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Objectives: Kazemian House is one of the historical monuments in Tehran; Which has 

been renovated and changed to the Tehran Museum House. In this research, the degree 

of stability in changing the use of Kazemian house as a sample of modern heritage which 

has experienced adaptive reuse by Tehran Beautification Organization and Municipality 

of Tehran. 

Methods: This is an applied research and the data collection method is documentary and 

field studies. First, the principles and indicators of research are studied. Then, in order 

to analyze the indicators in Kazemian House, 15 experts and specialists in this field have 
been observed and interviewed. 

Findings: The results indicate a high level of social stability due to maintaining and 

strengthening the  ense of time, sense of place, social vitality and collective recollection, 

high level of physical stability due to flexible changes and maintaining the principles, 

structure, and historical cultural values of the building, Low sustainability performance 

due to low diversity of use and activity and low adaptation to the needs of the 

inhabitants of the surrounding area, economic stability at a low level due to low 
economic profitability and environmental sustainability at medium level. 

Conclusion: criteria such as an adaptive land use change in historic houses by observing 

specific principles and processes, paying attention to social and cultural values of the 

building, paying attention to environmental values and market values, and creating 

continuous economic prosperity in creating sustainable development in historic houses 

and moving along Sustainable development is considered adequate.
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در    یخیتار  ه یابن  یکاربر  رییتغ  ریتأث  ی بررس

سرایمطالعات  نمونه ؛یطیمح  یداریپا   ی : 

 شهر تهران  یکاظم
 

 3 یفاطمه برج، 2*صدرآباد یلیسمانه جل، 1ی میفاطمه کر

 

برنامهر  یکارشناس  یدانشجو -1 دانشکده   ،یشهر  یز یارشد 

شهرساز  یمعمار ا  ،یو  صنعت  و  علم  تهران،    ران،یدانشگاه 

 .رانیا

معمار  ،ی شهرساز  اریاستاد -2 دانشگاه   ،یو شهرساز  یدانشکده 

 مسئول(  سندهی)نو رانیتهران، ا ران،یعلم و صنعت ا

برنامهر  یکارشناس  یدانشجو -3 دانشکده   ،یشهر  یز یارشد 

شهرساز  یمعمار ا  ،یو  صنعت  و  علم  تهران،    ران،یدانشگاه 

 .رانیا

 

 چکیده 

که مورد   باشد؛یدر شهر تهران م  یخیتار  یاز بناها   انی خانه کاظم  اهداف:

پژوهش،    نیداده شده است. در ا  ی کاربر  رییمرمت و به خانه موزه تهران تغ 

به عنوان   انی خانه کاظم  یکاربر  ریی در تغ  یداریپا  زانیم  لی و تحل   یاب یبه ارز

شهر    یباسازیتوسط سازمان ز  افتهی  یکاربر  رییمعاصر تغ  راثیاز م  ینمونه ا

  تهران پرداخته شده است.  یتهران و شهردار

ها: آن    یها داده  یآورجمع  وهیو ش  ی پژوهش کاربرد   نیا  ابزار و روش 

اسناد  م   یمطالعات  بررس  یدانیو  و  مطالعه  به  ابتدا  و    یاست.  اصول 

ها  شاخص  لیپژوهش پرداخته شده است. سپس جهت تحل   یهاشاخص

نفر از کارشناسان و متخصصان    15به مشاهده و مصاحبه با    انیدر خانه کاظم 

 حوزه پرداخته شده است.  نیا

حس زمان،    تی حفظ و تقو  لیدر سطح باال به دل  یاجتماع  یدار یپایافته ها:  

  ی کالبد  ی داریپا  ،یخاطرات جمع  دیو تجد  یاجتماع  یحس مکان، سرزندگ

 یها منعطف و حفظ اصول، ساختار و ارزش  رات ییتغ  لی در سطح باال، به دل

  یکاربر نییتنوع پا لیبه دل نییپا ی عملکرد یداریبنا، پا یفرهنگ -یخیتار

در   یاقتصاد  یداریپا  ،ی رامونی ساکنان بافت پ  ازیبا ن  نییو تطابق پا  تی ل و فعا

در    یطیمح   ستیز  یداریو پا  نییپا   یاقتصاد  یسودآور   لیبه دل   نییسطح پا

 شده است.  یاب یسطح متوسط ارز

خانه  یکاربر   رییتغ   رینظ   ییارهایمع  توانیم  گیری:نتیجه  در    یها سازگار 

 یاجتماع  یهامشخص، توجه به ارزش  ندیاصول و فرا  تیبا رعا  یخیتار

به ارزش  یو فرهنگ بازار و   یهاو ارزش  یطی مح  ستیز  یهابنا،  توجه 

 یخیتار  یهادر خانه  داری توسعه پا  جادیمستمر را در ا  یرونق اقتصاد   جادیا

 موثر دانست. داریتوسعه پا  ریو حرکت در مس

کلیدی: پا  کلمات    ، یکاظم  یسرا   ،یخیتار  خانه  ،ی داریپا  دار،یتوسعه 

 تهران  ی شهر تهران و شهردار یباسازیسازمان ز

 

  مقدمه
پا   یاریدر بس بن  یکی   یداریاز جوامع،  جهت    ی ادیاز اهداف 

  ونی سی. کمدیآیبر توسعه به شمار م  یمبتن  یهااست یس  نییتع

مح  یجهان و  پا1987)  ست یز  طیتوسعه  مفهوم  را   یداری(، 

و   هماهنگ  م  کنواخت یتوسعه   ستمی س  کی  یاجزا  انیدر 

  ی به عنوان مفهوم  یداریپا  نی. همچنکندیم  فیهماهنگ تعر

مححفاظت    یابر منابع  و    ،یطیاز  مواد  از  مجدد  استفاده 

خود را    نیشیکه عملکرد پ  یمناطق  زیبالاستفاده و ن  یهاسازه

کمبود    گری [. از طرف د1از دست داده اند، مورد توجه است] 

  ی توسعه فضاها  نهی از مسائل در زم  یکی  ی در مناطق شهر  نیزم

  ی کیمتروکه،    یاستفاده مجدد از بناها  نی. بنابراباشدیم  یشهر

بهره جهت  راهکارها  زم  نی زم  یوراز  پا   نه یدر   داریتوسعه 

تعارشود یمحسوب م  یشهر   یفضاها پا  فی.  در   داریتوسعه 

زم  یوربهره  نهیزم مق  نیاز  د  یجهان  اسی در    ی هادگاهیبر 

و    یبر عوامل اجتماع   فیاز تعار  ی اریمختلف استوار است. بس

منابع طب  دیتاک   یاقتصاد از  به حفاظت  منجر  که  و   یعیدارند 

سازگار در بناها    ی کاربر  رییکه تغ  ی[. به طور2] شود یم  یخیتار

خانه راهکار  یخیتار  یهاو  برا  یمتروکه،    تیریمد  یموثر 

همچن  یشهر   یهانیزم  یکاربر بود.  و    نیخواهد  حفاظت 

آشنا   نیا  یبازساز امکان  م  دهنیآ  یهانسل  ییبناها،    راثیبا 

به    گر،ید  ی. از طرفآوردیخود را فراهم م  یفرهنگ  -یخیتار

پا و    یجار  یازهاین  دیبا  یشهر  نیزم  یکاربر  یداریمنظور 

ا  ندهیآ بر  شود.  برطرف  هم  کنار  در  ،   نیشهروندان  اساس 

را با   یبعد  یهانسل  یازهاین  نکهیبدون ا  دیبا  یشهر  رانیمد

خواسته به  کنند.  مواجه  امروز  یها خطر  در    یشهروندان 

باشند]   جهتو   یاراض  یکاربر  راتییتغ بد3داشته  است    یهی[. 

دهد، به   قیشهروندان تطب یازها یکه نتواند خود را با ن یطیمح

فرآ  جیتدر هم  ی فرسودگ   ندیوارد  شد.  لزوم    نیخواهد  امر 

قرار    دییرا مورد تأ  یخیتار  یها و حفاظت در بافت   یزیربرنامه

 . دهدیم
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بافت   یهادهه   در شهرها  یخیتار  یهاگذشته،  مختلف   یدر 

ا  و   ران،یکشور  متعدد  مداخالت  و  تحوالت  معرض  در 

اند. متروکه شدن و مهاجرت ساکنان به  قرار گرفته  یگوناگون

  ی دسترس  ،یدر اثر کاهش سطح خدمات شهر  دیجد  یهاپهنه

رشد و توسعه شهر به سمت    نامناسب سواره، مصالح کم دوام،

ها را به دنبال  محدوده  نیدر ا  یکالبد  یفرسودگ   رهیو غ  رونیب

شدن   نیگزیو جا   یمهاجرت ساکنان بوم  نیداشته است. همچن

اتباع خارج  یربومیافراد غ حس    ،یاجتماع  ت یکاهش امن  یو 

را    یاجتماع  یداریپا  دیو تهد  ی اجتماع  ت ی تعلق به مکان، هو 

  یونمسک  یکاربر  رییتحوالت، تغ  نیا  یسبب شده است. در پ

 رهیهمانند انبار، حمل و نقل و غ  یرمسکونیغ   یهایبه کاربر

پا کاهش  که  گرفت؛  فرسودگ   یداریصورت  بعد   یو  در 

ن  یاقتصاد اخ  زیرا  دهه  در  داشت.  دنبال    قیتزر  زین  ریبه 

عموم  دیجد  یها یکاربر کاربر  یو    ،یخدمات  یها یهمانند 

غ  یفرهنگ  ،ییرایپذ  -یگردشگر  ،یتجار خانه  رهیو    ی هابه 

راهکار    ی مورد توجه قرار گرفته است، که به عنوان نوع  یخیتار

بافت  و  بناها  از  م  یخیتار  یهاحفاظت  اباشدیمطرح   نی. 

شرا در  فرسودگ   یطیاقدامات  روند  تخر  ی که  به    ب ی و  رو 

  نیموارد ا  یموثر واقع شود. اما در برخ  تواندیباشد، م  شیافزا

  نه یزم ،یمعمار الگو بدون توجه به اصالت بنا،  هایکاربر رییتغ

ظرف  هالی پتانس  ت،یهو   ،یخیتار بافت  خانه  یهات یو  و  ها 

  شتریب  ت یتحوالت و جذب جمع  نیرخ داده است. ا  یخیتار

  جاد یو ا  یو توسعه اقتصاد  ی داریبا پا  تواندیها، مخانه  نیبه ا

 شیدر اثر افزا  یطیمح  ست یز  یداریشغل و خدمات، کاهش پا

زباله شهر حجم  فاضالب  و  شهر  ،ی ها  فاضالب  به    ی نفوذ 

ها  آب در روان  یشدن فاضالب شهر  یجار  ،ینیرزمیز  یهاآب

  بینشست و تخر  ت ی و در نها  رهینامطبوع و غ   ی بو   ها،یو جو 

عبور و مرور و    شیافزا   یز طرفهمراه باشد. ا  یخیتار  ی بناها

را   یو سرزندگ   یاجتماع  ت ی امن  شیافزا  شتر،یب   ت یورود جمع

پ جمع  یدر  ازدحام  است  ممکن  اما  داشت،  و   ت یخواهد 

به    زیساکنان را ن  ی اجتماع  ت ی حجم سواره کاهش رضا  شیافزا

  ی هااز چالش  رات،یینوع تغ  نیا  ن یدنبال خواهد داشت. بنابرا

خانه  یاصل بافت در  و  به    باشد؛یم  یخیتار   ی هاها  منجر  که 

 لیدل  نیشده است. به هم  داری در اهداف توسعه پا  ییهاتعارض

بررس  نیا دنبال  به    ی هاخانه  یکاربر   رییتغ  ریتاث  یپژوهش، 

 .باشدیم یطیمح یدار یپا زانیشهر تهران بر م یمیقد

 

 پیشینه پژوهش 

  نیزم  یکاربر  رییو تغ  یشهر  داریتوسعه پا  ،یداریپا  موضوعات

که در    باشندیم  یشهرساز  اتیدر ادب   یو اساس  هیپا  میاز مفاه

جهان  یهاپژوهش بررس  یمتعدد  گرفته  یمورد  در قرار  اند. 

پا مفهوم  با  بافت   یداریرابطه  موضوع    یخیتار  یهادر  و 

 نیتاکنون چند  زین  داریتوسعه پا  کرد یبا رو  نیزم   یرکاربرییتغ

 نیزم   یکاربر  ر ییصورت گرفته است؛ اما موضوع تغ  پژوهش

راستا پا  یدر    یخیتار  یها ها و خانهدر مجموعه  داریتوسعه 

ابتدا   ادامه  در  است.  بوده  پژوهشگران  توجه  مورد  کمتر 

تار   یداریپا  یهاپژوهش بافت  پا  یخیدر  توسعه  در   داریو 

 ی بردر کار  یداریابه طور عام و سپس پ  یشهر   نیزم  یکاربر

  .اندقرار گرفته یمورد بررس یخیتار یها و بناهابافت  نیزم

پژوهش [5] طرح  »برنامه  یدر  عنوان  با    ی برا  ی زیرخود 

و   سمیحفاظت، تور  ،ی: بازسازماندهیشهر  یخیتار  یهامکان

پا تأک   دار«یتوسعه  دوگانگ  دیبا  م  یبر  و    انیموجود  حفاظت 

بافت   رییتغ ارا  یخیتار   یهادر  شاخص  ارهایمع  هیبه    یهاو 

بافت فرهنگ حفاظت  در  توسع  یمبتن  یخیتار  یها مدار    هبر 

 ن یدر ا  یاقتصاد  یحضور گردشگران و سرزندگ   یبرا  داریپا

ممکان نتاپردازدیها  ارا  یو  قاتیتحق  جی .    یبرخ  هیضمن 

پا  یارهایمع در  ارتباط   انگریب  ،یخیتار  یهابافت   یداریمؤثر 

بازآفر پا  ینی متقابل  توسعه  ]   داریو  پژوهش6است.  در  با    ی[ 

  یابیارز  یبرا  یروش  هی: ارای خیتار  یهابافت   یداریعنوان »پا

 یخیتار  یهامسائل بافت   هیبه ارا  «یخیتار  طیدر مح  یداریپا

پرداخته و   ی و عموم یاقتصاد ،یفرهنگ  -ی در سه بعد اجتماع

سطح   یابیارز یبرا  ازیموردن  اریاز مسائل مع  کیمتناسب با هر

  ی ابیروش ارز  یبررس"[ به  7مطرح کرده است. ]  زیرا ن  یداریپا

از    یداریپا استفاده  بافت    یفرهنگ  -  یاجتماع  کردیروبا  در 

ها معتقدند که عوامل مؤثر بر سطح  پرداختند. آن  "یخیتار  یها

فرمول    کی  توانیشود و نم  نییتع  دیمختص مکان با  یداریپا
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ها آن  قیتحق  جی ها در نظر گرفت؛ اما نتاتمام مکان  یبراثابت را  

  ی برا  یطیمح  ییعدالت و کارا  ،یدسترس  ،یبه عوامل سازگار

تار  فاظت ح منابع  ] کندیم  دیتأک   یخیاز  پژوهش8.  در  با    ی[ 

رو   یشهر  ی اراض   یکاربر  یابیارز"عنوان   توسعه    کردیبا 

سطح    یارهایبر اساس مع  ")مورد مطالعه: شهر سبزوار( داریپا

به    یو اختالط کاربر  یعدالت اجتماع  ،یاراض  یو سرانه کاربر

پرداخته    ردر مناطق شهر سبزوا  نیزم  یکاربر  یداریپا  یابیارز

  یکاربر  ر ییتغ  ریتاث   یابیارز  "با عنوان   ی در پژوهش  زی[ ن9است. ] 

پا بر  مطالعاتیطیمح  یداریسازگار  نمونه    ی خیتار  راثی: می) 

  ی هاکیبر تکن  یمبتن  یخیتار  -ی ریروش تفسبا    "(رانیا  یصنعت

  ستیز  یداریسازگار بر پا  یکاربر   رییتغ  یابی جهت ارز  یلیتحل

مع  یطیمح است:    استفاده  ریز  یارهایاز  بازگشت    -1شده 

ز چرخه  به  مواد  و  از    یریگبهره  -2یطیمح  ست یمصالح 

انرژ  -3ریدپذیتجد  یهایانرژ مبتن  یمصرف  بر    ی ساختمان 

  ی گونه ها  -4یزشوها و مصالح ساختمانبا  ،یر یفرم، جهت گ 

 یسودآور  -5و ارزش افزوده آن  نیزم  مت یق  -5یبوم  یاهیگ 

)ش  -7بنا    ت یهو  -6یاقتصاد زندگ ی اصالت  گذشته،    یوه 

[ در 10ساخت(. ]   یگذشته، تعهد به روش سنت  یبرا  یدلتنگ

جهت    یداخل  یطراح  یارهایبازخوانش مع"مقاله خود با عنوان  

  یکه در طراح  یعوامل و اصول  "ارزشمند  هیابن   یکاربر  رییتغ

 ن یاند. مهم تررا ارائه داده  رد یمورد توجه قرار گ   دیبا  یداخل

 ،یریبازگشت پذ  ،یریانعطاف پذ  ، یسادگ   ت ی اصول، رعا  نیا

  یبصر  یهاییبایها و زفظ ارزشمکان و ح  هیتوجه به روح

 .باشدیم

زم  یاریبس   یهاپژوهش  نیبنابرا پا  نهیدر  در    یداریمفهوم 

تغ  یخیتار  یهابافت  مفهوم  رو  نیزم  یکاربر  ریی و   کردیبا 

ها غالبا به  پژوهش  نیانجام شده است که در ا  داریتوسعه پا

بازآفر  رینظ  یموارد متقابل  پا  ینیارتباط  توسعه    هیارا  دار،یو 

بافت  اجتماع  یخیتار  یها مسائل  بعد  سه    ، یفرهنگ  -یدر 

با استفاده    یداریپا  یابیروش ارز  یبررس  ،یو عموم  یاقتصاد

  یاراض  یکاربر  رییسنجش تغ  ،یفرهنگ  -ی اجتماع  کردیاز رو

پا  یشهر توسعه  منظر  بافت   یکاربر  رییتغ  دار،یاز    ی هادر 

و ... مورد بررسب و    یخیسازگار با بافت تار  یکاربر  ،یخیتار

م   لیتحل در  اما  است  گرفته  شکافپژوهش  نیا  انیقرار    یها 

بوده    یتک بعد  یها با نگاهپژوهش  شتریوجود دارد چرا که ب

تغ  توانندینم  نکهی ا  ایو   مهم  موضوع  توسعه    ،یکاربر  رییسه 

پژوهش با   نیا  نیرا پوشش دهند. بنابرا  یخیتار  هیو ابن  داریپا

 یجد  یهایکاربر  قیو تزر  یکاربر   رییتغ  ری تاث  یضرورت بررس

ابن  کند ی م  جادیا  یطیمح  یداری در پا  یریتاث  هچ  یخیتار  هیبه 

 .مطرح شده است 

 

 مروری بر مبانی نظری 

  ن،یزم  ی کاربر  رییدر تغ  یداریپا  کردیبخش به مرور رو   نیا  در

سازگار  یکاربر رییو تغ یخی تار یدر بناها نیزم یکاربر رییتغ

شاخص و  اصول  استخراج    ن یزم  یکاربر  رییتغ  یهاجهت 

  ی داریبه منظور حفظ و اتقاء پا  یخیتار  یهامناسب در خانه

 . پرداخته شده است 

 

  یدار یو پا نیزم یکاربر رییتغ
دارا  ستا،یا  ت ی کم  کی نه    نیزم  یکاربر   ی الگو   کی   یبلکه 

قرن   میدر ن  راتییتغ  نیترو کامل  ن یشتریو ب   یجیتکامل تدر

]   ریاخ   ی دارا  ،یاراض  یکاربر  رییتغ  ن ی[. همچن11بوده است 

پ  ایپو   یندیفرآ فضا  دهیچیو  ذات  در  که    باشد؛یم  ییو 

[. 13و    12]   کندیرا به هم مرتبط م  یو انسان  یعیطب  یهاستمیس

همراه باشد که   ییامدهایممکن است با اثرات و پ راتییتغ نیا

پا توسعه  اهداف  نمهم   داریبا  طورباشدیراستا  به    که،ی.؛ 

پا  انیم  یهاتعارض  توانیم توسعه  تغ  داریاهداف   ر ییدر 

  ن یمثلت نشان داد. در هر راس ا  کیرا در قالب    نیزم  یکاربر

ها ها، تعارضبرخورد آن  جهی هدف قرار دارد و در نت  کی مثلت  

رشد    نیب   ها«یی . »تعارض داراردیگ ی در امتداد محورها شکل م

تقس  یاقتصاد دعاوعادالنه فرصت   میو  از  بر سر    ب ی رق  یها 

منبع  ت،ی مالک  ی کاربردها ن  یخصوص  یبه عنوان    ییکاال  زیو 

  یاقتصاد  یوربهره  ن ی. »تعارض منابع« بشودیم  یناش  یعموم

اکولوژ بر سر مصرف   ب ی رق  یاز دعاو  یناش  یطیمح-یک یو 

ها و حفاظت آن   دیو حفظ توان بازتول  یخیو تار  یعیمنابع طب

مردم   طیبهبود شرا   ی. رقابت براباشدیم  یخیتار  یهااز ارزش

  یعیهمراه با حفاظت از منابع طب  یرشد اقتصاد  قیاز طر  ریفق
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تار مد  یخیو  ب  ت یریو  توسعه«  »تعارض  عدالت    نیرشد، 

 .کندیم جادیرا ا یطیمح اظت و حف یاجتماع

 
 داریتوسعه پا کردیبا رو نی زم یکاربر  یزیر: تعارض برنامه1شکل

 [14: ]ماخذ 
، نزدیک ترین  "مدیریت تغییر کاربری زمین"در این بین مفهوم  

باشد، که با هدف کنترل ریزی کاربری زمین میمفهوم به برنامه

فعالیت  همه  تغییرات،  هدایت  برنامهو  فرآیند  در  ریزی  ها 

کاربری زمین را به سوی آنچه برای جامعه بیشترین سودآوری  

می سوق  تعددارد،  با  فعالیت  این  از دهد.  مجموعه  سه  یل 

صورت  ارزش اکولوژیک(  و  بازار  )اجتماعی،  زمین  های 

 گیرد.  می

 

 یخیتار یدر بناها  نیزم یکاربر رییتغ
های تاریخی و  به منظور احیاء، حفاظت و معاصرسازی بافت 

آن آینده  معنوی  و  مادی  حیات  تضمین  ها،  همچنین 

ها  تواند در این پهنهریزی کاربری زمین میهای برنامهسیاست 

هایی داده شود؛ که  ویژه تلقی شود؛ یعنی اجازه تغییر کاربری

نمی مجاز  معمول  طور  کاربه  تغییر  این  در  و  بریباشند.  ها 

اهداف   بین  تعادل  برقراری  متروکه،  بناهای  از  مجدد  استفاده 

ضرورت از  مالک  و  میراث  جمله  متخصصین  از  است.  ها 

های احیاء، حفاظت و غیره در این  اقدامات اجرایی در طرح

های بازگرداندن خدمات و فعالیت   -1باشد:  زمینه موارد زیر می

ای سنگین، مزاحم و  هشهری با مقیاس خرد و انتقال کاربری

بافت  زیرا  محلهناسازگار؛  نظام  با  تاریخی  در های  باید  ای، 

های کوچک مقیاسی باشند که در ابتدا به آن برگیرنده فعالیت 

های فرسوده، متروکه  مالیات بر خانه  - 2اند.  منظور شکل گرفته

ایجاد پویایی در مرکز تاریخی شهرها    -3و خالی در بلند مدت.  

ر برقراری  خارجی و  بخش  و  بخش  این  بین  متعادل  قابت 

فعالیت  تزریق  و  )بیرونی(،  اقامتی  مراکز  کافه، رستوران،  های 

باشند،  های گذشته، که اکنون مورد استفاده نمیغیره در کاربری

تواند تقویت پویایی و سرزندگی را به دنبال داشته باشد. از می

ر اردن طرفی، در پژوهشی در سایت تاریخی شهر ام القیس د

جذب   از  ناشی  نشده  کنترل  توسعه  و  اراضی  کاربری  تغییر 

و   چالش  عنوان  به  را  تاریخی  اماکن  اطراف  در  گردشگر 

می بیان  تاریخی  و  فرهنگی  مناظر  برابر  در  که  تهدیدی  کند؛ 

های تاریخی را از بین  تواند پایداری، هویت و اصالت بافت می

 [ برناردچومی کاربری  15ببرد  آلدوراسی و  هماهنگ و هم [. 

دهند. از نظر جان راسکین، سو با کالبد و زمینه را پیشنهاد می

داگالس و کامیلوسیته کاربری پیشنهادی بناهای تاریخی باید  

  .در جهت تداوم تاریخی و هم جهت با کارکرد قبلی خود باشند

کنزوتانگه و    نظرانیدر مقابل صاحب  بنه ولو،  لئوناردو  چون 

تاکید های بناهای تاریخی  ی کاربریبه معاصرساز  دوکسیادس

منشورها .دارند قطعبررسی  نشان  نامه،  جهانی  مصوبات  و  ها 

(، معاهده  1975ها همانند کنگره بولونیا )دهد برخی از آنمی

( 1972(، معاهده پاریس )1973حفظ میراث فرهنگی جهانی )

های گذشته اصرار دارند. ( به تداوم کاربری1972و کنگره رم )

)همچ بودا  منشور  کاربری1996نین  به  مکان    (  با  سازگار 

می اشاره  موضوع  تاریخی  با  برزیلی  سمینار  نخستین  کند. 

تاریخی) مراکز  سازی  باززنده  و  اختالط  1987حفاظت   )

داند و های بافت تاریخی میکاربری و عملکرد را از ویژگی

معتقد است که رویکرد حفاظت نباید مانع از این اختالط شود؛  

ناهماهنگیب باید  برد و  لکه  بین  از  را  های عملکردی موجود 

سکونت به عنوان اصلی ترین عملکرد مورد توجه قرار گیرد.؛  

(، یونسکو  1960که برخی دیگر مثل کنگره کوبینو )در حالی

(1962( کیوتو  معیارهای   ،)1967( بوداپست  بیانیه   ،)1972  ،)

( فلورانس  )1982منشور  استکهلم  بیانیه  بیانیه  1998(،  و   )

( کاربری2000مکزیکوسیتی  معاصرسازی  به  (  توجه  با  را  ها 

می پیشنهاد  گردشگری  اقتصاد  و  شناختی  زیبایی  کنند.  بعد 
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( 1972المللی مداخالت معاصر در بافت تاریخی )نامه بینقطع

مجموعه و  بناها  اختصاص  احیاء  طریق  از  را  تاریخی  های 

می کاربری الزامی  جدید  همچهای  صوفیه  داند.  منشور  نین 

(1996( آتن  کنگره   ،)1931( ایکوموس  بیانیه  و  1998(،   )

کنند. از ( کاربری فرهنگی موزه را بیان می1954معاهده الهه )

( رم  بیانیه  )1983طرفی،  واشنگتن  منشور  و  1987(،   )

( کلمبو  پیشنهادی طرح1993دستورالعمل  کاربری  نیز  و  (  ها 

دهند. همچنین  یید قرار میهای توسعه شهری را مورد تابرنامه

پر کردن بافت موجود، افزایش متعادل  تراکم و تغییر کاربری 

بناهای تاریخی از راهکارهای هدایت توسعه شهری به سمت  

مطرح شده  "افزا  توسعه میان"پایدار است که در قالب مفهوم  

در   بافت "است.  شهری  حیات  تجدید  متاخر  های  گفتمان 

عنوان    "تاریخی   به  از روشنیز  های مداخالت شهری  یکی 

توان  های موفق در این زمینه را میمطرح شد. یکی از نمونه

دانست که عالوه    "بازار لیس ناتینگهام  "طراحی مرکز خرید  

های حفاظت، تجدید حیات اقتصادی  بر به کارگیری سیاست 

زمینه  در  افزا  میان  توسعه  رویکرد  واقع  در  افتاد؛  اتفاق  نیز 

ها و بناهای تاریخی، به دنبال پایداری، اختالط  ت حفاظت از باف

پیوندی   هم  طریق  از  زندگی  باالی  کیفیت  تراکم،  و  کاربری 

توان  تعریف بناهای میان افزا نیز میدر    .باشدگذشته و امروز می

این گونه بیان کرد که ساختارهای میان افزا، بناهای جدید در 

تاریخی میزمینه رقا های  به جای  که  دار باشند  بت و خدشه 

باشند. این بناها  کردن هویت یک منطقه، به دنبال افزایش آن می

ساختمان از  با  و  شده  سازگار  و  هماهنگ  پیرامون  های 

به بعد   1990[. از دهه  16کنند] گسیختگی شدید جلوگیری می

حفاظت و استفاده مجدد از ابنیه و آثار تاریخی و گرایش به  

قرار گرفته است؛ به طوری که   بازآفرینی کارکردی مورد توجه

سیاست  حفاظت،  اصول  سند  در  انگلستان  و  میراث  ها 

بافت  پایدار  مدیریت  برای  )راهبردهایی  تاریخی  (  2008های 

حفاظت را فرآیند مدیریت تغییر یک مکان ارزشمند در بافت  

های تاریخی و فرهنگی آن  داند؛ به نحوی که ارزششهری می

جهت شناسایی به نسل حال و   های آنحفظ شود و از فرصت 

های تاریخی نیز به دنبال  آینده استفاده شود. پایداری در بافت 

تواند با  های تاریخی میاین است که چگونه حفاظت از ارزش

بافت  باشد.  در  توسعه همراه  قرارگیری  دلیل  به  تاریخی  های 

ها در های ناشی از آنزمان و مکان حال و بالفعل شدن فرصت 

با ارزش  مواجه  دارای  جامعه  روز  روز نیازهای  به  های 

میمی ارزش  این  یا  باشند.  گرفتن  اقتصادی  نقش  با  تواند 

[. از این رو  17استفاده کارکردی مورد نیاز در اثر ایجاد شود ] 

بافت  در  توسعه  را می حفاظت و  تاریخی  توان مکمل و های 

 جدایی ناپذیر برای زندگی معاصر و آینده دانست. پس از آن

سال   شناخت    2010در  و  درک  هدف  با  دیگر  سند  دو 

تاریخی" مکان  منزلت  و  مدیریت    "برجستگی  منظور  به 

های تاریخی ارائه شد؛ یعنی استفاده تغییرات و توسعه در بافت 

اساس   بر  جدید  فضاهای  خلق  و  تاریخی  بناهای  از  مجدد 

به   تاریخی  برجستگی"احترام  مکان  منزلت  پذیر    "و  امکان 

مراکز  باشد.  می یکپارچه،  بازآفرینی  رویکرد  در  طرفی  از 

تاریخی شهری به عنوان بخشی از پویایی اقتصاد شهر مطرح 

شوند. این مراکز از نظر عملکردی مستقل از دیگر نواحی  می

نمی این  18-  19-20باشد] شهر  بازآفرینی    [در  رویکرد، 

فرهنگی یکی    _کارکردی در کنار بازآفرینی فیزیکی و اجتماعی  

در حالی  .  دهنداز ابعاد رویکرد بازآفرینی یکپارچه را شکل می

که در گذشته، این نوع توسعه صرفا اقتصادی و بر مبنای عمل  

بوده   یورک و غیره  اروپایی همانند بث، چستر،  در شهرهای 

های اقتصادی در  فاظت را به عنوان محرک است. این شهرها ح

همچنین  برنامه دادند.  قرار  توجه  مورد  خود  بازآفرینی  ریزی 

رویکرد بازآفرینی یکپارچه، مفهوم پایداری را از مقیاس کالن 

 .  [ 17] به مقیاس خرد و قابل اجرا تبدیل کرده است 

 

 تغییر کاربری سازگار 

ف عملکرد جدید  مفهوم تغییر کاربری سازگار به معنای تعری 

مناسب   یا    برایو  و  محوطهساختمان  خالی  متروکه،  های 

باشد. همچنین استفاده سازگار به معنای آن است می  غیرفعال

فرهنگی کالبد به وجود    -های تاریخیکه هیچ تغییری در ارزش

که تغییرات آن قابل بازگشت باشد یا کمترین  نیاید؛ به طوری

را   باشد] برخوردها  تغییر9داشته  تطبیقی[.   تواندمی  کاربری 

  اء خدماتارتق،  فضاهای داخلی  هشامل سازماندهی مجدد عمد

به غیر    چیزباشد، که در آن هیچ  جزئی  مرمت    به سادگی  یاو  
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کاربری   .در  21کند] نمی پیدا    تغییراز  ارزش  [  زمان،  گذر 

 یابدمیمحوطه کاهش    اقتصادی و کارکردی یک ساختمان یا

مالکان و کاربران نخواهد   و در نهایت قادر به تامین نیازهای

  گیری تصمیمناچار به    انمالکان و کاربر[. پس از آن،  22د] بو 

بنا کاربری  تغییر  یا  بازسازی  تخریب،  سایر    پیرامون  به 

توان تغییر کاربری سازگار  می  بنابراینخواهند بود.    هاکاربری

راه یک  از  را  حفاظت  جهت  ساختمانحل  محوطه    یک  یا 

به دور از محدود کردن    تغییر،ایجاد    متروکه و غیرفعال دانست.

میرا   هایرزشا استراتژی  ،  ثیمعتبر  مییک  که    باشد؛پایدار 

هرینه، بقاء و نگهداری   کاهشمواد و منابع،    وریبهرهبهبود در  

دارد دنبال  به  عملکرد.  را  تغییر  استفاده  همچنین  از    و  مجدد 

ها در موجود به طور کل از جایگرین کردن آن  هایتمانساخ

به خصوص اگر در   است،تر  وثرسازش با مقتصیات محیطی م

شود  استراتژی،  طراحی گنجاده  ع10] حفاظت  بر[.  آن،   الوه 

  بازسازی نیست؛ بلکه به  تغییر کاربری سازگار تنها به معنای

اطالق   ارزشکه    شودمی فرآیندی  تاریخی، ضمن حفظ  های 

رای تعریف یک  ب  تعمیر، تغییر و افزودن  فرهنگی و معماری، به

سازگار   محوطه    بنا  درکاربری  در   [.21پردازد] مییا  درواقع 

کاربری ارزشتغییر  بر حفظ  عالوه  موفق،  یک های  بنا،  های 

اضافه   نیز  بنا  به  آیندگان  برای  معاصر  و  جدید  ارزش  الیه 

جوامع،  [.  10شود] می سازگار  کاربری  و    هادولت تغییر 

یاری  دهندگانتوسعه تا  کن می  را  اقتصادی،    هایهزینه د 

ترش شهرها  توسعه و گس  ناشی از  زیست محیطیاجتماعی و  

دهند کاهش  بر  21] را  عالوه  تاریخی  ابنیه  احیاء  همچنین   .]

حفاظت از میراث فرهنگی، مزایای اجتماعی، اقتصادی و غیره  

عقیده دارد که تغییر  پردازان  نظریهاین راستا  برخوردار است. در  

به   پایداری )  منابع  در مواد و  وریبهرهکاربری سازگار منجر 

محیطی(، )ههزینکاهش    زیست  و    (اقتصادی  پایداریها 

نگهداری و  اجتماعی)  حفاظت  میفرهنگی  -پایداری    شود.( 

به راهکاری  در بناهای تاریخی و قدیمی  تغییر کاربری سازگار  

منابع از  حفاظت  از    برای  استفاده  و    های انرژیانرژی 

عمر  طول  افزایش  تولید   تجدیدپذیر،  کاهش  و  ساختمان 

الزم را برای پایداری   و زمینه ساختمانی تبدیل شده هاینخاله

فرهنگی    _  اجتماعی  مزایای.  فراهم آورده است   زیست محیطی

تامین   شامل  سازگار  کاربری  گذشته  رابطهتغییر  و با  حفظ   ،

  سازیزندهبازو    ارتقاء حس تعلق به مکان در میان ساکنین محله

قتصادی این فرآیند  مزایای ا  باشد. می  یا بنا  پیرامون اثرمحدوده  

زیرساخت کمتهای  هزینهشامل   تامین  در  شهریر  ، های 

 [. 22]  از زمین و کاهش زمان ساخت خواهد بودوری  بهره

 

 ی خی تار یسازگار در بناها  یکاربر رییدر تغ یداری پا اصول

تغ قواعد  تیرعا  ی خیتار  یبناها  ی کاربر  رییدر  و    یاصول 

  :است  ریکه به شرح ز باشدیاز الزامات م  هیجهت حفظ ابن

با توجه به حفاظت    یخیتار  ی هادر بافت   یکاردست  •

 یتیفعال یو سازگار  یساختار عملکرد

  تیتوجه به قابل  ه،ی ابن یکاربر رییو تغ  اء یدر طرح اح •

و نظر  از  ظرف  یمعمار  یهایژگ یبنا  و    هات یشامل 

تزئ  ، ییفضا  یهات یمحدود الگو    ب، یآس  زانیم  نات،یمصالح، 

آن نسبت    قیتا تناسب و تطب  باشدیم  ی ضرور  ره یو غ  یمعمار

  .شود   دهیسنج یشنهادی پ یبه کاربر

  ی ازهایبا توجه به کمبودها و ن  دیبا  یشنهادی پ  یکاربر •

پ محله  با    دینبا   یکاربر  یعن یشود؛    شنهادیساکنان  متناقض 

  .ساکنان باشد یازهاین

ابن  زانینوع و م • تزر  هیمداخله در    یکاربر  قیجهت 

مبان  باست ی م  دیجد به  توجه  اصول و ضوابط و   ،ینظر  یبا 

  رشیو پذ ب ی ) مورد تصو  یو محل   یجهان اسیمقررات در مق

  .ردی( صورت گ ی محل یهانهادها و سازمان

  ی هات یو فعال  هایکاربر   یدارا   یخیتار  ه یاز ابن  یبرخ •

  ختنیاند؛ که منجربه برانگدر گذشته بوده  ژهیمنحصر به فرد و و

  یبرا  یشنهادیپ  ی. کاربرشودیم  یحس مکان و خاطرات جمع

را حفظ و    یحس مکان و خاطرات جمع  دینوع بناها با  نیا

به   دیانقالب مشروطه، خانه داو   یهاکند ) مثل خانه  ت یتقو 

  (رهیو غ انهی و خاورم رانیمدرسه مرمت ا نیعنوان نخست

کمتر   یستی با  دیجد  یکاربر   شنهادیپ  • دخالت    نیبا 

گ   یکیزیف انجام  بنا  اصالت، شخص  رد یدر  به  هو   تیتا    تیو 

آس  یخیتار حمام  بیبنا  در  رختکن  نشود)مثال    ی هاوارد 
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حذف    دیبارانداز در کاروانسرا نبا  ای خانه    کیدر    لهی تو   ،یعموم

  شود(

بس  ییجهت صرفه جو  • هز  یاری در    ه یتوص  هانهیاز 

گذشته    ی مطابقت را با کاربر  نیشتری ب  دیجد  ی کاربر  شودیم

 .داشته باشد

  هاکیاز تکن هایکاربر رییتغ اءیو اح یدر طرح مرمت •

 .استفاده شود طیو مح  نهیو مصالح مشابه و سازگار با زم 

حداقل و برگشت    دیبا  یکاربر  رییمداخله جهت تغ •

  .باشد ریپذ

• 
تار  بافت  با  مناسب  عملکرد  مثال    ی)برا  یخیارائه 

 ( یفرهنگ  یکاربر

 هایو اختالط متعادل کاربر ب یترک  •

  ؛یخیتار  یبناها   یکپارچگ یها، اصالت و  حفظ ارزش •

جزئ  اتیفیک  ،یکپارچگیبدون    رایز و  تناسبات    اتی رنگ، 

 [23] ،[ 11] خواهد رفت   نیبنا از ب یکاربرد

همراه است    رییگذر زمان همواره با تغ  ر،ییتغ  ت یریمد •

عوامل وابسته را به    گریدر د  ر ییعامل، موجب تغ  ک ی  رییو تغ

عالوه بر حفظ    ،یخیتار  یبناها   یکاربر  رییدنبال دارد. در تغ

خاطرات جمع  یخیتار  یهاارزش  یبعض  ر ییتغ  یآمادگ   ،یو 

اجزا کردن  اضافه  منظور  به  با   باقانط  یبرا  د،یجد  یاجزا 

در حال توسعه و امکان    یهایتکنولوژ  ت،یفعال  نینو   یالگوها

 گر،ی. به عبارت دباشدیها ممجدد در بنا از ضرورت   یزندگ 

همراه با حفظ گذشته، اضافه شدن   دیبا  لیو تعد  رییتغ  ت یریمد

  ندگانیآ  یبرا  هات یموقع  شیدرک و گشا  یبرا  دیجد  میمفاه

 .باشندیاستفاده دائم م  ازمندیزنده ماندن ن  یبناها برا  رایباشد؛ ز

سازگار • به  فعال  ،ییمعنا  ی توجه  و  کالبد    تیاگر 

افراد   یتصور ذهن  ای با هم داشته باشند اما معنا    یادیاشتراک ز 

داشته    یاشتراک کم   ردیپذیکه در آن مکان صورت م  یتیاز فعال

در    یر یباشد، جاگ  بود.  نخواهد  موفق  بنا  کالبد  در  کارکردها 

  یهامولفه  اساسبر    دیکارکرد جد  تیمطلوب  زانیواقع، هر چه م 

 ر ییدر تغ  ت ی موفق  زانیشود، م  دهیها سنجمکان و نحوه رابطه آن 

 [24]  .ابدییم شیافزا یکاربر

آنجا   دیکار جد • آن مکان  به  الحاقات  افزودن  مانند 

آن مکان را    یفرهنگ  ت یاهم  دیاست که آن کار جد  یرفتنیپذ

 [17]  .آن نکاهد ریو تفس ریمبهم نکرده و از ارزش، تعب

افزا  دگاهید  یبررس  نیهمچن با  رابطه  در  نظران   ش یصاحب 

عملکرد  یخیتار  یهابافت   یداریپا بعد  چهار  قالب    ، یدر 

 :باشدیم  1مطابق جدول    یطیمح  ست یو ز  یاجتماع  ،یاقتصاد
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بررس به  توجه  پ  یبا  مبان  نی شیمطالعات  پژوهش،   ینظر  یو 

در پنج    یخیتار   یبناها  یکاربر  رییدر تغ  یداریپا  ی هاشاخص

  یطیمح  ست ی و ز  یکالبد  ،یعملکرد   ،یاقتصاد  ،یبعد اجتماع

ا  2مطابق جدول   در  است.  شده    ی هاشاخص  ان،یم  نیارائه 

از    ادهاستف  زانیم  ، یفرهنگ  -ی خیتار  یهادر ارزش  رییتغ  زانیم

با ز  ی ها  کیتکن نوع و    ستی ساخت و مصالح سازگار  بوم، 

تار  ریتاث  زانیم بافت  در  سکونت  اجتماع  یخیبر  شان    ی و 

  ی سازگار  زان یاز بنا، م  یاقتصاد  ی بهره بردار زانیساکنان آن، م

 زان یم  ،یخیتار  نهیبا بافت و زم  یشنهاد یپ  ت یعملکرد و فعال

و    یکالبد  یهات یودو محد  تیبا ظرف   یشنهادیپ  یتطابق کاربر

  ات یها در ادبشاخص  نیدر بنا از مهم تر  یکیزیمداخله ف   زانیم

 .باشندیم ینظر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخی  های: بررسی دیدگاه صاحب نظران در رابطه با افزایش پایداری بافت1جدول   
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 پایداری در تغییر کاربری بناهای تاریخی  های: شاخص2جدول 

 
بعد 

 پایداری

تعداد  منابع شاخص 

 تکرار

ارزش اجتماعی در  تغییر  های  میزان 

 فرهنگی  -تاریخی

[11  ،23  ،

27، 26 ] 

4 

ارزش   کردن  اضافه  میزان 

اجتماعی به بنا برای    -فرهنگی

 نسل آینده  

[14 ،

[30- 31 
3 

حس   تقویت  و  حفظ  میزان 

 زمان و مکان 

[22،25 ] 2 

در  معنایی  سازگاری  میزان 

 کاربری قدیم و پیشنهادی 

[24] 1 

میزان حفظ و تجدید خاطرات  

 جمعی 

[11  ،23  ،

27] 

3 

و   پویایی  بر  تاثیر  میزان 

بافت   اجتماعی  سرزندگی 

 پیرامون بنا 

[28  ،22، 

[30 
3 

نظارت و    نوع و میزان تاثیر بر  

 ی اجتماع تی امن 

[29-30] 2 

سکونت    بر  نوع و میزان تاثیر

تار بافت  شان   یخیدر  و 

 ساکنان آن  یاجتماع

25, 29] [ 3 

هزینه اقتصادی  و    میزان  نگهداری 

 حفاظت از بنا 

[14 ] 2 

هزینه تامین   میزان 

 ها زیرساخت

[22] 1 

میزان بهره برداری اقتصادی از 

 بنا 

[27] 1 

و   عملکردی عملکرد  سازگاری  میزان 

و   بافت  با  پیشنهادی  فعالیت 

 زمینه تاریخی 

[11،  23  ،

27، 25 ] 

4 

میزان تطبیق کاربری پیشنهادی  

 با نیاز ساکنان محله  

[23] 1 

فعالیت   نوع  سازگاری  میزان 

 جدید با نوع فعالیت قدیم  

[11  ،23  ،

27] 

3 

اختالط   و  تنوع  میزان 

 ها در بنا فعالیت

[11  ،23  ،

27] 

3 

امکان حفظ ساختار و سازمان   کالبدی 

 فضایی

[11  ،23 ،

27] 

3 

قابل   تغییرات  بازگشت  میزان 

 و منعطف 

[11  ،23 ،

27] 

3 

میزان تطابق کاربری پیشنهادی  

محدودیت و  ظرفیت  های  با 

 کالبدی 

[11  ،23 ،

27] 

3 

مصالح    توجه  زانیم نوع  به 

   یساختمان

[11  ،23 ،

27] 

3 

، 23،  11]   ناتییبه نوع تز توجه زانیم

27] 

3 

الگو    توجه  زانیم نوع  به 

 بنا    یمعمار

[11  ،23 ،

27] 

3 

، 23،  11] بنا  در یکیزیف مداخله زانیم

27] 

3 

  ستیز

 یطیمح

 1 [ 22] بهره وری از زمین  زانیم

مصالح،    از  یور  بهره  زانیم

 مواد و منابع موجود 

[14 ] 2 

های    زانیم نخاله  تولید 

 ساختمانی  

[14 ] 1 

پسماند   و  زباله  تولید  میزان 

 شهری  

[14 ] 1 

میزان حفاظت از منابع انرژی  

تجدید  و   انرژی  از  استفاده 

 پذیر 

[4 ] 1 

تکنیک های   از  استفاده  میزان 

با   سازگار  مصالح  و  ساخت 

 زیست بوم  

4]    ،11 ،  

23 ،27[ 

4 

 

 ها مواد و روش  
آم  نیا نوع  از  کاربردیکم-یف ی)ک   ختهیپژوهش  دارا  ی(،    یو 

توص شباشدیم  یشیمایپ  -یفیروش  ها،  داده  یآورجمع  وهی. 

اسناد عم  ،یمطالعات  بردار  ق، یمصاحبه  مشاهده   یعکس  و 

تجز منظور  به  تحل  هیاست.  مرحله  داده  ل یو  سه  از  (  1ها، 

اصول    یپرسشنامه بر مبنا  نی( تدو2موضوع،    اتینگاشت ادب

ادب  یهاو شاخص از  تحل3و    ینظر  اتیمنتج  مقا  لی(   سه یو 

مستخرج از مشاهده و پرسشنامه استفاده شده است.    یهاداده

و کارشناسان    دینفر از اسات  15پژوهش    نیدر ا  یجامعه آمار

م  ،یشهرساز  ،یمعمار و  که    باشندیم  یفرهنگ  راثی مرمت 

خواسته    هاها قرار گرفته است و از آنآن  اریپرسشنامه در اخت 
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ط از  استفاده  با  تا  ا  5  فیشد  خ1)  کرتیل  یمرحله   یلی= 

(  ارخوب ی= بس5= خوب،  4= متوسط،  3  ف،ی= ضع2  ف،یضع

به عنوان    یدر خانه کاظم  ارهایها و معبه هر کدام از شاخص

 .بدهند ازیامت یمورد مطالعات

 

 معرفی نمونه مطالعاتی  

 منطقه در    ،ییحیامامزاده    یغرب   یگیهمسادر    یکاظم  یسرا 

 ،ییحی  امامزاده  محله  خرداد،  پانزده  ابان ی خ  تهران،  یشهردار  12

است.    یرازیش  ابوالقاسم  کوچه شده    یبنا  نیا  قدمت واقع 

اوا  یخیتار و  قاجار  دوره  اواخر  پهلو   لیبه  اول   یدوره 

معمارگرددیبرم سبک  ن  ی .  قاجار  زیآن  از    یبی)ترکیسبک 

معمار  یرانیا  یمعمار است.    یو  آن    اجزاءمدرن(  عناصر  و 

  راهروها، (، خذمه  اطیح  و یاندرون ،یرونی)ب اطی ح سه شامل : 

  ر، یبادگ   ،یاندرون  اطیح  نیزم یز  در  شورخانهورخت   انبارآب

 اط یح  در  هاوانیا  ،یاندرون  اطیح  در  یمهتاب  اصطبل،  مطبخ،

 . باشدیم نینش شاه بخش و خدمه

  2033  ی بیتقر  مساحت   با،  1379  سال  در  یخیتار  خانه  نیا

 یزمان  بازه  در  نیهمچن.  است   دهیرس  یمل  ثبت   به  مترمربع

  یشهردار  12  منطقه  عمران   و  ی فن  معاونت   توسط  1386-1390

فرهنگ  یاز مسکون  یکاربر   رییتغ  جهت   تهران، با عنوان   یبه 

تهران   موزه  حال    اءیاحو    مرمت   موردخانه  در  گرفت.  قرار 

نگارخانه:   - 1وجود دارد: ریز یبنا فضاها  نیحاضر در ا

 نیرزمیزدر طبقه  )مردم شناسیموزه  -2پشت بام(،    یهااتاقدر)

  ،سال قبل(  150مشاغل مردم تهران در    یها ماکت و عروسک  با

(، کتابخانه  ن ی)ساختمان شاه نش  تماشاخانه  و  ریتاالر مشاه  -3

شناس  یتخصص باز  یتهران  اسباب  موزه   یمیقد  یهایو 

ا زمدر  )  یرانیکودکان  در  (  یاندرون  اطیح  نیرختشورخانه 

 . است 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 موزه مردم شناسی : 1تصویر
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 : ساختمان شاه نشین 2تصویر 

 

 

 

 

 

 
 

 

 های قدیمی : موزه اسباب بازی3تصویر

 

 

 

 

 

 

 
 

 : ورودی جنوبی 4تصویر
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 هایافته
برای تحلیل یافته ها، در این بخش نتایج حاصل از مصاحبه با  

قرار گرفته است.    مورد تحلیل  3کارشناسان در جدول شماره  

می نشان  مشاهده  و  میدانی  ویژگیمطالعات  اصول  دهد  و  ها 

تزئینات و   معماری، مصالح ساختمانی،  الگو  معماری همانند 

فرهنگی این بنای تاریخی    -های تاریخی غیره به عنوان ارزش

شده تقویت  و  حفظ  نیز  مرمت  از  میزان پس  همچنین  اند. 

نجر به حفظ ساختار و  مداخله فیزیکی در حداقل ممکن و م

سازمان فضایی شده است؛ به طوری که تغییرات شامل اضافه  

این   که  است  غیره  و  درونی  بازشوهای  المان،  مبلمان،  شدن 

می بازگشت  قابل  و  منعطف  اصول  تغییرات  همچنین،  باشد. 

معماری سلسله مراتب فضایی، محرمیت، تقارن، الگو معماری 

ار عنوان  به  غیره  و  گرایی  و زشدرون  حفظ  تاریخی  های 

اند. جهت مرمت کالبد نیز از مصالح سازگار با بوم  تقویت شده

استفاده شده است. تزریق فعالیت موزه مردم شناسی، نگارخانه،  

گالری موسیقی، تماشاخانه و غیره منجر به درک حس زمان و  

مکان، تداعی خاطرات گذشته برای گروه میانسال و سالمند، 

نگ و سبک زندگی گذشته به نسل جدید آموزش تاریخ، فره

و آینده، جذب جمعیت و ارتقا سرزندگی اجتماعی شده است.  

همچنین کاربری فرهنگی با زمینه تاریخی دارای سازگاری و  

باشد.؛ اما سودآوری اقتصادی آن صرفا هزینه بلیط مطلوبیت می

شود. که این مسئله منجر به بهره برداری  ورودی را شامل می

ی پایین از بنا شده است. به طور کلی، استفاده مجدد از اقتصاد

بنای میان افزا در بافت مرکزی، با بهره وری از زمین، مواد و  

دلیل  )به  زیرساخت  تامین  هزینه  شدن  کم  موجود،  مصالح 

زیرساخت  داشتن  همراه  وجود  زیست  محیط  حفظ  و  ها( 

ستفاده  باشد. در خانه کاظمیان نیز از مواد و مصالح موجود امی

و محیط طبیعی آن شامل فضای سبز ، عنصر آب و آسایش  

 .انداقلیمی موجود حفظ و تقویت شده
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 یابیارز زانیم شاخص  بعد

 اجتماعی

 ( 3.5)ادیز-متوسط یفرهنگ -یخیتار یهاارزش در رییتغ  زانیم

 ( 3)متوسط   ندهینسل آ یبه بنا برا یاجتماع -یاضافه کردن ارزش فرهنگ زانیم

 ( 3)متوسط حس زمان و مکان   تی حفظ و تقو زانیم

 ( 3)متوسط  ییمعنا یسازگار زانیم

 (4)ادیز ی جمع  خاطرات دیتجد و  حفظ زانیم

 (4)ادیز بنا   رامونیپ  بافت یاجتماع  یسرزندگ و ییایپو بر ریتاث زانیم

 ( 2)کم یاجتماع تی بر  نظارت و امن  ریتاث زانیو م نوع

 ( 3.5)ادیز-متوسط آن  ساکنان یو شان اجتماع یخیسکونت در بافت تار بر  ریتاث زانیم و نوع

 ( 3)متوسط رامون یپ  بافت ساکنان یاجتماع  تیرضا بر یکاربر  رییتغ ریتاث زانیم

 ( 2.5)کم-متوسط یاجتماع عدالت بر یکاربر  رییتغ ریتاث زانیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 3.5)ادیز-متوسط بنا   از حفاظت و ینگهدار  نهیهز زانیم اقتصادی 

 ( 3.5)ادیز-متوسط   هارساختیز نیتام  نهیهز زانیم

 ( 2)کم بنا   از یاقتصاد  یبردار بهره زانیم

 ( 2)کم ی اقتصاد  رونق  و رشد بر یکاربر  رییتغ ریتاث زانیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ان یکاظم  خانهو اقتصادی  بعد اجتماعی در مورد کارشناسان با مصاحبه از حاصل یهاافتهی: 3جدول  
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 یابیارز زانیم شاخص  بعد

 ( 3)متوسط  یخیتار  نهی با بافت و زم یشنهادیپ  تی عملکرد و فعال یسازگار زانیم عملکردی 

 ( 3)متوسط ساکنان محله   ازیبا ن  یشنهادیپ  یکاربر  ق ی تطب زانیم

 ( 2)کم   میقد تیبا نوع فعال  دی جد تی نوع فعال  یسازگار زانیم

 ( 3)متوسط بنا  در هاتیفعال  اختالط  و تنوع زانیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 3)متوسط یی فضا سازمان و ساختار حفظ امکان کالبدی 

 ( 3)متوسط منعطف   و بازگشت  قابل راتییتغ  زانیم

 ( 3)متوسط ی کالبد  یهاتیمحدود و  تی ظرف با یشنهاد یپ  یکاربر تطابق  زانیم

 (4)ادیز   یبه نوع مصالح ساختمان توجه زانیم

 ( 3)متوسط   ناتییبه نوع تز توجه زانیم

 (4)ادیز بنا   یبه نوع الگو معمار توجه زانیم

 ( 3)متوسط بنا  در یکیزیف مداخله زانیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ان یکاظم  خانهدر مورد بعد عملکردی و کالبدی  کارشناسان  با  مصاحبه از  حاصل یها افتهی: 4جدول  
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 یابیارز زانیم شاخص  بعد

 ( 3متوسط) ن یاز زم یبهره ور  زانیم زیست محیطی 

 ( 3متوسط) مصالح، مواد و منابع موجود   از یور  بهره زانیم

 ( 3متوسط)   یساختمان ینخاله هانکردن  دی تول زانیم

 ( 2)کم  ی پسماند شهر زباله و نکردن  دی تول زانیم

 ( 2)کم ر یپذ  دیتجد یانرژ از استفاده و  یانرژ منابع از  حفاظت زانیم

 ( 3)متوسط بوم   ستیساخت و مصالح سازگار با ز یها  کیاستفاده از تکن  زانیم

 ( 3)متوسط ی کاربر  رییتغ در ستیز طیمح  حفاظت  به  توجه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اسیمق  در  مقررات  و  ضوابط  و  اصول  ،ی نظر   یتوجه به مبان  با  هایکاربر  ق یتزر مدیریتی 

 ی محل  و یجهان

 ( 3متوسط)

 اضافه  گذشته،  حفظ با  همراه  د یبا  لی تعد  و   ریی تغ  تیریمد)   بنا  رییتغ  تی ریمد  زانیم

 ( باشد   ندگانیآ  یبرا هاتیموقع  ش یگشا و درک یبرا   دیجد  میمفاه  شدن

 ( 3متوسط)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ان یکاظم خانهبعد زیست محیطی و مدریتی   در مورد کارشناسان با مصاحبه از حاصل یهاافتهی: 5جدول  
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  گیرینتیجه
بررسی و  مطالعات  به  توجه  بناهای با  از  مجدد  استفاده  ها، 

آن  به  از تاریخی متروکه و غیرفعال و تزریق فعالیت  ها یکی 

میحلراه تاریخی  بناهای  پایداری  و  حفاظت  باشد. های 

همچنین استفاده مجدد از بناهای میان افزا یا توسعه میان افزا  

باشد؛ زیرا  استا میو درونی نیز با اهداف توسعه پایدار هم ر

به هزینه کمتر در تامین زیرساخت  ها،  توسعه میان افزا منجر 

های آتی، بهره وری از زمین و حفظ منابع موجود برای نسل

جلوگیری از رشد و گسترش افقی و پراکندگی شهری و غیره  

می سبب  کاربری  را  تغییر  و  مجدد  استفاده  بنابراین  شود. 

تاریخی به طور کخانه پایداری و توسعه های  لی در راستای 

که چقدر احیاء و تغییر کاربری  باشد؛ اما اینپایدار شهری می

یک بنای تاریخی در مسیر توسعه پایدار قرار گرفته است، با  

های تاریخی و نوع  های پایداری ابنیه و بافت توجه به شاخص

و میزان پیامدها و اثرات اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی  

در ابنیه    آن  پایداری  جهت  دارد.  بستگی  بافت  و  بنا  مقیاس 

های  ها و محدودیت تاریخی در استفاده مجدد، توجه به ظرفیت 

و   منزلت  یکپارچگی،  اصالت،  حفظ  پیرامونی،  بافت  و  بنا 

بنا،  ارزش معماری  اصول  به  توجه  وسیله  به  تاریخی  های 

مصالح و تزئینات آن، تغییرات منعطف و قابل بازگشت، حفظ  

با   پیشنهادی  بنا، سازگاری کاربری  ساختار و سازمان فضایی 

بافت   ساکنان  نیاز  به  توجه  پیشین،  کاربری  و  تاریخی  بافت 

سودآوری   تاریخی،  بافت  در  سکونت  به  تشویق  پیرامون، 

شاخص از  غیره  و  محیطی  زیست  اثرات  با  اقتصادی،  های 

 باشد.  اهمیت باال می

جدول   شکل    4مطابق  ابعاد   گفت،توان  می   3و  ترتیب  به 

اجتماعی)3.2کالبدی) مدیریتی)3.15(،   ،)3  ،)

( در  2.71( و زیست محیطی)2.75(، اقتصادی)2.75عملکردی)

مسیر توسعه پایدار قرار دارند و پایداری محیطی خانه کاظمیان  

  باشد.در اثر تغییر کاربری در سطح متوسط و نسبتا مطلوب می

کاربر  یکاظم  خانه  یکاربر  رییتغ  و  اءیاح  طرح به    یصرفا 

 رونق   و  صرفهو نگارخانه    یموزه، گالر   یهات یبا فعال  یفرهنگ

 که   یطور  به  است؛  نداشته  دنبال  به  را  یانتظار  قابل  یاقتصاد

کسب درآمد و    با  سهیمقا  در  آن  از  حفاظت   و  ینگهدار  نهیهز

این موضوع منجر به    است.   شتر ی باز آن    یاقتصاد  یبهره بردار

 در  یکاربر  اختالط  نیهمچنپایدار اقتصادی پایین شده است.  

نظر    بنابر  ، ی. از طرفاست   شده  یابی ارز  نییپا   سطح  در  بنا   نیا

  یمحل  نیساکن  ازیبا ن  ی کاربر  رییتغ  ن یا  ق یتطب  زانیکارشناسان م

 ن،یبنابرا .  باشدیم  متوسطسطح    درها  آن  یاجتماع  ت یرضا  و

  ساکنان،  ازین  به  توجه  با  گرید  یهات یفعال  قیتزر  رسدی م  نظر  به

  صرفهو    ییحی  امامزاده  همچون  یعموم  یهایکاربر  وجود

گردشگریاقتصاد همانند  گردی  - ی  )بوم  ها(،  پذیرایی 

)کالس آموزشی  سنتی(،  رستوران  و  های  تجاری)کافه 

غیره   افزا   تواندیمآموزشی(و    اختالطو    تنوع  شیموجب 

صورت  .  شود  هیسرما  بازگشت   و  ت ی فعالو    یکاربر بدین 

یابد. پایداری عملکردی، اجتماعی و اقتصادی آن افزایش می 

  سطح  در  ی کیزیف  مداخله  زانیم  گفت   نتوایم  یکالبد  بعد  در

تغ  منجر  گرفته  صورت  مداخالت  و  متوسط ساختار و    رییبه 

و   الحاقات  کردن  اضافه  بلکه  است؛  نشده  فضایی  سازمان 

به   با توجه  آن    تیقابلمنعطف و    دیجد  یها ت یفعالتغییرات 

کاربر به  کالبد    یبازگشت  دارد.  خود    نیش یپو   نیهمچن را 

خانه    نیا  ی و بازساز  مرمت آن را حفظ کرده است.    یکپارچگی

و سبک    الگو نوع    ،یو بوم  نی شی پ  یبا توجه به مصالح ساختمان

و نقوش    ناتی ( و تزئگرا  دورن  و  مرکز  اطیح )  نیشیپ  یمعمار

 یبصر  یی بای ز  ،یخیتار  یهااصالت، ارزش  حفظ سابق منجر به  

از این رو کارشناسان تاثیر تغییر کاربری    .است   شده  آن  ت یهو و  

اند. بنابراین  و احیاء این بنا بر کالبد را در سطح باال ارزیابی کرده

پایداری کالبد آن در سطح مطلوبی قرار دارد. در بعد زیست 

محیطی، استفاده بهینه از زمین موجود در بافت درونی شهر،  

حیطی را منجر  مواد و مصالح موجود، حفاظت از منابع زیست م

شده است. همچنین نوع کاربری پیشنهادی )فرهنگی( با تولید 

باشد؛ اما تخریب آن در مرور  و افزایش حجم زباله همراه نمی

است.   بوده  همراه  شهری  نخاله  تولید  با  آن  مرمت  و  زمان 

انرژی از  حاضر  حال  در  آن  همچنین  در  تجدیدپذیر  های 

اری زیست محیطی را نیز شود. به همین دلیل پایداستفاده نمی

میمی کلی  طور  به  کرد.  ارزیابی  متوسط  در سطح  توان توان 

پیامدهای این تغییر کاربری را موارد زیر دانست: حفاظت از  

بنای تاریخی با احیاء و تغییر کاربری آن به کاربری فرهنگی،  
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بهره وری از زمین، توسعه درونی و میان افزا به جای توسعه 

یادآوری خاطرات جمعی، آداب و رسوم و  به سمت بیرون،  

سبک زندگی دوران گذشته در تهران برای شهروندان، بهبود  

و   اجتماعی  سرزندگی  حضورپذیری،  افزایش  شهری،  منظر 

پویایی در محله امامزاده یحیی، ایجاد موتور محرک توسعه در  

رونق   و  برداری  بهره  جهت  بستری  گیری  شکل  آینده، 

و مرور وسایل نقلیه و آلودگی هوا در  اقتصادی، افزایش عبور 

مرکز شهر، عدم تاثیر بر تشویق ساکنان بومی به ماندن و عدم  

افزایش شان اجتماعی ساکنان بافت قدیمی و مرکزی تهران؛  

البته ناگفته نماند که مرمت، احیاء و تغییر کاربری صرفا یک  

ق  تواند تاثیر باال و بسزایی در تشوی بنا در بافت تاریخی نمی

ساکنان بومی، افزایش قیمت زمین و مسکن و شان اجتماعی 

می بلکه  باشد؛  داشته  محرک  ساکنان  موتور  عنوان  به  تواند 

توسعه منجربه باز توسعه بناها و اراضی پیرامونی شود. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مسیر بنابراین برای ایجاد پایداری در ابنیه تاریخی و حرکت در  

  کاربری  تغییر  توسعه پایدار باید به مواردی همچون: همچون

  هایارزش  حفظ  مثل   مهمی  نکات  بردارنده  در  که  سازگار 

  قابل   و  پذیر  انعاطف  تغییرات  بنا،  کالبد  فرهنگی-تاریخی

  ارتقای  بنا، داخلی فضاهای عمده مجدد سازماندهی بازگشت،

  تغییر  کاربری  فقط   ایگونه  به  باشد  جزئی  مرمت   یا  و  خدمات

  دست  از  را  خود  کارکردی  و  اقتصادی  ارزش  زمان  گذر  در  کند،

 رفع   را  کاربران  و  مالکان  نیازهای  بتواند  که  ایگونه  به  ندهد 

 میزان ارزیابی  بعد

 3.15 اجتماعی

 2.75 اقتصادی

 2.75 عملکردی 

 3.2 کالبدی 

 2.71 زیست محیطی 

 3 مدیریتی

در ابعاد مختلف  انیخانه کاظم  یداریپا زانی : م6جدول   

 از نظر متخصصان  پایداری خانه کاظمیان در ابعاد مختلف  : میزان 2شکل
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به  ایجاد  نماید،   معتبر   هایارزش  کردن  محدود  از   دور  تغییر 

  و  جدید ارزش  الیه  یک   بنا، هایارزش  حفظ  بر   عالوه  میراثی،

های  شود، توجه به ارزش  اضافه  نیز   بنا  به  آیندگان  برای  معاصر

 های بازار توجه ویژه شود. اجتماعی، زیست محیطی و ارزش

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

قدردانی: و  مرادی،   تشکر  مینا  خانم  سرکار  از  نویسندگان 

در   گردشگری  جهت    شهرداری  12منطقه  کارشناس  تهران 

ها و بازدید از سرای کاظمی کمال آوری دادههمکاری در جمع

دارند.  را     تشکر 

 .موردی از سوی نویسندگان بیان نشده است  تاییدیه اخالقی:

 .موردی از سوی نویسندگان بیان نشده است   تعارض منافع:

نویسندگان: )  سهم  کریمی  اولفاطمه  نگارنده (نویسنده   ،

  جلیلی  (؛ سمانه%40)  تحلیلگر آماریپژوهشگر اصلی/ /مقدمه

  پژوهشگر اصلی / ی شناس  روش(  %35( )دوم  نویسندهصدرآباد )

پژوهشگر اصلی/نگارنده بحث و فاطمه برجی )نویسنده سوم(  

(25% .) 

ت. موردی از سوی نویسندگان بیان نشده اس  منابع مالی:
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