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شركت عمران و بهسازی شهری ايران در راستای سياستها و وظايف محّوله 
در منطقۀ مركزی تقسيمات كشوری خود شامل اصفهان و شهرهای وابسته، 
اقدامات گسترده ای در زمينۀ مرّمت و بازسازی بناهای تاريخی داشته است. 
اين اقدامات در راستای اهداف كالن سياستهای كشوری بوده و دارای سوابق 

طوالنی علمی می باشد.
سال  در  فرانسه  ملّی  كميسيون  توسط  باستانی  آثار  از  حفاظت  رسمی  اعالم 
ايران  آندره گدار در سال 1309 در  با  مديرّيت  آثار  انجمن  اروپا و  1794 در 
به جا مانده در آن زمان گذاشت و پس  ارزشمند  ابنيۀ  بقای  تأثير بسزايی در 
از آن تعمير و نگهداری اين آثار مورد توجه متولّيان قرار گرفت و با توّجه به 
تخصيصی بودن اين امر در طول ساليان متمادی، از سوی افراد، و يا مجامع 

مربوطه روشهای متفاوتی جهت حفظ و مرّمت پيشنهاد گرديد.
مرّمت در حقيقت فعالّيتی حياتی است كه چرخۀ تغيير يافته را به سامان و نظم می 
رساند و در واقع جورچين آشفتۀ فضاهای قديمی اطراف ما را به نظم و قانون نهفته 

در آن باز می گرداند كه در گذشته ای دور با نگرشی يکسان شکل گرفته اند.
مرّمت راه و رسم بازگرداندن هويت از دست رفته و حيات رو به نابودی است و 
عالوه بر آنکه حفاظت ميراث گذشتگان است متضّمن گفتگوی آينده نيز می 
اثر معماری به فضای  از نزديك كردن  باشد در اصل هدف عمدۀ آن عبارت 
تاريخی خود وباز زنده سازی بنا و مشاركت فعال آن در زمان حال است به گونه 

ای كه آيندگان بتوانند نقش حال را در تصور تاريخی بازيابند.
در اين زمينه دو ديدگاه متفاوت با ويژگيهای خاّص خود شکل می گيرد :

-  توّجه به بنای تاريخی به عنوان يك عنصر منفرد؛
-  توّجه به بنای تاريخی به عنوان عنصری از مجموعه عناصر تشکيل دهندۀ 

بافت شهری؛
در صورتی كه بنای تاريخی را به صورت وابسته به مجموعۀ شهری تلّقی كنيم 

در واقع به آن امکان نقش پذيری و تعامل با ساير عناصر شهری را داده ايم. 
بنابراين مرّمت تك دانه های ارزشمند با دورنمای هدفی يکسان در نهايت منجر 
به احيای بافت شهری خواهد بود ؛ همانند دانه های تسبيح كه يك يك كنار 
يکديگر گرد می آيند و موجب بازگرداندن سالمت به پيکر شهر تاريخی و رونق و 
پويايی آن می گردند. اما مرّمت به تنهايی ضامن بازگشت حيات بنا نخواهد بود ، 
بلکه نگرش و برنامه ريزی صحيح جهت احيای اين ابنيه ، خواه به صورت منفرد 
و خواه به صورت مجموعه ای با عناصر پيرامون عالوه بر باز زنده سازی ، بافت 
تاريخی ، تأثير شگرفی بر وضعيت اجتماعی و حّتی اقتصادی محيط اطراف  می 
گذارد.مالكهای ارزشگذاری اين بناها تعلّقات آئينی و مذهبی  تزئينات و جزئيات 
ويژه ، قابلّيت استفاده در جهت عملکرد امروزی ، قرار گيری در يك بدنه يا ميدان 
يا محور تاريخی ، طرح ويژۀ معماری واصالت در مصالح و كيفّيت ساخت معماری 
، ارتباط با يك بنای شاخص و اصيل و امکان توسعۀ برخی مجموعه ها يا اصالت 

فرهنگی و اجتماعی و كاربری تاريخی بنا می باشد.
به  عنايت  با  مركزی  منطقه  سازان  مسکن  و  عمران  شركت  راستا  همين  در 
اهداف از پيش تعيين شده از سال 1371 اقدام به شناسايی اين ابنيه به ويژه 
در مجاورت محورهای تاريخی و مراكز محاّلت نموده سپس در صورت توافق 
با  مالکين ، پس از تملّك به منظور مرّمت ، انتخاب و اولوّيت بندی شده و 
در چارچوب برنامه ای مشّخص و مطابق با طرح احيا و پس از بررسی نقش، 
متناسبی با ظرفّيت و شأن خود و نياز بافت شهری يافته اند كه اجمااًل در ذيل 

خواهد آمد.
مرّمت خانه های تاريخی قدسّيه و خانۀ مجتهد زاده به جا مانده از دورۀ صفوی 
از اولين پروژه های مرّمت تك بناها می باشند كه در سالهای آغازين پس از 
امام جمعۀ اصفهان و  به عنوان دفتر  اكنون  اتمام رسيد و  به  تأسيس شركت 

دارالقران حيات دوباره يافته اند.

مرّمت و بازسازی خانه های تاریخی ارزشمند اصفهان،
تاملي بر موانع و مشكالت

مهندس تهمینه امامی-کارشناس ارشد معماری
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از زيباترين و ارزشمند ترين خانه های مرّمت شده اصفهان ، خانه های تاريخی 
اعلم و نيلفروشان و عاّلمه  می باشند كه با قدمت قاجاری به كاربری اقامتی 

اختصاص يافته اند.
خانۀ تاريخی ديبايی )هرندی( در محلّۀ هارونيه و همجوار با ميدان كهنه ، بقعۀ 
هارون واليت و مسجد علی قرار گرفته است. براساس مطالعات و بررسيهای به 
عمل آمده معلوم گرديده كه اين خانه از آثار صفوی بوده كه باگذشت زمان در 
آن تغييرات و تحوالتی به وجود آمده است.مرّمت خانۀ ديبايی در سال 1383 
اتمام يافته و اكنون به عنوان فضای اقامتی ويژه ، به صورت خصوصی مورد 

استفادۀ هنرجويان صنايع دستی و اقامت آنان قرار می گيرد.

يکی ديگر از بناهايی كه به دليل طرح ويژۀ احيا موّفق به اخذ جايزۀ آقاخان در 
سال 81 گرديد ، حمام وزير است كه اكنون با كاربری كانون پرورش فکری 

كودكان به حيات خود ادامه می دهد.
 از ميان خانه های تاريخی مرّمت شده در اصفهان صيفور قاسمی ، طوسی پور 
، ملکان به كاربری اداری اختصاص يافته اند. درحال حاضرخانۀ صيفور قاسمی 
به عنوان معاونت گردشگری سازمان  با عرصه ای در حدود 830  متر مربع 

ميراث فرهنگی فّعال است.
                

از آنجا كه هدف اصلی شركت عمران و بهسازی شهری ، احياء بافتهای تاريخی 
و فرسوده شهر هاست ؛ در اين راستا يکی از راهکارهای پيشنهادی در بافت 
اصفهان تعريف پروژه هايی به صورت مجموعه های توريستی - اقامتی ويژه 
است كه در بافت تاريخی با تجميع پالكهای ارزشمند و فاقد ارزش به صورت 
به تدريج محاّلت   ، بافت  احياء موضعی  با  مرّمت و نوسازی صورت گرفته و 
قديمی باز زنده سازی و كّل بافت تاريخی احياء می گردد كه از جمله اين پروژه 
اقامتی -  توريستی خوانساری است كه در اين مجموعۀ مرّمت  ها مجموعه 
تدّين  تاريخی  خانۀ  مرّمت  و  يافته  پايان  طغرليان  و  خوانساری  تاريخی  خانۀ 

درحال اجرا است.
     

خانۀ تاريخی كشيش واقع در محلّۀ جلفا ، كوچه سنگتراشها به جا مانده از قاجار 
دارای دو بخش متفاوت می باشد. جبهۀ شمالی بنا ارزشمند بوده كه مرّمت آن 
اند.  بازسازی شده  پايان رسيده و جبهه های جنوبی و شرقی و غربی آن  به 
پذيرای  نوساز آن  استفاده می شود وبخش  به منظور موزه  آن  بخش قديمی 

مهمانان می باشد.
خانه های تاريخی آذر و اديب در مجاورت يکديگر ، واقع در كنار محور تاريخی 
جماله كه هم اكنون مرّمت آن در دست اجرا است در آينده به عنوان مجتمع 

پذيرايی مورد بهره برداری قرار خواهند گرفت.
با  نزديکی مسجد علی  در  و  در محلّۀ هارونيه  واقع  تاريخی جنگجويان  خانۀ 
عرصه ای حدود 350 متر مربّع متعلّق به دورۀ قاجار جهت كاربری مسکونی 

مرّمت گرديده است.

بنای تاريخی سفره خانۀ حکيم در خيابان جديداالحداث حکيم ، درگذر تاريخی 
باغ قلندرها و كوچۀ جنب مسجد حکيم واقع شده است. سفره خانۀ اسدی در 

خانه ای تاريخی به جا مانده از دوره صفوی ايجاد شده است.  
اين بنا توّسط شركت عمران و مسکن سازان خريداری و عمليات مرّمتی آن با 
كاربری پيشنهادی سفره خانه انجام گرديده و در حال حاضر آماده بهره برداری 

می باشد.
       

به طور كلّی مطالعه و شناخت بنا در امر مرّمت ، ضرورتی اجتناب ناپذير است. 
در اين جهت گمانه زنی و اليه برداری برای پی بردن به جنبه های ناشناختۀ 
 ، ها  كتيبه   ، نقوش  ويژگی   ، پوشش  نحوۀ  راه گشاست.  ها  يا مجموعه  بنا 
مصالح ، رنگها و بسياری ديگر از موارد در شناسايی ويژگی های تاريخی بنا 

يا مجموعه ها نقش غير قابل انکاری دارند.
بدين ترتيب خالصه ای از مراحل تهّيۀ طرح مرّمت در ذيل خواهد آمد.

گام اول : بررسی در محل و دّقت بر مشاهدات عينی؛
گام دوم :  رولوه دقيق بنا و كلّيۀ عناصر تشکيل دهندۀ اثر به عالوه برداشت 

آسيبهای وارده و مستند سازی؛
گام سوم :  تهّيۀ مدارک مستند و ارزشيابی از ديدگاه تاريخی ، هنری و ... ؛

گام چهارم :  پيشنهاد برنامۀ مداخالت با توّجه به ارزشيابی ؛
گام پنجم :  تهيۀ طرح ؛

از  بنا  كنندگان  برداشت  توسط  رويت  قابل  های  آسيب  معرفی  و  شناخت 
مهمترين بخش های اين عملّيات است. تركها و روند آنها ، نشستها ، كلّيۀ 
تغيير شکلها ، حّتی وضعّيت رطوبتهای احتمالی صعودی يا نزولی )رطوبتهای 
قابل رويت( با ذكر تاريخ بايد درج گردد.  پس از شناخت عوامل پرخطر برای 
بنا اقداماتی جهت عملّيات رفع منشأ خطر صورت می گيرد و استفاده از عناصر 

و فضاهای در معرض خطر متوقف می گردد.
الزامی  تاريخی  باقيمانده  ارزشهای  و حفظ  تثبيت وضع موجود   ، آن  از  پس 
است. بدين صورت كه روشهای مختلف استحکام بخشی و حفاظت بنا مورد 
بررسی قرار گرفته و به كاربسته خواهد شد. در اكثر موارد ، مرّمت استحفاظی 
با ايزوله سازی بامها ، رفع مشکالت آب روها ، دفع حشرات و احداث كانالهای 

ناكش همراه است.
بارهای  توان تحّمل  بنا  استحکامی زمانی صورت می گيرد كه سازۀ  مرّمت 
موجود تحميل شده و حّتی بارهای احتمالی آينده ، در حين اجرای طرح جامع 
مرّمت را نداشته باشد. اما وجه هنری و قابل انعطاف مرّمت را جامع ناميده 
اند. بدين صورت كه طراح با بررسی قديمی ترين عکس های هوايی مربوط 
به سايت بنا ، تجسبمی از وضعّيت حجمی و فضاهای مثبت و منفی بنا پيدا 
خواهد كرد و عالوه بر اين ، در صورتيکه در سايت اطراف و حجم وروديها ،  
مداخالتی صورت گرفته باشد ، قابل شناسايی و بررسی خواهد بود. از سوی 
ديگر با بررسی آثار هم دوره ، به ويژه با كاربری مشابه ، تصوبری از خطوط 
كلّی بنا در ذهن طراح ايجاد خواهد شد ، سپس او با توّجه به وضعيت كنونی 

بنا به تهّيۀ طرح مبادرت می ورزد.

خانه اعلم

خانه سرتيپ سدهي
خانۀ نيلفروشان

خانۀصيفور قاسمی
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بدين ترتيب از تعريف پروژه های شهری با همپوشانی و توازی خدمات هم جلوگيری خواهد شد. حّتی در بعضی 
از موارد عدم اعتقاد برخی مسووالن ، باعث شده است توافقنامه های مابين ارگانهای مختلف كه مّدت مديدی 
جهت انعقاد آن صرف شده است با نظر غير تخّصصی يکی از مديران ناديده گرفته شده و متأسفانه رويداد غير 

علمی و ناخوشايندی از سوی يکی از ارگانها صورت پذيرد.
... و اما از ديگر موانعی كه در مسير مرّمت شهری و ابنيه قرار گرفته است ، می توان به فرسودگی تأسيسات 
زيربنايی و عدم هماهنگی ارگانهای مربوطه جهت تعويض و تعمير و نگهداری آنها اشاره كرد كه باز هم از 
تبعات همان عدم مديرّيت يکپارچه است. لوله كشی نامناسب موجب ايجاد رطوبت در ابنيه گرديده و به سرعت 

فرسودگی آنها خواهد افزود.
فاضالبها عمدتًا به دليل شيب كم و مسّطح بودن محدوده و با توجه به ساخت و سازهای جديد و عدم توان 

جوابگويی سيستم قديمی با نحوۀ زندگی امروز ، معضالت فراوانی به بار آورده است.
تيرهای چوبی برق كه استفاده از آنها در روستاها و شهرستانهای اطراف اصفهان منسوخ گرديده ، هنوز هم در 
بافت قديم موجود است كه گاهی به علت تصادف ناشی از عبور اتومبيل از كوچه های تنگ قديمی به صورت 
شکسته و نيم شکسته در آمده و متأّسفانه با اينکه اكنون كوچه ها تعريض شده اند به عنوان موانعی سّد راه و 

حركت روان 
می باشند. از طرف ديگر هر گونه ساخت وساز مجموعه ای ، نيازمند پيش بينی فضای پست برق می باشد كه 
خود محدودّيتهايی را به لحاظ كاربردی و بصری ايجاد می نمايد. شركت گاز هم با ضوابط و مقررات خاّص 
خود شرايط ديگری ايجاد می نمايد كه عدم ارائۀ انشعاب به خانۀ پشت ساباط و منع عبور لوله های گاز از زير 

فضای سبز از جمله آنهاست.
هنوز هم تأسيسات مربوط به انشعاب گاز كه در جلوی ورودی خانه قرار داشته ، پس از تعريض گذر به محّل 
مناسب انتقال نيافته و گاه عابر پياده و يا سواره با يکی از آنها در ميان كوچه روبرو شده و درآن لحظه پيش 

بينی فاجعه ای احتمالی  دشوار نخواهد بود.
شهرداريها كه اهرم اصلی اجرا در شهر می باشند و اعتبارات مربوطه به آنها تخصيص  می يابد براساس ضوابط 
، شرايط طبق اصول و قوانين و نقشه های مالک عمل خود كه در گذشته با كم توّجهی نسبت به بافت تاريخی 
تهيه شده ، به بازگشايی معابر ، تعريض ها و روان سازی ترافيکی می پردازند و گاه رسالت واقعی خود را به 

فراموشی سپرده و از هدف احياء بافت های فرسوده وتاريخی دور می شوند.
... واما احياء بافت تاريخی ، با مسائل و مشکالت ديگری نيز روبروست. اسناد مربوط به امالک بافت قديمی 
اصفهان مطابق با ضوابط امروز نبوده و به دليل عدم اّطالع رسانی جمعی اين موضوع به مالکين در بافتهای 

تأّملی بر برخی موانع و مشکالت مرّمت
فرسودگی يکی از مهمترين مسائل مربوط به فضاهای شهری و ابنيۀ ارزشمند تاريخی است. اين عامل موجب 
كاهش عمر بنا و افول حيات شهری می شود. مشکالت و معضالتی كه از آغاز مرّمت در اين راه به وجود آمده 
است بی شمارند. يکی از بزرگترين مشکالت، عدم آگاهی مردم از ارزش بناهای تحت تملّکشان و عدم شناخت 
آنها از چرخۀ بازگشت زندگی به بافتهای تاريخی شهر است كه از مرّمت عناصر منفرد موجود در آن آغاز می 

شود.
متأسفانه گاه مسائلی همچون طوالنی بودن چرخه های اداری ، قوانين ناكارآمد حفاظت ، فاصلۀ زمانی ميان 
تصويب لوايح مربوطه تا ابالغ آن به اهرمهای اجرايی و حّتی عدم اطالع مردم از حقوقشان در زمينۀ دريافت 
تسهيالت دولتی و يارانه ها موجب نااميدی آنان می گردد و متأسفانه با راهنمايی برخی سودجويان گاه درصدد 
تخريب تدريجی بنای ارزشمند خود كه هزينه های سرسام آوری را جهت مرّمت تحميل می نمايد ، بر می آيند 
؛ زيرا بيشتر ساكنان اين بناها از سطح سواد و آگاهی كمی برخوردارند و عالوه بر وضعّيت اقتصادی نامطلوب ، 
هنوز در باورشان نيست كه می توانند با ايجاد امکانات رفاهی زندگی امروز درآنها ، عالوه بر ارتقای سطح كيفی 

فضاهای زيست خود، در سالمت و زيبايی شهر خود سهيم باشند.
بديهی است ، اّولين مشکالت ايجاد شده در راستای احيای ابنيه و درنتيجه بافت تاريخی شهر در مرحلۀ ثبت آثار 
و تعريف حرايم مربوطه به وجود می آيد. قوانين مربوط به حفظ و نگهداری و نظارت سازمان ميراث فرهنگی 
بر دخل و تصرف در اين گونه بناها ، مانع عالقمندی مالکين و در نتيجه مقاومت در مقابل ثبت اثر می باشد 
و تازه پس از ثبت ، عدم تعامل سازمان ميراث فرهنگی با مديريتهای شهری و نبود سازماندهی و برنامه ريزی 
مشّخص برای تملّك و اولوّيت بندی جهت مرمت ، فرسودگی برخی بناهای با ارزش تر ، بيشتر خواهد بود و 
حيات فيزيکی بنا پايان خواهد گرفت و حّتی اگر با مرّمت بتوان از حدوث اين واقعۀ تأّسف بار جلوگيری كرد 
مشکل ديگر ناكافی بودن اعتبار پروژه های مرمتی است كه موجب گسست عملّيات اجرا گرديده است و هزينه 

های تکرار برخی از عمليات را به مجريان تحميل می نمايد.
از آنجا كه مسئولّيت احياء ابنيه با بخشهای ديگری از مديرّيت شهری، جدا از سازمان ميراث فرهنگی بوده و 
به دليل عدم برنامه ريزی و سياست گذاری از سوی يك مرجع واحد جهت مديريتهای مختلف شهری و گاه 
ناآگاهی برخی مسئولين متصّدی نسبت به اين مهم ، زنجيرۀ ثبت اثر تا احياء آن تکميل نخواهد شد و به نظر 
می رسد مهمترين بخش اين زنجيره هم بايد در ادامه و جزء برنامه های سازمان ميراث فرهنگی قرار گيرد يا 
حّداقل كلّيۀ پروژه هايی كه درحال حاضر به صورت مستقل در ارگانهای مختلف تعريف ، تهّيه و اجرا می گردند 
، به تصويب مرجع كارشناسی مشتركی برسد كه صالحّيت آن مورد تأييد ارگانهای مربوط به شهر باشد ، كه 
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بنچاقها  يا  و  آنها  ای  قولنامه  اصالح سندهای  در خصوص  اقدامی   ، تاريخی 
صورت نگرفته است. گاهی حريم نامشّخص مالکّيتها ، انجام داد و ستد ميان 

ارگانها و مردم و حّتی اشخاص حقيقی عالقمند را مشکل ساخته است.
خانه های رها شدۀ ميراثی با مالکين متعّدد از ديگر معضالت گريبانگيراست. 
مسألۀ ساباطها ، صندوق خانه ها ، چاه منبع ها و ديوارهای ضخيم مشترک از 
معضالتی هستند كه گاهی انجام معامالت و حّتی مرّمت و نوسازی را به تأخير 
می اندازند ؛ به طور مثال گاهی مالکين كم سوادی كه در همسايگی اين ابنيه 
قرار گرفته و ديوار مشتركی دارند ، حاضر به پذيرش و ثبت اين ديوار مشترک 
به نفع ملك خود نمی باشند. بنابراين شايد بهتر بود قوانين مربوط به اين گونه 
مسائل در بافت تاريخی به گونه ای وضع گردد كه الاقل برای متولّيان دولتی 

و نيمه دولتی امکان تملّك و اجرا را تسهيل نمايد.
يکی ديگر از مشکالت قابل تأمل كمبود نيروهای انسانی ماهر از زمان برداشت 
بنا تا پايان اجراست. روز به روز از تعداد مرّمتگران و استادكاران ماهر به جهت 
كهولت سن كاسته می شود و اين در حالی است كه تعداد عالقمندان به اين 
رشته به صورت تجربی كاهش يافته و بيشتر هنرآموزان به فراگيری آكادميك 

آن روی آورده اند كه مشکالت آن ناگفته پيداست.
از آنجا كه علم مرّمت با قدمت بيش از 30  سال در اروپا شکل گرفته است ، 
در طّی اين ساليان نظريه ها و منشورهای مختلفی ارائه گرديده كه در هر دوره 
ای بسته به شرايط آن زمان مورد استفاده قرار گرفته و از آنجا كه مرّمت، علمی 
نو پيداست ، بالّطبع درايران نيز هنوز منشور مدّونی دراين زمينه تهّيه نگرديده 
و در اكثر موارد به صورت سليقه ای از نظرّيات و منشورهای جهانی بهره برده 
است. از طرف ديگر از ميان همين استادكاران قديمی ، برخی در مقابل نظرّيات 
و استنتاجات آكادميك و تئوريهای موجود ، انعطاف الزم را نداشته و لذا شيوه 

های علمی به طور كامل به كار بسته نخواهد شد.
اما به عقيده نگارنده ، پس از همۀ توضيحات مذكور ، مهمترين عامل احيای 
بافتهای تاريخی ، فرهنگ سازی در اين زمينه است. توجيه مردم جهت ممانعت 
از تخريب آثار تاريخی و ضرورت حفاظت از آنها بايد در رأس امور فرهنگی و 
ترويجی قرار گيرد. در اين راستا می توان به تدوين مقررات و ضوابطی پرداخت 
و  همفکری  به  آنها  ترغيب  موجب  و  باشد  مشاركت  امر  به  مردم  مشّوق  كه 
عملّيات  انجام  كه  است  شده  ثابت  تجربه  به  شود.   امر  متولّيان  با  همکاری 
افزون ملك  ارزش  افزايش  ، موجب  با مشاركت مردم  به ويژه  ساخت و ساز 

می گردد.
از اينرو بافتهای تاريخی مهاجر پذير كه به علّت پايين بودن قيمت امالک دچار 
چنين آشفتگی و نابسامانی شده اند ، دوباره به مکانهای مناسب جهت اسکان 
ساكنان قديمی و اصيل و عالقمندان فرهنگی تبديل خواهند شد و با مساعدت 
و مشاركت آنان ، عالوه بر تصحيح شکل كالبدی ، رونق اقتصادی و اجتماعی 

نيز به دنبال خواهد داشت.
و... شايد روزی فرا رسد كه بافتهای تاريخی كشورمان به مرغوبترين فضاهای 

سکونتی وشهری تبديل گردد.
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