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

با عبور از كوچه های به جامانده از گذرهای پرپيچ و خم كهن شهر تاريخی 
اصفهان در شمالی ترين نقطۀ آن در ميان باغات حاج مشير الملك كه اكنون 
جز تك درختانی از آن باقی نمانده است ، در ميان خانه های نه چندان زيبای 
زيبا می رسيم كه در غبار ساختمانهای اطراف هنوز هم  به مجموعه ای  آن 

سرتعظيم فرود نياورده است.
به  فاطمی  مشير  كوی  كمركش  در  )لّباف(  مشيرفاطمی  های  خانه  مجموعۀ 
استناد كتيبۀ گچ بری شده در ورودی آن متعلّق به 1321 هـ . ق  می باشد با 
عبور از پهنۀ ديوارهای كاهگلی گذر به سردر ورودی متشّکل از چهار ستون 
استوار می رسيم كه با گچ بريهای بديع و متّنوع آذين شده و ورودی مجموعه 

را از پهنۀ يکنواخت گذر ، جدا و شاخص نموده است.
 

با عبور از هشتی ورودی كه كاشی های معقلی دور تا دور آن را احاطه كرده اند 
و در چهارگوشۀ آن چهار ستون با سر ستونهای گچ بری شده تزيين شده اند ، 
به حياطی می رسيم با ديوارهای بلند و طاق نماهای كشيده  كه به واسطۀ وجود 
حوض سنگی ميان آن با نقوش اسليمی و چهار باغچه پيرامون آن ، يادمانی از 
سمفونی باغهای كهن ايران در مجموعه ای كوچکتر را خاطره ساز می نمايد.

كه  باشد  می  فاطمی  مشير  تاريخی  خانه  از  قسمتی   ، مجموعه  غربی  بنای   
قدرالسهم  تفکيك  منظور  به  و  جامعه  بر  حاكم  قوانين  واسطۀ  به  قبل  سالها 
ارث رسيده  به نسل اخير ، به وسيلۀ ديواری نامتجانس جدا شده يا بهتر است 
بگوييم بريده شده است.فضاهای طبقۀ پايين بنا در قسمت شمالی متشّکل از 
اتاقهايی با تناسباتی معقول است كه به واسطۀ راهرويی سه دری از حياط جدا 
شده و با سقفهای كوتاه ، نشانه هايی از سبك معماری ای را به ياد می آورد 

كه عظمت طبقات بااليی بنا ، طبقات زيرين را شاخص نموده و ساختار و كالبد 
آن در فصول گرم و خشك فضايی خنك و مطبوع را تداعی می كند. با گذر از 
راه پلّه های آجر فرش و با عبور از مقابل آيينۀ قّدی گچ بری شدۀ آن به طبقه 
باال می رسيم كه بنا به مقتضيات سبك خود دارای ارتفاعی به مراتب باالتر از 

طبقه پايين می باشد.
هشت ستون بلند و زيبا با سرستونهای گچ بری شده به شکيل شدن بنا كمك 
كرده تا روشنايی محيط خارجی و تابش آفتاب در رواق فوقانی در فضای روشن 
و تاريك تاالر شاه نشين كه با توّجه به تزئينات آن از ديگر فضاهای بنا مجزا 

شده ، بی تأثير نباشد.
سقف كاذب با لمبه های چوب كاری شده منتهی به گلويی گچ بری شده در 
كنج ديوارهای رفيع شاه نشين و اطاقهای كناری آن با ارسی بلند و شيشه ای 
الوان مجموعه ای از گچ ، خاک ، چوب ، شيشه و رنگ را پديد آورده كه در 
هنگام تابش نور خورشيد به داخل شاه نشين می توان تابلويی بی نظير را در 

مقابل ديدگان مشاهده نمود.
 

مطبخ ،چاه ، آب انبار و سرد آب مجموعه ، همچون ديگر فضاها با اصول و 
تناسب خاص خود در خدمت كّل بنا بوده كه يادآور رونق روزگاران ديرين خود 
می باشد. دراثر گذشت زمان و باال آمدن سطح آبهای زيرزمينی و نفوذ آبهای 
سطحی گذرهای اطراف در درون پی و شالوده بنا ، ساختمان دچار مخاطرات و 
شکستهايی در ايوان اصلی و سرسرای مركزی شده كه اين نشستها در شکسته 
شدن تير سقف ها و موج برداشتن دربهای چوبی و فروريختن نقوش گچ بری 
شده ، تأثير بسزايی داشته است. اولين گام در ورود به عملّيات مرّمت و بازسازی 
اين بنا ، مطالعه در خصوص نحوۀ برخورد با خرابی ها و روش اصولی انجام 
استحکام بخشی و مرّمت بنا می باشد كه در محل انجام و نسبت به آن اقدام 

الزم بر اساس استانداردهای مرّمتی صورت گرفته است.
اهم اقدامات مرّمتی عبارتند از : تخريب آسيب های موجود در بنا تا رسيدن به 
محّل امن ، پی بندی كردن كلّيۀ ديوارها و جرز چينی آجری در داخل ديوارهای 
جانبی و استحکام بخشی ديوارها-  شکافتن سقفها و رسيدن به تيرهای اصلی و 

شرحی برمرّمت و بازسازی خانه تاریخی 
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 10- مرمت كاشی های معرقی و معقلی در نمای اصلی
11- اجرای كاغذ ديواری ضد آب ، ضد آتش و قابل شستشو

12- اجرای كف ضد اسيد و ضربه
13- تهيه و اجرای نرده های فرفورژه

14- رنگ آميزی ديوارهای خارجی و ضد آب كردن جداره خارجی
15- تهيه و اجرای يراق آالت سنتی جهت دربها

16- مرمت و رنگ آميزی و احياء شومينه ها
17- مرمت آينه ورودی بنا

تاسیسات:
1- اجرای تاسيسات گرمايشی پکيج و لوله های كف خواب و اجرای رادياتور

2- اجرای تاسيسات مکانيکی سرمايشی ، گرمايشی اسپيلت
3- اجرای تاسيسات برقی هوشمند 

4- تهيه و اجرای كنتور تخصصی برق با ظرفيت 120 كيلو ولت و اجرای كانال برق اختصاصی از 
پست اصلی اداره برق به ساختمان
5- اجرای شبکه كامل كامپيوتری

6- اجرای شبکه آنتن مركزی
7- اجرای سيستم هوشمند اعالم حريق در كليه فضاها و اعالم به آتش نشانی منطقه

8- اجرای نورپردازی داخلی و خارجی با سيستم كنترل مركزی
9- اجرای تاسيسات آب با جديدترين تکنولوژی انتقال آب آشاميدنی و اجرای شبکه انتقال فاضالب و 

اتصال به شبکه اصلی فاضالب شهری
10- احياء و بازسازی چاه آب آبياری و مرمت آب انبار

11- اجرای چراغهای سنتی در فضاهای داخلی و خارجی
12- تعبيه سيستم هوشمند زلزله نگاری جهت كنتور گاز و شبکه انتقال گاز داخلی

13- سيستم گاز كشی برای كليه پکيج ها
14- اجرای سيستم تلفن مركزی و تلفن داخلی

15- اجرای اتاقك تاسيسات جهت كنترل پمپاژ آب
16- اجرای سيستم كنترل آب فواره

17- ايمن سازی ساختمانهای مجاور بنا
18-كلّيۀ سيستم شومينه های قديمی مرّمت شدۀ موجود در محل از داخل ديوارها ، دارای لولۀ گاز 

شهری شدند بدون آنکه در معرض ديد و قابل مشاهده باشند.
19- سيستم گرمايشی در طبقۀ باال بصورت كف خواب با استفاده از لوله های نيوپايپ انجام گرديد تا 

بتوان شکل و فرم بنا را با عدم اجرای رادياتور و سيستم های ديگر گرمايشی حفظ نمود.
اكنون  بنای تاريخی و نفيس خانۀ مشير فاطمی )لّباف( كه تا چندی قبل فراموش شده و كمر خم 
كرده بود ، استوار و زيبا در كوچه ای از كوچه های بافت قديمی شهر اصفهان زنده شده و روح زندگی 
در آن جاری است تا ساليان سال ، نمايانگر هوّيت و تاريخ قرون واعصار گذشتۀ ما باشد و آيندگان با 
مشاهدۀ نفايس و هنرهای ساختمانی قديم ايران و شهر تاريخی اصفهان بر حضور خود در اين شهر 

تاريخی مباهات نموده وبه پاسداری ميراث گذشتگان هّمت گمارند.
اين خانه كه بعنوان دفتر شركت عمران ومسکن سازان منطقه مركزی مورد استفاده بود ، اكنون توسط 

استانداری  اصفهان جهت مركز  علمی نخبگان خريداری و مورد بهره برداری قرار گرفته است.

فرعی و كنترل كلّيۀ تيرهای چوبی از لحاظ استحکام و تأثيرات موريانه بر روی آن ، انجام عملّيات سم پاشی 
و موريانه زدايی در كّل سقفها و كارهای چوبی ، روغن كاری تيرها و تعويض تيرهای شکسته و مشکوک و 
چهاربندی آن ، ترميم لمبه كوبيها و تعويض تخريبهای چوبی موجود در محل و الگوبرداری از روی كارهای 
گچ و گچ بری شومينه ها و گلويی ها جهت انجام ترميم محل هايی كه تخريب شده و از بين رفته است و 
انجام عملّيات ترميمی كارهای چوبی گلويی كه پس از آن به دليل هوازدگی و جلوگيری از تأثيرات جوی ، 

گچ بريهای خارجی با پريمال، ضدآب شده است.
يکی از مواردي كه در امر مرّمت باعث تسريع در انجام صحيح عملّيات بازسازی در خانه های تاريخی می شود 
، ايجاد كارگاه نّجاری در محل است كه به اين واسطه  در يکی از اطاقهای خانه ، ساخت كلّيۀ دربها و ترميم 

اورسی شاه نشين و مرّمت كلّيۀ كارهای چوبی به فراخور زمان و نوع استفاده از بنا انجام و تکميل گرديد. 
با انجام عملّيات پيش گفته در محل ، زنده سازی و دميدن روح زندگی در بنای تاريخی كه تا قبل از حضور 

ما مسدود و فراموش شده بود ، اتّفاق افتاد.
تغيير كاربری از مسکونی به اداری با تفّکر استقرار دفتر مركزی شركت عمران و مسکن سازان منطقۀ مركزی 
و اصالح ارتباطات و گردش كار در محل با انجام بررسی های الزم با تغييرات بسيار جزيی و بازكردن چند 
جرز و ديوار و طاقچه به اطاق ها و راهروهای جانبی طبق طرح و بدون دخالت ملموس و دخل و تصّرف 
بيش از حد براي اينکه به فرم و طرح اولّيۀ بنا آسيب جدی وارد نگشته و تغييرات باعث از بين رفتن هوّيت 
و پيشينۀ تاريخی بنا نگردد انجام شد. با توّجه به نياز به امکانات و تأسيسات و لوازم روز صنعت ساختمان 
در دنيا و ايران و تعريف كاربری جديد )اداری( برای بنا و عدم امکان دخل و تصّرف های فاحش موارد زير 

بصورت علمی و اصولی اجرا گرديد:
عملیات زیر بنایی:

1- اجرای ناكش در كل ساختمان
2- اجرای پی بندی ديوار های فرسوده

3- سبك سازی پشت بام ها
4- تعويض تيرهای شکسته

5- موريانه زدايی كل ساختمان و طعمه گذاری ديوارها با توجه به نوع موريانه
6- اصالح سقط پوش ها

7- تعويض لمبه كوبی های سقف به همراه موريانه زدايی ، طعمه گذاری و رنگ آميزی نهايی
8- اجرای بناهای الحاقی بجای اتاقهای فاقد ارزش و در حال تخريب مطابق طرح مرمت

9- كفسازی محوطه از قبيل پاركينگ، حياط
تزیینات:

1- مرمت و اجرای گچ بری ها از قبيل گلوئيها، پايه ستون ها، كتيبه های خارجی ، سردر اصلی، شومينه ها
2- بازسازی تزئينات نقاشی از قبيل شير و شکر،پتينه كاری و موم كاری

3-ايمن سازی كليه نقاشيها وتزئينات در مقابل بارندگی و ضد آب كردن كليه موارد فوق و باال بردن مقاومت 
تزئينات

4- تثبيت كليه تزئينات بنا
5- اصالح عناصر چوبی از قبيل درب ها، ارسی ها، دربهای ورودی اصلی

6- ايمن سازی ، استحکام بخشی و آهن كشی زير ارسی
7- اجرای تزئينات داخلی مطابق قدمت بنااز قبيل مبلمان ، كاغذ ديوارها و رنگ آميزی

8- آينه كاری داخل هشتی اصلی
9- مرمت و بازسازی حوض آب


