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  )المللي انجمن جغرافياي ايرانفصلنامه علمي ـ پژوهشي و بين(جغرافيا 

  1396 تابستان، 53، شماره سال پانزدهمجديد، دوره 

  

  هاي ايراني هاي ايراني سازي حمامسازي حمامبندي عوامل كليدي تأثيرگذار بر باززندهبندي عوامل كليدي تأثيرگذار بر باززندهشناسايي، تحليل و اولويتشناسايي، تحليل و اولويت

  حمام تاريخي محتشم كاشانحمام تاريخي محتشم كاشان: : موردكاويموردكاوي

  

2زادهبهناز امين و 1زنجانيمارال محمدي

  

  12/4/1396 :، تاريخ تاييد24/1/1396:تاريخ وصول

  چكيده

تحقق عيني عصر . اي است كه بسياري از كشورهاي صاحب قدمت كمابيش با آن مواجهندا و فضاهاي شهري تاريخي، پديدهبناه

هاي تاريخي تنها از اهميت اين سرمايهو شتاب فزاينده تغييراتي كه تمامي شئون زندگي آدمي را فراگرفته است، نه» جهاني شدن«

يادگار مانده از ها را بيش از پيش به ميراث بهران هويت و سرگرداني جوامع امروزي، نگاهبح ،هاي فرهنگي نكاسته، بلكهو داشته

عنوان يكي از فضاهاي شهري پويا در كانون مركز محالت قديمي كشور، از هاي ايراني بهحمام. هاي گذشته دوخته استنسل

هاي بهداشتي، درماني، ور، كاركردهاي متعدد و مختلفي در حوزهاي نه چندان دآيند كه در گذشتهشمار ميجمله اين آثار و بناها به

اي از كم بخش عمدهو بالاستفاده شده، و يا دست هها عمدتاً متروكامروزه اين حمام. اندداشته... اجتماعي، اقتصادي، مذهبي و 

عالوه . ها جايگزيني وجود نداردردهاي آناند، در حالي كه هنوز براي ايفاي بخشي از كاركها و جايگاه خود را از دست دادهنقش

 توسعهها در هاي اقتصادي آنو پتانسيل ،سوبخشي و ايجاد احساس تعلق از يكهاي ايراني در هويتبر اين، نقش حمام

تضايات آوردن اقبه معناي فراهم ـسازي اين بناها تالش براي بازنده ،رواز اين. توان از خاطر دور داشتگردشگري را نيز نمي

  .نمايدضروري مي  ـ ها و هويت بنازمان حال در عين حفظ ارزش

هايي  ي عوامل و شاخصه هاي سنتي ايراني، گوياي آن است كه مجموعه سازي حمام هاي معطوف به باززنده ي فعاليت بررسي پيشينه

هاي تاريخي بخشي از  اي اثرگذار بر احياي بافته رسد كه فهم نادرست از مؤلفه نظر ميبه. اند ها مؤثر بوده در موفقيت يا شكست آن

ها پرسشي است  در اين بين پرداختن به چيستي اين عوامل و وزن نسبي آن. دهد هاي توفيق يا عدم توفيق اين امر را تشكيل مي ريشه

  . باشد هاي تاريخي فرسوده مطرح مي ريزي و اجراي مداخالت مرتبط با احياي بناها و بافت كه در ارتباط با طرح

هاي ايراني، گامي سازي حماماين مقاله در پي آنست كه از رهگذر شناسايي، تحليل و اولويت بندي عوامل كليدي مؤثر بر باززنده

اي، مشاهدات اين مهم در گام نخست از طريق مطالعات كتابخانه. هاي پيش گفته برداردهر چند كوچك در راستاي ضرورت

بندي با منظور رتبهپس از شناسايي عوامل مهم تأثيرگذار، ليست عوامل به. صاحبنظران محقق شده استميداني و انجام مصاحبه با 

هاي آماري و به دست آمده، با استفاده از آزمونههاي بداده. نامه، به قضاوت خبرگان سپرده شده استگيري از ابزار پرسشبهره

هاي سنتي  سازي حمام هاي مؤثر در خصوص امر باززنده اهم شاخصه ،نهايت ، مورد تحليل قرار گرفته و درSPSSافزار كمك نرم

منظور افزايش عينيت دستاوردهاي پژوهش، كليه فرآيندها و مراحل با عنايت و توجه به باشد بهشايان ذكر مي. ارايه گرديده است

  .حمام تاريخي محتشم كاشان انجام شده است

  سازي، بناها و فضاهاي شهري تاريخي، حمام محتشم كاشاندي، باززندهحمام ايراني، عوامل كلي :واژگانكليد

                                                 
  )mrl.mohammadizanjani@gmail.com(كارشناس ارشد طراحي شهري دانشگاه آزاد اسالمي، واحد علوم و تحقيقات، .  1

 )bgohar@ut.ac.ir(دانشگاه تهران  بايز يهنرها سيپردي شهرسازدانشيار دانشكده .  2
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  مقدمه

هاي  گيري قدرت تبع آن شكلهاي مركزي و به هاي متوالي از ضعف قدرت لحاظ سياسي، دورهايران پس از اسالم به
سياسي و اجتماعي،  جايي ساختاراين جابه. خود ديده استهاي مركزي مقتدر و فراگير را به محلي و استقرار حكومت

دنبال داشته و از اين رهگذر بناها و هاي شهري به گاه دهي شهرها و سكونت تأثيرات خود را بر ساختار و سازمان
محوري شكل  - محوري يا ديوان - هاي دوران خود، براساس رويكرد مردم هاي شهري، متأثر از ويژگي بافت

از جمله محله و حمام محتشم كاشان به (جامانده در ايران  تاريخي بههاي شهري  ي بافت ي عمده پيشينه. اند گرفته مي
گردد كه با محوريت نهادها و نيروهاي اجتماعي غيرحكومتي بنا  بازمي  ي قاجاريه به دوره) ي مورد مطالعه عنوان حوزه

ها و اقدامات  بر اثر برنامه ها و بناهاي تاريخي، در دوران پهلوي اول و دوم، نظم و ساختار حاكم بر اين بافت. اند شده
  . عموماً اجباري و مبتني بر تقليد صرف، دچار گسست شد كه اين روند به اشكال مختلف تا زمان حال ادامه دارد

ي زيست آغاز شده، به ساير قلمروها  اين گسست كه از قلمرو فرهنگ و انديشه و شيوه«توان گفت  طور خالصه ميبه
عنوان يكي هاي ايراني ـ به حمام). 8: 1392زاده،  نقي(» فضاهاي شهري تسري يافته استاز جمله شهر و شهرسازي و 

. از اركان شهرهاي تاريخي ـ نيز از گزند اين آسيب در امان نمانده و در ابعاد مختلفي دچار فرسايش گرديده است

هاي خصوصي  ليل گسترش حمامدويژه از منظر فرسودگي كاركردي بههاي ايراني به ابعاد فرسودگي درخصوص حمام
  . هاي شهري بوده  است و تغييرات ديگر سبك زندگي، بيشتر از ساير بافت

. هاي ايراني كه ريشه در فرهنگ و باورهاي دوران باستان داشت، با ورود اسالم به ايران اهميت مضاعفي يافت گرمابه

هاي غيرقابل جايگزين  كاركردها و نقش  واسطهر بهمروو به» با جان مليت زنده بود، رنگ مذهب نيز گرفت«حمام كه 
نهادهاي «ترين  ي مهم ها را در زمره توان آن اي برخوردار گرديد كه به اين اعتبار مي خود، از چنان منزلت و آوازه

هاي سنتي ايراني در وضعيت نامساعدي  اين در حالي است كه حمام. شمار آوردبه) 1392لطفي و مسجدي، (» شهري
خانه  برند؛ در بسياري از موارد اگر متروكه و مخروبه نشده باشند، تغيير كاربري به موزه، رستوران، و يا قهوه سر ميبه

  .شود ها ديده نمي هاي پيشين ـ حتي متناسب با شرايط امروزـ درآن داده و متأسفانه اثري از كاركردها و نقش

در پاسخ به وضعيت ) سازي و بازسازي وسازي، باززندهمشتمل بر سه شكل ن(در اين ميان رويكرد مرمت شهري 
هاي  ها و بناهاي تاريخي و برآوردن نيازمندي منظور بازگرداندن شرايط مساعد زندگي به بافتتوصيف شده، به

روي، طراحي و اجراي مداخالت معطوف به احيا از همين). 1390زياري و رستمي، (است   شان مطرح گرديده ساكنان
 به نظير و هاي كم هاي سنتي ايراني، مستلزم توجه به ظرافت طور خاص حمامهاي تاريخي و به سازي بافت و باززنده

خوان  اي هم گونه ها را به ي آن رفتهجانبه و بلندمدت است تا از اين رهگذر بتوان حيات از دست كارگرفتن ديدگاه همه
ي عواملي است كه  جانبه گفته در گرو شناخت همه به اهداف پيشاز اين نظر دستيابي . ها بازگرداند با زمان حال، به آن

ي مورد مطالعه،  عنوان محدودههاي حمام محتشم كاشان، به ويژگيبا عنايت به .بر فرآيند احيا بيشترين تأثير را دارند
اي تاريخي و فراهم ه ها و اقداماتي كه در راستاي معاصرسازي بناها و بافت سازي ـ به معناي برنامه ديدگاه باززنده

تناسب بيشتري دارد و از اين ) 1391حبيبي، پوراحمد و چگيني، (گيرد  ها انجام مي كردن امكان بازدهي بهينه از آن
  .ريزي شده است جهت اين مقاله با محوريت آن طرح
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هاي تاريخي و  فتسازي با ي احيا و باززنده شايان ذكر است، بررسي منابع مكتوب و مطالعات صورت گرفته در زمينه 
ها مرمت و بعضاً احياي منفرد  برخي از آن. ها و كمبودهاي مهمي حكايت دارد هاي ايراني از نارسايي ويژه حمام به

ي نگاه  ، برخي از مطالعات از فقدان جامعيت و غلبه)1390نسب،  رسولي(اند  هاي تاريخي را در پيش گرفته حمام
شناسانه را براي مطالعه  و برخي ديگر اساساً رويكرد تاريخي و باستان) 1391، لزر زارع(برند  صرفاً كالبدي رنج مي

كه هر ) 1391؛ اكبري، الله و شجاعي اصفهاني، 1386همچون فخار تهراني و ديگران، (اند  هاي ايراني برگزيده حمام
  .تچند براي فهم درست و احياي اين ميراث ارزشمند بسيار الزم است، اما مسلماً كافي نيس

هاي تاريخي، نقش خود را از طريق شناسايي، تحليل و  سازي و احياي حمام كوشد در راستاي باززنده اين مقاله مي
) 1(هاي نمايش داده شده در نمودار  اين مهم از طريق پيمودن گام. بندي عوامل كليدي تأثيرگذار بر اين امر ايفا نمايد اولويت

بخش دوم به بررسي : هاي بعدي مقاله نيز به اين ترتيب سامان يافته است ا بخشه صورت پذيرفته و بر اساس نتايج آن
پردازد؛ بخش سوم  سازي و تفكيك آن از ساير اشكال مداخالت در اين بناها مي هاي سنتي ايراني و مباني نظري باززنده حمام

اختصاص يافته است؛ بخش ) عهي مورد مطال عنوان محدودهبه(هاي حمام محتشم كاشان  به معرفي و توصيف مشخصه
ي نتايج حاصل از تحقيق خواهد شد؛ و در نهايت،  كند؛ بخش پنجم صرف ارايه چهارم روش تحقيق اين مقاله را تشريح مي

  . رسد بندي در قالب بخش ششم به پايان مي مقاله حاضر، با بحث و جمع

  فرايند انجام مقاله: 1نمودار

  

  مباني نظري

هاي  طور مشخص حمامسازي بناهاي تاريخي باارزش ـ به ي باززنده همي مشترك در زمينهدر راستاي رسيدن به ف
هاي  هاي ايراني، با استناد بر استانداردها و دستورالعمل بخش حاضر در تالش است تا پس از معرفي گرمابه - سنتي

الت را تشريح نموده و در ي تاريخي، اشكال مختلف مداخ المللي و ساير متون مرجع بحث مرمت ابنيه مستند بين
  .هاي تاريخي را ارائه نمايد سازي حمام نهايت فهرستي از عوامل كليدي تأثيرگذار بر امر باززنده

  با خبرگان مصاحبه  موردكاوي حمام محتشم كاشان مباني نظري و مطالعات 

  پيمايش خبرگان

 

  تحليل آماري نتايج

 

  بندي  بحث و جمع

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  )المللي انجمن جغرافياي ايران فصلنامه علمي ـ پژوهشي و بين(جغرافيا                                   336

 

 هاي سنتي ايراني حمام •

ي آن به خاورميانه و  ي اشكال اوليه اي جديد است كه پيشينه ها و اماكن سربسته، در مجموع پديده استحمام در ساختمان
ترين توصيفات  با اين وجود به دليل فقدان منابع مستند و معتبر تاريخي، كهن. گردد دوران يونان باستان بازميمصر، قبل از 

هاي عمومي در طي زمان بر  حمام. شود هاي قديمي به دوران يونان باستان ارجاع داده مي موجود از استحمام و حمام
هاي يونان باستان بر فرهنگ استحمام در عصر  اين ترتيب كه حمامبه . اند يكديگر تأثير گذارده و به نوعي تكامل يافته

هاي عثمانيان  ي حمام اسالمي به مدلي براي توسعه - هاي ايراني همراه سنت هاي رومي به روميان موثر بوده و بعدها حمام
حالي روبه رونق و  هاي تركي در هاي اخير حمام در دهه). smolijaninovaite ،2007(هاي تركي ـ تبديل شدند  ـ حمام

ي فرسايش در ابعاد مختلف كاركردي،  پديدهها با ركود روزافزون مواجهند و اثرات  اند كه همتايان ايراني آن رواج گذارده
  . باشد ها نمايان مي به صورت محسوس در آن... كالبدي، اقتصادي، اجتماعي و 

ه اين بناها بيشتر از ملل متمدن پيش گفته در ساختار هاي سنتي ايراني حاكي از آن است ك ي حمام مروري بر پيشينه
طراحي و . اند آمده شمار ميساز به ي نهادهاي فرهنگ و به نوعي در زمره  شان نقش داشته كالبدي و كاركردي جوامع

گيري و هم در حال حاضر  فردي دارد كه هم در ابتداي شكل هاي منحصر به هاي تاريخي ايران، ويژگي معماري حمام
در ساختار   اين بناها در اشكال كهن خود،. همتا بوده است عنوان ميراث تاريخي و فرهنگي كشور، در نوع خود بيبه

ها و آداب و رسوم محلي، علوم و فنون سنتي پزشكي، فرهنگ و هنر، ادبيات و موسيقي و  روابط اجتماعي، آيين
از منظر كالبدي نيز عوامل . اند توجهي برخوردار بودهقابلزايي افراد از تأثيرات  چنين مسائل اقتصادي و اشتغال هم

توان به  ي آن مي هاي ايراني نقش داشته است كه از جمله گيري فضاهاي گرمابه ها و شكل متعددي در طراحي بخش
هاي دسترسي، مسير  يابي مناسب در بافت شهري نسبت به راه مواردي نظير تنظيم دماي محيط و رطوبت هوا، مكان

هاي تاريخي ايران به دليل مراحل  حمام. روان و خروج فاضالب و اصل محرميت در احكام اسالمي اشاره نمود آب
» در ميان«، »بينه«اند كه سه بخش بنيادي  مختلف استحمام، داراي فضاهايي با خصوصيات و عملكردهاي متفاوت بوده

هاي اصلي، در شرايط متفاوت، متناسب با  وه بر اين بخشعال. اند نموده ي هر حمامي را برقرار مي شاكله» خانه گرم«و 
  فضاهاي افزوني نظير ... ورسوم اهالي شهر، مالكيت بنا، كاربران، ابعاد وموقعيت جغرافيايي حمام، فرهنگ و آداب

شده كه تعدد  به اين مجموعه الحاق مي... نشين، استخر، محل خشك نمودن البسه، محل استراحت كارگران و شاه
  ). 1385شمسي، (ي اين اماكن داشته است  فضاهاي داخلي نشان از مرتبه

هايي را دربردارند كه مداخله در  ها و ارزش هاي سنتي ايراني با توصيفاتي كه در بند پيش ذكر شد، مشخصه حمام
ي  شان در بردارنده ندهبه بيان ديگر اين بناها همچون بافت ساز. نمايد ناپذير ميها را اجتناب سازي آن راستاي باززنده

، )هاي سنتي كار رفته در طراحي و ساخت حماممهارت، هنرمندي و نبوغ به(شناسانه  هايي نظير ارزش زيبايي ويژگي
، ارزش ميراثي )گردشگري و رونق تجاري(، ارزش اقتصادي )از منظر معماري، كاركردي، و محيطي(ارزش تنوع 

ي فاقد  ها و بناهاي فرسوده ها را از بافت هستند كه آن... و) لق به جامعهبخشي، افزايش اعتبار و احساس تع هويت(
هاي بالقوه و بالفعل  رو، به سبب توانايياز اين). 1390زياري و رستمي،(سازد  هاي معاصر متمايز مي ارزش و نيز بافت

بد كه محوريت اين مقاله را نيز يا هاي سنتي ايراني بيش از پيش نمود مي سازي حمام موجود، لزوم اهتمام به باززنده
  .دهد تشكيل مي
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  هاي تاريخي سازي حمام باززنده •

هاي مرمتي و انتخاب رويكردي مناسب با درنظر گرفتن نيروهاي متخصص و مجرب جهت هر  اطالع از انواع روش
مراد از . گردد يها نم رغم نقش موثرشان توجه چنداني به آن هاي سنتي امر مهمي است كه علي گونه مداخله در حمام

منظور جلوگيري از فرسايش و با رويكرد معاصرسازي صورت مرمت، اقدامي است آگاهانه كه در فضاي شهري، به
هاي اصلي كالبدي و فعاليتي،  شود كه با حفظ ويژگي گفتني است، معاصرسازي خود به فرآيندي اطالق مي. پذيرد مي

هاي  تواند نقش اش مي امر مرمت متناسب با موضوع مداخله). 1391حناچي، (كند  فضاي شهري جديدي را خلق مي
هاي بهسازي و بازسازي داشته و  متفاوتي داشته باشد به اين مفهوم كه مداخالت نوسازي، مفهومي متباين از روش

از هاي  ي بخش فرآيند نوسازي در واقع سبب جان دوباره بخشيدن به همه. كدام باشدتواند جايگزيني براي هيچ نمي
شود و عالوه بر ايجاد تغييرات در ساختار،  هاي تاريخي ارزشمند پيشنهاد مي رفته شده و اغلب در ارتباط با بافتبين

منظور بهبود فرسايش مدت بهي اقداماتي است كه در كوتاه كه بهسازي مجموعه در حالي. بخشد اي نو به اثر مي جلوه
ي به معناي از نوساختن و ايجاد حيات جديد در كالبد و در فعاليت از سوي ديگر، بازساز. گيرد كالبدي صورت مي

گفته، خود داراي  هر يك از موارد پيش). 1391حبيبي، پوراحمد و چگيني، (باشد  بافت و بناي تاريخي مي
  .هايي هستندكه در نمودار زير نمايش داده شده است زيرشاخه

مرمت

نوسازي بازسازي بهسازي

بازيافت

مراقبت و جلوگيري

حمايت

استحكام بخشي

توان بخشي

بهبود و سازماندهي

تخريب

دوباره سازي

پاك سازي

تعمير

حفاظت

به روز ساختن

تبديل و دگرگوني

تجديد حيات

باززنده سازي

 
  )1391؛ حناچي، 1391حبيبي و پوراحمد، چگيني، (دهنده بحث مرمت هاي تشكيل و زيربخشها  بخش: 2نمودار

  

 - دهد كه رهيافت انتخابي اين پژوهش را تشكيل مي –سازي  باشد، باززنده چنانچه در نمودار فوق نيز قابل مشاهده مي
) حمام محتشم كاشان(رد مطالعه ي مو جا كه وضعيت موجود محدوده از آن. گردد در ذيل رويكرد نوسازي تعريف مي

به استناد  1هاي رويكرد نوسازي دارد، در جدول  سازي و ديگر شاخه تري با مداخالت مرتبط با باززنده همخواني بيش
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رو كه در بهبود روند مطالعات هاي نوسازي از آن المللي، زيرشاخه منشورها، ضوابط و استانداردهاي معتبر و مدون بين
  . گردد، معرفي شده است تر از هدف اين پژوهش مؤثر واقع مي امعو كسب شناختي ج

جاي مانده از پيشينيان، هيچ راهنما يا هاي سنتي و ساير ميراث تاريخي به شايان ذكر است، با وجود تعدد حمام
ول زير رو، در جدهاي كهن در كشور وجود ندارد و از اين مقررات مكتوبي براي هر گونه مداخله در ابنيه و بافت

  .شود هيچ نشاني از منابع داخلي ديده نمي

  

  المللي هاي نوسازي به نقل از مراجع بين تعاريف زيرشاخه: 1جدول

  مراجع  مفهوم  ها مولفه  رديف

  سازيباززنده  1
بر  ميراث تاريخي، هويتيو   شناسي زيبايي هاي ارزش خلق مجدد

  .و اسناد معتبر يلاص مصالحبه و توجه احترام ي  پايه

و   9ضابطه  –برگرفته از منشور ونيز 

و  20ضابطه  –) استراليا(منشور بورا 

  13ضوابط كانادا بند 

  تجديد حيات  2
 ترين كم بازگشت حيات مجدد به بنا يا بافت شهري تاريخي با

  فرهنگي و ساختاراصلي آن اهميت بر تأثير

ضابطه -) استراليا(منبعث از منشور بورا 

  9ادا بند و ضوابط كان 2، بند 22

  تبديل و دگرگوني  3

 تغييرات ساير يا الحاقات جديد، هاي نظارت بر تمامي فعاليت

به منظور جلوگيري از هرگونه تغيير و آسيب  محل، در شده اعمال

  ي هويت، ساختار و حيات بنا در زمينه

و منشور  5ضابطه  - برآمده از منشور ونيز

 و ضوابط 1، بند 22ضابطه  -)استراليا(بورا 

  2كانادا بند 

  روز ساختن به  4

هاي فضايي، زيست محيطي، اجتماعي،  صيانت و تاكيد بر تعادل

فرهنگي و اقتصادي در جهت انطباق ميان فضاي كهن و شرايط 

  امروز به منظور حفظ ساكنان اصيل و جذب گردشگران

و بيانيه 10ضابطه  - برگرفته ازمنشور ونيز

  11و ضوابط كانادا بند  eبند  - والتا

  حفاظت  5

ي اقدامات در جهت مواجهه با فرسايش طبيعي و انساني  مجموعه

منظور حفظ هويت مكان، در عناصر محسوس و نامحسوس به

  بدون اختالل در تكامل آن

و منشور بورا  kبند -والتا   منبعث از بيانه

 2بند ) استراليا(

  تعمير  6

هاي   حفاظت دائمي و مراقبت از ويژگي جهت تمامي مداخالت

و   ر تاريخياثآتسهيل درك  منظوربهكشف شده  اشيامعماري و 

  عنامدر نمايان شدن آن بدون تحريف 

و  15ضابطه  –مستخرج از منشور ونيز 

  6ضوابط كانادا بند 

 
  هاي سنتي سازي حمام فهرست عوامل كليدي تاثيرگذار بر باززنده •

دليل تحميل تغييرات ند زماني نسبتاً طوالني شكل گرفته كه بهچنانچه بيان گرديد، بافت كهن شهري ايران در طي فرآي
لحاظ ساختاري و جريان تكاملي شهري از سوي ديگر، در وضعيت كنوني به  سو، و متوقف شدن پوياييسريع از يك

ديگر ها در عين حال كه وجوه مشتركي با يك البته اين بافت. گريبان استها و كمبودهايي دست به عملكردي با چالش
به اين مفهوم كه . گيرند هاي متفاوتي جاي مي بندي اي و ماهيتي در تقسيم هاي متنوع منطقه سبب ويژگيدارند، به

هر چند . هاي يك شهر از امكانات و عوامل رشد مساوي در طول زمان برخوردار نبوده و نيستند ها و بافت محله«
ي زيست و  خصوص شيوه هاي مربوط به امنيت و به و سنت موقعيت خاص اين مناطق در گذشته، اعتقادات، باورها

ها لزوم  هايي در شهرها گرديده است، ولي امروزه با تغيير كاركردها و نگرش گيري چنين بافت معيشت باعث شكل
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جا كه  از آن). 15: 1391حبيبي، پوراحمد و چگيني، (» گردد دهي آن احساس مي ها و سامان رسيدگي به اين بافت
هاي  ي شهري با آن مواجهند، داراي ريشه ها و بناهاي تاريخي فرسوده هايي كه بافت توجهي از دشواريبلبخش قا

شماري مشابه يكديگر  ها نيز در موارد بي ريزي و مرمت آن مشابهي هستند، فهرست عوامل تأثيرگذار بر فرايند طرح
رو، به صورت طور عام داشته و از اينبناهاي تاريخي بهها و  ي جزء به كل با بافت هاي سنتي نيز رابطه حمام. باشد مي

در كنار . هاي تاريخي ديگر مشابهت دارد ها با ساير بناها و بافت هاي كليدي آن اي از ليست مؤلفه طبيعي بخش عمده
برخوردار  هاي سنتي از جامعيت كافي سازي حمام كه شناسايي عوامل مؤثر بر باززنده دليل آنهاي عمومي، به اين مؤلفه

هاي اختصاصي  عنوان موردكاوي در دستور كار قرارگرفته تا مؤلفهباشد، بررسي حمام سنتي محتشم كاشان به
  .هاي سنتي ايراني نيز شناسايي شوند حمام

عنوان ي كارشناسي ارشد طراحي شهري تحت نامه به اين منظور در ادامه با رجوع به پژوهشي كه در قالب پايان
توسط » ي محتشم كاشان هاي ايراني ـ مورد كاوي مركز محله محالت تاريخي با تأكيد بر نقش حماماحياي مركز «

در . باشد، فهرستي از عوامل كليدي شناسايي شده است ي نتايج آن مي ي حاضر از جمله نگارندگان انجام شده و مقاله
قتصادي، و علل فرسايش طبيعي و هاي ساختاري، اجتماعي، فرهنگي و ا اين پژوهش به تفصيل درخصوص ويژگي

 .جانبه خالصه گرديده است با نگرشي همه 2ي  هاي سنتي ايراني پرداخته شده، كه در جدول شماره انساني حمام

  

  هاي ايراني سازي حمام فهرست عوامل كليدي تأثيرگذار بر باززنده: 2جدول

نماد 

  اختصاري

 (CF)1عوامل بنيادين 
نماد 

  اختصاري

  (E)2 ها مولفه

CF1 

بخشي به متوليان و در اولويت  آگاهي

هاي تاريخي  قرار دادن امر احياي حمام

  گذاران در ميان سياست

E1 هاي تاريخي ناپذير بر حمام ي فرسودگي و آثار مخرب احتمالي جبران پديده  افزايش حساسيت  

E2  هاي ايراني زي حمامسا تغيير ديدگاه مسئوالن به سمت نگاه فرايندي و بلندمدت به امر باززنده  

E3  سازي در ميان مسئوالن ي باززنده القاي نقش موثر وجود مديريت يكپارچه شهري در زمينه  

E4  سازي توجه دادن به اهميت نگاه فرايندي و بلندمدت به امر باززنده  

CF2  

رفع خألهاي قانوني و تدوين ضوابط اجرايي 

  هاي سنتي سازي حمام ي باززنده در زمينه

E5  قوانين مدون مرتبط  ضرورت وجود مجموعه  

E6  هاي سنتي ي احياي حمام الزام اجرايي بودن قوانين و ضوابط در زمينه  

CF3  

هاي  تأكيد بر اصل مشاركت گروه

نفوذ در امر طراحي و  نفع و ذي ذي

  هاي تاريخي اجراي مداخالت در حمام

E7  هاي بومي انساني، اجتماعي و فرهنگي يلبكارگيري پتانس(محوري - جايگاه موثر رويكرد مردم(  

E8  هاي سنتي ايراني بخشي عمومي پيرامون حمام نقش نهادهاي آموزشي و ترويجي در آگاهي  

E9  

هاي اجتماعي مجازي در خصوص جايگاه فرهنگي، تاريخي و اجتماعي  هاي شبكه مندي از ظرفيت اهميت بهره

  هاي ايراني حمام

CF4  

اي نو در فرايند اهميت ايجاد فضاه

سازي با حفظ كاركردها و  باززنده

  )معاصرسازي(فضاهاي كالبدي سابق 

E10  سازي هاي تاريخي در طي فرآيند باززنده نقش تقويت حس مكان و حفظ هويت شهري حمام  

E11  

در روند هاي فرهنگي و تاريخي  نياز به فراهم ساختن امكانات و ملزومات زندگي مدرن شهري در عين حفظ اصالت

  هاي تاريخي احياي حمام

E12  

 يها حمام رامونيپ يخيتار بافت ساكنان يزندگ سبك ي ندهيآ ياحتمال راتييتغ گونه هر گرفتن نظر در به الزام

  يخيتار

E13  توجه به تجارب موفق ملي و فراملي ضمن پرهيز از هر گونه تقليد ناآگاهانه  

                                                 
1.Critical factors  
2. Elements 
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نماد 

  اختصاري

 (CF)1عوامل بنيادين 
نماد 

  اختصاري

  (E)2 ها مولفه

CF5  

تالش در جهت پيوستگي و هماهنگي 

سازي شده  هاي تاريخي باززنده مامح

  با سبك زندگي ساكنان پيراموني

E14  

هاي معماري  هاي سنتي بدون در نظر گرفتن الگوها و روش سازي حمام ناپذير بودن باززنده امكان

  آورد بوم

E15  ها در هر گونه مداخالت معطوف به احيا شناسانه حمام منزلت ابعاد زيبايي  

E16  سازي اري اصل تنوع و يكپارچگي در فرآيند باززندهالزام به برقر  

CF6  

مدنظر قرار دادن استانداردها و اصول 

مرمتي علمي مدون در روند 

  هاي تاريخي سازي حمام باززنده

E17  هاي تاريخي هاي عوامل طبيعي و انساني موثر بر فرسايش حمام اهميت شناخت ريشه  

E18  هاي تاريخي بخشي حمام وز در جهت استحكامر ضرورت استفاده از متون مرمتي به  

E19  هاي تاريخي بندي مراحل مداخله در احياي حمام توجه به نقش اولويت  

E20  

هاي  سازي حمام هاي زماني در فرايند مداخالت معطوف به باززنده اهميت قابل شناسايي بودن اليه

  پذير و قابل بازگشت تاريخي از طريق طراحي انعطاف

E21  هاي متخصص و مجرب هاي تاريخي به افراد و گروه سازي حمام حساسيت سپردن باززنده  

CF6  

لحاظ نمودن امنيت اجتماعي در 

هاي  سازي حمام ريزي باززنده برنامه

  سنتي

E22  هاي خطرآفرين هاي تاريخي متروكه در جهت جلوگيري از ايجاد محل الزام به استفاده از حمام  

E23  هاي تاريخي ي احياي حمام هاي ايجاد اشتغال در ميان ساكنان به واسطه يلتوجه به پتانس  

CF7  

ي صنعت گردشگري در راستاي  توسعه

  هاي تاريخي بهبود كيفيت حمام

E24  

تر گردشگران ملي و فراملي در  هاي شهري در راستاي جلب افزون ضرورت تقويت زيرساخت

  هاي تاريخي هاي پيراموني حمام محدوده

E25  

  ي  واسطه ي شهري به هاي ارزشمند تاريخي به عنوان فرصت رونق و توسعه نگاه به حمام

  حضور گردشگران

CF8  

تخصيص منابع مالي مستمر و مشخص 

  هاي تاريخي سازي حمام به امر باززنده

E26  هاي تاريخي سازي حمام گذاري در باززنده اهميت سودآور كردن سرمايه  

E27  ها سازي آن هاي تاريخي و مقتضيات باززنده هاي حمام گذاران با ارزش ضرورت آشنايي سرمايه  

  

هاي تاريخي و  سازي حمام ي فهرست عوامل كليدي اثرگذار بر باززنده چنانچه بيان گرديد، جدول فوق به ارائه
سازي  ززندهدر راستاي عمق بخشيدن به ديدگاه رايج در خصوص با. ها اختصاص يافته است هاي متناظر با آن مولفه
رو مورد مطالعه  طور مشخص در بخش پيشهاي ايراني و امكان تطبيق عوامل مذكور، حمام محتشم كاشان به حمام

  .قرار خواهد گرفت

  

  )حمام محتشم كاشان(ي مورد مطالعه  معرفي محدوده

ي  ور افزايش دامنهمنظهاي ايراني گفته شد، در اين بخش به چه در بخش مباني نظري در خصوص حمام عالوه بر آن
عنوان موردكاوي ها، حمام محتشم كاشان، به سازي آن هاي تاريخي و چگونگي فرآيند باززنده ها پيرامون گرمابه آگاهي

  .گيرد تحت مطالعه قرار مي

حمام محتشم نيز از اصول گفته . هاي سنتي ايراني اشاره گرديد هاي حمام در مبحث مباني نظري به پيشينه و شاخصه
هاي ذكر  به اين ترتيب كه عالوه بر بخش. ها پيروي نموده است مستثني نبوده و از الگوي ساخت ساير حمام شده

اي روباز را در خود جاي  خانه، محل استراحت كارگران و حوضچه گفته، فضاهايي نظير خلوت شده در بخش پيش
ي  ها بر مرتبه در نزد ساكنان دارد، لذا اين بخشجا كه تعدد فضاهاي داخلي حمام نشان از جايگاه آن  از آن. داده است
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بندي  بخش. تواند گواهي باشد بر نقش حمام محتشم در ساختار اجتماعي و فرهنگي كاشان قديم اين بنا افزوده و مي
  .فضاهاي داخلي حمام محتشم در تصوير زير نمايش داده شده است

 
  اهاي داخلي حمام محتشم كاشانبندي فض تقسيم: 1ريتصو

  

  پيشينه  •

  ي محتشم واقع شده كه  هاي سنتي ايران در زمان قاجار، در محله عنوان ميراثي از گرمابه تاريخي محتشم، به  حمام

اسناد و مدارك اداره ميراث فرهنگي (شود  محسوب مي كاشانشهر هاي بافت تاريخي  ترين محله عنوان يكي از كهنبه
توان به اظهارات بزرگان  ي محله محتشم، اطالعات و مدارك مكتوبي در دست نيست و تنها مي پيشينهاز ). كاشان

ي سهمگين  كنند كه پس از دو زلزله اما محققان تصور مي. ها منتقل شده است، اتكا نمود سينه به آنبهمحل كه سينه
دهند تخريب حمام،  ها همچنين احتمال مي آن. طور مجدد ساخته شده باشد كاشان، اين محله امكان دارد تخريب و به

هاي  اي نبوده كه به ويراني كامل اين بناها منجر شده باشد و بافت فعلي از نوسازي مخروبه گونهانبار و مسجد بهآب
چه كه در حال  اما آن). كاشان يك منطقه شهرداري مطالعات و اسناد(حاصل از زمين لرزه احداث گرديده است 

سامان حمام محتشم بوده كه آثار  نيز قابل رؤيت است، وضعيت نابه 2باشد و در تصوير شماره  د ميحاضر مشهو
سازي  هاي اخير، توسط شخصي حقيقي در جهت باززنده اين حمام در سال. كهنگي در تاروپود آن رخنه كرده است

ه رها گرديده و فرسودگي هر اي مستهلك به صورت متروك خريداري شده و با اين وجود در حال حاضر، با سازه
  . گيرد را فرامي  ازپيش آنلحظه بيش
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  وضع موجود فضاهاي داخلي و خارجي حمام محتشم كاشان: 2تصوير

  

  ي بافت تاريخي كاشان موقعيت مكاني حمام محتشم در محدوده •

ي  محله. شده است ي محله و زميني متروكه واقع ي محتشم، حد فاصل آشپزخانه اين حمام در ضلع غربي مركز محله
ي درب اصفهان و سلطان ميراحمد و از سمت شرق به  ي بازار، از سمت غرب به محله مذكور از شمال به محله

ي  چنين ضلع جنوب محله هم). 1393مهندسين مشاور باغ و انديشه،(ي پشت مشهد پايين محدود شده است  محله
هاي سازنده  ي مولفه اين محله عمده. گردد اريخي مشخص ميهاي جداكننده ساختار كل بافت ت محتشم با يكي از لبه

شود كه موقعيت  انبار، مسجد، مقبره و اراضي مسكوني را شامل مي هاي قديمي نظير حمام، بازارچه، آب مركز محله
  ،3  در تصوير شماره. باشد بعدي زير قابل مشاهده ميهاي رنگي در نماي سه هريك به صورت شماتيك و با حجم

  . ي مورد مطالعه نشان داده شده است عنوان محدوده ام محتشم با رنگ آبي بهحم

 

  

  

  

 بعدي از موقعيت قرارگيري نماي سه: 3ريتصو

  ي محتشم حمام محتشم در مركز محله
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در فشار است و   بديلش، تا حد زيادي از شرايط نامناسب و آشفته حمام محتشم با وجود قدمت تاريخي و جايگاه بي
به اين معنا كه، وجود نماي بصري نامناسب . استانداردهاي زندگي شهري را درون آن جست  توان حداقل مي سختيبه

ي مركز محله، افسردگي و مغشوش، بكارگيري مصالح كم دوام و فرسوده، عدم معنادار بودن خط آسمان در محدوده
از اولين و تأثيرگذارترين ... زي مناسب و سا و عدم پويايي، وجود فضاهاي متروكه رها شده در داخل آن، عدم كف

  .باشد هاي مواجهه در بدو ورود به اين مكان مي صحنه

تواند  محتشم كاشان اشاره شد كه اين امر مي  ي حمام در بندهاي پيشين، نكاتي درخصوص وضعيت موجود و گذشته
هاي  ي قدمت و ارزش واسطهن حمام بهاي. سازي اين بناها حاصل گرداند تر از اهداف و چگونگي باززنده دركي ژرف

ي محتشم  طور ويژه مركز محلهي بافت تاريخي و به معماري كه ذكر آن رفت از اهميت بسيار بااليي در محدوده
ها به نسل جديد، اين بنا با  ها و مشخصه سبب عدم معرفي و انتقال ارزشبا اين وجود به. كاشان برخوردار است

اي از اهالي جوان بافت تاريخي كاشان نيز به تمامي شناخته شده نيست و از  در ميان عده تمامي منزلت و اعتبارش،
ي  رود كه به واسطه با اين وجود انتظار مي. نمايد تر مي ي آن را هر روز مخدوش سوي ديگر، آثار فرسودگي چهره

ي حاضر  اميد است كه مقاله. بدرفته را بازياسازي شده و رونق از دست آگاهي مالك جديد، حمام محتشم باززنده
  .رو به روش تحقيق اين مقاله اختصاص يافته است بخش پيش. گامي هر چند كوچك در اين راستا بردارد

  

  روش تحقيق 

) موردكاوي(و كيفي ) هاي آماري تحليل(هاي كمي  توصيفي و با تركيبي از روش - كه با رويكرد پيمايشي  اين مقاله

اي و  خانه ابتدا از طريق مطالعات كتاب :هايي اين چنين انجام گرفته است يمودن گامريزي شده از طريق پ طرح
سپس از طريق نتايج . هاي ايراني شناسايي شدند سازي حمام مصاحبه با خبرگان فهرستي از عوامل مؤثر بر باززنده

ام بعد ليست نهايي به در گ). 2جدول (حاصل از موردكاوي حمام محتشم كاشان، ليست اين عوامل تكميل گرديد 
تحليل گرديده و  SPSSافزار  ي نرم هاي حاصل شده به وسيله بندي به قضاوت خبرگان گذارده شده، داده منظور رتبه

  .شناسي تحقيق مورد بررسي قرار گرفته است هاي روش نتايج آن گزارش شده و در ادامه مؤلفه

  

  ي آماري جامعه و نمونه •

گيري  دهند كه با روش نمونه ي كلي تشكيل مي ي آماري پيمايش شده را دو دسته امعهي تحقيق، ج متناسب با مسئله
هاي مرمت،  ي نخست اعضاي هيئت علمي گروه دسته. اند نامه مورد پيمايش قرار گرفته ي تصادفي و ابزار پرسش ساده

هاي  چنين شركت ده و همهاي سراسري و آزاد بو دانشگاه) ريزي شهريطراحي شهري و برنامه(معماري و شهرسازي 
براي تخمين حجم . دهند ي دوم را تشكيل مي دسته) از هر شركت يك نماينده( گريد يكمعماري و مهندسي مشاور 

ي  هاي مربوطه و براي دسته سايت دانشگاه ي نخست،  دهندگان دسته دست آوردن اطالعات تماس پاسخجامعه و به
جدول زير حجم جامعه و . معمار مورد استناد قرار گرفته است سايت انجمن صنفي مهندسي مشاور و دوم وب

هاي  ي شركت ي جغرافيايي پيمايش به دليل تمركز عمده شايان ذكر است محدوده. دهد ي نمونه را نشان مي اندازه
  .تخصصي و مراكز آموزش عالي، شهر تهران انتخاب شده است
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 اندازه نمونه و جامعه آماري: 3جدول

  )با استفاده از جدول مورگان(ي نمونه  دازهان  حجم جامعه

  127  شركت/ نفر 200

  

  هاي آماري تحليل •

1فريدمن(دهندگان  هاي آماري انجام شده در قالب اين پژوهش، شامل آمار توصيفي اطالعات عمومي پاسخ تحليل
 (

است كه به ) درون گروهي(كراري هاي تآزمون فريدمن يك آزمون ناپارامتري، معادل آناليز واريانس با اندازه. باشد مي
در اين مقاله از اين آزمون در راستاي دستيابي . شود استفاده مي) گروه(متغير  Kها در بين  ي ميانگين رتبه منظور مقايسه

ها،  هاي هر كدام از عامل هاي كليدي تأثيرگذار و نيز ميانگين رتبه هاي ذيل هركدام از عامل هاي مولفه به ميانگين رتبه
هاي آمار  افزار اكسل بوده و تحليل هاي آمار توصيفي، نرم ابزار استفاده شده براي تحليل. ره گرفته خواهد شدبه

  .صورت پذيرفته است SPSSافزار  استنباطي به كمك نرم

  

  روايي و پايايي •

، در اين )1382خاكي، (ازد ارزش و ناروا س را بي تواند هر پژوهش علمي  هاي نامناسب و ناكافي مي گيري جا كه اندازه از آن
روايي . هاي مختلف، روايي محتوا مورد سنجش قرار گرفته است مقاله متناسب با موضوع و روش تحقيق، از بين روايي

تواند مفهوم موردنظر ما را انعكاس دهند، به درستي بررسي شده  هايي كه مي ابعاد و مولفه كند كه همه محتوا ايجاد اطمينان مي
نامه پس از طراحي براي تاييد، در اختيار شماري از اساتيد و  به اين منظور پرسش). 1383فرد، الواني و آذر، دانايي(است 

  .نامه، روايي محتواي آن تاييد شد ها و تغييرات انجام شده در پرسشمتخصصان قرار گرفت كه در نهايت، پس از بررسي

گيري در شرايط ابزار اندازهكه به يكسان بودن نتايج حاصل از  -  )نامه پرسش(گيري  براي محاسبه پايايي ابزار اندازه
مقدار اين . گردد محاسبه مي SPSSافزار  پردازد ـ نيز از روش آلفاي كرونباخ استفاده شده كه توسط نرم يكسان مي

  .كند گيري را تأييد مي پايايي ابزار اندازه 0.7باشد كه با توجه به باالتر بودن از مقدار  مي 0.856شاخص در اين مقاله 

  

  هاي آماري بررسي نتايج حاصل از تحليل

بر اساس روش تحقيقي كه در بخش پيشين تشريح گرديد، در اين بخش نتايج حاصل از پيمايش خبرگان در 
  .شود هاي ايراني ارايه گرديده و تحليل مي سازي حمام عوامل كليدي تأثيرگذار بر باززنده بندي خصوص رتبه

  

  اري نمونه پيمايش شدهتوصيف آم •

ي آماري تحقيق كه در قلمرو مكاني شهر تهران مستقر  ي جامعه ي مطالعات و جستجوهاي انجام شده، اندازه در نتيجه

                                                 
1. Friedman  
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عدد  132ها  نامه تكميل شد كه از بين آن پرسش 135از بين پيمايش شوندگان . نفر برآورد گرديد 200هستند، حدود 
  .بيان كرده است) گرد شده(دهندگان را بر اساس درصد  وصيات عمومي پاسخجدول زير خص. قابل قبول بودند

  

 ي پيمايش شده توصيف آماري نمونه: 4جدول

  درصد  حوزه شغلي  درصد  ميزان تحصيالت  درصد  رشته تحصيلي

ميزان آشنايي با 

  سازي باززنده

  درصد

هاي  ميزان آشنايي با حمام

  سنتي ايراني
  درصد

  0  بسياركم  0  بسياركم  47  بخش خصوصي  71  دكتري  62  فني و مهندسي

  15  كم  2  كم  45  بخش دولتي  26  كارشناسي ارشد  23  علوم انساني

  3  كارشناسي  13  هنر
ها و مراكز دانشگاه

  تحقيقاتي
  78  تا حدودي آشنا  46  تا حدودي آشنا  8

  7  كامال آشنا  52  كامال آشنا  0  ساير  0  ساير  2  ساير

  

اند كه با توجه  هاي فني و مهندسي بوده دهندگان از بين رشته ي پاسخ ه است، عمدهكه در جدول فوق قابل مشاهد چنان
ي تحصيلي  از پيمايش شوندگان داراي رتبه% 97از سوي ديگر، نزديك به . ي مورد مطالعه، قابل انتظار است زمينهبه

بر اين درصد بسياري بااليي از  عالوه. دهد ها را افزايش مي اند كه بار علمي قضاوت كارشناسي ارشد و دكتري بوده
و » تا حدودي آشنا«سازي  هاي ايراني و امر باززنده كنندگان در پيمايش، ميزان آشنايي خود را با موضوع حمامشركت

  .ي آماري تحقيق به درستي شناسايي شده است دهد جامعه اند كه نشان مي بيان كرده» كامالً آشنا«

  

  هاي ايراني سازي حمام ثيرگذار بر باززندههاي تأ بندي عوامل و مولفه رتبه •

ي هر كدام از عوامل  منظور تعيين ميانگين رتبهي طرح شده در اين مقاله، از آزمون فريدمن به مسألهدهي به براي پاسخ
بندي عوامل بنيادين و نيز  ي نتايج اين آزمون را درخصوص رتبه ، خالصه5جدول . ها استفاده شده است و مؤلفه

)Asymp. Sig(گونه كه در پايين جدول مشخص است، مقدار ضريب معناداري  همان. دهد ها نشان مي مولفه
آزمون  1

 .گردند ها به لحاظ آماري تأييد مي بوده و تحليل 0.05كمتر از 

دليل اين امر را شايد بتوان . استبندي كلي عوامل، جايگاه نخست به بحث گردشگري اختصاص يافته در رتبه
ي صنعت گردشگري قلمداد  هاي سنتي خود از طريق توسعه موفق كشور تركيه در ايجاد رونق در حمامي  تجربه
چه در ميان ساكنان محلي و ) سازي عنوان غايت امر باززندهبه(شرط برقراري جريان زندگي   عنوان پيشامنيت به. نمود

از ديگر روي، تالش در جهت رفع . ستخود اختصاص داده اي دوم را به چه درخصوص گردشگران غيربومي رتبه
سازي  ها و اقدامات مرتبط با هرگونه مداخالت باززنده ي فعاليت كنندهخألهاي قانوني، از آن جهت كه تنظيم

تخصيص منابع مالي مستمر، تأكيد بر اصل . ي سوم قرار گرفته است درستي در رتبهباشد، به هاي ايراني مي حمام
سازي  هاي تاريخي باززنده نفوذ، تالش در جهت پيوستگي و هماهنگي حمام نفع و ذي يهاي مختلف ذ مشاركت گروه

                                                 
1. Asymptotic Significance  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  )المللي انجمن جغرافياي ايران فصلنامه علمي ـ پژوهشي و بين(جغرافيا                                   346

 

اما برخالف انتظار، . اند هاي چهارم تا هفتم را كسب كرده ترتيب رتبهبا زندگي ساكنان، و امر معاصرسازي به
گذاران و همچنين مدنظر  ياستهاي تاريخي در ميان س بخشي به متوليان و در اولويت قرار دادن امر احياي حمام گاهيآ

هاي ايراني قرار  سازي حمام لحاظ اهميت در باززندهها، به قراردادن استانداردها و اصول مرمتي در آخرين رتبه
رغم اهميت اين عوامل، ساير فاكتورها  شايد بتوان اين مسئله را چنين توجيه نمود كه از نظر متخصصان، علي. اند گرفته

 .تري دارند به توجه بيشدر حال حاضر نياز 
  

 هاي سنتي ايراني سازي حمام هاي مؤثر بر باززنده بندي عوامل بنيادين و مولفهرتبه: 5جدو

1ميانگين رتبه عوامل بنيادين
2رتبه  

  رتبه  ميانگين رتبه  ها مولفه  

CF1 7.77 8 

E1 16.82 23  

E2  6.54 1  

E3  14.78 14  

E4  22.19 27  

CF2  2.79 3 E5  15.80 20  

E6  15.05 18  

CF3  4.23 5 
E7  16.10 22  

E8  7.85 5  

E9  7.24 2  

CF4  7.40 7 

E10  14.54 11  

E11  21.72 25  

E12  9.54 8  

E13  8.96 6  

CF5  5.32  6 
E14  9.13 7  

E15  15.97 21  

E16  14.70 12  

CF6  8.52 9 

E17  14.88 16  

E18  7.29 3  

E19  15.01 17  

E20  7.42 4  

E21  21.89 26  

CF7  2.64  2 E22  15.14 19  

E23  14.00 9  

CF8  2.56 1 E24  14.37 10  

E25  14.70 12  

CF9  3.75  4 E26  21.49 24  

E27  14.86 15  

Asymp. Sig. 0.000 Asymp. Sig. 0.000  

 

هاي سنتي ايراني جايگاه اول را  ند مداخله در حمامنگر در فرآي ها، ضرورت ديدگاه كل بندي مؤلفه در خصوص رتبه
انداز روشني باشد از تغيير نگاه متخصصان دانشگاهي و عملياتي در جهت  تواند نويدبخش چشم كسب نموده كه مي

 يها شبكه يها تيظرف از يمند بهره تياهم«ي  دستيابي مؤلفه. هاي تاريخي رويكردي چندبعدي به امر احياي حمام
رغم ميانگين  ـ علي ي دوم به رتبه» يرانيا يها حمام ياجتماع و يخيتار ،يفرهنگ گاهيجا درخصوص يمجاز ياجتماع

در اين ميان . ي مهم ديگري است كه درخصوص جدول باال بايد به آن اشاره كرد نكته –شوندگان  سني باالي پيمايش
در ميان » هاي تاريخي ناپذير بر حمام جبران ي فرسودگي و آثار مخرب احتمالي پديده  افزايش حساسيت«ي  مؤلفه

                                                 
1. Mean Rank 
2. Ranking 
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اين . قرار گرفته است 23ي  لحاظ اهميت داشته باشد، ولي با اين وجود در رتبهتوانست جايگاه باالتري به مسئوالن مي
هاي  سازي حمام سمت نگاه فرآيندي و بلندمدت به امر باززندهتغيير ديدگاه مسئوالن به«ي  نكته در خصوص مؤلفه

  .نيز صادق است كه آخرين رتبه را كسب كرده است» نيايرا

هاي ايراني، به  سازي حمام هاي بنيادين موثر بر باززنده هاي عامل بندي هر يك از مولفه نتايج رتبه 6در ادامه، جدول
1گروهي صورت درون

ي ها نيز همگ دهد كه ضريب معناداري اين آزمون نمايش مي) هاي عامل مربوطه با ساير مولفه( 
 .اند ها به لحاظ آماري تأييد شده رو، تحليلشده و از اين 0.05كمتر از 

 

  هاي سنتي ايراني سازي حمام هاي هريك از عوامل بنيادين مؤثر بر باززنده بندي مولفه رتبه: 6جدول

 رتبه .Asymp. Sig رتبه ميانگين ها مولفه هاي بنيادين  عامل

CF1 

E1 2.76 

0.000 

3 
E2  1.26 1 
E3  2.44 2 
E4  3.53 4 

CF2  

E5  1.58 
0.011 

2 
E6  1.42 1 

CF3  

E7  2.72 
0.000 

3 
E8  1.70 2 
E9  1.58 1 

CF4  

E10  2.62 

0.000 

3 
E11  3.63 4 
E12  1.93 2 
E13  1.82 1 

CF5  

E14  1.45 
0.000 

1 
E15  2.40 3 
E16  2.15 2 

CF6  

E17  3.33 

0.000 

3 
E18  1.87 1 
E19  3.35 4 
E20  1.87 1 
E21  4.58 5 

CF7  

E22  1.58 
0.004 

2 
E23  1.42 1 

CF8  

E24  1.52 
0.388 

2 
E25  1.48 1 

CF9  

E26  1.80 
0.000 

2 
E27  1.20 1 

 

 يها حمام يساز باززنده امر به بلندمدت و يندآيفر نگاه سمتبه مسئوالن دگاهيد رييتغ«هاي عامل اول،  در بين مؤلفه
ي دوم از آن مديريت يكپارچه شهري  رتبه. تر نيز به اهميت آن اشاره شد ي اول را كسب كرده كه پيش رتبه» يرانيا

هاي اخير به تناوب ـ هم از سوي مسئوالن و هم از سوي متخصصان ـ ضرورت آن يادآوري شده  باشد كه در دهه مي
ي احياي  بودن قوانين و ضوابط در زمينهالزام اجرايي«هاي مرتبط با رفع خألهاي قانوني،  درخصوص مؤلفه. است
كند كه تدوين قوانين و  ي باالتري را كسب كرده است كه اين ضرورت را يادآوري مي ميانگين رتبه» هاي سنتي حمام

هاي عامل تأكيد بر اصل  در بين مؤلفه. اي دربر نخواهد داشت مقررات بدون درنظر گرفتن مالحظات اجرايي نتيجه
هاي  هاي شبكه گيري از پتانسيل نيز ذكر شد، بهره 5هاي جدول  نفع، همانگونه كه در تحليل هاي ذي اركت گروهمش

                                                 
1. Within group 
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ي دوم  رتبهآموزش و آگاهي بخشي عمومي از طريق نهادسازي به. اجتماعي در جايگاه نخست قرار گرفته است
ي قابل  نكته. انجامد نفوذ به عدم همكاري مي ينفع و ذ هاي ذي يافته، چرا كه عدم آگاهي و آموزش نديدن گروهدست

هاي عامل معاصرسازي، ضمن اهميت استفاده از تجارب موفق و ناموفق ملي و فراملي، اين  بندي مؤلفه تأمل در رتبه
در . بوده كه بايستي از تقليد ناآگاهانه پرهيز كرده و به تغييرات احتمالي سبك زندگي ساكنان در آينده توجه نمود

سازي شده با سبك زندگي ساكنان، بيشترين اهميت در  هاي باززنده د عامل حفظ هماهنگي و پيوستگي حماممور
ي عامل استانداردها و اصول مرمتي،  در زمينه. خصوص برقراري اصل تنوع و يكپارچگي درنظر گرفته شده است

ترين رتبه را دارند كه از توجه متخصصان به بخشي باال ي استحكام پذير در كنار مؤلفه ي مرتبط با طراحي انعطاف مؤلفه
زايي در ارتباط با عامل ايجاد امنيت اجتماعي  ي اشتغال مؤلفه. حفظ هويت بنا درعين مالحظات كالبدي حكايت دارد

در مورد . ي اول را دارد كه گوياي اهميت توجه به امنيت اقتصادي ساكنان در راستاي ايجاد امنيت اجتماعي است رتبه
هاي  اي اختصاص دارد كه در پي نگاه فرصت محورانه به حمام ي اول به مؤلفه ي صنعت گردشگري، رتبه توسعه عامل

در . ها فراهم شود ي صنعت گردشگري با محوريت حمام ي توسعه ي تغيير ديدگاه، زمينه واسطه ايراني است تا به
ي نخست را دارد كه  گذاران رتبه نمودن سرمايه ي توجيه گذاري، مؤلفه نهايت، درخصوص عامل منابع مالي و سرمايه

  .گذاري ناآگاهانه و غيرمستمر است ي توجه متخصصان به مخاطرات سرمايه دهندهنشان

  

  بندي بحث و جمع

هاي تاريخي ايراني  سازي حمام بندي عوامل كليدي تأثيرگذار بر باززنده اين مقاله با محوريت شناسايي و رتبه
ي طراحي و اجراي مداخالت   ترين عواملي كه بايستي در مرحله ي نخست به چيستي مهم رجهريزي شد تا در د طرح

ي دوم ديدگاه خبرگان امر را در مورد اهميت نسبي  هاي ايراني پاسخ دهد و در درجه سازي حمام معطوف به باززنده
با   اي، مصاحبه عات كتابخانهي فهرست اين عوامل كه از طريق مطال براي اين منظور پس از تهيه. ها دريابد آن

نامه نظر خبرگان  دست آمده، با استفاده از ابزار پرسشمتخصصان، و مطالعه موردي حمام محتشم كاشان به
  .ها در قالب جداولي ارائه گرديد ها مورد پرسش قرار گرفت كه نتايج تحليل آن بندي آن درخصوص رتبه

توان اظهار نمود كه خبرگان پيمايش شده در مورد عوامل  بندي مي ععنوان جمدر خصوص دستاوردهاي اين مقاله، به
هاي  ها ـ هم در سطح عمومي از طريق نهادسازي و استفاده از ظرفيت ها و نگرش هاي مرتبط با تغيير ديدگاه و مؤلفه

وجه به ابعاد اند؛ ت بخشي به مسئوالن ـ وزن نسبتاً بااليي را قائل بوده هاي اجتماعي و هم درخصوص آگاهي شبكه
تأمل ديگر در مورد ي قابل هاي ايراني نكته ي صنعت گردشگري با محوريت حمام ويژه توسعهاقتصادي و به

دهد كه خبرگان مورد پيمايش،  دست آمده نشان ميبندي كلي به هاي متخصصان بوده است؛ عالوه بر اين، رتبه ديدگاه
... آورد و فني نظير خألهاي قانوني، امنيت اجتماعي، معماري بومسازي را بيشتر در ابعاد غير هاي باززنده چالش

رود  ها كه بر اساس منابع علمي انتظار مي اند تا نكات مربوط به استانداردها و اصول مرمتي؛ برخي از مؤلفه ديده مي
سازي به  باززندههاي ايراني داشته باشند، نظير حساسيت سپردن مداخالت  سازي حمام تأثير قابل توجهي بر باززنده

درخصوص پيشنهاد تحقيقات . اند هاي متخصص و مجرب، چندان وزني در ديدگاه كلي خبرگان نداشته افراد و گروه
هاي  شناسي ريشه هاي ايراني، آسيب توان به مواردي نظير مطالعه و بررسي پيشينه، فرهنگ و آداب حمام آينده، مي
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  .اشاره نمود... هاي ايراني و   سازي حمام هاي باززنده كاميابي و يا ناكامي برنامه

هاي ايراني ـ كه تاكنون مغفول و ناشناخته مانده ـ با استفاده از  اين تحقيق كوشيده است تا از طريق پرداختن به حمام
نامه، گامي در  ي داخلي در قالب مصاحبه و پرسش گيري از نظرات متخصصان برجسته منابع علمي معتبر و بهره

  . ك به احياي اين ميراث گرانقدر و ارزشمند تاريخي برداردراستاي كم
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