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وجود آثار با ارزش تاریخی در بافت قدیم که دارای قابلیت جذب گردشگران داخلی و خارجی
میباشد زمینهایاست برای به فعلیترساندن پتانسیلهای بالقوه موجود در بافت .دراین
راستا بامرمت و بازسازی خانه های تاریخی به عنوان هستهمرکزی مجتمعهایگردشگری
اقامتی و تجمیع بناهای ارزشمند و زمینهایبازیافتی اطراف ،عالوه بر تداوم جریان
گسسته زندگی در بافت های فرسوده ،گامی مهم جهت حفظ و احیای ارزشهای نهان و
آشکار موجود در آن برداشته خواهد شد.
با وجود اینکه نوسازی و احیای پالک های منفرد در باززنده سازی بافت موثر
میباشد؛ لذا به تنهایی مانع دیر پایی و مزمن شدن مشکالت ساختاری ثابت
نخواهد بود  .بنابر این راهکار تجمیع پالکهای ارزشمند و فاقد ارزش و بهسازی
و نوسازی آنها در جوار یکدیگر عالوه بر ایجاد الگوی نوسازی در بافت ،امکان
استفاده از حداکثر قابلیتهای قوانین و ضوابط تجمیع جهت تسهیل امور ثبتی
حقوقی و استفاده از ابزارهای تغییر کاربری را فراهم می آورد.
تجمیع و احداث مجتمعهایگردشگری و اقامتیعالوه بر احیای محلههای قدیمی ،در
برآورده شدن نیاز شهر برای معرفی بیشتر هویت تاریخی وفرهنگی به گردشگران
موثر خواهد بود و نتیجه این تعامل پس ازارتقاء کیفیت داخلی محالت قدیمی توانمندی

آنها ودر نهایت ساماندهی کل بافت خواهد بود که در پیوند با سایر نقاط به ارتقا کیفیت
شهر خواهد انجامید.
خانه تمیزی با مساحت حدود  1270متر مربع یادگاری است از دوره قاجار که در میان
مجموعهای بهنام مجموعه حمام قاضی واقع در محله شهشهان اصفهان قرار دارد .
ت شاملحمام ،
این مجموعه دارای مساحتی حدود 6200مترمربع ،مجموعهکاملیاس 
بازارچه  ،مسجد  ،هتل و خانه تمیزی که در  500متری مسجد جامع اصفهان واقع شده
و دارای قابلیتهای فراوانی برای جذب مسافران و گردشگران می باشد.
و اما خانه تمیزی همچنین نگینی در میان این مجموعه امروزه با تغییر کاربری به
دفتر مرکزی شرکت عمران ومسکن سازان منطقه مرکزی (استان اصفهان) تبدیل
شده است،از تاریخچه این بنا ،اطالعات دقیقی در دست نیست اما به گفته بازماندگان
آن ،این خانه توسط حاج عباسعلی نیلفروش زاده ساخته شده و آخرین نوادگان این
شخص حدود 40سال پیش از این خانه رفته اند.
به منظور تغییر کاربری پالکهای مجموعه و تبدیل آنها به خدمات جهانگردی و
پذیرایی با طرح مسئله در کمسیون ماده پنج استان در بهار  1386مصوبه مربوطه
اخذ گردید .اولین اقدام طراحی  ،تهیه طرح مرمت و احیاء خانه تمیزی بوده ودر ادامه
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طرح پالکهای جنب تمیزی (هتل ابن سینا)و خانه خورشید نیز تهیه شد.برای
تهیه طرح مرمت این مکان به شناخت وضعیت موجود از لحاظ کاربری،
کیفیت برداشت پالن های با ارزش،بررسی تصاویر هوایی سال ، 1335
نقشههای ارگانیک و نقشه سیدرضاخان و بررسی طرح های فرادست پرداخته
و پیشنهاد هایی جهت اجرا ارائه شد  .ایده اصلی طراحی مجموعه حفظ و
بازگرداندن حس تاریخی گمشده در بناهای ارزشمند در حال اضمحالل و
رعایت اصول وارزشهای معماری ایرانی در امر نوسازی با نگاهی به طرحهای
فرادست بود در این جهت ،انتظام هندسی  ،نظام ترتیب و توالی در جایگیری
فضاها و عملکردها و سیرکوالسیون حرکتی و انعطاف پذیری بخشهای
مختلف مجموعه  ،مورد دقت و توجه قرار گرفت وبه فضا های مجموعه با
نگرشی بیش از یک اقامتگاه  ،نگریسته شد .عملیات اجرایی این بنا كه شامل
انجام اموری مانند استحکام بخشی ،سبکسازی پشت بام،موریانه زدایی و
اجرای ناکش الحاق بناهای نوساز و هشتی و کف سازی و کاشی کاری
و نازککاری کلبنا بودانجام شد وعالوه برآن اجرایتاسیسات گرمایشی
پکیج،اسپلیت،تاسیسات برق هوشمند  ،شبکه کامل کامپیوتری،بازسازی چاه
آبیاری و در پایان کاملکردن تزیینات نقاشی ،اصالح عناصر چوبی ،ارسی ها،
آینهکاریو گچبری،مرمت و بازسازی حوض آب  ،آب نما ها ،نورپردازی و
 ...بود .عکسهای ذیل گوشه ای از اقدامات انجام شده در این خانه رانمایش
می دهد.
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