گزارش احياي يك خانه تاريخي
جهت كاربري هتل سنتي اصفهان
تهمينه امامي
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چکیده
ی اصفهان با
بافتهای قدیمی شهرهای تاریخی به خصوص شهر تاریخ 
شاخصههای موجود و بناهای ارزشمند و تاریخی بجا مانده از دوران حکومت
صفویه وپس ازآن قاجاروتاثیرآن درمعماری دوران پهلوی تاکنون جاذبه های خاص
خودراازدیدبازدیدکنندگان داخلی وخارجی حفظ نموده است که بالطبع جلوگیری
ازتخریب این بناهاوباز سازی ومرمت آن باکاربری مناسب باعث می گرددتاعالوه
برباززنده سازی این بناها ,محالت وگذرهای تاریخی منتهی به این ابنیه نیزاحیا شده
شرایط مناسبی به لحاظ جذب توریست وبازدیدکننده ازاین آثاروابنیه فراهم آیدکه
با تغییرکاربری وانتخاب صحیح برخی ازبناهابعنوان فضاهای اقامتی تاثیر بسزایی
درحضورگردشگران دربافت قدیمی وتاریخی شهرهابخصوص شهر اصفهان خواهد
داشت.
مقدمه:
اصفهان به دلیل پیشینۀ تاریخی ووجودیادمانهاوعناصرارزشمندوهمچنین ویژگیهای
جاری زنده رود دردل آن ,از ج ّذابیت گردشگری زیادی برخورداراست.باعنایت به آنکه
گردشگران خارجی تمایل به حضوردرفضاهای سنتی وآشنایی باآداب وسنن تاریخی
و بومی هرمحل رادارند  ،احیا و باززنده سازی چنین فضاهای اقامتی در محدوده های
تاریخی شهراصفهان درجهت رونق بخشیدن به صنعت توریسم گامی موثرخواهد
بود,به همین لحاظ پرداختن به تجربه مرمت واحیاء یکی ازبناهای ارزشمندتاریخی
شهراصفهان که پس از مرمت اولیه واستحکام بخشی هدف احيا جهت کاربری
اقامتی تکمیل وبه بهره برداری رسیده است بعنوان هتل سنتی دربافت تاریخی
شهراصفهان مطرح به نظر خالي از لطف نبود.

هتل س ّنتی اصفهان پس از مر ّمت و بازسازی در خانۀ تاریخی سمائیان در خیابان
حکیم  ،کوچۀ قلندرها و در نزدیکی مسجد حکیم مورد بهره برداري قرار دارد .این
هتل با هدف احیای عناصر منفرد و مجموعه در بافت و در نتیجه توانمند سازی ّ
کل
بافت اصفهان و به منظور جذب توریست و ایجاد فضایی برای استفاده از امکانات
حس تاریخی فضا مر ّمت و بازسازی شد.
بالق ّوۀ بافت تاریخی اصفهان  ،با زنده سازی ّ
دسترسی آسان به بازار س ّنتی شهر و مسجد حکیم و میدان نقش جهان از ویژگی
های این مرکز اقامتی است.
این خانۀ زیبا با مساحت  1170متر مربع  ،به هتلی با  16اتاق و ظرفیت 40نفر
میهمان تبدیل شده و پذیرای مسافران و دوستداران میراث فرهنگی خواهد بود.
قدمت خانۀ تاریخی سمائیان با توجه به شواهد موجود متعلّق به دورۀ صفوی بوده
است که الحاقاتی در زمان پهلوی اول و دوم داشته است .همانند تمام خانه های
دوران صفوی این خانه به دو بخش اندرونی و بیرونی تقسیم می شود که در ّ
محل
اتّصال آنها هشتی ای قرار داشته که آثاری نیز از آن باقیمانده است.
در دوره بعد  ،یعنی اواخر قاجار  ،قسمت بیرونی که از بین رفته بوده  ،به سبک
معماری همان دوره و بر گرفته از سبکها و تزئینات فرنگی ساخته شده است که
شامل ایوانهایی در طبقۀ اول و حوضی در میان حیاط بوده است .در دوران پهلوی
نیز قسمتهایی در جنوب ساختمان به عنوان سرویسهای بهداشتی به آن اضافه شده
اولیه بازسازی شده
و جبهۀ جنوبی ساختمان که احتما ًال فرسوده شده بوده به سبک ّ
است .تمام در و پنجره ها به جز اتاق ارسی نیز در دوران پهلوی تعویض شده اند.
در مرحلۀ بعدی نیز قسمت بیرونی به دو بخش تقسیم شده که بخش دوم از خانه
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جدا شده است .پس از گذشتن از فضای ورودی و عبور از یک در بزرگ  ،داالنی وجود
دارد که به فضای اندرونی منتهی می شود .پس از عبور از داالن به گوشۀ شمال غربی
حیاط وارد می شویم.
پالن طبقۀ همکف
خاص آیینه و گچبری قرار دارد .در جبهۀ غربی
در جبهۀ شمالی تاالر آیینه با تزئینات ّ
اتاق ارسی با سقف گنبدی آجری در میانۀ طول حیاط قراردارد که دسترسی آن از دو
ورودی طرفین است و در کنار آنها دو ایوان در جلوی اتاقهای سه دری قرار گرفته
است.
در جبهۀ جنوبی حیاط اتاقی در میان و دو راهرو و دو ایوان در جلو اتاقهای کناری آن
قرار دارد و در باالی آن نیز بهار خواب قرار گر فته است .نمای جبهۀ شرقی حیاط نیز
در تقارن با جبهۀ غربی است با این تفاوت که اتاق میانی  ،الحاقی است که از دوره
پهلوی به جا مانده است.
در جبهۀ غربی فضای میانی متصل به اتاقهای سه دری است ولی در جبهۀ شرقی
فضای میانی به وسیلۀ دو راهرو از فضاهای کناری جدا شده است و پوشش آنها به
صورت تاق و تویزه آجری است.
بخش بیرونی
ورودی بخش بیرونی بنا در قسمت هشتی مدفون شده قرار دارد و ارتباط دو بخش
در جبهۀ شمالی و از طریق ایوان کنار تاالر آیینه است .در بخش بیرونی در سه جبهۀ
شمالی  ،غربی و جنوبی حیاط فضاهایی وجود دارد .در جبهۀ غربی این حیاط حوضخانه
ایی با اضالع پیش آمده در فضای حیاط و در کنار آن مطبخ قرار دارد.
در جبهۀ جنوبی که محل ارتباط بین دو بخش است  ،در پایین راهروی ارتباطی و
فضایی کوچک وجود دارد و در باالی آن ایوانی فراخ و دو اتاق در پشت ایوان قرار
خاص گچی است و سقف ایوان نیز دارای تزئینات
دارد .ستونهای ایوان با تزئینات ّ
چوبی است.
جبهۀ شمالی بیرونی دو طبقه است که در طبقۀ همکف فضایی مستطیل شکل را
شامل می شود که در دو طرف آن ایوان ورودی و راه ارتباطی پلّه به طبقۀ باال قرار
گرفته است .در سمت چپ این فضا همان ورودی فضای هشتی قرار داده شده است.
در طبقه باالی این جبهه فضایی مشابه پایین قرار دارد.
این هتل دارای رستوران (با ظرفیت  150نفر) ،کافی شاپ  ،کافی نت و مج ّهز به
سیستم ماهواره ای بوده که مر ّمت آن از اواسط پاییز سال  85آغاز گردیده و در بهار
 1386مورد بهره برداری قرار گرفت.
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