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   A B S T R A C T 
 

 

Aims: Residential use prevents effective communication between the monument and the 

audience, therefore the new type of use that is assigned to them during the restoration 

process is significant. The main purpose of this article is to analyze the adaptive reuse of 

the Tehran valuable houses by Tehran Beautification Organization and Municipality of 

Tehran based on the place-based contemporization model. 

Materials & Methods: The qualitative research method is adopted based on the 

"synchronic discourse analysis". By examining the place-based contemporization 

approach, the participation of all stakeholders and influential people is inevitably 
divergent. Considering different groups in nine case studies of changing the use of 

historic houses in Tehran, the quality of the neighborhood is analyzed with the approach 

of the article. The process of changing the use of historic houses was also explained 

based on this model. 

Findings: In all cases, developmental discourse, including local restoration, quality 

enhancement and development stimulus has a higher score than all other discourses. 

The discourse of unconscious reproduction involves the use of place and interactions 
and experiences after developmental discourse is important. 

Conclusion: In the highperformance architecture theory, contemporization and reuse of 

the valuable houses in Tehran with the approach of the article can make these houses a 

better place and link them to the neighborhood. The conclusion highlighs the successful 

record of the Tehran Beautification Organization and the Municipality of Tehran in 

contemporization of the Tehran valuable houses; as well as benefits and drawbacks.
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 1400تابستان ، 2، شماره 11دوره                                                                                                                                            پژوهشی نقش جهان  -فصلنامه علمی 

  مبنا   مکان  معاصرسازی:  محله  با  دوباره  پیوند

 تهران باارزش های خانه تغییرکاربری و
 

 
 2*، فرح حبیب 1عارفه ایرانی شاد

 

گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، واحد تهران غرب،  -1

 .دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران

 

و   -2 هنر  دانشکده  شهرسازی،  و  گروه  علوم  واحد  معماری، 

 تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران.

 )مسئول مکاتبات( 

 

 چکیده 

  بنا   مخاطبان  و  تاریخی  بنای  موثر  ارتباط  از  مانع  مسکونی،  کاربری  اهداف:

  تاریخی،   بنای  احیای  روند  جریان  در  که  جدیدی  کاربری  نوع  گردد،  می

هدف اصلی مقاله   اهمیت است.شود، دارای    می  داده  تخصیص  آن ها  به

در تغییر تهران    یشهردار  و  شهر تهران  یباسازیسازمان زتحلیل اقدامات  

کاربری خانه های ارزشمند تهران براساس مدل معاصرسازی مکان مبنا  

 می باشد.  

ر تحلیل گفتمان همزمان  پژوهـش کیفـی مبتنی ب روش  ابزار و روش ها:

 آینـده   از  معاصرسازی مکان مبنا، حفاظتبررسی رویکرد    می باشد. بـا

 در  بـا  و  کـرده  پیچیـده  را  موضوع  درک  گذشـته  حفاظـت  بـا  همتـراز

  و   ذینفع  افـراد  تمـام  مکان سازی، مشـارکت دادن  هـدف  گرفتـن  نظـر

درنظر گرفتن   .گردد مـی مواجـه  واگرایی گفتمـان، با  ناچـار به  نفوذ ذی

گروه های مختلف در نه نمونه موردی تغییر کاربری خانه های تاریخی  

پرداخته می شود. فرآیند   با رویکرد مقاله  کیفیت محله  به تحلیل  تهران 

 تغییر کاربری خانه های تاریخی نیز براساس این مدل تبیین شد.. 

  افزایش   ی،موضع  مرمت  در همه نمونه ها گفتمان توسعه ای شاملیافته ها:  

است.   توسعه  محرک  و  کیفیت باالتری  نمره  دارای  ها  گفتمان  همه   از 

 تجارب   و  تعامالت  و  مکان  از  استفاده  گفتمان بازتولید ناخودآگاه شامل

  بعد از گفتمان توسعه ای دارای اهمیت می باشد. 

تغییر کاربری خانه های تاریخی با رویکرد مقاله می تواند    نتیجه گیری:

ها را به مکانی بهتر تبدیل کند و به محله پیوند دهد، موضوعی  این خانه  

نظریه   اساس  بر  تجلیکه  اساس  سرآمد،  مقیاس    معماری  در  پایداری 

 معماری و شهرسازی است.

کلیدی: پایداری،    کلمات  معاصر،  سازمان  سرآمد  یمعمار میراث   ،

 زیباسازی شهر تهران، شهرداری تهران 

 

  مقدمه
  مانده   جای  به  قدیم  دوران  از  مختلفی  بناهای   محالت تهران  در

در   دست   از  را  خود   اصلی  کارکردهای  که  است  اند.    داده 

  و سازهای   ساخت   توسعه  و  نشینی  شهر  سریع  رشد  جریان

ارزش   به  توجهی  بی  دلیل  به  آثار  این  از  بسیاری  شهری،  جدید

 معرض نابودی  در  و  شده  تخریب  فرهنگی  های  و میراث  ها

  خود   حیات  به  همچنان  آن ها  از  معدودی  تنها  اند،گرفته    قرار

  نحوه   پایدار،  شهر  ویژگی های  مهمترین  از  یکی  .داده اند  ادامه

]   می  آن  تاریخی  بناهای  با  برخورد   های   خانه.  [ 3–1باشد 

های  همچون  تاریخی،   هویت  که  هستند  ارزشمندی  نگین 

 منحصراً  کاربری  که  ازآنجا. اند  داده  شکل  را  شهر  پایداربافت 

  عمومی   مخاطبان  و  تاریخی  بنای  موثر  ارتباط  از  مانع  مسکونی،

  خانه   پایدار  احیای  در  مهم  معیارهای  از  یکی   گردد،  می   بنا

 روند  جریان  در  که  است   جدیدی  کاربری  نوع  تاریخی،  های

 .  شود می داده تخصیص آن ها به تاریخی، بنای احیای

معماری با نگاهی تحلیلی به نظریات معاصرسازی مانند نظریه  

باارزش   کننده بافت های  الگوهای تحلیل  یا سایر  سرآمد و 

[ می توان به اهمیت تعامل معماری  11-4فرهنگی و تاریخی ] 

  شهری   بیگانگی   با  تهران  فعلی  ساکنینبا زمینه دست یافت.  

 تاریخی  ای  حافظه  عنوان  به  قدیمی  های  خانه  هستند،  مواجه

 و  خاطر  تعلق  حس  و  برده  بین  از   را  بیگانگی  این  تواند  می

  در   و  کرده  زنده  آنها  در  را  شهری  فضای  به  وابستگی  احساس

  کیفیت  ارتقاء   با  را  شهر  تاریخ  پشتوانه  و  اعتبار  میزان  حال  عین

 در  اقدامــات   هرگونــه   .کند  بیشتر  تاریخی  بافت   بصری

  و   جهت معاصرسازی  در  اســت   الزم  محالت تاریخی  بافت 

  بافت حفظ   اجتماعی  حیات  که  طوری  به  باشد  مکان سازی

خانه های باارزش محالت   تغییر کاربری  راستا  این  در.  گردد

  باارزش محله   عناصر  ارجاع  به  نیاز  تداوم  جهت   تاریخی در

  بافت  در  ساکن   افراد  ذهنیت   در  قابلیت تصویرسازی   که  دارد؛

  باعث  و  حفظ  را  بافت   هویت   بتواند  تا.  باشــددارا    را  تاریخی

 .  گردد  بافت  در  معاصرســازی بخشــی و حیات

خانه ایرانی سرشار از مفاهیم عمیق و تجلی فرهنگ اسالمی  

 [ است  ایرانی  های 17-12و  ارزش  تجلی  آنکه  بر  [، عالوه 
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 [ [. معماری و  20-18هندسی و ریاضی محسوب می شود. 

سرشار ایران  بومی  و    شهرسازی  فنی  عمیق  های  آموزه  از 

[ مفهوم معاصرسازی  23-21است. ] طراحی همساز با اقلیم  

دارد.   نظر  در  را  دستاوردها  این  مکان  تمامی  معاصرسازی 

  شهری   جمعی  خاطره  حفظ  معنی  به   تاریخی  فضاهای  مبنای

  قابل   بخش  تاریخی  های  خانه.  است   تهران  تاریخی  قدمت   با

  کنار   در  که  شوند  می  محسوب  شهری   فضاهای  از  توجهی

  حس "  ارتقای   و  ایجاد  به  توانند  می  جمعی  خاطره  نکرد  زنده

  عنوان   به  "مکان  حس"  و  "اجتماعی  انسجام"  ،"مکانی  تعلق

 جمعی  خاطره  محیطی  و  اجتماعی  روانشناختی،  کارکردهای

 طریق  از  جمعی  خاطره  ایجاد  دنبال  به  کند،  کمک  شهروندان

 محیطی،  زیست  اجتماعی،   اقتصادی،  ابعاد  کارکردها  این

 تهران  ابعاد  در  شهر  یک  فرهنگی  و  مدیریتی  فضایی،  -کالبدی

  .شد خواهد بیشتر

محالت تاریخی جهت زندگی در دوره جدید و رفع نیازهای  

هستند.   خود  در  تغییراتی  پذیرش  به  ناچار  خود  ساکنان 

همچنین این محالت دارای ارزش هایی موثر بر کیفیت محیط  

تاکنون  برای   شود.  می  متاثر  آن  تغییرات  از  و  بوده  ساکنان 

کیفیت   کننده  نفعان درک  ذی  ترین  اصلی  عنوان  به  ساکنان 

محیط در تعیین ارزش های یک محله تاریخی شرکت نداشته  

و  تنها متخصصان بر پایه اسناد و نظرهای جهانی، ارزش های  

ه  محالت تاریخی را باتوجه به رویکردهای موجود تعیین کرد

و براساس آن، معیارهایی جهت تغییر در محله ها ارایه داده  

[. بنابراین مقاله حاضر در جهت تغییر رویکرد به بافت  24اند ] 

سازی   مکان  عناصر  گرفتن  درنظر  و  محالت  تاریخی  های 

رویکرد معاصرسازی مکان مبنا را در نظر گرفته است. هدف 

کاربری خانه های تغییر  تحلیل  پژوهش  این  تاریخی    اصلی 

صورت گرفته در تهران براساس دیدگاه معاصرسازی مکان  

ایجاد پیوند دوباره شهر با    در  سعی  نوشتار  مبنا می باشد. این

  در   های مکان سازی  محالت تاریخی و در نظرگرفتن مولفه

معاصرسازی و تغییر کاربری خانه های باارزش را دارد. در 

از روش تحلیل گفتمان    این راستا، با رویکرد کیفی و با استفاده

همزمان به یافتن پاسخ سوال اصلی مقاله براساس مدل نظری  

باارزش   های  خانه  کاربری  تغییر  مبنا  مکان  معاصرسازی 

محالت تاریخی تهران چه تاثیری بر این محالت داشته است؟ 

تجربه   براساس  فرعی  سوال  به  پاسخ  پی  در  و  پردازد  می 

تغ در  تهران  شهر  زیباسازی  های  سازمان  خانه  کاربری  ییر 

این   شدن  بهتر  برای  را  هایی  توصیه  چه  تاریخی،  باارزش 

فرآیند با هدف تحقق رویکرد معاصرسازی مکان مبنا در آینده  

 می توان پیشنهاد داد؟ نیز می باشد.

به همین منظور ابتدا به بررسی موضوع ارزش های محالت  

  خانه   بریتاریخی پرداخته می شود، در ادامه اهمیت تغییرکار

بررسی    تاریخی  محالت  باارزش   های مورد  تهران  شهر  در 

قرار می گیرد. و در نهایت به بررسی مولفه های معاصرسازی  

مکان مبنا  و تاثیرگذاری آن بر تغییر کاربری خانه های قدیمی  

 می پردازد.  

ارزش های محله تاریخی بسیار قابل توجه اند. مفهوم محله،  

مخ ابعاد  از  تواند  ذهنی، می  شناسی،  روان  اجتماعی،  تلف 

ابعاد   از  هریک  شود.  تعریف  سیاسی  و  معماری  ادراکی، 

مختلف، تعریف خاص خود را از محله ارائه می دهند. برای  

به معنی محله مسکونی و دارای    مثال، براساس ادبیات جهانی،

هویت مشخص یا به محدوده ای اطالق می شود که عالوه  

رای فرصت های شغلی متفاوت است.  بر بزرگی در اندازه، دا

لینچ، محله را منطقه وسیعی می داند که به دلیل برخورداری  

از برخی خصوصیات مشترک و خاص قابل شناسایی است،  

به گونه ای که فرد به طور ذهنی ورود به آن را حس می کند 

نظر  25]  از  چه  ارتباطات  محله،  در  که  است  ذکر  قابل    .]

جتماعی و اقتصادی حایز اهمیت بوده  کالبدی و چه از نظر ا

و باید مورد شناخت قرار گیرند. در کل باید محله را به عنوان  

ارتباطی، مردم و   بناها، گذرهای  آن،  که اجزای  یک ترکیب 

کالبدی،   ارتباطاطی  با  و  بوده  محله  اقتصادی خاص  سیستم 

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ترکیب را به وجود آورده اند، 

گر )محله  درنظر  ما  خاص  موضوع  در  آنچه  همچنین  فت. 

معنای  )در  بودن  تاریخی  ارزشی  بار  اطالق  باعث  تاریخی( 

کلی و عام خود( به مکان و توجه و نگهداری می شود، ارزش  

هایی است که در بدو تشکیل آن و بر اثر گذشت زمان در آن  

عامل   همان  به علت  ها  آن  از  بسیاری  و  شده  ذخیره  مکان 

در حال حاضر شناخته شده اند. بنابراین محله  گذشت زمان، 



 ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعارفه ایرانی شاد و فرح حبیب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 4

 

 1400تابستان ، 2، شماره 11دوره                                                                                                                                            پژوهشی نقش جهان  -فصلنامه علمی 

و  مردم  ارتباطی،  گذرهای  بناها،  از  مرکب  مکانی  تاریخی 

کالبدی، اقتصادی، اجتماعی و   سیستم اقتصادی با ارتباطاتی 

تشکیل  بدو  آن،  از  اجزایی  و  کلیت  در  که  است  فرهنگی 

تمامیت آن و بر اثر کذر زمان، ارزش هایی ذخیره شده و با  

شدن آنها در هر زمانی، بعد تاریخی به خود می گیرد. شناخته  

براساس رویکرد حفاظت و بازآفرینی یکپارچه، محله تاریخی 

دسته  سه  دارای  تاریخی  شهری  بافت  از  مقیاسی  عنوان  به 

»ارزش های تاریخی«، »ارزش های فرهنگی« و »ارزش های  

 [ است.  از  26روز«  تواند حاصل  تاریخی، می  ارزش های   ]

سنجش   فرآیند اثر  بر  که  باشد  تاریخی  شهری  بافت  ایجاد 

و   وحدت  و  طبیعت  با  ارتباط  طراحی،  ایده،  های  کیفیت 

هماهنگی بین آثار در بافت، به آن اطالق می شود. بسیاری از  

و   ها  خواسته  بین  که  تطابقی  نسبت  براساس  تاریخی  آثار 

نیازهای زمینه سازان ایجادشان با نیازهای اصیل انسانی است،  

اند] د ایده  کیفیت  نظر 27ارای  از  آثار  بسیاری  همجنین   .]

و   هندسی  نظر  از  خاصی  های  ویژگی  دارای  طراحی، 

به   مناسبی  به صورت  را  ایده  اند  توانسته  و  بوده  ساختاری 

با طبیعت و وحدت و   ارتباط  کیفیت  دو  کنند.  تبدیل  طرح 

هماهنگی بین آثار نیز از طراحی مناسب منتج می شوند که 

 رعایت، بر ارزش آن می افزایند.  در صورت

به  آن  آثار  و  بافت محله  در  زمان  فرهنگی طی  ارزش های 

ودیعه گذاشته شده و به مثابه کیفیاتی پیوسته، از سیر تاریخی 

ارزش   قالب  در  آثار،  ارزشی  وجهه  این  اند.  شده  منتج  اثر 

هویتی و ارزش خاطرات جمعی و حافظه تاریخی شناسایی  

ی مربوط به رابطه احساسی جامعه نسبت  می شود. ارزش هویت

به اماکن خاص و شامل شاخصه هایی چون قدمت، سنت،  

تداوم، یادبود، احساسی، روحانی، سمبولیک، حماسی و ملی  

گرایانه است. خاطره )آگاهی و حافظه( جمعی را نیز به عنوان  

آگاهی های   که خاطرات و  از خاطرات فردی  ای  مجموعه 

را شامل شده و نوعی اشتراک ذهنی در تمام افراد یک جامعه  

 [ آورد  می  وجود  به  گذشته  با  ارزش  28پیوند  توان  می   ،]

دانست. قابل ذکر است که حفظ آنها نیز در حفظ بسیاری از  

و شخصیت   هویت  تعلق،  احساس  مانند  دیگر  های  ارزش 

این  تداوم  بود.  خواهد  موثر  بسیار   ،... و  گروه  و  جامعه 

از طریق تداوم زندگی آثار مادی و خاطرات به عنوان ارزش،  

 کالبدی )نشانه ها و نمادها( میسر می شود.  

ارزش های روز عنوان کلی مجموعه ای از ارزش های آثار  

است که در اثر قرارگیری آنها در زمان و مکان حال و بالقعل  

شدن فرصت هایی ناشی از آنها در برخورد با نیازهای روز  

این ارزش ها ناشی از نقشی است  جامعه ظهور پیدا می کنند.  

که آثار در گردش اقتصاد، زندگی بهتر و به روز جامعه محیط  

و محاط خود ایفا می کنند. بازی این نقش به آن ها ارزش  

روز خواه داد که عالوه بر ارزش های تاریخی و فرهنگی شان  

این ارزش ها می   باید مورد حمایت و مدیریت قرار گیرد. 

تصادی گرفتن یا ایفاس کارکردی موردنیاز در  تواند با نفش اق

اثر ایجاد شود. بنابراین با توجه به ارزش های موجود در محله  

تاریخی، در جهت ایجاد تغییر، باید به دنبال شناخت و رعایت  

و   )اقتصادی  زندگی  روز  نیازهای  رفع  با  که  بود  شرایطی 

م  عملکردی(، ارزش های شناخته شده آن را حفظ کرده و تداو

 بخشد. 

شهرداری   و  تهران  شهر  زیباسازی  سازمان  موفق  عملکرد 

تغییرکاربری در   تاریخی  محالت  باارزش  های   خانه  تهران 

تهران موضوع بسیار مهم در تحوالت معماری و شهرسازی  

  عدم   و  تاریخی  بناهای  ماندن  شود. متروکهایران محسوب می

  ها آن  بیشتر  هرچه  تخریب   موجب   ها،آن  از  مناسب  استفاده

 در  که  تاریخی  بناهای  امروزه  که  است   این  واقعیت   اما  شودمی

 مورد   گذشته  مانند  توانندنمی  بودند،  استفاده  مورد   خود   زمان

  بناهای   از  تغییراتی  اندک   با   توانمی  .گیرند  قرار  استفاده

  موثر   بسیار  نیز  گردشگر  جذب  در  و  کرد  استفاده  بهینه  تاریخی

  در   بلکه  شوند  نمی  تخریب   بناها   هاکاربری  تغییر   در  است،

  گیرد. با  می  صورت   موجود   تغییرات   بنا  اولیه  کاربری راستای

 یابند،  می  حتمی، نجات  مرگ  از  تاریخی  ابنیه  کاربری  تغییر

  نظر   از  بتواند  که  رسدمی  نظر  به  موفق  کاربری  تغییر  در  مکانی

  آثار   این  به  را  اقتصادی  هایارزش  و  بوده  موفق  نیز  اقتصادی

 فضای  که  است   همین  کاربری  هدف  که  کند  وارد  بناها  و

 منجر   نباید  روند  این   اما  باشد،  داشته   درآمدزایی  امکان   موجود 
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  درست تغییرکاربری با .شود هااصالت  و هاارزش فداشدن به

  غیرمستقیم   و  مستقیم  صورت  به   گردشگر  جذب  با  توان  می

  تخریب  سرعت   بماند  راکد  که  ای  هرجاذبه  .کرد  درآمد  کسب 

  اساس   بر و   درست   کاربری تغییر  یک  اما  یابد می  افزایش  آن

  بنای   یک  شدن  زنده  موجب   تواند  می  حال  زمان  و  جامعه

 .شود  متروک  تاریخی

  شود،   توجه  دوام  و  سازگاری  اصل   دو   به  باید  کاربری  تغییر  در

 نیاز  فضا  و  باشد  همراه  فضا  با  کاربری  سازگاری  ترتیب   این  به

  زمینه  در موجود هایآفت  از .کند تامین را روند این عملکرد

  موارد   برخی در اگر است، غیراصولی  هایکاربری  تغییر احیا،

  و   گرترجلوه  را  کاربری  تغییر  این  آنکه  برای  شود می  مشاهده

  دست  بنا  این  هویت   اصل  در  دهند،  نشان  ترپسند   مردم

  پویا   و  زنده  مردم  حضور  وجود  با  تاریخی  بنای   یک  .برندمی

 کالبدی  که  سینمایی  شهرک   یک  به  صورت  این  غیر  در  و  است 

  اهمیت  حائز  خانه های تاریخی  .شود  می  تبدیل  است   جان  بی

  فرهنگ   و  زندگی مردم  سبک  نشانگر  چراکه   هستند  بسیاری

خانه    نگهداری از  و  حفظ.  هستند  تاریخ  از  خاصی  ی  دوره

 نظر گرفتن  در  با  آنها  برای  جدید  کاربری  ایجاد  های تاریخی و

در    آینده  های  نسل  به  تواند  می  ظرفیتشان  و  اندازه  موقعیت،

 . کند  فراوانی های کمک اند، آمده کجا  از اینکه شناخت 

گفت   توان  می  نهایت    به   توانند  می  تاریخی  های  بافت در 

خانه های قدیمی و  . بدهند پاسخ شهری  مختلف  کارکردهای

ها آن  های  کاربری  تواند  می  حیاط  تغییر  رفع    سمت   به  با 

امروزی  به عنوان فضای شهری دارای    بردارد،  قدم  نیازهای 

  شهر   هر  نیاز  که  به مکان تبدیل شود  جمعی  خاطره  و  هویت 

  شهری   منظر  و  سیما  ارزش  .شود  می  محسوب  شهروندی  و

  ریشه   و  قدمت   آن  به  که  فضاهایی   به  عمومی  مکانهای  در

  و   کافی  دلیل  موضوع  همین  دارد؛  بستگی  دهد،  می  تاریخی

  موضع   این  ارزش .  معاصرسازی مکان مبنا می باشد  برای  الزم

شهر  برای محالت  تاریخی  های    یک   عنوان   به  تهران  خانه 

 . باشد می بسیار قابل اهمیت و ضروری پایتخت 

الگوهای رایج در مرمت شهری  [  17]   مبنا  مکان  معاصرسازی

نوسازی،   بهسازی،  الگوی  بازآفرینی  بازسازیشامل  می    و 

و   حفاظت  تعاملی  الگوی  معاصرسازی  بحث  در  که  باشند 

توسعه مطرح می شود. که گویای آن است که از یک سو الزم  

است از میراث فرهنگی شهرهای تاریخی حفاظت شود، از  

رونق   جهت  الزم  های  زیرساخت  است  الزم  دیگر  سوی 

تابزده موجب  زندگی فعال شهری در آنها فراهم آید. توسعه ش

وارد آمدن آسیب های جبران ناپذیری بر میراث فرهنگی و  

تاریخی می شود، همانگونه که حفاظت موزه ای خود باعث  

بنایی می   تنها  باارزش شهری می شود.  بافت های  تخریب 

تواند در بافت باارزش شهری ساخته شود، که عالوه بر احترام 

گوی نیازهای  بر میراث گذشته و حفظ اصالت بافت، پاسخ  

تاریخی   شهرهای  فرهنگی  میراث  به  بتواند  و  باشد  معاصر 

عملکردهای   به  گویی  پاسخ  نهایت  در  و  بیافزاید.  ایران 

این   شود.  تبدیل  آیندگان  برای  میراثی  نیز  موردانتظار، خود 

بر   مبتنی  اقدام  های  شیوه  بین  تعاملی  کند  می  تالش  الگو 

بازسازی بازآفرینی  بهسازی و نوسازی و  نماید  و   را مطرح 

 [28 .] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 [17]: الگوی معاصرسازی شهری 1نمودار

 

( در پژوهشی  2011)    در نــمــوداری که کلنتونیو ودیکسون

مبتنی بر بازآفرینی شهری و پایداری اجتماعی ارائه می نمایند. 

  40و  50در سیر تکاملی بازآفرینی ازتوسعه  کالبدی دهه های  

میالدی  گذر    60میالدی و سپس دوره رفاه اجتماعی در دهه  

اقتصادی برتوسعه در دهه های   کــرده، تسلط دیدگاه های 

حظه نموده و آنگاه تا مقوله  مشارکت میالدی را مال  80و    70
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اجتماعات محلی که به نوعی از بنیان های پایداری اجتماعی  

گردد می  دهه     ،محسوب  در  را  آن  تجلی  و  رود  می  پیش 

در   میالدی  قرن حاضر  پایدار"آغازین  های  نقطه "مکان  که 

نماید می  لحاظ  اســت،  اجتماعی  پــایــداری  [.  17]   ثقل 

مع تکامل  راستایبنابراین  در  شهری  رویکرد  "اصرسازی 

محلی"،"اجتماعی پــایــدار"و "اجتماعات  های    "مکان 

 معنادار می گردد. 

در  انگلستان  میراث  منتشره  اسناد  مجموعه  از  سند  دو  در 

با عنوان »درک مکان؛ شناخت و سنجش مکان  2010سال م 

مکان؛  »درک  و  عملی«   اقدامات  و  اصول  بررسی  تاریخی: 

مک سنجش  و  و  شناخت  ریزی  برنامه  بستر  در  تاریخی  ان 

توسعه« معرفی می گردند. هدف اصلی از ارائه دو سند نامبرده  

»درک و شناخت ارزش مکان تاریخی« و »اهمیت شناخت و  

سنجش معیارهای »اصالت«، »یکپارچگی« و »ارزش نسبی« و 

منظور   به  تاریخی«  مکان  منزلت  و  »برجستگی  مجموع  در 

توسعه و  تغییرات  باشد.    مدیریت  می  تاریخی«  محیط  در 

ابزاری   تاریخی  »برجستگی« مکان  معیار  شناخت و سنجش 

مهم و عملی برای مدیریت آگاهانه محیط های تاریخی می  

ریزان،  برنامه  به  رساندن  یاری  آن  شناخت  از  هدف  باشد، 

گران و سایر گروه های   توسعه  مردم،  متخصصان حفاظت، 

بافت های تاریخی  دخیل در مدیریت حفاظت و معاصرسازی  

در  را  گذشته  بتوان   آن  بواسطه  که  ای  گونه  به  باشد،  می 

نمود معاصر مطرح  توسعه های  از 30]   تغییرات جدید و   .]

آنجاییکه نواحی شهری روز به روز موقعیت خود را به عنوان 

معاصرسازی  های  برنامه  دهند،  می  دست  از  تولید  مراکز 

قتصادی ارائه می  فرصت های جدیدی را برای فعالیت های ا

در اساس  برهمین  فضاهای    دهند.  معاصرسازی  های  پروژه 

عمومی توجه به مقوله مکان سازی دارای اهمیت می باشد.  

  تمامی   باید  که  است   آن  است  اهمیت   حائز  که  ای  نکته

  گرفته   نظر  در  یکدیگر  کنار  در  معاصرسازی  های  زیربخش

به همین جهت می توان گفت در بحث مرمت شهری    .شود

می بایستی رویکرد معاصرسازی مکان مبنا مورد بررسی قرار  

 گیرد.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 [17شهری ] معاصرسازی رویکرد و سازی مکان : همنشینی2نمودار

 

 توجه  و  زدایی  صنعتی  پی  در   شهرها  شهری  مرمت   حوزه  در

 به   تولیدی  اقتصاد  از  دگرگونی  و  سو   یک  از  زیست   محیط  به

  و   فرهنگی  و اجتماعی  تغییرات شاهد دیگر سوی از خدماتی

 قرن  در.  باشند  می  شهری  بازآفرینی  رویکرد  جایگاه  تغییر

 تعادل  چون  مفاهیمی  بروز  شهری  فضاهای  مرمت   در  حاضر

  تجدید   موجود،  زمینه  و  بستر  توجه  توسعه،  و  حفاظت   میان

  است  شاخص  مستقل  هویت   و  شخصیت   حفظ  شهری،  نسل

  و   طرف  یک  از  شهری  معاصرسازی  رویکرد  جهت   همین  به

  با  .است   اهمیت   دارای  دیگر  طرف  از  شهری  مکان  بازتولید

  معاصرسازی   رویکرد  بررسی  مورد  های  دیدگاه  به  استناد

  توسعه   عوامل»  ،«ای  زمینه  عوامل»  اصلی  بعد  پنج  در  مبنا-مکان

 تعامالت»  ،«اجتماعی  فرآیندهای»  ،«نگری  آینده  عوامل »  ،«ای

 این   به.  باشند  می  تعریف  و  طرح  قابل  «روزمره  تجارب  و

  ها   شامل ارزش  معیار  4شامل   ای  زمینه  عوامل  بعد  که  ترتیب 

  شرایط   اصالت،   حاکم،  پارادایم  و   سنت   فرهنگی،   های   شیوه   و

شامل    4  شامل  ای  توسعه   عوامل  بعد  حاکم؛  سیاسی  معیار 

  توسعه؛  محرک  کیفیت، افزایش موضعی، مرمت  نسل، تجدید

  پایدار،   تعادل شامل  معیار  3  شامل  نگری  آینده  عوامل  بعد
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  اجتماعی   فرآیندهای  بعد  مستقل؛  هویت   شهر،  آینده  به  توجه

  مشارکت  مکان،  مدیریت   مکان،  شامل طراحی  معیار   3  شامل 

 3  شامل  روزمره  تجارب  و  تعامالت   بعد  فرهنگی؛  و  اجتماعی

 تجارب  و  تعامالت  مکان،  از  استفاده  محلی،  دانششامل    معیار

 .باشد می روزمره؛

 

 

 

نتیجه  در  مبنا  مکان  معاصرسازی  متغیرهای  مرحله  این  در 

بررسی متون و نظریات و اسناد مطرح شده در حوزه رویکرد  

مکان  بازتولید  رویکرد  و  سو  یک  از  شهری  معاصرسازی 

شهری از سوی دیگر می باشد و طبق جدول زیر بیان شده  

 اند.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [ 17]  معاصرسازی مکان مبناچگونگی پیدایش رویکرد : 3ودارنم
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 : ابعاد، مولفه ها و معیارهای عوامل زمینه ای و توسعه ای در معاصرسازی مکان مبنا 1جدول

 منابع پشتیبان  معیارها مؤلفه ها بعد اصلی 

و   ای  عوامل زمینه 
 تاریخی 

 

های  شیوه  و  ها  ارزش 
 فرهنگی 

محیط   طول  در  مکان  های  ارزش زمان، 
 ا یفرهنگ متخصص محور  های فرهنگی،  

اعتماد به تصم   ت یریمد  مانیمردم محور، 
 یشهر

(، یادنامه 2000(، بیانیه مکزیکوسیتی )1994(، سند نارا )1993منشور فاس )
( )2005وین  اینتبائو  پیشنهاد   ،)2006( ایکوموس  منشور  میراث2008(،   ،) 

 ( 2010انگلستان)
Arefi,2014;Markussen, 

2011,Marchart,1998; 
Dobbins,2009;Fischer,1995 

 سنت و پارادایم حاکم
تاریخی، میراث مکان و حفاظت    خچهیتار

مکانی،   ایجاد هویت  و   ی هایژگیوشهری 
 یعملکرد ی وخیتار

 ، تری فارل، رنزو پیانو و تانگه زکنلئوناردوبنه ولو، کوین لینچ، 
(،  1996(، بیانیه سان آنتونیو )1994(، سند نارا )1993ند )منشور ایکوموس نیوزل
( بورا  نهایی  )1999منشور  مکزیکوسیتی  بیانیه  کراکف 2000(،  منشور   ،)

(2000( وین  یادنامه   ،)2005( المقدس  بیت  اظهارنامه  پیشنهاد  2006(،   ،)
 ( 2008انگلستان)  (، میراث2006اینتبائو )

Barlow,2000; 

 اصالت 
یکپارچگی، ساختارهای   و  اصالت  معیارهای

 کالبدی و غیرکالبدی شهر 

 اندر، کوین لینچ، ریچارد راجرز الکس  ستوفریکر
(، بیانیه  1999(، منشور نهایی بورا )1996(، بیانیه سان آنتونیو )1994سند نارا )

( )2000مکزیکوسیتی  کراکف  منشور  المقدس  2000(،  بیت  اظهارنامه   ،)
(2006  ،)( ایکوموس  میراث2008منشور  میراث 2008انگلستان)  (،   ،)  

 ( 2010انگلستان)

 شرایط سیاسی حاکم 
، مداخله در طرح ی  مختلف برا   یگروه ها

نفعان،   ذی  میان  ی روهای نقدرت 
 غیرکالبدی

Ulrich,1983; Marchart,1998 
Heidegger 1971,1993 Casey 

1996,1997;DeLanda,2006;Deleuze and 

Guattari,1987;Dovey,2010 

 عوامل توسعه ای 

 تجدید نسل 
 

 به روز نگه داشتن و پاسخ به نیازهای نو،
 ، کاربست فناوری،  نوپردازی

تانگهز کن،  تو   ییبو  لویکام ،  ادسیدوکس  نیکنستانت فارل،  و  تری  راب کریر،   ،
 ریچارد راجرز 

( بورا  نهایی  )(1999منشور  کومپوستال  سانتیناگودو  اعالمیه  بیانیه 1999،   ،)
(، پیشنهاد  2005(، یادنامه وین )2000(، منشور کراکف )2000مکزیکوسیتی )

 ( 2010انگلستان)  (، میراث2006اینتبائو )

 مرمت موضعی 
ساختارهای  تخریب  و  دفعی  تغییرات 

 رات یی تغتاریخی ، تعمیر و مرمت موضعی،  
 از منظر کنشگران 

 لوئیس مامفورد، تری فارل 
 ( 2006(، پیشنهاد اینتبائو )2005(، یادنامه وین )1999منشور نهایی بورا )

 مکان  تی فیکحس رضایت کنشگران ،   افزایش کیفیت 
 راب کریر، رنزو پیانو، ریچارد راجرز 

 ( 2010انگلستان)  (، میراث2005(، یادنامه وین )2002بیانیه بوداپست )

 محرک توسعه  یها  یکاربر ، یمنابع مال محرک توسعه 

 ( 2010انگلستان)  ، میراث( 1999م) الرکهام پیتر
Cook,2008;Kitchen,2007; 

Carmona,M and Tiesdell, 

S.2007;Hopkins 2001 

 

   معیارهای عوامل آینده نگری، فرآیندهای اجتماعی و بازتولیدناخودآگاه در معاصرسازی مکان مبنا: ابعاد، مولفه ها و 2جدول

 
 منابع پشتیبان  معیارها مؤلفه ها بعد اصلی 

 تعادل پایدار  آینده نگری
و ساخت  انسان  تاریخی،    زمینه  محیط 

دانش  معاصرسازی،  و  پایداری  مالحظات 
 های محلی و جهانی 

ولو،   لئوناردوبنه  مامفورد،  رنزو الکس  ستوفریکرلوئیس  اندر، 
 پیانو،

( بوداپست  )2002بیانیه  المقدس  بیت  اظهارنامه   ،)2006  ،)
 ( 2008انگلستان)  میراث
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 توجه به آینده شهر 
در    میراث میراث  و  مشترک  میراث  آینده، 

 خطر ، فضای شهری و مکان سازی 

 راجرز کوین لینچ، رنزو پیانو، ریچارد 
( کراکف  )2000منشور  وین  یادنامه  میراث 2005(،   ،)  

 ( 2010انگلستان) (، میراث2008انگلستان)

 هویت مستقل 
  مدیریت  در سازمان فضایی مستقل، نوآوری

 شهری، نشانه های منحصربه فرد شهری 

 راب کریر 
( آنتونیو  سان  )1996بیانیه  وین  یادنامه  میراث2005(،   ،)  

 ( 2010انگلستان)

 فرایندهای اجتماعی 

 طراحی مکان 
انگ و  مکان  زهیمحرک  شناخت   مداخله، 
 ی و کانسپت طراح  دهیتوسط طراح، ا 

Arefi,2014;Schneekloth,L. 

And Shibley,R.1995; 

Martin,D.G.2003;PPS 

 مدیریت مکان
امن   تیولؤمس  ، محور  مکان،    تیمکان 

 مکان  ینگهدار

Kitchen,2007; 

Carmona,M and Tiesdell, 

S.2007;Hopkins 2001 

 مشارکت اجتماعی و فرهنگی 
تغ  از  حاصل  رق،  رات ییمنافع    ب یمنافع 

  نفعان ی ذو  نیمتخصص ، مختلفی گروهها
 ، نفوذان یذو 

 کوین لینچ
 ( 1999اعالمیه سانتیناگودو کومپوستال )

Perry-Smith,2006;Meroni 

et,al.2013;Paulus and 

Yang,2000;DiSalvo,2010;Hester,1987;

Madanipour,2014 

Brown,2009 

 بازتولید ناخودآگاه 

 دانش محلی 
  ، مکان  تغشناخت  مکان،    رات یی خاطرات 

 مکان
Lefebvre 1991;Carmona, 

M and Tiesdell,S.2007 

 استفاده از مکان 
اجتماع گروهها  ها ییگردهما  ی خاص, و 

مکان از    رییمکان ، تغ  التیامکانات و تسه
 استفاده کنندگان قیطر

Lefebvre 1991;Carmona, 

M and Tiesdell,S.2007 

 تعامالت و تجارب روزمره 
شمول پذ  یهمه  حضور   یرفتارها  ، یریو 

ی, حرکت روزمره در  رارتکروزانه و    یاجتماع
 فضا

DiSalvo,2010;Marchart, 

1998;Tuan,1974, 

1977,1991;Relph,E,1976;Lefebvre 

1991;Soja 1999,1991 

بند زم   یبا جمع  معاصرسازی  نهیدر  مبنا می    رویکرد  مکان 

از    معاصرسازی مکان مبناکه در    مؤلفه هاییدسته از    توان پنج

، را بیان نمود. این پنج بعد برخوردارند  ی اساس  رینقش و تأث

  آینده   عوامل»  ،«ای  توسعه  عوامل »  ،«ای  زمینه  عوامل»  شامل

  قابل   «بازتولیدناخودآگاه»  ،«اجتماعی  فرآیندهای»  ،«نگری

   .باشند می تعریف و طرح

 

 مواد و روش ها
پژوهـش  ا نوعـی  شناسـی،  روش  منظـر  از  پژوهـش  یـن 

ر تحلیل گفتمان می باشد.  و با این فرض آغاز  کیفـی مبتنی ب

می شود که گفتمان در همه سطوح از گزارش های فردی تا 

گزارش های اجتماعی کالم اهمیتی اساسی دارد. گفتمان همه 

ابعاد یک ارتباط را مدنظر قرار می دهد. یعنی نه تنها محتوای  

آن و هدف آن را    آن، بلکه نویسنده آن، امتداد آن، مخاطبان

قرار می دهد.تحلیل بررسی    ساختار   در  ریشه  گفتمان  مورد 

 کنار   در  شاخص،  یک  عنوان  به  زبان  همه،   این  با  دارد،  زبان

  دیدگاه   دو   قالب   در  شناسی  زبان.  دارد  اهمیت   ها  شاخص  سایر

  چگونگی   و  چرایی  و  جمله  از  بزرگتر  واحدهای  تحلیل

 تحلیل  با  رابطه   در  را  جدیدی  های  عرصه  زبان،  از  استفاده

  عمل   و  گفتمان  رویه  دو  طریق  از  را  مهم  این  و  گشوده  گفتمان

 [. 31]   است  رسانیده انجام به معنا تولید

  تحول   سیر  در  زبان  یک  عنوان  به  به مرمت شهری  پرداختن

  این   در  که  شهری متن  در  زبان  این  بررسی  و  آن  تاریخی

مرمت    زبان  شناخت  به  نیاز  ،  است   نوشتار، خانه های تاریخی

  و   مرمت   های   و شیوه  بنیادی  فرایند  و  جدید  و  قدیم  شهری

تحلیل   ی  بواسطه  متن  تأویل  و  تحویل  نیز  مستمر و  حفاظت 

  آگاهانه   تطبیق  و   تلفیق  منظور  به  .بود  خواهد  گفتمان همزمان 

 دو  این  میان  توازن  و  تعادل  ایجاد  و  قدیم  و  جدید  کالبد  میان

  و   شناخت معاصرسازی مکان مبنا  به  نیاز   شده  فراموش  زبان

  آن   بستر  در  زبان  دو  هر  که  ای  گفتمانی  بافت   درک   همچنین
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های  )    خویش  مخاطب   با  گفتگوی   به گروه  و  عادی  مردم 

رویکرد    بـا  .داشت   نشینند، خواهیم  می(    مشارکت  بررسی 

مبنا، مکان    معاصرسـازی،   اهـداف  مطابـق  معاصرسازی 

  موضوع   درک   گذشـته  حفاظـت   بـا  همتـراز   آینـده  از  حفاظت 

مکان سازی،    هـدف  گرفتـن  نظـر  در  بـا  و  کـرده  پیچیـده  را

دادن  با  ناچـار  به  نفوذ  ذی  و  ذینفع  افـراد  تمـام  مشـارکت 

  افـراد   پـروژه  ذینفعـان  .گردد  مـی  مواجـه  واگرایی گفتمـان،

  بر   اسـت   ممکن  که  هایـی هسـتند  سـازمان  یـا   هـا  وگـروه

 از  ادراکشـان  یا  بپذیرنـد،  آن تأثیـر  از  بگذارند،  تأثیـر  پروژه

 از .  بپذیـرد  تأثیـر  پـروژه  یا خروجـی  فعالیت   تصمیـم،  یک

تـوان  شـهری   ذینفعان   های   سـازمان  دولت،  مـردم،  به  می 

  نهاد   مـردم  های  سـازمان  خصوصـی،  سـازمان هـای  عمومی،

  [.  معاصرسازی مکان مبنا 32کرد ]   اشـاره  شـورای شـهر  یا   و

  گیـری   تصمیـم  و   ریـزی  در برنامه   مختلفی  هـای  گـروه  بـا

  تضـاد   و   درگیـری   ایـن  و  اسـت،  تاریخـی مواجـه   بافتهای   در

 همزمـان   گفتمـان  تحلیـل  و   تجزیـه  با کمـک   تـوان  مـی  را

 کرد.  درک 

تحلیـل گفتمـان همزمـان در جاهایـی کـه واگرایی در ارزش  

لی بـه  البرنامـه هـا وجـود دارد از منظـر تئـوری اسـتدهـا و  

عنوان یک ابزار کارآمد مـی تواند در نظر گرفتـه شـود، ولـی  

برای تحقـق پذیری آن در سیسـتم هـای انسـانی کـه ماهیـت  

پیچیده و فـرا منطقـی دارد بایـد بـه تحلیل اشـکال مختلـف  

ـ   برنامـه  و  گیـری  مشـارکت در تصمیم   نیـز   فرآیندهـا  زیری

متفاوت  .    شـود  پرداخته لحاظ ساختاری  به  امروزه، جوامع 

در جامعـه هـای متشـکل از زیرگـروه هـای مختلـف  هستند.  

این  از  کـدام  هـر  دارند،  پویایـی  روابـط  یکدیگـر  بـا  کـه 

  زیرگروههـا تـا حـد زیـادی بـا اسـتفاده از ارتباطـات، شـیوه 

ش تجلیـات خـود  و  زمینـه  ها  به وسـیله  و  اند  گرفته  ـکل 

هسـتند ارتبـاط  در  هـم  بـا  ای  ویـژه  بررسـی   .ارزشـی 

مختلـف   اشـکال  شـهری،  حاکمیـت  مختلـف  اشـکال 

برنامـه ریزی فرآیندهـا و   مشـارکت در تصمیـم گیـری، و 

خطـرات   آنهـا،  بـا  همـراه  تعارضـات  بررسـی  همچنیـن 

-33]  صر را آشـکار میسازدمناقشـه گفتمانی در جامعـه معا

از   [.34 توسـعه شـهری  میـراث و  از  نماینـدگان حفاظـت 

اهداف  و  میکننـد  اسـتفاده  مختلف  ابزارهای  و  مفاهیـم 

های اجرایـی آنهـا بـا   متنوعـی را دنبـال مـی کننـد و شـیوه

میشـو  هدایـت  مختلفـی  پیچیدگی  د.  ارزشهـای  تحلیل 

مسـائل سـاختاری گروه های انسـانی بـه طـور عـام و گـروه  

به طور    معاصرسازی مکان مبناهـای ذی نفـع و ذی نفـوذ در  

و   هـا  سیسـتم  بـا  مرتبـط  مسـائل  واکاوی  نیازمند  خـاص 

این   بـه  نیل  بـرای  کـه  باشـد،  مـی  انسـانی  های  سـامانه 

ه  مقصـود خانه  کاربری  تغییر  رویکرد  در  با  تاریخی  ای 

معاصرسازی مکان مبنا با در نظر گرفتن گروه های مختلف  

ذی نفع و ذی نفوذ شامل کسبه محل، ساکنان محل، رهگذران، 

در   ها  موردی  نمونه  بررسی  با  گذاران  سرمایه  گردشگران، 

محالت تاریخی تهران به تحلیل کیفیت محالت تاریخی بعداز  

با رویکرد معاصرسازی مکان  تغییر کابری خانه های تاریخی  

 مبنا پرداخته می شود.  

  هر کـدام   که  اسـت   این  بـر  فـرض  گفتمـان،  تحلیـل  روش  در

  گره   شـناختی خاصی  معرفت   های  سیسـتم  به  ها  گفتمان  از

بـه  معرفت   های  سیسـتم.  اند  خورده   وسـیله   شـناختی 

ارزش  و  اهـداف  مفاهیـم،   خـود   اساسـی  هـای   همچنیـن 

 . وندشـ  می تعریف

 مفاهیـم؛ زیرسـاخت مفهومـی در درون هـر گفتمـان اسـت 

مفروضـات   .اهداف؛ برای بیان اهداف آینده به کار می رود .

اساسـی؛ خطـوط مشـترکی هسـتند کـه مفاهیـم، اهـداف و  

ارزش هـا را به هـم متصل می کنند و آن هـا عبـارت هـای  

خانه های  به عنـوان مثال:    ]همان[.  کلیـدی هر گفتمان هسـتند

ارزش حفظ شـدن را دارند زیرا گواهی از گذشـته   تاریخی

و   .هسـتند اساسـی  مفروضـات  نهایـی  توجیـه  هـا؛  ارزش 

بـه   اصالـت.  مثـال  عنـوان  بـه  هسـتند.  مفاهیـم  انتخاب 

عبارت دیگـر، آن هـا بـه بافـت هـای موجـود ارزش ویـژه  

اهـداف به  ای مـی دهنـد. مفروضـات ا ساسـی، مفاهیـم و 

می    طـور ضمنـی و یـا صریـح توسـط ارزش هـا سـنجیده

گفتمـان هـای اصلـی و شـاخص در   خالصهه طـور  شوند. ب

تغییر کاربری خانه های قدیمی با رویکرد معاصرسازی  مقولـه  
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:  در چنـد گـروه زیـر معرفـی کـرد  تـوان  مـی  را  مکان مبنا

، چهارم و پنجم به ترتیب عوامل زمینه  گفتمان اول، دوم، سوم

فرآیندهای  نگری،  آینده  ای،  توسعه  عوامل  تاریخی،  و  ای 

اجتماعی و بازتولید ناخودآگاه است. به منظور انجام پژوهش 

از   یک  هر  های  ارزش  و  مفروضات  اهداف،  مفاهیم،  ابتدا 

در   مطالعه  مورد  های  گفتمان  گردید.  مشخص  ها  گفتمان 

 ست. آورده شده ا 2جدول

 

با  3جدول   قدیمی  های  خانه  کاربری  تغییر  های  گفتمان   :

 رویکرد معاصرسازی مکان مبنا  

 

 ارزش ها اهداف مفاهیم  گفتمان

عوامل  
ای   زمینه 

 و تاریخی

و   ارزش 
 اصالت 

همزیگری   رابطه 
تاریخی -بافت 
 فرهنگی با شهر

 ارزش ها و شیوه 

فرهنگی،   های 
پارادایم  و  سنت 
اصالت،  حاکم، 

سیاسی  شرایط  
 حاکم، 

عوامل  
 توسعه ای

فرآیندهای  
طراحی،  

و   توسعه 
 مدیریت

تهیه   و  تدوین 
برای   استراتژی 

 مشارکت مردم 

نسل،   تجدید 
موضعی،  مرمت 
کیفیت،   افزایش 

 محرک توسعه، 

عوامل  
آینده  
 نگری 

تعادلی 
پایدار 
میان 

و   مرمت 
حفاظت  
 شهری

حقوق   به  توجه 
 آیندگان

پایدار،  تعادل 
آینده  به  توجه 
هویت   شهر، 

 مستقل

فرآیندهای  
 اجتماعی

نیروی 
 انسانی 

و   حق  به  احترام 
انسانی   حقوق 
انسان ها در بافت  

 های تاریخی

مکان،   طراحی 
مکان،   مدیریت 

مشارکت  
و  اجتماعی 

 فرهنگی، 

تولید   باز 
 ناخودآگاه 

پارادایم  
و  معماری 

طراحی  
 شهری

تحمل گرایی و تعامل  
بافت   در  گرایی 

فرهنگی  -تاریخی
از   استفاده  برای 
ابزار   و  تکنولوژی 

 آالت جدید

محلی،   دانش 
استفاده از مکان،  
و   تجارب 
 تعامالت روزمره

به  حاضر  مقاله  انجام  فرآیند  گفت  توان  می  کلی  طور  به 

گفتمانه  برخورد  با  آن  در  که  باشد.  زیر می  نمودار  صورت 

های تاریخی و  ارزش های محله تاریخی، تغییر کاربری خانه  

مدل معاصرسازی مکان مبنا به تحلیل گفتمان همزمان پرداخته  

شده است. به این منظور با بررسی مفاهیم، اهداف و ارزش 

های مدل رویکرد معاصرسازی مکان مبنا و بررسی نه نمونه 

تغییر   تهران  باارزش  محالت  در  که  تاریخی  های  خانه  از 

آنه کیفیت  تحلیل  به  اند  داده  است.  کاربری  شده  پرداخته  ا 

مشارکت گروه های مختلف با روش تحلیل متخصص محور 

برای    5تا    1صورت گرفته است به این شیوه که نمرات بین  

هرکدام از ارزشهای معیارهای رویکرد معاصرسازی مکان مبنا  

باارزش   های  خانه  کاربری  تغییر  فرآیند  است.  شده  داده 

ی و همچنین نتایج به  محالت تهران با تجزیه و تحلیل اکتشاف

 دست آمده از ادغام گفتمان ها به دست آمده است. 

 

 یافته ها 

 خانه عین الدوله 

 خیابان پاسداران،  واقع در منطقه سه تهران،  الدوله  عین  خانه

  این   .می باشد  جمالی  خیابان  وفامنش،  خیابان  هروی،  میدان

  دورۀ   سه  وزیر  «الدولهعین»  ییالقی  اقامت   محل  عمارت،- باغ

  همزمان   تقریباً  و  است   بوده  قاجار  دوران  در  تاریخی  حساس

  دائم   سکونت   محل  به  پهلوی  به  قاجار  از  حکومت   تغییر  با

  زمان   در  مکان،  این.  شد  تبدیل  «بصیرالدوله»  هروی  خانواده

  یک   شامل(  ق.  هـ   1310-1330  هایسال  بین)  احداث

  در   بسیاری  باغات   و  بزرگ  استخری  تشریفاتی،  عمارت

  پیش   هاسال  از  که  حالی  در  ش.  هـ   1376  سال  در.  بود  اطراف

 چهارم  تاریخ  در   و  شد  شناسایی  بود،  شده  متروک   و  ویران

  به   ایران  ملی  آثار  فهرست   در  2042  شماره  به  1377  تیرماه

 . رسید ثبت 
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  توان می  پیوسته  وقوع  به  مکان  این  در  که  تاریخی  مهم  وقایع  از

 عمارت  این  در  بزرگ  سیاستمداران  اقامت   و  تهران  کنفرانس  به

 در   تهران،  شهرداری  توسط  بازسازی  از  پس  بنا  این .کرد  اشاره

 بلدیه  تأسیس  سالگرد  صدمین  مناسبت   به  1386  سال  بهار

  حاضر   حال  [. در35شد ]   افتتاح   تهران  شهردار  توسط  تهران

  در   ایران  های نگارخانه  معتبرترین  از   یکی  برگ،   نگارخانه

  های نمایشگاه  کنار  در.  کندمی  فعالیت  الدوله  عین  عمارت

  های نمایشگاه  ،است   برگ  نگارخانه   اصلی  فعالیت   که  نقاشی

 می  برگزار  نیز  چیدمان  و  مجسمه  دستی،  چاپ  ،عکس  طراحی

 . شود

 

 

 

 
 

 آباد تهران الدوله در محله حسین خانه تاریخی عین قرارگیری  : 1شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خانه اتحادیه  

  امام   میدان  تهران،  12  منطقه  در  واقع   اتحادیه  خانه

  این .  باشد  می  اتحادیه  بست   بن  انتهای  زار،  الله  خمینی،خیابان

  ناصرالدین   دوره  صدراعظم  السلطان،امین  به  متعلق  باغ  خانه

  که   است   بوده  قاجار  شاه  علی  محمد   و  شاه  مظفرالدین  شاه،

 خریداری  «اتحادیه رحیم حاج» توسط او، شدن کشته از پس

 به  «السلطانامین  خانه»  یا  « اتحادیه  باغ  و  »خانه  .است   شده

  از   یکی  و  قدیم  زارالله   خیابان  از  بازمانده  تنها  عنوان

 این.  شودمی  شناخته  قاجار  دوره  هایمعماری  ترینباارزش

  زار الله  و  فردوسی  خیابان  بین   مکانی  موقعیت   دلیل  به  خانه

  آن   خارجی  میهمانان  وآمدهایرفت   محل  قدیم،  تهران

  .است  بوده   هم  سیاسی  هاینشست   و  انقالب  قبل   روزهای

مجتمع   یک  و  پارکینگ  یک  شهرزاد،  سینما  جهان،  سینما 

  اثر   این  .ها ساخته شده است زمینتجاری در بخشی از همین  

 از  یکی  عنوانبه  12057  ثبت   شماره  با  1384  تیر  12  تاریخ  در

  تاریخی   خانه  این  زمان  گذشت   با   .رسید  ثبت   به  ایران  ملی  آثار

 فرآیند تحلیل گفتمان همزمان: 4نمودار
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  سازی   زیبا  سازمان  همت   با  که  بود  تخریب   حال  در  و  فرسوده 

  عملیات   و  تملک  1394  سال   مهرماه   در  تهران  شهرداری

 سازمان  اختیار   در  امروزه  بنا  این  .[ 36شد ]   آغاز  آن  بازسازی 

 می باشد.  خون انتقال
 در محله فردوسی تهران   خانه تاریخی اتحادیهقرارگیری  : 2شکل

 

 خانه وثوق 

منطقه   در  واقع  وثوق  عودالجان،   12خانه  محله  در    تهران 

  محمود   میرزا  کوچه  کبیر،  امیر  خیابان  خیابان سرچشمه،  تهران،

باشد.    107  پالک   ،(جاویدی  علیرضا)  وزیر عمارت می 

زمان حکومت محمد شاه    1211تاریخی قوام الدوله در سال  

قاجار توسط میر محمد قوام در محله سرچشمه، کوچه میرزا  

شد ساخته  وزیر  الدوله .  محمود  قوام  برای  ابتدا  در  بنا  این 

توسط خود  دیگر  روایت  به  و  ارث  به حکم  و    ساخته شد 

 در  الدوله  قوام  تاریخی  . عمارتوثوق الدوله خریداری شد

  دارد  قرار  عودالجان  محله  در  و  طهماسبی  حصار  شرقی  شمال

  آن  نزدیک و اطراف محالت  با ارتباط و موقعیت لحاظ از و

 1355  سال  در  خانه  این.  باشد  می  اهمیت   حائز شاهی  ارگ  با

.  شد  خریداری  باستانی  آثار  حفاظت   سازمان  یاری   به   شمسی

  سرای   خانه،  کالسکه  دارای  الدوله  قوام  زمان  در  عمارت  این

است.   بوده  عقد  اتاق  و  قوام  حمام  حسینیه،  ،  اندرونی  و  بیرونی

  ثبت  شماره   به  77/ 6/3  تاریخ  در  الدوله  قوام  خانه  تاریخی  آثار

  حاضر   حال  در  و  گرفته  قرار  ایران  ملی  آثار  فهرست   در  2024

]   قرار  ایران  ایکوموس  ملی  کمیته  اختیار  در این  [.  37دارد 

بازدید   و  دسترسی  از  مدتی  برای  تاریخی  ارزشمند  جاذبه 

که   ایرانی خارج شد  غیر  ایرانی و    به   اکنون  همگردشگران 

 است.  شده تبدیل بازدید پر ایموزه

 

 

 

 

 در محله عودالجان تهران  خانه تاریخی وثوققرارگیری  : 3شکل

 

 عمارت عشرت آباد 

فرنگی عمارت آباد   کاله  منطقه  عشرت  در  تهران    7واقع 

آباد )میدان سپاه(، پادگان ، در میدان عشرتتهران خاورخیابان  

در سال   این عمارت  .می باشدآباد )پادگان ولیعصر(  عشرت

در    و   ساخته شد ناصرالدین شاه قاجار قمری به فرمان  1291

ها و کوشکهای پهناور  آباد قرار داشت که کاخمیان باغ عشرت

این   دور  تا  دور  داشت.  بزرگ  خانه  باغو  سی  به  نزدیک   ،

  هر  درکوچک دو اتاقه به شکل نیم دایره ساخته شده بود که 

  بیشتر   باغ  این.  کردندمی  زندگی  شاه  زنان   از  یکی  هاآن  از  یک

شاه و کاخ ییالقی    تفریحات  و  عروسی  مراسم  برگزاری  مکان

خانه  پس  بود.  شاه و  کاخ  قاجار،  دودمان  سرنگونی  های  از 

نظامی   نهادهای  اختیار  در  آن  پادگان  پیرامون  کاربری  برای 

اثر در تاریخ     با شماره   1346فروردین    23قرار گرفت. این 

  ت. اس به ثبت رسیده آثار ملی ایران از  یکی  عنوانبه  648  ثبت 

و   نگهداری  و  بازدید  امکان  محوطه  بودن  نظامی  دلیل  به 

ی  ها. شهرداری تهران در میانه[ 38]   بازسازی وجود نداشت 

گذر ساخت  عملیات  خورشیدی  هشتاد  صیاد  دهه  بزرگراه 

مجموعه آغاز کرد که زمینه آزاد شدن را از کنار این   شیرازی

بخشی از حصار پادگان را فراهم آورد تا به موجب آن کاخ  

مرمت    1392در سال  د.  آباد از بیرون از پادگان دیده شو عشرت

 1393سال  در  و    آغاز شد  سازمان میراث فرهنگی آن توسط  

به موزه دهه عمارت عشرتقرار شد   بازسازی،  از  آباد پس 

آغاز ساخت مجتمعی    94متاسفانه در سال    اما  فجر تبدیل شود 

در   پیکر  »عشرت  50غول  با  متری  سرانجام  شد.  آغاز  آباد« 

ها مصوبه شورای عالی شهرسازی برای ساخت  پیگیری رسانه

و ساز در اراضی شمال میدان سپاه اعالم و توقف عملیات  

ساختمانی در محدوده عمارت عشرت آباد تصویب شد. بر  

ساز برج وتر ساخت ه قرار شد هر چه سریعاساس این مصوب

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%87_%D9%81%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B4%D8%A7%D9%87_%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87_%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D8%AF_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87_%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D8%AF_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C
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حال  در  آباد  عشرت  کاخ  حریم  محدوده  در  که  عظیمی 

 اجراست، متوقف شود.  

 

 خانه مینایی

خیابان ولیعصر )عج(،  منطقه شش تهران،  در  واقع   خانه مینایی

کوچه انتهای  در  منیریه،  میدان  از  باالتر  طینت  کریمی  کمی 

 محل  اطرافش،  هایزمین  و  خانه  می باشد. این  )انشای سابق(

و  بود.    منیرالسلطنه  سکونت  خرید  بارها  و  بارها  خانه  این 

ونشیبی را پشت سر گذاشت اما  فروش شد و تاریخ پرفراز  

آن را از فردی به نام    1345در نهایت فرهاد مینایی در سال  

تقی رضا خریداری کرد، نامگذاری خانه مینایی نیز به دلیل  

یعنی آقای مینایی انجام گرفته  رین مالک آن نام خانوادگی آخ

اهالی   اجتماع  و  مراسم  برپایی  برای  محلی  این خانه  است. 

است  بوده    سازمان   توسط  1394  سال  در  خانه   این   .محل 

  [. 39بازسازی شد ]   و  مرمت   خریداری  تهران،  شهر زیباسازی

 ولیعصر  خیابان  موزه»  عنوان  با  «مینایی  خانه»  نام  به   خانه  این

  رونمایی   1398  سال  ماه  مهر  در  تهران،  هفته  با  زمانهم(«  عج)

گذشتهشد  افتتاح  و دارای  تهران،  )عج(  ولیعصر  ای .خیابان 

ای  به موزه خانه مینایی ست. امروزپرفراز و نشیب و پرماجرا ا

ولیعصر )عج(«، خیابان  خانه با عناوین »داستان  با هفت روایت 

»قصه»هفت  »خانهک  ی  خوان«،  امروز«،  و  »دیروز   مکان«، 

ولیعصر )عج(« و »هنر و ادبیات« تبدیل    مینایی«، »شهروندان

   .شده است 
 در محله منیریه تهران  خانه تاریخی میناییقرارگیری  : 4شکل

 

 خانه فوالدوند 

فوالدوند خیابان  خانه  در    میدان   حدفاصل  انقالب،  واقع 

  نرسیده   شریعتی،  خیابان  ابتدای  فردوسی،  میدان  و   حسینامام

پالک هشت    فوالدوند،  بست بن  انتهای   حقوقی،  چهارراه  به

باشد.   فوالدوند می  غالمرضا  به  متعلق  زیبا  عمارت   این 

بوده  ملى ایران  شوراى  حقوقدان و نماینده دو دوره مجلس  

 20حال تماشاییِ عمارت، در دهه  بنای ساده و درعینِاست.  

گرى مصر ساخته شد. کوشک فوالدوند جوار کنسولهم   30و  

اسالمی، این مکان از انقالب مرکز باغ قرار گرفته است. پس  

ها محل سکونت خانواده فوالدوند بود سرانجام در سال  سال

همت سازمان زیباسازىِ شهردارى    ، این منزل تاریخی به1395

[. این  39]   تهران برای بازسازی و مرمت و احیا خریدارى شد

تمام زیرساخت آن همجموع نبود؛ ولی  هایِ الزم چنان وسیع 

ها و  به موزه در نظر گرفته شدند، همچون اتاق  برای تبدیل

این  بخش کافه.  و  فروشگاه  گالری،  متنوع،  و  متعدد  های 

ها و آثار نفیس موجب شدند که در  ریزیها و برنامهطراحی

ایجاد    موزه فضایی مناسب برای استادان این هنر و عموم مردم

در   سرانجام  سال    28شود.  خوشنویسیِ   1396مرداد  موزه 

 .افتتاح شد ایران

طوسی   نصیر  در محله خواجه  خانه تاریخی فوالدوندقرارگیری  :  5شکل

 تهران 

 

 عمارت مخبرالدوله 

خیابان  تهران،  سه  منطقه  در  واقع  مخبرالدوله  عمارت 

کیکاووس می  شهیدکالهدوز)دولت(، تقاطع خیابان نعمتی و  

این و    است   شده  ساخته  شمسی  1320  سال  در  بنا  باشد. 

 مرحوم نام به شخصی آن است. مالک پهلوی دوره به مربوط

  تعلق   است،  بوده  السلطنه  مخبر  به  مشهور  هدایت   مهدیقلی

  گالبچی   احمد  سید  به  بنا  این  1345  سال  در.  است   داشته

 این گالبچی مرحوم فرزند  1378 سال در و شود می فروخته

  1378 سال از بنا این  مالکیت . فروشد  می شهرداری به  را بنا

پرداخته   و  است   شهرداری  بعد  به آن  مرمت  و  بازسازی  به 

از سال  است.   اختیار شاعران    1378عمارت مخبرالدوله  در 

  25  تاریخ  در  اثر  اینقرار گرفت و تبدیل به خانه شاعران شد.  

  ملی   آثار   از  یکی   عنوانبه  11200  ثبت  شماره    با  1383  مهر
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]   رسیده  ثبت   به  ایران به    . [ 39است  باغی  در  عمارت  این 

ر  متر مربع واقع شده است و فضاسازی آن بیشت  4725وسعت  

  و   ها  حوضچه  با   عمارت  این   شبیه یک پارک می باشد. باغ

  گردیده   مزین  کشورمان  شاعران  تندیس  و  زیبا   های  پلکان

که  است  دارد  وجود  ای  کافه  نیز  باغ  از  ای  گوشه  در   .

گفت   و  گپ  به  آنجا  در  توانند  می  شعرا  و  بازدیدکنندگان 

 خانه   و  انجمن  کاربری  با  حاضر  حال  در  بنا  اینبپردازند.  

 هایی  فعالیت   که  دهد   می  ادامه  خود  فعالیت   به  ایران  شعرای

  های   کانون  و  شعری  های  فعالیت  شاعران،  بزرگداشت   چون

 . شود  می برگزار آن در موسیقی و شعر

 در محله دولت تهران خانه تاریخی مخبرالدولهقرارگیری  : 6شکل

 

 عمارت ارباب هرمز 

بزرگراه شهید واقع در منطقه چهار تهران،  عمارت ارباب هرمز  

بابایی، خیابان استخر، بلوار استقالل، خیابان توحید، محوطه  

دارد قرار  پلیس  پارک  مستندات   .شمالی  و  شواهد  بر  بنا 

عمارت   به  تاریخی،  متعلق  بنایی  هرمز،  ارباب  یا  مجیدآباد 

ای به همین نام قرار داشته اواخر دوره قاجار بوده که در قریه

ای معروف به »باغ اناری« عمارت ارباب هرمز در منطقه  است.

هاست باغ انار آن از بین رفته، قرار گرفته است. هرمز،  که سال

وایل پهلوی  ارباب معروفی است که در اواخر دوران قاجار و ا 

تهرانمنطقه  کرد.ی  تأسیس  را  پلیس،    پارس  پارک  قلب  در 

سرستون با  دوطبقه  گچعمارتی  و  بیبریها  قرار هایی  نظیر 

به را  ایرانی  هنر  که  می  دارد  ی  خانهعکاس   .گذاردنمایش 

های دیگر با پسوند »شهر« تا  شهر، عطاری شهر و شاید مغازه

ی ین عمارت که به گفتههای اچندی پیش در هریک از اتاق

برخی ساکنان منطقه، تنها بنای تاریخی در شمال شرقی تهران  

این   .مرور زمان غیرفعال شدندکردند و بهاست، فعالیت می

توجهی از سوی متولیان، سرانجام  ها بیعمارت پس از سال

سال   و    1384در  فرهنگی  میراث  سازمان  مسؤوالن  توسط 

 رست آثار ملی به ثبت رسیددر فه14610گردشگری باشماره  

نام بوستان [.  39]  به  امروزه  انار که  باغ  تاریخی و  بنای  این 

پلیس معروف است تنها یادگاری خاندان زرتشتی در تهران 

خورشیدی مورد مرمت قرار گرفت و به موزه   1395در سال 

است  یافته  اختصاص  ایران  ایران،    .گرافیک  گرافیک  موزه 

 .در آسیا است  اولین موزه طراحی گرافیک

 در پارک پلیس تهران  خانه تاریخی ارباب هرمزقرارگیری  : 7شکل

 

 خانه کاظمیان  
خرداد   15، خیابان  تهران  12منطقه   درواقع   عمارت کاظمی

  شیرازی،   ابوالقاسم  یکوچه  یحیی،  امامزاده  یمحله  شرقی،

اواسط  می باشد.    66  پالک  به  کاظمی  بنای عمارت  ساخت 

باز قاجار  اول گردد و درمیدوران  پهلوی  تکمیل  دوران  نیز 

و  شده است. بنا متعلق به فردی به نام میرزا سید کاظم بوده  

های  شاه قاجار بوده و کاظمیدرش نیز از دولتمردان محمد پ

ت و  هستند.  تهران  وی  به  منتسب  در عمارت  فرش  کاظمی 

محله چاله میدان قدیم در همسایگی امام زاده یحیی با ارزشی 

ی ی امامزاده یحیی واقع در منطقهمحله د.  استثنایی قرار دار

های قدیمی است که بافت معماری و  تهران، از آن محله  12

اطی  های ارتبها، راسته و گذرشهرسازی ارزشمندی دارد. خانه

هایی از بافت شهری گذشته را در در این محله، هنوز نشانه

بهمن    3اند. عمارت سرای کاظمی در تاریخ  خود حفظ کرده

به   آثار ملی ایران از  یکی  عنوانبه  3030  ثبت با شماره    1379

بازسازی و   1386در سال  [ و  39]   ثبت رسیده است  تحت 

موزه تهران  امروزه با عنوان خانهو    .است   مرمت قرار گرفته

موزهقدیم شناخته می نگارخانه،  این عمارت شامل  ی  شود. 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D9%84%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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ی تخصصی  مردم شناسی، تاالر مشاهیر، تماشاخانه و کتابخانه

 تهران شناسی است. 

 تهران  خانه تاریخی کاظمی در محله امامزاده یحییقرارگیری  : 8شکل

 

زیر   توان جدول  می  نهایت  نمونه موردی خانه در  برای  را 

های تاریخی در محالت تاریخی تهران که تغییر کاربری داده  

 اند مورد بررسی قرار داد. 

 
 : بررسی تغییر کاربری خانه های تاریخی در نه نمونه موردی 4جدول 

 ردیف 
بنای   نام 

 تاریخی 
مکان 

 قرارگیری 
تاریخ  
 ساخت 

کاربری  
 قبلی 

کاربری  
 فعلی 

1 
 عین   خانه

 الدوله

  3نطقه  م
 - تهران 

 خ پاسداران
1310 

عمارت  
 تشریفاتی 

نگارخانه  
 برگ

 اتحادیه  خانه 2

  12منطقه  
 – تهران 

 خ الله زار 

 
عمارت  

 تشریفاتی 
ساختمان  
 انتقال خون

3 
وثوق   خانه

 )قوام الدوله( 

  12منطقه  
 – تهران 

خ 
 سرچشمه 

1211 
عمارت  

و   تفریحی 
 گردشگری 

 موزه 
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 بحث و نتیجه گیری 
رویکرد  مدل  های  ارزش  و  اهداف  مفاهیم،  بررسی  با 

آنها در پنج گفتمان و  معاصرسازی مکان مبنا و دسته بندی 

هفده ارزش به  بررسی وتحلیل کیفیت نه نمونه از خانه های  

تاریخی که در محالت باارزش تهران تغییر کاربری داده اند، 

 پرداخته شده است. 
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: ارزش گذاری گفتمان های معاصرسازی مکان مبنا در مورد نه نمونه 5جدول 

 موردی  
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محل،    در این شیوه با مشارکت چهار گروه از جمله کسبه  

تحلیل    محل، گردشگران و سرمایه  ساکنان با روش  گذاران 

بین   نمرات  انجام شده است،  برای    5تا    1متخصص محور 

هرکدام از ارزشهای معیارهای رویکرد معاصرسازی مکان مبنا  

یه معنی آن است که ارزش موردنظر   5داده شده است. عدد  

به   است  شده  داده  کاربری  تغییر  که  تاریخی  مورد خانه  در 

  به معنی آن است که   1بهترین شیوه انجام شده است و عدد  

 ارزش موردنظر در نظر گرفته نشده است. 

مشارکت   سوی  از  شده  داده  نمرات  میانگین  محاسبه  با 

کنندگان به هرکدام از ارزش های گفتمان ها می توان به این 

نظر  از  موضعی  مرمت  ها  اکثریت خانه  در  که  رسید  نتیجه 

عین   خانه  در  است.  بوده  بیشتر  همه  از  کنندگان  مشارکت 

الدوله که نگارخانه برگ شده است ارزش استفاده از مکان 

نیز نمره باالیی دارد و از نظر مشارکت کنندگان مکان بهتری  

 شده است. 
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نمرات   پادگان دارای  کاربری  آباد به جهت  عمارت عشرت 

با   کاربری  تغییر  بایستی  می  جهت  همین  به  است  کمتری 

درنظر گرفتن همه جوانب به صورتی موثر انجام شود. در این 

تهران قدیم شده   به موزه  تبدیل  کاظمیان که  خانه ها، خانه 

از نظر ارزش های اصالت و محرک توسعه دارای نمره    است 

 بیشتری است و این موارد در آن حائز اهمیت است.   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توان گفت   پنج گفتمان می  میانگین ارزش ها در  با بررسی 

ارزش مرمت موضعی و افزایش کیفیت از همه پررنگ تر بوده  

است و این نشان دهنده آن است که در نظر مشارکت کنندگان  

کیفیت محالت شده   بهتر شدن  باعث  ها  کاربری  تغییر  این 

بهتر  است. در مرحله بعد ارزش استفاده از مکان در خانه ها  

و   مکان  طراحی  ارزش  همین جهت  به  است  بیشتر شده  و 

 مدیریت مکان به نوبه خود دارای اهمیت می باشد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تحلیل گفتمان توسعه ای در مورد هر نمونه موردی انتخابی : 5نمودار  

موردی انتخابیتحلیل گفتمان بازتولید ناخودآگاه در مورد هر نمونه : 6مودارن  
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گفتمان توسعه ای از همه گفتمان ها دارای نمره باالتری است  

  مرمت  نسل،  تجدید  های  ارزش  شامل  ای   توسعه  گفتمان

گفتمان .  باشند  می  توسعه  محرک  و  کیفیت   افزایش  موضعی،

بازتولید ناخودآگاه بعد از گفتمان توسعه ای دارای اهمیت می  

 استفاده   محلی،  دانش  شامل  ناخودآگاه  بازتولید  باشد. گفتمان

 .  باشد می تجارب و تعامالت و مکان از

نمونه  :  7نمودار همه  در  مبنا  مکان  معاصرسازی  های  گفتمان  میانگین 

 موردی ها 

 

 

 

به طور کلی می توان به این نتیجه رسید که خانه کاظمیان با  

تغییر کاربری به موزه قدیم تهران، یکی از بهترین کیفیت را  

داشته است و به رویکرد معاصرسازی مکان مبنا نزدیک تر  

است. و می توان گفت مکان تر شده است. بعد  از آن خانه  

ت مخبرالدوله عین الدوله که نگارخانه برگ شده است و عمار

که خانه شاعران ایران شده است دارای کیفیت مکانی باالتری  

هستند و براساس مدل مقاله مکان های معاصرسازی شده ای  

  هستن که ارزش های مکانی در آن بسیار حائز اهمیت است. 
بعد از آن خانه مینایی با تغییر کاربری به موزه خیابان ولیعصر 

 ی است. دارای ارزش های مکانی بیشتر

فرآیند   تبیین  به  مقاله  دوم  سوال  به  پاسخ  پی  در  ادامه  در 

قدیمی   های  خانه  کاربری  تغییر  در  مبنا  مکان  معاصرسازی 

شناخت   به  بایستی  ابتدا  منظور  این  به  است.  شده  پرداخته 

محله و بررسی خانه های واجد ارزش تاریخی پرداخته شود.  

گیر گذاری صورت  فرآیند شهرسازی هدف  در  و طبق  و  د 

 ادامه با توجه به نتایج به دست آمده از جداول میانگین 

 

 

دلیل  به  تاریخی مرمت موضعی  در مورد خانه های  نمرات 

  معنی به موضعی اهمیت آن می بایستی صورت گیرد. مرمت 

  ساختارهای   جزئی  تخریبهای  ساخت   و  دفعی  تغییرات  ایجاد

می    مقیاس محلیدر نظر گرفتن    باشد و همچنین  می  تاریخی

 تواند از معیارهای مهم آن باشد. 

 از  در مرحله بعد در نظر گرفتن محرک توسعه اهمیت دارد.

 منابع  تأمین  معنی  به  توسعه  محرک   فرآیندی  هر  در  آنجاییکه

 تلقی  اهمیت   حائز  توسعه  محرک  های  کاربری  ایجاد  مالی،

تغییر کاربری خانه های    در.  اند  گرفته  قرار   تأکید  مورد  و  شده

تعریف ساز  . شود می شناخته تاثیرگذار عوامل از تاریخی نیز

 محله تاریخی و کار و نیروهای محرکه جدید اقتصادی برای  
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واقعه   و  فرهنگی  حیات  فرهنگی،  این    ای()گردشگری  در 

 مرحله بایستی انجام شود.

  کیفیت  ارتقاء  ،  کنشگران  رضایت   حس  معنی  به  کیفیت   افزایش

به    .باشد  می  مکان وفاداری  پیشرفت،  روند  با  همگام شدن 

موازین اخالقی و کیفیت باالی طراحی و اجرا، به روز شدن 

محله جهت افزایش کیفیت خانه  ساختار کالبدی و محتوایی  

به روز نگه  باشد. در نظر گرفتن معیارهای    های تاریخی می 

عین   در  نوپردازی  به  توجه  نو،  نیازهای  به  پاسخ  و  داشتن 

، بیرون آوردن مرمت و حفاظت محله تاریخیاحترام به میراث  

انطباق با وضع    و    شهری از چارچوب سنتی، کاربست فناوری

تغییر کاربری خانه های   موجود تواند در جهت اهداف  می 

 اشد.  تاریخی ب

  و   طبیعی  صورت  به  مبنا  مکان  معاصرسازی  فرآیند  از  بخشی

 به  آن   در  کنند،  می  اشغال  را  فضا  که  مردمی  توسط  ناآگاهانه

  می   انجام  کنند،  می  تبدیل  مکان  به   را  آن  و  پردازند  می   فعالیت 

تاریخی   فرآیند  رو  این  از  و  گیرد های  خانه  کاربری  تغییر 

. باشد  پایان  بی  و   بر  زمان  و  مداوم  تدریجی،  فرآیندی  بایستی

  ادغام   طریق  از  و  ها  گروه  و   افراد  توسط  مکان  معاصرسازی

  به   معاصرسازی   در  که  فرآیندی.  شود  می  تولید  معنا  و  فضا

 پذیر  انعطاف  و  مشارکتی  فرآیندی  شود،  می  منجر  مکان  تولید

و  به  توجه  با  باید  که   کنندگان،   استفاده  های  اولویت   نیازها 

 این  و  گیرد  صورت  ها  مکان  از  افراد  تجربه  و  روزانه  تعامالت

 زمانه  فنی  دانش  از  استفاده  با   مشارکتی  فضای یک  در  تنها  امر

دانش محلی به معنی شناخت مکان،  بود.    خواهد  پذیر  امکان

خاطرات مکان و تغییرات مکان توسط استفاده کنندگان فضا  

ماع گروه  می باشد. استفاده از مکان شامل گردهمایی ها و اجت

های خاص، ایجاد امکانات و تسهیالت مکان، تغییر مکان از  

و  تجارب  تعامالت،  باشد.  می  کنندگان  استفاده  طریق 

رفتارهای روزمره در مکانهای شهری نوعی از معاصرسازی  

مکان مبنا را رقم میزنند که به صورت طبیعی و هر روزه در  

ای روزمره در فضا با اقداماتی مثل تکرار رفتاره جریان است.

روزمره های  جریان  گیری  شکل  در     فضا،  شدن  سهیم  و 

تجارب و تعامالت روزمره، فرآیندها، ارتباطات و برگزاری  

آئین های روزانه و با بهره گیری از شیوه های فرهنگی تبدیل  

 . می شوندمکان به 

و   ارادی  و  آگاهانه  که  مبنا  مکان  معاصرسازی  از  بخشی 

از طریق فرآیند  متخصص محور است به وسیل ه طراحان و 

طراحی شهری صورت می گیرد. این فرآیندها در قالب سه  

مکان    طراحی  و  مدیریت  اجتماعی،  مشارکت  اصلی  محور 

یک   تغییر کاربری خانه های تاریخیطبقه بندی گردیدند و  

فرآیند اجتماعی است و مکان ها حاصل فرآیندهای موازی و  

و تعامل میان نیروهای  هم زمان مشارکت، مدیریت، طراحی  

طراحی مکان   سیاسی و روابط قدرت در طول زمان هستند.

  توسط   مکان  شناخت   مداخله،  انگیزه  و  به معنی ایجاد محرک 

به    کانسپت  و  ایده  طراح، مکان  مدیریت  باشد.  می  طراحی 

مسؤولیت  ایجاد  امنیت   محور،  مکان  معنی  و   ایجاد    مکان 

 مکان می باشد.   نگهداری

در واقع رسیدن به تعادلی پایدار میان مرمت و حفاظت شهری  

و اهداف توسعه ای، توجه همزمان به تغییرات آینده از دیگر 

مولفه های این دسته می باشند. توجه به آینده شهر، پرداختن 

به جنبه هایی از میراث آینده، تاکید بر مفهوم میراث مشترک  

صه جهانی مورد تاکید قرار گرفته اند. و میراث در خطر در عر

شهرسازی   هوشمندانه  تلفیق  مستقل،  فضایی  سازمان  ایجاد 

می تواند خانه های  تاریخی و معاصر )دگردیسی و پایایی(  

 تاریخی را به مکان بهتری تبدیل کند. 

در تأثیرگذاری  بسیار  نقش  از  جریان    اصالت  هدایت 

است  برخوردار  مبنا  مکان  شا  معاصرسازی  معیارهای و    مل 

می باشد.    محله  غیرکالبدی  و  کالبدی  ساختارهای  یکپارچگی،

سنت و پارادایم حاکم نیز از دیگر عواملی هستند که در این  

و   تاریخی  طبیعی،  زمینه  اند.  شده  تلقی  اهمیت  حائز  زمینه 

فرهنگی و نظام سیاسی حاکم خاص هر شهر است که بر روی  

ا تاثیرگذار  ها  مکان  کیفیت  و  از ماهیت  ای  مجموعه  ست. 

نفعانی که در جریان فرآیند طراحی  روابط قدرت میان ذی 

محصول  و  خروجی  ماهیت  روی  بر  هستند،  دخیل  شهری 

نهایی فرآیندهای معاصرسازی مکان مبنا تاثیرگذار می باشند.  

تاثیرات مستقیم و ملموسی را بر روی    شرایط سیاسی حاکم

م مبنا  گیری معاصرسازی مکان  نظام فرآیند شکل  گذارد.  ی 
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سیاسی با استفاده از قدرت خود در هر جامعه ای تالش می  

 کند تا محیط، مکان و فضا را تحت کنترل قرار دهد. 

در نهایت می توان نمودار زیر را برای فرآیند تغییر کاربری  

خانه های تاریخی محالت تاریخی با در نظر گرفتن رویکرد 

 معاصرسازی مکان مبنا ترسیم کرد.
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  کاربری   فرآیند تغییر  یافتن پژوهش در زمینه  ادامه  ضرورت

  رویکرد معاصرسازی مکان مبنا با توجه   با  تاریخی  های  خانه

پایداری می تواند گزینه مناسبی    هدف  با  فرهنگی  اقتصاد  به

رسیدن به یک اقتصاد سالم برای این محالت تاریخی باشد.  

نیازمند نگرش فرهنگی به اقتصاد   محله تاریخیو پایدار در  

نگاه   از  میتواند  اینگونه نگرش  تاریخی است؛ چرا که  بافت 

ای باشد   جلوگیری کرده و زمینه  خانه های تاریخیبه    کلنگی

ایجا جامعه؛برای  هویت  و  فرهنگ  با  متناسب  اقتصادی   د 

هدف از احیای اقتصادی باید اقتصاد پایدار باشد، نه اقتصادی  

که از بیرون به این بافتها تحمیل شده باشد. از طرف دیگر؛  

هایی که در بافت صورت میگیرد، منافع    گذاری  اگر سرمایه

د؛ بلکه  ساکنان آن را در نظر نگیرد، نه تنها نمیتواند مؤثر باش

میتواند مخرب نیز باشد. بدین ترتیب، تأکید اصلی در احیای  

در معاصرسازی مکان مبنای    فرهنگی با هدف پایداری  اقتصاد

حائز اهمیت می باشد. موفقیت های قابل  تاریخی، خانه های  

در   تهران  شهرداری  و  تهران  شهر  زیباسازی  سازمان  توجه 

ن، نمونه ای موفق  تغییر کاربری خانه های تاریخی شهر تهرا

 آید. به شمار میاز تحقق معاصرسازی مکان مبنا 
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