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Aims: The contemporization of historic houses is an opportunity to develop sustainable 

tourism with the aim of boosting valuable cultural and historical contexts. The purpose 

of this study is to investigate one of the buildings changed by the "Tehran Beautification 

Organization" and "Tehran Municipality" called "Arbab-Hormoz Mansion". The analysis 

of variables shows that this building serves as a potential for creating a tourist attraction 

in urban spaces, the city of Tehran. 

Methods: The conceptual framework of the research is based on the "highperformance 

architecture theory"; therefore, it has a persuasive nature and is based on the 
architectural design process. The research method is descriptive-analytical, and data 

collection has been done through documentary and archives, and diagnostic observation 

has been done in this area. 

Findings: The findings show that the Tehran Beautification Organization has been 

successful in adaptive reuse of Arbab-Hormoz Mansion, so that it has become one of the 

urban tourism hubs in the northeast of Tehran. 

Conclusion:  The results of the study indicate the importance and impact of the initiative 

of Tehran Municipality in changing the use of historic houses in Tehran. These houses 

are considered as a factor of sustainable development in the old urban contexts in line 

with the attractive urban tourism policies. Transforming the modern heritage into a 

tourism hub is a factor in the prosperity of civic participation, Islamic and Iranian ethics 

and behavior, the emergence of creativity and empowerment of the people, creating 

sustainable employment, strengthening family relationships and developing cultural and 
social skills. 
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ساز توسعه    یخیتار  یهاخانه   یمعاصر  و 

مورد  دار؛یپا  یگردشگر عمارت  ینمونه   :

 ارباب هرمز تهران 

 3یهمت راهللی ، خ  2یدریح  یریجد مهی، نع  1* ییموال یمحمدمهد 

 

 نا، یس  یدانشگاه بوعل  ،ی ، دانشکده هنر و معمار  یگروه معمار  اریاستاد.  1

 مسئول(  سندهی)نو.رانیهمدان، ا

معمار.  2 معمار  ، یپژوهشگر  هنرو  اسالم  ،یدانشکده  آزاد  ،    یدانشگاه 

 . رانیواحد تهران جنوب، تهران، ا

  ک یواحد الکترون   یدانشگاه آزاد اسالم  ،ی شهر  تیریکارشناس ارشد مد.  3

 . رانی، تهران، ا

 

 ده یچک

  ی توسعه گردشگر  ی برا یفرصت یخیتار  یهاخانه  یمعاصر ساز :اهداف

است. هدف    یخیو تار  یباارزش فرهنگ  یها با هدف رونق بافت  داریپا

بناها  یکی  یپژوهش، بررس  نیا  یاتیعمل توسط    افتهی  یکاربر   ر ییتغ   یاز 

تهران به نام عمارت ارباب هرمز    یشهر تهران و شهردار  یباسازیسازمان ز

ت با  پژوهش  م  یرها ی متغ  لی حلاست.  نشان    بنا   نیاکه    دهدیگوناگون 

شهر    ،یشهر   یدر فضاها   یجاذبه گردشگر  جادیا  یبرا   یلیعنوان پتانسبه

 تهران است. 

مفهوم  :هاروش نظر  یچارچوب  اساس  بر  سرآمد    ی معمار  هیپژوهش 

  ی معمار   یطراح  ندی بر فرآ  یو مبتن  یاقناع  یتیماه   رونینهاده شده، ازا  انیبن 

توص  پژوهش  روش  جمع  یخیتار  ،یل یتحل   -یفیدارد.  و    ی آوربوده 

 ی صیو مشاهده تشخ   یا و کتابخانه  ی اسناد  ی هاروش  ق ی اطالعات از طر

 است.   تهمحدوده صورت گرف  نیدر ا

شهر تهران    یباسازیکه سازمان ز دهدیپژوهش نشان م  یهاافتهی  :هاافته ی

  ی ا گونهبنا موفق بوده است، به نیو بازکاربست همساز ا یکاربر ریی در تغ

در شمال شرق تهران و   یشهر  یگردشگر  یهااز قطب  یکیکه امروزه  

 به شده است.   لیمراکز ماندگار تبد

تهران  یابتکارِ عمل شهردار ریو تأث  تیپژوهش بر اهم   جینتا  :یریگجه ینت

تغ ا  تیتهران حکا  یخیتار  یهاخانه  یکاربر  رییدر  ها در خانه  نیدارد. 

گردشگر   یها استیس   یراستا پا  ،یشهر  یجاذب  توسعه  در   داریعامل 

معاصر    یمعمار   راثی م  لی. تبدشوندیمحسوب م  یکهن شهر  یها بافت

 ی اخالق و رفتار اسالم  ،ی مشارکت مدن  رونق عامل    ،ی به قطب گردشگر

روابط    میتحک   دار،یاشتغال پا  جادیمردم، ا  ییو توانا  تی بروز خالق  ،یرانیو ا

 ست. ا یو اجتماع یفرهنگ یهاو توسعه مهارت  یخانوادگ

تهران، معاصر    یشهر تهران، شهردار  یباساز یسازمان ز  کلمات کلیدی:

 دار ی پا یمعمار ن،ینو یها یمعاصر، فناور  یمعمار راثی م ،یساز

  مقدمه
جوار  بافت هم  یفیک   یو ارتقا  یمعاصر ساز  یهامؤلفه  نییتب

اماکن از نقاط   نیمهم است. ا  اریبس  یموضوع  ،یخیتار  یبناها

که درگذشته تعادل   یاگونهبه  روند،یمهم در شهرها به شمار م

. توسعه شهرها و  کردندیم  نیرا تأم  یاجتماع  اتیو ح  یستیز

بر هم زده و سبب   اها ربافت   گونهن یتوازن ا  ت،یرشد جمع

  ن یها شده است. مصداق ادر ساختار آن  یبروز تحوالت اساس

شهر تهران است که    یانیمحدوده م  مسئله، بافت ناکارآمد در

فضا و  شهر  گسترش  و    یتجار  یبا  اصالت  مجاورش، 

معاصر    رونیدار شده است. ازاآن خدشه  یخیتار  یهاارزش

بافت و با    التشناخت معض  یبر مبنا  یپهنه شهر  نیا  یساز

سرآمد، از    یمعمار  هیو نظر  ینگرش به مطالعات شهر اسالم

]   ییباال  اریبس  ت یاهم است.  نگاه1برخوردار  به    ی[ 

[ نشان  3-2و جهان ]  رانیمعاصر ا یمعمار نینو  یکردهایرو

به    «ی»معاصر ساز  گریاز هر زمان د  شیکه امروز ب  دهدیم

 .است   شدهمطرحها  رفت از چالشمؤثر در برون  یراه  یعنوان

بهره  قرن سده  یکم،  و  فرصت   یر یگ بیست  تجاری    ی هااز 

گردشگری است. فعالیت    ژهی وبهارزشمند در بخش خدماتی  

به امروزه  مهمگردشگری  از  یکی  پویاترین    نیترعنوان  و 

ها چه در  در جهان مطرح است، در تمامی عرصه  هات یفعال

موردتوجه برنامه ریزان دولتی،  یاسطح جهانی، ملی و منطقه

خصوصی قرارگرفته است. بسیاری از کشورها به    یهارکت ش

برده پی  حقیقت  زندگی    انداین  وضعیت  بهبود  برای  که 

اقتصادی خود باید ابتکار عمل به خرج دهند و درصدد یافتن 

و    دهیچیپ  ییهانظام  یشهر  ی [ فضاها4برآیند.]   یا تازه  یهاراه

در   ی ادیز  ی و اجتماع  یو تحوالت اقتصاد  رییهستند. تغ  ایپو 

  ا ی   یداخل  یروهاین  لیاعصار و دوران مختلف براثر تحم  یط

گذاشته    ریشهر تأث  کیافت    ایسرعت رشد    یبر رو  یخارج

 .اندبوده راتییتغ نی ها دستخوش ااست و همه تمدن

بازآفرشکست   یهاتجربه در  از هر    شیب  ،یشهر  ینیخورده 

د نظر  گریزمان  و  نرم  ساز  هیاقتصاد  کانون    یمعاصر  در  را 

بازآفر  است.  داده  قرار  توسعه   ینیتوجه  با  مواجهه  در  شهر 

هو   ازمندین  خته،یافسارگس اصالت   بخشت ینگرش  محور  و 
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بد تا  بر    یفرهنگ  یها ارزش  لهیوس نیاست  منطبق  گذشته، 

به  یازهاین با  و  پ  یریکارگ جامعه  و  روزآمد    شرفته یعوامل 

به    ی معاصر ساز  هیکه در نظر  ی زی[ همان چ1شوند؛ ]   ی ابیباز

 .شودیآن اشاره م

  ران یمعاصر ا  یشهر  یهامبنا در بافت -ت ی هو   یساز  معاصر

پهلو  دوره  به5]   ی در  بهتر[  جاراه  نیعنوان    ن یگزیحل 

و روند   یتوسعه شهر  ندیفرا  گر،ید  یشده است. از سو مطرح

  های ¬دهیشهرها دستخوش ا  یخیبافت در مناطق تار  راتییتغ

مکان،    طی شرا  ی بوده است؛ که بر مبنا  ریدر قرن اخ  ی متنوع

  ی هادهیگرفته و با اشکل  داریتوسعه پا   ی هااست یو س  مانز

 یهاهیخود مواجه بوده است. در نظر  راتییتغ  ریدر س  یمتفاوت

 [ نرم  توسعه  و  سبز  اقتصاد  کنار  8-6معاصر،  در   گریکدی[ 

 .شوندیمطرح م

به شمار    داریتوسعه پا  یبرا  یاهیشهرها سرما  یخیتار  ت یهو 

و   خیارزشمند از تار  یانهیشهرها، گنج  یمی. بافت قدندیآیم

بشر جوامع  ا  یتمدن  مز  نیاست.  از    ی مهم  یهات یبافت 

  ی در ابعاد گوناگون در رونق اقتصاد  تواندیبرخوردار بوده و م

اجتماع تأث   یو  جا  رگذاریشهر  در   ی فردمنحصربه  گاهیو 

  که یشهر بر عهده داشته باشد؛ درحال  یی ساختار و کارکرد فضا

و نقاط قوت،   هالیدارا بودن پتانس  رغمیها علبافت   گونهنیا

متعدد تحوالت  با  زمان  طول  به  یدر  و  شده    ج یتدرمواجه 

  ، یاقتصاد  ،یو اختالل در ابعاد مختلف کارکرد  ییدچار نارسا 

ز  یارتباط  ،یکالبد  ،یاجتماع   اند؛ دهیگرد  یطیمحست یو 

پاسخبه  یشهر  ینیبازآفر  رونیازا ا  یعنوان   راتییتغ  نیبه 

معاصر   کردیرو  نیرگذارتریتأث  دیرا با  ی[ توسعه شهر9است. ] 

شهر مرمت  حوزه  طر  یدر  از  که  آورد؛  شمار  بهبود    قیبه 

 .شودیشهر م یو اجتماع  یاقتصاد ،یطیمح اتیح

  ی شهرها  یدر ساختار کالبد یشهر یعناصر اصل  یهایژگ یو

  ی شهر   یریپذ  ست یبهبود ز  یها برابر عملکرد آن  ران،یا  یسنت

فضاها به  توجه    ، یعموم  ،یمسکون  ،یاقتصاد  ،یمذهب  یبا 

ادار  ی اسیس چن  رگذاریتأث  ی و  در  برنامه    یطیشرا  ن یاست. 

  نظر در    یتحوالت شهر را در دوره زمان  دیو طراحان با  زانیر

شده از گذشته در زمان برنامه  آموخته یها یو استراتژ رندیبگ

شهر  زانیر طراحان  بگ  یو  نظر  طررندیدر  از   یبررس  قی. 

تشک ا  یاسالم  یسنت  یشهرها  دهندهلیعناصر  و   رانیدر 

  ی راه  توانیم  ،یفعل  یشهرها  یعناصر در فضا  نیا  ینگهدار

مح  افتی پاسخگو  طی تا  باشد   یازهاین  یبتواند  معاصر 

و    کهیدرحال فضاها   یکپارچگی تداوم  و  ساختار  و    ی خود 

م  یخیتار حفظ  ] کندیرا  ا10-12.  در    تی هو   ط،ی شرا  نی[ 

بافت   یخیتار و  بناها  در  فرهنگ  یهاموجود  و    ی باارزش 

 .است  داری محرک توسعه پا یروین ،یخیتار

مؤثر در نگاه جامع به    یکردیرو  میدر کالبد قد  دیجد  یزندگ 

م  یداریپا زندگ 15-13] .  شود¬یمحسوب  به   یدیجد  ی[ 

 دیلحاظ باعث تجد  نیو بد  کندیمناطق فرسوده و کهنه اعطا م

ساختارهاساختمان  اتیح مجدد  توسعه  به  منجر  و    یی ها 

 کرد یرو  نیباشد. ا  دهیفرارس  دشانیعمر مف  انیکه پا  گرددیم

ن رفع  بهبود خدمات و  م  یازهایجهت  انجام  .  شودیمعاصر 

وارد سازد.   میقد  ییفضا  یها یژگ یبه و  یاخدشه  کهنیبدون ا

  یی فضا  ی هافضا، جاذبه  ت ی فیو ک   ییکارا  شیبا افزا  جهیدرنت

بهکندیم  دایپ  شیافزا  زین بازآفر  گریدیعبارت.    ی شهر  ینیدر 

منطبق    یدیجد  ییسازمان فضا  ،یمیقد  یهاباألخص در بافت 

با و  طیبا شرا    ی فضاها  نی. اشودینو خلق م   ی هایژگ یتازه 

  تیبودن و خالق  یاجتماع  ، ییگرا موجب برون  یشهر  دیجد

با    یاساس  یهاضمن شباهت   دیجد  ی شهر  ی. فضاگرددیم

  ی را با فضا ییو معنا یماهو  یهاتفاوت م،یقد یشهر یفضا

 ی خیتار  ت [ همچنان باف 17- 16. ] گذارندیم  ش یبه نما  میقد

 نیآن، وجود هم  لیدل  نیترو مهم  مینیبیشهرها را منسجم م

از هر    شیکه ب   یزی[ چ 20- 18انسجام دهنده است؛ ] عناصر  

شهر   یخیارزشمند و تار  یها از بازکاربست همساز خانه  زیچ

 .میتهران انتظار دار

م  اتیادب   یبندجمع نشان  ذخ  دهدیموضوع    ی هارهیکه 

 یشهر  یزاتوسعه درون  یکالبد   ت یظرف  نیترمهم  ،یساختمان

مرمّت، ارتقاء و استفاده دوباره از آن،   یبرا   یزیر بوده و برنامه

مهم  یکی شهر  یهاسرفصل  نیتراز  ط  ی حفاظت    ی فعّال 

 انت یمهم در راه ص  یروند، عامل  نیبوده است. ا  ریاخ  یهادهه

هو  تقو   یکالبد  ت یاز    ی خیتار  یهاهسته  یبودگ مکان  ت یو 

  ی هایژگ یو  ز، ین  یمعاصرِ مرمّت شهر  اتی شهرها است. در ادب

حس    ت یتقو   ،یطیمحست یو ز  یاجتماع   یداریمانند پا  یمثبت
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  ی اقتصاد  یوربهره  ،یزیرسازوکار برنامه  یروزرسانمکان، به

مح اصالت  حفظ  مزانسان  طیو  ازجمله    ی هات یّ ساخت، 

ساختارها از  دوباره  قدمت،    یاستفاده  واجد  و  ارزشمند 

] شناخته است.  ا 21شده  م  نی[  را    ی بسترساز   توانیموارد 

بافت 25-22]   یداریپا و  بناها  در  فرهنگ  یها[  و    یباارزش 

طب  یخیتار مهمبه  عت یدانست.  بخش  هو   یعنوان    تیاز 

فرهنگ   یهاخانه  یفرهنگ تار  یباارزش  تهران    ی خیو  شهر 

آموزه26-31]  ا  یمعمار  یبرا   یفراوان  یها[  و   رانیمعاصر 

به    داریپا  یاز معمار  یمتعال  یاز آن، نوع  یریادگ ی جهان تا با  

 .دیدست آ

 

 

 

 شیوه کار مهمترین اولویت عنوان کتاب، پروژه یا نظریه  اندیشمند 

 پرهزینه بودن کتاب بازآفرینی شهری رابرت و سایکس
مداخله   یهاروش تکامل تدریجی    بیان مفهوم بازآفرینی شهری و سیر

 بازآفرینی  دررا  کشور چندتجارب  همراه باناکارآمد  یهابافتدر 

 ارزش تاریخی  نگاه تاریخی  لئوناردو بنه ولو
پیرامونی، با حفظ تفاوت در    یهابافتتاریخی و    محوطه  یجوارهمبر  

 .ورزدکالبد و عملکرد تأکید می

 نگاه به گذشته هویت راب کریر
پیوستگی کامل میان فضاهای جدید و قدیم را ضروری دانسته و معتقد  

 کارکردهای شهری را نباید از هم جدا کرد. است که 

 ذهنیت شهروند شکل شهر  کوین لینچ 
با مشارکت مردم و   یزیربرنامهبهسازی و نوسازی شهری،    بهاعتقاد  

 مسئوالن و مردم شهر  مشاوره با متخصصان و هماهنگی با

 آزادی اجتماعی مردم گرایی جین جیکوبز 
اصطالح    یهابافت   نهیزم  در در  و  قدیمی  و    ی هابافت»  ویفرسوده 

 مزمن« به اصل روابط انسانی همسایگی دارلهامس

 برتولینی 
شهرهای پایدار و نوسازی شهرها  

 با رویکرد نوسازی و بازآفرینی 
 در جستجوی پایداری

برای    متأخرتنها رویکرد    عنوانبهباهدف تبیین رویکرد بازآفرینی شهری  

در   بازآفرینی    یهابافتمداخله  جهت  راهبردهایی  ارائه  و  ناکارآمد 

 ناکارآمد شهری نگارش شده است. یهابافت

 استیون تیزدل
کیفیت   مجدد   یهامحلهارزیابی 

 تاریخی شهری 
 کیفیت زیست شهروندان 

  محلهتاریخی شهری میدان پاپونیر و    یهامحله ارزیابی مجدد کیفیت  

قرار داده   یموردبررسپاسترز را در شهرهای سیاتل و نیویورک آمریکا  

 و آن را در اثری با همین عنوان منتشر نمود

 بافت فرسوده  لیچفیلد
آسیب   های  بافت  در  دخالت 

 پذیر شهر

درک بهتر فرآیند فرسودگی و توافق بر روی چیزهایی که    ضرورت به

 کندیماشاره  هاآن رسیدن به نحوهفرد سعی دارد به آن برسد و 

 نگاه ارکانیک به شهر  زبان الگو کریستوفر الکساندر
بر    با تاکید  تاریخی  یهامحوطهشهر و    فرسوده  یهابافتدر رابطه با  

 ایجاد نظم ارگانیک، اندام واره یا سازمند

سیدحسین  

   یبحرین
نوسازی ی  هااست یس  ورویکردها  

 بازآفرینی  بازسازی تااز  شهری
 تاکید بر بازآفرینی جامع 

بر   یافتن  تاکید  رویکرد   پارادایماولویت  و  پایدار  توسعه  پایداری، 

 ادبیات جهانیو عرصه موضوعی  در بازآفرینی شهری پایدار

 پیروز حناچی 
بازآفرینی  و  معاصرسازی 

 فرهنگ.مبنا

شناسی  مفهوم  تحول  سیر 

 شهری  مداخله هوشمندانه

فرسودگی در بافت    یایاح بالقوه و بالفعل برای    یهاارزش دارا بودن  

 های قدیمی و آسیب پذیر 

مهدوی   محمدجواد 

 نژاد
 معماری سرآمد 

و   طراحی.مبنا  رویکرد 

 جامع.نگر 

بافت  به  توجه  عنوان محرکِ توسعه و  به  معماری  فاخر  آثار  به  نگاه 

 شهری به عنوان یک کل با رویکرد طراحی.مبنا

 معماری اسالمی ایرانی  محمدرضا بمانیان
اسالمی   های  ارزش  و  هویت 

 ایرانی 

احیای بافت های ارزشمند و تاریخی شهر بر اساس ارزش ها و فرهنگ 

 ملی و دینی  

 منظر فرهنگی  اصل مجموعیت مجتبی انصاری 
انسجام بخش های مختلف شهر با تاکید بر نقش چهارباغ بر انسجام 

 فوی شهر اصفهان در دوره ص

یحوزه مرمت شهر  شمندانی. اند1جدول   
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ادب ]   اتیدر  اوژن  32موضوع  نظیر  اندیشمندان  نظریات   ]

)و لودوک  )1814-1879یوله  راسکین  جان   ،)1900 -

کاملیو بویی تو )1818 انگلس 1836- 1914(،  (، فردریش 

(1895-1820( زوال  امیل  سیته  1902-1840(،  کامیلو   ،)

(1903-1843( لوکوبوزیه  هاوارد  1965-1887(،  ابنزر   ،)

لوئیز  1928-1850) آلدولئوپلو  1865-1990)  ممفورد(،   ،)

(1948-1887( نجکوبز  لینچ  1916-2006(، جی  کوین   ،)

(1984-1918( الکساندر  کریستوفر  ریچارد  1936(،   ،)

قرارگرفته است. )جدول   دیراجرز و برخی دیگر مورد تاک 

1) 

ها را نآ  یخیتار  یهابه بافت   یتوجهیب  ریاخ  یهادر سال

با    سو کیها از  بافت   نیدور کرده است. ا  یزندگ   انیاز جر

چالش  یفرسودگ  جنبه  یار یبس   یهاو   ،یکالبد  یهااز 

اجتماع  یاقتصاد ا  یو  هستند.  از  بافت   نیمواجه  ها 

اح  یبرا  یرینظیب  ی هات یظرف و    ی فضاها  ی ایساخت 

شکل نگهداشت    عیصنا  یر یگ خالق،  و  جذب  و  خالق 

به هم  یها گروه برخوردار هستند.  الگو   نیخالق   یسبب 

اقتصاد و فرهنگ و    انیبر ارتباط م  ی خالق مبتن  ینیبازآفر

م  یهامکان  دیتول زم  تواندی خالق  شهر  نهیدر   یمراکز 

برخوردار    یتوجهقابل  ت ی از ظرف  یخیخصوص مراکز تاربه

پنهان در   یهات یخالق  موارد،  گونهنی[ در ا36-33باشد. ] 

 .باشد تواندیم دیجد  یهادهیبافت محرک ا

اح  حفظ مهم  یخی تار  یها بافت   ا یو   ن یترهمواره 

دوره  یهادغدغه در  سازان  است.    یهاشهر  بوده  مختلف 

گردشگر  صنعت  راه  یکی  یرونق  اح  یهااز  و    ا ی حفظ 

اسبافت   گونهنیا پها  باوجود  و    ی فنّاور  شرفتی ت چراکه 

  ی خیو تار  ی میقد  یهابافت   د،یجد  یشهر   ی ساخت فضاها

ه شهرها  عطف  نقاط  تما  ستندهمچنان  اغلب    ل ی و 

  گر یاست. از د  شتریها بفضاها و مکان  نیدر ا  یگردشگر

 نیدر ا  ادهیپ  یگردشگر  ی رهایمس  فیو بازتعر  فیسو، تعر

 میدر کالبد قد  یزندگ   انیجر   جادیباعث ا  تواندیها مبافت 

از فرسودگ  کنند.    یریبافت جلوگ   یو ذهن   ینیع  یشود و 

 یسال دارا  200  از  شیبازار تهران با قدمت ب  یخیبافت تار 

  زبان یاست و هرروزه م  ادهی پ  یمناسب گردشگر  یهات یظرف

مس فقدان  اما  بوده،  مختلف    ی گردشگر  یرهایگردشگران 

قرار   دیو مورد بازد  یمناسب باعث متروکه شدن، فراموش

[ با نگاه  37محدوده شده است. ]   نیاز ا  یهانگرفتن بخش

اهم گردشگر  ت یبه  اقتص  یصنعت  و  سبز  توسعه   اددر 

تغ  توان یم  یفرهنگ که  کاربرد    ی کاربر  ر ییگفت  با  همراه 

- 38]  ی و شهرساز یمعمار شرفته یروزآمد و پ یها یفناور

  جاد یا  یفرصت ساز هستند برا  گریکدیکنار    [ همه در40

و    یباارزش فرهنگ  یدر بناها و بافت ها  ییایحرکت و پو 

پا.یخیتار سطح  بودن   نییامروزه  کمرنگ  و  مکان  حس 

  ، یاز مناطق شهر  یاریساکنان در بس  ت یاحساس تعلق و هو

و    هایدگرگون  ۀواسطبه  ، یخیتار  یهاخصوص در بافت به

با بستر، روح و غر  راتییتغ  یامسئله  ،یآدم  ۀزینامتناسب 

  است.   یخیتار  یهابرخورد با بافت   یمهم در بحث چگونگ

  ی خیتار  یۀاست که وجود ابن  نیاز ا  یحاک پژوهشی    جینتا

محل عالقهبه  ییحیامامزاده    ۀدر  آن    یمندرغم  به  ساکنان 

حس مکان    ت یموجب تقو   خودیخود(، بهنیانگی = م4/ 76)

موجود    یهایاز توانمند  یکیو تنها    گرددیدر ساکنان نم

  ر یبه کمک آن و سا  توانیم  رو  نیا  . ازشودیمحسوب م

ی مختلف معاصرساز ی. نمودار جنبه ها 1شکل   
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برنامه  یهایندتوانم با  راه    یهایزیرموجود،  مدبّرانه، 

باالتر  دنیرس و    یبه سطح  به مکان  تعلق  از حس مکان، 

کرد.  ت یهو  هموارتر  را  شدت به  سمی برالینئول[  41]   مکان 

شکل    شدهیزیرکامال برنامه  یندیاست و با فرا  "مندروش"

  ی هابنگاه  ییو جابجا  ییآراباز  ،ییشهر را به منظور جانما

م  شیخو   یاقتصاد اگرداندیمتحول  و  نی.    ی ژگ یدو 

[ در 42]   هستند.  "برالینئول  یبازسازپروژه  "  یدهندهشکل

فرهنگ های  ارزش  به  بازگشت  که  است  در  این حالت  ی 

 معاصرسازی اهمیت بیشتری می یابد. 

مانند روش   توسعه شتابزده  بر  مبتنی  نظریه های  شکست 

های متعارف بازآفرینی که در عمل با تخریب و نوسازی  

است.   کرده  ایجاد  را  جدیدی  شرایط  هستند،  با  همراه 

پژوهش به  دههانجام  یهاتوجــه  طــی  اخیر    ی هاشده 

خصوص   در  که  شد  بافــت    درهری  ش  توسعهمشخص 

شــهر   در  ترکیبــی  تهرانقدیم  نگرش  با    معاصرسازی ، 

واقع موردتوجه  کمتر  شــهری  گردشــگری  شده  رویکرد 

اخیر تنها    یهاپژوهش تهران.  است؛ و بخصوص در شــهر  

بــه   یا توجه  از بعد راهبردهای توســعه گردشــگری و 

اند؛ اما با  ریزی و احیاء بافــت قدیم به اجرا درآمدهبرنامه

توجه به نظریات اخیر در حوزه توســعه پایدار شــهرها،  

شده است که یکی از نیروهای محرک در توسعه  مشخص

 شهرهای پایدار توجه به گردشگری شهر است. 

 

 ها مواد و روش
توسعه گردشگری شهری و توسعه پایدار دو اصل به هم 

توسعه    ،و توسعه  ست یزطی گروه جهانی محپیوسته هستند.  

فرایند تغییر   6توسعه پایدار»کند  می  فنین تعریچپایدار را  

است در  هدافاست  منابع،  از  به    هایگذارهیسرما  ت یاده 

فنّاور  یریگسمت  با  تغییر    و  یتوسعه  که  است  نهادی 

توسعه پایدار به تعبیری  «  ار باشدگنیازهای حال و آینده ساز

 علمی،   مفهومی است و به تعبیر دیگر یک  القهوم اخفیک م

اقتصاد درآم با علوم طبیعی و  کامالً  در  .  است   ختهیاگرچه 

الزم   ریو تداب  یزیعدم برنامه ر  یامروز  ی گسترش شهرها

 [  43. ] ا مشهود است و شهره  یگردشگر   ی نسبت به محورها

شهری  تعریف  در   پایدار  زندگی  توسعه  کیفیت  رفتن  باال 

بـه  ساکنین منافاتی با پایداری محیط شهری نداشته باشد و 

نرس  آن و  آسیب  گردشگری  صنعت  با  موضوعی  اند؛ 

 گردشگری فرهنگی امکان پذیر است.  

پا   ی طورکلبه پا  داریتوسعه  تعامالت  مرهون  و    داریشهر 

 ی. تعامالتباشدیم  طیسازنده انسان با انسان و انسان با مح

قابل   یطیمحست یکه بر اثر آن در طول زمان، شهر از نظر ز

همبسته    یبادوام، از نظر اجتماع  یسکونت، از نظر اقتصاد

وجود ارتباط    هی. بر پاگرددی م  یدنیو د  بایز  یو از نظر کالبد

پا توسعه  گردشگر  داریدوطرفه  که  آن  یبرا  دار،یپا  یو 

پا  یگردشگر توسعه  به  با  داریبتواند  کند،  کمک   د یشهر 

و مورد توجه خاص قرار    شدهییاثرات آن در شهر شناسا

رو  [  44]   شود.  گرفته این  گردشگری  از    عنوان   بهامروزه 

صنعت خدماتی جهان، یکی از منابع سالم و    نیترگسترده

 پایدار درآمد شهرها در عصرِ تبادالت فرهنگی است. 

ماندن  گردشگری   سالم  و  بقا  در  مهمی  های عامل  خانه 

محسوب می شود زیرا با صنعت  باارزش فرهنگی و تاریخی  

 [ است.  آمیخته  فرهنگی  گردشگری  و  به  45گردشگری   ]

صرسازی، بیش از هر چیز  همین دلیل است که در نظریه معا

 بر فرهنگ و توسعه فرهنگ مبنا تاکید می شود.  

حاضر، بازخوانی مفاهیم و شرایط حاکم بر  مقاله  هدف از  

صنعت  شهری    معاصرسازیجریان   توسعه  راستای  در 

در این راستا، یکی از اهداف موردنظر،    .است گردشگری  

شهری« با تمرکز    معاصرسازیسیر تحول »شفاف ساختن  

مفاهیم توسعه پایدار شهری و گردشگری فرهنگی  بیشتر بر  

است. 
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روش ضعف  ،یشناختازنظر  بر    یمبتن  یهاهینظر  یهانقد 

شتاب رو توسعه  مانند   کردیرو  ای و    ی نیبازآفر  کرد یزده 

شهردار  ینوساز-ب یتخر اغلب  بر  سراسر    یهایحاکم 

بخش دستاوردها  یکشور،  م  یاز  محسوب  .  شودیپژوهش 

پا  گاهیجا توسعه  در  و    یفرهنگ  ،یاقتصاد  داریفرهنگ 

 است.   یمهم و اساس اریبس یطیمحست یو ز یاجتماع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مراحل انجام پژوهش نمودار . 2شکل 

 

ی شهری با نگاه به توسعه  گردشگر یبنددسته. 3شکل 

 و اقتصاد فرهنگی  سبز 
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  معاصرسازی یند  آفر  و پژوهش بر روی  بدین منظور تحلیل

روند توسعه    در جهتشهری با رویکرد گردشگری شهری  

  سؤاالت از این رو  .  ابدییم ضرورت  شهر در مسیر پایداری  

 عبارتند از: تحقیق 

پایدار − توسعه  در  شهری  های    گردشگری  بافت 

 ؟چه نقشی دارد باارزش فرهنگی و تاریخی

منطقه   − در  هرمز  ارباب  تاریخی  عمارت   تهرانآیا 

گردشگری شهری    پارس در حوزه صنعت  تهران 

 است؟ و   داکردهیپتوفیق 

چگونه می توان موفقیت قابل توجه سازمان زیباسازی شهر  

تهران و شهرداری تهران را با کمک نظریه معماری سرآمد و  

 نظریه معاصرسازی توضیح داد؟ 

  - صورت توصیفیروش تحقیق در این مطالعه، به  −

 است.   تحلیلی بوده

صورت کیفی تحقیق، کاربردی و رویکرد آن، بهنوع   −

 است. 

گردآوری   − مطالعات   اطالعات:روش  طریق  از 

طرح   ی اکتابخانه مدارک،  و  اسناد  از  استفاده  و 

جمع مشاهده  منطقه،  تحلیل    یآورتفصیلی  و 

 قرارگرفته است. 

 

 یافته ها 
معروف به عمارت    دآبادیمطالعه، عمارت مج  ینمونه مورد 

  یی ای و جغراف  یشهر  ت یموقع  یارباب هرمز است. در بررس

 . مشاهده کرد  یرامونیآن را با بافت پ  کیرابطه نزد  توانیاثر، م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یا ارباب   دآبادیمجشواهد و مستندات تاریخی، عمارت   بنا بر

ی به همین  ا هیقرکه در    قاجار بودههرمز، بنایی متعلق به دوره  

به  مربوط  تاریخی  منابع  در  بار  اولین  است.  داشته  قرار  نام 

 ازآنجاکه،  حالنیباا؛  میخوریبرم  دآبادیمجدوره قاجار با نام  

ی طبیعی و  ها ت یقابل  واسطهبهی موجود،  ها یآبادبسیاری از  

زیستی خود از پیشینه طوالنی برخوردار هستند، احتمال اینکه  

از دوره ناصری بازگردد نیز وجود    شیپبهاحداث این قریه  

ی این قریه  ریقرارگ دارد. با توجه به جایگاه باالی مالکین آن و  

مسیر   دردر  )ازجمله ی شرقی  هاتفرجگاهنزدیکی    و    تهران 

و   تپه  بسحصارسرخهدوشان  بزرگان  (،  و  رجال  از  یاری 

 .اندداشته آمدوشدقاجاریه به آن 

از شمال به قوچک و از جنوب به جاده تهران به   دآبادیمج

و از شرق    آبادقاسمو    پارستهراندماوند و از غرب به اراضی  

. دو رشته قنات بزرگ  شودیمبه جاده تهران به لواسان محدود  

خان زرتشتی است،   ، هرمزدآبادیمجو آب فراوان دارد. مالک  

 نفر است.  62جمعیت دهکده 

الدوله   دآبادیمج حاجب  پدرش  را  تهران  شرقی  شمال  در 

ی کرد  گذارناماحداث و آباد کرد و به نام پسرش باغ مزبور را  

معروف    پارستهرانو امروز آن باغ و اراضی اطراف آن به نام  

 است. 
 

  شکل کفاقد ی  1335ساختار باغ ارباب هرمز طبق عکس سال  

زیرا قرارگیری باغ    رسدیمبه نظر   گوشهراست هندسی منظم  

شیب  هاهیکوهپادر   یک  از  شده  سبب  نیز  البرز  جنوبی  ی 

  از   متأثرجنوبی برخوردار باشد و شکل باغ    –شمالی    طبیعی

با   دوطبقهبستر قرارگیری آن بوده است. کوشک میانی، بنایی 

بسیاری از پوشش شیروانی است و سبک معماری آن همانند 

بناهای دوره قاجار، ترکیبی از معماری نئوکالسیک اروپایی با  

 معماری ایرانی دوران قاجار است. 

بررسی سیر تحوالت کوشک مرکزی در چندین دوره تاریخی 

 : است 

عصر ناصری تا اواخر    حدفاصل ی،  ریگشکلمرحله   -1

 دوره قاجار 

 . ]46 [باغ و اطراف باغ ارباب هرمز محدوده. 4شکل 
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باغ -2 تا    حدفاصل کوشک،    -معماری  قاجار  اواخر 

 اول اواخر پهلوی

مسکونی؛   -3 - 1327ی  هاسال  حدفاصل معماری 

1351 

 . ]46 [تاکنون 1351ساختار موجود، پس از  -4

 

  ی توجهقابل  یاثر دستاوردها  ی ابیها و ارزاز شاخصه  یابیارز

از آثار و    یحفاظت و نگهدار  ندیدر فرآ  ]46 [به همراه دارد.

 و اقدام ییکار به شناسا ییاز مراحل ابتدا یکی ،یخیتار هیابن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نهفته در آن اختصاص دارد   یهابه ثبت آثار بر اساس ارزش

  ر ییدر اروپا، تغ یدر ظهور عصر روشنگر دیآن را با  شهیکه ر

بن ن  یفکر  یهاانیدر  علم  ازیو  نگرش  آثار    یبه  به  نسبت 

همچن  یخیتار کرد.  وقا  شهیاند  نیجستجو  دادن  در   عیقرار 

  ی شناسست یاز ز  یعلم  یهاشاخه  یتمامآن به   میزمان و تعم

 دینگرش جد  نهیاز آن دانست که زم  ینمود  توانیتا هنر را م

نگرش،    نیا   قیفراهم کرد. از مصاد  یخیرا نسبت به آثار تار

ارزش، کارکرد، سبک   ،یخی آثار بر اساس دوره تار  یبنددسته

  ه یآثار و ابن  ت یفیک   نییتع  ای و    یگذارشو... بود. درواقع ارز

است که    یندی بشر، فرا  یهنذ  یهابر اساس اندوخته  یخیتار

تشخبه م  ی فضا  ت یهو   صیمنظور  صورت  .  ردیگ یمصنوع 

تغبه  یابیارز  نیا  حالنیباا سطح   راتییواسطه  در  مداوم 

 . شودیم یتلق یاثر، نسب ت ی نیفرد و ع یذهن یهاداده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . نمای کوشک میانی عمارت ارباب هرمز  5شکل 
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فیلدن«، آثار از سه حیثیت تاریخی و سه   سر برناردبه نظر »

 مرحله زمانی متفاوت برخوردار هستند:

 مرحله نخست: خلق اثر  −

 مرحله دوم: از پایان مرحله ایجاد تا زمان حاضر  −

 سوم: ارتباط ذهنی و درونی با اثر  مرحله −

آثار  ب در نظر گرفتن مطالب باال دو نوع ارزش کلی برای 

 متصور شد:  توانیم

اطالق   ییها: به آن دسته از ارزشیو درون  یذات  یهاارزش

م  شودیم زاده  اثر  با خلق  قابل    شوندیکه  زمان حال  در  و 

تمام  یابیارز قب   یوجود  یها جنبه  یهستند.  از    ل یاثر، 

عملکرد  یفرهنگ  ت ی هو   ه،یاول  ی کاربر  ،یشناسییبایز  ، یو 

 دسته هستند نیدر ا رهیساخت و غ کیتکن

  شود یرا شامل م  ییها: آن دسته از ارزشیاکتساب  یهاارزش

  ی نگیری. دابندییبدان دست م  ش،یخو   اتیکه آثار در طول ح

 ی دادهایدربرداشتن رو  ،یبنا، شکل دادن به خاطرات گروه

 با   یو هماهنگ یر یگ شکل  طیارتباط آثار با مح ،یخیمهم تار
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارزش  ط،یمح زمره  در  همه  و  محسوب    یاکتساب  یهاهمه 

 .شوندیم

که   میپردازیم  ییهاپژوهش تنها به آن دسته از ارزش  نیا  در

 [ 46با اثر در ارتباط هستند]  ینوعبه

عنوان  صورت گرفت عمارت مذکور به  یهایاساس بررس  بر

  ی شهر  ینمونه مناسب و موفق جهت توسعه گردشگر  کی

پا توسعه  جهت  پژوهش    یهاافتهیاست.    ی شهر  داریدر 

پا  انگرینما اهداف  اقتصاد    ی داریتحقق  و  سبز  توسعه  و 

]   یفرهنگ ا50-47است.  تائ  نی[  گرفته    د یمطالعات صورت 

مع  کندیم چگونه  پا  ی ساز  اصرکه  شمار    یداریعامل  به 

 .دآییم
 

 

 

 

 

 

 

 

شکل سمت راست پالن طبقه همکف و شکل سمت چپ پالن طبقه اول کوشک   .6شکل 

 ]46[میانی
 

 ]46[. شکل سمت راست نمای جنوبی و شکل سمت چپ نمای شمالی کوشک میانی7شکل 
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 ویژگی ها و مشخصات  ارزش

 زیبایی شناسی

باشیم، باید اذعان داشت که وجه جاذب آن  از دریچه زیبایی شناسی به عمارت ارباب   هرمز نگاهی داشته 

عمدتا به حجم اثر و نحوه استقرار در بستر طبیعی آن باز می گردد. برخی از تزیینات که در اثر به کار رفته  

بودند نیز جلوه زیبایی به آن می بخشیدند. حجم کلی بنا ترکیبی از چند سبک مختلف و غیربومی است که  

توسط    به واسطه زمان طراحی  در  این حال  با  بود.  برهم خورده  نیز  آن  اولیه  تقلیدی  زیاد، شکل  تغییرات 

متخصصین تالش شده است تا همین معدود جنبه های زیبایی شناسانه اثر مورد تاکید قرار گرفته و برجسته  

 شده است. 

 اصالت 

بنا دستخوش تغییر شده و فاقد هرگونه اصالت است.   در طول بررسی های اولیه مشخص شد طرح اولیه 

ماهیت عملکردی اولیه بنا که یک کوشک ساده فصلی است باعث شده بود این بنا از اصلت طرح خود فاصله 

اقدامات    ؛بگیرد  تا حین  بود. در حقیقت تالش شد  به اصالت در فرآیند تعمیرات صورت گرفته  اما توجه 

 داده شده است. مثال: اصالت مصالح تعویضی  مرمتی، تمامی ابعاد چهرگانه اصالت را مد نظر قرار

 احساسی 

بناهی تاریخی فی نفسه حس شگفتی را در مخاطب برانگیخته و موجب تحریک حس کنجکاوی وی برای  

شناخت انسان ها و فرهنگ های سازنده خود خواهند داشت. معموال نخستین تاثیری که این آثار بر مخاطب 

است. می توان اذعان داشت که عمارت ارباب هرمز همانند سایر بناهای تاریخی می گذارند، جنبه احساسی آن  

 این احساس را به مخاطبین منتقل کرده است. 

 هویت 

به جرات می توان گفت مهم ترین جنبه ارزشی این اثربه ماهیت هویت بخشی آن بر می گردد. قرارگیری اثر  

تاریخی چندانی در آن یافت نمی شود، موجب شده تا ا بنای مذکور  در منتهی الیه شمال شرق تهران که آثار 

 به عنوان یک شاخص محلی و منطقه ای یاد شود.

 علمی

نکته مهمی که در اینجا می توان اشاره کرد، جنبه علمی مداخالتی است که تحت عنوان استحکام بخشی 

شود. در حقیقت استفاده از مصالح جدیدی  صورت گرفته و به مثابه ارزش افزوده ای برای بنا محسوب می  

 به  که بر اساس حفظ انسجام ساختاری بنا انتخاب شده بود، موجب افزایش ارزش علمی اثر شده است.

 خاص بودن 
با در نظر داشتن شرایط اولیه بنا، نمی توان ارزش خاص بودن را به آن نسبت داد، چرا که بناهایی با ساختار 

 مواردی برجسته تر در شهر تهران، قابل شناسایی هستند. و وضعیت مشابه، حتی در

 نادر بودن

برای اینکه بتوان روی مقوله ارزشمندی اثر از لحاظ نادر بودن اظهار نظر کرد، باید اثر را در مقیاس منطقه ای  

ره قاجار در  و محلی مورد ارزیابی قرار داد. در حقیقت، این اثر به واسطه اینک تنها نمونه برجای مانده از دو

 محدوده تهران پارس و شمال شرقی تهران محسوب می شود، واجد ارزش نادر بودن است. 

 کاربردی 

برای درک بهتر موضوع باید اثر را به عنوان باغی تاریخی در نظر گرفت که کوشکی در میان آن بنا شده است.  

باغ و عمارت مجید آباد( به  )  متفاوتدر بررسی های تاریخی مشخص شد قدمت این مجموعه با عنوانی  

ان رد آن را در امالک خالصه  عصر قاجار برمی گردد. در حقیقت مطابق با قدیمی ترین اسناد یافت شده می تو

واگذار شده عصر ناصری پیدا کرد. ایمن عملکرد تاکنون نیز تداوم داشته و تنها تغییرلتی اندک از سوی مالکین  

 آن پذیرفته است. در نهایت، عملکرد امروزن آن نیز تفاوتی با کاربری اولیه نداشته است.

 مکانی

این نکته ضروری است که به طور معمول بناهای تاریخی برای درک صحیح از ارزش مکانی عمارت، ذکر  

شهر تهران در سایه ساختمان های جدید تهران پنهان و بعضا از دید مخفی مانده اند. با این حال این اثر با  

قرارگیری در میان یک فضای عمومی که هیچ مانعی را برای دسترسی و مشاهده اثر ایجاد نمی کند، دارای  

 وقعیت مکانی که کمتر بنایی در تهران همسنگ آن یافت می شود.ارزشی از لحاظ م

 اقتصادی 

جهت قضاوت در خصوص میزان تاثیرگذاری اقتصادی، مسائل پیش آمده دو سال اخیر را رصدکرد. با نگاهی 

مشاغل  به تعداد رو به افزایش مراجعین پارک، افزایش تراکم مشاغل در مجاورت پارک و تمرکز برخی از این  

 در مجاورت بنا را می توان نشانه هایی از آثار مثبت آن روی اقتصاد محلی دانست.

اثر   یارزش ها لی پژوهش در تحل   ی. دستاوردها2جدول   



ـ  یهمت رالل ی خ، ی در یح  یر یجد مه ینع، یی مول  یمحمدمهد  60 ـ ــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

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

 

 

 

 

 گیرینتیجه
 

تهران   یشهر تهران و شهردار  یباسازیاقدام موفق سازمان ز

شهر تهران و    یخیو تار  یباارزش فرهنگ   ی هادر حفظ خانه

  ی اجتماع  اتیمؤثر در ح  یعامل   توانی ها را مآن  یکاربر  رییتغ

ها فرهنگ  یبافت  تار  یباارزش  مطالعات   یخیو  دانست. 

مهم  یانهیزم که  داد  د  ییفضاها  نیترنشان  مورد  و  یکه  دار 

است که از    ی شهر  یفضاها  رند،یگ یاقامت جهانگردان قرار م

تشک  نیترجذاب را  که    یهیبد  دادند،یم   لیفضاها  است 

  ام یساعات در روزها و ا  یانسان در ط  ها¬ونیلیوآمد مرفت 

  ، ییفضا یاز جهت ساختارها یفراوان ریمختلف به شهرها تأث

 یاسالم  نگ. فرهگذاردیبر شهر م  رهیو غ  یاجتماع  ،یفرهنگ

امر است که با توسعه سبز و اقتصاد    نیهم  دیمؤ   زیما ن  یرانیو ا

  .شود  لیتبد ستنیز  یبهتر برا یشهر به مکان یفرهنگ

  ی فرهنگ  یگردشگر  یبرا  ی ارباب هرمز امروزه قطب  عمارت

گردشگر حاضر  قرن  در  ازآنجاکه  و   ک یعنوان  به  یاست 

ها  کشورها موردتوجه و اقبال اکثر دولت   یصنعت درآمدزا برا

  ی صنعت برا  نیبه تمام ابعاد ا  دیو کشورها قرارگرفته است، با

 قدمت 

 

معمر بودن به خودی خود به منزله ارزش برای آثار به شمار می رود؛ تاریخی بودن یک اثر، فارغ از هر چیزی،  

 موجب برانگیختن احترام عمومی، جلب توجه و کنجکاوی بیننده خواهد شد. 

رامونیپ  یشهر  طی مح داریعمارت ارباب هرمز بر توسعه پا ریتاث ی. چگونگ8شکل   
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به    نیجلب گردشگر و کمک به توسعه آن توجه کرد. همچن 

اقتصاد  نکهیا  لیدل بس  ن یا  یمنافع  موردتوجه    اریصنعت 

است    یصنعت  یداشت گردشگر   انی ب  توانیقرارگرفته است، م

نگاه    نیا   جهیشهرها کمک کند. نت  داریبه توسعه پا  تواندیکه م

گردشگر توسعه  پا  جادیا  ،یدر  پا  داریاشتغال  توسعه    دار یو 

  .است یطیمحست یو ز ،یو اجتماع یفرهنگ ،یاقتصاد

بناها  یکی ساز  یاز  معاصر  حوزه  در  و    یشهر   یموفق 

  ن یارباب هرمز است. ا  یخی بازکاربست همساز، عمارت تار

به شهر  لیپتانس  کیعنوان  مجموعه  محدوده   یقدرتمند  در 

  ی ادیتعداد ز  یرایپارس، پذشمال شرق تهران در منطقه تهران

روزها در  ا  یگردشگر  در  هرچقدر  است.  سال   نیمختلف 

عالوه بر حراست و ارتقا   م یحاصل کن  یشتریب  قیحوزه توف 

کارآفر  ،یفرهنگ  یغنا تول  ی نیباعث  جد  دیو  در   دیمشاغل 

  ا ی را پو   یشهر  یشهر خواهم شد و فضا  یمیبافت قد  هیناح

م نگه  زنده  در سندها  یزیهمان چ  دارد؛ی و  باالدست    یکه 

 دیتهران مورد تاک   یشهر تهران و شهردار  یباسازیسازمان ز

 . ست قرارگرفته ا
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