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دريافت1مقاله:1393/04/161
پذيرش1مقاله:1394/03/301

چكيده
مجموعه1های1تاريخی-1فرهنگی،1ميراثی1گرانقدر1از1گذشتگان1سرزمين1ايران1و1جزئی1از1هويت1و1شناسنامه1فرهنگی1
شهروندان1آن1هستند.1ميراثی1كه1به1عنوان1ثروت1فرهنگی،1الزم1است1با1بهترين1شيوه1حفظ1شود1و1به1نسل1های1آينده1
انتقال1يابد.1مجموعه1تاريخی1مسعوديه1نيز،1ازجمله1اين1ثروت1هاست1كه1در1دنيای1امروزی1از1نظرها1پنهان1مانده1
است.1امروزه1درميان1شيوه1های1حفظ1و1بازنمايی1بناها1و1مجموعه1های1تاريخی،1بهره1گيری1از1طرح1باززنده1سازی1
به1منظور1بازگرداندن1آنها1به1جرياِن1زندگی1اجتماعی1مردم،1بسيار1گسترش1يافته1است.1يکی1از1مهم1ترين1و1اصلی1ترين1
بخش1های1اين1كار،1اعطای1كاربری1مناسب1مبتنی1بر1اصول1باززنده1سازی1است.1حال1اين1سؤال1مطرح1می1گردد1كه1
باتوجه1به1ويژگی1ها1و1شرايط1خاص1هر1مجموعه11تاريخی،1روند1اعطای1كاربرِی1جديد1و1انطباق1فعاليت1های1انسانی1با1
كالبد1معماری1از1چه1طريقی1شناسايی1و1پياده1سازی1می1شود.1بنابر1آنچه1بيان1شد،1هدف1اصلی1اين1تحقيق،1توجه1به1
ضرورت1طرح1باززنده1سازی1و1بررسی1روند1علمی1مطرح1در1زمينه1اعطای1كاربری1به1مجموعه1های1تاريخی-1فرهنگی1
است1كه1نظر1به1نمونه1موردی1پژوهش،1مجموعه1فرهنگی-11تاريخی11مسعوديه1در1تهران،1ارائه1می1گردد.1درواقع،1رويکرد1
اصلی1نگارندگان1در1اين1مقاله1پژوهش1موردی1است1كه1در1آن1با1بهره1گيری1از1روش1تفسيری-1تاريخی1به1جمع1آوری1
داده1های1ارزشمند1برای1شناخت1بهتر1مجموعه11مسعوديه1و1توانايی1های1بالقوه1آن1اقدام1شد.1به1اين1دليل1كه1براساس1
آنها1و1باتوجه1به1نيازهای1موجود1در1بافت1اطراف،1با1بهره1گيری1از1شيوه1های1تصميم1گيری1چند1معياره1به1گونه1ای1علمی1
به1تعيين1كاربری1مناسب1برای1مجموعه1دست1يافته1شود.1در1روند1علمی1پيموده1شده1از1ميان1روش1های1تصميم1گيری1
چند1معياره،1روش11مجموع11ساده1وزين1و1از1ميان1روش1های1موجود1برای1تعيين1وزن1يا1اهميت1هريك1از1شاخص1ها،1
شيوه1دلفی1انتخاب1گرديد.1نتايج1بيانگر1آن1بود1كه1اين1مجموعه11تاريخی1و1ملی1می1تواند1تحت1عنوان1مركز1رويدادهای1

هنری1به1جريان1زندگی1در1قلب1تاريخی1شهر1تهران1بازگردانده1شود.

كليدواژگان:1باززنده1سازی،1اعطای1كاربری،1فعاليت1های1امکان1پذير،1انطباق1پذيری،1مجموعه1تاريخی- فرهنگی1مسعوديه.

*1مقاله1پيش1رو،1برگرفته1از1پايان1نامه1كارشناسی1ارشد1پريساسادات1باشتنی1"معيارهای1طرح1باززنده1سازی1عمارت1مسعوديه1و1طراحی1
كاربری1جديد1به1عنوان1مركز1رويدادهای1هنری"1به1راهنمايی1دكتر1جمال1الدين1مهدی1نژاد1و1مشاوره1دكتر1محمدجواد1مهدوی1نژاد1در1

دانشگاه1تربيت1دبير1شهيد1رجايی1تهران1است.
**1استاديار،1دانشکده1مهندسی1معماری1و1شهرسازی،1دانشگاه1تربيت1دبير1شهيد1رجايی،1تهران.

 parisa.bashtani@yahoo.com1111 1 1 ***1كارشناس1ارشد1معماری،1دانشگاه1تربيت1دبير1شهيد1رجايی،1تهران.1

 فرایند اعطای كاربری به مجموعه تاریخی مسعودیه تهران
مبتنی بر اصول باززنده سازی مجموعه های تاریخی- فرهنگی*

جمال الدين مهدی نژاد** پريساسادات باشتنی***
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ايرانی،1همچون1 تاريخی1معماری1 ارزش1های1فرهنگی-11
ميراثی1گرانبها1از1آموزه1های1نسل1های1گذشته1است1كه1به1يادگار1
مانده1اند1و1می1بايست1به1نسل1های1آينده1انتقال1يابند.1چراكه،1
يك1شهر1بدون1عناصر1تاريخي1اش1كه1بيانگر1هويت1تاريخي1
و1فرهنگي1آن1است،1همانند1انساني1است1كه1پس1از1گذشت1
سالياني1از1عمر1خود1هيچ1گونه1خاطره1اي1را1در1ذهنش1ترسيم1
نکرده1باشد.1خوشبختانه1درحال1حاضر،1حفظ1آثار1گذشته1و1
باززنده1سازی1آنها،1تبديل1به1عملی1همه1گير1در1اقصي1نقاط1
جهان1گرديده11است.1به1نحوی1كه1هركجا1اثری1از1فرهنگ1گذشته1
1يافت1می1شود،1بحث1حفظ1و1بازنمايی1آن1نيز1مطرح1می1گردد1
)بمانيان1و1همکاران،811:13891(.1از1باززنده1سازی1و1احيا1در1
طرح1ريزی1مرمت1به1معنای1استفاده1مناسب1از1بناها1و1سايت1های1
تاريخی،1به1عنوان1بهترين1گزينه1برای1حفاظت1از1بناها1ياد1
می1شود1كه1به1طور1طبيعی،1همواره1با1تغييرات1اصولی1در1اثر1
موجود1همراه1است1)محب1علی1و1همکاران،159-1621:13741(.1
فرايند1باززنده1سازی،1مجموعه1وسيعی1از1اقدامات1مرمت1و1
معماری1را1در1بردارد.1اما1آنچه1از1باززنده1سازی1و1احيای1بنای1
تاريخی1معموال1ًانتظار1می1رود،1اعطای1عملکرد1جديد1و1انطباق1و1
سازگاری1فعاليت1های1انسانی1با1كالبد1معماری1در1قالب1كاركردی1
تعريف11شده1است.1ازآنجايی1كه1عوامل1بسياری1بر1طرح1های1
باززنده1سازی1مؤثرند،1شناسايی1زمينه11های1مختلف1و1معيارهای1
سازگار1با1هر1مجموعه11تاريخی1در1شکل1گيری1روندی1اصولی1و1
مسير1باززنده1سازی1آن1مجموعه،1نقشی1اساسی1دارد.1حال1اين1
سؤال1مطرح1می1گردد1كه1باتوجه1به1ويژگی1ها1و1شرايط1خاص1
هر1مجموعه1تاريخی،1روند1اعطای1كاربری1جديد1و1انطباق1
فعاليت1های1انسانی1با1كالبد1معماری1از1چه1طريقی1شناسايی1و1
1پياده1سازی1می1شود.1در1پژوهش1حاضر،1اين1فرايند1ازطريق1بررسی1
نمونه1موردی1مجموعه11تاريخی1مسعوديه1ارائه1می1گردد1)تصوير11(.
مجموعه1تاريخی1مسعوديه1را1می1توان1از1مکان1های1بسيار1
باارزش1و1واجد1هويت1معماری1در1بخش1مركزی1و1تاريخی1

شهر1تهران1دانست1كه1بنابر1موقعيت1قرارگيری1اش1در1مسير1
1محورهای1فرهنگی-1تاريخی1)تعريف1شده1در1بخش1تاريخی1تهران(،1
باززنده1سازی1مناسب1آن1مسلما1ًتأثير1مثبتی1بر1هويت1بخشی1مركز1
تاريخی1تهران1خواهد1داشت.1پذيرش1نقش1های1اداری-1سياسی1
و1سلطنتی1كه1منجر1به1حضور1و1تردد1اشخاص1خاص1و1معدود1به1
مجموعه1مسعوديه1می1شد1،1ازجمله1عوامل1تأثير1گذاری1است1كه1
به1تدريج1منجر1به1خروج1آن1از1چرخه1زندگی1اجتماعی1و1مردمی1
گرديده1است.11متأسفانه1درحال1حاضر1اين1مجموعه1ارزشمند،1
به1سبب1بهره1مندنبودن1از1نقش1فرهنگی-1اجتماعی1معاصر1نه1تنها1
برای1عموم1مردم1گمنام1و1ناآشناست1بلکه1درميان1خواص1هم،1
فقط1به1عنوان1اثری1تاريخی1شناخته1شده1است.1اين1امر،1باتوجه1به1
وسعت1مجموعه1مسعوديه،1ويژگی1ها1و1ارزشمندی1های1معماری1
آن1و1از1همه1مهم1تر1قرارگيری1چندين1بنای1تاريخی1در1مجاورت1
يك1باغ1تاريخی1تحت1عنوان1يك1مجموعه1ملی1كه1می1تواند1
پذيرای1نقشی1مؤثر1در1سطح1منطقه1ای1يا1حتی1شهری1باشد،1
بيانگر1اهميت1انتخاب1كاربری1جديد1درراستای1باززنده1سازی1
آن1است.1بنابراين،1هدف1اصلی1اين1مقاله1توجه1به1ويژگی1های1
1مجموعه1فرهنگی-1تاريخی1مسعوديه1به1عنوان1يك1نمونه1پژوهشی1
و1بررسی1روند1علمی1مطرح1در1زمينه1اعطای1كاربری1به1آن11است.1
براين1اساس،1در1ابتدای1كار1چگونگی1انتخاب1و1تعيين1كاربری1های1
مناسب1و1سازگار1با1كليت1مجموعه1و1بافت1متأثر1از1آن1مطرح1
شده1و1پس1از1آن،1تهيه1برنامه1فيزيکی1جديد1و1ظرفيت1سنجی1
بناهای1موجود1در1مجموعه1به1منظور1انطباق1پذيری1و1اعطای1

كاربری1بهينه1به1هركدام1از1آنها1بررسی1می1گردد.

پيشينه پژوهش

باتوجه1به1پرسش1اصلی1مقاله1و1برمبنای1مطالعات1صورت1گرفته، 
پژوهش1هايی1را1كه1به1بحث1درباره1ضرورت1و1چگونگی1اعطای1كاربری1
به1بناهای1تاريخی1درراستای1باززنده1سازی1آنها1دست1زده1اند،1
می1توان1به1چند1دسته1عمده1تقسيم1نمود:1.11كتاب1هايی1با1موضوع1
حفاظت1و1باززنده1سازی1.21اسناد1و1ضوابط11ملی1و1بين1المللی1
درباره1معيار1تغيير1كاربری1.31مقاالتی1با1موضوع1باززنده1سازی1و1
تعيين1كاربری1جديد1در1بنای1تاريخی.1درادامه1بحث،1به1منظور1
جلوگيری1از1طوالنی1شدن1مطالب1تنها1به1ذكر1عناوين1و1موارد1

مهم1بسنده1شده1است.
از1ميان1كتاب1هايی1كه1موضوع1حفاظت1و1باززنده1سازی1
را1بررسی1كرده1اند،1در1مواردی1معدود1به1ضرورت1كاربری1و1
نحوه1تغيير1آن1پرداخته1شده1است.1از1مهم1ترين1آنها1می1توان1
به1كتاب1"باززنده1سازی1بناها1و1بافت1های1تاريخی"1نگاشته1
فالمکی1)1390(1اشاره1نمود.1در1اين1كتاب،11براساس1نقل1قولی1
از1لغت1نامه1بين1المللی1معماری1و1شهر1سازی1،2واژه1مرمت1يا1 تصوير1.11عمارت1سردر1پياده،1ديد1از1خيابان1اكباتان11)نگارندگان(1
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باززنده1سازی113اين1گونه1مطرح1گرديده:1»واژه1ای1است1كلی،1
مشخص1كننده1مداخله11های1فنی-11عملی1كه1به1منظور1تضمين1
تداوم1زمانی1يك1اثر1هنری1صورت1می1گيرد.«1همچنين،1نويسنده1
ضمن1تعريف1مرمت1جامع1بيان1می1كند:1»در1تنظيم1چنين1
طرحی،1ميزان1و1نحوه1استفاده1از1بنا1به1امکانات1و1كاربرد1آن1
در1زمان1های1آينده1نيز1مشروط1می1شود1و1نبايد1از1ياد1ببريم1
كه1مرمت1جامع،1بيش1از1روش1های1ديگر1مرمت1معماری1بر1

محيط1بنا1می1نگرد.«1)فالمکی،4311:1390(
از1ميان1اسناد1ملی،1می1توان1به1سند1ملی1احيای1بناها1
و1بافت1های1تاريخی1اشاره1نمود1كه1صندوق1احيای1بناها1و1
بافت1های1تاريخی1كشور1آن1را1منتشر1كرده1و1ضوابطی1را1
درباره1همخوان1بودن1تغيير1كاربری1با1ويژگی1های1بنا1مطرح1
می1نمايد.1ازجمله1مرتبط1ترين1اين1موارد1عبارت11اند1از:1اصول1
با1اماكن1تاريخی1و1 ناظر1بر1نحوه1تعيين1كاربری1متناسب1
فرهنگی.1ذيل1اين1اصول،1تعيين1كاربری1جديد1در1حالتی1
است1كه1امکان1ادامه1كاربری1گذشته1وجود1نداشته1باشد.1در1
اين1شرايط،1درراستای1تغيير1كاربری1می1بايست1به1حفظ1شأن1
بنای1تاريخی،1ظرفيت1ها1و1محدوديت1های1آنها1ازجمله1ظرفيت1
سازه1ای1توجه1شود.1شايان1يادآوری1است1در1اين1سند،1اشاره1ای1
به1روند1تعيين1كاربری1جديد1نشده1است1)سند1ملی1احيا،1
291:1387(.1همچنين1،1درميان1سندهای1بين1المللی1نيز1اشاره1
1مستقيمی1به1ضوابط1و1روند1تغيير1كاربری1صورت1نگرفته1است.1
تنها1در1بيانيه1بين1المللی1گردشگری-1فرهنگی4)1999(،1به1
مواردی1مرتبط1با1تغيير1كاربری1درجهت1توسعه1گردشگری1

فرهنگی1توجه1شده1است.
درباره1مقاالتی1كه1به1موضوع1باززنده1سازی1بناهای1تاريخی1
درراستای1تعيين1كاربری1اقدام1كرده1اند،1می1توان1به1مجموعه1
مقاالت1"همايش1ملی1شناخت1و1معرفی1مزيت1ها1و1ظرفيت1های1
احيا1و1بهره1برداری1از1اماكن1تاريخی1و1فرهنگی"1)1389(1اشاره1
نمود.1دراين1ميان،1ازجمله1مقاالتی1كه1به1موضوع1پژوهش1حاضر1
نزديك1است،1"بررسی1و1شناخت1معيارهای1موفقيت1پروژه11های1
اعطای1كاربری1به1بناهای1تاريخی"1نگاشته1پنديدن1و1همکاران1
)1389(1است.1در1اين1مقاله،1نويسندگان1ضمن1بيان1احيا1
به1عنوان1فرايندی1هدفمند،1موفقيت1كاربری1اعطاشده1به1بنا1را1
در1تمامی1ابعاد،1يکی1از1مهم1ترين1عوامل1موفقيت1در1اين1فرايند1
بيان1می1كنند.1هدف1اصلی1آنها،1شناسايی1معيارهای1موفقيت1
اعطای111كاربری1های1گوناگون1به1بناهای11تاريخی1است.1ازاين1رو،1
پژوهش1يادشده1به1لحاظ1تقدم1و1تأخر،1پس1از1پژوهش1حاضر1
قرار1می1گيرد.1معيارهايی1كه1نويسندگان1در1اين1پژوهش1برای1
اعطای1كاربری1موفق1ارائه1می1دهد1عبارت1اند1از:1معيارهای1وابسته1

به1بناهای1تاريخی1و1وابسته1به1كاربری1قابل1اعطا.

درنهايت،1براساس1بررسی1های1صورت1گرفته1می1توان1گفت،1
درميان1پژوهش1های1مرتبط1با1موضوع1توجه1بيشتر1معطوف1
به1ضرورت1ها،1معيارها1و1اصول1اعطای1كاربری1و1معيارهای1
موفقيت1آنها1است1تا1روند1تعيين1كاربری.1ازاين1رو،1در1پژوهش1
حاضر1سعی1شده1است1تا1اين1روند1و1گام1های1آن1از1راه1تدوين1

كاربری1جديد1برای1عمارت1مسعوديه1بيان1گردد.

روش پژوهش

پژوهش1حاضر با1رويکرد1اصلی1پژوهش1موردی؛1»جستجويی1
1تجربی1كه1يك1پديده1يا1مکانی1معين1را1مورد1تحقيق1قرار1دهد«1
)گروت1و1وانگ،3461:13881(1و1با1بهره1گيری1از1روش1تفسيری-1
تاريخی1به1جمع1آوری1داده1ها در1حوزه1پيشينه1و1ادبيات1نظری1
دست1زده1است.1همچنين،1به1منظور1بررسی1ساختارهای1معماری1
و1تاريخی1موجود،1از1ابزار1گردآوری1داده1ها1ازطريق1مشاهدات1
محلی1و1روش1های1مشاهدات1ميدانی1)مصاحبه،1رولوه1،5تهيه1
عکس1و1...(1بهره1برده1است.1روش1تحليل1اطالعات1به1صورت1
توصيفی1و1كيفی1است1كه1درنهايت،1به1منظور1تحليل1داده1های1
جمع1آوری1شده1و1تصميم1گيری1به1شيوه1ای1علمی،1تکنيك1

تصميم1گيری1چندشاخصه16به1كارگرفته1شده1است.

ضرورت پرداختن به طرح باززنده سازی بنا های تاريخی

بناها1و1مجموعه1های1تاريخی1به1جامانده1از1گذشته1در1هر1
كشور،1نماد1و1سمبلی1از1هويت1فرهنگی1و1تمدن1غنی1اجداد1
مردم1آن1كشور1است1كه1هرآينه،1به1زندگی1امروز1ملتش1معنا1
می1بخشد1و1موجبات1تفاخر1و1عزت1آن1را1فراهم1می1آورد.1
صفت1تاريخی1يا1فرهنگی-11تاريخی1كه1امروزه1درباره1اين1گونه1
بناها1به1كار1می1رود،1ناظر1به1قدمت1آثاری1است1ساختۀ1دست1
بشر1كه1به1لحاظ1عمر1و1زمان1پيدايش1به1زمان1های1گذشته1
تعلق1دارند.1اهميت1و1ارزش1اين1گونه1آثار،1به1سبب1آن1است1
كه1زمينه1های1توليد1و1تولد1آنها1درحال1حاضر1تا1حد1زيادی1
ازميان1رفته1و1بنابراين1نوعا1ًتجديد1ناپذير1محسوب1می1شوند.1
بدين1سبب،1هر1كوششی1برای1بازنمايی1و1حفظ1آنها،1دراصل1
كمکی1به1بقای1فرهنگ1و1سنت1های1كهن1آن1سرزمين1است1

)تصويرهای121و3(.
بهترين1راه1محافظت1از1بناهای1تاريخی،1برخالف1اشيا،1
تداوم1بخشيدن1به1استفاده1از1آنهاست1)آيت1اهلل11زاده1شيرازی،1
101:13821(.1چراكه،1ارزش1اثر1تاريخی1،1ظرفيت1بروزيافته1آن1است.11
به1تعبيری1ديگر،1بخشی1از1قابليت1اثر1است1كه1متأثر1از1موقعيت1
مکانی1و1زمانی1و1به1تبع1آن،1مبتنی1بر1نيازها1و1ضرورت1ها1و1
ديدگاه1های1جامعه11معنا1می1يابد1)رحيم1زاده1و1نجفی،24111:13891(.1
تدوين1طرح1هايی1برای1بناها1و1مجموعه1های1تاريخی1،1به1منظور1
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حفاظت1و1ايجاد1امکان1تداوم1زندگی در1آنها،1ذيل1طرح1های1
باززنده1سازی1تعريف1شده1است.1بدين1منظور،1برمبنای1تجربه1های1
گذشته1و1با1استفاده1از1ظرفيت1های1موجود1در1اثر1و1به1كارگيری1
اهرم1های1اقتصادی1و1اجتماعی،11طرح1باززنده1سازی1زمانی1همچون1
رويکردی1كارآمد1برای1اثر1تاريخی1شناخته1می1شود1كه1امکان1
به1فعليت1رسانيدن1اين1ظرفيت1ها1فراهم1باشد1)كوششگران1و1
همکاران،5051:13891(.1درنهايت،1فرايند1باززنده1سازی1از1دو1
حيث1حائز1اهميت1و1توجه1است:1نخست1آنکه1به1واسطه1دميدن1
زندگی1جديد1در1كالبد1قديم1بنای1تاريخی1،1تداوم1حيات1آن1را1
باتوجه1به1نياز1جامعه1تضمين1می1كند1و1ازسوی1ديگر،1با1ايجاد1رابطه1
1مستقيم1ميان1بنا1و1زندگی1مردم،1پلی1ميان1گذشته11و1حال1می1سازد1
و1ارزش1های1تاريخی1را1به1بطن1زندگی1امروزی1پيوند1می1زند.11
توجه1به1بناها1و1مجموعه1های1تاريخی1و انتخاب1مجموعه1
تاريخی1مسعوديه1به1عنوان1نمونه1مورِدبررسی1در1اين1پژوهش،1
به1علت1اهميت1و جايگاه1باارزش1ميراث1فرهنگی1و1ضرورت1
باززنده1سازی1اين1بناها1در1جريان1روند1روبه1رشد1ساخت1وساز1

در1بخش1های1ارزشمند1بافت1تاريخی1شهر1تهران1است.1

نمونه موردی: مجموعه تاريخی- فرهنگی مسعوديه
باغ1عمارت1مسعوديه1را1پسر1اول1ناصرالدين1شاه،1مسعودميرزا1
ملقب1به1ظل1السلطان،1به1سركاری1رضا1قلی1خان11ملقب1به1
سراج1الملك1 و1به1معماری1استاد1شعبان1معمارباشی،1در1ضلع1
جنوب1غربی1باغ1نگارستان1)ميدان1بهارستان1فعلی(1 و1بخشی1
از1باغ1نظاميه1،1بين1سال1های112951-1129011ه.ق.1257/1-
1252ش. 1احداث1كرد.11عمارت1مسعوديه1درميان1باغ1عمارت1های1
واقع1در1محله1دولت111)تهران1ناصری1(،111قرار1داشت.1اين1عمارت،1
در1زمان1ظل1السلطان1دارای1هويتی1مسکونی-1حکومتی1بوده1
است1و پس1از1مرگ1ناصرالدين11شاه1و1وقوع1انقالب1مشروطه،1
همچنان1در1دست1خانواده1سلطنتی1باقی1می1ماند.11پس11از1
دوران1قاجار،11رضا1شاه1اين1مجموعه1را1از1خانم1همدم11السلطنه1
عروس1مسعود11ميرزا1به1سال1113021ش.1برای1دولت1ابتياع1كرد1
و1آن1را1دراختيار1وزارت1معارف1،1اوقاف1و1صنايع1مستظرفه1قرار1
داد1تا1مقّر1آن1باشد.1اين1عمارت1تا1سال113771ش.1در1اختيار1
1وزارت1مذكور1بود1)آيت1اهلل11زاده1شيرازی،1241:1383و251(.11
در1سال1113771ش.1اين1مجموعه1با11شماره1،21901در1ليست ميراث1
فرهنگی1كشور1ثبت1شده1و1در1اختيار1سازمان1ميراث11فرهنگی1
1قرار1می1گيرد.1اين1تغيير1كاربری1از1نقش1سياسی1مجموعه1
می1كاهد1و1كم1كم1به1آن1نقشی1تاريخی1می1دهد1)تصوير41(.11
عمارت1مسعوديه1برحسب1آنچه1در1نقشه1مهندس1عبدالغفار1
ترسيم1شده1در1سال13091ه.ق.،1نشان1داده1شده1و1با1استناد1
به1برخی1از1مدارك،1می1توان1استنباط1نمود1كه1در1زمينی1به1

وسعت1حدود1چهل1هزار1مترمربع1و1مركب1از1بيرونی1و1اندرونی1و1
ديگر1ملحقات1بوده1است.1ولی1آنچه1امروز1تحت1عنوان1باغ1عمارت1
1مسعوديه1باقی1مانده،1درواقع1نيمه1غربی1مجموعه1با1زمينی1به1
مساحت111/511هکتار1است1)همان:2511(11كه1بخش1مورد1بررسی1
را1در1اين1مقاله1تشکيل1می1دهد1)تصوير51(.1ازجمله1ويژگی1های1

شاخص1و1پتانسيل1های1مجموعه1مسعوديه1عبارت1اند1از:
1 روايتی1است1از1تاريخ1معماری1تهران1به1واسطه1قرارگيری1-

چندين1بنای1تاريخی1)از1زمان1قاجار1تاكنون(1در1يك1
مجموعه1و1دركنار1يکديگر.1

1 جمعی1- فضاهای1 شکل1گيری1 پتانسيل1 از1 برخورداری1
به1واسطه1وجود1فضاهای1باز1و1بناهای1تاريخی1متنوع.1

1 معماری1و1تزئينات1منحصربه1فرد1به1جا1مانده1از1قاجار1كه1-
می1توان1برای1معرفی1معماری1اين1دوره1تاريخی1از1آن1بهره11
جست.1ازجمله:1ارسی1های1چوبی،1كاشی1كاری،1آئينه1كاری،1
خطاطی،1حجاری،1گچ1بری1ها1و1نقاشی1ها،1مقرنس1كاری،1اتاق1
آئينه1با1آيينه1كاری1های1زيبا1و1شفاف1)از1معدود1نمونه11های1
به1جامانده1از1آئينه1كاری1دوران1قاجاريه(1و1حوض1خانه1)از1

بزرگ1ترين1حوض1خانه1های1به1جامانده1از1قاجاريه(.
1 وجود1حوض1ها1و1آب1نماهای1متنوع1در1بخش1های1مختلف1محوطه.1-
1 وجود1باغ1تاريخی1و1فضای1سبز1و1مشجر1در1محوطه1)نمونه1-

يك1باغ1عمارت1تاريخی(.1

- پيشنهاد فرايند باززنده سازی 
باززنده1سازی،1هنگامی1كامل1است1كه1در1هر1تغيير1كاربری1
به1تداوم1حيات1مادی1و1معنوی1بنا،1مبتنی1بر1نظامی1كه1در1
آن1شکل1گرفته،1توجه1شود.1تحقق1اين1امر،1نيازمند1تدوين1
فرايندی1هدفمند1است.1بدين1منظور،1براساس1روش11تحقيق1
توصيفی-1تحليلی1و1با1تکيه1بر1مطالعات1كتابخانه1ای1به1بررسی1
منابع1موجود1در1زمينه1باززنده1سازی1با1هدف1اعطای1كاربری1
جديد،1اقدام1شد.1به1علت1گستردگی1منابع،1به1طور1خالصه1
برخی1از1آنها1معرفی1می1گردد.1همچون1مقاله1"توالی1منطقی1
فعاليت1ها1برای1ارائه1طرح1مرمت "1از1ِجدی1و1ديگران1)1382(1
1كه1گروه1مرمت1دانشگاه1شهيد11بهشتی1آن1را1نوشته1است.1در1
اين1مقاله،1عالوه1بر1تأكيد1بر1شناخت1همه1جانبه1پيشينه1و1وضع1
موجود1مجموعه1و1توجه1به1ضوابط1قانونی1برجسته11در1بخش1
طرح،1احيای1هدف1را1اعطای1عملکردی1متجانس1با1گذشته1
بنا1)نه1عين1آن(1و1رفع1نيازهای1نوين1جامعه1مبنی1بر1انتخاب1
راهبردی1با1توجه1به1حفظ1ارزش1ها1مطرح11كرده11است.1در11مقاله1
"چارچوب1تحليلی1و1روش1شناسی1باززنده1سازی1بافت1ها1و1
محالت1تاريخی"1از1غياثی11و1همکاران1)1392(،1نگارندگان1
در1بخش1نتايج1توجه1به1عوامل1كالبدی-1فضايی،1عملکردی،1
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اقتصادی،1اجتماعی،1فرهنگی-1تاريخی11و1مديريتی-1اجرايی1
را1جزو1عوامل1اصلی1باززنده11سازی1موفق1بافت1ها1و1محالت1
1تاريخی1مطرح1نموده1اند.1همچنين،1در1مقاله1"بررسی1و1شناخت1
معيارهای1موفقيت1پروژه1های1اعطای11كاربری1به1بناهای1تاريخی"1
از1پنديدن1و11همکاران1)1389(،1نگارندگان1عالوه1بر1اشاره1
به1شناخت1كاربری1های1قابل1اعطا1به1بنا1و1بررسی1عوامل1
موفقيت1هريك1از1آنها1به1عنوان1نخستين1گام1های1مؤثر1در1
زمينه1اعطای1كاربری،1در1بخش1نتايج1به1بيان1معيارهای1موفقيت1
اعطای1كاربری1دست1زدند1كه1عبارت1اند1از:1معيارهای1وابسته1به1
بناهای1تاريخی )كاربری1اوليه1بنا،1ساختار1بنا1و1چارچوب1های1
قانونی(،1معيارهای1وابسته1به1كاربری1قابل1اعطا1)چارچوب1های1
قانونی،1الزامات1معماری1و1ساختاری1و1معيارهای1منطقه1ای(1

و1معيارهای1وابسته1به1بودجه.
بنابر1آنچه1بيان1شد1و1باتوجه1به1پتانسيل1های1بالقوه1و1نکات1
ارزشمند1در1هر1بنای1تاريخی،1می1توان1اذعان1نمود1كه1هيچ1گونه1
خط1مشی1استاندارد1و1مشخصی1برای1باززنده1سازی1بناها1به1صورت1
مشخص1و1ثابت1وجود1ندارد.1ازاين1رو،1درباره1هر1بنای1تاريخی1
به1صورت1خاص،1نيازمند1تدوين1فرايندی1هدفمند1هستيم.1لذا1
در1اين1پژوهش،1در1يك1جمع1بندی1كامل1از1منابع1مطالعاتی1
و1بنابر1روش1شناسی1تجربيات1موفق1موجود1در1اين1زمينه،1
نخست1دسته1بندی1عوامل1مؤثر1و1نيازمند1بررسی1و1روابط1ميان1
آنها1پرداخته1شد.1در1مرحله1تصميم1گيری،1شيوه1ای1علمی1
برمبنای1مقاله1"روش1شناسی1مدل1های1تحليل1تصميم1گيری1
چندمعياره"1از1محمد111111مرادی1و1اختركاوان1)1388(؛1شيوه1
بهره1گيری1از1تکنيك1تصميم1گيری1چندشاخصه1انتخاب1شد.1
درنهايت،1نتايج1به1دست1آمده1پس1از1اعمال1نظرات1متخصصين1
و1كارشناسان1مربوط1به1آن،1به1صورت1فرايند1پيشنهادی1در1
قالب1نموداری1به1منظور1باززنده1سازی1مجموعه11مسعوديه1با1
رويکرد1اصلی1اعطای11كاربری1ارائه1گرديد1)تصوير61(.1در1ادامه1
مقاله،1به1بررسی1روند1پيموده1شده1براساس1اين1فرايند1اقدام1و1

نتايج1آن1در1بخش1هايی1جداگانه1ارائه1می1شود.1

تصوير1.21عکسی1تاريخی1از1عمارت1ديوان1خانه1و1سفره1خانه1
)آلبوم1خانه1كاخ1گلستان(

تصوير1.31وضع1موجود1عمارت1ديوان1خانه1و1سفره1خانه1)نگارندگان(

تصوير1.41موقعيت1مجموعه1مسعوديه1در1بافت1اطراف1)نگارندگان(

تصوير1.51نقشه1وضع1موجود1مجموعه1مسعوديه1)نگارندگان(
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ارزيابی و تعيين كاربری جديد 

ورود1عناصر1و1كاربری1های1جديد1به1مجموعه1باتوجه1به1
وسعت1كاربری1و1ويژگی1های1آن،1ممکن1است1در1ساير1عناصر 
محله،1منطقه1و1حتی1شهر1واكنش1ايجاد1كند.1بدين1ترتيب،1
با1اهميت1دادن1به1نحوۀ1انتخاب1كاربري11جديد1و1انتخاب1يك 
كاربري1سازگار1و1متناسب1با1ماهيت1مکان،1عالوه1بر1حفاظت1
از1ارزش1های1بنا1می1توان1منجر1به1سرزندگی1و1پويايی1هرچه 
بيشتر1بافت1متأثر1از1آن1گرديد.1چراكه،1درصورت1بی1توجهی1
به1لزوم1ويژگی1های1مشترك1ميان1هر1دو1بخش1و1اعطای1
كاربری1ناسازگار1با1روح1مکان1تاريخی،1كاربری1جديد1به1باری1
اضافی1و1آسيبی1جديد1در1بنا1تبديل1می1گردد1و1آسيب1های1
جبران1ناپذيری1را1به1بار1خواهد1آورد.1تأكيد1اسناد1مهمی1مانند1
»منشور1بورا«،17بر1تفويض1كاركرد1سازگار1به1اثر1تاريخی1و1
اجتناب1از1تحميل1كاركردهای1نامأنوس1برآن1نيز،1تأييدی1بر1
اين1مدعاست.1براين1اساس،1باتوجه1به1اهميت1و1ويژگی1های1

مجموعه11مسعوديه1درراستای1تعيين1كاربری1جديد1نيازمند1
اتخاذ1شيوه1ای1درست1و1علمی1با1نگرشی1همه1جانبه1برمبنای1
شناخت1و1تحليل1نيازهای1مجموعه1و1حوزه1های1متأثر1از1آن1

هستيم1كه1درادامه،1بررسی1خواهد1شد.1

- بررسی و شناخت فعاليت های سازگار با مجموعه 
به1منظور1تعيين1فعاليت1های1سازگار1و1قابل1استقرار1در1
مجموعه11تاريخی1بنابر1ويژگی1ها1و1شرايط1خاص1هر1مجموعه1
بافت1متأثر1آن11،1نيازمند1شناختی1عميق1تر1و1همه1جانبه1 و1
نسبت1به1آن1هستيم.1بدين1منظور،1ابتدا1براساس1مطالعات1
كتابخانه1ای1و1ميدانی1با1رويکردی1تفسيرگرايانه1به1بررسی1عوامل1
و1شاخصه1های1مؤثر1بر1دست1يابی1به1شناختی1كامل1درراستای1
انتخاب1فعاليت1های1جديد1سازگار1با1مجموعه1تاريخی،1دست1
زده1شد.1اين1كار1بدين1سبب1انجام1شد1تا1در1مراحل1بعدی1بتوان1
از1آن1در1شناسايی1فعاليت1های1سازگار1با1مجموعه1مسعوديه1

استفاده1كرد1)تصوير71(.

تصوير1.61نمودار1فرايند1باززنده1سازی1پيشنهادی1برای1مجموعه1مسعوديه1)نگارندگان(
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تصوير1.71نمودار1عوامل1مؤثر1بر1شناخت1در1راستای1انتخاب1كاربری1های1جديد1)نگارندگان(

با1استناد1به1مطالعات1انجام1شده1در1زمينه1شناخت1مجموعه1
مسعوديه1و1بافت1متأثر1از1آن1و1براساس1معيارهای1مؤثر1بر1تعيين1
كاربری1جديد،1به1نکات1مهمی1دست1يافتيم.1ازجمله،1پی1بردن1
به1نقش1استراتژيك1عمارت1مسعوديه1در1ارتباط1با1ديگر1بناهای1
تاريخی1موجود1در1بافت1اطراف1آن1)مسجد1مدرسه1سپهساالر،1
باغ1نگارستان،1موزه1مجلس،1مجلس1شورای1ملی1سابق،1بانك1
شاهی1)تجارت(،كاخ1گلستان1و1...(.1براين11اساس،1عمارت1مسعوديه1
با1فضاهای1مجلل1و1فاخر1موجود1در1آن1به1همراه1پذيرش1يك1
نقش1عملکردی1ممتاز1عالوه1بر1ورود1به1عرصه1زندگی1مردمی1با1
1جذب1گردشگران1داخلی1و1خارجی1می1تواند1به1عنوان1يك1جاذبه1
گردشگری1در1احيای1هويت1تاريخی1بافت1مركزی1تهران1مؤثر1باشد.1
همچنين،1تأثيرات1كاربری1مجموعه1درطول1ساليان1گذشته1
در1محله1همچون1عملکرد،111سرزندگی1و1حضور1اقشار1مختلف1
مردمی1حاكی1از1تأثيرات1عميق1كاربری1اين1مجموعه1عظيم1
بر1بافت1اطرافش1است.1اين1نکات1به1همراه1ديگر1نکته1ها1كه1
حاصل1بررسی1نمونه1های1اجرايی1اعطای1كاربری1به1بناهای1
تاريخِی1تحت1تملك1ميراث1است،1منجر1به1تدوين1فهرستی1
از1فعاليت1های1قابل1اعطا1گرديد1)جدول11(.1اين1فهرست،1

عالوه1بر1سازگاری1با1مجموعه1مسعوديه،1مکمل1يا1تقويت1كننده1
فعاليت1های1مناسب1و1سازگار1موجود1يا1مورِدنياز1در1حوزه1های1
مؤثر1آن1)محله1نظاميه،1منطقه1121و1حتی1شهر1تهران(1است.11

- تدوين و ارزيابی مجموعه های عملكردی- پيشنهادی

مساحتی1 دربرداشتن1 با1 مسعوديه1 تاريخی11 مجموعه1
بالغ1بر1156001مترمربع،1تركيبی1است1هنرمندانه1از1تلفيق1عمارت1ها1
و1فضاهای1باز،11با1ساختارهای1فضايی1متنوعی1كه1با1تکيه1بر1
چند1عملکردی1بودن1فضاهای1آن1به1عنوان1يکی1از1ويژگی1های1
معماری1بناهای1سلطنتی،1امکان1تنوع1بهره1وری1از1مجموعه1را1
مطرح1می1نمايد11تا1پذيرای1رفتارهای1مختلف1انسانی1در1درون1
فضا1باشد.1باتوجه1به1وسعت1مجموعه11مسعوديه،1به1منظور1ايجاد1
تعامل1ميان1بناهای1موجود1در1آن1با1هدف1تأكيد1و1حفاظت1از1
اصالت1و1يك1پارچگی1حاكم1بر1فضای1مجموعه1با1نظر1مساعد1
كارشناسان1مربوط1و1متخصص1امر،11تصميم1گرفته1شد،1تعريف1
كاربری1در1قالب1يك1مجموعه1فعاليتی1پيوسته1انجام1شود.1اين1
كار1يعنی1ورود1تركيبی1از1كاربری1های1هماهنگ1و1متنوع1در1
مجاورت1يکديگر1تحت1عنوان1كاربری1در1مجموعه1كه1سبب1
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تشويق1اقشار1مختلف1مردم1به1حضور1مؤثر1و1ايجاد1سرزندگی1و1
امنيت1هرچه1بيشتر1در1بافت1و1مجموعه1می1گردد.1بدين1منظور،1
عناوين1عملکردی1قابل1استقرار1در1مجموعه1تاريخی،1برمبنای1
فعاليت1های1امکان1پذير1ارائه1گرديده1است1)تصوير181و1جدول11(.1
باتوجه1به1هفت1مجموعه1عملکردی1ارائه1شده1و1وجود1نظرات1
مخالف1و1موافق1با1هر1گزينه1عملکردی،1به1منظور1تصميم1گيری1
پيچيده1 و1 با1درنظرداشتن1عوامل1متعدد1 به1گونه1ای1علمی1
كّمی1و1كيفی1و1روابط1متقابل1آنها،1از1روش1های1تصميم1گيری1
چندمعياره1درجهت1تعيين1بهترين1گزينه1عملکردی1استفاده1
شده1است.1تصميم1گيری1با1معيارهای1چندگانه،18مبحثی1است1
كه1به1فرايند1تصميم1گيری1در1حضور1معيارهای1متفاوت1و1بعضا1ً
1.)Colson,1989:1201-11(1متناقض1با1يکديگر1می1پردازد
كاربرد1اين1روش1ها،1زمانی1است1كه1تعدادي1طرح1های1جايگزين1
ازپيش1تعريف1شده1و1محدود1موجود1است1كه1هريك1از1آنها،1
سطحي1از1مشخصه1هاي1موردنظر1تصميم1گيرنده1را1ارضا1مي1كنند.1

حال1مي1بايد1تصميم1گيرنده1بر1اساس1ميزان1و1نوع1اطالعات1
در1دسترس1از1طرح1های1جايگزين1و1معيارها،1بهترين11طرح11
را1انتخاب1نمايد.1استفاده1از1تکنيك1هاي1چند1معياره،1ابزار1
مناسبي1در1رتبه1بندي1و1انتخاب1يك1يا1چند1گزينه1از1بين1
انواع1راه1حل1هاي1مختلف1در1پروژه1هاي1احيای1بناها1و1بافت1هاي1
تاريخي1است1)محمد111111مرادی1و1اختركاوان،114-1191:13881(.
روند1پيموده1شده1برمبنای1اين1شيوه،1مسيری1است1طوالنی1كه1
در1اينجا1به1خالصه1ای1از1آن1اشاره1می1گردد.1به1منظور1اولويت1بندی1
ارائه1شده،1نخست1می1بايست1مدل1 مجموعه1های1عملکردی1
تصميم1گيری1بر1مبنای1سياست1های1كلی1طرح1باززنده1سازی1
مجموعه1مسعوديه1و1ساير1عوامل1و1شرايط1تأثيرگذار1بر1آن،1
تدوين1شود.1اين1مدل1تصميم1گيری1باتوجه1به1معيارهايی1برگرفته1
از1نتايج1مطالعات1و1بررسی1اسناد1و1منشورهای1مربوط1به1آن1
ازجمله1سند1نارا19)1994(،1منشور1بورا1)1999(،1سند1احيا1و1
بهره1برداری1از1اماكن11تاريخی1و1فرهنگی1و1ضوابط1عمومی1مداخله1

جدول1.11فعاليت1های1امکان1پذير1برای1استقرار1در1مجموعه1مسعوديه

فعاليت هاي امكان پذيرنوع فضاها

مهمان1سراي1ويژه،1هتل1تشريفاتي1سنتي،1سوئيت1تشريفاتياقامتی

خدماتی و 
تجاری

مركز1فروش1كتاب،1صنايع1دستی،1محصوالت1فرهنگی1و1هنري1و1ادوات1موسيقی،1عرضه1تنقالت،1عطاری1و1شيرينی1فروشی،1
عرضه1طال،1نقره،1جواهر،1زيورآالت1و1عتيقه1جات،1پوشاك1و1چرم1و1تاالرهای1حراج

فرهنگی و هنری
موزه،1نگارخانه،1گالری1هنری1)نمايش1و1فروش(،1آتليه1عکاسي،1سالن1كنفرانس،1سالن1چندمنظوره1همايش1و1آمفی1تئاتر،1سالن1

اجرای1موسيقی1و1برنامه1های1هنری،1سالن1حراج1آثار

دفتر1اداری1مجموعه،1مركز1اطالع1رسانی1گردشگری،1دفاتر1مؤسسات1فرهنگی،1هنری1و1آموزشیاداری

تاالر1پذيرايی1)برگزاری1مراسم1ها(،1رستوران،1سفره1خانه1سنتی،1كافی1شاپ،1شربت1خانهپذيرايی

كالس1های1آموزشی،1كارگاه1های1هنری،1مركز1فناوري1اطالعات،1پژوهشکده،1كتابخانه،1مركز1مطالعات1بناهای1تاريخی،1مركز1آموزشیآموزشی

)نگارندگان1برمبنای1مطالعات1طرح1امکان1سنجی1مجموعه1مسعوديه1و1بررسی1نمونه1های1موردی1موفق1در1تهران(

تصوير1.81نمودار1عناوين1مجموعه1فعاليت1های1امکان1پذير1در1مجموعه1تاريخی1مسعوديه1)نگارندگان(
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در1بافت1های1تاريخی1درنظر1گرفته1شد.1سپس1براساس1اينکه1
معيارهای1مذكور1برای1به1كارگيری1در1مدل1تصميم1گيری1می1بايد1
قياس1و1اندازه1گيری1شوند،1با1استفاده1از1متد1بارش1افکار110و1
نظرسنجی1كارشناسان1متخصص1و1مرتبط1با1اين1حوزه،1برای1
هركدام1از1آنها1يك1شاخص1استخراج1شد.1ازآنجايی1كه1همه1
شاخص1ها1اهميت1يکسانی1ندارند،1برای1لحاظ1كردن1اهميت1آنها1
با1استفاده1از1روش1پرسش1از1خبرگان1و1تصميم1گيران1به1شيوه1
دلفی،111برای1هريك1وزنی1درنظر1گرفته1شد.1به1طوری1كه،1مجموع1
اوزان1برابر11001باشد.1درانتهای1كار،1به1منظور1ارزيابی1و1انتخاب1
كاربری1مناسب،1از1ميان1روش1های1تصميم1گيری1چندمعياره1
روش1مجموع1ساده1وزين112انتخاب1گرديد.1براين1اساس،1امتياز1

هر1كاربرِی1پيشنهادی1از1ديد1هر1شاخص1ارزيابی1شد.
پس1از1آن،1امتياز1نهايی1هركدام،1جمع1وزنی1همه1امتيازات1آن1
1به1ازای1همه1شاخص1ها،1محاسبه1گرديد.113براساس1نمودار1تصوير191
كه1دربردارنده1قياس1نهايی1است،1مجموعه1عملکردی1سوم1يعنی1
مركز1رويدادهاي1هنري،1به1عنوان1كاربری1جديد1مجموعه1تعيين1

گرديد1كه1امتياز1آن1از1اولويت1های1بعدی1باالتر1است.

ماهيت  و  هنری  رويدادهای  مركز  منتخب؛  كاربری 
فعاليت های آنها

بررسی1ها1و1مطالعات1اوليه1نشان1دهنده1نبود1مراكزی1باعنوان1
1مشخص1مركز1رويدادهای1هنری،1در1داخل1و1خارج1از1كشور1است.1
به1همين1منظور،1برای1شناخت1و1تعريف1فعاليت1های1مستقر1در1
آن1به1بررسی1مجموعه1هايی1كه1طيف1وسيعی1از1كاربری1های1
ممکن1در1مجموعه1ای1همچون1مركز1رويدادهای1هنری1را1
پوشش1می1دهند،1در1ايران1و1ساير1كشورهای1جهان1دست1زده1
شد.1حاصل1اين1بررسی،1فهرستی1از1كليه1فعاليت1های1موجود1
در1هركدام1از1مجموعه1هاست1كه1در1جدول1،21ارائه1شده1است.
فهرست1فعاليت1های1مراكز1فرهنگی-1هنری،1بيانگر1حضور1

حوزه1های1مختلف1فعاليتی1دركنارهم1به1منظور1جذب1و1ماندگاری1
مخاطب1در1محيط1است.1وجود1حوزه1های1اداری11،1خدماتی1و1
پذيرايی،1از1حوزه1های1مشترك1در1همه1مراكز1است.1از1سوی1ديگر،1
مخاطبان1اين1مركز1هنری1در1سه1گروه:1كاربران،1استفاده1كنندگان1
و1ناظران1دسته1بندی1می1شوند.1كاربران؛1به1صورت1دائم1يا1در1اغلب1
اوقات1در1مركز،1مشغول1فعاليت1هستند.1استفاده1كنندگان؛1
بهره11گيران1از1خدمات1ارائه1شده1در1مركز1هستند1و1درنهايت1
ناظران؛1به1صورت1غير1دائم1يا1صرفا1ًبه1عنوان1تماشاگر1از1فضاهای1
موجود1در1مركز1ديدن1می1كنند.1براين1اساس،1حوزه1های1فعاليتِی1
مركز1رويدادهای1هنری1مستقر1در1مجموعه1تاريخی1را1در1شش1
بخش1جامع1و1كامل1قرار1داديم.1در1پايان1كار،1به1منظور1تدوين1
برنامه1فيزيکی1و1تعيين1فعاليت1های1مستقر1در1هر1حوزه1فعاليتی1
به1بررسی1و1تطابق1ميان1فهرست1فعاليت1های1موجود1در1مراكز1
فرهنگی،1هنری1)جدول21(11و1فهرست1فعاليت1های1امکان1پذير1
در1مجموعه1مسعوديه1)جدول111(11دست1زده1و1باتوجه1به1كليه1
عوامل1مؤثر1بر1انتخاب1،1فهرست1كاربری1های1مركز1رويدادهای1
هنری1مجموعه1تاريخی1مسعوديه،1تدوين1گرديد1)جدول31(.

توانايی بالقوه كالبدی مجموعه مسعوديه

مجموعه1ای1ارزشمند1و1تاريخي1در1ضلع1جنوب1غربی1ميدان1
بهارستان1است1كه1آثاري1از1دوره1هاي1قاجار1و1پهلوي1را1با1خود1
به1همراه1دارد.1اين1مجموعه،1ازطريق1جداره1های1شمالی1و1غربی1
با1خيابان1های1اكباتان1و1ملت1هم1جوار1است.1محوطه1مجموعه1
مسعوديه1متشکل1از1بناها1و1فضاهايی1متفاوت1است1)تصوير101(1
1كه1می1توان1آنها1را1براساس1وضع1موجود1به1دو1بخش1مشخص1
تقسيم1نمود:11محوطه1شرقی1كه1شامل1باغ1،1حياط1مركزی1،1عمارت1
سردر1كالسکه1رو1و1عمارت1ديوان1خانه1بوده1و1محوطه1غربی1كه1
1توسط1ديواری1مشبك1از1بخش1شرقی1مجزا1می1شده1است.1
)پياده(،1 اصلی1 سردر1 عمارت1 شامل1 به1ترتيب1 محوطه1 اين1

تصوير1.91نمودار1نتيجه1بررسی1و1امتياز1نهايی1هفت1مجموعه1عملکردی1پيشنهادی1)نگارندگان(
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حياط1خلوت1،1عمارت1مشيرالملکی1و1حياط1مشيری1)تصوير111(،1
1عمارت1و1حياط1سيدجوادی1)تصوير121(1،1عمارت1سفره1خانه1و1
آبدارخانه1بوده1است1)آيت1اهلل1زاده1شيرازی،1311:13821و321(.1
درحال1حاضر،1نظر1به1برنامه1های1فرادست1مجموعه1دو1عمارت1بخش1
شرقی1و1غربی،1بر1اساس1اسناد1و1مدارك1تاريخی1درحال1بازسازی1
هستند.1بخش1های1مذكور1همراه1با1ساختمان1چاپ1خانه1دركنار1
بخش1های1تاريخی1مجموعه1باززنده1سازی1می1گردند.1هركدام1از1
عمارت1های1موجود1در1مجموعه،1دارای1ويژگی1های1هنری1و1معماری1
خاص1خود1است1كه1باتوجه1به1موقعيت11و1نحوه1هم1جواری1آنها1با1
1عمارت1های1ديگر،1ارزشمندی1شان1دوچندان1می1گردد.1مؤلفه1های1
سازنده1كالبد1مجموعه1مسعوديه1را1می1توان1در1دو1دسته1جای1داد:1
1-1ساختار1و1مؤلفه1های1كالبدی؛1مانند1ابعاد1و1اندازه1ها،1
ارتفاع1و1شکل1سازه،1موقعيت1قرارگيری1به1لحاظ1جغرافيايی1و1
نحوه1دسترسی1به1فضاها،1رنگ،1جنس1و1مصالح1جداره1ها،1كف1
و1سقف،1نوع1ارتباط1فضاها1با1يکديگر1در1هر1بنا،1روش1تهويه1
و1گرمايش1و1سرمايش1فضاها،1نوع1و1حجم1نورگيری1طبيعی،1
دسترسی1و1نحوه1ارتباط1ميان1بناهای1موجود1در1مجموعه.1
تمامی1اين1معيارها1در1بناهای1مختلف1مجموعه1بررسی1شده1
است1تا1بتوان1از1آنها1در1مرحله1انطباق1ماهيت1مركز1رويدادهای1
هنری1با1كالبد1مجموعه1تاريخی1عمارت1مسعوديه1بهره1گرفت.1

1.2ويژگی1های1ادراك1فضايی؛114مانند1نوع1كاركرد1هر1عمارت1
در1گذشته1و1در1ارتباط1با1افراد1به1لحاظ1زمان1های1استفاده1و1
بهره1برداری1از1هر1فضا،1نوع1افراد1استفاده1كننده1از1هر1فضا1به1لحاظ1
جنس1و1سن1و1موقعيت1اجتماعی1و1مقدار1حضور1افراد1در1فضاها1

و1تأثير1عناصر1و1مؤلفه1های1كالبدی1)دسته1اول(1بر1افراد.
از1بررسی1مؤلفه1ها1و1ويژگی1های1يادشده،1چند1نکته1اساسی1

مشخص1می1شود:
1 ظرفيت1فضايی1باالی1عمارت1سفره1خانه1ازجهت1تناسبات1-

ارتباط1عملکردی1با1 فضايی1و1شکل1سازه1آن1و1امکان1
عمارت1ديوان1خانه1برای1پاسخ1گويی1به1عملکرد1عمومی1
اين1فضاها1در1قديم1است1)محل1پذيرايی1از1ميهمانان(.

1 اهميت1كاربری1عمارت1ديوان1خانه1در1جايگاه1مهم1ترين1-
بنای1مجموعه1به1عنوان1معرف1كليت1مجموعه1)قرارگيری1در1
محور1ورودی1مجموعه1با1غلبه1بصری1به1كليه1عمارت1های1
موجود(،1از1هركجای1مجموعه1ديده1می1شود.1همچنين1
اين1شاخصه1مجموعه1ازجهت1تناسبات،1فرم1و1موقعيت1

قرارگيری،1برانگيزاننده1حس1كنجکاوی1ناظرين1است.
1 ضرورت1توجه1به1فعاليت1های1پيشنهادی1در1اتاق1آئينه1-

به1علت1وجود1آئينه1كاری1ها1و1تزئينات1داخلی1زيبا1در1آن1
به1عنوان1شاخص1ترين1و1فاخرترين1فضا1در1عمارت1ديوان1خانه.

1 توجه1به1الگوی1معماری1بنای1حوض1خانه1به1عنوان1يکی1-
جدول1.21فعاليت1های1موجود1در1مراكز1فرهنگی1و1هنری

فضاهای تشكيل دهندهمجموعه عملكردی

مركز هنرهای 
نمايشی

سالن1سينما،1نمايش1و1تئاتر،1سالن1برگزاری1جلسات1و1نشست1ها،1سالن1اپرا1و1كنسرت،1آمفی1تئاتر1روباز،1استوديو1تمرين،1
كالس1آموزشی،1رستوران1و1كافه1تريا،1بخش1های1اداری،1كتابخانه،1مركز1اسناد1و1كتاب1فروشی.

سالن های كنسرت
و1 اتاق1های1مالقات1 كتابخانه،1 استوديو،1سالن1كنسرت،1سالن1كنفرانس،1 آمفی1تئاتر،1 باله،1 و1 اركستر1 اپرا،1 اجرای1 سالن1

تمرين،1گيشه1بليت،1بخش1ادرای1و1رستوران.

سالن های تشريفات
نمايشگاه1و1موزه،1اجرای1مراسم1و1آئين1های1رسمی1يا1سنتی،1برگزاری1كنفرانس،1گردهمايی1های1رسمی1و1غيررسمی،1

جشن1ها1و1ساير1رويدادهای1اجتماعی.

مراكز هنری
باز،1كارگاه،1سالن1كنفرانس،1 گالری،1نمايشگاه1و1موزه،1كالس1های1آموزشی،1سالن1گردهمايی1و1سمينار،1موزه1فضای1

كافه،1كتابخانه،1فروشگاه،1رستوران.

مراكز فرهنگی

سالن1تئاتر،1سينما1)سالن1پخش1فيلم(،1سالن1كنسرت1و1برگزاری1ساير1رويدادهای1فرهنگی،1كتابخانه،1موزه،گالری1)نمايشگاه(،1
كارگاه،1سالن1مد،1سالن1كنفرانس،1سالن1برگزاری1كنگره1های1تحقيقاتی1و1سياسی،1برنامه1های1آموزشی1رقص،1موسيقی،1
هنر1و1ادبيات،1مركز1مستندسازی1هنر،1نمايشگاه1ويدئوآرت1)فيلم(،1سالن1گردهمايی،1آمفی1تئاتر1روباز،1رستوران1گياهی،1
دفاتر1مجالت1و1انجمن1ها،1بخش1اداری،1فروشگاه،1كتاب1فروشی،1فروش1ادوات1موسيقی،1محل1برگزاری1برنامه1های1تفريحی1

و1سرگرم1كننده،1كافه.1

فرهنگ سراها

سالن1نمايش1و1برگزاری1نشست1ها،1اجرای1موسيقی1و1رقص1های1فولکلوريك،1سالن1های1نمايشگاهی1با1هدف1نمايش1آثار1
هنری1)فضای1باز1و1بسته(،1سينما1تراس،1گذر1هنر1)نمايش1آثار1هنری1در1فضای1باز(،1كتابخانه1تخصصی1و1آرشيو1اسناد1
مجموعه،1كالس1ها1و1كارگاه1های1آموزشی،1دفتر1مؤسسات1فرهنگی1و1هنری،1فروشگاه1كتاب1و1محصوالت1فرهنگی،1فضاهای1

اداری،1رستوران،1غرفه1های1ارائه1نيم1چاشت1در1محوطه1مجموعه،1كافه.1
1)نگارندگان(
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جدول1.31فعاليت1های1مركز1رويدادهای1هنری1در1مجموعه1مسعوديه

فعاليت های مستقر در حوزه هاحوزه های فعاليتیشامره

-1برگزاری1كارگاه1هاي1هنری1)نقاشی1و1طراحی،1مجسمه1سازی،1عکاسی،1خوشنويسی1و1...(آموزشی1
-1برگزاری1كارگاه1های1تجربه1)موسيقی،1نمايشی(1و1آموزشی1)تئوری(

-1عرضه1محصوالت1فرهنگی-1هنری1)كتاب،1صنايع1دستی،1آلبوم1های1موسيقی1و1...(تجاری2
-1عرضه1لوازم1موسيقی1و1تعميرات1و1كارت1پستال1)بناهای1تاريخی1و1معاصر1شهر(

فرهنگی-1هنری3

-1نگارخانه1)گالری1و1نمايشگاه1آثار1هنری1(،1سالن1حراج1آثار1هنری
-1سالن1های1چندمنظوره1همايش،1نمايش1و1اجرای1موسيقی

-1سالن1های1چندمنظوره1كنفرانس1و1گردهمايی1و1نشست1های1تخصصی
-1گذر1هنر1)نمايش1آثار1هنری1در1مسيرهای1ارتباط1دهنده(
-1عرضه11گردهمايی1و1برگزاری1برنامه1های1هنری1و1موسيقی
-1موزه1قاجار،1موزه1مرمت1)آرشيو1اسناد1مجموعه(1و1باغ1موزه

-1سفره1خانه1سنتی1و1شربت1خانهپذيرايی4
-1كافه1كتاب1و1كافه1گالری1)كافی1شاپ1همراه1با1ارائه1آثار1هنری1در1آن(

-1بخش1مديريت1مجموعه،1بخش1معاونين1و1كارمندان1و1هيأت1امنااداری5
-1اتاق1گردهمايی1ها1و1جلسات

-1بخش1تأسيسات1و1سرويس1های1بهداشتی1مجموعهخدماتی6
)نگارندگان(

تصوير1.101بازسازی1تصويری1مجموعه1مسعوديه1براساس1مستندات1
)شيرازی،13771(

تصوير1.121عمارت1و1حياط1سيدجوادی1)نگارندگان(تصوير1.111عمارت1و1حياط1مشيرالملکی1)نگارندگان(

از1بزرگ1ترين1حوض1خانه1های1به1جامانده1از1دوران1قاجاريه1
و1ارتباط1مستقيم1عملکردی1و1بصری1آن1با1دو1حياط1

سيدجوادی1و1آبدارخانه.1
1 اعطای1كاربری1به1كليه1عمارت1ها1درراستای1حفظ1يك1پارچگی1-

بصری1حاكم1بر1فضای1داخل1و1خارج1آن.
1 1توجه1به1اعطای1كاربری1های1همخوان1با1يك1پارچگی1بصری1-

و1حركتی1موجود1ميان1عمارت1های1مشيرالملکی1و1حياط1
خلوت1و1سردر1پياده1برای1تقويت1الگوی1حياط1مركزی1

شکل1گرفته1ميان1آنها.
1 اهميت1توجه1و1تأكيد1بر1محورهای1اصلی1و1فرعی1حركتی1-

موجود1ميان1عمارت1ها.1
1 توجه1به1الگوی1معماری1و1تزئينات1موجود1در1عمارت1سردر1-

پياده1به1عنوان1قديمی1ترين1عمارت1با1ويژگی1دعوت1كنندگی1
هدايت1شده1به1عنوان1يك1ورودی1ويژه1ايمن.

انطباق فعاليت های مركز رويدادهای هنری با بناهای 
مجموعه 

مجموعه1مسعوديه1در1مقام1يکی1از1آثار1ملی1ايران1و1معرف1هنر1
و1معماری1شهر1تهران1در1ساليان1گذشته،11امروز1می1تواند1بستر1
مناسبی1برای1استقرار1بخشی1از1فعاليت1های1مركز1رويدادهای1
هنری1باشد.1اين1اثر1به1سبب1دارابودن1ارزش1های1تاريخی،1
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را1 آن1 ارزش1ها،1 اين1 كه1 معماری1اش1 و1 هنری1 فرهنگی،1
و1 خاطره1انگيز1 اثری1 و1 هنری1 رويدادهای1 مركز1 به1عنوان1
ماندگار1ساخته،1می1تواند1معرف1و1نشانه1ای1از1هنر1و1فرهنگ1
شهروندان1تهرانی1گردد.1براين1اساس،1به1منظور1بازشناسی1
ويژگی1های1عمارت1های1مستقر1در1مجموعه1مسعوديه1در1
راستای1تطبيق1پذيری1با1ساختار1فعاليت1های1مركز1رويدادهای1
1هنری1به1بررسی1و1تحليل1معيارهای1كلی1در1هر1دو1بخش1

با1هدف1ظرفيت1سنجی1و1انطباق1اقدام1شد1)تصوير131(.
1به1منظور1ظرفيت1سنجی1و1تعيين1كاربری1های1قابل1استقرار1
شاخصه1های1 و1 معيار1ها1 براساس1 تاريخی1 بنای1 هر1 در1
درنظرگرفته1شده،1به1تحليل1و1ارزيابی1هر1بنا1و1ويژگی1های1
آن1اقدام1شده1و1درنهايت،1به1منظور1تصميم1گيری1نهايی1برای1
هر1بنا1جدول1های1امتيازدهی1تدوين1گرديد.11نتيجه1حاصل1شده1
از1اين1امتيازدهی1ها،1عبارت1است1از: مجموع امتيازات1هريك از 
بناها1براي فعاليت1های1تعريف1شده1براساس1معيار1های1مورِدتوجه1
در1بخش1ظرفيت1سنجی1.1بديهي است براي1هر بنا، فعاليتي 
پيشنهاد1خواهد شد كه باالترين امتياز را كسب كرده باشد.1
در1فرايند1انطباق1ميان1كاربری1و1كالبد1توجه1به1اصول1زير1از1

اهميت1و1جايگاه1ويژه1ای1برخوردار1بوده1است:
1 توجه1به1ظرفيت1های1فضايی؛1ويژگی1های1خاص1فضاهای1-

داخلی1كه1پذيرای1كاركرد1های1تازه1هستند،1
1 بنا؛1- بيرون1 و1 درون1 در1 موجود1 فضايی1 حفظ1گشايش1

فراخی1فضا1و1برداشتی1از1درجۀ1محصوريت1فضاست،1
1 حفظ1يك1پارچگی1بصری1يا1شفافيت1موجود1در1فضای1-

تاريخی،1
1 حفظ1تشخص1و1صفات1هريك1از1بناها،1-
1 ايجاد1يك1پارچگی1حركتی1و1نظام1دسترسی1های1اوليه1-

با1تنظيم1موقعيت1كاربری1های1مرتبط.1
براساس1نتايج،1امتيازدهی1ها1برای1تمامی1بنا1های1موجود1
در1مجموعه1كاربری1با1هماهنگی1هرچه1بيشتر1تعيين1گرديد1
)جدول41(.1همچنين،1به1منظور1تأمين1برخی1از1عملکردهای1
تعريف1شده1در1فعاليت1های1مورِدنياز1يك1مركز111رويداد1های1هنری1
نظير1واحدهای1اداری،1كارگاه1های1آموزشی،1سالن1چندمنظوره11
و11آمفی1تئاتر1روباز1ضرورت1طراحی1فضای1مکمل1يا1به1عبارتی1
الحاقی1جديد1به1مجموعه،1مطرح1گرديد.115چگونگی1تأمين1
و1پاسخ1گويی1به1آن،1خود1مقدمه1ای1است1برای1يك1تحقيق1
جامع1در1زمينه1طراحی1در1مجاورت1بناهای1تاريخی111كه1در1
اين1مقاله1از1بيان1آن1پرهيز1نموده1و1بررسی1به1مقاله1های1آتی1

موكول1می1گردد.

تصوير1.131نمودار1روند1ظرفيت1سنجی1و1تطبيق1پذيری1فعاليت1ها1با1مجموعه1تاريخی1)نگارندگان(
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جدول1.41كاربری1جديد1بناهای1مستقر1در1مجموعه1تاريخی1مسعوديه

نقشه مجموعه مسعوديهكاربری جديدطبقهنام عمارتشماره

سردر1پياده1
اطالع1رسانی1همکف

كافه1گالریاول

ورودی1اصلی1سواره1و1پياده1همکفكالسکه1رو2

ديوان1خانه3
موزه1قاجارهمکف

تاالر1تشريفات1و1چندمنظوره؛1گالریاول

4
آمفی1تئاتراولسفره1خانه11

سفره1خانه1سنتیهمکفحوض1خانه

شربت1خانه1و1قهوه1خانههمکفآبدارخانه5

كافه1كتاب1زيرزمين1و1همکفمشيرالملکی6

نگارخانه1)گالری1و1نمايشگاه(زيرزمين1و1همکفسيدجوادی7

حياط1خلوت8
نمازخانه،1سرويس1بهداشتیزيرزمين

نگارخانه1)گالری1و1نمايشگاه(همکف

نگارخانه1)گالری1و1نمايشگاه(همکفغربی9

شرقی10
سرويس1بهداشتیزيرزمين

فضای1آموزشیهمکف

موزه1مرمتهمکفبنای1پهلوی11

عرضه1محصوالت1فرهنگی-1هنریهمکف1و1اولچاپخانه12
)نگارندگان(

نتيجه گيری
هر1بنای1تاريخی،1ويژگی1های1متمايز1و1منحصربه1فردی1دارد1كه1در1معرفی1هويت1آن1نقشی1مهم1دارد.1اين1ويژگی1ها1
می1توانند1راهنمای1ما1در1تصميم1گيری1های1اساسی1برای1تعيين1عملکردها1و1تأمين1نيازهای1جديد1باشند.1ازنظر1نوربرگ1
شولتز،116مکان1ها1اساسا1ًهمان1چيزی1هستند1كه1هستند11چراكه1هويت1منحصربه1فرد1آنها،1برگرفته1از1بستر1فرهنگی-1اجتماعی1
و1وقايع1تاريخی1است1كه1در1آنها1رخ1داده1است.1اين1ويژگی1های1منحصربه1فرد،1پرداختن1به1بناهای1تاريخی1را1با1مسائلی1
مواجه1می1كند.1ازجمله1انطباق1پذيری1يك1بنای1تاريخی1با1كاربری1جديد1كه1از1مهم1ترين1اهداف1اين1پژوهش1نيز1بوده1و1از1
دو1وجه1به1آن1توجه1شده1است.1از1يك1سو،1انطباق1ميان1كالبد1تاريخی1و1كاربری1جديد1كه1در1بخش1ظرفيت1سنجی1فضاهای1
بنای1تاريخی1بررسی1شد.1از1سوی1ديگر،1انطباق1محتوايی1ميان1بنا1و1كاربری1از1جنبه1ارزش1های1مستتر1در1بنای1تاريخی1
است1كه1در1بخش1ارزيابی1كاربری1و1تعيين1معيارهای1سنجش1و1پس1از1آن1سنجش1نظرات1صاحب1نظران،1درباره1آن1بحث1
شده1است.1درزمينه1مجموعه1مسعوديه1هر1دو1جنبه1به1صورت1مستقيم1و1غيرمستقيم1ارزيابی1شده11و1در1سؤال1پژوهش1هم1
به1آنها1توجه1شده1است.1در1پاسخ1به1مسئله1اين1پژوهش1و1پيمودن1مراحل1مربوط1به1اعطای1كاربری1به1مجموعه1تاريخی1

مسعوديه،111گام1هايی1به1عنوان1مراحل1تعيين1كاربری1يك1مجموعه1تاريخی1معرفی1گرديد:
شناخت جامع:1در1گام1نخست1می1بايست1به1شناختی1جامع1و1منظم1از1بخش1های1مختلف1بنا1و1مجموعه1 -

1تاريخی1دست11يابيم.1اين1شناخت،1دامنه1گسترده1ای1از1تاريخی1كه1هر1بنا1از1سر1گذرانده،1تا1قابليت1های1فضايی1
آنها1را1دربرمی1گيرد.1



100

ران
ته

یه 
ود

سع
 م

خی
اری

ه ت
وع

جم
 م

به
ی 

ربر
کا

ی 
طا

اع
د 

راین
ف

 
گی

هن
 فر

ی-
یخ

تار
ی 

ه ها
وع

جم
ی م

ساز
ده 

ززن
ل با

صو
ر ا

ی ب
بتن

م

نيازسنجی: 1در1گام1دوم،1براساس1نياز1های1مالك1يا1بهره1بردار1می1بايست1يك1امکان1سنجی1همه1جانبه1درباره1 -
مجموعه1تاريخی1و1زمينه1های1تاريخی1بافت1شهری1انجام1گردد1البته1باتوجه1به1اولويت1های1بهره1بردار1اعم1از1
بازگشت1سرمايه1دركنار1حفظ1بنای1تاريخی.11اين1امکان1سنجی1درواقع1شناخت1ما1را1نسبت1به1بنای1مذكور1در1
بافت1شهری،11شهر1و1حتی1كشور1گسترش1داده1و1درواقع،1زمينه1های1شکوفايی1پتانسيل1های1ذاتی1بنا1را1كه1در1

گام1قبل1بررسی1و1تبيين1شد،1فراهم1می1آورد.1
ما1 - باتوجه1به1شناخت1 است1كه1 قبلی1 گام1 برهم1نهادن1دو1 گام1سوم،1 تطابق داده ها و تهيه طرحی جامع:1

از1توانايی1بالقوه1مجموعه1تاريخی،1قابليت1ها1و1ظرفيت1های1فضايی1آن1صورت1می1گيرد1و1درنهايت،1منجر1به1
دست1يابی1به1يك1برنامه1جامع1باززنده1سازی1می1گردد.1

تهيه برنامه  فيزيكی:1پس1از1تهيه1برنامه1جامع،1بنابر1پتانسيل1هر1بنا1می1بايست1هر1فضا1براساس1پتانسيل1 -
بالقوه1اش،1كاربری1خودش1را1متناسب1با1نقش1بنا1در1طرح1جامع1برعهده1گيرد.1اين1بخش،1در1تهيه1برنامه1

فيزيکی1بررسی1می1گردد.
در1ادامه،1الزم1است1نتايجی1را1كه1پس1از1پيمودن1گام1های1يادشده1برای1مجموعه1مسعوديه1حاصل1شده1است،1
بيان1گردد.1كاربری1جديد1و1اصلی1مجموعه1مسعوديه1به1دليل1موقعيت1منحصر1به1فرد1قرارگيری1آن1در1نزديکی1ميدان1
بهارستان1و1خصوصيات1و1ويژگی1هايی1كه1در1مقاله1به1آنها1پرداخته11شد،1باعنوان1مركز1رويدادهای1هنری1تعيين1گرديد.1
1پس1از1آن،1نقش1هريك1از1بناهای1تاريخی1در1اين1كاربری1مشخص1شد.11براساس1نتايج1به1دست1آمده،1به1منظور1تأمين1
برخی1از1نياز1های1كاربری1جديد،1ضرورت1الحاق1بنای11جديد1به1مجموعه1مطرح1گرديد1تا1تأمين1كننده1نياز1هايی1باشد1كه1
امکان1تأمين1آنها1در1بنای1تاريخی1وجود1ندارد1يا1گنجاندن1آنها1آسيب1های1جبران1ناپذيری1را1به1بنا1های1تاريخی1درپی1
دارد.1همچنين،1برای1طراحی1در1مجاورت1مجموعه1مسعوديه1باتوجه1به1جميع1قوانين،1تشکيالت1مرمتی1و1ويژگی1های1
مجموعه1مسعوديه،1شيوه1طراحی1هماهنگ1با1زمينه1و1بستر1طرح1اتخاذ1شد1كه1حاصل1اين1امر،1منجر1به1شکل1گيری1
بنای1جديدی1گرديد1كه1دربرابر1عظمت11مجموعه1مسعوديه1متواضعانه1در1دل1زمين1جای1گرفته11است.1در1نهايت،1بر1
اساس1تجربه1مسعوديه1می1توان1اذعان1كرد1از1ميان1گام1های1ارائه1شده،1پيمودن1گام1اول1بسيار1اهميت1دارد1چراكه1
تمامی1مراحل1بعدی1بر1آن1استقرار1می1گردد.1به11ديگر1بيان،1اين1اهميت1بيانگر1متغيربودن1نتايج1حاصل1از1پيمودن1

ساير1گام1ها1براساس1ويژگی1های1منحصربه1فرد1هر1بنا1يا1مجموعه11تاريخی1است.111

پی نوشت
11 شايان1يادآوری1است1كه1نگارندگان1تصويرها1را1در1سال113911تهيه1كرده1اند.11.

2. Dizionario enciclopedico di architettura e urbanistica
3. Revitalization

41 بيانيه1مکزيکوسيتی1معروف1به1بيانيه1بين1المللی1گردشگری-1فرهنگی1سال1،19991در1دوازدهمين1مجمع1عمومی1ايکوموس1در1.
مکزيکوسيتی1ارائه1شد1)حبيبی1و1مقصودی،13881(.

51 شناخت1بنا1را1در1تمامی1ابعاد1كالبدی1و1كاربردی،1برداشت1يا1رولوه1می1گويند.1به1بيانی1ديگر،1تبديل1نمودن1يك1بنای1سه1بعدی1به1.
نقشه1های1دوبعدی1شامل1پالن1ها،1نماها،1مقاطع1و1جزئيات1شناخت1و1آسيب1هاست.1برای1آگاهی1بيشتر1نگاه1شود1به:1محب1علی1و1

همکاران،1374.
6. Multiple Attribute Decision Making (MADM)

71 Burra Charter(ICOMOS,1987,Article1)؛ در1استراليا1)1996(،1باتوجه1به1منشور1بين1المللي1حفظ1و1مرمت1مکان1ها1و1آثار1تاريخی1.
)ونيز19661(1و1قطع1نامه1های1پنجمين1مجمع1عمومي1ايکوموس1)مسکو،1976(1به1تصويب1رسيده1است.1)حبيبی1و1مقصودی،13881(.

81 مدل1های1تصميم1گيری1چند1معيارهMCDM(1(1،1به1دو1شاخه1اصلی1تقسيم1می1گردند1كه1عبارت1اند1از:1مدل1های1تصميم1گيری1.
چندشاخصه1(MADM)1و1مدل1های1تصميم1گيری1چند1هدفه1(MODM)1.1در1اين1پژوهش،1از1تکنيك1چندشاخصه1استفاده1شده1

است1)برای1آگاهی1بيشتر1رجوع1شود1به:1محمدمرادی1و1اختركاوان،13881(.1
91 Nara؛1در1كنفرانسی1با1همکاری1يونسکو،1ايکوموس1و1ايکروم1به1دعوت1اداره1امور1فرهنگی1ژاپن1با1هدف1اصالت1دادن1و1هويت1بخشيدن1.

به1ارزش1ها1و1ميراث1محلی1و1ملی1به1تصويب1رسيد1)حبيبی1و1مقصودی،13881(.
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10. Brain Storming
فرايندی1ساختاريافته1برای1جمع1آوری1و1طبقه1بندی1دانش1موجود1در1نزد1گروهی1از1كارشناسان1و1خبرگان1است1كه1ازطريق1توزيع111.1

پرسش1نامه1هايی1بين1اين1افراد1و1بازخورد1كنترل1شده1پاسخ1ها1و1نظرات1دريافتی،1صورت1می1گيرد.
 Simple Additive Weighting Method (SAW) ؛1يکی1از1كاربردی1ترين1روش1های1طراحی1شده1برای1تصميم1گيری1با1معيارهای121.1

چندگانه1است.1در1اين1روش،1پس1از1بی1مقياس1كردن1ماتريس1تصميم1با1استفاده1از1ضرايب1وزنی1معيارها،1ماتريس1تصميم1
بی1مقياس1شده1وزن1دار1به1دست11می1آيد1كه1باتوجه1به1آن،1امتياز1هر1گزينه1محاسبه1می1شود.

امتياز1نهايی1هر1مجموعه1عملکردی1پيشنهادی1)جمع1وزنی1همه1امتيازات1آن1به1ازای1همه1شاخص1ها(،1عبارت1اند1از:1مجموعه131.11
1عملکردی111)722.3(،1مجموعه11عملکردی121)630.5(،1مجموعه11عملکردی13)730(،1مجموعه11عملکردی14)642.3(،1مجموعه11

عملکردی151)646.9(،1مجموعه11عملکردی116)656.1(،1مجموعه1عملکردی17)531.2(.
ويژگی1های1ادراك1فضايی1برخالف1مؤلفه1های1كالبدی،1به1سادگی1اندازه1گيری1نمی1شوند1اما1می1توان1آنها1را1از1طريق1روش1های141.1

تحقيق1كيفی1و1در1حوزه1روان1شناسی1محيط1سنجيد.
به1منظور1طراحی1بخش1الحاقی،1دو1مسئله1اصلی1مطرح1شد:1اول،1موقعيت1بنای1جديد.1دوم،1روش1اتخاذی1به1منظور1طراحی1بخش151.1

جديد.1در1بخش1اول،1درمجموع1با1درنظرگرفتن1مبانی1نظری1حفاظت،1حريم1بصری1و1طرح1های1فرادست،1محل1سايت1در1شرق1
مجموعه1مسعوديه1انتخاب1گرديد.1در1بخش1دوم،1باتوجه1به1اهميت1و1ارزشمندی1مجموعه1بناهای1مسعوديه،1شيوه11طراحی1هماهنگ1
با1زمينه1و1بستر1طرح1اتخاذ1گرديد1تا1عالوه1بر1تأكيد1بر1ويژگی1های1ارزشمند1مجموعه1و1خلق1مجموعه1ای1بزرگ1تر1باعنوان1مركز1

رويدادهای1هنری،1نقشی1مؤثر1در1آينده1ميراثی1و1كاربردی1مجموعه1داشته1باشد.
16. Christian Norberg-Schulz

منابع و مآخذ 

1 آيت1اهلل1زاده1شيرازی،1باقر1)1377(.1طرح مرمت و احيای مجموعه تاريخی فرهنگی عمارت مسعوديه تهران.1تهران:1-
سازمان1ميراث1فرهنگی،1صنايع1دستی1و1گردشگری1كشور.

______________1)1382(.1حفاظت1بناهای1تاريخی،1فصلنامه هفت شهر.1سال1چهارم،1)11(،1.6-131 -
______________1)1383(.1مجموعه1تاريخی1فرهنگی1باغ1عمارت1مسعوديه،1مجموعه مقاالت دومين كنگره  -

تاريخ معماری و شهرسازی ايرانی: ارگ بم. ج1،51تهران:1سازمان1ميراث1فرهنگی،صنايع1دستی1و1گردشگری1كشور.1
1 بمانيان،1محمدرضا؛1انصاری،1مجتبی1و1الماسی1فر،1نينا1)1389(.1باززنده1سازی1منظر1فرهنگی1تخت1سليمان1با1تأكيد1بر1-

رويکردهای1بازآفرينی1و1حفاظت1از1ميراث1جهانیICOMOS1،1دوفصلنامه مديريت شهری.1)26(،7-261.
1 پنديدن،1علی؛1كاشف1حقيقی،1محمدعلی1و1تقی1زاده1اصل،1اكبر1)1389(.1بررسی1و1شناخت1معيارهای1موفقيت1پروژه1های1-

اعطای1كاربری1به1بناهای1تاريخی، مجموعه مقاالت نخستين همايش ملی شناخت و معرفی مزيت ها و ظرفيت های احيا و 
بهره برداری از اماكن تاريخی و فرهنگی.1چاپ1اول،1تهران:1سميرا،1صندوق1احيا1و1بهره1برداری1از1اماكن1تاريخی1و1فرهنگی.1

1 ِجدی،1اصغريان؛1تهرانی،1فخار1و1قديری،1بهرام1)1382(.1توالی1منطقی1فعاليت1ها1برای1ارائه1طرح1مرمت، فصلنامه هفت -
شهر.1سال1چهارم،1)11(،1.43-291

1 حبيبي،1محسن1و1مقصودي،1مليحه1)1388(.1مرمت شهري؛ تعاريف، نظريه ها، منشورها و قطعنامه هاي جهاني، روش ها -
و اقدامات شهري.1چاپ1چهارم،1تهران:1انتشارات1دانشگاه1تهران.

1 رحيم1زاده،1محمدرضا1و1نجفی،1مهنام1)1389(.1جايگاه1درك1ارزش1های1ماهوی1اثر1تاريخی1در1روند1احيای1آن، مجموعه -
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Abstract

Cultural-historical complexes are amongst the precious heritage of Iran and an 
important part of cultural identity of its citizens. As a cultural property, heritage should 
be conserved in the best possible way and transferred to future generations. Masoudieh 
historical complex is one of such heritage which is mostly unnoticed today. Nowadays, 
using revitalization plans for conserving historical buildings and complexes to social life 
has developed a lot. One of the most important parts of this process is the appropriate 
determination of use based on revitalization principles. The question which is raised in 
this regard is how we can identify and implement the process of determining the new use 
and matching of human activities with architectural structure considering the specific 
features and conditions of any historical complex. This research aims to pay attention to the 
necessity of revitalization plan and explore the process of use determination of complexes 
which is suggested based on Masoudieh historical-cultural complex in Tehran. The main 
approach of this research is case study and, using historical-interpretive method, valuable 
data about Masoudieh complex and its potentials was gathered in order to determine the 
proper use of the complex on the basis of such potentials and the needs of the surrounding 
urban fabric. Amongst various methods of multi-criteria decision-making, this research 
selects Simple Additive Weighting (SAW) and Delphi methods. The results of this study 
imply that this national-historical complex can be revitalized in the historical center of 
Tehran as a center for artistic events. 

Keywords: revitalization, determining   the    usage, possible activities, adaptability, Masoudieh  
                   cultural-historical complex
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