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گزارش احیاي یك خانه تاریخي 
جهت کاربري هتل سنتي اصفهان 

تهمینه امامي /  کارشناس ارشد معماري

چکیده
با  اصفهان  تاريخی   شهر  خصوص  به  تاريخی  شهرهای  قديمی  بافت های    
حکومت  دوران  از  مانده  بجا  تاريخی  و  ارزشمند  بناهای  و  موجود  شاخصه های 
صفويه وپس ازآن قاجاروتاثيرآن درمعماری دوران پهلوی تاكنون جاذبه های خاص 
جلوگيری  بالطبع  كه  است  نموده  حفظ  وخارجی  داخلی  خودراازديدبازديدكنندگان 
ازتخريب اين بناهاوباز سازی ومرمت آن باكاربری مناسب باعث می گرددتاعالوه 
برباززنده سازی اين بناها. محالت وگذرهای تاريخی منتهی به اين ابنيه نيزاحيا شده 
شرايط مناسبی به لحاظ جذب توريست وبازديدكننده ازاين آثاروابنيه فراهم آيدكه 
با تغييركاربری وانتخاب صحيح برخی ازبناهابعنوان فضاهای اقامتی تاثير بسزايی 
درحضورگردشگران دربافت قديمی وتاريخی شهرهابخصوص شهر اصفهان خواهد 

داشت.
مقدمه:       

  اصفهان به دليل پيشينۀ تاريخی ووجوديادمانهاوعناصرارزشمندوهمچنين ويژگيهای 
جاری زنده رود دردل آن. از جّذابيت گردشگری زيادی برخورداراست.باعنايت به آنکه 
گردشگران خارجی تمايل به حضوردرفضاهای سنتی وآشنايی باآداب وسنن تاريخی 
و بومی هرمحل رادارند ، احيا و باززنده سازی چنين فضاهای اقامتی در محدوده های 
تاريخی شهراصفهان درجهت رونق بخشيدن به صنعت توريسم گامی موثرخواهد 
بود.به همين لحاظ پرداختن به تجربه مرمت واحياء يکی ازبناهای ارزشمندتاريخی 
اوليه واستحکام بخشی هدف احيا جهت كاربری  از مرمت  شهراصفهان كه پس 
تاريخی  دربافت  بعنوان هتل سنتی  برداری رسيده است  بهره  وبه  اقامتی تکميل 

شهراصفهان مطرح به نظر خالي از لطف نبود.

 هتل سّنتی اصفهان پس از مرّمت و بازسازی در خانۀ تاريخی سمائيان در خيابان 
حکيم ، كوچۀ قلندرها و در نزديکی مسجد حکيم مورد بهره برداري قرار دارد. اين 
هتل با هدف احيای عناصر منفرد و مجموعه در بافت و در نتيجه توانمند سازی كّل 
بافت اصفهان و به منظور جذب توريست و ايجاد فضايی برای استفاده از امکانات 
بالقّوۀ بافت تاريخی اصفهان ، با زنده سازی حّس تاريخی فضا مرّمت و بازسازی شد. 
دسترسی آسان به بازار سّنتی شهر و مسجد حکيم و ميدان نقش جهان از ويژگی 

های اين مركز اقامتی است.
 اين خانۀ زيبا با مساحت 1170 متر مربع ،  به هتلی با 16 اتاق و ظرفيت40 نفر 
ميهمان تبديل شده و پذيرای مسافران و دوستداران ميراث فرهنگی خواهد بود. 
قدمت خانۀ تاريخی سمائيان با توجه به شواهد موجود متعلّق به دورۀ صفوی بوده 
است كه الحاقاتی در زمان پهلوی اول و دوم  داشته است. همانند تمام خانه های 
دوران صفوی اين خانه به دو بخش اندرونی و بيرونی تقسيم می شود كه در محّل 

اتّصال آنها هشتی ای قرار داشته كه آثاری نيز از آن باقيمانده است.
  در دوره بعد ، يعنی اواخر قاجار ، قسمت بيرونی كه از بين رفته بوده  ، به سبك 
معماری همان دوره و بر گرفته از سبکها و تزئينات فرنگی ساخته شده است كه 
شامل ايوانهايی در طبقۀ اول و حوضی در ميان حياط بوده است. در دوران پهلوی 
نيز قسمتهايی در جنوب ساختمان به عنوان سرويسهای بهداشتی به آن اضافه شده 
و جبهۀ جنوبی ساختمان كه احتمااًل فرسوده شده بوده به سبك اولّيه بازسازی شده 

است. تمام در و پنجره ها به جز اتاق ارسی نيز در دوران پهلوی تعويض شده اند.
در مرحلۀ بعدی نيز قسمت بيرونی به دو بخش تقسيم شده كه بخش دوم از خانه 
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جدا شده است. پس از گذشتن از فضای ورودی و عبور از يك در بزرگ ، داالنی وجود 
دارد كه به فضای اندرونی منتهی می شود. پس از عبور از داالن به گوشۀ شمال غربی 

حياط وارد می شويم.
 

پالن طبقۀ همکف
در جبهۀ شمالی تاالر آيينه با تزئينات خاّص آيينه و گچبری قرار دارد. در جبهۀ غربی 
اتاق ارسی با سقف گنبدی آجری در ميانۀ طول حياط قراردارد كه دسترسی آن از دو 
ورودی طرفين است و در كنار آنها دو ايوان در جلوی اتاقهای سه دری قرار گرفته 

است.
 

در جبهۀ جنوبی حياط اتاقی در ميان و دو راهرو و دو ايوان در جلو اتاقهای كناری آن 
قرار دارد و در باالی آن نيز بهار خواب قرار گر فته است. نمای جبهۀ شرقی حياط نيز 
در تقارن با جبهۀ غربی است با اين تفاوت كه اتاق ميانی ، الحاقی است كه از دوره 

پهلوی به جا مانده است.
در جبهۀ غربی فضای ميانی متصل به اتاقهای سه دری است ولی در جبهۀ شرقی 
فضای ميانی به وسيلۀ دو راهرو از فضاهای كناری جدا شده است و پوشش آنها به 

صورت تاق و تويزه آجری است.

بخش بيرونی
ورودی بخش بيرونی بنا در قسمت هشتی مدفون شده قرار دارد و ارتباط دو بخش 
در جبهۀ شمالی و از طريق ايوان كنار تاالر آيينه است. در بخش بيرونی در سه جبهۀ 
شمالی ، غربی و جنوبی حياط فضاهايی وجود دارد. در جبهۀ غربی اين حياط حوضخانه 

ايی با اضالع پيش آمده در فضای حياط و در كنار آن مطبخ قرار دارد.
در جبهۀ جنوبی كه محل ارتباط بين دو بخش است  ، در پايين راهروی ارتباطی و 
فضايی كوچك وجود دارد و در باالی آن ايوانی فراخ و دو اتاق در پشت ايوان قرار 
دارد. ستونهای ايوان با تزئينات خاّص گچی است و سقف ايوان نيز دارای تزئينات 

چوبی است.
جبهۀ شمالی بيرونی دو طبقه است كه در طبقۀ همکف فضايی مستطيل شکل را 
شامل می شود كه در دو طرف آن ايوان ورودی و راه ارتباطی پلّه به طبقۀ باال قرار 
گرفته است. در سمت چپ اين فضا همان ورودی فضای هشتی قرار داده شده است. 

در طبقه باالی اين جبهه فضايی مشابه پايين قرار دارد.
اين هتل دارای رستوران )با ظرفيت 150 نفر(، كافی شاپ ، كافی نت و مجّهز به 
سيستم ماهواره ای بوده كه مرّمت آن از اواسط پاييز سال 85  آغاز گرديده و در بهار 

1386  مورد بهره برداری قرار گرفت. 


