، رویکــرد ارگانیســتی کــه بــا 
جامع نگــری، ســعی در تکیــه بــر میــراث موجــود در بافت هــای فرســوده ی واجــد ارزش و تلفیــق اقتصــاد و فرهنــگ و احیــای 
پایــدار بافت هــای تاریخــی از طریــق تعییــن نقــش آن هــا در ســازمان فضایــی شــهر دارد، بــا تئوری هــای جدیــد ســاماندهی 
شــهری ازجملــه توســعه ی خــالق همخــوان اســت. یکــی از روش هــای پیاده ســازی توســعه خــالق برنامه ریــزی گردشــگری 
بافت هــای فرســوده اســت. توســعه خــالق خــود سیاســتی در راســتای رویکــرد »بازآفرینــی مبتنــی بــر فرهنــگ« اســت و آن 
را می تــوان اصلی تریــن رویکــرد بازآفرینــی شــهری در دو دهــه اخیــر دانســت. کاربســت فرهنــگ در جایگاهــی راهبــردی و 
بــا هــدف دســتیابی بــه ســازوکاری اقتصــادی و پررونــق اســت کــه می توانــد متضّمــن اهــداف توســعه ای باشــد و چهــره ای 
فرهنگ گــرا بــرای شــهرها ترســیم کنــد. بازآفرینــی فرهنــگ مبنــا، بــا طــرح مفاهیــم پایــه ای ماننــد اســتفاده از حوزه هــای 
نوآورانــه ی اقتصــادی و آنچــه صنایــع خــاّلق نامیــده می شــود، بــه ایــن نکتــه اساســی می رســد کــه می تــوان در بافت هــای 
درونــی و هســته های مرکــزی شــهرها، بــا اطمینــان بــه نتایــج فرآینــد بازآفرینــی، از رهیافــت فرهنگــی و ویژگی هــای مثبــت 
ــاختارهای  ــا س ــی ب ــو را در همخوان ــاختارهای ن ــذارد و س ــرام می گ ــروز احت ــد دی ــه کالب ــت، ب ــن رهیاف ــره جســت. ای آن به
دیــروز، بــه ایــن ترکیــب می افزایــد و محتــوا و کارکــردی را ارائــه می دهــد کــه روســاخت آن جریــان فرهنگــی و اجتماعــی 
و زیرســاخت آن، ســازوکاری کامــاًل اقتصــادی و پربــازده اســت. چنیــن نگاهــی موجــب رســیدن به نوعــی همگرایــی در هــدف 
و وســیله بازآفرینــی شــهری می شــود و از طرفــی بــا تفکــر غالــب دوگانــه هتــل- رســتوران کــه امــروزه ســهم عمــده ای از 
ــی در  ــات حقیق ــا ، حی ــی فعالیت ه ــا تنوع بخش ــد و ب ــه می کن ــد مقابل ــم می زن ــی را رق ــای تاریخ ــری در بافت ه ــر کارب تغیی
بازآفرینــی شــهری محقــق می شــود. ایــن مقالــه در ســه بخــش مبانــی نظــری، معرفــی کتابخانــه گردشــگر و پــروژه مرمــت 

خانــه تاریخــی رفیعیــان مطالــب خــود را انتظــام داده اســت.

۱- بازآفرینـی مبتنـی بر فرهنگ
فرهنــگ و بازنمودهــای فرهنگــی، همــواره به عنــوان جزئــی جدایی ناپذیــر از مناســبات شــهر محســوب شــده و هــر شــهری 
ــه خــود، شــناخته می شــده اســت. شــرایط شــهری دوران معاصــر  ــگ و بارزه هــای فرهنگــی مختــص ب ــا فرهن ــاری ب و دی
فرهنــگ را به عنــوان عامــل توســعه مطــرح می کنــد، یعنــی فرهنــگ برابرنهــاده برجریــان اقتصادمحــور توســعه قرارمی گیــرد. 
از دهــه ی 1970 میــالدی، بســیاری از شــهرهای اروپایــی، شــاهد نوعــی تجدیــد ســاختار ناخواســته شــدند کــه دالیــل آن را 
جابجایــی صنایــع و به تبــع آن اشــتغال، مهاجــرت طبقــه ی متوســط شــهری بــه حومه هــا، تغییــر الگــوی اشــتغال، توســعه ی 
مراکــز خریــد در خــارج از شــهرها و افزایــش مالکیــت و وابســتگی بــه خــودروی شــخصی دانســته اند )Binns, 2005,1(. تبعات 
چنیــن جریانــی، بــروز فقــر، بزهــکاری و بیــکاری در مراکــز شــهری بــود و می تــوان انگیــزه ی ظهــور بازآفرینــی شــهری بــا 
رویکــرد بکارگیــری عامــل فرهنــگ و »صنایــع خــاّلق« را در همیــن واقعیــت جســتجو کــرد )Bianchini, 1993(. دیــری 
نپاییــد کــه در برداشــت های تــازه ای کــه از امــر ایجــاد رونــِق دوبــاره در مراکــز شــهری بــه دســت آمــد. شهرســازان، مدیــران 
شــهری و ســایر دســت اندرکاران بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه ســاختن برج هــای اداری و مجتمع هــای تجــاری، پاســاژها و 
ــن  ــی، 1390(.در چنی ــد )Hannigan, 1998()لطف ــدی ندارن ــهری کارآم ــز ش ــردن مرک ــرای زنده ک ــی ب ــگاه ها به تنهای فروش
ــادی  ــد اقتص ــای جدی ــهرها و ایده ه ــی ش ــازوکار فرهنگ ــه در س ــای نهفت ــهری، بالقوگی ه ــرایط ش ــی از ش ــرایطی، تحلیل ش
عاملــی شــد تــا بازتعریفــی از امــر توســعه بــرای شــهرها شــکل بگیــرد. در ایــن برداشــت تــازه، از ایــن واقعیــت کــه شــهرها 
بــرای دوره هــای طوالنــی، عرصه هــای تولیــد فرهنــگ و بســترهای نوآوری هــای فرهنگــی بوده انــد و ذائقــه هنــری، ســلیقه 

ــیاری از  ــر بس ــم تغیی ــه علی رغ ــده و ازآنجایی ک ــرداری ش ــت، بهره ب ــه اس ــن یافت ــا تکوی ــد، در آن ه ــواع ُم ــه ان ــش ب و گرای
ســازوکارهای اقتصــادی، جریــان ایجــاد ذائقــه و تغییــر ُمــد، بیــش از همیشــه در آن ها حضــور دارد، بر امــکان اســتفاده از همین 
نقــش تاریخــی به عنــوان راهبــردی اساســی در ادامــه حیــات شــهرها، تأکیــد گردیــده اســت )Harvey, 1982(. برداشــتی کــه 
از مفهــوم »فرهنــگ« و واردکــردن آن در جریــان توســعه های شــهری وجــود داشــته، طــی چنــد دهــه بــا نوعــی دگرگونــی 
و اســتحاله همــراه بــوده اســت. بیــن دهه هــای 1940 تــا 1960 میــالدی، فرهنــگ عرصــه ای جــدای از اقتصــاد و تولیــد و 
حتــی متنافــر بــا آن تلقــی می شــد، ایــن همــان دوره ای اســت کــه به زعــم برخــی، مرمــت شــهری همچنــان نــگاه بازســازنده 
دارد و همچنــان از اثــرات جنگ هــای جهانــی تأثیــر می پذیــرد )Bianchini, 2007( طــی دهه هــای 1970 و 1980 میــالدی، 
فرهنــگ ابــزاری اســت در خدمــت اهــداف اجتماعــی و سیاســی و هنــوز هیــچ نقش پذیــری در عرصــه اقتصــادی نــدارد؛ امــا 
ــی  ــت بازآفرین ــزاری در خدم ــوان اب ــگ به عن ــد، فرهن ــه برخــی آن را »دوران مشــارکت« می نامن ــالدی ک ــه 1990 می از ده
ــال می شــود  ــرد و از آن در سیاســت گذاری های شــهری اســتفاده فع ــرار می گی ــورد اســتفاده ق ــدی شــهر م اقتصــادی و کالب
ــروز،  ــرای تبدیــل کــردن شــهرهای دی ــر، تالش هایــی کــه ب )Kong, 2000(. به این ترتیــب اســت کــه طــی ســه دهــه اخی

بــا محوریــت فعالیت هــای صنعتــی و تولیــدی، بــه شــهرهای امــروز بــا محوریــت فعالیت هــای خدماتــی صــورت گرفتــه، بــا 
تمایــل بســیار بــرای اســتفاده از عامــل فرهنــگ به عنــوان ابــزار بازآفرینــی همــراه بــوده اســت )Garcia, 2004(. بــه تعبیــری، 
ــرار داده اســت.  ــان فرهنــگ و اقتصــاد ق ــی خــود را همگــرا نمــودن دو جری ــی هــدف اصل ــد، بازآفرین ــه بع ــن مقطــع ب از ای
)Bianchini, 2007(؛ و ایــن نکتــه ی بســیار بااهمیتــی اســت. ازاین پــس تحلیل هــای گوناگونــی دربــاره ی نقــش و اهمیــت 

رویکــرد فرهنگــی در بازآفرینــی شــهری بــه دســت داده شــده و می تــوان گفــت »بازآفرینــی شــهری فرهنــگ- مبنــا« بــه 
رهیافتــی اساســی در حــوزه ی مرمــت و حفاظــت شــهری تبدیــل شــده اســت )بحرینــی، ایــزدی، مفیــدی، 1392(.

2- امکان سـنجـی بکارگیــری بازآفرینـی مبتنــی بر فرهنگ در ایران
ــد و در مــواردی کــه محقــق شــده  ــران معمــواًل بســیار کن ــد تعریــف فعالیت هــا و کاربری هــا در بافت هــای تاریخــی ای رون
اســت بــا نــگاه تک ســویه و بــه دوراز ریســک اقتصــادی بــوده اســت. ازایــن رو بیشــتر تغییــر کاربری هــا بــه ســمت ایجــاد مراکز 
ــای فرهنگــی-  ــا و فروشــگاه های صنایع دســتی و کاربری ه ــر کارگاه ه ــتوران و کمت ــل و رس ــوع هت گردشــگری بیشــتر از ن
اقتصــادی بــوده اســت و تنهــا در مــواردی معــدود از انگاره هــای متنــوع بازآفرینــی مبتنــی بــر فرهنــگ و ایجــاد صنایــع خــالق 
ــرای بکارگیــرِی وســیع ایــن  ــه لحــاظ بین المللــی و ملــی، نهــادی و قانونــی ب بهره گیــری شــده اســت. از طرفــی شــرایط ب
رویکــرد وجــود دارد. در ســال های اخیــر شــهرهای شــیراز، اصفهــان و تبریــز بــه شــبکه شــهرهای خــالق پیوســته اند و یــزد 
نیــز کاندیــدای شــهر خــالق 2017 گردیــده اســت؛ و از طرفــی همــکاری خوبــی از طــرف نهادهــای مســئول در ایجــاد صنایــع 
خــالق و فرهنــگ مبنــا در بافت هــای تاریخــی وجــود دارد )شــبانی، ایــزدی، 1393()رفیعیــان، 1389(. ازایــن رو پــروژه مرمــت 
خانــه تاریخــی رفیعیــان و تبدیــل آن بــه کتابخانــه گردشــگر کــه از ســال 1393 آغــاز شــده تاکنــون بــا موفقیــت پیشــرفته و 

فازهــای اولیــه آن نیــز بــه بهره بــرداری رســیده اســت.

۳- کتابخانه گردشـگر
ــروزه بیش ازپیــش احســاس می شــود.  ــز اطالع رســانی ام ــه توســعه مراک ــی و توجــه ب ــگ کتاب خوان ضــرورت توســعه فرهن
از طرفــی گردشــگری و ســفر درزمینــه ی 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 می دهنــد و بــه دنبــال یافتــن پاســخ ســؤاالت خــود هســتند. از طرفــی درصــدی از گردشــگران نیــز بــا هــدف 
ــرای  ــی ب ــه گردشــگر محمل ــد. کتابخان ــران، برنامــه ســفر خــود را تنظیــم می کنن ــر و تمــدن ای ــژه بررســی فرهنــگ، هن وی
پرداختــن بــه ایــن مهــم اســت؛ و ازاین حیــث منحصربه فــرد نیــز هســت. تاکنــون چندیــن کتابخانــه ی گردشــگری در کشــور 
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راه انــدازی گردیــده اســت؛ امــا هیچ کــدام نتوانســته اند تبدیــل بــه کتابخانــه گردشــگر نیــز شــوند. کتابخانــه گردشــگر تمرکــز 
ــان  ــا نیازهــای آن ــع و نحــوه ی ســرویس دهی متناســب ب ــرار داده و تنظیــم مناب ــه گردشــگران ق خــود را در ســرویس دهی ب
ــدارد و  ــه یــک مرکــز تخصصــی اطالع رســانی گردشــگری را ن ــه تبدیــل شــدن ب ــوان داعی ــه به هیچ عن اســت. ایــن کتابخان

بــا حداقــِل منابــع، ســعی در ســرویس دهی ســریع و جامــع و کامــل بــه گردشــگران دارد.
کتابخانــه گردشــگر از میــان ســه گونــه ی پیش گفتــه در نــگاه بــه فرهنــگ، گونــه ســوم را برگزیــده و پــالن کســب وکار خــود 
ــه  ــانی ب ــال ســرویس دهی تخصصــی اطالع رس ــه دنب ــه ب ــن اینک ــی در عی ــد؛ یعن ــم می کن ــر اقتصــاد گردشــگری تنظی را ب
گردشــگران اســت. بــا تعریــف حــق عضویــت روزانــه، هفتگــی، ماهانــه، فصلــی و ســاالنه چــرخ اقتصــاد خــود را اداره نمــوده و 
بــا بهره گیــری از جاذبه هــای بافــت تاریخــی و موقعیــت خــود ســعی در خودبســندگی اقتصــادی در تلفیــق فرهنــگ و اقتصــاد 
و محــرک توســعه درزمینــه ی جغرافیایــی و فرهنگــی خــود اســت. ایــن رویکــرد هــم ادامــه مســیر ایــن فعالیــت را تضمیــن 
ــرداری اســت. به بیان دیگــر عیــن فرهنــگ مبنــا بــودن از توجیــه اقتصــادی نیــز  می کنــد و هــم در ســایر نقــاط قابــل الگوب

برخــوردار اســت.

۴- کتابخانه گردشـگر یزد

ــوم اســت.   تاریــخ پررمــزوراز ســرزمین کهــن ایــران امانــت دار فرهنــگ، هنــر و بدایــع چنــد هزارســاله مردمــان ایــن مرزوب
ــا ایــن تاریــخ کهــن و جاذبه هــای بســیار آن از شــهرهای  همه ســاله گردشــگران زیــادی بــه امیــد آشــنایی هرچــه بیشــتر ب
مختلــف ایــران بازدیــد می کننــد و ســؤاالت بســیاری از تاریــخ ایــران قبــل و بعــد از اســالم، سرگذشــت ادیــان در ایــران و 
نحــوه همزیســتی آن هــا تــا ســؤاالتی در مــورد هنرهــای بومــی و ســنتی و صنایع دســتی و شــاهکارهای معمــاری ایــران در 
ــگام بازگشــت در اندیشــه  ــد و گردشــگران هن ــن ســؤاالت بی پاســخ می مان ــی متأســفانه بســیاری از ای ذهــن آن هاســت. ول

آن هســتند.
شــهر یــزد مجموعــه ای غنــی از میــراث مــادی و معنــوی را در خــود جــای داده اســت ازایــن رو به عنــوان یکــی از مقاصــد 
اصلــی گردشــگران فرهنــگ و هنــر ایــران شــناخته می شــود. بازدیدکننــدگان ایــن شــهر نیــز مشــکل مطرح شــده در بــاال را 
حــس می کننــد. اکثــر گردشــگران در اوقاتــی کــه خــارج از برنامــه رســمی تــور در اختیارشــان اســت. نمی داننــد کــه چگونــه 

می تواننــد ایــن اوقــات را بــارور کننــد و بــر غنــای ســفر خــود بیافزاینــد. از طرفــی اگــر بخواهنــد تخصصی تــر در مــورد تاریــخ، 
فرهنــگ و هنــر یــزد یــا به طورکلــی ایــران مطالعــه کننــد بــه کجــا مراجعــه کننــد. فلــذا ضــرورت دارد مرکــزی تأســیس شــود 
کــه به طــور مؤثــر بــه نیازهــای اطالعاتــی گردشــگران پاســخگو باشــد؛ و گردشــگران بتواننــد در آنجــا کتاب هایــی مرتبــط 
بــا فرهنــگ تاریــخ و هنــر ایــران بــه زبان هــای زنــده دنیــا )چینــی، آلمانــی، اســپانیول، انگلیســی، فرانســه و...( بیابنــد و در 

محیطــی آرام و جــذاب ســاعاتی را در آن منابــع غــور کننــد.

۵- فعالیـت های تعـریف شـده
ــا  ــمتی از فض ــه قس ــرد. به طوری ک ــورت می گی ــی ص ــی و فرهنگ ــه علم ــده در دو زمین ــور عم ــه به ط ــای کتابخان فعالیت ه
بــه فعالیت هایــی همچــون برگــزاری ســخنرانی و ســمینارهای علمــی، فرهنگــی اختصــاص یافتــه اســت. قســمتی تبدیــل بــه 
ــی  ــا گردشــگری و فعالیت هــای پذیرای ــه و محــل مطالعــه شــده و در حاشــیه آن خدمــات مرتبــط ب ــاب، کتابخان مخــزن کت

صــورت گرفتــه اســت.

)Tourist Free Library( ۵-۱. کتابخانه
ایــن پــروژه مجموعــه ای از کتاب هــای متعــدد در موضوعــات گوناگــون فرهنگــی، هنــری، تاریخــی، معمــاری، دینــی و مذهبی 
مرتبــط بــا کشــور ایــران بــه زبان هــای زنــده دنیــا فراهــم آورده اســت. گردشــگران می تواننــد در ایــن مجموعــه و محیــط 

آرام آن ســاعت ها بــه بررســی منابــع پرداختــه و اطالعــات خــود را در خصــوص کشــور ایــران غنــا بخشــند.

۵-2. سـخنرانی و سـمینارهای علمـی، فرهنگـی
بــا برنامــه زمان بنــدی مشــخص کــه قبــاًل بــه طــرق گوناگــون بــه اطــالع گردشــگران رســیده ســمینارهایی بــا موضوعــات 
فرهنگــی، هنــری و تاریخــی توســط اســاتید مجــرب دانشــگاه و صاحب نظــران در محــل کتابخانــه بــه زبان هــای انگلیســی، 
ــش و  ــر و پرس ــث، تبادل نظ ــل بح ــمینارها محم ــن س ــود. ای ــزار می ش ــی برگ ــپانیول و چین ــه، اس ــی، فرانس ــی، ایتالیای آلمان

پاســخ اســت.

6- معرفـی محـدوده و موقعیت پروژه   
کتابخانــه گردشــگر کــه بــا عنــوان خانــه ی تاریخــی رفیعیــان شــناخته می شــود. در ضلع شــمال شــرقی بوســتان شاه ابوالقاســم 
شــهر یــزد واقــع شــده اســت. محلــه شاه ابوالقاســم از شــمال بــه محلــه ی کوشــک نــو، از جنــوب بــه محــالت دروازه شــاهی 
و چهارســوق، از شــرق بــه محــالت فهــادان، بازارنــو و وقت الســاعت و از غــرب بــه محلــه لردکیــوان و خیابــان سیدگل ســرخ 
محــدود اســت. نــام ایــن محــل، مأخــوذ از اســم شــهاب الدین قاســم طــراز اســت؛ کــه در قــرن هشــتم هجــری در محلــی 
ــام ایــن مســجد و مدرســه  کــه داخــل شــهر محســوب می شــد مدرســه و مســجدی را بــه همیــن عنــوان تأســیس کــرد. ن
به مــرور ایــام به صــورت شاه ابوالقاســم متــداول گردیــده اســت. نــام محلــه در جامــع مفیــدی به صــورت »محلــه شــهاب الدین 

ــود. ــده می ش ــهاب الدین« دی ــم« و »ش ــم«، »شاه ابوالقاس قاس
از عناصر شاخص این محله می توان به موارد زیر اشاره نمود:

حمام کمالیه  - مسجد شاه ابوالقاسم     -
آب انبار جنک  - بقعه شهاب الدین طراز    -

خانه وزیر  - حسینیه شاه ابوالقاسم    -
خانه حظیره یزدی  - آب انبار شاه ابوالقاسم    -

خانه سیدعلی محمد وزیری  - خانه معدن نطق    -
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مسجد وزیر  - بوستان شاه ابوالقاسم    -
مسجد عالقه بند  - مسجد تشکری    -

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

7- خانه رفیعـیان   
خانــه رفیعیــان بــه شــماره 31285 در فهرســت آثــار ملــی بــه ثبــت رســیده اســت. مالکیــت ایــن خانــه مطابــق پرونــده ثبتــی 
آن از ســال 1334 خورشــیدی مشــخص اســت و تــا قبــل از آن جزئــی از ملــک بــه شــماره ثبتــی 2497 بخــش 3 یــزد بــوده 
ــی دارای  ــه فامیل ــن مجموع ــاط را شــامل می شــده اســت. ای ــه 3 حی ــل از ســال 1334 مجموع ــا قب ــور ت ــک مزب اســت. مل
حیــاط اندرونــی، بیرونــی و نارنجســتان بــوده اســت. از ســال 1334 هــر حیــاط طــی صورت مجلــس تفکیکــی شــماره ثبتــی 
جداگانــه گرفتــه و مســتقل می شــود. خانــه رفیعیــان حیــاط بیرونــی ملــک اصلــی بــوده اســت. مطابــق اســناد ابتــدا در مالکیــت 
ــده  اســت.  ــان درآم ــت محســن رفیعی ــه مالکی ــدازآن ب ــه پارســی پور و بع ــت صدیق ــاالت، ســپس در مالکی محمدحســین اقب
خانــه مذکــور قســمتی از عمــارت بزرگ تــری بــا ســه حیــاط بــوده اســت کــه درواقــع به عنــوان بیرونــی عمــارت محســوب 
ــاط  ــاط مجــزا تقســیم شــده اند. موقعیــت حی ــه و حی ــه ســه خان ــی ب ــا دیوارهای می شــده اســت کــه در ســال های گذشــته ب
خانه هــای اطــراف رفیعیــان بدیــن شــرح اســت:قدمت ایــن بنــا مربــوط بــه دوره زندیــه و اوایــل قاجــار اســت؛ امــا بــا توجــه 
بــه گمانه هــای صــورت گرفتــه و برخــی شــواهد، قســمت هایی از بنــا متعلــق بــه قبــل از دوره زندیــه اســت. در طــول زمــان 
و مخصوصــًا از دوران قاجــار بــه بعــد الحاقــات بســیاری بــه بنــا اضافــه شــده و ازایــن رو خانــه بــا قدمــت قاجــار بــه ثبــت شــده 
اســت. الحاقــات دوره پهلــوی نیــز شــواهد معمــاری قاجــاری خانــه را به شــدت تحــت تأثیــر قــرار داده و از ایــن خانــه بنایــی 
ــا و  ــای نم ــردن کاربندی ه ــا و تیغه ک ــذف 5 دری ه ــه ح ــوان ب ــه می ت ــه از آن جمل ــت؛ ک ــوده اس ــاخته ب ــوی س ــاًل پهل کام
تیغه کــردن 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.
تصویر ۱-  موقعیت خانه رفیعیان نسبت به خانه های اطراف

حیاط نارنجستان
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8- گــذری 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.

تصویر 2- برخی از وجوه خانه پیش از اقدام مرمتی

نمای شمالی

نمای غربی

نمای جنوبی

بنا بر احتماالت تیغه ای 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

دیوارهای تیغه شده که در اصل متصل به خانه 
همسایه و یا حیاط نارنجستان بوده است
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نما و مقطع شمالی

نما و مقطع غربی

شـروع مرمـت و برداشـتن الحاقـات از جبهـه شـمالی بنا آغاز شـده اسـت. بـا توجه به قدمـت بنا پیش بینی می شـد کـه دیواره های 
الحـاق شـده در جبهـه شـمالی در دهـه اخیر به بنا اضافه شـده اسـت هنـگام حذف ایـن الحاقات قوس هـای تیزه ای خود را نشـان 
دادنـد و در پـی آن مقرنس هـای دوره قاجـاری نیـز پدیدار شـد. در ادامه عملیات دودر در سـمت راسـت و چپ جبهه شـمالی خود را 
نشـان دادنـد کـه فـرم آن هـا حفـظ شـده وتنها با آجـر پر شـده بودند؛ که ایـن امر حاکـی از وجود 5 دری اسـت که تنهـا درب یک 
و پنـج بـر جـای مانـده اسـت؛ بنابرایـن در طی عملیـات مرمتی تصمیم بر آن شـد کـه 5 دری مجدداً احیا شـود؛ بنابراین با سـاخت 

دو سـتون در میـان درب یـک و پنج، پنج دری مجدداً احیا شـد.
بـا توجـه بـه تزئینـات نمایان شـده در جبهه شـمالی خانـه رفیعیـان، دور ازنظر نمی آمد 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 پنـج دری وجـود نداشـت.  با توجه به ترک های کشـیده شـده بـر دیوار و فـرض وجود طاقچه بـه زیر نمای 
انـدود شـده گچـی، الیه هـای رویـی با دقت بیشـتری کلنـگ زده شـد و ردیف طاقچه های پرشـده بـا آجر خـود را نشـان دادند. با 
توجـه بـه ریتـم قرینـه و منظـم طاقچه هـا فرض بر این گذاشـته شـد کـه در این تـاالر نیز ردیـف پنج دری وجود داشـته اسـت. در 

همیـن راسـتا مبنـا بر این شـد کـه پنج دری 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 طاقچه هـای شـاخ بزی و مربع مسـتطیل خـود را نشـان دادند؛ امـا این امـر حاکی از 
حضـور چنـددری نبـود چراکـه فـرم طاقچه هـا بـا تاالر شـمالی و غربـی کاماًل متفـاوت بـود؛ و تاالر جنوبـی به همان شـکل حفظ 

و مرمت شـد.

۹- جمـع بندی   
تلفیــق فرهنــگ و اقتصــاد تحــت عنــوان خالقیــت، امــروزه یکــی از متداول تریــن رویکردهــای توســعه پایــدار اســت. پــروژه 
مرمــت خانــه تاریخــی رفیعیــان در بافــت تاریخــی یــزد بــا هــدف ارتقــای بخشــی از محلــه شاه ابوالقاســم شــهر یــزد، رویکــرد 
ــاز  ــای زمینه س ــی از پهنه ه ــری در یک ــه قرارگی ــه ب ــا توج ــروژه ب ــن پ ــت. ای ــه اس ــاد را به کارگرفت ــگ و اقتص ــق فرهن تلفی
توســعه ی خــالق توانســته به خوبــی 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 
این کــه در مــدت کمــی کــه از شــروع ایــن پــروژه می گــذرد، پروژه هــای مشــابه دیگــری همچــون گالــری نقاشــی ابریشــمی 
در جــوار آن آغــاز شــده اســت. اگــر تــا گذشــته تفکــر دوگانــه ســاخت هتــل و رســتوران ســرمایه گذاری در بافــت تاریخــی را 

شــکل مــی داد امــروزه ایده هــای نویــن توســعه ای در حــال شــکل گیری اســت.
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