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Adaptation and Reuse of Industrial Heritage as a 
Continuation of Urban Identity; Tabriz Salambur Factory and 
Igualada Leather Factory Spain

[1] The production of industrial heritage and the heritage in industrial production-working 
order as model for heritage practices [2] The craft of conservation: Enhancing New
Zealand’s industrial heritage through adaptive reuse [3] The Nizhny Tagil charter for the
industrial heritage [4] Unloved industrial heritage as a motor for urban regeneration [5]
The new technology era requirements and sustainable approach to industrial heritage
renewal [6] Adaptive reuse for new social and municipal functions as an acceptable
approach for conservation of industrial heritage architecture in the czech republic [7] 
Strategic assessment of building adaptive reuse opportunities in Hong Kong [8] Positive
conservation of an old olive oil factory in Ayvalik (Turkey)-adaptive reuse and experience
design [9] Ranking of adaptive reuse strategies for abandoned industrial heritage in
vulnerable contexts: A multiple criteria decision aiding approach [10] Adaptive reuse and
sustainability of commercial buildings [11] A multi-criteria decision analysis for the case of 
Arezzo [12] The adaptive reuse of industrial heritage, an approach based on energy recycle 
[13] Adaptive reuse strategies for heritage buildings: A holistic approach [14] Adaptive 
reuse of industrial building in Toronto, Ontario: Evaluating criteria for determining building 
selection [15] City physical identity assessment indicators [16] Contemporary Architectural 
Heritage and Industrial Identity in Historic Districts [17] International approaches to new
constructions in historic context (study of theories and international agreements) [18]
Industrial heritage rebuilding [19] Comprehensive management of industrial heritage sites 
as a basis for sustainable regeneration [20] Industrial heritage: The past in the future of the 
city [21] Heritage, memory and the politics of identity: New perspectives on the cultural
landscape (heritage, culture and identity) [22] Architectural pattern recognition of first 
pahlavi’s industrial factories in Tabriz [23] Protecting industrial heritage with an
adaptability and reuse approach; Case study [24] museupelligualada.cat [25] gooood.cn 

It’s vital to recognize the industrial heritage as a part of the urban design process and the 
conservation of architectural heritage. This is not just about indicative factories, but include 
all the structures and elements that somehow relate to industrial activities. A place is a part of 
a culture that, over time has given certain meanings to that space. It is undeniable that, in the 
overall structure of the city, the conservation of industrial heritage is one of the most important 
aspects of preserving the cultural identity of that city, which can enhance the cultural identity of 
the community. Adaptive reuse is the most common and sustainable strategy for preserving and 
developing the industrial heritage, providing the platform for conservation of urban identity 
and enhancing a sense of place. This study investigates related documents and theories to the 
use of logical reasoning strategy and content analysis and analyze Tabriz Salambur Factory and 
Igualada Factory in Spain as case studies in comparative method. The findings of this study 
show that reusing of Igualada not only protecting the industrial value of construction but also 
keeping its heritage. Something that not accrued for Salambur factory as a result of not paying 
attention to inherit value of construction and adapt proper usage. Moreover, it causes fading 
out the role of this construction in the way of continuous urban heritage.
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  چکيده

 از حفاظت و شهری طراحی فرآیند از بخشی مثابه به صنعتی میراث بازشناسی
 یهاکارخانه به تنها موضوع شود. اینمی ضروری تلقی میراث معماری آثار

 یهاتیفعال با نحوی به که عناصری و هاسازه تمام بلکه ،شودینم محدود شاخص
 فرهنگی از جزیی واقع در مکان یک. شودشامل می هستند را ارتباط در صنعتی
 موضوع است. این بخشیده فضا آن به را خاصی معانی زمان مرور به که، است

 زا یکی صنعتی میراث شهر، حفاظت ساختار کلی در که است انکارغيرقابل
 تواندیمکه  شودیم آن شهر محسوب فرهنگی هویت حفظ هایجنبه نیمهمتر

پذیری و استفاده مجدد تطبیقی انطباق شود. جامعه هویت فرهنگی سبب ارتقای
ترین و پایدارترین راهبرد موثر برای حفاظت و توسعه توامان میراث معماری شایع

حفظ هویت شهری و افزایش حس تعلق به مکان  یبرارا صنعتی است که بستر 
گیری از راهبرد های مرتبط با بهرهکند. در مطالعه حاضر، اسناد و نظریهفراهم می

استدالل منطقی و تحلیل محتوا مورد بازخوانی و واکاوی و در ادامه کارخانه 
ی مورد مطالعه تطبیقصورت در اسپانیا به ی تبریز و کارخانه ایگواالداساالمبورساز 

ه دهد کهای حاصل از این مطالعه نشان مییافته. گیرندبررسی و تحلیل قرار می
ی ایگواالدا در اسپانیا ضمن حفظ ساز چرم کارخانهاستفاده مجدد تطبیقی از 

ی صنعتی بنا منجر به تداوم هویت شهری نیز شده است. اتفاقی که برای هاارزش
 ی ذاتی اثر و انطباقهاارزشیز به واسطه عدم توجه به کارخانه ساالمبورسازی تبر

شدن نقش این بنا در راستای کاربری مناسب به این بنا رخ نداده و باعث کمرنگ
  تداوم هویت شهری شده است.

میراث صنعتی، تغییر کاربری تطبیقی، هویت شهری، کارخانه ساالمبورسازی،  ها:کلیدواژه
  ی ایگواالداساز چرمکارخانه 
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  مقدمه
 نتیجه در که است مدرکی صنعتی میراث تاگیل، نیژنی منشور طبق
 برای و انگیزه است آمده وجود به طوالنی تاریخی یهاتیفعال

ثاری آ چنین جهانی یهاارزش پایه بر بیشتر صنعتی میراث حفاظت
 میراث صنعتی یهامجموعه اهمیت درک حاضر عصر است. در

ر د الگرکویس .است افزایش حال در تدریجاً  تاریخی آثار عنوانبه
 ظرن از نوزدهم قرن از باقیمانده آثار تنهانهباره معتقد است که این

 یهاساختمان بلکه ،هستند ارزش دارای نگهداری ضرورت و تاریخی
بستر اجتماعی  و اندکرده حفظ را خود کاربری همچنان که صنعتی

	.[1]دارند اند، نیز ارزش بسیاریکه در آن واقع شده
 ولط در و هستند خود گذشته تاریخ بیانگر صنعتی یهاساختمان

 میراث معماری حفظ بنابراین. اندکرده پیدا معنا مردم برای زمان

 ردمم میان رابطه با عمیقی پیوند چراکه است، ضروری امری صنعتی
 عادی مردم زندگی وهیش همچون صنعتی دارد. میراث تاریخ و

 جامعه اجتماعی و هویتی یهاارزش از مهمی بخش درواقع
 جامعه تباهی باعث صنعتی یهاساختمان . زوالشودیم محسوب
 و ادهد کاربری تغییر آثار این اگر آنکه حال. شد خواهد نیز پیرامونی
. [2]است شده حفظ جامعه هویت از بخشی درواقع شوند حفظ

 هک آنجا از صنعتی کند که میراثمنشور نیژنی تاگیل عنوان می
 مهمی درک همچنین و است عادی زنان و مردان نهیشیپ از بخشی

. درواقع با [3]است اجتماعی ارزشی دهد دارایمی شکل را هویت از
بری تنها از طریق تغییر کار لئوسحفظ میراث صنعتی که بنا به نظر 

ی اهمولفهعنوان یکی از است، هویت شهر به ریپذامکانتطبیقی 
. [4]ی اجتماعی حفاظت میراث فرهنگی حفظ خواهد شدهاارزش

که با مقایسه دو شهر صنعتی که بخش  در نظر دارد مطالعه حاضر
مهمی از هویت خود را از صنعت اصلی شهر دارند، مزایای تغییر 

از منظر تداوم هویت  را صنعتی میراث از مجدد استفاده ری وکارب
  .دهد قرار بررسی مورد شهری

 یر یذپانطباقی مرتبط با هاونیکنوانسو  اسناد واکاوی و بازخوانی
  تداوم هویت شهری بر تاکید با صنعتی میراث مجدد استفاده و

 یراثم حفظ المللیبین تهیکمجهانی ( سازمان تنها اعتبار تاسیس
 یصنعت میراث از حفاظت و تفسیر مطالعه، ) برایTICCIHصنعتی؛ 

 گردهمایی دهیا ۱۹۷۳ سال در که کسی شود. اعطا کاسنز نیل به باید
 در کنفرانسی برگزاری برای را دنیا سراسر از آماتور و یاحرفه فعاالن
 امگ بدین ترتیب نخستین. کرد ارایه انگلستان جورج آیرنبریج موزه
تا  .دش زمینه حفاظت میراث صنعتی توسط بریتانیا برداشته در بلند

به امروز اسناد مرتبط با حفاظت میراث صنعتی شامل منشور نیژنی 
نامه تایپه برای میراث )، توصیه۲۰۱۱)، اصول دوبلین (۲۰۰۳تاگیل (

) ۲۰۱۴نامه ایکوموس و میراث صنعتی () و تفاهم۲۰۱۲صنعتی آسیا (
ی صنعتی راهکاری هاساختمانناد تغییر کاربری . در این اساست

برای حفاظت میراث صنعتی بیان شده و تاکید شده است که بر 
ود. توجه ش حفظ الگوی اصلی فعالیت کارخانه در تغییر کاربری آن
های ملموس و در تغییر کاربری میراث صنعتی بایستی به ارزش

 ف از استفادهناملموس آنها و شخصیت و هویت آنها توجه شود. هد
 فردبودن آن، جنبهمجدد از میراث صنعتی باید حفاظت از منحصربه

های آن باشد که هر کدام در تعامل و سازگاری با اجتماعی و ارزش
های حوزه تغییر از میان اسناد و کنوانسیون .[5]کارکرد جدید هستند

 نامههیتوصکاربری و استفاده مجدد چهار سند نیوزلند، بیانیه والتا، 
تایپه برای میراث صنعتی آسیا و بازبینی منشور بورا به بحث هویت 

) بر اهمیت حفاظت ۲۰۱۰. در منشور نیوزیلند (اندداشتهمیراث اشاره 
 عنوان شاهدی بر گذشته و نقطهفرهنگی به ارزش باهایی از مکان

شده و عنوان شده است که  تاکیدپیوند آن با زمان حال و آینده 
تغییر، به عدم  صورت در حفظ و بنا اصلی مکان کاربریاالحتی

فرهنگی بنا توجه شود.  و تاریخی ارزش با کاربری جدید مغایرت
تغییر  ثروم) بر ضرورت مدیریت ۲۰۱۱همچنین در بیانیه والتا (

های ی ضروری برای تداوم حیات شهرها و محوطهالفهومعنوان به
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ارتقای کیفیت حیات  نظورمبهعنوان موجودیتی زنده، تاریخی به
های فرهنگی تاکید ساکنین و کیفیت محیطی در عین حفظ ارزش

تایپه برای میراث صنعتی آسیا  نامههیتوص ۲۰۱۲در سال  شده است.
استفاده مجدد از میراث صنعتی با عملکردهای جدید را عاملی در 

. در بازبینی منشور بورا داندیمجهت حفظ هویت مناطق و کشورها 
یت فرهنگی اهم باهای ) بر تداوم حیات مکان۲۰۱۳کوموس (ای
پیوند جوامع  عنوان شاهدی بر تاریخ و هویت گذشته و نقطهبه

 با ایدب معاصر با جوامع پیشین تاکید و عنوان شده است که انطباق
 راههم مکان فرهنگی و هویت کالبدی ارزش حفظ با و تغییر حداقل

  ).۱باشد (شکل 

ط با مرتبی هاونیوکنوانسی سیر تحول اسناد بندجمعبا بررسی و 
ی هامکانمجدد، مشخص شد که حفاظت از  استفاده و یر یپذانطباق

عنوان شاهدی بر حفظ هویت گذشته شهر تلقی باارزش تاریخی به
ی و استفاده مجدد از میراث بر ر یپذانطباقبر نقش  تاکید شده و

ی متاخر مورد توجه هاونیکنوانستداوم هویت شهری در اسناد و 
بیشتری بوده است. این موضوع به مثابه شاهدی بر ضرورت این 

 دهدیمنشان  هاونیکنوانسبررسی اسناد و  مطالعه تلقی شده است.
فاده به است توانیمبر تداوم هویت شهری  رگذاریتاثی هامولفهکه از 

، ی فرهنگی، تشخص مکانیهامکانمجدد از میراث و تداوم حیات 
ارزش عملکردی، ارزش اجتماعی، ارزش فرهنگی، ارزش کالبدی، 

  ارزش تاریخی و حس تعلق به مکان اشاره کرد.
  

  
ی تداوم هویت شهری (منبع: نویسندگان مبتنی بر بازخوان بر تاکید با صنعتی میراث مجدد استفاده و یر یپذانطباقی مرتبط با هاونیکنوانسو  اسنادسیر تحول  )۱شکل 
  اسناد)

  
 استفاده و یر یپذانطباقی مرتبط با هاهینظرواکاوی  و بازخوانی
  تداوم هویت شهری بر تاکید با میراث صنعتی، مجدد

  

با آغاز دوران پساصنعت و به سبب تغییراتی که در تیپولوژی 
و  کاربری تدریج بناهای صنعتی قدیمیمعماری صنعتی رخ داد، به

 های آتیعملکرد موثر خود را از دست دادند. آنها دیگر برای استفاده
. براساس [6]موثر و مفید نبودند و درنتیجه این بناها متروک شدند

در این شرایط دو گزینه (یکی تخریب و دیگری تداوم  النگستوننظر 
مجدد بناهای  . امروزه استفاده[7]رو استگونه بناها) پیش حیات این
و  شودعنوان بخشی ضروری از حفاظت مدرن شناخته میتاریخی به

شهری  توسعه الزمههای مرمت مدرن این اقدام با توجه به نظریه
مزایای تغییر کاربری به  دالپائوسطبق گفته  .[8]شودمحسوب می

باعث ، بلکه شودینمحفاظت و نگهداری از بنای میراثی محدود 
های آن طور کلی تداوم ارزشحفاظت از اهمیت تاریخی آن و به

ها و شود و همچنین منجر به تطابق و سازگاری آن با گزینهمی
تواند از نظر اقتصادی نیز به صرفه شود که میراهکارهای جدید می

نیز مزایای تغییر کاربری بناهای میراثی را فراتر از  بولن. [9]باشد
ر که تغیی کندیم. وی بیان داندیمیک ساختمان  ی بررگذار یتاث

ز رو نی کاربری بر محیط پیرامون بنا هم تاثیرگذار است و از این
از همه آنکه شخصیت و هویت آن محله  مهمترسودمند خواهد بود. 

  .[10]کندیمرا حفظ 
 

 صنعتی یهاتیسا از مجدد استفاده با رابطه در اصلی چالش

 جوامع از بسیاری . در[11]هویت اصلی آنها استتاریخی، حفاظت از 
 آن ساکنان هویت از حیاتی بخش صنعتی بناهای و هاکارخانه
. درواقع از [12]کنندیم عمل محلی مهم نشانه عنوانبه و هستند

عنوان تابعی برای تداوم عمر هویت شهری عملکرد جدید این بناها به
. برای استفاده مجدد از میراث صنعتی معیار و [13]شودیماستفاده 

 های ملموس و ناملموسکه بایستی به ارزش شودیمضابطه تعیین 
 مزایای جمله . از[5]آنها و همچنین شخصیت و هویت آنها توجه شود

ی هاارزشحفظ  به توانیمتطبیقی میراث صنعتی  کاربری تغییر
کرد  اقتصادی اشاره و اجتماعی محیطی،زیست جنبهبنا در سه 

  .)٢(شکل 
 

  
میراث صنعتی (ترسیم: نویسندگان  مزایای تغییر کاربری تطبیقی )٢شکل 

  )[14]ویلسنبراساس مطالعه 
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   ۱۳۹۹ بهار، ۱، شماره ۱۰دوره                                                                                                                                                                             پژوهشی نقش جهان -فصلنامه علمی

 یهاارزش اجتماعی شامل حفظ معتقد است که مزایای ویلسن
 آن که یادوره در. است نظر مورد ساختمان تاریخی و فرهنگی
 ارتباط ایجاد در معینی نقش است بوده کاربری دارای ساختمان
است. درواقع این  داشته خود همسایگان و کاربران میان

 "حس ایجاد و ناحیه یک به بخشیشخصیت قابلیت هاساختمان
ی هامولفهعنوان یکی از هویت به. [14]هستند دارا را مکان"
 تیعامل حفظ تشخص شهرها بااهمکننده ارزش اجتماعی و تبیین
 ندیدر فرآ یشهر  تیبودن مفهوم هو. سهل و ممتنعشودیم یتلق

 ما قرار یرو شیرا پ دهیچیو پ یچندبعد یادهیپدشناخت و ادارک، 
از  یار یبس تواندیم یشهر  تیهو گاهیتوجه به جا. [15]دهدیم

 .را به ارمغان آورد یو مشارکت مردم کندمشکالت شهرها را مرتفع 
 نقطه اتصال عنوانبهملت  و هر قوم فرهنگی میراث بین این در

 نکاریا غیرقابل نقش بینش گذشتگان و فرهنگ و گذشته به مردم
 بخشی هویتهاارزش بر تاکید و توجه لزوم. [16]هویت شهر دارد در

 نآ یساز بازندهو  حفاظت ضرورت و شهری بافت در صنعتی میراث
 یهاشاخه و عملیاتی مطالعاتی حوزه در که است دهه چهار حدود در

 ورود شناسیو باستان شهرسازی معماری، مرمت، چون مختلفی
 انسانیت تاریخ در عطفی نقطه صنعتی یهاتیسا. [17]است یافته
 موجب هم که دارند را روزهایی خاطرات آنها. ندیآیم حساب به

 گیزند به امید از نمادی البته و اندبوده رنجش مایه هم و پیشرفت
 معماری آنها طریق از را هر کشور فناوری توسعه آنها. هستند بهتر
 و اجتماعی یهاارزش صنعتی بناهای این بر عالوه. دهندیم نشان

 جایگاه در صنعتی . میراث[18]دهندیم نمایش را خود زمان فرهنگی
 هویت، و تاریخ از احساسی نمود و مردم زندگی از بخشی ثبت

 واندتیم که ابدییم اجتماعی و فرهنگی لحاظ به را باالتری اهمیت
 یا صنعتی جامعه یک کمپانی خاص، یک صنعت، یک از ناشی
 امعهج یک برای تواندیم صنعتی میراث باشد. ویژه مهارتی و تجارت
جود و به مکان یک برای را یاشدهشناخته نماد یا و کند ایجاد هویت
بناهای میراثی از جمله بناهای معتقد است که  ایفکو. [18]بیاورد

ی اهماندهیباقعطفی برای آن هستند که بتوانند  نقطهصنعتی 
جدید و طی زمان ادغام کنند. این ساختارها  گذشته را در زمینه

ماد ی و ارتقای اعتبخشتیهومنبعی چندبعدی برای ثبات اقتصادی، 
 مکان که یک کندیمبیان  لوئیس .[19]تمامی افراد جامعه هستند

 مانز  مرور به ناخواسته، یا خواسته که است فرهنگی از جزیی درواقع
فظ شهر ح کلی ساختار است. در بخشیده فضا آن به را خاصی معانی
بخش  دهدهنلیتشک تجدید وعنوان میراثی غیرقابلبه صنعتی میراث
 حفظ یهاجنبه نیمهمتر از ی از شالوده اصلی شهر، یکیاعمده
 میراث نگهداشتن با. [20]شودیم محسوب شهر یک فرهنگی هویت
و  ودشیم برقرار آینده و حاضر نسل میان ماندگار ارتباطی صنعتی،

 یخیتار یهاگذشته و مکان یهابه نسل یبخشتیموجبات هو
  .دشویفراهم م

 گونهداستان که تاریخی با تنهانه شهری نشانه میراث صنعتی، این
 نگاه زا. است ارتباط در نیز هاانسان خاطرات با بلکه دارد پیوند است
 بنابراین. [21]است مهمتر نیز تاریخ از حتی دوم پیوند ،والن و مور

 آن هب نسبت که ذهنیتی باید مکان یک ذاتی یهایژگیو حفظ برای
 به را حال که ییهایژگیو و ماهیت شود و است حفظ داشته وجود
حفاظت میراث صنعتی . [20]شوند داشته نگه دهندیم پیوند گذشته

که مردم حس کنند این  دشویمزمانی به بهترین صورت انجام 
. آن دسته از بناهای کندیمرا تعریف  آنهامیراث بخشی از هویت 

خشی ب تاریخی، سابقه بر عالوه که گنجندیمصنعتی در این مقوله 
 ازمندی، نهدف نیبه ا دنیبخشتحققباشند. از خاطره مردم شهر 

هویت شهری  ١در جدول ست. ا شهرها تیشناخت عوامل موثر بر هو
ی مرتبط بر نقش تغییر هامولفهبررسی و  پردازانهینظراز دیدگاه 

  کاربری میراث صنعتی بر تداوم هویت شهری ارایه شده است.
در باب مزایای  پردازانهینظری نظرات مختلف بندوجمعبررسی 
ه میراث صنعتی و تاثیری ک مجدد تطبیقی استفاده و یر یپذانطباق

ی اهمولفهکه بیشترین  دهدیمبر تداوم هویت شهری دارند، نشان 
ی اجتماعی، هامولفههویتی مورد تاکید از دیدگاه آنها شامل 

 شهری، تمایز و تشخص نشانهفرهنگی، تاریخی، کالبدی، اقتصادی، 
در  .استمکانی، حس تعلق به مکان و تجربیات و خاطرات انسانی 

واکاوی  چارچوب مفهومی مطالعه مبتنی بر بازخوانی و ٣شکل 
جدد م استفاده و یر یپذانطباقو منشورهای مرتبط با  اسناد ها،نظریه
ی بندعجمتداوم هویت شهری و  بر تاکید با میراث صنعتی تطبیقی
های شود. در ادامه، نمونهی مورد تاکید از دید آنها ارایه میهامولفه

کننده چارچوب نظری مورد مورد مطالعه براساس معیارهای تبیین
  .رندیگیمبررسی قرار 

ی هاهکارخانی و استفاده مجدد تطبیقی ر یپذانطباقارزیابی اقدامات 
تنی در اسپانیا مبی ایگواالدا ساز چرمساالمبورسازی تبریز و کارخانه 

  ی تداوم هویت شهریهامولفهبر 
های مورد مطالعه شامل کارخانه ساالمبورسازی در این بخش نمونه

سازی ایگواالدا معرفی و مورد ارزیابی قرار تبریز و کارخانه چرم
گیرند. هر دو نمونه انتخابی مطالعه حاضر، جزء اولین می

ی شهر خود هستند که کاربری غالب شهر را به خود هاکارخانه
دهند. دلیل انتخاب این دو نمونه برای مقایسه اختصاص می

تطبیقی، عالوه بر یکسانی نوع عملکرد، شباهت در خصوصیات 
 بودن و نقش آنهاکالبدی، صنعت اول شهربودن، فاقد کاربری اولیه

رفی اجمالی دو . ابتدا به معاستدر خاطرات و تجربیات مردم شهر 
های تداوم هویت شهری در این کارخانه و سپس به بررسی مولفه

  شود.دو نمونه پرداخته می
  ی تبریزساالمبورساز کارخانه 
ی تبریز نمونه بارز سبک معماری صنعتی است ساالمبورساز کارخانه 

رسمًا افتتاح شد. این کارخانه جزء اولین  ١٣١٠که در سال 
تبریز و به نوعی شناسنامه ورود صنعت  ی صنعتی شهرهاساختمان

خیابان دکتر  تقاطع ی،آزاد بلوارکارخانه در این  .استبه این شهر 
چهار ساختمان مجزا از هم بود  یابتدا دارا قرار گرفته است که قریب
در  زین یساختمان زیتبرشهر ه ب قبر  یهامیس دنیبعدها با رس یول

. کارخانه دشبه ساختمان برق معروف  وبنا  آن یهاساختمانکنار 
 یسال همزمان با جنگ جهان نیدر هماست.  بوده ریدا ۱۳۲۰تا سال 
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در آمد و از  گانگانیبه اشغال ب زیروس به تبر یدوم و ورود قوا
 آن نیز لیاستفاده و ابزار و وسا ینظام یآن در جهت کارها یفضا
چنان  گانهیب یاشغال قوا جهیمحل در نت نی. اده شدبر  غمایبه 
بعد از اتمام جنگ نتوانست در شکل کارخانه  گریکه د دید یبیآس

ی هوایی موجود از سایت هاعکسبا بررسی . [22]دهد اتیادامه ح
دلیل اجرای پروژه ی زیادی از آن بههابخشکارخانه مشخص شد که 

مساحت ای که از به گونهبهشت تخریب شده است. هشت
  ).٤است (شکل  ماندهی باقمترمربع ٢٥٦٠تنها ، عمترمربهزار ۳۸

  
ع تداوم هویت شهری (منبع: نویسندگان براساس مناب بر تاکید با میراث صنعتی، مجدد تطبیقی استفاده و یر یپذانطباقی مرتبط با هاهینظرواکاوی  و بازخوانی) ۱جدول 
  شده)مطالعه
  مولفه مورد تاکید  تداوم هویت شهری بر تاکید با میراث صنعتی، مجدد تطبیقی استفاده و یر یپذانطباقمزایای   سال  پردازنظریه
  پردازان خارجینظریه

  ی بر محیط پیرامون بنا؛ حفظ شخصیت و هویت محلهرگذار یتاث  ۲۰۰۷  بولن
مجدد  استفاده و یر یپذانطباق
 میراث صنعتی سبب حفظ تطبیقی

  هویت شهری

  ۲۰۱۰  ویلسن
میراثی؛ نقش  ساختمان تاریخی و فرهنگی یهاارزش اجتماعی تغییر کاربری شامل حفظ مزایای

 یک هب بخشیشخصیت همسایگان؛ دارابودن قابلیت و کاربران میان ارتباط میراث صنعتی در ایجاد
  مکان حس ایجاد و ناحیه

اجتماعی؛ فرهنگی؛ تاریخی؛ تشخص 
تعلق به مکان؛ مکانی؛ حس 

  تجربیات انسانی

  ۲۰۱۱  لوئیس
 بخش دهندهلیتشک تجدید وعنوان میراثی غیرقابلبه صنعتی شهر حفظ میراث کلی ساختار در

 محسوب شهر یک فرهنگی هویت حفظ یهاجنبه نیمهمتر از ی از شالوده اصلی شهر، یکیاعمده
  .شودیم

مجدد  استفاده و یر یپذانطباق
صنعتی سبب حفظ میراث  تطبیقی

  هویت شهری

  ۲۰۱۲  دوئت
 هویت؛ اهمیت و تاریخ از احساسی نمود و مردم زندگی از بخشی ثبت جایگاه در صنعتی میراث
  مکان یک برای یاشدهشناخته نماد صنعتی اجتماعی؛ میراث و فرهنگی

فرهنگی؛ اجتماعی؛ نشانه شهری؛ 
  تجربیات و خاطرات انسانی

  اقتصادی؛ حس تعلق به مکان  ی و ارتقای اعتماد تمامی افراد جامعهبخشتیهومنبعی چندبعدی برای ثبات اقتصادی،   ۲۰۱۶  ایفکو

  عنوان تابعی برای تداوم عمر هویت شهریعملکرد جدید این بناها به  ۲۰۱۶	گونچهو  میسیرلیسوی
مجدد  استفاده و یر یپذانطباق
میراث صنعتی سبب حفظ  تطبیقی

  هویت شهری

  ۲۰۱۶  والنو  مور
 اطراتخ با بلکه دارد پیوند است گونهداستان که تاریخی با تنهانه شهری نشانه میراث صنعتی، این

  است. ارتباط در نیز هاانسان
  تاریخی؛ خاطرات انسانی

  ۲۰۱۹  و همکاران دالپائوس
تطابق و سازگاری ؛ سبب شودیمهای آن باعث حفاظت از اهمیت تاریخی بنای میراثی و تداوم ارزش

  شود.ها و راهکارهای جدید و داشتن صرفه اقتصادی میبنا با گزینه
  تاریخی؛ اقتصادی

  پردازان داخلینظریه

  ۲۰۱۳  تیمورتاش
 عمل محلی نشانه عنوانبه و هستند آن ساکنان هویت از حیاتی بخش صنعتی بناهای و هاکارخانه

  .کنندیم
  نشانه محلی

  ۲۰۱۷  حناچی
ای از خاطرات ؛ نشانهدهندیمفرهنگی زمان خود را نمایش  و اجتماعی یهاارزش صنعتی بناهای

  انسانی هستند.
و فرهنگی؛ خاطرات  ارزش اجتماعی

  انسانی
  تشخص مکانی؛ ارزش اجتماعی  است. عامل حفظ تشخص شهرهاکننده ارزش اجتماعی و ی تبیینهامولفهیکی از هویت   ۲۰۱۷  اکبری

  

  
  ها و اسناد مرتبط)نمودار چارچوب نظری مطالعه (ترسیم: نویسندگان براساس بازخوانی و واکاوی نظریه )۳شکل 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبهرامجردی  نژادیفدائ هیسمو رنجکش  حانهیر ۶۰

   ۱۳۹۹ بهار، ۱، شماره ۱۰دوره                                                                                                                                                                             پژوهشی نقش جهان -فصلنامه علمی

    
	[23]بهشتی پروژه هشتسازها و ساختشده توسط ی باقیمانده ساالمبورسازی تبریز، احاطههاساختمانمجموعه  )۴شکل 

	

تنها یک بنای باارزش از لحاظ معماری و ی نهساالمبورساز کارخانه 
 دهندهنشانقدمت تاریخی برای شهر تبریز است، بلکه نماد هویت و 

آید. با بررسی چهار مولفه صنعت اصلی این شهر نیز به شمار می
گذاری و نقش این شده در باب هویت شهری به تاثیر استخراج
تداوم هویت شهری تبریز به واسطه این میراث  دربارهکارخانه 

شود. این کارخانه یادآور خاطرات مردمانی است که پرداخته می
بخش . به طوری که کردندیمچندان دور در این فضا کار زمانی نه
عنوان بهو  است از اشتغال مردم را به خود اختصاص داده یاعمده
معاصر شهر  خیارت حافظهدر  تبریزمردم  یاز خاطرات جمع یبخش
های اخیر به واسطه هر چند که در سال دارد. یاژهیو گاهیجا
توجهی به آن و فاقدعملکردبودن مولفه حس تعلق به مکان نزد بی

مردم شهر تبریز نسبت به این بنا کمرنگ شده است. به عالوه، 
 هایر تبریز و داشتن ارزشی این بنا در محور صنعتی شهر یقرارگ

ی دو مولفه دیگر از تداوم هویت شناختییبایزخاص معمارانه و 
را  بودنشهری یعنی تشخص و تمیز مکانی و نشانه شاخص شهری

. هر چند که ضرورت دارد به این بنا به مثابه یک نشانه دکنیمتایید 
  شهری توجه بیشتری شود.

رخانه برای تاریخچه و هویت رو با توجه به اهمیت این کا از این
صنعت شهر تبریز، مقیاس و موقعیت مناسب آن در مرکز شهر و 

 بودن وارد شده است،یی که به این مجموعه به دلیل متروکههابیآس
ضمن  تواندیماستفاده مجدد و اعطای کاربری مناسب به آن 

حفاظت از مجموعه، موجب ارتقای سطح فرهنگی و اقتصادی بافت 
اطراف و بازگراندن حیات مجدد به آن نیز شود و در نهایت کارخانه 

هر بخش برای شی هویتانشانهساالمبورسازی از فضایی متروکه به 
  .[23]تبدیل شود

  ی ایگواالداساز چرمکارخانه ساالمبورسازی و 
با مردم و هویت شهر عجین  ایگواالدااغی تاریخ صنعت چرم و دب

ی این منطقه شاید از نظر ارزش میراث هاساختمان شده است.
ی نداشته باشند، اما از لحاظ حافظه تاریخی اژهیومعماری اهمیت 

در زمان ناامیدی ناشی از بحران اهمیت زیادی برای شهر دارند. 
تا توان  شتدا محرکی یهاپروژهنیاز به  ایگواالدااقتصادی، شهر 

 یهاپروژهاین دسته از  ءبالقوه شهر را بهبود بخشد. موزه چرم جز 
 واقع شدهآنوییا در شهرستان ایگواالدا موزه چرم  شهری بوده است.

است و وجود قدرتمند این صنعت را در گذشته شهر در تولید چرم 
افتتاح شده و در حال حاضر  ۱۹۵۴این موزه در سال  .دهدیمنشان 
انتخاب کاربری موزه  ست.ا در اسپانیا یساز چرمموزه دباغی و  تنها

چرم برای این دو کارخانه که هویت شهر به این صنعت وابسته 
ی اعطای کاربری مجدد به بنا محسوب هانمونهاست، از بهترین 

سزایی در سرزندگی بافت شهری و نمایش هویت شود و تاثیر بهمی
کاربری مجدد در راستای کاربری  و پیشینه شهر داشته است. اعطای

اصلی بنا، باعث حفظ و تقویت تجربیات و خاطرات مردم ایگواالدا 
و تقویت حس تعلق به مکان شده است. دو عاملی که از عوامل 
تاثیرگذار در تداوم هویت شهری هستند. شاید هر کاربری دیگری به 

ای بر تا این حد در سرزندگی و جذب گردشگر  توانستینمجز موزه 
  .[24]این منطقه صنعتی موفق عمل کند

نیز به این موزه  ابالیآدوبردباغی  یهاساختمانتازگی مجموعه به
و تغییر کاربری آن  ١٩١٣متعلق به سال . این بنا اضافه شده است

انجام شده است. چارچوب این پروژه یک اقدام  ٢٠١٥در سال 
. تاسی میراثی شهر هاییدارادنبال تقویت استراتژیک شهری و به

این پروژه اولین گام مداخله با هدف ایجاد فضایی برای انتشار 
 ٢١تاریخچه صنعت دباغی چرم این منطقه در فضای مدرن قرن 

ی شهر صنعتی ایگواالدا شاید این کارخانه هاکارخانهدر میان است. 
 نیذارتررگیتاثطور قطع جزء نباشد، اما به آنهادباغی چرم از بزرگترین 

 .استی این منطقه بر افزایش اهمیت و هویت این شهر هاکارخانه
ی هایرکاربر ییتغ نیترموفقاز  توانیمتغییر کاربری این بنا را 

ی با وسعت و اکارخانهی صنعتی به شمار آورد. تبدیل هامجموعه
ی به فضایی که اکنون مرکز تعیین کیفیت چرم اروپا امنطقهشهرت 

یت موفق شکیبترین مکان ایگواالدا شاخصاست و تبدیل آن به 
  .[25]دهداین پروژه تغییر کاربری را نشان می

  دهد.را نشان می گواالدایموزه چرم ا یهامجموعه ساختمان ۵شکل 
بررسی چهار مولفه تدوام هویت شهری به واسطه اقدامات 

االدا ی ایگوساز چرمی و استفاده مجدد تطبیقی کارخانه ر یپذانطباق
که انتخاب کاربری موزه و مرکز اسناد چرم  دهدیمدر اسپانیا نشان 
ی ایگواالدا در تقویت مولفه ساز چرمی هاکارخانهبرای مجموعه 

کردن بنا در خاطرات و تجربیات انسانی، تمایزبخشیدن و شاخص
ی، تبدیل دباغی آدوبریابال از دباغی امحلهاز مقیاس  بزرگترمقیاسی 
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ی شهری و افزایش حس تعلق به مکان در مردم انشانهمحلی به 
  موفق بوده است.

  

  
ی موزه چرم ایگواالدا؛ سمت راست شکل دباغی هاساختمانمجموعه  )۵شکل 
	دهد.و سمت چپ کال گرنوتز و کال بویر را نشان می البالیآدوبر

  

  یر یگجهینت
 ولط در و هستند خود گذشته تاریخ بیانگر صنعتی یهاساختمان

 یصنعت بناهای حفظ بنابراین. اندکرده پیدا معنا مردم برای زمان
یخ تار و مردم میان رابطه با عمیقی پیوند چراکه است، ضروری امری

شهر و در مجموع هویت شهری دارد. با تطبیق چهار مولفه 
های مختلف و نظریه هاونیکنوانسشده از اسناد، استخراج

یراث م مجدد تطبیقی استفاده و یر یپذانطباقپیرامون  پردازانهینظر
که شامل تمایز و تشخص تداوم هویت شهری  بر تاکید با صنعتی،

مکانی، نشانه شاخص شهری، حس تعلق به مکان و تجربیات و 
های ساالمبورسازی خاطرات انسانی است، بررسی تطبیقی کارخانه

ی ایگواالدا نشان داد که میراث صنعتی توان بالقوه ساز چرمتبریز و 
تاثیرگذاری بر تداوم هویت شهری دارد، به شرطی که با اعطای 

ل در صورت بالفعکاربری مناسب به آنها بتوان این توان بالقوه را به
ی ایگواالدا در موقعیتی مشابه با کارخانه ساز چرمآورد. کارخانه 

ست، با این تفاوت که با اعطای کاربری موزه ساالمبورسازی تبریز ا
دیتی عنوان موجوو مرکز اسناد چرم اسپانیا به این بنا، این کارخانه به

. دهدیمزنده به تاثیرگذاری بر بافت شهری و هویت شهری ادامه 
ی تبریز یادآور بخش مهمی از تاریخ و خاطرات ساالمبورساز کارخانه 

ی این کارخانه روی محور ر یگقرار مردم این شهر است. موقعیت 
تنهایی از دوران درخشان صنعت آن به ماندنیباقصنعتی شهر و 

 شاخص نشانهچرم تبریز باعث شده است که از آن به مثابه یک 
دلیل نداشتن کاربری مناسب با هویت شهری یاد شود. با این حال به

کان حس تعلق به مو  تدریج دو مولفه تمایز و تشخص مکانیبنا، به
اند. حفاظت از میراث صنعتی درواقع حفاظت از در آن کمرنگ شده

هویت شهرها است. امید است که این مهم با توجه بیشتر مسئوالن 
	ی ملی محقق شود.هاییداراو مردم بر این 
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