مقدمه
خانه مشيرفاطمي (لباف) يكي از پروژه هاي اجرايي شركت عمران و مسكن
سازان منطقه مركزي است كه در سال  1386طراحي و مرمت آن توسط اين
شركت انجام پذيرفت و مقاله زير روند اجراي پروژه مذكور را توضيح مي دهد.

شرحی برمر ّمت و بازسازی خانه تاریخی
مشیرفاطمی(لباف)
مهندس مح ّمد رضا منوچهری-کارشناس ارشد معماری

با عبور از کوچه های به جامانده از گذرهای پرپیچ و خم کهن شهر تاریخی
اصفهان در شمالی ترین نقطۀ آن در میان باغات حاج مشیر الملک که اکنون
جز تک درختانی از آن باقی نمانده است  ،در میان خانه های نه چندان زیبای
آن به مجموعه ای زیبا می رسیم که در غبار ساختمانهای اطراف هنوز هم
سرتعظیم فرود نیاورده است.
(لباف) در کمرکش کوی مشیر فاطمی به
مشیرفاطمی
مجموعۀ خانه های
ّ
ّ
استناد کتیبۀ گچ بری شده در ورودی آن متعلق به  1321هـ  .ق می باشد با
ّ
متشکل از چهار ستون
عبور از پهنۀ دیوارهای کاهگلی گذر به سردر ورودی
استوار می رسیم که با گچ بریهای بدیع و مت ّنوع آذین شده و ورودی مجموعه
را از پهنۀ یکنواخت گذر  ،جدا و شاخص نموده است.
با عبور از هشتی ورودی که کاشی های معقلی دور تا دور آن را احاطه کرده اند
و در چهارگوشۀ آن چهار ستون با سر ستونهای گچ بری شده تزیین شده اند ،
به حیاطی می رسیم با دیوارهای بلند و طاق نماهای کشیده که به واسطۀ وجود
حوض سنگی میان آن با نقوش اسلیمی و چهار باغچه پیرامون آن  ،یادمانی از
سمفونی باغهای کهن ایران در مجموعه ای کوچکتر را خاطره ساز می نماید.
بنای غربی مجموعه  ،قسمتی از خانه تاریخی مشیر فاطمی می باشد که
سالها قبل به واسطۀ قوانین حاکم بر جامعه و به منظور تفکیک قدرالسهم
ارث رسیده به نسل اخیر  ،به وسیلۀ دیواری نامتجانس جدا شده یا بهتر است
ّ
متشکل از
بگوییم بریده شده است.فضاهای طبقۀ پایین بنا در قسمت شمالی
اتاقهایی با تناسباتی معقول است که به واسطۀ راهرویی سه دری از حیاط جدا
شده و با سقفهای کوتاه  ،نشانه هایی از سبک معماری ای را به یاد می آورد
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که عظمت طبقات باالیی بنا  ،طبقات زیرین را شاخص نموده و ساختار و کالبد
آن در فصول گرم و خشک فضایی خنک و مطبوع را تداعی می کند .با گذر از
راه پلّه های آجر فرش و با عبور از مقابل آیینۀ ق ّدی گچ بری شدۀ آن به طبقه
باال می رسیم که بنا به مقتضیات سبک خود دارای ارتفاعی به مراتب باالتر از
طبقه پایین می باشد.
هشت ستون بلند و زیبا با سرستونهای گچ بری شده به شکیل شدن بنا کمک
کرده تا روشنایی محیط خارجی و تابش آفتاب در رواق فوقانی در فضای روشن
توجه به تزئینات آن از دیگر فضاهای بنا مجزا
و تاریک تاالر شاه نشین که با ّ
شده  ،بی تأثیر نباشد.
سقف کاذب با لمبه های چوب کاری شده منتهی به گلویی گچ بری شده در
کنج دیوارهای رفیع شاه نشین و اطاقهای کناری آن با ارسی بلند و شیشه ای
الوان مجموعه ای از گچ  ،خاک  ،چوب  ،شیشه و رنگ را پدید آورده که در
هنگام تابش نور خورشید به داخل شاه نشین می توان تابلویی بی نظیر را در
مقابل دیدگان مشاهده نمود.
مطبخ ،چاه  ،آب انبار و سرد آب مجموعه  ،همچون دیگر فضاها با اصول و
تناسب خاص خود در خدمت ّ
کل بنا بوده که یادآور رونق روزگاران دیرین خود
می باشد .دراثر گذشت زمان و باال آمدن سطح آبهای زیرزمینی و نفوذ آبهای
سطحی گذرهای اطراف در درون پی و شالوده بنا  ،ساختمان دچار مخاطرات و
شکستهایی در ایوان اصلی و سرسرای مرکزی شده که این نشستها در شکسته
شدن تیر سقف ها و موج برداشتن دربهای چوبی و فروریختن نقوش گچ بری
عملیات مر ّمت و بازسازی
شده  ،تأثیر بسزایی داشته است .اولین گام در ورود به ّ
این بنا  ،مطالعه در خصوص نحوۀ برخورد با خرابی ها و روش اصولی انجام
استحکام بخشی و مر ّمت بنا می باشد که در محل انجام و نسبت به آن اقدام
الزم بر اساس استانداردهای مر ّمتی صورت گرفته است.
اهم اقدامات مر ّمتی عبارتند از  :تخریب آسیب های موجود در بنا تا رسیدن به
ّ
کلیۀ دیوارها و جرز چینی آجری در داخل دیوارهای
محل امن  ،پی بندی کردن ّ
جانبی و استحکام بخشی دیوارها -شکافتن سقفها و رسیدن به تیرهای اصلی و

55

عملیات سم پاشی
کلیۀ تیرهای چوبی از لحاظ استحکام و تأثیرات موریانه بر روی آن  ،انجام ّ
فرعی و کنترل ّ
ّ
و موریانه زدایی در کل سقفها و کارهای چوبی  ،روغن کاری تیرها و تعویض تیرهای شکسته و مشکوک و
چهاربندی آن  ،ترمیم لمبه کوبیها و تعویض تخریبهای چوبی موجود در محل و الگوبرداری از روی کارهای
گچ و گچ بری شومینه ها و گلویی ها جهت انجام ترمیم محل هایی که تخریب شده و از بین رفته است و
عملیات ترمیمی کارهای چوبی گلویی که پس از آن به دلیل هوازدگی و جلوگیری از تأثیرات جوی ،
انجام ّ
گچ بریهای خارجی با پریمال ،ضدآب شده است.
عملیات بازسازی در خانه های تاریخی می شود
یکی از مواردي که در امر مر ّمت باعث تسریع در انجام صحیح ّ
کلیۀ دربها و ترمیم
ساخت
،
خانه
اطاقهای
نجاری در محل است که به این واسطه در یکی از
 ،ایجاد کارگاه ّ
ّ
کلیۀ کارهای چوبی به فراخور زمان و نوع استفاده از بنا انجام و تکمیل گردید.
اورسی شاه نشین و مر ّمت ّ
عملیات پیش گفته در محل  ،زنده سازی و دمیدن روح زندگی در بنای تاریخی که تا قبل از حضور
با انجام ّ
ما مسدود و فراموش شده بود  ،اتّفاق افتاد.
تغییر کاربری از مسکونی به اداری با ّ
تفکر استقرار دفتر مرکزی شرکت عمران و مسکن سازان منطقۀ مرکزی
و اصالح ارتباطات و گردش کار در محل با انجام بررسی های الزم با تغییرات بسیار جزیی و بازکردن چند
تصرف
جرز و دیوار و طاقچه به اطاق ها و راهروهای جانبی طبق طرح و بدون دخالت ملموس و دخل و ّ
اولیۀ بنا آسیب جدی وارد نگشته و تغییرات باعث از بین رفتن هو ّیت
بیش از حد براي اينكه به فرم و طرح ّ
توجه به نیاز به امکانات و تأسیسات و لوازم روز صنعت ساختمان
و پیشینۀ تاریخی بنا نگردد انجام شد .با ّ
تصرف های فاحش موارد زیر
و
دخل
امکان
عدم
و
بنا
برای
(اداری)
در دنیا و ایران و تعریف کاربری جدید
ّ
بصورت علمی و اصولی اجرا گردید:
عملیات زیر بنایی:
 -1اجرای ناکش در کل ساختمان
 -2اجرای پی بندی دیوار های فرسوده
 -3سبک سازی پشت بام ها
 -4تعویض تیرهای شکسته
 -5موریانه زدایی کل ساختمان و طعمه گذاری دیوارها با توجه به نوع موریانه
 -6اصالح سقط پوش ها
 -7تعویض لمبه کوبی های سقف به همراه موریانه زدایی  ،طعمه گذاری و رنگ آمیزی نهایی
 -8اجرای بناهای الحاقی بجای اتاقهای فاقد ارزش و در حال تخریب مطابق طرح مرمت
 -9کفسازی محوطه از قبیل پارکینگ ،حیاط
تزیینات:
 -1مرمت و اجرای گچ بری ها از قبیل گلوئیها ،پایه ستون ها ،کتیبه های خارجی  ،سردر اصلی ،شومینه ها
 -2بازسازی تزئینات نقاشی از قبیل شیر و شکر،پتینه کاری و موم کاری
-3ایمن سازی کلیه نقاشیها وتزئینات در مقابل بارندگی و ضد آب کردن کلیه موارد فوق و باال بردن مقاومت
تزئینات
 -4تثبیت کلیه تزئینات بنا
 -5اصالح عناصر چوبی از قبیل درب ها ،ارسی ها ،دربهای ورودی اصلی
 -6ایمن سازی  ،استحکام بخشی و آهن کشی زیر ارسی
 -7اجرای تزئینات داخلی مطابق قدمت بنااز قبیل مبلمان  ،کاغذ دیوارها و رنگآمیزی
 -8آینه کاری داخل هشتی اصلی
 -9مرمت و بازسازی حوض آب
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 -10مرمت کاشی های معرقی و معقلی در نمای اصلی
 -11اجرای کاغذ دیواری ضد آب  ،ضد آتش و قابل شستشو
 -12اجرای کف ضد اسید و ضربه
 -13تهیه و اجرای نرده های فرفورژه
 -14رنگ آمیزی دیوارهای خارجی و ضد آب کردن جداره خارجی
 -15تهیه و اجرای یراق آالت سنتی جهت دربها
 -16مرمت و رنگآمیزی و احیاء شومینه ها
 -17مرمت آینه ورودی بنا
تاسیسات:
 -1اجرای تاسیسات گرمایشی پکیج و لوله های کف خواب و اجرای رادیاتور
 -2اجرای تاسیسات مکانیکی سرمایشی  ،گرمایشی اسپیلت
 -3اجرای تاسیسات برقی هوشمند
 -4تهیه و اجرای کنتور تخصصی برق با ظرفیت  120کیلو ولت و اجرای کانال برق اختصاصی از
پست اصلی اداره برق به ساختمان
 -5اجرای شبکه کامل کامپیوتری
 -6اجرای شبکه آنتن مرکزی
 -7اجرای سیستم هوشمند اعالم حریق در کلیه فضاها و اعالم به آتش نشانی منطقه
 -8اجرای نورپردازی داخلی و خارجی با سیستم کنترل مرکزی
 -9اجرای تاسیسات آب با جدیدترین تکنولوژی انتقال آب آشامیدنی و اجرای شبکه انتقال فاضالب و
اتصال به شبکه اصلی فاضالب شهری
 -10احیاء و بازسازی چاه آب آبیاری و مرمت آب انبار
 -11اجرای چراغهای سنتی در فضاهای داخلی و خارجی
 -12تعبیه سیستم هوشمند زلزله نگاری جهت کنتور گاز و شبکه انتقال گاز داخلی
 -13سیستم گاز کشی برای کلیه پکیج ها
 -14اجرای سیستم تلفن مرکزی و تلفن داخلی
 -15اجرای اتاقک تاسیسات جهت کنترل پمپاژ آب
 -16اجرای سیستم کنترل آب فواره
 -17ایمن سازی ساختمانهای مجاور بنا
-18کلیۀ سیستم شومینه های قدیمی مر ّمت شدۀ موجود در محل از داخل دیوارها  ،دارای لولۀ گاز
ّ
شهری شدند بدون آنکه در معرض دید و قابل مشاهده باشند.
 -19سیستم گرمایشی در طبقۀ باال بصورت کف خواب با استفاده از لوله های نیوپایپ انجام گردید تا
بتوان شکل و فرم بنا را با عدم اجرای رادیاتور و سیستم های دیگر گرمایشی حفظ نمود.
(لباف) که تا چندی قبل فراموش شده و کمر خم
اکنون بنای تاریخی و نفیس خانۀ مشیر فاطمی ّ
کرده بود  ،استوار و زیبا در کوچه ای از کوچه های بافت قدیمی شهر اصفهان زنده شده و روح زندگی
در آن جاری است تا سالیان سال  ،نمایانگر هو ّیت و تاریخ قرون واعصار گذشتۀ ما باشد و آیندگان با
مشاهدۀ نفایس و هنرهای ساختمانی قدیم ایران و شهر تاریخی اصفهان بر حضور خود در این شهر
تاریخی مباهات نموده وبه پاسداری میراث گذشتگان ه ّمت گمارند.
این خانه که بعنوان دفتر شرکت عمران ومسکن سازان منطقه مرکزی مورد استفاده بود  ،اکنون توسط
استانداری اصفهان جهت مرکز علمی نخبگان خریداری و مورد بهره برداری قرار گرفته است.
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