مر ّمت و بازسازی خانه های تاریخی ارزشمند اصفهان،
تاملي بر موانع و مشكالت
مهندس تهمینه امامی-کارشناس ارشد معماری
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شرکت عمران و بهسازی شهری ایران در راستای سیاستها و وظایف مح ّوله
در منطقۀ مرکزی تقسیمات کشوری خود شامل اصفهان و شهرهای وابسته،
اقدامات گسترده ای در زمینۀ مر ّمت و بازسازی بناهای تاریخی داشته است.
این اقدامات در راستای اهداف کالن سیاستهای کشوری بوده و دارای سوابق
طوالنی علمی می باشد.
اعالم رسمی حفاظت از آثار باستانی توسط کمیسیون ملّی فرانسه در سال
 1794در اروپا و انجمن آثار با مدیر ّیت آندره گدار در سال  1309در ایران
تأثیر بسزایی در بقای ابنیۀ ارزشمند به جا مانده در آن زمان گذاشت و پس
توجه به
از آن تعمیر و نگهداری این آثار مورد توجه متولّیان قرار گرفت و با ّ
تخصیصی بودن این امر در طول سالیان متمادی ،از سوی افراد ،و یا مجامع
مربوطه روشهای متفاوتی جهت حفظ و مر ّمت پیشنهاد گردید.
فعالیتی حیاتی است که چرخۀ تغییر یافته را به سامان و نظم می
مر ّمت در حقیقت ّ
رساند و در واقع جورچین آشفتۀ فضاهای قدیمی اطراف ما را به نظم و قانون نهفته
در آن باز می گرداند که در گذشته ای دور با نگرشی یکسان شکل گرفته اند.
مر ّمت راه و رسم بازگرداندن هویت از دست رفته و حیات رو به نابودی است و
عالوه بر آنکه حفاظت میراث گذشتگان است متض ّمن گفتگوی آینده نیز می
باشد در اصل هدف عمدۀ آن عبارت از نزدیک کردن اثر معماری به فضای
تاریخی خود وباز زنده سازی بنا و مشارکت فعال آن در زمان حال است به گونه
ای که آیندگان بتوانند نقش حال را در تصور تاریخی بازیابند.
خاص خود شکل می گیرد :
در این زمینه دو دیدگاه متفاوت با ویژگیهای ّ
توجه به بنای تاریخی به عنوان یک عنصر منفرد؛
 ّتوجه به بنای تاریخی به عنوان عنصری از مجموعه عناصر تشکیل دهندۀ
 ّبافت شهری؛
در صورتی که بنای تاریخی را به صورت وابسته به مجموعۀ شهری تلقّی کنیم

در واقع به آن امکان نقش پذیری و تعامل با سایر عناصر شهری را داده ایم.
بنابراین مر ّمت تک دانه های ارزشمند با دورنمای هدفی یکسان در نهایت منجر
به احیای بافت شهری خواهد بود ؛ همانند دانه های تسبیح که یک یک کنار
یکدیگر گرد می آیند و موجب بازگرداندن سالمت به پیکر شهر تاریخی و رونق و
پویایی آن می گردند .اما مر ّمت به تنهایی ضامن بازگشت حیات بنا نخواهد بود ،
بلکه نگرش و برنامه ریزی صحیح جهت احیای این ابنیه  ،خواه به صورت منفرد
و خواه به صورت مجموعه ای با عناصر پیرامون عالوه بر باز زنده سازی  ،بافت
تاریخی  ،تأثیر شگرفی بر وضعیت اجتماعی و ح ّتی اقتصادی محیط اطراف می
گذارد.مالکهای ارزشگذاری این بناها تعلّقات آئینی و مذهبی تزئینات و جزئیات
قابلیت استفاده در جهت عملکرد امروزی  ،قرار گیری در یک بدنه یا میدان
ویژه ّ ،
کیفیت ساخت معماری
و
مصالح
در
واصالت
معماری
ویژۀ
طرح
،
تاریخی
یا محور
ّ
 ،ارتباط با یک بنای شاخص و اصیل و امکان توسعۀ برخی مجموعه ها یا اصالت
فرهنگی و اجتماعی و کاربری تاریخی بنا می باشد.
در همین راستا شرکت عمران و مسکن سازان منطقه مرکزی با عنایت به
اهداف از پیش تعیین شده از سال  1371اقدام به شناسایی این ابنیه به ویژه
در مجاورت محورهای تاریخی و مراکز محلاّ ت نموده سپس در صورت توافق
با مالکین  ،پس از تملّک به منظور مر ّمت  ،انتخاب و اولو ّیت بندی شده و
در چارچوب برنامه ای مشخّ ص و مطابق با طرح احیا و پس از بررسی نقش،
ظرفیت و شأن خود و نیاز بافت شهری یافته اند که اجما ًال در ذیل
متناسبی با ّ
خواهد آمد.
قدسیه و خانۀ مجتهد زاده به جا مانده از دورۀ صفوی
مر ّمت خانه های تاریخی
ّ
از اولین پروژه های مر ّمت تک بناها می باشند که در سالهای آغازین پس از
تأسیس شرکت به اتمام رسید و اکنون به عنوان دفتر امام جمعۀ اصفهان و
دارالقران حیات دوباره یافته اند.
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از زیباترین و ارزشمند ترین خانه های مر ّمت شده اصفهان  ،خانه های تاریخی
اعلم و نیلفروشان و علاّ مه می باشند که با قدمت قاجاری به کاربری اقامتی
اختصاص یافته اند.
خانۀ تاریخی دیبایی (هرندی) در محلّۀ هارونیه و همجوار با میدان کهنه  ،بقعۀ
هارون والیت و مسجد علی قرار گرفته است .براساس مطالعات و بررسیهای به
عمل آمده معلوم گردیده که این خانه از آثار صفوی بوده که باگذشت زمان در
آن تغییرات و تحوالتی به وجود آمده است.مر ّمت خانۀ دیبایی در سال 1383
اتمام یافته و اکنون به عنوان فضای اقامتی ویژه  ،به صورت خصوصی مورد
استفادۀ هنرجویان صنایع دستی و اقامت آنان قرار می گیرد.

خانه سرتيپ سدهي

یکی دیگر از بناهایی که به دلیل طرح ویژۀ احیا مو ّفق به اخذ جایزۀ آقاخان در
سال  81گردید  ،حمام وزیر است که اکنون با کاربری کانون پرورش فکری
کودکان به حیات خود ادامه می دهد.
از میان خانه های تاریخی مر ّمت شده در اصفهان صیفور قاسمی  ،طوسی پور
 ،ملکان به کاربری اداری اختصاص یافته اند .درحال حاضرخانۀ صیفور قاسمی
با عرصه ای در حدود  830متر مربع به عنوان معاونت گردشگری سازمان
میراث فرهنگی ف ّعال است.
از آنجا که هدف اصلی شرکت عمران و بهسازی شهری  ،احیاء بافتهای تاریخی
و فرسوده شهر هاست ؛ در این راستا یکی از راهکارهای پیشنهادی در بافت
اصفهان تعریف پروژه هایی به صورت مجموعه های توریستی  -اقامتی ویژه
است که در بافت تاریخی با تجمیع پالکهای ارزشمند و فاقد ارزش به صورت
مر ّمت و نوسازی صورت گرفته و با احیاء موضعی بافت  ،به تدریج محلاّ ت
قدیمی باز زنده سازی و ّ
کل بافت تاریخی احیاء می گردد که از جمله این پروژه
ها مجموعه اقامتی  -توریستی خوانساری است که در این مجموعۀ مر ّمت
خانۀ تاریخی خوانساری و طغرلیان پایان یافته و مر ّمت خانۀ تاریخی تد ّین
درحال اجرا است.

خانه اعلم
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خانۀ تاریخی کشیش واقع در محلّۀ جلفا  ،کوچه سنگتراشها به جا مانده از قاجار
دارای دو بخش متفاوت می باشد .جبهۀ شمالی بنا ارزشمند بوده که مر ّمت آن
به پایان رسیده و جبهه های جنوبی و شرقی و غربی آن بازسازی شده اند.
بخش قدیمی آن به منظور موزه استفاده می شود وبخش نوساز آن پذیرای
مهمانان می باشد.
خانه های تاریخی آذر و ادیب در مجاورت یکدیگر  ،واقع در کنار محور تاریخی
جماله که هم اکنون مر ّمت آن در دست اجرا است در آینده به عنوان مجتمع
پذیرایی مورد بهره برداری قرار خواهند گرفت.
خانۀ تاریخی جنگجویان واقع در محلّۀ هارونیه و در نزدیکی مسجد علی با
عرصه ای حدود  350متر مربّع متعلّق به دورۀ قاجار جهت کاربری مسکونی
مر ّمت گرديده است.

بنای تاریخی سفره خانۀ حکیم در خیابان جدیداالحداث حکیم  ،درگذر تاریخی
باغ قلندرها و کوچۀ جنب مسجد حکیم واقع شده است .سفره خانۀ اسدی در
خانه ای تاریخی به جا مانده از دوره صفوی ایجاد شده است.
توسط شرکت عمران و مسکن سازان خریداری و عملیات مر ّمتی آن با
این بنا ّ
کاربری پیشنهادی سفره خانه انجام گردیده و در حال حاضر آماده بهره برداری
می باشد.
به طور کلّی مطالعه و شناخت بنا در امر مر ّمت  ،ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
در این جهت گمانه زنی و الیه برداری برای پی بردن به جنبه های ناشناختۀ
بنا یا مجموعه ها راه گشاست .نحوۀ پوشش  ،ویژگی نقوش  ،کتیبه ها ،
مصالح  ،رنگها و بسیاری دیگر از موارد در شناسایی ویژگی های تاریخی بنا
یا مجموعه ها نقش غیر قابل انکاری دارند.
تهیۀ طرح مر ّمت در ذیل خواهد آمد.
بدین ترتیب خالصه ای از مراحل ّ
گام اول  :بررسی در محل و د ّقت بر مشاهدات عینی؛
کلیۀ عناصر تشکیل دهندۀ اثر به عالوه برداشت
گام دوم  :رولوه دقیق بنا و ّ
آسیبهای وارده و مستند سازی؛
تهیۀ مدارک مستند و ارزشیابی از دیدگاه تاریخی  ،هنری و  ...؛
گام سوم ّ :
توجه به ارزشیابی ؛
با
مداخالت
برنامۀ
پیشنهاد
گام چهارم :
ّ
گام پنجم  :تهیۀ طرح ؛
شناخت و معرفی آسیب های قابل رویت توسط برداشت کنندگان بنا از
کلیۀ
عملیات است .ترکها و روند آنها  ،نشستها ّ ،
مهمترین بخش های این ّ
وضعیت رطوبتهای احتمالی صعودی یا نزولی (رطوبتهای
تغییر شکلها  ،ح ّتی
ّ
قابل رویت) با ذکر تاریخ باید درج گردد .پس از شناخت عوامل پرخطر برای
عملیات رفع منشأ خطر صورت می گیرد و استفاده از عناصر
بنا اقداماتی جهت ّ
و فضاهای در معرض خطر متوقف می گردد.
پس از آن  ،تثبیت وضع موجود و حفظ ارزشهای باقیمانده تاریخی الزامی
است .بدین صورت که روشهای مختلف استحکام بخشی و حفاظت بنا مورد
بررسی قرار گرفته و به کاربسته خواهد شد .در اکثر موارد  ،مر ّمت استحفاظی
با ایزوله سازی بامها  ،رفع مشکالت آب روها  ،دفع حشرات و احداث کانالهای
ناکش همراه است.
مر ّمت استحکامی زمانی صورت می گیرد که سازۀ بنا توان تح ّمل بارهای
موجود تحمیل شده و ح ّتی بارهای احتمالی آینده  ،در حین اجرای طرح جامع
مر ّمت را نداشته باشد .اما وجه هنری و قابل انعطاف مر ّمت را جامع نامیده
اند .بدین صورت که طراح با بررسی قدیمی ترین عکس های هوایی مربوط
وضعیت حجمی و فضاهای مثبت و منفی بنا پیدا
به سایت بنا  ،تجسبمی از
ّ
خواهد کرد و عالوه بر این  ،در صورتیکه در سایت اطراف و حجم ورودیها ،
مداخالتی صورت گرفته باشد  ،قابل شناسایی و بررسی خواهد بود .از سوی
دیگر با بررسی آثار هم دوره  ،به ویژه با کاربری مشابه  ،تصوبری از خطوط
توجه به وضعیت کنونی
کلّی بنا در ذهن طراح ایجاد خواهد شد  ،سپس او با ّ
تهیۀ طرح مبادرت می ورزد.
بنا به ّ

خانۀ نیلفروشان

خانۀصیفور قاسمی
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خانه ديبايي

تأ ّملی بر برخی موانع و مشکالت مر ّمت
فرسودگی یکی از مهمترین مسائل مربوط به فضاهای شهری و ابنیۀ ارزشمند تاریخی است .این عامل موجب
کاهش عمر بنا و افول حیات شهری می شود .مشکالت و معضالتی که از آغاز مر ّمت در این راه به وجود آمده
است بی شمارند .یکی از بزرگترین مشکالت ،عدم آگاهی مردم از ارزش بناهای تحت تملّکشان و عدم شناخت
آنها از چرخۀ بازگشت زندگی به بافتهای تاریخی شهر است که از مر ّمت عناصر منفرد موجود در آن آغاز می
شود.
متأسفانه گاه مسائلی همچون طوالنی بودن چرخه های اداری  ،قوانین ناکارآمد حفاظت  ،فاصلۀ زمانی میان
تصویب لوایح مربوطه تا ابالغ آن به اهرمهای اجرایی و ح ّتی عدم اطالع مردم از حقوقشان در زمینۀ دریافت
تسهیالت دولتی و یارانه ها موجب ناامیدی آنان می گردد و متأسفانه با راهنمایی برخی سودجویان گاه درصدد
تخریب تدریجی بنای ارزشمند خود که هزینه های سرسام آوری را جهت مر ّمت تحمیل می نماید  ،بر می آیند
وضعیت اقتصادی نامطلوب ،
؛ زیرا بیشتر ساکنان این بناها از سطح سواد و آگاهی کمی برخوردارند و عالوه بر
ّ
هنوز در باورشان نیست که می توانند با ایجاد امکانات رفاهی زندگی امروز درآنها  ،عالوه بر ارتقای سطح کیفی
فضاهای زیست خود ،در سالمت و زیبایی شهر خود سهیم باشند.
بدیهی است  ،ا ّولین مشکالت ایجاد شده در راستای احیای ابنیه و درنتیجه بافت تاریخی شهر در مرحلۀ ثبت آثار
و تعریف حرایم مربوطه به وجود می آید .قوانین مربوط به حفظ و نگهداری و نظارت سازمان میراث فرهنگی
بر دخل و تصرف در این گونه بناها  ،مانع عالقمندی مالکین و در نتیجه مقاومت در مقابل ثبت اثر می باشد
و تازه پس از ثبت  ،عدم تعامل سازمان میراث فرهنگی با مدیریتهای شهری و نبود سازماندهی و برنامه ریزی
مشخّ ص برای تملّک و اولو ّیت بندی جهت مرمت  ،فرسودگی برخی بناهای با ارزش تر  ،بیشتر خواهد بود و
تأسف بار جلوگیری کرد
حیات فیزیکی بنا پایان خواهد گرفت و ح ّتی اگر با مر ّمت بتوان از حدوث این واقعۀ ّ
عملیات اجرا گردیده است و هزینه
مشکل دیگر ناکافی بودن اعتبار پروژه های مرمتی است که موجب گسست ّ
های تکرار برخی از عملیات را به مجریان تحمیل می نماید.
مسئولیت احیاء ابنیه با بخشهای دیگری از مدیر ّیت شهری ،جدا از سازمان میراث فرهنگی بوده و
از آنجا که
ّ
به دلیل عدم برنامه ریزی و سیاست گذاری از سوی یک مرجع واحد جهت مدیریتهای مختلف شهری و گاه
ناآگاهی برخی مسئولین متص ّدی نسبت به این مهم  ،زنجیرۀ ثبت اثر تا احیاء آن تکمیل نخواهد شد و به نظر
می رسد مهمترین بخش این زنجیره هم باید در ادامه و جزء برنامه های سازمان میراث فرهنگی قرار گیرد یا
تهیه و اجرا می گردند
کلیۀ پروژه هایی که درحال حاضر به صورت مستقل در ارگانهای مختلف تعریف ّ ،
ح ّداقل ّ
صالحیت آن مورد تأیید ارگانهای مربوط به شهر باشد  ،که
 ،به تصویب مرجع کارشناسی مشترکی برسد که
ّ
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خانۀ ملکان(دفتر مشارکتهای مردمی)
بدین ترتیب از تعریف پروژه های شهری با همپوشانی و توازی خدمات هم جلوگیری خواهد شد .ح ّتی در بعضی
از موارد عدم اعتقاد برخی مسووالن  ،باعث شده است توافقنامه های مابین ارگانهای مختلف که م ّدت مدیدی
تخصصی یکی از مدیران نادیده گرفته شده و متأسفانه رویداد غیر
جهت انعقاد آن صرف شده است با نظر غیر ّ
علمی و ناخوشایندی از سوی یکی از ارگانها صورت پذیرد.
 ...و اما از دیگر موانعی که در مسیر مر ّمت شهری و ابنیه قرار گرفته است  ،می توان به فرسودگی تأسیسات
زیربنایی و عدم هماهنگی ارگانهای مربوطه جهت تعویض و تعمیر و نگهداری آنها اشاره کرد که باز هم از
تبعات همان عدم مدیر ّیت یکپارچه است .لوله کشی نامناسب موجب ایجاد رطوبت در ابنیه گردیده و به سرعت
فرسودگی آنها خواهد افزود.
فاضالبها عمدت ًا به دلیل شیب کم و ّ
مسطح بودن محدوده و با توجه به ساخت و سازهای جدید و عدم توان
جوابگویی سیستم قدیمی با نحوۀ زندگی امروز  ،معضالت فراوانی به بار آورده است.
تیرهای چوبی برق که استفاده از آنها در روستاها و شهرستانهای اطراف اصفهان منسوخ گردیده  ،هنوز هم در
بافت قدیم موجود است که گاهی به علت تصادف ناشی از عبور اتومبیل از کوچه های تنگ قدیمی به صورت
متأسفانه با اینکه اکنون کوچه ها تعریض شده اند به عنوان موانعی س ّد راه و
شکسته و نیم شکسته در آمده و ّ
حرکت روان
می باشند .از طرف دیگر هر گونه ساخت وساز مجموعه ای  ،نیازمند پیش بینی فضای پست برق می باشد که
خاص
خود محدود ّیتهایی را به لحاظ کاربردی و بصری ایجاد می نماید .شرکت گاز هم با ضوابط و مقررات ّ
خود شرایط دیگری ایجاد می نماید که عدم ارائۀ انشعاب به خانۀ پشت ساباط و منع عبور لوله های گاز از زیر
فضای سبز از جمله آنهاست.
هنوز هم تأسیسات مربوط به انشعاب گاز که در جلوی ورودی خانه قرار داشته  ،پس از تعریض گذر به محلّ
مناسب انتقال نیافته و گاه عابر پیاده و یا سواره با یکی از آنها در میان کوچه روبرو شده و درآن لحظه پیش
بینی فاجعه ای احتمالی دشوار نخواهد بود.
شهرداریها که اهرم اصلی اجرا در شهر می باشند و اعتبارات مربوطه به آنها تخصیص می یابد براساس ضوابط
توجهی نسبت به بافت تاریخی
 ،شرایط طبق اصول و قوانین و نقشه های مالک عمل خود که در گذشته با کم ّ
تهیه شده  ،به بازگشایی معابر  ،تعریض ها و روان سازی ترافیکی می پردازند و گاه رسالت واقعی خود را به
فراموشی سپرده و از هدف احیاء بافت های فرسوده وتاریخی دور می شوند.
 ...واما احیاء بافت تاریخی  ،با مسائل و مشکالت دیگری نیز روبروست .اسناد مربوط به امالک بافت قدیمی
اصفهان مطابق با ضوابط امروز نبوده و به دلیل عدم ّاطالع رسانی جمعی این موضوع به مالکین در بافتهای
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تاریخی  ،اقدامی در خصوص اصالح سندهای قولنامه ای آنها و یا بنچاقها
مالکیتها  ،انجام داد و ستد میان
صورت نگرفته است .گاهی حریم نامشخّ ص
ّ
ارگانها و مردم و ح ّتی اشخاص حقیقی عالقمند را مشکل ساخته است.
خانه های رها شدۀ میراثی با مالکین متع ّدد از دیگر معضالت گریبانگیراست.
مسألۀ ساباطها  ،صندوق خانه ها  ،چاه منبع ها و دیوارهای ضخیم مشترک از
معضالتی هستند که گاهی انجام معامالت و ح ّتی مر ّمت و نوسازی را به تأخیر
می اندازند ؛ به طور مثال گاهی مالکین کم سوادی که در همسایگی این ابنیه
قرار گرفته و دیوار مشترکی دارند  ،حاضر به پذیرش و ثبت این دیوار مشترک
به نفع ملک خود نمی باشند .بنابراین شاید بهتر بود قوانین مربوط به این گونه
مسائل در بافت تاریخی به گونه ای وضع گردد که الاقل برای متولّیان دولتی
و نیمه دولتی امکان تملّک و اجرا را تسهیل نماید.
یکی دیگر از مشکالت قابل تأمل کمبود نیروهای انسانی ماهر از زمان برداشت
بنا تا پایان اجراست .روز به روز از تعداد مر ّمتگران و استادکاران ماهر به جهت
کهولت سن کاسته می شود و این در حالی است که تعداد عالقمندان به این
رشته به صورت تجربی کاهش یافته و بیشتر هنرآموزان به فراگیری آکادمیک
آن روی آورده اند که مشکالت آن ناگفته پیداست.
از آنجا که علم مر ّمت با قدمت بیش از  30سال در اروپا شکل گرفته است ،
طی این سالیان نظریه ها و منشورهای مختلفی ارائه گردیده که در هر دوره
در ّ
ای بسته به شرایط آن زمان مورد استفاده قرار گرفته و از آنجا که مر ّمت ،علمی
نو پیداست ّ ،
تهیه نگردیده
بالطبع درایران نیز هنوز منشور مد ّونی دراین زمینه ّ
و در اکثر موارد به صورت سلیقه ای از نظر ّیات و منشورهای جهانی بهره برده
است .از طرف دیگر از میان همین استادکاران قدیمی  ،برخی در مقابل نظر ّیات
و استنتاجات آکادمیک و تئوریهای موجود  ،انعطاف الزم را نداشته و لذا شیوه
های علمی به طور کامل به کار بسته نخواهد شد.
اما به عقیده نگارنده  ،پس از همۀ توضیحات مذکور  ،مهمترین عامل احیای
بافتهای تاریخی  ،فرهنگ سازی در این زمینه است .توجیه مردم جهت ممانعت
از تخریب آثار تاریخی و ضرورت حفاظت از آنها باید در رأس امور فرهنگی و
ترویجی قرار گیرد .در این راستا می توان به تدوین مقررات و ضوابطی پرداخت
که مش ّوق مردم به امر مشارکت باشد و موجب ترغیب آنها به همفکری و
عملیات
همکاری با متولّیان امر شود .به تجربه ثابت شده است که انجام ّ
ساخت و ساز به ویژه با مشارکت مردم  ،موجب افزایش ارزش افزون ملک
می گردد.
از اینرو بافتهای تاریخی مهاجر پذیر که به علّت پایین بودن قیمت امالک دچار
چنین آشفتگی و نابسامانی شده اند  ،دوباره به مکانهای مناسب جهت اسکان
ساکنان قدیمی و اصیل و عالقمندان فرهنگی تبدیل خواهند شد و با مساعدت
و مشارکت آنان  ،عالوه بر تصحیح شکل کالبدی  ،رونق اقتصادی و اجتماعی
نیز به دنبال خواهد داشت.
و ...شاید روزی فرا رسد که بافتهای تاریخی کشورمان به مرغوبترین فضاهای
سکونتی وشهری تبدیل گردد.

خانه خوانساری

خانه كشيش

خانه تميزي

26

27

